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سپاس خدايي را كه به حكمت بالغة خود كتاب مقدس خود را فرو فرستاد و آن را راهنماي
گمشدگان وادي حيرت نمود .پرده مجاز از چهرة اسرار برداشت و نعمت آزادي را بر احرار
كرامت فرمود.
درود و تحيّات بيشمار بر حضرات انبياء و اوصياء و اولياء ،باالخص بر وجود مقدس حضرت
خاتماالنبياء محمد مصطفي(ص) ،كه جميع انبياء و اولياء خازنان نبوت و واليت وياند.
الهي بيتويي عدم است ،هرچه هست با توست .نازيم آن ديدار را كه جز جمالش همه را
واپس نهاده و وجود مطلق را به نظاره بنشيند و خويشتن خويش را در اين نظاره دريابد.
مقصود از آفرينش ،وجود انسان است و مقصود از انسان ،معرفت به ذات و صفات حضرت
خداوندي است و كمال اين معرفت ،جز از انسان راست نيايد .چه دل انسان آئينه جمال نماي
الوهيت است و ظهور جملگي صفات جالل و جمال حق به واسطة اين آئينه الهي است.
درود بر خرد پروراني كه آئينهسان پذيراي تجليات عكس جمال جميل حق شده و مهرآسا
بر نفوس نيازمندان تابش ميكنند و هر يك را به حسب استعداد خويش پرورش داده و از
پرتگاه كژي و تباهي به شاهراه حقيقت ميكشانند .حقيقت ،هدف توجه هر سالك و آخرين
نقطة مقصود اوست.
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درود بر آن قافلهساالران عالم بشريت كه ذوق فطري انسانها را با تدبر و تفكر و تعقل و
علم و حكمت به جنبش در ميآورند ،و بر نيروي علم و معرفت ايشان ميافزايند تا از پرتو
مشاعل فروزان هدايت كه ارزاني داشتهاند ،استضائه نموده و معاني باطنية

و ِ
داعيا اِلي الل ِه ب ِِا ْذنِ ِه

و ِسراجا ُمنيرا :و دعوتكننده به سوي خدا به فرمان او و چراغي تابناك» را دريابند.
آري دلدادگان جمال لميزلي چنيناند كه در وادي طلب ميتازند و سر بر آستان ارادت
مينهند و قواي جسماني در بوتة رياضت و مجاهدت ميگدازند و سر بر زانوي مراقبه ،چشم بر
دريچه عنايت ميگشايند ،تا كدام وقت و ساعت پرتوي از جانان بتابد ،كه تابيدن همان و نقد
هستي در باختن همان .چه كمال انقطاع از ماسوي ،يا اتصال به حق و گسستن از غير در اثر
حصول صعقه جالليه است

فل ّما تجلّي ربُّ ُه ل ِ ْلجبلِ جعل ُه دكّا و خر ُموسي ص ِعقا:

پس چون

پروردگارش به كوه جلوه نمود آن را ريز ريز ساخت و موسي بيهوش بر زمين افتاد» .همة
حضرات انبياء و اوصياء را صعقه جالليه فراگرفته كه در حقيقت ،همان ابتالء به دردها،
گرفتاريها ،فشارها و سوز و گدازهاست.
عارف دلدادة جمال و كمال معشوق است و دلدادگي ،همان مرتبة تسليم در ارادة معشوق.
عارف كسي است كه با خدا راز ميگويد ،به جان و دل رضاي او ميجويد ،دست از اغيار
ميشويد ،گل وصال ميبويد ،در ميدان عبوديت ميپويد.
سالك عارف در اثر تقواي تام و مجاهدات و رياضات شرعي ،انشراح صدري به او دست
داده و سينهاش محل اشراق نور توحيد گشته است .او در پرتو حق ميبيند كه فاعليت مطلقة
دار وجود در انحصار ذات اقدس الهي است.
الهي كدام دل است كه در آتش عشق تو نيست؟ كدام ديده كه در انتظار ديدار تو نيست؟
كدام جان كه در مِخلَب عزت تو نيست؟ كدام سركه سرمست عشق تو نه؟
طوبي بر آن دلي كه از شبهه و شك شسته ،به مولي پيوسته و از كاينات رسته .سالك
طريق حق بايد كه به توفيق الهي دل را دريابد و به دل رسد .آن كه دل را يافت ،خدا را يافت،
دل مظهر جالل و جمال كبرياست.
حب و عشق به جمال و كمال علياالطالق فطري بوده و در نهاد هر كسي به وديعه نهاده
شده است .در اثر اهتمام به مراقبة شديد ،حب و عشق الهي در ضمير سالك ظاهر گردد ،ليكن
عالقه به كثرت و ماديات ،حجابهاي عشق فطري شده و نميگذارد اين پرتو ازلي ظاهر گردد.
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اما به واسطة مراقبه ،كمكم حجابها ضعيف شده باالخره از بين ميروند ،و حب و عشق فطري
در ضمير سالك ،او را به سوي جمال و كمال مطلق رهبري ميكند ،به حدّي كه به جز خدا
نبيند.
مايه اين نور الهي در نهاد انسان به وديعه گذاشته شده و فطرت او به سرچشمه خورشيد
اليزالي متصل است .اگر كسي خود را از تحت جاذبة نور كنار نكشد ،نور الهي بر تمام سطوح
وجود او ميتابد .ما هستيم كه اين آب حياتبخش را به شورهزارهاي تمايالت و خارستانهاي
خودخواهيها فروميريزيم ،وگرنه پيمانة وجود ما هر آني از فيض الهي پرميشود.
مشاهدة انوار و تجليات الهي براي هر كسي به نسبت تزكيه نفس و تخليه وجود از رذايل
و تحلية آن با زيورهاي الهي است .به طوري كه سالك ميتواند در اثر طي اين مراحل خود را
به مقامي برساند كه نه تجليات و انوار ،كه جمال و جالل الهي را بيپرده مشاهده نمايد .امّا
انحرافات و معاصي سبب ازدياد حجابات شده ،به جايي ميرسد كه حتي ذرّه و اثري از انوار و
تجليات الهي را مشاهده نميكند.
مبدأ همه كماالت ،معرفت به حق و ترك هويهاي نفساني است و مبدأ تمام نقائص،
خدانشناسي و ضعف ايمان و حب نفس است .از اين رو راه اصالح همه مفسدهها ،معرفت به
حق و ترك مشتهيات نفساني است.
صاحبدل كسي است كه از آاليش جسمانيات مبرّي و از شوائب ماديات معرّي بوده ،در
تهذيب نفس و تحصيل علم باطني كوشد .چه ،علمي كه از باطن سرچشمه گيرد ،قلب را خاشع
نمايد و زبان را راست گرداند و نطق و بيان را از هرگونه تلبيس و انحراف بازدارد.
اعطاي علم به نسبت مراتب عشق است .بايد بدانيم كه علم شريعتْ آموختني است ،علم
حقيقتْ يافتني است .علم شريعت به تلقين است ،علم حقيقت به نور يقين است .حقيقت،
آفتابي است كه سالك به نور عزت از آفاق دل بيند.
علماي ربّاني تمام علوم حقه را در پرتو تصفيه باطن و تهذيب نفس دريافته و همه را در
انوار وجه الهي ادغام نموده به كعبه جانان رسيدهاند .الهي ما را در زمرة عاشقاني قرار ده كه از
آب و گل ،از جان و دل درگذشتند ،از قيد دنيا و عقبي خويشتن را رهانيدند ،خود را با توبة
نصوح بياراستند.
شاهراه دين را بدايتي است و نهايتي .بدايتْ اهل شريعت راست ،نهايتْ اهل حقيقت را.
عمل اهل شريعت ،خدمت است بر شريعت .اما صفت اهل حقيقت ،عالوه بر آن ،قربت است بر
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مشاهدت .قاعدة اهل شريعت را به سهولت نهادند .خدا به آنها رخصتها داد كه آنها
مستضعفيناند ،بار سنگين را از دوش آنها برداشت ،زيرا كه طاقت كشيدن چنان باري ندارند.
امّا روش اهل حقيقت را بر صعوبت نهاد
چنان كه حق جهاد در راه

ِ
ج ِ
جاه ُدوا فِي الل ِه حق ِ
هاده

و در راه خدا جهاد كنيد

اوست».

درود حق نثار آن جوانمرداني كه اعالم اسالمند ،امان جهانند ،بر سر كوي شريعت
داعيانند ،بر لب چشمه حقيقت ساقيانند.
درود بيحدّ و حصر بر حبيب خدا(ص) ،مهتر عالم ،سيّد مكرّم كه خداوند متعال فرمود :اي

حبيب من! هر كس ترا يافت ،ما را يافت اِن الذين ُيبايِ ُعونك اِنما ُيبايِ ُعون الله :در حقيقت كساني
كه با تو بيعت میكنند جز اين نيست كه با خدا بيعت میكنند».

فص
ل اول

ح
م
عش
ب
قو ت

انسان آن درّ يگانهاي است كه خداوند تبارك و تعالي او را اشرف مخلوقات خود قرار داده
و تنها دربارة او به خود باليده و پس از بيان دوران تدريجي خلقت از گل ،نطفه ،علقه و باالخره
دميدن روح فرموده «فتبارك الل ُه ا ْحس ُن ا ْلخالِقين :آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است».
او را در بهترين تركيب و تعديل خلق كرده و به

آيه «لقدْ خل ْقنا ْ ِ
حسنِ
اْلنْسان في ا ْ

ت ْقوي ٍم :براستي

انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم» مفتخرش ساخته ،روح او را به خود منسوب داشته

«و

ت ِ
نف ْ
فيه ِم ْن ُروحي :و از روح خويش در آن دميدم» و همه ممكنات به طفيل او خلق شده
خ ُ
ِ
موات و ما فِي ْاْل ْرضِ  :و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين است
است «و سخر لك ُْم ما فِي الس

برای شما رام كرد».
آري مقصود از آفرينش ،وجود انسان است و مقصود از انسان ،معرفت به ذات و صفات
حضرت خداوندي است و كمال اين معرفت جز از انسان راست نيايد .اگرچه در تعبّدَ ،ملَك و
جن با انسان شريكند ،ولي در تحمل اَعباء امانت معرفت ،از جملة كائنات ،انسان ممتاز گشت.
بار امانت معرفت كشيدن به حد كمال از هيچ موجودي ممكن نيست االّ انسان ،زيرا كه
دل انسان آئينه جمال نماي الوهيت است و «خلق ادم علي ُصور تِ ِه :خدا آدم را بر صورت خود
آفر يد» اشاره به اين معني است .خالصة نفس انسان دل اوست كه آئينه حق نماست و ظهور
جملگي صفات جالل و جمال حق به واسطه اين آئينه است

«سنُريهِ ْم اياتِنا فِي ْاْل ِ
فاق و في

انْ ُف ِسهِ ْم :به زودي نشانه هاي خود را در افقها و در دلهايشان بديشان خواهيم نمود».

چون نفس انس ان كه مستعد آينگي است ،تربيت يابد و به كمال رسد ،ظهور جملگي
صفات حق را در خود مشاهده كند و خويشتن را بشناسد .اما تا نفس به كمال مرتبت صفاي
آينگي رسد ،مسالك بسيار بايد قطع كند و اين جز از جادة مستقيم حقيقت ،ممكن نيست.
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از حضرت رسول اكرم(ص) پرسيدند :خدا در كجاست؟ فرمود :در قلوب مؤمنين .و حقتعالي
ميفرمايد :آسمان و زمينم نتواند مرا فراگيرد ،ولي قلب بندة مؤمن مرا فراميگيرد.
خداوندمتعال دربارة او ميفرمايد «و لقدْ كر ْمنا بني ادم و حم ْلنا ُه ْم فِي ا ْلب ِّر و ا ْلب ْحرِ :و به راستي
ما فرزندان آدم را گرامی داشتيم و آنان را در خشكي و دريا برنشانديم» .معني ظاهري اين آيه

شريفه معلوم است ،ليكن «قرآن را ظاهري است و باطني :اِن لِ ْل ُقرا ِن ظهْ را و ب ْطنا».

از جمله معاني باطني آيه فوق اين است كه :آدميزاد محمول عنايت ماست و ما او را از ب ّر
ما او را از ب ّر و بحر برگرفتيم ،زيرا كه
و بحر برگرفتيم،
او بار امانت ما دارد ،باري كه ب ّر و بحر نميگرفت ،آدمي آن بار برگرفت ،پس ب ّر و بحر او را با
آن بار چگونه تواند گرفت؟! چون او با آن عجز و ضعف ،بار ما ميكشد ما با اين قدرت و قوت
و كرم ،اوليتر كه بار او کشيم زيرا كه ما عاشق و معشوقيم.
آنچه ما را با آدمي و آدمي را با ما افتاده ،هرگز نه ما را با ديگري و نه ديگري را با ما
افتاده ،بار ناز معشوق ،عاشق معشوق تواند كشيد .خواستِ معشوق ،عاشق را پيش از خواست
عاشق باشد معشوق را ،زيرا عاشق پيش از وجود خود مريد معشوق نبود ،ليكن معشوق پيش
از وجود عاشق ،مريد عاشق بود.
سالك حقيقي بايد از سر صدق و تأنّي ،نه از سر هوي و تمنّي مطالعه در نفس خود كند
تا خود را بشناسد و واقف گردد كه كيست ،از كجا آمده و به چه كار آمده است و كجا خواهد
رفت ،و چون خواهد شد و مقصد و مقصود او چيست؟ و معلوم گردد كه روح پاك علوي نوراني
را در صورت قالب خاكيِ سفلي ظلماني كشيدن چه حكمت دارد ،و قطع تعلق روح از بدن و
باز در حشر  ،قالب را نشر كردن و كسوت روح ساختن از براي چيست؟ آنگه از زمرة «اُولئِك

ك ْاْلنْعا ِم ب ْل ُه ْم اض ُّل :آنان همانند چهارپايان بلكه گمراهترند» بيرون آيد و به مقام انساني رسد

و از حجاب غفلت بيرون آيد و با شوق و ذوق ،قدم در راه سلوك نهد و آنچه در نظر آورد در
.
قدم آورد كه
تا سالك در وجود خود سير ميكند و سلوك در نفس و روح و دل خود دارد ،ممكن است
ظاهرًا او را به غير حاجت نيفتد ،ليكن چون به سرحد وحدانيت رسيد ،به خودي خود از اين
مقام نتواند گذشت زيرا كه در اين مقام ،تصرف از سالك برخيزد و هستي ديگر پديد آيد و بعد
از اين راه او بر نيستي است و نيستي به تصرف غيرتواند بود.
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آن فلسفي بيخبر از علم و دهري را خبري نيست كه در ميان بندگان خدا كساني هستند
كه در اثر متابعت به سيّد اولين و آخرين(ص) بر كلّي كاينات عبور كردهاند و از «قاب ق ْوس ْينِ :
مقام فناء» درگذشته و در س ّر «ا ْو ا ْدني :فناء مطلق» ديدة بصيرت به كُحل

«ما زاغ ا ْلبص ُر و ما

طغي :ديده منحرف نگشت و از حدّ در نگذشت» مكحّل گردانيدهاند و در مطالعه

ربِّ ِه ا ْلك ُْبري :از آيات بزرگ پروردگار خود را بديد» خانه دل را با نوري از انوار

«راي ِم ْن ا ِ
يات

«يهْ ِدي الل ُه لِنُور ِِه م ْن

شاء :هر كه بخواهد خدا با نور خويش هدايت میكند» منوّر ساختهاند.
ي ُ
حصول كمال ممكن نيست مگر به عشق و هر ترقي و عروجي كه هست ،در نتيجه
احساس عشق است .اگر بشر اين احساس را نداشت ،حيواني بيش نبود و از حقيقت آگاه
نمي شد .پس سراسر ترقي و كمال بشر از عالم حيواني به عالم بشري و از عالم بشري به عالم
ملكوتي به واسطة عشق ميباشد .تنها عشق است كه بشر را نزديك به معشوق ازل و ابد كرده
او را به وصال ميرساند .اين گوهر بينظير در بازار جان ،رايگان است .عارفان حقيقي دو دستي
دامن عشق برگرفتند و به مقصد رسيدند.
ت بِربِّك ُْم :آيا پروردگار
اگرچه تخم عشق در زمين دلها ابتدا به دستكاري خطاب «ال ْس ُ
شما نيستم؟» انداختند ،ولي تا توفيق تربيت اين تخم به كدام صاحب دولت داده شود .آري
مملكت جاوداني عشق به هر شاهي ندهند ،هرچند هيچ سري از سوداي تمناي اين حديث
خالي نيست ،ولي دست طلب هر متمنّي به دامن كبرياي اين دولت چون رسد؟
سخن حقيقت و بيان سلوك راه حق ،دواعي شوق و بواعث طلب را در باطن طالبان پديد
آورد و شرر آتش محبت را در دل عارفان مشتعل گرداند .بيخبران را نيز از دولت اين حديث
انتباهي باشد ،ليكن ندانند قفل اين سعادت به كدام كليد گشاده ميشود .آن قوم را دولت اين
حديث از در سمع درآمد كه گفتند «ربنا اِننا س ِم ْعنا ُم ِ
ِ
يمان انْ ا ِمنُوا بِربِّك ُْم فامنّا:
ناديا ُينادي ل ِ ْْل
پروردگارا ما شنيديم كه دعوتگري به ايمان فرا میخواند كه به پروردگار خود ايمان آوريد پس
ايمان آورديم».
غرض از بيان سلوك ،اثبات و اتمام حجت است بر بطّاالن و هويپرستان كه همگي همت
خويش را در استيفاء لذات و شهوات حيواني و بهيمي صرف كردهاند ،و چون اَنعام به نقد وقت
راضي شده از ذوق مشارب مردان و شرف مقامات عارفان محروم ماندهاند.
بعضي از روندگان و سالكان طريق حـق كـه بـه وصال رسيدهاند ،مأموريت يافتند كـه از
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سرچشمه آب حيات معرفت ،تشنگان باديه طلب را شربتي بچشانند تا درد بر درد و شوق بر
شوق و تشنگي بر تشنگي بيفزايد.
عارفان كامل ياري دهندة طالبانند و ميخواهند كه ايشان از تصرف وساوس شيطاني و
هواجس نفساني خالصي يابند و از جادة مستقيم و مرصاد دين قويم انحراف نجويند .چه ،در
اين راه رهزنان بسيارند كه روندهاي اگر بيدليل و رهنما رود ،هرچه زودتر در وادي هالكش
اندازند.

نسيم نوروزي و بهاري ،گياهان و نباتات و اشجاري را كه به خواب شبه مرگ رفتهاند،
بيدار نموده و به آنها جان تازهاي عطا ميكند تا در اين نفخة جان بخش ،رشد و نمو كرده و
سبز و شاداب گردند و به كمال رسند.
سالكان طريق حق و صاحبدالن ميدانند كه نسيم رحمت و نور هدايت يا نفخة جانبخش
ملكوتي نيز قلوب مرده را زنده و بيدار كرده ،به سوي رشد ميبرد و براي سير به سوي حق آن
قلوب را آماده ميكند ،تا قيام به پيمودن راه حق نمايند.
شمع و پروانه هر دو ميسوزند اما آتش شمع ،آتش ظاهر است و آتش پروانه ،آتش باطن.
آتش ظاهر با وزش باد خاموش گردد ،ولي آتش پروانه خاموش شدني نيست .افرادي كه بوي
حقيقت به مشامشان نرسيده ،هدايت از جانب آنان به منزله آتش شمع است كه با حمله هواي
نفس خاموش گردد .اما هدايتي كه با توجه و عنايت خاص الهي باشد ،مثل آتش پروانه است
كه خاموشي نپذيرد.
سالكي كه با توجه وعنايت خالق متعال هدايت يافت ،التهاب عجيبي در قلب او ظاهر
ميشود ،به خيانات و جنايات گذشته نفس خود واقف گشته ،همواره در اضطراب و التهاب
است .اين اضطراب و التهاب نميگذارد كه او به غير حق مأنوس شود.
سالك طريق حق در مييابد كه به نسبت كاهش عالقة او به غير حق ،عروج قلبش به
سوي كمال شديدتر و سريعتر است .براي سالكين الياهلل در راه سلوك از نظر و عنايت حق،
كششي است كه وقتي با عشق زمينه تكامل نفس فراهم شد ،سالك طريق حق و عاشق الهي
آن كشش را در خود مالحظه مينمايد .اين كشش در او حاالت عجيبي ايجاد نموده از فيض
اشراقات رباني به حد كمال برخوردار ميشود و سرانجام همين كشش او را به وصال ميرساند.
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در اين مقام سالك از مرتبة تعقّل گذشته به مقام تذكّر باطني ميرسد كه فوق تفكر است.
تفكر ،طلب است و تذكّر باطني ،وجود .تفكر قبل ازحصول مراد است و تذكر بعد از حصول
مراد .متفكر در جستجوي مطلوب است ،اما متذكر مطلوب را يافته و او را ياد ميكند .اساس و
پايه تذكر سه چيز است:
عالم و عامل شدن به وظايف ،ايقاظ از وعظ مرشد ،استبصار از عِبَر و بهرهمندي از ثمرات
تفكر .فيض معنوي انسان به نسبت تفكر و تعقل اوست .سالك طريق حق در اثر تعقل و تفكر
به عالم اعلي ارتقاء مييابد ،از اينرو قرآن با تأكيد خاصي بدان امر مينمايد.
علمي كه به مقام عمل در نيايد بيخود است .حيات ابدي و سرمدي موقوف به تزكيه
نفس است .اما علمي كه توأم با تزكيه نفس نباشد ،فاقد اثرات معنوي بر جامعه و قلوب بوده
ممكن است سبب انحراف عدهاي گردد .همانطور كه كثرت غذا و اجتماع مواد فاسد در بدن
موجب ضرر و ناراحتي است ،نفسي كه مجتمع اخالق رذيله باشد ،در او تحصيل و تبليغ علوم
به غير از شر و فساد حاصلي ندارد.
اصوالً شرافت هر علمي مربوط به شرافت موضوع آن است ،و چون نفس ناطقه انساني
اشرف طوايف ممكنات است ،لذا علم و معرفت بدان از اشرفيت خاصي برخوردار بوده و از اهمّ
فرايض سالك الهي است.
انسان اگر از يك سو با ديد وسيع و بينش برين مردان الهي به دنيا و مظاهر ناپايدار آن
بنگرد ،و از سوي ديگر پي به شخصيت و ارزش خود برد ،ميداند كه با منزّه داشتن خود از
شهوات و اميال نفساني ،ميتواند بر تمام جهان ممكنات برتري جويد .تنها مانع سير كمالي او،
آلوده شدن به گناه و نافرماني خداوند متعال است .آنگاه از گناه رويگردان و متنفر شده ،اين
خودشناسي و درك شخصيت معنوي خويش ،حايلي ميان او و گناه ايجاد ميكند.
از اينرو حضرت علي(ع) ميفرمايد :كسي كه قدر و ارزش خود را بشناسد ،هالك نگردد؛ و
يا كسي كه قدر خود را نشناخت ،نابود شد .در جاي ديگر ميفرمايد :به راستي نادانترين مردم
كسي است كه خود را نشناسد .خودشناسي موجب خداشناسي ،و خداشناسي موجب محبت
و عشق است و عشق ،موجب پااليش وجود سالك.
اگر انسان پليديها را از روان خود بشويد و از چشمه وحدت ،وضو ساخته و تكبير بر
هرچه هست زند ،خود را سبك يابد و سير در عالم الهوتي كند .ولي انسان خود گم كرده و
خودباخته و به دنيا پرداخته را اين مرتبت نيست .دريغا كه او خود را نميشناسد ،اين مسافر
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ناآرام در خويش نمينگرد ،او مسحور عجوزه جادوگر دنياست و با اختيار ،روح خود را به سقوط
ميكشاند.
گوهر ذات آدمي در خاك غفلت و غبار بيخبري نشسته ،او همت نميورزد كه آن را از
خاك برگيرد و گردش را بزدايد .او را سعادتها رخ مينمايد ،ولي افسوس كه آئينه دل او از
جال افتاده است .حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :مردم معادني هستند مانند معدن طال و نقره.
سالكا! دست از مس وجود بشوي تا كيمياي عشق دريابي و طال شوي.
كسي كه در سايه توفيق الهي سعادت مطلق نصيب او شده ،تصرف افالك به دامن او
نميرسد ،شعلههاي بليات و آفات ناماليمات ،صدمهاي بر خرمن صبرش وارد نميكند و خار و
خس شبهات به دامنش راه ندارد .به مقامي رسد كه سعد و نحس فلك به آن اثري ندارد و از
تربيع و تسديس كواكب باك ندارد .آري نور خورشيد در مقابل آنان كه در كنج خلوتگاه،
سالكين طريق هستند بينور است.
البته طي اين مراتب با عشق و محبت امكانپذير است ،چه علتِ سعادتِ مطلق ،عشق
است .تا محبت و عشقِ محب و عاشق ،نسبت به محبوب و معشوق به حد كمال نرسد ،نميتواند
اوامر معشوق را اطاعت نموده تسليم او گردد و خود را فداي اراده و خواستههاي معشوق نمايد.
امروزه در هر فرهنگي از عشق مفهومي جداگانه وجود دارد ،اما عشق حقيقي قابل مقايسه
با مفاهيم ديگر نيست و فاصله مابين آنها از زمين تا آسمان است .تعبيرات ضد و نقيض از
اختالف زاويه ديد قضاوت كنندگان ميباشد؛ كلمة عشق يكي ولي مفهوم ،هزاران است.
بطور كلي ارزش هر عشق وابسته به معشوق و انگيزة عشق است .به ميزان اصالت معشوق،
عشق ارزشمند است .عشق به معشوق بياصالت ،فاقد ارزش بوده خيالي و شيطاني است،
هرچند عاشق را حاالت فرحانگيز و لذت بخشي باشد .پس اولين قدم ،شناخت معشوق و انگيزه
عشق است.
براي تحصيل عشق حقيقي ،انسان نياز به چيزي ندارد ،اين مادة حيات را خداوند متعال
در اختيار او گذاشته است .آب حيات و زندگي در دسترس بوده ،الزم نيست كه ره ظلمات طي
شود.
اگر آدمي تا اندازهاي مغز متفكر و عقل سرشار و روح وسيع خود را به كار انداخته و غرور
را از خود دور كند ،او را يقين آيد و ميبيند كه براي تحصيل آب حيات عشق ،نيازي به رفتن
به كوه و هامون و طي صحاري نيست .آب حياتِ عشق در خانه و در قلب اوست .تجلي عشق
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حقيقي در قلب ،منوط به تصفيه باطن از طريق تكامل انسانيت است .سالك بايد به كلي ماديات
را زير پا گذارده به سوي حق قدم بردارد.

براي سير در طريق حق علل و عوامل الهيهاي است كه با آن ميتوان موانع را از ميان راه
برداشت؛ براي تنزل نيز اسباب و عللي است كه راه را مسدود ميسازد.
رهروي كه آرزوي طي مراحل طريق حق و نيل به سعادت ابدي دارد ،بايد محضر حضرات
اولياء را دريابد كه مشعل فروزان هدايت را به دست گرفتهاند؛ بدون ارشاد ايشان نميتواند اين
مراحل را طي نمايد .كسي كه با اتكاء به خود بخواهد طريق حق را سير كند ،در اولين قدم
منحرف شده و غوالن و سبُعان راه او را ميربايند.
غوالن و سبُعان اين طريق دو قسمند :داخلي و خارجي .غوالن و سبعان داخلي همان قوة
شهويه و غضبيه و به عبارتي قوه وهميه است كه هر لحظه به كلي انسان را محكوم اوامر خود
كرده او را به ديار عدم رهسپار مينمايند؛ غوالن و سبُعان خارجي جنود شيطانند.
در مرتبه اول بايد كمال مراقبت از غوالن درون باشد تا زمينة رهايي از چنگ غوالن
بيروني فراهم گردد .آري نفس امّاره با قواي شهويه و غضبيه و وهميه خود راه سير صعودي را
بسته ،نميگذارد كه انسان بال و پر بيارايد و به سوي دوست پرواز كند.
نفس ،انسان را در زير لگد هوي و هوس پايمال كند و به جائي رسد كه خود و خدا را
نشناسد .نفس اماره به افسون خواستههاي خود ،انسان را به خواب غفلت فرو برد و به شراب
گلآلود دنيا و امور نفساني مست كند.
بايد دانست كه علت دشمني نفس و شيطان با انسان چيست و طريقه همزيستي با اين
دشمنان چگونه است.
سبب دشمني نفس با جوهر روح ،آن است كه ظهور
جوهر روح ،موجب بطالن تسلط نفس و انتفاء مقتضيات اوست.
البته غرض از مخالفت با نفس ،مقابله با سالمتي بدن و اضمحالل قواي جسماني نيست.
مراعات قواعد بهداشت جسمي و اعراض از كثافات ،اگر توأم با تطهير و نظافت روحي از ذمائم
اخالقي باشد ،در حقيقت فرار از خطرات به سوي حق است ،كه فرار در مقابل قرار است و
حركت در برابر سكون.
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سالك تا به مطلوب نرسيده در سير و حركت است و مقصود او حركت به سوي خدا و
مقام شامخ توحيد است .اگر در اين راه در جائي متوقف شود ،در همان مقام ساكن گشته و در
مقابل شيطان ،قرار را بر فرار و سكون را بر حركت ،ترجيح داده است .خوشا آنان كه از خطرات
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
بين :پس
ير ُم ٌ
و لغزشهاي بيشمار اين راه به سوي خدا فرار كنند «فف ُّروا الي الله انّي لك ُْم من ُْه نذ ٌ
به سوي خدا بگريزيد كه من شما را از طرف او بيم دهندهاي آشكارم».
اما سبب دشمني شيطان ،احساس برتري در انسان است .چه ابليس هرگاه در كسي
برتري بيند ،با او به نزاع برخيزد .انسان براي خالفت عالم خلق شده و مقتضي خالفت ،استيال
و تحكّم است .اين استيال و حكمراني وقتي تحقق پذيرد كه در انسان حب دنيا به درجة افراط
نبوده بلكه به رضاي حق و قصد خدمت به دين الهي باشد .زيرا تمام معاصي ناشي ازحب دنيا
ْ
ْ
س ُك ِّل خطيئ َِة :دوستی دنيا آغاز همه لغزشها و
و انغماس به شهوات دنياست « ُ
ح ُّ
ب ال ُّدنيا را ُ
گناهان است».
انسان كه مستودع نور الهي است ،نبايد تابع نفس و هوي گردد .وظيفه سالك است كه
نور حق را در خود ظاهر نمايد تا با آن نور ،نار وجود ابليس را محو و منتفي كند.
سالك طريق حق بايد كفّ نفس نمايد از همه مقتضيات آن ،و جهت ظهور سلطان روح
ل الل ِه ُيؤْ ِ
و قائم شدن آن ،كسر نفس كند و روح الهي خود را در حد اعتدال نگهدارد «ذلِك ف ْ
تيه
ض ُ
شاء :اين فضل خداست آن را به هر كه بخواهد میدهد».
م ْن ي ُ
فرق است بين اتّباع هوي و مغلوبيت در برابر آن .اتّباع هوي آن است كه انسان از راه
تسليم و رضا به مقتضيات آن عمل كند « ِ
راضيا ُمنْشرِحا :راضی و شادمان» .اين از صفات كفار و
مشركين بوده و وصف حال آنان است و مؤمن از آن مبرّي است .اما مغلوب هوي شدن آن
است كه آدمي به مقتضاي آن راضي و منشرح نگردد ،بلكه از مقاومت عاجز گشته به سوي آن
مجرور شود آن هم با هزار مالمت كه از خود بيند .اين وجه كه آن را نفس لوّامه گويند ،در
ضعفاي مؤمنين وجود دارد .نفس لوّامه گرچه منافي اصل ايمان نيست ،ولي ناشي از ضعف
ايمان بوده و شرك خفي است.
تا چه وقت پايبند دنيا
شدن؟! دنيا اگر محلي بود آن را ديديم ،خوردن و آشاميدن اگر كاري بود كرديم و طعم و ذائقه
دنيا را چشيديم .اينك نوبت كار ديگر است ،كار اين دنيا همه تكـرار در تكـرار است .چـون از
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ظواهر گذشتيم ،ديگر نه تكرار كه عالم جديدي است ،آن هم جديد در جديد.
علت اين كه انسان با وجود ايمان در نفس لوامه مانده و در اثر تمايل به دنيا و شهوات در
اين اسفل ميافتـد ،اِدمان در جزئيـات و اِعـراض از تأمل در كليات است.

اي سالك بدان كه دوستي و دشمني اين جهان پايدار نيست و هيچ يك از امور ظاهريه
در يك حال و يك مقام باقي نمي ماند ،نه زشت و نه زيبا ،نه جواني و نه پيري ،نه فقر و نه
بينيازي .صورتي كه بقاء ندارد ،فرق نبوَد زشت يا زيبا بُدَن.
در امور ظاهريه اين ديار فاني ،سرور حقيقي نيست .آن شادي كه غم زايد چه سود ،لكن
اگر زماني به حق شادمان گردي ،نقد شادي دو جهان را تو دارائي .خويشتن را فراموش كن و
پيوسته به ياد حق دل زندهدار .در اين دنيا تنها از طريق تقوي و تسليم و رضا ميتوان سرور
معنوي و حقيقي و برترين مقام را بدست آورد.
آنچه سبب وبال آدمي است ،حب جاه و مال است .جاهطلبي حجاب راه توست و هرچه
به جز خدا در نظر آيد حجاب است ،حتي طاعت و عبادت كه موجب قرب و نزديكي به خداست
اگر مورد نظر خاص شخص قرار گيرد ،پردة دل و جان است .ترك آرزوهاي مادّي كن و دل از
اين جهان ناپايدار برگير تا به جهان پايدار راهيابي.
اين جهان حسرت آباد مانند مشتي خاك است كه در گذرگاه باد قرار گرفته ،ملكي كه
خاك و باد است بهر چه دلباختة آني؟ تا كي مبتالي دنيايي؟ پي دين را برگير كه دنيا حجاب
جان توست ،و دين چراغ فروزان جان و دل تو.
مال به مقدار احتياج فراهم كن و راه عقبي پيش گير ،ثروت حقيقي تو آن است كه پيش
از خود به جهان ديگر فرستي و مابقي ،تاوان توست.

چون به تدبير ،قضا را تغيير نتوان داد ،اولي اين است كه به خواست خدا تسليم شوي و
سعي و كوشش بيهوده بجا نياوري ،زيرا سعي و كوشش در برابر تقدير الهي از خويشتنبيني
برخيزد .آرامش دل در آن است كه به اراده و خواست الهي در مقام رضا و تسليم باشي ،كه
محبت با تصور رحمت بيپايان محبوب اقتضاء رجاء ميكند ،و با علم به اين كه هرچه از

22

سفر به کعبه جانان

محبوب صادر گردد محبوب است ،مقتضي مقام رضاست .رضا مستلزم تسليم محب است به
محبوب ،اين است كه عارفان كوي وصال ،غير خدا نبينند و جز او نينديشند.
اي سالك! آدمي سماوي است نه ارضي ،كلي است نه جزئي .اگر او از گوي ارض و حضيض
ميبود ،كجا ميتوانست اسرار عالم اعلي را درك كند؟
هواي عالم حقيقت ،ماوراء هواي عالم طبيعت است .هواي اين عالم به حيات جسماني
مدد ميكند ،اما هواي معنوي و روحاني چيز ديگري است .هواي روحاني ،دم جانبخش معشوق
ازلي است و هواي معنوي انسان از آن مدد ميگيرد .اين هواست كه به قلوب مرده حيات
ميبخشد و به اشراق رحماني و فيض نامتناهي ،قلوب را روشن مينمايد.
آنگاه كه آثار اين دم و هوا در انسان به حد كمال رسيد ،عشق كه آخرين پايه محبت
است ،در او تحقق يافته و ديگر غير از خدا نميبيند .چه ،عشق آتشي است شعلهور در قلب
محبّ حقيقي كه بر اثر افروختگي هرچه و هر كه را غير از محبوب باشد ،ميسوزاند.
اي انسان تابع عقل الهي شو ،از نفس اماره خيانتكار خود بترس و حذر نما .چه نفس
همواره طالب مشتهيات خود است و پاي ترا به رشتة آرزوهاي خود ميبندد و در گودال تنگناي
دنيا محبوست ميسازد .با چنين وضعي چگونه ميتوان عشق الهي را در دل پروراند؟
از تبعيت نفس اماره بدر آي تا بتواني عشق حق را در كانون دل خود بپروراني ،كه زندگي
حقيقي بدون عشق امكان پذير نيست .اي آن كه از مكتب عشق بيخبري ،اين نكته را بدان
كه زندگي حقيقي ،عشق است .تا فروغ عشق در دل ما نتابد ،شبستان تار ما را صبح عالم آرائي
نبوَد.
دل منظر اعالي حق است ،اما افسوس كه نابيناست و روي در
گل و خاك دارد و در دام خويشتنبيني گرفتار است .اي انسان ،روي دل از اين خاك و گل
بگردان و از دام خويشتن بيني بيرون آي تا بتواني از پستي به بلندي عروج كني و از تاريكي
تن بگذري و جانت به نور حق منوّر گردد.
اي دل تو ميخواهي قرب حقيابي و رفع مباينت و اسقاط اضافات كني ،لكن دريغا كه
هر روز بر پريشاني تو افزوده ميگردد .اي دل ترا آب زندگي بخشيدند ولي تو آن را حقير
ميپنداري .عشقي را كه پايه و اساس حيات توست ناچيز ميشماري .اي دوست برو دل جمعدار
و به حق پرداز .از خلق غائب شو و با خدا حاضر باش و بدان كه در ژرف درياي علم ،زرق و ريا
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نيست.
اي دل تو چون خسي روي دريا كه دستخوش امواج خروشاني و غواصي نميداني ،بر خود
چه ميبالي؟ اي دل تو هنوز در بدايت راهي لكن از نهايت راه سخن ميراني .آن را كه درد
حق است ،جان و دلش در گرو دلدار است .بر او بگري كه او بر خويشتن خندد .در اين جهان
دال از خود و تعلقات آن فاني شو تا خورشيد حقيقت بر تو بتابد و همچو قطره در دريا ،حجاب
كثرت به يك سو زن تا از نور وحدت ،وجودت روشن گردد.
كسي كه خواستار عشق حق است ،بايد در مكتب عشق ثبت نام كند و تحت تعاليم استاد،
راه حق در پيش گيرد و درك عشق كند و حضور بزرگان را مغتنم شمارد .در اين صورت
ميتواند حالوت ثمرة انس و عشق و تزكيه را در شجرة حيات بچشد و در جرگه كساني درآيد
كه به صفت فائزين به جوار حق نايل آمدهاند و در حرم امن الهي قرار گرفتهاند.
خداوندا ! تو به حال ضعيف و بيچارة ما آگاهي و ميداني كه بدون ياري تو از دست چنين
دشمن قوي پنجه كه طمع در انبياي عظام و ُكمَّل اولياي واال مقام داشت ،راه گريزي نداريم.
اگر بارقه لطف و رحمت تو نباشد ،اين دشمن قوي پنجه ما را به خاك ضاللت افكنده و به تيه
ظلمت و شقاوت دچار مينمايد.
الهي! ترا قسم ميدهيم به خاصان درگاهت و محرمان بارگاهت ،از متحيّران وادي ضاللت
و افتادگان بيابان غوايت ،نظرت را سلب منما و قلبهاي ما را از غلّ و غش و شك و شرك
محفوظ بدار.

مأموريت حقيقي سالكين طريق حق ،اشتغال باطني است .چنان كه ضعف و ناتواني اوليه
در امور جسماني با تمرين و ممارست و ايجاد ورزيدگي ،تبديل به توانايي ميگردد ،استعدادهاي
معنوي و روحي نيز در اثر ممارست در انجام برنامههاي اسالمي ،شكوفا شده و قدرت فوقالعاده
مييابند.
عارفين حقيقي بايد بدانند كه عقل باطني و الهي در تعقيب مطالب خويش يك راه بيش
ندارد :كسي كه گرفتار تن بوده و نفس او مبتال به فساد جسماني است ،درك حقيقت او را
ميسر نخواهد شد .هيچگاه بدن ،ما را به شاهراه حكمت رهبري نميكند ،بلكه غالب محاربات
و فتنهها ناشي از بدن و هويهاي نفساني است.
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براي درك حقيقت ،بايد تن را رها نمائيم و روح را به تنهايي متوجه تحقيق مطلب مورد
نظر ،سازيم .برخورداري سالك از حقيقت به نسبت دوري او از تن است .پس بايد از تن دوري
كنيم و جز به قدر ضرورت با او آميزش ننمائيم و نگذاريم او ما را به فساد طبيعي خويش آلوده
كند .در اين مقام است كه از قيد تن آزاد شده و با نفوس پاك محشور و به درك حقيقت نايل
خواهيم شد.
در نهاد انسان غريزهاي است به نام واقعبيني ،كه گاهي در برخي افراد بكار افتاده او را به
يك رشته ادراكات معنوي وا ميدارد .اما اكثريت افراد در حين اشتغال به امور معاش و رفع
حوائج زندگي ،به معنويات نميپردازند.
انسان فطرتًا به واقعيت ثابتي ايمان دارد .گاهي جهان و پديدههاي آن را مانند آئينههايي
مييابد كه واقعيت ثابت زيبائي را نشان ميدهد ،بطوري كه درك لذت آن هر لذت ديگري را
در چشم او خوار و ناچيز مينمايد .اين همان جذبة عرفاني است كه انسان عارف را به عالم باال
متوجه ميسازد و گرداگرد همه آرزوهاي دور و دراز وي خط بطالن ميكشد.
اي انسان اندكي تفكر كن و به خود آي تا دريابي وگرنه در خوابي نه از اولوااللبابي .عقل
و هوش از ديگران مطلب ،آنان نيز مانند تو هستند.

باري محبوسان عالم طبيعت و اسيران زندان هيوالئيّت را كجا استعداد آن باشد كه از
روحانيون ساحت عزت مستفيض گردند ،و افتادگان حضيض ناسوتي را كو آن قابليت كه از
آشنايان طايران الهوتي نشان يابند!
طفل ابجد خوان را كه از حقايق امور تفسيري بهرهاي نيست ،خرده گرفتن به مفسرين
عارف ،غايت ناداني است ،و بي مايگان رموز حكمت را كه در فهم اشرف علوم استعداد نيست،
مذمت حكماي الهي نهايت بيانصافي است.
انسان عاقل نميتواند تعطيل فهم كند و از سير و حركت فكري بازماند و چشم از ديدن
حكمت بپوشاند .قضاوت فطرت و حكومت وجدان از انسان جدا نيست ،در اين صورت معرفت
حقايق براي او از همه چيز روشنتر است.
بزرگان فرمودهاند :اي انسان اگر آمادة فهميدن و سنجيدن سخني و ميخواهي كه روح
سخن به دل سپاري و حقيقت را به خوبي درك نمائي و جان سخن ،داخل جان خويش كني،
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بايد:
اوالً -در حال شهوت نباشي زيرا شهوت ،پرده و حجابي است از ديدن رخ معني.
ثانيًا -در حال غضب نباشي كه غضب ،نمونهاي است از ديوانگي ،عقل با پردة غضب،
مستور گردد و از درك حقايق عاجز آيد.
ثالثًا -بايد كه از تعصب دور باشي و با حق به دليل و برهان بپردازي .از تقليد بيدليل و
اعتقاد بيپايه دوري گزيني ،و سخن منطقي را به دقت نگري و از قيد اصطالحات و الفاظ آزاد
باشي تا معني ترا رخ نمايد و بينياز گرداند.
رابعًا -صفحة دل را از آلودگيها پاك سازي تا برق فطرت در دلت آشكار گردد و به آن
نور ،آنچه ديگران نبينند آن بيني.
آري محبت بسيار و عداوت هر دو سبب ميشود كه انسان چيزي را چنان كه هست
نبيند ،اين هر دو حالت ،خروج از اعتدال است .در اين مقام ،دوست جز محاسن و دشمن جز
عيب نبيند و همواره چشم بر بديها و زشتيها گمارد.
خشم و شهوت هريك به نوبت خود انفعالي در نفس ايجاد ميكند كه انسان به سوي
افراط يا تفريط ميل مينمايد تا حقيقت را چنان كه هست نبيند ،به همين جهت هركاري كه
ميكند به ميزان عقل درست در نميآيد .ولي نظر معتدل ،هريك را بجا و در حد خود مينگرد،
پس داوري كه روي غرض باشد ،خواه آن غرض صورت محبت داشته باشد يا كسوت عداوت،
خارج از عدل بوده و ناشي از عدم تساوي باطن است.
همچنين تمايل روح و اعتقاد به چيزي يا به شخصي سبب ميشود كه مرد معتقد ،هر
محالي را نسبت به عقيدة خود باور نمايد و مخالف پندار و تصور خود را ،جاهل و بيخرد و در
خور شكنجه و قتل پندارد و آنچه را بدان اعتقاد ندارد ،باطل شمارد .اگر از كسي عملي خالف
عقيده و ميل خود مشاهده كند ،خشمگين شده و عداوت او در قلبش جايگير گردد و هر
فضيلتي كه به وي نسبت دهند ،به شدت انكار ميكند و معتقد به آن را دشمن دارد و حتي
ممكن است درصدد ريختن خون او برآيد .بنابراين كسي ادراك حقيقت كند كه بيطرف بوده
و از حب و بغض بركنار باشد و پاكبيني را هرگز از دست ندهد.
محبوب و مطلوب مجازي ،آرزوهاي نفساني و خشم و شهوت را برميانگيزد و اين امري
است محسوس ،و گاهي هوي و هوس به وسيله عوامل دروني به هيجان آمده و انسان را از راه
مستقيم منحرف ميسازد ،پس انسان از درون و بيرون مورد هجوم انواع خطرات است .تا هوي
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و هوس در كار است نتايج مثبت دست ندهد ،بلكه نفس و وهم اعمال حسنه انسان را نيز تباه
ميسازند.
حركات و اعمال انسان بايد به رضاي خدا بوده و حقيقي باشد ،و االّ اعمال و حركاتش لغو
و بيهوده خواهد بود .بسياري از اشخاص در طلب علم آخرت ميكوشند ،ولي چون نيت ايشان
رياست و جلب مردم است ،رفته رفته از حقيقت دورتر شده و در دوزخ جاهطلبي و عوامفريبي
فروتر رفته و ميسوزند .همچنين است كاسب و تاجري كه مسائل حالل و حرام را از مسئلهگوئي
شنيده و نماز جماعتش ترك نميشود ،لكن به انواع مختلف تزوير و تقلب ميكند ،جنس فاسد
را به جاي اعلي ميفروشد و يا كمفروشي نموده و يا براي فريب مشتري سوگندهاي مغلّظ به
زبان آورده يا توريه ميكند و با اين همه ،خود را مردي متديّن و همنشين صديقان ميپندارد!
پس اگر عمل ظاهر با اخالص مقرون نشود ،فايدهاي نبخشد و اخالص ،از نفس غالب بر
مجاري فكر و خاطر هرگز به ظهور نميرسد .بنابراين كندن ريشههاي آرزوهاي نفساني ،ركن
اصلي است.
آثار عمل و انديشههاي نيك در آغاز مانند برق و جرقهاي در باطن پديدار شود و در اثر
استدامة نيت خالص قوت گيرد ،ولي تا هوي و هوس در ميان است ،نميگذارد كه آثار اعمال
نيك پايدار بماند و آن را به تلقين خيال زشت و وسواس شيطاني تباه ميكند .در اين هنگام
است كه مجاهدين ميدان پرهيز را به خاك افكند و كمتر كسي پيدا شود كه از اين مهلكه
جان به سالمت برد .ولي اگر هوي مسخر گردد و قوة واهمه در تصرف عقل آيد ،اين جرقه كه
در باطن مستعدّ حرّاق معنوي است ،شمع معرفت و چراغ شهود برافروزد.
تخم م عرفت در فطرت موجود است ،تنميه بايد داد .چراغ عقل روشن است .تقويت بايد
كرد .نور از افق نفس ،طالع است پردهها را پس بايد زد.
بعضي كه تتبّع معاني كالم بزرگان نكردهاند و چند مسئله از حيض و طالق ،آن هم ناپخته
حفظ كرده و خود را فقيه تصور كردهاند ،اگر حرف حقي از كسي بشنوند ،زبان به طعن او
گشايند .ايشان از حقيقت غافلند ،نميدانند كه مدار به معني است نه الفاظ .چنان كه نرگس
به صورت چشم دارد ليكن از حقيقت بينايي و بصيرت آن را بهرهاي نيست؛ همچنيناند
آدمصورتان كه از معني انسانيت خالي و غافلند.
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روح در انسان به دو معني استعمال ميشود :يكي روح حيواني و ديگري روح انساني كه
وح ِم ْن ا ْم ِر ربّي :بگو روح از امر پروردگار من است» است و از عالم امر نازل شده.
الر ُ
مصداق «قُلِ ُّ
نفس نيز در انسان به دو معني اطالق ميشود :يكي نفسي است كه جامع قوة شهويه و غضبيه
و منبع صفات مذمومه است ،و مبارزه و مجاهده با آن بر سالك واجب است .ديگري لطيفة
الهي است كه ذات و حقيقت انسان است.
بزرگترين دشمن انسان نفس است .نفس بزرگترين حجابي است بين انسان و حق ،و
جهاد با آن واجب است .بزرگان رام كردن نفس را شرط الزم سير در طريق حق دانستهاند.
نفس دشمني است كه حيلت و مكر او را نهايت نيست و دفع شر و مقهور گردانيدن آن
مهمترين كارهاست ،زيرا كه او دشمنترين جمله دشمنان است .شناخت و تربيت نفس و
اصالح او از صفت امّارگي و رسانيدن به مقام مطمئنگي كاري معظم است .كمال سعادت نصيب
كسي است كه نفس خود را به مقام اطمينان رساند .از شناخت نفس ،شناخت حق الزم آيد
«م ْن عرف ن ْفس ُه فقدْ عرف رب ُه :هر که نفس خود را بشناسد ،در حقيقت پروردگار خويش را
شناخته است».
منشأ نفس اماره دل است و آن را نفس حيواني گويند كه منشأ صفات ذميمه است

«اِن

ِالس ِ
وء :نفس قطعًا به بدي امر میكند» .او به جملگي اجزاء و ابعاض قالب انسان
الن ْفس ْلمّارةٌ ب ُّ

محيط است و هيچ وضعي از اعضاء انسان خالي از آن نيست ،همچون روغن در اجزاء وجود
كنجد .چون نفس از امّارگي به مطمئنگي رسد ،در قطع منازل و مراحل علوي و سفلي بُراق
صفت ،روح را به معارج اعلي علّيين و مدارج «قاب ق ْوس ْينِ  :مقام فناء» رساند و مستحق خطاب

جعي اِلي ربِّ ِ
ك ِ
«اِ ْر ِ
راضية م ْر ِضية :خشنود و خداپسند به سوي پروردگارت بازگرد» شود.

روح را در اين عالم جهت مراجعه به عالم قدس ،بُراق نفس ميبايد .همچنان كه روح وقت
ت ِ
آمدن به اين عالم بر براق نفخة قدرت سوار بود «و نف ْ
فيه ِم ْن ُروحي :و از روح خويش در آن
خ ُ
دميدم» ،در موقع رفتن از اين عالم به براق نفس حاجت دارد .اين بازگشت فرخنده به هر حال
دست ميدهد و مفارقت و مهجوريت از ميان ميرود ،فرع به اصل ميرسد و سفر پايان ميپذيرد
و انسان به منتهاي مقصد خود واصل ميشود .اما اين بازگشت در صورتي قرين سعادت و همراه
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با حسن عاقبت است كه به رحمت خدا رجوع كند و از درجات قرب بهرهمند گردد ،نه آن كه
از حق دور شده و به دركات غضبش گرفتار آيد.
فالسفه و علماي اخالق در معالجه نفس اختالف كردهاند ،بعضي هر صفت نفساني را به
ضد آن معالجه كرده و خواستهاند كه آن را به كلي زايل كنند ،غافل از اين كه مقصود از
معالجه ،به كلي زايل كردن آن صفت نفساني نيست .آري بعضي از فالسفه راه غلط پيمودند و
در تبديل اخالق ،حد اعتدال را رعايت نكرده و به طريق افراط يا تفريط قدم گذاشتند .خواستند
صفتي را پرورش دهند ،بر آن صفت ديگر خللي وارد شد و نفس بار ديگر توسني خود را آغاز
كرد ،مهار از سر خود فرو نهاده روي به مراتع خويش گذاشت .در اين راه نبايد نفس حيواني را
از كار انداخت ،بلكه بايد او را تحت فرمان روح قدسي در آورد.
اساس انسانيت روح است ،اگر جسم و بدن مطلوبيتي دارد به سبب معاني و اوصافي است
كه از پرتو جان او را حاصل شده است .بدين معني كه اگر جسم و بدن به تمام و كمال ،مسخر
روح الهي گردد ،در اين صورت شهوت رفته و خودخواهي زوال پذيرد و حرص و آز و هر صفت
زشت ،روي در عدم آرد ،اين چنين جسمي حكم جان گرفته است .اين است كه
جان از جهت منزه است زيرا كه پس و پيش و راست و چپ ،صفتِ چيزي است كه او را
نهايتي باشد مانند جسم كه داراي ابعاد است ،و لكن جان از عالم امر است كه نهايت نميپذيرد.
حق تعالي از ملكوت ارواح راهي به دل بنده گشاده و از دل راهي به نفس نهاده و از نفس
راهي به صورت و قالب ،تا هر مدد فيضي كه از عالم غيب به روح رسد ،از روح به دل و از دل
نصيبي به نفس و از نف س اثري به قالب رسد و عملي متناسب آن از قالب پديد آيد .و چون
عملي نفساني و ظلماني به قالب رسد اثري به نفس ،از نفس كدورتي به دل و از دل غشاوتي
به روح رسد مانند اين كه هاله گرد ماه پديد آيد ،در اين صورت راه روح به غيب بسته شود و
از مطالعه عالم قدس باز ماند و مدد فيض به وي كمتر رسد.
با وجود هستي مجازي ،برخورداري از هستي حقيقي به كمال نتوان يافت ،مگر اين كه
انسان بذل هستي مجازي در راه هستي حقيقي كند .هيزم را برخورداري از آتش به قدري
است كه هستي هيزمي خود را فداي هستي آتش كند .و اين برخورداري وقتي به كمال رسد
كه تمام هستي هيزمي خود را فداي هستي آتش كند .در اين مقام است كه هيزم كثيف
ظلماني سفلي ،آتش لطيف علوي نوراني گردد ،اين است كه عارفان كامل ،هيزم هستي مجازي
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خود را فداي آتش محبت و تجلي حق كردند.
آري توسن نفس وقتي كه پروانهوار خود را به شمع جاللت ابديت زد و ترك وجود مجازي
گفت ،آنگاه از ديوانگي و پروانگي به نوربخشي رسد بلكه مبدل به شمع گردد و حقيقت «م ْن

عرف ن ْفس ُه ،فقدْ عرف رب ُه :هر که نفس خود را بشناسد ،در حقيقت پروردگار خويش را شناخته
است» محقق شود.
حصول اين مقام شريف جز با متابعت از خاصان خدا ممكن نيست .پس بر طالب كمال،
فرض است كه براي تكميل نفس خويش از خاصان خدا تبعيت كند و دل به حكم ايشان نهد
و احكام و اوامر ايشان را مخلصانه در عمل آورد تا اميد نجات و فالح ،او را حاصل آيد.

قلب در انسان به دو معني استعمال ميشود :يكي عضو صنوبري شكل كه در طرف چپ
سينه قرار دارد .عارف را با اين قلب كه حيوانات نيز دارا هستند كاري نيست ،بلكه كار او با
قلب ديگر است و
چون قلب به نو ر معرفت و ايمان روشن شود ،آئينه تجلي همه معارف الهي گردد و ذات
الوهيت در آن جلوهگر شود ،ولي اين معني و كمال به ندرت حاصل گردد .زيرا قلب به وسيلة
غفلتْ محجوب و در اثر معصيتْ تاريك ميگردد و صور و نقوش مادي و شهواني ،آن را آلوده
سازد.
قلب بين هوي و عقل در كشمكش است و معركه جدالي است بين جنود خدا و شيطان،
و هر كدام از راهي براي تسخير آن ميكوشد؛ از يك دريچه معرفت حق داخل ميگردد و از
دريچه ديگر وساوس نفساني و شيطاني .بدين جهت ممكن است قلب پستتر از حيوان شود،
زيرا حيوان فاقد معرفت است نميتواند ترقي كند و به كمال رسد؛ و از طرف ديگر ممكن است
از فرشته بگذرد زيرا فرشته فاقد شهوت است و نميتواند تنزل كند.
پس دل را صالحي است و فسادي ،صالح او در صفای اوست و فسادش در تيرگي او.
صفاي دل در سالمت حواس اوست و تيرگي دل در بيماري حواس او .آري قلب را حواسي
است همچنان كه قالب را ،چون حواس قالب سالمت شوند ،انسان جملگي عالم شهادت را بدان
ادراك كند و چون حواس قلب بـه سالمت باشند ،او جملگي عوالم ملكوتي و روحاني را بدان
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ادراك نمايد.
دل را چشمي است كه بدان عوالم غيبي بيند و گوشي است كه بدان استماع كالم اهل
غيب و كالم حق كند .او مشامي دارد كه روايح غيبي را درك كند ،كامي دارد كه ذوق محبت
و حالوت ايمان و طعم عرفان را بدان مييابد .حس لمس در تمام اجزاء قالب وجود دارد كه از
ملموسات به تن نفع گيرد ،دل را نيز عقل بدان ماند كه دل به وسيله عقل از كل معقوالت
بهرهمند گردد.
دل را اطوار مختلف است و در هر طور معاني بيشمار نهفته ،دل مانند آسمان است در
آدمي ،و تن بر مثال زمين .زيرا خورشيد روح از آسمان دل بر زمين قالب ميتابد و به نور
حيات ،آن را منوّر ميسازد .همچنان كه آسمان را هفت طبقه است ،دل نيز داراي هفت طور
است «وقدْ خلقك ُْم ا ْطوارا :و حال آن كه شما را مرحله به مرحله خلق كرده است» .همچنان كه
هر طبقه از آسمان را خاصيتي جداگانه است ،هر طور از اطوار دل نيز معدن گوهري ديگر
است.
طور اول دل را صدر گويند و آن معدن گوهر اسالم است و اگر از نور اسالم محروم ماند،
معدن كفر و ظلمت است.
طور دوم را قلب خوانند و آن معدن ايمان است و محل نور عقل و بينائي است.
طور سوم شغاف است كه معدن محبت و عشق است.
طور چهارم فؤاد است كه معدن مشاهده و رؤيت است.
طور پنجم محبت القلب است كه معدن محبت حضرت الوهيت و خاص آن است.
طور ششم سويداء است كه معدن مكاشفات غيبي و گنجينه اسرار الهي است.
طور هفتم ُم ْه َج ُُةالقلب است كه معدن ظهور انوار تجليات صفات الهي است و كمال صحت
ض :در دلهايشان
و صفاي قلب در آن است .در اين مقام است كه دل از آفات «في قُلُو بِهِ ْم مر ٌ
بيماري است» مصون و محفوظ است.
بنابراين سالمت دل در آن است كه هر كدام از مراتب مذكور ،حق عبوديت خود را ادا
كنند تا به خاصيت آن معاني كه در آنها به وديعه نهاده شده مخصوص گردند .كمال سعادت
ب سلي ٍم :مگر كسي كه دلي پاك به سوي
نصيب صاحبان قلب سليم است «اِْل ّ م ْن اتي الله بِق ْل ٍ
خدا بياورد».
چنان كـه بر هفت عضو سجده فرمودهاند ،دل را نيز هفت سجده واجب است .سجدة دل
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آن است كه به همگي وجود ،توجه به حضرت عزت كند و از حق جز حق نطلبد و به جملگي
اطوار ،سر بر عتبه عبوديت نهد .تا انسان به تربيت نفس نپردازد ،دل به حد بالغت نرسد و
صحت و شفاي كامل نيابد .نفس را به باطن شريعت بايد تربيت نمود نه تنها به ظاهر آن.
اينجا طريق عشق است ،راه عشق و محبت را به نيستي بايد رفت .كماليت دين در كمال
محبت است و تشريف «فس ْوف ياتِي الل ُه بِق ْومٍ ُي ِحبُّ ُه ْم و ُي ِحبٌّون ُه :به زودي خدا گروهي را میآورد كه
آنان را دوست میدارد و آنان نيز او را دوست دارند» قبائي است كه بر قامت آن عارفان دوخته

ناضرةٌ اِلي ربِّها ِ
ِ
ناظرةٌ :در آن روز صورتهايي شاداب و مسرور است و به
جو ٌه ي ْومئِ ٍذ
و كرامت « ُو ُ

پروردگارش مینگرد» ،شمعي است كه براي اين سوختگان پروانه صفت افروخته.

در قانون حقيقت ،خداوند تبارك و تعالي فرموده

وح ِم ْن ا ْم ِر
الر ُ
الر ِ
وح قُلِ ُّ
«و ي ْسئلُونك عنِ ُّ

ربّي :و در باره روح از تو میپرسند ،بگو روح از فرمان پروردگار من است» .روح انساني از عالم
امر است و اختصاص قربي دارد كه موجودات ديگر ندارد.
عالم امر ،عالمي است كه مقدار و كميت و مساحت نپذيرد .اسم امر بر عالم ارواح از اين
معني افتد كه به اشارت «ك ُْن :باش» ظاهر گشت بيتوقف زماني و بيواسطة مادهاي .اگرچه
عالم خلق هم به اشارت «ك ُْن» پديد ميگردد ،اما به واسطه مواد و امتداد ايام

ِ
موات
«خلق الس

و ْاْل ْرض في ِست َِة ايا ٍم :آسمانها و زمين را در شش روز آفريد» .يعني از منشأ كاف و نون ،خطاب

«ك ُْن» برخاسته و به بديع فطرت بيمادهاي و هيوالئي ،حيات به صفت « ُهو ا ْلحي :اوست زنده»
يافته و قائم به صفت «قيُّومي :برپادارنده» گشته.

جملگي عالم مُلك به ملكوت قائم و ملكوت به ارواح قائم ،و ارواح به روح انساني قائم ،و
ُوت ُك ِّل ش ْي ٍء و اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون :پس پاك
س ْبحان الذي بِي ِد ِه م ُلك ُ
روح انساني به صفت قيومي قائم «ف ُ
است آن كسي كه ملكوت هر چيزي در دست اوست و به سوي اوست كه بازگردانيده میشويد».
هرچه در ملك و ملكوت پديد آمده به وسايط است االّ روح انساني كه به اشارت «ك ُْن» ظاهر

ت ِ
شد بيواسطه ،و تشريف «و نف ْ
فيه ِم ْن ُروحي :و از روح خويش در آن دميدم» بيواسطه
خ ُ

وح ح ٌّي بِحياتي :روح زنده به
ارزاني داشت و اختصاص اضافت « ِم ْن ُروحي» كرامت كرد ،يعني « ُر ٌ
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حيات من است» و اين خود دقيقهاي است عظيمه .كمال مرتبه روح در تحليه اوست به صفات
ربوبيت ،وليكن روح در بدايت امر مانند طفلي است كه او را تربيتي بايد تا مستحق تحليه
گردد.
چون طفل از مادر به دنيا آمد بايد پرورش او به وجه خويش باشد و االّ هالك ميگردد.
مادرش او را از غذاهاي اين عالم نگاهدارد ،زيرا معدة او هنوز قوت هضم غذاي اين عالم را ندارد
و به غذاي آن عالم بپروراند كه نُه ماه آنجا بوده كه اكنون تبديل به شير شده .چون مدتي
بگذرد و با هواي اين عالم خو گيرد ،تدريجًا به غذاهاي لطيف اين عالم او را پرورش دهد تا
معده او قوت گيرد و به غذاهاي ديگر مستعد شود.
چنان كه طفل در پرورش خود احتياج به شير دارد ،طفل روح نيز براي رشد خويش بايد
از دو پستان مادر نبوت يا امامت شير حقيقت خورد ،و روح پروردة شير اين دو پستان است.
يكي از آنها شير قطع تعلقات مألوفات افراطي طبع است و ديگري شير واردات غيبي و لوايح و
لوامع انوار حضرت احديت است .به تصرفات واردات و تجليهاي انوار روحاني ،روح از بند
ت
تعلقات جسماني آزاد شود و به سرحد فطرت اوّلي رسد و باز مستحق استماع خطاب «ال ْس ُ
بِربِّك ُْم :آيا پروردگار شما نيستم؟» گردد و به جواب «بلي :آری» قيام نمايد.
چون روح از لباس بشريت بيرون آمد و آفت وهم و خيال از او منقطع شد ،در ذرات آفاق
و آئينه انفس ،آيات بينات حق را مطالعه كند و چون از دريچه حواس بيرون نگرد ،در هر چيز
ْت الله فيه :من هيچ چيزی را نديدم جز اين
ْت ش ْيئا اِْل ّ و راي ُ
نور جمال حق مشاهده نمايد «ما راي ُ
که خدا را در آن ديدم».
در اينجا عشق از حجاب عين و شين و قاف بيرون آيد و روح به عشق درآويزد و عشق به
روح ،از ميان عشق و روح دوگانگي برخيزد و يگانگي پديد آيد .هرچه روح ،خود را طلب كند
عشق يابد.
تاكنون زندگي قالب به روح بود ،اكنون زندگي روح به عشق است .در اينجا عشق قائم
مقام روح شود و در قالب نيابتي او كند .شمع صمديت تجلي كند و روح پروانهوار گرد سرادقات
بارگاه احديت به پرواز آيد و الطاف ربوبيت او را استقبال كند و بر بساط انبساط ،او را راه دهد
و مالحظه و معاشقه « ُي ِح ُّب ُه ْم و ُي ِح ُّبون ُه :خدا گروهي آنان را دوست میدارد و آنان نيز او را دوست
دارند» در ميان آرد.
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بسا از روندگان و عاشقان كه ذوق شراب حقيقت و محبت برنتافتند و در مستي عجب و
غرور درماندند .هرگز روي هشياري نديدند و در حجب معاصي ماندند ،از حق اعراض كردند و
روي به خلق آوردند.
وظيفة عبوديت روح در اين مقام آن است كه مالزمه عَتَبه خدائي كند و از جمله اغيار
دامن دركشد ،دنيا و آخرت را سه طالق داده به درجات عليا و نعيم بهشت سر فرود نياورد .در
اين حال اگر دنيا و عقبي را بر او عرضه دارند ،التفاتي نكند و همه را پشت پا زند و محمدوار(ص)
از كوي «ا ْلف ْق ُر ف ْخري :فقر افتخار من است» بيرون نرود ،جز رضاي حق نطلبد .در اين جاست
كه خالق رحمان تُتُق عزت از پيش جمال براندازد و جمال صمديت در تجلي آيد و روح
پروانهوار بال و پر بگشايد ،جذبات اشعه شمع ،هستي پروانه بربايد و وجود پروانه را به صفات
شمعي بيارايد.

احوالي از احواالت سالك راه حق ،محبت است نسبت به محبوب حقيقي .محبت در همة
موجودات جاري و ثابت است :در فلك محبتي است كه مقتضي حركت آن است ،و در عناصر
محبتي است كه ميل به مكان طبيعي خود مينمايند .در نباتات محبتي است كه در طريق
نمو و اغتذاء متحركند .در حيوانات محبتي است كه سبب انس و الفت گرفتن آنهاست .در نوع
انسان محبتي است كه سبب آن سه امر باشد:
اول  -لذت و آن جسماني باشد يا غيرجسماني ،وهمي باشد يا حقيقي.
دوم  -منفعت آن هم مجازي باشد يا حقيقي.
سوم  -مشاكلة جوهر و آن هم يا عام باشد مانند اين كه دو كس با هم ،همخلق و
همطبعند كه به اخالق و افعال يكديگر مبتهج شوند؛ و يا خاص بوَد كه اين محبت مخصوص
اهل حق است ،مانند محبت طالب كمال به كمال مطلق.
كنَْتُ ْم تُ ِ
ح ُّبون الله فاتبِ ُعوني
ل اِنْ ُ
بر اساس آيات و روايات بسيار ،بناي دين بر محبت است «قُ ْ

ُي ْحب ِْبك ُُم الل ُه :بگو اگر شما خدا را دوست ميداريد ،پس مرا پيروي كنيد تا خدا شما را دوست

بدارد» .تبعيت از حضرت رسول اكرم(ص) موجب محبت خداست .آنان كه از رسول خدا پيروي
مي كنند ،محبوبان خدايند .دوستي خدا نسبت به بندگانش روشن و آشكار است

ِ
ِ
ب
«ان الله ُيح ُّ

الذين ُيقاتِلُون في سبيلِ ِه :در حقيقت خدا كساني را دوست دارد كه در راه او صف در صف جهاد
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ِ
ِ
ب ا ْل ُم ْح ِسنين :خدا نيكوكاران را دوست میدارد »،
میكنند»« ،ان الله ُيح ُّ
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ِ
ِ
ب الت ّوابين:
«ان الله ُيح ُّ

خداوند توبهكاران را دوست میدارد»« ،اِن الله ُي ِح ُّب ا ْل ُمتقين :بيترديد خداوند پرهيزگاران را

ِ
ِ
ِ
ب ا ْل ُمتوكِّلين:
ب ّ
الصابِرين :و خداوند شكيبايان را دوست دارد»« ،ان الله ُيح ُّ
دوست دارد »« ،والل ُه ُيح ُّ

خداوند توكلكنندگان را دوست میدارد».
حب مورد بحث در اين آيات ،قطعًا نه مانند حب پدر نسبت به فرزند است و نه مانند حب
شوهر نسبت به زن ،و نه مثل حب برادر نسبت به برادر .زيرا در همه اين موارد ،نياز و احتياج
بين محب و محبوب وجود دارد ،اما ذات اقدس باريتعالي از احتياج مبرّاست .در اينجا محبت
به مفهوم سنخيت است ،بدين معني كه عبد با اتصاف به صفات معبود نسبت به معبود ،سنخيت
حاصل ميكند و به همان اندازه محبوب او واقع ميشود .محبوبيت انبياء و اولياء نزد حق تعالي
بر اساس همين سنخيت است.
محبت عام همچو ماهي است كه از مطالع صفات جمالي روي نمايد ،و محبت خاص
همچو آفتابي است كه از افق ذات برآيد .محبت عام ،نوري است كه وجود را آرايش دهد ،و
محبت خاص همچو ناري است كه وجود را پااليش دهد .حب عام همچو شرابي است ممزوجْ
حامل لطافت و كثافت ،خفت و ثقل و صفا و كدورت ،حب خاص همچو رحيقي است خالص،
همه صفا در صفا.
حب خاص به جهت تنزه از مخالطت اعالل ،همه صفا در صفا ،لطافت در لطافت ،حقيقت
در حقيقت .محبان ذا ت ،اين شراب را در اقداح ارواح نوش كنند و فضالة آن بر قلوب و نفوس
ريزند ،لذت اين شراب طهور در همه اجزاء بدن اثر كند ،روح را لذت مشاهده دهد ،قلب را
لذت مذاكره تا غايتي كه لذت شدت طاعت ،بر تمام لذايذ طبيعي غالب آيد.
حقيقت محبت ،رابطهاي است از روابط اتحاد كه محب را به محبوب بندد و جذبهاي است
از جذبات محبوب كه محب را به خود كشد .صاحب محبت كسي است كه محبت دنيا و عقبي
را از دل خويش خارج كند ،هر حسني كه او را روي نمايد بدان التفات نكند و نظر از حسن
م حبوب برنگرداند ،هرگز مخالفت او نكند و هرچه اختيار نمايد به رضاي محبوب بود نه براي
غرض ديگر .از مشاهده محبوب و وصال او در شوقش نقصاني وارد نشود ،بل هر لحظه در
مشاهده و هر َنفَس در مواصله شوقي جديد در نهاد او انگيخته شود.
عشق و محبت يكي از بزرگترين و مهمترين احوال عارف است .عشق از جمله مواهب
الهي است نه از مكاسب بشري .اگر جمله كاينات جهد خود را بر خاموش كردن شعله عشق

عشق و محبت

35

واقعي بگمارند ،نتوانند .عشق ،بزرگترين س ّر و رمز خداست .جز بناي عشق ،هيچ بنائي خالي
از خلل نيست.
هرچه بر بنيان عشق استوار است حقيقت است ،در غير اين صورت وسوسه و قيل و قال.

بنابراين محبتْ افراط بينيل است.
به عقيدة عارف ،آئيني باالتر از
آئين عشق نيست .عشق اساس هر حقيقتي است .محبت درست نشود بين دو تن ،مگر اين كه
يكي ديگري را به زبان دل گويد كه اي من ،نادرهاي نگر كه من بر من بي من عاشقم ،و من
بي من در آئينه وجود معشوق مينگرم تا كدامم!
محبت اولين مرحله ازمراحل وصال است ،و اولين چيزي كه در اين وادي از سالك سلب
مي گردد ،محبت به غير است بلكه هرچه را دوست دارد به خاطر و رضاي محبوب است .براي
عامه محبت ،آخرين مقام و براي خاصه ،اولين مقام است .نهايت آرزوي عامه ،وصول به محبت
حق است و نهايت آرزوي خاصه ،وصول به حق است.
محبت ،نشان خاص سالك الي اهلل است و شرط صحت عبوديت به جهت سالك ،وجود
محبت است .محب نبايد اعمالش بر روي غرض يا عوضي باشد .در نتيجة كمال محبت است
كه سالك به مقام نفس مطمئنه نايل آيد.
س ا ْل ُم ْطمئِنَ ُة :اي نفس مطمئنه» حالتي را كه شخص دارا نباشد،
قال اهلل تعالي«ياايَ ُتها الن ْف ُ
بيشتر در مقام انكار است و طمأنينه از آن حاالتي است كه كمتر اشخاص واجد آن باشند .و
آن حالتي است كه در آن حال ،سالك در كمال آرامش خاطر است و هيچ امري او را از آن
فراغت خاطر بيرون نسازد .تا سالك از تفرقه نگذرد و به جمع نرسد ،طمأنينه به او دست ندهد.
در حالت جمع است كه نفس تسليم اوامر الهي ميگردد.
در بعضي ادعيه زيارتي و دعاهاي وارده از جمله در دعاي «امين الله» اشاره شده كه اين
مقام را از خدا مسئلت نمائيم ،قسمتي از فقرات آن چنين است:
پروردگارا ،حالي به من عطا فرما كه نسبت به آنچه برايم خواستهاي راضي باشم و از آن
روگردان نشوم .دلي آرام ،خاطري آسوده به من مرحمت فرما .پروردگارا ،لطف فرما كه به حكم
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تو راضي گردم و مرا در نزد اهل زمين محبوب بدار .حالي عطا كن كه همه از من راضي و
خشنود گردند.
پروردگارا ،طاقتي ده كه به نزول بالي تو صابر باشم و نسبت به عطاياي بيمنتهاي تو
شاكر گردم ،هميشه خواهان تو باشم .رؤيت و لقاي ترا آرزو نمايم .رفتار دوستانت را اختيار
نمايم .اخالق دشمنانت را ترك نمايم ،تقوي پيشه كنم.
الهي ،دوستي برگزيدگان از اوليائت را بر من ارزاني بدار .عنايت فرما كه در دنيا هميشه
به سپاس و ستايش تو مشغول باشم.
اين نيازها و درخواستها از پيشگاه احديّت ،حاالتي است كه صاحب نفس مطمئنه دارد.

سالك در عين آن كه در بين مردم است و به انجام وظايف و امور دنيا ميپردازد ،روحش
در عالم ملكوت سير ميكند و با ملكوتيان سر و كار دارد .مَثَل اين سالك ،مانند شخص مصيبت
زدهاي است كه گرچه به صورت بين مردم ميرود و مينشيند و ميخورد و ميخوابد ،ولي در
درون او غوغائي از خاطرات محبوب اوست ،اما مردم تا حدي از چهره و حاالتش درمييابند كه
مصيبتزده است.
سالك راه خدا در عين حال كه مشغول اتيان امور طبيعي است ،دريائي از شوق در دل او
موج ميزند و آتشي از عشق و محبت ،دل او را ميسوزاند و انبوه غم و هجران دل او را آب
مي كند .از اين انقالب دروني او كسي را جز خدا خبري نيست ،سايرين ممكن است اجماالً
دريابند كه او عاشق خداست.
بنابراين تضرع و ندبه و مناجات و ابتهال محبوبين الهي هرگز تصنعي نبوده است .آيا
صحيح است كه بگوئيم اين ندبه و گريههاي جانخراش و جگرسوز آنان صرفًا ساختگي و تعليمي
بوده است؟! حاشا و كالّ ،اينها همه ناشي از شوق و محبت قلبي آنان به ذات اقدس احديت
است.
شوق و نيت و محبت و انس ،امور متناسب با يكديگرند و بعضي را بر بعضي سمت تقدّم
است ،و بعضي را از برخي سمت تأخّر.
نيت عبارت است از برانگيخته شدن به سوي چيزي كه فعالً يا در آينده مورد غرض و
هدف باشد .اما شوق ،رغبت و ميل است به چيزي كه هنوز بدان نرسيده ،مثل كسي كه صورت
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مطلوب و معشوق در خيالش حاضر و از چشمش غايب باشد و بخواهد كه با چشم نيز آن را
ببيند .پس شوق رغبت و تمايل است ،خواه دارنده آن بسوي مطلوب برانگيخته شده باشد يا
نه ،ولي برانگيختگي در نيت ،اعتبار شده و لذا قهرًا
حب عبارت است از ميل و رغبت به چيزي كه در نزد انسان داراي لذت و ارزش باشد و
با شوق تفاوت دارد ،چه شوق با وصال پايان ميپذيرد ولي حب با وصال محبوب باقي است.
انس عبارت است از آن طمأنينه و آرامشي كه در انسان پس از وصال به محبوب در اثر
استحكام و ثبات وصال حاصل ميگردد ،و قهرًا حب مقدمة انس است.
حضرت سجاد(ع) در مناجاتهاي خود به درگاه الهي عرض مينمايد :بار الها ما را از كساني
قرار ده كه درختان اشتياق تو در بوستان سينههايشان روئيده و شوق محبت تو به تار و پود
دل هايشان پنجه درافكنده ،و ما را به آن بندگانت بپيوند كه سريعًا به سوي تو رهنمونند و
دائمًا درب خانه ترا ميكوبند و ترا در شب و روز پرستش ميكنند و از هيبت عظمت تو پروا
ميكنند.
الهي ما را از آنها قرار ده كه دلهايشان را به شراب محبت خود صفا دادي ،و آنان را به
رغبتهايت رسانيدي و باطنشان را از دوستي خودت انباشتي ،به شراب زالل وصالت سيرابشان
كردي .پس به وسيله تو به سوي مناجات لذيذت كشيده شدند و از جانب تو به منتهاي
مقاصدشان دست يافتند.
الهي قصد ما به سوي تو روي آورد ،و رغبت ما به جانب تو اقبال كرد .مراد ما تنها توئي،
لقاي تو نور چشم ما و وصال تو آرزوي نفس ماست .اشتياق ما به سوي توست و خشنودي تو
يقين ما .ديدار تو حاجت ما ،جوار تو خواستة ما ،نزديكي به تو نهايت مطلوب ماست .در مناجات
تو راحت ما و در نزد تو دواي درد ما و شفاي حرارت قلب ماست.
الهي ما را از خود دور منما اي زندگي و بهشت و اي دنيا و آخرت ما .خداوندا ،چه كسي
است كه شيريني محبت ترا چشيده باشد و سپس قصد كند كه به جاي تو ديگري را برگزيند؟
و چه كسي است كه با نزديكي به تو انس گرفته و سپس برگشت از ترا قصد كند؟
بار خـدايا ما را از آنها قرار ده كـه بـراي نزديكي خـود برگزيـدي و براي دوستي و محبت
خود خالص نمودي و بسوي خود مشتاق كردي و صفحه دلشان را از براي خود خالي نمودي
و قلبشان را براي خواستن خودت به هيجان و طپش درآوردي.
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بار خدايا ما را از كساني قرار ده كه عادتشان كشش و ناله و سيرة ايشان فرياد و فغان
بسوي توست ،پيشانيشان سجده كنان براي عظمت توست و اشكهايشان ريزان از پرواي تو،
دلهايشان بسته شده به محبت تو و قلوبشان خلعت يافته از هيبت توست.
اي خدائي كه انوار قدسش براي ديدگان دوستانش تلؤلؤ كننده و خطوط نور رويش براي
دلهاي عارفان شوقانگيز است .اي منتها و پايان راه دلهاي مشتاقان ،از تو دوستي تو و
دوستي كساني كه ترا دوست دارند و هر عملي كه ما را به تو نزديك سازد خواهانيم ،و
خواستاريم كه خود را نزد ما از ماسوايت محبوبتر گرداني.
الهي چقدر لذت بخش است خاطرههاي لحظات به ياد افتادن تو ،و چقدر با جالل است
راهپيمائي به سوي تو در مسيرها و راههاي غيب .الهي چقدر شيرين است مزه دوستي تو ،و
چقدر گواراست شراب نزديكي به تو .خدايا عطش ما را فرو نمينشاند مگر وصال تو ،و حرارت
و شعلة وجود ما را خاموش نميسازد مگر مالقات تو و اشتياق ما را به تو پايان نميدهد مگر
نظارة جمال تو.
و در مناجاتي ديگر عرض مينمايد :قسم به عزت تو ،دوست دارم ترا دوستي كه جايگير
شده در قلب من شيريني آن ،و انس گرفته نفس من به مژدگاني حصول آن.
حضرت سيدالشهداء(ع) در دعاي عرفه به خداي خويش عرض ميكند :تو آن خدايي كه
بيرون راندي اغيار را از قلوب دوستانت ،ايشان به مرحلهاي رسيدند كه جز ترا دوست
نميداشتند و به غير تو پناه نميبردند و تكيه نميكردند .اي خدائي كه چشانيدي شيريني
انس را به دوستانت ،ايشان در برابر بارگاه با عظمت تو ميايستادند ،در حالي كه مهر دروني
خود را اظهار ميداشتند.
حضرت صادق(ع) نيز مي فرمايد :چون دوستي خدا باطن بنده را نوراني كرد ،وي را از هر
مشغول كننده و هر يادي جز ياد او تهي ميسازد .دارندة چنين محبت از حيث باطن،
خالصترين مردمان است.
سالك بايد در طريق نيل به كمال ،حتياالمكان در اتيان اعمال مستحبي بكوشد و حظّ
ايماني خود را از آن عمل بدست آرد ،چه به فرموده مولي علي(ع) ايمان كامل از عمل متولد
ميشود .پس سالك بايد در سير خود از اتيان اعمال مستحبي دريغ ننمايد.
بديهي است اگر سالك پس از اداء فرائض ،در انجام اعمال مستحبي مسامحت و مساهلت
ورزد ،به كمال نرسد؛ چنان كه در انفاق مال مجاهده ننمايد ،ايمان او ناقص شده و اين نقص،
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او را از ارتقاء به مقام باالتر باز دارد.
بر سالك است كه به هر عضوي از اعضاء ،حظ ايماني آن را برساند .مثالً قلب را كه امير
وجود انسان است به ذكر و فكر مشغول دارد .ذكر ،ياد نمودن قلب است اسماء و صفات الهي
را ،و فك ْر توجه و حركت دادن قلب است به آيات آفاقيه و انفسيه و تأمل و مداقّه در صنع و
سير آنها؛ قلب از اين دو عمل از سرچشمة ايمان سيراب ميگردد.
سالك سير در وحدت و كثرت ميكند و انوار خدائي را در مظاهر عالم امكان و كثرات
مُلكيّه و ملكوتيّه مشاهده ميكند ،و بنا بر درجة ساميه از كماالتي كه دارد ،قوانين ملك و
ملكوت را مرعي دارد.
ادب را
فرقي است با محبت .ادب آن است كه سالك توجه به خود نموده تا از حريم خويش تجاوز
ننموده و اعمال خالف عبوديت از او سر نزند .چه ،ممكن نسبت به واجب ،حد و حريم دارد و
الزمة ادب ،رعايت مقتضيات عالم كثرت است.
نسبت ادب به محبت مانند حرام است به واجب ،زيرا سالك در اتيان واجب توجه به سوي
محبوب دارد و در اجتناب از حرام ،توجه به حريم خود كه مبادا از حدود امكاني خود خارج
شود.
بنابراين ادب ،توجه به حدود امكاني خويش است و محبت ،انجذابي است به سوي محبوب.
الزمة عدم رعايت ادب ،كثرت انبساط است كه اگر از حد بگذرد ،مطلوب نخواهد بود.
سالك بايد تمام اغراض مادي خود را به خاك نسيان سپارد ،زيرا او را اراده و نيتي جز
خواست خدا و راه حق نيست .عارفي گويد :روز اول دنيا را ترك كردم ،روز دوم عقبي را ترك
ُريد انْ ْل اُريد».
ريد؟» گفتم« :ا ُ
نمودم ،روز سوم از ماسواي حق گذشتم .روز چهارم پرسيدند« :ماتُ ُ

در بين صفوف متعدد در پيشگاه الهي ،صفي كه بر تمام صفوف مقدم است و بيش از همه
به حد كمال مورد توجه و نظر خاص موالي ازلي است ،صف عاشقان جمال حق است .ممكن
نيست كه فردي عاشق حق نشود و محبتش به پروردگار در حد كمال نباشد ،و در صف اول
قرار گيرد.
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صف عاشقان الهي را منزلتي است عجيب كه پروردگار متعال به آن سوگند ياد ميكند.
به محض استماع سوگند پروردگار به صف صابران و عاشقان ،هر فرد عارف و سالك طريق حق
آرزو ميكند كه ايكاش من هم در صف عاشقان بودم ،چه منتهاي آرزوي عارف اين است كه
به حد اعلي مورد توجه خاص الهي واقع گردد.
سوگند خداوند تبارك و تعالي به صف عاشقان و صابران ،مخصوص به زمان و مكان معيني
نيست ،و نه تنها تا انقراض عالم بلكه در عالم عقبي و معني نيز هست.
الزمة قرار گرفتن در صف عاشقان حق ،قبول رنج و مصائب و دل سوختگي عشق الهي
است .در دنيا انواع و اقسام مصائب و باليا و آفات و عاهات و درد و رنج و دل سوختگي وجود
دارد ،ليكن هيچ درد و رنج و دل سوختگي ،به شدت و وسعت درد و رنج عاشق نيست .در
واقع ،درد و رنج عشق ،تنها عطيهاي است كه براي تكامل جان انسانها از سوي حق اهدا
ميشود .هركسي نميتواند اين مراحل را سير كند و آفات و بليات و درد و رنج را تحمل نمايد،
مگر عارفاني كه در اثر كمال توفيق و حمايت الهي به اعلي مرتبه صبر نايل شدهاند .آنجاست
كه كمال محبت عشق عاشق در درجهاي فوران كند.
متأسفانه آنچه حقيقي بود ،مصنوعي شد و آنچه عمومي بود ،خصوصي گرديد .مرشدها
بسيارند و در ميان آنها ابدال و اقطاب كذايي فراوان .جاي تحقيق را تقليد گرفت و سجاده
پرهيزكاري ،مسند رياست شد و خدمت به نوع ،تنها ارادت و خدمت به راهنماي گمراه شد .به
جاي اين كه مردم از آنچه بودند بهتر گردند ،در چاه موهومات فرو رفتند .اما خورشيد حقيقت
هميشه ميتابد و هركه رخ به او نمود ،روشن شود و هرچه به او نزديكتر گردد ،روشنتر شود.
اين خورشيد را جهت نيست ،به همه جا و به هر سو ميتابد و كسي كه از هر سو به او رخ
نمود ،مييابد و ميبيند.
انوار عشق صابران و عاشقان الهي مانند آفتاب ،تمام موجودات را تحت اشعه خود قرار
ميدهد .درك عاشقان الهي به آنجا ميرسد كه تمام اسرار طبيعت بر آنان عيان شده و چيزي
بر ايشان پوشيده نميماند

هر فرقه و گروهي متناسب با كيفيت عشق خود ،نوعي پرواز و معراج دارد .مسلمًا كمال
آن ،معراج حضرت رسول اكرم(ص) ،آن عاشق اول است .از جانب حق تعالي به آن بزرگوار خطاب
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شد كه تو عيساي زماني ،تو موساي دوراني ،تو سليمان اوليائي ،تو حبيب مني ،تو داعي و
محبوب مني .عاشقان واقعي حق نيز در مرتبه و درجـهاي همان نـدا را بـه گوش دل ميشنوند
كه اينها محبوبين درگاه الهياند.
تنها جائي كه معاني همه حقايق را ميتوان در آن ادراك و مشاهده نمود ،قلب قوي است.
بايد به سوي چنان قلبي حركت كرد و كمال توجه را بدان معطوف داشت؛ قلبي كه عرش
معلّي و نشيمنگاه حق است.
بجز عاشق حق ،كيست كه بتواند داراي قلب قوي و نشيمنگاه حق تعالي بوده و مدام در
حال ذكر و صلوة باشد؟ عاشق حق به محض مراجعه به همان قلب ،آواز محبوب را ميشنود و
مظاهر اسماء او را مشاهده مينمايد ،جمال خدائي را ميبيند كه در آن قلب قوي ساكن است
و نداي لطيف او را ميشنود .قلب قوي را محدوديتي نيست ،چنين قلبي به علت عدم
محدوديت ،منبع سعادت و سرور معنوي و جاوداني است و به چيزي جز حق پايبند نميباشد
و از قدرت و سرور معنوي آن چيزي كاسته نميشود.
چنان كه ذات احديت را آغاز و انجامي نيست ،چنين عشقي و قلبي را نيز نهايتي نيست،
چرا كه دل عاشق به بينهايت متصل است و دارندة اين قلب مانند نعمت آفتاب ،انوار زندگي
بخش خود را به هركسي مي فرستد و فيض خود را از پست و زشت حتي از دشمن بدسرشت
هم مضايقه نميكند و همگان از نور الهي او فيض ياب ميشوند .آري اين جوشش و بخشش
دائمي از بارزترين خصوصيات دلهاي عاشقان حق است.
در واقع جهان و هرچه در آن است از نفخه عشق آشكار شده و در آغوش عشق پرورش
يافته و راه تكامل ميرود .قلب قوي داراي معاني همه حقايق است ،آنان كه خواهان سعادتند
بايد صاحبان چنين قلبي را بيابند و از كالم آنان ،حقايق را اخذ نمايند كه حقيقت امور را از
افراد مادي نتوان يافت.

مدارج نقصان و كمال بسيار است ،ولي بايد دانست كه تنها به كمال پاكي دل ميتوان به
كمال سعادت رسيد .هركسي خواهد كه مرد اين ميدان باشد ،او را همت و حوصله و استقامت
الزم است.
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حصول كمال در اعمال ،ممكن نيست مگر به عشق و هر ترقي و عروجي كه هست ،به
وسيله احساس عشق است .اگر اين احساس در بشر نبود ،حيواني بيش نبود و از هيچ حقيقت
آگاه نميشد .پس ترقي و كمال بشر از عالم حيواني به عالم بشر و از عالم بشر به عالم ملكوت
به واسطة عشق است .عشق وسيلة وصال و نزديكي به معشوق ازل و ابد ميشود ،و اين گوهر
گرانمايه در بازار جان رايگان است .البته در اين راه نبايد نفس حيواني را از كار برانداخت ،بلكه
بايد او را تحت فرمان نفس قدسي درآورد.
كمال موفقيت حاصل نشود مگر به خودشناسي «و في انْ ُف ِسك ُْم افْل تُ َْب ِص ُرون :آيا در نفس،
يعني در حقيقت خود نمينگريد و بصيرت پيدا نميكنيد؟» شما اگرچه ذره هستيد ولي از من
هستيد و به من بازگشت ميكنيد.
ِ
موات و ْاْل ْرضِ  :خدا نور آسمانها و زمين است» با
ور الس
پي بردن به مفهوم آيه «الل ُه نُ ُ
استدالل ممكن نيست ،اين حقيقت را هركسي بايد به ديده دل پاك خود مشاهده نمايد .چه،
علم بر دو قسم است :علم به عالم طبيعت و علم به عالم ماوراء طبيعت .علم نخستين به
استدالل و مطالعه و آزمايش و تجربه به وسيله عقل حاصل شود ،و دومي به صفاي دل .در
اولي ،كوشش و در ديگري كشش است .آنچه به ديدة دل مشاهده گردد ،به زبان شرح نتوان
داد مگر به اشارت.
حسن و عشق از يكديگر جدا نميشوند و هركسي به اندازة استعداد خود از آن برخوردار
است .از افراد بشر بعضي حسن را در صنعت و گل و رياحين ميبينند و به ظاهر دلبستگي پيدا
كرده و عمري در توصيف حسن آنها بسر ميبرند ،و بعضي در جستجو هستند كه چگونه اين
عناصر مركب شده و چه قوهاي در آنها ميباشد كه گاهي ذرات را به هم وصل و گاهي آنها را
از هم جدا ميسازد .البته همة اينها حسن است و زيبائي ،ليكن جزئي از زيبائي مطلق هستند،
اين است كه عارف كامل به خالق اين زيبائيها عاشق ميگردد ،زيرا كه ميداند زيباي مطلق
اوست .از اينرو عاشق ،معشوق را نديده خطاب ميكند «ر ِّب ارِني :پروردگارا خود را به من

بنماي» ،با اين كه «ل ْن تراني :هرگز مرا نخواهي ديد» ميشنود ،باز از تقاضا نميايستد تا اين كه
معشوق در جهان تن تجلي كرده و جالل او جهان تن را نابود ميسازد و عاشق از كمال استغراق
و محويّت از هوش ميرود و چون به حالت طبيعي باز آيد ،عشق و ايمان او خالصتر و استوارتر
ميگردد.
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حسن ،عشق را پديد آوَرَد و عشقْ اِنهماك و اِنهماك فراموشي از جزئيات .اسالم براي
جويندگان حقيقت مقاماتي تعيين كرده و رياضتها ترتيب داده كه عبارتند از :توبه ،ورع ،زهد،
صبر ،توكل ،رضا و تسليم .الزمة اين امور فكر و عمل است و در آنها احوالي روي ميدهـد كـه
سالك را به كمال سعادت ميرساند.
قويترين محرك ارادة عاليه ،همانا عشق خدائي است .عارفان بينادل و مردان طريق حق
و واصالن بزم فضيلت و مقيمان ديار حقيقت ،شرارهاي از آتش اين عشق در كانون دل داشته،
تنها جرعهاي و يا قطرهاي از اين بادة جان بخش نوشيده و سرمست شدهاند.
اين همان عشق خدائي است كه در دل همه انبياء و اولياء و عرفا جايگزين شده و به
تجلي درآمده و از زبان همه ايشان گويا و پرتوافشان گرديده است ،ولي براي شنيدن اين نداي
ملكوتي ،داشتن گوش شنواي دل شرط شده است .از اينرو عشق خدائي را چنان كه شايد و
بايد با كلمات نميتوان تعبير و تفسير نمود .چه زبان و كلمات آن ،تعلق به عالم ماده و صورت
دارد ،ولي عشق خدائي از عالم مجرد الهوتي است .بنابراين زبان و بيان از توصيف حال و صفات
عشق ناتوانند.
كسي كه در زندگي از دريچه عشق نگاهي نكرده و به حريم آن داخل نشده و عاشق
بيدل نگشته است ،اگر همه سوز و گدازها و درد و نيازها و ذوقهاي عشق را از زبان آتشفشان
شوريدهترين دلباختگان جهان بشنود ،باز هم از ماهيت عشق بوئي نخواهد برد.
آري تا پروانه گوشهاي از پر خود را در شعله شمع نسوزاند ،از سوز آتش آگاه نشده و
خبري نتواند آورد ،اما آتش عشق خدائي قابل قياس با شعله شمع جهاني و عشق انساني نيست.
سوز درون عاشق خدائي را كسي داند كه همدرد و همسوز باشد ،بيدرد عشق چگونه ميتوان
عشق را شرح داد؟ و چگونه ميتوان از عالم بيخبري ،خبري باز آورد ،و چسان ميتوان حاالت
دروني و اسرار نهاني عاشقي را تفسير و تعبير نمود؟
در مَثَل گفتهاند عشق ديدة مرد را نابينا كند ،اين تعبير و تشبيه مجازي ،حقيقت بزرگي
در بر دارد .بدين معني كه عشق ديدة مرد عاشق را از ديدن چيزهاي ديگر جز محبوب خويش
مي پوشاند .آري مرد دلباخته جز جمال محبوب نبيند و جز آواز او نشنود ،او هرچه بيند و
شنود همه معشوق بيند .عشق چنان پردة بيخودي پيش چشم او ميكشد و از همه حادثات
و موجودات عالم بيخبر ميسازد كه گوئي جز محبوب او در جهان چيزي نيست و هرچه هست
در نظرش رونقي و ارزشي و جلوهاي بلكه وجودي ندارد.
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از اينرو عاشق آشفته بدون عطف نظر و توجه به پيش و پس و راست و چپ ،همه مقصد
و مقصود خويش را تعقيب ميكند و به زور سرپنجه عشق ،با همه قدرت سختيها و موانع را
ميشكند .براي چنين عاشق ،درد و رنجي در جهان به جز دوري و جدائي از معشوق خويش
پيدا نيست .سنگ پارههاي راه عشق در زير پاي شوق و ذوق او مانند برگهاي گل نرم
مي گردند ،و تيرهاي نگاه سرزنش و مالمت مردم كه دل آتشين او را هدف آماج خود قرار
ميدهند ،مانند اشعه آفتاب نوازشكننده و زندگيبخش ديده ميشوند .سخنان درشت و
حقارتآميز مردم در دل او اثر ندارد ،زيرا كه او نه ترس ميشناسد و نه يأس ،نه نوميدي و نه
خطر .عقل در مقابل قدرت عشق خط بطالن برخود كشد چه ،در دفتر عشق باب خرد نيست
و كسي كه از مرحلة عقل نگذشته راه به بارگاه عشق ندارد.

بزرگترين بخشش ايزدي ،عقل يا قوه تميز است كه بشر با آن از حيوان ممتاز ميشود.
اعضاي تن فرسوده و متالشي ميشوند و از حركت بازميايستند ،ولي عقل خستگيناپذير است،
هرچه كار كند شفافتر و روشنتر ميگردد.
عقل اگرچه محدود است ولي از سرچشمهاي سرزده كه نامحدود است .بنابراين هرچه
بشر به آن سرچشمه نزديكتر شود ،قوة عقل او افزونتر ميگردد و به سير معنوي خويش
ادامه ميدهد تا هدف خويش را دريابد .بشر تا مراحلي را سير نكند به هدف نرسد ،ليكن او
شتاب دارد و ميخواهد مسافت چند ساله را در زمان كمي بپيمايد.
در ابتدا عقل انسان با حس و خيال و وهم آميختگي دارد ،محسوسات و تخيالت با
معقوالت آميخته است .چنين عقلي را توان درك و مشاهدة حقيقت نيست ،لكن در اثر تزكيه
و تهذيب نفس ،اين مخلوطات از يكديگر جدا ميشوند و هر كدام حسابي جداگانه مييابند.
ادراك انسان تدريجًا كامل ميشود؛ در آغاز او ادراك محسوسات ميكند و بعد از آن
تخيل و پس از آن تفكر و سپس درك معقوالت .ولي عارف كامل شكلي را كه ديگران به
استدالل و استقراءِ جزئيات و تجريد محسوسات و ترتيب مقدمات و تجربه معلوم ميكنند ،به
صفاي ذهن و روشن بودن فكر معلوم ميكند؛ به عبارت ديگر حقيقت به ضمير روشن او القاء
ميگردد.
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عارف كامل غالبًا از معقوالت به محسوسات پي ميبرد .او حقيقت اشياء را به وسيله عقل
درك ميكند و عقل به فكر اثر مياندازد و فكر به تخيل و تخيل به حس ،و در نتيجه مفهوم
عقالني تجسم يافته محسوس ميگردد .پس حكيم ميخواهد به وسيله عقل از محسوسات به
معقوالت پي برد ،ولي عارف كامل غالبًا از معقوالت به محسوسات متوجه ميشود.

آري در بدايت حال ،عقل انساني به منزلة چراغ كوچكي است كه قدمي چند از راه طوالني
او را روشن ميكند ،تصور نبود 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
فعال و برق سيال و معرفت و عشق است كه بدون حواس بدني و قواي ادراكي دماغي ،حقيقت
را با تماميت 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.
ديدة عقل ظاهر از ادراك حقيقت عشق ،محجوب است .عقل را قوت ديد نورعشق نباشد،
زيرا عشق در مقامي ماوراء عقل قرار دارد .عشق درّي است در صدف جان نهان ،جان در درياي
قضا غوص ميكند ،اما عقل در ساحل درياي قضا متوقف است و از خوف نهنگان بال نتواند قدم
پيش نهد.
عاشقان حق هميشه زندهاند ،آنان را نابودي و هالكتي نيست .همان طور كه تن زنده به
جان ،و جان زنده به جانان است ،مسلمًا وقتي جان را نابودي است كه ارتباط او از جانان قطع
گردد ،و قطع ارتباط عاشقان حق از جانان ،محال است.
عارفا! حديث «اِن الله جمي ٌل ُي ِح ُّب ا ْلجمال :به راستی که خدا زيباست و زيبايی را دوست
دارد» برخوان ،و بدان كه تو ،هم محبي و هم محبوب .و چون س ّر

صور تِ ِه:
«خلق الل ُه ادم علي ُ

خداوند آدم را بر صورت خود آفريد» در تو پديد آمده است ،از طرفي محبوبي ،پس روا باشد
كه عاشق در خود نگرد و معشوق را بيند .در اين جا است كه تعدد برخيزد ،عاشق و معشوق و
عشق يكي گردد .عاشق جمال معشوق در عشق بيند ،زيرا كمال جمال معشوق را تنها در آئينه
عشق توان ديد.
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يكي از صفات خاص عشق اين است كه همه را بدون استثناء در زير شهپر رأفت خود
جمع كند ،و در سينة بي انتهاي نوازش خود جا و پناه دهد و مانند مادري مهربان ،فرزندان
بشر را در آغوش شفقت با شير محبت بپرورد.
عشق نه پستي ميشناسد و نه بلندي ،نه شاه و نه گدا ،نه دور و نه نزديك ،نه خاور و نه
باختر و نه زمين و نه آسمان؛ همه در زير شهبال جهانگير او پناه مييابند و همه نواله چينخوان
بيدريغ و گستردة حقيقت اويند .او در همة آفريدگان جمال خدا را ميبيند ،زيرا كه سرمست
بادة اليزالي در همة آفريدگان بجز از تجلي قدرت و حكمت او چيزي نبيند .او همان يك تأثير
كلك صانع بيچون و همان جلوه رخسار شاهد ازلي را مشاهده ميكند.
هركه ديده او با طوطياي عشق بينا گردد ،در غنچههاي نوشكفته بهار جز جلوة محبوب
خويش نبيند و در ترانه مرغان جز آواز محبوب خويش نشنود .در سينه تاريك طوفان و در
موجهاي درياي خروشان تموجات زيبائي جمال محبوب را بيند .در شكفتن گلها ،در نيش
خارها ،در نگاه معصوم بچهها ،در پرتو ستارگان ،در طلوع و غروب آفتاب و در طپش دلهاي
آفريدگان ،همان يك آتش اشتياق و همان يك پرتو جهانافروز عشق را نظاره ميكند.
آشكار است كه گرفتاران دام هوي و هوس و مبتاليان كابوس تعصب و جهالت را درك
حقيقت عشق ،ممكن نيست .عقل كم نور بشر در مقابل اشعه آفتاب عشق تاب نياورده و بر
خاموش كردن آن كوشيده و اين فرزانگي را عين ديوانگي شمرده است .اين عقل ،بسياري از
صاحبان نفوس كامله و دلهاي پاك را كه با خون دل اين عشق را اعالم داشتهاند ،بر سر چوبه
دار فرستاده است.

عشق خدايي غذاي حقيقي نفوس ناطقه و ارواح كامله است .در مقابل پرتو جهانگير عشق،
سپاه صفات مذمومه و هوسهاي نكوهيده نابود ميشوند .در برابر نور جهانتاب عشق ،قواي
حسي و عقلي و روحي و حتي وجدان وظيفهشناسي جز سايه ،بود و نمودي ندارند .اگر حس
وظيفهشناسي به ستارهاي ميماند كه راه تاريك زندگي را چند قدم روشن ميسازد ،عشق
خدايي مانند آفتابي است كه شبهاي تاريك هستي را مبدل به روز روشن ميكند.
توانايي عشق خدايي هزاران بار بيش از قدرت حس وظيفهشناسي ،بلكه برتر از هر قدرتي
است كه از منبع فيض بيكران به نفس ناطقه عطا گرديده است .حس وظيفهشناسي زائيدة
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عشق است ،نه عشق زائيدة وظيفهشناسي .هيچ كس از روي حس وظيفهشناسي و وجدان
اخالقي نميتواند عاشق شود و عشق ورزد ،لكن به خاطر عشق هركسي موظف است همه چيز
را تحمل كند.
حس وظيفه شناسي ما را امـر بـه خدمت ميكنـد ،ولـي عشـق ما را امر بـه فـداي نفس
مينمايد .حس وظيفهشناسي تابع قيدها و شرطهاست ولي عشق ،آزاد از هرگونه قيد و شرطي
است .عشق شرطي و قيدي نميشناسد چنان كه آفتاب براي درخشيدن و پاشيدن انوار خود
شرطي نمينهد ،بلكه اين كار صفت ذاتي و فطري اوست.
حس وظيفهشناسي ديوارهاي تكاليف و قيود را در اطراف ما بلند ميكند ولي عشق ،همه
ديوارها را از ميان برداشته و همه زنجيرها را ميگسلد .حس وظيفهشناسي توقع و تقاضاي
مكافات خدمت و زحمت دارد ولي عشق ،بينياز از هرگونه مكافات است ،او سعادت و حظ خود
را در اقتدار فداي نفس خود ميبيند .راهيافتگان بارگاه عشق از پرتو حقيقت وحدت ،همه را
خود و خود را همه ميدانند ،لذا نميتوانند خود را دشمن دارند .اين نفوس كامله همان صاحب
نظرانند كه با يك نگاه ،خاك وجود انسانها را كيميا و هزاران قلوب مرده را احياء كنند .ايشان
شهرياران واقعي جانها و رهبران مهربانند گرچه از ديدگان جسماني نهانند.
عشق ما را از هرگونه بندگي آزاد ميسازد ،ليكن حس وظيفهشناسي ما را محدود و مقيد
و بنده ميسازد .حس وظيفهشناسي رنگ و بوي اجبار دارد ولي عشق ،خود را زير بار جبر
نميگذارد زيرا كه او زادة آزادي و شهريار كشور آزادي است .حس وظيفهشناسي اكثر اوقات
با دلتنگي و خستگي همراه است ولي عشق ،هميشه به سرور و شوق و توانايي ميافزايد.
اگر حس وظيفهشناسي را به رودي تشبيه كنيم كه همواره در جريان است ،عشق خدايي
دريايي است خروشان و بيپايان .حس وظيفهشناسي ما را با آب اطاعت غسل تعميد ميدهد
ولي عشق ،با آتش جان سپاري.
دمي بينديشيم اگر مادري محبت نميداشت و فرزند خود را از روي حس وظيفهشناسي،
پرورش ميداد ،آن فرزند چه حالي پيدا ميكرد و زندگي آن خانواده چه شكلي به خود
ميگرفت؟
اگر آفتاب عشق انوار زندگيبخش خود را روي فرزندان بشر نميپاشيد و اگر پروردگان
سينه عشق خدايي ،جانهاي خود را در راه عشق به نجات و تربيت بشر فدا نميكردند ،نوع
بشر در چه گرداب هولناك ظلمت و جهالت فرو رفته و غرق ميشد؟
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حس وظيفهشناسي و اطاعت از قانون ،البته براي حسن جريان امور و تأمين آسايش و
امن و امان هر ملت و كشوري از ضروريات و شرط اساسي است ،ليكن وقتي ميتواند ميوة
شيرين دهد كه نيروي خود را از عشق اخذ كند .يعني هركاري را كه انجام ميدهد از روي
عشق و به نور عشق و براي عشق به جا آورد.
آن نظم و نظامي كه زادة ترس است ،افراد بشر را به حال عروسكهاي چوبين مياندازد
و نفرت و خودخواهي و پستي و زبوني بار ميآورد .ولي آن نظم و انضباطي كه مبني بر محبت
و عشق باشد و خود را از اين مائده آسماني سير سازد ،مردان شيردل و با شرافت و قهرمانان
فداكار ميزايد و مايه سعادت و نيرومندي و كاميابي جاوداني گردد.
اگر حرارت زندگيبخش عشق ،سرماي سخت عقل خودبين و يخ هوسهاي نفس
خودپرست را نميگداخت و زايل نميكرد ،غنچههاي شادي در سينه افراد انساني چگونه
ميتوانستند شكفته گردند؟ بر هر صاحبدلي مانند آفتاب عيان است كه گلبن شادي تنها از
پرتو نور عشق سرسبز شود .رونق و جمال زندگي بلكه ريشه زندگي به شادي است .پس عشق
است كه زندگي را زنده نگهميدارد و نهال آن را ميوة شادي ميبخشد و كام جان آدمي را با
آن شيرين ميسازد.
آري جهان و هرچه در اوست از نفخه عشق آفريده شده ،در آغوش عشق پرورش يافته و
راه تكامل ميپيمايد و به راهنمايي عشق به درجه كمال خواهد رسيد ،ليكن اين حقايق را از
زبان عرفان ميتوان فراگرفت كه ترجمان آن ،عشق باشد تا كسي آن را از ته دل نجويد ،به
بارگاه قدس راه نيابد.
از اينرو مردان بينادل ،عشق را محور عالم شمردهاند .بايد نوع بشر عشق خدايي را همواره
راهنماي زندگي خود قرار دهد ،زيرا عشق ريشه همه فضيلتها و سرچشمه همه قدرتها و
سعادتها است .آري كاروان نفوس بشري از منزل عشق آمده و پس از پيمودن مراحل بيشمار
و سير آفاق و انفس ،دوباره به سرمنزل عشق برخواهد گشت.
ارواح پاك بينادالن پس از رهايي از اين خاكدان و رسيدن به مقام قرب محبوب و كسب
استحقاق غنودن در حريم عزت در زير آتش عشق خدائي ،ترك آن بارگاه صفا گفته و به زمين
برگشته اند و از نو خود را به زندان تاريك و تنگ تن خاكي انداختهاند ،تا گمگشتگان بيابان
غفلت و جهالت را هدايت و از گرداب بدبختي و نابينايي نجات دهند.
دلباختگان شاهد عشق خدايـي ،كشته شـدن را در دست مردمان بيدل ،عين سعادت و
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فيض آسماني شمردهاند و انواع شكنجهها و آزار و رنج و درد را تحمل كرده ،لبيكگويان جام
شهادت را از دست ديو سيرتان گرفته و به سر كشيدهاند تا مگر بشر را بر سر غيرت و همت
آرند و پردههاي غفلت را از پيش چشم بصيرت ايشان بردارند و آتشي از عشق خدايي بر دل
افسردة ايشان برافروزند.
عارفا! برخيز و راه عشق بپيما كه در ازل به آب عشق جان ترا با تن سرشتهاند.

روح انسان اقيانوسي است موجانگيز و بيكران و پر از گوهرهاي درخشان ،كه ماهيت ذاتي
او عشق خدايي است .قوة تفكر و تصور و اراده و وجدان و غير اينها ،همه به منزله موجهاي
اقيانوس عشقند كه در خطوط و استقامتها و زمانها و نيروهاي مختلف به حركت در ميآيند
و قوة محركه دروني آن ،عشق الهي است كه اين موجها را برميانگيزاند .پس هيچ يك از اين
موجها نه خود اقيانوس ،كه تظاهري و نمايشي است از قدرت آن .از اينرو كساني كه به يكي
از اين موجها اهميت و اصليت داده و آن را قويترين محرك اراده و فعاليت انساني شمردهاند،
پابند جزء شده و از كل بيخبر ماندهاند.
بعضي پندارند چون عشق ،همه افراد بشر را يكسان ميشمارد پس مخالف قانون طبيعت
و عدالت و حكمت است ،و نيز چون مكافات و مجازات را از ميان برميدارد ،افراد بشر را سست
و زبون ميسازد ،ايشان خطا رفته و سخت در اشتباهند.
دم شفقت ،كوششها و فداكاريها را مكافات ميدهد و به زخمها مرهم مينهد و دم عدالت،
كجيها را راست ميسازد و دشمنان محبت و عدالت و امانت و صداقت را به مجازات ميرساند.
چون اين عشق در مكافات و مجازات از آاليش خودپرستي و نفسانيت پاك است ،بنابراين
هركاري را كه انجام ميدهد ،مبني بر حكمت بوده و عدالت محض ميباشد.
عشق خدايي همه اضداد را با هم آشنا كرده ،آشتي ميدهد و تأثير آنها را با يكديگر
هماهنگ ميسازد ،از اين آشتي و هماهنگي ،اطمينان و آرامش و كمال ميزايد .از اينرو مردان
بينادل و آگاهان اسرار آفرينش ،اين عشق را محور عالم و پيوندساز آفريدگان به آفريدگار
شمردهاند.
آري هرجـا كـه همه راههـاي اميـد بسته و چارههـا بيچاره ديده ميشـود ،عشـق خدايـي
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قدرتنمايي ميكند و لطف بيپايان خود را نشان ميدهد .عشق ،شفابخش همه دردها و محرم
اسرار همه دلها و مرهمگذار همه زخمهاست.
در اينجا پردة ديگري از اسرار اين عشق برداشته ميشود ،و آن اين است كه

عشق خدايي با حكمت و قدرت ،يك يگانة سهگانه يا تثليث واحدي تشكيل ميدهند؛
اين سه از يكديگر جدا نميگردند .پس هرجا عشق خدايي هست ،حكمت و قدرت خدايي نيز
وجود دارد و هرجا سلطان محبت خيمه زند ،معرفت و اراده نيز با او همراه و همدمند .ما نيز
هرجا از عشق يا معرفت يا قدرت خدايي به تنهايي نام ميبريم ،بايد تجليات سهگانه را نيز با
ديدة دل مشاهده كنيم .اين تجليات سهگانه به هم پيوستهاند و تصور وجود يكي از آنها بدون
وجود دوتاي ديگر محال است.

تذكر اين نكته الزم است كه راه اين عشق را فيض خداوندي به روي هر نفسي باز گذاشته،
بلكه با نداي غيبي از درون دل هر ذرهاي آفريدگان خود را به سوي اين راهنماي بارگاه عزت
و جالل ،دعوت ميكند ،ولي گوش شنواي دل بايد تا آن را بشنود و با ترانه آن خود را زندة
جاويدان سازد.
از اينرو نه تنها براي هر قوم و امتي ،بلكه براي هر نفسي راهنمايي برانگيخته شده است.
اين راهنماي باوفا كه هرگز ما را ترك نميكند و از خواندن ما به شاهراه عشق خسته نميشود،
در درون خود ما يعني در كانون دل ما نشيمن دارد.
با وجود اين عنايت خداوندي چنين اقتضا كرده و تعلق بر اين گرفته كه در هر عصري از
ميان نفوس كامله ،يكي را براي هدايت و تربيت و دعوت ايشان به سوي عشق برميانگيزاند.
عاشق خدايي ميبيند كه همة آفريدگان از پي آن ذوق جاودان عشق و بيپايان كه از سينة
مادر ازلي فرو ميريزد ،دوان و جويانند .اين نفوس كامله صاحبدالني هستند كه خود از بادة
عشق خدايي سرمستند و در عين سرمستي از اين بادة وحدت ،از ته دل جهانبين خود فرياد
ميزنند :اي نانموده رخ ،در هرچه ديدهام تو نمودار بودهاي.
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ميان مُدرِك و مُدرَك بايد مناسبتي باشد ،چنان كه هريك از حواس ظاهري در خور شأن
خود را ادراك ميكند ،مثالً گوش آوازها را و چشم صور و رنگها را ،امور معنوي را هم مُدرِكات
معنوي درك ميكند .اگرچه راز و س ّر دروني عاشق در قول و فعل او جلوهگر است ،لكن حواس
ظاهري آن را ادراك نميكند ،بلكه شناسايي آن به واسطه قلب پاك و ضميري است كه از
آاليشها مجرد است.
عاشق به همه حال مغلوب عشق است و به هيچ روي نميتواند حاالت خود را وصف نمايد،
هرچند به ظاهر سخن به تفصيل گويد ،ولي قطرهاي است از دريا .كسي كه واجد آن احوال
نشده به كنه آن نميرسد .آري فراقديده و هجران كشيده ميداند كه بر عاشق مهجور چه
ميگذرد.
يكي از مهمترين وسايل تهذيب نفس و تصفيه باطن ،عشق است .چنان كه آتش همه
چيز را در خود ميسوزاند ،آتش عشق نيز آرزوهاي نفساني را در وجود عارف ميسوزاند و از
بين ميبرد و دل وي را براي قبول واردات غيبي و انوار حقيقي آماده ميسازد.
آتش نفس ،آتش سوزاني است كه صفات خدايي و رحماني را ميسوزاند و آتش عشق
خدايي ،آتشي است كه صفات غيرخدايي را ميسوزاند و محو ميكند.
تا كسي عاشق و بيخود نشده ،راز دروني عاشق را كي داند؟ بنابراين
در نظر اهل دنيا و مجاز ،مقصود از زندگي ،تمتع و برخورداري از لذات دنيوي است ،ولي
از ديدة عاشق ،مقصود از زندگي وصول معشوق است و بيحصول مقصود ،زندگي ارزشي ندارد.
بنابراين عمر و امتداد حيات ،وسيلهاي است براي رسيدن به معشوق ،و چون غرض حاصل
گردد و مقصود در كنار شود ،از فوت وقت و گذشت روزگار هراس نيست.
ميدانيم كه ماهي زنده به آب است و جز در آب نتواند زيست .آري عاشق زنده به عشق
است ،زيرا كه مايه حيات او عشق است و از عشق مدد ميگيرد و جان را با عشق نيرو ميدهد.
عاشق در نهايات وصال ،باز تشنه كام و در طلب مزيد است .چون حسن معشوق مطلق
را نهايتي نيست ،از اين جهت سوز و گداز عاشقان راه حقيقت ،پايان نميپذيرد .چنان كه آب
دريا تشنگي را فرو نمينشاند بلكه برميانگيزد ،عاشق نيز هميشه تشنه كام است و هرچه
پيشتر رود ،مشتاقتر گردد و مراتب وصول او را گرمتر و تشنهتر سـازد و هر مرتبـه از مراتـب
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وصول به تناسب درجة خود ،كمال و ظرفيت او را تمامتر گرداند.
ميدانيم كه راه رياضت و سلوك بس دور است .بزرگان ،طريق عشق را كه عاشقان به
بهاي شوق و بـه نيروي مستي عشق درهم ميسپرند ،بر طريق زهّاد و اسباب معاملت ترجيح
ميدهند.
چون عاشق مسلوب االختيار است و از خود اختياري ندارد ،تمام حركات او از عشق است
و ايشان چنان تشنه شوقند كه اگر آب هفت درياي عشق را بياشامند ،گويي لب تر نكردهاند.
مردان گشادهدل در اين راه خسته نگردند و دست از طلب زالل معرفت فرو نكشند.
نقل است كه شخصي به عارفي نامهاي نوشت كه چه گويي درباره شخصي كه قدحي
شراب خورد و مست ازل و ابد شد؟ در جواب نوشت من آن ندانم ،لكن آن دانم كه در اينجا
ل ِم ْن م ٍ
زيد :آيا باز هم
مردي است كه در شبانهروز درياي ازل و ابد سر ميكشد و نعرة «ه ْ
هست؟» ميزند!
راه طلب ،دراز و سراپا آفت و محافظت است .آن كه پاي ثبات استوار دارد و به هر بادي
چون بيد بر خود نلرزد ،ممكن است كه اين راه را به سر رساند و دامن مقصود بدست آرد .اما
مردم كمطاقت و بي توش و توان و نابردبار در اولين قدم فرومانند و هرگز به مراد نرسند.
عشق سبب تبديل اخالق است و اثر آن در تبديل اوصاف ،قابل انكار نيست .اين تأثير در
عشق به حقيقت و مردان معنوي نيز قابل انكار نيست ،چنان كه هر خوشي و كاميابي ،حتي
سعادت ابدي را بسته به معشوق ميدانند .تا كسي مرادات خود را مظهر معشوق نسازد ،هوسباز
است نه عاشق.
گاهي عشق آب و گل نيز سبب تغيير اخالق گردد با آن كه حسنش ناپايدار و در معرض
زوال است ،پس درنگر كه عشق معاني و صور غيبي و معشوق ازلي با جان عاشقان چه كرده و
چهها ميكند.
راه طلب دور و دراز و پيچاپيچ است و اصالح اخالق به طريق معاملت ،چون كندن كوه
عظيم با نوك سوزن است .در اين طريق هزاران خطر و حجاب است و اگر راه حق صعوبتي
دارد ،عشق آن را هموارتر سازد.
چنان كه ذكر شد ،عاشق مسلوب االختيار است و در عدم اختيار ،او مردة بيجان را ماند.
از اين جهت كه زندگي عاشق قائم به معشوق است و از وي مدد ميگيرد و تغذيه ميكند ،پس
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در حقيقت زنده ،معشوق است و او هيچ نيست ،هرچه هست معشوق است.
عشق ،اسطرالب اسرار الهي است .عشق بينهايت است ،اين است كه هرگز در عبارت
نگنجد و تعريف و وصف ،محيط به او نشود ،زيرا هر تعبيري از معنايي و صورتي كه در ذهن
محدود است ،حكايت ميكند .چون معني محدود نباشد ،قابل تعبير نخواهد بود ،چون عشق
را حدودي نيست پس عشق را به عشق بايد شناخت.
عشق در حد ذات بيرنگ است و از عاشق در مقام ظهور رنگ ميپذيرد .اگر لطف و
عنايت معشوق نباشد ،وصول به مقام معرفت ميسر نگردد و آنچه از حقايق بر دل محب صادق
وارد ميشود ،از فيض معشوق است.
اگر در مقام عشق بوي معرفت كه مقتضي هوشياري است ،به وي نرسد عاشق راه به
جايي نَبَرد .عاشق چنان مستغرق در جلوة جمال ميگردد كه نه خود را ميشناسد و نه ديگري
را ،پس در هر دو حالت يعني بيخودي و هشياري ،اختيار عاشق در دست معشوق است.
عشق حكم آئينه را دارد كه حاالت و درجات استعداد عاشق در آن نمودار ميگردد،
همانند صور محسوسات در آئينه حسي .اگر گوييم عاشق آئينه قدرت و تصرف و جلوة جمال
معشوق است ،خالف نگفتهايم.

عشق ،سرانجام انسان را به سوي كمال ميكشاند ،زيرا خاصيت عشق آن است كه همه
آرزوها و آمال را تبديل به يك آرزو و منظور مينمايد ،تنها يك چيز را قبله دل ميسازد و
آئين دو قبلگي و شرك را از بين ميبرد.
عشق كيمياي تبديل كثرت به وحدت است .آتشي است كه بنياد دوئي و شرك را
ميسوزاند .عشق حالتي است كه عاشق را از هويپرستي ميرهاند .عشق نردبان كمال انساني
و كوتاهترين راه وصال است .عشق حقيقتي است سيّال و مواج و بيتوقف و درنگناپذير.
عارفان به هيچ مقامي در مدارج قرب و كمال سر فرونياورده و همواره خواهان زيادت
هستند.
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كليه اعمال و حركات خارجي از گفتار و كردار ،منبعث است از انفعاالت و احوال دروني،
از اينرو وليّ كامل و مرد خداي دوربين ،از اعمال و حركات خارجي ميتواند كيفيات روحي
انسان را بشناسد؛ چنان كه طبيب حاذق از حركت نبض ،به وقت ياد كردن نام شهرها و
اشخاص به تشخيص مرض و شهر و نام معشوق راه ميبرد.
عقل هر چيزي را به نحوي از انحاء مشخص نموده ادراك ميكند ،در غير اين صورت
نميتواند آن را دريابد .عشق آن معني است كه محدود به حدي نيست و بيرون از ادراك عقل
است و كُمِيْت عقل در راه معرفتِ ذاتْ لنگ است؛ تنها راه معرفت ،عشق است.
در شب قدر فرشتگان رحمت الهي مأمورند از عالم ملكوتي به عالم ناسوتي نازل شده و
سالم و درود حق تعالي را اول به حضور عاشقان الهي برسانند و سپس به ساير بندگان.
گرچه بسياري را ادعاي عشق خدايي است ،لكن اثري از آثار عشق الهي در اعمال و
احوالشان مشاهده نميشود .اما عاشق حقيقي حق را آثار و نشانههايي است كه از اعمال و
حركاتش هويداست ،از جمله همواره آماده فدا كردن جان و مال و هستي خود در راه معشوق
خود است.
عشق الهي ،كمال محبت روحاني است .منشأ آن ،قوة الهوتي و جاذبه الهي است كه
توسط آن دل انسان به سوي عالم قدس حركت كرده و در اثر اين جاذبه ،از اتصال روحاني و
حصول و وصول علوم حكمتي ادراك لذت ميكند .چنين عشق و جاذبه ،چراغ هدايتي است
كه محب را به محبوب خويش ارشاد ميكند .چه هر فرعي طالب اصل خويش است و ميكوشد
خود را به او متصل گرداند و نواقص خود را با او به كمال رساند.
خداي تبارك و تعالي در حديث قدسي ميفرمايد :من گنج نهاني بودم ،انسان را آفريدم
تا آن گنج را دريابد و مرا شناسد .بدون عشق ،انسان نميتواند به سوي خدا رهسپار گردد و
آن گنج را دريابد .شرط معرفت به خدا ،عشق است .عشق ،نوري است از انوار الهي ،جلوهاي
است از تجلي جمال ابديت كه بر عالم قلوب عشاق ميتابد.
معيار انسانيت ،محبت انسان به خداست و شدت اين محبت ،مراتب كمال انسان را معلوم
ميسازد .بايد دانست كه عشق و محبت حضرات اولياء همان عشق خداست .عاشقان اولياء
حق ،عاشقان حقند.
عشق حق نوري است كه خار و خس ظلمت طبيعت را به كلي از دل انسان ريشهكن
ميسازد و مانند زر ناب او را خالص ميگرداند .افرادي ميتوانند راه عشق را طي كنند كـه در
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تهذيب نفس بكوشند و به تمام معنا تسليم اوامر و احكام الهي گردند.

براي اثبات هرچيزي دليلي بهتر از وجود آن نيست ،چنان كه آفتاب ،ظهورش دليل وجود
اوست .بنابراين هرگاه عشق در دل تحقق يابد ،احتياج به استدالل عشق و آثارش نيست ،در
اين صورت حديث عشق و عاشقي را دل از زبان عشق ميشنود .پس بايد به سوي اصل رفت
و در فرع و سايه گرفتار نشد ،زيرا اصحاب استدالل آن قدر در اثر فرو رفتهاند كه اصل و حقيقت
را فراموش كردهاند.
دوام عشق و هر خواهشي مرتبط است به دوام مطلوب و معشوق .پس عشق به آب و رنگ
و حسن صورت كه نميپايند ،زوالپذير است و اين نوعي هوسراني است نه عشق ،كه عاقبت
به رسوايي و ننگ و بدنامي كشد.
عاقبت عشقي كه از رنگ خيزد ،رسوايي و ننگ است ،زيرا سرانجام روشن ميگردد كه
متظاهر بوده و بويي از حقيقت نبرده است .منظور از عشق ،در حقيقت حصول مراد است،
هنگامي كه معشوق بميرد ،عشق خود به خود زوال ميپذيرد .چنان كه به چشم خود ميبينيم
كسي كه عزيز و محبوب بوده وقتي كه روح از تنش خارج گرديد ،همت خويشان و دوستانش
متوجه آن است كه هرچه زودتر به خاكش سپارند و از نظر دور دارند .از اين نكته معلوم ميشود
كه عشق به زنده و زندگي تعلق ميگيرد زيرا كه عشق ،س ّر حيات و سرچشمه زندگي است و
عشق با مرده و مردگي سازگار نيست و اگر وقتي به غلط به مرده تعلق گيرد ،پايدار نخواهد
ماند.
اصوالً عشق وقتي دوام مييابد كه از جانب معشوق ،انعكاس عملي و يا رد فعلي خواه به
صورت لطف باشد يا در لباس قهر ظاهر شود ،در غير اين صورت عشق زايل ميگردد .بنابراين
عشق به مرده كه انعكاس عمل از وي ممكن نيست ،پايدار نميماند مگر اولياء كه ايشان در
حقيقت ،زندگانند و عشق بر آنان در معنا عشق به خداست.
عشق زنده هر روز در افزايش است و از هر زندهاي در مقابل قول و فعل فرد ديگر ،آثاري
به ظهور ميرسد كه در عمل عاشق تأثير ميكند ،مثالً سوز و گداز و التماس عاشق ،انعكاسي
در معشوق پديد ميآورد كه مهيج طلب و خواهش عاشق است.
از زنده هر آني اثري و جلوهاي ديگر ظهور ميكنـد كـه در عاشق هيجاني از نو ميآفريند
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و جنبشي تازه برميانگيزد تا از هر نگاهي تعبيري و براي هر نازي و طنازي تفصيلي ميانديشد
و به لشگريان عشق از آن جلوهها مدد پياپي ميرسد تا كشور دل يكسره در تصرف عشق آيد.
عشق كه كمال مرتبة دلبستگي است ،به اميد بقاء و دوام وجود دارد .خاصيت عشق آن
است كه عاشق غالبًا فناي معشوق را به دل راه نميدهد يا به فناي آن بياعتنا ميگردد .آري
هيبت و صولت عشق ،اين تخيل را در اهل مجاز ايجاد نموده حتي گاهي شكافي و روزنهاي
هم باقي نگذاشته است .پس آن بهتر كه انسان دل به عشق حق سپارد كه زندة جاويدان است
و زوال را بدو راه نيست ،و خاطر از مهر ماسوي بگسلد كه زندگيش عاريت و در معرض فناء و
زوال است.

عارف عاشقي كه مستغرق و مست ديدار است به سبب غلبه مشاهده از خود و غير ،ذاهل
است و نقش غير و غيريت از وجود او سترده ميشود .همچنان كه مستي و بسياري از احوال
نفساني ،انسان را متحمل و آماده كارهايي ميكند كه در غير آن حالت صورت نميپذيرد ،عشق
حق و مشاهده جمال نيز وظايف و تكاليف سلوك را بر عارف سهل و آسان ميگرداند.
در اين صورت تكليف ،هيچ رنج و مشقتي بر مكلّف به بار نميآورد ،بلكه وسيله خوشي و
التذاذ اوست؛ و نظير آن را همواره در انجام امور ،هرگاه مقرون به شوق درون باشد ،ميبينيم.
پس در حقيقت همان شوق مستي است كه بار گران تكليف را به دوش ميگيرد.
چون عشق از حق به حق است ،از اينرو هرچه از عارف عاشق به ظهور ميرسد ،به تصرف
حق است نه به واسطه غير ،چه عارف در آن حالت عشق ،شاعر به خود و غير نتواند بود .ولي
كساني كه ديدة دوربين و پردهشكاف ندارند مانند آن مور سست نظرند كه روي صفحه كاغذ
حركت قلم را بيند و پندارد كه قلم به خود و از خود به جنبش درآمده است.
عارف به معني متحقق است نه به صورت ،پس هرجا آن معني را بيابيم ،حقيقت را
يافتهايم .مرد حقيقت ،بند صورت نميشود ،همواره چشم به معني گمارد.
حقيقت ظاهر است و يكي ولي مراتب ديد ،مختلف است و هركسي ادراك آن نكند .شرط
عشق ديدة معشوقبين است تا آن ديده گشاد نشود ،جمال معشوق به نظر نيايد و دست عشق،
گريبان جان را نگيرد و به صحراي جنون نكشد.
اين معني در زندگي محسوس است ،مثالً كسي را ميبينيم كه عاشق اخالق و شخصيت
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فردي است ،ولي ديگران هيچ فضيلتي در وي نميبينند؛ يا شخصي از شنيدن شعر و آهنگ
خاصي لذت ميبرد به صورتي كه از حال طبيعي بيرون ميشود و فرد ديگر آن شعر و آهنگ
را ميشنود لكن پنداري كه نشنيده است.
همعصران حضرت رسول اكرم(ص) چشم بر جمال آسماني او ميگشودند ،ولي ايشان در
مراتب ايمان و جانبازي يكسان نبودند .منكرين از ديدن و شنيدن آيات و معجزات ،منكرتر و
دشمنتر ميشدند .باري بايد انسان ديدة حقيقتبين و حقنگر داشته باشد.
عارف بايد همواره بيدار باشد و مقصود از بيداري ،بيداری دل است نه بيداري ظاهر .امور
دنيوي در پيش عارفان ،اوهام است و كسي كه مستغرق امور دنيوي است ،مانند كسي است
كه در رؤيا دل به صور خيالي ميسپارد و چون بيدار شود ،چيزي در دست او نيست.
مانند آن كه كسي
به زندان افتد و به جاي شكافتن در و گشودن زنجير ،قفل ديگر بر در زند و زنجير باالي زنجير
نهد! اين نوع بيداري و ادراك از حق مدد نگيرد ،بلكه از وسوسه شيطان مايه پذيرد.
زيرا طريق پيوستن انسان به خدا ،ذوق و استعداد روحي
است اما او آن را در پي سود و زيان مادي به كار برده و در نتيجه بال و پر اين مرغ عرشي را
چنان به گل و الي شهوت و اغراض ناپاك ميآاليد كه توانايي پرواز به عالم غيب از وي سلب
ميگردد.
حال غافل شبيه آن خفتهاي است كه خواب حسي بر وي غلبه كرده و قوة متخيله نظر
به سوابق ذهني به امور شهواني اشتغال ورزد و چون بيدار گردد جز ندامت و پشيماني چيزي
او را حاصل نشود؛ يا مانند كسي است كه به امور خسيس دنيوي گرايد و استعداد و عمر عزيز
خويش را در راه آن صرف نمايد ،ولي سرانجام او را چيزي عايد نگردد و به عمر تلف شده
تأسف خورد.
زيرا حصول كمال
مستلزم آرامش است ،اما اهل دنيا نه در بيداري آرامش دارند و نه در خواب .آنان پيوسته در
طلب آرامش رنج ميبرند مانند آن مرد بادهگسار و افيوني كه هر روز جرعه و پياله يا بستة
افيوني به مقدار مقرر خود ميافزايد تا به خوشي و لذت تمام رسد ،ولي هرچه خود را به مطلوب
نزديكتر ميخواهد ،فرسنگها از آن دورتر ميگردد.
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بدين معني كه خوشي و لذت ،ايفاء نوعي از حاجت است و ما غالبًا آنچه را كه لذت ميدانيم،
وسايل حصول مقصود است .پس از آن كه مراد به حصول پيوست و حاجت مرتفع شد ،همان
چيز را كه منبع لذت ميپنداشتيم ،از خاصيت ميافتد و مكروه بلكه مورد نفرت قرار ميگيرد.
مثالً گرسنه از خوردن غذا لذت ميبرد و گرسنگي نيازي است كه از باطن پديد آمده ،و سيري
حالتي است كه آدمي را به غذا بيميل ميكند و اگر به حالت اشباع رسد ،آن غذا مكروه و
منفور گردد.
و نيز اين ميل و خواهش دروني است كه غذا را مكروه و مورد نفرت قرار ميدهد
اگرچه كاملترين اغذيه باشد.
استلذاذ به جمال و ايفاء شهوت نيز از ميل و خواهش دروني منبعث ميگردد .اين ميل و
خواهش به هرچه تعلق گيرد آن را مطلوب و لذيذ ميسازد ،چه آن چيز حسي باشد يا معنوي.
پس منشأ و مبدأ خوشي ها در درون ما است كه سايه و اثري بر اشياء افكنده است ،ولي اكثر
مردم اصل و فرع را از هم باز نميشناسند.
بنابراين انسان بايد متوجه درون خود باشد و خوشيها و لذتها را از درون خويش بجويد،
و اين ميل و خواهش را به امور حقيقي منعطف سازد تا به خوشي ابدي و لذت جاوداني نايل
آيد و از محضر واصلين و كاملين دوري نجويد.

اعمال ظاهر و حركات بدني متولد از فكر و خيال و ارادة انساني است .ميان اعمال و افكار
پيوندي است استوار كه اهل نظر و صاحبان ديد قوي در روانشناسي از روي عمل به كيفيت
فكر و چگونگي احوال نفسي پي ميبرند.
آري هر عمل دليلي است بر وجود نوعي از فكر و حاالت روح انساني .تكاليف شرعي فرض
است بر اهل ايمان تا اداء تكليف بر صحت عقيده داللت كند و آن را به اثبات رساند .عالوه بر
اين ما در دنيا و عالم صورت زندگي ميكنيم نه در عالم معني كه از شواهد حسي مستغني
شويم.
اعمال و آداب شواهدي هستند بر وجود قصد و معني ،و نقش شك و ترديد خاطر را
ميزدايند و اين امري است طبيعي و وجداني .چنان كه اگر كسي نسبت به ما ادعاي دوستي

عشق و محبت

59

كند ،ما انتظار داريم كه اعمال او دوستانه و به سود ما باشد .پس محبت بيخدمت ،ادعاي
بيدليل و گواه است.
اما شاهدي كه براي اثبات دعوي خود پيش قاضي ميرود ،هميشه راست نميگويد و
گاهي به دروغ شهادت ميدهد .پس اعمال خارجي ،گاه از خلوص و صدق نهان سر ميزند و
گاه منشأ آنها ريا و نفاق است.
بسياري از مردم ميان نيت و قصد فرق مينهند و در كارهاي خويش نيز اين تفاوت را از
نظر دور نميدارند و براي آن كه كامياب شوند ،برخالف نيت خود عمل ميكنند .دشمن است،
مهر ميورزد و كارهاي دوستانه ميكند؛ طماع و حريص است ،زهد و استغناء ميفروشد؛
بيايمان است ولي در نماز و ساير طاعات و عبادات با مؤمنين همصدا ميگردد.
انسان پاك و راسترو آن است كه از طريق پاكي ،نيت و عملش موافق يكديگر باشد.
اختالف از اين راه در انسان ريشه ميدواند كه غالب مردم به ظاهر كار فريب ميخورند ،حاصل
اين كه عمل هميشه حاكي از پاكي نيت نيست.
معموالً شواهد راست و دروغ به هم آميخته و به دشواري ميتوان آنها را از هم باز شناخت.
زيرا احساس و معرفت آدمي مشوب به نقص است و لذا به دور از اوهام و اغراض نيست .ولي
هرگاه دل انسان به نور عشق الهي منوّر گردد ،در اين صورت معرفتش به كمال رسد و به
حقيقت و بيمظنة اشتباه ،صحيح را از سقيم باز شناسد.
علم گاهي از اثر حاصل شود مانند اين كه از گرمي به وجود آتش پي ببريم و گاهي از
مؤثر ،چنان كه آتش را ببينيم و به گرمي محل حدس بزنيم .ولي با وجود نور معرفت خدايي،
احتياج به اين دو راه نيست و كسي كه به اين مقام رسد ،از داللت اثر و علت بينياز است.
آري راه ديگر تميز ،محبت و عشق است .عشق آتشي در دل ميافروزد و ريشه اسباب و
علل را به كلي ميسوزاند و از بحث و استدالل فارغ ميگرداند .دليل عاشق در دل او و با خود
اوست ،او كاري با اثر و مؤثر ندارد ،در اين مقام است كه عشق راهبري را به عهدة خود ميگيرد
و انسان را از توجه به دليل و مدلول رهايي ميبخشد .البته حصول اين مقام در اثر تجلي نور
قرآن بر دلهاي پاك و مهذب است.
حقيقت قرآن مقرون و منوط دلهاي اهل واليت است .جمال قرآن چون به اهل قرآن
نمودار گردد ،معلوم شود كه قرآن را جز اين صورت ،معني ديگر و جز اين قالب ،جان و مغز
ديگر است و اين مغز را نيز مغزهايي است.
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قرآن ،علم خداست كه آن را علم مكنون يا مخزون خوانند كه جز راسخون در علم و
علماي رباني و واصل ،كسي را علم قرآن ميسر نيست .بر كدام راه بايد رفت تا عالم رباني و
واصل شد؟ بر راه عمل ،بر راه عمل دل نه تنها بر راه عمل تن.
راوي گويد شبي در حضور حضرت علي(ع) بودم تا صبح شرح باء بسم اهلل نمود ،خود را
در نزد آن بزرگوار چنان ديدم كه قطرهاي نزد درياي عظيم .تا ساكن دريا نباشي آنچه يابي
حدي دارد .مالح از دريا چه وصف كند و چه برگيرد؟! زيرا هرچه برگيرد باز آن را بريزد.
حضرت رسول اكرم(ص) چنين فرموده :هر مشكلي كه ترا پيش آمد و نتوانستي آن مشكل
را برطرف سازي ،راه حل آن را بعد از توسل از دل بخواه به تفكر و تدبر ،تا باشد كه از راه دل
خويش خود را دريابي .آنچه دل گويد خدايي است و آنچه نفس گويد ،شيطاني است «اِن الن ْفس

ِالس ِ
وء :نفس قطعًا به بدي امر میكند» .هركه را مفتي ،دل است متقي و سعيد است و
ْلمارةٌ ب ُّ

هركه را مفتي ،نفس است خاسر و شقي.
اكثريت هنوز مقيم نفس امارهاند و اين را با گوش قال نشنوند .سالك اين اسرار را نشنود
مگر اين كه نفس او تسليم شده رنگ دل گيرد ،تا آن چيزي كه با زبان قال شنيدني نيست ،با
زبان حال بشنود و قلب به آن حكايت كند .قلوبي كه در مقابلة قلم اهلل است ،دلهايي كه
«ك تب في قُلُو بِهِ ُم ْاْليمان :در دل اينهاست كه خدا ايمان را نوشته» نه دلهايي كه نارسيده و
خام است كه ايشان بايد رجوع به صاحبدلي كنند؛ دلي را بجويند كه اين همه اهليت را داشته
ِ
ت ا ْل ُمؤْ ِمنِ  :مؤمن
ن ِم ْرا ُ
باشد .دل غيري را آئينه خويش قرار دهند ،اين است معني واقعي «ا ْل ُمؤْ م ُ
آيينه مؤمن است».
دريغا كه قفل در دلهاست و بند غفلت در فكرها .چون نصرت خداي تعالي درآيد ،اين
قفل بردارد و «سنُريهِ ْم اياتِنا فِي ْاْل ِ
فاق و في انْ ُف ِسهِ ْم :به زودي نشانههاي خود را در افقها و در
دلهايشان بديشان خواهيم نمود» پديد آيد.
قلب از عالم علوي است و قالب از عالم سفلي ،كه هيچ مناسبتي و الفتي ميان ايشان نبود.
پس رابطه اي ميان آنان برگماشتند تا ترجمان دل و قالب گردد .اگر قلب را مجرد در قالب
تعبيه كردندي ،قلب با قالب انس نگرفتي و قالب به احوال قلب طاقت نداشتي و گداخته شدي،
زيرا قلب ملكوتي است و قالب ملكي؛ در ملك كسي زبان ملكوت و جبروت ندارد.
قلم اهلل بر لوح دل بگويد آنچه گفتني است ،اين آن گاه شود كه انسان خادم و مريد دل
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باشد .چون انسان خادم دل شد ،دل پير و او مريد ،دل مخدوم و او خادم ،دل آمر و او مأمور
گرديد ،آنگاه قطرهاي از آب لدنّي در دهان قلب او چكانند تا حقيقت بر او روشن شود.
تأثير قرآن و كالم بزرگان بر كسي است كه صاحبدل شود ،آفتاب كه رحمت جمله
عالميان است ،اگر بر گلخن تابد بوي كريه آيد و اگر بر گلشن تابد بوي خوش .حروف قرآن را
در عالم س ّر مجمل خوانند .در اين عالم حروف متصل ،جمله منفصل گردد مثالً « ُي ِحبُّ ُه ْم» و

« ُي ِحبٌّون ُه» را پندارند كه متصل است ،ليكن چون خود را از پرده بيرون آرد دانند كه منفصل است
«و لقدْ

وص ْلنا ل ُه ُم ا ْلق ْول :و به راستي اين گفتار را براي آنان پي در پي و به هم پيوسته نازل

ساختيم» اين است و «فص ْلنا ْل ِ
يات :ما آيات را به روشني بيان نمودهايم» نشان همه .اگر قرآن

جمال خود را به انسان بنمايد ،در اين مقام است كه

«و لقدْ

يس ْرنا ا ْل ُقران ل ِ ِّ
لذ ْكرِ :و قطعًا قرآن را

براي يادآوري آسان كرديم» او را حاصل شود ،و اين به يمن منظوري است .چون بدين حال و
مقام رسيدي ،ترا مبارك باد.
فرق منظوري با ناظري را كسي داند كه به آفتاب بنگرد ،اگر آفتاب بر او نظر كند به پرتو
نور آفتاب ،قوة باصره اش بينا و در بينايي توانا گردد .اما اگر او به آفتاب نظر كند ،به قوت نور
آفتاب ،قوة باصرة او ضعيف شود و تخلل پذيرد و بسا كه نابينا گردد.
بينايي در منظوري بهتر است از بينايي در ناظري .كسي كه تأثير نظر بزرگان را دانسته،
اين معني بر او آشكار است .منظوري از ناظري بهتر و عاشق مغلوب اوليتر ،آنجا كه خاك زر
شود و سنگ گوهر ،به يمن منظوري است.
آن رونده از سوز عشق خواست ناظر شود «انْ ُ
ظ ْر اِل ْيك :تا بر تو بنگرم» گفت و زخم «ل ْن

تراني :هرگز مرا نخواهي ديد» بر باصرهاش خورد؛ و آن ديگري در مسند منظوري نشست و

ناظر شد .عارفا! او بايد ديده شود ،آنگاه ديده شود ،هم او ناظر است و هم منظور ،تا منظور
نگردي ناظر نشوي.

حسن ظاهر نشانة اتصال به حق نيست .خدا را با هر جاني پيوندي و با هر دلي رازي در
ميان است ،تا فريفتگان اعمال و حركات ظاهري نپندارند كه تنها از راه خاصي و به زبان آوردن
عباراتي مشمول رحمت الهي توان شد .بلكه سازي كه از سر سوز دل و اشتياق درد جمال حق
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بنوازند ،و زخمهاي كه از روي صدق و عشق بر سيم تار و رباب زنند ،هم راهي به خداست.
حضرات انبياء سالم اهلل عليهم اجمعين با آهنگهاي آسماني ،باطن را برميانگيزند و در
شور و شوق ميآورند .اين نمايندگان الهي نخست خود از اين آهنگها و شور و شوق در وجد
ميآيند ،سپس ديگران را مست اين حالت ميكنند .سالكا! تا مست اين حالت نباشي به وصال
نرسي زيرا در اين طريق ،هشياران از جرگه پويندگان راه وصال بيرونند.
آهنگهاي آسماني ،نغمات موسيقي الهياند .حضرت رسول اكرم(ص) وحي الهي را به آواز
جرس تشبيه نموده و ميفرمايد گاهي وحي الهي مانند آواز منظم جرس به گوش من ميرسد.
اين نغمات آسماني نخستين پديدهاي كه ميآورند ،بشر را از تاريكي به روشنايي دعوت
كرده و نقص و ناتواني او را پيش چشم او ميآورند .اين نغمات به همه نزديك است ،لكن از
جنس امور وجداني است ،آن را به گوش حسي نتوان شنيد.
طوبي درخت بهشتي است كه در خانه هريك از مؤمنين شاخي گسترده و برافراشته دارد
و مؤمنين هرچه آرزو كنند ،آن درخت بر آنها ميافشاند .دم ايزدي و نفخة پاك عارفان نيز
اين حكم را دارد كه حصول هر كمالي از آن ممكن است ،ولي هر جاني آن را برنتوانند گرفت
مگر جاني كه به نور معرفت و به نيروي عشق توانا گردد كه متحمل آن تواند بود.
ولي عقل ظاهري از ادراك اين حال عاجز است .او منكر عشق و خوشيهاي عشق است،
زيرا عشق تجزيه و تحليل نميپذيرد كه عقل آن را درك كند .اين عقل تنها معاني جزئي را
ادراك كند ،ولي اكثر مردم تصور كنند كه پي به اسرار بردهاند ولي چنين نيست.
شرط ادراك اسرار ،عشق و فاني شدن و از خود برخاستن است .عقل خويشتنبين است،
غالبًا سود و ضرر ظاهري را تشخيص دهد ،از اين رو از خودخواهي جدا نيست .ولي عاشق
هرچه از معشوق رسد خير محض دانسته و با آغوش باز بپذيرد ،از خويشتن بگذرد و جان به
كف گيرد.
آنچه از حق ميرسد خير محض است و شر امري است نسبي ،و لكن ممكن است نسبت
به خلق متضمن شر باشد .اين امر از آنجا پديد آيد كه ما امور را نسبت به خود ميسنجيم،
پس شر زادة قياس انساني است .اساسًا شر و بدي محض وجود ندارد ،بسا آنچه نسبت به ما
شر است ،نسبت به ديگران خير باشد و با تأمل بيشتر ميبينيم که خير اكثريت دارد و شر
قليل ،نسبت به خير كثير در حساب نميآيد.
اساس انسانيت روح است ،اگر جسم و بدن مطلوبيتي دارد ،به سبب معاني و اوصافي است
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كه از پرتو جان او را حاصل شده است .بدين معني كه اگر جسم و بدن به تمام و كمال ،مسخر
روح الهي گردد ،در اين صورت شهوت رفته و خودخواهي زوال پذيرد و حرص و آز و هر صفت
زشت ،روي در عدم آورد ،اين چنين جسمي حكم جان گرفته است .اين است كه
جان از جهت منزه است ،زيرا كه پس و پيش و راست و چپ ،صفت چيزي است كه او را
نهايتي باشد مانند جسم كه داراي ابعاد است ،و لكن جان از عالم امر است كه نهايت نميپذيرد.
شرط اصلي پرستش حق ،سوز دل و اخالص جان است و درون عارفان هميشه از عشق
الهي در سوز و گداز است .اين سوز و گداز و جوش و خروش سبب دعوت و هدايت و تحمل
آزار مردم ميشود و آنان از اين آزارها ،لذتها و خوشيهايي دارند.
حياتي كه همراه غفلت و جهل باشد زندگي نيست ،مرگي است كه زندگي نام نهادهاند.
وظيفه اصلي حضرات انبياء اين بود كه مردم را از جهل و ناداني رهايي داده و خود و اجتماع
از علم و عمل و عشق و حريت برخوردار باشند؛ و نيز يكي از وظايف مهمة ايشان اين بود كه
مردم را از امراض روحي و اوصاف بشري رهايي دهند.
خداي عزوجل در روز قيامت ميفرمايد :اي فرزند آدم ،بيمار شدم حالم نپرسيدي .بنده
گويد :الهي عيادت تو چگونه براي ما ميسر گردد كه تو پروردگار عالمياني و بيماري از تو دور
است؟ ميفرمايد :مگر ندانستي كه فالن بندة من بيمار بود و به عيادت او نرفتي ،مگر ندانستي
كه اگر به عيادت او ميرفتي ،مرا آنجا مييافتي كه اوست؟ بزرگان چنين فرمودهاند كه در اين
حديث شريفه،
اگر انسان از اوصاف بشري تهي گردد ،با اوصاف الهي متصف شود ،در اين صورت كار او
كار خداست و سخن او سخن خدا .مردان كامل غالبًا به زبان خدا سخن ميگويند ،و دليل اين
كه فعل ايشان منتسب به فعل خداست ،اين آيه شريفه است «ما رميت اِ ْذ رميت و ِ
لكن الله رمي:
ْ
ْ
تو تير نيفكندي آنگاه كه افكندي و لكن خدا بود كه آن را افكند».
اولياء جانهاي مرده را زنده كنند و هريك از ايشان اسرافيل زمان خويش است كه در
صور ميدمد و جانهاي مرده را از گورهاي تن برميانگيزد .در قيامت به اصطالح شرع مردگان
از گورهاي خاكي سر برميدارند ،ولي در اين قيامت ،جانهاي مرده از گورهاي تن ميجهند.
چه روح قدسي در بدن محبوس و قواي او مخفي است ،چون به تعليم و تربيت و تهذيب روي
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آورد ،از بندهاي شهوت و وهم آزاد گردد و در عالم بيكران غيب به پرواز آيد .بين محب و
محبوب حجابي نيست ،سالكا تو خود حجابي ،از ميان برخيز.
غافلي دربارة عارفي چنين گفت كه من در عرفان فيلم و فالن پشه .چون اين سخن به
سمع عارف رسيد چنين فرمود :او را بگوييد آن پشه نيز تويي كه ما خود هيچيم .عاشق حق
آن است كه از خود و اوصاف خود و از دنيا و عقبي بگذرد .آري آنان كه از همه چيز گذشتند،
به همه چيز رسيدند.
حقيقت امر اين است كه سالك و راهرو در اين جادة حق ،به راهبري نيازمند است و تنها
بيان احكام و اخالق در كتب ديني ،كفايت نميكند .معالجة امراض روحي از امراض جسمي
سختتر است و
برخي بيماران روحي از حال خود لذت ميبرند و بدان مينازند تا چه رسد بدان كه درصدد
عالج امراض خود برآيند يا به طبيب علت شناس گرايند! درمان امراض دل و نفس از روي
كتب ديني ،مانند اين است كه كسي بيماري محسوس خود را از روي كتب طب معالجه كند
يا از داروسازي بخواهد كه براي او دارويي تجويز نمايد.
ميزان استعمال دارو نيز به تشخيص طبيب است ،لذا بيمار حسي نيازمند مراجعه
به طبيب حاذق است.
محفل عارفان ،مطب الهي است و راهبر واقعي ،طبيب روحاني است كه حاالت دروني و
آثار اعمال را در باطن سالك به دقت و از روي دلسوزي و محبت مراقبت ميكند .در اين مقام
است كه سالك طالب از بيماري ميرهد و تخلية او به حد كمال رسد و تحليه و آرايش جان
او آغاز گردد و در صورت ثبات ،اين تحليه به كمال رسد.
چنين فرموده اند كه راهبر واقعي كسي است كه از خود فاني و به حق باقي است .مظهر
صفات حق است و صورت بشري او روپوش و نقابي است كه بر چهرة آفتاب حقيقت افکندهاند.
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احوالي از احواالت سالك طريق حق كه مقارن سلوك تا وصول به مقصد عارض ميگردد،
معرفت است .معرفت احاطه به حقيقت شيء است ذاتًا و صفاتًا .معرفت حاصل نشود مگر به
وسيله آنچه معروف در عارف به وديعه نهاده است از وجود و كماالت وجود .از اين جهت ،حضرت
ختمي مرتبت(ص) در معرفت پروردگار اكتفا نمود به معرفت كتاب انفس.
عارف راه حق از مصنوع ،صانع را ميشناسد و از هر موجودي پي به موجد ميبرد تا حدي
كه غيرصانع نبيند ،و تمام مصنوعات را فاني در بحر احديت مشاهده نمايد.
معرفت را مراتبي است .كساني هستند كه غير از استماع صفات حق تعالي بهرهاي ندارند،
ايشان را مقلدين گويند .افرادي هستند كه به برهان و دليل دانند كه صانعي دارند ،هر دليل و
برهان براي آنها روزنهاي است به جانب حضرت احديت .گروهي ديگر به وسيله معرفت و
شناسايي حق تعالي و بندگي و اطاعات او ،لطف الهي را همواره مشاهده مينمايند .گروهي نيز
هستند كه معرفت ايشان از باب معاينه باشد كه ايشان در هر آني نواي بنده نوازي را به گوش
دل ميشنوند ،آنان را عارفان گويند.

شناخت بشر نسبت به موضوعات يا به صورت اشراف است و يا احاطه ،و اين دو را ظاهري
است و باطني .اشراف بر موضوع ،سلطة درك بر جنبهاي از موضوع است اما احاطه ،معرفت به
همة جنبههاي آن است.
براي اين كه موضوعي بتواند جلب توجه نموده و فعاليت نيروهاي مغزي را گستردهتر
نمايد ،بايد يك يا دو عامل محرك وجود داشته باشد:
اول  -جالب بودن خود موضوع ،مانند رؤيت يك شاخه گل براي اولين بار كه به قدري زيبا
و داراي اجزاء و تركيبات متنوع باشد كه توجه انسان را به خود جلب نمايد .همچنين است
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مواجهه با پديدههايي كه شخص براي اولين بار در مسير شناختهاي هدفگيري شده به آنها
ميرسد.
دوم  -هدفي كه بشر را به تكاپوي معرفتي وادار نمايد .كميت و كيفيت هدف مسلمًا بستگي
به پديده هايي دارد كه در حاالت و شرايط گوناگون با آن در ارتباطند .از نظر كميت بسا كه
موضوع نيازمند به صدها شناخت جزيي و كلي باشد و از نظر كيفيت ،بايد اين شناختها بتواند
موضوع را كامالً روشن سازد .مثالً براي يك مسئله حقوقي ،موضوعاتي مربوط به روابط انسانها
با يكديگر مطرح ميشود نه پديدههاي گياهشناسي.
هر موضوع حوزة معيني دارد كه با ورود به آن ميتوان به هدف نايل گرديد .اشراف بر
موضوع پس از طي مراحل شناخت است .اما موضوعي كه بيرون از ديدگاه آدمي است و يا درك
او قدرت اشراف بر آن ندارد ،امكان ارتباط معرفتي با آن نيست؛ همانند سرگذشت تكوّن
سحابيهاي اوليه در فضاي كيهاني كه نميتوان مورد شناخت كامالً علمي قرار داد .همچنين
وقتي موقعيت آدمي جزيي از مجموعهاي باشد كه اجزاء ديگر آن ،درك او را در وضعيت خاصي
قرار دهند ،اشراف بر موضوع نتوان يافت ،مانند قطرهاي كه او را توان اشراف به دريا نيست.
در مراحل اوليه شناخت ،اشراف نسبت به موضوع ،غيرمستقيم است .زيرا موضوع در ميان
پديدههايي است كه در حاالت و شرايط گوناگون با موضوع و هدف در ارتباطند .مثالً در رؤيت
رنگها در فضاي روشن ،نور و كمي و زيادي فاصله در نمود رنگها و اجسام تأثير به سزايي
دارد ،لذا اشراف به واقعيت رنگها و اجسام غير مستقيم است.
اما كوششها و تكاپوي تجزيهاي در قلمرو علوم در جستجوي اشراف مستقيم است.
بدينسان كه موضوع را از پديدههاي ديگري كه پيرامون آن را به ضرورت جبري و يا به واسطة
تموجاتي در حوزه موضوع فرا گرفتهاند ،ميتوانيم تفكيك نموده و اشراف حاصل كنيم .به عنوان
نمونه ،آب يك واحد است ،اما اين واحد ظاهرًا ايستا ،با روابط تفاعلي با اجزاء طبيعت ،هزاران
هويت با چهره نشان ميدهد ،به طوري كه سلطه بر تمام ابعاد آن امكانپذير نمينمايد.
اصوالً موضوعات جهان عيني داراي جنبهها و ابعاد گوناگوني هستند ،لذا هريك از رشتههاي
علوم ميتوانند تنها يك يا چند بعد آن را مورد بررسي و تحقيق قرار دهند .شناخت نفس يا من
حقيقي انسان نيز خارج از اين قاعده نيست.
بشر نميتواند بدون سير مراحل ،من حقيقي خود را دريابد .بايد نخست فعاليتها و
نيروهاي درونـي را درك كـرد ،سپس يكايك آنها را كنار گـذاشتـه و بـه رياضات مهمه بـه من
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حقيقي رسيد ،چه هميشه معلوالت را همراه با آخرين اجزاء آن ميتوان يافت.
بنابراين شناختهاي علمي معموالً اشراف است نه احاطه .احاطه بر معلول و ملزوم ،به
واسطه احاطه بر علت و الزم آن است .به دشواري ميتوان به طور محض و خالص و بدون تأثير
از واحدهاي قبلي به سراغ موضوع رفته و بر آن احاطه يافت .اما مردان الهي هم به مقام اشراف
ظاهري و باطني رسيدهاند ،و هم به مرتبة احاطة ظاهري و باطني .مسلمًا با طي مراحل شناخت
نسبت به من يا نفس ميتوان به هدف رسيد .معني باطنيه و الهيه «م ْن عرف ن ْفس ُه ،فقدْ عرف
رب ُه :هر که نفس خود را بشناسد ،در حقيقت پروردگار خويش را شناخته است» كسي را احاطه
كند كه مراحل من حقيقي را طي كرده باشد.

در پهنه كائنات هر لحظه و آني آفريدگان بيشمار به وجود آيند و پس از كمي اظهار
حيات ،ديده فرو بسته ظاهرًا راه نيستي پيمايند .اين گسترة با عظمت ،بسان كارگاه بسيار
بزرگي است متشكل از ماشينها و اجزاء گوناگون كه وجود هريك مكمل ديگري است .زهي
خيال باطل كه كسي وجود يكي از اين مهرهها و اجزاء كوچك را عبث داند و يا قطعهاي را بر
ديگري ترجيح دهد .زشتي و زيبايي ،كوچكي و بزرگي آنها ،امري نسبي و اعتباري است و اصوالً
زشت را به اركان وجود و آفرينش راهي نيست و خلقت هر موجودي به حد كمال است نه ناقص
و ناهنجار.
شناسايي كيفيت جهان آفرينش ،ماوراء تصور مغز كوچك آدمي است .يافتههاي بشر پس
از طي قرنها و پيشرفت در راه تكامل مادي و معنوي از اين همه كهكشانها و ميلياردها ستاره،
قطره اي از درياست و او را تواني براي كشف و سلطه بر آنها نيست .نيروي تفكر بشر در مورد
مسائلي همانند كمّ و كيف خالء پيرامون جوّ و وسعت فضاي كاينات ،سرگردان و حيران است؛
همچنين در مسائل بسياري قدرت ديد او محدود بوده و از پشت پرده بيخبر است.
جهان هستي ،آسمانها و زمين ،ماه و خورشيد و ستارگان و از جمله انسان ،به بركت علم
خداي تعالي خلق شده اند و در خلقت آنها ،علم اندك انساني نقشي ندارد و قادر به درك راز و
رمز آنها نيست .مثالً خورشيد اين اخگر فروزان ،پس از ميلياردها سال فعاليت هم چنان بدون
ني ازي به سوخت ،نه نورافشاني و حرارت بخشي آن پايان پذيرفته و نه در جريان كار آن بينظمي
و نقص و ايرادي رخ داده است .علم بشر حتي در اوج آن قادر به ايجاد نور و حرارتي در حد يك
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چراغ دستي نيز نيست كه مدام روشن بماند و نياز به تغذيه سوختي نداشته باشد.
از سوي ديگر  ،آفتاب عالمتاب را چنان شكوه و عظمتي است كه بشر را نرسد كه با تمام
توان علمي خود آن را از نور افشاني بيندازد ،ولي نور مصنوعي و ابداعي بشر به آساني آسيبپذير
است .مقايسه بين نور خورشيد با نور مصنوعي ،در واقع مقايسه اجمالي توانايي بي حساب علم
خالقة الهي با توانايي اندك علم بشري است ،تا غافلين نپندارند كه علمي ماوراي دانش انساني
نيست.
همان تفاوت و نسبتي كه بين نور خورشيد با نور مصنوع بشري است ،بين حكمت بالغة
كتاب الهي با حكمت نارساي فالسفه نيز وجود دارد .قرآن كتاب خداست «انْزل ُه ب ِِع ْل ِم ِه :آن را به
علم خويش نازل كرده» و نجات بشر در مقدس شمردن حدود و حريم حكمت الهي و به كار
بستن آن است ،اما عمل به تعاليم فلسفه غير الهي ،فيضي عايد سالك نكند .از اينرو قرآن
ق اِْل
توصيه مينمايد كه در تجزيه و تحليل امور جز حق ،راه ديگري مپوييد «فماذا ب ْعد ا ْلح ِّ
الضْللُ  :بعد از حق چیزی جز گمراهی و ضاللت وجود دارد؟».
بنابراين تقرير حكمت بدون آشنايي و وقوف به تعاليم ديني ،كاري است عبث كه جز
خستگي و خسران ثمري ندارد «ب ِْاْل ْخسرين اعْ ماْل :زيانكارترين مردم» .سخن را بدون انطباق بر
موازين حكمت الهي ،اعتباري نيست ،معيار علم و عالم حقيقي را بايد از منبع وحي الهي فرا
گرفت «اِن ْاْل ْمر كُل ُه ِ
لله :سررشته كارها يكسر به دست خداست».
عليم از اسماء مقدس خداست ،و عالِمْ جماعتي را گويند كه اعمالشان بر موازين شرع،
صالح شناخته شود و ترس از خدا آنان را از تخطي از احكام الهي باز دارد و در هيچ امري هواي
خشي الله ِم ْن ِع ِ ِ
نفس را دخالت ندهند «اِنما ي ْ
ماء :از بندگان خدا تنها دانايانند كه از او
باده ا ْل ُعل ُ
میترسند» ؛ عالم واقعي ايشانند ولو فاقد سواد خواندن و نوشتن باشند .اما در موازين فلسفه يا
عرف ،عالم به كساني گفته شود كه صاحب تحصيالت عاليه و آثار تحقيقي در يك يا چند رشته
علمي باشند ،ولي اگر شرايط الهي مذكور در آنان تحقق نيابد ،هنوز شرعًا به آنان عالم اطالق
نگردد ،هرچند در علوم بشري ظاهرًا به كمال رسيده باشند.
علم راستين به دنبال خود تقوي و فضيلت آورد و در اين صورت ،علم و عالم هر دو پاكند.
اما دانشمندان و محققين بشري گرچه عضو برجسته و مفيدي براي جامعهاند ،ولي دنيا از ثمرة
زحمات و مشقات آنان هم تحول و آبادي بسيار يافته و هم زيانها و خرابيهاي بيحساب ديده
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است .علوم ايشان در عين اميدوار كنندگي ،مولّد هيجان و ترس و وحشت است و بيش از توان
سودرساني ،زيان بخش بوده لذا علمي ذاتًا پاك و مقدس نيست.
اهميت امر آخرت و روز حساب در تزكيه نفس و كسب اعمال حسنه ،بيش از آن است كه
در عقل و درك آدمي بگنجد .از اين رو اهل ايمان بايد خود را مديون هدايت پيامبران دانند و
بعثت آنان را عطيه با عظمت خداوند و تفضل خاص او بينند «لقدْ من الل ُه علي ا ْل ُمؤْ ِمنين اِ ْذ بعث
فيهِ ْم ر ُسوْل ِم ْن انْ ُف ِسهِ ْم :به يقين خدا بر مؤمنان منّت نهاد كه پيامبري از خودشان در ميان آنان

برانگيخت ».
اما كساني كه قدر اين نعمت نشناسند و تالش خود را مقصور به دنياطلبي و التذاذ نفساني
كنند ،خود عامل محروميت از نيل به كمال خويشند كه نخواستند بين نور و ظلمت فرق نهند
«اُولئِك الذين طبع الل ُه علي قُلُو بِهِ ْم و س ْم ِعهِ ْم و ابْصار ِِه ْم و اُولئِك ُه ُم ا ْلغافِلُون :آنان كساني هستند كه
خدا بر دلها و گوش و ديدگانشان مهر نهاده و آنان خود غافالنند».
آدمي براي اخذ حقايق ،سه عنصر مستعد چشم و گوش و دل دارد كه اگر آنها را مطابق با
موازين شرع از قوه به فعليت آورد ،به بسياري از حقايق راه مييابد.
كساني كه تالش و سعي آنان در خارج از حريم حق است ،و در جهت گسترش دنياطلبي
سينة خود را به زيور برخي علوم ميآرايند ،آنان در وادي غفلتاند هرچند به مقامات چشمگير
نائل شده و مرجع احترام و اعتماد امثال خود گردند .زيرا اين امتيازات عاري از حقيقت است و
زماني كه محك امتحان پيش آيد ،به عيان دريابند كه چنان دانشي نه تنها كمكي به حل
مشكالت اساسي آنها نكرده ،كه سبب سير قهقرايي آنان نيز شده است.
نگاهي به جريانات و قضاياي روزگار نشان ميدهد كه طرح و اجراي انواع توطئهها ،خيانتها
و جنايتها از ناحيه كساني است كه فاقد عقيده به اصول دين و حقايق الهي هستند و علوم و
فنونشان در استخدام مقاصد فتنهانگيز است.
بنابراين عاليترين سطوح و مراتب علمي ،بدون همراهي تقوي و ايمان ،در اصالح و تزكيه
نفس مؤثر نشده موجب تمايل به التذاذ ظاهري و تشديد فساد طلبي و سقوط از مقامات انساني
است .اما عجبا در اين خواب عميق غفلت ،آنان خود را از مردان موفق و خوشبخت روزگار به
حساب ميآورند!
آري با سفسطه نه ميتوان به سعادت نائل شد ،و نه حق را از نورافشاني و شكوه و عظمت
انداخت .در عرصة روزگار ستيزه با حق ،هرگز آدمي را به پيروزي نميرساند .چشمههاي انوار
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الهي بر دلهاي حقيقتطلبان چون آفتاب تابان است و گرد و غبار باطل ،نميتواند آن را از
فروغ بخشي بازدارد.
غفلت همانند بيماريهاي جسماني ،داراي آثار و عالئمي است:
اول  -خودخواهي .بناي دين مقدس اسالم بر اتفاق قلوب و تحكيم وحدت و تقويت مباني
الفت بين مؤمنان است ،تا به كلي احساس تنهايي و نگراني از تضييع حقوق از بين رود .اما
غافالن بيشتر به خود پردازند و به مشكالت ديگران وقعي ننهند .همواره چشم انتظار ياري
ت قُلُو ُبك ُْم ِم ْن ب ْع ِد ذلِك فهِ ي كا ْل ِ
حجار ِة
ديگرانند ولي از ياري رساندن به ديگران دريغ ورزند «ثُم قس ْ
ا ْو اش ُّد ق ْسوة :سپس دلهاي شما بعد از اين سخت گرديد همانند سنگ يا سختتر از آن ».
دوم -ستمگري .حاصل تبعيت از احكام الهي ،سوق انسان به سوي يك زندگي آرام و
معتدل ،مطمئن و لذتبخش و خالي از هرگونه دغدغه و نگراني است .لكن اهل غفلت توفيق
خود را در احراز قدرت محوري و ستمكاري ميجويند.
سوم  -ناهماهنگي احوال دروني .هشياران الهي همواره در مبارزه با نفس و حفظ حريم
شرع هستند .اما غافالن از پاكسازي اعمال خود از مكر و حيله و تزوير عاجزند .ناهماهنگي
ظاهر و باطن ايشان ،معلول مطامع قلبي و ميل آنان به تعدي به حقوق و منافع ديگران است.
چهارم  -نوسان بين ايمان و كفر .بيتوجهي به اعتقادات ديني و مقدم داشتن مصالح
نفساني بر مصالح الهي و انساني است كه آنچه را باب مصلحت خود ميبيند به كار ميبندد.
پنجم  -كجطلبي .عامل ديگر كجطلب بودن در مقاصد ديني و طريقههاي عملي در زمينه
احكام الهي است .اين كيفيت حتي در بسياري از انديشمندان ديني مشهود است.
در حكمت الهي و احكام ديني ،هرگاه نتيجه تحقيقات با آيات قرآني مباينتي نداشته باشد،
با دستيابي به حقايق امور ميتوان به حل غامضترين قضايا نايل شد .اما كتب رايج و مرسوم
در اين زمينه مانند اكثر كتابهاي علم منطق ،علم اصول ،فلسفه و كالم ،گرچه ظاهرًا حاوي
مطالب دلپذيرند ،ولي توان حل معضالت حكمتي را نداشته ،بلكه سبب تشديد ابهام قضايا و
پيدايش شك و ترديد نيز هستند .ارشاد طالبين از اين طريق ،سوق آنان به راه پر پيچ و خمي
است كه رهايي از آن هرگز امكانپذير نيست؛ مَثَل آن بدين ماند كه كوري عصاكش كور دگر
شود.
حصول معرفت راستين و نيل بـه سعادت جـز با راهنمايي مردان الهـي امكانپذير نيسـت.
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تنها مطالعه و اتكاء به خود كافي نيست ،بايد تابع يك هادي الهي شد .آن راهنما و هادي الهي،
حضرات انبياء و اوصياء و اولياء و علماي ربانياند كه علم سعادت و رايت اقبال بر درگاه سينه
ايشان نصب شده ،و مفاتيح كنوز خيرات و خزاين طاعات بر كف كفاف ايشان نهاده شده است.
آنانند كه حايطي بر دور روزگارشان كشيده ،لذا صولت غوغاي جنود شياطين نتواند به ساحت
اقدس ايشان راه يابد «اِن ِعبادي ل ْيس لك عل ْيهِ ْم ُس ْلطانٌ  :در حقيقت تو را بر بندگان من تسلطي
نيست».
بايد از محضر بزرگان و اولياء برخوردار شد ،آيات و بيناتي در دل مردان الهي است

ل ُهو
«ب ْ

نات في ُص ُدورِ الذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم :بلكه قرآن آياتي روشن در سينههاي كساني است كه علم
يات بيِّ ٌ
ا ٌ
به آنان داده شده است» .اي انسان به كجا ميروي؟ گوهر شب افروز از صدف جويند ،بيا صدف
را پيدا كن ،عسل مصفّي از نحل جويند ،آفتاب رخشان از برج فلك جويند ،نور معرفت از دل
عارفان جويند.
بر پيرايه گل ميكنند ولي تا زير آن آتش نزنند گالب نايد و بوي خوش ندهد .دل سالكين
طريق حق چون پيرايه است كه اولياء خدا سالها آن را پر از گل ميكنند ،تا آتش عشق بر دل
نزنند ،گل معرفت بوي الهي ندهد .اي سالك آتش عشق بر دل زن ،اين آتش ،آتش بيدود است.
زندگي اين عاشق را آخر نيست ،زندگي او به ميخ بقاء دوخته ،جان و دلش به خدا پيوسته
است.

موجودات عالم از نظر مراتب ،تفاوت شديد حسي دارند :برخي غير از حفظ صورت شخصيه،
آثار ديگري بر آنها مترتب نيست .بعضي موجودات ،عالوه بر حفظ صورت شخصيه ،آثاري مانند
تغذيه ،تنميه و توليد مثل را دارا هستند .رتبة بعدي حيوانيت است كه احساسات جزئيه و تا
حدي حركات اراديه را دارايند .رتبة آخر ،حقيقت وجود انساني است كه عالوه بر آثار مذكور،
ادراكات كليه در وجود او مضمر و باصرة ادراكش با شهود عوالم عقليه و جمال و كمال حق،
منور است ،با اين همه در سلك مجردات صرفه ،نامعدود و نقصانات فطريهاش نامحدود است.
د ل را مراتبي است و مرتبه اصلي آن ،حب اوست .جميع آنچه هست از شؤونات و جلوات
حب ميباشد و ظهور ارادة مطلقيه از كمال اين حب است .اگر كسي اين حب را در خود ايجاد
كند ،صفات خدايي در وي بالفعل خواهد بود .در اين مقام است كه جهت نوري انسان غالب
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شده و جهت ظلمتي را منهدم ميسازد .در اين مرحله است كه معرفت و حب و ذكر يكي
خواهد بود.
معرفت يا شناخت در اصطالح عرفا ديدن مرتبة دوم را گويند .چنان كه اگر كسي مرتبة
اول يكي را ببيند ،مرتبة دوم كه ديد گويد ميشناسم .اما دفعات در دل نيست زيرا در معرفت
دل ،هرگز فاصله ميان محب و محبوب نيست .در اين مقام ،عارف و معرفت و معروف هر سه
يكي خواهند بود .آنجا عرصهاي است كه اختالفپذير نيست.
ديد قلب ،لفظ و صورت نيست ،چون الفاظ از مختصات زبان است و صورت از مختصات
خيال .آنچه در عالمه است مخصوص به خود است ،و آنچه در واهمه است اختصاص به خود او
دارد و كار نفس و عقل مخصوص است به خود آن دو .آنچه در اسفل است ،در اسفل ميماند و
آنچه از عوالم عليايي است ،باال ميرود .مختصات جمادي از عرصة جمادي تجاوز نميكند و
مختصات نباتي از عرصه نباتي نميگذرد و مختصات حيواني در عرصة حيواني باقي ميماند.
الصافُّون:
ن ّ
مقام هركسي به نسبت ديد و حب دل و تقواي اوست «و ما ِمنّا اْل ّ ل ُه مقا ٌم م ْعلُو ٌم و اِنّا لن ْ
ح ُ
و هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اين كه براي او مقام و مرتبهاي معيّن است و در حقيقت
ماييم كه براي انجام فرمان خدا صف بستهايم».
حقيقت وجود و حقيقت هر شيء را با ديدگان قلب توان ديد .اشارات كيفيت ديد و شناخت
حقيقت ،دسته گلي است كه به دست گلچيناني به نام عارفان از بوستان عرفان تدارك ميشود،
ماية اين شناسايي در هر كسي فطري و جبلي است.
منبع معرفت واقعي ،دل پاك است .دل آئينهاي است كه صفات الهي در آن جلوهگر شود،
اگر چنين نيست آلوده است ،بايد كوشيد و زنگ غبار آن را برطرف نمود.
آئينه فلزي چون زنگ گيرد ،قوة انعكاس و حساسيت آن از ميان ميرود ،حس روحاني
باطني نيز كه آن را ديدة دل يا عينالفؤاد و ديدة بصيرت نامند ،اگر زنگ ماديات بر او تسلط
يابد ،قوة انعكاس آن از بين ميرود .پاك شدن اين آئينه ،متوقف است بر تزكيه نفس و تفضل
الهي.
تنها از راه تزكيه نفس ميتوان به معرفت حق واصل شد ،و اين موفقيت به اراده و فضل
الهي به كساني كه مستعد اخذ معرفتند ،عطا ميشود.
معرفت ،نور الهي است كـه بـه قلب سالك تابد و تعينات او را بـه اشعه نورانـي خـود محـو
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گرداند ،در اين مقام او عاشق حق است و حق عاشق او .در حديث آمده كه خداي تعالي ميفرمايد
«م ْن عشقني ع ِش ْقتُ ُه و م ْن ع ِش ْقتُ ُه قت ْلتُ ُه و م ْن قت ْلتُ ُه فانا ِديَتُ ُه :كسي كه عاشق من شود ،من نيز بر او
عشق ورزم ،و هركه را من عاشق شدم ،او را ميكشم و هركه را كشتم ،پس من خون بهاي او
هستم».
عشق الهي همة ذرات عالم را فراگرفته است .گردش پروانه به گرد شمع ،حركت الكترون
حول هستة مركزي ،منظومة شمسي گرد شمس ،و نيروي جاذبهاي كه كاينات را به حركت در
ميآورد ،عشقي است كه از منبع اليزال فياض مطلق سرچشمه ميگيرد.
بار خدايا ،تويي كه بر دلهاي محبانت انوار شناسايي فرستادي تا ترا شناختند و به يگانگيت
اعتراف نمودند .الهي تويي كه غير خود را از دلهاي دوستانت راندي تا به كسي جز تو دوستي
نورزند .خيال جمال رخسارت ،عشق را بر قلوب عاشقان گماشته تا جز تو نبينند ،و كلك بدايع
آثارت ،ارقام حقايق بر الواح ارواح عارفان نگاشته تا جز تو نبينند.
باغبان معرفت ،حَب حُب در رياض دلهاي سالكان راهت ميكارد تا بَ ْرداليقين بردمد.
سحاب جود و كرمت پيوسته فيض احسان از بحرالحقايق ايقان بر آن ميبارد تا هرچه زودتر
ثمر دهد .ساقي عارفان ،مِي محبت به عارفان دهد تا مست مست آيند .مطرب محبت ،دمبدم
با نفحات دلرباي خويش ،هوش از سر عارف ميربايد تا از نيست به هست آيد.
عارفان كامل را گاهي در سر شوري و در دل شوق پر نوري است كه بايد به واسطه سخن،
ما فيالضمير خود را بر اهل آن بيان كنند .چون اظهار اسرار معرفت و افشاي مافياالستار محبت
را رخصت ندادهاند ،گاهي در پرده استعاره و لباس مجاز سخن گويند تا دل ارباب قلوب به اهتزاز
درآيد و شوق بر شوق ،و محبت بر محبت بيفزايد .متعطشان وادي طلب كه رقيقه ارادتي در
بواطن ايشان ،كامن بود و در اثر تراكم حجب ظلماني و غواشي هيواليي در فيافي حرمان
سرگردان بودند ،به دستياري اين كلمات شورانگيز ،كمند شوق بر گردن جان اندازند و خود را
از پرتگاه خذالن برهانند.
سخن به منزله قالب است و معني به منزله روح ،و يا سخن به منزله پيمانه است و معني
به منزله راه ،و يا سخن به منزله نافه مشگ و معني به منزله ريح .سخن و معني را درجات و
مراتبي است به حسب تفاوت درجات و مراتب سالست الفاظ و متانت مباني ،و به سبب اختالف
درجات و مراتب مقاصد و مباني.
گاهي قائل را محبت غالب آيـد و شرري بر جام سخن بيزد تا در دل اهل معرفت ،حرقـت
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محبت برانگيزد .گاهي قائل را شوق لقاي محبوب غالب آيد ،تقرب بر او جسته و در وصف
محبوب ،سخن در پرده راند تا بويي از رحيق مختوم به مشام اهل عرفان برساند.
چون اقليم معارف و عالم معاني و دقايق ،وسيعتر از آن است كه صور محصورة الفاظ بتواند
متصدي اظهار آن شود ،لذا بيدستياري امثال و اشباه ،پاي مكنت و اقتدار در ميدان ابراز آن
لنگ است .بنابراين در اظهار مخدّرات معاني ،به رقيقهاي كه مناسبتي با يكي از محسوسات
دارد ،تعبير ميكنند تا عارفان از آن برخوردار گردند ،ادراك معاني اين اشارات جز عارفان و
دانايان را ميسر نيست «و تِ ْلك ْاْل ْمثالُ ن ْ
س و ما ي ْع ِقلُها اْل ّ ا ْلعالِ ُمون :و اين مَثلها را براي
ض ِر ُبها لِلنّا ِ
مردم میزنيم ولي جز دانشوران آنها را درنيابند».

براي انسان دو گونه زينت است ،زينت ظاهري و باطني .زينت باطني مقدم بر زينت ظاهري
است ،چنان كه صحت روحي اهّم از صحت جسمي است .علم يك زينت باطني است به شرطي
كه توأم با عمل و معرفت باشد .معرفت پاية عمل است و كميت و كيفيت عمل الهي به ميزان
معرفت است.
زينت معنوي ديگر ،معرفت است و بعد از آن حال معنوي .ثمرة علم و معرفت ،عمل است
و ثمرة عمل ،حال .به عبارت ديگر ،درخت علم وقتي بارور گردد ثمرهاش عمل الهي است و آن
را هم مراتبي است .لطيفه دل با بار عرفان و معرفت بارور شود و ميوة آن به صورت حال معنوي
ظاهر گردد .بنابراين عالوه بر اكتساب و اجتهاد ظاهري و متانت علم ،بايد لطافت علم هم باشد.
متانت علم بدون لطافت علم و لطافت حال ثمربخش نيست.
حاصل جدائي علم از معرفت ،غالبًا عالم بي عمل است ،اما عالم رباني بدون حال معنوي
نباشد .علم به تحصيل است و معرفت و حال به عمل .علم به تحصيل حاصل گردد و معرفت به
اشراق ،اين است كه عالم رباني در پرتو علم و عمل به حال معنوي ميرسد .علمي كه توأم با
عمل نباشد با ظلمت همراه است و موجب حصول معرفت به حق نگردد .اما معرفت كه نور
محض است با ظلمت جمع نشود .علم بدون عمل ،قرين ظلمت است و عالم بيعمل را از حق
دور ميكند ،ولي با معرفت دوري از حق ممكن نيست.
با وجود علم ممكن است قلب به اطمينان نرسد ،اما معرفت سبب اطمينان خاطر و شرح
صدر است .امكان دارد علم علت حصول يقين و رفع شبهات و ابهامات نشود ،ولي معرفت موجب
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يقين و رفع شك و ريب است .علم بسا كه سبب ضاللت گردد ،اما معرفت موجب نجات بشر
است.
عارف رباني از معرفت رباني بهره جويد و از منبع فيض رباني كسب كمال و معرفت كرده
و در بحر معرفت قرار گيرد .چنين عالمي پايبند ظواهر علم و ساير امور نشده ،همواره متوجه
به معاني است .در لسان وحي و از جمله در آيات ذيل منظور از علم ،عمده توجه به بواطن و
ِ
شاء :و از آنچه میخواست به او آموخت»ُ « ،يعلِّ ُمك ُْم
معاني است نه به صور و ظواهر« :و علم ُه م ّما ي ُ

ما ل ْم تكُونُوا ت ْعل ُمون :و آنچه را نمیدانستيد به شما ياد میدهد »،

م لِما عل ْمنا ُه:
«اِن ُه ل ٌذو ِع ْل ٍ

او به

سبب آن که تعليمش داده بوديم از دانشی ويژه برخوردار بود»« ،و ُيعلِّ ُمك ُُم ا ْل ِكتاب و ا ْل ِح ْكمة :و

به شما كتاب و حكمت بياموزد»« ،فا ْذك ُُروا الله كما علمك ُْم :خدا را ياد كنيد همانگونه که به شما
آموخت» و «ْل ِع ْلم لنا اْل ّ ما عل ْمتنا :جز آنچه به ما آموختهاي ،ما را هيچ دانشي نيست».

امر است بر افزايش معرفت و طاعت .اموري كه بايد معرفت به آنها حاصل شود ،ظاهري
دارد و باطني؛ همچنان كه طاعت را نيز صورتي است و معنائي .اگرچه بايد بر مراتب معرفت و
طاعت از جهت ظاهر و باطن افزود ،ولي توصيه اختصاصي بر افزايش معرفت و طاعت نسبت به
بواطن يا معاني است.
مادام كه توجه تنها به ظواهر است نه تنها بهرهاي نخواهد بُرد ،كه سبب غفلت از بواطن
شده و فرسنگها انسان را از هدف اصلي دور ميسازد .وقتي اين توجه در حد اعلي مقبول
پيشگاه الهي است كه توجه بيش از ظواهر به جهات باطني و معنوي باشد .از جمله آن توصيهها
در زمينه شناخت و معرفت ،معرفت نسبت به كتاب مقدس قرآن است.
آيات قرآن مجيد را ظاهري است و باطني ،چنان كه ذات اقدس باريتعالي اليتناهي است،
معاني كالم او نيز اليتناهي است .اهل معرفت در معاني ظاهري و باطني آيات خداي تبارك و
تعالي تفكر نموده و به خود رسيدهاند.
موات و ْاْل ْرض و انْزل لك ُْم ِمن الس ِ
ِ
ماء ماء فانَْبَتْنا ب ِِه حدائِق ذات بهْ ج ٍة :يا آن كه
«ام ْن خلق الس
آسمانها و زمين را خلق كرد و براي شما آبي از آسمان فرود آورد پس به وسيله آن باغهاي
بهجتانگيز رويانيديم» در مرتبهاي از مراتب از لحاظ معاني باطنيه« ،ا ْرض :زمين» اشاره است
به نفس وضيع كه خداي تبارك و تعالي او را از آن آفريد« .سماء» اشاره است بر عقل شريف
رفيع كه چيزي شريفتر و رفيعتر از آن نيست .در اينجا آب اشاره است بر آب باطني كه همان
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علم الهي است .چنان كه به وسيله آب انسانها و نباتات و حيوانات نشو و نما ميكنند ،نشو و
نماي قواي باطني انسان نيز با آب باطني است .همانطور كه با آب ظاهر باغها و بوستانها و
درختان و ميوهها بوجود ميآيد« ،حدائِق ذات بهْ ج ٍة :باغهاي بهجتانگيز» نيز اشاره است بر
طاعات و عبادات و اعمال الهيه انسان كه به وساطت علم و عقل الهي تحقق مييابد.
«ام ْن جعل ْاْل ْرض قرارا :يا آن كس كه زمين را قرارگاهي ساخت» آن خدائي كه زمين اسالم

را قرارگاه موحدين قرار داد« .وجعل ِخْللها انْهارا :و در آن رودها پديد آورد» و چشمههاي حكمت

را در قلوب عارفين جاري كرد« .وجعل لها ر ِ
واسي :و براي آن كوهها را قرار داد» و حصارهاي

معرفت را در دل مردان الهي بنا نمود.
داد».

حر يْنِ
«وجعل ب ْين ا ْلب ْ

ِ
حاجزا :و در بين دو دريا حاجزي قرار

ب
در مقابل بحرين ظاهري ،در وجود انسان نيز بحريني استُ « .هو الذي مرج ا ْلب ْ
حر يْنِ هذا ع ْذ ٌ

ُجاج :و اوست كه دو دريا را موجزنان به سوي هم روان كرد اين يكي شيرين و
حا
فُ ٌ
رات و هذا ِم ْل ٌ
ٌ
گوارا و آن يكي شور و تلخ است» :اين دو دريا ،صفت دل مؤمن است كه عبارتند از خوف و رجا،
شك و يقين ،حرص و قناعت ،ضاللت و هدايت ،غفلت و يقظت.
خداي تبارك و تعالي بين اين دو دريا حاجزي قرار داده :ميان خوف و رجا سحابي از
استقامت و حاجزي از حسنِ ظن قرار داده كه تلخي خوف ،خوشي اميد و رجا را تباه نكند.
ميان دو درياي شك و يقين ،از معرفت حاجزي قرار داده كه ملوحت شك ،عذوبت يقين را تباه
نكند .ميان ضاللت و هدايت ،از عصمت حاجزي قرار داده تا مرارت ضاللت ،شيريني و حالوت
هدايت را تباه نكند .ميان حرص و قناعت ،از تقوي مانعي قرار داده تا تلخي حرص ،حالوت
قناعت را تباه نكند .ميان غفلت و يقظت ،از مطالعت نظر حاجزي است كه نور يقظت را ظلمت
غفلت تباه نكند .اي خداي رحمان ،اي دانندة آشكار و نهان ،جز تو چه كسي به اين اسرار در
حد كمال آگاه است؟
ك ِ
ضطر اِذا دعا ُه و ي ْ
جيب ا ْل ُم ْ
السوء :يا كيست آن كه درمانده را چون وي را بخواند
«ام ْن ُي
ف ُّ
ش ُ
ُ
اجابت میكند و گرفتاري را برطرف میگرداند» .مضطر را معاني مختلفي است .در مرتبهاي از
مراتب ،اين مضطر كودكي است كه در رحم مادر دچار درد شديدي باشد .آن كودك از شدت
درد بنالد و اين ناله را نه پدر ميشنود نه مادر ،جز خدا از درد آن كودك كسي آگاه نيست.
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خداوند تبارك و تعالي داروي آن درد را به قلب مادر الهام ميفرمايد تا از غذايي كه داروي آن
درد است بخورد و كودك از آن مرض شفا يابد.
در نهاد آدمي هم كعبه دل است و هم مصطبة نفس كه دو جوهر متضادند ،در خلقت به
هم پيوسته و در طريقت از هم گسسته است .وقتي كه نفس اماره بر كعبة دل شبيخون زند،
آن دل به مقام تظلم درآيد و از دار جنات قِدَم نظري بدو رسد و كعبة دل از آسيب نفس مصون
مانَد .سالك ميتواند به ياري حق بر دشمنان ظاهري و باطني پيروز گردد ،حجابات را از ميان
بردارد و مراتب ايمان خود را به حد اعلي رساند تا كمال معرفت نصيب او شود.
چون حجابات به توفيق حق از ميان برخيزد ،مراتب بصيرت سالك به كمال رسد ،آن بيند
كه قبالً نميديد .حضرت رسول اكرم(ص)
ع و ْل
ّاس اِنّي اِما ُمك ُْم فْل ت ْسبِ ُقوني ب ُِركُو ٍ
فرمود «ايُّها الن ُ
ج ٍ
ود و ْل ت ْرف ُعوا ُرؤُسك ُْم ق ْبلي ف ِانّي اريك ُْم ِم ْن امامي و ِم ْن خ ْلفي :ای مردم من پيشوای شمايم ،پدر
ِس ُ
ب ُ
رکوع و سجود بر من پيشی نگيريدو قبل از من سر خود را از سجده برنداريد ،که همانا من شما
را از جلويم و پشت سرم میبينم» .خداي تبارك و تعالي نيز ميفرمايد «و ِ
لك ْن جع ْلنا ُه نُورا نهْ دي

ِ
شاء :ولي آن را نوري گردانيديم كه هر كه از بندگان خود را بخواهيم به وسيله آن راه
بِه م ْن ن ُ
خ ِ
مینماييم» نوري عنايت ميفرمايد كه به واسطة آن راه يابند و به مقام «تخل ُقوا بِا ْ
ْلق الل ِه :خود

را به اخالق الهی بياراييد» رسند تا دلشان تجليگاه جمال و جالل حق گردد.

 .بنابراين راه اصالح تمام مفسدهها ،معرفت به حق
و ترك هويهاي نفساني است .خداوند متعال ميفرمايد« :هرچه از نيكي و حسنه به تو رسد از
خداست و آنچه از بدي به تو رسد ،از نفس توست:
س ِّيئ ٍَة ف ِم ْن ن ْف ِسك».

ما اصابك ِم ْن حسن ٍَة ف ِمن الل ِه و ما اصابك ِم ْن

معرفت به حق ،حب و دوستي خدا را ميآورد .چون اين حب و دوستي كامل شود ،انسان
را از خود منقطع ميكند .چون از خود منقطع شد ،از همه عالم منقطع گشته و چشم طمع بر
خود و سايرين بربندد و از رجس طبيعت پاك و پاكيزه شود .آنگاه نور ازل از باطن قلب طلوع
نموده و تمام اعضاء و قواي او الهي گردد.
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اما خودبيني ،رؤيت نفس و حب نفس انسان را از حق منقطع كند ،جنبههاي نفساني را
تقويت نموده و قلبًا مشتاق لذايذ نفساني شود .بنابراين آن علم و عملي كه انسان را از هويهاي
نفساني و صفات شيطاني دور نمايد ،علم نافع الهي و عمل صالح و مطلوب است .اما علم و عملي
كه انسان را از اهواء نفساني پاك و مبرّي ننمايد ،نه علم و عمل خدائي كه تصرف شيطاني است.
گرچه علم به معارف اطالق شود ،اما وقتي عمل صالح نيست ،چنان علمي براي روح
سازگار نيست ،ولو صاحب آن جامع شرايط فقهي باشد .ميزان در سير و سلوك ،قدم حق و
تفكر الهي است.
امر است به تفكر و تعقل ،از اينرو صاحب علم و عمل بايد احوال و ملكات نفساني خود را
به دقت تحت نظر قرار دهد ،ببيند در رشته علمي و تخصصي خود تا چه حدّ از ملكات آن علم
به او ارث و بهرهاي رسيده است.
بر سالك الي اهلل است كه بررسي نمايد آيا نور معرفتاهلل قلب او را روشن كرده ،آيا به حق
و مظاهر جالل و جمال حق ،محبت پيدا نموده است؟ يا اين كه به خاطر چندي ممارست در
! حكما را قشري دانسته و با
اصطالحات،
اتكاء به مشتي الفاظ و مفاهيم ،ساير علما و دانشمندان را به حساب نياورده! او بايد دريابد كه
آن اصطالحات بيمغز ،حجاب معرفتاهلل و نقاب رخسار جانان است.
علم كه بايد انسان را از عاليق دنيوي نجات دهد و از اسارت نفس وارسته نمايد ،خود
عاملي شده كه او را در زندان طبيعت محبوس و در تحت تسلط شيطان قرار داده است .بيچاره
داد از منازل ايمان و عشق و محبت ميزند ،ظاهرًا از معارف الهي صحبت ميكند ،اما خود
گرفتار زناي نفس و بت خودپرستي است .ابليس با آن موقعيت به علت تكبر بر آدم از مقام قرب
دور شد ،او چگونه ميخواهد با اين كيفيت به معارف الهي راه يابد ،هيهات ،صد هيهات!
علمي كه به جاي خاكساري و فروتني ،سركشي و خودبالي ايجاد كند ،آن علم نه افاضة
رحمان كه پسماندة شيطان است .بيچاره گرفتار مشتي مفاهيم و سرگرم پارهاي اصطالحات
شده ،عمر گرانمايه خود را صرف فرورفتن در چاه طبيعت كرده و از خواب غفلت بيدار نشده
است.
حكيم يا فقيه ،محدّث يا مفسر بايد ببيند كه از اين علوم چه يادگارهايي در قلب او باقي
مانده و چه ثمراتي در شجرة وجود او حاصل شده است .اگر حاصل آن علم در او تواضع و
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فروتني و شكرگزاري است ،در حفظ آن بكوشد و فريب شيطان نخورد كه به هالكت افتد و از
سرمنزل قرب دور گردد.
علم قرآن و كالم حضرات معصومين(ع) بايد منور قلوب باشد ،نه اين كه بر صفات شيطاني
بيفزايد كه در آن صورت ،همه جهالت است و شيطنت .حضرت رسول اكرم(ص) نجات بشر و
تضمين سعادت او را در دنيا و عقبي در پيروي از قرآن اعالم فرموده كه حاوي كاملترين
دستورات آسماني است.
علمي كه از باطن سرچشمه گيرد ،قلب را خاشع نمايد و زبان را راست و نطق و بيان را از
هرگونه تلبيس و انحراف باز دارد .اما علم مكتسب از خارج ،دماغ را مُنْ َتفَخ و زبان را منحرف
صورِك ُْم و اعْ مالِك ُْم و ِ
نمايد «اِن الله ْل يَ ْن ُ
لك ْن يَ ْن ُظ ُر اِلي قُلُو بِك ُْم و نِ ّياتِك ُْم :همانا خداوند به
ظ ُر اِلي ُ
صورتهای شما و اعمال شما نمینگرد  ،بلکه به دلهای شما و نيّات شما نظر میکند».
بزرگان فرمودهاند علم تقليدي و ظاهري بيجان و بيروح است ،و وسيله معاش و به خاطر
ماديات است .اگر كسي گويد كه چرا مريدان استفاده از مشايخ مينمايند؟ بايد دانست كه اين
شبهه است و اساسي ندارد چه فرمودهاند «كلِم ُة ا ْل ِ
ح ْ
كم ِة ضال ُة ا ْلحكيمِ فاخذها ح ْي ُ
ق
ث وجدها ف ُهو اح ُّ
بِها :كلمة حكمت گمشدة حكيم است ،پس هركجا يابد آن را برگيرد كه او سزاوارتر است به
آن».
خوشا به حال كسي كه امراض روحي خود را با اوامر بزرگان اصالح كرده و با تمسك به
ريسمان محكم الهي و دامن حضرات اولياء و بزرگان ،از بند نفس و شيطان رسته و متصف به
سيرة انبياء و اولياء گشته است.
متأسفانه وقتي كسي طالب علمي شد كه مورد قبول اكثريت مردم باشد ،و از آن تجاوز
نموده بر مسند فقاهت و حديث نشيند ،بدون آن كه موفق به سير در باطن اين علم مقدس
گردد و به حليه عمل بدانها متحلي شود ،او گمان نمايد كه به كمال معرفت رسيده ،غافل از
اين كه قدمي به سوي حق برنداشته و اينها همه دنياي اوست.
اما فردي كه در تحصيل حقايق و انجام وظايف ،قصور ننموده و بعد از اخذ علوم ظاهري،
در نتيجة تفكر به عمق آن علم پي برده و در تزكيه نفس كوشش ميكند ،او موفق به سعادت
جاوداني ميگردد .شالودة اين موفقيت از دوران جواني است ،زيرا عمده اصالح نفس در ايام
جواني است.
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بدبخت كساني كه ايام جواني را به رايگان از دست داده و ضايع نمودهاند كه در ايام پيري
اصالح نفس بسيار مشكل است ،زيرا در پيري مشكالتي هست كه در جواني نيست .خوشا بر
جواناني كه در ايام جواني قدر آن را دانسته و به توفيق الهي به اصالح و تزكيه نفس ميپردازند.

هيچ فردي حق ندارد كه سبب نقص جسمي و روحي خود و يا ديگري گردد .اما متأسفانه
در اثر خواب غفلت و تداوم خودخواهي و خودبيني ،بدون اطالع انسان نقائصي در جسم و روح
او بوجود ميآيد.
اكثر مردم خودبين و خودخواه هستند .خودبيني و محبت مفرط به نفس ،سبب ميشود
كه آدمي از درك نقص خود محجوب بماند و نه تنها عيوب خود را نبيند ،كه در نظرش كمال
جلوه نمايد .فضايل و معلومات ظاهري در نظرش بزرگ جلوه نموده و از كماالت ديگران غافل
گردد ،و اگر عيبي در آنان بيند آن را خيلي بزرگ شمارد.
كسي كه به بيماري كبر مبتالست ،نقائصي در او پديد ميآيد و چون اين مرض روحي در
ملك بدن با سركشي و طغيان توأم شود ،به درجة تكبر رسد .آدمي اگر از اين پوشش و حجاب
خارج شود و خود را چنان كه هست ببيند ،بلكه با خردهگيري به خود نگرد ،ذلت و نقص و
احتياج نفس را دريابد .درك واقعيت خود و حسن ظن به ديگران و تعظيم خاليق و مظاهر
جمال و جالل حق ،در نفس او حالت سرافكندگي پديد آورد و به او حال تواضع و فروتني دست
دهد.
صفات و خصوصيات روحي انسان اعم از فضايل و رذايل ،نه تنها در تقويت و تضعيف
جسمي و روحي انسان مؤثر است ،بلكه در نسل بعدي نيز اثر ميگذارد .تكبر اهل كبر همانند
تأثير اعتيادات به فرزندان آنان نيز سرايت ميكند ،ولي پارهاي عوامل ميتواند آن را تضعيف و
كه سبب تقويت روحي
منهدم و يا تقويت نمايد.
انسان و اوالد او ميشود.
تواضع را مراتبي است:
تواضع مقرّبين الهي ناشي از ادراك تجليات ذاتي اسماء و صفات و افعال الهي در قلب و
مشاهدة كمال ربوبيّت و ذلت عبوديت خود است .حضرت رسول اكرم(ص) فرمود «اِن الله تعالي

خلق ادم فتجلّي ِ
فيه :به راستی که خداوند تعالی آدم را خلق کرده و سپس در او تجلی نمود» و
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نيز فرمود «اِذا تجلي الل ُه لِش ْي ٍء خضع ل ُه :هرگاه خداوند برچيزی تجلی کند ،آن چيز برای او خاشع
میگردد» .هرچه ادراك كمال ربوبيت و ذلت عبوديت بيشتر ،در پيشگاه الهي متواضعتر .چنان
كه عارفترين و عابدترين خلق ،حضرت خاتماالنبياء(ص) متواضعترين موجود در پيشگاه احديت
است.
تواضع اهل معرفت نيز مرتبة نازلتري از همان تواضع مقربين اولياء الهي است .چه مقام
معرفت با مشاهدة حضوري فرق دارد و مراتب معرفت در اهل وصال و مقربين باالتر است.
تواضع حكماء پس از رسيدن به حكمت الهي است ،كه قلبشان با نور حق روشن شده،
براي حق و خلق متواضع ميگردند.
تواضع مؤمنين در اثر علم به خداوند متعال در پرتو نور ايمان است كه تا حدي وجودشان
با آن نور روشن گشته خود را ميشناسند و در نتيجه براي حق و خلق متواضعاند.
در قبال هريك از مراتب تواضع ،تكبري است زيرا هر حجاب و پوششي براي نفس ،كبري
ايجاد ميكند .مبدأ تكبر ،خودبيني و خودخواهي و غفلت از حق است و غايتش ،خودنمائي و
ثمرهاش سركشي و طغيان .اما مبدأ تواضع و عزت نفس ،توكل بر خدا و اعتماد بر حق است و
غايتش ،فناء در حق و ثمرهاش ترك غير خدا.
براي تواضع و تكبر موجبات و اسبابي است از جمله شرح صدر و تنگي صدر .صاحبان شرح
صدر هرچه از علم و كماالت بينند ،خود را بزرگ نشمارند .اما خودبيني و خودخواهي از تنگي
سينه است ،صاحبان آن هرچه در خود بينند در نظرشان بزرگ جلوهگر شده و تمايل به ابراز
كماالت موهومي خويش دارند.
در سير الي اهلل و سفر سالك ،اظهار وجود و قدرت ،خودخواهي ،تمايل به دارائي ،پايبندي
به رسوم و مقام ،سبب بازماندن از سير صعودي است.
التفات و توجه به بهره و حظّ مادي ،سبب توقف و ركود سالك است .ارتقاء روحي وقتي
ميسر است كه رهرو الهي نه به حظ مادي توجه نمايد و نه حتي به التذاذ معنوي ،و عمل خود
را رؤيت ننمايد كه رؤيت عمل نيز مانع ترقي است.
عبادت و عمل بايد نه از ترس آتش دوزخ و طمع بهشت ،كه به رضاي حق باشد .يگانه
عامل نجاتبخش از آفت فتور ،عشق به معبود است .عبادت عاشقانه سالك را از شائبه همه
اغراض پاك و منزه كرده ،آنگاه آثار خشوع در او ظاهر ميشود.
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هرچند معاني خشوع و تواضع نزديك به هم است ،اما خشوع از حيث معني جامعتر از
تواضع است .حال خشوع و تواضع از زينتهاي زيباي معنوي انسان است .قرآن معاني مختلف
خشوع را در احوال گوناگون نشان ميدهد« :و خشع ِ
وات لِلر ْحمنِ  :و صداها در مقابل خداي
ت ْاْل ْ
ص ُ
ِ
خاش ُعون :در نمازشان فروتنند» خشوع
رحمان خاشع میگردد » خشوع در صوت« ،في صلوتِهِ ْم
خاشعين ِ
ِ
در نمازِ « ،
خاشع ٌة :در آن روز
جو ٌه ي ْومئِ ٍذ
لله :در برابر خدا خاشعند» خشوع براي خداُ « ،و ُ

ِ
خاشعة :تو زمين را افسرده میبيني» خشوع
چهرههايي زبونند» خشوع در صورت« ،و تري ْاْل ْرض

در زمين« ،انْ ت ْخشع قُلُو ُب ُه ْم :دلهايشان نرم گردد» خشوع در قلب.

خاضعيت و خاشعيت ،قلبي است نه ظاهري يعني خود را نديدن و در او فاني شدن ،يا به
عبارت ديگر ساكن شدن در حق ،لكن تواضع به معناي فروتني و افتادگي است نه به معناي
اِفناء در حق.
خشوع قلب ،سليم بودن قلب است .عاليترين زينت روحي و باطني كسي راست كه نسبت
م:
به احكام ارادة حق ،داراي قلب سليم باشد «ي ْوم ْل يَنْف ُع مالٌ و ْل بَنُون اِْل ّ م ْن اتي الله بِق ْل ٍ
ب ِسلي ٍ
روزي كه هيچ مال و فرزندي سود نمیدهد مگر كسي كه دلي پاك به سوي خدا بياورد».
افرادي كه در ظاهر متوقفند ،لذات آنها هم ظاهري و نفساني است .لذات ظاهري ،انفعالي
و جزئي و كثيف و مظلم است .اما آنان كه از ظواهر منصرف و در باطن سير مينمايند ،لذات
آنها فعلي و كلي و لطيف و مُشرِق است.
كساني كه به حقيقت و وصال رسيدهاند ،براي آنان مهم شنيدن سخن محبوب نيست و
هوس آن ندارند كه سخن دربارة محبوب و مطلوب باشد .زيرا سخن يادداشت و يادبودي است
از شيء و مشغول شدن به آن ،انسان را از عين محجوب كرده و حظ را تبديل به تخيل مينمايد.
اين حظ ،حظّ محجوبان است كه با حكايت آن ،خود را شاد مينمايند.
در دنيا و آخرت آنچه از طعام لذيذ ،جامة نرم ،علم و حكمت و امثال اينهاست ،همه از
اثر جالل حق تعالي است .اما بايد از جالل خدا ترسيد و در جمال او آويخت .عارفان ،جمال
ايمان ديدهاند و جالل كفر دريافتهاند ،الجرم در آن آويزانند و از اين گريزان.
اهل معرفت راه به س ّر حقيقت حيات بردهاند ،اما ديگران در عقبات موتند .عافيت واقعي با
اهل معرفت است نه با اهل غفلت .اگر بعضي از اهل غفلت را ظاهرًا عافيتي باشد ،آن عافيت در
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تن آنها جاري است نه در روح و قلبشان .ولي اهل معرفت چه ظاهرًا از عافيتي برخوردار باشند
و چه نباشند ،جان آنان مدام در عين عافيت است.
اهل غفلت بيرون آنها گلشن است و درونشان گلخن .ظاهر آنان صحت و سالمت به خيال
اندازد ،در صورتي كه جانشان در آتش است .اما اهل معرفت ولو در ظاهر در سختي باشند،
باطن آنان در نعيم مقيم است.
ايكاش معاني به همان لطافت كه در قلب بود ،در زبان حاصل ميشد .اما هيهات كه از
شهرستان قلب تا سرحد زبان فرسنگها راه است .ميوه كه از باغ چيده ميشود تا به خانه رسد،
رنگ و طعمش عوض ميشود ،پس چه گمان به ميوة باغستان دل كه تا شهرستان تن هزاران
فرسنگ است!
اي طالب سعادت! بايد دست از ماديات و ظواهر ،رياستطلبي و خودخواهي برداري .اي
سالك ،راه شهرستان دل پرس ،در شهرستان گل قرار نگير .اين جهان پايدار نيست هرچه
ميبيني همه افتاده ،ريخته و پوسيده شود.
اي حبيب قلب! اگر ترا به شهرستان دل گذرانند و نسيمي از آن ديار بر تو وزد ،آنگاه
ميداني كه روح و گشادگي چيست و راحت و خوش كدام.

كسي كه ميخواهد به تمام معنا از عالم نفس اماره خارج شده وارد عالم حقيقت گردد،
بايد از موانعي عبور كند .اين عبور سادهاي نيست ،الزمهاش زحمت و رياضت ،تهذيب و تزكيه
نفس است كه در واقع از نظر عرفان الهي ،پل صراط همان است .هركسي نميتواند از اين پل
صراط بگذرد ،تنها صاحبان تزكيه و تهذيب ميتوانند از آن پل موانع عبور نمايند ،نه آنان كه
تابع شهواتند.
دفع صفات نفاق و تحصيل فضايل اخالق بر جميع معكّفين از جملة فروض عينيه ،و تغافل
و تهاون در رياضت و تخلق به مكارم فضايل ،منشأ تضييع قابليت و خروج از مقام انسانيت است.
طالب حق الزم است كه اقوال و اطوار اولياء را شعار خود نموده و خويش را از حضيض نقصان
به اوج كمال برساند ،تقوي را همواره پيشة خود نمايد و مدام در مقام مراقبه بوده و حضرت
اقدس الهي را در هر حال حاضر و ناظر به خود داند .در آشكار و پنهان پا از حدود شريعت غرّا
بيرون ننهد و بر تقدير عروض اثم و گناه ،به استغفار و توبه پرداخته و تالفي مافات كند.
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از دوام ذكر حق به قلب و لسان ،لمحهاي غفلت نورزد و وقت را غنيمت شمارد و به
بيهودگي ايام مهلت را از دست ندهد كه هر ساعت ،گوهر گرانبهائي است كه دنيا و مافيها به
آن برابري نتواند.
سالك بايد توكل و واگذاشتن امور را به وليّ حقيقي فراموش نكند و در هيچ حالي به رأي
و تدبير خويش اعتماد ننمايد .زبان از سخن لغو نگهدارد و از استماع لهويات برحذر بوده و ظاهر
و باطن خويش را از غير رضاي مالك حقيقي محفوظ و مضبوط دارد.
تمسك نمايد به شرايع دين مبين و سنت سنيّة سيدالمرسلين(ص) ،كه تخلف از آن منشأ
ضاللت و موجب هالكت است .ممارست كند به زهد و بيرغبتي از دنيا و اقتصاد در معيشت و
ضبط نفس از اشتغال به فضول عيش و استغناء از جميع ناس در قليل و كثير ،چه احتياج به
خلق با مذلّت حاضره و نسيان آخرت ،مورث يأس و سبب افالس است.
مداومت به محاسبة نفس كند در هر صبح و شام و اگر خيري در عمل خود مشاهده كند،
شكر الهي را به جاي آورده و آن نعمت عظمي را از خدا دانسته و توفيق زيادت طلب نمايد .اگر
شرّي در اعمال خود بيند بر توبه و انابه استعجال كند ،و به آب حسرت و ندامت دل را پاك
گرداند و به اعمال نيك ،نفس نفيس را از دنيّات برهاند .در اخالص كوشد ،يعني در اعمال
خويش ،غير حق معيار نظر او نباشد ،زيرا كه ريا نوعي شرك است و اجتناب از آن واجب.
اخالص صفتي است كه به هر كسي دست ندهد .بسا كه سالك خود را مخلِص پندارد و
سال ها در اين اشتباه خويش باقي ماند ،در صورتي كه مكر نفس ،باطل را براي او به صورت
حق ،و حظ و شهوت جسماني را در لباس اخالص جلوه داده است.
 .تا
آرزوهاي نفساني باقي است ،حصول اخالص ممكن نيست.
 .از اينرو بعضي از صحابه كه از آفات نفس آگاه شده بودند ،همواره از
حضرت رسول اكرم(ص) ميخواستند كه چگونگي فريبكاري و مكّاري نفس را شرح دهند تا بدين
وسيله بتوانند خود را از شرور نفس نگهدارند.
سالك طريق حق تا از عوالم نفساني منصرف نشود ،به مراتب عاليه معرفت نرسد و از جام
شراب عشق روحاني سيراب نگردد .روح به منزلة راكب است و تا راكب پياده نشود ،او را به
بارگاه سلطان راه ندهند.
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در راه وصال نشيب و فراز بسيار است و سالكي كه بدين وادي وصال قدم نهاد ،تحمل
ناماليمات بسيار بايد كرد تا درياي رحمت الهي به جوش آيد و جامي از شراب طهور وصال به
او ارزاني دارند .زاهد ظاهرپرست ،كوتهنظر است و از عبادت ،جنت و حور و قصور منظور اوست.
اما عارف بلندنظر است و همتش جز رضاي حق نيست.
ت ِ
نفس ناطقه كه به مقتضاي «و نف ْ
فيه ِم ْن ُروحي :و از روح خود در آن دميدم» آئينه
خ ُ
جمال و كمال سلطاني است ،به سبب انغماس در غواشي جسمانيات و شوائب ظلمانيات و
انهماك در شهوات ،غبار و ظلمت گرفته و زنگ كدورات بر او نشسته است .چنين نفسي را
مصقلة رياضت و مجاهدت بايد تا زنگ كدورت از آئينه دل بزدايد.

عارف را در طريق معرفت هيچ حجابي باالتر از هستي نيست و هيچ سدّي بزرگتر از
خودپرستي نه .هركسي را در خور همت كالهي دادهاند ،افسر عزت جز بر سر شكستهدالن
ننهند ،و جام عشرت و وصال جز به دست بيخودان ندهند.
عارف از حس غرور و حقارت غير عقالني بپرهيزد ،تعيّنات بريزد و از هستي موهوم بگريزد.
عارف مالحظه مراتب را ترك كند و اشارات را درك .عارف از مراتب رست و بر سرير وحدت
نشست .عارف تميز دهد و از خطرات به قوة پرهيز رهد .او كام خود نجويد و به هر زخمي
نخروشد ،او عاشق است و عاشقي شيوة عارفين بالكش است.
عارف كامل ،اول خود بمرد ،آنگاه مردم را راه ببرد .تا نميرد دستي نگيرد ،او نه نقش گيرد
و نه رنگ .عارف مرد علم است و شخص حلم ،او مجهول ندارد و مجعول نگذارد .آثارش همه از
حق و به حق باشد و دخل و تصرفي از خود نكند .خود را با حق تطبيق دهد نه حق را با خود،
چنان كه بر حضرت موسي(ع) بود كه خود را با حضرت خضر تطبيق دهد .عارف به چشم حق
نگرد و راه به بينش سپرد ،او نه به نعمتي منقلب گردد و نه به نقمتي مضطرب.
در بازار حقيقت متاع «مَنَم» كساد است و كار از خود بيخبران به مراد .عارف نه پردهاي از
رخ گشايد و نه پردهاي به رخ بندد ،همان است كه بود ،همين است كه هست .عارفي را گفتند
كه اين خزانه از گنجينههاي بيشمار پر است ،چيزي بيار كه در اينجا نيست ،گفت :بار الها ذات
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تو منزه از هر ناداري است ،چيست كه در خزانه حضرتت نيست؟ خطاب آمد :عجز و انكسار،
ذلت و افتقار ،ناداري و ناتواني ،ناداني و حيراني.

عارف در اصل با قلب سر و كار دارد نه تنها با عقل و منطق ،زيرا نقطة حساس انسان ،قلب
است .سخني اثر كلي دارد كه ماليم و موافق خواهشهاي قلب باشد.
عارف معتقد است كه دين براي تصفية باطن و قلب و زدودن زنگار اوست .او غالبًا با عشق
سر و كار دارد و اگر به استدالل هم ميپردازد با قلب استدالل ميكند .آنچه را كه فقيه و عالم
با خشونت و كندي و موشكافي بايد بدانجا رسد ،عارف با پر عشق و مدد ذوق و نيروي عشق و
شور ميخواهد از آن بگذرد و به مقام باالتري رسد و آنچه اندر وهم نميآيد ،آن شود.
عارف اگر ميخواهد از امور معقوله صحبت كند و وارد فلسفه و حكمت شود ،مطلب را به
راهي سوق ميدهد كه به قلب نزديك شود .عارف مسائل فلسفي را از آسمان با عظمت آن كه
فالسفه و حكماء در طي قرنها با كوشش بسيار بدانجا رسانيدهاند بر زمين آورده و از قيد و بند
ظواهر و اصطالحات و تعبيرات پر طنطنه و الفاظ و لغات مشكلي كه گاهي به عمد به كار
برده اند تا علم در دسترس عوام نيفتد و بحث در آن منحصر به حكيم و عالم شود ،خود را رها
ساخته و زوائد خسته كننده را دور انداخته و كاملترين و شاملترين معاني را گرفته و آن را به
زبان قلب بيان ميكند.
عارف ،عمل قلب را بر عمل اعضاء و جوارح ترجيح ميدهد و در عين حال عمل جوارح را
نيز ترك نميكند ،ولي اساس را عمل قلب ميداند .به عبارت ديگر عارف گويد:
معرف شخصيت آدمي قلب است نه ظواهر .عارفي را گفتند كه فالن شخص در يك شب
به مكه رود .گفت :شيطان هم در يك لحظه از مشرق به مغرب ميرود .گفتند فالني در آب
ميرود .گفت :ماهي در آب و مرغ در هوا عجيب تر از آن ،اين عمل را انجام ميدهد؛ و نيز گفت
اگر ببينيد كسي سجاده بر آب گسترده و در هوا نشسته ،تا عمل او را در اوامر و نواهي نبينيد،
فريب نخوريد.
رسيدن به معرفت خدا با حواس ظاهري ممكن نيست زيرا خدا شيء مادي نيست كه
محدود شود ،با عقل نيز چنان كه بايد ممكن نيست چه ،خدا نامحدود است و عقل و منطق
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انساني محدود .ظواهر و قوالب و الفاظ نيز به تنهايي وجدان را جامد سازد ،و پيش فكر حقيقت
جو را با ابرهاي كلمات ميانتهي ميپوشاند و انسان را در اسم مقيد ساخته و از مسمّي دور
ميسازد.
عارف واقعي و كامل آن است كه حق تعالي از سر او سخن گويد و او خاموش .عارفي گويد:
مردم علم را از مردگان گرفتهاند ،ولي ما علم را از زندة جاويدان اخذ كردهايم كه هرگز نميميرد.
همه به حق سخن گويند ،لكن ما از حق گوئيم.
علماء سه قومند :عالم به علم ظاهر كه علم خويش با اهل ظاهر گويد .عالم به علم باطن
كه علم خويش با اهل آن گويد .و عالمي كه علمش ميان او و حق باشد كه علمش را بر كسي
نتواند گفت .كاملترين استاد كسي است كه سالك را از علم قال به سوي علم حال و عشق
آورد.
عارفان سعي بر بيان حقايق دارند و مراد ايشان فهمانيدن است ،ليكن بسياري از مطالب
لفظ ندارد كه اداء شود و پارهاي را هر كسي نميتواند بشنود و تحمل كند .گرچه بعضي خيال
كنند كه فهميدهاند ،غافل از اين كه آنچه فهميدهاند لفظي است و حقيقتش نزد اهل وصال
است ،بايد اين حقيقت را از مكتب ايشان دريابند.
توجه سالك بر باطن بايد بيشتر از ظاهر باشد .در بعضي جاها مرسوم است كه باالي ديوار
باغ بوتههاي خاردار ميگذارند و دنبالة آن را با گل استوار ميسازند ،و يا گرد باغ سيمهاي
خاردار ميكشند تا حدود ملك معلوم گردد و هر رهگذري بدان راه نيابد .سخن را نيز به آن
بوتههاي خار تشبيه كردهاند از آن جهت كه معني را محدود ميسازد .چه لفظ ،تنزل فكر و
معني است در قالب لفظ ،هرچند لفظ فصيح و بليغ باشد باز نسبت به ظهور آن در دل و جان،
ناقص و كوتاه است .لفظ ،عالمتي است كه انسان به وسيله آن به سوي معني هدايت ميشود،
همچنان كه بوتههاي خاردار نشانهاي است بر اين كه اشجار در درون اين باغ موجود است ،ولي
باغ و مزرعه كجا و بوتة خار كجا؟!
؛ و چون اين مناسبت روحي قوت تمام گيرد،
نوع انديشه و فكر متجانس گردد و ممكن است دو نفر در آن واحد ،ورق انديشه يكديگر را
برخوانند.
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وقتي عارفان به مقام تكلّم در ميآيند ،جاي بسي شكر و سپاسگزاري است .زيرا كالم
عارفان قابل قياس با كالم افراد عادي نيست ،آنان صاحبان قلب سوزان هستند.
چنان كه حضرات انبياء و ائمه اطهار(ع) كالمشان در اثر ارتباط با خداي لميزلي است،
صاحبان دل سوزان يعني عارفاني كه به مقام تسليم درآمدهاند ،نيز مرتبط با حق هستند .بسا
كه ظاهرًا كالمشان بدون مقدمه و مطالعه باشد ،ولي تمام كلمات آنان از آنجا ناشي ميشود.
افرادي توفيق فيضيابي از عارفان را دارند كه در دلشان سوزي باشد.
سالكي كه صاحب دل سوزان گشته و سوزش آن به حدّ اعلي رسيده ،بهرهمندي او از چنان
كالمي بيش از ديگران است .اما كالم عارفان طريق حق براي عدهاي نامفهوم است ،زيرا آنان را
سوزي نيست.

 .كسي كه اصول آن را كماهُوَ استوار ننمود ،فروع را از آن استنباط و استخراج
نتواند كرد .و هر كه عنان نفس را از تعلقات دنيوي و اخروي نكشيد ،كام جانش حالوت سخنان
ايشان نچشيد .فيالجمله ادراك سخنان و حل رموز ايشان موقوف است به شناخت نفس ،و اكثر
حكماء و علماء را از آن خبري نيست.
حكماء و علمائي كه همگي همتشان بر بحث صِرف مقصور باشد ،صورت تيسير نپذيرفتهاند.
اگر كسي ارادة تحصيل حكمت كند و طالب ورود آن باشد و بخواهد كه سموم شك و شبهه به
رياض دل راه نيابد ،بايد فضاي دل را كه آئينه انوار قدسيه است ،از زنگ صور غير بپردازد و
خود را براي خدا پاك و خالص و مصفّي گرداند .در اين صورت اميد است كه خداوند متعال
مقام او را بلند گرداند و به شناخت نفس و حكمت برساند.
در امور دنيايي اگر حواس كسي جمع و متمركز نشد ،غالب كارهاي او مختل ماند .وقتي
كارهاي دنيوي چنين است ،امور اخروي به طريق اولي چنين خواهد بود .نكتة ديگر اين كه بسا
كارهاي دنيوي فطري و جبلي باشد و حتي برخي بدون فكر هم انجام يابد ،ولي امور باطني
مستلزم تفكر است .آثار بسياري بر تفكر مترتب بوده و در آيات فراواني بدان امر شده است.
تفكر از شروط ايمان است و مؤمن بايد در كليه امور خويش تفكر كند و االّ از غافلين بوده
روح قدسي بر او تعلق نخواهد گرفت .حق تعالي روح را بيرنگ آفريده و رنگ روح از اعمال
نفسانيه و عقالنيه است كه رنگ كفر يا ايمان به خود ميگيرد ،چنان كه حق تعالي در قرآن
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مجيد فرمايد « ُهو الذي خلقك ُْم ف ِم ْنك ُْم كافِ ٌر و ِم ْنك ٌْم ُمؤْ ِم ٌن :اوست آن كه شما را آفريد برخي از شما
كافرند و برخي مؤمن».
چون تفكر از اعمال روح است ،كسي كه مداومت بر آن كند ،خداوند تعالي صورتي از معني
به شكل فكر او به وي القاء ميكند و روح مُصبَّغ به همان صبغ و متشكل به همان شكل
ميگردد .آنچه در فكر انسان گذرد به ظاهر و باطنش جلوهگرشود ،ولي عملِ بيتفكر حركتي
است بيجان و قالبي است بيروح.
بسا مسائلي كه عارفان طريق حق بيان كنند ليكن متفرق در كالم و كتب و فصول ،و در
هر يكي اشاره به نكتهاي نمايند .طالب حقيقت هر كلمهاي كه شنود ،بايد با كالم و مسائل ديگر
ربط داده و معاني هر كتابي را به معاني كتب ديگر استاد خويش ضمّ نمايد تا با تعمق و تفكر
در آنها بتواند معناي بسيار مهم و بزرگي بدست آرد.
تفكر در كالم عارفان از اشرف عبادات و افضل طاعات است و در اخبار تحريض و ترغيب
بسيار بر آن شده است .در آيات قرآن نيز معاني بيشماري نهفته است ،اما در هر محفلي كالم
الهي و محبوبين درگاه حق و گفتار عارفان و دانشمندان به نوعي جلوهگر است .در محضر
بزرگان و عارفان ،معاني آيات محيط بر قلوب سالكان ميگردد ،بطوري كه اظهار برخي معاني
باطني آن با حروف و الفاظ ظاهري قابل بيان و شمارش نيست.
اصوالً هر كلمه و جملهاي در قبال ديدة باطن و ظاهر هر فردي نوعي جلوهگر ميشود.
مثالً از ذكر كلمة زيان در مجلس تجار و كسبه ،زيان داد و ستد و كسب و كار به اذهان متبادر
مي گردد .اما در محفل عرفا و فضال و صاحبدالن ،توجه آنها به حد كمال به زيان غفلت و
نافرماني و بطالت است.
ذكر كلمة مستي و مي در حضور صاحبدالن و عارفان ،هرگز آنها را به مي و مستي ظاهري
متوجه ننمايد ،ولي نزد اهل شرب و خمر ،غير از عربدهجوئي و ديوانگي چيزي به ذهن آنان
خطور نكند .لذا عارفان طريق حق به محض استماع كالم الهي و سخنان حكمتي ،در قبال آن
معاني محاط واقع گردند و مجذوب جاذبه معنوي آن شوند.
در حقيقت نعمتي عظيمتر از محفل مقدسي نيست كه اهل معرفت در آن جمع شده و
محور بحث و توجه آنان ،حق باشد .تقدس چنان محافل از فيض و رحمت و نظر خاص حق
تعالي است .دين مقدس اسالم به محافلي ارزش قائل است كه شمع آن محفل ،ايمان و توجه
به حق باشد ،و اهل معرفتي كه دلهايشان ماالمال از عشق حق باشد براي جستجوي كيمياي
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عرفان و تقرب و وصال به خالق رحمان در آنجا جمع گردند .البته آنان افراد قليلي هستند كه
به نظر و توفيق الهي به حد كمال رسيدهاند و در جرگة عارفان واقعي محسوب ميشوند .اما
افرادي كه تنها متكي به معلومات خودند ،از جرگة عارفان به دورند .مقدمة ادراك اين نعمت
واال ،تقوي و تزكيه و تخليه از رذايل و تحليه به فضايل و رياضت و مجاهدت در راه حق و شمول
توجه الهي است.
عارف حقيقي را هدفي جز حق و جستجوي جمال و كمال الهي نيست .او از ماسوياهلل
منصرف شده هرگز استقبال ماديات نمينمايد .عارف نه از مدح كسي خرسند شود و نه از قدح
فردي ،درهم.
بزرگان فرمودهاند :معلومات خود بينداز و خاطر از آنچه دانستهاي بپرداز ،كه علم آن است
كه مرد را از خود برهاند .اما عالم غير عارف ،گرفتار تصنعات لفظي است.

سرمايه اصلي سالك و عارف الهي ،بصيرت است .تفكر ،طلب بصيرت است براي درك
مطلوب .لذا تفكر در مرحلة كمالي ،سير در آيات و صفات و اسماء الهي است .سالك در آيات
الهي نظر كرده و از آنها اخبار معنوي ميگيرد .چون اين اخبار معنوي موجب تقويت معرفت و
ايمان است از اين جهت تفكر ،ممدوح و پسنديده است چنان كه فرمودهاند :تفكر يك ساعت
بهتر از عبادت يك سال است .حضرت اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد :قلب را با تفكر ،آگاه و متنبّه
ساز .حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد :نور قلب بصير از تفكر است.
هر قدر بر چشم قلب از اين سرمه بكشند،
ديد آن زياد ميگردد .اين همه امر به تفكر ،براي قوت بصيرت چشم قلب است .بصير به احوال
نفس آگاه است و خطا را از صواب تميز ميدهد.
دَوران فكر ممكن است در روي اين سه اصل باشد :ذات ،صفات و آثار .گاه ذات شيء مورد
تفكر و تعقل است ،گاه صفات او و گاهي هم آثار او .سالك ممكن است تفكر كند در ذات
كبريائي حضرت احديت ،و يا در صفات او كه عين ذات او هستند و يا در آثار او.
تفكر در ذات كبريايي الهي اثر مطلوبي ندارد ،نيروي فكر از حقيقت ذات او چيزي درك
نكند و در اين زمينه به جائي نرسد .فكر خادم عقل است و عقل نيروي فكر را براي اخذ خبر
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ميفرستد .جائي كه عقل ،خود بدان راه ندارد ،فكر چگونه ميتواند بدانجا راه يابد؟ فكر از جائي
خبر مي گيرد كه بدانجا محيط شود ،اما به ذات كبريايي حق ،چيزي احاطه ندارد و او بر كل
اشياء محيط است.
صاحبان نعمت عاليه ،ذات اقدس او را ادراك نميكنند و خردمندان زيركي كه در درياي
فكر غوطه ميخورند ،از حقيقت ذات او چيزي در نمييابند .جمال احديتش از وصمت مالحظه
افكار مبرّي ،و جالل صمديتش از زخمت مالبسة اذكار معرّي .مبارزان ميدان فصاحت را در
وصف او مجال عبارت تنگ ،و سابقان عرصة معرفت را در تعريف او پاي اشارت لنگ ،پايه رفعت
ادراكش از مناولة حواس متعالي و ساحت عزت و معرفتش از تردد اوهام و تعرّض افهام ،خالي.
نتيجة تفكر در ذات باريتعالي ،حيرت و دهشت و اضطراب است ،چنان كه فرمودهاند :تفكر كنيد
در نعمتهاي خدا و در ذات احديت تفكر نكنيد.
صفات الهي عين ذات اوست ،به همان ترتيب كه وصف ذات او غير ممكن است ،وصف
صفات او نيز ممكن نيست االّ سير در صفات با تفكر به قدر طاقت بشري.
سير در صفات الهي ،تا حدي موجب آشنايي سالك به عظمت ،قدرت ،علم ،اراده ،احاطه و
عزت خداوند متعال ميگردد .اين آشنايي در اثر اشراقات و افاضات رباني است ،و هر صفتي
تحت عنوان اسمي در سالك تجلي مينمايد .سالك با چنان تجليات ،از احوال خود و تا حدي
از احوال ديگران مطلع ميشود و بر اموري واقف ميشود كه قبالً از آن مطلع نبود «علم ْ ِ
اْلنْسان
مال ْم ي ْعل ْم :آنچه را كه انسان نمیدانست به او آموخت».
اسماء الهي نامتناهي است و به فرمودة حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) ،اسماء الهي به تعداد
موجودات عالم وجود و اركان آنها است .چنان كه موجودات عالم به حساب نيايند ،اسماء الهي
نيز از حد حساب و عدد خارج است .سالك در طريق كمال ،سيرش در اسماء و صفات حضرت
باريتعالي است كه از تجليات اسمائي ،افعالي و صفاتي برخوردار ميگردد.
ظاهرًا اسم صورتي از صور عالم ظاهر به نظر آيد ،ولي مقصود از اسم يا اسماء ،كمال توجه
به معناست نه به صورت .هر موجودي اعم از مجرد يا غير مجرد به نسبت قابليتش نوري از انوار
الهي را داراست .اما منظور از تعليم اسماء ،نه اشاره به اجمال و توجه به نور متجلي در كل
موجودات ،كه اشاره به كمال توجه به تفصيل است.
مشاهده كمالي و تفصيلي نور مطلق يا نوراالنوار را مسلمًا بايد در اشرف موجودات جستجو
كرد ،كه نورش بر ساير موجودات غالب و برتر است .گرچه در مالئك از آن نور در مرتبه اعلي
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وجود دارد ،ولي مقام و مرتبة آنان هرگز به مقام اشرف كائنات نميرسد؛ به مقام انساني كه راه
حق مي رود و كمال توجه به انوار حق دارد و از تمام كائنات در سير كمالي خود بهرهمند
ميگردد .حتي حمالت شيطاني نسبت به چنين سالكي نه تنها سبب تضعيف معنوي نيست،
كه موجب تقويت قوا و استعدادهاي باطني او است .انسان در اثر رياضت و مجاهدت به مقامي
مي رسد كه قلب او مُنزَل علوم و الهامات از ناحيه حق و سبب تغذيه عقل او ميگردد و در آن
مقام ،حمالت شيطاني وسيله تقويت آن نور الهي است.
در ميان افراد بشر ارواح پاك حضرات اهل بيت وحي در مرتبة اول بيش از همه استعداد
پذيرش معاني و انوار الهي را داراست .هريك از اسماء الهي را مظهري است و مظهر اتم و اكمل
اسماء الحسني را در اين ذوات مقدس ميتوان مشاهده كرد.

در مقابل نور اسماء و صفات الهي ،ظلمت قرار دارد .در واقع نور و ظلمت ،عالم صورت و
معني است .آن عالَم را در حد كمال ميتوان در آن محبوبين درگاه الهي مشاهده نمود و با
تقرب و توجه به عالم نور ،از عالم ظلمت دور شد .اما به مقداري كه نفس تمايل به عالم صورت
مييابد ،به همان اندازه از عالم معني دور ميگردد .پس طالب صفات و علم اسماء بايد تنها به
دامن مقدس مقربين الهي چنگ زده و معاني اسماء را در وجود آنان بيابد.
اما مجال تفكر در معاني اعمال و احوال ،زياد و ميدان سير و جوالن آن بينهايت وسيع
است .كسي كه به عملي ميپردازد و آن كه واجد حالي ميشود ،هر دو داراي محرك و مسبباند
و منظور و مقصودي دارند .در هر حال و عمل ،نتيجه و اثري هست ،ممكن است حالي و عملي
مقبول و به جا باشد يا غير مقبول و بيجا ،و سير سالك در اول يا وسط يا آخر سلوك باشد.
همه اين موضوعات زمينة تفكرند و سالك با سير در آنها ،صواب را از خطا و كيفيت حال و عمل
را تشخيص ميدهد.
البته فكر وقتي ميتواند در اين مراحل سير كند كه آزاد بوده و متفكر از قيد اسارت نفس
رسته باشد .كسي كه گرفتار نفس است ،فكر او نيز بند هوي است .شخص نفساني ،فكرش
نفساني است و انسان روحاني ،فكرش هم روحاني است .فكر پست و مقيد و مشوب به هواي
نفس ،نميتواند در مراحل عاليه صعود كند و از جائي خبر بگيرد و خبر دهد و نسبت به اعمال
افراد اظهار نظر نمايد.
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در نتيجه تقوي و پرهيزكاري و تزكيه و تصفيه نفس ،تجليات الهي در سالك ظهور كرده
و باطن و ضمير او را روشن ميكند .اين تجليات ،قدرت نفس را در هم شكسته و دست و پاي
او را ميبندد .در اين مقام در باطن سالك ،حق حكمفرما ميگردد.
حضرت موسي(ع) با حضرت خضر(ع) مصاحبت كرد ولي عالم به علم او نبود ،لذا اعمال
حضرت خضر مورد ايراد حضرت موسي واقع شد تا اين كه حضرت خضر فرمود «هذا فِ ُ
راق ب ْيني

و ب ْينِك :اين وقت جدايي ميان من و توست» .مطالعه و بررسي اعمال و احوال حضرت خضر از
جانب حضرت موسي روا نيست چون عالم به علم او نميباشد .ولي انجام اين امر از ناحيه حضرت
خضر صحيح و رواست .چه قضاوت در مورد اعمال و احوال ،وقتي صحيح است كه نفس در آن
مورد به كمال رسيده ،بلكه در مقامي عالم به علم لدنّي باشد.
در اينجا سؤالي پيش ميآيد كه آيا غير از انبياء و ائمه اطهار(ع) ،ديگران هم از علم لدنّي
برخوردار ميشوند يا نه؟ پاسخ اين است كه «وات ُقوا الله و ُيعلِّ ُمك ُُم الل ُه :و از خدا پروا كنيد ،و خدا
به شما آموزش میدهد» .آری خداوند متعال همه را تعليم ميدهد ،به نسبت استعداد و قابليت

دل.
در حقيقت بهترين راه

تربيت ،مكتب اسالم است كه ميفرمايد «لقدْ خل ْقنا ْ ِ
حسنِ
اْلنْسان في ا ْ

ت ْقوي ٍم ثُم رد ْدنا ُه ا ْسفل سافِلين :يعني انسان را رها كرديم تا از مراتب پست حيواني و نفس امّاره به
عاليترين درجات نفس مطمئنه عروج نمايد».
كسي كه بخواهد به مقام و مرتبة كمال تربيت و انسانيت قدم گذارد و از مراتب پست
حيواني و نفس اماره به مرتبة نفس مطمئنه عروج نمايد ،بايد مراحلي را سير كند .تا فردي قلبًا
موحّد نشده ،محال است كه بتواند آن مراحل را سير نمايد.
اولين درس در مكتب الهي توحيد است ،توحيد ذاتي ،اسمائي ،صفاتي و افعالي .توحيد
اسمائي ،علم است و توحيد افعالي ،عمل و توحيد صفاتي ،صفت .در توحيد صفاتي تا حدي
صفت هست ولي نقص علمي وجود دارد .در توحيد اسمائي ،علم كامل است ولي فعليت نيست،
ولي در توحيد افعالي ،فعليت وجود دارد .هريك از مراتب فوق را شدت و ضعفي است .وقتي
عارف مراحل توحيد ذاتي و صفاتي را طي كرد و به مرحلة توحيد اسمائي و افعالي كه عاليترين
درجة نفس انساني است قدم گذاشت ،مظهر صفات حق ميگردد و به كمال انسانيت ميرسد.
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از جمله صفات الهي ،رحمانيت است .كسي كه به مرحله توحيد صفاتي قدم ميگذارد،
نسبت به خاليق سايهگستر و مهربان است .عارف حقيقي مانند آفتاب به تمامي خلق تابش
نموده و از علم و معرفت و حكمتي كه خداوند به او عطا فرموده ،همگان را به نسبت مراتب
شأن آنان مستفيض مينمايد؛ و يا مانند ماه از خورشيد ازلي كسب نور كرده ،به قلوب مستعده
نورافشاني ميكند.

فردي كه به ظاهر احكام متوجه است و به محض استماع ايمان ميآورد ،اين تصديق به
نوبة خود مرتبهاي از معرفت است .ولي افرادي كه عالوه بر اعتقاد و عمل به ظاهر احكام ،به
باطن و مراتب معنوي آن پي ميبرند ،در هر مرحله سيري براي آنان حاصل ميشود ،لذا معرفت
اينان تفاوت عميقي دارد با گروه اول كه هنوز از عالم مجاز به عالم حقيقت ،قدم نگذاشتهاند.
آري اهل ظاهر استخراج معاني از خارج كنند و اهل حقيقت از باطن ،ايمان تقليدي را
چندان اعتباري نباشد ،لذا در هر مسئله بايد مستبصر بود .مطالعه باطن مربوط به خود انسان
است ،و اين امر براي كسي مقدور است كه به رفع حجب و عوايقي بپردازد كه بين خود و
خدايش به وجود آورده است.

معرفت به اصول را مراتبي است :معرفت در مقامي به نام معرفت حسي ،در مقامي معرفت
استداللي ،در مقامي معرفت شهودي و در مقامي به نام معرفت كشفي يا وصالي است ،كه تا
فرد آنها را سير ننمايد به كمال و وصال نميرسد.
مرتبة اول اين است كه سالك تنها نامي از سير و سلوك بشنود .ديگر آن كه به مرتبة
استدالل برسد و سپس به عيان و شهود او را ببيند ،و سرانجام به مقام فناء رسد و فاني گردد،
فناي عاشق در معشوق.
توحيد سالك مراتبي دارد :يكي اين كه موحد هر اثري را از آثار حق مطلق ببيند .مرتبة
ديگر آن كه موقعي كه اثري از فاعل مطلق ببيند ،بداند اين اثر كدام صفت از صفات الهي است.
اگر ايمان و معرفت او از اين هم قويتر باشد ،مراد الهي را در تجلي اين صفت ميبيند .در
مراتب عاليتر ايمان و تكامل ،علم الهي را در آئينه معرفت خود مشاهده مينمايد .در آن موقع
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عارف از دايرة علم و معرفت ،بلكه از دايرة وجود خارج شود .از اين رو بزرگان فرمودهاند :معرفت،
در حقيقت قيام وجود جهل در برابر قيام علم الهي است ،يعني در حقيقت اوست عارف و
معروف ،اوست شاهد و مشهود ،چه بنا به اصل «م ْن عرف ن ْفس ُه ،فقدْ عرف رب ُه :هر که نفس خود
را بشناسد ،در حقيقت پروردگار خويش را شناخته است» پس از رسيدن به معرفت نفس،
ميتوان به خدا رسيد.
سالك در اثبات صفت براي ذات الهي بايد بدون مالحظه تشبيه و نفي تشبيه باشد ،نفي
تشبيهي كه منجر به تعطيل نگردد؛ تا فردي اين مراحل را سير ننمايد به تكامل نميرسد.
مرتبة اول تكامل بعد از علم ،ارسال صفات است بر شواهد .يعني سالك عارف هر صفتي
كه براي او حاصل ميشود ،تميز ميدهد كه شاهد وارد ،مربوط به كدام صفت از صفات الهي
است ،چه مؤمني كه ايمانش در مرتبة كمال باشد ،مظهر صفات حق ميشود.
مرتبة دوم ،ارسال وسايط است بر مدارج؛ مقصود از وسايط همان واسطهها و دركهايي
است كه سالك را به مدارج ميرساند .اما افرادي كه در ظواهر احكام و امور ماندهاند ،نميتوانند
آن مراحل را طي نمايند.
مرتبة سوم ،ارسال مدارج است بر معالم .فردي كه در باطن احكام الهي تفكر مينمايد،
براي او سير معنوي حاصل ميشود .وسايط و مدارج در واقع به منزله عالئم و مركب طريق
حقاند كه او را بر معالم يعني به منبع وحي و خبر راهنمايي ميكنند.
بنابراين عارف طريق حق ،تنها به ظاهر احكام و امور قناعت نكرده به ياري الهي در باطن
احكام ،مراتب و مدارج حق را سير نموده به هدف نايل ميگردد.
در مرتبه كمال معرفت ،شاهد را راه نيست ،استدالل را مقام نيست ،وسيله به آن نميتواند
رسد .اين معرفت را سه ركن است:
ركن اول  -مشاهدة قرب.
ركن دوم  -صعود از علم.
ركن سوم  -مطالعة جمع.
در اين مرتبه ،حصول معرفت براي عارف واصل با وسيله و رؤيت شواهد نيست .عارف
مستغرق در بحر معرفت است و غريق بحر توحيد .در اين حد از معرفت ،عارف از علم گذشته و
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از اسم خارج شده است .در اين مقام اگر از انانيت عارف اثري ماند ،همان اثر او را به استدالل و
شاهد و علم ميكشاند.
ولي در مقام وصال كه مقام فناي كامل سالك است ،از انانيت او اثري باقي نيست .پس
وقتي عارف فاني گشت ،معرفت او اختصاص مييابد به معرفت حق .او در معرفت حق به دليل
احتياج ندارد ،چون ذات او دليل ذات اوست.
حصول معرفت سبب ازدياد محبت و موجب التهاب آتش عشق است .هرقدر معرفت زياد
شود ،محبت نيز زياد گردد .محبت خدا از معرفت خدا پيدا شود ،اگر معرفت به كمال بود،
محبت نيز به كمال خواهد بود .همان طوري كه معرفت ،اثر افاضه و تجلي خداست ،عشق و
محبت نيز از افاضات و عنايات الهي است.
حضرت حسين عليه السالم عرض ميكند :پروردگارا ،تو آني كه به انوار خود در دل
دوستانت تجلي كردي تا اين كه ترا به وحدانيت و يگانگي شناختند .و تو اغيار را از دل دوستانت
بيرون كردي تا جز تو به كسي دل ندهند و جز تو كسي را دوست نگيرند و به غير تو پناه نبرند.
خداي تبارك و تعالي در قرآن مجيد از شش آتش ياد فرموده است:
ورون :آيا آن آتشي را كه برمیافروزيد مالحظه
اول  -آتش معيشت «افرايَْتُ ُم النّار التي تُ ُ
كردهايد؟»
دوم  -آتش معونت

«قال انْ ُفخُ وا حتّي اِذا جعل ُه نارا:

گفت بدميد تا وقتي كه آن را آتش

گردانيد».

سوم  -آتش مذلت «خل ْقتني ِم ْن نارٍ و خل ْقت ُه ِم ْن طينٍ  :مرا از آتشي آفريدي و او را از گل

آفريدي».

چهارم  -آتش عقوبت «الن ُّار وعدها الل ُه الذين كف ُروا :همان آتش است كه خدا آن را به كساني

كه كفر ورزيدهاند».

ناركُوني ب ْردا و سْلما علي اِبْراهيم :گفتيم اي آتش براي ابراهيم
پنجم  -آتش كرامت «قُ ْلنا يا ُ

سرد و بيآسيب

باش».

ت نارا :آتشي به نظرم رسيد».
ششم  -آتش معرفت «اِنّي ان ْس ُ

عامة خلق از آتش معيشت بهرهمند ميگردند .ذيالقرنين از آتش معونت ،نظام واليت
يافت .ابليس از آتش مذلت ،لعنت يافت .كفار از آتش عقوبت ،مزيد عذاب يافت .ابراهيم از آتش
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كرامت ،سالمتي يافت .موسي از آتش معرفت به مقام «قربْنا ُه نجِ يّا :و در حالي كه با وي راز گفتيم
او را به خود نزديك ساختيم» رسيد .اول ندا بود ،آخر «قربْنا ُه نجِ يّا» .حضرت رسول اكرم(ص) اول

چه بود؟ «ا ْسري بِع ْب ِد ِه :بندهاش را سير داد» در اوسط چه بود « ِعنْد ِسدْ ر ِة ا ْل ُمنَْتهي :نزد سدرة
المنتهي» ،آخر چه بود

«دنا فتدلّي فكان قاب ق ْوس ْينِ

ا ْو ا ْدني :سپس نزديكتر و نزديكتر شد تا آن

كه فاصله او به اندازه دو كمان يا كمتر شد».
حضرت موسي ديد شبي باران به شدت ميباريد ،رعد ميناليد ،برق ميدرخشيد .آتشزنه
برداشت تا آتشي به دست آرد لكن نتوانست .به سوي طور نگاه كرد ،در باالي درخت آتشي
ديد .او آتش صورت ديد ،لكن در سويداء دل او آتش عشق خدا شعلهور بود .ساعتي زير آن
درخت ايستاد .درختي كه در باغ وصلت بود ،بيخش در زمين عشق و محبت بود ،برگهايش
در آسمان صفوت بود ،شاخههايش در زلفت و قربت بود ،شكوفهاش نسيم بهجت بود ،ميوهاش
«اِنّي انا الل ُه :منم من خدا».
موسي در درياي بيكران حيرت مستغرق بود كه ناگاه ندائي به گوشش رسيد كه اي موسي
«اِنّي انا الل ُه :منم من خدا» .درخت عنايت ،بَ ِر هدايت داد ،بحر واليت ،درّ كفايت داد .حضرت
موسي خلعت قرب پوشيد و شراب وصلت نوشيد.

پيشوايان الهي حقايق عاليه را كه بيرون از دايره و حدود فهم اكثر مردم و فكر نارساي
ايشان است ،پنهان داشته و فقط خواص را به اين حقايق آشنا نمودهاند و از شراب ازلي سبحاني،
دل تشنه آنان را سيراب و سرمست ساختهاند .آري تمام راهيافتگان حريم عيناليقين و
حقاليقين چنين روش و رفتاري داشتهاند كه حقايق و علوم لدني و اذواق و الهامات دروني خود
را از ديدگان نامحرمان پنهان كردهاند.
عارفان كه اطباي حاذق و رازدارند ،كتمان س ّر را از شرايط طريق حق شمرند و آن را
موجب حصول مراد دانند ،چه اظهار سرّ ،نوعي عمل است .در غير اين صورت ،غالبًا انسان به
گفتن قناعت كند و دست از كار بردارد ،زيرا در اين حالت ارادة او به سستي ميگرايد ،چنان
كه ما خود ميبينيم كه مردم پرگو غالبًا در عمل ضعيفاند و كسي كه خشم خود را بروز
ميدهد ،كمتر دست به انتقام ميزند.
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آدمي از وصف خوشي غالبًا لذت ميبرد زيرا كه در آن نوعي اقناع نفس است ،چنان كه در
ف ا ْلع ْيش :وصف خوشی نيمی از خوشی است» و مشغوليت
ف ا ْلع ْي ِ
ش نِ ْ
مثل معروف آمده «و ْ
ص ُ
ص ُ
و لذت پيران از كار مانده ،از وصف خوشي و دليري و كارداني و آنچه را كه كمال نفس
ميشمردند ،ميباشد.
عالوه بر آن ،اظهار س ّر و اعالم تصميم ممكن است بعضي را وادار به حسادت كند و از روي
حسودي و بدخواهي موانعي براي او بوجود آورند ،و يا از راه مالمت و استهزاء ارادة او را سست
و متزلزل گردانند.
خداوند تبارك و تعالي به اجمال و اشاره ميفرمايد كه «به آنچه در نفوس است ،واقف
ميباشد :الل ُه اعْ ل ُم بِما في انْ ُف ِسهِ ْم» .سرّ ،مطلب نهاني است كه خود شخص ميداند و ديگري از
آن بيخبر است .س ّر از نظر اشخاص به معاني مختلفي تعبير ميشود .آنچه براي فرد متشرع از
س ّر منظور است ،غير از چيزي است كه نزد عارف س ّر محسوب ميگردد؛ همچنين س ّر عاشق
غير از س ّر حكيم است .پس بنا به درجات و مراتب مختلف اشخاص ،مفهوم س ّر نزد آنان متفاوت
است.
السر
به اسرار عالم وجود در حد كمال جز ذات اقدس الهي كسي واقف نيست «ف ِان ُه ي ْعل ُم ِّ

وا ْخفي :او نهان و نهانتر را میداند» .به نسبت تقرب بندگان به او ،تجلي الهي در آنان بيشتر
ميشود .تجليات واصله از حق تعالي به عارف كامل او را به حقايق آشنا ميكند كه اين خود
تعليم س ّر است به عارف.
در قلب عارف كامل ،نور كمال و معرفت منشرح است ،از اينرو قلب عارف خزاين اسرار
الهي است .منظور از وقوف عارف واصل به اسرار الهي ،اين نيست كه او دائم ميداند فردا چه
پيشامدي خواهد شد ،چه كسي به دنيا خواهد آمد و چه كسي از دنيا خواهد رفت ،چه كسي
مريض خواهد شد و چه كساني در معامالت خود ضرر و يا منفعتي ميكنند .كسي غير از ذات
اقدس الهي به اين امور آگاه نيست ،مگر موقعي خواست و مشيت الهي باشد كه عارف واصل
بداند «وْل اقُولُ لك ُْم ِعنْدي خزائِ ُن الل ِه و ْل اعْ ل ُم ا ْلغ ْيب و ْل اقُولُ لك ُْم اِنّي مل ٌك اِنْ اتبِ ُع اِْل ّ ما ُيوحي اِلي:
بگو من نميگويم خزائن الهي پيش من است و من عالم به غيب هستم ،من نميگويم من
ِ
موات و
ل ْل ي ْعل ُم م ْن فِي الس
فرشتهام ،بلكه تنها از آنچه به من وحي ميشود پيروي ميكنم «قُ ْ

ْاْل ْرضِ ا ْلغ ْيب اْل ّ الل ُه :بگو هر كه در آسمانها و زمين است جز خدا غيب را نمیشناسد».
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آن كه به كمال مطلوب و معرفت نفس رسيده و حاالت مختلف آن را شناسايي ميكند ،او
عارف واصل است و بلكه در مرحلهاي در رديف اوتاد است .البته اوتاد مراتب مختلف دارند و
ظاهرًا متعددند.

اطالع سالك همان اندازهاي است كه از حق تعالي به او افاضه ميشود ،ولي عارف واصل
امكان دارد كه زماني از طريق الهام از وقوع مطلبي آگاه گردد ،و اين هم به مشيت و اراده
خداوندي و نظر و توجه قطب زمان است .قلب عارف واصل ،آئينهسان هرچه به او رسد آن را
نشان ميدهد و هرچه بگويند آن را ميگويد و به هرچه امر كنند آن را ميكند.
سالكين اهل س ّر چند طبقهاند:
اول  -فردي است داراي همت عالي ،قصدي صادق و سلوك صحيح .از عالئم ديگر او اين
است كه به رسم و عادت ديگران نيست تا او را نشناسند ،اسم و آوازه ندارد تا معروف شود لذا
جز از عدة قليلي خود را از سايرين پنهان مينمايد .چنين افرادي هركجا باشند ،ذخاير اسرار
الهي هستند.
دوم  -فرد يا افرادي هستند كه به منزلي اشاره مينمايند و حال اين كه خود آنان از آن
منزل گذشتهاند و امري را بيان ميكنند ،ولي مرادشان سواي آن است.
سوم  -سالكيني هستند كه خداي تعالي حاالت آنان را از خودشان مخفي داشته است.
آنان نسبت به كمال خود در ترديدند اما مقام آنها خيلي منيع است .در آنان حب صادق و وجد
شديدي است اما نميدانند علتش چيست .آنان از غيب تأييد ميشوند اما خود از آن اطالع
ندارند.

در راه طالب وصال ،حجب فراواني است كه او بايد آنها را برطرف نمايد .بزرگان فرمودهاند
كه حجاب سه است :نفس ،خلق ،دنيا و اين سه حجاب عام است .حجاب خاص نيز سه است:
ديد علم ،ديد طاعت ،ديد خدمت و كرامت .گرچه علم وسيلة كمال است ،اما در نهايات ممكن
است حجابي ايجاد كند .حجاب علم از سختترين حجابها و شديدترين موانع است.
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اگر سالكي به توفيق حق موفق به زيارت حضرت موالي زمان(ع) گردد ،او به مقام مشاهده
نايل شده و اين نعمت بزرگي است كه شيطان را در آن دخالتي نيست .حجاب علم را برطرف
نمي نمايد مگر شهود ظاهري يا باطني .تا سالك طريق حق به مقام شهود نرسيده نميتواند از
حجاب علم گذر نمايد .اما نور مشاهده ،آن حجاب را از سالك ميگيرد و حتي به مقامي منجر
ميگردد كه مقام علم را در نظر او پست مينمايد.
شهود ،در وهلة اول آفت عجب علم را از او ميزدايد و درمييابد كه علم با نظر مرشد،
وسيله است نه مقصد ،چراغ راه است نه منزل .در وهلة دوم ،اختيار مختصري را هم كه سالك
طريق براي خود فرض مينمود ،از او نفي ميكند.
حركت كمالي جز از طريق توجه دل به خدا ممكن نيست .ذكر خدا و توجه دل به او ،نور
دل دوستان است و آئينه جام عارفان؛ چراغ سينة موحدان است و آسايش و مرهم خستهدالن؛
شفاء دردمندان است و طبيب بيماردالن.
اما اگر سالك ،ذكر و مجاهده و اكتساب خود را بيند و منظور نمايد ،رفع عوايق و حجب
نتواند .گرچه در آيات بسياري توصيه به ذكر و اخذ معرفت و محبت شده ،اما بعضي مواقع ذكر
مانع است و محبت و معرفت ،حجاب گردد .اگر ذكر ،معرفت و محبت منظور شود ،در آن صورت
سالك بندة ذكر و يا بندة معرفت و محبت گشته ،نه بندة مذكور و يا بنده معروف و محبوب.
در پيشگاه الهي بايد خالص بود .دعا وقتي مقبول است كه دل محب از محبت غير خالي
گشته و او را كمال اخالص باشد .شخصي عارفي را گفت كه مدتي است من در طريق عارفين
سير مينمايم .ولي تا حال گشادگي برايم حاصل نشده ،ميخواهم به طريق سابق رجوع نمايم.
عارف فرمود :تو تا حال طريق عارفين را طي نكردهاي ،عارفين بدون هيچ غرضي خود را بنده
خدا ميدانند و بندگي او كنند و در اين عبوديت ،گشود و نگشود را دخالت ندهند .تو تا حال
بندة گشاد شدهاي نه بنده گشود.
اكثر سالكين ،محبان كرامات و مقاماتند ،مگر كسي كه جذبة الهي او را فرا گيرد و اين
وقتي است كه محبت و معرفت و ذكر منظور نگردد .چه ،توصيه به اين امور نه بدان معناست
كه اينها رساننده حقيقي سالك به هدف است.
عارف علت موفقيت را اين امور نداند ،بلكه با رفع اين علل و عوايق از خود ،از جذبة الهي
به خدا رسد «و م ْن ْل فْل :و هر که نکند ،پس نرسد» ،بدون واقع شدن در حوزه جاذبيت الهي به
او نتوان رسيد .كسي را كه جذبة الهي فرا گيرد ،چنان مجذوب خدا گردد كه ديگر او را به غير
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توجهي نباشد و التفات او از ماسواي حق منقطع گردد .به موصولٌاليه از وصول فاني شود ،و به
معروف از معرفت ،و به محبوب از محبت «ف ُهو ِمن الل ِه و اِلي الل ِه و مع الل ِه و فِي الل ِه :پس او از خدا
و به سوی خدا و با خدا و فانی در خداست».
الهي گرفتار آن درديم كه دواي آن تو داني .در آرزوي آن سوزيم كه سرانجام آن توئي .ما
چه دانستيم كه مادر شادي رنج است و در زير يك ناكامي هزاران گنج است .ما چه دانستيم
كه زندگي در مردگي است و مراد در نامرادي است .زندگي ،زندگي دل است و مردگي ،مردگي
نفس .تا در خود نميري كي به حق زنده گردي .بمير اي دوست اگر مِيِ زندگي خواهي.
الهي آن كه زندگي او توئي او كي بميرد .الهي از كرم تو همين چشم داريم و از لطف تو
همين گوش داريم كه بيامرزي ما را كه بس آلودهايم به كرد خويش ،و بس درماندهايم به وقت
خويش ،و بس مغروريم به پندار خويش ،و بس محبوسيم در سزاي خويش .ما را دست گير به
فضل خويش .باز خوان ما را به كرم خويش ،و بار ده ما را به احسان خويش.
اي عالمان و اي عابدان ،به عبادت و علم خويش مغرور نشويد كه ابليس را علم و عبادت
بود ،ولي ديد آنچه ديد .اي دنياداران ،به دنيا مغرور نشويد و بر آن تكيه نكنيد كه قارون از اين
دنيا بسي جمع كرد ،ولي رسيد به آنچه رسيد.
سالكا! گوهر وصال او نه چيزي است كه به دست هر دون همتي افتد ،درّي است در صندوق
صدق صدّيقان ،و ابحري است كه در حدائق عاشقان راه حق پيدا شود.

قلب بعضي از سالكين الي اهلل در اثر پيروي از دستورات كاملين و واصلين صفا يابد و غطاء
از ديدة دلشان برطرف گردد .در اين مقام نوري در آئينه دل مشاهده نمايند و تصور كنند كه
به زودي گوهر مقصود به دست آورند ،غافل از اين كه اين بحر موج بيكران دارد.
«حقيقت» گوهري است در بحر و محيطي بسيار عميق كه نهنگان بسيار در اطراف آن قرار
گرفتهاند .بديهي است كه اين گوهر را به محض ادعا و تصور نتوان به دست آورد ،زيرا فرق است
از انديشه تا وصول.
اگرچه تحصيل آن موقوف به موهبت الهي است ،ولي براي آن شرايطي فرمودهاند و عمل
به آن شرايط هم باز بيتأييدات و عنايات ازلي ممكن نشود ،از آن جمله گذشتن از جان و مال
و مرادات در راه خداست.
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ديگر از شرايط آن ،خدمت غواصي است كه طرز فرورفتن به اين بحر را بداند و جاي آن
را بشناسد و از تدبير دفع نهنگان آگاه باشد و به او بياموزد .طرز تنفس ماهيان اين دريا را از او
ياد بگيرد تا اگر زمان غوصش به درازا كشيد ،خستگي بر او راه نيابد و از راه نماند و قوت قلبي
از او بيابد كه از هيبت و تالطم دريا ،مضطرب نگردد.
به نظر او بصيرتي حاصل كند و بدين وسيله صدفي را كه گوهر در اوست از غير آن بشناسد،
از وضع و وقت و جاي فرو شدن مطلع شود ،و از هجوم جانوران بحري نترسد و از كثرت عمق
دريا مضطرب نگردد و به واهمه نيفتد .پس از طي اين عقبات و حفظ مقامات ،باز كار موقوف
است به خواست الهي تا كه را نصيب شود.
اغلب چنين است كسي را كه توفيق اين سعي و طلب از حق تعالي رفيق شود به مقصود
رسد و بيبهره نماند ،مگر اين كه قصوري در انجام وظيفه حاصل گردد.
نادر افتد كه كسي را اين دولت نصيب شود و اين گوهر به چنگ او افتد .سالها گذرد تنها
حرفش در ميان مردم معمول گردد ،مدعيان خودخواه با يكديگر نزاع كنند كه عارف منم و
حال آن كه عارف ،خود را چنان نمود دهد كه احتمال گوهر در او نرود.
كسي كه گنج يافته اظهار نكند و سعي دارد تا مظنّه مردم را از خود نگرداند ،نه آن كه
ادعا كند اين گنج را جز من كسي نيافته است .بايد تصور كرد كه چگونه به سوي اين دريا رفت
و چگونه غوص نمود و چسان ميتوان آن صدف را شناخت و به چنگ آورد.
حصول اين امر منحصر است به دو اصل و شرايط بيشمار:
اول  -از جان گذشتن و ترك آمال دنيوي و اخروي و مرادات ظاهر و باطن.
دوم  -طلب دليلي كه او افسون جانوران بحري را بداند و از تدبير دفع نهنگان آگاه باشد.
عارفان الهي ،عاشق حق هستند ،هرچه كنند به خاطر حق است و به غير حق توجهشان
معطوف نيست .آنانند كه به توفيق الهي هركدام در اوصاف خود فاني شده و در اثر غلبه حال
معنوي از خود خارج شدهاند.
آري عاشق و معشوق وقتي متحد شود كه عاشق به رنگ معشوق درآيد .در اين مقام است
كه عاشق هرچه گويد حقيقتًا معشوق گفته ،وگرنه عاشق را قبل از اين كجا ساز و برگ سخن
تواند بود؟ او تا به مرتبه وصال نرسيده به زبان خود سخن گويد ،اما وقتي به مقام وصال نايل
گشت به زبان حق سخن گويد .عاشق تا به اين مقام راه نيافته و در مرتبة لسان خود محبوس
است ،كجا او را پرواي سخن گفتن تواند بود؟
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عارفان حقيقي خود را به مقامي رساندهاند كه هميشه مقصد و مقصود را در خود ميبينند،
آنان صاحبان عشق واقعي هستند .مرآت قلبشان آئينهاي است كه صورت عاشق و جمال معشوق
در آن نمايان است.
عشق عارف ،چنان عشقي است كه مدام خود او آن عشق را بيند ،لذا او هم شاهد است و
هم مشه ود .او در هواي خود پرد و شكار از عالم خود كند ،پس او هم شكار است و هم صياد،
قاصد و مقصود خود اوست.
.

حال عارف از آن بيرون است كه او را به سخني تصديق كنند يا تكذيب .چنان كه در عصر
ما معمول است هر سخني كه با مذاق اكثر مردم موافق نيفتد ،صاحب آن سخن را طعن زنند و
تكفير كنند.
فرمانفرماي خطّه عشق چنين خطاب فرمود كه جان ترا به سلطنت باطني منت نهاديم و
رهت را از هر غباري كه خاطر را آلوده كند ،مصفّي ساختيم .به شكرانة اين نعمتهاي ظاهر و
باطن كه انديشه را به احصاء آن راه نيست ،گليم خموشي از دوش حيرت بينداز و خاطر از قيل
و قال بيخبران بپرداز و بيمالحظة خلق مجاز ،از آنچه آگاه كرديم بازگوي .از آن مترس كه
دون همتي از انصاف رو بگرداند و كالم ترا از قصور فهم و تنگينظر پست گرداند ،و كوتهنظران
گويند اين هم از مقاالت فريبندگان است كه دام خود گستردهاند تا به آن تعيش كنند و تفوق
جويند.
عالم از غلغله عشق پر است و رازها از پرده بيرون ،و در السنه كاينات جاري است اما
شنونده ميخواهد ،اكثر خاليق در خوابند و كودكان دنيا به بازي خود سرگرم .گوسفندان مرتع
طبيعت به چرا مشغولند ،چه بيپرده دم از معارف زنيم يا سربسته سخن گوييم ،آشنا به هوش
است و بيگانه را پنبة غفلت به گوش.
عارف از مرادات دنيوي و اخروي گذشته تا چه رسد به آن كه ظاهرمقامي يا فيلسوفي او
را مدح گويد و يا بيوقوفي از او نكته گيرد و ره قدح پويد.
گروهي به اجتهاد سرگرمند و گروهي به فلسفه خوگرفته و طايفهاي را به طبع ،گفتن و
شنيدن سازگار است و طايفهاي بياراده و خدمت ،يعني بدون اين كه خدمت كاملي برسد و
زحمتي بكشد خود را عارف و به حقيقت رسيده ميپندارد ،عليالخصوص كه پيرايهاي بر او
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بسته شود ،مثالً اميري يا وزيري ارادتمند او شده و اظهار وثوق كند ،ايشان همه در خواب
غفلتند.
اهل راز چون ديدند اكثر مردم گرفتار تقليدند و عادت به شنيدن كالم بيخبران دارند،
سخن سربسته گفتند تا گاو ادراك مستمعين به يكباره نگريزد .نادرهاي باشد كه از اين همه
پرده ها بگذرد و ادلة عقليه خويش را به يك سو نهد و زبان طايرين الهي را دانسته و به اصل
مطلوب رسد.
در تحقيق امري كه دخيل نظم و ترتيب نيست ،اصرار مكن ،زيرا ناچار دنيا از ته به رو
خواهد آمد و آنچه خواهد شد تو هم خواهي شنيد ،همچنين در تحقيق حال اشخاص ،زيرا آن
هم هرقدر عميق باشد از قعر به سطح خواهد آمد ،نهايت تا جوش دوم ،صبر بايد به سوم نخواهد
رسيد .زيرا حوصلة حوض يا غدير از آن بيرون است كه ماهي بگذرد و نگندد ،و اگر فصلي
گذشت و گنده نشد در زير حكايتي دارد ،يعني هست اين خم متصل به چشمهاي .در اوصاف
كسي كه احتمال كمال رود تعمق فرما ،اگر همه ممتاز است و بيتفاوت ،يعني به تغير اوقات و
احوال تغيير نيافت ،دليل كمال است.
عارف را شرايط بيشمار است از جمله:
اول  -يقظه در بدايات ،تنبه است از غفلت و در نهايات ،دريافت حقيقت.
دوم  -توبه در بدايات ،برگشتن از معاصي است و در نهايات ،از باقيماندة انانيت ،خالصي.
سوم  -محاسبه در بدايات ،موازنه است مابين حسنات و سيئات و در نهايات ،مابين فرق و
جمع مقامات.
چهارم  -اعتصام در بدايات ،تمسك است به الوهيت حق و در نهايات ،فناي تام در هويّت.
پنجم  -رياضت در بدايات ،مخالفت با حظوظ نفس و رسوم طبع است ،و در نهايات ،تصفيه
معرفت است اعم از علم و تصفيه شهود حق از غير حق.
ششم  -سماع و آن در بدايات ،استماع كالم حق است به سمع خلق ،و در نهايات به سمع
حق .در اين مقام است كه راهرو طريق حق هرچه اسرار معنوي بر او منكشفتر شود ،حفظ
مراتب صورت در او بيشتر گردد و هرچه در اين بارگاه مَحرمتر گردد ،خود را بيگانهتر داند.
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وهم ،مُدرِك معاني جزئي بوده و مخلوق خداست و آنچه به وهم درميگذرد ،آفريده انسان
است .مدعياني كه توهمات خويش را ميپرستند ،چگونه ميتوانند داراي عقيدة صحيح بوده و
عاشق ذات لم يزل باشند؟! مقصود از معتقدات صحيح ايماني ،حركتي است روحي به سوي
كمال خير و سعادت ،و هيجان عاشقانهاي است كه مايه وصول به بارگاه قدس الهي است.
سعادت نصيب كسي است كه بر وفق عقيدة صحيح خود رفتار كند .كسي كه مطابق عقيدة
صحيح خود عمل نميكند از فالح و نجات محروم است ،لكن كسي كه اعتقادش ضعيفتر از
اوست اما در نيت خود صادق و پابرجاي بوده و عاشقانه در طلب كوشا است ،سرانجام به مراد
خود ميرسد .اين شخص كسي را ماند كه پايش ميلغزد و در هر قدم بر زمين ميافتد ولي از
رفتن باز نميايستد .چنين سالك عاقبت به سرمنزل مقصود خواهد رسيد .اما آن ديگري راهدان
منزلشناسي را ماند كه در جاي مينشيند و قدمي فراتر نمينهد ،آشكار است كه او در منزل
نخستين متوقف مانده و به هيچگونه كمالي نخواهد رسيد.
كساني كه توهمات خويش را ميپرستند و خود را عاشق حق دانسته تصور ميكنند سعادت
ابدي و فردوس برين در اختيارشان است ،از فرط غرور كساني را كه بر اعتقاد ايشان نيستند،
دوزخي ميپندارند و هيچگونه دليل عقلي نميپذيرند.
هركسي مستعد شنيدن حقيقت نيست ،حرف حق تلخ است زيرا مخالف ميل و هواي
نفساني است و مقبول هر طبعي نميباشد مگر آن كه از هواي نفس رسته باشد .عامياني كه
دين و مذهب خود را از روي ناداني و تعصب فراميگيرند ،امور باطله و محال و غير معقول را
خوشتر دانسته و با جان و دل ميپذيرند و براي دفاع از باطل تا پاي جان ميايستند .آنان
حاضر نيستند كه سخن صواب و منطقي را بپذيرند ،بلكه درنده خويانه خون مخالفان خود را
ميريزند و به گمان خويش آن را وسيله سعادت ميدانند!
بعضي سماع را بدون شرط حرام ميدانند ،غافل از اين كه سماع نزد عارفان مباح است
لكن بر سالكي كه از حق و به حق شنود .بدين معني كه وسائط را از ميان برگرفته و تنها نظر
به حق گمارد تا سماعش دل او را آسايش و آرامش بخشد ،نه چنان كه صداي مسموع را بر
نفس فرومايه تنزّل كند و در ظلمت فروتر رود و به پرتگاه شيب خذالن افتد.
پس كسي كه اهل اشارت است ،سماع بر وي مباح است كه درِ معاني غيبي را بر روي دل
او ميگشايد و گرنه درِ بال و قطيعت را بر روي خود گشوده و خويشتن را به فتنه انداخته است.
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حليت سماع مربوط به شرايطي است :رعايت زمان و مكان ،مراعات حال حاضران ،كسر شهوات،
تواجد به شرط ،حضور قلب.
اين ظاهرپرستان گذشته از اين كه مستعد معرفت نيستند ،از نعمت حيات راستين هم
بهره اي ندارند .آنان مردمي هستند كه حس ترقي را فاقدند ،تصوير و نقشي را مانند که نقاش
بر پرده ميانگارد كه نه حس دارد و نه حركت و نه شعور به حال خود دارد .آري هركسي
شايسته آن نيست كه اسرار معرفت بر گوش او ريزند ،شرط وصول به احوال قلبي ،تجرد از امور
حسي و مادي است.

ظهور حقيقت به نحو اطالق ،مستلزم فناي عبد و استهالك اوست ،مانند نهرهاي كوچك
در بيابان كه سيلي قوي و پهناور بر آن بگذرد و آن را در خود مختفي سازد؛ و يا چون خورشيد
كه از مشرق آيد و ستارگان در شعاع آن ناپديد گردند .همچنين تجلي معشوق بر عاشق ،مقتضي
فناي اوست و حصول اين فناء بدون ارشاد ممكن نيست.
عارفان به اغتنام فرصت و وقت اهميت بسيار ميدهند و معتقدند كه دست و دل سالك
بايد بيشتر اوقات در كار باشد ،و مناسب حال خود به وظايف قلبي يا اعمال ظاهري قيام كند و
نفس را به حال خود نگذارد .در غير اين صورت ،نفس از طريق وسوسه خاطر سالك را مشوش
نموده و خياالت پريشان و بيهوده را بر وي مسلط ميسازد و او را به كارهاي باطل وادار ميكند.
بنابراين سالك بايد هر كاري را در موقع خود انجام دهد و همواره در خور حال به كاري
كه او را از افراط و تفريط باز ميدارد ،اشتغال ورزد .اگر كسي به اميد فردا كار امروز را از دست
دهد ،فرصت و زن دگي نقد را از دست داده و به فردا هم نرسيده و شايد هم هرگز نرسد .اگر
تسويف و مماطله بر دل غالب آيد ،عمر به هدر رود و آدمي در اين صورت مانند كسي است كه
سرماية خود را به نسيه داده و چيزي هم به جاي آن ننهاده و در نتيجه ،تمام سرمايهاش در
نسيه مستهلك گردد.
اطباي حاذق براي هريك از شهرها از لحاظ دوري و نزديكي به خط استوا و قطب و پستي
و بلندي و دوري و نزديكي به كوهستان و دريا يا نوع زمين كه سنگستان يا ريگزار باشد،
هوايي و براي ساكنان آن مزاجي قائل هستند .آنان معتقدند كه طبيب به هر شهري كه ميرود،
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بايد از طبيعت هوا و آب و غذاي متداول و امراض عمومي آن باخبر شود و با رعايت جميع اين
امور به معالجه پردازد.
حدوث خيال و كليه انفعاالت ،مسبوق است به اموري كه غالب آنها اختياري نيست ،مانند
مواريث و تأثير محيط و كيفيت تلقي حوادث خارجي .كيفيت ظهور افكار نيز به سوابق ذهني
ارتباط تام دارد ،بدين سبب ممكن است امري نسبت به يكي ايجاد سرور كند و نسبت به ديگري
غم و اندوه به بار آرد .گذشته از آن ،درجات اندوه و غم و شادي نيز نسبت به اشخاص فرق دارد،
و اين هم با كيفيت تلقي حوادث ارتباط دارد.
اسباب انفعاالت دروني متعدد بوده و اكثر آنها بر آدمي پوشيده است ،و چون خيالي حادث
گشت دفع آن به سهولت انجام نمييابد .پس آنچه مبدأ غم و اندوه ميباشد ،بيرون از اختيار
بوده و سلسلة تصورات را به جنبش درميآورد و در اين صورت ،آدمي بدون آن كه بخواهد
اندوهگين ميشود.
ولي مردان توانا كه به عالج امراض قلوب قادرند ،ميتوانند اهميت و ارزش اين حوادث را
با گشودن چشم دل از ميان ببرند و بر اثر تربيت صحيح ،اموري كه ديگران مهم ميشمرند ،در
نظر سالك از اهميت ميافتد.
مبناي عمل در ظاهر با رعايت حدود و رسوم و قوانين الهي است ،و بر خالف آن مذموم و
اجرا كننده مجرم است ،و رعايت اين قوانين وظيفة همه افراد ميباشد .مثالً قتل نفس اگر
مطابق شرع و حكم قاضي واجد شرايط باشد ،مقبول است و اگر برخالف آن شود ،جرم و جنايت
است در صورتي كه در هر حال نتيجة قتل ،قطع رشتة زندگي است .همچنين تصرف مال غير،
غصب يا سرقت است ،لكن قاضي واجد شرايط ميتواند سفيه يا صغير را از تصرف مالش منع
كرده و خود قائم مقام آن گردد.
اما نزد عارفان صالح و فساد هر عمل مبتني است بر نتايج و آثاري كه از آن متولد ميشود؛
عملي كه موجب نقص و انحطاط باشد و آثار ناستوده به بار آورد ،مردود بوده و سالك بايد از
آن دوري جويد .مثالً اگر عبادت ،توليد خودبيني و غرور كند و يا تحصيل علوم ديني براي نيل
به رياست دنيوي و دست بوسيدن و باال نشستن باشد ،حجاب راه بوده و در پيشگاه حضرت
احديت غير معقول است.
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بنابراين هر عملي كه ولي كامل انجام ميدهد بر وفق مصلحت بوده زيرا او نظر به عاقبت
امر دارد ،ليكن شخص كوتاهبين از اين نظر محروم است و اعمال او در خور سنجش و مقايسه
با عمل مرد حق نيست ،اگرچه عمل آنها در صورت ظاهر يكسان باشد و از راه حسي تفاوتي
در آن مشاهده نگردد.
عارفان ،تفاوت مردان حق و ديگران را در نتيجه و اثر عمل ميدانند ،چنان كه زنبور عسل
و زنبور ديگر از يك نوع گياه و از يك مزرعه تغذيه ميكنند ،ولي يكي عسل ميدهد و ديگري
نه .پس تفاوت مردان حق و منكران در اين نيست كه چه ميكنند يا چه ميخورند ،زيرا هم
ستوران سبزه ميخورند و هم انسان ،ولي سبزه در حيوان به فهم و شعور بدل نميشود ،لكن
در آدمي به مواد انساني و ادراك و خرد مبدل ميگردد.
اگر قتل به امر حاكم واجد شرايط و عادل و عارف انجام گيرد مقبول است و االّ مردود و
مطرود ميباشد .اين عمل بايد به حكم كسي انجام گيرد كه به كلي از اغراض نفساني پاك بوده
و بيخ آرزوهاي نفساني را بركنده باشد .در اين صورت يا مصلحت مقتول در قتل اوست ،و يا اين
عمل بر وفق صالح كلي انجام گرفته است .چنان كه حضرات انبياء و مصلحين عالم بشريت نيز
به اين عمل اقدام نمودهاند كه ما هيچگونه حق اعتراضي به حكم ايشان نداريم .همچنين طبيب
حاذق عملي را كه براي مصلحت شخص بيمار يا جلوگيري از انتشار بيماري انجام ميدهد ،در
قانون اجتماع مقبول و ممدوح است.
سالكين طريق حق امر به رياضت شدهاند و اين رياضت هم نوعي از كشتن است ،زيرا
آرزوها و خواهشهاي نفساني از مظاهر حيات است ،خاصه به نظر اهل ظاهر كه زندگي را همين
تمتعات و لذايذ حسي ميپندارند.
بدين جهت سالك رياضتهاي
صعب را تحمل ميكند تا به درجة كمال و حيات خوشتر دست يابد .پس كشتني كه به حكم
خدا و ولي كامل و مرد عارف انجام ميگيرد ،يا براي رسيدن به زندگي جاويد است نسبت به
مؤمنين كه در جهاد كشته ميشوند ،يا براي كم شدن وزر و گناه و مصلحت اجتماع.
بايد به باطن و نتيجه و اثر عمل نگريست نه تنها به ظاهر عمل ،چنان كه آب شيرين و
شور اگرچه به ظاهر يكسان به نظر ميآيند و شبيه يكديگرند ،لكن آب شيرين تشنگي را رفع
ميكند و آب شور بر تشنگي ميافزايد .سخن و عمل مرد عارف نيز ،طالب را آرامش ميبخشد
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و طلب را گرمتر كند ،ولي منافق و گمراه گرهي از كار نميگشايد و جوينده را حيران و سرگردان
ميكند .ولي اين تفاوت را كسي ادراك كند كه ذوق معرفت و قدرت تميز حق از باطل داشته
باشد ،چنان كه مزة آب شيرين و شور را كسي باز شناسد كه قوة ذائقهاش در كار بوده و فاسد
و تباه نگردد.
عمل ساحران و عمل مرد عارف ممكن است در ظاهر يكسان به نظر آيد ،لكن عمل ساحر
سبب كفر و خذالن بوده و نتيجهاش دوري از حق و سوء عاقبت خواهد بود ،ولي عمل مرد كامل
و عارف سبب هدايت و ايمان و نزديكي به خدا و حسن عاقبت خواهد بود.
مؤمن و منافق به ظاهر در اداء وظايف ديني اشتراك دارند ،ولي منافق روز به روز بر حجاب
ميافزايد و تيره دلتر ميشود ،اما مرد مؤمن عارف به واسطة اخالص نيت و انجام عمل دور از
ريا ،روز به روز بر روشني ميافزايد.
مي توان گفت كه ايمان و كفر و تمام صفات متضاد به ايجاد حق پيدا شده و در اصل يك
چيزند ،اگر به ظاهر در عالم خارج اختالف دارند ولي در اصل بين آنها اختالفي نيست .بنابراين
سالك بايد از تفرقه درگذرد و چشم به اصل گمارد و به نظر جمع و وحدت در عالم نگرد تا در
حضيض كثرت گرفتار نشود.
بعضي به غلط گمان كردهاند كه عارفان به حفظ نيروي بدن و رعايت بهداشت بياعتنا
هستند .اين امري است خالف عقل و در حد خود محال ،زيرا ممكن نيست كه كسي خود را
مكلف داند و وسيله اداء تكليف را كه نفس و بدن است ،ويران سازد و از بين برد .اين نيروهاي
بدني مي تواند به مرتبة كمال ارتقاء يابد ،نهايت آن كه اين قوا بايد مسخر انسان باشند نه اين
كه بر او مسلط شوند ،اگر اين نيروها در راه مصلحت بكار روند ،سبب سعادت و خير شوند نه
انحطاط .آنچه بر سالك اهميت دارد ،ترك تعلق و دلبستگي است.
اين نكته مسلم است كسي كه مستغرق شهوت گردد و جز كامجويي و هوسراني ،مقصدي
نداشته باشد ،راه به جايي نبرد .از اين رو عارفان مقصد عالي و مقام بلند انساني را به سالكين
شرط كردهاند ،و چون حصول اين مقصود بدون ترك هوي و هوس ميسر نيست،

سالك بايد از حس دنيا بپرهيزد و مقصود از حس دنيا ،بطور كلي فهم و ادراكي است كه
متوجه اغراض نفساني و كسب مال و جاه و مقصود نامشروع و مدارج دنيوي باشد.
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ولي حس ديني عبارت است از احساس و عقل پاك و ادراك باطن كه انسان را به سعادت
و كمال رساند .اين حس به عنايت و هدايت مرد كامل نيازمند است ،زيرا اوست كه ميتواند بر
استعدادات فطري از راه تعليم و تربيت صحيح لباس فعليت بپوشاند.
نفس بسيار اوقات از طريق مكر راه رياضت و عبادت را به سالك مينمايد و مقصود او ايجاد
غرور و غفلت و صرف عمر در پوست و عبادت ظاهر است .چه بسيار از نيرومندان و زاهداني كه
پايشان از طريق مستقيم لغزيده و از راه صواب منحرف گشتهاند! اين انسان با همة تقوي و
زيركي از تأثير عوامل دروني مصونيت ندارد ،لذا او در ارشاد به وجود مرد عارفي نيازمند است.
وجود مرد عارف و كامل بر مثال حمام است ،تا كسي در وقت دخول به حمام از جامهها
تجريد نشود ،پاكي ظاهر حاصل نگردد و از اوساخ بدن تنقيه نشده و از جنابت پاك نخواهد شد،
همچنين اگر كسي در پيش مرد كامل و عارف از هستي و خودپرستي مجرد نشود،
سالك پس از مجاهده و تسلط بر نفس از اين عالم قدم فراتر نهد و افق نظرش وسيعتر
گردد ،خوشيهاي دنيا در نظرش حقير آيد و از مشاهدة معاني غيبي و ادراكات قلبي لذت برد؛
لذتي كه جاويد است و با رنج روح و انحطاط همراه نيست ،در اين حال است كه سالك از
حيراني و سرگرداني رهايي يابد.
حيرت دو نوع است :يكي حيرتي كه از شك و تردد خاطر حاصل شود كه مرادف جهل
است ،و نتيجهاش گمراهي و بيايماني است .ديگري حيرتي كه از فرط معرفت و غلبة شهود
جمال برميخيزد .اولي مذموم است و دومي ممدوح.
حيران جمال ،همواره كمال توجه به حق دارد .حيران جمال دو نوع است :يكي كسي كه
در طريق حق است و كمال توجه به حق دارد .ديگري كسي كه از خودي خود فاني و به حق
باقي گشته ،ديدار او در حكم ديدار خداست چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد «م ْن
راني فقدْ را ا ْلحق :هر که مرا ببيند در حقيقت خدا را ديده است».

عارفان و مردان كامل ،اصحاب كهف روزگار خويشند .اين اصحاب كهف در هر عصري
وجود دارند ،گرچه چشمان ناقص و ظاهربين ،ايشان را ادراك نميكنند.
ميان اين اصحاب كهف فرقي نيست ،و اگر فرقي باشد در صورت ظاهر است .پس اين
اختالف و دوگانگي از رؤيت صورت است ،ما بايد صورت را از پيش برگيريم تا به وحدت رسيم.
چنان كه نور آفتاب بر بارة شهر افتد و كنگرهها سايههاي گوناگون بر زمين افكنند ،اگر اين
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كنگرهها درهم ريزيم ،تعدد و كثرت مضمحل گردد ،همچنين هستي حقيقي واحد است و
مظاهر بسيار .بنابراين بايد چشم بر اصل گماشت كه ثبات دارد نه بر مظاهر كه معروض تغير و
تبدلند.
بقاء نصيب روحي است كه به علم و عمل فعليت يافته و به كمال رسيده ،راه تكميل نفس
به اولياء پيوستگي دارد ،ولي هركس را اعتماد نشايد بايد دل به كسي سپرد كه نور واليت از
گفتار و كردارش پيداست.

هرچه موافق ميل و طبع آدمي است ،محبوب و مطلوب است ولي هميشه موافق مصلحت
نيست ،زيرا هر خالف و معصيتي كه از انسان سر ميزند ،موافق ميل و مطلوب اوست و االّ
مرتكب نميشد .پس تبعيت از قوانين و شرايع امري است ضروري ،زيرا چون ميل و شهوت به
جوش آيد ،مصلحت در حجاب رود و انسان دانسته يا ندانسته ،به ضرر خود اقدام مينمايد.
مذاهب مختلف هر يك براي پيروان خود محبوب و مطلوب است ،به همين جهت از مذهب
ديگر پيروي نميكنند و جان و مال خود را در راه تأييد و نصرت مذهب خويش مبذول ميدارند.
ولي به حكم شرايع ،مؤمن و كافر امتياز دارند ،و حكمي براي هريك از سعادت و شقاوت و
پاداش و كيفر تعيين شده است؛ راه مؤمن ميسر و راه كافر معسر است.
ميسر آن است كه موافق مصلحت و سبب پيشرفت و ترقي انسان در مدارج كمال باشد،
كه نتيجة آن سعادت و مسرت است و به حسن عاقبت منتهي ميگردد .معسر آن است كه
سرانجام به ندامت و پشيماني گرايد و آن ،موافق طبع و مخالف مصلحت است.
مردم هوي پرست چون لگام از سر توسن شهوت بردارند و در مراتع كام و آرزو رها كنند،
دمي چند خوش و شادمان ميگردند ،ولي چون روزگار آن قوا را درهم شكند ،انگشت ندامت
به دندان برند و بر عمر گذشته و تباه شده تأسف خورند.
بر سالك است كه از رهبر كامل سخن بشنود ،زيرا ديدن عاقبت و سود و زيان اعمال ،امري
است كه عقل عادي در ادراك آن مستقل نيست و نميتواند مصلحت و مفسده را تشخيص دهد،
و كسي كه مصالح و مفاسد خود را تميز ندهد ،به باطل و افراط و تفريط گرايد و به وحدت
نرسد و در نتيجه مبتال به مسخ باطني گردد.
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نزد عارفان ،مسخ در اصل ،مسخ باطن و قلب و روحانيت انساني است ،بدينگونه كه صفات
ملكوتي او به صفات پست ناسوتي مبدل شود ،زيرا انسان هميشه صورت مطلوب خود ميگيرد
و باطنًا به شكل او در ميآيد.
كسي كه به چيزي همت ميگمارد ،فكر و خيال و عمل خود را مناسب آن ميسازد و از
فرط تعلق به آن ،طرز تفكر و تعقل او عوض ميشود و حركات خارجي او به تناسب مقصود،
شكل ديگري ميگيرد .مثالً اگر كسي به امور دنيوي عشق ورزد و در پي جاه و مال رود ،هرچند
در آغاز كار داراي عواطف لطيف باشد ،سرانجام حالت سنگ و گل به خود گيرد و به مرتبة
جمادي رسد.
اين همه نتيجه حب جاه و مال است كه عواطف انساني را از او جدا كرده و او را به صورت
درندگان و ددان آدمخوار درآورده است .عارفان اين تبديل را مسخ باطن يا قلب گويند ،و اين
قاعده از طريق حكمت و اتحاد مُدرِك و مُدرَك درخور توجيه است.
ما مسخ باطني را از طريق علم حكمت چنين اثبات ميكنيم كه شيئيت هر چيزي به
صورت اوست كه بدان از سايرين امتياز دارد .نفس در آغاز بالقوه است و فعليت او از مُدرَكات و
صور علمي و ملكاتي است كه بدانها متحقق گشته است .اگر فعليات او از جنس درندگان باشد،
او به معني درنده و به صورت ،انسان است .و اگر فعليات او از جنس فعليات بهائم و ستوران
باشد ،او به معني بهيمه و ستور و به صورت ،بشر است و اين اختالف صورت ظاهر ،مانع از
اشتراك وي با سباع و بهائم نميگردد ،زيرا آنها نيز از جهت صورت با هم اختالف دارند ،عمده
صفاتي است كه با آنها متصفاند ،پس اختالف آنها با انسان از حيث صورت ظاهري مانع اتحاد
باطني ايشان نخواهد شد.
بسياري از سالكين و علماء با اين كه در راه وصال مجاهدت فراواني نمودند ،ليكن چون
سلوك ايشان از روي قاعدة صحيح نبود ،حقيقت انسانيت يا آدم مسجود را نشناختند؛ حقيقت
انسانيت يعني مظهر ذات و اسماء و صفات الهي.
 .هيچ يك از مراتب وجود ،استعداد آن ندارند كه
خداوند متعال را به نحو كمال و تمام بشناسند مگر انسان ،اين است كه حقيقت انساني ،غايت
ايجاد نيز هست و آفرينش ،محفوظ به بقاء و دوام اوست و چون اين نوع از ميان برخيزد ،دورة
عالم به سر ميرسد.
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 .زيرا
ماليك در عالم خود محدودند و از مرتبة خود عبور نتوانند كرد ،و از نعمت كمال عشق انساني
كه محرك اصلي آفرينش است ،محرومند و به سبب اين محدوديت و بينصيبي است كه آدم
را نشناختند و زبان اعتراض بر خلقت وي گشودند تا اين كه به جامعيت او پي بردند.
سالك چون در عشق به كمال رسد نسبت ،معكوس گردد .يعني عاشق ،معشوق شود و
معشوق عاشق ،چنان كه حضرت رسول اكرم(ص) محبوب خدا بود ،ولي ميتوان گفت كه عاشقي
صفت باطن ،و معشوقي صفت ظاهر او بود.
آري اگر معرفت به درجة كمال رسد ،سالك كه خود را عاشق ميديد ،خويش را معشوق
يابد.
وعظ همچنان كه از گفتار حاصل ميشود از قلب پاك انسان و از تأثير حالت رهبر كامل
نيز حاصل ميگردد ،اين است كه رهبر كامل به گفتار و حالت خويش سالك حقيقي را به عالم
غيب ميكشاند .رهبر كامل سالك را گاهي به گفتار و گاهي به حالت خويش ارشاد ميكند.
كساني كه به ارشاد باطني و حالتي و قلبي بياعتنا هستند و تنها و تنها ارشاد را در الفاظ
ميجويند ،آنان دستخوش الفاظند و از اشارات و نظرات و ارشادات باطني بينصيباند.
ادراك گوش و قوة سامعه و باصره محدود است به حدود و شرايط خاصي .فاصلة صوت و
شدت و ضعف و پستي و بلندي آن در كيفيت استماع مؤثر است ،اين است كه گوشها در
ادراك صوت اختالف دارند ،پس قوة سامعه حسي است محدود.
ولي همين گوش و چشم محدود ،اگر مجهز به وسايل علمي شود ،دايرة ادراك آن وسعت
مييابد ،مثل اين كه گوش اصوات را به وسيلة تلفن و راديو از فاصلة بسيار دور دريابد ،و چشم
به وسيلة ذرهبين و دوربين اشيائي را ادراك كند كه بدون آن ،ادراك براي او ميسر نگردد و اين
مطلب ،نسبت به امور حسي است.
اما نسبت به امور غيبي چنين است كه اگر اين گوش و چشم از بند حسي آزاد شوند،
ميتوانند اصوات و نفخات روحاني و صور مثالي و مجردات را ببينند و بشنوند ،و اين در صورتي
است كه به صفت اطالق متصف شوند.
حقيقت يكي بيش نيست و امتياز در تعين و تشخص است .چشم راستبين و حقنگر جز
واحد نبيند ،كسي كه كثرت بيند از فساد و بيماري ديد و بصيرت اوست .كسي تا حدود كثرت
را در هم نريزد ،به سعادت جاويد نخواهد رسيد.
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مصنوعات و علوم نقلي اگر سبب توقف و تعصب شود ،بيگمان انسان را محدود ميكند و
از پيشرفت و كسب معارف بيشتر بازميدارد ،مانند كساني كه به قول و عقايد شخصي يا طبقهاي
خاص اعتقاد مفرط داشته باشند كه غالبًا ياراي شنيدن اقوال مخالف را ندارند و بدين سبب از
اطالع به اقوال و عقايد ديگران محرومند؛ مانند دستهاي كه حقيقت را منحصر در آراء حكماء
قديم ميپندارند و از مواهب تمدن و فرهنگ امروزي بينصيباند.
بنابراين سالك نبايد گوش و چشم خود را دربند كند ،بلكه بايد آنها را از هر بند و قيدي
آزاد سازد .رجوع به حق تعالي به ابقاء انانيت و لوازم شخصيت ممكن نيست .تا مقيد از قيد
رهايي نيابد ،به حقيقت نرسد و تا خروج از حواس ظاهر به حصول نپيوندد ،گوش دل مستعد
سماع خطاب حق نگردد.
پس سالك بايد گوش حسي را بربندد و تفكر را از قيد محسوسات آزاد سازد ،زيرا فكر
مشوب به جهل است و با معرفت آميخته به جهل و ظلمت و ناداني ،نميتوان به علم و نور
محض رسيد.
رهبر كامل ،سالك را به علم و معرفت پرورش ميدهد و به تدريج او را از عالم حسي و
خيال و وهم ميگذراند و به حقيقت ميرساند تا به جائي كه او از حضانت مستغني گردد.
رهبر كامل از آرزوهاي نفساني و از جهان حسي به كلي گسسته است ،هر كاري را كه
انجام ميدهد به خاطر حق است و از جهتي كه از خود فاني و به حق باقي و از حيات دائم
برخوردار است ،او زندة جاويد است.
طريق طلب و مراتب سلوك ،دشواريها و آفتهاي بسيار دارد و سالك نميتواند به تنهايي
آنها را دفع كند .سلوك بدون رهبر كامل ،خويش را در تهلكه و خطر افكندن است .بنابراين
انسان در زندگي محتاج به دليلي است كه او را به مقصد رساند و از بيراهه رفتن رهايي دهد.
ولي هركس شايستة پيشوايي نيست و نبايد خود را به هركسي تسليم نمود ،زيرا مربي
بيخبر و بي اطالع از رموز تربيت ،مانند طبيب جاهل است كه مرض را سختتر كند و در اثر
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معالجة غلط ،بيماري بر سر بيماري نهد و درد بر درد افزايد و در نتيجه ،صفات رذيله مانند حقد
و حسد در او قوت گيرد.
حسد صفتي است كه منشأ آن غالبًا احساس نقص خود و كمال غير است ،به همراه حقد
و بدخواهي كه از شريري سرچشمه ميگيرد .بدين جهت حاسد آرزو ميبرد كه اگر خود هم
نتواند ،حوادث آن كمال را از او زايل گرداند و همواره از اين انديشه رنج ميبرد و در خود
فروميرود.
حسد مركّب است از چند صفت زشت و پليد كه نتيجة آن بسيار خطرناك است ،زيرا
احساس نقص بالطبع بايد انسان را به طلب كمال و فضيلت برانگيزد ،ولي چون حسد همراه
حقد و بدخواهي است ،به جاي اين كه حاسد درصدد عالج نقص خود برآيد ،ميخواهد كه
محسود از كمال محروم شود و حوادث او را در حصول اين آرزو مدد كند .اين صفت ناشي از
ضعف نفس است و نتيجة آن اندوه بيپايان ،زيرا جريان امور و سير حوادث به اختيار كسي
نيست .سنّت خدائي و قانون طبيعت بر اين است كه شخص واجد شرايط و داراي كمال موفق
گردد ،و شخص ناقص و فاقد شرايط در حضيض مذلت ماند.
جسد و بدن خاكي سرچشمة احتياج و فقر است و حسد نيز ناشي از احتياج و نقص
ميباشد ،اين است كه جسد را خانه و منزلگاه حسد شمردهاند ،ولي همين خانة آلوده به حسد
و نقص به موجب آيه شريفه «انْ طهِّ را ب ْيتِي :خانه مرا پاكيزه كنيد» نسبتي با حق تعالي دارد كه
دل در آن جاي گرفته و تجليگاه حق و خانه اوست .پس بايد او را از مالحظه اغيار به توبه و
طاعت پاك نگاهداشت.
يكي از وظايف مهمه سالك تفكر است كه سبب وصول به دانش ميباشد ،بدون تفكر
نميتوان به حقيقت رسيد .كسي كه چراغ تفكر خود را خاموش ميكند ،مانند كسي است كه
در شب تاريك شمعي را كه سبب هدايت وي به كوي معشوق است ،خاموش كند و در نتيجه
راه به جايي نبرد و از ديدار محروم گردد.
بزرگان  ،تفكر و تحصيل علوم بحثي و نظري را كه تنها به خاطر امور دنيوي باشد ،مانع
وصول و حجاب معرفت دانستهاند .علم حقيقي به واسطة تهذيب اخالق و تصفيه باطن دست
دهد و اگر قلب از زنگار معاصي زدوده شود ،حقايق و معارف و علوم از لوح محفوظ در آن
منعكس گردد.
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همة سخنان و اعمال آدمي در خود او و ديگران بدون شك و ترديد انعكاسي به جا
ميگذارد ،اين انعكاس نسبتي با شخصيت انسان در همنشينان و خانوادهاش و افراد جامعه دارد
و ممكن است آن را به تقليد يا مخالفت وادارد .بدين مناسبت ،عمل آدمي را ميتوان به ريگي
كه در استخر يا آب دريا افكنند ،تشبيه كرد كه از انداختن آن دواير و موجهاي متعدد در سطح
آب نقش ميبندد ،ولي آن ريگ به عمق رفته و در ته آب فرومينشيند.
همچنين گفتار و كردار آدمي كه عرض است فناء ميپذيرد ،لكن آثار آن ممكن است به
روزگار دراز باقي ماند و از شخصي به شخصي يا از دوري به دوري منتقل شود و اين آثار ،مواليد
عمل است كه در اختيار انسان نيست.
پس انسان سخني كه ميگويد و عملي كه انجام ميدهد نبايد از نتايج آن غفلت ورزد كه
ممكن است سخن و عمل او ،موجب هدايت يا گمراهي يك تن يا چند تن و يا چندين نسل
گردد.
تن مطيع دل است و ارادة آدمي است كه او را به كار ميكشد و به عمل وا ميدارد .نيت،
روح عمل و عمل ،ظهور نيت است و هر عملي كه انسان انجام ميدهد ،به رنگ نيت اوست
اگرچه گاهي ظاهر عمل با نيت مطابقت نكند.
پس اعمال انسان خواه دروني باشد يا بيروني ،مناسب حال و شخصيت و به فرمودة قرآن
ِ
شاكلتِ ِه :بگو هر كس بر حسب ساختار شخصيت
ل علي
ل ُ
كريم در خور شاكلة اوست «قُ ْ
ك ٌّ
ل ي ْعم ُ
خود عمل میكند» ،بدين معني كه هرگاه آدمي ارادة فعلي كند ،عمل رنگ نيت به خود گيرد.
مثالً وقتي مرد رياكار ميخواهد نماز بگذارد ،خودپسندي و عجب به هيجان آمده و در
نماز تأثير ميكند و آن را به صورت خود برميگرداند ،در نتيجه نماز كه موجب قرب الهي است،
سبب قوت نفس او و دوري از حق تعالي ميگردد.
برعكس ،مرد رسته از هوي چون بر عملي همت گمارد ،رنگ حال معنويش در عمل ظاهر
گردد ،اگرچه آن عمل به صورت مذموم و نامشروع باشد ،رنگ صواب و مصلحت به خود ميگيرد،
مانند تعلم سحر براي اطالع بر دقايق آن و برحذر داشتن عامة خلق از پيروي و اعتقاد بدان.
سحر هرچند به حكم شريعت اسالم حرام است ،ولي با قصد و نيت مذكور مباح است و كسي
كه آن را آموخته ،مصيب و مأجور شناخته ميشود .بر همين قياس ،ادراك را در نظر ميگيريم
كه امري است عقالني ،اگر محرك براي خير و تقرب به حق تعالي باشد ،آن ادراك علم و خير
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است و اگر به قصد رياست و ستم و تصرف مال غير باشد ،جهل و شر محض است .زيرا مقصود
از علم ،راه يافتن به حقيقت و طرق خير است و هر عملي كه سبب خير و نجات و رستگاري
نباشد ،با جهل تفاوتي ندارد ،بدين جهت
آدمي ناقص و محتاج است و احساس احتياج و نياز ،مستلزم سوز دل است .بدين جهت
بزرگان به ما توصيه فرمودهاند كه
مرد خدا در عالم هستي ،حكم مردمك چشم را دارد ،مردمك چشم است كه راه را تميز
ميدهد و انسان را به حركت برميانگيزد يا او را از حركت باز ميدارد .مردان خدا چون در قلوب
تصرف دارند ،مردمك عالم وجودند؛ آنان نقطة مركزي ديد و شهودند.
تن انسان مانند قفس است زيرا جان علوي بـه علت آويزش با آن ،نميتواند در عالم قدس
به پرواز آيد .اين معاشران منحرف هر دمي اين قفس را براي جان علوي تنگتر ميسازند ،زيرا
آنان به سخن خوش و ايجاد تعلق ،انسان را از درون خويش منصرف كرده و به خود مشغول
ميسازند و پيش ترقي و استكمال وي ديواري ميكشند .غالبًا اعتمادي به وجود ميآورند كه
كامالً بيبنياد است ،چنان كه در وقت حاجت و آزمايش ،معلوم ميگردد كه آن اعتماد سخت
واهي و بياساس بوده است.
بدين جهت اين فريب خوردن نسبت به اميال انسان مختلف است.
تا سازگاري عوامل دروني و بيروني صورت نپذيرد ،انسان فريب مردمان جاهطلب و شهرتطلب
را نميخورد.
آوازه و نام و شهرتطلبي آن است كه مردم كسي را به صفتي از صفات كمال ،خواه
جسماني باشد يا معنوي و روحاني ،بستايند و اين صفتي است بسيار خطرناك ،به ظاهر نيك و
مطلوب و در حقيقت بسيار زشت .مقصود از شهرتطلبي ،تمكن و حصول منزلت است در
دلهاي مردم كه ايشان با كمال ميل و رغبت و بدون هيچ اكراهي آنچه را آرزو و دلخواه اوست،
به جا آورند.
جاهطلبي يكي از زشتترين صفات است و مقصود از آن ،مسخر كردن و به تصرف درآوردن
دلهاي مردم است تا آنان را بنده و بردة خود سازد و تحت فرمان خويش قرار دهد ،ولي او هيچ
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تعهدي نسبت به آنها نداشته باشد .البته اگر اين نامطلبي توأم با اخالص و رضاي حق بوده و
براي خير و سعادت بشر باشد ،مردود نيست.
در حقيقت ،جاهطلبي و فخر و مباهات از آثار باقي ماندن در اسارت وهم و خيال است .اما
عارف از عالم حس و خيال رسته و وارد عالم معنويات و معقوالت گشته است.
براي جاهطلبان ضررهاي بيشماري حاصل ميشود:
اولين زيان آن است كه مدح او را مغرور ميكند و غرور ،بياحتياطي و كمي دقت به بار
ميآورد و نتيجة آن ،خطاكاري و عصيان است كه منجر به سقوط و انحطاط ميگردد.
دومين زيان آن است كه جاهطلبي انسان را وادار ميكند كه حال خويش را مناسب حال
و موافق عقايد مردم سازد و اين خود ،ريشة نفاق است كه صفتي است مذموم و ناپسند.
سومين زيان جاهطلبي آن است كه انسان را از استقالل فكري و روحي مياندازد و از مسير
حقيقي كمال دور مـيكنـد و در نتيجه بـه كمال نيروهاي قواي باطني كـه در نهـاد او نهفتـه
است ،دست نمييابد.
مدح ،امري است زوالپذير و مبتني بر حاجت ،مانند كفي است در روي آب و يا حبابي
است در سطح آب دريا ،هميشه لغزان و در حال گردش ،و در يك نقطه ثابت نميماند ،از اينرو
بزرگان با توجه به زيانهاي مدح ،همواره خويشتن را از مدح بركنار داشتهاند.
«حضرت رسول اكرم(ص) در مورد ستايشگري فرمود :واي بر تو ،پشت ممدوح بشكستي و
در صورتي كه سخن ترا بشنود و بپذيرد تا روز رستاخيز روي رستگاري نميبيند:

الل ِه

ل ِ ْل ِ
ماد ِح و يْحك قس ْمت ظهْ ر ُه و ل ْو س ِمعك ما ا ْفلح اِلي ي ْو ِم ا ْل ِقيامة».

قال ر ُسولُ

هستي آدمي بيش از هرچيز به ادراكي بستگي دارد كه مولود خيال و عقل و قلب اوست.
پس اجماالً براي هركسي ميتوان سه گونه شخصيت در نظر گرفت :شخصيت خيالي ،شخصيت
عقلي ،شخصيت قلبي .اين كه كداميك از اين شخصيتها در زندگي و سرنوشت آدمي نقش
مؤثرتري دارد ،و كداميك از آنها سيطره و نفوذش در حصول سعادت مؤثرتر است ،از جمله
مسائلي است كه در موضوعات قبلي ذكر شده است.
مسئله كيفيت رشد و بلوغ خيالي و عقلي و قلبي افراد كه در تكوين حيات و سرنوشت آنها
نقشهاي بزرگي ايفا ميكند ،موضوعي است كه نميتوان آن را ناديده گرفت .بديهي است هرگاه
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رشد و بلوغ عقلي و قلبي آدمي به حد كمال رسد ،به تبعيت از كيفيات و خصوصيات وجودي
خود كه توأم با هيجان و جوش و خروش نهاني است ،ميتواند در حصول خواهشهاي معنوي
گامهايي بردارد.
انگيزة اصلي كوشش و چراغ راه پژوهش در اسرار وجود انسان و تحرّي در طريق وصول
دانش و حصول بينش به حقايق جهان و ايدهآلهايي كه مبدأ تحوالت شگرف ميگردد ،جوش
و خروش و غوغا و هيجاناتي است كه در نهاد نوادر و نوابع و مردان برجسته برپاست.
نوع انسان با تمام موجودات جهان در مقابل هستي نامتناهي ،حكم عدم را دارد و حيات و
مماتش به موئي بسته و ميكرب كوچكي ميتواند اركان وجودش را متزلزل ساخته و به ديار
عدم رهسپارش سازد .او در آمدن به اين جهان و رفتن از آن ،نه ارادهاي دارد و نه اختياري .اما
همين جنبندة متفکر ،خود مظهري است از شگفتيهاي خلقت كه هر برگي از دفتر حياتش از
اسرار و رموز هستي و حقايق مشحون گرديده است.
اما كساني كه از رشد و بلوغ عقلي و قلبي برخوردار نيستند ،كمترين توجهي به مسائل
معنوي ندارند .ايشان هدف اصلي و مفهوم و معني زندگي را خارج از كادر ارضاء غرايز و درك
خوشيهاي ناپايدار و زودگذر ندانسته و در نتيجه نميتوانند به درك حقيقت نايل آيند.
گرچه تعيين و تشخيص و طبقهبندي اشخاص از لحاظ تكامل و رشد و بلوغ عقلي و قلبي،
امر آساني نيست ،ولي اجماالً ميتوان آنان را به دو گروه تقسيم كرد:
اول  -كساني كه از رشد و بلوغ عقلي و قلبي برخوردار نيستند و هدف از حيات را در كادر
ارضاء غرايز و خوشيهاي ناپايدار خالصه نمودهاند.
دوم  -كساني كه طرز تفكر و تعقلشان با دسته اول تفاوت فاحش دارد .ايشان هدف اصلي
حيات را به تبعيت از قواي مدركه رشد و تكامل يافته ،ماوراء اين لذايذ و خوشيهاي زودگذر
ميدانند.
گروه اول به علت عدم برخورداري از رشد و بلوغ عقلي و قلبي از فضايل و كماالت عقلي و
قلبي محرومند .آنان به تبعيت از پندار نادرست خود و به محك و معيار و ميزان عقل و فهم
خويش ،خود را كاملتر و داناتر از ديگران ميپندارند .آنان در اثر اين گمان نادرست ،همچنان
در عالم احالم و تخيالت ساخته و پرداخته قواي مدركة ناقص و انديشههاي منحرف خود،
متوقف ميمانند.
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اين گروه به علت ضعف نيروي عقلي در تشخيص حقايق ،تصور ميكنند آنچه به احساس
و ادراكشان درآمده ،با حقيقت محض برابر است و آنچه خالف آنهاست عاطل و باطل .اينان به
تبعيت از حس خودخواهي تصور ميكنند كه به حريم حقايق به حد كمال راه يافتهاند ،لذا تمام
اسرار هستي را حل شده دانسته و بحث و فحث در پيرامون آن را عبث و بيهوده ميپندارند.
اين دسته چون در سراسر عمر تحت تبعيت افكار و نظريات خود واقع شدهاند ،چنان واله
و شيداي شخصيت خود بوده و چنان حس خودخواهي و خودپرستي بر افكارشان چيره شده
كه حقيقت امر بر آنان مشتبه گرديده است .آنان با ساختن يك مرز خيالي ،حساب شخصيت
خود را از جهانيان جدا كرده و در عالم تخيل ،كاخ فناناپذيري مصون از گزند حوادث بنا نموده
و به آن كاخ ،عنوان ما و من مينهند.
اين كاخ ما و من ،زندان وحشتناكي است كه مردم كوتهنظر در خيال خود آن را ساختهاند.
آنان را نه چشم واقعبيني است كه زيباييهاي واقعي را بنگرند ،و نه گوش شنوايي كه نداي
عالم غيبي و حقيقت را بشنوند.
اما گروه دوم به تبعيت از نيازهاي دروني ،به نسبت برخورداري از رشد و بلوغ عقلي و قلبي،
از خواهشهاي معنوي پيروي نموده و از گرفتاريها و ناهنجاريهاي دردناك زندگي و مطايب
و مصائب يأسآور آن ،كه مولود قيود و آرمانها و آرزوهاي زودگذر و ناپايدار است ،ميگريزند.
مردان برجسته و پيشروان كاروان عالم بشريت كه هريك به نوعي خاص در قلمرو سرنوشت
جهانيان نقش بزرگي را ايفاء نمودهاند ،داراي قلبي پاك و زيبا بوده و همواره از آلودگيهاي
زندگي گريخته و به جهان معقوالت و مجردات پناه بردهاند.
آري تبعيت از خواهشهاي معنوي و تالش در تحرّي حقيقت ،موجب آرامش خاطر است.
بديهي است با افكار مزاحمي كه مولود قيود و تعلقات بيبنيان زندگي است ،فراهم آمدن آرامش
خاطر محال و ممتنع است .تا زماني كه آدمي در چنگ تخيالت مشوش گرفتار است ،نميتواند
به جهان معقوالت درآمده و به تفكر و تعقل پردازد و به حريم حقايق راه يابد.

فيض الهي در هر آني جاري است و هرگز گسسته نميشود .وجود حضرات انبياء و اوصياء
و اولياء و واردات قلبي از آثار فيض بيپايان الهي است.
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در هر دوري مظاهر امر و نهي حق و مردان حق وجود دارند ،و حق بر دل خاصان خود در
هر دور و زماني تجلي ميكند و رابطه حق با خلق هرگز منقطع نميشود ،لكن شرط استفاده از
اين فيض ،طلب راستين و استعداد و آمادگي باطني است.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :خوشا به حال آن كه مرا ديد يا كسي را ديد كه مرا ديد.
بايد دانست كه مقصود از رؤيت حضرات انبياء و اوصياء عليهم السالم ،ادراك معاني و اوصافي
است كه خداوند متعال بر ايشان افاضه فرموده ،و سپس تحقق يافتن به آن معاني و اوصاف ،و
مراد رؤيت حسي نيست.
حديث « ُطوبي لِم ْن راني :خوشا به حال کسی که مرا ببيند» نيز ناظر به اين حقيقت است،
وگرنه بسياري از كفّار صورت محمدي(ص) را به رؤيت حسي بيشتر و پيشتر از بسياري از صحابه
ديده بودند .بي گمان از ديدن روي آن بزرگوار ،منكران را هيچ ذوق ايمان در دل حاصل
ريه ْم يَ ْن ُ
ظ ُرون
نميشود .نظر به اين حقيقت است كه خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد «و ت ُ

اِل ْيك و ُه ْم ْل ُيَ ْب ِص ُرون :اي

محمد(ص)

ميبيني منكران را كه بر تو مينگرند ،ولي ترا آنچنان كه

توئي نميبينند».
هريك از انبياء در رتبت باطني و درك علوم غيبي در حد كمالند كه در ادوار مختلف ،به
امر الهي ظاهر ميشوند .حضرت سليمان آفات قدرت را دريافته بود ،از اين جهت از خداي
خواست كه اين سلطنت و جاه و جاللي را كه او دارد ،به كسي دهد كه در رتبت باطني و درك
حقيقت و دريافت آفات قدرت ،همپايه او باشد تا در دام غرور نيفتد و دين و دانش و حقيقت و
بينش خود را به دست عجب و خودبيني نسپارد .لفظ « ِم ْن ب ْعدي :پس از من» در آية شريفه،
صفت است براي « ِْلح ٍد :هيچ كس را» و مفاد آيه شريفه ،تأخر مقام معنوي است نه تأخر مقام

زماني.
از جهت باطن ،سليمان مجموع اوصافي است كه پسر داوود بدان تحقق يافته و هركس كه
بدان اوصاف متحقق گردد ،او خود سليمان ديگر است كه در صورت ،مختلف است و به حقيقتْ
ب ْ
ب لي ُم ْلكا ْل يَنَْبغي ِْلح ٍد ِم ْن ب ْعدي اِنك انْت
اغ ِف ْرلي وه ْ
متحد .اين است معني آيه شريفه «ر ِّ

ّاب :گفت پروردگارا مرا ببخش و سلطنتی به من ارزاني دار كه هيچ كس را پس از من
ا ْلوه ُ
سزاوار نباشد در حقيقت تويي كه خود بسيار بخشندهاي».
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حضرت سليمان از خداي خويش ميخواهد سلطنتي بر وي عطا كند كه كسي درخور آن
نباشد .بعضي ندانسته حضرت سليمان را به بخل و حسد متهم كردهاند ،در صورتي كه پيامبران
حسد نميكنند و بخل نميورزند .چه ،اين دو صفت از نقص و تنگنظري برخيزد ،و حضرات
انبياء از آن منزّهاند.
مقصود حضرت سليمان اين بود كه :الهي مرا سلطنتي ده كه به ارث و ساير علل و اسباب
انتقال به ديگري نرسد .معني درخواست او مزيد قرب بود ،زيرا پرهيز از خوشيهاي دنيا با وجود
قدرت ،كار هركسي نيست و مطلوب او اين بود كه با وجود قدرت و پرهيزكاري ،مستحق قرب
بيشتر گردد.
لذات دنيا نقد است و لذات آخرت نسيه ،و گذشتن از لذات نقد كار هركسي نيست .حضرت
سليمان ميخواهد كه قدرت دنيوي او را از امور اخروي منصرف نسازد .ملك و قدرت اين جهان
دير نميپايد ولي غافالن به حصول آن دلبستهاند .حضرت سليمان ميخواهد كه قدرت او
عبرتآموز غافالن گردد.
تحمل قدرت و توانايي بيحساب ،آنچنان كه حضرت سليمان داشت ،در حد هركسي
نيست .زيرا ميل و قدرت كه يكي عامل و محرك دروني و ديگري محرك خارجي است ،آدمي
را گمراه ميكند .ورطهاي است كه صاحبان پرهيز و تقوي و عفت در آن غرق شده و رهائي
نيافتهاند .خطري است كه به صور گوناگون ظهور ميكند ،مردم صاحب قدرت از بيم جان بر
خود ميلرزند و آسوده نميخسبند و از روي اطمينان نميخورند و نميآشامند ،در زندان خوف
و نگراني محبوسند ،ظاهري تمام نعمت و باطني همه تشويش و نقمت.
مال و منال و تجمّل و زر و سيم ،آدمي را به خود مشغول ميسازد و از تحصيل كماالت
باز ميدارد .متملقان و چاپلوسان به طمع مال و جاه به گرد صاحبان آن جمع ميشوند ،و خطا
و اشتباهشان را به ستايش دور از حقيقت و به صورت صواب جلوه ميدهند و به تدريج به آنان
شخصيتي تلقيني و غير عادي ميدهند تا بر خطاكاري و هويپرستي جريتر سازند.
كسي كه همقدم و همپايه سليمان است از جاه و جالل او را زيان نميرسد ،ولي
ضعيفهمتاني كه از اوصاف سليماني محرومند درخور آن نيستند .آري ناقص و كامل در مباشرت
امور دنيوي و اداء تكليف شرعي تفاوت دارند.
حليت و حرمت غالبًا در مورد اشخاص متفاوت است و بستگي دارد به آثاري كه از آن در
نفس حاصل ميشـود .چنان كـه ثروت و طاعت و عبادت در مرد رياكار و فاسد ،سبب دوری و
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بعد از كمال ربوبي است ولي در مرد كامل ،سبب مزيد اتصال است .ناقص ،آب قليل را ماند كه
به اندك پليدي ،حكم پاكي خود را از دست ميدهد ،ولي مرد كامل درياي بيكران را ماند كه
ناپاك نميگردد.
اين دعا به الهام خدا بود و حضرت سليمان از پيش خود نخواست .او به حد كمال رسيده
بود ،سلطنت و جاه و جالل و قدرت ،او را از راه به در نميبرد و ملك و جاللش بر استغراقش
مي افزود .لكن عقول اكثر مردم به واسطه دخول در عالم طبيعت ،مكدر و از درك دقايق مكائد
جند شيطان و طريق غلبه بر ايشان قاصر است .پس طالبان را در اين مرحله از رجوع به استاد
كامل چاره نيست و االّ قدرت ،سبب ضاللت و هالكت آنان خواهد شد.
اي همسفران سلك حقيقت و صفا و پويندگان راه خلوص و وفا «اُ ْم ُ
ت نارا لعلّي
كثُوا اِنّي ان ْس ُ

اتيك ُْم ِمنْها بِخب ٍر ا ْو ج ْذوة ِمن النّارِ لعلك ُْم ت ْصطلُون :بايستيد من آتشي را احساس كردم ،شايد از آن
براي شما خبري آورم يا آتشگيرهاي بياورم شايد گرم شويد».

سوداي تمناي سلوك طريق حق ،سرهاي ملوك معنوي را شايد و از دست هر گداي
بينوايي فتح اين باب اعظم برنيايد .اگـر از تصرف ابليس پر تلبيس خالصي توان يافت ،و لباس
اسالم و كسوت ايمان از جهان جان به در توان برد ،دولتي است تمام و سعادتي است مدام.
با چندين هزار آفات كه در راه آدمي بنهادند و به چندين گونه ابتال كه او را مبتال نمودند
ب الشه ِ
وات :دوستي خواستنيها براي مردم آراسته شده» است
و از دامگاه دنيا كه « ُز يِّن لِلنّا ِ
س ُ
ح ُّ
و از دامگاهي كه هفت دانة

« ِمن الن ِ
ب وا ْل ِفض ِة وا ْلخ ْيلِ ا ْل ُمسوم ِة
ِّساء وا ْلبنين وا ْلقناطي ِر ا ْل ُمقنْطر ِة ِمن الذه ِ

واْلنْعا ِم وا ْلح ْر ِث :از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سيم و اسبهاي نشاندار و دامها و

كشتزارها» در آن پاشيده شده ،اگر توفيق و نظر و عنايت الهي نباشد ،چگونه رهايي توان يافت.
حضرت آدم عليه السالم را با آن همه شرف و

مرتبه بيش از يك دانه منع نكردند «و ْل ت ْقربا

ِ
هذ ِه الشجرة :و به اين درخت نزديك نشويد» .چون توفيق امتناع با او رفيق نشد ،به دام عصيان

و نسيان افتاد «و عصي ادم رب ُه فغوي :و آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت» و

چون توفيق ،رفيق او شد «اِ ْصطفي ادم :آدم را برگزيد » بود.
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چون توفيق با حضرت آدم(ع) رفيق نشد ،كامگاه بهشت كه «ولك ُْم فيها ما ت ْشتهي انْ ُفسك ُْم :و
هر چه دلهايتان بخواهد در بهشت براي شماست» او را دامگاه گشت .ابليس به يك دانه دو
صيد ميكرد «فازل ُهما الش ْيطانُ  :پس شيطان هر دو را بلغزانيد» دنيا او را دامگاه بود ،چون توفيق
يار گشت ،كامگاه آمد كه به كلمه «ربنا ظل ْمنا انْ ُفسنا :پروردگارا ما بر خويشتن ستم كرديم» به

اجت ُبه :سپس پروردگارش او را برگزيد» رسيد.
كام «ثُم ْ

هريك از سالسل و اغالل كه براي شقي و اشقي ساختند ،از آن هفت متاع بود و هر دركه
ب الشه ِ
وات :دوستي خواستنيها
كه از دركات دوزخ برايشان ساختند ،از سرمايه « ُز يِّن لِلنّا ِ
س ُ
ح ُّ
براي مردم آراسته شده» بود .اين هفت شهوت را هفت در دوزخ گشاده كردند

«لها س ْبع ُة اب ٍ
ْواب:

دوزخي كه براي آن هفت در است».
توفيق الهي طايفهاي را بر صوب درجات عاليه

«و سيق الذين اتق ْوا:

و كساني كه از

پروردگارشان پروا داشتهاند به سوي بهشت سوق داده شوند» بر جادة «و امّا م ْن خاف مقام ربِّ ِه :و
اما كسي كه از مقام پروردگارش هراسيد » به قدم

«و نهي الن ْفس عنِ

ا ْلهوي :و نفس خود را از

هوس باز داشت» به معاد «ف ِان ا ْلجنَة ِهي ا ْلماوي :پس جايگاه او همان بهشت است» رسانيد.

توفيق الهي طايفهاي را هم به سوي دركات به كمند قهر «و سيق الذين كف ُروا :و كساني كه

كافر شدهاند به سوي جهنم رانده شوند» بر جاده «فا ّما م ْن طغي :اما هر كه طغيان كرد » به قدم

«و اثر ا ْلحيوة ال ُّدنْيا :و زندگي پست دنيا را برگزيد» به معاد «ف ِان ا ْلجحيم ِهي ا ْلماوي :پس جايگاه او
همان آتش است» رسانيد.

اگر توفيق الهي نباشد ،چگونه ميتوان از عذاب الهي رست و بند طلسمات اعظم او را با
كدام قدرت و قوت توان شكست؟
.

نفس در اين حالت كه به تصرف جذبه «اِ ْر ِجعي :بازگرد» به مرجع خود ميرسد ،از

عوالم مختلفي كه گذر كرده و آمده ،بايد بار ديگر گذر كند .حكمت اين آمد و شد آن كه به
عوالم حق آشنا شده ،و از هر عالمي گنجها و اسراري كه تعبيه شده است بردارد و بدانها آشنا
گردد.
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در ابتدا كه از عوالم مختلف گذر ميكرد و ميآمد ،در هر عالم چيزي به وام ميگرفت و از
خود ،آنجا گرو مي نهاد .در مراجعت تا وام هر مقام را نپردازد و رهن خود را بازنستاند ،نگذارند
كه بگذرد.
روندة زنده آن است كه از صفات خاك بگذرد ،و صفات خاك ،ظلمت و كثافت و ثقل و
كدورت است .از خاصيت ظلمت ،جهل و نابينائي برخيزد .از خاصيت كثافت ،بيرحمي و
بيشفقتي و سخت دلي پديد آيد .از خاصيت ثقل ،خست طبع و ركاكت و فرومايگي و دنائت و
خواري ظاهر شود .از خاصيت كدورت ،تفرقه خيزد .سالك اين جمله صفات ذميمه را از خاك
به وام گرفته و در مقابل ،كرم و فتوت و مروت و رحمت و شفقت و رأفت و علم و يقين و صدق
و صفا و رفعت و شرف و نورانيت ،رهن نهاده است.
پس ،از مقام خاك نتواند گذشتن تا وام خود را نپردازد ،و به مقام اصلي خويش نرسد تا
رهن خود را بازستاند .چون اين وام ها را رد كند و رهن خود باز ستاند ،به مقر اصلي واصل آيد.
در اين مقام است كه او را به سلطنت خالفت نصب كنند ،و به خلعت نيابت و به منشور سيادت
اللهم مالِك ا ْل ُم ْل ِ
بر جملگي عوالم غيب و شهادت مالك گردانند «قُلِ
ك تُؤْ تِي ا ْل ُم ْلك م ْن تشاء و تَ ْنزِعُ
ُ

ا ْل ُم ْلك ِمم ْن تشاءُ :بگو بار خدايا تويي كه فرمانفرمايي هر آن كس را كه خواهي فرمانروايي بخشي
و از هر كه خواهي فرمانروايي را باز ستاني و هر كه را خواهي عزت بخشي و هر كه را خواهي
خوار گرداني».

سالك در طريق حق از همان لحظهاي كه به راه ميافتد و در پي تكميل خود برميآيد،
در راه وصول به منظور و مقصود از منازل و مراحلي ميگذرد .او مانند مسافرين جهانپيما ،هر
دم با منظرهاي مواجه ميشود و در هر قدم مشكلي مييابد و به نشيبها و فرازها برميخورد و
بيابانهاي وحشتافزا و راههاي بينهايت در پيش ميبيند.
بسيار واقع شده برخي از خامان ،ره نرفته از طريق حق ،عنان برتافتهاند ،برخي در همان
بدايت طريق ،وحشتزده ماندهاند ،و بعضي در بادية سرگرداني مانند راهروي كه در شب سياهي
راه مقصود را گم كرده واماندهاند .تنها معدودي از شيردالن كه از فراز و نهايت چستي و چاالكي
طي طريق نمايند و سرانجام به سرمنزل مقصود رسند.
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سالك بايد در طريق حق ا ز مقاماتي بگذرد ولي نبايد مقامات را با حاالت دروني اشتباه
كند ،زيرا در مقابل هريكي از مقامات ،حالت نفسي و تأثر باطني در سالك پيدا شود كه آن را
«حال» نامند.
اين مقامات از امور اكتسابي و اجتهادي و از جملة اعمال بوده و تحت اختيار سالك است،
ولي احوال از مقولة انفعاالت روحاني و از حاالت و كيفيات مخصوص نفسي است كه تحت
اختيار سالك نيست ،بلكه از مواهب الهي است بدون اين كه سالك در نزول آن ،ادني تأثيري
داشته باشد.
پس «مقام» عبارتست از راه طالب و قدمگاه وي اندر محل اجتهاد ،و «حال» عبارتست از
فضل خداوندي و لطف وي بيتعلق مجاهدت سالك.
مقام از جمله اعمال است و احوال از جملة افضال .مقام از جملة مكاسب است و حال از
جملة مواهب .صاحب مقام به مجاهدت خود قائم است ،لكن صاحب حال از خود فاني است.
سالك در طريق حق تا از مقامات نگذرد ،و در هر مقامي قبل از ورود به مقام باالتر خود را
تصفيه نكند ،و نيز احوال را كه فضل خداست تحصيل نكند و مزة آن را نچشد ،به كمال نرسد.
سالك بعد از كامل كردن مقامات و حاالت ،به مراحلي ميرسد كه معرفت و حقيقت است.
در اين مراحل ،سالك ،عارف ناميده ميشود و او اين عرفان را از درون خود احساس ميكند .در
اين مرحله است كه طالب و مطلوب ،عارف و معروف ،يكي است .بدين معني كه سالك در اين
مرحله چنان در خدا فاني گردد كه از هستي او چيزي باقي نماند.

روندگان اين راه دو قسماند :مجذوبان و سالكان .مجذوبان كساني هستند كه ايشان را به
كمند جذبه بربايند و از اين مقامات به تعجيل گذرانند ،و از احوال راه و كشف آفات و آنچه در
راه است از صالح و فساد و نفع و ضرر كامالً مطلع نگردانند ،اين است كه ايشان راهبري و
مقتدائي را نشايند.
اما سالكين آنانند كه اگرچه ايشان را هم به كمند جذبه ميربايند ،ولي به سكونت و
آهستگي برند و بر احوال صالح و فساد و خير و شر كامالً مطلع گردانند ،گاهي از راه و گاهي
از بيراه برند تا بر راه و بيراه وقوفي تمام يابند تا راهبري ديگران را بشايند.
نفوس انساني كه بر اين مقامات بگذرند ،هر نفسي نسبت به استعداد و تأييد خداوندي به
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مقامي رسد .ولي مقام هر مرغي قلة قاف نتواند بود ،آن را سيمرغي بايد و هر مرغي بر فرق
شمع آشيانه نتواند ساخت ،آن را پروانة ديوانه ميبايد.
ايشان آنانند كه كمند جذبه ،لذات و تمتعات مادي را بر كام جان ايشان تلخ گردانيده و از
مشربي ديگر چاشني چشانيدهاند .ايشان پيوسته اقامت دارند در خرابات وجود ،و جام ايشان
مدام ماالمال شهود است ،نعيم هشت بهشت ،نُقل محفل ايشان را نشايد ،بلكه «و لك ُْم فيها ما

ت ْشتهي انْ ُف ُسك ُْم :و هر چه دلهايتان بخواهد در بهشت براي شماست».

مرغان اين عالم سر به مرتبة بازي فرود نيارند و آن مرتبه را بازي شمارند .باز اگرچه اسپيد
باز است ،كجا چون پروانة جانباز است؟ باز مرغي است جان شكار ،پروانه را با جان چه كار
است؟! باز صيادي است كه صيد از او جان نبرد ،اما پروانه عاشقي است كه تحفه به معشوق،
جز جان نبرد.
الهي آنان كه به تو دل دادهاند ،انيسي مهربان و دوستي روشنمهر و نازنين يافتهاند .الهي
آنان كه به تو تولّي و بر تو توكل دارند ،بناي اميدشان بر پاية متين و محكم استوار است ،و توئي
كه از پيدا و پنهانشان با خبري و آشوب ضمير آشفتگان را هم از ايشان آشكارتر ميبيني .اسرار
خود را به تو گويند ،هرچه خواهند از تو خواهند ،در جهان ميگردند و از فراز و فرود زندگي راه
ميپيمايند ،سير آفاق ميكنند و در فضاي انفس پرواز مينمايند .جهانيان از عاشقان تو بيگانهاند
و خودپرستان از سوز و گداز عشق بيخبر.
الهي هنگامي كه اندوه و ناراحتي سالكين طريق ترا فراميگيرد ،با ياد تو سرگرم ميگردند
و با دورنماي وصال تو خوشحال و شادمان ميشوند .خوشند كه شب هجران به پايان خواهد
آمد و طليعه دلنواز وصل آشكار خواهد شد .مانند پرتوي كه به خورشيد بازگردد و به مانند
قطرهاي كه در دريا فاني شود ،هستي اندك خود را در اقيانوس وجود تو محو خواهند كرد و بر
عشق ابديت فروخواهند ريخت.
الهي دامنة لغات كوتاه است و هيجان ضمير بيپايان ،دل ميخروشد ،جان مينالد ،معاني
در صندوق سينه بر سر هم انباشته است ،كو آن واژههايي كه ترجمان احساسات دل گردند و
اسرار دروني را بيپرده فاش كنند.
الهي ما را به مصالح فردي و اجتماعي داللت كن ،و مقدّرات ما را به سوي سعادت جامعه
سوق ده .حاجات ما را برآر ،اگرچه آرزوهاي ما سخت و مشكل است ،ليكن در پيشگاه عظمت
ٍ
دير :كه تو بر هر چيز توانايي».
و قدرت تو ناچيز و آسان انجام ميگيرد «اِنك علي ُ
ك ِّ
ل ش ْيء ق ٌ

فص
س
ل وم

يق
ي
ن

اصوالً حس ديندوستي و گرايش به عوالم غيب و كشف اسرار ماوراء طبيعت ،جزء غرايز
انسان است .در حقيقت اين جاذبه حضرت ربّ ودود است كه عالم امكان باالخص انسان اشرف
را به مقام اطالق و نامتناهي خود جذب ميكند.
نتيجه و اثر اين جذبة مغناطيسيه حقيقيه ،پاره كردن قيود طبيعيه و حدود نفسانيه است
و حركت به سوي عالم تجرّد و اطالق و فناء در فعل و اسم و صفت و ذات مقدس مبدأالمبادي
و غايت الغايات ،كه از هر عملي در تصور آيد عاليتر و راقيتر است.
انسان در كمون و ذات سرشت خود ،حركت به سوي كعبه جانان را در مييابد و به نيروي
فطري الهي بار سفر بسته و نسبت به پاكي دل بدين صوب رهسپار ميگردد .در اين سفر بايد
همه اعضاء و جوارح او بكار افتند ،يعني عالم جسم و ماده كه طبع او ،و عالم ذهن و امثال آن
برزخ او ،و عالم عقل و نفس كه حقيقت اوست ،بايد در اين سفر وارد شده با يكديگر تشريك
مساعي كنند .بدن بايد روي به سوي كعبه نمايد و در نماز به قيام و ركوع و سجود درآيد؛
ذهن بايد خود را از خاطرات مصون دارد و رو به سدرةالمنتهي نهد؛ روح بايد غرق در انوار
حريم الهي گشته محو و مدهوش باشد.
بنابراين كساني كه فقط به ظواهر اعمال و عبادات پرداخته و از مغز و جوهرة آن منصرف
و به پوست قانع گرديدهاند ،از كعبه مقصود بسي دور و از جمال و لقاي او مهجورند .برخي نيز
از اتيان اعمال حسنه و عبادات شرعيه شانه خالي كردهاند ،اينان نيز از متن واقع دور افتاده ،از
حقيقت به مجاز و از واقع به تخيل و توهّم قناعت نمودهاند.
اهل سلوك آنانند كه جمع ميان ظاهر و باطن كردهاند ،و در اين سفر ملكوتي تمام مراتب
و شؤون وجودي خود را مجهز نموده به عبادت و انقياد حضرت محبوب واداشتهاند .ايشان از
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ظاهر عنوان باطن كرده و باطن را جان و حقيقت ظاهر ساخته اين دو را به هم درآميختهاند؛
از ظاهر مرادشان وصول به باطن است و باطن را بدون ظاهر« ،هباء منَْثُورا :گردي پراكنده»
خواندهاند.
از اينجا معلوم ميگردد در تكميل نفس و طي مدارج و معارج انسانيت ،تنها علوم الهيه
ذهنية تفكريه مانند علوم فلسفي و استداللي كافي نيست .چه دليل و برهان منطقي تنها ذهن
را اقناع نمايد و نه ميتواند دل و روح را اشباع كند و نه روان تشنه و عطشان را براي وصول
به حقايق سيراب نمايد.
حكمت و فلسفه كه توحيد را بر پايه برهان استوار كرده و راه شك و ترديد را مسدود
ميكند ،گرچه از متانت و اصالتي برخوردار است و اشرف علوم تفكريه ميباشد و قرآن و
پيشوايان اسالم انسان را امر به تفكر و تعقل نمودهاند ،ولي اكتفا به توحيد فلسفي و برهاني در
مكتب استدالل بدون انقياد دل ،امري است نارسا .چه محروم نمودن دل و باطن از اغذيه
روحانيه معنويه عوالم غيب ،و قناعت كردن به سير در كتب و مكاتب و تعليم و تعلّم ولو در
اوج آن ،سير كردن عضوي است و گرسنه گذاشتن دل و روح و ساير اعضاء است.
دين قويم كه بر صراط مستقيم است ،با رعايت هر دو جهت استعدادهاي باطني انسان را
از دو جنبه به كمال ميرساند :از سوئي ترغيب به تفكر و تعقل نموده و از سوي ديگر امر به
اخالص و تطهير دل از تيرگيهاي شهواني ميكند ،و پس از يازده سوگند عظيم و جليل
ميسرايد« .قدْ ا ْفلح م ْن زكّيها و قدْ خاب م ْن د ّسيها :هر كس آن را پاك گردانيد قطعًا رستگار
شد و هر كه آلودهاش ساخت قطعًا نوميد شد»
اين آيات شريفه كه با جان و دل انسان تكلم ميكند ،متفكرين و معلمين مكتب استدالل
را دعوت به تعبد و مراقبه و محاسبه نفس ميكند .چه در اين مقام است كه چشمههاي معارف
الهيه از منابع دل بر زبان جاري شده و سرانجام سيل خروشان انديشههاي خدائي و الهامات و
واردات ربانيّه در ضمير سالك به حركت درميآيند.
عارفان تمام علوم حقه را در پرتو تصفيه باطن و تهذيب نفس دريافته و همه را در انوار
وجه الهي ادغام نمودهاند و مقصد اقصي را حرم خدا قرار دادهاند .ايشان مانند شمعي كه دائمًا
بسوزد و آب شود ،يا چون پروانهاي كه خود را در آتش زند ،قدم راستين در مضمار اين ميدان
نهادهاند .خالصه بيربط باطن و بدون ارتباط به خداي منّان و اشراب دل از سرچشمه رحمانيه،
به سرمنزل مقصود نتوان رسيد.
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اگر عنايت ازلي سر به گريبان جان ننهد ،از كمند قهر او چگونه ميتوان رست و طلسمات
اعظم را به كدام قوه و قدرت توان شكست؟ سر سوداي وصال ،عاشقان را شايد و از دست هر
بيخبري فتح اين باب اعظم برنيايد.
از جمله احوالي كه از مبدأ تا مقصد بر سالك عارض ميشود ،يقين است .يقين منتهاي
حركت سالك طريق حق و باالترين آمال و آرزوي اوست .چه ،يقين بهترين وسيلهاي است
براي سلوك راه حق كه شدائد سفر را برطرف كرده و عارف را به كعبه آمال ميرساند.
خداي تبارك و تعالي چنين فرموده كه از من يقين بخواهيد تا وصال خود را نصيب شما
گردانم .بنابراين يقين يعني آن عامل الهي كه علت وصال ميگردد و محبوبين الهي خواستار
آن شده و حق تعالي آنان را با اين يقين ستوده است.
استفاده هركسي از كالم الهي و معارف حقه به ميزان معرفت اوست و عامل مؤثر در
تحصيل معاني حقه ،يقين و اعتقاد صادق است .فعاليت ظاهري فرد به نسبت عقيده و ايمان
ظاهري اوست ،و ميزان سير باطني او متناسب با يقين و ايمان قلبي او .براي هركسي درجات
و مراتب ايماني و معنوي متفاوتي وجود دارد ،بطوري كه نسبت هر مرتبه به مراتب ديگر ،مثل
نسبت نقص به تمام ،يا نسبت ضعف به قوت ،بلكه نسبت قطره به درياست.
علم و عرفان ،ايمان و ايقان ،مراتب وجوديه و لمعات اشراقيه به نسبت نقصان و كمال
درجات فيوضات است و منشأ آن ،اختالف استحقاق و استعداد قوابل و مواد است .مراتب قابليت
قوابل نيز گاه به نسبت فطرت اوّليه است و گاه به نسبت فطرت ثانويه و تجاوز از حدود شريعت
حقه و ترك مجاهدات نفسانيه و عدم استعمال قواي فكريه و عقليه و قوانين علميه بر لذات
حسيه ،و االّ نسبت وجود باريتعالي به تمام اشياء مساوي است.
بعضي از مراتب ايمان و ايقان براي عموم از طريق آباء و امّهات و اتّباع از علماء حاصل
ميگردد ،و اين نازلترين مرتبة ايمان و يقين است .البته درجات ايمان در اين مرتبه به نسبت
افكار و احوال و اوقات اشخاص مختلف است .قبل از ورود به عالم حق نيز يقيني است كه شرط
سلوك دارا شدن به آن است.

يقين را مراتبي است و در هر مرحله از مراحل طريق حق براي سالك يقيني است ،لذا
حصول مراتب يقين به نسبت طي مراحل سلوك است:
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اول  -علم اليقين ،كه از حجج نيّره ساطعه و براهين عقليه قاطعه براي سالكين الياهلل
حاصل ميشود ،به وسيله نظر در آيات تكويني و تدويني و معجزات و خوارق عادات صادره از
حضرات انبياء و اولياء و منامات صادقه و علم منايا ،كه هريك از آنها جزئي است از اجزاء نبوت
و رسالت.
دوم  -عيناليقين ،كه عبارت باشد از شهود اشياء به نورانيت دل .در اين مرتبه از تهذيب
ظاهر به امتثال احكام شريعت حقه و مجاهدات نفسانيه و تخلّق به اخالق حميده ،كشف عالم
غيب و ملكوت حاصل ميشود و ابواب انوار جبروت مفتّح ميگردد .صاحب اين يقين از همه
جا منصرف و توجه او فقط به سوي انوار قدسيه است.
سوم  -حق اليقين ،كه عبارت باشد از تجلي نور الهي بر دل سالك راه حق كه در اين
مقام تمام رسوم عبوديت و خودبيني محو گردد .اين مرتبه اعلي مراتب عرفان و قصوي درجات
ايمان است كه در آن كشف عالم جبروت و مشاهدة مراتب عقليه و مشاهدة انوار ذات قدسيه
است.
در اين مرتبه ،عارف طريق حق نظري جز مشاهدة جمال و جالل حق و التفاتي به جز
عظمت كبريايي حق تعالي ندارد .البته نه بدين معنا كه ماسوياهلل را مشاهده نمينمايد ،بلكه
تمام آنها را افعال و لمعات و آثار او ميبيند .عارفاني كه به اين مرتبه قدم ميگذارند ،عروج
قلبي و مشاهدات بعضي از آنان به نحو ثبات و تمكّن است ،و سير و عروج قلبي برخي از آنان
در طرفةالعيني.
ممكن است سالكي هنوز به مرتبة عين اليقين و حق اليقين قدم نگذاشته باشد ،ولي در
ساعتي چنان حال معنوي و عروج قلبي پيدا نمايد كه حقايق را با ديدگان قلب مشاهده كند،
به طوري كه در آن حال حاضر نميشود كه كل دنيا و مافيها و تمام نعمتها را با آن عوض
نمايد ،بلكه آرزو ميكند كه مدام در آن حال بماند.
تحقق كمال مرتبة ايمان و يقين پس از طي مراحل ظاهر و باطن و انجام وظايف و تكاليف
و طاعات و عبادات است كه با حصول آن ،وصال به حق نصيب سالك عارف ميگردد.

كسي كه ميخواهد مراحل طريق حق بپيمايد ،بايد راه و رسم طي طريق را فراگيرد و در
اين فراگيري به علل غير رحماني نيز بياعتنا نگردد ،كه طي طريق حق منوط به آشنايي با راه
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و رسم آن و جمع شرايطي است كه از جملة آن شرايط ،ترك عادات و رسوم و خودخواهي
است.
چون سالك به ايمان اكبر رسيد ،بايد مهياي مهاجرت كبري گردد و آن ،هجرت به تن
است از مخالطة اهل عصيان و مجالست اهل بغي و طغيان ،و هجرت به دل است از مودّت و
ميل به ايشان ،و هجرت به تن و دل است از آداب و رسومي كه سالك را از راه خدا باز ميدارد،
چه اين آداب و رسوم از مهمّات بالد كفر است.
در اجتماع مادي ،انسان مقيد به اين آداب و رسوم وهمي و خيالي است ،كه اهل دنيا
بدان عادت دارند و سود و زيان و محاورات و معاشرتها و ردّ و بدلهاي خود را بر اساس آن
استوار ميسازند .سالك بايد از اين عالم وهم و خيال بگذرد و او را سه طالقه نمايد و در اين
متاركه از هيچ نيرويي بيم و ترس نداشته و از مذمت مردم نهراسد ،و از مالمت افرادي كه خود
را اهل فضل و دانش قلمداد ميكنند ،باك نداشته باشد.
سالك بايد به توفيق الهي و امداد رحماني از همة اين تعيّنات بگذرد .عارفان اين را تعبير
به جنون كردهاند ،زيرا كه مجنون به آداب و رسوم مردم آشنايي ندارد و بدانها وقعي ننهد ،و
مدح و ذمّ مردم را به ديدة بي اعتنائي نگرد و از حركت و قيام آنها عليه او ،هيچ ترس و باكي
به دل خود راه ندهد.
طالبي كه هنوز از عالم عادات و رسوم خارج نشده به بيماري رواني خودخواهي مبتال
گشته ،نميتواند مراحل راه حق را طي كند و به يقين رسد .بزرگان فرمودهاند عبادات و طاعاتي
كه از روي عادات و رسوم انجام يابد ،مقبوليتي در پيشگاه الهي ندارد.
اي طالب و سالك طريق حق ،اگر خواهان آني كه به مقصد و مقصود رسي ،بايد از عالم
عادات و رسوم خارج شوي و بيماري رواني خودخواهي را از خود دورنمايي و تابع حق و حقيقت
گردي .البته اگر كسي در جهت نيل به سعادت جاوداني تالش كرده تا در رديف سعداء محسوب
گردد ،چنين خودخواهي از صفات الهيه بوده و بر همگان فرض است .اما آن خودخواهي كه
سبب كبر و غرور و تحقير بزرگان گردد ،از امراض رواني است.
بنابراين يكي از صفات رذيله و عايق در طريق حق ،عادات و رسوم خودخواهي است.
ممكن است كسي در اثر رعايت آداب و رسوم و خودخواهي و تحقير بزرگان در جامعه
محبوبيتي به دست آورد ،لكن در مقابل اهل عالم قدس ،مورد مالمت باشد! لذا محبوبيت فرد
در بين افراد و جامعه ،دليل بر مقام معنوي او نيست و نبايد شيفته و فريفته آن شود .طالب
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راستين بايد اجتناب از مالمت اهل عالم قدس را بر اجتناب از لوم ابناء روزگار اولي دانسته و
كامالً دريابد كه چنين محبوبيت و عزت ،موقتي و كذايي است اما محبوبيت عالم رباني و عارف
كامل در جامعه امري رحماني است.
طالب واقعي در طي طريق حق بايد چنان جازم باشد كه مخاويف عديده از ماسوي را به
خود راه ندهد و از اين امور محزون و مهموم و مغموم نشود ،و االّ ممكن است با در نظر گرفتن
رضايت عدهاي از جلب رضاي خدا غافل شود.
انصراف از رضايت حق و حركت در جهت جلب رضاي مردم ،در اثر استيالي نفس است،
لذا سالك بايد نفس را تحت عقل الهيه و طاعات واقعي و رياضات و مجاهدات درآورد و به كلي
از نفاق به دور باشد.
نفاق و منافقين از موضوعات مهمي است كه در آيات بسياري از قرآن مجيد آمده و اين
حقيقتي است مسلم كه مؤمن با منافق فرق دارد.
پس هر فردي كه ميان امور ظاهريه و باطنيهاش تفاوت باشد ،او منافق است و خداوند
تبارك و تعالي منافقين را وعدة عذاب داده است.
علت چيست كه عدهاي از مؤمنين منافق ميشوند؟ مسلمًا سالكين طريق حق در اثر
ارشاد استاد الهي موفق به طي منازل و مراحل عظيمه شدهاند .طي مراحل و منازل عظيمه،
همانا طي مراحل استعدادات و قواي باطنيه و حصول كمال ملكة فعليت است .اما مطالعه كتب،
كثرت مطالعه ،اخذ علوم متعدده ،دانستن لغات كثيره ،حفظ كالم عرفانيه حتي آيات قرآن
مجيد ،دليل موفقيت و مقام باطني نيست ،بلكه اين ظواهر فرسنگها انسان را از حقيقت دور
ميكند.
مثال ظهور استعدادات و قواي باطنيه و وصول به سرحد كمال فعليت ،همانند مثال حَطَب
است كه در آن نيروي اخذ ناريّت است كه چون قريب آتش گردد ،حرارت ايجاد شده در آن،
هر لحظه و آن شدت يافته به تدريج قوة ناريت قريب به فعليت ميگردد ،تا اين كه ناگاه همان
حطب تيره روشن و شعلهور ميشود .اما اين بَدو ظهور فعليت است نه تمام آن و هنوز صفات
و آثار حطبيّت در آن موجود است ،چه به اندك بادي يا دوري از آتش يا به سبب موانع ديگر،
فعليت ظاهره برطرف گشته ،آن ناريت عارضي منتفي ميشود .ولي هرگاه قوة ناريت امتداد
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يابد به طوري كه تمام آثار حطبيّت زايل گردد ،استعدادات و قواي باطنيه تبديل به فعليت
شود و آتش تمام خفايا را بگيرد ،در آن موقع رجوع به حالت اوليه ممتنع است و از هيچ بادي
منتفي نميشود مگر اين كه خود فاني و خاكستر گردد .البته مثال مذكور در اصل اشاره به
آتش باطني و كيفيت قلوب است.
سالك طريق حق ،مجاهد راه دين ،طالب مراحل مخلَصين ،بايد بداند كه محض دخول به
عالمي و ظهور حتي مراتبي از فعليت قوا كافي نيست ،بلكه امكان دارد مدتي در آن عالم باشد،
لكن چون اين فعليت به كمال نرسيده مثمر ثمر نگردد .چنين فردي بايد در اثر ارشاد رهبر
حقيقي كه نعمت عظماي الهي است ،با پاكان عالم اعلي سنخيت پيدا كند تا از فيوضات آنها
برخوردار گردد و فعليت او به مرتبة اعلي رسد.
كساني كه در اثر خودخواهي و جاهطلبي هنوز در نقص به سر ميبرند ،ولو داخل در عالمي
شده و تا حدي فعليت هم به ظهور رسد ،اما در اثر اندك سستي در جهاد و سلوك يا بروز
مانعي در اندك زمان ،عود به عالم اسفل مينمايند .چنان كه اكثر صحابه حضرت
سيدالمرسلين(ص) تا در قرب جوار آن بزرگوار بودند ،ايمان در ظاهر آنها پيدا بود ولي چون آثار
جهالت و كفر بِالمرّه از آنها زايل نشده و در بواطن آنها موجود بود ،نور ايمانشان به واسطة رياح
عاصفة حب مقام و جاه و حسد منتفي شد.
آري ظاهر و باطن بايد يكسان شود ،ترك گناه ظاهر يا ترك ظاهر گناه مثمر ثمر نيست.
اْلثْمِ و ِ
ظاهر ْ ِ
ِ
باطن ُه :و گناه
سالك واقعي آن است كه تارك ظاهر و باطن گناه شود كه «و ذ ُروا
آشكار و پنهان را رها كنيد» ،مسلمًا كمال اين موفقيت از طريق مراجعه به صاحبان علم ظاهري،
حاصل شدني نيست.
سير مراحل و منازل عالم حق مانند ساعات روز و شب است ،كه تا مراحل عالم متقدّم
طي نشده وصول عالم متأخّر ممكن نميباشد؛ تا به قدر ذرهاي از عالم متقدم باقي است ،قدم
نهادن به عالم متأخر محال است.
بنابراين تنها اسم بدون عمل و فعليت ،يا مجرد دخول به عالم خلوص و ظهور فعليت
ناقص ،نميتواند علت موفقيت باشد ،بلكه در جميع مراتب بايد كمال فعليت ظاهر گردد تا
سالك از شوائب عالم اسفل فارغ شده و نور شمس اخالص به قلب او تابش نمايد.
سالك بايد اتصاالً به بررسي اعمال خود پردازد ،كسي كه در شبانهروز اقالً ساعتي به
حساب خود رسيدگي نميكند ،او طالب حقيقي نيست .سالك الهي همواره حسابرس خويش
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است « ِ
حاس ُبوا انْ ُفسك ُْم ق ْبل انْ تُحاس ُبوا :خود را محاسبه کنيد قبل از آن که شما را مورد محاسبه

قرار دهند» .حضرت موسي بن جعفر(ع) ميفرمايد «ل ْيس ِمنّا م ْن ل ْم ُي ِ
حاس ْب ن ْفس ُه كُل ي ْو ٍم :از ما

نيست كسي كه هر روز خويشتن را مورد محاسبه قرار ندهد».
طالب واقعي بايد در شبانهروز وقتي را براي رسيدگي به حساب خود معين كند .اگر ظهور
خيان تي در خود مشاهده نمود ،به تأديب و سياست نفس خود پردازد و به مقام توبه و انابه و
جبران و تالفي برآيد و خواطر را به خود راه ندهد تا در معرض نسيم مهرانگيز و جذبات الهيه
قرار گيرد .زيرا بسي از رهروان طريق حق كه به سبب عدم محاسبه و ابتالء به عادات و رسوم
و خودخواهي و عدم مراقبه ،از راه منحرف شده و به وادي سارقين و ابالسه برگشتهاند.

در ارتباط به حق ،سالك به سوي خدا جاني گرفته و از تأثير جذبة الهيه ،مصمم ميگردد
كه از عالم كثرت عبور نموده و به هر ترتيب كه ميسور است بار سفر بربندد و از اين عالم پر
دغدغه خود را خالص نمايد.
زاد و توشه اين سفر روحاني ،مجاهده و رياضت نفساني است ،زيرا قطع عاليق مادي بسيار
صعب و دشوار است .بنابراين اندك اندك رشتههاي علقه به عالم كثرت را پاره نموده و از عالم
طبع ،خارج و وارد عالم جهاد اكبر ميشود كه محاربه با جنود شيطان است .زيرا انسان در عالم
طبيعت گرفتار و اسير وهم و غضب و شهوت ،و مغلوب اهويه متضاده ،و هموم و غموم آمال بر
او مستولي است .هر زاويهاي در كانون دلش آتشي و انواع فقر و احتياج و اصناف آالم در
درونش ،گاهي در كشاكش اهل و عيال ،و زماني در خوف فوت مال و منال ،گاه جاه ميطلبد
و گاه منصب ميجويد و نمييابد .خار حسد و كبر و امل دامنگيرش ،و در چنگ حيّات و عقارب
و سباع طبيعت اسير ،خانة دلش از ظلمات وهم تيره و تار .از هرجا رويگرداند ،سيلي روزگار
خلَد.
خورد و به هرجا پا نهد ،خاري در پايش َ
آري هنوز او از خستگي راه نياسوده كه به عالم برزخ كه كثرات انفسيه است وارد ميگردد.
در اينجا به خوبي مشاهده ميكند كه كثرات خارجيه در خانة دل چه ذخايري به وديعت نهاده،
كه همان موجودات خياليه و نفسانيه است كه از برخورد و عالقه به كثرات خارجيه بوجود
آمدهاند.
بديهي است كه صدمه و آزار كثرات انفسيه ،قويتر از صدمه كثرات خارجيه است .چه با
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اختيار عزلت و انزوا ميتوان از مزاحمت و تصادم كثرات خارجيه رهائي يافت ،ولي بدين طريق
نميتوان از صدمه و آزار كثرات انفسيه خالص شد ،زيرا كه همواره با او قرين و همجوارند.
سالك الهي اتصاالً با حمله خواطر روبرو است ،لذا بايد با دقت به نفي خواطر پردازد.
اين امر از اعاظم مطهِّرات است و خوشا به حال كسي كه اين
موفقيت نصيب او شود .چه در قبال مطهِّرات ظاهري ،مطهرات باطني است و از جمله اعاظم
آنها ،صمت دل و تسخير آن است ،كه نتيجه اكثر معارف حقيقيه و علوم حقه و تجليات الهيه
است.
اما بايد دانست كه گذشتن از مراحل خواطر بسيار مشكل است ،عقبهاي است سخت و
دشوار كه هركسي را ياراي آن نيست .فردي كه مبتال به عادت است ،او چگونه ميتواند از
خواطر بگذرد و آنها را نفي كند؟!
موقعي كه سالك ميخواهد به مقام صعود برآيد ،بايد بداند كه دشمنان داخلي و خارجي
از جمله خواطر ،از جوانب مختلف به او حملهور شده اوقات طالب را مشوش مينمايند ،اما بر
طالب است كه مانند كوه ايستاده و مقاومت نمايد و آنها را به سيف باطن براندازد.
خواطر انواع و اقسامي دارند ،بعضي به ظاهر خيلي خفيفاند ،ولي طالب بايد از محقّرات
خواطر نيز غافل نشود و تساهل نورزد .زيرا گرچه خاطري بسيار حقير نمايد ،لكن در معني و
باطن خاري است در پاي دل كه او را از ادامة راه باز ميدارد و در اثناي راه لنگ ميكند و مانع
طي طالب و سالك ميگردد.
بعضي از متشيّخين و مرشدين ظاهري ،نفي خواطر را تنها در ذكر ميدانند ،اما اين خيال
و خبطي است كه بر ايشان عارض شده ،زيرا نفي خواطر امري است عظيم و آسان به دست
نيايد ،مدتها مجاهدت بايد تا به سيف باطن نفي خواطر نمايد و اين كاميابي نصيب او گردد.
الزمة طي اين مسير و نيل به مقامات مذكور ،توسل به استاد و راهنماي الهي است .البته
نه آن استاد و راهنماي از معنا بيخبر كه عدهاي را شيفته الفاظ و اصطالحات كند ،بلكه
راهنماي وارسته كامل و صاحب عقل الهي كه بتواند سالكين را ارشاد نمايد .چه حواس طبيعي
و ظاهري نميتواند انسان را به عالم نور و معنا رهبري كند كه اين توقعي نامعقول است .عقل
ظاهري را نرسد كه براي سالك حكم بايد و نبايد صادر نمايد ،چنين حكمي شايسته است كه
از استاد وارسته و عقل الهي صادر گردد .اهل ظاهر حقيقت را نميبينند ،اينان همان كساني
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هستند كه در قبال سخنان الهيه و حكميه سرور شهيدان ،حضرت حسين بن علي(ع) اظهار
كردند «ما ن ْسم ُع ما ت ُقولُ  :ما آنچه را تو ميگويي ،نميپذيريم».
مسافر راه خدا از اين دشمنان نميهراسد ،بلكه دامن همت بر ميان بندد و راه مقصد پيش
گيرد و از عالم برزخ كه كثرات انفسيه است خارج گردد .ولي سالك بايد بسيار بيدار و هوشيار
باشد كه در زواياي دل چيزي از اين خياالت بر جاي نماند .چه ،دأب كثرات انفسيه چنين
است كه موقع بيرون كردن در زواياي دل پنهان شوند و سالك فريب خورده گمان كند كه از
شر آنها به كلي خالص شده ،ولي در آن هنگام كه بر چشمة آب حيات راه يافته و ميخواهد
از عيون حكمت سيراب گردد ،ناگهان بر او تاخته و با تيغ قهر و جفا كارش را بسازند.
مَثَل اين سالك ،مَثَل كسي را مانَد كه آبي در حوض خود وارد سازد و مدتي به آن دست
نزند تا تمام آلودگيها و كثافات در آن تهنشين شده آب صاف در حوض نمودار گردد ،و او
پندارد كه اين صافي و پاكي ابدي خواهد بود .ولي به محض اين كه در حوض فرو رود يا
بخواهد چيزي در آن بشويد تمام لردها و كثافات ،آب صاف را آلوده كند و لكههاي سياهي
روي آب را فراگيرد .از اينرو سالك بايد با مجاهده و رياضت ،تحصيل آرامش خاطر نمايد تا
مواليد خياليه نتوانند قيام كنند و ذهن او را در وقت توجه به معبود ،مشوّش سازند.
نابيع ا ْل ِ
ح ْ
كم ِة
تي
اگر طالب به توفيق الهي از خواطر نجات يابد ،در اين مقام است كه «ظهر ْ
ُ

ِم ْن ق ْلب ِِه :چشمههاي حكمت در قلب او جاري گردد» و الّا از اين نعمت عظمي بيبهره خواهد

ماند .عيون حكمت همانا معارف حقيقيّهاند كه از جانب خداوند تبارك و تعالي به طالبين
كرامت ميشود .اين علوم و معارف الهيه ،روزي نفوس قدسيه است ،آن روزي الهيهاي كه
موجب حيات ابدي است «ب ْل ا ْحياءٌ ِعنْد ربِّهِ ْم ُي ْرزقُون :بلكه زندهاند و نزد پروردگارشان روزي داده
میشوند».
رزق حقيقي همانا قرب الهيه و معارف حقه است .زيرا مادّه با حيات ابدي جمع نميگردد.
مادّه و جسميت در معرض فناء و هالكت است ،اما مردان حقيقي را فناء نيست و هالكت بر
ايشان راه نمييابد.
منظور از فناء و نيستي و هالكت ،عدم نيست بلكه بعديت از رحمت اليتناهي و از معارف
حقيقيه است .از اينرو فرمودهاند همه چيز در معرض فناء و هالكت است االّ مردان طريق حق
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« ُك ُّل ش ْي ٍء هالِ ٌك اِْل و ْجه ُه :جز وجه او همه چيز نابودشونده است» .وجه هر چيزي مظهر اوست،
پس هرچيزي غير از مظاهر اسماء و صفات الهي كه مردان خدايند ،در معرض فناست و نابودي
و بوار از لوازم اوست.
طوبي به حال آنان كه چشمههاي حكمت در اثر تزكيه نفس و نفي خواطر در دلشان
جاري باشد و اين از مراتب علّيه الهيه است .چنان افرادي مظاهر اسماء الهي هستند كه به نص
قرآن مجيد هالكت و نيستي و فناء بر آنها راه نمييابد.
در آيه شريفه « ُك ُّل ش ْي ٍء هالِ ٌك اِْل ّ و ْجه ُه :جز وجه او همه چيز نابودشونده است» ضمير
«و ْجه ُه :وجه او» يا راجع به خداست ،در اين صورت آن اسماء الهي در عارفان و كامالن ظهور
و تجلي ميكند؛ يا مقصود مردان خدا و عارفانند كه مظهر اسماء و صفات الهياند و به هر حال،
ل م ْن عل ْيها ٍ
ج ُه ربِّك
بازگشت معنا در هردو يكي است .همچنين در آية شريفه « ُ
فان و ي َْبقي و ْ
ك ُّ

ْلل و ْ ِ
ُذوا ْلج ِ
اْلكْرامِ :هر چه بر زمين است فانيشونده است و وجه باشكوه و ارجمند پروردگارت

باقي خواهد ماند» ،كلمه يَبْقي مختص به وجه است ،وجه خدا يعني مظاهر اسماء و صفات الهي
كه براي آنها هالكتي نيست.
چون سالك از عالم طبع و برزخ خارج شد ،وارد عالم روح ميگردد و مراحل و منازلي طي
ميكند كه اجمال آن ،مشاهدة نفس خود و صفات و اسماء الهيه است ،كه كمكم به مرحلة
فناء رسيده و سپس به مقام بقاء به معبود ميرسد.

عارف الهي بايد به زينتهاي ظاهري و باطني مقرره در شرع مقدس اسالم معرفت يابد،
و ظاهرش را با زينتهاي ظاهري و باطنش را با زينتهاي باطني بيارايد.
از جمله زينتهاي باطني براي همگان ،خصوصًا براي اهل ايمان و سالكين طريق حق،
مراقبه است .عارف طريق حق هميشه مراقب اعمال خود است .سالك بايد از اولين قدمي كه
در راه ميگذارد تا آخرين قدم ،خود را از مراقبه خالي ندارد .چه مراقبه از لوازم حتميه سالك
است و هرچه او رو به كمال رود و طي مراحل و منازل كند ،مراقبة او دقيقتر و عميقتر باشد.
مراقبه را درجاتي است:
درجه اول  -مراقبه سالك است در سير او به سوي حق.
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درجه دوم  -توجه سالك است به مراقبه حق تعالي .سالك درمييابد كه حقتعالي مراقب
اوست.
درجه سوم  -مراقبه سالك است نسبت به آثار وجودي حقتعالي و كيفيت تجليات حضرت
احديت.
اول ،مراقبة مقدماتي است و دوم ،مراقبه متوسط و سوم ،مراقبه عالي.
در مراقبة مقدماتي ،مراقبه سالك در طاعات ،عبادات ،رفتار و كردار خود است .در اين
مراقبه منظور سالك ،عمل بر وفق فرامين و احكام شرع است كه مبادا از طريق دستورات شرع
خارج گردد .خود را با طاعات و عبادات زينت ميدهد تا مورد توجه واقع شود .در مراقبة
مقدماتي ،محرك سالك ،وعدهها و وعيدهاي حقتعالي است.
در مراقبة دوم ،سالك ميداند كه خداوند متعال مراقب اوست ،و اين مراقبت حق را با
شهود ادراك ميكند .در اين مرتبه ،محرك سالك در مراقبه ،جلب رضاي حق است .در مرتبة
اول ،بهشت منتهاي مقصد سالك بود ،ولي در اين مرتبه وصال و لقاي دوست نهايت مقصد
اوست.
در مرتبة سوم ،مراقبة سالك نسبت به وجود اقدس حق تعالي و سبق ذات و ظهور اشارات
و افاضات حضرت احديت است در كليه اجزاء زمان.
از وقتي كه سالك اقدام به مراقبه مينمايد ،رقيب سرسخت او هم شروع به مراقبه ميكند.
مراقب در تمام حاالت ميخواهد حق را منظور كند و سير او به سوي حق است ،اما رقيب
ميخواهد او را از طريق حق منحرف كند.
در مراقبة متوسط رقيب نميتواند به او غالب گردد ،چون او جزو احزاب الهي است «ف ِان

ِح ْزب الل ِه ُه ُم ا ْلغالِ ُبون :حزب خدا همان پيروزمندانند» .احزاب الهي ،دوستان خدا آناني هستند

كه عشق ،ساحت قلب آنها را پر كرده و قلبي كه در تصرف ساحت مقدس دوست باشد ،رقيب
را به آنجا راهي نيست.
كساني كه هنوز نميتوانند از دست رقيب نجات يابند ،در مراقبه مقدماتي هستند؛ آنان
در پي مشتهيات نفساني بوده و براي خود هر چيزي را ميخواهند و خواستة آنها نفساني و
خودپرستي است.
بنابراين خطراتي كه از رقيب مخالف متوجه سالك طريق حق است ،در مرحله مراقبه
مقدماتي است كه هنوز روي دلش به طرف حق نبوده و با نيروي عشق مجهز نيست.
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زيرا حب و عشق
به جمال و كمال علياالطالق فطري بوده و در نهاد هركسي به وديعه نهاده شده است ،ليكن
عالقه به كثرات و ماديات ،حجابهاي عشق فطري شده و نميگذارد اين پرتو ازلي ظاهر گردد.
به واسطه مراقبه ،كمكم حجابها ضعيف شده باالخره از بين ميروند و حب و عشق فطري در
ضمير سالك او را به سوي جمال و كمال مطلق رهبري ميكند به حدي كه به جز خدا نبيند.
از مجذوبي پرسيدند :دنيا را به ما توصيف كن .او چنين پاسخ داد كه من از روزي كه چشم
گشودم دنيا را نديدم تا اينك براي شما توصيف كنم.
ح ُر ِ
يكي ديگر از زينتهاي زيباي باطني ،تعظيم حرمات الهي است «وم ْن ُيع ِّ
مات الل ِه ف ُهو
ظ ْم ُ
خ ْي ٌر ل ُه ِعنْد ربِّ ِه :و هر كس مقررات خدا را بزرگ دارد آن براي او نزد پروردگارش بهتر است »

حرمات الهي ،انجام اعمالي است كه خداوند متعال براي بندگان تعيين فرموده است.
تعظيم حرمات را مراتبي است:
مرتبة اول ،ترك محرمات و عمل به واجبات است.
مرتبة دوم ،ترك محرمات و عمل به واجبات تعظيمًا للحق است؛ اما حفظ تعظيم حرمات
الهي بعد از حصول معرفت است .بنابراين كسي موفق به تعظيم حرمات الهي ميگردد كه
عظمت و جاللت الهي را به شهود درك كند و بداند كه عبادات و طاعات براي خالصي از عذاب
و اخذ اجرت ،ناقص است.
در مرتبة سوم بايد عارف عبادت و طاعتش را در نجات خود مؤثر نداند چه در اين صورت،
او نظر به غير دارد .نظر به غير ،نوعي ريا بوده و نفس را در آن دخالتي است .حضرت
اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد :قومي كه عبادات آنها از روي نظر باشد ،عبادت بازرگانان است.
جماعتي كه عبادات آنها از روي ترس باشد ،عبادت غالمان است .گروهي كه عبادات آنها نسبت
به خالق متعال از روي شكرگزاري باشد ،عبادت آزادگان است.
سالك بايد حفظ حرمت انبساط نمايد ،يعني در حال انبساط جسارتي ننمايد .در دربار
سلطان ،صاحبان تقرب تام را انبساطي حاصل است ،ولي آنان سعي بر حفظ حرمت كنند كه
مبادا سخني از لسانشان جاري شود.
حرمت ديگر سالك ،حرمت حفظ شهود است تا شهود او از معارضة سبب در امان باشد.
براي سالك هر مشاهدهاي كه حاصل شود ،بايد به چشم حقبين همه را از ناحيه حق داند .اگر
سالك ظاهرًا آن را از ناحيه غير بيند ،بايد آن سبب را از پيش چشم براند.
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شهود موجودات برزخيه چندان شرافتي ندارد ،بلكه شرافت واقعي رؤيت نفس است در
عين تجرد تام و كمال ،زيرا در اين موقع نفس به تمام حقيقت مجرده خويش هويدا ميگردد.
شهود نفس در اين مقام ،شهودي است خدايي كه او را مقيد به زمان و مكان نيافته و ميبيند
كه تمام مشرق و مغرب عالم را فراگرفته و بر خالف شهود مرتبه اوليه ،اين شهود جزئي نبوده
بلكه در حقيقت ،درك معاني كلي ميباشد.
عارفين الهي آنانند كه در بحر غرق ميشوند اما از آب دريا تر نميگردند؛ با مردم تماس
دارند ولي همة امور را از ناحيه حق بينند ،با نور ايماني كه در كانون قلبشان هست از ميدان
فاتح و غالب برميگردند.

حصول علوم و معارف يقيني از علم مطلقيه ذات ازلي بيتفكر و تخمين و ظن نفسي ،از
افضل مراتب حضرات انبياء و اوصياء و اولياء است به نسبت اختالف طبقات معنوي و تفاضل
درجات باطني ،و علم هركدام نمايندة درجات باطنيه و معرف مراتب قربيت اوست.
در مقام علم همين بس كه خداي تبارك و تعالي تفاخر خود را با علم به عرصه ظهور
رسانيد و فرمود «اِنّي اعْ ل ُم ماْل ت ْعل ُمون :من چيزي میدانم كه شما نمیدانید» و نيز فرمود «ال ْم

ِ
موات و ْاْل ْرضِ و اعْ ل ُم ما تُ َْب ُدون و ما ُكنَْتُ ْم ت ْكتُ ُمون :آيا به شما نگفتم كه
ل لك ُْم اِنّي اعْ ل ُم غ ْيب الس
اق ُ ْ
من نهفته آسمانها و زمين را میدانم و آنچه را آشكار میكنيد و آنچه را پنهان میداشتيد
میدانم».

خداوند تبارك و تعالي حضرت سيدالمرسلين و خاتم النبيين(ص) را امر به طلب افزوني
علم فرمود «قُ ْل ر ِّب زِ ْدني ِع ْلما :بگو پروردگارا بر دانشم بيفزاي» و در حق حضرت موسي سالم
اهلل عليه فرمود «ات ْينا ُه ُح ْكما و ِع ْلما :به او حكمت و دانش عطا كرديم» و نيز در حق حضرت

خضر عليه السالم فرمود «ات ْينا ُه ر ْحمة ِم ْن ِعن ِْدنا و عل ْمنا ُه ِم ْن ل ُدنّا ِع ْلما :از جانب خود به او رحمتي
عطا كرده و از نزد خود بدو دانشي آموخته بوديم».

وقتي حضرت موسي ميان بنياسرائيل تفاخر به علم نمود كه من اعلم اهل روي زمينم،
خداوند تعالي او را رد و استدراك فرمود كه ما را بندهاي است خضر نام ،او داناترين اهل روي
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زمين است .حضرت موسي از استماع كالم حق خجل گرديد و درخواست نمود كه براي تحصيل
علم به سوي آن استاد الهي رهسپار گردد.
بايد دانست كـه مراد از علم كدام علمي است .چه بسيار انسانهايي كـه خود را در سلك
علماء محسوب دارند و نيز خويشتن را ورثه انبياء دانند در صورتي كه چنان نيست ،زيرا علم
وصف ذاتي به خصوص حق است .علمي كه از طريق تكسّب و تعليم افراد عاديه و عاميه و يا
از طريق تفكر و تركيب مقدمات و تخمين و ظن و قياس حاصل گردد ،علمي است مُضَيَّف كه
موجب آرامش دل نگردد و بر آن علم نشايد معوَّل كردن.
علم حقيقي آن است كه از معني مجرد شود و از معاملت خالي .تنها حصول علم مثمرثمر
نگردد ،زيرا بسا فردي واجد علم شود ولي به معاني اصلي آن واقف نگردد .اتخاذ معني از علم
وقتي است كه كمال بينش بر آن در سالك حاصل آيد .چنين معني نيز وقتي مفيد فايده گردد
كه عالم از مرحله مع ني نيز خارج شود ،يعني از روي اخالص قدم در مقام عمل گذارد و جز
رضاي حق نجويد.
علم ،نوري است مقتبس از مشكوه نبوت ،كه بدين وسيله ميتوان به خدا راه يافت .علوم
ظاهري انسان را به مقصد نميرساند و فراگيري آن شرط اصلي معرفت نيست و متعلم را به
حقيقت رهبري نميكند.

سالكا ! اگر طلب چنين علمي كني ،از هركسي مرنج و هر احساس و گمان را يقين مپندار،
همواره قبل از تكلم و قضاوت تفكر نما و عظمت روح خويش را درياب ،از خوشيها و لذات
زودگذر فاني درگذر كه دنيا كشتزار آخرت است .حال كه زندهاي تخم پاش تا محصول آن در
آخرت برداري ،و بدان كه قيمت تو به علم و عمل است و هرچه از اين دو بيشتر بهرهور گردي،
ارزشت در پيشگاه الهي بيشتر خواهد شد.
اين گلخن جاي تو نيست ،اين قباي خاك ،اندام ترا اندازه ني .جهد كن تا خود را بشناسي
و راز وجود خويش را دريابي .همواره در حضور خويشتن كوش ،يعني با خدا باش و آن دمي را
كه با او هستي به دو جهان مفروش و با ديدة عقل باطن ،چنان به كاينات نگر كه بيش از يكي
نبيني .آري اين ديدة احول توست كه واحد را دو ميبيند .چشم جانت را به نور مطلقة توحيد
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بگشا ،در اين حال است كه او ترا از خودت ميربايد و نور بر جان تو مستقر ميگردد و شبت
تبديل به روز ميشود.
در عالم شهـادت ،شب عبارت است از غيبوبت شمس ،و روز عبارت است از ظهـور آن .در
عالم انساني ،شب و روز عبارت است از حاالت و صفات منفيه و مثبتيه ،از جمله عبارتند از خفا
و جهر ،ظلمت و نور ،منكور و معروف ،اجمال و تفصيل ،قبض و بسط ،جهل و علم.
در عالم حقيقت ،شب عبارت است از عدم بصيرت دل و عدم ادراك نور حق ،و روز عبارت
است از كمال بصيرت دل و ادراك كماليه نسبت به نور حق .كسي كه بدين مقام رسيد ،هر
شب او قدر و هر روزش عيد و قول او سديد ،و دل او بر بساط علم مطلقيه ،منبسط است و
ناسوت او به رنگ الهوت درآمده و ملكوت و جبروتش يكي است.
حصول اين مقام بيتعاليم استادان كامل امكانپذير نيست.
كه به امر الهي از براي انسانهاي عامي و مبتديان ،به مصلحتي سواد ظلمت بر
نور بياض نهاده و در نقاب حروف و حجاب كالم ،هركسي به فراخور حال از حقايق بهرهمند
گردد .ولي از عالم بيحرف كه معني محض است و حيات جاوداني ،چون براي منتهيان ،آن
سواد ظلمت را از نور بياض مرتفع سازند ،شبشان به روز آيد و حقيقت روح معلومشان گردد و
علم به حقيقت نبوت و واليت حاصل آمده و از تقليد به تحقيق رسند.
آنچه بر دل نبي و وصي اتصال دارد ،حقيقت و باطن قرآن خوانند ،و آنچه مربوط است بر
دل وليّ ،فرقان خوانند ،و آنچه داخل و خارج و نازل است و عارج و در كسوت حجاب و نقاب،
كتاب گويند كه قابل تغيّر است به ظاهر ،ليكن باطن و حقيقت آن ،تغيّر نميپذيرد زيرا در
حقيقت ،آن مظهر صفات الهي است .همچنان كه ذات باريتعالي قابل تبديل نيست ،هرگز تغير
و تبدل بر صفات و مظهر صفاتش راه نمييابد .اين است كه ايشان مظهر صفات الهياند يا
باطن و حقيقت قرآن ،كه به حسب كيفيات زمان و مكان و مراتب معنوي اشخاص ،معاني را
از درون بيرون آورده و به ايشان بيان دارند و هر سرّي را بر اهل خويش به عيان آرند.
شب قدر ،استيالي روز س ّر وحدت است بر شب كثرت ،و شب كثرت صور تفرقة جمعيت
و وحدت است .چنان كه اعداد معلول علت واحدند و چون علت به جنبش آيد ،معلول نيز بر
حركت آيد .اين كه فرمودهاند :در شب قدر تمام اشياء سر فرود آرند ،معني اصلياش اين است
كه چون كشف غطاء گردد ،س ّر به جهر آيد و كنز خفي آشكار گردد و شب ذات ،به روز صفات
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و يا مظهر صفات درآيد ،و اين معني موقوف بر تعين نيست بلكه هميشه ثابت است اما براي
اين تجلي ،قابل كيست؟ و نسبتش با عارف كامل آن است كه شب نكرهاش به روز معرفه
درآمده و جهل مجملش تبديل بـه تفصيل علم شده و بعدش قرب گشته ،اين است شب قدر،
كمال قرب در آن است كه غبار ماسوياهلل از دل بزدايي و ديدگانت را به توتياي معرفت
بگشايي تا سخن جانان به سمع دل بشنوي .مشاهدة ظواهر اشياء به ديدة نفس است و مشاهدة
بواطن آنها به ديدة عقل باطني كه همانا رقايق خاليق و دقايق حقايق است.
بحر وحدت دائمًا در تالطم است و از هر تالطم ،امواجي و از هر موجي ،افواجي و از هر
فوجي ،اشكال مختلفه و متباينه برخيزد .بيرونيان در آن اشكال متحيرند و هريكي در شكلي
فرومانده و آن شكل بابي است از ابواب جحيم ،لكن درونيان در كمال يقين وحدت ثابتاند و
به هر بادي نميجنبند و آب حيات از چشمه فؤادشان جاري است ،در اين مقام است كه شمال
همچون يسار ،و فوق همچون تحت ،و قرب و بعد يكي است.
حضرت يونس سالماهلل عليه ،قعر بحر در ظلمت بطن ماهي آن را يافت كه حضرت
سيدالمرسلين(ص) در سدره منتهي يافت .آري در عرصة اجتالء نور محض ،ب ّر همچون بحر،
حيات همچون موت ،بعد و قرب يكي است.
حجابي كه در راه خداي تعالي باالتر از آن نيست ،هوي است .هيچ كس و هيچ چيزي با
خدا جز هوي مقابله نكرده است و موجب تمام بالها و عناها ،هوي است «افرايْت منِ اتخذ اِله ُه
ويه :پس آيا ديدي كسي را كه هوس خويش را معبود خود قرار داد».
ه ُ
پس روي
دل به بواطن اشياء كن و پشت بر ظواهر اشياء.

در اين حال است كه حقيقت نقش اهلل كه بر
نگين سليمان وقت منقوش است ،برخواني و س ّر حيات خويش بداني و سرير سلطنت را دريابي
و عظمت ازار تقوي را بشناسي.
بحر حقيقت دائمًا مواج است و هرجا خاري و خاشاكي باشد ،به ساحل اندازد تا طعمه
غوالن بيابان گردد.
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سالكا ! چون اين بشنيدي ،دست از غوالن بردار و پاي بر سر ايشان نِه تا از وادي هالكت
رهايي يابي و به عالم معنا رسي .حضرت سليمان بر باد نشست چون پا بر سر هوي نهاد و آتشِ
هستي به آب نيستي ،خاك گردانيد تا باد ،بامداد يك ماهه رهش ميبرد و شبانگاه يك ماهه
واحها شهْ ٌر :و باد را براي سليمان رام كرديم كه
الر يح ُغ ُد ُّوها شهْ ٌر و ر ُ
رهش ميآورد «و ل ِ ُ
سل ْيمان ّ
رفتن آن بامداد يك ماه و آمدنش شبانگاه يك ماه راه بود» .او عالم صغراي نفس را تسخير
نمود تا عالم كبري و هر چه در او بود ،مسخّر وي گشت .اي طالب! تو هم سليمان صفت شو
تا باد حقيقت به استقبال شتابد و به كوي جانانت بَرَد و يوسف حسن جمال از چاه همچو ماه
نمايان گردد.
مصداق جحيم و نعيم در اين جهان ،تفرقه است و جمعيت ،و كثرت است و وحدت .هر
كه در تفرقه و كثرت بماند ،به وحدت نرسد و شقاوت دو جهان بر وي مقرر گردد؛ و هركه روي
دل به وحدت آورْد و پشت به قشر نمود و دست از تفرقه و كثرت برداشت و پا به صراط مستقيم
نهاد ،به آب حيات رسيد و زندگي جاوداني يافت ،و عبور از عالم منكور بر وي آسان گشت و از
نقش اين عالم رست و نقاش ازلي را دريافت و در آئينه جهان مجاز ،عالم حقيقي را مشاهده
نمود و از علم يقين به عين يقين رسيد و حق يقين بر او منكشف گرديد و غبار غير از عين
برخاست چنان كه نه عين ماند و نه غير.
چون ناسوت بوي الهوت شنيد ،رنگ الهوت به خود گرفت و نداي حق بشنيد و مرغ جان
از قفس ظاهر پريد و جامة هستي را درهم دريد و خرقة نيستي را با جان و دل خريد.
اوالد ،صورت بسط آدم است ،چنان كه اعداد صورت بسط واحدند .اوالد ،صورت نفس
خفاي آدم است ،چنان كه اعداد ،صورت خفاي واحدند .صورت اوالد در صورت آدم پنهان بود،
اكنون صورت آدم در صورت اوالد پنهان است.
تا هر نامحرمي را
اعداد ،طلسم گنج واحدند،
نظر بدان گنج نيفتد .اين گنج بر اخيار و احرار مكشوف است ،لكن از اشرار و اغيار مستور .آري
حقيقت را سد سكندري بايد تا يأجوج و مأجوج درنيابند و عالم را به فساد سوق ندهند «حتّي

ْ
اِذا فُتِح ْ ْ
وج و ُه ْم ِم ْن ُك ِّل حد ٍب يَن ِْسلُون :تا وقتي كه ياجوج و ماجوج راهشان گشوده
وج و ما ُ
ت يا ُ
ج ُ
ج ُ

شود و آنها از هر پشتهاي بتازند» و اين منحصر به زماني و مكاني معين نيست بلكه داللت بر
گذشته و حال و آينده دارد.
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خضر صفتي بايد تا منازل و مراحل ظلمت را گذشته و به آب حيات رسد.
پس ،از ايـن مراحل صـور و اشكال
درگذر تا به معنا رسي و آب حيات حقيقي را دريابي.
! دجّال
كسي است كه خويشتن را در صور و اشكال محبوس نموده و او را ديده يكي است كه منحصر
است بر مشاهدة ظواهر ،كه بر وي غلظت مستولي گشته بلكه همة وجود او ِغلَظ است و كثافت.
دجّال صورت حيرت است و اقتضاي حيرت ،وقوف و عكوف بر كدّات و لذات جسماني
است ،و اقتضاي معنا حركت است و ميل انتشار نسبت به اسرار و حكمت و گذشتن از تعينات
جسماني و رسيدن به عالم روحاني.
مصداق شجرة طوبي در اين جهان ،شجرة طيّبه علم و فضيلت است و ثمرات اين شجره،
غير ممنوع و مقطوع است .اين شجرة طوبي يا عالم عقل اكبر را ميتواني در وجود مقدس
بزرگان مشاهده كني و تا از اثمار اين شجرة سبحاني برخوردار نگردي ،نتواني از اشكال و صور
بگذري و به عالم معنا رسي .طالبان اين اثمار ،مشتاقتر و صادقترند و هرچه برخوردار گردند
سير نشوند و ثقلت و غلظت بر ايشان راه نيابد و ثمرات اين شجرة طيبه نيز هرگز كم نگردد.
آري همچنان كه در عالم ظاهر آبها و جويبارها روانند ،معاني در جداول حروف و انهار
كلمات بزرگان جاري است .بكوش تا راز حيات خويش دريابي و پاي دل بر سر صورت نهي و
از تعينات بگذري تا به عالم معنا رسي.

عقل نبيّ باطني است ،اوست كه مجمالت ذوات را به تفصيل صفات درميآورد و س ّر هر
چيزي را آنچنان كه هست عيان ميسازد .جمع را به تفريق و تفريق را به جمع ميرساند و
كل را به اجزاء و اجزاء را به كل درميآورد .معاني ديگر عقل ،قلم است و لوح كه از خود
برميدارد و به خود مينويسد.
در مرتبهاي قلم است و در مقام بيان و تبيان ،نبي است و در مقام قبول ،قلب است .قلب
محل تفصيل معاني است ،عين حيات جاوداني است و مقام تعيّن بنا و باني است .از جهت
حروف ،قافش اشارت است به كمال قوت و قدرت ،و المش لب و جوهر و خالصة اشياء ،و بائش
به بسط حيات بر كل اشياء و كائنات .در حال انصعاد ،اعلي علّيين را و در حال انتزال،
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اسفلالسافلين را حائز است .در مرتبة اول ،كل نعم و در مرتبة ثاني ،كل نقم و عذاب الهي را
مشمول است.
سالكا! بدان كه شمس ،صورت عقل الهي توست .همچنان كه شمس منوِّر عالم است و به
واسطة آن هرچه خام است پخته شود ،و آنچه زايد است سوخته گردد و چون از مشرق سر
برآورد ،ظلمت شب را بزدايد و روز روشن پديد آيد ،عقل الهي نيز چون از جيب غيب و از جبل
جبلّت انسان سر برآورد ظلمت شب جهل را به روز روشن علم مبدل گرداند ،و به واسطة آن
هرچه در وجود انسان خام است ،پخته شود و آنچه زايد است سوخته گردد و هر صفتي كه در
نفس باشد بدو مينماياند و پنهان را آشكار سازد و حل مشكالت كند و معدِّالت را به فهم آرد
و مغيّبات را كشف نمايد و انسان به نور اين عقل الهي در حد خويشتن به كنه كل اشياء محيط
گردد.
حصول كمال اين حال به واسطة نوري است كه او روح ارواح و قلب قلوب است ،نقطة
شهادت و غيوب است .كاشف كروب و مزيِّل عيوب است ،مبيّن س ّر مكنون است و ماء انهار و
بحور صدور است ،مجمع انوار اسرار الهيت و واليت است و معجزات كل انبياء و اوصياء و كرامات
اولياء از او حاصل است ،زيرا كه او مظهر حيات و علم و اراده و قوت و قدرت الهي است.
اين عقول الهيه همه از يك مبدأند ،چنان كه حضرت خاتماالنبياء(ص) و حضرت خاتم
االولياء سالماهلل عليه هر دو مظهر يك حقيقتاند ،اگرچه در خلقيت ظاهر دو شكلاند ،يكي
در اول زمان و ديگري در آخر زمان.
سالكا ! نظر از ماسوي بردار و از دايره شك ،قدم بيرون نه و پشت بر تعدد و كثرات كن و
روي به نقطه ازلي آر ،كه در اين مقام است امن و امان و آرامش دل ،و بدان كه حصول اين
معني به استقبال شدائد است .قرار و سكون حضرت يعقوب سالم اهلل عليه در عالم اعلي به
جهت اين بود كه همچو يوسف در سجن مسجوني داشت ،و هريك از مقربين و محبوبين الهي
بيمسجون نبودند .اولياء نيز در حد خويشتن استقبال شدائد كرده و قلب ايشان از حزن و
مالل ماسوي رهايي يافته و به كعبه يقين رسيدهاند.
قلب در عالم اسماء اشارت است بر قادر بيچون ،ولي در عالم انسان ،آئينه وجه باقي
است .منبع حكمت است و علوم ،و محل س ّر مكتوم و كانون معارف الهي است .مخزن كنز خفي
ق
است ،كان جواهرات ذات و صدف درّ صفات است .قصر حوران ارواح است ،منبع فيض «فال ِ ُ

باح :شكافندة صبح» است .بقعه مباركه به حقيقت ،قلب است ،وادي مقدس عشق است،
ْاْل ْ
ص ِ
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محل طلوع شمس توحيد است .ماليك صف بركشند گرد دل محبوب ،و ظاهر شود موصوف
در واصف معروف .قلب عارف كامل ،مجمع جمله معارف الهي است ،عين حيات جاوداني است.
سالكا ! بدان كه كالم بدون رؤيت متكلم ناتمام است ،زيرا كالم به تنهايي در مقام تلوين
ب ارِني
است و رؤيت در مقام تمكين و اشارت در تنزيل ،بدين معني است كه فرموده «قال ر ِّ

ظر اِليك قال ل ْن تراني و ِ
لكنِ انْ ُ
استقر مكان ُه فس ْوف تراني :عرض كرد پروردگارا
ظ ْر اِلي ا ْلجبلِ ف ِا ِن ْ
انْ ُ ْ ْ
خود را به من بنماي تا بر تو بنگرم .فرمود هرگز مرا نخواهي ديد ليكن به كوه بنگر ،پس اگر
بر جاي خود قرار گرفت به زودي مرا خواهي ديد».

پس بايد از مراحل و منازل تلوينات بگذري تا به مقام رؤيت رسي ،و يقين وقتي حاصل
شود كه كالم با متكلم مشاهده گردد .چه كالم به تنهايي در پس غطاء و حجاب است و نيز
امكان دارد در شنونده آنچه از استماع كالم در تصور آيد ،مراد متكلم غير آن باشد ،در اين
صورت ظن و تخميني به دل راه يافته و حصول يقين امكانپذير نيست .پس بايد كالم را با
متكلم مشاهده نمايي چنان كه فرمودهاند :خبر مراتبي دارد و معاينه مراتب ديگر ،پس خبر
همچون معاينه نتواند و در معاينه شك را وجودي نيست و شرك معدوم است.
اين معني دائمًا واقع است ميان اقرار و جحود ،قيام و ركوع ،و سجود و قعود .قيام مقام
استكشاف و استغراق و ارتقاء و انباء و ارشاد و احتواء و استواء و اهتداء و انبساط است .و ركوع
مقام كمال تواضع است و سجود مقام انكسار و نهايت عبوديت است و قعود مقام حضور و تمكّن
و استقرار و رفع استار و كشف اسرار است.

نوع انسان خالصه و زبدة كاينات است و هيچ عالمي از عوالم و جنسي از اجناس و نوعي
از انواع نيست مگر اين كه همه در وجود انسان كامل موجود است ،اگر در كماالت انسان الهي
خوض كنيم ،متحير ميمانيم.
خداوند متعال به قدرت و حكمت بالغة خود انسان را از دو جوهر بيافريد تا هر كدام در
اثر طي طريق اعتدال ،كمال امتزاج معنوي حاصل كنند زيرا كه انسان در اثر اين امتزاج به
منتهاي تكاملي خود خواهد رسيد .يكي از آن دو جوهر ،روح است كه جوهري است بسيط
نوراني و داراي علوّ حيات و حركت و نزاهت و طهارت كه مفتقر به مادة جسماني نيست.
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ميان روح و حق واسطهاي نيست زيرا كه روح از عالم امر است و نيز ملكوت هر شيء كه
ُوت ُك ِّل ش ْي ٍء :بگو
روحانيت اوست ،در يد قدرت با عظمت حق تعالي است «قُ ْ
ل م ْن بِي ِد ِه ملك ُ
فرمانروايي هر چيزي به دست كيست » و به مجرد امر ،هرچه را كه اراده فرمايد موجود شود

«اِنما ق ْولُنا لِش ْي ٍء اِذا ار ْدنا ُه انْ

ن ُقول ل ُه ك ُْن في ُكونُ  :ما وقتي چيزي را اراده كنيم همين قدر به آن

میگوييم باش بيدرنگ موجود میشود».
جوهر دوم ،جسم است كه جوهري است مفتقر و متقوّم به عنصر ظلماني ،و غلظت و
كثرت و تركيب و موت و جموديت و خموديت الزمه اوست؛ سبب حيات و ايجاد اين جوهر
همانا جوهر اول است .اگر ما طالبيم كه آن كمال امتزاج معنوي حاصل آيد ،بايد در كمال
صحت اين دو جوهر بكوشيم.
چنان كه جسم در حفظ قدرت و حيات خود به اغذيه نافعه و اشربه ماليمه نيازمند است،
و ادوية معالجات امراضش به معاجين و ترياقات ميباشد ،روح نيز در حفظ قدرت و حيات و
بقاء و ارتقاء كماالتش ،به علوم و معارف الهيه و اعمال صالحه و اخالق حميده و ملكات شريفه
نيازمند است .داروي امراض روحي به دست اطباء و حكماي عالم نفوس است كه حضرات انبياء
و اوصياء و اولياء و مشايخ الهي اند ،كه بدان معالجة امراض نفساني و اعراض جاني كنند .آري
رنجوران طريق حق به واسطة ايشان شفا حاصل كنند.
البته امراض روحي بسي صعبتر از امراض جسمي است ،زيرا كه امراض جسمي اكثر بلكه
عموم مردم را مُدرَك است ،لكن امراض روحي از اكثر مردم محجوب است.

چندان كه روح انساني و قواي عقلي مغلوب نفس اماره گردد ،انغماس و انهماك در قواي
غضبيه و شهويه ،روح عقالني را حاصل آمده و مستعمل در خدمت اغراض جسماني و نفساني
ميگردد ،در اين حال است كه انسان را امراض روحي پديد آيد.
چنان كه گذشت ،معالجه امراض روحي صعبتر است و پيوسته حضرات انبياء و
رسل و علماي الهي در معالجه اين امراض كوشيدهاند و اغذيه و ادويه و اشربه و معاجين و
صورِ ا ْل ُمرك ِ
بات دوائِ ّيه از انواع داروهای ترکيبی » را نسبت به امراض
ترياقات و غير اينها « ِم ْن ُ
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روحي ،در توبه و عبادات و طاعات و تسليم و رضا و اذكار و افكار و اقوال و احوال و اخالق و
ملكات فاضله و حميده ،معين و مدون كردهاند.
غرض از اين بيان ،تنبيه و ايماء است براي مطالعه كالم بزرگان و اخذ امّهات علوم و معارف
نافعه كه انسان اصول و حقايق و جواهرات ذات خود را بداند و جوهر اشرف را از جوهر اخس
بشناسد و در رعايت مصالح و عنايت به مهامّ كوشيده و در تضعيف جوهر اخس و تقويت جوهر
اشرف ،تهمم و تجهد بجا آرد تا كماالت انسانيه بر قواي حيوانيه استيال يابد ،و در بند آن باشد
كه قبل از فراق روح و تن ،گشايش ابواب نوراني بر وي حاصل آيد.
اكثر مردم گرچه به ظاهر انسانند ولي فيالحقيقه حيواناتند از سباع و بهائم و شياطين ،و
از مراتب انساني جز قامات ظاهري و حجابات نطق كه لقلقة لسان است ،داراي هيچ كمالي
ُوب ْل ي ْفق ُهون بِها و ل ُه ْم اعْ ُي ٌن ْل ُي َْب ِص ُرون بِها و ل ُه ْم اذانٌ ْل ي ْسم ُعون بِها :دلهايي دارند
نيستند «ل ُه ْم قُل ٌ
كه با آن حقايق را دريافت نمیكنند و چشماني دارند كه با آنها نمیبينند و گوشهايي دارند
كه با آنها نمیشنوند».
سمع ايشان فاقد گوشوارة سخن
حق است و قلب ايشان براي تجلي جمال و كمال حق شايستگي ندارد و نظر ايشان از مشاهدة
تجليات الهي اعمي است .توان گفت كه سمع و بصر ايشان براي ايجاد حجابات ،وسيلهاي است.
بر ارباب بينش روشن است كه مراد از اَبصار ،اِبصار وجه حق است و مراد از اسماع ،استماع
كالم حق است و مقصود از قلب ،ادراك و دريافت جمال حق .قصور انسان ناقص از انسان كامل
آن است كه او روح انساني و قواي عقلي خويش را مغلوب روح طبعي و حيواني نموده و در آنها
مستهلك گردانيده است .او قواي علوي خود را در تقويت و تكميل قواي جسماني و حيواني
استعمال نموده و در نتيجه از مرتبة علو انسانيت به مرتبة انزل حيوانيت سقوط نموده است
«ب ِْاْل ْخسرين اعْ ماْل :زيانكارترين مردم در کارها».
آدمي قبل از دخول بر عالم فتح و ظفر و غلبه بر حزب ابليس و نفس اماره ،در عالم
طبيعت گرفتار و اسير جنود وهم و غضب و شهوت است .طول امل و هموم و غموم بر او
مستولي و به تزاحم عادات و رسوم متناقضه ،متزاحم و به منافيات طبع و منافرات خاطر ،متألم
و انواع فقر و احتياج را منتظر ،و آالم و اسقام مختلفه را دامنگير ميباشد.
اما چون به توفيق حق بر جنود وهم و غضب و نفسانيت مظفّر و منصور گردد و از چنگ
عوايق و عاليق عالم طبيعت ،مستخلَص شود و اين عالم ناسوتي را بدرود گويد و قدم از درياي
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وهم بيرون نهد ،خود را جوهري بيند يكتا و گوهري بيهمتا و محيط بر عالم طبيعت و مصون
از مرگ و فنا .در خود صفائي و بهائي و نوري و ضيائي مشاهده كند كه ماوراء ادراك عالم
طبيعت است .حصول اين مقام بدين سبب است كه طالب بنا به فرمودة بزرگان ،پاي دل در
مقام « ُم ْت عنِ الطبيع ِة :از طبيعت خود بمير» نهاده و جان تازهاي يافته است؛ و به سبب تجاوز
از قيامت انفسية صغري يا موت نفس اماره ،از عالم صور مُلكيه رسته و به مشاهدة معنويه
ملكوتيه فائز گشته است.
آري اگر توفيق الهي شامل شود و روح انساني و قواي عقلي بر دو روح طبعي و حيواني
غالب آيد ،رذايل به فضايل مبدل شود «فاُولئِك ُيَب ِّدلُ الل ُه س ِّيئاتِهِ ْم حسنا ٍت :پس خداوند بدي-
هايشان را به نيكيها تبديل میكند» .در اين حال است كه آن دو روح منصبغ به صفت احكام
و افعال و صفات الهي شود و نفس ،مزين به زيورهاي عقلي و مترتب به قوانين شرعي گردد ،با
كماالت الهي متحلي و از كل نقايص ،كه نقايص كماالت الهيه است ،متخلّي شود .جسمانيت،
تبع روحانيت و هوي تابع عقل باطني ،و عقل مطيع و منقاد محض حق ،و نفس اماره به سوء
رات وا ْل ُمب ّر ِ
تحت اوامر و نواهي الهي ،مطمئنه گردد و «امّارةٌ بِا ْلخ ْي ِ
ات امر کننده به خيرات و
نيکیها» بوَد و

«ل ّوام ٌة علي ا ْل ُمنْك ِ
رات

نهی کننده از امور ناپسند» شده ،جسم رنگ روح پذيرد و

روح ،نور محض گردد.
بُعديّت در حقيقت ،كسي راست كه ديدگان او جز عالم اجسام نديد و از مشاهدة عالم
قدس و عقول و ارواح محروم گشت .زيرا عالم اجسام ثقيل است و اقتضاي ثقالت ،سفل است
و خفا و ظلمت ،اما عالم روحاني لطيف است و اقتضاي لطافت ،علو است و ظهور نور ،و وصول
اين عالم بيواسطه اطمينان نفس امكانپذير نيست.
چنان كه قبالً گذشت ،حضرت سليمان سالماهلل عليه بدين سبب باد را تحت تصرف
خويش قرار داد كه پا بر سر هوي نهاد و عالم صغراي نفس را تسخير نمود تا عالم علوي مسخّر
وي و وصول عالم نور نصيب او گشت.
سالكا! بيا تو نيز با صفات سليماني متصف شو تا در منابر و مساجد عالم علوي خطبه به
نام تو خوانند و در بالد آن ،سكه به نام تو زنند و نشان بينشان از تو پرسند .قبلة قلوب شوي،
مسجد نفوس گردي ،قدسيان در مدينة اشباح ،حمد و ثناي تو گويند و تسبيح و تهليل تو
خوانند زيرا كه مسجود ازلي در خانة دل توست.
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در اين حال پرگار امر و ارادت به اذن تو چرخد ،نقطة مركزي دايرة وجود گردي ،مسجود
خاليق شوي ،همه رو به تو آرند ،ديو و پري كمر خدمت بر تو بندند .بر عرصة وجود تو معاني
كلي به ظهور آيند و به رمح حجت قاطع ،عصاي دليل عليل ،ضايع گردانند و به نور معرفت،
ظلمات طبيعت فروگيرند و به سيف شاهد يقين ،گردن ظن و تخمين برزنند .منكورات به
معروفات مبدل گردند و به ثعبان عيان ،دمار از روزگار برآرند و لباس تلبيس ابليس از تن
بركنند و به آتش قهرش بسوزانند و خاك آن را بر باد بينيازي دهند.
سالكا! بدان كه اين اصوات و حروف ،واسطه ظهور معانياند چون معني به كمال رسد
صورت برطرف گردد و نقاب حجاب برخيزد و سدرة منتهي شود .از طوبي اثري نماند و جنت
و جحيم ناپيدا گردد ،مالك و رضوان معزول گردند تنها «قاب ق ْوس ْينِ  :قرب و فناء» باقي مانَد و
س ّر «ا ْو ا ْدني :فنای مطلق و وصال» ظاهر شود.
ممكن است سالكي به مرحلهاي از مراحل رسد كه عقلش به عللي از ادراك آن
قاصر شود و متحير گردد و سحاب حجاب آسمان پندار ،عقلش را بپوشاند ،لكن به سبب ابقاء
درد و طلبي كه دارد به واسطة استاد «بادِ هُو» در نفس او به حركت آيد ،سناء برق وحدت از
پشت حجاب ظاهر گردد و آن عدم ادراك به وجود ادراك مبدل شود.

اين معني وقتي حاصل شود كه روي دل بر صادقان آري و پشت بر كاذبان كني و از
منافقان مُعرِض شوي و در خدمت مشايخ ،شرايط ادب نگهداري و تواضع پيش گيري و به مقام
وعظگويي درنيايي كه در غير اين صورت محروم ماني از س ّر معاني.
در خدمت استاد بايد كه به قلب و قالب و يمن و يسار و به علم و عمل و فلسفه و منطق
خويش ننگري و گمان مبري كه از حيث مقام باطني از او درگذشتهاي ،زيرا كه تحصيل ظواهر
علوم ،علت ارتقاء مقام نيست .تو هنوز نسبت به مراحلي كه او پيموده است متحيري و بيخبر،
و بايد كه همچون صدف دهان قابليت بازكني و قطرة باران معرفت را كه از سحاب معاني بر تو
نصيب ميگردد ،به واسطه رياح نفس استاد كه از آسمان واليت نازل ميشود ،قابل شوي و در
صدف صدر نگهداري و از وساوس نفس اماره محفوظ كني و به آب طاعت و آتش عشق آن را
بپروري تا به مرور ايام درّ معاني ظاهر شود و جواهر حكمت عيان.
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هريك از اشياء و موجودات را ظاهري است و باطني ،خواه ظاهرًا فاقد روح باشد يا ذيروح.
در واقع اصطالح بيروح ،مجازي است وگرنه موجودي نيست كه فاقد روح و باطن باشد .بنابراين
چنان كه در قبال هر عضوي از اعضاي جسماني انسان ،عضوي باطني است ،هر موجود عالم
ناسوتي اعم از اين كه ستارگان باشد يا اقمار و شموس و يا انوار و ظلمات نيز موجوديتي باطني
دارد كه وجه ملكوتي و روحانيت اوست .آري عالم ملكوت ،باطن و گنجينه بزرگ اين جهان
است ،اما هركسي را توان مشاهده اين عالم و موجودات باطني و معنوي آن نيست.
معموالً اذهان عمومي با شنيدن كلمة نور ،متوجه نور ظاهري يا فيزيكي شده و از درك
نور و ظلمت معنوي ناتوانند .درك اين كه عدل و علم و معرفت ،نور و بينايي است و ظلم و
ناداني ،ظلمت و نابينايي؛ حركت در مسير تعهد برين نور است و حركت در مجراي حيواني و
بيبند و باري ،تاريكي براي اغلب افراد بسيار دشوار است زيرا كه از معرفت به دورند و توانايي
مشاهدة حقيقتي فراتر از محسوسات را ندارند .عدهاي هم مدعي ايمان و اعتقاد به نور و ظلمت
باطنياند ،لكن مراتب ايمان و يقين از عمل معلوم گردد و ادعاي بدون عمل را ارزشي نباشد.
عمده تالش كتب آسماني و سفراء عظام الهي براي شناساندن نور و ظلمت باطني و تأثير
آن بر سعادت و شقاوت انسانهاست .قرآن مجيد در آيات متعددي به ظلمات و نور اشاره
ِ
ظل ِ
ُمات اِلي النُّورِ والذين كف ُروا ا ْو لِيا ُئ ُه ُم ال ّ
ِج ُه ْم ِمن ال ُّ
ي الذين امنُوا ُي ْ
وت
طا ُغ ُ
خر ُ
نموده ،از جمله «الل ُه و ل ُّ
ظل ِ
ِجون ُه ْم ِمن النُّورِ اِلي ال ُّ
ُي ْ
حاب النّارِ ُه ْم فيها خالِ ُدون :خدا ولي و سرپرست اهل
ص
ُمات اُولئِك ا ْ
خر ُ
ُ
ايمان است ،آنها را از ظلمات خارج ساخته به عالم نور وارد ميكند ،و كساني كه كفر ورزيدند
سرپرستانشان طاغوت هايند كه ايشان را از نور خارج كرده به عالم ظلمات وارد ميسازند،
ايشان اصحاب آتشاند و در آن ابدي خواهند بود».

خداوند متعال ،قرآن و كتب نازلة آسماني را نور معرفي ميفرمايد

ّاس قدْ جاءك ُْم
«يا ا ُّيها الن ُ

ُب ْرهانٌ ِم ْن ربِّك ُْم و انْز ْلنا اِل ْيك ُْم نُورا ُمبينا :اي كساني كه ايمان آوردهايد به تحقيق شما را برهاني از
جانب پروردگارتان آمد و ما به سوي شما نوري آشكار نازل كرديم» .مسلمًا اين نور ،ماوراء انوار

ِ
ِ
ِ
بين :قطعًا براي شما از جانب خدا
تاب ُم ٌ
ظاهري است ،كه فرمود «قدْ جائك ُْم من الله نُ ٌ
ور و ك ٌ

روشنايي و كتابي روشنگر آمده است».
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ِ
ور ي ْحك ُُم بِها النب ُِّيون :ما تورات را كه در آن هدايت و نوري بود
«انّا انْز ْلنا الت ْورية فيها ُهدي و نُ ٌ

ِ
ِ
ور :به
فرستاديم كه پيامبران به واسطة آن نور حكم ميكردند»« .و ات ْينا ُه ْاْلنْجيل فيه هُدي و نُ ٌ

حضرت عيسي انجيل را داديم كه در آن هدايت و نوري بود».

ِ
تاب انْز ْلنا ُه اِل ْيك لِتُ ْ
خرِج النّاس ِمن
«ك ٌ

ظل ِ
ال ُّ
ُمات اِلي النُّورِ :اين قرآن را به تو نازل كرديم تا مردم را از ظلمات به سوي نور خارج سازي».

حضرات انبياء و اوصياء و اولياء و بزرگان نيز همه نورند .طالب سعادت و كمال بايد از اين
انوار الهي استمداد جويد.
منحرفين آنانند كه از اين معاني بيخبرند و به گمانشان اينها كلماتي بيمعنا بوده و جنبة
تشبيهي دارند .آري درك و مشاهده حقايق و لمس آن با حواس ظاهري براي كساني كه هنوز
از قيود عالم مادي آزاد نشدهاند ،امري محال است.
افرادي كه به اين حقايق و اصول عاليه الهيه كفر ورزيدند ،در واقع از عالم طبيعت و
زندگي حيواني قدم به عالم نور و عالم انساني و حيات معقول نگذاشتند ،جهان و موجوديت
خويش را در نمودهاي گسيخته خالصه كردند و خود را از ارتباط با عوالم عليايي محروم نمودند
و به دنبال سرابهاي آبنما گشتند ،ندانستند آنچه تشنگي سوزان آنان را برطرف ميكند،
خود آب است نه سراب! رفع تشنگي معنوي آنها تنها به واسطه درك حقايق و اصول عالي الهي
است نه با ظواهر فريبندة دنياي مادي.
منكرين حقايق و انوار الهي برحسب كيفيت احوالشان چند گروهند:
اول  -عدهاي كه انكارشان ناشي از ضعف درك و تعقل است .آنان نه بر اساس دليل و
برهان كه به گمان خود تا حدي با احراز موقعيتهاي مطلوب زندگي خود را بر حق ميدانند،
ولي براي فرار از اقامة دليل جهت انكار را پيش ميگيرند .بايد بر مراتب تعقل ايشان افزود تا
«نيست» را به «نميدانم» تبديل نمايند و سپس دربارة نميدانم به مقام تفكر برآيند .عمل به
احكام و وظايف صادره از آن تفكر ،موجب نجات آنان است.
دوم  -افرادي كه تابع شرايط موسمي و فصلياند و در هر عصر و دوراني به رنگي و لباسي
درميآيند .اگر زمانه مقتضي اثبات و پذيرش حقايق باشد ،بپذيرند و اگر اقتضاي انكار حقايق
كند راه انكار در پيش گيرند! آنان از باطن بيخبرند ،نه اثبات و پذيرش آنان مبتني بر معرفت
است و نه انكارشان .در تحوالت اجتماعي از اين گونه شعراء ،نويسندگان ،دانشمندان و علماي
ظاهري بسيار مشاهده ميشود .استقبال از آنان مسؤوليتزا است ،زيرا سبب افزايش حال
مجازيشان ميگردد.
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سوم – كسانـي كـه بيان قلبي و ظاهريشان يكسان نيست .اينان براي حفظ موقعيتهـاي
مطلوب خود به صفت نفاق و خودپرستي گرفتارند .دريافت قلبي آنان حق است ،لكن گفتار
ظاهري ،بيان دل را از ارزش انداخته است.
قرآن مجيد گرچه گاهي مشاهده انوار الهي و عوالم معنوي و حصول علوم غيبيه را در
انحصار قدرت باريتعالي معرفي ميكند ،ولي امور غيبيّه دوگونه است:
يكي اموري كه شناخت ذات و ماهيت آنها براي انسان محال است ،اما از روي آثار و
معلوالت باطني ميتوان به وجود آن علل و حقايق ،يقين كامل پيدا كرد .ديگري اموري كه
بشر ميتواند ماهيت و ذات آنها را حتي به تفصيل بشناسد ،لكن به سبب احاطه عوامل طبيعي
بر او ،از مشاهدة آنها ناتوان است.
حصول علم غيب و علم لدني و مشاهده عالم ملكوت براي انسان ميسر است .بعضي آيات
قرآن علم غيب را براي انسان امكانپذير ميداند ،و برخي آيات كه آن را صرفًا به ذات اقدس
الهي اختصاص ميدهد ،مقصود نفي ذاتي و استقاللي علم غيب از غير حقتعالي است نه نفي
مطلقيه آن .لذا منافاتي با اين حقيقت ندارد كه انسانهاي متعالي به توفيق حق ،عالم ملكوت
را مشاهده نمايند و علوم غيبيّه را واجد شوند.
اگر در بعضي آيات از لسان حضرت رسول اكرم(ص) ميفرمايد «من علم غيب نميدانم»،
براي جلوگيري از توقعات بيخردانة فاسقين و فاسدين است ،و اين كه گوشزد فرمايد كه بشر
در اثر عمل به حقايق الهيه و خروج از لجن زندگي مادي ،ميتواند به رؤيت ملكوت اعلي موفق
گردد و علم لدني براي او حاصل شود؛ علمي كه نه با علل ظاهري و حواس طبيعي و ابزار
مادي ،كه مستقيمًا از پيشگاه الهي بر دل انسان حقيقي راه مييابد .چنان كه به مقتضاي
فياضيت مطلقه الهي ،بر دل پاك حضرت خضر اعطاء گرديد «فوجدا ع ْبدا ِم ْن ِع ِ
حمة
بادنا ات ْينا ُه ر ْ
ِم ْن ِعن ِْدنا و عل ْمنا ُه ِم ْن ل ُدنّا ِع ْلما :تا بندهاي از بندگان ما را يافتند كه از جانب خود به او رحمتي
عطا كرده و از نزد خود بدو دانشي آموخته بوديم».
خداوند تبارك و تعالي نيروهاي بزرگي در كانون دل انسان به وديعه نهاده ،تا آنجا كه
حضرت علي عليهالسالم ميفرمايد «ات ْزع ُم انك ِ
غير و فيك انْطوي ا ْلعال ُم ْاْلكْب ُر :آيا تو
ج ْر ٌم ص ٌ
ميپنداري كه جرم كوچكي هستي ،در حالي كه عالم اكبر در درون تو به وديعه نهاده شده
است».
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انسان ميتواند به نسبت معرفت خود از ظواهر عالم مادي گذشته با عالم الهوتي و ملكوتي
ارتباط پيدا كند ،و خود را به مقامات عالية حضرات انبياء و اوصياء و اولياء برساند.

مايه نور الهي در نهاد انسان به وديعه گذاشته شده و فطرت او به سرچشمه خورشيد
اليزالي متصل است .اگر كسي خود را از تحت جاذبة نور كنار نكشد؛ نور الهي بر تمام سطوح
وجود او ميتابد .آري پيمانه وجود ما هرآني از فيض الهي پر ميشود ،ما هستيم كه اين آب
حياتبخش را به شورهزارهاي تمايالت و خارستانهاي خودخواهيها فرو ميريزيم!
جاذبة نور الهي انسان را از ظلمات خارج ساخته وارد عالم نور مينمايد ،اما جاذبة طاغوت
او را از نور خارج كرده وارد عالم ظلماني ميكند .حصول اين نور يا ظلمت ،منوط به اختيار و
انتخاب خود انسان است .با تحقق اين نور ،اكتشاف بارقة الهي امكانپذير شده ،مجهوالت
عليايي بر روي پردة معلومات درميآيد.
جمال و جالل الهي هر آني در تجلي است و اين تجلي را هرگز توقفي نيست ،لكن هركسي
را قدرت درك و مشاهدة آن نباشد .مراتب مشاهدة صاحبان ادراك هم يكسان نبوده ،در بعضي
قوي و در برخي ضعيف است .اختالف در مشاهدة تجليات و انوار الهي مستند به خود
انسانهاست نه به خداي تعالي.
مشاهده انوار و تجليات الهي براي هركس به نسبت تزكيه نفس و تخليه وجود از رذايل و
تحليه آن با زيورهاي الهي است .هرچه مراتب تزكيه باالتر ،به همان نسبت رفع حجابات از
قبال ديدگان دل سريعتر ،به طوري كه ميتواند خود را به مقامي رساند كه نه اين تجليات و
انوار ،كه جمال و جالل الهي را بيپرده مشاهده نمايد .اما انحرافات و معاصي سبب ازدياد اين
حجابات شده ،به جايي ميرسد كه حتي ذره و اثري از انوار و تجليات الهي را مشاهده نميكند.
اين تجليات كه همه رنگ الهي و خدايي دارد ،گاهي در جمادات ،گاهي در نباتات ،گاهي
در حيوانات و گاهي در انسانها متجلي است .مراتب عليايي اين تجليات را ميتوان در كالم
الهي و بزرگان مشاهده كرد.
كتب آسماني نازله بر پيامبران همه نور الهياند و حد اعالي آن در قرآن متجلي است.
براي ديدن اين انوار و تجليات ،بصيرتي بايد .اين كالم مقدس نازل شده تا مردم در پرتو نورش
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حقايق را ببينند و به روشنايي آن حركت كنند تا از محدوديتها و كوتهبينيها كه معلول
سطحينگري و عدم تفكر و تدبر است ،رهايي يابند.
قرآن براي تحقق عدالت در جامعه بشريت ،چگونگي طي مراحل تقوي و خودسازي و
جامعهسازي را تعليم ميدهد ،و عظمت و ظرفيت انسان را در قبال ناماليمات زندگي گوشزد
ميكند ،ارزش واقعي انسانها را نشان داده و حق را از باطل تفكيك مينمايد .اين نور الهي
طرق معرفتجويي و حكمتطلبي را براي انسانها هموار ميكند.
اينك بر سالك الياهلل است كه به مطالعه خويشتن پردازد و دريابد كه مراتب مشاهدة او
نسبت به نور الهي و تجليات آن تا چه حد است.

اي انسان! اين قدرت بينايي فطرتًا در وجود تو نهاده شده ،اين منبع نور كه در دل توست،
به سرچشمه خورشيد ازلي متصل است .اين تويي كه نميخواهي تحت جاذبه اشعه نور الهي
قرار گيري! اگر تو خود را از تحت اشعه انوار الهي كنار نكشي ،نور الهي تمام سطوح روح و قلب
ترا فراگيرد.
حكيم علياالطالق در جريان فيض و سريان نور الهي خود به سطوح قلبي و روحي
انسانها ،امساكي ندارد .بارقههايي كه در مغز سالك به ظهور ميرسد ،لحظاتي چند جهان را
براي او روشن ميسازد ،لكن به سرعت خاموش ميگردند.
آري بسياري از مردم استمرار آن نور و بارقهها را نميخواهند ،و شايد گاهي از اين بارقهها
وحشت كنند! برخي متفكرين بررسيها و تحقيقات عميقي دربارة عالم طبيعت انجام داده و از
پديدههاي ظاهري گذشته ،به حقيقت روشن و شفاف ميرسند و سپس از آن ميگريزند! اينان
چند گروهند:
گروه اول  -كساني كه اين بارقهها و روشناييها را يك پديدة ذهني تصور ميكنند .اينان
به زنجيرهاي پوالدين غرور علمي و اصول پيشساختهاي بسته شدهاند كه به مقام و شخصيت
آنها سخت فشار ميآورد .لذا از تعقيب روشناييها كه هركدام نمايانگر حقايق و واقعياتي
هستند ،دست كشيده درصدد پي بردن به ماهيت آن برنميآيند.
گروه دوم  -افرادي كه ميفهمند هر روشني و بارقهاي نشاندهندة واقعيتي است ،ولي باز
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هم از مشاهدة آن ميگريزند!
! ادراك هر واقعيتي ،تكاليف و وظايف بخصوصي را براي انسان تعيين ميكند ،اما
آنان نميخواهند از آن وظايف و تكاليف استقبال كنند.

قرآن مجيد به اين تجليات و بصيرتها اشاره مينمايد

«قدْ جاءك ُْم بصائِ ُر ِم ْن ربِّك ُْم فم ْن ابْصر

فلِن ْف ِس ِه و م ْن ع ِمي فعل ْيها :به تحقيق بصيرتهايي از جانب خدا براي شما آمد ،پس كسي كه
بصيرت يابد ،به سود اوست و آن كه كوري را بپذيرد ،به ضرر اوست» .و نيز ميفرمايد

«بلِ

ِْ
اْلنْسانُ علي ن ْف ِس ِه بصيرةٌ ول ْو ا ْلقي معاذير ُه :اي مردم عذر شما فردا در پيشگاه الهي مقبول نيست،
زيرا اين بصيرتها و انبياء باطني را خداوند در نهاد شما آفريده است»« ،و اب ِ
ْص ْر ُه ْم فس ْوف ُي َْب ِص ُرون:

و بنگر ايشان را ،كه زودا به ديده بصيرت بنگرند».
كسي كه خواهان بينايي دروني است ،بايد متوجه بصيرت خود گردد .اين بينايي با
ميكروسكوپ و تلسكوپ يا ساير وسايل مادي نبوده و نمود فيزيكي ندارد ،بلكه وسيلهاي است
كه حقايق و واقعيتها را از نزديك و با مختصات و مشخصات كامل به انسان نشان ميدهد .با
چنين بينايي انسان ميتواند خود را بشناسد و مورد محاسبه و مراقبه قرار دهد .بداند عادل
است يا ظالم ،پوينده و جوينده است يا راكد و متوقف؛ حركت او به سوي خيرات و كماالت
است يا غوطهور در خودخواهي و كامجوييها.
گرچه مايه اين بصيرت در همه
است ولي نافذيت آن از وقتي شروع ميشود كه آزادي روحي از قيود ماديات آغاز گردد .در
غير اين صورت ،تالش و فعاليت آدمي بهرهاي ندهد و او به جاي حقايق ،پردهها و حايلها را
هدف قرار داده در آن جهت ميكوشد و به عوض ارتباط با حقيقت ،با پوششها ارتباط برقرار
مي كند! گذشتن از اين حجابات ،اولين گام در عالم حقيقت است و تحقق آن ،بدون حصول
تقوي ميسر نيست.
ادراك علوم و معارف حقه منوط است به علل و عوامل بسياري كه رأس آن تقوي است.
هرچه مراتب تقوي عاليتر ،قابليت دل براي اخذ علوم الهيه بيشتر و توانايي برخورداري از
تعاليم عاليه بزرگان افزونتر.
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آيات قرآن و تعالي عاليه بزرگان ،به رطي موجب هدايت و ارشاد است كه انسان پرهيزكار
باشد «ذلِك ا ْل ِ
كتاب ْل ر يْب ِ
فيه هُدي لِ ْل ُمتقين :اين است كتابي كه در آن هيچ ترديدي نيست و
ُ
مايه هدايت تقواپيشگان است» .گام نهادن به عالم تقوي كساني را ميسر است كه از خياالت و
پندارهاي بيهوده ،از جهالتها و امور شهواني رهايي يافته و در حد كمال اجتناب نمايند.
كسي كه در زندان امور نفساني و جهالت و خودپرستي اسير است ،او نميتواند قدمي به
عالم تقوي نهد .اما فردي كه ذات و دل خود را از پليديها رهانيد و به عالم معقول گام نهاد و
به راه خود ادامه داد ،محال است كه دل و جان او به عاليترين مرحله تقوي نرسد .چنين دل
و جاني محل تابش نور خورشيد اليزالي است و او نور الهي را با ديدگان قلب مشاهده مينمايد.
لكن جان و دل بيتقوي و اسير در خشم و شهوت كجا و مشاهده نور الهي و يقين در كانون
دل خود كجا؟! او با قياس به دل تاريك خود ،حتي ادعاي نفي نور الهي از قلوب محبوبين الهي
نموده ،ميخواهد براي حضرات انبياء و اوصياء و اولياء هم وظيفه و تكليف تعيين كند!
آنان كه نور الهي را در تخيالت و توهمات خود و يا در كالم و الفاظ ديگران جستجو
ميكنند ،غافلند از اين كه بازي با اصطالحات پر طنطنه و اشتغاالت بيهوده ذهني ولو ظاهرًا
الفاظ حكمتي و منطقي هم باشد نه موجب مشاهدة حقايق ،كه سد نفوذناپذيري در قبال
جريان نور الهي است.
در حقيقت دلباختگان اصطالحات و اصول پيشساخته ،اعمالشان تجسمي از همان
اصطالحات و اصول است ،عملكرد مقيمان وادي خيال نيز تجسمي از همان خياالت ميباشد،
اين كجا و مشاهدة نور الهي و يقين كجا؟!
شرط نيل به آن مقامات عليايي ،اعراض از عالم محسوسات و سير در عالم معقوالت است،
چنان كه حضرت رسول اكرم(ص)
ِ
واع ا ْلب ِِّر
ي اِذا رايْت النّاس يَتقر ُبون اِلي خال ِ ِقهِ ْم بِانْ ِ
ميفرمايد «يا عل ُّ
واع ا ْلع ْقلِ
ب انْت اِل ْي ِه بِانْ ِ
تقر ْ

ت ْسبِ ْق ُه ْم :يا علي موقعي كه ميبيني مردم با انواع نيكي و عبادت به

خداي تعالي تقرب ميجويند ،تو در ادراك معقوالت رنج ببر تا بر همه سبقت گيري».

آري مردان الهي همه اهل دليل و برهانند «السْل ُم عليك يا ِ
قاطع ا ْل ُب ْرهان :سالم بر تو ای
ْ

برهان قاطع الهی» و تمام سخنان آنان توأم با براهين قطعيه است .البته واحدها و قضاياي
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تشكيل دهندة برهان ،يا مستند به عقل و تفكر ظاهري است و يا مستند به عقل الهي ،ولي
اين دو هرگز قابل اختالط نيست.
شرطي ديگر براي حصول چنان مقام ،تسليم و رضا و عبوديت به آستان قدس جمال ازلي
است .منظور از عبوديت نه عبادات و طاعات صوري و عادتي و بازگو كردن كلمات ظاهرًا
تعبدي ،بلكه عبادات و طاعاتي است كه توأم با روح عبادت و توجه به باطن آن باشد.

چون سالك به تزكيه و تصفيه نفس پردازد و به نفسكشي قيام كند ،راه وصول حقايق بر
او روشن و هموار گردد .البته كشتن نفس و رام كردن آن ،امري است صعب مگر به عنايت
پروردگار و غلبة نور او بر آتش شهوت ،زيرا نفسكشي مخالف غريزة خويشتن دوستي و حب
حيات است .در اثر كمال غلبه و پيروزي نور حق بر آتش شهوت ،صور حقايق در خواب و
بيداري بر سالك ظاهر شود.
خواب يكي از مسائل مهمي است كه انسان بر اثر آن از احساسات و حركاتي باز ميماند،
ولي حواس باطني از كار نميافتد .در اين حالت ،نفس به عالم خود توجه دارد ،زيرا نفس را با
عالم ملكوت ارتباط معنوي است و عدم توجه او بدان عالم ،به سبب اشتغال وي است به تدبير
بدن و مدركات حسي.
صور جميع كاينات از ازل تا ابد در اعيان ثابته وجود دارد كه بعضي از آنها گاهي در نفس
منطبع ميگردد ،همانند انطباع صور حسي در آئينه .در اين موقع از نفس ناطقه آن صورت در
حس مشترك افتد ،و قوة متصرفه آن را از حس مشترك گرفته و به آن تفصيل و تركيب
ميدهد ،و به عالقة مشابهت و به مناسبت سوابق ذهني از حرفه و شغل و كيفيت مزاج ،بر آن
صورت لباسهاي مختلف ميپوشاند ،به اين جهت خواب محتاج به تعبير است.
براي خواب درجاتي است :برخي از آن ،حقيقت محض است و حاجت به تعبير ندارد و
آن ،رؤيايي است كه متخيله در آن تصرف نكرده است .رؤيايي كه متخيله در آن تصرف كند
محتاج تعبير است ،مگر اين كه بيانطباع از ملكوت بوده و انشاء متخيله باشد ،كه چنين خواب
اضغاث احالم است و آن را تعبيري نيست.
رؤيايي كه تأويلش راست باشد يا بعينه ظاهر گردد ،بر دو نوع است :صالح و صادق.
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رؤياي صالح آن است كه مؤمن و نبي و وليّ بيند كه تأويلش راست باشد يا بعينه ظاهر
گردد و آن از نمايش حق بوَد .رؤياي صادق آن است كه تأويلش راست باشد يا بعينه ظاهر
گردد و آن از نمايش روح بوَد .چنين رؤيا هم كافر را بوَد و هم مؤمن را ،چنان كه ملك مصر و
زندانيان ديدند و آن از نظر دل بوَد به تأييد نور روح ،نه به تأييد نور الهي.
رؤيايي كه به تأييد نور الهي بود ،جز مؤمن و نبي و وليّ را نبوَد كه رؤياي ايشان صالح
است و جزئي از اجزاء نبوت .اما رؤياي كافر و مشرك ،نه صالح است و نه جزيي از اجزاء نبوت.
رؤياي مؤمن از حيث معني از رؤياي كافر و مشرك وسيعتر است.
واقعه نيز بر دو نوع است:
يكي آن كه ممكن است بعضي از فالسفه و مرتاضين بينند كه بعضي عوالم غيبي ،ايشان
را مكشوف شود .چه گاهي از كثرت رياضت ،روح تا حدي از حجاب خالصي يابد و در تجلي
آيد و انوار روح براي ايشان كشف گردد ،اما ايشان را بدان واقعه ،قرب و منزلتي نبود و سبب
نجاتشان نشود؛ وقايع يا ميان خواب و بيداري است يا در بيداري مطلق.
ديگر آن كه حق تعالي در آئينه آفاق و انفس ،حقايق را در نظر موحدان آورد كه به نظر
دل يا روح ،صورت آن الهامات بينند كه خيال ،آن را نقش بندي مناسب كرده يا بي واسطة
تصرف خيال ،بر حقيقت آن الهامات واقف شوند.
واقعه ،كافر و مشرك را سبب غلو در كفر و ضاللت است و موحّد را سبب زيادتي ايمان.
فرق ميان واقعه مشرك و مؤمن آن است كه مشرك در حجاب شرك باز مانده و از انوار
وحدانيت خبر نيابد و از هستي خود بيرون نيايد ،ولي موحد از حجاب ظلمت شرك خالصي
يابد و از هستي خود بيرون آيد.
سالك را در كشف وقايع سه فايده است:
اول  -آن كه بر كيفيت احوال خود خبر يابد.
دوم  -آن كه او را با عوالم غيبي و لطايف و حقايق ،انسي پديد آيد.
سوم  -آن كه از بعضي مقامات اين راه جز به تصرف
وقايع غيبي كسي عبور نتواند كند ،مگر كساني كه ايمان كامل به غيب دارند «الذين ُيؤْ ِمنُون

ب :آنان كه به غيب ايمان میآورند».
بِا ْلغ ْي ِ
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هدف انسان در نظام تشريع ،تكامل عبادي و رسيدن به خداست .اگر انسان روح مجرد
عقلي خود را شكوفا سازد و به كمال برساند ،بدين هدف واال نايل ميگردد.
همانطور كه در قوس نزول نخستين صادر عقل است ،در قوس صعود نيز كاملترين
بازگشت كننده ،جوهر عاقل است .يعني مدار عالم امكان از جوهر عقل شروع شده و در جوهر
عاقل ختم ميگردد .اگر اين عقل شكوفا نشود و تفكر و تعقل به مرتبة كمال نرسد ،عبادت نيز
در حقيقت به مقام تحقق نخواهد رسيد.
عبادات را درجاتي است :عبادات ابتدايي ،عبادات انتهايي .عبادات ابتدايي در حقيقت،
اهداف ابتدايي هستند و عبادات انتهايي ،هدفهاي انتهايياند .عبادتهاي ابتدايي محدودند و
عبادتهاي انتهايي غير محدود .عبادتهاي عملي اگرچه آثارشان باقي است ،ولي خود آنها
هدفهاي ابتدايي و محدودند ،لكن عبادات شهودي ،هدفهاي انتهايي و غير محدودند.
س ّر محدود بودن عبادات عملي آن است كه قلمرو تكليف پس از انتقال انسان از دنيا به
آخرت پايان مييابد ،لكن منطقه شهودي باقي است .قرآن مجيد نيز هدفهاي انتهايي و كمال
را در رسيدن به منطقه شهودي و س ّر عبادت ميداند .نيل به اين مقام منيع الهيه ،معلول علم
حضوري است و بهرهمندي هر فردي از علم حضوري به نسبت معرفت اوست .گرچه علم
حصولي و يقين استداللي در نوبت خود از كماالت علمي به شمار ميآيد ،لكن در قبال علم
حضوري و يقين شهودي ،وسيله محسوب ميگردد ،اين است س ّر عبادت «واعْ ُبدْ ربك حتّي ياْتِيك

قين :و پروردگارت را پرستش كن تا اين كه تو را يقين فرا رسد».
ا ْلي ُ

س ّر عبادت نصيب صاحبان تعقل و تفكر است و نتيجة آن ،حصول يقين عابد است نسبت
به معبود :عبادت كن پروردگارت را تا به مقام شامخ يقين شهودي برسي .البته تعليق حكم بر
وصف ،مشعر بر عليت آن وصف است .كساني كه اهل تفكر و تعقل نيستند ،به هدف انتهايي
نخواهند رسيد .آنان عالوه بر ستم بر ديگران ،باالترين ستم را به خويشتن ميكنند.
قرآن مجيد مدام انسانها را دعوت به تفكر و تعقل ميكند و تحصيل علم و حتي تالوت
آيات الهي را بدون تفكر بيثمر ميداند .تالوت قرآن وقتي سودمند است كه انسان در اثر تفكر
و تعقل ،متكلم را در كالمش مشاهده كند و صاحب سخن را در بين سخن ،زيارت نمايد.
حضرت علي(ع) فرمود :خداوند متعال در قرآن مجيد بر بندگانش تجلي كرد ،ولي ايشان آن
خداي متجلي را مشاهده نمينمايند.
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يكي از ظريفترين تعابير در فرهنگ اسالمي ،تجلي است .وقتي خداي تبارك و تعالي
يك معناي عاليه و بلند آسماني را نازل و تبيين ميفرمايد ،از آن تعبير به تنزل يا تجلي
مينمايد .البته تنزل غير از تجافي است ،بارش باران به صورت تجافي است ،يعني وقتي در باال
است در پايين نيست و وقتي در پايين است ،در باال نيست .اما تنزل يا تجلي قرآن بدين معنا
نيست كه وقتي پيش خداست ،نزد ما نيست يا وقتي پيش ماست ،نزد او نيست .چنان كه يك
فقيه كامل كه مطلب منقول يا معقولي را در عاقله خود پرورده وقتي به ديگران ارائه ميدهد،
بدان مفهوم نيست كه اين معنا از عاقله او رخت بر ميبندد ،بلكه درك اين تجلي و ادراك اين
تنزل به سبب تفكر و تعقل الهي است.
كسي كه با دقت و تعقل و تعمق قرآن را تالوت كند ،ميداند كه سرآغاز نعمتها چيست.
سورة مقدسه «الر ْحمن :رحمان» كه فهرست نعمتهاي الهي است ،سرآغاز همه نعمتهاي
من علم ا ْل ُق ْران :خداي رحمان قرآن را ياد داد» و در
هستي را تعليم و فهم قرآن ميداند «الر ْ
ح ُ

مراحل باالتر رسيدن به س ّر عبادت.
پس شرط اول عبوديت ،طي مراحل خودسازي است و سپس وقوف بر اين حقيقت كه
دل وابسته به سرچشمه خورشيد اليزالي است .سالك طريق با نيل به س ّر عبادت ،عاليترين
پديدههاي عالم علوي را بدست آورده آرزو مينمايد كه تمام عمر را با اين حال سپري كند.
ظ ُروا في ملك ِ
خداوند تبارك و تعالي با لسان تشويق در قرآن مجيد ميفرمايد «او ل ْم يَ ْن ُ
ُوت
ِ
الس
موات و ْاْل ْرضِ

و ما خلق الل ُه ِم ْن ش ْي ٍء :آيا در ملكوت آسمانها و زمين و آنچه خدا آفريده

ننگريستهاند؟» چرا بندگان من به باطن جهان نمينگرند؟ چرا اين گنجينه بزرگ را
بازنميكنند؟
مراد از ملكوت ،پديدة فيزيكي آسمانها و زمين نيست ،بلكه آن فروغ تابناك و عظمت
جاللي و جمالي حق است كه بر عالم دل ميتابد .چنين نظر و مشاهده از آن كساني است كه
ايمان و يقينشان به حد اعلي رسيده ،آنانند كه به حد اعالي مقام عيناليقين ،بلكه حقاليقين
نايل گشتهاند .آن حالت انكشاف موضوعي كه همه سطوح رواني انسان را به خود مجذوب
ميكند؛ مانند خورشيد بيغروب بر همة زواياي تاريك وجود انسان ميتابد و حيات آدمي را با
الگوها و معيارهاي پايدار نظم و انسجام ميبخشد ،حس كمالجويي بينهايت انسان را در حد
اعلي اشباع ميكند .چنين ايمان و يقين ،عنصر اساسي شخصيت انسان است ،عنصري كه
مراتب شخصيت حال و آينده مطلوب او را مشخص و قابل وصول ميسازد.
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اما فرورفتنهاي وسوسهانگيز در مفاهيم ساختگي از جهان هستي و كاوشهاي حرفهاي
در ماوراء محسوسات و معقوالت ،و اين شطرنج بازيهاي مغزي ،جز تباهي عقل و قلب و قرار
دادن انسان در بن بستهاي پندار و خياالت ،نتيجهاي در بر نخواهد داشت.
بايد دانست كـه گفتنيها و شنيدنيها و خواندنيهايـي كـه بـه غيـر مبناي علمي است،
مشمول شديدترين توبيخات قرآني است .چه سخنان زيبا و آراسته ولي بيمحتوي كه انسانها
را به تباهي كشيده ،حقها را ناحق ،و ناحقها را حق نموده است و چه كشتارها به راه انداخته
است.
آري نظر كردن به باطن آسمانها و زمين ،بدون تفكر و تعقل الهي امكانپذير نيست.
البته نظر غير از رؤيت است و نگاه غير از ديدن ،بعضي نظر كنند ولي به رؤيت نرسند ،نگاه
كنند و نبينند .همچنان كه به گاه استهالل ،چشمان كمسو بنگرند و هالل را در نيابند ،اما
صاحبان چشم قوي بنگرند و هالل را ببينند.
نظر در ملكوت عالم ،عاقبت به رؤيت ختم ميگردد .چه اگر چنين نظر و رؤيت امكانپذير
نبود ،خداوند تبارك و تعالي ما را به آن دعوت و توصيه نميفرمود .اين سؤال تشويقي ،دليل
بر آن است كه همه انسانها ميتوانند ملكوت آسمانها و زمين را مشاهده كنند و اين مشاهده،
اختصاص به افراد معدودي ندارد .راهيان واصل كيفيت نظر و رؤيت را تشريح و تبيين نمودهاند.
بزرگان فرمودهاند قلب انسان داراي دو در است :يكي به سوي عالم ملكوت ،ديگري به
سوي عالم ظاهر و حواس .فرق علوم حضرات انبياء و اولياء با حكماء و علماء در اين است كه
علوم دستة اول از درون دل حاصل ميشود ،از راه متصل به عالم ملكوت؛ و علم دستة دوم از
درب متصل به عالم ظاهر .روح از يك سو اسير تن است و از سوي ديگر متصل به عالم ملكوت،
به هر سو كه متوجه شود از ديگري محروم ميماند.
شرافت نفس در اعراض از عالم تن يا عالم ظاهر است .نفس در اثر كمال توجه به عالم
پاك ،علومي اخذ مينمايد و صور حقايق در خواب و بيداري در آئينه قلبش نقش ميبندد.
جان آدمي تجليات ذاتي ،صفاتي و افعالي الهي را دفعتًا دريافت نموده و به ظهور ميرساند.
 .در آن حال ،حضرت احديت قريب مؤمن عارف شده ،قلب او را نشيمنگاه خود قرار
ميدهد و آن را آئينه خدايي ميكند .البته حصول اين موفقيت بدون درك مكتب واقعي و
استاد الهي ممكن نيست.
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خداي تبارك و تعالي در حق خليل خود ميفرمايد

ِ
موات
«كذلِك نُري اِبْراهيم ملكُوت الس

و ْاْل ْرضِ و لِيكُون ِمن ا ْل ُموقِنين :بدينسان ملكوت آسمانها و زمين را بر ابراهيم نشان ميدهيم تا
از دارندگان يقين باشد» .اين مشاهده در حد اعالي عين اليقين است.
با تفكر و تعمق الهي ميتوان تا حدي با معاني بطوني آيـه فـوق آشنا شـد .مقام مشاهدة
ملكوت كه نصيب حضرت ابراهيم(ع) گرديد ،اگر حصول آن بدون علت باشد ،براي او امتيازي
نيست .زيرا امتيازات هركسي به نسبت اعمال الهية اختياريه اوست ،و اگر اين موفقيت در اثر
علل و عواملي است ،بايد راز آن درك كرد.
بر طبق آيه شريفه فوق و مقدمات و مؤخرات آن ،توفيق مشاهدة ملكوت نصيب كساني
است كه در زندگي از عهده آزمايشهاي الهي به خوبي برآيند .حضرت ابراهيم(ع) چون از
امتحانات الهي موفق برآمد ،اين امتياز و مقام معنوي از پيشگاه خالق لميزلي به او اعطاء گرديد.
ما نيز هر روز بلكه در هر آني در معرض امتحان الهي هستيم .خوشا بر حال طالبي كه با
موفقيت در آزمايشهاي الهي بتواند همچون ابراهيم خليل ملكوت آسمانها و زمين را مشاهده
نمايد.
البته ملكوت اعلي ،امري با مشخصات خاص نيست ،زيرا عظمتهاي الهي كه ملكوت نيز
يكي از پديدههاي آن است ،بينهايت ميباشد .اهل حق همواره ملكوت آسمانها را ميبينند،
لكن كيفيت و كميت مشاهدة آنان يكسان نيست .هركس به نسبت مراتب علم و عمل و تقوي
و رشد و كمال خود ميتواند ملكوت آسمانها و زمين را مشاهده كند.
مشاهدة ملكوت اعلي ،مستلزم رياضت و مجاهدت ،تزكيه نفس و تصفيه دل و عمل است،
عملي كه ناشي از علم الهي باشد .كسي كه فاقد علم الهي است ،چگونه ميتواند عملش الهي
باشد؟ علم بايد بر عمل نشيند وگرنه حجابي است روي حجاب ،و هرچه بر مراتب چنين علمي
افزوده شود ،حجاب غليظتر خواهد بود .علم بايد از درون بجوشد تا چراغ هدايت بر دل نورافكن
گردد و آن دل را از تاريكي نجات بخشد ،چه دشمن در تاريكي نفوذ ميكند .وقتي شبستان
جان از چراغ توحيد روشن است و صاحب دل بيدار است ،نه بيگانه دروني ميتواند بر آن دل
نفوذ كند و نه بيگانه بروني.
پس از طي مراحل خودسازي و ورود به عالم ملكوت است كه حقيقت ،چهرة زيباي خود
را به سالك نشان داده و حكم خود را براي او قابل درك مينمايد .در اين مقام سالك از ظواهر
عالم به بواطن عالم امر نفوذ پيدا ميكند و ميتواند نور را از ظلمت و حق را از باطل تشخيص
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دهد .آري فطرتهاي پاك و وجدانهاي سالم و بيدار و عقول حكمتطلب كه تجليگاه جمال
و جالل ابدياند ،ميتوانند فساد را از صالح تميز دهند.

خداوند تبارك و تعالي علم حقيقي را حجت و برهان حق بر لزوم عمل معرفي كرده و
صور مختلف بياعتنايي بر علم را بيان نموده است.
بياعتنايي بر علم الهي دو گونه است :يكي عمل نكردن مطابق علم ،و ديگري عمل كردن
بر خالف آن .اگرچه هر دو بياعتنايي است ،اما دومي از لحاظ مراتب فساد و تباهي ،شديدتر
از اولي است .زيرا در صورت اول ،تنها علم الهي يا برهان و حجت حق مورد بياعتنايي قرار
گرفته ،لكن در صورت دوم لجاجت و مقاومت با آن به ميان ميآيد.
در احكام فقه اسالمي نيز به اين مراتب اشاره شده كه ظاهرًا ممكن است جرم و معصيت
عدهاي يكسان باشد ،لكن تحقيقات و بررسيهاي دقيق و عميق حاكم شرع دربارة آنان ،مسلم
ميكند كه مراتب جرم و مجرميت آنها يكسان نيست .به عنوان مثال افرادي كه در ماه مبارك
رمضان علنًا و بدون عذر شرعي مرتكب روزهخواري ميشوند ،مراتبي دارند :ممكن است كسي
به اين معصيت مبتال گردد و در نزد حاكم شرع اعتراف به اعتقاد به دين اسالم و فرايض الهي
نمايد و در عين حال مق ّر بر گناه خود شود .ديگري اظهار دارد كه پايبند دين اسالم نبوده و
معتقد به دين ديگري است .سومي اظهار نمايد كه نه تنها اعتقادي به دين اسالم ندارد ،بلكه
تعاليم آن را خرافي ميداند .اين افراد گرچه ظاهرًا جرم واحدي را مرتكب شدهاند ،ولي مراتب
جرم و مجرميت آنها يكي نبوده ،لذا مجازاتشان متفاوت است.
علم الهي سرمايه حيات جاوداني است كه خداوند تبارك و تعالي در اختيار بشر نهاده ،اما
كيست كه طبق اين علم الهي رفتار نمايد؟ اين كه انساني با وجود داشتن علم الهي باز در
خودپسنديها و خودكامگيها و خودخواهيها غوطهور باشد ،بسان اين است كه شخصي در
شب تاريك روي سنگالخها و پرتگاههاي خطرناك راه برود و شمع و چراغي را كه در فرا راه او
روشن شده ،خاموش سازد!
ل الذين
آيات بسياري در قرآن مجيد صور بياعتنايي بر علم را بيان ميفرمايد ،از جمله «مث ُ
ح ِملُوها كمثلِ ا ْل ِ
ل ا ْلق ْو ِم الذين كذ ُبوا بِا ِ
يات الل ِه و الل ُه ْل
حمارِ ي ْ
ح ِّملُوا الت ْوراة ثُم ل ْم ي ْ
ل ا ْسفارا بِئْس مث ُ
ح ِم ُ
ُ

يهْ ِدي ا ْلق ْوم ال ّظالِمين :مثل آنان كه تورات را با خود به همراه دارند ،لكن آن را درك ننموده و
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بدان عامل نيستند ،مانند حماري است كه لوحههاي علم را بر او حمل كنند؛ چه بد است مثل
قومي كه آيات الهي را تكذيب كردند و خدا قوم ستمكاران را هدايت نميكند».
آري چه تفاوت است ميان حيواني كه فاقد عقل و تفكر و استعدادهاي الهيه دروني است
و كسي كه همه اين نيروها را داراست اما آنها را به كار نمياندازد؟! انسان وقتي ميتواند از مرز
حيوانيت عبور نمايد و در قلمرو انسانيت گام نهد كه علم الهي را كه در اختيار اوست ،به مقام
عمل درآورد.
خداوند تبارك و تعالي در هر زماني براي امت و انسانها راهنمايي تعيين ميفرمايد.
قرنهاي متمادي است كه دانشمندان بزرگي هزاران كتاب براي ارشاد و هدايت مردم تأليف
نموده اند ،و در تأليفات خود از آيات كتب سماوي و كالم الهي استفاده كردهاند ،به طوري كه
توان گفت هر صفحه از صفحات آثارشان تجليگاه حقايق است .ايشان راه و روش پيشرفت و
تكامل در مسير دين را بيان كردهاند ولي با اين همه تفصيالت ،هنوز اكثر مردم نتوانستهاند
پاسخ مثبتي به تبهكارهاي خود بدهند؛ هنوز نتوانستهاند معماي قدرت خودخواهي ،خودستايي
و خودپسندي و نفسپرستي را حل و فصل كنند؛ هنوز دردي را درمان نكرده بر دردهاي رواني
خود و جامعه اضافه مينمايند؛ هنوز يك تاريكي را روشن نكرده بر تاريكيها و ظلمات مغزها
و روانها ميافزايند.
اگر سري به كتابخانههاي جوامع بشري بزنيم ،مالحظه ميگردد كه در اكثر آنها تأليفات
بزرگان موجود است .اين كتابها را كه نسخههاي بيماريهاي رواني مردم هستند ،نگهداري
كرده و در معرض ديد قرار دادهاند ،لكن متأسفانه از محتواي ظاهري و باطني آنها بيخبرند و
حتي در صورت آگاهي ،بدان عامل نيستند .خصوصًا در اين عصر كه متداول شده هركس در
خانة خود كتابخانهاي ترتيب دهد ،بدون اين كه آنها را تحت مطالعه قرار داده و از محتواي
آنها بهرهاي ببرد .اگر زحماتي كه آنان در ايجاد اين كتابخانهها متحمل شدهاند ،درصد ناچيزي
از آن را صرف خويشتن مينمودند ،نجات مييافتند.
آيا اين است مفهوم بهرهمندي از كالم بزرگان؟ آيا با چنين عملكردي فردا در پيشگاه
الهي عذر موجهي باقي خواهد ماند؟ آيا رواست با اين كيفيت خودخواهي و خودكامگي ،كسي
آرزوي مشاهدة ملكوت آسمانها و زمين و حصول علم غيب و علم لدني را داشته باشد؟!
اگر انسان داراي روح الهي گردد ،ابواب آسمان به روي دل او گشوده ميشود ،و اگر قلب
و روح خود را آلوده كند ،ابواب آسمان به رويش بسته ميشود .اين است كه خداوند متعال
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ح ل ُه ْم ابْواب الس ِ
است ْ
ماء :به تحقيق آنان كه آيات
كب ُروا عنْها ْل تُفت ُ
ميفرمايد «اِن الذين كذ ُبوا بِاياتِنا و ْ
ُ

ما را تكذيب كرده و از آن سركشي نمودند ،درهاي آسمان به روي آنها گشوده نميشود» .اين
آيات نه تنها براي منكرين ،كه براي افرادي است كه آيات را خوانده ولي عمل نميكنند .اين
درها نه آسمان مادي و ظاهري ،كه ابواب عالم ملكوت است كه از درون به سوي دل بسته يا
گشوده ميشوند.
اما سالكين طريق حق را بشارت است كه به توفيق الهي و نظر خاص حضرت مولي(ع) و با
تعاليم عاليه استاد الهي ،ابواب عالم ملكوت به روي دل آنان باز است ،چنان كه ابواب عالم
ملكوت و مشاهده حقايق و انوار الهي به روي مؤمنين صدر اسالم باز بود.
آري يكي از الطاف و مراحم خاص حضرت باريتعالي به سالكين طريق حق ،اعطاء اشتياق
و عشق و عالقه به تحصيل علم است .اين اعطاء و اهداء نصيب هركسي نميگردد و خاص
طالبان راستين است.
طالب حقيقي خود را به توفيق الهي آماده ميكند كه مراحل عالم علم را بپيمايد .براي
طي اين مراحل ،شرايط و وسايل و توشه و زادهايي بايد .البته خالقي كه به محبوب خويش
اشتياق طي اين سفر را اعطاء مينمايد ،شرايط و لوازم آن را نيز به او كرامت ميفرمايد .چنان
كه اهداي آن عشق و عالقه مستلزم يك حركت معنوي و اختياري است ،اهداء اين شرايط و
وسايل و توشهها نيز الزمهاش يك حركت ديگر معنوي است.
مرد الهي به توفيق حق ،مراحل اين عالم را شب و روز طي مينمايد و براي رسيدن به
مرتبة نهايي ،متحمل مشقات و زحمات طاقتفرسا ميشود .گرچه در بين راه گاهي با موانع
باز دارندهاي برخورد ميكند ،لكن چون ارادة او متصل به ارادة حق است و دل هر لحظه با
حضرت احديت اتصال دارد ،موانع را از پيش پا برداشته به سير خود ادامه ميدهد.
براي مرد الهي در طي هر مرحله ،علمي از عالم باال تعليم ميشود و نتيجة اعطاء اين
علوم ،رسيدن به مرحلة نهايي است .چه در آن مرحلة نهايي عالم علم ،مرآتي است و مراد از
تحمل همة رياضات ،حصول آن مرآت الهي و نگريستن در آن است به آنچه بايد بنگرد.
گاهي مراتب قدرت اين حايلها زيادتر شده ،موانع ديگري نيز بدان متصل ميگردد كه
ميخواهند به كلي او را از راه بازدارند ،لكن بر مراتب رشد آن امانت و نيرويي كه استاد ازلي
در نهاد او به وديعه نهاده ،لحظه به لحظه افزوده ميگردد ،به طوري كه در هر مرحله ،قدرت
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الهية مرد الهي از قدرت مطلقيه لميزلي حكايت ميكند .از اينرو بدون هيچ توقفي طي طريق
ميكند تا سرانجام آن مرآت الهي را بدست ميآورد.
مرحبا بر آن مرد الهي كه در اين آئينه جمال و كمال ،محبوب ازلي را بيكم و كاست
مشاهده ميكند .در اين مرحله نيز موانع از ميان نرفته به مرتبة انهدام نميرسد .موانعي ظاهرًا
آراسته ميخواهد او را از آخرين مرحلة موفقيت باز دارد ،لكن او با استمداد از درگاه الهي بر
همة آنها غالب ميشود .زيرا منتهاي آرزوي او اين نبود كه محبوب خود را بي كم و كاست در
آيينه بنگرد ،بلكه او ميخواهد اين جمال و كمال را بدون آينه مشاهده كند .البته مادام كه
مراحل عالم علمي را طي نميكرد ،بدين مرحله نميرسيد .اكنون بر اوست كه مراحل عالم
عيني را طي كند .مسلم كه رياضات و مجاهدات عالم عيني ،ماوراي رياضات و مجاهدات عالم
علمي است .چه شدايد و آالم ،چه شماتتها و رنجهاي نامگذاريها و موانع كه از هر طرف به
سوي او حملهآور است ،لكن به توفيق الهي آماده است كه با طي مراحل اين عالم ،محبوب
ازلي را بدون آينه مشاهده نمايد.
طي عالم عيني را نيز آداب و شرايط و توشههايي بايد ،و الزمهاش يك حركت معنوي
عالي است .مرد الهي به ياري حق ،اين مراحل را نيز به پايان رساند و به مقام عيناليقين رسد،
مقامي كه معاني آن بسي باالتر و روشنتر از مقام قطع و جزم علم است .اگرچه علل و عوامل
غير رحماني در لباس روحاني با كلمات ظاهرًا زيبا ميخواهند سد راه او شوند ،لكن او متوقف
نميشود .آرزويش اين است كه به خود رسد و در خود فناء شود .با خود گويد هنوز راه به پايان
نرسيده و اين مقام فناء در حق نيست ،بايد به مراتب رياضات و مجاهدات خود افزود .اين است
كه به ياري حق ،در اثر حركت معنوي ديگري كه بسي باالتر از حركات مراتب علمي و عيني
است ،اين مراحل را نيز طي نمايد .در پايان اين مراحل ،انكشاف حقيقت نور است ،نوري كه
تمام سطوح رواني او را به او متوجه سازد و در مقام تأثير و تأثر گام بردارد.

بنا به كالم الهي و سفراي او ،انسان را در اين دنيا دو تولد است :تولدي است كه هستي
آن از قدرت و نيروي اختياريه انسان خارج است؛ و تولدي ديگر است كه در قدرت و اختيار
خود انسان است و به خواست او تحقق مييابد.
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اوصياء و اولياء فرمودهاند كه تولد اول ،تولد فرعي است و تولد ثاني ،تولد اصلي .بسا افرادي
كه از تولد اصلي بينصيباند .دعا و ذكر مشهور «يا ُمقلِّب ا ْل ُقل ِ
ُوب و ْاْلبْصارِ يا ُمدبِّر الل ْيلِ و النهارِ و

ح ِ
حسنِ
وال ،ح ِّو ْل حالنا اِلي ا ْ
يا ُمح ِّول ا ْلح ْو ِل و ْاْل ْ

ا ْل ِ
حال :ای دگرگون کننده دلها و ديدهها ،ای

تدبيرکننده روز و شب و ای تغييردهنده احوال و اوقات ،حال ما را به بهترين احوال درآور»
ظاهرًا مربوط به تحويل سال ،و باطنًا مربوط به درون انسان است و نه به امري خارج از نفس
او.
عرض تبريك و تهنيت به كسي وقتي شايسته است كه به او مقام معنوي و يا عظمتي
عنايت شود .اگر تحول حقيقي و باطني در وجود سالك متجلي شد ،آنگاه اين تبريك شايسته
و سزاست اما بدون تحول دل ،تبريك نه معنايي دارد و نه بهايي .اين مقام نيز مراتبي دارد،
عوام را مراتبي است و خواص را مراتبي و خاصالخاص را مراتبي؛ هرچه مراتب آن تحول باالتر،
عظمتش افزونتر.
تحول در حقيقت ،تحول الهي دل است كه انسان از خود و عالم خود بگذرد؛ از هستي
مجازي قدم به عالم نيستي نهد؛ از دنيا و بلكه عقبي رها شود؛ ذمائم اخالقش مبدل به حمائد
گردد؛ صفات غير الهي او تبديل به صفات الهي شود؛ از ماسوي بگذرد و به مقام انقطاع رسد و
مراتب آن را به كمال رساند.
البته نظر نه ترك دنيا كه طرد غفلت است .آنچه انسان را از خدا غافل كند ،دنياست ولو
فاقد پشيزي باشد .اگر كسي در آتش فقر و فاقه بسوزد ،لكن حركات او غير الهي باشد ،دنياست.
اما اگر فردي از نظر امكانات دنيوي غني باشد ولي از قانون مقدس الهي سرپيچي نكند و از
خدا غافل نشود ،براي او دنيا محسوب نگردد.
پس تولد و تحويل سال ظاهري را فضيلتي نيست ،فضيلت در تحويل سال دروني و تولد
باطني است .تولد اصلي وقتي نصيب انسان ميگردد كه مراتب نور احسن الحال در او به مقام
تحقق رسد.
اشرفيت انسان و مجد و امتياز او بر ساير موجودات بدون اين تولد امكانپذير نيست .چه
صرفًا با تحويل سال و عرض تبريك و تهنيت ،بدون تجلي نور الهي و گام نهادن به عالم
اشرفيت ،آن شرافت تحقق نمييابد.
عيد حقيقي در اين تولد ثانوي است و آن را روز مشخص و ساعت معيني نيست .هر روز
و شب و هر ساعتي كه سالك به توفيق الهي به اين حال معنوي رسيد ،براي او عيد عظمي
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است .در اين موقع است كه شمس هدايت و سعادت از مشرق آسمان قلب او طلوع ميكند.
بايد اين منصب و مقام معنوي و اين خلعت الهي را از درگاه او مسئلت كرد .زيرا انجام
ب لك ُْم:
امور خير منتسب به حق تعالي است و خود فرموده كه از من بخواهيد «اُ ْد ُعوني ا ْستجِ ْ
مرا بخوانيد تا اجابت كنم شما را».
اگر به توفيق الهي اين خلعت نصيب سالكي گردد ،حق تعالي به سمع دل ندا ميدهد كه
اي بندگان من خاموش ،كسي را كه اين تولد و اين كماالت و اين خلعت وصال نصيب شد،
تبريك گوي او منم!
حضرت عيسي(ع) فرموده «ل ْن يلِج ملكُوت الر ِّب ْاْلعْ لي م ْن ل ْم ُيولدْ مرت ْينِ  :كسي كه دوبار متولد
نشده ،نميتواند وارد ملكوت اعلي شود» .تولد نخستين انسان ،همان تولد طبيعي از والدين
است و حركت با قانون بشري ،لكن اين حركات نميتواند انسان را به منطقههاي ارزشي و عالم
نوراني برساند .شرط تولد ثاني و ورود به عالم ملكوت ،تزكيه ،تخليه و تصفيه دل است.
بدون اين تولد و گام نهادن به عالم اشرفيت ،رشد و شكوفايي نيروهاي باطني امكانپذير
نگردد ،وارستگي او به مرتبة كمال نرسد و روح او با روح كلي ارتباط نيابد.
از عالئم تولد حقيقي ،آغاز نهضت اصلي معنوي و تحول روحي متعالي در او است .وقتي
اين تولد در سالكي به كمال رسد ،از كماالت و علوم باطني بيشماري برخوردار ميشود،
در حقيقت علت اصلي نوراني شدن جهان بر انسان ،تقويت نيروهاي روحي و به فعليت
رسيدن آنهاست .وصول به اين مقام ،بدون تخلق به اخالق الهيه و متصف شدن به صفات
الهي امكانپذير نيست .همانند اين كه وقتي دختري ميتواند عاطفه مادري را با ذائقه باطني
بچشد كه بُعد مادري او به مقام فعليت درآيد .چه عاطفة مادري نه با ديدگان ظاهري قابل
رؤيت است و نه با نيروي المسه و شامه قابل لمس و استشمام ،بايد آن استعداد او به مقام
شكوفايي رسد تا بداند عاطفة مادري چيست.
گرچه در مناجات حضرات معصومين آمده كه كرامت الهي از فضل و رحمت اوست ،اما
اين مراتب در همه صادق نيست .توجه خاص باريتعالي به نسبت فضايل معنوي انسان است.
جعلِ الل ُه ل ُه نُورا
لذا بدون حصول آن مراتب ،شمع الهي در كانون دلش فروزان نگردد «و م ْن ل ْم ي ْ

فمال ُه ِم ْن نُورٍ :كسي را كه خداوند متعال براي او نوري قرار ندهد ،در دلش نوري نيست».
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الزمة حصول نور الهي ،مجاهدت و رياضت و استمداد از انوار الهي است نه امور ظاهري.
تعليم و تعلم ظاهري و كثرت علم ظاهري آن نور را ايجاد نميكند .بزرگان فرمودهاند «ل ْيس

ب م ْن يشاءُ ِم ْن ِع ِ
ا ْل ِع ْل ُم بِك ْثر ِ
باد ِه :علم به زيادي تعليم و
ور ي ْق ِذفُ ُه الل ُه في ق ْل ِ
ت الت ْعليمِ و التعلُّمِ ب ْ
ل ُهو نُ ٌ

تعلم نيست بلكه آن نوري است كه خداوند متعال در قلب بندگاني كه بخواهد ،ميافروزد».
تحصيل علم بايد توأم با تفكر و تعقل باشد .علم مسموع بدون علم مطبوع ،سودي ندهد.
انسان بايد از درون عالم باشد ،علم بايد از درون و فطرت بجوشد و در جان او شكوفا گردد و
االّ حجابي بيش نخواهد بود.
اي سالك! در تحصيل علم دروني و باطني بكوش؛ علم بيروني بايد توأم با علم دروني
باشد .بدون علم باطني و دروني ،آنچه بيرون از توست به همراهت نميآيد ،آن را رها كن و به
دنبالش مرو كه او ترا رها خواهد كرد و تو نيز مجبوري كه رهايش كني.
شرافت و كرامت روح در اين است كه به پست ننگري هرچند در تو رغبتي به وجود آورد؛
اگر وقتي عاليقي در تو ايجاد كند ،آن را رها كن زيرا در اين سودا جز ضرر نخواهي ديد .در
اين سودا جانت را دادهاي و در قبال آن ،كاالي ارزندهاي نگرفتهاي.
از نشانههاي ديگر تولد معنوي آن است كه سالك عالوه بر اين كه خود به فرمان الهي
«واعْ ت ِص ُموا بِح ْبلِ الل ِه :و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد» ،تمسك به حبل متين الهي ميزند،
همانند حضرات انبياء و اوصياء چنان جاذبة الهي به وجود ميآورد كه ارتباط همه انسانها بر
اساس محبت و اتحادي توحيدي باشد .چنين اتحاد كه ركني از اركان اسالم است ،يگانه وسيله
براي نيل به اوج عزت و سعادت و بلكه كليد گنجينههاي هر دو عالم است.
همة سفراي الهي دعوت به اتحاد و اتفاق توحيدي كرده و آن را عامل سعادت ابدي معرفي
نمودهاند ،چنان كه اشرف كاينات ميفرمايد :من براي تحقق اتحاد توحيدي بين انسانها آمدهام
تا شجرة خبيثة تفرقهاندازي و نفاق را ريشهكن كنم و شربت محبت و عشق را به كام ايشان
ريزم.
خودبينان و دنياپرستان كه تن به ذلت دادهاند ،هرگز نميتوانند واجد مقام و منصب الهي
يقين و اتحاد توحيدي گردند .ملتي كه فاقد اتحاد توحيدي باشد ،بر مراد بيگانگان ميكوشد
و سرانجام همان ميشود كه آن مرد الهي فرمود :مردان شما طعمة الشخوران بيابان و زنان و
كودكان شما آواره ميگردند.
دنياپرستان آنانند كه گوهر گرانبهاي خود را در راه تحصيل دنيا فروختهاند .كدام بيشرمي
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باالتر از اين كه انسان با خودبيني و خودخواهي و دنياطلبي و نفاق و تفرقهاندازي بين مسلمين،
منطقه حيات خود را به روي بيگانگان باز كند؛ آتشي به وجود آورد كه عالوه بر هالكت خود،
هستي ديگران را هم به باد فناء دهد؟! خداوند تبارك و تعالي ممكن است هر گناهي را بيامرزد،
مگر كسي را كه تفرقهاندازي كند كه اين گناهي است نابخشودني.
از جمله عالئم تولد اصلي ،ظهور نور استقامت در وجود سالك الهي است .استقامت از ابعاد
سازندة رواني بوده و به منزله روح حاالت سالك است .چنان كه بدن بيروح را توان پايداري
نيست ،بدون ظرفيت و استقامت هم موفقيت و وصول به هدف نهايي ممكن نيست .خداي
قيموا اِل ْي ِه:
تبارك و تعالي در قرآن مجيد همه را دعوت و توصيه به استقامت ميفرمايد «ف ْ
است ُ
پس تمام توجه خويش را به او كنيد».
استقامت ،معلول رعايت اعتدال است و بدون آن موفقيت حاصل نشده منتهي به انحراف
ميگردد .در استقامت ،نيروهاي پايه به يك جهت متمركز و مستقيم ميشود ولي در اثر تمايل،
نيروها و قوا تجزيه ميگردد و انسان نميتواند چنان كه شايد و بايد به همة وظايف ،به خصوص
به وظايف و تكاليف اجتماعي خود عالم و عامل گردد .در اجتماعي بشري هرچه تعداد صاحبان
استقامت بيشتر ،موفقيت هم زيادتر و عاليتر است .از اينرو بايد نيروهاي مقاومت فرد و جامعه
به يك جهت اساسي متمركز و مستقيم گردد.
تنها جهت و محور اصيلي كه ميتواند جميع قواي فردي و اجتماعي بشر را متمركز و
مستقيم گرداند ،عبارت از خالق متعال .اگر اهل ايمان با استمداد از حق خود را آمادة استقامت
قلبي كنند ،از ناحيه اعلي ضمانت تحقق آن شده و پيروزي حتمي است .زيرا غالبيت و مغلوبيت،
عزت و ذلت همه به دست اوست.
دشمنان دين به درستي اين نكته را دريافتهاند كه براي جلوگيري از غلبة مسلمانان و
پيروزي آنان ،بايد در تمركز قواي مقاومت آنان بر حول محور حق ،رخنه نموده و آن را متمايل
كنند تا قوايشان تجزيه و تضعيف گردد.
استقامت در مرتبة اول متضمن كمال توجه به احكام و اوامر الهي است .بايد قواي مقاومت
متوجه و متمركز به فرامين الهي شود .بدون وقوف به اوامر و احكام الهي ،سالك كيفيت و
كميت حركات ظاهري و باطني را ندانسته و در نتيجه نميتواند استقامت را به مقام تحقق
رساند .در مرتبة دوم ،استقامت متضمن كمال عدم توجه به غير است .در توجه و گرايش دل
به اغيار ،قوا پراكنده ميشود و با آن تفرق قوا استقامت امكانپذير نيست.
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كمال استقامت بعد از طي مراحل مذكور در عدم طلب آن است .زيرا وقتي استقامت به
حد اعلي رسيد ،خداي تبارك و تعالي خود متضمن چنان نوري است و ديگر محلي براي طلب
استقامت و پيروزي و يا حتي رؤيت آن باقي نميماند.
حضرت شعيب(ع) فرمود «و ما توفيقي اِْل ّ ب ِ
ِالله :يعني توفيق من جـز از ناحيه خـدا نيست».
تالوت ظاهر اين آيت ،همگان را ميسر است ولي در باطن و حقيقت ،بيان آن آسان نيست.
سالك بايد به مقام شهود برسد تا در آن مقام با تمام وجود گويد «و ما توفيقي اِْل ّ ب ِ
ِالله» ،و اين
منوط به طي مراحل استقامت اختياري است تا معناي حقيقي و نور الهي آن در او متجلي
گردد.
كسي كه به مقام شهود نرسيده و نور معنوي استقامت در او متجلي نشده ،او را نرسد كه
شعيبوار دم از توفيق الهي زند؛ كالم او هنوز از پشت صدها حجاب صورت ميگيرد ،و چه
فرق عظيمي است ما بين اين دو.
كسي كه خواهان تولد اصلي است و ميخواهد اين خلعت پيروزي را بر تن كند ،بايد بداند
كه مراحل و منازل اين راه ،ناهمواريها ،درهها و تپههايي دارد كه طي آن با رفاه و آسايش
مقدور نيست .سواري در ره هموار مستلزم رياضت نيست ،مردانگي آن است كه در شب تاريك
از ره باريك به سوي دوست حركت كني.
هركسي را خواستند به بوستان محبت برند ،اول سر او را گوي چوگان بليّت قرار دادند تا
بوي محبت به مشام او رسد .وقتي سفراي الهي را خواستند به لباس نبوت ملبّس سازند و به
مقام رسالت و مكالمت برند ،اول آنان را در بوتة بال بگداختند تا پخته شوند.
سالكي كه خود را آمادة طي مراحل طريق حق كرده ،بايد ظرفيت بزرگي در مقابل
مشكالت و ناماليمات داشته باشد؛ از جمله بايد با داليل منطقيه و براهين حكمتيه به مخالفين
و دشمنان پاسخ دهد و از حمالت آنان باكي نداشته باشد.
ظرفيت ،عامل نيرومندي براي پيروزي بر خصم است و فقدان آن ،علت مهمي براي گريز
و خالي كردن سنگر است .بايد فراز و نشيبهاي روزگار را گشته و به پيچ و خم آنها آشنا شود
تا بر معرفتش افزوده گردد.
در هر عصري منافقين و اهل دنيا وجود دارند ،لكن مردان الهي به حركات و صداها و
جنب و جوش آنان اهميت نداده به راه خود ادامه ميدهند و از عوعو سگان اين مسير باكي
ندارند.
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اي كاروانيان منزلگه كمال ،به راه خود ادامه دهيد كه شما موفقيد ،چنان كه خداوند
اصب ِْر اِن وعْ دالل ِه ح ٌّق :بردبار باش كه وعدة خدا حق است» و آنان
متعال به حبيب خود فرمايد «ف ْ
كه يقين ندارند ،ترا مضطرب نسازند.
مردان الهي كه به مرحلة اعالي تقوي و يقين قدم گذاشته و حقيقت را در برگرفتهاند،
چنان نور الهي آنها را فراگرفته كه اگر تمام دنيا در مقابلشان صفآرايي نمايد ،باكي ندارند.
بلكه به قدري صاحب عظمت روحي هستند كه دلشان بر جهالت ايشان ميسوزد .چنين افراد
ميتوانند ابراهيموار ملكوت آسمانها و زمين را مشاهده كنند و در فضاي عالم الهوت و ملكوت
به پرواز آيند.

سالك چون به توفيق الهي در مجاهدة كبري پيروز شود و از چنگ عاليق و عوايق مادي
برهد و عالم طبيعت را بدرود گويد ،وارد عالم اسالم اعظم ميگردد .سالك در اين حال از عالم
طبيعت مرده و حيات تازهاي يافته ،گرچه به ظاهر در عالم ملك و ناسوت است ولي هر چيز
را با صورتهاي ملكوتي مينگرد و هرچيز او را روي آورد ،به صورت ملكوتي مشاهده كند و
بسي امور خفيه او را ظاهر شود.
اما سالك در اين حال آنچه از خود مشاهده ميكند ،اگر عنايت الهي ياري نكند ممكن
است اعجاب و انانيت دامنگير او شود و كفر اعظم او را در برگيرد .به همين كفر اشاره شده
س ِهي الصن ُم ْاْلكْب ُر :نفس ،اوست بت بزرگتر» و حضرت ابراهيم عليهالسالم از اين بت
كه «الن ْف ُ
و كفر به خدا التجاء نموده كه او را از آن دور دارد

اجن َُْبني و بنِي انْ
«و ْ

ن ْع ُبد ْاْل ْصنام :و مرا و

فرزندانم را از پرستيدن بتان دور دار» .معلوم است كه پرستش حضرت ابراهيم بر اصنام مصنوعه
غير متصور است و همچنين حضرت رسول اكرم(ص) از اين بت و كفر به خدا پناه برده و عرض
ميكند «اللّ ُهم اِنّي ا ُعو ُذبِك ِمن ِّ
الش ْر ِك ا ْلخ ِف ِّي :الهی من به تو پناه میبرم از شرک خفی» .پس
سالك بايد تصديق و اذعان به نيستي خود نموده و اذعان به عجز و مملوكيت خود نمايد تا
كفر اعظم دامنگير او نشود و به اسالم اعظم موفق آيد.
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عاليتر از اسالم اعظم ،ايمان اعظم است و آن شدت ظهور اسالم اعظم ميباشد .در اين
حال سالك از عالم ملكوت ارتحال نموده و قيامت كبراي انفسيه بر او قائم و از مشاهدة عالم
ملكوت ،به معاينات عالم جبروت فائز آيد.
آري وقت آن است كه سالك صعود بر عوالم عاليه الحقه كند .از اينجا سفر اعظم او آغاز
ميگردد كه از عالم نفس و روح گذشته و وارد عالم جبروت و الهوت ميگردد .در اين مقام او
در رديف عارفان كامل است ،عارفي كه دلش آئينه و جام دوستنما است ،آنچه در اين آئينه
صافي جلوهگر است ،جمال معشوق ميباشد .چنين عارفي ،وجود عالم را در وجود خدا ميبيند.
افرادي كه وجود حق را در وجود عالم ميبينند ،هنوز از اثر پي به مؤثر ميبرند اما عارف
كامل ،آثار را در مؤثر ميبيند .اگر قبالً از معلول به علت پيميبُرد ،اينك معلوالت را در علت
الهي مشاهده ميكند .اگر در قبل از استدالل به وجود چيزي علم حاصل ميكرد ،اينك از
استدالل گذشته و علم او از سنخ ديدن است نه دانستن ،يقين است نه برهان .آنان كه در
برهان ماندهاند ،ناقصاند مانند گنججويي كه پشت به گنج كرده به جوانب و اطراف رود ،كه
هرچه پيش رود از مراد خود دور ميگردد؛ يا مانند كسي است كه در صحراي وسيعي ،شمعي
به دست گرفته و در جستجوي شمس باشد!
بعد از اين سالك بايد از وجود خود سفر كند و بِالمرّه آن را رفض كند تا وارد عالم وجود
مطلق گردد ،و اشاره به اين است از جهت دنيا «فا ْد ُخلي في ِعبادي وا ْد ُخلي جنتي :و در ميان

بندگان من درآي و در بهشت من داخل شو» كه «وا ْد ُخلي جنتي :در بهشت من داخل شو» پس
ِ
از «فا ْد ُ
س ا ْل ُم ْطمئِنَ ُة :اي نفس
خلي في عبادي :و در ميان بندگان من درآي» آمده و «يا ايَتُها الن ْف ُ

مطمئنه » خطاب به نفسي است كه از جهاد اكبر فارغ شده و در عالم فتح و ظفر كه مق ّر
اطمينان است ،به سر ميبرد .ولي هنوز از وجود او باقي است كه غايت اضمحالل آن موقوف
به جهاد اعظم است ،ولي سالك در اين حال در مضمار مليك مقتدر جاي دارد «في م ْقع ِد ِ
صدْ ٍ
ق

ِعنْد م ٍ
ليك ُم ْقت ِدرٍ :در مقام و منزلتي راستين ،نزد فرمانرواي توانا».

پس بايد سالك با اين وجود ضعيف خود نيز مجادله كند تا بِالمرّه او را ريشهكن سازد تا
بتواند در بساط توحيد مطلق قدم گذارد .چنين سالك از جهاد اعظم گذشته و به عالم «اِنّا ِ
لله

و اِنا اِل ْي ِه ِ
راج ُعون :ما از آن خدا هستيم و به سوي او باز میگرديم» درآمده ،از همه اجسام و ارواح
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س ذائِق ُة ا ْلم ْو ِت :هر نفسي چشنده مرگ
ل ن ْف ٍ
و تعيّنات درگذشته و فاني شده و از سلطه عالم « ُ
ك ُّ
است» بيرون ميرود.
جايي كه آشيانه سيمرغ را مكاني نيست ،كي صيد او توان كرد مگر اين كه لطفش رهنمون
گردد و گمگشتگان وادي محبت و عاشقان جمال اليزالي را به وادي توحيد و فناء رهبري
نمايد.
اي سالك طريق حق! بدان تاكنون هرچه ديدهاي بـه ديدگان ظاهر ديدهاي .اكنـون اولي
اين است كه چشم ظاهر را فروبندي .چه ،رسم مكتب الهي اين است كه هر طالبي كه بدان
قدم نهد ،ديدگان ظاهر را فروبندد كه گذشتگان نيز چنين كردند.
آري اي طالب حق و حقيقت ،ديدگان ظاهر فروبند و ديدگان دل بگشا .با ديدگان دل به
آن جايگاه مقدس ،به محبوبين درگاه حق بنگر ،صورت ملكوتي آنان را در آن بزم مقدس
مشاهده نما .البته صور ملكوتي ماوراء صور مادي است و مسلم كه با ديدگان قلب پاك ،صورت
ملكوتي فداكاران و از جانگذشتگان راه حق را خواهي ديد .صورتي كه خداوند تبارك و تعالي
فرمود :آدم را به صورت خويش آفريدم و نيز در شأن و مقام او فرمايد « ِم ْن ُروحي :از روح خود»
يا « ِم ْن ا ْم ِر ربّي :از امر پروردگار من است».

اي سالك طريق حق! گوش فرادار و به گوش دل ،تالوت آياتي از قرآن مجيد را كه از
وح ِم ْن ا ْم ِر ر ّبي :و در باره روح
الر ُ
الر ِ
وح قُلِ ُّ
لسان هاتف غيبي جاري است ،بشنو كه «ي ْسئلُونك عنِ ُّ
از تو میپرسند ،بگو روح از امر پروردگار من است» .لكن بايد بداني كه « ِم ْن ُروحي» و

« ِم ْن ا ْم ِر

ربّي» و صورت حق ،در اصل متعلق به عالم خاكي نيست .از اين عالم درگذر و وارد عالم ملكوتي
شو .اين كالم را در آن عالم مطالعه كن تا دريابي كه معاني آن ،ماوراء معاني عالم خاكي است.
سالكا! موقعي كه از اين حروف و كالم عالم خاكي درگذشتي و وارد عالم ملكوتي شدي و
آنجا را مشاهده كردي ،بر توست كه از اين عالم ملكوتي و الهوتي نيز درگذري تا ببيني كه
« ِم ْن ُروحي» نيز تبديل به اسم « ِم ْن ا ْم ِر ر ّبي» ميشود .لكن بر توست كه از اين عالم اسماء هم
درگذري و بداني كه اسماء نيز دامهايي است براي سالكين طريق حق و بيشتر دانشمندان در
اين مرحله متوقف شده اند .اين مراحل را بايد طي كني و به مسمّي رسي و با ديدگان دل آن
مسمّي را ببيني و باز بايد تالش كني و خود در آن مسمّي مستهلك گردي.
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 .روح را نيز تجلي باشد،
گرچه اين مقام بعد از طي مراحلي به نظر خاص پروردگار صورت گيرد ،ولي در اين تجلي
ممكن است بعضي سالكان را غلط افتد .در اين مقام مغرور شوند و پندارند كه تجلي حق يافتند
و به كمال مقصد و مقصود رسيدند و ذوق مشارب مردان يافتند .بايد از اين دام نفس و شيطان
بيرون آيند و روي بـه صراط مستقيم كه جادة متابعت است نهند ،دست در دامن عارفي زنند
كه ايشان را به مقصد و مقصود رساند «واْتُوا ا ْل ُب ُيوت ِم ْن ابْوابِها :و به خانهها از در آنها درآييد».
در تجلي روحاني ممكن است پارهاي مشاهدات به وسيله رؤيا باشد و برخي حقايق از آن
كشف شود ،اما اين تجلي فاقد توان الزم براي نيل به مقصود است و بسا كه قادر به طرد
دخالتهاي شيطاني و غير رحماني نباشد.
فرق تجلي روحاني و تجلي رباني آن است كه تجلي روحاني ،وصمت حدوث دارد و آن را
قوت افناء نتواند بود .اگرچه در وقت ظهور ،ازالت ظلمت صفات بشري كند ،ولي افناء نتواند و
چون تجلي در حجاب شود ،آن صفات معاودت كند .ولي در تجلي حق ،اين آفت نتواند بود
ل اِن ا ْل ِ
ق و زهق ا ْل ِ
باطل كان ز ُهوقا :و
زيرا از لوازم تجلي حق ،زهوق باطل است «و قُ ْ
ل جاء ا ْلح ُّ
باط ُ
بگو حق آمد و باطل نابود شد ،آري باطل همواره نابودشدني است».
ديگر اين كه از حصول تجلي روحي ،طمأنينة دل پديد نيايد و از شوائب شك خالصي
نيابد و آرامش دل حاصل نشود ،ولي تجلي حق به خالف و ضد اين بود .عارف چون در جرگة
مخلَصين قدم گذارد ،وساوس شيطاني را در او اثري نباشد .لذا گرچه در تجلي حق نيز امكان
مداخالت شيطاني هست ،ولي در عارف الهي مؤثر نميباشد زيرا او ميداند كه از چه ناحيهاي
است.
ديگر از تجلي روحي ،پندار و غرور پديد آيد و عجب و هستي بيفزايد و درد طلب ،نقصان
پذيرد و خوف و نياز كم شود .ولي در تجلي حق ،اين جمله برخيزد و هستي به نيستي مبدل
گردد و درد طلب بيفزايد و تشنگي زيادت گردد.
تجلي حق ،طالبان و مريدان صادق را باطنًا دليلي باشد به جادة صواب و مشوقي باشد به
مرجع و معاد .چون آئ ينه دل از زنگِ صور غير ،صقالت يابد و صفا به حد كمال رسد ،مشروقة
ِ
ض ُ ِ
آفتاب جمال حضرت احديت گردد و مرآت تمام نماي دوست شود «ذلِك ف ْ
شاء:
ل الله ُيؤْ تيه م ْن ي ُ
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اين است فضل خدا ،هر كه خواستار آن گردد به او عطا فرمايد».
حقيقت كشف ،رفع حجاب چيزي است بر وجهي كه صاحب كشف آن چيز را ادراك كند
كـه قبالً ادراك نميكرد ،چنان كه «فكش ْفنا عنْك ِغطائك :يعني حجاب را از پيش نظر تو
برداشتيم» ،ديدي آنچه را كه قبالً نميديدي.
در رفع حجاب ،اول ديدة عقل گشاده گردد و سالك بـه قـدر رفع حجاب و صفاي عقلـي،
معاني معقوالت را درك ميكند و اين را كشف نظري و عقلي نامند ،ولي اين كشف قابل اعتماد
نيست زيرا آنچه در نظر آيد در قدم نايد .بيشتر فالسفه و حكماء در اين مقام ماندند و آن را
وصول به مقصد حقيقي پنداشتند و انكار ساير مدرِكات و مدرَكات نمودند ،ايشان در تيه ضاللت
گم گشتند و مردم را نيز گمراه نمودند.
چون از مقام معقوالت گذر كرد ،كشف قلبي او را پديد آيد و بعد از آن مكاشفة روحي
ظاهر گردد ،سپس مكاشفة سرّي ،و بعد از آن مكاشفة اخفي پديدار گردد .در مكاشفة اخفي
عبارات و اشارات از بيان آن قاصر ،علم علماء ،فهم حكماء و عقل عقالء از ادراك اين مقام
عاجزند.
خداي تعالي را دوگونه تجلي است :جاللي و جمالي .اما آن كه جاللي است ،مُحرِق است
نه مُشرِق ،و آن كه جمالي است ،مشرق است نه محرق .و نيز آن كه جاللي است مُفني و
مُميت است و آن كه جمالي است ،مبقي و محيي.
تجلي جمالي به نسبت ظهور ذات ،اقتضاي اوصاف متعددة متنوعه كند ،چنان كه اگر به
صفت ربوبيت تجلي كند ،چنان بود كه بر كوه بود «فل ّما تجلّي ر ُّب ُه ل ِ ْلجبلِ جعل ُه دكّا و خر ُموسي
ص ِعقا :پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود آن را ريز ريز ساخت و موسي بيهوش بر زمين
افتاد» نصيب كوه از اين تجلي ،تدكدك و نصيب حضرت موسي ،صعقه بود .چون خداي تعالي
به ربوبيت تجلي كرد ،كوه و حضرت موسي بماند ،اگرچه كوه پاره پاره شد و حضرت موسي
بيهوش گرديد ،لكن صفت ربوبيت پرورنده و دارندة آنان بود كه باقي ماندند.
اگر به صفت عالمي تجلي كند چنان بود كه حضرت خضر را بود «و عل ْمنا ُه ِم ْن ل ُدنّا ِع ْلما :و
از نزد خود بدو دانشي آموخته بوديم» كه علم لدني پديد آيد و حقايق علوم بيواسطه ،كشف

گردد چنان كه حضرت آدم را بود «و علم ادم ْاْل ْسماء كُلها :و خدا همه نامها را به آدم آموخت».
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اگر به صفت سميعي تجلي كند ،چنان بود كه حضرت سليمان را بود و صداي مورچه را
ِ
ل ا ْد ُ
ساكنك ُْم :مورچهاي گفت اي مورچگان به خانههايتان
خلُوا م
ميشنيد «قال ْ
ت ن ْمل ٌة يا ايُّها الن ْم ُ
داخل شويد».
اگر به صفات حيات تجلي كند ،چنان بود كه حضرت خضر و حضرت الياس را بود كه
اكنون در حال حياتند .اگر به صفت كالم تجلي كند ،چنان بود كه حضرت موسي را بود «و

كلم الل ُه ُموسي ت ْكليما :و خدا با موسي سخن گفت» .اگر به صفت بقاء تجلي كند ،اقتضاي رفع
ِت :خدا آنچه را بخواهد محو يا
حوا الل ُه ما يشاءُ و ُيَثب ُ
انانيت انساني و ثبوت صفات رباني كند «ي ْم ُ
اثبات میكند».
تجلي صفت الوهيت ،حضرت محمد(ص) را بود كه جملگي هستي او به تاراج داد و عوض
وجود محمديّه(ص) وجود الوهيت ،اثبات نمود «اِن الذين ُيبايِ ُعونك اِنما ُيبايِ ُعون الله ي ُدالل ِه ف ْوق ا ْيديهِ ْم:
در حقيقت كساني كه با تو بيعت میكنند جز اين نيست كه با خدا بيعت میكنند ،دست خدا
باالي دستهاي آنان است».
توفيق درك اين تجليات بدون طي مراحل كماليه مجاهدات الهيه در طريق حق
امكانپذير نيست.

هر موجودي اعم از اين كه در رديف اسماء ذات محسوب شود يا معني ،نور است و در هر
نوري جمال حق نمايان است .گرچه اين اسماء و معاني متعدد است ،ولي باطنًا از نور واحد يا
از نوراالنوار ساطع است و همگي يك كمال و جمال و يك عكس را نشان ميدهند .اين انوار
كه مراتب مرآت جمال و كمال و قدرت حقند ،از درخشيدن و اشراق نور ازلي و نوراالنوار پديد
آمدهاند .اين انوار كه جوهر و چكيده كل ماسوياهلل در آن نمايان است ،از لحاظ باطن به نام
نور اول يا عقل اول يا نور قاهر ناميده ميشود و تمام موجودات ساية اين نور محض بوده و از
آن نور قاهر كسب نور كردهاند.
هر نور عالي ،نور سافل را روشن مينمايد .نور سافل گاهي به تدريج از نور عالي كامياب
ميگردد و گاهي نور عالي ،آنًا نور سافل را روشن ميكند كه بدان اشراق يا تابش آني گويند.
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همانطور كه نور عالي ،نور سافل را روشن مينمايد ،نور سافل نيز نور عاليتر از خود يا
انوار قاهره را مشاهده مينمايد .البته اين اشراق و اين مشاهده در صورت عدم موانع انجام
ميگيرد .نور سافل به شرط فقدان موانع به نور عالي و نور قاهره و نوراالنوار و نور ازلي ،محبت
و عشق ميرساند ،و نور عالي به نسبت عدم موانع به نور سافل اشراق ميكند.
مانعي از موانع بلكه مانعي كلي از دستيابي به فيضيابي و موفقيت ،تقيد در ماديات است.
انسان اگر به كلي از خود و كالبد جسماني آزاد گردد ،شعور و ادراك او اوج گرفته و تمام انوار
را مشاهده مينمايد .شعور و عقل ،حس و ادراك مفاهيم مترادف است كه در سه وجه كمال
مطالعه ميشود:
 1شعور ناخودآگاه يا عقل مذموم يا ادراك حسي ،مخصوص امّارگان و آوارگان كه اثري
از آثار تربيت مكتب الهي را با ديدگان دل مشاهده نكردهاند.
 2شعور خودآگاه يا عقل جزئي يا عقل فرشي يا ادراك عمقي ،مخصوص لوّامگان و پختگان.
 3شعور اَبَرآگاه يا عقل كلي يا ادراك و احساس برتر عقل و حواس ،مخصوص عارفان و
سوختگان.
سالك عارف به ياري حق و توجه حضرات معصومين(ع) ،خاصه عنايت حضرت موالي زمان
و تعاليم عاليه رهبران الهي ،ميتواند به آخرين مرتبه و مرحله شعور يا عقل ابرآگاه قدم گذارد
و انوار الهي را مشاهده نمايد .در حقيقت،
 .البته اين نور واقعي و مشاهده كمال فيض در تزكيه نفس،
تربيت نفس ناطقه ،وارستن از قيد ماديات ،و به عبارتي از خود بريدن و به مبدأ پيوستن است.
ايشان كساني هستند كه جمال و كمال خدا در دلشان متجلي است «ف ُهو علي نُورٍ ِم ْن ربِّ ِه :و از
سوي پروردگارش برخوردار از نوري است»
نور بر سه قسم است :نور زبان ،نور تن ،نور دل .نور زبان ،اقرار است و شهادت .نور تن،
عبادت است و طاعت .نور دل ،شوق است و محبت .نور زبان به جنت رساند «بِما قالُوا جن ٍ
ّات :به
پاس آنچه گفتند خدا به آنان بهشتهايی پاداش داد » .نور تن به فردوس رساند

«اِن الذين امنُوا

الصال ِ
ِ
س نُ ُزْل :بيگمان كساني كه ايمان آورده و كارهاي
حات كان ْ
ّات ا ْل ِف ْردو ِ
و ع ِملُوا ّ
ت ل ُه ْم جن ُ

شايسته كردهاند بهشتهاي فردوس جايگاه پذيرايي آنان است» .نور دل به لقاء دوست رساند
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ناضرةٌ اِلي ربِّها ِ
جو ٌه ي ْومئِ ٍذ ِ
ناظرةٌ :در آن روز صورتهايي شاداب و مسرور است و به پروردگارش
« ُو ُ

مینگرد».
كسي كه داراي نور دل شود ،وي را سه خلعت دهند :مهابت ،محبت ،ارادت .مورد تعظيم
و تكريم مردم شود بدون اين كه از او بيم داشته باشند .او را جويند بدون اين كه با او رابطهاي
داشته باشند .او را دوست دارند بدون اين كه در ميان ،سببي باشد .كساني كه داراي اين سه
نور هستند ،نور قرب در دلشان تابان است .شقاوت از آن كساني است كه از اين نورها بيبهره
شوند.
نوري از انوار مهمة نور ازلي كه نور اول يا عقل اول يا نور قاهر ناميده ميشود ،عبارت است
از كالم حق كه از تمام انوار باالتر است .كتب سماوي ،كالم الهي ،انوار حق است و هر نور سايه
نور قبلي است .قرآن مجيد گرچه آخرين كتب آسماني است ،اما چنين نيست كه سايه نور
قبلي يعني تورات باشد و از آن استضائه نمايد.
قرآن مجيد ظاهرًا آخرين كتاب آسماني است ،ولي در حقيقت اولين آنهاست .همانطور
كه حضرت رسول اكرم(ص) خاتم االنبياء است ولي در معني اول انبياء است .نور اين بزرگوار
سرآمد همه انوار است و ساير موجودات و همة ماسوياهلل و جميع مقدسات و انوار ،سايه اين
نور محض است.
هركس به محض استماع آيات مقدس قرآن ،به نسبت استعداد و قدرت حواس ظاهري و
باطني خود از آن فيضياب ميشود .حواس ظاهري به نسبت كيفيت قدرتشان از ظواهر قرآن
و صوت و كالم برخوردار ميشود ،و قواي باطني از باطن كالم كه از انوار قاهرة حق است ،فيض
مي گيرند .طالبان و مشتاقان انوار معنوي فقط در تحت لواي مقدس قرآن مجيد ميتوانند
موفق به اشراق يعني تابش آني در نفس ناطقه شوند و مراحل عشق و كمال را طي نمايند.
عشق را بايد از استاد عشق و از كتاب مقدس آسماني تعليم گرفت ،چنان كه ميفرمايد
ك تابا ِ
«لقدْ انْز ْلنا اِل ْيك ُْم ِ
فيه ِذك ُْرك ُْم :در حقيقت ما كتابي به سوي شما نازل كرديم كه ياد شما در
آن است» و اين بشارتي است بزرگوار ،و تهنيتي است مهروار اهل قرآن را .عرصة قيامت در
انتظار اهل قرآن است .اقداح شراب كوثر در انتظار لبان اهل قرآن است .از همة اينها باالتر ذات
صمدي و صفات سرمدي در انتظار اهل قرآن است .مراد از اهل قرآن ،تحقق نور معاني و تجريد
و تفريد است نه تحقق لفظ و تجويد .تا نور معاني در دل به مقام تحقق نرسد ،انسان از قرآن
برخوردار نخواهد شد.
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اي سالك! بارگاه رحمت را معارف بسيار فراگرفته ،عزت از يمين ،جاللت از يسار ،قهر و
كبريا و عظمت در ساحت آن ،كه هركسي را قصد وصال او نباشد .اين دولت كسي را سزاست
كه اقتدا به حبيب خدا(ص) كند؛ آن حبيبي كه سرور كائنات و مقتداي انس و جن است.
لا ِ
استمع
آن مهتر عالم باالي منبر رفت ،عدة كثيري حضور داشتند فرمود «قُ ْ
ُوحي اِلي ان ُه ْ

نف ٌر ِمن ا ْلجِ ِّن :بگو به من وحي شده است كه تني چند از جنيان گوش فرا داشتند» :اي مستمعان،
اي مجتمعان! بدانيد و آگاه باشيد كه رقم مهتري و بهتري بر ما كشيدند و سيادت رسوالن به
نام ما كردند .ما را به پيامبري كل عالم فرستادند ،انس و جن بر شرع ما كردند .عدهاي از اجانن
كه حضور داشتند به يكديگر گفتند خاموش باشيد و حرمت اين سيد كاينات به جاي آوريد.
اين همان مهتري است كه خاك پاي او مقربين آسمان را طوطيا گشت .قواعد اسالم به بيان
او ممهّد ،و آسمان ايمان به اشارت او مشيّد گشت .ايشان به سوي قبايل و عشاير خويش
برگشتند و به آنان گفتند «اِنّا س ِم ْعنا قُ ْرانا عجبا :ما قرآن را شنيديم و در فصاحت و بالغت و
مالحت آن در عجب شديم».
قرآن چراغ دل است ،راه سعادت و منهاج كرامت است ،از طرف خداي صاحب جالل است
كه افهام و اوهام و عقول بدان نرسد .از دور آدم تا انقراض عالم ،اكثر خواطر و عقول و اوهام و
افهام در درياي صفات سرمدي او غوص ميكنند تا بر نشاني از نشانهاي صفات او مطلع گردند،
هر زمان و هر لحظه حيرتي نو پديد ميآيد .الهي وصّاف هرگز وصف تو نتواند ،تو در صفات
خود چناني كه تويي « ُس ْبحان الل ِه ع ّما ي ِص ُفون :منزّه است خدا از آنچه او را در وصف آورند».
آري سالك در اثر كمال تزكيه نفس ،ميتواند خود را به مقام شهود رساند و حقيقت
محض را مشاهده نمايد .وقتي كه به توفيق الهي به اين مقام واصل گشت ،ديگر براي او برهاني
نياز نيست ،چه باالترين دليل براي اثبات شيء حضور همان شيء است؛ با حضور شيء،
خواستن دليل غير معقول است.
اما زماني ممكن است آن شيء يا مدلول در حضور ما باشد ،لكن ما آن بينايي را نداشته
باشيم كه در پيش خود ،آن مدلول را مشاهده كنيم و آن شيء ظاهري يا باطني را ببينم!
اي خدا ،اي عنوان نامة آشنايي ،اي طغراي منشور دوستي ،اي صيقل آئينه يقين ،اي
ربايندة دلها و غارت كنندة جان ها .بر سر كوي يافت نالة واجدان تو ،ترا به اين نالة واجدانت
بر همة ما نظر خاصي بفرما.
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اي خدايي كه در قعر درياي محبت ،غوص شيفتگان تو .ترا به اين شيفتگانت بر ما رحم
كن ،ما را بيامرز .اي خدا كه در معركة معارف فداكاري عاشقان تو ،در ميدان بال تاختن
سوختگان تو .الهي الهي! توفيق توبة نصوح و كمال تزكيه و تقوي بر همة ما كرامت فرما .الهي
مراتب بصيرت دل ما را به حد اعلي رسان ،بگذار الهي ما هم به مقام شهود رسيم تا از برهان
ول اِلي ا ْلمدْ لُ ِ
ص ِ
بيح :مطالبه دليل پس از
ول ق ٌ
ب الدليلِ ب ْعد ا ْل ُو ُ
بينياز گرديم ،كه فرمودهاند «طل ُ
وصول به مدلول نامعقول است».

چنان كه اشاره شد ،علت غايي سمع و بصر و قلب ،ادراك و مشاهدة حق است .لذا هريك
از حواس ظاهريه و باطنيه انسان وظايفي دارد كه بايد به تمام معني آن را انجام دهد وگرنه در
پيشگاه الهي مسؤول است .وقتي حسي از حواس ظاهري ميتواند به درستي انجام وظيفه كند
كه مراتب سالمت آن و مراتب سالمت عقل باطنيه انسان در حد كمال باشد و االّ در انجام
وظايف قصور خواهد كرد .بر سالك است كه مراتب سالمت حواس ظاهري و عقل باطني خود
را به حد كمال رساند تا بتواند وظايف ظاهريه خويش را كه جدا از وظايف باطنيه نيست ،انجام
دهد.
هر يك از حواس باطنيه را نيز وظايفي است كه انجام وظيفه كماليه آن منوط به
برخورداري از مراتب سالمت كامل و تحت فرمان عقل باطنيه كامله بودن است وگرنه قادر به
انجام آنها نشده در پيشگاه احديت مسؤول است.
وظيفة حس سامعه شنيدن اصوات ظاهريه است ،ولي وقتي تحت فرمان عقل باطنيه كامله
قرار گيرد ،بنا به امر آن ممكن است از شنيدن بعضي اصوات نامطلوب و ممنوعه خودداري كند
يا براي شنيدن برخي اصوات بشتابد.
وظيفه سمع باطنيه نيز شنيدن اصوات باطنيه است .همانند قوة سامعه ظاهريه ،نيروي
سامعه باطنيه نيز بايد از اصوات رحماني استقبال و از پارهاي اصوات باطني اجتناب كند.
اصوات ظاهريه هر آني به سمع ظاهر ميرسد و اصوات باطني به سمع دل .چنان كه در
بين صداهاي ظاهري ،صداي رحماني و غير رحماني وجود دارد ،اصوات باطني نيز ممكن است
رحماني و يا غير رحماني باشد .وقتي صدايي به سمع دل ميرسد ،بايد با تفكر و تدبر و خوض
و غور الهي معلوم گردد كه از كدام ناحيه است؛ رحماني است يا غير رحماني و يا ناشي از قوة
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وهم و تصور است؟ بسا صداهايي كه به سمع دل رسد ،لكن پس از تحقيق و بررسي معلوم
گردد كه توهّمي بيش نيست.
در محفل مقدس بزرگان ،صدايي كه به سمع دل ميرسد ،بسي متفاوت با صداهاي ديگر
است .اين صدا ،نداي رحماني و آسماني است كه امر ميكند ،لكن اوامر آن شبيه اوامر و
دستورات اصوات غير رحماني نيست .دستوري است متقن و محكم و قطعي بدون اين كه هيچ
گونه خيال و توهمي در ميان باشد.
چنين دستور حقي را چگونه ميتوان امري موهوم و زائيدة تخيل قلمداد نمود؟! اين نداي
دروني ،فرماني است كه در اطاعت آن ،نجات و سعادت جاوداني نهفته است .هرگاه اين صدا و
ندا بيمعني و بيهدف بود ،امري موهوم بود .اما اين صدا بسي خيرانديشانـه ،خيـرخواهانـه و
خردمندانه است و غير قابل حمل بر تخيالت و سر و صداهاي موهوم و بيمعني و بيهدف.
آري نداي حق دائمًا به گوش دل ميرسد و اتصاالً ما را به سوي شهود باطنيه و مشاهدة
جمال ازليه دعوت ميكند ،اما به شرط رياضت و مجاهدت ،به شرط تقوي و اتحاد و اتفاق ،به
شرط تحمل درد و رنج و بال .بدون استقبال از اين امور ،اين منصب عاليه نصيب كسي نگردد.
از اينرو طالب حقيقت بايد در حد كمال خود را براي رياضات و مجاهدات رحماني ،تقوي و
تزكيه نفس ،اتحاد و اتفاق ،تحمل درد و رنج و بال آماده نمايد.
شهود باطنيه چگونه شهودي است؟ تعريف شهود باطنيه امر آساني نيست .هرچه در اين
باره گفته شود نارسا است ،زيرا با مقياس الفاظ و عبارات و كلمات بشري نميتوان اين حقيقت
را توصيف نمود.
حقيقت يا باطن هرچيز را تنها به وسيله شهود باطنيه ميتوان شناخت .شهود باطنيه يا
مشاهدة باطني ،برتر ،روشنتر و اصيلتر از آن است كه با عبارات و كلمات و بيانات بشري به
مقام وصف درآيد.
پايه و اساس بقاء زندگي به شهود باطنيه است .كسي كه طالب رسيدن به حقيقت و
كماالت است ،بايد از مرتبه استدالل بگذرد و به مرتبة شهود گام نهد .آن كه در مرتبة استدالل
باقيمانده عارف نيست ،او ناقص بوده و هنوز به مقصد و مقصود نرسيده است .عارف كامل
مراحل استدالل را طي كرده ،اگر ديگران از اثر پي به مؤثر ميبرند ،او از مؤثر پي به اثر ميبرد.
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كسي كه خواهان حيات طيبه و الهي است ،بايد به مرتبة شهود باطني برسد .چه ،شهود
و زندگي الزم و ملزوم يكديگرند و از يكديگر جدايي نپذيرند .سالكي كه در مقام بعديّت از نعم
باطني و لطف و رحمت حق است ،او در مقام مرگ و فناست.
شهود گوهر مقدسي است و زندگي بدون شهود ،مرگ و فناست و شهود بدون زندگي،
قابل درك نيست .برخورداري از زندگي در حد كمال به شهود است كه اين همه شور و نوا در
جهان قلوب افكنده است.
شهود باطنيه ،سرچشمه قواي باطنيه و ادراكات است .همچنان كه اصوات ،در كوهها
انعكاس مييابد ،ادراكات و قواي باطنيه از شهود باطنيه كمال مييابد و اوج ميگيرد .شهود
پاسخگوي تمام نيازهاي ماست و در عرصة روح و ضمير انساني ،به محروميتها و دردها تسكين
ميبخشد .مادام كه انسان به حد كمال نرسيده نميتواند تحمل كوچكترين درد و رنجي را
بنمايد ،اما شهود دردها و رنجها را آسان ميسازد.
در پرتو شهود است كه سالك الهي سعادت جاوداني را بر لذايذ مادي و امور آني و زودگذر
ترجيح ميدهد .در اين مرحله ،شهود وضع آني و گذرا ندارد بلكه بر تعالي روح و بر تكامل
شخصيت آدمي نيز توجه و عنايت دارد.
سالكين طريق حق بايد خود را براي درد و رنج و بال آماده سازند ،البته آن باليي كه از
ناحيه حق باشد .چه هر درد و رنج ،بالي رحماني نيست مانند كسي كه در اثر معاصي مبتال
به دردي شود .سالكي كه به تمام معني مشغول انجام وظيفه است و به دردي گرفتار شده كه
معلول علت رحماني است ،چنين دردي براي او نعمت عظمي است.
خوشا به حال نيازمندان و دردمنداني كه درد آنها معلول علت رحماني باشد ،كه يا به
خواست حق در بوته بال بگدازند ،و يا در اثر انجام وظيفه به آن درد مبتال گشتهاند .اين دردها
و شكستها اين رنجها و محروميتها ،اين نيازهاي جبران نشده من حيثالمجموع ،علت
سعادت و موفقيت و تعالي روح و تكامل شخصيت آدمي است .آنان كه به آالم رحماني مبتال
گشته اند ،مبادا شكايت كنند ،بايد در مقام تسليم و رضا باشند .اگر بنا بر اين بود كه به اندك
درد و رنجي ،رنجيده را دريابند و زنگ اندوه از چهرهاش بزدايند ،چگونه تعالي روح و تكامل
شخصيت آدمي تأمين ميشد و چگونه گنج فضيلت و معرفت بدون تحمل رنج و زحمت ،ظاهر
ميگشت؟! اكنون هركس بايد بنگرد كه در چه مرتبهاي از عهدة انجام وظايف برآمده است.
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درد و بال ضمير انساني را صفا ميدهد ،محروميتها و حرمانها دل را جال ميدهد .بدون
تحمل آالم و ابتالئات ،انتظار حصول جال و صفاي الهي در دل بيهوده و محال است .از اينرو
بزرگان فرمودهاند :شكستها قهرمان ميآفرينند و قهرمانان طريق حق شكستها و ناكاميها
را تحمل كردهاند .محروميتها نبوغ انسان را برميانگيزند .بزرگان درد و محروميت و شكستها
را كليد موفقيت و كاميابي دانستهاند و راحتطلبي را مقدمة فالكت و بدبختي.
در اخبار و احاديث چنين آمده كه درد و بال مخصوص دوستان خداست .حضرت موالي
متقيان علي(ع) ميفرمايد :خداوند تبارك و تعالي هر بندهاي را كه دوست بدارد ،او را مبتال
ميگرداند .بزرگان ،كامالن و واصالن هريك به نحوي و بياني در اين باب نكاتي را فرمودهاند از
جمله :عارف را هفتاد مقام است و مقامي از مقامات ،نايافت مراد از مرادات اين جهان است .و
نيز فرمودهاند :اگر درد و رنج و بال نبودي ،به بارگاه قدس الهي راه ننمودي.
آري مردان الهي ملكوت اعلي و جمال الهي را مشاهده ميكنند ،اين است كه حضرت
موالي متقيان ميفرمايد «ل ْم اعْ ُبدْ ربّا ل ْم ار ُه :خدايي را كه نديدهام ،نپرستيدهام» .و نيز آن بزرگوار
ِ
ميفرمايد «لَوْ ك ِ
ت يقينا :اگر پردهها از پيش ديدگانم كنار رود ،چيزي بر يقين
طاء ما ازْد ُ
ُشف ا ْلغ ُ

من افزوده نميگردد».
اهل حق داراي يقين الهي هستند ،لذا شبانهروز هرگونه زحمات طاقتفرسا را متحمل
ميشوند .در برابر تحمل هر زحمت و مشقتي ،سرور خاصي در كانون دل آنها جلوهگر است،
زيرا پرده از قبال ديدگان دل آنها برطرف شده و حجابات ظاهري در آنها بياثر است .چنين
مردان الهي ،لوحهاي زير دست نقاش عوامل طبيعي نشده ،بلكه مدام نقش مشيت الهي را روي
طبيعت و انسانها ترسيم ميكنند؛ نقش و حركتي نامحدود و اليتناهي.
حركت عارفان الهي ولو ظاهرًا از لحاظ كميت و كيفيت در رديف امور محدود و گذرا
باشد ،لكن باطنًا حركتي وسيع و اليتناهي است كه كمّ و كيف را بدان راهي نيست ،چه به
صورت كالم باشد و چه به صورت ساير امور و موضوعات.
حركتي كـه باطنًا فاقد محدوديت باشـد ،مسلمًا متصل بـه حركت الهيـه است .چـه تنها
حركات الهيه است كه هم خود و هم آثارش غير محدود و اليتناهي است .ارزيابي آثار و نتايج
چنين حركتي ماوراي توان موازين بشري است و استعمال آنها در اين بررسي و سنجش ،به
طريق عرف و مجاز است نه حقيقت ،و نهايتًا اشاره و اجمالي است بر تفصيل.
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خوشا به حال سالك عارفي كه به توفيق الهي از او بركات الهي ظاهر شود .حصول چنين
نعم عظمي بمان ند همة نعم الهيه از جانب خالق احديت است .گرچه مسبب االسباب اوست و
امكان دارد كه وسايل متعدد باشد ،لكن يگانه علت حصول آنها ،وجود با بركت و مقدس
راهنماي واصل است.
با ارشاد و هدايت راهنماي واصل ،سالك به هدف اصلي در سير ِالَياهلل كه وصول به مقام
ْل اِله اِْل الل ُه يا حق اليقين است ،ميرسد .گفتن ْل اِله اِْل الل ُه پيش از عالم علم اليقين سودي
ندهد .توقف در عالم عين اليقين باز انسان را به وصال نميرساند .در حقيقت مقام ْل اِله اِْل الل ُه،

مقام حقاليقين است كه عارفي در آن مقام بگويد ْل اِله اِْل الل ُه.
اي سالك طريق حق در مقام علماليقين توقف مكن كه آن عالم استدالل است .تنها
استدالل ترا به مقصد و مقصود نمي رساند .بايد اين مراحل را طي كني تا خود را به عالم
عيناليقين كه همانا عالم استدراك است برساني .در عالم استدراك نيز توقف منما و خويشتن
را به عالم حقيقت برسان ،در اين حال ميتواني آن ْل اِله اِْل الل ُه را دريابي.
پس علماليقين استدالل است ،و حقيقت ،حقاليقين .علماليقين مطالعت است ،عيناليقين
مكاشفت است ،حقاليقين مشاهدت .علماليقين از سماع خيزد ،عيناليقين از الهام ،حقاليقين
از عيان خيزد.
علماليقين سبب شناختن است ،عيناليقين رهايي از همان سبب است و يا از سبب باز
رستن است ،حق اليقين كمال آزادي از انتظار است «فاعْ ل ْم ان ُه ْل اِله اِْل الل ُه :پس بدان كه هيچ
معبودي جز خدا نيست».
خوشا بر حال شما اي محبوبين درگاه الهي ،اي اولياء خدا ،من شهادت ميدهم كه شما
به توفيق حق به همه وظايف و تكاليف الهي خود عمل كرديد .مراحل طريق حق را پيموديد،
در هر مرحله بر يقين شما افزوده گشت ،در عبادت و طاعت به كمال درجة اخالص رسيديد
تا سرانجام به مقام حق اليقين نائل شديد و نور آن در حد اعلي در وجود مقدستان متجلي شد
شه ُد انك قدْ بل ْغت الرسالة و اق ْمت الصلوة و ات ْيت الزكوة و ام ْرت بِا ْلم ْعر ِ
و به وصال رسيديد «ا ْ
وف و
ِّ
ُ
نه ْيت عنِ ا ْل ُمنْك ِر و عبدْ ت الله ُم ْ
قين :گواهی ميدهم که حقيقتًا مأموريت خود
خلِصا حتّي اتيك ا ْلي ُ
را به جا آوردی و نماز را برپاداشتی و زکات دادی و امر به معروف و نهی از منکر نمودی و خدا
را با اخالص پرستيدی تا اين که ترا يقين آمد».
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اي محبوبين درگاه خدا ،من شهادت ميدهم كه حصول اين مقامات قطعًا در اثر وفاي به
عهد و پيمان الهي شما بود «ا ْ
شه ُد انك وف ْيت بِعهْ ِد الل ِه و ان الله ُموفي بِعهْ ِد ِه و م ْن ا ْوفي بِما عاهد الل ُه

عل ْي ِه فس ُيؤْ تيها ا ْجرا عظيما :گواهی ميدهم که به عهد الهی وفا کردی و خدا هم وفاکننده به عهد
خويش است ،و هر که به پيمان الهی وفا کند ،خداوند به زودی پاداش عظيمی به او خواهد
داد».

آري كسي كه به عهد خدا وفادار باشد ،خداي تبارك و تعالي او را در دنيا و عقبي اجر
عظيم عنايت فرمايد .نور عشق الهي در كانون دلش متجلي گردد ،به مقام حقاليقين و وصال
نائل گردد و داراي احسن الحال شود.
الهي! «يا ُمح ِّول ا ْلح ْو ِل و ْاْل ْحوال ِ :ای تغيير دهنده اوقات و احوال» ،ما هم از تو آن يقين و
آن احسن حال را خواهانيم .البته به گناهان خويش مق ّر و معترفيم كه به تعهد الهي خود،
چنان كه شايد و بايد وفادار نشدهايم .اما اينك به در رحمت تو آمده و از حلقه رحمت تو در
آويختهايم و خود را در معرض نسيم الطاف تو قرار دادهايم.
اي خداي مهربان ،اي ارحم الراحمين «ايْن ست ُْرك ا ْلجميلِ  :ستر جميل و زيباي تو كجاست؟»

«ايْن ع ْف ُوك ا ْلجليلِ  :عفو جليل تو كجاست؟»

حم ُتك
ِ
جك ا ْلق
ريع ،ايْن ر ْ
«ايْن فر ُ
ريب ،ايْن ِغياثُك الس ِ

فاضل ِة ،ايْن م ِ
ا ْل ِ
واسع ِة ،ايْن عطا ُئك ا ْل ِ
واه ُبك ا ْلهنيئ َِة ،ايْن ف ْضلُك ا ْلعظيمِ ،ايْن اِ ْحسانُك ا ْلقديمِ :گشايش
سريع تو ،رحمت واسعه تو ،عطای فزونیبخش تو ،بخششهای گوارای تو ،فضل عظيم تو ،آن
احسان قديم تو كجاست؟»

فص
چ
ل هارم

کّ
تو ل

حاالتي كه تا رسيدن به مقام وصول علي الخصوص در اواخر سير ،عارض ميگردد عبارتند
از :توكل ،رضا ،تسليم ،توحيد ،اتحاد.
مراد از توكل ،تفويض امر است به تدبير وكيل علياالطالق؛ واگذاري امور است بر مالك
مطلقيه .توكل ،اظهار عجز و ناتواني است در همه امور و انقطاع بنده از ماسوياهلل .توكل اين
نيست كه انسان از همة كارها دست باز دارد و به خدا واگذارد .سالك راه حق بايد بداند كه در
وقوع همه كارها شروط مؤثر نيست ،و نيز وقوع همة كارها در غير شروط نيست ،بلكه تنها در
وقوع بعضي كارها شروط مؤثر است.
اگر كسي وقوع تمام كارها را در غير شروط بداند ،جبر در خيال آيد و اگر وقوع تمام كارها
را به شروط نسبت دهد ،قدر در خيال آيد و اگر به نظر راست بنگرد ،نه جبر مطلق است و نه
قدر مطلق .بدون علم بر جبر و قدر ،توكل حاصل نشود و حصول كمال اين علم بدون رياضت
قوة عاقله ميسّر نگردد.
خداوند تبارك و تعالي نظام اسباب و علل را در عالم قرار داده و براي هرچيزي وسيلهاي
تعيين فرموده ،لكن مؤمن واقعي مؤثر حقيقي را جز خدا نميداند و اتكائش به اوست .معتقد
است كه شفا دهنده و روزي دهندة حقيقي اوست ،چه با وجود اسباب ظاهري و عادي و چه
با عدم آنها «و م ْن يَتوك ْل علي الل ِه ف ُهو ح ْس ُب ُه اِن الله بالِغُ ا ْمر ِِه قدْ جعل الل ُه لِ ُك ِّل ش ْي ٍء قدْ را :و هر كس
بر خدا اعتماد كند او براي وي بس است ،خدا فرمانش را به انجامرساننده است؛ به راستي خدا
براي هر چيزي اندازهاي مقرر كرده است»
خداوند متعال نعمتهايي را كه به بشر عطا فرموده ،قادر است در آني از او سلب كند يا
آنها را افزونتر گرداند .اوست كه اتصاالً بندگان خود را به درخواست حاجات امر ميفرمايد و
اجابت آنها را ضمانت ميكند.
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يكي از بشارتهاي عظيمه قرآن مجيد ،اجابت دعاي دعاكننده است .خداوند تبارك و
تعالي به پيغمبر خود(ص) ميفرمايد «و اِذا سالك ِعبادي عنّي :اي حبيب من هنگامي كه بندگانم
ِ
ريب :همانا من نزديكم»؛ اي بندة من،
دربارة من از تو سؤال كنند» ،در پاسخ ايشان بگو «فانّي ق ٌ

ُجيب دعْ وة ال ّداع :دعاي دعا كننده را اجابت ميكنم» به
من بر تو از هرچيز ديگر نزديكترم« .ا
ُ

شرط اين كه «اِذا د ِ
جيبوالي و ْل ُيؤْ ِمنُوا بي لعل ُه ْم ي ْر ُش ُدون :پس
عان :مرا بخواند و از من بخواهد»« .ف ْلي ْست ُ

بايد دعوت مرا اجابت نمايند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند».
در آيه شريفة فوق مطالب حكمتی عميقي نهفته است .دعا نوعي عبادت و خداپرستي
بوده و يكي از نعمت هاي بزرگ الهي است .چه ،خداي تبارك و تعالي در ذيل آيه شريفه
ب لك ُْم :بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را» ،پس از امر به دعا چنين ميفرمايد« :اِن
«اُ ْد ُعوني ا ْستجِ ْ

خلُون جهنم ِ
الذين ي ْست ْ
كب ُِرون ع ْن ِعبادتي سيدْ ُ
داخرين :كساني كه از عبادت من تكبر ميورزند ،به

خواري و ذلت وارد آتش دوزخ خواهند شد» .در روايت نيز آمده كه دعا مغز عبادت است.
حضرت امام باقر(ع) فرمود :كسي كه از عبادت خدا تكبر كند و آنچه نزد اوست نخواهد ،از
همه مبغوضتر است .حضرت صادق(ع) فرمود :دعا بهترين وسيله براي نزديكي به خداست ،و
نيز فرمود :درخواست چيز كوچك را به جهت كوچكيش رها نكنيد ،زيرا دارندة كوچكيها
همان صاحب بزرگيهاست .خداوند متعال در حديث قدسي فرمود :اي موسي تمام احتياج
خود را از من بخواه ،حتي نمك نانت را .بنابراين افرادي كه از دعا اعراض و تكبر ميورزند،
خواسته و نيازشان مورد پذيرش حق تعالي واقع نميگردد.
البته تنها استكبار سبب عدم دعا نميشود ،بلكه گاهي شبهات شيطاني نيز مانع اين
عبادت بزرگ ميگردد .امروزه دشمنان اسالم ،بعضي آيات قرآن و نهجالبالغه و مطالب حكمتي
را حفظ كرده و براي رسيدن به منافع خود آنها را به كار ميبرند .آنان ميگويند خداوند تبارك
و تعالي هرچيزي را به وسيله اسباب و وسايل عادي به وجود ميآورد ،پس انسان هم بايد
بكوشد و به آن اسباب و وسايل دست يابد تا به آرزوها و مقاصد خود نايل آيد.
گرچه اين سخن ظاهرًا حكمتي است كه الزمة رسيدن به مقاصدي ،فراهم نمودن اسباب
است اما اين حكم ،كلي نيست بلكه در مرتبهاي از مراتب صحيح است نه در تمام موارد .آنان
براي اغفال ديگران و رعايت منافع خود چنين ميگويند ،در حالي كه اعتقادي به آن ندارند و
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يا عقيدة ايشان از طريق ايمان به خدا نيست.
ما نيز معتقديم در اغلب موارد ،بدون فراهم نمودن اسباب و وسايل عادي ،مقبوليت دعا
ممكن نيست «فل ْن تجِ د لِ ُسن َِة الل ِه ت َْبديْل و ل ْن تجِ د لِ ُسن َِة الل ِه ت ْحويْل :و در سنت الهي هرگز تبديل
و تغييري نخواهي يافت» ،سنت الهي تحويل و تبديل نميپذيرد .در بعضي روايات نيز آمده كه
خداوند تبارك و تعالي ابا دارد كه بدون اسباب و وسايل چيزي را به وجود آورد.
همچنين دشمنان اسالم و افراد ضعيفااليمان اظهار ميكنند كه دعا وسيلهاي از وسايل
تخديري بيگانگان و استعمارگران است تا مردم را به جاي فعاليت و مجاهدت و مبارزه به دعا
وادار نمايند .اين هم در مرتبهاي از مراتب صحيح است و آن عده از علماي ظاهري كه آثاري
از ايمان در آنها نيست ،تعليماتشان چنين است كه ميخواهند مسلمانان را به كلي از دعا
منصرف كنند.
قرآن مجيد با اين كه در مواردي اجابت دعا را وابسته به وسايل ميكند ،لكن اين را يك
حكم كلي نميداند ،زيرا خود به ذكر مواردي ميپردازد كه براي اجابت دعا به كلي ابواب وسايل
و اسباب عادي مسدود بوده ،لكن در اثر دعا مطلوب به امر پروردگار حاصل شده است .چنان
كه حضرت ابراهيم(ع) در سن پيري و ضعف و سستي از خدا خواستار فرزند صالحي شد ،و
خداي تبارك و تعالي از همسر عقيم او فرزند كرامت فرمود .چون همسرش اين بشارت الهي
را شنيد ،از فرط تعجب به صورتش ميزد كه چگونه من و شوهرم با اين شرايط ميتوانيم
فرزنددار شويم! فرشتگان گفتند« :قالُوا ات ْعجبين ِم ْن ا ْم ِر الل ِه :آيا از امر خدا تعجب ميكني؟!»
حضرت زكريا نيز با اين كه پيري و سستي او را فراگرفته بود ،از خدا فرزند صالحي را
خواستار شد و حقتعالي دعاي او را پذيرفت و فرزند شايستهاي به نام يحيي به او عطا فرمود.
در جنگ بدر مسلمانان هم از حيث نفرات ،هم از لحاظ توشه و غذا و هم از لحاظ وسايل
استجاب لك ُْم انّي ُم ِم ُّدك ُْم بِا ْل ٍ
ف ِمن
جنگي ،ضعيف بودند و به خدا پناه بردند «اِ ْذ ت ْستغيثُون ربك ُْم ف ْ

ا ْلمْلئِك ِة ُم ْر ِدفين :به ياد آوريد زماني را كه پروردگار خود را به فرياد میطلبيديد پس دعاي شما
را اجابت كرد كه من شما را با هزار فرشته پياپي ياري خواهم كرد»  .آری خداي تبارك و تعالي
دعاي آنان را پذيرفت و با هزار فرشته آنان را ياري رساند و مسلمانان پيروز گشتند.
به درخواست حضرت عيسي(ع) و حواريّون ،خداوند براي آنان مائدة آسماني نازل فرمود.
حق تعالي گاهي به اسباب عادي و گاهي بدون آن ،بيماران را شفا ميدهد ،چنان كه مريضان
بسياري در اثر توسل به حضرات پيشوايان الهي شفا يافتهاند.
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بنابراين اجابت دعا بدون مدخليت اسباب عادي از سنتهاي تغييرناپذير خداي تبارك و
تعالي است .همانطور كه خاموش شدن آتش با آب ،منافاتي با سوزاندن آن ندارد ،ايجاد
پديدهاي بدون علل و اسباب عادي نيز موجب تغيير سنت الهي نيست ،لذا دعا موجب حصول
مطلوب بوده و منافاتي با اسباب و علل عادي ندارد.
در مواردي كه بايد اسباب و وسايل فراهم شود ،مسلمًا دعا جاي كوشش و فعاليت را
نميگيرد ،و االّ منافقين كه به علت ترك جهاد مورد مالمت بودند ،ميتوانستند بگويند كه ما
به عوض جهاد ،دعا كرديم! اصوالً سهلانگاري نسبت به اسباب و وسايل عادي و مهمل دانستن
آنها ،امري حكمتي نيست .مؤثر حقيقي اوست و مؤمن واقعي حاجات خود را از او ميطلبد،
هرچند در بعضي موارد براي اطاعت امر الهي و انجام وظيفه ،پي اسباب ميرود ولي بدانها
اعتنايي ندارد .و در صورت عدم دسترسي به اسباب ،ميداند كه ذات اقدس احديت قادر است
حاجات او را بدون اسباب و وسايل ظاهري هم برآورده نمايد.
پاسخ ديگر به شبهة فوق اين است كه سوء استفاده دشمنان و استثمارگران منحصر به
موضوع دعا و توكل نيست ،بلكه آنان هرچيزي را در جهت منافع خود به كار ميگيرند .اما
نكته مهم آن است كه هيچ چيزي مضرتر نسبت به انسان و نافعتر به دشمنان ،از اين نيست
كه رابطة انسان از خدا قطع شود و روح بندگي و تسليم و ايمان به غيب ،رو به ضعف و سستي
گرايد .چه ،در اين صورت رهرو الهي ديگر نميتواند از احكام و آيات قرآن مجيد استفاده نمايد،
كه شرط برخورداري از آنها تقوي و ايمان به غيب است.
آيا ايمان مؤمنين به ضرر دشمنان است يا به نفع آنها؟ آيا الزمة خلع سالح دشمن اين
است كه بگوييم شرط مقبوليت دعا ،فراهم نبودن اسباب و وسايل عادي است؟ يا اين كه دعا
وسيلهاي از وسايل تلقين به نفس است؟ يا علل و اسباب تنها راه رسيدن به هدف ميباشد؟ يا
با وجود دعا ديگر نيازي به تالش براي تحصيل علل و اسباب نيست؟!
علت چيست كه خداوند تبارك و تعالي اتصاالً ما را به كوشش امر نموده و ميفرمايد «واتُوا
ا ْل ُب ُيوت ِم ْن ابْوابِها :و به خانهها از درِ آنها درآييد»؟ زيرا در اين تالش و فعاليت ،هزاران آزمايش

و كشف وسايل تكامل در پيش است .هرچه تالش بيشتر ،شرايط براي تكامل انسان ،افزونتر.
حتي امر است در موقع دعا به مقربين الهي توسل جوييم و آنان را شفيع قرار دهيم .اين
درخواست شفاعت از آن بزرگواران در مرتبهاي از مراتب ،آزمايشي است كه ميزان بندگي و
فروتني انسان به آن سنجيده ميشود.
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شبهة ديگر براي ايجاد سستي در دعا اين است كه برخي گويند تا حال دعاي ما مورد
قبول واقع نشده است .اين موضوع در زمان حضور پيشوايان آسماني نيز مطرح شده ،اما باالترين
اع اِذا د ِ
عان :دعاي دعاكننده را ميپذيرم آنگاه
پاسخ را خود قرآن ميفرمايد كه «ا
ُجيب دعْ وة ال ّد ِ
ُ
كه مرا بخواند و حقيقتًا از من بخواهد» .از اينجا معلوم ميشود كه بسياري از دعاها ،دعاي
حقيقي نيست ،بلكه يا لقلقة زبان است يا مشروع نيست يا مقبوليت آن به مصلحت نميباشد.
قسم اخير مانند اين كه كسي مال و منال بخواهد كه به رضاي حق در راه خدا صرف كند اما
به مصلحت او نباشد .در اين صورت چون حقتعالي قبولي دعا را ضمانت كرده ،آثار آن دعا چه
در دنيا و چه در عالم آخرت به او عايد ميشود ،لذا هيچگاه دعا در پيشگاه محبوب ازلي ،بدون
اجابت نميماند.
آري اتصاالً اين نداي آسماني به سمع دل عارفان ميرسد كه اي بنده ،اي نيازمند! خداوند
تبارك و تعالي قبولي دعاي ترا ضمانت ميكند .اين نداي آسماني هر آني جاري است و توقفي
بر آن جايز نيست ،لكن اين نداي حق را بيداردالن و صاحبدالن ميشنوند .از اينرو اولي است
كه سالك الهي در حضور اهل حق ،در سفر و حضر ،به كلّي حب جاه و مال حتي عالقه به اوالد
و خويشان و اقربا و دوستان را از خود دور كرده و تنها حب الهي و محبوبين درگاه او را در دل
داشته باشد .يا اگر رهروي به توفيق الهي به محافل حقه راه يابد ،در موقع رهسپار شدن بدان
و طي مراحل آن كوي ،حب ماسوي را از دل بيرون كند و جز حق هدف ديگري نداشته باشد،
زيرا چنان محافل و مجالس و مسافرتها در حقيقت مالقات با حق است.
الهي ترا به مقربين درگاهت به ما قلب بيدار ،گوش شنوا ،چشم بينا كرامت فرما تا سمع
دلمان حقايق را بهتر بشنود و ديدگان دلمان حقايق را بهتر مشاهده نمايد تا از صميم دل روي
به تو آريم و توكل ما تنها بر تو باشد.

گ رچه امروزه قانون علت و معلول و قانون وراثت مورد تأييد همه دانشمندان است ،لكن
به تجربه و شهادت تاريخ و بزرگان ،گاهي يك نيروي غيبي و نامريي به وجود آمده و آن قوانين
را برهم ميزند .حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) ميفرمايد :اگر نبود آية شريفه محو و اثبات ،هر
آينه پديدههاي آينده را اظهار ميكردم.
بسا نيروهايي كه انسان متكي به آن و آثار و خواصش بوده ،دفعتًا واحده تبديل به خالف
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آن گردد! بنابراين نبايد به آنچه معلوم اوست و به او اختصاص دارد ،متكي شود و به عوامل و
پديدههاي ديگر به ديدة تحقير بنگرد .اگر هم در ادراك كسي ظاهرًا اصالتي باشد ،ممكن است
ناگهان پديدهاي و نيروي غيبي ظاهر گردد و نتايج مأخوذه و علت و معلول آن را برهم زند.
آري اتكاء به خود و تغافل از قدرت حق ،موجب سقوط است و بسا آنچه را كه انسان علت
تفاخر و استيال تصور ميكرد ،مراحل و منازل تنزل و بلكه خالف را طي كرده و نتايج منتظره
حاصل نشود.
همچنين گاه پارهاي كارها وسيع و بزرگ و بعضي مشكالت الينحل به نظر ميرسد ،ولي
به ياري حق به آساني حل ميگردد ،و زماني برخي امور ظاهرًا كوچك و جزيي ،عمالً مشكالت
فراواني ايجاد ميكند! عارفي فرمايد :در اوايل كارهايي را جزيي ميشمردم ،غافل از اين كه كل
بود و مشكالتي را كل ميشمردم ،غافل از اين كه جزيي بود .در حقيقت چون همة نعمتها
فضل اوست و او مدير واقعي و حالل مشكالت است ،لذا كوچكي و بزرگي امور و دشواريها
امري ظاهري است نه باطني و نبايد در نظر آيد.
در حصول هر موفقيتي ،خطرات و موانع بسياري وجود دارد ،نيروي اصيل براي رفع همه
آنها قدرت كاملة حق است .از اينرو در حل مشكالت ،بايد بر حالل واقعي آنها توكل كرد.
سالكين طريق حق را اتصاالً توصيه است به تفكر و تعقل قبل از اقدام به هر امري ،البته
تفكري كه معلول عقل الهي باشد .در صورت عدم اخذ نتيجه مطلوب ،بايد به مقام مشورت
برآيند و از افكار صاحبدالن استمداد جويند كه در اين حالت ،نتايج حاصله در حكم پاسخ الهي
است.
اما وقتي سالك را از تدبير و مشورت بهرهاي عايد نگشت ،بايد از تدبير خود بگذرد و بدون
نگراني كار را به خدا واگذار نمايد ،و يا چنگ بر عروة الوثقي زند .چه گاهي به خواست خدا
نتيجه مطلوب از آن طرق حاصل نميگردد ،يعني حق تعالي ميخواهد بفرمايد :اي بندگان
من ،بياييد از من بپرسيد تا پاسخ خود را از من بشنويد!
خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد در احوال اصحاب كهف ميفرمايد كه
خداي تبارك و
تعالي ايشان را در غار غيرت و ظل رعايت و كنف واليت خود نگاه داشت «فاالل ُه خ ْي ُر حافِظا و ُهو

ا ْرح ُم الر ِ
احمين :پس خدا بهترين نگهبان است و اوست مهربانترين مهربانان » .نور سرائر ايشان
ّ

بر همة انوار غالب ميشد ،زيرا نور باطن بر نور ظاهر پيروز است .نور ظاهر در قبال نور باطن،
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ظلمت است .نور آفتاب صورت به در غار ايشان متقاصر ميآمد و روي از نور سريرت ايشان
درميپيچيد.
ل اِنما
درود بر سالكين الهي ،بر جوانان رشيد اسالم كه قيام كنندگان في سبيل اهللاند «قُ ْ

ظك ُْم ب ِ
ا ِع ُ
ِواحد ٍة انْ ت ُقو ُموا لله ِ :بگو من فقط به شما يك اندرز میدهم كه براي خدا به پا خيزيد».

تحقق معني حقيقيه قيام باهلل در كانون دل سالكين حقيقي است ،آنان كه زندگي و قيامشان
براي فداكاري و شهادت در راه اسالم است .پيشوايان الهي فرمودهاند همين كه نور يك امر
الهي در نيت يعني در دل و جان تحقق يافت ،گويا در حد اعلي به مقام عمل رسيده است.
خوشا بر حال آن مجاهديني كه سرائر ايشان با نور خدا منوّر گشته و در رديف عاشقان
جمال حق بشمار ميآيند .اين نور مستودع جهان دل و عالم جان ايشان است .اگر به يكي از
آنان بنگري ،ظاهرًا مشغول در ميادين اعمال ،لكن دل و جان او در حضور حضرت ذوالجالل
است.
آري مقام جوانان مكتب اسالم ،كمتر از مقام اصحاب كهف نباشد .جواناني كه از «اِياك
ن ْع ُب ُد :تنها تو را میپرستيم» كمر مجاهدت بر ميان بسته از دنيا و عقبي گذرند ،و از

«اِ ّياك

عين :تنها از تو ياري میجوييم» خويشتن را براي مبارزه و شهادت آماده كنند و منتظر امر
ن ْست ُ
الهي باشد؛ آن هم با چنان ايمان و يقيني كه با كمال اشتياق سبقت جويند همانند ياران
حضرت اباعبداهلل ،كه در واقع آنان هم ياران خاص آن حضرتند.
اي سالك! بدان مجاهدي كه داراي چنان شرايطي باشد ،اگر به ديدة بصيرت به عالم باطن
نگرد ،تمام كرّوبيان عالم اعلي ،حضرات انبياء و اوصياء و اولياء را ميبيند كه در محفل انس به
او مينگرند و او را مينوازند .اگر گوش جان فرادارد ،ميشنود كه منادي حق ندا در دهد كه
اي مجاهدان راه حق ،اي جوانمردان اصحاب كهف ،اي ياران حضرت اباعبداهلل ،اي زائرين كعبة
ل اِن ا ْل ِ
ق و زهق ا ْل ِ
باطل كان ز ُهوقا :حق آمد و باطل نابود شد.
جانان درود بر شما ،نور «جاء ا ْلح ُّ
باط ُ
آري باطل همواره نابودشدني است» در وجود مقدس شما جلوهگر است.
اي سالك! كجا مي روي؟ راه اين است ،حب دنيا از دل و جان بيرون كن كه در يك دل
دو عشق جمع نشود ،عشق خدا با عشقهاي پراكنده به هم نايند .مگر بر تو اتمام حجت نشده
است؟ خداي تبارك و تعالي در هر عصري از اعصار اتمام حجت ميفرمايد .هرگز روي دنيا از
ْ ْ
س
وليّ حق خالي نميماند تا اين كه حقايق را به مردم ابالغ نمايند و بفرمايند كه « ُ
ح ُّ
ب ال ُّدنيا را ُ
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ِ
طيئات :دوستی دنيا آغاز همه لغزشها و گناهان است».
لخ
ُ
ك ِّ

اين همه مشاعل فروزان ،اين همه مبلغين الهي ،اين همه تقريرات و تحريرات مقدس ،اين
همه استادان الهي ،همه براي تذكر و تحقق همين امر است كه در دل ،چند عشق نميگنجد.
البته عشق به محبوبين حق در رديف عشق به خداست .چون او خود دوست دارد كه عاشق
ايشان شوي و فرموده وقتي خواستي به در رحمت من آيي ،در مقام راز و نياز ،ايشان را شفيع
است ْمسك بِا ْل ُع ْرو ِة ا ْل ُوثْقي :به يقين به دستاويزي
آور ،به حبلالمتين ،به عروةالوثقي چنگ بزن «فق ِد ْ
استوار چنگ زده است».
خداي تبارك و تعالي حجت را بر انسان تمام ميكند تا ديگر عذري براي او باقي نماند.
اما در اثر اصرار بر عصيان ،وقتي ميرسد كه «ختم الل ُه علي قُلُو بِهِ ْم :خداوند بر دلهاي آنان مهر
نهاد» ديگر ديدة دل اعمي شود ،حقايق را نبيند و سمع دل از ادراك حقيقت ناتوان گردد .به
آن ستمكار ملعون آيات بسياري نمودند ،لكن غرور و خودخواهي نگذاشت توجهي به حقايق
كند .نتوانست از خود برخيزد و قبل از مرگ ظاهري ،به موت ارادي و باطني از خود بيخود و
بيگانه شود و خود اصلي را بدست آورد .حب دنيا نگذاشت به كالم استاد الهي ،آن برگزيده
خدا گوش فرا دارد ،اين است كه ميفرمايد ما ديدة او را بدوختيم تا گرد در ما نگذرد.
فرمان آمد اي خليل! مأموريت يافتهاي كه نمرود را دعوت كني .اي كليم! تو مأموريت
يافتهاي فرعون را دعوت كني .اي حبيب من! تو مأموريت يافتهاي صناديد قريش را دعوت
كني .اما وقتي دل به مرتبة ختم رسيد ،كالم خدا و رسول او بر وي مؤثر نميشود.
گفتيم اي پشه تو مأمور باش تا قدر نمرود را در كنارش بنهي .اي آب تو مأمور باش تا
فرعون و ياران او را غرق كني .اي عنكبوت ترا اين مقام داديم كه بروي و حبيب ما را از آسيب
نگهداري.
الهي! چنان كني كه يك پشه مبارزه كند ،چنان كني كه عنكبوت ضعيف سپهساالري
كند .آب در اطاعت وليّ حق باشد .آتشي كه مونسي كند ،درخت سبزي كه مشعلداري كند.
الهي! اي خداي توبهپذير مهربان ،اي كارندة تخم پشيماني در دلهاي آشنايان ،آن تخم
را در دلهاي همه بكار تا با توبه و انابه و اخالص به سوي تو آئيم .اي افكنندة سوز در دلهاي
تائبان ،اي پذيرندة معترفان ،همه مق ّر و معترفيم كه «ما عبدْ ناك حق ِعبادتِك و ما عر ْفناك حق
م ْعرِفتِك :ما ترا عبادت نکرديم جنان که سزاوار بندگی تو بود ،و ترا نشناختيم جنان که سزاوار
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شناخت تو بود» .اي كارندة تخم پشيماني در دلهاي دوستان ،اي عاشق سالكين زيبا دل،
هرآني دستگير ما تو باش كه جز تو دستگيري نميدانيم ،درياب ما را كه جز تو پناهي نداريم.

از ديد عرفان اسالم ،انسان عالم صغير است .معجوني است از نيكي و بدي ،بهشت و دوزخ،
نور و ظلمت ،رحمان و شيطان و باالخره مادّه و روح .در حالت كلي در همه ادوار مختلف تاريخ،
همه انسانها از لحاظ استعدادهاي انساني با هم فرقي ندارند ،و ميزان رشد و شكوفايي قواي
انساني بيش از همه مرهون تعليم و تربيت است.
نقش تعليم و تربيت به قدري است كه اگر انسانهاي اوليه از كودكي مكتب واقعي ببينند،
كامالً سرشار از معنويات گردند ،و اگر نوزاد انسان امروزي را با حيوانات پرورش دهند ،استعداد
او كور شده با حيوان فرقي نكند.
آري شعور انسان با حفظ اصالتش ،تابع شعور اجتماع و محيط زندگي اوست .محيط و
تعليم و تربيت واقعي نه پوچ و كذايي در رشد و شكوفايي امانت الهي نهفته در نهاد بشر ،كمال
تأثير را داراست .البته منظور از رشد و تكامل ،عمده جهات روحي و معنوي است نه جسماني.
سعادت ابدي انسان در پرورش و بارور نمودن استعدادهاي باطني خود به حد كمال است.
هدف مكتب عرفان اين است كه انسان با تزكيه و تكامل روح بتواند از مرتبة روح حيواني
گذشته به مرتبة روح انساني و روح الهي برسد .به اصطالح قرآن ،سير تكامل را از نفس اماره
آغاز كرده به مرحلة نفس لوامه رسد ،آنگاه با طي مراحل تكاملي آن قدم در مرتبة واالي نفس
مطمئنه گذارد.
نهاد انسان به منزلة اصلة درخت وحشي است و تعليم و تربيت اصيل به منزلة پيوندي
الهي در همان اصله است تا گل و ميوة آن عاليتر و بلكه اعلي گردد .ريشة آن به منزلة نهاد او
و ساقه و شاخه و برگ و ميوهاش به منزلة اكتساب بعدي اوست .نه ميتوان اصالت نهاد را در
انسان منكر شد ،و نه نقش تعليم و تربيت را در تكوين شخصيت انسان ناديده گرفت.
سازمان شخصيت بشر ،مخلوطي است از عوامل ارثي ،اكتسابي و نظري .تعليم و تربيت
صحيح ميتواند روح انسان را به كمال رساند .جان انسان در اثر لطافت و سبكي ميخواهد
صعود نمايد ،لكن وزنههاي مادي و تعلقات گوناگون مانع عروج است .مكتب اسالم چنين تعليم
ميدهد كه بايد عاليق را شناخت و سپس آنها را حذف كرد وگرنه نميتوان به مقام برتري و
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آسماني رسيد.
عوامل مادي و تعلقات دنيوي ،جان آدمي را محبوس كرده ،مانع ارتقاء روحي و استفادة
شايان از فراغتها ميگردد .طالب سعادت بايد از عاليق دنيوي اعراض نمايد مگر به حد مشروع،
و دريابد كه غرض از آمدن به اين دنيا ،حفاظت روح از آلودگيها و پااليش و تزكيه آئينه قلب
است تا بتواند از نور درون بهرهمند شود .جان و تن را همچون صدف ،اختصاص به پرورش
گوهر گرانماية الهي دهد كه «قدْ ا ْفلح م ْن تزكّي :رستگار آن كس كه خود را پاك گردانيد».
ايزد متعال به حكمت و مصلحتي بعضي را نعمت فاني عاريت ،بيشتر داد تا آن را تخم
سعادت ابدي سازند و بدان ،نعيم باقي كسب كنند .اما آن مغروران غافل ،از تصرف آن نعمت
فاني به تلذذ جسماني مشغول شدند و به عيش تيرة چند روزه مغرور شدند و عمر قصير را در
تدبير و حيله جيفه دنيا و محافظت آن درباختند و از تدبير زاد سفر آخرت غافل ماندند .حقوق
برادران ديني را فراموش كردند و عهد خدا را بشكستند تا كالم الهي از حال ايشان خبر داد و
سيه ْم :خدا را فراموش كردند و او نيز آنان را دچار خودفراموشي كرد» كه فردا
سوا الله فانْ ُ
فرمود «ن ُ
در وسعت فضاي عالم بقاء آن مردودان را فراموش ميكنيم.
در مكتب اسالم طرز فكر اخالقي و منش انسان با ديگران ،همه بر اساس توحيد و تقوي
و عدل الهي است نه بر پايه مبادالت و روابط سودجويانه ،و او بايد در اين زمينه بذل توجه
كامل به اصولي چند نمايد:
اول  -كرامت نفس ،يا بزرگداشت جنبههاي انساني .بر اين اساس ،بر احدي روا نيست كه
خود را پست سازد و به خواري و زبوني تن در دهد .ارتكاب هر ناروا ،تن دادن به ذلت و
رضامندي به خواري است ،چه در پنهان باشد چه در آشكار .پس بايد از آنچه با منش انساني
تناسب ندارد ،احتراز كرد.
دوم  -رعايت ميزان ،آنچه را به خود روا نميبيند ،به ديگران روا ندارد .تأمين زندگي مرفه
از راه تعدي و تجاوز به حقوق ديگران ،خواري و مذلت است .اما برخالف ديد ظاهربينان ،تحمل
ناماليمات و فداكاري در راه تأمين عزت نفس و رشد فكري خود و جامعه با انگيزة خدايي،
عزت و سربلندي است.
سوم  -وفاي به عهد ،مسلمان كسي است كه به عهد خود وفا كند ،نه تنها نسبت به
تعهدات عادي بلكه مهمتر از آن ،متناسب با امكانات و شرايط خود ،مسؤوليتي را بر عهده گيرد
و با معرفت و دقت و مراقبت به انجام آن پردازد ،و در هيچ حالي خود را خالي از تكليف و
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وظيفه نداند و در همه امور پيروي رسول خدا(ص) كند.
حضرت رسول اكرم(ص) فرموده «الشريع ُة اقْوالي والطريق ُة ا ْفعالي وا ْلحقيق ُة ا ْحوالي :شريعت
اقوال من است ،و طريقت افعال من ،و حقيقت احوال من» .كسي كه مراحل شريعت را پيموده
وارد عالم طريقت شود و حمل بار گران امانت را تقبل نمايد ،او در رديف امناء الهي است.
مردان طريق حق ،كلمات الهي و اشجار طيبه اسالم هستند ،اين مقام را به هركسي
ندهند .كلمة طيبه ،آن سالك طريق الهي است كه مراحل طريق وصال را پيموده و به مقصد
و مقصود رسيده است .او چنان شجره طيبهاي است كه از ثمرات پاكش هم خويش برخوردار
است و هم سايرين.
درود بر سالكيني كه اقوال خدايند .كسي از امتيازات «ا ْو ا ْدني :مقام فنای مطلق و وصال»
برخوردار است كه قول او الهي باشد .در اين صورت او در زمرة كلمات و اشجار طيبه الهي و در
جرگه خاصالخاصان است .مجمع خاصالخاصان ،نظرگاه لطف و رحمت خاص الهي است ،و
سرّي از اسرار اين است كه در آنجا محبوبين و مقربين درگاه حق حاضرند.
درود بر آن راهروان طريق حق كه افعال الهي و مظاهر صفات حق هستند .درود بر آنان
كه احوال الهياند و اين ،باالترين مقامي است كه خداي تبارك و تعالي از فضل و رحمت خود
عنايت ميفرمايد .چنان حالي كه بندگان سعيد خدا از رنگ دنيا و عقبي وارسته ،رنگ الهي
پذيرفتهاند و فخر و مباهات آنان با صبغة الهي يا بيرنگي است.
درود بر مردان الهي ،آن بيداردالن كه به مكتب مقدس ربوبي راه يافتند و متعلمين آن
دانشگاه الهي شدند .مقام عظماي آنان بر اهل بصيرت بسي روشن است ،همة حركات چنان
سالكيني تعليم و تعلم است .در آن مقام نامي از عقل ظاهر نيست كه تبعيت از عقل الهي
نمايد ،زيرا افرادي كه داراي چنان شرايطي باشند ،كل حركات آنها معلول عقل الهي يا عشق
است.
سالكين حقيقي ،عاشقان جمال حقاند .استاد الهي هم آنان را در عالم شريعت معلم و
راهنماست و هم در عالم طريقت .سعي و تالش او بر اين است كه آنان در ظواهر شرع متوقف
نشده ،وارد عالم طريقت كه باطن شريعت است ،گردند.
عاشقان جمال ازلي در عالم طريقت نيز به وظايف و تكاليف خود عالم و عامل شده ،خود
و ديگران را از تعاليم عاليه برخوردار سازند .به واسطة اساتيد الهي و تعاليم الهوتيه و انفاس
قدسيه آنان به وصال رسند و داراي احوال الهي گردند؛ به جايي رسند كه به سمع دل نداي
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حق را بشنوند كه درود بر شما اي احوال الهي.
بنابراين سالك بايد به مكارم اخالق ،موصوف و به خصال پسنديده آراسته باشد :با درويشان
به بذل و سخاوت ،با علماء به توقير و حشمت ،با ظالمان به عداوت ،با فاجران به اهانت ،با خلق
به احسان و مروّت ،با حق به تضرع و استكانت ،با نفس به جنگ ،با خلق به صلح ،با هوي به
مخالفت ،با شيطان به محاربت ،در وقت مصائب صابر و به عيوب نفس خود عارف ،از ذكر عيوب
خلق ساكت ،به تقدير قضاي ازلي راضي ،از بدعت دور ،قدم در شريعت راسخ ،از مواضع تهمت
دور ،بر علم نجات حريص ،از اهل غفلت متنفر ،به اندك دنيا تابع ،از افعال و اقوال خود خائف،
از فضيحت و رسوايي قيامت ترسان ،و به فضل و عنايت ديّان اميدوار.

غرض از درك نياز و انجام وظايف ،حركت سالك است به سوي خدا و نيل به مقام شامخ
توحيد .در اين طريق ،عاليترين وسيله براي نيل به حق ،چنگ زدن به فرامين بزرگان دين
است.
توصيه قرآن مجيد ،اعتصام و تمسك به حبل الهي است «واعْ ت ِ
ص ُموا بِح ْبلِ الل ِه جميعا و ْل

صموا ب ِ
ِالله ُهو م ْوليك ُْم :و
تفرقُوا :و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد» و نيز «واعْ ت ِ ُ

به پناه خدا رويد ،که او موالي شماست» .حبل به معني ريسمان است و به تعبير بزرگان،
موجب امان و پيوستگي است.
هرچه خداوند متعال براي هدايت خلق و رسيدن او به حق ايجاد نموده ،مانند فضايل و
مكارم اخالقي ،آيات انفسي و آفاقي ،انزال كتب و ارسال رسل همه حبلاهلل است .اما برخي از
اين موارد كه به خدا تقرب تام دارند «ح ْب ُلالل ِه ا ْلمتين :ريسمان استوار الهی» ناميده شدهاند ،مانند
حضرات انبياء و اوصياء ،حضرت رسول اكرم(ص) و اهل بيت وحي و قرآن مجيد.
كساني كه تمسك آنها به اخبار و آيات قرآني است و به وعده و وعيد الهي معترف و به
اوامر و نواهي او احترام قائلند ،داراي اعتصام عام هستند .اما افرادي كه عالوه بر آن ،خاضعانه
با انقطاع الي اهلل به عوالم باطني توجه نموده ،برآنند كه ارادهشان به غير حق تعلق نگيرد و
رشته اتصالشان قطع نشود ،داراي اعتصام خاصاند.
از جمله اسباب حصول اين مقام ،استبصار از عِبَر است .عبرت يعني از صفات زشت به
صفات نيك عبور كردن .كسي كه حوادث روزگار را ببيند اما از رذيلت به فضيلت نرسد ،او نه
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صاحب عبرت است و نه اهل تفكر و تعقل ،بلكه انسان دنيازدهاي است كه در وادي ضاللت
سرگردان است.
سالك بايد از عبرتها بصيرت يابد و از غفلتها و ناكاميها پند گيرد .حصول اين بصيرت
منوط به وجود عقل و نور حكمت است .چنان كه فرمودهاند :هركه به حكمت رسيد او را عبرت
آمد ،و هركه را عبرت حاصل شد گويا از حال گرفتاران واقف است.
از جمله آثار بارز اعتصام الهي ،رسيدن به مقام وحدت و اتحاد قلوب است .در حكمت
الهي است هرگاه دو علت متسانخ و متجانس به مقام اتحاد و اتصال درآيند ،در ظهور آثارشان
تسريعي آيد و هرچه به مراتب اين اتحاد افزوده شود ،اسرعيّت در ظهور معلول نيز افزونتر
گردد .اما در صورت تفارق علل يا كاهش مراتب اتفاق ،آن اسرعيّت و يا تسريعيت خاصيت خود
را از دست داده كمكم حركت مزبور تبديل به جموديت و خموديت ميگردد ،چه آن علل
مثبت باشند و چه منفي .بنا به قانون فوق هرگاه يكي از آن علل مثبت و ديگري از علل منفي
به شمار آيد ،هرگز اتحادي بين آنها حاصل نشده و اثري از آثار معنوي در حركت چنان معلولي
به ظهور نخواهد رسيد.
بنابراين بر طالب سعادت و خير جاوداني است كه در اثر تبعيت از دستورات الهي ،آن
علت مثبت معنوي را در خود ايجاد نمايد تا بتواند با حصول سنخيت با علت مثبت معنوي
ديگري كه آثار انوار قدسيه در آن ظاهر و مشهود است ،اتصالي به هم رساند .چنين اتصال
حاكي از اتحاد است ،زيرا هر دو از نور محض علتالعلل سرچشمه گرفته به راه خود ادامه
ميدهند .در اين مقام است كه طي آثار رحمانيه قدسيه ايشان به مرتبة كمال اسرعيّت خواهد
رسيد.
با تحقق اتحاد و وحدت قلوب ،ضعفهاي فردي و اجتماعي مسلمين از ميان خواهد رفت.
ضعفها بر دوگونهاند ،ظاهري و باطني .برخي ضعفها سبب تقويت نيروهاي باطني و معنوي
است و بعضي سبب تضعيف آن مانند تفرقه و پراكندگي قلوب.
تفرقه را انواع و اقسامي است ،از جمله آنها تفرقه ميان ظاهر و باطن است ،مثل تفرقه بين
جسم و روح پس از مرگ و خروج روح از بدن ،قبل از آن نيز اين تفرقه ممكن است .در نتيجة
ارتكاب معاصي و تضعيف قلب و روح ،تفرقه بين روح و جسم و نيز مابين قلب و روح به وجود
ميآيد .در اين صورت ظاهرًا بين آنها اتحاد است و باطنًا تفرقه .چنين فردي كه خود در تفرقه
به سر ميبرد و از درون به وحدت نرسيده ،آمادگي اتحاد قلبي با ديگران ندارد.
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نوع ديگر تفرقه ميان ظاهر و ظاهر است ،مانند اغلب مواردي كه افراد آشكارا با يكديگر
اختالف و مباينت دارند .و باالخره نوع سوم ،تفرقه ميان باطن و باطن است مانند آن كه بين
دو نفر ظاهرًا اتصال باشد و باطنًا جدايي .لسان ظاهري گوياي وحدت در كلمه ولي لسان
باطني ،مبيّن اختالف در آن .ظاهرًا كلمات در حال وصال اما باطنًا مخالف اسالم و اخبار و آيات
قرآن! ضعف كنوني مسلمين در اثر تفرقه و عدم اتحاد قلوب است.
ارتباط وقتي الهي است كه موجب اتحاد قلوب باشد و بر مراتب مقام معنوي انسانها
بيفزايد.
اگر كسي دست از تفرقهاندازي بردارد و به مقام توبه و انابه برآيد و آثار
رحم اني توبة او روشن گردد ،وظيفه ديگران استقبال از اوست و االّ براي جلوگيري از افزايش
مراتب تفرقه ،اولي عدم ارتباط است.
توصيه اكيد خداي تبارك و تعالي به اتحاد قلبي و پرهيز از تفرقه است «و ْل تفرقُوا :و
پراكنده نشويد» .چه تفرقه بزرگترين لطمه بر پيكر اسالم و مسلمين و سبب شقاوت ابدي
است .تفرقه مسلمانان را چنان مضمحل و طفيل بيگانگان گرداند كه ديگر اثري از اسالم باقي
نماند و كفار بر آنان چيره شوند .مسلمين بايد از خواب غفلت برخيزند و دريابند كه خصم در
تالش گسترش تفرقهاندازي و پايمال كردن حقوق آنان است.
حركت اهل ايمان چون از ناحيه باطن است ،لذا در تمام امور بايد با اخالص و اطمينان
قلب به حفظ اتحاد و اتفاق قلبي بپردازند .زيرا در اخالص ،قدرت الهي حاكم است و خداوند
متعال اين دو عطيه مهم را به بشر كرامت فرموده است.
بنابراين دعوت بزرگان به اتحاد و اتفاق ،هم دعوت به وحدت كلمه است و هم به اتحاد
قلوب و ارواح .هرچه اين وحدت قويتر ،موفقيت بيشتر و نيل به كمال سعادت آسانتر .چنين
اتحادي محصول تربيت قلوب و برخورداري از تعاليم عاليه عارفان الهي است.
تحقق وحدت منوط به طي مراحل محبت است .لذا در مكتب الهي اولين درس تعليم
عشق و محبت است و جمعي كه محبت حاكم بر روابط آنان نباشد هرگز به وحدت نميرسند
و اسمي بيمسمّي باشد .معلم اول بشر حضرت رسول اكرم(ص) ،تعليم عشق و محبت ميداد و
حتي به دشمنان خود هم محبت وافري داشت .كيمياي محبت در افراد سنگدل هم تغيّرات و
تبدّالتي معنوي به وجود آورده ،زمينة اتحاد و اتفاق قلبي را فراهم ميسازد.
محبت ايجاب ميكند كه انسان از اعمال الهي و حركات معنوي ديگران استقبال كند و
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به مقام تشويق و تحسين برآيد تا موجب افزايش مراتب معنوي آنان گردد .اهل معرفت عالوه
بر آن از مشاهدة امتيازات ديگران مسرور شده بر خود وظيفه ميبينند كه به جبران كمبود
معنوي آنان پردازند.
يكي از احكام صادره از محبت اين است كه انسان هرچه را مورد پسند اوست ،براي ديگران
بپسندد و آنچه را بر خود نميپسندد ،بر ديگران نيز روا ندارد .حكم ديگر آن ايثار و تقدم خير
ديگري بر خود است .اين دستورات حقيقتًا ميتواند عالمي را اداره كند و اهل ايمان را به مقام
اخوّت و وحدت رساند ،و البته جامع همه آن معاني ،تسليم است.
سالك بايد با تفكر و تعقل الهي مراتب تزكيه خود را افزايش دهد تا مراتب پرهيز او از
نواهي و محرمات الهي و سلم و انقيادش به مرتبة كمال رسد .وقتي منيّت و خودخواهي او
زايل شد و در عالم محبت ساكن گرديد ،با كمي تفكر حق و باطل معلوم ميشود و اختالف و
تفرقه از ميان ميرود .در آن مقام ديگر سليقه نقشي ندارد و مانعي براي تحقق كماليه وحدت
نيست .اگر وحدت قلبي در جمعي تحقق يابد ،آنان در واقع يك روح در چند قالب هستند .اما
در وحدت ظاهري ولو هزاران نفر گرد هم جمع آيند ،بدون طي مراحل محبت و ايثار ،آثار
الهي و حقيقي از آن ظاهر نگردد.
محبت ايجاب ميكند كه انسان از خشونت و تندي به شدت بپرهيزد ،زيرا كه موجب تألّم
كنْت ف ّ
ب ْل نْف ُّضوا ِم ْن ح ْو لِك :و اگر تندخو و سختدل بودي
ظا غليظ ا ْلق ْل ِ
و تفرّق قلوب است «ول ْو ُ
قطعًا از پيرامون تو پراكنده میشدند» .پيشرفت سريع و برقآساي اسالم مرهون منطق دلنشين
و اخالق نرم و با عظمت حضرت رسول اكرم(ص) بود.
خداوند متعال در قرآن مجيد در جريان حضرت يونس(ع) اهميت پرهيز از خشم و غضب
را گوشزد فرموده ،درس بزرگي ميدهد كه در مقام تعليم و تربيت و ارشاد ،غضب چرا؟! «وذالن ِ
ُّون

اِ ْذ ذهب ُم ِ
غاضبا فظن انْ

ل ْن ن ْق ِد ْر عل ْي ِه :و ذوالنون را ياد كن آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت

كه ما هرگز بر او قدرتي نداريم» .البته هر غضبي در پيشگاه الهي مردود نيست؛ غضبي كه به
فرمان عقل و عشق الهي حركت كند ،عبادت است .غضب آن شخصيت با عظمت ،الهي صرف
نبود وگرنه به آن بال و مشقات و غم و اندوه دچار نميگشت .گرچه آن بال هم در حقيقت براي
ظل ِ
او نوازش بود «فنادي فِي ال ُّ
ْت ِمن ال ّظالِمين :تا در دل
ُمات انْ ْل اِله اِْل ّ انْت ُس ْبحانك اِنّي ُ
كن ُ
تاريكيها ندا درداد كه معبودي جز تو نيست منزهي تو راستي كه من از ستمكاران بودم».
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بزرگان نفوس طيّبه را چون نفس حضرت يونس(ع) دانستهاند ،زيرا كه شباهتها بسيار
است .آن بزرگوار در دريا به آن زندان مخوف افتاد ،نفوس زكيّه نيز اسير و محبوس جسم
گشتهاند .بايد شدائد و شكنجهها را تحمل كنند ،از خلق بشريت درآيند و به اخالق با عظمت
الهي آراسته گردند ،مانند آن بزرگوار به مقام اقرار بر قصور خود برآيند تا مورد استقبال و اعزاز
و اكرام حق تعالي قرار گيرند.
آري مائدههاي آسماني كه موجب احياء قلوب است ،نصيب قلوب زكيهاي است كه از
تنگي نجات يافته باشند .قلوب عارفان و واصالن به علت تحمل رياضات و مجاهدات بسيار
وسيع است؛ آنان در دلهاي خود به آب رسيدهاند.
اي سالك! بكوش ،بكوش به آب رسي .چاهي كه به آب نرسيده با برداشتن ظرف كوچكي
آب از اينجا و آنجا پر نشود و رفع نياز نكند .اما وقتي چاه به آب رسد و آب برجوشد ،هرچه از
آن بردارند ،مراتب تطهير آن باالتر گردد.
عاشقان خدا به توفيق او به آن چاه رسيده و در زمرة آزادگان و اهل طهارت قرار گرفتهاند.
آنان شايستة مائدههاي آسماني هستند ،آن مائدههايي كه اتصاالً و باطنًا در لباس الفاظ و معاني
عايد قلوب پاكشان ميگردد.
اي سالك در اين مسير بايد موانع را يكي پس از ديگري از پيش برداري تا راه وصال بر
تو هموار گردد .بدان اولين مانع و بزرگترين حجاب كه تو را از طي طريق حق بازميدارد،
خودي توست .از زندان خودي بيرون باش ،از هستي مجازي درگذر تا هستي حقيقي را دريابي.
مردان الهي كه اين مسير را پيموده و خداوند تبارك و تعالي مأموريت تعليم و تعلم الهي
را بر آنان عنايت فرموده ،همة حركاتشان تعليم و تعلّم است .آنان مدام به مقام توبه و انابه
برآمده در رديف سعداء قرار گرفتهاند .اي سالك تو نيز بدانان پيوند و بدان كسي كه با اميد
ِ
ب كم ْن ْل
ب ِمن الذنْ ِ
الهي وارد عالم توبه شود ،خداي تبارك و تعالي توبة او را ميپذيرد «التّائ ُ
ذنْب ل ُه :توبهکننده از گناه مانند فرد بیگناه است » ،درهاي رحمت او همواره به سوي عاصيان

و خطاكاران باز است.
الهي ما در هر حال كه باشيم ،مجذوب جمال تو هستيم .الهي تو شاهدي كه در خطا هم
دلهاي ما متوجه توست .هرگز با جسارت خطا نميكنيم و در حين ارتكاب هم از تو شرم
داريم.
الهي مق ّر و معترفيم كه از تو گريختيم ولي لطف تو در ما آويخت .از باغ وصال ،نسيم قرب
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وزيد ،باران فردانيّت بر گرد بشريّت ما باريد ،رحمت تو ما را فراگرفت و درخت اميد به برآمد.
آن رحمتي كه سؤال در او گم گشت ،آن لطفي كه انديشه در آن نابود شد ،آن كرمي كه وهم
در آن متحير گشت ،آن فضلي كه از اندازه غايت گذشت.
الهي تو خود فرمودهاي :اي بندة من اگر طاعت كني قبول بر من .اگر سؤال كني عطا بر
من .اگر گناه كني و تائب شوي عفو بر من .اي انسان كجا ميروي ،كه را ميجويي و كه را
ميخواهي؟ حاجت ز كه ميخواهي؟ درد خود را پيش كدام طبيب ميبري؟ شفا از من ،آب
در جوي من ،راحتي در كوي من ،طرب در طلب من ،انس با جمال من ،سرور به بقاي من،
شادي به لقاي من.
درود بر محبوبين الهي كه مراحل اين طريق را پيمودند و به آمال خود موفق شدند.

مكتب اسالم چنين تربيت ميكند كه همه بايد جمع واحد شوند .جمع واقعي ،تمركز
كامل روحي است و بر عكس ،تفريق عبارت است از تشتت و پراكندگي افكار.
تمركز روح به صورت دسته جمعي از ميان بردارنده هر مانعي است ،لذا اسالم مردم را
چنان تربيت مينمايد كه سعادت ابدي خود را در تمركز كامل روحي بدانند .جمع ظاهري اثر
ندارد و عمده دعوت اسالم به اتفاق ،اتفاق باطني است نه ظاهري.
تمركز كامل روح موقعي است كه نظر خاص الهي با آن همراه گردد ،چنان كه فرمودهاند
«ي ُد الل ِه مع ا ْلجماع ِة :دست خدا با جماعت است» ،از اينرو بايد اول متوجه به خالق لم يزلي و
نور محض ازلي شد .قرآن مجيد ميفرمايد كه خداوند متعال نور آسمانها و زمين است و مثال
نورش ،شبيه چراغي است كه در چراغداني قرار گرفته .او آن كانون معنوي هستي است كه هر
نقطه اي از شعاعش با مركز مساوي است و تمام موجودات از اوست .آن نور ازلي در عين حال
كه مركز فضاي عالم است ،محيط عالم هم محسوب ميگردد كه انوار آن از خالل تار و پودهاي
عالم امكان و منافذ مشكات جهان در آئينههاي رنگارنگ موجودات تابش مينمايد .اوست كه
قادر به زدودن موانع و تنوير و تأليف قلوب ميباشد.
خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد ميفرمايد «و الف ب ْين قُلُو بِهِ ْم ل ْو انْف ْقت ما فِي ْاْل ْرضِ

جميعا ما ال ْفت بين قُلُو بِهِ ْم و ِ
لكن الله الف ب ْين ُه ْم اِن ُه عزي ٌز حكي ٌم :او بين دلهاي آنان الفت افكند،
ْ
اگر تو همه آنچه را كه در زمين است انفاق ميكردي ،نميتوانستي آنان را به هم الفت دهي،
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وليكن خدا بين ايشان الفت برقرار كرد كه او حقيقتًا مقتدر و حكيم است».
درك و فهم اين آيه در اولين وهله مشكل است .زيرا كسي كه از ديگري كراهتي دارد ،در
قبال مژدة دريافت پاداشي بزرگ ،حاضر است آن را فراموش نمايد بلكه تبديل به الفت و محبت
كند .اما خداوند متعال خطاب به پيامبر خود ميفرمايد كه حتي با انفاق تمام ثروتهاي زمين
هم اين كار براي تو امكانپذير نبود.
وقتي الفت يا كراهت نتيجه عوامل ظاهري است ،تعويض بلكه تبديل آن به سهولت انجام
ميگيرد .مثالً اگر سائلي موفق به دريافت احسان نگردد ،با نظر كراهت به طرف نگاه ميكند،
ولي با اجابت درخواست او آن كراهت تبديل به سپاسگزاري ميگردد .اما گاهي الفت يا كراهت
ناشي از عاطفه و يا قواي منفعله و نتيجه عوامل و اسباب ظاهري مكرري است كه در اعضاء
بدن مخصوصًا در مغز و قلب ،تغييرات عضوي ايجاد ميكند .در هر دو حالت ،اين كراهت
شباهت تامّي با غرايز طبيعي دارد و اساس آن ،تغييرات شيميايي است كه در عضوي زنده
صورت ميگيرد.
اين تغييرات در صورت تكرار ،تقويت يافته و امراض جسمي و روحي بيدرماني ايجاد
ميكند و بسا كه يادآوري آن عاطفه يا كراهت ،بزرگترين محرك تشديد مرض ميشود و
شخص هر اندازه در تغييرات عاطفهاش بكوشد ،موفق نگردد.
به عنوان مثال ،مادري كه هر روز فرزند خود را تحت شكنجه و عذاب ديگري بيند ،امكان
ندارد كه كراهت او تبديل به محبت گردد ،ولو از دست آزاردهنده احسان بيند .اين امر در اثر
تغييرات عضوي است كه در اعضاء حادث شده و مانع از حصول محبت نسبت به شخص
آزاردهنده است .او محتاج تغيير عضو به عضو ديگري است تا آن را تبديل به درك و شعور
ديگري كند .او مانند كسي است كه حس مخصوص خود را از دست بدهد ،كه تا آن را به كف
نياورده از احساس مخصوص به آن حس بيبهره است .اين است غرض آيه كريمة فوق ،زيرا
آفريدن عضوي جديد و يا استرداد حس از دست رفته ،قطعًا امري نبود كه حضرت رسول
اكرم(ص) با انفاق همة ثروتهاي دنيا بين آنان ،قادر به انجام آن باشد.
اين آيه كريمه در حكم معجزات قرآني است و تاكنون بسياري از دانشمندان و محققان
صاحبنظر دربارة عواطف ،متوجه اينگونه تغييرات عضوي نشدهاند .اندكي تفكر در اين زمينه،
حكمت و عظمت قرآن مجيد را بر ما روشن مينمايد.
ترس سخت ناگهاني ،گاه آثارش به قدري شديد است كه سبب سفيدي موي سر ،مرض
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بَهَق و يا اضطراب و رنج دائم گشته و در مواردي درمانپذير نيست .همينطور گاهي كراهت
مستمر ،تغييرات عضوي ايجاد ميكند كه حتي بعد از زايل شدن علت ،باز هم عالجپذير نبوده
و برگشت آن به حالت طبيعي ،فوق طاقت انسان است.
بنابراين سالك بايد همواره بر عجز خود مقر و معترف باشد ،از كبر و غرور و خودبيني
اجتناب كند ،در برابر عظمت پروردگار متعال خاضع و خاشع باشد تا مشمول لطف و نظر خاص
حق شود و عشق الهي در كانون قلبش شعلهور گردد.
عاشقان حق از الست مست آمدند و از بادة الست سرمست آمدند ،كه مشتاق و عاشق
وطن اصلي خويشند و با دنيا نياميزند .چنان كه اگر قطرة روغني را زير دريا و ميان گل نهند،
به تدريج از آن گل جدايي جويد و به آن همه آب نياميزد ،اگر فرصتي يابد به يك ساعت روي
آب آيد و جملگي آب را زير قدم آرد و بدان همه جواهر التفات نكند .ولي اگر قطرة ديگري
روغن يابد ،دست موافقت بر گردن مرافقت اندازد و اگر از دولت وصال ،شرر آتشي يابد خود را
فداي آن سازد.
نفوس انساني كه قطرهاي از درياي دنيا هستند ،زود با دنيا درآميزند ولي ارواح خدايي با
آن نميآميزند .اگر از دولت وصال شرر آتش تجلي حق بينند ،به همگي وجود در او آويزند و
جان خويش را بذل او كنند ،بسوزند و از اين سوختن بوي خدايي برخيزد و مشتاقان را سرمست
گرداند.
چنان كه آتش بر عود مبارك است كه بوي نهفته او را آشكار سازد ،آتش تجلي حق بر
مشتاقان نيز مبارك است .عزت عود از آتش است ،اگر آتش نبود ميان عود و ساير چوبها چه
تفاوت بود؟ عود وجود عارفان در آتشي كه بر او مبارك است ،ميسوزد و اين سوز هرچند
بيشتر باشد ،دل مشتاقان را نيز بيشتر ميسازد.
سعادت ابدي در عمل به سخنان عارفان است .سخنان ايشان بعد از قرآن مجيد و حديث
نبوي و برگزيدگان او ،باالترين سخنهاست .زيرا سخن ايشان نتيجة حال است نه ثمرة قال ،از
عيان است نه از بيان ،از اسرار است نه از تكرار ،از جوشيدن است نه از كوشيدن.
الهي ترا به جان عارفاني كه به كلي شجرة وجود انساني خود را چون عود در آتش عشق
تو سوختند ،اين سوختن را بر همة مشتاقان و آرزومندان نصيب فرما.
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كلمة اسالم از سلم ،ضد ستيز به معني بندگي و فرمانبري است .يعني انسان خود را به
آئين ايزدي بسپارد و در مقابل ،نعمت آرامش و سكون دل بيابد.
به موجب آموزش قرآن ،بشر طبيعتًا طالب صلح و امنيت است .به فرمودة عارفان ،بشر از
يك اصل پاك جدا شده و در گرداب جهان مادي افتاده دست و پا ميزند تا از آن رها شده ،به
صورت نخستين كه تجرد و پاكي است برگردد.
دين حق آن است كه مطابق فطرت و طبيعت بشر باشد تا به آساني آن را بپذيرد و سبب
تكامل او گردد .از اينرو اسالم با اموري كه مافوق يا مادون طبيعت بشر باشد ،مخالف است و
دوري از جامعه و گوشهنشيني و رهبانيت را نميپذيرد .اسالم ذهن بشر را از ماديات قطع
نكرده بلكه به اندازة لزوم به آن مشغول ميسازد تا از راه علوم مادي او را به شاهراه تجرد
رهبري نمايد ،يعني از مجاز به حقيقت برد .چه در اين دنيا قطع تعلق از ماديات ناممكن است،
منتها امتياز در كميت و كيفيت ارتباط با آن است.
انهماك بشر در ماديات براي طلب آرامش دل است ولي او به جنبة ضعيف كه ترس و
وهم است ،متوسل شده لذا برعكس مقصود ،پريشاني و بيقراري او افزون ميگردد .آموزش
اسالم چنين روح مضطرب را آرامش ميدهد و معالجه درد روحي را بر طبق آئين طبيعت
ميكند تا به آرامش دل كه خواست فطرت اوست ،نايل شود.
افرادي كه فاقد ايمان و توكل به خالق كائناتند ،در تشويش و ناراحتيهاي فكري به سر
ميبرند و اين از عوامل اصلي بدبختي آنهاست .اما اهل ايمان ،آن نجيبزادگان واقعي ،داراي
روحيه قوي و نيرومندند و زبوني و فرومايگي به حريم جانشان راه ندارد .انبوه تحقيرها و
شكست هاي پي در پي قادر نيست كه استقالل و شخصيت آنها را از بين برده و مأيوسشان
نمايد .نيرو و نور ايمان در ضمير مردان حق ،همانند سد محكمي در مقابل طوفانهاي حوادث
مقاومت ميكند.
افراد بيايمان از لذات معنوي و متعالي محرومند ،اما عارف الهي كه تمام امورش براي
حق و پيشرفت دين است ،در هر حركت و اقدامي براي او لذتي است .حضرت مولي الموالي
علي(ع) مي فرمايد :خداوند متعال دوست دارد كسي را كه خيرخواه همگان باشد .فردي كه
استفادة جامعه را بر منافع خود مقدم ميدارد ،لذتي برتر از تمام لذات او را عايد ميگردد ولو
در ظاهر متحمل ناگواريها و ناماليمات باشد.
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پيشوايان مقدس آسماني براي درمان عقدهها و بيماريهاي روحي و رواني مردم از نيروي
شفابخش علم و ايمان استفاده ميكردند .آنان در اين مبارزه مقدس از تمام مباني علمي و
دقايق رواني بهره گرفته با تكيه بر قدرت بينظير ايمان ،دلهاي ناراحت را شفا ميدادند «اْل

ك ِر الل ِه ت ْ
ب ِِذ ْ
ُوب :آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش میيابد» .امروزه نيز تأثير مهم
طمئِ ُّ
ن ا ْل ُقل ُ

ايمان در بهبود بيماريهاي رواني بر عموم دانشمندان جهان به اثبات رسيده و روانپزشكان با
استفاده از اين نيروي معنوي به نتايج درخشاني نايل آمدهاند.
ميزان بهره مندي از توكل به حق تعالي به نسبت مراتب ايمان است و عاليترين مرتبة
برخورداري از لذات واقعي ،از آن عارفان الهي است كه صاحبان ايمان در مرتبة كمال هستند.
تطهير قلب از اعتماد به خلق ،يكي از ابواب بزرگ معرفت و از شؤون توكل است و در آية
شريفه «و علي الل ِه فتوكلُوا اِنْ ُكنَْتُ ْم ُمؤْ ِمنين :و اگر مؤمنيد به خدا توكل كنيد» از شرايط ايمان
شمرده شده است .صاحب توكل مقام بسيار وااليي در پيشگاه الهي دارد.
حضرت صادق عليهالسالم فرمود :خداوند تبارك و تعالي در يكي از كتب سماوي چنين
ميفرمايد «به عزت و جالل و بزرگواري و مقام سلطنتام سوگند ،هركس از غير من آرزويي
كند ،او را به ناكامي كشانم و جامة خواري بر اندامش كنم و از مقام قرب خود به كناري زده و
از وصل خويش دورش سازم.
آيا او در سختيها به جز من از ديگري آرزومند است؟ و حال آن كه سختيها به دست
من است .آيا به غير من اميدوار است و با پنجة خيال در ديگري را ميكوبد؟ و حال آن كه
كليد درهاي بسته به دست من است .در خانة من به روي كسي كه مرا بخواند باز است .چه
كسي در مصيبتهاي خود مرا مورد آرزوي خويش ساخت كه من او را به آرزويش نرساندم؟ و
چه كسي در پيشامد بزرگي كه براي او كرده بود ،به من اميدوار شد كه من اميد او را از خود
بريدم؟
من آرزوي بندگانم را در خزانه غيبم نگهداري كردم و آسمانهايم را با فرشتگاني كه با
نيروي خستگيناپذير به تسبيح من مشغولند پر كردم و به آنان دستور دادم كه درهاي اجابت
را ميان من و بندگانم نبندند ،ليكن اكثر بندگان به گفته من اعتماد ننمودند.
كسي كه مصيبتي از مصيبتهاي من بر او شبيخون زند ،مگر نميداند كه جز من احدي
قادر به برطرف كردن آن نيست ،پس چرا آن مصيبت زده از من غافل است؟ اين من بودم كه
آنچه را از من نخواسته بود به او عطا كردم ،سپس آنگاه كه دادة خود را از او باز پس گرفتم از
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من باز نخواست و از ديگري خواستار شد.
مگر آرزوها در نزد من متوقف نيست؟ جز من كه به آرزوها پايان بخشد؟ اگر اهل آسمانها
و زمينم همگي به يكباره دست اميد و آرزو به سوي من دراز كنند و من به هريك از آنان به
اندازة آرزويشان عطا كنم ،ذرهاي از ملك من كم نشود ،چگونه كم شود ملكي كه من خود
قيوم و سازندة آنم؟!»
حضرت موسي كاظم(ع) ميفرمايد :بايد كه در همة كارهايت به خدا توكل كني و هرچه با
تو كرد از او راضي باشي و بداني كه خداوند متعال هيچ خير و فضلي را از تو دريغ نكند و نيز
بايد بداني كه حكومت در امور با خداست.
بنابراين روايات ،توكل ثمرهاي است از ثمرات شجرة طيبه توحيد كه در قلب انسان ريشه
دوانده ،و تا كسي به اين مقام نرسد بويي از توحيد عرفاني و حقيقي به مشام او نخواهد رسيد
و راهي به محفل قرب و مجلس انس نخواهد داشت.
ايمان كه پاية توكل است كسي راست كه از اقرار به زبان و تصديق عقلي گذشته به حريم
قلب وارد شده باشد و كلمة مباركه «ْل اِله اِْل الل ُه» با قلم عقل بر لوح دلش نگاشته شود .اين
ايمان مستلزم تقواي تام و مجاهدات و رياضات شرعي است تا در اثر آنها انشراح صدري به
سالك دست دهد و سينهاش محل اشراق نور توحيد گردد .آنگاه در پرتو حق ببيند كه فاعليت
مطلقه دار وجود در انحصار ذات اقدس الهي است و او متفرّد در ابداع و اختراع است .چون اين
حال در قلب او منكشف شد ،به غير او اميد نبسته و جز او ثقه و اعتماد ننمايد و مييابد كه
همه مسخر قدرت اويند و هيچ ذرهاي را در آسمانها و زمين استقالل نيست.
حقيقت توكل آن است كه انسان از روي اختيار برخيزد و خيمه رضا و تسليم بر كوي قضا
و قدر زند ،و سر مطالعت بر مطالع مجاري احكام نهد تا از پردة عزت چه آشكار شود .فردا چون
هنگام بار رسد و سؤال كنند ،از آنان كه بر مقام توكل استقامت ورزيدند و در منازل عبوديت،
صدق به جاي آوردند نيز سؤال كنند ،لكن سؤال تشريف نه سؤال تعنيف.
پس طالب حقيقي بايد دامن همت بر كمر زند و تا ممكن است پيوند دل را از دنيا بگسلد
و ريشه محبت دنيا را قطع يا اقالً سست نمايد تا از خطرات و عواقب وخيم آن كه بر باد دادن
ايمان و آشفتگي امور دنيا و آخرت است محفوظ و در امان باشد.
كسي كه از لذات دنيوي چشم بپوشد و طالب لذايذ حاصله از حكمت شود و نفس خود
را به زينتهاي روحاني آرايش دهد ،در همة اوقات مهيّاي مسافرت به عالم آخرت بوده و مرگ
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را استقبال خواهد كرد ،حصول اين مقام جز با تعقل ممكن نيست.
عارفي گويد پس از آن كه به مالحظه و مداقّه در اشياء خود را خسته كردم ،انديشيدم
كه مبادا آنچه بر راصدين كسوف حاصل ميشود ،بر من نيز وارد گردد .چه نظركنندگان به
خورشيد اگر بياحتياطي نموده و حايلي در ميان ننهند ،ممكن است كور شوند .لذا ترسيدم
كه اگر اشياء را با چشم تن بنگرم و براي درك و شناخت آنها حواس ظاهري خود را به كار
برم ديدة عقلم نابينا شود .پس دانستم كه بايد به عقل رجوع كرده و حقيقت را تا حدي بدين
وسيل ه ادراك نمايم .البته گرچه تمثيل فوق ممكن است كامالً صحيح نباشد و معتقد نيستم
كه سنجش عقالني امور به مثابة نگرش از وراء حايل و حجاب باشد ،ولي نگريستن به عوارض
اشياء ،نزديك به اين حال است .لذا عقل را برگزيدم و بنا را بر اين گذاشتم كه احسن وجوه را
پايه و اساس بگيرم ،آنچه را كه بهتر يافتم ،حقيقت دانم و آنچه را كه با نيكويي موافق نبينم،
غلط و خطا پندارم.
سالك الهي بايد همه اعمال خود را بر وفق علم و ارادت و حكمت انجام دهد .خداي تبارك
ت كلِمتُنا ل ِ ِع ِ
بادنا ا ْل ُم ْرسلين :و قطعًا فرمان ما در باره
و تعالي در قرآن مجيد ميفرمايد «ولقدْ سبق ْ
بندگان فرستادة ما از پيش چنين رفته است» .در اين آيه «كلِم ْت» مشتمل بر سه اصل است:

علم ،ارادت ،حكمت .سبقت علم آن است كه پيش از كرد ،دانست كه ميبايست كرد .سبقت
ارادت آن است كه آنچه دانست كرد ،خواست كند .سبقت حكمت آن است كه آنچه كرد،
راست كرد و به سزا كرد.
او را ناآمده نقد است و گذشته ياد .اين تويي كه بايد از ناآمده بيانديشي و گذشته را ياد
كني و نگهداري .او را گذشته نبايد ياد كرد كه آن در علم اوست ،و از ناآمده نبايد انديشيد كه
آن در حكم اوست ،و نبايد نگهداشت كه آن در ملك اوست.
حكمت ،فعل بر صواب است و نطق بر صواب .فعل بر صواب آن است كه وزن در معاملت
نگاهداري ،مخصوصًا در معامله با حق .نطق بر صواب آن است كه هر سخني را به جاي خود
نهي و آن را به همانندش پيوند دهي ،و آخر هر سخن را به آغاز آن متصل گرداني.
حضرت رسول اكرم(ص) فرموده :حكمت سراج منيري است كه خداي تبارك و تعالي در
دل اهل تفكر مينهد .هرچه گويد به نور آن حكمت گويد ،هرچه بشنود به نور آن حكمت
شنود ،هرچه بيند به نور آن حكمت بيند.
اگر مراتب تفكر و تعقل الهي كسي به كمال رسد ،خداي تبارك و تعالي او را از علم
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حكمت برخوردار فرمايد و در رديف عاشقان جمال قرار دهد؛ عاشقان جمال حق ،اهل
حكمتاند .قرآن مجيد اتصاالً توصيه به تفكر مينمايد ،تفكر الهي .ساعتي تفكر برتر از عبادت
هزار ساله بلكه برتر از عبادت ثقلين معرفي شده است .خوشا بر اهل تفكر كه آيندهنگرند .اهل
قضاوت بايد اهل تفكر باشند؛ بدا بر حال آن قاضي كه از عقل الهي محروم شود.
اما تفكري كه معلول عقل ظاهري باشد ،فاقد ارزش است و نتايجي كه ارائه ميدهد،
حقيقي نيست ،از اينرو نبايد بر عقل ظاهري متوقف شد .قبل از اقدام به هر كاري بايد با تفكر
خير و ضرر آن را محاسبه نمود .بايد از ضرر كثير اجتناب ورزيد و به امري اقدام كرد كه در
آن خير كثير باشد .در اقدام به كاري كه هم مشتمل بر خير كثير است و هم ضرر يسير ،طوري
عمل كرد كه آن ضرر يسير هم به ظهور نرسد .چنين تفكري انسان را به حكمت ميرساند و
مراتب توكل سالك را باال برده ،او را به كمال انقطاع از ماسواي حق نايل ميگرداند .مقام باطني
هركس در پيشگاه خداي اليزال به نسبت مراتب انقطاع اوست.
اي سالك! سفر قيامت بس طوالني است ،زاد تقوي گرفتن بايد .از مقام سؤال ،انديشه
داشتن بايد .عقبة صراط بس باريك و تند است ،طاعت را مركب ساختن و دست از معصيت
برداشتن بايد .معصيت به نقد كرده و توبه به تأخير انداخته .اي سالك از عاقبت كار انديشهدار
و بيش از اين خود را تخم حسرت و ندامت مكار و وقت خويش را غنيمت دار.
اي سالك ،آگاه باش كه مراتب انقطاع تو به كمال رسد .روزگار جواني را مغتنم شمار كه
«و م ْن نُع ِّم ْر ُه نَُن ِّك ْس ُه فِي ا ْلخ ْلقِ افْل ي ْع ِقلُون :و هر كه را عمر دراز دهيم او را در خلقت فروكاسته و
شكسته گردانيم آيا نميانديشند» .اين آيه شريفه تنبيهي است عظيم كه از خواب غفلت بيدار
شويد و روزگار جواني را غنيمت شماريد و عمل كنيد پيش از آن كه نتوانيد .حضرت رسول
اكرم(ص) فرمود :پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت بشماريد :جواني قبل از پيري ،صحت قبل
از سقم ،غنا قبل از فقر ،حيات قبل از موت و فراغت قبل از اشتغال.
بايد بدانيم تا سير در معاني قرآن ما را حاصل نشود ،به مقصد و مقصود نخواهيم رسيد «و
ما عل ْمنا ُه ِّ
الش ْعر و ما يَنَْبغي ل ُه اِنْ

بين :و ما به او شعر نياموختيم و در خور وي
ُهو اِْل ّ ِذك ٌْر و قُ ْرانٌ ُم ٌ

نيست اين سخن جز يادآوری و قرآني روشن نيست » .قرآني كه نه بر اوزان اشعار عرب است،
نه مشابه سخنان آفريدگان ،بلكه برهان نبوت و رسالت حبيب خداست ،كه از راه دلها برآمد
نات في ُص ُدورِ الذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم :بلكه آياتي است روشن در سينههاي
يات ب ِّي ٌ
ل ُهو ا ٌ
نه از راه ديدهها «ب ْ

توکل

221

كساني كه علم به آنان داده شده است».
البته كالم خدا و بزرگان در كسي مؤثر است كه حيّ باشد «م ْن كان حيّا» .حيّ درباره انسان،
كمال ايمان و عقل است .اي حبيب من ،انذار تو بر زندهدالن مؤثر است ،ايشان ميتوانند از
پند تو بهرهمند گردند .كفار و جهال ،مردهدالنند و در رديف مردگان به شمار آيند و از انذار و
پند تو برخوردار نگردند .اي سالك بكوش مراتب معرفت خود را نسبت به توحيد به كمال
رساني .از تعاليم عاليه بزرگان و حضرات اولياء غافل مباش كه سعادت ابدي تو در پيروي از
ايشان است.
ل ش ْي ٍء و اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون:
ُوت ُ
س ْبحان الذي بِي ِد ِه ملك ُ
ك ِّ
خداوند متعال به حبيب خود فرمود« :ف ُ
پس پاك است آن كه ملكوت هر چيزي در دست اوست و به سوي او بازگردانيده میشويد».
كلمة سبحان ،كلمة تعظيم و اجالل خداي تبارك و تعالي و تنزيه و تقديس او از هر عيب و
نقصي است.
در قرآن كريم ،كلمة مقدس سبحان به دو معني آمده ،يكي تنزيه و ديگري تعجب .تنزيه
مربوط است به ذات اقدس باريتعالي « ُس ْبحان الل ِه ع ّما ي ِص ُفون اِْل ّ ِعباد الل ِه ا ْل ُم ْخلصين :خدا منزه
است از آنچه در وصف میآورند مگر بندگان خالص شدة خدا» و

ل
ُوت ُ
س ْبحان الذي بِي ِد ِه ملك ُ
ك ِّ
«ف ُ

ش ْي ٍء» .و معني تعجب مربوط است به افعال خداوندي « ُس ْبحان الذي ا ْسري بِع ْب ِد ِه :منزه است آن
خدايي كه بندهاش را سير داد».
اي راهروان طريق حق ،بكوشيد خويش را مظهر صفات خدا گردانيد ،به طوري كه مظاهر
معاني سبحان در هر مرتبه در شما به مقام تحقق رسد تا بتوانيد در حد كمال از ارزاق باطني
الصال ِ
ِ
حات اُولئِك ل ُه ْم م ْغ ِفرةٌ و رِز ٌْق كري ٌم:
جزِي الذين امنُوا و ع ِملُوا ّ
خداوند متعال بهرهمند گرديد« :لِي ْ
تا كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردهاند به پاداش رساند ،آنانند كه آمرزش و
روزي خوش برايشان خواهد بود».
الهي چه عنايتي و چه مرتبت و درجتي باالتر از اين كه در دارالشفاء رحمت خود جان
خستة ما را درمان كني .اي دانندة آشكار و نهان ،اي فريادرس فرياد كنندگان .خدايي كه پاسخ
گويد كوشش بندگان را به جزا و درماندگان را به وفا ،دعا كنندگان را به عطا .خدايي كه در
ازل احسان او ،در حال انعام او ،در ابد افضال او.
اي خداي مهربان ،آيا اين خبر درست است كه چون مؤمنين فردا به بهشت روند ،بعضي
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از زواياي بهشت خالي مانَد و تو خلقي نو آفريني تا آنان از نعمتهاي بهشت برخوردار گردند؟
الهي باور كردني نيست كساني رنج ناديده و به مقام طاعت و عبادت درنيامده از نعمتهاي تو
برخوردار گردند ،لكن بندگاني كه سالها زحمت كشيده و دل بر كرم تو بستهاند ،از نعمتهاي
تو محروم مانند!
الهي ،اي پناه بيپناهان جز تو پناهي نداريم .اي چارة بيچارگان جز تو چارهاي نداريم .اي
اجابت كنندة دعاي از همه بريدگان ،اي گنجينه فقيران.
الهي مشتاقيم كه همواره ذكر تو گوييم اما نميتوانيم .ذكر ترا ميگوييم ،ولي دل ما آرزوي
ذكر ديگري را دارد .الهي ذكر خود را بر ما تعليم فرما كه دلهاي ما جز با ذكر تو اطمينان
نيابد .دلهاي ما جز با ياد تو ،جز به لقاي تو آرام نگيرد.
الهي تشنة آب جمال توييم ،اين تشنگي را جز وصالت فرونمينشاند .اين سوز و گداز را
جز لقايت خاموش نميسازد .الهي حسرتمان را جز نسيم رحمت تو زايل نميگرداند .اي آرزوي
دل مشتاقان ،اي منتهاي آمال عاشقان.

فصل پن مج

رضا

از حاالت عارضه بر اهل سلوك تا رسيدن به كعبه مقصود ،حال رضاست .پس شرط است براي
كساني كه قصد رجوع به او دارند ،چه به وسيله عبادات و طاعات و چه به وسيله سلوك در طريق
مجاهدات و رياضات ،اين كه اول مقام رضا را محكم و استوار نمايند.
اغلب گرفتاريها و بدبختيها و نارضايتي امروز بشر ،ثمرة اعمال و افكار گذشتة ايشان است.
چنان كه درخت در درون هستة خود بالقوه موجود است ،همينطور همه حوادث عالم در توي علل
خود موجود و مندرجند .اين حوادث ،تظاهرات خارجي علل خود هستند هرچند ظاهرًا شباهتي از
حيث شكل و طبيعت و شدت و ضعف ميان علل و معلوالت آنها ديده نشود.
انسان هر دم با اعمال و افكار خود تخمهاي نو ميافشاند و فردا بدون ترديد ،ثمرة آنها را
خواهد ديد .غالبًا هركسي امروز آن ميدرود كه ديروز كاشته است .اكثر عقول به علت ناتواني از
درك علل ناراحتيها و گرفتاريهاي فردي و اجتماعي خود ،حيران و متعجب مانده از فرط ناداني
و درماندگي ،عدالت و حكمت خدائي را انكار ميكنند .اما در نظر مرد بينا دل كه با چشم بصيرت،
اسرار خلقت را ميبي ند ،همه مبني بر عدالت و حكمت محض است و به هركس رنجي رسد كه
شايسته آن است ،و اگر هم از طريق آزمايش و يا مصلحت ،رنجي رسد ،بدون مكافات نماند.
بنابراين مانع درك حقيقت ،فقدان بصيرت و قصور عقل بشر است ،وگرنه ساحت با عظمت
باريتعالي از هرگونه آاليش ظلم پاك و مبرّي است .آري بشر از يك سو اسرار خلقت را نميفهمد و
از سوي ديگر هر لحظه از سر ناداني تخم بدي و ستم ميافشاند ،غافل از اين كه به موجب قانون
ازلي طبيعي ،اين تخمها دير يا زود روئيده و نتيجه خود را ظاهر ميسازند.
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اما سالك حقيقي در پرتو معرفت به عدالت و حكمت الهي ،ميداند آنچه از ناحيه دوست
ميرسد ،موجب سعادت اوست ،لذا راضي به رضاي اوست.
مقام رضا ،همان خشنودي است به آنچه خداي رحمان مقرر فرموده ،و سرور قلب است بدانچه
از نيك و بد به او رسد .سالك طريق حق نخواهد و اراده نكند غير آنچه را كه خدا خواسته ،اين
است كه عارفان راه حق آن خواهند كه او خواهد ،زيرا اگر چنين نباشد با مقام رضا منافات خواهد
داشت .پس محب و عاشق حقيقي آن خواهد كه محبوب و معشوق او خواهد.
مقام رضا بدون فناء اراده حاصل نميشود .در حقيقت فناء اراده در ارادة حق تعالي ،همان فناء
صفت است در صفات حق تعالي .فناء اراده حاصل نميشود مگر به ترك حظوظ نفساني كه اين
معني براي عوام بسيار مشكل است .كسي كه در مقام رضاست ،تابع هوي و هوس نگردد و
سختترين رياضات را تحمل كند؛ اصل رياضت منع نفس حيواني است از انقياد قوة شهويه و
غضبيه.
بالجمله رضا همان رضايت است به آنچه خدا خواسته كه آن ثمرة محبت است و الزمة آن،
عدم انكار است بر خواستة خدا ،اين است كه عارفان طريق حق ،نخواهند غير آنچه خدا خواهد ،چه
در ظاهر و چه در باطن ،چه در دل و چه در قول و چه در فعل.
اهل ظاهر را مطلوب آن بوَد كه خدا از ايشان راضي باشد تا از خشم و عقاب او ايمن گردند،
اما اهل باطن را مطلوب آن بوَد كه از خدا راضي باشند «ر ِضي الل ُه عن ُْه ْم و ر ُضوا عن ُْه :خدا از ايشان
خشنود و آنها از او خشنودند» .و آن چنين باشد كه هيچ حالي از حاالت مختلف مانند مرگ و
زندگي و فناء و بقاء و مشقت و راحتي ،مخالف طبع ايشان نباشد ،زيرا ميدانند كه صدور همه از
اوست و بر غير ارادت و مراد او مطلبي اختيار نكنند.
هر كسي كه تساوي حاالت مختلف در طبعش راسخ گردد ،آن خواهد كه خدا خواهد ،لذا
بزرگان فرمودهاند هرچه او را آيد بايد ،پس هرچه او را بايد آيد .خداوند متعال آنگاه از بندهاي راضي
شود كه حاالت مختلف نسبت به او مساوي باشد .پس حقيقت لذت معنوي براي عرفاي طريق حق
است .زيرا كه ايشان را بايست و نبايست نباشد و همه بايست و نبايست به ايشان بايست بود .از
اينرو عارفان كوي وصال نه بر هيچ حادثي ،مبتهج و نه بر هيچ فائتي متأسف گردند ،و اين محصول
عشق است.
خوشا بر حال اهل رضا ،آن عاشقان جمال ازلي كه خداي تبارك و تعالي گوهر عشق را از
فضل و رحمت خويش بر آنان ارزاني فرمود .عشق ركن اساسي براي رسيدن به معشوق است.
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اي دل ،صالي عشق ده ،يادآور حضرت داوود پيامبر را كه با صداي خوش خود چگونه آب را
از جريان مانع ميگرديد ،برگ درختان را زرد مينمود! اي عاشق خدا بردار كالم خدا را و بر
دردمندان طلب ،زبور عشق تالوت كن .عشق دارويي است از عالم بينشان كه عاشق را به كمال
رساند .براي رسيدن به هر مطلوبي ،كمالي است و كمال رسيدن به وصال ،عشق است.
بزرگان فرمودهاند وجد و سرور باطني كه موجب آگاهي و بيداري دل ميگردد ،از سه طريق
است :سمع ،نظر ،فكر .اولي به طريق استماع مقاالت و كالم است .دومي از طريق نظر در اخبار و
روايات .سومي از طريق تفكر در آيات الهي .در اين مقام ،مُدرِك در درجة اول ،عقل است به هرچه
رو آورد .در درجة دوم ،روح است و در ادراك او نقش مؤثر نه از آن عبارات و الفاظ ،كه از آن نور
الهي و صفاي باطن است .آري وجد و سرور واقعي در پرتو معرفت به حقيقت قرآن است.
خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد «تبارك الذي جعل فِي الس ِ
ماء ُب ُروجا و جعل فيها ِسراجا و قمرا ُمنيرا:
فرخنده و بزرگوار است آن كه در آسمان برجهايي نهاد و در آن چراغ و ماهي تابان قرار داد» .در
اين آيه شريفه ،سماء اشاره به آسمان قرآن است كه همه مردم بايد در پناه ظل بيان و حمايت آن
شوند.
هر سورهاي از قرآن برجي ،و هر آيتي از آن دُرجي ،و هر كلمهاي از آن دقيقهاي ،و هر حرفي
از آن ثواني اندر آسمان سبع مثاني .آن آسمان صور سبع مباني ،و اين آسمان سور سبع مثاني .در
آسمان صور سبع مباني به ستارة ظاهر مينگرد تا راه زمنيش گم نشود ،و در آسمان سور سبع
مثاني به ستارة آيت قرآن نگرد تا راه دينش گم نگردد.
« ُهو الذي جعل الل ْيل و النهار ِخ ْلفة :اوست كه شب و روز را جانشين يكديگر گردانيد» خداي
تبارك و تعالي فلك را آفريد و دور او را دو قسم گردانيد :شب ديجور ،روز با نور .شب را به ماه منوّر
كرد و روز را به خورشيد معطّر و مطهّر نمود .اشارت بر شب محنت يا روزگار محنت و روز روشن
دولت است .يعني كسي كه در شب محنت او را آرامشي نيست ،نوميد نشود كه روز روشن دولت
در اثر است و كسي كه در روز روشن دولت او را آرامشي است ،ايمن نباشد كه شب محنت در پي
است.
«والذين جاه ُدوا فينا لنهْ ِديَن ُه ْم ُس ُبلنا :و كساني كه در راه ما كوشيدهاند به يقين راههاي خود را
بر آنان مینماييم» اشاره بر سه منزل است:
اول  -جهد نسبت به اندرون و مبارزه با نفس.
دوم  -اجتهاد يعني بيان حق و حقيقت و ارشاد مردم.
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سوم  -جهاد با اعداء دين و كفار.
مراد از «جاه ُدوا فينا :در راه ما كوشيدهاند» بيان هر سه حال است .كسي كه در مقام اجتهاد
است ،نعمت نصيب وي .آن كه در اجتهاد است ،عصمت نصيب وي .آن كه در رعايت عهد الهي
است ،مواصلت نصيب وي .اما بايد هر سه حال فياهلل شود ،يعني به رضاي خدا.
الهي ما را از ما بردار ،ما را به دست اعتماد به كوشش وامگذار .الهي آنچه بيما ساختي ،بيما
راست گردان .الهي از تو خواهانيم بنايي را كه براي ما افراشتهاي ،به جرم ما ويران مفرما .الهي ما
را به علم قرآن آشنا ساز.

سالك بايد بداند آنچه خداي تبارك و تعالي او را از دنيا بهرهمند گردانيده در معرض فناست
«ما ِعنْدك ُْم يَنْف ُد و ما ِعنْد الل ِه ٍ
باق :آنچه پيش شماست تمام میشود و آنچه پيش خداست پايدار است».
اين مال و منال و دولت بر مثال نردباني است كه انسان ميتواند باال رود و پايين آيد ،سبب سعادت
و يا شقاوت گردد .نعمتهايي را كه خداي تبارك و تعالي بر او عنايت فرموده در راه رضاي حق
بكار برد.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمود «م ْن اصاب ماْل حْلْل فكف و ْجه ُه :هر که مال حاللی به او رسد
و با آن آبروی خود را حفظ کند» ،يعنی با امكاناتي را كه حق تعالي بر تو عنايت فرموده ،آبرو و دين
خود را حفظ كن و آن را در راه فقرا بكار بر« .و اتي ا ْلمال علي ُح ِّب ِه ذوِي ا ْل ُق ْربي :و با وجود عالقه آن

ِ
ايتاء ِذي ا ْل ُق ْربي :و بخشش به خويشاوندان» .يعنی در
مال را به خويشاوندان بدهد» و نيز فرمود «و

اين بخشش ،خويشان خود را فراموش منما.
خداي تبارك و تعالي انفاق خويشان ديني را نيز توصيه فرموده «اِنما ا ْل ُمؤْ ِمنُون اِ ْخوةٌ :در حقيقت
مؤمنان با هم برادرند» و شرح آن چنين است

السائِلين
«ذوِي ا ْل ُق ْربي و ا ْليتامي و ا ْلمساكين وابْن السبيلِ و ّ

ِ
الر ِ
قاب :به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راهماندگان و گدايان و در راه آزاد كردن
و في ِّ

بندگان» و نيز فرموده «و قضي ب ِِه ديَْن ُه :و با آن دين خود را اداء کند» .حضرت رسول اكرم(ص) فرمود

ق سوي الز ِ
«و فِي ا ْل ِ
كوة :و در مال انسان غير از زکات حق ديگری است» و نيز فرمود
مال ح ٌّ

«و اقام ب ِِه

علي جار ِِه :و با آن اصالح امور همسايهاش را بنمايد» و دربارة صله ارحام فرمود «و وصل ب ِِه ر ِحم ُه :و

با آن به صلة رحم پردازد».
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مال و منال به مثابت مس است در قبال اكسير .كسي را كه علم اكسير حاصل آيد ،او را اگر
مس زيادهتر ،طالي بسيار نيز حاصل كند و آن چنين است كه سياهي و كدورت و خفّت و بيثباتي
از آن بيرون كند و سرخي و صفا و ثقل و ثبات در آن پديد آورد تا زر خالص شود .اما اي سالك
اين مال و منال و طال و نقره بيدوام است ،دير و زود از دست تو خواهد رفت؛ اكسيري بطلب و
زري حاصل كن كه پايدار است.
آن حبيب خدا فرمود :من دل از عقبي و دنيا ببريدم تا نسب من با «انا ِمن الل ِه :من از خدايم»
راست گردد .اي سالكين بدانيد نسبتي كه به حدوث پيوندد ،ابدي نيست .لذا آن بزرگوار فرمود:
ب يَنْق ِط ُع
ب و نس ٍ
ل حس ٍ
«همة حسبها و نسبها از ميان ميرود ،ولي حسب و نسب من باقي استُ :
ك ُّ

اِْل ّ حسبي و نسبي».

آن حبيب خدا فرمود :دنيا كجا و من كجا! در سدره همه خزاين را بر من عرضه كردند ،حتي
به گوشة چشم نيز ننگريستم ،بلكه وجود خود را در آن قمارخانة حقيقت درباختم.
عزت ظاهري هيچ است ،عزت ابدي را به دست آر .آن مرغ جاني كه از آشيان « ُي ِحبُّ ُه ْم :خدا

آنان را دوست میدارد» پرواز كرد و بر شبكه ارادت افتاد و به دانة « ُي ِحبُّون ُه :آنان خدا را دوست دارند»

به بالي عشق دچار گرديد ،چشم هواي نفس او را از جمال مرادات دو جهاني بربستند و به طعمة
ذكر پرورش دادند؛ مراتب استحقاق بدانجا رسيد كه دست سلطان ازلي نشيمنگاه او شد.
آري جاني كه به حق زنده گشت با غير نيارامد ،اين است كه بزرگان فرمودهاند «ال ّز ِ
اه ُد ص ْي ُد

ا ْلح ِّق ِمن ال ُّدنْيا :زاهد صيد حق است كه صياد ازلي او را از دنيا ربوده است» .اگر دنيا هم دارد به
خاطر خداست ،ارادة او در ارادة حق مستهلك گشته و تصرفش به ارادة خداست

«رِضا بِقضائِك:

راضی به قضای تو هستم».

زاهد هنوز ناقص است اما «وا ْلعار ُِف ص ْي ُد ا ْلح ِّق ِمن ا ْلجن َِة :عارف صيد حق از جنت است» .عارف

از دنيا و عقبي رسته و رها شده ،زنجيرهاي تعلقات نفساني و دنيا و عقبي را از هم گسيخته ،جمال
و وصال خدا او را بس .چنين سالك عارف را نشايد كه اسم اعظم از كتابها بجويد كه نتواند ،چه
او خود اسم اعظم است .او بر مثال آن ماهيان مشتاق جوياي آب است ،در حالي كه آب آنان را
احاطه كرده؛ آري كسي كه مطيع و منقاد فرمان حق شد ،او اسم اعظم خداست .خداي تبارك و
تعالي باليا و فتن از آنان برگرداند و به بركت همت بلند ايشان ،باران رحمت از آسمان حقيقت بر
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قلوبشان باراند و در بوستان دلشان گلهاي رنگارنگ بروياند ،گلهاي اليزالي كه هرگز پژمرده
نشوند.
خداي تبارك و تعالي عاشقان جمال و مخموران خمر عشق را در پردة عصمت خود نگاه
ميدارد «اِن الله ُيدافِ ُع عنِ الذين امنُوا :به يقين خداوند از كساني كه ايمان آوردهاند دفاع میكند» بدين
يان و ع ْن ا ْر ِ
طان و ع ْن قُلُو بِهِ ْم خط ِ
ص ُدور ِِه ْم نزغ ِ
واحهِ ْم طوارِق الن ِّْس ِ
ص ِ
ات الش ْي ِ
يان:
رات ا ْل ِع ْ
معني كه «ع ْن ُ

صدورشان را از نزغات شيطان و قلوبشان را از خطرات عصيان و ارواحشان را از طوارق نسيان
محفوظ ميدارد».
دلهاي عاشقان الهي در معرض غارت سلطان عزت است نه غارت شياطين .آن كه غارتگر
دلش سلطان عزت باشد ،او به ماسوي اعتنايي ندارد .عاشق دلسوخته به مرغ بريان نياسايد .عاشق
جمال را مال و منال دنيا مسدود نكند ،بلكه همه امكانات موجب تقرب اوست.
البته خداي تعالي كه قدرت و اختيار بر همه عنايت فرموده ،تكليف مااليطاق تعيين نكرده «ْل

ف الل ُه ن ْفسا اِْل ّ ُو ْسعها :خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايي او تكليف نمیكند» .او هركسي را
ُيكلِّ ُ
به قدر معرفت و استطاعتش مكلف فرموده ،نه به قدر عزت و عظمت خدايي خود .از اين رو وظايف
عاشقان الهي باالتر از افرادي است كه هنوز از تعاليم عاليه الهيه برخوردار نشدهاند.
شاهراه دين را بدايتي است و نهايتي .بدايت اهل شريعت راست ،نهايت اهل حقيقت را .عمل
اهل شريعت خدمت است بر شريعت ،اما صفت اهل حقيقت عالوه بر آن ،قربت است بر مشاهدت.
قاعدة اهل شريعت را به سهولت نهادند ،خدا به آنها رخصتها داد كه آنها مستضعفيناند ،بار سنگين
را از دوش آنها برداشت زيرا كه طاقت كشيدن چنان باري ندارند .اما روش اهل حقيقت را بر صعوبت
نهادِ « ،
ج ِ
جاه ُدوا فِي الل ِه حق ِ
هاد ِه :در راه خدا چنان كه حق جهاد در راه اوست جهاد كنيد» مربوط

به اهل حقيقت است.
خواجگان خلق پرست و نفسپرور كه رداء تكبر به دوش انداختهاند ،پندارند كه آن امكانات
ايشان را كرامتي و اين كثرت مال و فرزندان آنان را سعادتي است! نميدانند كه طليعه لشكر نعمت
چون غافالن را رسد ،بر مراتب شقاوت ايشان بيفزايد .اما طليعه لشكر محنت كه بيدار دالن را رسد،
بر مراتب صفاي دل ايشان بيفزايد.
فرعون را چهارصـد سال سلطنت و نعمت دنيا داد اما او غافل بود ،اگـر ساعتي درد و سوز آن
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كليم خدا را خواستي به او ندادندي! درد و سوز عشق الهي را به هركسي ندهند ،او شايسته جمال
آن درد نبود .عاشق الهي درد را استقبال ميكند ،همان دم كه تيغ بر سر حضرت زكريا ميراندند،
اگر از او ميپرسيدند اي زكريا چه ميخواهي؟ از همة اجزاء و اعضائش عشق روان ميگشت،
ميگفت آن خواهم كه او خواهد.
آري دوستان در دوستي به جايي ميرسند كه مراد محبوب را بر مراد خويش ترجيح ميدهند.
چنان كه مال و آسايش كه دو امر مطلوبند ،ميبينيم پدر و مادر به خاطر فرزند خويش از سر مالي
كه به هزار رنج به دست آوردهاند ،بر ميخيزند و از آسايش چشم ميپوشند.
همچنين است عاشق كه در نخستين مراحل عشق كه به جاه و نام و آرامش پايبند است،
بعدها در راه معشوق خود دست از جاه و نام ميشويد و بر آرامش خاطر خط بطالن ميكشد تا
آنچه را كه دلخواه معشوق است به حصول پيوندد.
تا عاشق از بند مراد نرسته است و صحت و سقم و جفا و وفا در چشم او برابر نگشته است،
عاشق حقيقي نيست .عاشق واقعي از خالف مراد خود لذت ميبرد و جفاي دوست را چنان خوش
دارد كه مهر و وفا را.
او در اين صفت چنان قوت گيرد كه به سوي مراد خويش ننگرد و از خواست محبوب بيش از
خواست خويش لذت ميبرد .سبب آن امر اين است كه رنج و الم ،انفعالي است كه در نفس انسان
به هنگام وجود اسباب رنج و الم حاصل شود و بستگي دارد به كيفيت برخورد و تلقين به آن اسباب.
از اينرو ممكن است امري نسبت به شخصي ايجاد رنج و الم كند و نسبت به شخص ديگر سرور و
شادي؛ و نيز امكان دارد همان امر از جانب يك تن اثر مختلفي داشته باشد ،در حالتي ايجاد الم
كند و در حالت ديگر خالف آن اثر داشته باشد.
رنج و آزار ،دلخواه معشوق است و كاميابي ،مطلوب عاشق .چون عاشق از سر مراد خويش
برخاسته و ميل او در ارادة معشوق فناء پذيرفته است ،لذا هرچه معشوق را كاميابتر ببيند ،مانند
اين است كه بيشتر به مراد خود رسيده است.
از سوي ديگر چون عشق بيصدق و راستي نتواند بود و بياستقامت و پايداري به حد كمال
از اينرو معشوق بدين
نرسد،
محك ،عاشق را در بوتة آزمايش ميگدازد و ميآزمايد و به ميزان درد و بال ،نقد وجود او را هرچه
دقيقتر ميسنجد .زيرا كاميابي آرزوي عاشق است و صـدق و پايداري را در نيل مراد نتوان آزمـود،
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پس معشوق ،شعله درد و بال به جان عاشق ميگمارد تا درجه او را در عاشقي بيازمايد ،و
عاشق صادق قهر و بال را به جان ميخرد تا از آزمايش سربلند بيرون آيد ،آنگاه معشوق آرزوخواه و
مرادجوي او گردد.
از اين پس عاشق را مقامي شريفتر و واالتر است و آن استغراق او در وجود معشوق است،
چنان كه وجودش به تمامت از عشق محبوب پر و لبريز ميگردد و او را به هيچ روي اراده و
خواهشي باقي نماند و منتظر است كه معشوق بر سر وي چه حكم راند و چه بر هستي او گمارد.
او به خود و براي خود هيچ نخواهد ،آن جويد كه او خواهد ،اگر لطف باشد يا قهر ،به جان ميخرد
و فرمان دوست بر سر و چشم نهد و تفاوت بين لطف و قهر نگذارد.

چنان كه گذشت ،عاشق در عشق به پايهاي رسد كه از سر مراد خود برخيزد و چشم بر فرمان
دوست دارد .پس هرگاه اراده دوست اين باشد كه داغ هجر و فراق به سينه او نهد ،در آن سوزش
همه سازش بيند.
چون عاشق در نظر به معشوق مستهلك گردد ،نه به قهر نگرد نه به لطف ،زيرا خواهش هر
يك از آنها عالمت بقاء وصف خودي است.
اين است كه اين بلبل گل اليزال ازلي ،خار قهر را با گلزار لطف به دم در ميكشد
و زهر و نوشدارو را يكسان ميآشامد.
چون عاشق از اوصاف خود فاني گردد ،از تنگنا و مضيقه اراده و خواهش رهايي يابد و وجودش
فراخي و وسعي شبيه معشوق پيدا كند.

سالكين حقيقي كساني هستند كه دري از عالم غيب به روي دل آنان گشودند ،حلقة دل را
بجنبانيدند و به توفيق خدا آنان را بر سر راه آوردند و شمعي در خانة دلشان بيفروختند.
عارف كسي است كه با خدا راز ميگويد ،به جان و دل رضاي او ميجويد .دست از اغيار
ميشويد ،گل وصال ميبويد ،در ميدان عبوديت ميپويد.
خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد سوگند ياد نموده ،گاهي به ذات قديم خود ،گاهي به
صفات كريم خود ،گاهي به مفعوالت و مصنوعات خود كه صاحبان ايمان را دوست ميدارد و حافظ
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ايشان است «والس ِ
ماء وال ّطار ِِق :سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد»،

س ل ّما عل ْيها
ل ن ْف ٍ
«اِنْ ُ
ك ُّ

حافِ ٌ
ظ :سوگند ياد مينمايد كه كسي نيست كه بر او نگهباني نباشد»؛ نگهباني كه كاتب كردار و

گفتار اوست .لذا انسان موحّد لباس مراقبت در پوشد ،گوش به احوال و اقوال و اعمال خود دارد و
سينه از لوث غفلت پاك سازد.
خلِق ِم ْن ٍ
ماء دافِقٍ ي ْ
سالك عارف تفكر ميكند در خلقت خود كه « ُ
ب:
ب و الترائِ ِ
الص ْل ِ
ج ِم ْن ب ْينِ
ُّ
خ ُر ُ
آفريده شده از آبي جهنده ،آبي كه از پشت مرد و از استخوان سينة زن بيرون ميآيد» .اول نطفه
بود ،به قدرت خود علقه گردانيد ،پس به مشيت خود مضغه ساخت و به ارادة خود عظام را پديد
آورد ،و به جود خود كسوة لحم بر عظام پوشانيد ،و براي اين كه بر پدر و مادر جلوه كند ،در صدف
رحم به صورت نيكو بياراست .كوزه اي كه پر آب شود اگر نگونسار كنند ديگر آبي در آن نماند،
خدايي كه نطفه را در رحم مادر نگونسار كرد و به قدرت خود نگاهداشت.
خدايي كه بعضي را به صورت ساجدان آفريد ،بعضي را به صورت راكعان آفريد ،بعضي را به
صورت قاعدان خلق فرمود كه همة آنها در قيام و قعود و ركوع و سجود مجبورند و براي آنها فضيلتي
نيست .ولي انسان را به صورتي آفريد كه در انجام آنها صاحب اختيار و استطاعت است ،كه اگر به
رضاي حق انجام دهد ،در پيشگاه او داراي فضيلتي عظيم است.
انسان كامل دوست خدا و حبيب اوست .هر كه را دوستي باشد ،در صدد جستن كمال رضاي
او بود ،با او رازها گويد ،در سفر و حضر جانب او رعايت كند ،به جان او سوگند ياد كند ،قدمگاه او
را عزيز شمارد .خداي تبارك و تعالي همة اين معاني را به حبيب خود(ص) ارزاني فرموده است تا بر
همه معلوم گردد كسي را در پيشگاه الهي آن مقام و منزلت نيست .در قبله ،رضاي او نگهداشت و
شفاعت را در رضاي او نهاد«و لس ْوف ُي ْعطيك ربُّك فت ْرضي :و بزودي پروردگارت تو را عطا خواهد داد
تا خرسند گردي» .در قرآن مجيد هزاران جا نام اين حبيب خدا ذكر شده ،بعضي به تعريض و بعضي
به تصريح .درود خدا بر تو اي حبيب خدا و آل طاهرين تو باد.
خداي تبارك و تعالي بر آدمي منت مينهد كه ترا زيبا آفريدم و به اعضاء ظاهري و صفات
باطني بياراستم ،بنگر كه نطفه مهين در قرار مكين به چه رسانيدم و به قلم قدرت چون نگاشتم و
هر عضوي را خلعتي عنايت كردم .لكن او چه بد عهد و ناسپاس است! وقتي خواهند شكر اين
نعمتها را از او طلب كنند و حق اين تكريم را «و لقدْ كر ْمنا بني ادم :و به راستي ما فرزندان آدم را
گرامی داشتيم» در خواهند ،به او گويند :اي خواجه! اي كه امانتهاي ما را عمري بداشتي اگر
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آراسته باز نفرستي ،ناكاسته باز رسان .اي انسان ناسپاس ،ديدگاني پاك بر تو عنايت كرده بوديم،
به نظرهاي ناپاك تو آثار تقديس از آنها برخاست ،اكنون ميخواهي با آن ديدگان ناپاك ما را
بات لِلطيِّبين :و زنان پاك براي
مشاهده كني؟ هيهات ،هيهات! ما پاكيم ،پاكان را پاك شايد «والطيِّ ُ
مردان پاكند».
سمعي بر تو عنايت كرديم كه درّهاي وحي را بر آن تعبيه كني ،ولي تو آن سمع را در رهگذر
اصوات خبيثه قرار دادي .نداي ما پاك است ،حديث ما را با آن سمع ناپاك چگونه خواهي شنيد؟
ترا زبان عنايت كرديم تا با ما رازگويي ،تو آن را بساط غيبت و روزنامة جدل و ديوان خصومت قرار
دادي!
جناب جبرئيل به حضور آن مهتر عالم آمد ،او را بسيار بيقرار و بيآرام ديد كه عنان دل به
دست غم سپرده و اندوه او به غايت رسيده است .پرسيد اي مهتر عالم ،اين چه سوز و چه شوري
است كه در تو ميبينم كه اين چنين بار غم و اندوه بر خود نهادهاي؟ فرمود :عاصيان امت من و
انديشة عاقبت كار ايشان مرا بيقرار نموده ،از دوست ميخواهم كه اين امت را بر من بخشد.
جناب جبرئيل به بارگاه عزت رفت و آمد كه خدا بر تو سالم ميكند و ميفرمايد :اي حبيب
من! اندوه وغم را بر خود راه مده ،چنان ميآمرزم كه از من راضي شوي «و لس ْوف ُي ْعطيك ربُّك فت ْرضي:
و بزودي پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردي» .اگر امت تو با دلي پاك توبه كنند و بر
من و حبيبم و اوصياء او ايمان آورند ،همة زلت ايشان را مغفور كنم و همة گناهان ايشان را
منَْثُورا :گردي پراكنده»

«هباء

ل يا ِع ِ
بادي الذين ا ْسرفُوا علي انْ ُف ِ
سهِ ْم ْل ت ْقن ُ
حم ِة الل ِه اِن الله ي ْغ ِف ُر
طوا ِم ْن ر ْ
گردانم «قُ ْ

ُّ
الذنُوب جميعا :بگو اي بندگان من كه بر خويشتن زياده روي روا داشتهايد از رحمت خدا نوميد

مشويد در حقيقت خدا همه گناهان را میآمرزد».
كمال كرامت دو گروه راست :فرشتگان و آدميان ،و غايت شرف ايشان در دو چيز است:
عبوديت و محبت .عبوديت محض ،فرشتگان راست ،و عبوديت و محبت ،آدميان را .عبوديت محض،
فرشتگان راست كه صفت خلق است ،و محبت و عشق آدميان راست كه صفت حق است.
ل
خداوند متعال در عبوديت نيز آدميان را برتري داده ،چنان كه دربارة فرشتگان ميفرمايد« :ب ْ

ِعبا ٌد ُم ْكر ُمون :بلكه بندگاني ارجمندند» ،تشريف اضافت را برداشت يعني « ِعبا ٌد :بندگان» فرمود نه
« ِعبادي :بندگان من» ولي دربارة آدميان ميفرمايد «يا ِع ِ
بادي الذين ا ْسرفُوا علي انْ ُف ِسهِ ْم :اي بندگان

من كه بر خويشتن زياده روي روا داشتهايد» به اضافت فرمود .خدائي كه با آن همه معاصي ،عبوديت
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را برنيفكند ،تشريف اضافت را برنگرفت ،عين گناهان را اظهار نكرد ،پوشيده و سربسته فرمود
«ا ْسرفُوا :اسراف كردند» ،زيرا كه در ارادت او مغفرت بود نه پردهدري.
خداي تبارك و تعالي گاهي سوگند ياد ميكند به افعال خود و گاهي به صفات خود و گاهي
به ذات خود «فو ربِّك لن ْسئلن ُه ْم :پس سوگند به پروردگارت كه از آنان خواهيم پرسيد» كه اي انسان
خداشناس ترا دوست ميدارم « ُي ِح ُّب ُه ْم و ُي ِح ُّبون ُه :خدا آنان را دوست میدارد و آنان نيز او را دوست

دارند» .اگر انسان مراتب تكامل را طي كرده به مقصد و مقصود رسد ،طالب او گردد.

ل اتي علي ْ ِ
اْلنْ ِ
حين ِمن الدهْ رِ :آيا زماني طوالني بر انسان گذشت؟» انسان ،اشارت است
سان
«ه ْ
ٌ

حين ِمن الدهْ رِ :زماني طوالني» اشارت است بر آن روزگاري كه جسد بيروح آدم
به حضرت آدم« ،
ٌ
ميان مكه و طائف متوقف ماند و كمال خلقتش به تأخير افتاد .البته كالبد بيروح شايسته مهلت
نيست ،شايستة مهلت دل است.
بر آدم دلي داديم كه ما را بشناسد ،زباني داديم كه ما را بستايد ،ديدهاي داديم كه ما را ببيند.
دستي داديم كه كأس وصل از دست ما گيرد ،قدمي داديم تا در راه ما رود .زهي دولت كه از بارگاه
عزت كه به حضرت آدم روي آورد ،او را به صد اعزاز و اكرام بر سر راه آوردند و راز طراز «اِن الله

ت ِ
اصطفي ادم :خداوند آدم را برگزيد» بر كسوت دولت او زدند .خال اقبال «و نف ْ
فيه ِم ْن ُروحي :و از
ْ
خ ُ

ت بِيدي :به دستان قدرت
روح خويش در آن دميدم» بر جمال او زدند و خلعت رفعت «لِما خل ْق ُ

خويش خلق كردم» او را پوشانيدند ،اما باز مقام و منزلت او روشن نگشت .چون خطاب

«و عصي

ادم :آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد» بر او پيوست ،مقام و منزلت وي روشن گشت ،زيرا كه
نواخت در مقابل موافقت ،دليل كرامت نيست بلكه نواخت در برابر مخالفت ،دليل كرامت است.
حضرت آدم با آن اعزاز و اكرام ،تاج عزت بر سر ،حليه كرامت در بر ،اگر همه فرشتگان او را
خدمت ميكردند عجب نبود .عجب اين است كه در وهدة زلت افتد و خطاب «و عصي اد ُم :آدم به
پروردگار خود عصيان ورزيد» در او پيوندد ،دل بسوزد و به مقام راز و نياز آيد ،آتش عشق شعلـهور
بيه :سپس پروردگارش او را برگزيد» بر سر نهد!
شود ،سپس تاج «ثُم ْ
اجت ُ

كجاست آن راهرو تائب ميزر تجريد بر بسته و رداء تفريد برافكنده ،دست از اغيار شسته ،از
كون تبرّي و به مكوِّن تولّي كرده ،از زير قدم او به لطف قِدم ،چشمه حيات جوشيده تا از اين
شرابهاي جانفزا به ديدار دوست نوش كند و به جانان رسد؟
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جناب عزرائيل از خدا مأموريت يافت كه آدم را قبض روح كند و فرمود بگو اين موت بر سر
تو از آن راندم كه ترا به عالم پيروزي و بهشت برم .چون حضرت آدم عزرائيل را ديد ،بسيار بگريست.
عزرائيل گفت اي آدم! وقتي كه از بهشت واماندي چنين گريه نكردي كه بر فوت دنيا گريه ميكني.
گفت اي عزرائيل براي فوت دنيا گريه نميكنم ،بلكه گريه من از براي لذت خدمت است و ذكر
حق .در بهشت لذت نعمت است ،در دنيا لذت راز ولي نعمت.
ل يا ِع ِ
باد الذين امنُوا :بگو اي بندگان من كه ايمان آوردهايد» تشريف اضافت است و خطاب
«ق ُ ْ
قومي است كه مراد نفس به خواسته حق دادند و خداوند تبارك و تعالي بر ايشان تشريف اضافت
فرمود.
ل يا ِع ِ
باد الذين امنُوا ات ُقوا ربك ُْم :بگو اي بندگان من كه ايمان آوردهايد از پروردگارتان پروا
«ق ُ ْ

بداريد» اَِّتقُوا قهر است ،رَبَّكُمْ لطف است ،در قهر به عدل خود ميراند ،بر لطف فضل خود مينمايد
تا انسان در خوف و رجاء زندگي كند .در خوف به خود مينگرد و ميزارد و به مقام توبه در ميآيد
و در رجاء به رحمت حق مينگرد و مينازد.
سالك طريق حق بايد به مقام توبه برآيد و خانة دل را از آلودگيها پاك سازد تا به خدا رسد.
مبادا از جمله آنان گردد كه حرص دنيا راه بر محبانش زده و قدم بر خط عصيان نهاده ،آئينه دل
پر از زنگار كرده و توبه به تأخير انداختهاند.
به حضرت داوود وحي آمد اي داوود! خانه را پاك گردان تا صاحب خانه بر خانه فرو آيد .گفت
اي خداي رحمان آن كدام خانه است كه جمال و جالل ترا شايد .فرمود :دل مؤمن .عرض كرد
چگونه پاك سازم؟ فرمود :اي داوود توبه كن و آتش عشق بر وي زن تا عشقهاي ديگر را بسوزاند
و بعد از اين اگر دل شكستهاي بيني و طالب حقيقت ،اينجا را نشان ده كه خرگاه قدس ما اينجاست.
اهل خدمت چون نالند از غير دوست به دوست
نالند ،اهل حرمت چون نالند از دوست به دوست نالند .از دوست به دوست ناليدن عين توحيد است
اگرچه ظاهرًا شكوي به نظر مي رسد ولي باطنًا شكري است ،يعني اي خدا جز تو نبينم جز تو
نشناسم .از آنجاست كه خداي تبارك و تعالي از نالة حضرت ايوب خبر داد «مسنِي ُّ
الض ُّر :كه به من
آسيب رسيده» از دوست به دوست ناليد كه خداي تبارك و تعالي فرمود «اِنّا وجدْ نا ُه صابِرا :ما او را
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شكيبا يافتيم» .حضرت ايوب نگفت

ُّ
الض ُّر».

237
اي عالميان «مسنِي ُّ
الض ُّر» بلكه به خداي خويش گفت «انّي مسنِي

اي سالك بدان كه نزديكترين راه به خدا نياز است .باالترين حجاب براي رسيدن به خدا
دعوي است .به راه ابليس نگر كه همه دعوي است ،به راه آدم نگر كه گفت «ربنا ظل ْمنا انْ ُفسنا:
پروردگارا ما بر خويشتن ستم كرديم».
از حضرات انبياء و اوصياء و اولياء وقتي موفق به اخذ عاليترين مقامات شدند كه به قصور
خود اعتراف نمودند .حضرت آدم كه ترك اولي كرد ،مصائب و شدائد و سختيهاي بسياري تحمل
نمود تا به توفيق حق «ربنا ظل ْمنا انْ ُفسنا» از لسانش جاري گشت .در واقع آن اذعان و اعتراف ،مقام
توبه و پشيماني و آمادگي براي انعقاد يك تعهد الهي بود .كسي از روي معرفت اقرار بر ستم خود
ميكند كه آمادة تعهد با خداي خويشتن باشد.
ْت ِمن ال ّ
ظالِمين:
حضرت يونس به درگاه الهي اقرار كرد كه «ْل اِله اِْل ّ انْت ُس ْبحانك اِنّي ُ
كن ُ
معبودي جز تو نيست ،منزهي تو ،راستي كه من از ستمكاران بودم» و حق تعالي فرمود

استج ْبنا
«ف ْ

ل ُه و نج ْينا ُه ِمن ا ْلغ ِّم و كذلِك نَُنْجِ ي ا ْل ُمؤْ ِمنين :پس دعاي او را برآورده كرديم و او را از اندوه رهانيديم
و مؤمنان را چنين نجات میدهيم» چه معاني با عظمتي در اين آيات نهفته است .البته كالم آن
بزرگوار اقرار لفظي نبود بلكه نور معاني در آن متجلي بود ،زحمات و رياضات بسيار تحمل كرد تا
دل كامالً متحول گرديد .در آية شريفة فوق ،آمدن «كذلِك نَُنْجِ ي ا ْل ُمؤْ ِمنين :و مؤمنان را چنين نجات
میدهيم» با الف و الم محلي و فعل مضارع ،اشاره است بر تجديد زمان ،يعني منحصر به وقت و
زمان خاصي نيست؛ خداوند تبارك و تعالي همواره توبة تائبان را ميپذيرد و واماندگان را نجات
ميبخشد.
اي سالك نور ايمان خود را با معاصي مپوشان .عادل كسي است كه نور ايمان را به ظلمت
ظلم نپوشاند «الذين امنُوا و ل ْم ي ْلب ُِسوا ايمان ُه ْم بِ ُظ ْل ٍم اُولئِك ل ُه ُم ْاْل ْم ُن و ُه ْم ُمهْ ت ُدون :كساني كه ايمان آورده
و ايمان خود را به شرك نيالودهاند آنان راست ايمني و ايشان راهيافتگانند» .كسي كه به سبب ضعف
ايمان ،ظالم نفس خويش باشد ،معاصي او غالب بر طاعت اوست و مأوايش دوزخ است.
«اِنا ن ْح ُن نُ ْح ِي ا ْلم ْوتي :ماييم كه مردگان را زنده میسازيم» اشارت است بر زنده كردن دلهاي
اهل غفلت به نور قربت ،و زنده كردن جانهاي اهل شهوت به نور مشاهدت و مواصلت.
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وقتي عنايت ازلي انسان را دريابد ،نفحات الطاف الهي و نسيم رحمت بر مشام جان رسد ،در
اين حال دردي در نهاد انسان پديد ميآيد و آتش ندامت بر خرمن معاملة او زند و اين آتش معاصي
ِ
ب ِمن
او را بسوزاند ،توبة نصوح چنان پاكش گرداند كه گويا به آفات معاصي ملوث نشده بود «التّائ ُ

ب كم ْن ْل ذنْب ل ُه:
الذنْ ِ

توبهکننده از گناه مانند شخص بیگناه است» .اول كه از او نصيبة آتش

برميخاست ،اكنون چنان پاك شده كه اگر بر دوزخ گذر كند ،از دوزخ فرياد
ورك لهبي :اي محبوب خدا نور تو آتش مرا خاموش كرد»؛ تو
نُ ُ

ِ
ن فقدْ اِ ْ
طفا
برآيد «يا ُمؤْ م ُ

ِ
ِ
ب الت ّوابين:
محبوب درگاهي «ان الله ُيح ُّ

زيرا خداوند توبه كاران را دوست میدارد».
مردان الهي دل به دنياي فاني نبستند و از اسفل سافلين طبيعت ،روي به ذروة اعلي علّيين
عبوديت نهادند و به فرمان «قدْ افلح م ْن زكّيها و قدْ خاب م ْن د ّسيها :هر كس آن را پاك گردانيد قطعًا
رستگار شد و هر كه آلوده و مدفونش کرد نوميد گرديد» در تزكيه نفس و تربيت آن كوشيدند
وگرنه با خسارات بزرگي مواجه ميشدند .در اين مقام است كه خداي تبارك و تعالي يازده قسم
ياد كرده كه داللت بر اشرفيّت نفس دارد.
اي خدايي كه عربدة مستان عشق از جام شراب توست .اي خدايي كه راهنماي متحيران به
منشور رحمت توست ،ما را از خواب غفلت بيدار فرما .ما را در رديف آنان قرار ده كه از كونين
رميده و با دوست آرميدهاند .دست تصرف از كونين كوتاه كردهاند ،هر آني رو به درگاه تو دارند،
پاي عشقشان هميشه در راه است .بر پيشاني ايشان ،نشان اقبال ،بر ديدة يقين ايشان نور اعتبار،
بر مشام ايشان روايح نفحات روضة وصال.
اي سالك تفكر كن كه پاكان در كدام مرتبه قرار گرفتهاند .كرّات بر اين معني اشاره شده كه
سعادت ابدي معلول رياضات و مجاهدات است .هركه از زخم دوست نالد ،نامرد است .آن عزيزي
براي عيادت بيمار عارفي رفت و براي تنبيه او چنين گفت «ل ْيس ب ِ
ِصاد ٍق في ُح ِّب ِه م ْن ل ْم ي ْصب ِْر علي بْلئ ِه:
صادق نيست در محبت او كسي كـه بر بالي او صابر نشود» .آن عارف سربلند كرده گفت :اي
جوانمرد غلط گفتي ،صادق نيست در محبت دوست كسي كه بر بالي او شادمان نشود.
ايشان كساني هستند كه در مقام سلم و رضا قرار گرفتهاند ،در نتيجه تاج عزت بر سر ،حلّه
افتقار در بر ،به ظاهر كسوت عبوديت ،در باطن لطف ربوبيت .اي سالك چرا بر خويشتن توجهي
ننمايي؟ چرا از كردههاي خويشتن ناراحت نميشوي؟ زخمي كه در نهادي تحقق يافته ،آن نهاد را
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دردي است .وقتي آن نهاد از زخم احساس درد نميكند كه داراي حيات نباشد .اي غافل! اگر
بيماري نالهات كو ،اگر بي ياري طلبت كو؟!
الهي اينك به درگاه رحمت تو آمدهايم ،حلقه در تو را ميكوبيم .فرشتهاي ندا ميكند :اي اهل
درد بي اييد درمان شما اينجاست .خداي تبارك و تعالي خود ندا ميكند :بياييد اي بال و پر
شكستگان ،اي دل شكستگان ،اي از پا در افتادگان ،اي آنان كه قدرت طيران و پرواز نداريد ،بال و
پر شكستهايد ،درمان بال و پر شكسته شما اينجاست ،بياييد.
بيا اي انسان بال و پر شكسته ،بيا به مقام «والذين جاه ُدوا فينا :و كساني كه در راه ما كوشيدهاند»
تا بر سنّت «لنهْ ِديَن ُه ْم ُس ُبلنا :به يقين راههاي خود را بر آنان مینماييم» از اشعة انوار خود تو را بال
و پر كرامت كنيم .تا حال به بال و پر خود ميپريدي ،اكنون به بال و پر ما پرواز نما.

دين را مقامات بسياري است ،ولي بزرگان دو قسم آن را از همه مهمتر شمردهاند:
مقامات اول يا مقدمات ،مقاماتي هستند كه به نفس خود مقصود نيستند مثل توبه ،خوف،
صبر ،زهد ،فقر ،محاسبه و مانند اينها .اين مقامات ،مقدمات و وسايلند براي انجام اموري كه وراي
آنهاست.
مقامات دوم يا نهايات ،مقاماتي هستند كه به نفس خود مقصودند مانند عشق ،محبت ،رضا،
توحيد ،توكل و مانند اينها .اين مقامات در دار بقاء جاوداني است و هرگز انقطاعي بر آنها راه نخواهد
يافت.
بر اساس تعاليم عاليه الهيه ،حمد و سپاس باري تعالي نيز در رديف مقامات نهايي است «ا ْلح ْم ُد

ِ
لله الذي صدقنا وعْ د ُه :حمد خدايي راست كه وعدهاش را بر ما راست گردانيد» .خداي تبارك و تعالي

حمد حقيقي را در رديف اذكار خود به شمار آورده و قرين شكر نموده

«فا ْذك ُُروني ا ْذك ُْرك ُْم و ْ
اشك ُُرولي

و ْل ت ْ
ك ُف ُر ِ
ون :پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و شكرم به جاي آريد و ناسپاسي مرا نكنيد».

شأن و مقام حامدين الهي در پيشگاه حق ،بسي واال و ارجمند است .فردا در آن عرصة عظمي
و انجمن كبري كه ايوان كبريا بركشند و بساط عظمت بگسترانند ،منادي ندا كند حامدين حقيقي
برخيزند و به سوي سعادت ابدي رهسپار گردند .در ميان عدة انبوه و كثير و بيشمار ،عدهاي بر
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ميخيزند .ايشان كساني هستند كه حمد و سپاس خدا را توأم با عمل خالص به جاي آوردهاند .آن
عالئمي كه درباره كاملين و واصلين است ،دربارة حامدين حقيقي نيز صادق است.
شكر به معني و مفهوم حقيقي خود يكي از كلمات مقدس ديني است .توصيه و تأكيد خداي
تبارك و تعالي و سفراء كبار او اتصاالً به سپاسگزاري است ،تا آنجا كه بزرگان دين شكر را از صفات
ارزندة نفس معرفي فرمودهاند.
شكر وسيله جذبه و كشش از ناحيه بنده به سوي معبود است .شكر معيار ارزش و بزرگواري
نفس است .شكر موجب افزوني نعم و الطاف الهي است .شكر معيار كماالت نفساني است ،لكن تنها
عدة قليلي شاكر و سپاسگزارند.
ظاهرًا شاكرين كثيرند ،لكن باطنًا چه قليلاند آنان كه غافل نبوده و از حقيقت شكر بهرهمندند،
ل ِم ْن ِع ِ
ُور :و از بندگان من اندكي
اين است كه خداي تبارك و تعالي ميفرمايد «و قلي ٌ
بادي الشك ُ
سپاسگزارند» .اگر در جامعهاي قدرداني و تشكر حقيقتًا رايج گردد ،در اين صورت تحولي عظيم در
آن جامعه ايجاد ميشود.
هر نعمتي كه به انسان رسد بايد آثار آن عنايت در وجودش نمايان گردد ،اين توصيه باالخص
به راهروان طريق حق و عارفان الهي است .عارف كسي است كه آثار نعمتها و عنايات الهي در او
نمايان شود .گرچه امر به شكر ظاهري و باطني است ،ولي نه قدرداني و شكرگزاري حقيقي منحصر
به لفظ و كلمات تشكرآميز است ،و نه سپاسگزاري لفظي و ظاهري در حد اعلي مقبول درگاه
احديت است.
بنابراين باالترين شكر ،استعمال نعمت الهي در محل آن است .چنين شكري سبب افزايش
نعمتهاي ظاهري و باطني است و حق تعالي خود متضمن آن است .نكتة باريك آن كه سالك بايد
به مقام تفكر برآيد و دريابد كه اعطاي هر نعمت ،بر مراتب مسؤوليت و وظايف و تكاليف او ميافزايد.
شكر مراحل و مراتب و كيفيت دارد .اگر مردم در قبال نعمتها به مقام تشكر و سپاسگزاري
از منعم ازلي برنيايند ،مرتكب ناسپاسي ميگردند .كفران نعمت سبب كاهش مراتب و يا سلب آن
و بلكه ضاللت است .از اينرو سالك بايد به مقام محاسبه برآيد كه در قبال نعمتهاي بيشمار الهي
تا چه حد شاكر و قدردان است.

رضا
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در بين نعم اعطائي ،برترين آنها نعمت عظماي هدايت و هاديان الهي است و سپاسگزاري از
آن اوجب واجبات است .سالك بايد منصفانه به مقام تفكر و سنجش برآيد و دريابد كه به چه ميزان
در قبال آن سپاسگزار است.
ايمان واقعي در شكر متجلي است ،بنگريم به مناجات حضرت سجاد(ع) كه :اي خداي رحمان،
من چگونه ميتوانم در مقابل نعمتهايت شكر ترا به جاي آرم ،باالخص در برابر نعمت هدايت كه
راه حق را به من نمودي؟ و حال آن كه توفيق شكر اين نعمت كه خود نعمتي عظيم است ،مستلزم
شكر ديگري است و لذا شكر به تسلسل انجامد و آن را حدّ و نهايتي نباشد ،پس كيست كه بتواند
از عهدة حتي شكر يك نعمت تو برآيد؟!
در جاي ديگر فرمايد :اي خداي من به عزت و جالل و بزرگواريت سوگند از روزي كه فطرتم
را ابداع فرمودي تا مادام كه خداونديت پايدار و برقرار است ،اگر در هر چشم بر هم زدن به اندازه
همة آفريدگان شكر تو نمايم ،باز نتوانستهام شكر يكي از نعمتهاي ترا بجا آرم.
توصيه به شكر نعمت واالي هدايت و توجه به آثار آن ،تعليم زيبايي است براي بيداري قلوب
از خواب غفلت كه در اكثر ادعيه و زيارات حضرات معصومين عليهم السالم مالحظه ميشود.
هر اندازه بنده در قبال نعمت هدايت و هادي الهي شاكر باشد ،به همان اندازه نور حكمت و
علوم و معارف الهي در دلش متجلي ميگردد .چنين قدرداني و سپاسگزاري موجب افزوني پاكي
دل و افزايش اسرار الهي در دل ميگردد و مقام انسان را از فرشتگان باالتر ميبرد.
شكر را لذت و حالوتي ماوراء ساير حظوظ است و براي عارفان حقيقي ،هيچ لذتي باالتر از
لذت شكر نيست .كسي كه در طريق نيل به مقام الهوتي ،طعم معرفت به خدا و شكر به درگاه او
را نچشيده ،او چگونه ميتواند مزه و طعم زندگي حقيقي را بچشد؟!
ايمان واقعي در شكر متجلي است و كسي كه شاكر نيست ،نه دل دارد و نه زندگي .دلي كه
شاكر نيست ،سنگي فاقد روح را مانَد كه كور و مرده است و حق را نميبيند .خداي تبارك و تعالي
دربارة چنين افرادي ميفرمايد :آيا در روي زمين سير نميكنند كه بينش پيدا كنند و گوشهاي
آنان به حقيقت شنوا گردد؟ ديدگان ظاهري كور نيستند لكن ديدگان باطني كور است كه حق را
نميبينند و مردان الهي را نميشناسند ،چنان كه افراد كثيري از همعصران حضرات انبياء و سفرای
الهي ،آنان را نشناختند و به شقاوت ابدي مبتال شدند.
تجلي نور حق در دلهايي است كـه در قبال نعم الهي و بـه خصوص نعمت هـدايت شاكـر و
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سپاسگزارند .چنين شكري افضل اعمال بوده و تركيبي از علم و حال و عمل است .آري شكرگزار
واقعي داراي علم و حال و عمل الهي است.
كسي كه شكرگزاري او ظاهري است ،فاقد اين سه منصب الهي است و در قبال نعمت ،نه علم
دارد و نه حال و نه عمل .علم الهي موجب ايجاد حال است ،بايد آن علم را از محضر مقدس هاديان
الهي فرا گرفت .بدون اين فراگيري ،شناخت حقيقي نعم و خصوصًا نعمت هدايت و هاديان حق،
ممكن نيست .شناخت اين نعمتهاي واال موجد نشاطي است و اين نشاط يا حال الهي ،سبب قيام
و اقدام به خواستههاي محبوب ازلي ميگردد .توضيح و تشريح كيفيت اين علم و اين حال و عمل
در توان انسانهاي كامل ،علماي رباني و هاديان حق است .اگر كسي داراي آن شرايط و عالئم شود،
سالم و درود خدا و محبوبين او را به سمع دل دريافت كند و فتح و نصرت الهي او را دريابد.
«اِذا جاء ن ْص ُر الل ِه وا ْلفت ُْح :چون ياري خدا و پيروزي فرا رسد» اين نصر اشارت است بر نصرت به
سپاه نفس ،و فتح اشارت است بر گشاد شهرستان بشريت به سپاه حقيقت .اين نصرت در خزينه
حكمت است و مفتاح اين فتح در خزينة مشيت ،تا دست هر نامحرمي بدو نرسد .دستي كه به اين
مفتاح ميرسد ،دست سعادت است ،دستي كه ساعد آن از ايمان ،بازو از توحيد ،انگشتان از معرفت،
اين دست به هر كجا كشيده شود اين معني متجلي گردد «جاء ن ْص ُر الل ِه وا ْلفت ُْح :ياري خدا و پيروزي
فرا رسيد» .اين دست در سراپردة عنايت متواري است تا كي بيرون آيد و دست بر كه نهد.
اين سعادت نصيب شاكرين الهي است .شاكر كسي است كه نعمتهاي الهي را در راه خدا
بكار برد؛ هم خويشتن از اين نعمتها برخوردار شود ،هم ديگران را بهرهمند سازد؛ اين است زينت
زبانها.
زينت زبانها به ثناي او ،بهاي دلها به هواي او ،سرور ارواح به لقاي او ،معالم تفريد به رايات
او ،انبساط اسرار به رضاي او ،شواهد حقيقت به اشارات او و معاهد حقيقت به بشارات او.

چنان كه گذشت ،شاكر كسي است كه نعمتهاي الهي را به رضاي حق در راه خدا صرف كند
و آثار نعمتهاي الهي در او نمايان گردد .حصول اين امر بدون شناخت نعمتهاي الهي و به خصوص
خويشتنشناسي ممكن نيست.
اي انسان آيا گمان ميكني «خلق ْ ِ
اْلنْسان ِم ْن طينٍ  :انسان را از گل آفريد» و ديگـر تمام شـد؟!

رضا
نه «خلق ْ ِ
اْلنْسان ِم ْن طينٍ » و لكن
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حب ُه ْم و ُي ِ
ِ
حبُّون ُه:
« ُي ُّ

خدا آنان را دوست میدارد و آنان نيز خدا را

دوست دارند» به ديدة حقارت بر خود منگر« .خلق ْ ِ
اْلنْسان ِم ْن طين» و لكن

«ر ِ
ضوا
ضي الل ُه عن ُْه ْم و ر ُ

عن ُْه :خدا از ايشان خشنود و آنها از او خشنودند» ببين ارزش تو تا چه حد است!

«خلق ْ ِ
اْلنْسان ِم ْن

طينٍ » و لكن «فا ْذك ُُروني ا ْذك ُْرك ُْم :پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم» .اين نور حرمت را در آن گل

تعبيه نمودند و پرورش آن را به عهدة تو گذاشتند ،اما به تنهايي نميتواني اين نور حرمت را پرورش
دهي ،بايد از تعاليم عاليه برخوردار شوي.
خداي تبارك و تعالي باب سعادت را به روي همه باز كرده و به همه اعضاء ظاهري و باطني
كرامت فرموده « ُهو الذي انْشاك ُْم و جعل لك ُُم الس ْمع و ْاْلبْصار و ْاْل ْفئِدة قليْل ما ت ْشك ُُرون :اوست آن كه
شما را پديد آورده و براي شما گوش و ديدگان و دلها آفريده است ،چه كم سپاسگزاريد» .اوست
كه براي همه ديدگان ظاهر و باطن ،سمع ظاهر و باطن ،زبان ظاهر و باطن ،ذائقه و شامة ظاهر و
باطن داده ،بايد در صحت آنها به خصوص در صحت و سالمت اعضاء باطني كوشيد.
اي غافل حقيقت را انكار ميكني؟ ديدة بصيرت بگشا ،اما بدان بصيرت در هر كسي به مقام
تحقق در نميآيد ،تزكيه و تقوي ميخواهد ،بدون اينها اثري از آثار بصيرت در تو تحقق نخواهد
يافت .تو نميتواني حقيقت را مشاهده كني ،چنان كه شخص اعمي نميتواند اشياء را مشاهده
نمايد .تا بصيرت در تو نيست ،جمال حق ،جمال اولياء الهي مشهود تو نخواهد گشت .تا تزكيه در
تو تحقق نيافته ،آيات الهي و نداي حق را نخواهي شنيد و نميتواني از وادي ظلمت به عالم نور گام
نهي و به معبد اصلي خدا گام نهي ،اعتكاف كجا ،آن معبد كجا و تو كجا؟!
اي غافل شامة باطني خود را به طاعت و عبادت و انقياد تقويت كن .اگر تو بر ضعف شامة
باطني باقي ماني ،كي ميتواني عطر گلهاي اليزال را استشمام كني ،هنوز ذائقة باطني تو در
جموديت و خموديت به سر ميبرد .تو لذت شراب طهور عشق را كي ميتواني درك كني؟ نيروهاي
باطني خود را با تقوي شكوفا ساز و مراتب بصيرت خود را با تقوي به حد اعلي رسان .به شراب
طهور عشق از دست ساقي وحدت سرمست شو كه بدون اين سرمستي ترا به بارگاه الهي ،به محفل
انس راه ندهند.
ل ل ُه ع ْين ْينِ و لِسانا و شفت ْينِ و
جع ْ
خداي تبارك و تعالي تكليف مااليطاق تعيين نفرموده «ال ْم ن ْ
هديْنا ُه الن ْجديْنِ  :آيا دو چشمش ندادهايم و زباني و دو لب؟ و هر دو راه خير و شر را بدو نموديم»
مگر دو ديدة ظاهر و باطن بر تو عنايت نفرموده ،مگر زبان ظاهري و باطني و دل بر تو كرامت
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نفرموده؟ اي بشر در تو گنجينههاي بيشمار به وديعه نهاده ،بر توست كه با استمداد از خدا آن
گنجينهها را بر خويشتن مكشوف سازي.
اگر دل از آلودگيها مبرّي و معرّي شود ،بر مراتب شكستگي آن افزوده گردد و به جايي رسد
كه خانه خدا ،معبد اصلي و عرش معالي حقيقي شود .بيداردالن از اين نعمتهاي الهي برخوردار
شدند و در رديف شاكرين حقيقي به شمار آمدند.
شاكر حقيقي آن سالك زيبا دل است كه نعمتهاي الهي را در راه خدا صرف كند و به معاني
باطنيه و حقيقيه آيه شريفه فوق بنگرد .اي سالك به ديدة بصيرت «ال ْم ن ْجع ْل ل ُه ع ْين ْينِ  :آيا دو
چشمش ندادهايم» را در خود بياب ،ديدگان باطني و زبان باطني را در خود كشف

كن«.وهديْنا ُه

الن ْجديْنِ  :و هر دو راه خير و شر را بدو نموديم» خداوند تبارك و تعالي ترا فطرتًا هدايت نموده كه
نيك و بد ،زشت و زيبا ،صحت و سقم ،خير و شر را بشناسي .بر توست كه در تحصيل علم الهي
بكوشي و آن را به كار بندي تا آن گنج را بشناسي.
اي سالك ،خدا ترا نيافريده مگر اين كه آن گنج را به دست آوري ،خواب غفلت تا كي؟! عمر
گذشت اما اثري از آثار آن گنج مشهود تو نگرديد .حق و باطل ،زشت و زيبا ،معلوم و آشكار است.
«فامّا م ْن اعْ طي واتقي :كسي كه هم خود از اين نعمتهاي الهي برخوردار شود و هم ديگران را
بهرهمند نمايد و پرهيزگار باشد»« ،فسنُي ِّس ُر ُه لِ ْل ُي ْسري :بزودي راه آساني پيش پاي او خواهيم گذاشت».

آری كارهاي مشكل بر او آسان گردد ،پردهها و حائلها و حجابات برطرف شود و راه لقاء هموار
گردد.
اي سالك ،مگر بر تو اتمام حجت نشده ،مگر اين همه حضرات انبياء و اوصياء و اولياء و علماي
رباني براي اين نيامدهاند كه تو جاهل نباشي .مگر در جايي قرار گرفتهاي كه احكام الهي بر تو
نميرسد؟! اولين خيانت انسان متوجه خود اوست که سمع الهي ندارد و االّ خدا تكليف مااليطاق
براي او تعيين نفرموده است.
كسي كه وظايف ظاهري و باطني و سي اعضاء و جوارح خود را نميداند ،او به خود خيانت
كرده است .مگر او با خدا معامله نكرده ،پس چرا به تجارت باطني توجه نكرده و تجارتش تنها
متوجه ظاهر است؟ آيا ميداند كه در اين غفلت چه خسارات عظيمي متوجه او شده؟ او آن سمع
و ديده و لسان الهي خود ،آن خزائن و دفاين وجودش را از دست داده است ،او هم بر خود خيانت
كرده و هم بر جامعه .كو سمع باطني تو ،كو ديده و لسان باطني تو؟ چرا گنجينههايي كه در نهاد
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توست ،هنوز مكشوف نگشته است؟!
«قدْ جاءك ُْم بصائِ ُر ِم ْن ربِّك ُْم :به راستي بصيرتهايي از جانب پروردگارتان براي شما آمده است»
خداي تبارك و تعالي چه قدرتها ،چه نيروها و ادله و براهين عقلي و الهي بر تو عنايت كرده

«فم ْن

ابْصر فلِن ْف ِس ِه :يعنی كسي كه گنجينههاي باطني ،آن بصائر را ديد و به خود بينا شد ،عالوه بر خود

ديگران را هم از آنها بهرهمند كرد»« .و م ْن ع ِمي فعل ْيها :اما كسي كه از آن گنجينهها بيخبر ماند ،به
خود نيز خائن و نابينا گشت».

ِ
ِ
ب كُل خ ّو ٍ
ان ك ُفورٍ»
اي انسان ،هيچ ميداني كه «خدا خائنين را دوست نميدارد :ان الله ْل ُيح ُّ

اين خيانت در سه امر رود :در اموال ،در اعمال ،در احوال .در اموال به اختزال رود ،در اعمال به ريا
و تصنّع ،در احوال به مالحظت اغيار.
خداوند متعال در هيچ زماني روي زمين را بدون راهنماي ظاهري يا باطني باقي نميگذارد تا
برنامة الهي را بر بشر بخوانند و وظايف او را تعيين كنند .اما وقتي فراميرسد كه ديگر اموال در
اختيار او نيست و قدرتي بر آن ندارد .بذل و بخشش از طريق وصيت كجا و در زمان حيات حتي
دانهاي خرما به دست خود دادن كجا؟ در اعمال به تصنع و ريا ميخواهد رضايت افراد را جلب
نمايد ،غافل از آن كه رضاي افراد به چه كار آيد ،رضا رضاي خداست ،تصنع و ريا اعمال ظاهرًا خير
را هم محو و نابود ميكند.
ِ
شاء و تُ ِذلُّ
در احوال به مالحظت اغيار ،غافل از اين كه عزت و ذلت در دست خداست «تُع ُّز م ْن ت ُ
ٍ
دير :هر كه را خواهي عزت بخشي و هر كه را خواهي خوار
شاء بِي ِدك ا ْلخ ْي ُر انك علي ُ
ك ِّ
م ْن ت ُ
ل ش ْيء ق ٌ

گرداني همه خوبيها به دست توست و تو بر هر چيز توانايي» دنيا همه جمع شوند ،چه ميكنند؟!
اي سالك با استمداد از حق به مقام توبه برآ كه توبه از گناهان ،اوجب واجبات است .گناهان
مانند سمهايي هستند كه انسان را در معرض خطر قرار ميدهند .واجب است هرچه سريعتر انسان
آن سموم را خارج سازد كه اگر در دفع آن تأخير نمايد ،ديگر دارو مؤثر نشده بدن را نابود كند .بسا
كه گناهان نفوذ كند و بر همه نيروها لطمه وارد سازد و قلب و جان انسان را فاسد و مضمحل نمايد،
چه سم گناه ماوراء سموم ديگر است.
امروز سموم گناهان دلها را فرا گرفته ،عجبا غفلت نميگذارد كه در رفع آنها بكوشند .اي
مردم در رفع سم گناهان بكوشيد ،سهلانگاري و تأخير را بر خود روا مداريد كه تأثير اين سم هر
آني در افزايش است .مبادا كار به جايي رسد كه ديگر توبة نصوح مؤثر نشود ،بخار معاصي دل را
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فراگيرد و ديگر مرآت دل قابل انعكاس نباشد .اگر ظاهرًا از يك نقطه بهبودي حاصل شود ،نقطه
ديگر نجات نيابد .يكي از آن موانع اجل است كه ميان انسان و آنچه خواست فطري اوست ،فاصله
اندازد .حتي ممكن است با توبه تا حدي از سنگيني بار گناه كاسته شود ،ولي آثار زنگار معاصي از
آئينه دل زدوده نگردد ،زيرا كه آئينه دل فاسد شده و ديگر قابل تعمير نيست.
بنابراين تا وقت باقي است بايد از خواب غفلت بيدار شد و درون را از آلودگيها پاك و منزه
كرد و موفق به توبة نصوح شد .مبادا كار به جايي رسد كه بيتوبه از دنيا رود ،چنين فردي به قابض
االرواح گويد :اي ملك الموت يك روز ديگر ،ساعتي ديگر مرا مهلت ده تا جبران مافات كنم .پاسخ
شنود :از اين روزها و ساعات بسيار در تصرف تو بود ،اما همه را فاني كردي!
اما خدا درهاي خيانت را به روي عاشقان خود مسدود كرده است ،و درهاي خيرات و بركات
را به روي اينان گشوده است .آنان بندگان صالح خدا ،عاشقان او ،امناء الهي و خادمين حقيقي
درگاه احديت هستند و در كنف حمايت او.
سالكين و عاشقين الهي ،تائبين حقيقي هستند كه موفق به توبة نصوح شدهاند ،توبه كامل و
بي بازگشتي كه به رضاي حق است نه از ترس آتش دوزخ و نه به طمع بهشت .تائب حقيقي كسي
است كه در درونش واعظي باشد كه او را نصيحت كند و از خواب غفلت بيدار نمايد .نصوح از مادة
نصاحت به معني خياطت و دوزندگي است .چنان كه خياط پارچههاي خرد را به هم متصل كرده
و ميدوزد ،در توبه نصوح هم فرد عاصي ،آن گنجينهها و سرمايههاي حقيقي ،آن قوا و نيروهاي
باطني را كه پراكنده كرده ،مانند خياط دوباره يكجا جمع ميآورد تا به مقام وحدت رسد و در
جرگه موحدين به شمار آيد.
درود اليتناهي بر سالكين طريق حق كه فرزندان گرامي اشرف كائناتند .مسلم است كه اين
ارتباط كبريايي روحي جز با دلشكستگي تحقق نمييابد .سالكين حقيقي ،افتان و خيزان با بال و
پر شكسته به درگاه خدا آيند ،اما اين شكستگي بشارتي است كه مقضي المرام از بارگاه حق
برمي گردند .در قبال خواسته قلبشان كه الهي كي اين شكستگان را با شراب طهور عشق سيراب
خواهي فرمود؟ هاتف غيبي به سمع دل اين ندا در دهد «و لس ْوف ُي ْعطيك ربُّك فت ْرضي :و بزودي
پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خرسند گردي».
درود بر خادمين بارگاه حق كه به پاي دل ،با دل سوزان و ديدگان گريان به محفل انس ،به
بارگاه حق آيند .اين شكستگي بال و پر ماوراء شكستگيهاي ديگر است .معني حقيقيه دل سوزان
ت ن ْفسي :من بر خويشتن ستم كردم» و «ْل اِله اِْل انْت ُس ْبحانك اِنّي
و اين شكستگي همانا «اِنّي ظل ْم ُ

رضا

247

ْت ِم ّن ال ّظالِمين :معبودي جز تو نيست منزهي تو ،راستي كه من از ستمكاران بودم» است و
ُ
كن ُ
مبشّري است كه هرچه زودتر به پاي دل به لقاء رسند.
درود بر آن سالكين كه در شمار شاكرين به شمار آيند .اميد به حق آن كه شكر به جايي رسد
كه شكر و شاكر و مشكور يك ،سجده و ساجد و مسجود يك ،معبد و عابد و معبود يك.
درود بر سالكيني كه در تزكيه نفس كوشيدند ،بيگانه را از دل بيرون راندند و با پاك شدن از
آلودگي ها به معبد خداي لم يزلي راه يافتند ،معبدي كه باالترين معبدهاست .اما معبد ظاهري و
باطني را با يكديگر مقايسه نتوان نمود.
در معبد ظاهر مادام كه معتكف در مقام اعتكاف است نبايد حتي االمكان از آنجا بيرون رود و
اگر به ضرورتي رفت ،زياد توقف نكند و برگردد .اما سالكين الهي در معبدي ديگر معتكفاند ،آنان
را جايز نيست كه قدم از اين كعبه بيرون نهند .دل آنان با صاحب معبد است و هر آني در آنجا در
مقام اعتكافند و اين دو از همديگر جدا نشوند .چنان دل با آن پيوند شده كه هرگز گسستني نباشد،
اعتكاف آنان ابدي است.
آنان چنان كه از اين اعتكاف در عالم فاني برخوردارند ،در عالم باقي هم بهرهمندند زيرا زندگي
حقيقي بدون صاحب معبد ممكن نيست .لسان حال و قالشان اين است كه اي خدا! اگر ما را در
فردوس برين جاي دهند ،بي جمال تو خريدار نيستيم .بهشت ما تويي ،حوراي ما تويي .ما به توفيق
تو خويشتن را از قيد دنيا و عقبي رهانيدهايم ،جز لقاء تو هيچ نخواهيم .شكر اليتناهي ترا كه مراتب
بصيرت ديدگان باطن ما را به كمال رسانيدي تا جز ترا نبيند.

يكي ديگر از ابعاد تشكر و سپاسگزاري ،بعد نورانيت معنوي و باطني آن است .در تشكر واقعي
سه نور معنوي مشاهده ميگردد:
نور اول  -نور فردي است كه از او تشكر ميكنند .البته نه تشكري به عنوان تشويق ،بلكه تشكر
در قبال انجام عملي ظاهري يا باطني .در حقيقت ،تشكر از كسي در قبال انجام وظيفة الهي است
كه او صرفًا به رضاي حق ،موفق به انجام آن شده است .اما عملي كه ظاهرًا الهي و باطنًا به رضاي
خلق باشد ،نيمي بهر حق و نيمي به رضاي مردم ،شايسته تشكر نيست .عملي ظاهرًا و باطنًا الهي
است كـه خالص باشد ،چنين عملي نوراني بـوده و فرد عامل آن ،نوري از انوار الهي است و سـزاوار
سپاس و تشكر.
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نور دوم  -نور كسي است كه تشكر ميكند .همان طور كه عمل كامالً خالص ،نوراني است،
تشكر از روي اخالص و باطني نيز نوري از انوار الهي است .اين مقام نصيب هر كسي نگردد ،چه
فردي مي تواند نورانيت عمل الهي را مشاهده نمايد كه خود نوراني و واجد شرايط باشد .چنين
تشكري عمل الهي است كه به خاطر حق انجام ميگيرد .چون رضايت ،انواع و مراتب دارد لذا هرچه
مراتب اخالص عمل باالتر ،جلوات الهي در آن و در تشكر فرد شاكر ،عاليتر.
نور سوم  -نور منعم ازلي است .وقتي فردي موفق به انجام عمل الهي گشته و فرد ديگري به
توفيق حق ،آن نور را مشاهده و با اخالص از او تشكر ميكند ،اين نعم عظمي از منشأ و منبعي
نوراني به اين دو اعطاء ميگردد كه عبارت است از نور حق ،كه انوار دوگانه مذكور نيز از آن منشعب
ميشود.
در واقع علم تشكر در كتاب حكمت ،مبحثي نوراني است .اين كجا و آن تشكر ورد زبان اكثر
مردم كجا؟!
البته كسي كه موفق به انجام عمل الهي خالص ميگردد ،هيچ گاه در انتظار تشكر مردم
نيست ،زيرا چنين انتظاري مباينت با اخالص داشته ،شايسته تشكر نيست مگر يك نوع انتظار
خاص رحماني.
عارفي كه در مطالب حكمتي سير كرده و به رضاي حق به ارشاد مردم ميپردازد ،او در
مرتبه اي در انتظار تشكر آنان است .البته نه تشكر لفظي و لساني ،بلكه تشكري كه حروف به آن
راه نمييابد .چه ،هم تشكر انواع و اقسام دارد و هم استماع تشكر به طرق گوناگون است .همين كه
عارف الهي در مييابد كه كالم حكمتي او در دلها مؤثر گشته ،او به ديدة دل نور تشكر را مشاهده
و به سمع دل آن را ميشنود .عالوه بر اين او در انتظار تشكر ديگري است ،تشكر خالق رحمان كه
آيا عمل او در پيشگاه الهي مقبول واقع شده يا نه؟ غير از اين دو ،ساير انتظارات رحماني نبوده،
شيطاني است.
قلوب پاك و مصفا در آرزوي توفيق انجام عمل خيري هستند كه مورد رضايت كامل حق و
شايسته تشكر از او باشد .بزرگان در انتظار تشكر مردم نيستند ،اما در قبال استفاده از كالم حكمتي
و ارشاد الهي آنان ،مسلمًا وظايفي بر ديگران است و االّ نيل به سعادت امكانپذير نيست .از جمله
ك ِر النّاس ل ْم ي ْ
فرايض ديني ،تشكر است تا بدانجا كه پيشوايان دين فرمودهاند «م ْن ل ْم ي ْ
ش ُ
ش ُ
ك ِر الله:
کسی که شکرگزاری مردم را نکند ،شکرگزار خدا نيز نخواهد بود».
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امتياز انسان به ميزان كماالت اوست و انسانهاي كامل كه در اخالق حسنه و فضايل حميده
سرآمد زمان خود هستند ،شاكرين واقعي ميباشند ،لكن ديده ميبايد كه آنان را بشناسد .حصول
مقام روحاني براي كاملين در اثر عبوديت است ،عبوديتي كه مظهر مقام ربوبيت يعني متصف شدن
به صفات الهي است و بايد اين عبوديت را از آنان فراگرفت.
عبوديت يا بندگي مقامياست كه نصيب هركسي نشود .كسي كه خواهان اين منصب واالست،
بايد داراي شرايطي باشد كه از جمله آنها ،اعراض از دنياست .البته مراد از آن نه به كلي دست
شستن از دنيا كه مقصود ،ترك لذات اين عاريتسرا و برهنه شدن از هوي و هوس و خودپرستي
است؛ زيرا عبوديت با منيت و رذايل اخالقي سازگار نيست.
كسي كه ميخواهد به عالم انسانيت گام نهد ،بايد از مرحله حيوانيت دور شود و زنجير شهوت
حيواني و آمال و مشتهيات نفساني را از پاي عقل بيرون آورد تا بتواند مراحل عالم سعادت را
بپيمايد .كسي ميتواند اولياء الهي را بشناسد كه از آن گرفتاريها رهايي يابد ،دل خود را صيقلي
كند تا موانع ظلمانيه معدوم و تجرد روحاني او را حاصل آيد ،و االّ شناخت او ظاهري است نه
باطني.
توفيق شناخت مردان الهي نصيب اهل تقوي است ،چه تقوي اصل و سرآمد تمام صفات الهي
است و ساير فضايل فرع آن ميباشد .كساني ميتوانند مانند مردان الهي به مقام واالي بندگي رسند
كه مراحل عالم تكامل را پيموده و به اعلي درجة قرب نايل شده باشند.
تابش نور معرفت بر دل ،به ميزان شكرگزاري در قبال نعمت هدايت و هاديان الهي است.
حصول تقواي واقعي و شدت اشتعال شعله عشق ،در اثر تابش نور معرفت بر دل است .اگر اين نور
بر دلي بتابد ،چنان غرق مطالعه اوصاف جالل و جمال هاديان حق شود كه خود را مستغرق در
درياي مواج نور الهي بيند .چنين فردي ميتواند حضرات اولياء و مردان الهي را بشناسد .آري اگرچه
خداشناسي فطري است ،ولي كمال معرفت حق ،به وسيله حضرات اولياء امكانپذير است.
بدا بر حال كساني كه ساليان متمادي در محضر بزرگان باشند ،لكن او را نشناسند .چنان كه
عدة كثيري حضرت موالي متقيان را نشناخته و مدام قلب مقدس آن بزرگوار را جريحهدار
ميكردند .زبان حال عارف كامل ،لسان آن مولي(ع) است كه ميفرمود:
اي تبهكاران! شما به تظاهر پديدههاي دين ،حقيقت مرا مستور كرديد .روش ظاهري شما،
حقيقت مرا پنهان نمود لكن صدق نيت من ،حقيقت شما را بر من روشن ساخت .گرچه شما مرا
نميشناسيد ،ولي من شما را چنان كه هستيد ميشناسم .من بر سر راه روشن حق كه از ميان
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جادههاي تاريك ضاللت كشيده شده ،نگهباني شما را به عهده دارم .ولي شما از جادههاي گمراهي
به يكديگر ميپيونديد ،بدون آن كه راهنمايي داشته باشيد .چاههايي ميكنيد كه به آب رسد و
سيراب گرديد ،لكن هرچه بيشتر ميكنيد به آب نميرسيد .اينك وقت آن فرارسيده كه مشكالت
و رموز را صراحتًا به زبان آورم كه اگر تخلف كنيد ،رأي روشن از شما گريزان شود! در اين صورت
آيا ميدانيد عاقبت امر شما چگونه خواهد بود؟
الهي گناهان بيشمار ما را وادار كرده چنگ به دامن رحمت تو زنيم و حبيب ترا به درگاهت
شفيع آوريم .الهي ترا به جان حبيب خود ما و همه مؤمنين و مؤمنات را بيامرز .كمال شفاي
دردمندان جسمي و روحي را از تو خواستاريم.
الهي ما را از در رحمت خود مقضي المرام به راه انداز.
الهي مقر و معترفيم كه از فرمان تو سرپيچي نمودهايم ،عهد كردهايم و اتصاالً عهد خود را
شكستهايم .به توفيق تو ديگر عهدمان را نميشكنيم ،ما را بيامرز و به لباس تقوي ملبّس فرما،
لباس عصيان را از تن ما بركن .الهي گناهان هرچه بزرگ باشد ،باالخره متناهي است ،به اين گناهان
بزرگ متناهي ما منگر ،به رحمت اليتناهي خود بنگر.
الهي ما را آن شايستگي نيست كه اين حاجت را از تو بطلبيم ،ولي به خاطر حبيبت ما را از
شراب طهور عشق سرمست گردان ،به انوار معرفت خود دلهاي ما را منوّر گردان .الهي لذت عبادات
و طاعات و حالوت مناجات را بر ما بچشان .الهي حب دنيا را از دل ما بركن ،چنان كه با خاصان
خود چنين كردي.
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از حاالت سالكين طريق حق كه در بين سلوك عارض ميشود ،تسليم است .مقام تسليم
فوق مقام توكل است ،چه در توكل سالك در انجام امري خدا را وكيل نموده و تعلق خود را به
آن كار باقي ميداند ،ولي در تسليم قطع تعلق نموده تا هر امري كه آن را به خود متعلق
ميشمرد ،متعلق به او داند.
تسليم ،انقياد باطني و اعتقاد قلبي در مقابل حق است .تسليم يعني رهرو طريق سعادت
و كمال ،اخالق و رفتار حضرت رسول اكرم(ص) را الگو و سرمشق خود قرار دهد و تسليم آن
بزرگوار گردد كه در حقيقت ،تسليم به اوامر و نواهي خالق متعال است.
تسليم ،عمل عقل و حكم فطري است و ضد آن ،شك و خاضع نشدن قلب در برابر حق
است كه از معيوب شدن نفس حاصل ميگردد .بنابراين در مقابل تسليم ،شك قرار ميگيرد
نه جحود و انكار .زيرا شأن عقل سليم ،حكم قطعي است ،اما شأن نفوس رحماني حكم قطعي
نيست .نفوس رحماني غالبًا در مقام شك واقع شده حكمشان به طريق ترديد است و اگر گاهي
جزم و قطعيتي نشان دهند ،يا برخالف واقعيت است و يا در جهت انكار واقعيت.
توصيه و سفارش بليغ پيشوايان الهي به اعراض از دنيا و عدم اشتغال دل به آن ،براي مهيا
شدن به امر آخرت يا لقاءاهلل است .كسي كه او را آرزوي لقاء حق است و اميدوار است كه بتواند
به ياري الهي مراحل آن را طي كند و در آخرين مرحله به وصال حق رسد ،او شيفته و فريفته
دنيا نميشود .حتي در موقع تذكر اين امر مقدس ،صفا و حظي ماوراء ساير صفاها و حظوظ
در او به ظهور ميرسد.
همه شرايع و اديان آسماني ،اخالق و معامالت ،بدايات و نهايات آن براي موفقيت به لقاء
و وصال حق است .جامع اين معاني و كفيل آن ،تسليم است .شرك ،شك ،خودنمايـي و غـرور
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ي مطلق كه حق تعالي است ،نگردد.
از آنجا ناشي ميشود كه روح انسان تسليم ول ّ
با تسليم روح به حق ،كشور وجود كالً تسليم حق ميگردد و قلب همچون تن ،از عيوب
و آفات سالم شده و بدون اسارت در پردههاي ضخيم طبيعت ،ميتواند حق را بيابد و تسليم
گردد .اما در قلوب معيوب و اسير در پردههاي تاريك طبيعت ،آفت خودبيني جايگير ميشود.
سالك به واسطة صفت برجسته تسليم ،موفق به پيمودن مقامات معنوي و دريافت معارف
الهي ميگردد .كسي كه تسليم شد و اخالق و رفتار حضرت اشرف كائنات و اوصياء ايشان را
شعار و دثار خود كرد ،او با قدمهاي آنان سير نموده و قطعًا به مقصود ميرسد.

لذا امر است كه انسان در جستجوي عارفين و
علماي رباني ،آن پزشكان متخصص روحي باشد و بدون چون و چرا در نسخههاي آنان ،تسليم
گردد.
تسليم را مراتبي است:
اول  -تسليم شدن سالك است به آنچه از عالم غيب در عالم شهادت شهود ميكند ،به
سببي از اسباب سماوي يا ارضي .سالك الي اهلل بايد متوجه باشد كه در اين حوادث شك و
شبههاي در قلب او داخل نشود.
دوم  -تسليم شدن علم ظاهر است به علم باطن ،زيرا بعضي امور از نظر سالك عارف
مخفي است و حِكَم و مصالح آنها را جز خدا كس نداند.
سوم  -تسليم نمودن آنچه غير حق است به حق تعالي ،بدون اين كه تسليم خود را
مشاهده نمايد .زيرا در شهود تجلي حق ،باقي نميماند چيزي از ظلمات عالم امكان ،به جهت
آن كه عارف در اين مرتبه خالص ميگردد از براي شهود حق تعالي و صفات و افعال او ،و در
نتيجه سالم ميماند از شهود تسليم و ساير متعلقات خود.

تسليم پس از پاكي و سالمت نفس از عيوب و تخليه از ملكات غير پسنديده ،در قلب
حاصل ميشود .لذا شرط تسليم ،داشتن ايمان كامل است و االّ سالك نميتواند بدان مقام منيع
نايل گردد .ايمان را اركاني است :توكل بر خدا ،تفويض امر بر خدا ،رضا به قضاء اهلل و تسليم از
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براي حق .كسي كه فاقد اركان چهارگانه مذكور است ،يا ايمان ندارد و يا چندان از آن بهرهمند
نگشته و فاقد قلب سليم بوده و از فراغت قلب محروم است.
فراغت قلب ،آرامش دل است از كل اَنحاءِ اَسوائيّه؛ و عدم اضطرار و اضطراب و نگراني است
از سقوط و سير و حركت در طرق قهقرائيّه ،و ظهور آثار انبساط الهيه است بر سير و حركت
در طرق صعوديّه ،چنان سير و حركتي كه شك و ترديدي در انحراف بدان راه نيابد.
حصول اين نعمت و منصب الهيه جز با انقطاع و انفصال از ماسواي حق و اتصال و پيوند
ك ِر الل ِه ت ْ
بر حق ،كه وسيله كاملهاش ذكر قلبي است ،امكانپذير نيست «اْل ب ِِذ ْ
ُوب :به
طمئِ ُّ
ن ا ْل ُقل ُ
درستي كه با ذكر نام خداست كه دلها به مرتبة اطمينان رسند».
قلب يا دل اطالق شود بر دو معني :يكي مضغهاي است در طرف چپ بدن انسان ،و ديگري
دل باطني ،و آن لطيفهاي است رباني و دقيقهاي است روحاني كه تعلق معنوي دارد با دل
جسماني .آن دل بوَد كه عالم و عارف به معاني بوده و مخاطب به انجام تكاليف است.
دل باطني آن دل بوَد كه مأجور است به انجام واجبات و مَندوبات ،و معاقَب است به
ارتكاب مَنهيّات و محظورات ،و عالقة آن به دل جسماني ،چنان است كه در حيرتند عقال كه
چه نحو عالقه است فيمابين آن دو  .آيا اين عالقه از قبيل عالقة اعراض است به اجسام ،يا از
مقوله اوصاف است به موصوفات خود؟!
دل باطني آن دل بود كه به انجام حسنه و اكتساب فضايل مستحسنه و به صيقل تزكيه،
روشني و صفاي آن به مرتبهاي رسد كه حاصل شود در آن انكشاف حقايق و عالم شود به علوم
باطني ،ولي در اثر ورود آثار ظلمانيه از قبول اشراق و انوار محجوب ماند.
تا كسي دل خود را از قيد عاليق دنيوي نرهاند ،به صفا و سالمت قلبي نرسد و متصف به
فضايل نگردد .زيرا در اثر تمايل به معنويات است كه دل قابليت فيوضات و استعداد فيضان
انوار الهي را به هم رساند ،تنها مهر و محبت او در دل نشيند و جايي براي اغيار باقي نگذارد.
عارفان طريق حق چون عزم مقام عبوديت كنند ،نقوش كاينات را از لوح ضمير خويش
محو نمايند و در استقبال كعبه ،روي دل به كعبه حقيقي آرند ،پستي ذرات موجودات را در
اشعة آفتاب كبريا محو بينند ،و اوهام فاسده و تصورات باطله را پشت سر اندازند ،و در فضاي
عالم قدس طيران نموده ،پناه بر حصن فاطر كاينات گيرند .آنجاست كه آفتاب دولت از مشرق
عنايت طلوع كرده و بحر رأفت و رحمت اليتناهي حق را مشاهده نمايند .در اين مرحله است
كـه بحر دل با بحر ابد آميزد ،بدين معني كـه ازل ابد بيند و ابد ،ازل .كسي كـه اين طريق را
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بپيمايد ،گوي دولت از ميدان مسابقت مبارزان صفوف واليت بربايد.
نفس عارف پربهاست زيرا چنان نفسي از حضرت جدا نيست .قالب چون صدف است و
نفس چون گوهر ،مبدأ هر دو از حضرت و مرجع هر دو با حضرت است .دلهاي پاك عرش
معالي خداست.
دلها بر سه قسم است :قلب مُنيب ،قلب شهيد ،قلب سليم.
قلب منيب آن است كه فرمود «م ْن خ ِ
نيب :آن كه از خدا
ب ُم ٍ
ب و جاء بِق ْل ٍ
حمن بِا ْلغ ْي ِ
شي الر ْ
ترسيد و عيوب خود ديد و در اصالح آن كوشيد و به مولي گرويد ،قلب او منيب است».

ِ
ِ
ِ
ِ
ب ا ْو ا ْلقي الس ْمع و ُهو شهي ٌد:
قلب شهيد آن است كه فرمود «ان في ذلك لذكْري لم ْن كان ل ُه ق ْل ٌ

بیگمان در اين برای كسی كه صاحبدل باشد يا سمع قبول داشته و شاهد باشد ،تذكري است».
آری اين که او را پيغام دادم و گوشهاي او را گشودم ،يادگاري است بر اين كه او داراي دلي
زنده است و گوشي شنوا و دلي بيدار دارد ،چنين دل در محضر خداست.
ب سلي ٍم :جز آن كه خدا را با قلبي سليم
قلب سليم آن است كه فرمود «اِْل ّ م ْن اتي الله بِق ْل ٍ
آمد» .طوبي بر آن كه دلي دارد از شبهه و شك شسته ،به مولي پيوسته ،از كاينات رسته.
سالك طريق حق بايد به توفيق الهي دل را دريابد و به دل رسد ،زيرا آن كه دل را يافت،
خدا را يافت .آن كه به دل رسيد ،به خدا رسيد .داني كه دل چيست و كجاست؟ دل منظر
خداست .كدام دل؟ دل مجاهد و مبارز راه حق؛ دل جوانان رشيد و فداكار مكتب اسالم.
دل مظهر جالل و جمال كبرياست ،اين دل منظور لطف الهي است .اگر قالب هم رنگ
دل گيرد ،مانند او منظور الهي شود.
اما قساوت دل! دلي را كه قساوت گرفت ،سختي آن از سنگ سخت شديدتر است .زيرا
سنگ سخت قابل انفجار است ،اما اگر تمام نيروهاي جهان متحد شوند ،نتوانند دلي را كه
قساوت گرفته ،منفجر سازند!
كبر و نخوت از بيماريهاي خود محوري است كه معلول بسته شدن فعاليتهاي سازندة
دل است .اگر اين قطبنماي انساني مختل شود ،اگر اين ميهمانسراي الهي ويران گردد ،ديگر
از انسانيت خبري نيست.
الهامات روحي و بارقههاي سازنده از دل است .اتحاد حقيقي بين انسانها از راه دل است.
اطمينان و آرامش از آن دل است .اين آرامش و اطمينان از حق شـروع شـده و در حـق ختـم

تسليم

257

ميشود .باالترين ارمغاني كه ما ميتوانيم به بارگاه الهي با خود ببريم ،قلب سليم است.
صفات و خصوصيات برجستة بسياري بايد تا قلب سليم حاصل آيد ،كه از جمله آنها توبه
و تأمل در احوال خود است .گرچه خداي تعالي واقف به احوال بشر است ،ولي هر كسي تا
اندازهاي خود را ميشناسد و امر است كه انسان با مطالعه در اعمال و نفس خود ،وقوف بيشتري
بر خويشتن يابد .سالك الهي ميتواند به ميزان توجه به حق و سير در طريق حق ،دريابد تا
چه حد صفات الهي در وجودش به مقام تجلي درآمده است .مثالً عدالت يكي از شرايط اهل
ايمان است ،اما ايجاد آن در آدمي به سهولت ممكن نيست و به هركسي عادل نتوان گفت.
سالك بدون رفع حجابات به مقام قلب سليم نرسد ،لذا بر اوست كه در كيفيت پيدايش
اين حجب و طريق رفع آنها تفكر نمايد .توصيه اكيد پيشوايان مقدس الهي به احتياط و دقت
است و توجه بر اين كه انجام تكاليف ظاهري در حقيقت ،اشاره است بر انجام تكاليف و وظايف
باطني.
همانند اعضاء ظاهري ،در اعضاء قلبي و باطني عللي سبب تقويت و يا نقصان مراتب صحت
آنهاست.
انسان ميتواند مراتب صحت اعضاء باطني يا قواي قلبي خود را افزايش يا كاهش دهد .بسا
فردي آن حجابات و ظلمات را نبيند و آن را نور پندارد! مثالً هر عمل و خدمتي كه انسان
انجام دهد و در نظرش جلوه نمايد ،ظلمت و حجاب است ولو در قبال آن نوري هم مشاهده
نمايد .اما اگر انسان به توفيق الهي بر آفات قلبي غالب آيد و موفق به رفع حجاب گردد ،آنگاه
به كمال انقطاع رسيده و صاحب قلب سليم ميشود.
قلب سليم ،قلبي است خالص و پيراسته از غير خدا كه هيچگونه شك و شركي در آن
نباشد و اين جز به تقوي حاصل نشود.
تقوي درّي است رباني كه از آن ميتوان به فوز اكبر كه لقاء اهلل است ،رسيد .دل ،مثال
قلعهاي را دارد و شيطان مانند دشمني است كه قصد دخول و تصرف و استيال و تملّك
بهمرسانيدن آن قلعه را دارد ،و نگهداري قلعه ممكن نيست مگر به حراست ابواب و اطراف آن.
امري كه جامع مراتب عدم دخول شيطان باشد ،تقوي است.
ذكر ظاهري گرچه بيتأثير نيست ،ولي دافع وسوسه شيطان نشود بلكه آدمي ناگزير است
از تعمير قلب به تقوي .در نتيجه تقوي است كه دل از صدور گناهان و اهمال در عبادات
هراسان و ترسان شـود و ترديدهاي قلبي حاصله از مفاسـد اخالقي و تخيالت فاسده ،بـا تقوي
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تبديل به اطمينان شده و قلب ذاكر الهي گردد.
حضرت رسول اكرم(ص) فرمايد «اِذا اراد الل ُه بِعب ٍد خيرا جعل ل ُه ِم ْن ق ْلب ِِه ِ
واعظا :يعني هرگاه خدا
ْ
ْ
در حق بندهاي ارادة خير كند ،براي او از قلبش واعظي قرار ميدهد» .بدين معني كه در ادراك
معارف الهيه هرگز محتاج نگردد .و نيز اشاره فرمود

«م ْن كان ِم ْن ق ْلب ِِه ِ
واعظا ،كان عل ْي ِه ِمن الل ِه

حافِظا :يعني هركه را در دلش واعظي باشد ،براي او از جانب خدا حافظي شود ،كه نگذارد آن
دل از حدود الهي تجاوز نمايد».
اما افراد الهي و ساهي از حقيقت بهرهاي نبرند ،زيرا اوقات ايشان غالبًا در خأل و مأل صرف
اشتغال دنيوي است .علت ترك حقايق براي فرد مؤمن چيزي جز تفرّق حواس و پراكندگي
خاطر و غفلت دل از حق و عدم تقوي نيست .تبعيت از نفس ،قاطع بنيان سعادت و موجب
سخط حضرت عزت است.
در اثر فقدان تقوي ،دود تيرة معاصي آئينه دل را تيره و تار نموده ،آن را از حالت اصلي
خود برميگرداند .عارف ديو هوس و مشتهيات نفساني خود را به زنجير تقوي مقهور سازد،

ِ
الص ُدورِ :يعني
ُوب التي فِي ُّ
خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد «ْل ت ْعمي ْاْلب ُ
ْصار و لك ْن ت ْعمي ا ْل ُقل ُ

چشمها كور نيست ،ولي دلهاي درون سينهها كور است» .ذكر سينه براي تأكيد است كه
كوري ايشان همانند كوري ظاهري نيست كه بر چشم عارض شود .چون پيوسته اوقات ايشان
مصروف به استجالب لذايذ جسماني است ،نميتوانند به قلوب خود ادراك حقايق كنند ،لذا
حقتعالي ايشان را تعبير به بيبصران كرده است.
چه بسيارند اغنياء و صاحبان جاه كه به علت بيتقوايي ،موفقيت ظاهري خود را اسناد به
عقل و كارداني خود نموده ،و بيچيزي عجزه و فقرا را حمل بر دنائت و شقاوت ايشان كنند!
غافل از اين كه ارزاق حالل در قبضه خداي كريم و رزّاقي است كه به مصالح بندگان دانا و
بيناست .فقر واقعي ،فقر دل است .بزرگان فرمودهاند :فقري سختتر از ناداني و ثروتي باالتر از
خرد و عبادتي برتر از تفكر نيست .عدم مال و منال مشقت است و مشكلتر از آن ،رنجوري تن
و دشوارتر از آن رنجوري دل است .چنان كه تنها رنجور شوند ،دلها نيز رنجور گردند ،با
طرفههاي علم و حكمت ،رنجوري دل را برطرف كنيد .سعيد كسي كه خلوتي اختيار نموده به
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شناسايي نفس خويش پردازد و حقيقت را دريابد.
حقيقت ،روشنتر ستارهاي است كه بر آسمان ماهيت مسافران راه حقيقت تابد ،و غنچهاي
است كه در چمن دل عارفان شكفتن يابد .هر نفس ناطقه كه به زيور حكمت آراسته گشت،
ارقام سعادت ابدي بر جبين استعدادش نوشته خواهد شد .عملي كه به حليه علم و حكمت
متحلي نشده چون تني است كه او را جان نيست ،زيرا علم مفتاح حقايق است و حكمت،
مصباح رموز دقايق .اين است كه طالبان طريق ايقان و شاربان رحيق عرفان ،آن مفتاح و مصباح
را از عارفان طلب كنند كه قلوب عارفان ،معدن تقوي و اخالص است.
اخالص ،جامع تمام افعال شايسته است ،يعني قبولي و شايستگي عمل به اخالص است.
صاحب نيت صادق آن كسي است كه داراي قلب سليم باشد ،چه اخالص ناشي از سالمت قلب
است از خواهشهاي نفساني.
ب سلي ٍم :يعني روز قيامت
خداوند متعال ميفرمايد :ي ْوم ْل يَنْف ُع مالٌ و ْل بَنُون اِْل ّ م ْن اتي الله بِق ْل ٍ
مال و فرزند فايدهاي ندهد ،در آن روز سود نصيب كسي است كه با قلب سليم به خدا روي
آورد» .پس اخالص ناشي از صفاي قلب است ،هرچه صفاي دل بيشتر ،اخالص افزونتر و البته
هر عملي كه توأم با اخالص گردد ،واجب است بر حق تعالي اجر آن.

هيچ چيز در آفرينش ،شريفتر از نفس نيست اما براي تحقق اين شرافت بايد عقل باطني
را بكار برد .چه عقل عادي براي كسب علوم ظاهري از روزنههاي حواس فيضياب ميشود و با
اين طريق نميتوان ادراك حقايق نموده و به حكمت واقعي نائل گشت.
عقل عادي اگر علمي هم كسب نمايد ،علم ظاهري بوده و سبب وصال نخواهد بود .چه
الفاظ و عبارات و اصطالحات ظاهري ،شخص را به كمال نرساند .تا انسان عقل باطني را بكار
نبرد به حقيقت نرسد و هر چه آموخته و تجربه اندوخته ،همچنان در قدم اول بازماند.
علوم عقلية باطنيه مطلوبيت ذاتيه دارد و آدمي را به عالم مجرّدات كشانده و به حقيقت
رساند .اسالم از عقل باطني تمجيد كرده و علم مأخوذهاش را تبجيل و عالم عارف را تجليل
نموده است.
بزرگان براي درك و مشاهدة حقايق ،عقل باطني را بكار برده و آن را مالك و مناط وصول
به مقصد و حصول به مقصود قرار دادهاند .عقل باطني است كه جاذب جميع علوم باطني و
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معارف ميباشد .اين همه شكوة بزرگان از مردم زمان خود و ابراز تمايل به خلوت گزيدن و به
ارتياض نفس پرداختن و تهجد داشتن و تحمل رنج و رياضت و دستور مخالفت با نفس ،براي
آن بوده كه حواس در يك نقطه متمركز شود تا به وحدت جمعي خود برسد.
سالك طريق حق بايد به اين نكته توجه كامل نمايد كه چون نفس به مقام ملهمگي رسد
و ذوق الهامات باز يابد ،هنوز از خويشتن رهايي كامل نيافته است .در اين مقام پندارد كه حد
اعالي كمال است ،دم نفس و عشوة ابليس خورد ،به نظر عجب و بزرگي به خويشتن نگرد و
به تندباد لعنت ،شكوفهوار از سر شاخ قبول عزت ،بر سر زمين رد مذلت افتد! بلكه بايد بر
مراتب تزكيه خود بيفزايد و تزكيه نفس خود را به حد اعلي رساند ،از شكوفگي به ثمرگي رسد
و از ثمرگي به مقام پختگي.
ن فس را در هر مقامي كه باشد ،ابتدايي است و انتهايي .چون ذوق الهامات يابد ،تقوي و
فجور را بشناسد .بدايت آن شناختن حق و باطل ،و نهايت آن ترك باطل و اتباع حق است.
باطل ِ
حضرت رسول اكرم(ص) فرمود «اللّ ُهم ارِنا ا ْلحق ح ّقا وا ْر ُزقْنا اِتِّباع ُه و ارِنا ا ْل ِ
جتِناب ُه:
باطْل وا ْر ُزقْنا اِ ْ
بار الها حق را به ما حق نشان بده و پيروی از آن را روزی ما بفرما ،و باطل را به ما باطل نشان
بده و اجتناب از آن را روزی ما بفرما» .البته تحقق آن به موت نفس از صفات ذميمه و زندگي
دل به صفات حميده است.
در اين مقام است كه نفس را ديدة حقبيني و گوش حقشنوي پديد آيد و به سوي خدا
حركت كند «الذين ي ْست ِم ُعون ا ْلق ْول فيتبِ ُعون ا ْحسن ُه :به سخن گوش فرا میدهند و بهترين آن را
ت بِربِّك ُْم :آيا پروردگار شما نيستم؟» يابد
پيروي میكنند» .از آن قول است كه سالك ذوق «ال ْس ُ
و به مركز اصلي و مقصد خود پرواز كند.
سالك در ذوق الهامات با معاني بسيار آشنا ميشود ،ولي بايد در كتمان معاني بكوشد.
سالك در اين مقام هر كاري را كه انجام ميدهد بايد به نور الهامات انجام دهد نه به ظلمت
بدعت .نهايت مقام ملهمگي ،تحقق نور حق در دل است.
«سالك به هرچه نگرد به نور حق نگرد :ا ْل ُمؤْ ِم ُن يَ ْن ُظ ُر بِنُورِالل ِه» .بزرگان و محبوبين درگاه
الهي چنين بودند به هرچيز به نور حق مينگريستند.
خداي تبارك و تعالي در اين آيه شريفه «فوجدا ع ْبدا ِم ْن ِع ِ
حمة ِم ْن ِعن ِْدنا و عل ْمنا ُه
بادنا ات ْينا ُه ر ْ

ِم ْن ل ُدنّا ِع ْلما :پس بندهاي از بندگان ما را يافتند كه از جانب خود به او رحمتي عطا كرده و از
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نزد خود بدو دانشي آموخته بوديم» ،كمال شايستگي مقتدايي يكي از محبوبين درگاه خود را
كه حضرت خضر است ،اثبات ميفرمايد:
اول  -مقام عبديّت خاص «ع ْبدا ِم ْن ِع ِ
بادنا :بندهاي از بندگان ما».

دوم  -تحقق رحمت بيواسطه از مقام عنديّت «ر ْحمة ِم ْن ِعن ِْدنا :از جانب خود به او رحمتي

عطا كرده بوديم».

سوم  -كرامت علوم لدنّي بيواسطه «و عل ْمنا ُه ِم ْن ل ُدنّا ِع ْلما :و از نزد خود بدو دانشي آموخته

بوديم».
هر سالك و نيز هر مقتدا بايد تا حد امكان و به نسبت داراي اين شرايط گردد .كسي كه
داراي اين شرايط نباشد ،مقتدايي را نشايد.
اي سالك! باالترين تعليم است براي ما كه در اين مسير ،قدم اول ،عبديت است .تا سالك
از رقّ ماسواي حق آزاد نشده مقام عبديت را نيابد .سالك بايد از خود و حتي از سعادت و
شقاوت خود آزاد شود .تا او با سعادت و شقاوت و با خود پيوند دارد ،آزاد نيست.
قدم دوم ،كمال شايستگي براي تحقق رحمت بيواسطه است .بهرهمندي هركس از اين
نور الهي به نسبت رفع حجب اوست .بنابراين تا همة حجابات برطرف نشده در حد كمال نتواند
از اين نور الهي بهرهمند گردد.
حضرت رسول اكرم(ص) تا كمال رفع حجابات حاصل نشده بود ،به واسطه ،وحي را
ِ
مين علي ق ْلبِك :روح االمين آن را بر دلت نازل كرد» .چون شب معراج
الر ُ
وح ْاْل ُ
درمييافت «نزل بِه ُّ
كشف حجابات شد ،بيواسطه وحي را دريافت نمود «فا ْوحي اِلي ع ْب ِد ِه ما ا ْوحي :آنگاه به بندهاش
آنچه را بايد وحي كند ،وحي فرمود».
قدم سوم ،برخورداري از علوم غيبي و لدني .البته هركسي به مراتب علم و معرفت خود
ميتواند از نور رحمت الهي ،از علوم غيبيه و علوم لدني بهرهمند گردد.
برخورداران رحمت سه طايفهاند :عوام و خواص و خاصالخاص .عوام و خواص ،به واسطه
ت
دريافت ميكنند ،و خاصالخاص بيواسطه .برخورداري عوام از صفت رحمانيت است «سبِق ْ
ر ْحمتي غضبي :رحمتم بر غضبم پيشی گرفته است» .برخورداري خواص از صفت رحيمي است

ِ
حيم:
ور الر ُ
«ن َِّبي ْء عبادي انّي انا ا ْلغ ُف ُ

بندگان مرا خبر ده كه منم آمرزندة مهربان» .برخورداري

خاصالخاص از صفت «ا ْرح ُم الر ِ
احمين :مهربانترين مهربانان» است كه از تجليات صفات الوهيت
ّ

262

سفر به کعبه جانان

و محو آثار انسانيت و بشريت ،و نيز از محو نقوش علوم روحاني و عقلي و سمعي و حسي ميسر
ميگردد.
سالك ابتدا بيضه صفت است و هنوز به مقام مرغي عنديت نرسيده ،او بايد از مألوفات
خود روگردان شود تا استاد الهي او را نصيب گردد .استاد الهي سالك را بيضه صفت ،زير بال و
پر واليت خود گيرد و بر پرورش او همت گمارد و مراقب حال او شود .همچنان كه مرغ در
بيضه تصرف كند و آن را به مرغي تبديل نمايد ،استاد نيز سالك بيضه صفت را به توفيق حق
به مقام مرغي عنديت رساند.
مرغ ظاهر از قشر بيضه به دنيا بيرون آيد زيرا كه او را از بهر دنيا آفريدهاند ،اما مرغ معنوي
از اندرون به دريچه ملكوت بيرون رود ،چون او را از بهر آن عالم آفريدهاند .از صلب واليت و
ق ِعنْد م ٍ
رحم ارادت و مقام عنديت «في م ْقع ِد ِ
صدْ ٍ
ليك ُم ْقت ِدرٍ :در مقام و منزلتي راستين ،نزد
فرمانرواي توانا» متولد شود .اين توفيق سالكي راست كه راه بندگي و عبديت رود و علم ظاهر
را تسليم علم باطن نمايد.
بندگي شرايطي دارد ،بايد بندة خدا منفرد و مجرد باشد ،نه بر دل غباري نه بر پشت
باري ،نه در سينه آزاري ،جامة جفا چاك كرده و ملبّس به لباس وفا و تقوي شده است .صالحين
آنانند كه خار اختيار در مجاري اقدار از پيش پاي خود بركندند .سر نفس نصيب طلب را به
صمصام تواضع بيفكندند تا به مرتبة اعالي عبوديت رسيدند.
بندگي به نصيب آميخته و به حظ نفس آلوده شده ،كسي كه خدا را به نصيب ميپرستد،
اين بندة نصيب است نه بندة خدا.
حضرت موسي سالم اهلل عليه ،كليم خدا به نزديك استاد الهي حضرت خضر آمد تا از
تعاليم عاليه او بهرهمند گردد .اما چند بار بر استاد خويش اعتراض نمود ،يكي درباره كشتن
غالم و ديگري دربارة شكستن كشتي .نيروي نفس نصيبطلب او را تحريك ميكرد ،با آن همه
تعهد ،تعهد را فراموش مينمود ،لكن حضرت خضر صبر هميكرد .چون ديگر بار نفس او را
بجنبانيد آن استاد الهي فرمود «هذا فِ ُ
راق ب ْيني و ب ْينِك :اين وقت جدايي ميان من و توست».
دنيا كامگاه مردان الهي است ،بدين معنا كه سعادت ابدي را در اين دنيا تحصيل ميكنند.
اي سالك مبادا در اثر غفلت اين كامگاه براي تو دامگاه شود .اين دنيا براي حضرت آدم ابتدا
دامگاه بود ،ولي به توفيق حق براي او كامگاه شد .آن سالك اول ،آن چشمة لطف ازل ،آن
اعجوبة صندوق قدرت را چندي ميان مكه و طائف در مهد عهد معارف بداشتند .آن شور بخت
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ابليس بر وي گذر كرد و با دست حسد ،نهاد او را بجنبانيد اجوف يافت و گفت ميان خالي
است و از ميان خالي كاري ساخته نيست .اما اقبال ازل در حق آدم ،او را چنين پاسخ داد :باش
تا چندي بعد باز راز او در طيران آيد ،اولين كسي كه صيد كند تو باشي .او چنين گفت «ربنا
بيه :سپس پروردگارش او
ظل ْمنا انْ ُفسنا :پروردگارا ما بر خويشتن ستم كرديم» او را مقام «ثُم ْ
اجت ُ
را برگزيد» كرامت فرمودند.
سالكا ،بدان آفات بسياري در پيش پاي توست و به هزاران ابتال راهزنان ميخواهند ترا
ب
مبتال سازند و در سراسري جهان براي تو هفت دام و هفت دانه بگستردهاند « ُز يِّن لِلنّا ِ
س ُ
ح ُّ

وات ِمن الن ِ
ب و ا ْل ِفض ِة و ا ْلخ ْيلِ ا ْل ُمسوم ِة و ْاْلنْعا ِم وا ْلح ْر ِ
الشه ِ
ث:
ِّساء وا ْلبنين و ا ْلقناطي ِر ا ْل ُمقنْطر ِة ِمن الذه ِ

دوستي 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 مايه تمتع زندگي دنياست و فرجام نيكو نزد
خداست».
سالكا! اگر به عوض هفت دانه ،يك دانه بودي ،اين نفس بهيمهصفت ،دانهخوار آن بودي.
اگر فضل و رحمت خدا بر ما نرسد ،توفيق رهايي كي ما را نصيب گردد!

مرتبه تسليم فوق مقام رضاست .در مرتبة رضا هرچه خدا كند موافق طبع او باشد ،ولي
در مرتبة تسليم سالك طبع خود و موافق و مخالف آن را جمله به خدا واگذارد ،يعني در اين
مقام او را طبعي نيست كه موافق و مخالفي باشد.
حسرت وقتي دست دهد كه مطلوبي از آدمي فوت شود و يا در آرزوي امري باشد كه
بدان نتواند رسيد ،پس حسرتخوردن ناشي از فقدان امري است مطلوب در گذشته يا آينده.
حسرت مستلزم توجه قلب است به گذشته يا آينده و غفلت از حال و وقت موجود .بنابراين
كسي كه حسرت ميخورد از ادراك لذاتي كه موجود است محروم ميماند و توجه خود را به
چيزي ميگمارد كه در دست نيست و به خيال نابود ،موجود را هم فروميگذارد و اين خود
مانع سير در طريق حق است.
فناء پيشاهنگ بقاست و شخصيت در فقدان شخصيت است و تا انسان فعليت موجود را
رها نكند ،وصول او به فعليت ديگر و باالتر محال است .آب اگر فعليت آبي را رها نكند ،فعليت
بخار بودن در آن متحقق نميگردد.
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صور نفساني و حاالت قلبي در اين حكم با فعليت خارجي مشابهند .جان و دل حاالتي را
كه يافتهاند ،اگر رها نكنند به حاالت واالتر نميرسند و سالك تا با صفت بشري همراه است،
به صفات خدايي پيوند نميگيرد .تا تعيّن باقي است ،به صفت اطالق موصوف نميگردد.
هركسي در حاالت و لذات خود محصور است ،بدين جهت خوشيها در مردم متفاوت
است و هر كسي از پيمانة صورتي مست و بيخود ميگردد؛ اما سرمستي عاشقان ازلي از ديدار
ساقي است.
در عشق به حق ،اندك اندك لذات نفساني به لذات روحاني بدل ميشود .اول كمفروغ
است و زودگذر ،ماه نو را ماند كه به تاريكي آميخته است و فروغ كمي دارد و زودتر
فرومينشيند ،سپس ستارهاي را ماند كه هميشه تابناك است.
همچنين حاالتي كه به درون سالك ميگذرد،
عشق وجود عاشق را درهم ميشكند و وجود
جاوداني ديگر براي او ميسازد؛ در اول كه مغلوب هوي بود از بند ميرهد و به كمال آزادي
ميرسد.
هريك از اعضاء وظيفهاي و مناسب آن كمالي دارد ،چنان كه وظيفة چشم ،ديدن و كمال
آن راست و درست ديدن است .وظيفة دل نيز ادراك جمال است و كمال آن در تسليم به
معشوق است ،و
عشق ،اصل خوشيها و منبع بيكران لذتهاست .خوشيها و لذاتي كه از عشق ميتراود
مانند عشق بينهايت است ،معلول اسباب خارجي نيست ،بلكه ريشه آن در مزرع جان گسترده
شده و به آب ذوق و هواي معرفت پرورش يافته است.
غم از تعلق خاطر به امري فائت عارض ميشود و شادي از آميزش دل به چيزي موجود
كه حاصل شده روي ميدهد ،در اين هر دو حظّ نفساني منظور است .ولي عارف عاشق مستغرق
در عشق خداست و بيخبر از خود ،بدين جهت جوشش غليان او از هواي ديگر است .آب و
هوايي كه به جهان غيبي بستگي دارد ،آلوده نميگردد ،تا اشجار طيبة آن گاهي سبز و تر و
گاهي خشك گردد .خوشيها و حاالت آن مانند غم و شادي جسماني نيست و نميتوان آن را
با عوارض نفساني قياس نمود.
حاالتي كه بر سالك طريق حق روي ميدهد ،شبيه غم و شادي مردم بيخبر نيست ،و
چنان نيست كه هوش و ادراك او را صور ذهني و خيالي و معاني جزيي كه زاده پندار است،
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در قبضة تصرف گيرد .مستي عاشق حق ،مستي ديگر است .باده ،مست عاشق است و عاشق،
مست باده نيست؛ چنان كه قالب از ما هستي پذيرفته است و هستي ما از قالب نيست.
قرآن مجيد سراسر در تعريف اهل تسليم و رضا و نفوس كامل است و در ذم و نكوهش
دنيادار از خدا غافل.
دو شيء براي انسان از لوازم زندگي است :يكي محل سكني ،ديگري معاش و گذراني به
فراخور حال .فردي كه فاقد خانه است ،سرگردان و بي سر و سامان است ،ولي براي عارف
اگرچه محل سكني و معاش گذراني به فراخور حال از لوازم زندگي است ،ولي اين دو سبب
حصول اطمينان قلبي در او نميگردد.
پس او در آبادي اين خانه
كوشد .تا به شهرستان رضا نروي از حوادث نفس ايمن نشوي .رضا آن است كه مكروهي در
نفس پديد نيايد .چون حكم ،حكم اوست راضي به رضاي دوست باش كه رضا از محبت برخيزد
و محب صادق ،از رضاي دوست نگريزد.
راهروان حقيقي طريق وصال ،كبوتران حرم الهي هستند كه خويشتن را در معرض نسيم
اشرا قات و انوار جبروتي محبوبين درگاه حق قرار دهند .كالم محور قطب فلك فضل و علم به
طريق ظاهر و باطن به آنان رسد و از آن استقبال كنند .آنان از محرمان حرم حق به شمار آيند
و به ديدة بصيرت  ،حقايق را مشاهده نموده و به كمال يقين نائل گردند و سر تسليم فرود
آورند.
آري هركسي را نرسد كه ميوة مراد از شاخسار شجرة طيبه اسالم برچيند .از جان
گذشتگي و فداكاري الزم است ،بايد از جان و مال ،از اهل و عيال درگذرد ،از قيد دنيا و عقبي
بيرون آيد تا در معرض نسيم آن اشراقات قرار گيرد .در اين صورت او ياور اسالم است و نور
اسالم «و ن ْح ُن ل ُه ُم ْسلِ ُمون :و ما فرمانبردار او هستيم» در او تحقق يافته است.
مراد از اسالم در آيه شريفه «و ن ْح ُن ل ُه ُم ْسلِ ُمون» معناي متعارف آن نيست ،بلكه به معناي

اذعان كننده به حكم و انقياد به امر او در كمال يقين است .يعني سر انقياد به فرمان موالي
ازلي نهادن؛ يعني مائيم اذعان كننده به حكم پروردگار ،انقياد نماينده به امر او ،اخالص ورزنده
به طاعت او «ْل ن ْع ُب ُد اِْل ّ اِيّا ُه ُم ْخلِصين ل ُه ال ّدين :يعني الهي ما مخلوط كننده نيستيم عبادت ترا به
عبادت غير تو .شريك سازنده نيستيم طاعت ترا در طاعت غير تو ،خالصًا مخلصًا ما ترا
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ميپرستيم» .مطيع و منقاد فرمان توئيم نه غير تو ،نه بر سبيل انفراد نه بر سبيل اشتراك .چه
عبادت و طاعت ،شركت را بر نتابد بلكه محض قرب را شايد.
راهروان حقيقي طريق حق آنانند كه با تصفيه دل ،با تخليه از رذائل و با تحليه به حمائد
خود را به محفل انس رسانيدند ،دلهاي خود را عرش معلّي و موضع علوم غيبي و الهام نمودند.
خداي تبارك و تعالي دلهاي خاصان را موضع وحي و الهام و مُنْزَل تنزيل كرده ،اما دريافت
اين معاني را مراتب بسيار است .هر دل به نسبت تزكيه خود ميتواند از اين معاني برخوردار
شود .راه رسيدن به اين معاني بر اهل بيان و ارباب قال مسدود است ،اما ابواب حرم اين معاني
بر اهل حقيقت و ارباب حال ،مفتوح است.
اهل سلم و رضا ،ارباب احوالند و از نشانههاي آنان صمت است .مقصود از صمت ،نه سكوت
مطلق بلكه حذر از هذيان و سخن بيمعناست .چه ،سكوت مطلق غيرمعقول است و سخن
گفتن به موقع ،برتر از آن است .با سخن معارف و حقايق ديني و آداب شريعت منتشر ميگردد.
خداوند متعال متصف به صفت تكلم است و از اسماء و اوصاف جميله او متكلم است.
بنابراين در مقابل صمت ،هَذَر است نه تكلّم و آنچه مورد تحسين عقل و شرع است ،حفظ
زبان از لغو و باطل ميباشد كه از فضايل و كماالت انساني است .البته كالم واعظ و گوينده
وقتي مؤثر است كه به علم خود عامل باشد ،و هرگاه مردم به عيوب او واقف گردند ،كالمش
بياثر ميشود .جاي بسي شكر و سپاس است كه انسان در محيطي قرار گيرد كه كالم آنان
الهي باشد.
اگر علت كالم ظاهري يا باطني ،تفكر و تعقل باشد مقبول است ،و در صورتي كه سبب
آن تخيل باشد ،مطرود است .پس قبولي و يا طرد سخن به لحاظ علمي و تفكر و تعقل الهي و
يا فقدان آن است .هرچه تفكر و تعقل باطني تقويت گردد ،نتايج آن و از جمله مقبوليت سخن
ظاهري يا باطني بيشتر است .اگر علت سخني ،هم تخيل باشد و هم تعقل ،آنچه مقبول نيست
ناشي از تخيل است .براي تقويت و يا تضعيف تعقل و تخيل ،علل و عواملي است كه بايد
شناسايي و رعايت گردد.
بذله قسمي از كالم است كه در گوينده و شنونده ايجاد تبسم و سرور نمايد .اگـر آن طرب
و سرور علت تقويت حكمت و عرفان باشد براي عموم بالمانع است ولي در بين صاحبان معرفت،
اولي اين است كه چنين بذله از حد اعتدال هم كمتر باشد .عارف الهي اگر به مصلحتي بذلهاي
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گويد ،آثار الهي و مثبت آنرا كامالً بسنجد و يا براي خنثي كردن اثرات سوء بذلة نسنجيده
ديگران گويد.
توصيه اكيد به تملك زبان شده ،زيرا به اختيار درآوردن آن از بزرگترين هنرمنديهاست،
و صاحب آن از بسياري آفات و عاهات محفوظ است .در قبال آفات زبان ،سخن حكمتي و بجا
از كماالت وجود است و خداوند متعال در قرآن مجيد صاحبان آن را مدح شاياني فرموده و
بيسخن ،باب معارف مسدود ميگردد.
بين روح و باطن ملكوتي با ظاهر و قواي مُلكي نفس ،روابط قوي برقرار است و هر يك به
شدت از صحت و فساد ديگري متأثر است .روح ،سالمت و كمال و يا بيماريهاي خود را در
منافذ قواي ملكي ،كه همان روابط مّلك و ملكوت است ،نمايش ميدهد .اما در كثيري از
منحرفان ،به علت اتفاقات و نيز شدت قوة ماسكه ،بسا كه آن انحرافات قابل احساس نبوده و
خصوصيات روحي آنان ظاهر نگردد .ولي در «آخرت كه روز ظهور حقايق و بواطن و سراير
است :ي ْوم تُ َْبلي السرائِ ُر» با غلبه قوة نفس بر قوة ماسكه ،همه امور پنهاني آشكار و علني ميشود.

ادعاي كمال نمودن و مدعي مقامات بودن ،دليل بيخبري است .دارنده مدعي نيست،
صدفي كه از دريا به كنار افتد و خودنمايي كند ،فاقد گوهر است .يكي از نشانههاي اهل تسليم،
برخورداري از فضيلت بزرگ تواضع است .خداي تبارك و تعالي مقام سالك متواضع را برتر از
ديگران دانسته و او را بشارت ميدهد «و ب ِّش ِر ا ْل ُم ْخبِتين :و فروتنان را بشارت ده » و در وصف
مؤمنين ميفرمايد «و ا ْخبَتُوا اِلي ربِّهِ ْم :و به درگاه خدای خود خاضع و خاشع گرديدند».

اخبات مقامي است كه سالك در آن مقام از خطرات راه گذشته و از شر نفس در امان
است .او وا رد دارالسالم يا داراالمن توحيد شده و تزلزل و اضطراب از وجودش سلب گشته،
غمي جز عشق حق در دل ندارد.
قرآن مجيد مُخبتين را چنين وصف ميفرمايد :مخبتين آنانند كه همواره به ياد حق،
متذكّر و در اقامة صلوة ساعي و در برابر پيشامدها ،صابر و بردبارند .به هنگام ياد خدا دلهاي
آنان از هيبت جالل الهي به طپش ميآيد و هرچه را خداوند متعال به آنها كرامت نموده در
لهك ُْم اِل ٌه ِ
واح ٌد فل ُه ا ْسلِ ُموا و ب ِّش ِر ا ْل ُم ْخبِتين :آري خداي شما
راه او انفاق ميكنند .در آيه شريفه «ف ِا ُ
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خداي يگانه است ،در برابر او تسليم باشيد ،و به فروتنان بشارت ده» ،تقدم كلمة «ا ْسلِ ُموا :تسليم
باشيد» بر «ا ْل ُم ْخبِتين :فروتنان» ،داللت دارد بر اين كه صاحبان مقام تسليم ،داراي قلب سليماند.

يا محمد(ص) تو چه داني حال آن مرد سليم النفس را ،پاكي و راستي او ما دانيم .يا محمد
به ظاهر او منگر به باطن او بنگر .البته اين تعليمي است عاليه بر همه ما ،بر ظاهر او منگر،
بدان نگر كه او هر آني در كوي محبت ماست ،مجاور درگاه ماست ،معتكف كعبة وصال ماست.
رحمت اليتناهي خدا شامل قلوب انسانها است .هر كسي به مراتب معرفت خود از اين
رحمت اليتناهي برخوردار است .كدام تن است كه نه گداخته آتش قهر او ،كدام دل است نه
نواختة لطف او ،كدام جان است نه در مِخلَب باز عزت او ،كدام سر است نه سرمست شراب
محبت او ،كدام چشم است نه در انتظار ديدار او ،كدام گوش است نه در آرزوي استماع كالم
او؟! اي خدايي كه رحمت تو غالب بر عدل توست.
اي سالك! هر نواختي كه نه نواخت وي باشد ،سهو است .مرادي كه نه مراد وي باشد ،لهو
است .مهري كه نه مهر وي باشد ،لغو است .به عبادت و طاعت خويش تكيه مكن .به قدرت
اختياريه خود متكي مباش .راضي شدن به تقدير الهي و دست اعتماد به ضمان او زدن ،نقطه
پرگار طريقت است .تكيه بر تقدير و گذاشتن اختيار به صندوق افتقار ،صراط مستقيم است؛
خود را بدو سپردن ،مدار اسرار حقيقت است.
هر امري كه به حكم او در مقام تحقق است ،حكمتش در پيش اوست .يكي را در صدر
عزت مينشاند ،يكي را در صف نعال در عين مذلت ميدارد .يكي را در بساط انبساط مينشاند
است َْب ِش ُروا بِب ْي ِعك ُُم :پس به اين معاملهای كه
و يكي را در سياط قهر ميدارد .يكي را ميفرمايد «ف ْ

با خدا كردهايد شادمان باشيد» ،ديگري را ميفرمايد « ُموتُوا بِغ ْي ِظك ُْم :به خشم خود بميريد».

گروهي نقاب عصمت از جان آنها برداشته شده و رقم مهجوري بر حاشيه وقت ايشان
كشيده شده و ردّ قبله عالم گردانيدهاند؛ نه نواختي كه دل را زندگي دهد ،نه زهري كه نفس
وت فيها و ْل ي ْحيي :نه در آن میميرد و نه زندگانی میيابد» .اما گروهي بر بساط
را كشد «ْل ي ُم ُ
انبساط در روضة انس و ناز نشسته ،هر دم نواختي و قبولي و هر لحظه فتوحي و وصولي

«ذلِك

جزاءُ م ْن تزكّي :اينست پاداش كسي كه خود را پاك كند».
فرمان آمد اي خليل تو نمرود را دعوت كن ،اي موسي تو فرعون را دعوت كن .اي
محمد(ص) تو صناديد قريش را دعوت كن .اي نمرود شقي اينك پشهاي فرستاديم تا قدر ترا در
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پيش تو نهد .اي فرعون شقي كه نعرة «انا ربُّك ُُم ْاْلعْ لي :پروردگار بزرگتر شما منم» ميزني،
اينك قطعه چوبي با موسي فرستاديم تا سزاي ترا در كنارت نهد .اي صناديد قريش كه قصد
هالكت حبيب ما كردهايد ،اينك عنكبوت ضعيفي از غيب به شحنگي وي فرستاديم تا آفات
قهر خدا را بر سر شما آورد.
سالك در هر مقامي كه هست بايد از در توبه درآيد تا مورد رحمت خالق رحمان قرار
گيرد .خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد «اِنّي لغ ّف ٌار لِم ْن تاب و امن :به يقين من آمرزنده كسي
هستم كه توبه كند و ايمان بياورد» .در كلمة مقدس غفار ،مبالغت است كه اقتضاي كثرت

كند ،يعني خدا فراخ بخشايش است« .لِم ْن تاب :برای كسي كه توبه كند» فعل بنده است
اقتضاي كثرت نميكند ،يعني هر قدمي كه بنده به سوي خدا حركت كند ،خالق رحمان هزاران
بار به ديدة كرم به او مينگرد «اِنّي لغ ّف ٌار لِم ْن تاب و امن» معلوم است كه توبه بدون ايمان پذيرفته
نشود.
!

همچنين بايد كمال توجه به رحمت اليتناهي خدا كرد .پردهاي است كه برداشته شده و
هرگز مبادا فروگذاشته شود و آن ،پردة حجاب فكرت است كه از پيش دلهاي مؤمنان برداشته
شده است .پردهاي است كه فروگذاشته شده ،مبادا هرگز برداشته شود و آن ،پردة رحمت
خداست كه روي اقوال و اعمال عاصيان كشيده شده است.
حضرت موسي را اين عتاب آمد «ما اعْ جلك ع ْن ق ْو ِمك يا ُموسي :اي موسي چه چيز تو را از
قوم خودت به شتاب واداشته است؟» .چون حضرت موسي قوم خود را واپس گذاشت و به ميعاد
خداي تبارك و تعالي شتافت ،خطاب آمد يا موسي! ندانستي كه من ضعيفان را دوست دارم،
دلشكستگان را مينوازم! موسي عذري آورد كه خدايا تو دانايي و از حال من آگاهي ،در اين
حركت تضييع حقوق ايشان را قصد نكردم ،بلكه كمال خشنودي و رضاي ترا جستم.
»
«
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عزت ،صفت خاص ماست .ابليس دعوي كرد و دست بر دامن تكبر زد ،بنگر كه با او چه
كرديم .فرعون دعوي خدايي كرد ،بنگر كه چگونه او را به هالكت انداختيم .قارون به كنوز خود
تفاخر نمود ،بنگر چسان او را به زمين فرو برديم.
اي حبيب خدا اين زمين و آسمان را كه آراستند به حرمت و عصمت تو آراستند ،علوم
اولين و آخرين را بر تو آموختند ،خطبة سلطنت كونين به نام تو خواندند .با اين همه منقبت
و مرتبت ،از طلب علم فرومنشين ،علم را از ما طلب كن «قُ ْل ر ِّب زِ ْدني ِع ْلما :بگو پروردگارا بر
دانشم بيفزاي» .در حال افتقار و انكسار از ما طلب علم كن.
فرق است ميان مصطفي و موسي ،كه اين دعوي علم كرد ،طلب علم او را حوالت به
دانشگاه خضر نموديم كه ميگفت «ه ْل اتبِ ُعك علي انْ تُعلِّم ِّن ِم ّما ُعلِّمت ُر ْشدا :موسي به او گفت
آيا تو را به شرط اين كه از بينشي كه آموخته شدهاي به من ياد دهي پيروي كنم» ،لكن طلب
علم محمد(ص) را حوالت به خويشتن كرديم.
اي محمد آن خواهيم كه هميشه در ما كوبي .اگر مکيّان ترا ناسزا گفتند باك مدار كه ما
لوح مدح و ثناي تو به قلم لطف مينويسيم .اگر ترا هجو گفتند تو به حمد و ثنای ما آغاز كن.
اي محمد(ص) اين زمين و آسمان را خلق نكرديم مگر به خاطر تو .يا محمد سينهاي كه
در او سوز عشق ما بوَد ،دلي كه در حريق مهر و محبت ما باشد ،جاني كه غريق لطف قدم ما
باشد ،از كجا به بيگانگان ميپردازد؟ ما با آدم عهد بستيم كه تناول همه ثمرات اشجار بهشت
بر تو مباح است ،اما از ثمر اين شجر تناول مكن .آدم آن عهد را بشكست « و لقدْ عهِ دْ نا اِلي ادم
ِم ْن ق ْب ُل فن ِسي :و به يقين پيش از اين با آدم پيمان بستيم ،پس فراموش كرد».

نهي بر دو قسم است :نهي تحريم و نهي تنزيه .نهي تحريم آن است كه وعيد قرينه آن
باشد ،ولي در نهي تنزيه قرينه وعيد نيست .آدم آن نهي را تنزيه پنداشت و علت اين بود كه
مراتب عشق او به پاية عشق اشرف كاينات نرسيده بود.
اعطاء علم حقيقي به نسبت مراتب عشق انسان است .اما بايد بدانيم كه علم شريعت
آموختني است ،علم حقيقت يافتني است .علم شريعت به تلقين است ،علم حقيقت به نور يقين
است .حقيقت ،آفتابي است كه مرد به نور عزت از آفاق دل ميبيند .در آن مقام است كه جاللت
فاء اْلنْب ِ
ماء ُ
ِياء :عالمان جانشينان پيامبرانند».
خل ٌ
نبوت و رسالت دامن او گيرد «ا ْل ُعل ُ
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باالترين ستم آن است كه انسان بر خويشتن ستم كند ،به جاي طاعت ،معصيت نهد .به
جاي توفيق ،خذالن نشيند .شواهد معرفت رخت بردارد ،وسواس شيطان رخت فرونهد.
ل ل ِ ْل ُمؤْ ِمنين يغ ُّ
ُضوا ِم ْن
اي سالك از عالم تشتت بيرون آي و قدم بر عالم جمعيت نه« .قُ ْ

ابْصار ِِه ْم :بگو بر مؤمنان كه ديدگان از محرّمات فروپوشند» و ديدگان قلب را از هرچه دون حق
است ،فرو گيرند تا پراكندگي به جمع مبدل شود و بساط بقاء بگسترد و فرش فناء در نوردد،
زاويه اندوه را دربندد ،باغ وصال را در بگشايد.
عيدك ُْم :از اين زمين شما را آفريدهايم و در آن شما را بازمیگردانيم».
« ِمنْها خل ْقناك ُْم ِو فيها نُ ُ
آدمي هم قوالب است و هم ودايع .اعمال قوالب ،عبادات و طاعات ظاهري است ،و اعمال ودايع
عبادات و طاعات باطني و راز و نياز است .قوالب را فرمود «ف ِاذا فر ْغت فانْص ْب :پس چون فراغت

يافتي به طاعت دركوش» ودايع را فرمود «و اِلي ر ِّبك ف ْارغ ْب :و با اشتياق به سوي پروردگارت
روي آور» .پاداش قوالب را نقد نفرمود

«وا ّما م ْن خاف مقام ر ِّب ِه و نهي الن ْفس عنِ ا ْلهوي ف ِان ا ْلجنَة

ِهي ا ْلماْوي :و اما كسي كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را از هوس باز

داشت ،پس جايگاه او همان بهشت است» ،ولي تحفه ودايع را نقد نهاد «فا ْذك ُُروني ا ْذك ُْرك ُْم :پس
مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم» .قوالب را فرمود شما از آن منيد ،ودايع را فرمود من از آن
شمايم.
ت ِ
اي سالك ،خود را بشناس كه يك معني از معاني نور خدا كه همانا س ّر «و نف ْ
فيه ِم ْن
خ ُ
ُروحي :و از روح خود در آن دميدم» است ،در سويداي دل تو به وديعه نهاده شده ،سرّي كه
فرشتگان مقرب ،ارواح خود نثار آستانة مقدس اين س ّر ميكردند.
اي سالك ،تو از خاكياني تا در پرده لطف خاص نيامدهاي و نور علم بر دل تو تابان نگشته
و اسرار مواصلت به تو روي نياورده است .چون اين معاني در تو به ظهور آمد ،ترا پاك بايد
ثال اللُّؤْلُ ِ
گفت نه خاك« ،حم ٍ
ُون :گلي سياه و بدبو» نبايد گفت «كا ْم ِ
وء ا ْلم ْ
كن ِ
اء م ْسن ٍ
ُون :همچون
مرواريد ميان صدف نهان» بايد گفت .چون اين دُرر حقايق در درج دل تو نهادند ،در زمره
محبوبين درگاه حق به شمار آيي.
اي سالك ،كيميا كه مصنوع خلق است ميشايد مس را طال كند .عشقي كه در كانون
قلب تو متجلي است ،آيا نميشايد كه آن خاك را از كدورات پاك و منزه كرده تاج بر تارك
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افالك كند؟ و اگر اين كيمياي باطني ترا به مقام «اِ ْر ِجعي اِلي ربِّ ِك :به سوي پروردگارت بازگرد»
رساند ،عجبي نيست.
چون شراب وصال از دست ساقي وحدت نوش كني ،نور جمال در دل تو پيوندد و صفات
جمالي در تو متجلي گردد .اما ممكن است اين تجلي دوام نيابد و گاهي ستر به وجود آيد ،زيرا
كه اينجا مقام تلوين است مگر اين كـه صفات جاللي در تو متجلي شود ،در اين صورت تجلي
را انقطاعي نيست .در اين مقام است كه دوگانگي برخيزد ،ذره به صحرا رسد و قطره به دريا.

فصل هف مت

توحيد و اتحاد

توحيد يگانه گردانيدن دل است ،يعني تخليص و تجريد آن از ماسواي حق ،هم از روي طلب و
ارادت و هم از جهت علم و معرفت .يعني طلب و ارادت او از همه مطلوبات و مرادات منقطع شود و
همه معلومات و معقوالت از نظر بصيرت وي مرتفع گردد ،از همه روي توجه بگرداند و به غير از حق
او را آگاهي نماند.
توحيد را مراتبي است :مرتبة اول از نظر در آيات و مصنوعات و استدالل پيميبرد به خالق
كائنات .مرتبة دوم بعد از طي مراحل نظر و استدالل ،از همه ادلة عقليه و نقليه چشم ميپوشد .چه
ادله را به واسطه اشتمال بر قياسات و مناقشات حجاب ميداند ،به جهت آن كه عارفان طريق حق در
مشاهدات غيبي و الريبي ،جلوة محبوب را ديدهاند.
فرق است مابين توحيد و اتحاد .توحيد يكي كردن باشد و اتحاد يكي شدن .در توحيد شائبه
تكلّفي است كه در اتحاد نيست .كسي كه يگانگي مطلق در دلش راسخ گردد ،به اتحاد رسيده است.
البته اين مقام الهي هركسي را امكانپذير نيست ،جز كسي كه مدتي خود را با رياضات به زحمات و
مشقات طاقتفرسا افكنده باشد و نفس خود را با مجاهدتها به رنج اندازد تا از شراب طهور الهي او
را بچشانند و مقصد و مقصود او را به او بشناسانند.
كساني كه اين رموز و اشارات را نميفهمند و به گنجينههاي اصيل الهي دسترسي ندارند ،چون
در خيمة لذايذ و خوشيهاي دنيوي معتكف گرديدهاند و غرق در لذات مادي و بدني شده و اسير آن
گشتهاند ،به هنگام شنيدن اين سخنان با خطر عظيمي مواجه ميگردند كه عبارتند از وارد شدن به
ظلمات و تاريكيهاي الحاد و سقوط در مهالك حلول و اتحاد ظاهري! و حال آن كه حق تعالي منزه
است از اين نسبتها.
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چكيدة كلمات و بيانات در اين زمينه بدان گونه كه درك آن بر افهام آسان باشد ،آن است كه
مبالغه در نزديكي به خدا را بفهماند و توضيح دهد كه عشق خدا به بيرون و درون و نهان و آشكار
بندة عاشق محيط ميگردد.
خداوند تبارك و تعالي ميفرمايد هنگامي كه بندهاي را دوست بدارم ،او را به خلوتگاه انس
ميكشانم ،چنان كه اين معامله با محبوبينم تحقق يافت .آنگاه او از ماسوي منقطع شده در عالم قدس
قرار ميگيرد .فكر و انديشه او را مستغرق جمال و اسرار ملكوت خويش مينمايم ،تمام نيروهاي باطني
او را حيران درخشش انوار جبروت خود مينمايم .پس در اين صورت گام او در مقام «ا ْو ا ْدني :فناء و
وصال مطلق» ثابت ميگردد و گوشت و خونش با عشق من ميآميزد ،تا آن كه از خود غافل و از
احساس چشم ميپوشد .اغيار را از دل بيرون كرده به كلي از نظر او ميافتد تا آن كه من به منزله
گوش و بصر او باشم .در پيش نظر و فكر و دل و روح و جان من يار است ،همين يار ،همين است و
ديگر هيچ ،تا آن كه به مقامي رسد كه گوش او جز ذكر من نشنود ،چشم او جز مرا نبيند ،بلكه چشم
و گوش خود را «من» ميداند.
اي سالك ،اگر خواهي معني حقيقيه «من» را بداني ،در اين جمله آسماني تفكري كن :الهي شكر
اليتناهي ،تو آني كه نور تجلي عشق خود را بر دلهاي ما تابان كردي ،چشمههاي محبت و عشق
خود را در سرهاي ما روان نمودي .اي نور ديده محبان و سوز دل عاشقان ،اراده فرما تا پروانهوار وجود
خود را فداي شعلة آن شمع فروزان و محبوب خود سازيم.
چون آئينه دل سالك صادق از تصرف مصقل توحيديه صقالت يافت و زنگار طبيعت و ظلمت
صفات بشريت از او محو گرديد ،پذيراي انوار غيبي گردد و سالك به نسبت صقالت دل ،آن انوار
مشاهده كند .در بدايت حال ،آن انوار در دل بر مثال بروق و لوامع و لوامح است.
چندان كه اين صقالت زياد گردد آن انوار نيز زيادت شود و گاهي بر مثال مشكوه و چراغهاي
متلوّنه و شمعهاي مختلفه و شعلههاي آتش متنوعه گردد ،و چون ترقي كند بر مثال كواكب خرد و
بزرگ ،و سپس بر مثال اقمار و بعد از آن بر مثال شموس پديدار شود.
نوري كه در اول ظاهر شود ،در قلب سالك خبير و ناهج بصير بر مثال بروق و لوامع و لوامح است
و اثرش آن است كه اندك اندك ،سالك به دنيا بيرغبت شود.
اگر بر مثال نجوم ظاهر گردد  ،سالك از تمام مشتهيات جهان صرفنظر كند .و اگر بر مثال اقمار
ساطع شود از دنيا و آخرت صرفنظر نمايد ،و اگر بر مثال شموس پديد آيد ،نه دنيا ميبيند و نه آخرت
ميشناسد و نميبيند مگر خداي خويش را بدون حجاب روح.
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بنابراين اتحاد آن نيست كه بعضي توهّم كردهاند كه يكي شدن بنده باشد با حق تعالي ،كه بعضي
ظاهربينان و از عالم باطن بيخبران به محض استماع اين كلمات و شنيدن سخنان و معاني غير
معروف عرفا ،اعراض نموده و زبان به طعن و ايراد و تكفير و تفسيق گشوده ،به ساير كلمات و مقامات
ايشان نمينگرند .بلكه مراد از اتحاد آن است كه عارفان طريق حق غير خدا نبينند و بيتكلف گويند
هرچه جز اوست از اوست.

در قبال عاليترين و شريفترين مقامات توحيد كه وصال است ،انسانها سه گروهند:
گروه اول  -كساني كه در منزل طبيعت و بشريت اقامت دارند ،هرگز ديار خود را ترك نميگويند.
ظلمات بشريت بر ايشان چيره گشته و از خواستن وصال كه مقدسترين آمال انساني است ،محرومند
و درصدد طلب آن بر نميآيند .آنان نميخواهند كه از ظلمت طبيعت و دركات آن رهايي يابند،
ميكوشند تا از دنيا نه به رضاي خدا كه به خاطر دنيا بهرهبرداري كنند .كردار ايشان تباه گردد و
آرزوهايشان بر باد رود ،عاقبت دچار دو آتش عظيم گردند :آتش دوزخ و باالتر از آن آتش فراق.
گروه دوم  -آن دسته از مسافرين طريق توحيدند كه در نجات خود ميكوشند ،ولي در بين راه
متوقف ميشوند ،ايشان نيز چند گونهاند:
الف  -كساني كه ديار خود را ترك گويند و در رياضت و مجاهدت و تزكيه نفس ميكوشند .هر
روز مراتب معنوي ايشان افزون ميگردد ،ولي آثار عالم بشريت و طبيعت در ايشان باقي است .در بند
خَلق ميمانند و به وصال نميرسند.
ب  -كساني كه خوف عذاب بر وجودشان مستولي گشته و نجات خود را از خداي تبارك و تعالي
ميطلبند ،ايشان هم در مرتبهاي از مراتب در زندان محنتاند.
ج  -كساني كه حب درجات بر آنان غالب شده از خداي خويش خواستار نه وصال ،كه طالب
جايگاه كرامت يعني بهشت ميگردند .اينان گرچه ممكن است دچار آتش دوزخ نگردند ،ولي به كمال
وصال هم نخواهند رسيد.
گروه سوم  -آن دسته از مسافرين راه توحيدند كه بار خود بندند ،ديار خويش را ترك گويند.
آنان طايريني هستند كه به قصد جزيرة سيمرغ به پرواز آمدهاند ،جز وصال نميانديشند و در طلب
غير آن برنميآيند .آنان در حد كمال در تزكيه نفس كوشند ،از نيرنگ بشريت پرواز كرده چنان اوج
گيرند كه اثري از آثار دو جهان در ايشان باقي نماند و سرانجام ،كمال وصال نصيب ايشان شود.
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آري توحيد واقعي آن است كه انسان از خود و عالم سفر نمايد .هرچه را بيند ،تدبير مدبّر و تقدير
مقدِّر بيند و فناء تمام اشياء و بقاء خالق آنها را مالحظه كند.
از خود در آي چون مار از پوست ،كه جوهر تمام عيشها در بيعيشي است و جوهر تمام
توانگري ها در غناي نفس .برو خود را بشناس ،اگر خود را شناختي از شادي و نشاط بگداختي .اگر
صحبت خود يافتي از هر دو عالم بپرداختي .خواص ،غواصي در درياي فكرت نمايند ،و عوام حيران و
سرگردان در بيابان غفلت مانند .قلوب نه تنها خفته كه غالبًا مرده ،قلبي كه زنده شد رنگ نپذيرد.
عارفي يكي را گفت تا كي سياحت و گرد عالم گشتن؟ گفت اگر آب يك جا جمع شود ،متغير
گردد .عارف فرمود :تو چرا دريا نباشي كه متغير نشوي و آاليش نپذيري؟! قلبي كه با درياي رحمت
خالق ازلي اتصال يافت ،هرگز اسير رنگ نگردد.
براي نيل به مقام شامخ توحيد ،سالك بايد از عالم شريعت و طريقت بگذرد و مراحل وحدت را
طي كند تا به عالم حقيقت رسد .در اين مسير توقف جايز نيست ،هر روز بلكه هرآني بايد بر مراتب
تزكيه و تصفيه خويش بيفزايد .مدام در حال توبة نصوح باشد ،آاليش معاصي را از خود بزدايد ،اغيار
را از دل بيرون كند تا بتواند از عالم خبر گذشته به توفيق حق به عالم عيان رسد و به نظر خاص الهي
و تعاليم استاد ،خويشتن را به عالم حقيقت رساند تا در رديف مرداني قرار گيرد كه وجه خدايند .در
ْلل و ْ ِ
ج ُه ربِّك ُذوا ْلج ِ
ل م ْن عل ْيها ٍ
اْلكْرامِ :هر
اين صورت حيات طيبة ابدي نصيب او گردد « ُ
فان و ي َْبقي و ْ
ك ُّ
چه بر زمين است فانيشونده است و وجه باشكوه و ارجمند پروردگارت باقي خواهد ماند» .در اين مقام
است كه ابرهاي تراكم خطايا از افق دل كنار رفته خورشيد آسمان حقيقت بر دلش تابش كند و دل
عرش معالّي خدا و نشيمنگاه او گردد.
اي سالك! شريعت از مكاسب است ،حقيقت از مواهب .رسيدن به حقيقت ،موهبت الهي است.
در مكاسب متوقف مشو ،خويشتن را به منطقه جاذبة الوهيت رسان تا از مواهب الهي برخوردار گردي.
اي سالك! در عالم شريعت او را ميپرستي ،در عالم حقيقت او را ميبيني .بر شريعت اثبات
است ،بر حقيقت نفي .در عالم شريعت اگر خويشتن را اثبات نكني ،يعني خود را نشناسي
به هالكت افتي .اما در عالم حقيقت ،نفي خويشتن است بايد عدم به اقبال تو آيد .يعني در قبال
قدرت خدا خويشتن را در حكم عدم بداني .در عالم حقيقت كسي كه خود را اثبات كند ،به كفر افتد.
سالكين حقيقي را آن حال است كه اگر امري رسد ،آمادهاند كه جان خود را در راه خدا فدا كنند.
آنان پروانگان شمع ازلياند و ميخواهند جان خود را در راه وصال حق قرباني كنند ،چنان در عشق
او بسوزند كه حتي خاكستري هم از ايشان باقي نماند .الهي اين قرباني را از آنان بپذير .اي كعبه جانان
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و اي كعبة آمال ،بگذار آن پروانگان جمال ،ترا طواف كنند .چه افتخاري باالتر از اين كه بفرمايي اين
قرباني را از آنان پذيرفتم! به به چه مبارك سودايي! اگر به ديدة دل بنگري اين حقيقت است نه مجاز.
متعلمين مكتب ربوبي آنانند كه از مراحل و منازل كثرت گذشتند و به مقام وحدت رسيدند.
آنان نه دنيا خواهند ،نه عقبي .دنيا را به خاطر دنيا نخواهند و نه آن را ترك كنند ،بلكه تمام حركات
جزيي و كلي آنان به رضاي حق باشد.
وحدت را مراتبي است :وحدتي است قبل از خبر ،اما آن را بهايي نيست .وحدتي است بعد از
خبر ،ولي اين وحدت هم انسان را به لقاء نميرساند و گاه ممكن است او را گمراه كند .اگر سالك به
توفيق حق مراحل و منازل عالم بيخبري و خبر را طي كرده و خويشتن را به عالم عيان رساند ،در
اين صورت وحدت عالم عيان بر او اعطاء گردد و اين وحدتي پربهاست .در عالم عيان ،سالك از موحدين
به شمار آمده و خداي تبارك و تعالي او را از شرك جلي و خفي رهانيده است.
سالك عارف به توفيق الهي و نظر و توجه خاص حضرت مولي و تعاليم عاليه بزرگان ،اين مراحل
را نيز طي كرده و خود را به عالم وصال رساند .وحدتي است در عالم وصال كه باالترين وحدتهاست.
اين جاست كه سالك به حقيقت رسيده و دلش با نور محض اتصال يافته است .او در برابر بحر اليتناهي
قرار گرفته ،براي او لباس غواصي آورند تا به آن ملبس شده خويشتن را به دريا افكند و گوهر شبافروز
بصيرت به دست آورد .در اين مقام است كه عاشق و معشوق و عشق را يكي بيند ،عالم و معلوم و علم
را يكي بيند.

سالك حقيقي بايد خود را بشناسد و بداند كه آدميت عالم ظاهر است ،دل سليم عالم معني.
آدميت صدف دل است ،دل صدف نقطة س ّر .آدميت در صورت دل متحير و دل در نقطه سرّ .نظر
خاص خداي تبارك و تعالي شامل نقطة س ّر شد و كعبه از اين نظر شرافت يافت «ف ْلي ْع ُب ُدوا رب هذا ا ْلب ْي ِت:

پس بايد خداوند اين خانه را بپرستند» و در سورة ديگر فرمود «و طهِّ ْر ب ْيتِي :و خانهام را پاكيزه دار» .در
اوّلي اضافت نام خود به خانه كرد و زائرين را كسان خود خواند .در ديگري اضافت خانه با نام خود
كرد «طهِّ ْر ب ْيتِي :بيت مرا ،يعني دل خويش را پاك گردان» ،يعني تو از آن مني ،من از آن تو!
طالب حقيقي چنان در تزكيه نفس كوشد كه وارد عالم درون شود كه عبارتند از دل ،روح ،سرّ.
او بايد اول قدم به عالم دل نهد ،سپس به عالم روح و سرانجام به عالم س ّر رسد تا سفر روحاني خود
را به پايان رساند.
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سالك را در طريق حق براي رسيدن به دل ،سه عالم است :عالم فناء ،عالم جذبه ،عالم قبضه.
عالم فناء آن است كه سالك نفس خويش را فاني سازد و صفات ذميمة خود را نابود نمايد .مراد از فناء
نفس ،غافل بودن از آن است و مراد از نابودي صفات ذميمه ،تبديل آنها به اوصاف حميده است .عالم
جذبه ،عالمي است كه سالك در جذبة الوهيت قرار ميگيرد ،و عالم قبضه آن است كه سالك در قبضه
خداي سبحان واقع ميگردد.
اي سالك ،در اين مقام است كه نور توحيد سراسر وجودت را تصرف كند .سنگت اكسير گرانمايه
گردد ،مس دلت زر ناب شود .انوار توحيد پرتوي بر تو افكنده و در زمرة سالكين حقيقي قرار دهد و
به عوالم قلب كه تسليم و رضا و تفويض و طمأنينه و تسكين است ،راهنمايي كند.
ظهور جمال حق چنين است كه انوار جمال بر دل سالك مشتاق بتابد و روح او را در برگيرد و
به معادن فطرت كه عالم س ّر است ،رهنمايي كند .مظهر جمال يا مجالي تجلي جمال حق در اينجا
دل است ،و آنچه به معادن فطرت يا عالم س ّر كشيده ميشود ،روح است .مقامي است كه سالك به
حد اعالي مقام «ْل اِله اِْل الل ُه» رسيده ،او مجذوب و محبوب خداست.
اي سالك با ْل اِله اِْل الل ُه در دل را باز كن ،با ْل اِله اِْل الل ُه مرغ سرّت را از قفس بيرون آور و بدان

كه غذاي اين مرغ ْل اِله اِْل الل ُه استْ .ل اِله اِْل الل ُه مغناطيس دل و جان و روح است

«اْل اِن ا ْو لِياء الل ِه ْل

خ ْو ٌ
ف عل ْيهِ ْم و ْل ُه ْم ي ْحزنُون :آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمي است و نه آنان اندوهگين میشوند».

مجذوب سالك پس از مشاهده و مكاشفه ،قدم در راه مجاهدت مينهد و راهنماي ديگران ميشود.
مجذوبي فرمايد :در بدايت راه ميپنداشتم كه من او را ياد ميكنم ،ميشناسم ،دوست دارم ،چون به
انتهاي راه رسيدم ،روشن گرديد ياد او ،شناخت او ،و محبت او پيش از من بوده است.
مجذوب سالك هم عاشق است و هم معشوق و هم عشق .اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است.
چون عوارض از بين رود ،دوگانگي برخيزد يگانگي پديد آيد ،جاي كثرت را نور وحدت و يگانگي فرا
گيرد.
كثرت كه امري است موهوم ،به نسبت معرفت از بين رود و سفر روحاني و معنوي ،جز رفتن از
كثرت به وحدت ،يا از نكرت به معرفت نيست؛ و اين مقام از آن سالكاني است كه به مرتبة اعالي
توحيد يا ْل اِله اِْل الل ُه رسيدهاند.
نخستين كسي كه از عالم كفر ْل اِله بر عالم عدل گام نهاد ،آن فرشتة مردود ابليس بود و نخستين

كسي كه از عالم ايمان اْل الله گام بر عالم فضل نهاد ،برگزيده خدا حضرت آدم عليه السالم بود .سرلشكر
عالم عدل ابليس شده و سرلشكر عالم فضل ،حضرت آدم .اي سالك به خود نگر و ببين كه تو از عالم
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كفر ْل اِله بر عالم عدل گام نهادهاي و به ابليس ملحق شدهاي ،يا به توفيق حق از عالم ايمان اْل ّ الله بر
عالم فضل گام نهادهاي و به آدم پيوستهاي؟!
خداي تبارك و تعالي فرمود ْل اِله اِْل الل ُه حصن من است كسي كه داخل حصن من شود از عذاب

من ايمن خواهد بود .اما اين حصن وقتي استوار است كه حدود ْل اِله به حدود اِْل الل ُه پيوندد ،در غير
اين صورت آن مكان خرابهاي بيش نيست.
اگرچه همة مسلمانان ْل اِله اِْل الل ُه گويند ،اما تنها گفتن لفظ ْل اِله اِْل الل ُه موجب خروج از زندان

كفر نيست ،بلكه بايد نور ْل اِله اِْل الل ُه بر باطن او رسد .كسي كه در لفظ ْل اِله اِْل الل ُه متوقف است و نور
آن بر باطن او نفوذ نميكند ،منافقي بيش نيست «يا ايُّها الذين امنُوا ا ِمنُوا ب ِ
ِالله و ر ُسولِ ِه»،

ل
«و ا ْل ُمؤْ ِمنُون ُ
ك ٌّ

امن ب ِ
ِالله :اي كساني كه ايمان آوردهايد به خدا و پيامبر او ايمان آوريد» .گويندة ْل اِله اِْل الل ُه بايد در بند

دنيا و درهم و دينار نباشد و االّ گويندة با اخالص نيست ،زيرا كه نور ْل اِله اِْل الل ُه در دل او مشاهـده

نميشود «ي ُقولُون بِا ْف ِ
واههِ ْم ما ل ْيس في قُلُو بِهِ ْم :بـه زبان خويش چيزي میگفتند كه در دلهايشان نبود».

اكنون كدام زبان است كه اين كلمة مقدس «ْل اِله اِْل الل ُه» را ذكر نمايد؟ «اُ ْذك ُُروا الله ِذكْرا ك ثيرا :اي

كساني كه ايمان آوردهايد خدا را ياد كنيد يادي بسيار» آن ذكري كه ذكر ذاكر و مذكور باهمند ،و
گاهي نور ذكر ذاكر با نور مذكور آميخته شود.
وقتي سالك طريق حق در مقام صبر و شكيبايي روي دل از ماسوي بركنده متوجه به خدا نمود،
آنگاه خدايي كه بر همه چيز قادر است ،تمام مشكالت را بر او آسان كرده ،دورترين راه را بر او نزديك
ميگرداند .او ميداند كه مقتضي خداوند مهرباني و رحمت است ،ديگر در حصول شدايد و مصائب،
همّ و غم كجا!
البته هركسي را نرسد كه قدم به اين مقام الهي گذارد .اين مقام كساني را سزاست كه به سبب
تزكيه و تسليم و رضا از عالم خلق بگذرند و به عالم امر رسند .كالم خدا ديگر است و كتاب او ديگر.
كالم الهي امري است ،كتاب او خلقي .بر كالم الهي تكثر و تضاد راه نيابد «و ما ا ْمرنا اِْل ّ ِ
واحدةٌ :و امـر
ُ
ما جز امري يگانه نيست» ،لكن عالم خلق داراي تكثر است.
همچنان كه كتاب الهي داراي آياتي است ،كالم الهي كه امري است نيز داراي آياتي است .تا
انسان در تحت زمان و مكان واقع شده ،آيات الهي را به تدريج بر او ميخوانند و مينمايند ،يكي پس
از ديگري ،از حالي به حالي ،در ساعتي پس از ساعتي ،در روزي پس از روزي .اما وقتي مرد الهي به
كحل هدايت ،ديدة دل را بينا نمود ،در اين مقام او از عالم خلق گذشته و به عالم امر رسد.

282

سفر به کعبه جانان

روح از عالم امر است كه اختصاص قربي دارد و هيچچيز به خدا نزديكتر از روح نيست .عالم امر،
عالمي است كه كيفيت و مساحت نپذيرد .بدين سبب آن را عالم امر گويند كه به خطاب «ك ُْن :باش»
بيامتداد زماني و واسطة مادي به وجود آمد .يعني از منشأ كاف و نون ،خطاب «ك ُْن» برخاست و صفت
حيات « ُهوالح ّي :اوست زنده» يافت و قائم به صفت قيومي گشت.
براي چنان سالكي هرگز موت نيست ،چه موت ظاهري نه سبب عدم كه براي مردان الهي ،جدايي
از غير خود است ،جدايي از انتسابات اعتباري به اين و آن .موحدين حقيقي قبل از موت قهري طبيعي،
به موت ارادي از عالم خلق گذشته و به عالم امر رسيدهاند ،آنان صاحبان نفوس مطمئنه هستند.
آنچه در دنيا سبب اطمينان نفس ميشود ،نسبتش به ثقل اولي و آنچه سبب تحير نفس ميگردد،
نسبتش به خفت اولي .آنچه ثقيل است در قبال طوفانهاي حوادث و جريانات روزگار تغيّرناپذير است،
ولي آنچه خفيف است به اندك حادثه و جرياني متغير و متزلزل ميشود.
ابليس از آتش آفريده شده «خل ْقتني ِم ْن نارٍ و خل ْقت ُه ِم ْن طينٍ  :مرا از آتشي آفريدي و او را از گل
آفريدي» و آدم از گل ،افعال ابليس ،نسبتش به خفت اولي ،لكن افعال مرد الهي ثقيل است

«فا ّما م ْن

ٍ
عيشة ِ
راضي ٍة :اما هر كه ترازوهاي اعمالش سنگين باشد پس وي در زندگي خوشي
ت موازين ُُه ف ُهو في
ث ُقل ْ

خواهد بود».
آري اگر خورشيد توحيد بر دل تفريد بتابد ،دل منوّر شده و تعيّنات و رسوم از او مضمحل گردد.
ايشانند كه حاصل دنيا و عقبي در قمارخانه تفريد و در حلقة پاكبازان تجريد در باختهاند .اگر مردي
اين راه داري ،قلندرانه بايد از سر تعينات خويش برخيزي و ذرهاي هستي در وجوه احوال خود نگذاري
و با لباس تقوي ملبس شوي «و تزو ُدوا ف ِان خ ْير ال ّز ِاد الت ْقوي :و براي خود توشه برگيريد كه در حقيقت
بهترين توشه پرهيزگاري است» .اگر وصل خواهي پاي از دايرة هستي بازكش و بدان كه كيمياي
عظيم در حلقة غيب است نه در بازار.

عارفان طريق حق ،بلبالن خوشنواي گلزار توحيدند .آنان داراي قدم ثابت ،ايمان راسخ ،صبر
بيكران و روح شادمانند .آري آن دل خوش است كه او در آن دل است.
عارف موحد ،دلباختهاي است كه شيفته و شيدا و عاشق جمال حق است .بلبل روي فطرت انس
با گل و گلستان دارد ،النه و كاشانه خود را در گلستان ميسازد .ديده نشده بلبلي در باديه و كوير و
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بيابان خانه سازد .او در كنار گل است ،بلبل عاشق گل است و حيات او محضر گل .فطرتًا انس انسان
نيز با جمال خداست .عارف عاشق آن شمع ازلي است .بديهي است جاذبة عشق گل اليزال ،بلبالن را
به گلستان عشق مجذوب كرده است .جاذبة عشق ،مباركترين دعوتهاست ،دعوتي از ناحيه آن گل
اليزال .گل اليزال را از اين دعوت ،نظر خاصي است ،معشوق ازلي را وظيفه ناز است و بلبالن را راز و
نياز.
اما سالك عارف نبايد از شر دشمنان ،باالخص از شر شيطان و نفس اماره مطمئن گردد .بلكه
هرآني بايد مراقب حال خويش شده و از شر اين دشمنان بزرگ به خدا پناه برد .قرين بد شيطان است
كه نقاب تلبيس بربسته و بر باطن بنده راه يافته و بر او مسلط شده .سيئات اعمال را در نظر بندگان
ميآرايد تا آنان را به مخالفات كشاند و از صراط مستقيم برگرداند «و ز ين ل ُه ُم الش ْيطانُ اعْ مال ُه ْم فصد ُه ْم
عنِ

السبيلِ  :و شيطان كارهايشان را در نظرشان بياراست و از راه بازشان داشت» .صعبتر از آن ،نفس

است كه بزرگترين دشمنان است .شيطان اگرچه خصم است ولي در مؤمن طمع كفر ندارد ،از او
طمع معصيت دارد ولي نفس به كفر ميكشد و طمع كفر دارد.
به حضرت داوود(ع) وحي رسيد كه اي داوود! كارزار نفس را كمر بند كه او كارزار ترا كمر بسته
است .حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :از جهاد اصغر برگشتيم به جهاد اكبر ،دشمن را به شمشير از خود
دور توان كرد ،ولي نفس را دور كردن از آن صعبتر بوده و از شر او ايمن نتوان شد .با هر دشمني كه
بسازي از شر او ايمن شوي ،لكن اگر با نفس بسازي ،هالكت تو حتمي است.
اي سالك! مراقب خويش باش كه مبادا از دنيا بيايمان به آن ديار باقي رهسپار گردي .بدان
انسان مؤمن و عاقل چون از اين دنياي فاني به دار باقي رهسپار گردد ،غسّال او را ميشويد .خداي
تبارك و تعالي ميفرمايد :اي مقربين درگاه من بنگريد چنان كه آن غسال ظاهر او را ميشويد ،من
با رحمت خود باطن او را ميشويم .ساكنان حضرت جبروت گويند خدايا ما را خبر ده آن چه نوري
است كه از دهان او شعلهور است؟ ميفرمايد :آن نور جالل ماست كه از باطن به ظاهر تجلي كرده و
او را گويند :در رو بـه اين جاي ناز كـه هم طوبي بيني ،هم زلفي و هم حسني .طوبي عنايت بيعتاب
است ،زلفي نعمت بيحساب ،و حسني ديدار بيحجاب.
اي سالك ،نگر تا گمان نبري كه فردا چون عاشقان درگاه عزت و مستغرقين بحر يقين به مقام
مشاهده رسند ،از مراتب شوق ايشان كاسته ميگردد .در ماهي طپشي است كه اگر آب همه بحار عالم
را جمع كني ،ذرهاي از طپش او كاسته نميگردد .امروز ايشان در عين شوقند و فردا در عين ذوق.
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در اينجا بايد به نكتة مهمي توجه نمود كه سالك را با خدا دو صحبت است :اجابت ،استقامت.
اجابت عهد است ،استقامت وفا .اجابت شريعت است ،و استقامت حقيقت .درك شريعت هزار سال را
به ساعتي توان كرد ،اما درك حقيقت ساعتي را به هزار سال ممكن است نتوان يافت .فردا بر همة
شريعت ،قلم نسخ در كشند اما عهد محبت و عقد معرفت ،نشايد كه منسوخ گردد .اگر به جنت روي،
هر ساعتي كه بر تو بگذرد ،از معرفت خدا عالمي به روي تو گشوده گردد كه پيش از آن نبود.
كمال اين توفيق از آن سالكاني است كه مراتب معرفت توحيدي خود را به كمال رسانيدهاند «اِن

استقا ُموا :در حقيقت كساني كه گفتند پروردگار ما خداست سپس ايستادگي
الذين قالُوا ر ُّبَنا الل ُه ثُم ْ
استقا ُموا :سپس
كردند»« .قالُوا ر ُّبَنا الل ُه :گفتند پروردگار ما خداست» اشارت است به توحيد اقرار« ،ثُم ْ

استقامت كردند» اشارت به توحيد معرفت .توحيد اقرار عامة مؤمنان راست ،و توحيد معرفت ،عارفان
و صديقان راست .توحيد اقرار آن است كه خدا را يكتا گويي ،توحيد معرفت آن است كه با خدا يكتا
باشي.
يكي از عارفان كه در مقام علم ايستاده و از توحيد اقرار نشان ميداد ،مريدي از او پرسيد :آيا
خدا را ميشناسي؟ فرمود :آيا در جهان كسي هست كه خدا را نشناسد؟ بعد از مدتي كه آن عارف،
غريق بحر توحيد معرفت بود و حريق نار محبت ،پرسيدند :آيا خدا را ميشناسي؟ فرمود :من كه باشم
كه خدا را بشناسم ،آيا در جهان كسي هست كه خدا را بشناسد؟!
توحيد معرفت آن است كه در تصديق به نهايت تحقيق رسد و در حدائق حقايق ايمان ،به قدم
صدق و يقين بخرامد و قالده تجريد بر جيد تفريد ببندد ،و شراب وصال از دست ساقي وحدت گيرد
و در باغ لطائف ،گل معارف ببويد و عالم علوي و سفلي به هم زند.
«تَتَنزلُ عل ْيهِ ُم ا ْلمْلئِك ُة اْل ّ تخافُوا و ْل ت ْحزنُوا و اب ِْش ُروا بِا ْلجن َِة :فرشتگان بر آنان فرود میآيند و گويند
هان بيم مداريد و غمين مباشيد و به بهشت شاد باشيد» .اي كساني كه راه توحيد معرفت رفتيد،

محزون نشويد فرشتگان از آسمان فروآيند «و ْل تخافُوا ِم ْن ع ْز ِل ا ْلوِْلي َِة :مترسيد كه شما را امروز از عزل
واليت بيم نيست» .اندوه مداريد كه شما را مؤاخذت نيست .شاد باشيد كه شما را جز لطف ازلي بدرقه
و همراه نيست ،بنازيد كه براي شما از دوست پيغام شادي آمد

ْاْل ِخر ِة :در زندگي دنيا و در آخرت دوستانتان ماييم».

ن ا ْو لِياؤُ ك ُْم فِي ا ْلح ِ
يوة ال ُّدنْيا و فِي
«ن ْ
ح ُ

«فِي ا ْلح ِ
يوة ال ُّدنْيا ب ْ
يمان ،و فِي ْاْل ِخر ِة بِا ْلغ ُْف ِ
ِ
ران؛ و
ِاْل

حصيلِ ا ْلم ْغ ِفر ِة؛ فِي ا ْلح ِ
فِي ا ْلح ِ
يوة ال ُّدنْيا بِا ْل ُمحب َِة و فِي ْاْل ِخر ِة بِا ْل ُق ْرب َِة؛
حقيقِ ا ْلم ْعرِف ِة و فِي ْاْل ِخر ِة بِت ْ
يوة ال ُّدنيا بِت ْ

يوة ال ُّدنْيا بِا ْلم ِ
فِي ا ْلح ِ
شاهد ِة و فِي ْاْل ِخر ِة بِا ْلمعايَن َِة :در زندگی دنيا به ايمان و در آخرت به غفران ،در حيات
ُ
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دنيا به تحقيق معرفت و در آخرت به تحصيل مغفرت ،در زندگی دنيا به محبت و در آخرت به تقرب،
در حيات دنيا به مشاهدت و در آخرت به معاينه و ديدار».
فرشتگان گويند خوشا به حال امتي كه چنين كالم پاكي بر ايشان فروآيد .خوشا بر آن زبانها
كه اين خواند .طوبي به آن سينهها كه صدف اين درّ مكنون گردد .صدّيق اكبر بايد كه جمال نبوت و
كمال رسالت بيند .ديدة فاروق بايد كه روشنكننده صبح ازل بيند .حرم را به نامحرمان و غافالن
نمودن شرط نيست.
غافالن دو قسمند :يكي اين كه از دين خود و صالحيت خويش غافل ماند و مغلوب نفس گردد،
ديده فكرت و عبرت بر هم نهد كه حاصل وي اين است «والذين ُه ْم ع ْن اياتِنا غافِلُون :و كساني كه از
آيات ما غافلند» .قسم دوم ،غافل پسنديده است كه سلطان حقيقت بر باطن او استيال يافته و چنان
در انكشاف جمال ،مستهلك شده كه از خود غافل گشته است.
گروه اول گرفتار درياي هالك هستند و گروه دوم بر درياي نجات .خداوند تبارك و تعالي در آيه
ح ِ
ُجاج :و دو دريا يكسان نيستند اين يك
حا
ب فُ ٌ
شريفه «و ما ي ْستوِي ا ْلب ْ
رات سائِ ٌغ شرا ُب ُه و هذا ِم ْل ٌ
ٌ
ران هذا ع ْذ ٌ
شيرين تشنگيزدا و نوشيدنش گواراست و آن يك شور تلخمزه است» اشاره به دو دريا ميفرمايد :يكي
فرات و ديگري اجاج؛ يكي درياي نجات و ديگري درياي هالك كه ميان بنده و خداست.
درياي هالك داراي پنج كشتي است :حرص ،ريا ،اصرار بر معاصي ،غفلت ،قنوط .كسي كه بر
كشتي طمع نشيند به ساحل حب دنيا رسد .كسي كه بر كشتي ريا نشيند به ساحل نفاق رسد .كسي
كه بر كشتي اصرار بر معاصي نشيند به ساحل شقاوت رسد .كسي كه بر كشتي غفلت نشيند به ساحل
حسرت رسد .كسي كه بر كشتي قنوط نشيند به ساحل كفر رسد.
درياي نجات را نيز پنج كشتي است :خوف ،رجا ،زهد ،معرفت ،توحيد .كسي كه بر كشتي خوف
نشيند به ساحل امن رسد .كسي كه بر كشتي رجا نشيند به ساحل عطا رسد .كسي كه بر كشتي زهد
نشيند به ساحل قرب رسد .كسي كه بر كشتي معرفت نشيند به ساحل انس رسد .كسي كه بر كشتي
توحيد نشيند به ساحل مشاهدت رسد.
آري عارفان و صاحبدالن از طريق اشراق ،ادراك كماالت و علوم باطني ميكنند .آنان چون از راه
دل به منازل روحاني و مقامات معنوي راه مييابند ،دلهاي ايشان مشكات انوار و مجالي تجلّي است.
خداي تبارك و تعالي خواست روي عدم بساطي از قدم بگستراند ،به نور حكمت دلهاي اولياء
خود را منور ساخت و به سوي خود راهنمايي فرمود .ايشان را از دو بيني نجات داد ،همه يكبين و
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يكنظر شدند ،يعني از كثرت روي به وحدت آوردند .حقتعالي ايشان را به خزائن علمي ،مكرّم و به
حفظ ودايع خود مخصوص گردانيد .نور مدلول آيه كريمه «و لن ْج ِز يَن ُه ْم ا ْحسن الذي كانُوا ي ْعملُون :و آنها
را به بهترين اعمالي كه انجام دادهاند پاداش ميدهيم» آنان را در برگرفت و نور كلمه صدق را قدوة
آنان ساخت.
درود خدا بر راهروان پاك طريق حق ،بر آن عاشقان الهي است .ايشان اعالم اسالمند ،امان
جهانند ،بر سر كوي شريعت داعيانند ،بر لب چشمة حقيقت ساقيانند .ايشانند كه گوي دولت از ميدان
مسابقت مبارزان صفوف واليت بربودند.

ٍ
دير :در حقيقت خدا بر هر
خداوند متعال به هر چيزي قادر و تواناست «اِن الله علي ُ
ك ِّ
ل ش ْيء ق ٌ

چيزي تواناست» .قدرت او بحري است عظيم و اليتناهي ،علم بشريت طاقت كشش آن را ندارد ،وهم
و فهم بدان نرسد .سالك هرچه پيش رود متحيرتر گردد ،هرچه در اين باره از معاني بهرهمند شود
افتادهتر آيد .همة موجودات و مخلوقات نمودي است از قدرت او؛ اين همه وحيها و الهامات ذرهاي
است از علم او.
حضرت داوود و سليمان اگرچه به حكم نبوت مشتركند ولي در درجه و فضيلت ،متفاوتند .نبيني
كه خداوند تبارك و تعالي سليمان را در علم فهم افزوني داد و فرمود «ففه ْمناها ُسل ْيمان :پس آن را به
سليمان فهمانديم» .مُلك عظيمي او را عنايت فرمود ،منت ننهاد ولي چون علم فهم را بر او عنايت
فرمود ،منت نهاد «ففه ْمناها ُسل ْيمان».
علم فهم وراء علم تفسير و تأويل است .علم تفسير و تأويل به تعليم و تلقين است ،اما علم فهم
به الهام و وحي است .علم تفسير بدون استاد در كار نيست و علم تأويل بدون اجتهاد راست نيايد .علم
فهم را معلم جز حق نيست.
محبوبين و مقربين درگاه الهي از اين علم مقدس بهرهمند شدند .علم ايشان بـه جائي رسيد كـه
تخم ارادت بكشتند و بر دوستي گرفتند .ايشان را در هر حرفي مقامي و در هر كلمهاي پيغامي و در
هر آيتي واليتي است .ايشان روزها در كارند و شبها در خمارند ،روزها راه جويند و شبها راز گويند.
ملكا! توفيق ده تا ما هم در ميدان جالل تو در صف صدّيقان و موحدان ،ذكر تو گوييم و در
دارالجالل كل ،راه وصال تو پوييم .در مجمع عارفان ،گرد كعبة وصال تو طوافي كنيم.
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در آية شريفه

«و لقدْ

ك ت َْبنا فِي الز ُبورِ :و در حقيقت در زبور نوشتيم» كلمة «ك ت َْبنا» به معني خبر

داديم ميباشد و در آخر آيه شريفه ،كلمة «صالِ ُحون :شايستگان» اشارت است بر امت حضرت محمد(ص).
يعني اي موسي ،اي داوود خبر داديم از امت محمد(ص) كه

ن
ايشان شايستگان و برگزيدگان مايند« .ن ْ
ح ُ

السابِ ُقون :ماييم آخرين امت که بر همه سبقتگيرندگانيم» در ظاهر بيگاه خيزان بودند ،در
ْاْل ِخ ُرون ّ
باطن بگاه خيزان .آفتاب قدرت ،پيراهن سياه عدم چاك ميكرد و صبح مشيت ميدميد كه ايشان
برخاسته بودند.
حضرات انبياء و رسل كه َعلَم سعادت و رايت اقبال بر درگاه سينه نصب كرده و مفاتيح كنوز
خيرات و خزاين طاعات در كف كفاف ايشان نهادهاند ،كي صورت بندد كه صولت غوغاي لشكر
شياطين ،راه به ساحات اقبال ايشان برد؟ «اِن ِعبادي ل ْيس لك عل ْيهِ ْم ُس ْلطانٌ  :در حقيقت تو را بر بندگان
من تسلطي نيست».
فرمان آيد داوود را كه اي داوود! برخيز دوستان ما را در بوستان لطف به آواز خوش خويش
ميزباني كنُ « .س ْبحان الل ِه» مائده چنان مائده ،دعوت چنان دعوت ،ضيافت چنان ضيافت! مريد به مراد
خود رسيده ،مرغ به آشيان خود پريده ،دوست به دوست رسيده است.
«قدْ ا ْفلح ا ْل ُمؤْ ِمنُون :به راستي كه مؤمنان رستگار شدند» در سراي راز نزول كرده ،بر بساط انبساط

آرام گرفته ،در حظيره قدس خلعت فضل پوشيده ،كساني كه معني كماليه «يرِثُون ا ْل ِف ْرد ْوس :بهشت را

به ارث میبرند» متوجه ايشان است .ما هم بايد نسبت و نسب خود را راست كنيم تا از اين ارث باطني
بهرهمند شويم.
چنان كه بهرهمندي وراث از ارث متفاوت است ،بندگان خدا نيز نسبت به مراتب عبادات و طاعات
از ارث باطني بهرهمند خواهند شد .گروهي كه مقام ايشان از همه باالتر و به خدا نزديكترند ،اصحاب
علّيين است .ايشانند كه دو گيتي به آب انداختند و به غير ننگريستند.
آري سالكي كـه خواهان سعادت ابدي است ،بايد بـه تزكيه و تقوي حجابات راه را برطرف سـازد.
«ولقدْ خل ْقنا ف ْوقك ُْم س ْبع طرائِق :و به راستي باالي سر شما هفت راه آفريديم» در نظر ارباب معرفت ،مراد
از «س ْبع طرائِق :هفت راه» هفت حجابند كه مانع حركت به سوي خدا ميشوند كه عبارتند از :عقل،

علم ،قلب ،نفس ،حس ،ارادت و مشيت.
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گاهي عقل ،انسان را به اشتغاالت دنيوي وادار كرده و او را از حركت به سوي حق باز ميدارد.
وقتي علم ،انسان را به ميدان مباهات ميكشاند نسبت به اقران و او را در وهدة تفاخر و تكاثر اندازد.
زماني قلب ،انسان را به دالوري و دليري و تهور ميكشاند تا در معارك و امور باطل شركت كند به
جهت صيت دنيوي و خود را به ورطة هالكت مياندازد .نفس دشمن انسان و دين اوست .اي سالك
خود را براي مبارزه با او آماده كن و گرنه چنان افتي كه برنخيزي .حجابات ديگر حس شهوت و ارادت
معصيت و مشيت فترت است .شهوت و معصيت ،حجابات عامة خلق است و فترت ،حجاب خاصان در
راه حقيقت است.
جوانمردان طريقت از اين حجب گذشته و هرآني در مقام توبه و بازگشت به حق هستند ،آنان به
غير ننگرند و ديده همت به كسي باز نكنند .در بيداء كبريا خود را گم كرده چنان آتش حسرت در
كلبة وجود خود زنند كه به غير حق ننگرند و در درياي هيبت به موج دهشت غرق گشتهاند.
ب و قابِلِ الت ْو ِب :آمرزنده گناه و توبه پذير» .در
خداوند متعال در قرآن مجيد ميفرمايد «غافِ ِر الذنْ ِ
اين آيه شريفه ،توبه مؤخر آمد و غفران از طريق فضل و كرم ،مقدم آمد .زيرا اگر توبه مقدم بر غفران
ميآمد ،توبه علت غفران ميشد و مردم ميپنداشتند كه او غير تائب را نميآمرزد .در آيه شريفه در
ميان واو عطف آمد كه معطوف ،ديگر است و معطوفٌعليه ديگري و در حكم يكسان .اگر حكم مخالف
ميشدي خطا بود و اگر هر دو يكي بود ،هر دو غلط بود.
ب و قابِلِ الت ْو ِب :آمرزنده گناه و توبه پذير» را براي خود صفت ثابت
خداي تبارك و تعالي «غافِ ِر الذنْ ِ
كرد كه محل تصرف نبوده و پذيرندة تغيير و تبديل نيست ،سپس «ش ِ
ديد ا ْل ِع ِ
قاب :سخت کيفر»

مي فرمايد .شديد ،صفت عقوبت است و عقوبت ،محل تصرف و پذيرنده تغيير و تبديل است.

ديد
«ش ُ

ا ْل ِعقاب» يعني سخت عقوبتم ،اگر خواهم سست گردانم .سنت خداي تبارك و تعالي اين است كه بر
بندگانش آيه وعيد نازل كند تا شكسته و كوفته گردند و به خود آيند .سپس ايشان را مورد رحمت
خويش قرار دهد؛ چنان كه ميفرمايد «ش ِ
ديد ا ْل ِع ِ
قاب» تا بنده به زاري و تضرع درآيد و بالفاصله

ميفرمايد « ِذي الط ْو ِل :فراخنعمت» تا بنده به ناز و آرامش آيد و دلش با نور حق منور شود.
خداي تبارك و تعالي در بسياري از آيات قرآن و از جمله در اين

آيه شريفه «يا ا ُّيها الذين امنُوا تُو ُبوا

اِلي الل ِه ت ْوبَة ن ُصوحا :اي كساني كه ايمان آوردهايد به درگاه خدا توبهاي راستين كنيد» ما را به توبه امر
ميفرمايد .توبه را مراتبي است ،توبة عوام ،توبه خواص ،توبة خاصالخاص.
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توبه عوام از زلت ،توبة خواص از غفلت ،توبة خاصالخاص از رؤيت اوصاف بشريت .توبة عوام از
معصيت به طاعت است .توبة خواص از طاعت به توفيق است؛ طاعت خود نبيند همه توفيق بيند .توبه
خاصالخاص آن است كه ميخواهد از رؤيت توفيق به مشاهدة حق رسد.
«ا ُعو ُذ بِع ْفوِك ِم ْن ِعقابِك :پناه میبرم به عفو تو از کيفرت » اشارت بر نظر عوام است« .ا ُعو ُذ بِرِضاك
ِم ْن ُس ْخ ِطك :پناه میبرم به رضاي تو از خشمت» اشارت بر نظر خواص است« .ا ُعو ُذ بِك ِمنْك :پناه میبرم

به خود تو ازتو» اشاره بر نظر خاص الخاص است ،كه الهي از تو به تو پناه ميآورم ،از تو به سوي تو
ميگريزم .ايشانند كه در حقيقت روشني دنيا و عقبي به نور ايشان است.
ِ
موات و ْاْل ْرضِ  :خدا نور آسمانها و زمين است» خداي تبارك و تعالي آسمان را به نور
ور الس
«الل ُه نُ ُ
خورشيد و ماه و ستارگان روشن كرد .زمين را به نور حضرات انبياء و اوصياء و اولياء روشن فرمود.
جوانمردان حكمت و رهروان طريقت را انوار ديگري است :نور اسالم با نور اخالص ،نور ايمان با نور
صدق ،نور احسان با نور يقين .نور اسالم در اخالص است ،نور ايمان در صدق و نور احسان در يقين.
باز جوانمردان طريقت را انوار ديگري است :نور فراست با نور مكاشفت ،نور استقامت با نور
مشاهدت ،نور توحيد با نور قربت .در حضرت عليت نور جمال ،نور جالل ،نور هيبت به جايي رسد كه
عبوديت در نور الوهيت ناپديد گردد.
نور خاصة الوهيت را در اين عصر بايد در وجود مقدس عروة الوثقاي زمان مشاهده كرد .آن وجود
مباركي كه خلقتش نور ،خلعتش نور ،والدتش نور و مشاهدتش نور است .در روي او نور رحمت ،در
زبان او نور حكمت ،در سكوت او نور تعظيم ،در تعظيم او نور تسليم.
خوشا به حال راهرواني كه از انوار اين نور خدا در حد اعلي استضائه نمايند .اين جوانمردان را
عالئمي است ،از جمله «رِجالٌ ْل تُ ْلهيهِ ْم تِجارةٌ و ْل ب ْي ٌع ع ْن ِذ ْك ِر الل ِه :مرداني كه نه تجارت و نه داد و ستدي
آنان را از ياد خدا به خود مشغول نميدارد» .ايشان جمال فردوسند و زين دارالقرار ،مغبوط مهاجرانند
و محسود انصار ،ايشانند كه به يك اشارت آنچه خواهند فراهم شود.
در دياري خشكسالي پديد آمد ،اكثر مردم رنجور و ناتوان گشتند ،براي استسقاء بيرون رفتند .در
ميان آن جمع عارفي بود ،يكي از آن افراد او را گفت آيا نبيني كه مردم دست به دعا به درگاه خدا
برداشتهاند ،چه بوَد كه تو هم اشارتي ميكردي؟ آن مرد الهي سر بر آسمان بلند كرد و گفت «اِلهي
بِح ِّق ما جري ا ْلبارِح ِة :الهي به حق آن رازي كه شب گذشته رفت» .هنوز دعاي او به اتمام نرسيده بود
كه باران شروع به باريدن نمود .آري اشارة دوست به دوست چه آثار معنوي عظيمي در بر دارد.
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اما سرگشتگان وادي ضاللت را خبري نيست كه خدا را سالكاني است كه به متابعت سيد اولين
السدْ رة ماي ْغشي :آنگاه كه سدره
و آخرين چنان در تزكيه نفس كوشيدهاند كه خود را به مقام «اِ ْذ ي ْغشي ِّ

را میپوشاند آنچه میپوشاند» رسانيده و در مطالعه «لقدْ راي ِم ْن ا ِ
يات ر ِّب ِه ا ْلك ُْبري :به راستي كه از آيات
ِ
ِ ِ
شاء :هر كه بخواهد خدا با نور
بزرگ پروردگار خود را بديد» ،استفادت نوري از «يهْ دي الل ُه لنُورِه م ْن ي ُ

خويش هدايت میكند» نموده و به ديده حق دو عالم امر و خلق را مشاهده كرده و باز نگريسته كه از
كتم عدم ،هرچيز چگونه به صحراي وجود گام مينهد و از دريچه ازل بيرون نگريسته و پرگاروار بر
دايرة ازل و ابد آمده و كرّات از عدم به وجود آمده و از وجود به عدم رفته ،گاه موجود معدوم و گاه
معدوم موجود ،و گاه نه معدوم بوده و نه موجود.
در زير اين پرده اسرار بسيار است و ادراك اين معني بر هركسي امكانپذير نيست .زيرا
و ادراك اين معني بر صاحبان عقول و قلوب سليم و محرمان اسرار بارگاه قدس
امكانپذير است ،كه در تزكيه نفس كوشيدند و سَبَل خودبيني از چشم بصيرت خود برداشته از
نابينايي كفر رهايي يافتند و به كعبة وصال رسيدند.
گرچه آن پرندة الهوتي ،آن عنقاي مغرب و از ميانه غائب در عالم غيب است ،اما به توفيق حق
كه از محفل جانان غائب نيست .هر چيزي را اثر و خاصيتي است ،كيفيت احوال عاشقان جمال حق
نيز نماينده كيفيت عشق جوار اوست.

عاشقان محبوب ازلي ،موحداني هستند كه با لباس تقوي ملبساند .ميدانند كه سرچشمه سعادت
واقعي عشق به خداست .عاشق خدا كسي است كه از تقوي از اين چشمة آب حيات در حد اعلي
برخوردار است.
در دنيا هريك از مخلوقات زيباست .در بين مصنوعات الهي چه در جمادات ،نباتات يا در حيوانات
و انسانها ،مصنوعي نيست كه از زيبايي بهرهاي نداشته باشد .آري بهار طبيعت زيباست ،اوراق گلها
كـه از نسيم بهاري بـه اهتزاز درآمده و بـه هم ميخورند ،زيبا هستند اما از آن زيباتـر بهـار دلهـاي
موحدان است .دلهاي عاشقان الهي كه از نسيم جمال ازلي به خود ميلرزد ،از همه زيباتر است.
سالك حقيقي پيوسته خود را در معرض نسيم رحمت حق قرار ميدهد« .وا ْل ُم ْرس ِ
ْلت ُع ْرفا
صفا و الن ِ
شرا فا ْلفار ِ
ّاش ِ
عاص ِ
فا ْل ِ
رات ن ْ
ِقات ف ْرقا :سوگند به فرستادگان پي درپي ،و تندبادهای سخت ،و
فات ع ْ

توحيد و اتحاد

291

سوگند به بادهای پراكنده ساز ،و آنها که جدا کنندهاند» .خداي تبارك و تعالي در اين آيات شريفه،
سوگند ياد ميكند به چهار باد مختلف ،به طبع مختلف و مخارج مختلف :اول  -مرسالت .دوم -
عاصفات .سوم  -ناشرات .چهارم  -فارقات.
اول  -به طبع نرم و گرم فصل بهار را ،سبز گردانيدن باغها را ،نشاط دادن درختان را ،آراستن
دشتها و كوهها را ،خارج ساختن نهانيهاي زمين را.
دوم  -به طبع گرم و خشك فصل تابستان را ،سوختن و خشك كردن زمين را ،پختن ميوهها را
و رسانيدن غالت را.
سوم  -به طبع سرد و نرم فصل خريف را ،زايل كردن سموم فضا را ،طبع تابستاني به رفق به
طبع زمستان و طبع زمستاني به لطف با طبع تابستان آميختن را.
چهارم  -به طبع سرد و خشك فصل زمستان را ،گشادن دهان زمين را ،آفت و عاهت زمين زايل
كردن را ،خزاين درختان مهر نمودن را.
گاهي اين بادها نرمتر از آب و گاهي سختتر از سنگ .معلوم نيست از كجا برميخيزد و كي
ميرسد و در كجا فرومينشيند؛ برخاستة مكتوم ،آرميدة معدوم .از آنها عجيبتر دو بادي است كه از
لب و بيني انسان برميخيزد ،گاهي گرم ،گاهي سرد .گرم را سرد ميكند و سرد را گرم .تر را خشك
ميكند و خشك را تر.
آنان موحدان و مؤمناني هستند كه رقم سعادت بر ايشان كشيدهاند و سراي سعادت جاي ايشان
نمودهاند ،حيات طيبه را تحفة ايشان نمودهاند «فلن ُْحيِين ُه حيوة ط ِّيبَة :قطعًا او را با زندگي پاكيزهاي حيات
حقيقي بخشيم» .اگر اندكي در اين شريفه تفكر كنيم روشن ميگردد كه بهار توحيد و نسيم توحيد
از سينه ايشان برميخيزد ،درخت معرفت به بار آيد ،سايه انس بيفكند ،چشمة حكمت گشايد

ا ْل ُمتقين في ِظ ٍ
ْلل و ُع ُي ٍ
ون :اهل تقوا در زير سايهها و بر كنار چشمهسارانند».

«اِن

«و انْز ْلنا ِمن الس ِ
ماء ماء بِقدرٍ :و از آسمان آبي به اندازه معين فرود آورديم» خداي تبارك و تعالي در

اين آيه شريفه به بندگان منت مينهد كه باران رحمت فرستاديم در فصل بهار به تلقيح اشجار ،و صد
هزاران بدايع و ودايع كه تعبيه بود آشكار گشت .نبات و ثمار و رياحين «فانْشاْنا لك ُْم ب ِِه جن ٍ
ّات ِم ْن نخيلٍ

و اعْ ٍ
ناب :پس براي شما به وسيله آن باغهايي از درختان خرما و انگور پديدار كرديم» .ظاهر آيه اشارت
به بهار عموم است ،باطن آيه اشارت به بهار خصوص.
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بهار عموم آيت آفاق راست ،بهار خصوص آيت انفس راست .اگر در بهار عموم ابر بارنده است ،در
بهار خصوص چشم گرينده است .اگر در بهار عموم رعد با صولت است ،در بهار خصوص ناله و حسرت
است .اگر در بهار عموم برق با حرقت است ،در بهار خصوص نور فراست است .در بهار عموم ديده
ظاهر بگشا و گل ببين ،در بهار خصوص ديده باطن برگمار و در مرآت دل ،جمال محبوب ببين.
اي سالك از خواب غفلت بيدار شو و خزان دل را به بهار توحيد شاداب ساز .بدان خدا را خاصاني
است كه از دلهاي ايشان هر روز صدها بار بهار توحيد برميخيزد كه بويي از آن را به دو عالم ندهند،
لكن اكثر مردم از اين مردان الهي غافلند.
يكي از عرفا شبي در مناجات بود ،شب مهتابي ستارگان ميدرخشيدند .با خود گفت دريغا جهاني
بدين عظمت ،نه از گوشهاي راز و نيازي و نه سوز و گدازي ،همه جاي جهان خالي .نداي غيبي به
گوشش رسيد تو ميپنداري كه جهان خالي است؟ پرده از گوشت برداشتند ،گوش فرادار تا نالة
دلسوختگان شنوي.
چهار گوشة عالم پيش من نهادند ،از هر گوشهاي نالهاي ،از هر زاويهاي راز و نيازي ،از هر طرفي
سوز و گدازي! چون اين ديد و شنيد كه نالة اوّاهان به آسمان بلند شده و صداي يا ربّها جهان را فرا
گرفته ،خويش را در قبال ايشان قطرهاي ديد در پيش دريا و ذرهاي در هوا.
با حسرت گفت :الهي در درياي عشق تو بسي غرقشدگانند ،در بادية ارادت تو بسي متحيرانند.
در راه وصال تو بسي دلشدگانند ،نه هيچ طالب را آرام و نه هيچ قاصد را رسيدن به كام.
اي رسول اطهر ،اي طراز جامة رسالت احكام تو .اي ناظم قالده نبوّت ،اي كاشف اسرار واليت.
هميشه باالخص در ليالي متبرّكه بخوان قرآن را «و رتِّلِ ا ْل ُق ْران ترتيْل :قرآن را به ترتيب و ترتيل بخوان»
تا دوستان ما در ميادين قدس به الحان انس ،جان خود بپرورند و اسرار خويش را معطّر و مروّح
گردانند.
يا محمد(ص) هر كه خواهد با ما به مقام راز و نياز آيد ،بگو در كمال اخالص به حضرت ما قدم
نهد و كمال دقت او را در نماز حاصل آيد .نماز راز گفتن با خداست ،نماز در اميد كوفتن است .نماز
نهايت مجاهدت و بدايت مشاهدت است .نماز خويشتن را از دست نفس ربودن است .شخص نمازگزار
چون درخت گلي است ،معرفت در او چون بوي خوش گل و نماز چون گل .هركسي ميتواند گل و
برگ را به آساني از درخت بركند ،اما بوي خوش و نسيمش را به آساني نتواند از او ببرد .ممكن است
ابليس در نماز وسوسه كند تا چيزي از او بربايد ،ولي معرفت را نتواند از او تصرف كند.
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كسي كه در خود ذوق راز و نياز و مناجات و طاعت و عبادت نميبيند ،بداند كه بر بيماري نفساني
مبتال گشته است؛ چنان كه اطعمة لذيذ و شيرين در ذائقه بيمار تلخ نمايد و از خوردن آن اكراه كند.
ض :در دلهايشان بيماري است»
اي سالك ،اگر چنين ديدي بايد در رفع بيماري «في قُلُو بِهِ ْم مر ٌ
بكوشي و بداني
«وا ْل ُم ْخلِ ُصون في خط ٍر عظي ٍم» ،زيرا كه مخلِص هنوز در بين راه است و به كمال نرسيده مگر اين كه وارد
عالم « ُم ْخلصين :خالصشدگان» شود و معني كماليه «اِن ِعبادي ل ْيس لك عل ْيهِ ْم ُس ْلطانُ  :در حقيقت تو را

بر بندگان من تسلطي نيست» او را فراگيرد .چنان كه خداي تبارك و تعالي از زبان آن دشمن مردود
و مطرود ميفرمايد «ْل ُ ْغ ِو يَن ُه ْم ا ْجمعين اِْل ّ ِعبادك ِمن ُْه ُم ا ْل ُم ْخلصين :پس به عزت تو سوگند كه همگي را

جدًا از راه به درمیبرم مگر بندگان خالص شدهات را».
اخالص دو گونه است :يكي اخالص دين و طاعت از براي خدا ،و ديگري اخالص خود از براي
خدا .آيه شريفه «لِي ْع ُب ُدوا الله ُم ْخلِصين ل ُه ال ّدين :و فرمان نيافته بودند جز اين كه خدا را بپرستند و در
حالي كه به توحيد گراييدهاند دين خود را براي او خالص گردانند» اشاره است به قسم اول .اين مرتبة
اول درجات ايمان است و بر هر كسي تحصيل آن از لوازم و فرايض بوده ،عبادت بدون آن فاسد است؛
اين مرتبه يكي از مقدمات وصول به قسم دوم است.
اما آيه شريفه «اِْل ّ ِعبادالل ِه ا ْل ُم ْخلصين :مگر بندگان خالص شدهات» اشاره است به قسم دوم ،كه
اخالص را براي بنده ثابت كرده ،ولي در قسم اول ،اخالص را براي دين اثبات نموده است .اولي به
صيغه فاعل ايراد شده است و دومي به صيغة مفعول.
اين قسم از اخالص مرتبهاي است كه نميرسد به كسي مگر مؤيد باشد از جانب حق ،و موحد
حقيقي نيست مگر كسي كه داراي اين منصب است و سالك تا به اين عالم پاننهد ،دامن او از خار
شرك مستخلص نگردد .به نصّ كتاباهلل سه منصب واال براي صاحبان اين مقام ثابت است:
حض ُرون اِْل ّ ِعباد الل ِه
اول  -آن كه ايشان از محاسبة محشر و حضور در عرصات فارغاند «ف ِان ُه ْم ل ُم ْ

ا ْل ُم ْخلصين :و قطعًا آنها احضار خواهند شد مگر بندگان خالص شدهات» زيرا كه ايشان حساب خود را
پس دادهاند و احتياج به محاسبة ديگر ندارند.
دوم  -آن كه از سعادت و ثواب بر هركس در مقابل عمل و كردار او عطا كنند ،مگر اين صنف از
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بندگان كه كرامات و الطاف نسبت به ايشان وراي طور عمل و فوق پاداش كردار ايشان است

«و ما

تُ ْجز ْون اِْل ّ ما ُكنَْتُ ْم ت ْعملُون اِْل ّ ِعباد الل ِه ا ْل ُم ْخلصين :و جز آنچه میکرديد جزا نمييابيد مگر بندگان خالص
شدهات».
سوم  -مرتبهاي است عظيم و مقامي است كريم كه در آن مقامات رفيعه و مناصب منيعه است،
زيرا كه ايشانند كه به ياري حق حمد و ثناي او را آنچنان كه سزاوار بارگاه اوست به جاي آرند « ُس ْبحان

الل ِه ع ّما ي ِص ُفون اِْل ّ ِعباد الل ِه ا ْل ُم ْخلصين :خدا من ّزه است از آنچه در وصف میآورند مگر بندگان خالص
شدهات»  .اين غايت مرتبة مخلوق و نهايت منصب ممكن است و تا ينابيع حكمت به امر خدا از زمين
دل ظاهر نگردد ،كسي آن جرعه را نتواند چشيد.
اين منزلت كسي را دست دهد كه قدر خود بداند و معني حقيقي شب قدر و اِحياء همين است.
ِ
ي فِي
يعني اگر كسي قدر اين قدر بداند ،او را موتي نيست .آري صاحبدالن را موت نباشد «ا ْل ُمؤْ م ُ
ن ح ٌّ

ال ّدار يْنِ  :مؤمن در دو سرا زنده است» ،ايشان داراي حيات طيبة جاودانياند.

اي سالك ،بهشت جوهر پاكي است ،كسي كه آاليش دارد راهش ندهند .كسي كه به پاكي رود
گويند «سْل ٌم عل ْيك ُْم ِط ْبَتُ ْم فا ْد ُخلُوها خالِدين :سالم بر شما ،پاکيزه و نيکو شديد ،پس وارد آن شويد و
جاودانه بمانيد» .دنيا ايشان را از ياد خدا غافل نگذاشت .كسي كه بر بساط توحيد گام نهاد ،بر منشور
دولت او اين طغري كشيدند «وا ْذك ُُروا الله ك ثيرا :و خدا را بسيار ياد كنيد» ،ايشان را

«فا ْذك ُُروني ا ْذك ُْرك ُْم:

پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم» از ذكر خدا غافل نگذارد.
مهجور كسي كه از ياد خدا غافل شود .اگر اين مهجوريت به مرتبة «ختم الل ُه علي قُلُو بِهِ ْم :خداوند
بر دلهاي آنان و بر شنوايي ايشان مهر نهاد» رسد ،ولو همه انبياء متحد شوند كه چنين مهجوري را به
كلمهاي باطني از كلمات بينا گردانند ،نتوانند زيرا كليد گنج ذكر به دست توفيق است.
مؤمنان در گفتار دو قسماند ،قومي را نظر بر جمال لطف و كرم افتاد ،بنازيدند ،قومي را نظر بر
جالل كبرياء قدم افتاد ،بناليدند .نازيدن ايشان به اميد وصال ،و ناليدن ايشان از بيم فصال.
اي آن كه نام او را ميشنوي ،نه از جالل او خبر داري و نه از جمال او اثري شناسي ،آغاز هركار
به نام او كن ،كه خود فرمود :هركه ابتداء كارها به نام من كند ،انتهاي كارها به کام او كنم.
نام او مونس غريبان است ،پشت و پناه عاصيان است .نامي كه دل عارف را به جوش آرد و زبان
عاصي را به فرياد و خروش .عارفان مقربين درگاهند نه قرب مسافت ،بلكه قرب واليت.
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قوانين سعادت كه به ظهور آمد ،از جمال نام او آمد و قواعد شقاوت كه پيدا گشت ،از حرمان نام
وي گشت .اما بدان كه سراپردة رفعت و عزت جالل و جمال خدا بر كنج حجرة ادبار هر گدايي نزنند
و نور جالل و جمال بر هر دل و سينهاي نبرند.
الهي اي پذيرنده عذر هر پشيماني ،اي طبيب هر مريض بيدرماني ،از تو خواهانيم كه به جان
آن حبيبت همة ما را بيامرزي و كمال شفاي دردمندان را عنايت فرمايي.
الهي كدام دل است كه در آن آتش عشق تو نيست؟ كدام ديده است كه در انتظار ديدار تو
نيست؟ كدام جان است كه در مِخلَب عزت تو نيست؟ كدام سر است كه سرمست شراب عشق تو
نيست؟!
الهي ما اهل عالم قدسيم ،اهل ديار عشقيم ،متأسفانه در اثر عصيان و تمايل به امكانات مادي،
آن ديار خود را ،آشيانه حقيقي خود را فراموش كردهايم .اما كبوتري كه از ديار خود دور افتاده ،آشيانه
خود را گمكرده ،خواه بر شاخسار سبز باشد يا بر جويبار خرم ،خواه روي ديوار خراب يا در دام صياد،
هر كجا كه باشد ،آشيانه خود را فراموش نميكند.
الهي اگرچه ما مقر و معترفيم كه گنهكاريم .سوگند به ذات اقدست گرچه از ديار خود دور
افتادهايم ولي هركجا رويم آشيانه خود را فراموش نخواهيم كرد .الهي بيا به ما رحم كن ،به حق
محبوبين درگاهت به همه ما توبة حقيقي كرامت فرما.

هوايي كه ما تنفس ميكنيم مايه حيات مادي ماست ،حيات مادي ما از اين هوا مدد ميگيرد.
هواي روحاني ،هواي ديگري است و آن دم جانبخش معشوق است ،حيات معنوي ما نيز از اين هوا
مدد ميگيرد.
نفس داراي سه درجه است:
اول  -مربوط به زمان استتار سالك است كه معلق به علم و مملوّ از خشم است .اين نفس از
وحشت استتار پديد آمده و نوعي تاريكي است.
دوم  -نفسي است كه مملو از وجود نور است كه اشارة حسيه بدان ممتنع است.
سوم  -نفسي است كه او را صدف نور گويند و به ماء قدس تطهير شده و قائم به اشارة ازليه
است.
اولي را سراج ،دومي را معراج ،سومي را تاج فرمودهاند .سالك در مدت سلوك سه تنفس دارد:
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يكي در زمان احتجاب ،ديگري در زمان تجلي و انكشاف .نفس ديگر ،نفسي است كه از همة جهات
پاك و منزه شده و از رذائل رهايي يافته ،به طوري كه اشاره شد به ماء قدس تطهير شده است.
سراج چراغي است كه پيش پاي سالك را روشن ميكند ،سالك بدين وسيله متوجه اوامر و احكام
الهي ميگردد .سراج ،نور علم است ،به اين وسيله سالك راه را از چاه تميز ميدهد و زشت را از زيبا
جدا ميسازد ،ولي اين سراج آن قدرت را ندارد كه همه تاريكيهاي سالك را روشن نمايد.
در مقام معراج ،سالك از علم و خبر ميگذرد ،به عوالم حقايق و معاني طيران كند و وارد عالم
عيان شود .نور عيان صفات ذميمه را از سالك ميگيرد و آرامش دل و سرور و صفاي باطني را به مقام
تحقق درآورد.
تاج ،اشاره است بر عزت و قدرت و رفعت مقام سالك ،و اين كه در عاليترين مقام قرار گرفته ،بر
همه تفوق و برتري دارد ،او را آرزويي جز ديدار و لقاء نيست.
حال سالك بيشباهت به حال غريق نيست .همچون كشتي نشستهاي كه با امواج خروشان دريا
مواجه است كه اتصاالً او را تهديد ميكند .اين امواج خروشان آرزوهاي او ،حزن و اندوه حوادث دنيوي،
دلبستگي هاي او ،دلباختگي به اين و آن و توجه به مشتهيات نفساني است .اينها موضوعاتي هستند
كه قرآن مجيد هم نسبت به اينها اعالم خطر فرموده است :اگر پدران شما ،پسران شما ،برادران شما،
زنان شما ،اقوام شما ،اموال شما ،منازل شما ،تجارت شما در نزدتان محبوبتر از خدا و رسول او(ص)
است ،پس در انتظار امر خدا شويد ،راه هدايت بر روي اهل فساد بسته است .اين امور سالك را مضطرب
كرده و صبر و قرار را از او گرفته است ،زيرا سقوط خود را در اين مهالك با چشم خود ميبيند .سخت
نگران است و براي حفظ حيات معنوي خود از خدا و اولياء او استمداد ميطلبد.
سالك بايد از حب دارايي مادي خود بگذرد و خويشتن را از قيد تعلقات نفساني برهاند و االّ در
بند است ،بايد علقه از او گرفته شود .سالك پس از اين كه از دارايي مادي خود گذشت ،بعدًا بايد از
دارايي معنوي خويش بگذرد كه عبارتند از علم و حال و اشارات و شواهد و طاعات و عبادات .اگرچه
هريك از اينها وسيله وصالند ،اما بايد در آنها غرق نشود و بدانها اتكاء نورزد ،كه اين اتكاء حجابي است
عظيم.
سالك بايد بكوشد تا مادون ،هنگام سير در مافوق غرق شود .علم گرچه مطلوب است تا زماني
كه سالك به حال نرسيده ،چون به حال رسيد علم در حال غرق است .حال اگرچه پسنديده است تا
زماني كه سالك به حقيقت نرسيده و چون به حقيقت رسيد ،حال در حقيقت غرق است .حقيقت و
هرچه هست نيـز مستغرق در بحر جمع است .حضـرت اسماعيل(ع) بـه چيزي دلبسته نبـود و چيـزي
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نتوانست مانع راه او شود ،بنابراين سر تسليم به امر پدر فرود آورد؛ او در بحر توحيد مستغرق بود.
غرق را سه درجه است:
اول  -استغراق علم در حال ،كه به سبب استقامت در مبارزه با نفس و گذشتن از تعلقات نفساني،
اين مقام او را عنايت شده و مقام عبديت در حق او صادق است.
دوم  -استغراق اشاره در كشف ،و اين مقام مربوط به زماني است كه سالك با يافتههاي باطني
خود سخن ميگويد و با مشهودات خود در سير است و از خسّت آثار رسم رسته است.
سوم  -استغراق شواهد در بحر جمع ،مقامي است كه تجليات ذاتي حق شامل حال اوست .اين
سالك از فناء به بقاء رسيده است.
اي سالكين طريق حق خويشتن را به بحر جمع رسانيد ،مراحل فناء را طي كرده وارد عالم بقاء
شويد .بدانيد كه در بحر جمع تلوين و تلون نيست ،اما بسياري از سالكين ظاهر در تلوين و تلونند و
هر روزي به رنگي در ميآيند.
بحر جمع موجب رفع مباينت و سبب اسقاط اضافات است .بحر جمع ،تفرقه را از ميان بردارد و
سالك را به خدا رساند .بحر جمع تمام موانع را نابود سازد و ترا تحت اشعه و تجليات ذاتي حق قرار
دهد .آنجا كه سطوات نور قدم تاختن آرد ،ظلمات حدثان را چه مجالي ماند!
البته اين سعادت نصيب همگان نگردد و هركسي را به اين دريا راه ندهند .دست رد بر سينة
نامحرمان زنند ،زيرا مردان دريايي بايد تا گام به اين دريا نهند .درود بر متعلمين مكتب ربوبي كه به
اين دريا رسند و به قدوم دل در محفل انس حضور يابند .راه بر آن شايستگان باز و هموار است،
خداوند تبارك و تعالي در اندك مدت مراتب بصيرت آنان را به طور محيّرالعقول به كمال رساند.
پاكان و زيبادالني كه به توفيق و عنايت حق ،به آساني حب دنيا از دل بركنند و داراي عشق
الهي شوند ،مراتب تزكيه نفس و تصفيه دل را به حد اعلي رسانند .ايشان مردان دريايي هستند نه تو
مرد صحرايي كه مستغرق در مادياتي ،ترا با اين دريا چه مناسبت و با اهل اين دريا چه سنخيت؟!
اي غافل! چرا گويي من به دريا نرسيدم و به لقاء نايل نگشتم؟ تو هستي مرد صحرائي ،چه بشتابي
ل
در اين دريا! اي آن كه به گمان خود عازم اين دريايي ،توشه راه تو چيست ،ارتزاق تو از كجاست؟ «قُ ْ
م ْن ي ْر ُزقُك ُْم ِم ْن الس ِ
ماء و ْاْل ْرضِ  :بگو كيست كه از آسمان و زمين به شما روزي میبخشد».

ارتزاق دو گونه است :ارتزاق مادي يا ناسوتي ،ارتزاق معنوي يا ملكوتي و جبروتي .ارتزاق مادي
براي حيات فاني است ،ارتزاق معنوي براي حيات باقي .اي آن كه مستغرق در ارتزاق عالم مادي
گشتهاي ،ترا با ارتزاق معنوي چه مناسبت؟!
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اي غافل! ارتزاق مادي حدود ،قوانين و احكامي دارد كه طبق آن بايد از طريق مشروع حاصل آيد
و به ارتزاق معنوي پيوندد .اگر مراتب اين دو ارتزاق به حد اعلي رسد ،آن عافيتي كه در سجده آخر
نماز خواهان آني «يا و لِي ا ْلعافِي ِة ن ْسئلُك ا ْلعافِية ،عافِية ال ُّدنْيا و ْاْل ِخر ِة :ای صاحب عافيت! از تو عافيت و
سالمت دنيا و آخرت را درخواست مینماييم» تحقق مييابد .در اين مقام است كه جالل و جمال حق
مشهود تو گردد.
ارتزاق معنوي و باطني چيست؟ درود بر حضرات انبياء و اوصياء و اولياء و آل طاهرين ايشان كه
متعلمين مكتب موالي ابدي را از اين ارتزاق بهرهمند ميفرمايند .تعاليم عاليه الهي ،انفاس قدسيه
اساتيد الهي ،نسخههاي طبيبان باطني ،دستورات و افاضات مقدس ايشان براي متعلمين ،ارتزاق
كلُوا ِم ْن ط ِّي ِ
بات ما رزقْناك ُْم :از خوراكيهاي
معنوي است .ارتزاق باطني براي همه فراهم و مهياست « ُ
پاكيزهاي كه روزي شما كرديم بخوريد» .دل بيدار ميطلبد كه آن بوستان را دريابد و از ثمار لطايف
آن برخوردار گردد.
آري از همه جا به خدا راه است اما جز متعلمين مكتب اسالم ،آن صاحبدالن ،رونده كو؟ بُستان
عزت پر از اثمار لطايف است ،جز شاگردان مكتب ربوبي ،آن اهل سلم و رضا ،خورنده كدام است؟ همه
جا پر از صدف دعوي است ،اما جز دل عارفان الهي ،در سينة اكثريت ذرهاي جوهر معني مشهود
نيست .همهجا يوسف دلبر است ،اما يعقوب دلداده كو؟ جز عدهاي قليل ،ديگران هنوز به اولين مرقات
الهي گام ننهادهاند.
از عارفي پرسيدند ،اي پير خرابات! چه دليلي بر هستي خدا داري؟ گفت آفتاب كه برآمد ،به
چراغ حاجت نيست .همه جا پر از ادله و براهين بر هستي اوست ،نگرنده كو؟ همهجا پر از رياحين
است ،بوينده ميخواهد ،آن صاحب شامة باطني كه بوي رياحين الهي را استشمام كند ،كه شامة
ظاهري را آن قدرت نباشد .همهجا ترياق است ،دردمند و مارگزيده ميخواهد.
ارتزاق باطني براي مكاشفات و رسيدن به لقاء است .ارتزاق باطني پاك است .سالك بايد بكوشد
ارتزاق ظاهري او هم در رديف طيبات باشد .در صورت تحقق اين امر مراتب معنوي سالك ،جان و س ّر
او به كمال رسد .از اين ارتزاق است كه در دل صفا خيزد ،از صفاي دل نور معرفت خيزد ،دل در ذكر
مستهلك گردد و در رديف ذاكرين الهي به شمار آيد .مقامي كه ذكر و ذاكر و مذكور يك ،سجده و
ساجد و مسجود يك ،سؤال و سائل و مسؤول يك .در اين صورت ذكر ،سجده و سؤال تو در حد اعلي
مقبول درگاه حق گردد و ترا بنوازند و نداي لبيك را به سمع دل بشنوي و معناي حقيقي «اُ ْد ُعوني
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ا ْستجِ ْب لك ُْم :مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم» را دريابي .قطره به دريا رسد و ذره به صحرا ،آن درياي
بيكران كه هر ذرهاي از آن به صد دريا اثر دارد؛ اينجاست كه ترا استقبال كنند كه تو شايستة اين
دريايي.
چون جان سالك در حق فاني گشت و قطره به دريا پيوست ،در آن عالم جز جمال حق نبيند.
توان گفت او در جمال حق ،در خدا ساكن است .عقل و جان و دين و دل همه رفت و او به كلي از
خود بيخبر باشد ،كه عاشق در ميدان شهادت ،جز جمال حق چيزي نبيند .كيست كه از اينها بيخبر
باشد؟ كسي كه از س ّر اين دريا سر مويي خبر دارد.
اما اي غافل! تو با آن كالبد و جان مادر زاد نميتواني به مكتب الهي وارد شوي .ترا به اين دريا
راه ندهند ،هرچند خود را عاشق جمال و دلدادة جالل ميداني! كو جان تو؟ آنان كه به اين دريا راه
جسته اند داراي صدها جان دگر هستند .سوگند به خدا اگر هزاران مرتبه جان خود را فداي عاشق و
معشوق كنند ،باز تشنهاند.
اي غافل! سيري در كتاب مقدس آسماني كن ،سمع دل فرا دار تا همانند مردان الهي نداي حق
ّاس :اي مردم» ندايي است و «يا ايُّها الذين امنُوا:
را بشنوي .اما بدان نداي حق مراتبي دارد« :يا ايُّها الن ُ
اي كساني كه ايمان آوردهايد» ندايي ديگر .اولي نداي عالمت است ،دومي نداي كرامت .نداي عالمت
اشاره بر تخويف و تحذير است ،نداي كرامت اشاره بر تشريف و تبشير .تزكيه و تصفيه خود را به كمال
رسان تا اين نداهاي آسماني را بشنوي ،ببين تو در رديف كدام يك قرار گرفتهاي؟ كسي ميتواند نداي
كرامت را بشنود كه حب دنيا را از دل بيرون كند ،كمال انقياد را داشته باشد ،خلق بشريت را از خود
ريشهكن سازد و بمانند معلم اول بشر داراي «اِنك لعلي ُخلُقٍ عظي ٍم :حقّا که تو اخالق عظيم و برجستهاي
داري» گردد .اگر اين نور در دل تو متجلي گردد ،ميداني داراي چه مقامي خواهي شد؟ ترا به زيورهاي

«و ما يَن ِ
ق عنِ
ْط ُ

ا ْلهوي :و از سر هواي نفس سخن نميگويد» بيارايند و اين طراز وفا بر كسوة صفاي تو

كشند «ما زاغ ا ْلبص ُر و ما طغي :ديده منحرف نگشت و از حدّ در نگذشت » و در دنيا و آخرت در رديف

حضرات انبياء و اوصياء قرار دهند.
براي سالكيني كه به اين مقام علوي نايل شدند ،از عالم معني لباس ديگر آورند تا با آن مُحْرِم
شوند كه با اين لباس احرام ظاهر به لقاء نتوان رسيد .به جان آنان قرطة تسليم پوشانند و درّاعة عمل
از رو؛ يعني آنان در مقام سلم و رضا و كمال انقيادند ،اين است لباس بهشتي آنان .چه عارفان نه دنيا
خواهند و نه عقبي ،انقياد آنان نه به خاطر بهشت است و نه از خوف آتش دوزخ .خواست آنان اين
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است كه الهي از تو ترا ميخواهيم .سوگند به عزت و جاللت تا جمال خود را بيپرده ننمايي ،به بهشت
نخواهيم رفت .رضواناهلل ،بهشت ما لقاء توست ،حور عينا چه خواهيم! «ح ْس ُبَنا الل ُه و نِ ْعم ا ْلوكي ُل :خدا ما
ِ
ِ
صير :چه نيكو سرور و چه نيكو ياوري
را بس است و نيكو حمايتگري است» و «ن ْعم ا ْلم ْولي و ن ْعم الن ُ

است».
اي غافل! روزي كه آفتاب حقيقت از فلك كبريا طالع گردد و تا حدي بصيرت تو افزايش يابد،
مي بيني آيات و رايات او را ،هرچند ترا از آن سودي حاصل نگردد .آن وقت ميبيني دنيايي كه تو
صيد وي گشتهاي ،آن دنيا را نعلي كنند و بر سم سمند عالي همتان زنند .عقبي را حلقهاي كنند و
بر گوش خادمين بارگاه مولي كنند ،ايشان را به اعزاز و اكرام پيش سلطان عزت برند «في م ْقع ِد ِ
صدْ ٍ
ق

ِعنْد م ٍ
ليك ُم ْقت ِدرٍ :در مقام و منزلتي راستين ،نزد فرمانرواي توانا».

فصل هش مت

فناء

فناء عنواني است براي حالتي كه نفس در آن حالت از خود سلب اراده ميكند و نميخواهد
مگر آنچه را كه خدا خواهد؛ اين سلب اراده با تجليات افعالي ،صفاتي و ذاتي حق است .فناء عبارت
است از نهايت سير الي اهلل و بقاء عبارت است از بدايت سير في اهلل .چه ،سير الي اهلل وقتي به كمال
رسد كه سالك بادية وجود را به قدم صدق يكبارگي قطع نمايد.
سير في اهلل وقتي محقق شود كه بنده را پس از فناي مطلق ،وجودي و ذاتي مطهر از لوث
احداث ارزاني دارند تا بدان به صفات حق متصف شود .اختالف اقوال مشايخ در تعريف فناء و بقاء
به نسبت كيفيت قلوب سائلين است و هركس را به فراخور فهم او جوابي گفتهاند.
« »
« »
تجلي حق تعالي سبب استتار خلق است.
هرگاه خداوند متعالي به افعال تجلي كند ،افعال خلق در آن
مستتر گردد و اگر به صفات تجلي كند ،صفات و افعال خلق در آن مستتر گردد و اگر به ذات تجلي
كند ،افعال و صفات و ذات خلق در آن مستتر گردد .كمال بندگي وقتي حاصل شود كه اين فناء
محقق گردد.

يكي از مراتب فناء سالك ،فناء افعالي است و آن ،سقوط رؤيت فعل خود و شهود فعل حق
تعالي است .زيرا انسان را وجههاي است الهي ،كه فاعليت او بدان قائم است و وجههاي است نفسي،
كه به اعتبار آن افعال نيك را به خود نسبت دهد .ولي اگر به دوام مجاهدت و رياضت ،حق تعالي
ديدة او را روشني بخشد و سرمة «ما زاغ ا ْلبص ُر و ما طغي :ديده منحرف نگشت و از حد در نگذشت»
در چشم وي كشد ،وجهة نفسي از پيش برداشته شود و وجهة الهي باقي ماند .فناء افعالي بدون
حصول اخالص تحقق نپذيرد.
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 .زيرا سخن و صوت و
عمل ،حركات بيروني جسم است كه هر دو از مقوله اعراضند و محرك اصلي ،نفس است كه در بدن
تصرف ميكند و آن دو را به وجود ميآورد.
ظهور نفس در مرتبة قول و فعل بدون ارتباط ،تنزّل اوست از پاية بلند تجرد به مرتبة نازل
تعلق جسمي و در ارتباط ،سير اوست در عقول و مجردات ،و اين بلندترين پاية ادراك است.
حواس به ظواهر از آنرو توجه دارند كه خود زادة جسماند و با جسم سنخيت دارند ،و جان به
سوي مجرّدات از اينرو ميگرايد كه خود از آن عالم است و با عقول و ارواح مناسبت دارد .كسي كه
توجه به ظاهر دارد ،به باطن نتواند پرداخت و وقتي مست فكر و وهم است ،آن حالت قلبي كه نتيجه
گسيختگي و انقطاع از محسوسات است ،جلوهگر نميشود.
پس سالك بايد در حال مراقبه ،توجه كامل به دل داشته باشد و چشم و گوش حسي را دربند
كند تا معاني غيبي وي را روي نمايد .زيرا اسير در محسوسات به منزلة غباري است كه بر آينه
نشيند كه در اين حالت او را به خارج و ظاهر متوجه ساخته و از كار اصلي خويش كه سير در ملكوت
است بازميدارد ،و اين اشتغال به تدريج گران و سنگين شده و زوال آن به دشواري صورت ميپذيرد.
زنگي كه بر روي آينه بچسبد ،ديدة ادراك را تيرهتر گرداند و در اين صورت سالك به مرتبهاي از
مراتب فناء نخواهد رسيد.
سالك واقعي از عالئق دنيوي منسلخ شده و به هر چه در عالم وجود است ،دل نبندد .او در
عين بهره مندي از دنيا ،عالقه و دلبستگي بدان ندارد زيرا الزمه دلبستگي ،انفصال از حق است.
انفصال از حق ،موجب بعد است و انفصال از غير حق موجب قرب .اعراض سالك از عالئق موجب
اتصال او به حق گردد.
عالوه بر مشاهده با ديدة سر ،انسان را مشاهداتي با ديدة س ّر است .براي مشاهدة هر عالم
نوراني ،ديدهاي خاص بايد كه بتواند با آن ديده آن عالم نوراني را مورد مطالعه قرار دهد .چشم قلب
عارف باز است و او از كوري باطن نجات يافته است .زيرا عارف لباس شهوت و خواهش نفس از وجود
خود بركنده و از تمام منظورها وارسته ،او را منظور فقط يكي است.
جو ٌه ي ْومئِ ٍذ ِ
ناضرةٌ :در آن روز صورتهايي شاداب و مسرور
اي سالك ،اگر خواهي كه فردا كُحل « ُو ُ
است » بر ديدة تو كشند ،بايد امروز گرد سنب براق شرع بر ديدة عقل كشي و پاي از قيد دام
محمدي(ص)
ِ
ِ
ب
ب حسابا يسيرا و يَنْقل ُ
برنكشي .اي طالب محاسب نفس خود باش تا حقايق «فس ْوف ُيحاس ُ

اِلي اهْ لِ ِه م ْس ُرورا :بزودي او را حسابي بس آسان كنند و شادمان به سوي كسانش باز گردد» بر تو
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نشان دهند ،و لطايف غيبي از پردة «لت ْرك ُبن طبقا ع ْن طبقٍ  :از حالي به حالي ديگر درآييد» بر تو آشكار

ج ٌر غ ْي ُر م ْمن ٍ
ُون :آنان راست پاداشي كه غير مقطوع و غير منقوص
سازند و به مقام رفيع رسانند «ل ُه ْم ا ْ

است».
«لت ْرك ُبن طبقا ع ْن طبقٍ » اشارت است بر مقامات حضرت مصطفي(ص) و آن سه مقام است :اول -
قرب تا انس يافت .دوم  -لطف تا انبساط يافت .سوم  -هيبت تا در حد اعلي ادب يافت .به لطفش
كارهاي او پرداخت ،به قربش بنواخت ،به هيبتش در بوتة خشيت بگداخت .چون مأموريت بر ابالغ
حقايق يافت ،هركسي را نظر به هيبتش افتاد ،خوف يافت و از انس او رجاء يافت و از قربش مهر
يافت.
و نيز «لت ْرك ُبن طبقا ع ْن طبقٍ » اشارت است بر مقامات او در شب معراج كه خداوند متعال س ّر او را
جذب كرد ،و س ّر او روح وي را جذب نمود ،و روح او قلبش را جذب كرد و قلب او نفسش را جذب
نمود.
تا حجابهاي ظلماني و نوراني در درون انسان باقي است ،به وصال نخواهد رسيد «فكش ْفنا عنْك
ِغطائك فبص ُرك ا ْلي ْوم حدي ٌد :پس برانداختيم از تو پردة ترا ،ديدهات امروز تيزتر است».

اي حبيب خدا ما همه حجابات دروني ترا برانداختيم تا عوالم نوراني ديگر مكشوف نظر تو
گشت ،ديدي آنچه را كه قبالً نميديدي.
چون عوالم نوراني مكشوف نظر حبيب خدا گرديد ،فرمود :من كجا و دنيا كجا! من آنم كه تمام
گنجهاي عوالم را بر من عرضه نمودند ،به توفيق حق به چشم همت به هيچ يك ننگريستم .چه،
نسب من «انا ِمن الل ِه :من از خدايم» است ،از هرچه تعلق به حدوث دارد چشم پوشم تا نسب من
باقي ماند.
اي سالك! به خود آي و با توبة نصوح خود را بياراي ،و از دروازة عدم به آشيان اصلي خود «ا ْو
ا ْدني :مقام فناء و وصال کامل» به پرواز آی.

كرامت حق تعالي در اكثر نعم ،بدون استحقاق است ،خواه فرد اهل ايمان باشد يا نه ،يا از حيث
مراتب ايمان در مرتبة حداقل باشد يا در منتها درجة عظمت .اما اگر كل نعم الهي بالاستحقاق رسد،
در اين صورت بندگان را در پيشگاه احديت بر يكديگر امتياز و فضيلتي نيست.
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بنابراين نعم الهي كه به فضل و رحمت اليتناهي حق شامل ميگردد ،بر دو قسم است :قسمي
از نعم بدون استحقاق به عموم بشر ميرسد و قسمي ديگر به شرط استحقاق ،و البته استحقاق را
هم مراتبي است .اوّلي نعم عام است و شامل حال همگان و در شمول آن ،كسي را بر ديگري فضيلت
نيست و مُثبِت درجه و مقام باطني او نميباشد .دومي نعم خاص است از آن مقربين كه قابل قياس
با ساير نعم نيست .در قسم اخير كرامت استحقاق بدون مقدمه نيست ،بلكه مطابق با اصل «يا م ْن
ُي ِ
عطي ا ْلكثير بِا ْلقليلِ :

ای خدايی که انبوهی را در برابر اندکی عطا میفرمايی» است ،و االّ اگر قوة

اختياريه بشر را هيچ گونه مدخليتي در آن نباشد ،منتهي به عقيده باطل جبريون ميگردد.
اين كه خداوند متعال كثير را در مقابل اندك و قليل عطا ميفرمايد ،اشاره به قوة اختياريه بشر
است .حتي آرزو و حاجت الهي در دل ،نوعي سؤال است كه در قبال آن پاسخ باطني ميرسد ،زيرا
هر سؤال و جوابي در قالب ظاهر نيايد .سالك ميتواند با استفاده از موهبت قواي باطني و تعاليم
عاليه بزرگان و در اثر تسليم و رضا و اطاعت و تقوي ،به حد كمال از رحمت و فضل اليتناهي خداوند
تبارك و تعالي بهرهمند گردد.
مشاهدات ظاهري و باطني گرچه نشانة استحقاق و مورد توجه درگاه الهي بودن است ،اما به
ثبات اين استحقاق اعتمادي نيست .بسا كه برخي در اثر استحقاق ،مشمول نعم ظاهري و باطني
شدهاند ،ولي بعدها در اثر تنزل استحقاق ،آن نعم كاهش يافته و يا حتي از آنان سلب گشته است.
سالك بايد به توفيق الهي در تزكيه و تصفيه باطن خود تالش نمايد و هر آن مراقب باشد كه
مبادا مقام و منزلت او در خطر قرار گيرد .زيرا از جمله اموري كه اعتمادي بر آن نيست ،قلب انسان
است كه بسا روزي در ترقي و روز ديگر در تنزل باشد.
 .كسي
كه در اثر تزكيه و تصفيه موفق به دريافت نعم باطني شده ،حركات او علت ناقصه است نه تامه .از
اينرو صاحبان معرفت كه به مراتب واالي صفاي باطني نايل شدهاند ،اعمال خود را هرگز علت كامله
حصول نعم اليتناهي ندانستهاند ،بلكه به مصداق « ُي ِ
عطي ا ْلكثير بِا ْلقليلِ  :انبوهی را در برابر اندکی عطا
میفرمايی» مقّر و معترفند كه اين لطف و كرم الهي است كه علت ناقصه را سبب حصول نعم
اليتناهي ميگرداند.
البته فراهم شدن زمينه براي حصول علت ناقصه نيز از لطف و كرامت عام خداوند تبارك و
تعالي است ،چنان كه پيشوايان مقدس الهي در مقام راز و نياز عرض مينمايند كه الهي همه
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نعمتهاي تو بدون استحقاق ميرسد .لذا انتساب اعمال خير و كماالت به خود و عدم توجه به منابع
و مجاري فيض الهي در طريق وصول به هدف ،حجاب است.
و آن بر دو گونه است :ريا با خلق و ريا با
نفس .در ريا با خلق ،عمل نه به صرف رضاي حق ،كه به خاطر خلق انجام گيرد .در ريا با نفس ،خير
را به خود نسبت دهد ،در صورتي كه انتساب تمام اعمال خير به خداست.
ظاهرًا فعل اختياري بدون تصور و مالحظة آن انجام نگيرد و انسان نميتواند آن را نبيند ،اما
در واقع فعل اختياري موقوف بر مالحظه اثر است نه مالحظة تأثير .مالحظة اثر ،مالحظة مفعول
است و مالحظة تأثير ،مالحظة فعل است كه صفت خود ميباشد .سالك بايد چنان مستغرق مالحظة
اثر باشد كه از مالحظة تأثير باز ماند .ادراك كامل آن است كه سالك چنان مستغرق مُدرَك گردد
كه به انديشه و خيال ،درك خود نكند كه مالحظه عمل ،سد بزرگي است .بسا اشخاصي كه در
طريق وصال زحمات بسيار كشند ،ولي به علت رؤيت عمل به هدف نرسند.
شخصيتهاي با عظمتي كه امتيازات الهي به دست آورده و در راه ابقاء اصول انسانيت از آن
بهرهبرداري كردهاند ،موفقيت آنان معلول سخنان فريباي فصحاي بيدل و داد و فرياد تماشاگران
خارج از صحنة تكاپو نيست ،بلكه به سبب سخنان ملكوتي مردان الهي و در اثر تأثر جان و دل
آنهاست از تابش اشعه خورشيد بسم اهلل.
گشايندة بستگيهاست .آسانكنندة دشواريهاست ،آرامبخش دلها و
شفاي دردهاست ،رافع هموم و غموم است .از خزائن غيب هيچ تحفهاي بر صحراي وجود نيايد مگر
به بدرقه نور بسم اهلل .هيچ دعايي در معرض حاجت به قبلة اجابت نرسد مگر به مدد حشمت بسم
اهلل .هيچ كس قدم از منزل مجاهدت در مقام مشاهدت ننهد مگر به آثار انوار بسم اهلل .در فراديس
اعلي ،شراب طهور از دست خداي غيور و ساقي وحدت نتوان دريافت نمود مگر به وسيله و ذريعة
بسم اهلل.
البته مراتب استضائه هركس از نور الهي به مراتب علم اوست ،و علم را انواع و اقسامي است:
علمي است خبري،
علمي است الهامي،
علمي است غيبي.
علم خبري ،علمي است كه گوشها شنوند .علم الهامي ،علمي است كه دلها شنوند .علم غيبي،
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علمي است كه جانها شنوند .علم خبري به روايت است ،علم الهامي به هدايت است ،علم غيبي به
عنايت است .علم خبري را فرمود «فاعْ ل ْم ان ُه ْل اِله اِْل الل ُه :پس بدان كه هيچ معبودي جز خدا نيست».

علم الهامي را فرمود «اِن الذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم :بيگمان كساني كه دانش يافتهاند» .علم غيبي را فرمود

عل ْمنا ُه ِم ْن ل ُدنّا ِع ْلما :و از نزد خود بدو دانشي آموخته بوديم» كه وراي همة علوم است

«و

«ذلِك ِع ْل ُم الل ِه:

اين است علم خدا» قال اهلل تعالي «وْل ُيحي ُطون ب ِِه ِع ْلما :ولي آنها احاطه به علم او ندارند» .حصول
چنين علمي نصيب سالكاني است كه از دنيا خارج شوند.
؛

و چنين افرادند كه عمر گرانمايه خود را در راه امور نفساني

سپري كردهاند.
نفس خواهندة هوي است ،دل خواهندة بالست .نفس نظرگاه شيطان است ،دل نظرگاه رحمان.
نفس مصطبه ديو است ،دل خزينة معرفت .خداي تبارك و تعالي اين گنجينه معرفت را در كنار
دشمن نهاد و او را از آسيب دشمن محفوظ داشت.
اي سالك! مراتب تزكيه خويش و استقبال از مردان الهي را به كمال رسان تا عنايت حق ترا
دريابد .ستارگان آسمان دو قسمند :قسمي از آنها به خورشيد شوند و روشني گيرند ،و قسمي از
آنهاست كه خورشيد بر آنها گذر كند و روشني بخشد .مؤمنان نيز دو درجه هستند :قسمي به درگاه
شوند و نور هدايت گيرند «والذين جاه ُدوا فينا لنهْ ِديَن ُه ْم ُس ُبلنا :و كساني كه در راه ما كوشيدهاند به
يقين راههاي خود را بر آنان مینماييم» .قسمي از مؤمنان هستند كه عنايت حق بر ايشان گذر كند
و نور معرفت بخشد «افم ْن شرح الل ُه صدْ ر ُه لِ ِْل ْسْلمِ ف ُهو علي نُورٍ ِم ْن ربِّ ِه :پس آيا كسي كه خدا سينهاش
را براي اسالم گشاده و برخوردار از نوري از جانب پروردگارش میباشد» .استضائه از اين نور نيز به
مراتب مقامات معنوي است.
درجات مؤمنان و دوستان ،يكي امروز است و ديگري فردا .امروز به علم و ايمان «ي ْرف ِع الل ُه الذين

ٍ
جات :خدا رتبه كساني از شما را كه گرويده و كساني را كه به آنان علم
امنُوا ِم ْنك ُْم والذين اُوتُوا ا ْل ِع ْلم در

جات ِعنْدالل ِه :ايشان را نزد
عطا شده درجات بلند گرداند» ،فردا روضة رضوان و قرب رحمان « ُه ْم در
ٌ

خداوند درجاتي است».
اما درجات اهل صورت و اهل صفت متفاوت است .اهل صورت در وادي تفرقهاند ،اهل صفت
در نقطة جمع« .اِنما ا ْل ُمؤْ ِمنُون اِ ْخوةٌ :در حقيقت مؤمنان با هم برادرند» در مقام صورت است ،و اين
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اكرم(ص)

س ِ
واحد ٍة :مؤمنان مانند نفس واحدی هستند» در
فرمود «ا ْل ُمؤْ ِمنُون كن ْف ٍ

مقام صفت است.
معلوم نيست كه قرباهلل در كدام فرمان است ،پس بايد به همة دستورات عمل كرد .و نيز
معلوم نيست بُعداهلل در كدام نهي است ،پس بايد از همة منهيّات اجتناب كرد .بايد بدانيم كه طاعت
به فرمان ،يا به حكم عبوديت است يا به حكم عشق و محبت .طاعت به حكم عشق و محبت برتر
است از طاعت به حكم عبوديت .زيرا اهل عشق و محبت در انتظار اين است كه دوست او را خدمتي
فرمايد ،منّت ميپذيرد .او را منّت نهادن و ديده به مكافات داشتن نه ،لكن اهل عبوديت كه وي را
هم اختيار است و هم اكراه ،هم ثواب جويد و هم مكافات طلبد .اين عبادت عابدان و عامة مؤمنان
است ،و آن عبادت عارفان و منزلت صديقان.
اي سالكين طريق حق از دنيا بگذريد و خويشتن را آزاد كنيد .آري آزاد كردن شخصيت از
چنگال تمايالت و روانه ساختن آن به سوي خدا از وظايف مهمه انساني است .چنين شخصيت نبايد
حتي گاهي به رضاي وجدان هم فروخته شود تا چه رسد به سپاسگزاري مردم؛ چنين شخصيت و
آزادي در مجراي معامله قرار نميگيرد.
خداوند تبارك و تعالي راه وصول را هموار كرده و براي رفع اين حجب عظيم ،جان و مال
مؤمنين را پيشاپيش خريداري نموده است «اِن الله ْ
اشتري ِمن ا ْل ُمؤْ ِمنين انْ ُفس ُه ْم و ا ْموال ُه ْم بِان ل ُه ُم ا ْلجنَة:
در حقيقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را به اين كه بهشت براي آنان باشد خريده است» .چنان
كه قبالً اشاره شد ،خريد و معامله بر خدا روا نيست ،زيرا خريدار چيزي را ميخرد كه مالك آن
نباشد و ميخواهد آن را در تملك خود آورد ،در صورتي كه خدا مالك جهان و آخرت است .مراد از
آيه شريفه اين است كه چون بذل جان و مال از سوي مؤمنين استحقاق ثواب و جنت ميآورد ،گويا
جان و مال مؤمنين در برابر بها و ثمني قرار گرفته است.
نفس ،آرزوكده و بالخيز است و مال نيز ماية بزهمندي و عصيان است .خداي تعالي ملكيت
مؤمنين را از اين دو سلب كرده زيرا هر دو غالبًا زيانآورند و به جاي آنها چيزي ميدهد كه سبب
سعادت ابدي است .حكمت اين خريداري آن است كه مؤمنين از زوال تصرف خود در جان و مال
واقف شـوند و در خـور مجاورت حـق آينـد .و نيز جان و مال ،وسيلـه اداي فرايض و نوافل است تـا
مؤمنين بدانند كه از خود چيزي ندارند و به عملي كه انجام دادهاند ،فريفته نشوند و عجب نياورند.
نفس انساني با صفت آويزش تعلق دارد و آويزش به اشياء ،در انسان فطري است و هركس به
چيزي دلبستگي دارد و بدون آن نتواند زيست .اين تعلق در ايام طفوليت با صالحديد خرد انجام
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نمييابد ،ولي بعد از رشد و بلوغ اين تعلق با صالحديد خرد صورت ميپذيرد ،لكن گاه از روي غفلت
به مظاهر شيطان ميگرايد و گاه از روي خردِ واقعنگر به مظاهر حق ميگرايد .مؤمنين از قسم
اخيرند و هميشه تعلق ايشان به حق است نه به جان و مال.
دل سالك در اثر مجاهدت و بذل جان و مال و موت اختياري كه آن را سه نوع فرض كردهاند،
تحمل فقر و بردباري ،تحمل آزار خلق ،و مخالفت با هواي نفس ،تجليگاه حق شود .تجلي خدا را
نيز نهايت نيست و علم و معرفت حاصل از آن نيز نهايت ندارد.
ل ل ِ ْل ُمؤْ ِمنين يغ ُّ
ُضوا ِم ْن ابْصار ِِه ْم :به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند»:
خداوند متعال ميفرمايد «قُ ْ
اي پيغمبر(ص) بگو به مؤمنين كه چشمهاي خود را از حرام فروبندند .مراد از اين آيه ،نه آن است
كه اطباق جفن كنند بر حدقه ،بلكه چشمهاي خود را فروبندند از آنچه شرعًا و عقالً نبايد بدان
نگريست ،زيرا نه هر نظري حرام است و نه غضّ بصر از همه چيز واجب است.
عارفان فرمودهاند :چشم تن از حرام و ديدة دل از ماسواي حق بايد فروبست .زيرا سالك مانند
كسي است كه به قصد حج احرام بندد و تا سلوك خويش را تمام نكند ،ترك نظر به غير حق و
انصراف غالبًا از خوشيها واجب است.
 .نظر ،خيال را برميانگيزد و انسان را از درون منصرف
كرده و به خارج گرايان ميسازد .اتصاف به صفات حق ،بدون ترك اين نظر حاصل نشود .صفات
كمال در انسان تا سلوك را به پايان نرسانده به نحو تقيّد و محدوديت است و سمع و بصر او ،قطرهاي
است از درياي سمع و بصر مطلق.
انسان در اثر مجاهدت و بذل جان و مال از مرتبة بسط رهايي يافته و مقام قبض او را حاصل
آيد .بسط حالتي است قلبي و ثمرة آن توجه به خارج و انصراف از باطن است .در چنين صورت
انسان قيام به اموري كند ،لكن قبض حالتي است قلبي كه توجه انسان را به درون خويش وا ميدارد.
تعليم صورت علم سلوك بيعمل را تشبيه كردهاند به الفبا آموختن طفل مكتبي كه آن الفاظ
را ميآموزد ،بدون اين كه از تركيب آنها در كلمات آگاه شود .همچنين مقلدين و آنان كه صورت را
مي آموزند و محو و سكر و انبساط و انقباض و عشق را در خود تصور كرده و از روي جهالت به
تصديق سري ميجنبانند ،بيخبرانند و از آثار حقايق نصيبي ندارند.
هر صفتي كه در مفهوم آن نسبتي به غير ملحوظ شود ،تحقق آن در خارج بسته به كسي است
كه محل وقوع صفت است .مثالً جود كه يكي از آن مفاهيم است ،تحقق آن در خارج عالوه بر
بخشنده به بخششپذير نيز بستگي دارد .پس گدايان را نبايد خوار داشت ،زيرا خوار داشت گدا دليل
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بر نقصان جود است و كمحوصلگي به هنگام بخشش ،آئينه جود را تيرهتر سازد.
جود حق تعالي نخست احتياج را در وجود سالك ايجاب ميكند و او در طلب به جدّ برميخيزد
و در راه مجاهدت قدم ميزند .اگرچه احتياج به ظاهر نقص است ،لكن آن احتياج ،جودي ديگر است
كه انسان را به طلب كمال وا ميدارد.
كساني كه حس احتياج را فاقدند در همانجا كه هستند فروميمانند و دست از طلب ميكشند
و حال آن كه در هر مرحلهاي از مراحل ،كمالي مناسب آن مرحله سالك را حاصل آيد تا به فناء
مطلق رسد.
گدا دو قسم است :گدايي كه از خلق طلب كند و گدايي كه چشم از خلق و ماسواي حق
ميپوشد ،زيرا او تشنة كماالت الهي است .اولي فقير مال است و دومي فقير معني.
گدا به اعتبار ظهور نقص و شهود آن ،آئينه جود حق است كه در راه كمال قدم ميزند و در
خور فيضان كماالت الهي ميشود ،سپس واصل به حق شده و مظهر جود الهي گردد.

در قرآن مجيد آية شريفه «ت ِحيتُ ُه ْم ي ْوم ي ْلق ْون ُه :درودشان روزي كه ديدارش كنند» مختص به
ياران حضرت رسول اكرم(ص) است .سالك موحد و صادق نيز در رديف آن نفوس فاخره و بحور علم
ذاخره است ،در رديف آن رجالي كه با موالي خويش عهد و پيمان بستند و بدان وفادار ماندند «رِجالٌ

صدقُوا ما عاه ُدوا الله عل ْي ِه :مرداني هستند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند».

باش تا اين سالك مراحل طريق حق را طي كرده به سعادت ابدي نايل گردد .از ماسوي برخيزد،
تأخير و درنگ از پاي عطف برطرف شود ،ابر لطف باران كرم ريزد ،خورشيد وصال از مشرق يافت
تابان شود ،ديده و جان و دل به دوست نگران گردد.
آن ديده كه الهي ترا ديد به مالحظه غير كي پردازد؟ آن جان كه با تو صحبت يافت ،با آب و
گل چند سازد؟ خوكرده به حضرت عزت به مذلت حجاب ،چند برتابد؟ آن مردان الهي كه كمال
انقطاع از ماسوي براي ايشان عنايت شده ،كي به خودنگاري پردازند؟!
«و ز يَن ُه في قُلُو بِك ُْم :و ايمان را در دلهاي شما

بياراست»
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ِ
شاهدا و ُمب ِّشرا و نذيرا :اي پيامبر ما تو را گواه و
معلم اول ما چنين تعليم فرموده «اِنّا ا ْرس ْلناك

بشارتگر و هشداردهنده فرستاديم» .اي مهتر عالم ترا به سوي خلق فرستاديم تا آشنايان را از نواخت
و لطف ما خبر دهي كه نواختنياند ،بيگانگان را بيم دهي كه گداختنياند ،دوستان را بشارت دهي
كه سراي سعادت از بهر ايشان ميآرايند.
اي آدم! اگرچه تو سر جريدة اصفيائي و عنوان صحيفه انساني ،اما با محمد(ص) برابري چون
تواني كه تو درد زدة اين خطائي «قُ ْلنا اهْ بِ ُطوا ِمنْها جميعا :فرموديم جملگي از آن فرود آييد» ،و او در

سور اين سرور است «ا ْسري بِع ْب ِد ِه :بندهاش را سير داد».

اي نوح! اگرچه تو شيخاالنبيائي و در معهد نبوت ،مجابالدعائي ،لكن با محمد صحبت چون
تواني كه تو سراسيمه اين زخمي «فْل ت ْسئ ْلنِ ما ل ْيس لك ب ِِه ِع ْل ٌم :پس چيزي را كه بدان علم نداري از
من مخواه من» و او دستآموز اين لطف است «و لس ْوف ُي ْعطيك ر ُّبك فت ْرضي :و بزودي پروردگارت تو
را عطا خواهد داد تا خرسند گردي».
اي خليل! اگرچه تو پيشواي ملتي و طراز حله خلّتي ،لكن با محمد(ص) برابري نتواني كه تو در
بير ُه ْم :بلكه آن را اين بزرگترشان كرده» و او در زمرة اين عصمت است
تواري اين تهمتي «ب ْ
ل فعل ُه ك ُ

«ل ِ ُي ْ
ظهِ ر ُه علي الدّينِ

ُكلِّ ِه :تا آن را بر تمام اديان پيروز گرداند».

اي موسي! اگرچه تو همراز رحماني ،لكن با محمد برابري نتواني كه تو مهجور اين ضربتي

«ل ْن

تراني :هرگز مرا نخواهي ديد» و او مخمور اين شراب است «ال ْم تر اِلي ربِّك :آيا نديدي پروردگارترا».

اي محمد! بشارت ده دوستان را كه ايشان را نواختهاي نيكو در پيش ماست .داعي را اجابت،
سائل را عطيت ،مطيع را مثوبت ،سالك را اگرچه جرم بسيار است ولي رحمت ما از آن باالتر و
وسيعتر است.
اي محمد ! اين همه كه شنيدي از فضل ،كبير است نه فضل كبير .فضل كبير را حالي ديگر و
نواختي ديگر است .دل به نور يافت ،غرق گشته و از غرقي كه هست ،طلب از يافت نميداند و از
شعاع وجود ،عبارت نميتواند!
هزار جان فداي آن سالك كه رموز عشق داند .خداي تبارك و تعالي كساني را كه طوق عشق
و محبت در گردن دارند ،در حُجر فضل و مهد عهد ميپروراند .عرش را صفت رفعت است ،او را
رفعت بس .كرسي را صفت عظمت است ،عظمت او را بس .آسمان را آرايش و زينت است ،آرايش و
زينت او را بس .نفس را انانيت است ،انانيت او را بس .اي دل كه تو داراي انكسار و افتقاري ،ترا فضل

فنا

و رحمت ما بس

313
ل بِف ْ
ضلِ
«ق ُ ْ

الل ِه و بِر ْحمتِ ِه فبِذلِك ف ْلي ْفر ُحوا :بگو به فضل و رحمت خداست كه مؤمنان

بايد شاد شوند» .اگر مؤمنان را سزاست نعيم بهشت ،عارفان سزاوارترند بر اميد ديدار جمال احديت،
و يافت حقايق قربت و تباشير وصلت.
اي جوانمرد! كسي كه ديدار محبوب ازلي او را عنايت شده و با وليّنعمت مأنوس شده ،ديدار
نعمت او را چه سيري دهد؟ الهي به بهشت و حورا چه نازيم ،اگر صدقي دهي كه با آن در دل
ِالصدْ ِق و صدق ب ِِه :و آن كس كه راستي آورد و آن را باور نمود».
بهشتي سازيم «والذي جاء ب ِّ
صدق به معني راستي است و آن در چهار چيز است :قول ،عهد ،عزم ،عمل .در قول چنان كه
ِ
ِالصدْ ِ
صادق ا ْلوعْ ِد:
ق» و حضرت اسماعيل را فرمود «اِن ُه كان
حضرت مصطفي(ص) را فرمود «والذي جاء ب ِّ

او درستوعده بود» .ياران حضرت رسول اكرم(ص) را فرمود «رِجالٌ صدقُوا ما عاه ُدوا الله عل ْي ِه :به آنچه با
خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند» .مؤمنان را فرمود «اُولئِك الذين صدقُوا :آنانند كساني كه راست

گفتهاند» .اين امتيازات در حضرت خليل خدا جمع بود «اِن ُه كان ِص ّديقا نبِيّا :او پيامبري بسيار راستگوي
بود».
از حضرت رسول اكرم(ص) كمال دين را پرسيدند ،فرمود سخن به حق و عمل به صدق .صدق
آن است كه آنچه گوئي كني و آنچه نمايي ،داري .صدق در قول آن است كه چون بنده با خداي
خويش در راز و نياز و به مقام مناجات درآيد ،آنچه گويد صدق آن را از خويشتن طلب كند .اگر
ِ
موات و ْاْل ْرض :روي خود را به سوي كسي گردانيدم كه آسمانها و
جهِ ي لِلذي فطر الس
تو ْ
گويد «وجهْ ُ
زمين را پديد آورد» روي كردم بر خدايي كه آسمانها و زمين را آفريد ،لكن دلش به سوي دنيا

عين :تنها تو را میپرستيم و تنها از تو
باشد ،چنين كسي كاذب است .اگر گويد «اِ ّياك ن ْع ُب ُد و اِ ّياك ن ْست ُ

ياري میجوييم» لكن دلش دربند دنيا و شهوت باشد كاذب است .سالك بايد از دنيا و شهوت ،حتي
از خويشتن نيز آزاد گردد.
سالك بايد هر مقامي از مقامات را چون توحيد ،زهد ،صبر ،خوف و رجاء طي كند ،حقيقت آن
را از خود طلب كند و به ظواهر و اوايل آن اكتفا ننمايد تا اطمينان و آرامش در دل او به مقام تحقق
رسد .چنين سالك از عذاب قطيعت رسته و به وصال دوست آرميده است .او همه راحت بيند نه
شدت ،اكرام بيند نه اهانت ،شادي بيند نه اندوه ،عزت بيند نه ذلت ،حيات بيند نه مرگ ،ديدار بيند
نه حجاب.
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فردا كه صبح قيامت بدمد و سراپردة قهاري برپا شود ،تجلي انوار جمال و جالل ،عرصات قيامت
را روشن كند ،از اين تجليات كسي برخوردار خواهد شد كه در دنيا آفتاب معرفت به دلش تافته و
نور جمال و جالل به جان او پيوسته است.
نيبوا اِلي ربِّك ُْم :به سوي پروردگارتان
اي سالك ،در توبه تأخير و درنگ بر خود روا مدار «وا ُ
بازگرديد» .توبه را اقسامي است :توبه پيامبران ،چنان كه حضرت ابراهيم را

فرمود «اِن اِبْراهيم لحلي ٌم

نيب :ابراهيم بردبار و نرم دل و بازگشتكننده به سوي خدا بود» و حضرت داوود را فرمود
ا ّوا ٌه ُم ٌ
خر ِ
راكعا و اناب :و به رو درافتاد و توبه كرد» و حضرت رسول اكرم(ص) را فرمود

اِلي :و راه كسي را پيروي كن كه توبه كنان به سوي من بازمی گردد».

«و

بع سبيل م ْن اناب
«و ات ْ

ِ
نيب :و جز آن كه توبه كار است متذکر نميشود».
قسم دوم ،توبة عارفان است «و ما يَتذك ُر اْل ّ م ْن ُي ُ

عارفان را در دنيا ذكر او و در عقبي ديدار او.
الهي جوي تو روان ،تشنگي ما تا كي؟ اي سالك در انجمن دوستي ،لباس بال بايد پوشيد؛ بگريز
اگر طاقت اين كار نداري .الهي ما گريختيم اما رحمت تو در ما آويخت .از باغ وصال نسيم قرب،
عشق تو برانگيخت .باران فردانيت به گرد بشريت ،كرم و فضل تو ريخت .از آسمان لطف ،باران ب ّر
آمد و درخت اميد به بر آمد .اي پاي در گل فرو مانده ،دست بيار.
اي سالك ،خداي تبارك و تعالي چه نعمتهاي بيكران ترا مهيا فرموده ،قصدي دهد غيبي كه
ترا از جهان باز برد .نوري دهد باطني كه از جهانيان باز برد .كششي دهد قربي كه از آب و گل باز
برد .چون سالك فرد شد ،وصال را شايد.
اي سالك ،خداي تبارك و تعالي گوهر اخالص را در دل تو به وديعه نهاده است .ولي اين
اخالص با پراكندگي آرزوها جمع نميگردد .شرطي از شرايط ظهور نور اخالص اين است که هر
مكروه طبيعت كه به تو رسد بر ديده نهي ،بزرگان چنين كردند .ذكر خدا مونس ايشان ،وعدة خدا
آرامش دل ايشان ،نفس ايشان نفس صديقان ،وقار ايشان وقار روحانيان ،ثبات ايشان ثبات ربانيان
جلُو ُد ُه ْم و قُلُو ُب ُه ْم اِلي ِذ ْ
ك ِر الل ِه :پوستشان و دلشان به ياد خدا نرم میگردد»« ،اِن في ذلِك ل ِذكْري
لين ُ
«ت ُ
لِم ْن كان ل ُه ق ْل ٌب :بيگمان در اين براي كسي كه صاحبدل باشد تذكري است».

اي منتظران وارد لطف ما ،اي نظارگيان شاهد غيب ما ،نور واليت نراند به دل شما مگر سلطان
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س ّر ما ،حلقة در دل نكوبد مگر رسول ب ّر ما .دل را از آلودگيها پاك و منزه ساز و به مقام توبه درآي
تا زلل و معاصي تو منعدم و متالشي گردد .بدان كه زلل و معاصي صفت «ل ْم يك ُْن ثُم كان :نبود و
سپس پديد آمد» است و صفت رحمت ،صفت «ل ْم يز ْل و ْل يزالُ  :همواره بوده و خواهد بود» است.

مراتب صدق خود را به كمال رسان .دست بر دامن صادقان زن كه نظر صادقان ،چون به
خارستان خذالن رسد ،عبهر دين برآيد و بركات انفاس قدسيه ايشان بر هر شورستان ادبار كه رسد،
بوي عنبر عشق دهد.
چنان كه اشاره شد ،سالك حقيقي آن است كه هر مكروه طبيعت كه به او رسد بر ديده نهد.
كسي كه از زخم دوست بنالد ،نامرد است .در مسير عشق لباس بال بپوش و شربت بال بنوش .اگر
طاقت اين كار داري ،قصد راه كن كه هيچ كس با بيم جان ،غواصي و به پشتي آب و گل ،سرافرازي
نتواند نمود.
ِ
موات و ْاْل ْرضِ  :خدا نور
ور الس
اي سالك بكوش و مراتب نورانيت دل را به كمال رسان «الل ُه نُ ُ
آسمانها و زمين است» .نور در حقيقت آن است كه غيري را روشن كند و هر آنچه روشن كنندة
غير نيست ،نور نيست .شمس و قمر نورند نه بدين معني كه به نفس خود نور باشند ،بلكه بدين
ِ
س
معني كه منور غيرند ،چون بعد از مدتي آن شمس و قمر مكدّر و مكوّر خواهد بود «اذا الش ْم ُ

ك ُِّور ْت :آنگاه كه خورشيد به هم درپيچد».

نور بر دو قسم است :نور ظاهر و نور باطن .نور ظاهر را فرمود «و جع ْلنا ِسراجا وهّاجا :و خورشيد

را چراغي فروزان گذارديم» .و نور باطن را فرمود «فم ْن ُير ِِد الل ُه انْ يهْ ِدي ُه ي ْشر ْح صدْ ر ُه لِ ِْل ْسْل ِم :پس كسي
را كه خدا بخواهد هدايت نمايد دلش را به پذيرش اسالم میگشايد».
نور ظاهر را خسوف و كسوف است ،لكن نور باطن را كسوف و خسوفي نيست و تكدير بر آن
راه ندارد .طلوعي است بي غروب ،كشوفي است بي كسوف .اما بدان كه خداي تبارك و تعالي آن
ت بِربِّك ُْم :آيا پروردگار شما نيستم؟»
نور حقيقت را در دل تو به وديعه نهاده است .در عهد «ال ْس ُ

خداي تبارك و تعالي از نور خود در دل تو به وديعه نهاد «اِن الله خلق ا ْلخ ْلق رش عل ْيهِ ْم ِم ْن نُور ِِه :خـدا
خلق را بيافريد و از نور خود بر آنها تابانيد».
اي سالك! نوري كه در دل تو به وديعه نهادهاند ،آن نور به دنيا اعتنايي ندارد و ميكوشد
خويشتن را به مركز خويش رساند .الهي عشاق تو در تجرّع جام الست ،شراب ذوق به كام جان
رسانيدند و از الست سرمست آمدهاند.
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مرغاني كه گرد دام عشق ميگردند و دانة عشق ميچينند ،اين تعليم را از جهان ديگر
فراگرفتهاند .آري گوهر اخالص نيز از كان ديگر است.
اي سالك ،اگر شجرة اخضر نفس خود را فداي آتش جالل و جمال كني ،مقام وصال ترا شايد،
بايد اين شجرة اخضر نفس تبديل به آتش شود «جعل لك ُْم ِمن الشج ِر ْاْل ْخض ِر نارا :براي شما از درخت
سبز آتشي پديد آورد» .چون اين شجره تبديل به آتش شد ،ندا در دهد كه اي بيخبران ،من آتشم
نه شجره

ِ
يء ا ْل ِ
شاط ِ
واد ْاْليْمنِ فِي ا ْل ُب ْقع ِة ا ْل ُمبارك ِة ِمن الشجر ِة انْ
نو ِدي ِم ْن
« ُ

يا ُموسي اِنّي انا الل ُه :از جانب

راست وادي در آن جايگاه مبارك از آن درخت ندا آمد كه اي موسي منم من خداوند».
اي سالك! پروانه شمع ازلي باش نه پروانة ظاهر ،زيرا پروانههايي كه جان خود را فداي شمع
ظاهر نمودند ،خاكستري از آنها باقي ماند .اي پروانة جمال دوست ،بايد در شعلة محبوب خود چنان
خلِق ِ
بسوزي كه حتي خاكستري هم از تو باقي نماند .تا چند به پر و بال پروانگي «و ُ
اْلنْسانُ ضعيفا:
و انسان ناتوان آفريده شده» گرد سرادقات جمال ما گردي؟
اي پروانة ضعيف ،تو با اين پر و بال نتواني در فضاي عشق ما طيران كني .بيا در ميدان «والذين

جاه ُدوا فينا :و كساني كه در راه ما كوشيدهاند» اين بال و پر درباز تا بر سنت «لنهْ ِديَن ُه ْم ُس ُبلنا :به يقين
ِ
ِ ِ
شاء :خدا
راههاي خود را بر آنان مینماييم» بال و پر باطني را بر تو كرامت كنيم «يهْ دي الل ُه لنُورِه م ْن ي ُ

هر كه بخواهد خدا با نور خويش هدايت میكند» .قبالً با بال و پر خويش ميپريدي ،اكنون طيران
تو با بال و پر ماست.

اگر خداوند تبارك و تعالي به صفات خود تجلي كند ،صفات و احوال خلق در آن مستتر گردد.
توفيق درك اين تجليات بدون تزكيه و حصول تقوي دست ندهد .سالك تا زماني كه به تصفيه
خويش نپردازد ،از قيد شرك و شك رهايي نيافته و توحيد حقيقي بر او ظاهـر نخواهـد شد .اما اگـر
شاءون
به تصفيه خويش پرداخته و حركت او به سوي وحدت و مبدأ سريعتر گردد ،در زمرة «ل ُه ْم ما ي ُ
فيها :در آنجا ايشان راست هرچه خواهند» شود.

سالك بايد از اصل و حقيقت خويش آگاه و با خبر شود و بداند او در همين نقش و صورتي كه
مينمايد نبوده است ،بلكه اصل و حقيقت او مظهر مرتبة جامعيت الوهيت است ،كه در مراتب تنزل
ملبس بدين لباس گشته است .او بايد از منازل شهوات طبيعي و مشتهيات نفساني و مطلوبات و
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مرغوبات جسماني درگذرد ،و از لباس مادي منخلع گردد و از ظلمت تعين خودي كه حجاب اصل
و حقيقت است ،صافي شده و پرده پندار منيّت از روي حقيقت براندازد.
هريك از صفات ذميمه ،به حقيقت دامي است كه شاهباز روح انساني را مقيد و پايبند
گردانيده ،نميگذارد كه از زندان تن پا بيرون نهاده در فضاي روحانيت پرواز كند ،و مانع است از
اين كه قدم فراتر از مقام طبيعت نهد و آنچه مطلوب از انشاء انساني است حاصل نمايد .پس به
گمراهي و ضاللت واپستر از انعام گردد «اُولئِك ك ْاْلنْعامِ ب ْل ُه ْم اض ُّل :آنان همانند چهارپايان بلكه
گمراهترند» .چه انعام را استعداد و قابليت كسب كماالت معنوي نيست و از بهر آنچه آفريده شدهاند،
مطيع و فرمانبردارند .اما انسان با وجود اين همه استعداد و قابليت الهي ،اگر زمام اختيار به دست
طبيعت و هوي داده و ترك تحصيل كماالت نمايد ،و روي به جانب اسفل آرد از درجة بهائم نيز
منحط ميگردد.
تقوي موجب توجه خاص ،و اين توجه خاص موجب برهان حقيقي و اين برهان حقيقي سبب
حصول علم باطني است ،و نور علم باطني يا الهيه دل اهل تقوي را منور گرداند .پس روي از مقتضاي
طبيعي گردانيده و توجه به عالم علوي نمايد و در پي اعمال و اخالق مرضيه سعي و اجتهاد به تقديم
رساند و نفس را از خصايص ملكات ناپسنديده مزكّي و مهذّب دارد.
به سبب توجه و برهان و علم روشن شود كه تقيد به لذات طبيعي غير باقي ،موجب حرمان از
لذات باقي است .پس سالك روي از مشتهيات نفساني گردانده ،توجه به عالم روحاني نمايد و چنان
كه از عالم غيب و اطالق به مراتب شهادت و مقيدات تنزل كرده بود ،باز از منازل كثرات عبور نموده
و به مبدأ حقيقي وصول يابد ،از مكارة دنيوي گذشته و به مألوفات و مرغوبات روحاني متصل گردد.
آري اطالع بر حقايق امور و اعراض از مشتهيات نفساني ،جز با توجه خاص و برهان و علم
باطني كه از شائبه شبهه معرّي باشد ،حاصل نميشود؛ بدين طريق معلوم گردد كه تقيد به لذات
جسماني موجب فقد كماالت معنوي است .در اين مقام است كه سالك عارف متوجه به عالم روحاني
شده به ارواح قدسيه متصل گردد و مقيد در دام طبايع نماند .او ميداند كه تا در مقام تلوين صفات
مادي است ،از قيد شك و شرك رهايي نخواهد يافت.
سالك بايد مراتب تقواي خود را به حد عاشقان برساند .عاشقان جمال ازلي كساني هستند كه
ق ِعنْد م ٍ
در مقام «في م ْقع ِد ِ
صدْ ٍ
ليك ُم ْقت ِدرٍ :در جايگاهی حق و پسنديده نزد پادشاهی توانا» فرود آيند.
آشنايان تقوي كساني هستند كه به پناه تقوي آيند و از هر آنچه معصيت است بپرهيزند .خادمان
تقوي كساني هستند كه به پناه احتياط شوند و از هرچه شبهت است ،اجتناب ورزند .عاشقان تقوي
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كساني هستند كه از حسنات و طاعات خويش از طريق ناديدن ،چنان پرهيز كنند كه ديگران از
معصيت.
عاشقان جمال حق آنانند كه خود را براي گرفتاري بال آماده كنند .كساني كه به هدف اصلي
رسيدهاند از اين راه سفر كردهاند .حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :خداي تبارك و تعالي دوستان و
عاشقان خود را به بال تعهد ميكند .و نيز فرمود :در فراديس اعلي بسي منازل و درجاتي است كه
خداي تبارك و تعالي كساني را كه در دنيا به بالها مبتال بودهاند ،بدان مقام رساند.

خواست بشر صفت اوست و خواست خدا ،صفت خدا .صفت نتيجة اراده و اختتام آن است .پس
فناء اراده در ارادة حق تعالي ،همانا فناء صفت است در صفات حقتعالي.

ارادت و خواست سالك بايد به رضاي حق منضم شود و غير رضاي حق در هيچ امري طلب
ننمايد .بايد ارادة خويش را از ميان بردارد و در جميع اقوال و افعال نظرش به رضاي حق باشد نه
به حظ نفس خود .بايد سالك اراده و رضاي خود را در اراده و رضاي خدا محو و متالشي سازد تا
جعي اِلي ربِّ ِ
ك ِ
خواست او ،خواست خدا باشد .آية شريفه «اِ ْر ِ
راضية م ْر ِضية :خشنود و خداپسند به سوي
پروردگارت بازگرد» اشاره است بر آن كه سير رجوعي مشروط به رضاست .از عارفي پرسيدند :چه
ميخواهي؟ فرمود :آن خواهم كه ارادة من در ارادة اهلل محو شود تا مراد من ،مراد خدا باشد.
پس سالك طريق حق را در اين راه دو اراده است :ارادة اول و ارادة ثاني .كسي كه از روي
اخالص خواهـان درك حقيقت است ،اين خواست ارادة اول در وجود اوست .همچنين بـراي او ارادة
ديگري است كه عبارت باشد از «معني» و آن نيز همان « ُروح» يا «ا ْم ِر ربّي :از امر پروردگار من» است.
ارادة اول مقدمه است براي درك ارادة ثاني ،و درك ارادة ثاني بدون ارادة اول ميسر نيست .اگر
ارادة اول مراتبي را طي كند ،به ارادة ثاني نايل شده به مرحله و مقامي ميرسد كه در آن به جز
معني چيز ديگري درك نشود .يعني در آنجا سالك به روح يا اراده يا معني كه هر سه يكي هستند،
ميرسد .در آن مرحله ،روح به اراده و اراده به روح ،روح به معني و معني به روح ،معني به اراده و
اراده به معني قابل تبديل بوده هر سه در حكم واحدند .در آن مقام است كه عابد و معبود ،و ساجد
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و مسجود يكي گردد .براي نيل بدين مقام ،الزم است ارادة اول يعني ميل فطري مراتبي را طي كند
تا به ارادة ثاني يعني امر رب يا ارادة پروردگار برسد ،بدين شرح:
اراده اول بايد توأم با اخالص باشد تا ايجاد تصميم نمايد .تصميم توأم با اخالص ،ايجاد اقدام و
عمل كند و عمل توأم با اخالص ،ايجاد صفت .صفت توأم با اخالص ،ايجاد تفكر نمايد و تفكر توأم
با اخالص ،علتي است براي درك معنا كه همان ارادة ثاني يا ارادة ازلي است.
به طور كلي معني غير از كالم است ،و الفاظ تنها قادر به بيان جزئي از معني ميباشد ،به
خصوص معني علوي در قالب لفظ قابل بيان نيست .درك حقيقي آن معني ،مستلزم مشاهدة روحي
آن حقايق است نه فراگيري الفاظ و كلمات؛ مصداق بارز اين امر ،حقايق ملكوتي و الهوتي قرآن
است.
ايكاش همه به سوي حق حركت ميكردند ،اما متأسفانه نتوانستند از قرآن فيض ياب شوند.
خلق از آيات شريفه قرآن چه فهميدهاند ،و از تاريخ و ترجمهها و ظواهر و معاني و تفسير و تأويل
قرآن چه استفادهاي نمودهاند؟! و تا چه حدي با قرآن توانستهاند امراض روحي خود را مداوا نمايند؟
در صورتي كه قرآن شفاي امراض روحاني و جسماني است .چون قرآن نقاب عزت از صورت خود
بردارد و برقع عظمتش را برطرف نمايد ،همة بيماران فراق لقاي خداوند تبارك و تعالي را شفا
ميدهد .قرآن طالب خود را ميكشاند تا به مطلوب رساند.
هدف اصلي از بحث در تاريخ قرآن ،در قرائت آيات و معاني و تفسير و تأويل ،حركت به سوي
حق و نيل به وصال است .قرآن را به اين عالم فرستادند در كسوت حروف ،و در هر حرف آن هزاران
هزار غمزة جانربا تعبيه كردند و آن وقت ندا دادند «وذك ِّْر ف ِان ِّ
الذكْري تَنْف ُع ا ْل ُمؤْ ِمنين :و پيوسته تذكر
ده ،زيرا تذكر براي مؤ منان سودمند است».
فرمود :اي حبيب من! دام رسالتت را بگستران ،كسي كه صيد ما شود ،دام رسالت خود ميداند
كه با او چطور رفتار نمايد .اما خلق از قرآن جز حروف سياه و سفيدي كاغذ نديدند ،ولي براي سالك
مقامي وجود دارد كه وقتي بدان رسيد ،تمام قرآن را در نقطة باء بسم اهلل مشاهده مينمايد و همه
موجودات را در نقطة باء بسم اهلل ميبيند.
اگر فردي بخواهد آنچه را در آسمانها و زمين است يكايك به شمار آورد ،روز بینهايت بايد،
ٌ
اما دولت واقعي كه شامل شود ،در دايرة «اِن ُه بِ ُ
حيط :مسلمًا او به هر چيزي احاطه دارد»
ل ش ْي ٍء ُم
ك ِّ
خداوند متعال را محيط و خويشتن را محاط در نقطة واقع در زير باء بسم اهلل ميبيند .جاللت نقطة
باء بسم اهلل خود را به محرمان و محبوبان درگاه الهي نشان ميدهد .هر حرفي از قرآن در لوح
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محفوظ عظيمتر از كوه قاف است .در حقيقت لوح محفوظ ،دل عارف كامل و قاف « ۤق وا ْل ُقرا ِن ا ْلم ِ
جيد:

قاف سوگند به قرآن باشكوه» است.
قرآن در هر عالم به اسمي ناميده ميشود ،در پردهاي قرآن مجيد ،در پردهاي مبين ،در عالمي
عظيم و در عالمي ديگر عزيز ،در جهاني كريم ،در جهان ديگر حكيم .قرآن نامهاي بيشماري دارد،
هركسي اين اسماء را باطنًا نميشنود ،آن كه را سمع باطن است ،عالم «حم عسق» اين اسماء را
ميشنود.
غرايب قرآن را جستجو كردن ،كار هر فردي نيست مگر اين كه عارف خود را به مكتب ازلي
برساند .آن وقت استاد ازل ،قرآن را در لوح دل او مينويسد؛ در اين مكتب است كه او ميداند « ۤن

وا ْلقل ِم :نون سوگند به قلم» چيست .خدا خواست كه محبان و محبوبان درگاهش را از اسرار ملك و
ملكوت آگاه نمايد در كسوت حروف ،تا نامحرمان مطلع نشوند .مگر نشنيدهايم اين خبر را از سيد
دو عالم كه فرمود :هرچيزي قلبي دارد ،قلب قرآن « ۤيس» است! و اين نشان س ّر احد با احمد(ص) است
كه غير از واصلين ،ديگري به اين معنا واقف نيست .چه ميگويند بوجهل و بولهب ،قرآن ميدانستند
يا نه؟ ميدانستند عربيت حروف را ،اما از درك حقيقت كور بودند « ُص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْم ٌي ف ُه ْم ْل ي ْر ِج ُعون:
كرند اللند كورند بنابراين به راه نمیآيند» قرآن از حقيقت آنها خبر داد.
عارف جمال قرآن را آن وقت ميداند كه از خودپرستي خارج شود تا اهل قرآن گردد .آنان كه
از قيد تن و خودپرستي آزاد شدند ،به حقيقت قرآن رسيدند و معناي «افْل يَتدب ُرون ا ْل ُق ْران :آيا در
قرآن نميانديشند» شامل حالشان شد .قرآن با هر نامحرمي انس نميگيرد و با هر نامحرمي سخن
نميگويد .قرآن غمزة جمال خود با دلي زند كه عارف باشد.

هيهات ،هيهات! اكثر مردم از كجا ميتوانند قرآن را ببينند ،در صورتي كه بين مردم و قرآن
صدها حجاب باشد .اگر آنها به درون پرده راه داشتند ،اين معني به آنها جلوهگر ميشد .دريغا كه به
ظاهر قرآن قناعت كردند ،پوستي از قرآن مشاهده كردند نه مغزش را .بوجهل با آن فصاحت و علم،
در معني حرفي از قرآن نشنيد .قرآن صاحب كمال را در خود محو ميكند و از محو به اثبات
ميرساند .در مرتبة اول كه از قرآن سياهي و سفيدي به اثبات ميرسيد ،اينك ديگر سوادي نميبيند،
بلكه بياض محض مشاهده مينمايد.
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اگر جاللت قرآن به عرش اعلي و آسمانها و زمين ميرسيد ،هرآينه پست و گداخته ميشد،
ِ
خاشعا ُمتص ِّدعا ِم ْن خ ْ
شي ِة
اين مردم چه فهم كردند از آية شريفه «ول ْو انْز ْلنا هذا ا ْل ُق ْران علي جبلٍ لرايَْت ُه

الل ِه :اگر اين قرآن را بر كوهي فرو میفرستاديم يقينًا آن را از بيم خدا فروتن و از هم پاشيده

میديدي»! اما ظاهربينان به گمان خدمت وعدهاي از دشمنان ،بين مردم تفرقه اندازند و گويند
فالني اين كلمات را نوشته و گفته است.
اي سالك! اگر ميخواهي كه فردي قرآني و مسلمان حقيقي باشي و اين حقايق بر تو روي
نمايد ،بايد كه قرآن را با طهارت مس كني كه «ْليم ُّس ُه اِْل ا ْل ُمطه ُرون :كه جز پاكشدگان بر آن دست
ندارند»  .نبايد چنين پنداري كه اين طهارت هنگام مس آيات قرآن ،صرفًا طهارت ظاهري از طريق
غسل و وضو است ،بلكه مهمتر از آن ،طهارت قلبي و باطني است.
آنچه را كه تو ميشنوي و آنچه را كه ميگويي ،مسّ ميكني .همة انحاء ارادات تو ،ممسوس
توست ،اگر الهي نباشد تو بيطهارت قرآن را مسّ ميكني و ظاهرًا خود را اهل قرآن مينمايي! اهل
قرآن ،عالم به احكام قرآن است و مذعن به حكم و منقاد به فرمان او .آري تمام احوال و نيات و
شؤون و اطوار تو ،ممسوس توست .اگر اين احوال و نيات و اطوار و شؤون الهي باشد ،تو با طهارت
قرآن را مسّ ميكني ،و االّ چه بسا انسان عمري ظاهرًا با طهارت قرآن را مسّ كند ،و باطنًا و قلبًا
بيطهارت!

اي انسان بدان كه تو نسخة مجموع همة عالمي .تني داري كه خالصة همة عالم اجسام است؛
روحي داري كه زبدة همة عالم ارواح است .دلي داري كـه هيئت اجتماعي است از خصايص هر دو.
سرّي داري كه نسخة عالم الوهيت است.
تا تن را به رنگ جان در نياوري ،از پوست بيرون نشوي و والدت نفساني بر تو حاصل نگردد.
اين پوست يكي نيست بلكه متعدد است و آن تعينات و جهات ميباشد كه بايد از همه بيرون آيي.
از هر پوستي كه بيرون ميآيي و از هر بطني كه متولد ميشوي ،خويشتن را لطيفتر و نورانيتر
مشاهده ميكني.
اي سالك طريق حق ،بر توست كه از عاليق و عوايق و عقبات داخلي و جميع موانع خارجي
فاني شوي تا طي مراحل حق بر تو ممكن باشد .موانع داخلي عبارتند از :هوي ،نفس ،شيطان ،عرف،
عادت ،مألوف ،كه هر كدام براي تو حجابي است عظيم ،بايد كه از اين همه و توابع و لواحق و لوازم
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و عوارض آنها فاني شوي.
در اين مقام معني فناء آن است كه حظي از آنها ظاهرًا و باطنًا به دل راه ندهي تا از قيد همه
آزاد شوي ،بدان كه طي طريق حق اشقّ است .بزرگان ،خويشتن را به حلية اين فناء بياراستند،
راهروان طريق حق نيز بايد اين فناء را حليه و شعار و دثار خود سازند تا فتح باب الهي و وصول به
بارگاه قدس ميسر گردد .اين منصب الهي نصيب كسي گردد كه طالب صادق باشد.
صدق را مراتبي است:
اول  -توجه صحيح به عزم و جزم براي طلب اصول.
دوم  -صبر و مداومت بر مجاهدات جسماني و رياضات نفساني.
سوم  -توكل در كل امور.
چهارم  -تسليم و رضا.
پنجم  -اعتماد و ثقت كامل به حق كه بي آن وحدت حاصل نشود .اين پنج اصل از امهات
مقامات رجالند.
بايد از ظواهر نيز درگذري و به مألوفات برنگردي و در اين مجاهدت و رياضت مداومت كني تا
ترا ملكه گردد به مرتبهاي كه با وجود قدرت ،خالف آن نكني .بايد كه قواي نفساني و غضبي تبديل
به قواي روحاني گردند و قواي روحاني و ملكي نيز تبديل به حقايق رحماني شوند ،به مرتبهاي كه
تن رنگ جان گيرد و جان صورت الهي پذيرد ،و اين كاميابي به واسطة غلبة روحانيت است بر
جسمانيت.
عرف مألوف ،و ُالْف معروف به واسطة استيالي جسمانيت است بر روحانيت ،در اين حال است
كه جان ثقيل گشته زيرا كه آثار و خواص تن را پذيرفته ،در اين صورت نميتواند طي منازل طريق
حق كند .ولي اگر جان بر تن استيال يابد و روحنت مستولي شود ،تن در روح پنهان گردد.
اگر طالب ،صادق شود و مناسبت كامل با روحانيت داشته باشد ،خداوند تبارك و تعالي مرشدي
براي او روزي فرمايد كه وي را تسليك كند.

 .آري اين مرشد كذايي در دل طالب ،تزيين زخارف و اباطيل و تسويالت شيطاني به
وجهي كند كه آن را حق و كرامت تصور نمايد و ضالل را هدايت ،و اضالل را تجلي و كشف و شهود

فنا

323

پندارد.
سالكا ،بكوش تا ترك وطن مألوفات و عادات كني آن چنان كه ترك مألوفات ،مألوفتر گردد.
بدان كه طي اين مسير و حصول مقصود بدون عشق و قرار گرفتن در حوزة جاذبيت الوهيت
امكانپذير نيست.
عشق ،در حقيقت عشق به زيبايي است .تنها زيبايي شايسته عشق و ستايش است .بايد دانست
كه زيبايي تامّ و ابدي از آن خداست و هرچيزي كه در عالم ظاهر زيباست ،تنها جزئي و پرتو گذراني
از آن جمال ابدي است.
زيبايي هر چيزي مانند نور گرفتن ديوار است از آفتاب ،چون خورشيد از آن رو بگرداند ،ديوار
تاريك است .بنابراين عشق به هرچيزي كه داراي زيبايي جزء و موقت و عاريتي است شايسته نيست،
از ظاهر بايد گذشت و به اصل و منشأ ذاتي همه زيباييها رسيد.
نيروي جاذبة ذرات و استحاله شكلي در شكلي ،يعني جذب و
انجذاب كه باعث رشد است ،همه تجليات عشقند ،ولي كمال اين تجليات در دل انسان كامل
پيداست.
انسان به صورت ،عالم اصغر است و به معني ،عالم اكبر .انسان كامل ،همان كمال مطلوبي است
كه براي تحقق يافتن آن ،همه خلقت در كارند و همة سير تكامل به سوي اين هدف است.
انسان كامل علت غايي خلقت است ،هرچند ظاهرًا و زمانًا بعد از همه به وجود آمده ،ولي در
واقع نخستين جنبده اوست .از نظر زماني ،درخت علت ميوه است ،لكن از نظر غايي ،ميوه علت
درخت است.

انسان داراي نفس و روح است :اولي بيانگر منشأ شر و دومي بيانگر اخگر الهي است .اولي از
عالم خلق است و ديگري از عالم امر صادر شده است ،ولي نفس داني با درك حق و تزكية اخالقي
فاني شدني است.
اگر جوهر ذاتي انسان ،الهي است و تحقق اين وجود الهي در همين حيات فاني ميسر است،
پس منطقي است كه بگوييم اگر انسان كمال وجود خود را تحقق بخشد ،سرمنشأ قدرت و علم
بيكران گردد.
در روح انسان ،عاليترين واقعيت و در جسم او دانيترين نوع آن جاي گرفته،
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معرفتي كه عطيه الهي است و آزاد از چند و چون عقل است ،از درون ميجوشد و بطن حيات
اشياء را نمودار ميسازد ،ولي منشأ اين معرفت حواس نيست بلكه همان معرفتي است كه خداوند
متعال حضرت آدم(ع) را كرامت فرمود و موجب شد كه فرشتگان او را سجده كنند.
پس شرط اصلي وصول بدان معرفت ،دلي صاف
و بيغش است تا مرآت حق گردد.

حال انسان كامل بر عقل و منطق و احساس پوشيده است .او از تأثير انديشهها معاف است،
وجود او در حضور خدا پاياني ندارد ،چون بدين درجه رسد ،اوصاف بشريت از او محو و به اوصاف
الوهيت متصف گردد .اين همان چيزي است كه عارفان كامل آن را تولد دوباره خوانند و آن چيزي
جز مرگ در خويش و زندگي در خدا نيست .عارفي گويد :اين من نيستم بلكه مسيح است كه در
من ميزيد .اين كه حضرت مسيح(ع) فرمود :براي يافتن زندگي بايد آن را گم كرد و براي ورود به
عالم ملكوت بايد دوباره متولد شد ،اشاره به همان حقيقت است.
قرآن مجيد از يك سو تأكيد ميكند كه خدا ظاهر است و باطن ،اول است و آخر ،جز او هرچه
هست فاني است ،و از سوي ديگر نيز قائل به بقاء انسان است .ادراك اين حقيقت از قدرت عقل و
منطق خارج است.
پيوسته بنده از خدا محجوب است مگر اين كه اوصاف وي فاني شود .عاشقان حق ،خورشيدهاي
بي ابرند .آري صفا ،صفت كساني است كه عاشقند و عاشق كسي است كه از اوصاف خود فاني شده
و به اوصاف حق بقاء يافته است.
،

ولي بايد دانست كه مطلق نه پذيراي كثرت كند و نه پذيراي صفات و تعينات.
در عالم روح  ،كثرت و وحدت يكي است و وجود يگانگي آنها واقعيتي است؛ هرچند دو شيء
نميتوانند در محل واحد وجود داشته باشند ،ولي دو اراده يكي ميشود .عاليترين مثال براي اين
مطلب ،فناي تام ارادة عاشق در ارادة معشوق است .تا اين اراده حاصل نشود ،نميتوان از امّارگي به
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مطمئنّگي رسيد.
از مقام امّارگي به مطمئنگي نتوان رسيد جز به تصرفات جذبات حق و اكسير عنايت رب ،چنان
ِالس ِ
وء اِْل ّ ما ر ِحم ربّي :نفس قطعًا به بدي امر میكند مگر كسي را كه خدا
كه فرموده «اِن الن ْفس ْلمارةٌ ب ُّ
رحم كند» تا نفس اماره مأموره نگشته به مطمئنگي نتوان رسيد.
عدهاي از فالسفه را از اينجا غلطي افتاد ،پنداشتند امّارگي از صفات ذميمة حيواني است و در
تهذيب نفس از طريق عقل خود كوشيدند ،به اميد آن كه از امارگي به مطمئنگي رسند .از اين
معامالت به مقصد و مقصود نتوان رسيد ،مگر اين كه نفس اماره مأمورة شرع گردد.
ايشان پنداشتند شرع براي تزكيه نفس است و گفتند ما را اين تزكيه از طريق عقل خود حاصل
گردد ،ديگر ما را به شرع و انبياء حاجت نيست .چون نور ايمان نداشتند كه بدانند از حجاب طبع
،
به طبع نتوان رست و
ِ
شاء:
بنابراين انسان نميتواند به طبع خويش كسي را از چاه طبع رهايي دهد «ولكن الله يهْ دي م ْن ي ُ

بلكه هر كه بخواهد خدا هدايت میكند».
پروانه صفتان جانباز عالم عشق كه كمند جذبة الوهيت به گردن ايشان در عالم الست افتاده،
امروز چندان به پر و بال طلب ،گرد سرادقات شمع جمال حق پرواز ميكنند كه به دليل «م ْن تقرب

ْت اِل ْي ِه ِذراعا :هر که به من يک وجب نزديک شود ،من يک ذراع به او نزديک گردم» يك
اِلي ِش ْبرا تقرب ُ
ن اقْرب اِل ْي ِه ِم ْن ح ْبلِ ا ْلو ِ
ريد :و ما به او از رگ قلبش نزديكتريم» استقبال كنند
شعله از شعلههاي «و ن ْ
ح ُ
ُ

و به دست «ج ْذبَ ٌة ِم ْن جذ ِ
بات ا ْلح ِّق توازي عمل الثقل ْينِ  :يک جذبه از جذبههای الهی ،همسان عمل جن

الم ْطمئِنَ ُة اِ ْر ِجعي اِلي ربِّ ِك :اي نفس مطمئنه
س ُ
و انس است» او را در كنار وصال كشد كه «يا ايَتُها الن ْف ُ
به سوي پروردگارت بازگرد».

«هر زيادتي كه بر كمال افزايد ،نقصان بود :ال ِّز ياد ُة علي ا ْلك ِ
مال نُ ْقصانٌ » .دين را صفات بسيار است،

هر يكي از انبياء ميبايست صفتي از صفات دين را به كمال رساند.
حضرت آدم صفت صفوت را به كمال رسانيد .حضرت نوح دعوت را ،حضرت موسي مكالمت را،
حضرت ايوب صبر را ،حضرت يعقوب حزن را ،حضرت يوسف صدق را ،حضرت داوود تالوت را،
حضرت سليمان شكر را ،حضرت يحيي خوف را ،حضرت عيسي رجاء را.
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چون مقام نبوت به محبوب خدا رسيد ،مراتب عشق و محبت را به كمال رسانيد .او قلب عالم
بود ،به عبارت ديگر او دل انساني بود .عشق و محبتپروري جز كار دل نيست .هريك از اعضاء
موظفند كه كاري را انجام دهند ،كار دل عشق و محبتپروردن است .چون صفت عشق به كمال
رسيد ،ديگر دينها منسوخ گشتند .درود بر تو اي حبيب خدا ،درود بر آل طاهرين تو باد.
دلها به عشق خدا بيناست ،دلي كه فاقد اين عشق است ،نابيناست .بدون عشق ،كسي وصال
را نشايد ،عاشق در راه معشوق از هستي ميگذرد .حضرت رسول اكرم(ص) همه هستي خود را باخت
ت لك ُْم دينك ُْم :امروز دين
و در شعله شمع جالل احديت همه را سوخت تا معني كماليه «ا ْلي ْوم اكْم ْل ُ
شما را برايتان كامل کردم» به مقام تحقق آمد ،و پس از او اوصياء مقدسش در حفاظت اين معني با
جان و دل كوشيدند.
خداوند تبارك و تعالي خواست پرتوي از جاذبة جمال خود را در باالترين غرايز بشر قرار دهد،
عشق را آفريد .توان گفت روشنايي جهان ابدي به سبب اخگرهاي عشق اين عاشقين خداست .اين
جهان به منزلة اتاق انتظار است براي مشاهدة لقاء حق .اما بايد بدانيم كه جز عاشقان جمال ازلي،
كسي را به اين بزم يار راهي نيست «واعْ ل ُموا انك ُْم ُمْلقُو ُه و ب ِّش ِر ا ْل ُمؤْ ِمنين :و بدانيد كه او را ديدار خواهيد
كرد و مؤمنان را مژده ده».
آري باالترين امتياز براي انسان عشق به خداست ،عشق به حقيقت مرگ است .هركسي كه
مراتب عشق خود را به كمال رساند ،حقيقت عشق به مرگ از جان او سرميزند ،زيرا كه وعدگاه لقاء
آنجاست .آن چه جاني بود كه وعدة لقاء فراموش كند؟! آن چه دلي بود ارتياحي كه جز شواهد عشق
نتوان يافت ،از جاي ديگر طلب كند؟! باالترين دولت براي سالك طريق حق ،عشق به مرگ يا عشق
به خداست ،ليكن اين امر جز با صبر و مسارعه به مقام تحقق نميرسد.
خلِق ْ ِ
فرق است ميان عجله و مسارعهُ « .
اْلنْسانُ ِم ْن عجلٍ  :انسان از شتاب آفريده شده است»،
عجله ناپسند و نكوهيده است و از آن نهي شده است «فْل ت ْست ْعجِ ل ِ
ُون :به شتاب از من مخواهيد» .اما

مسارعه پسنديده و ستوده است و بر آن امر شده است.
عجله ،استقبال كاري است نه در وقت خويش .مسارعه ،شتافتن به كاري است امر شده در اول
وقت خويش.
نتيجه عجله ،وسواس شيطان و شور دل است .نتيجه مسارعه ،تحقق وقار و سكينه در دل و
جان است « ُهو الذي انْزل السكينَة في قُل ِ
ُوب ا ْل ُمؤْ ِمنين :اوست آن كس كه در دلهاي مؤمنان آرامش
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را فرو فرستاد».

چون سورة مباركه نصر نازل شد «اِذا جاء ن ْص ُرالل ِه و ا ْلفت ُْح :چون ياري خدا و پيروزي فرا رسد»،

حضرت رسول اكرم(ص) فرمود :يا جبرئيل اين سورة مباركه از كمال خير عاقبت و نهايت پيروزي ما
خبر ميدهد ،اما بايد راه فناء رفت و شربت مرگ بايد چشيد.
جبرئيل گفت :اي مهتر عالم! آن جهان ترا بهتر از اين جهان است .جوار حق ترا بهتر از ديدار
خلق .مرگ اگرچه ظاهرًا راه فناست ،ولي اين فناء طريق بقاست و بقاء وسيلة لقاست .آن مهتر عالم
از صدف قدرت آمده ،آفتابي بود كه از فلك اقبال بتافته و آسمانها و زمين بدو آراسته ،با اين همه
ت و اِن ُه ْم م ِّيتُون :قطعًا تو خواهي مرد و آنان نيز خواهند مرد».
كرامت او را گفتند «اِنك م ِّي ٌ
اي مهتر عالم قدم بر سراي آدم نهادي و عالم كون در زير قدم آوردي .اكنون بازآ كه عالم ابد
روشن به توست .سعداء در انتظار ديدار توست .فردوسيان عاشق چهرة زيباي توست .آستان حضرت
در اشتياق قدم معرفت توست .بي مهر تو اي محبوب من كسي را به اين بارگاه ،بار نيست.
تاجون اِلي شفاعتي ي ْوم
ّاس ي ْ
ح ُ
حضرات انبياء در عرصة قيامت نيز نيازمند اين سرور كايناتند «الن ُ

ا ْل ِقيام ِة حتّي اِبْراهيم :نفس » .اگر كسي خواهد در زمرة محبوبين الهي به شمار آيد ،بايد سر بر خط
فرمان او نهد

ل اِنْ
«ق ُ ْ

ُكنَْتُ ْم تُ ِح ُّبون الله فاتبِ ُعوني ُي ْحب ِْبك ُُم الل ُه :بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروی

كنيد تا خدا دوستتان بدارد».
مراتب اشرفيّت امت حضرت محمد(ص) بسي باالتـر از اشرفيت امت سـاير انبياء است .اگـر قـوم
موسي را «م ّن و س ْلوي» دادند ،اگر قوم عيسي را مائده از آسمان فرستادند ،امت محمد(ص) اين
دُردنوشان ژندهپوش را عشق و محبت دادند .عارفان طريق

محمدي(ص)

را تجرّع شراب شهود

«و

سقا ُه ْم ربُّ ُه ْم :و پروردگارشان به آنان شرابي پاكيزه نوشاند» كه از جام جمال به كام جان ايشان
ميريزند ،بس.
بايد دانست كه گل ها ،خندة چمن ،ستارههاي تابان ،خندة آسمان زيباست ،اما از آن زيباتر،
دلهاي عاشقان جمال ازلي ،عارفان است كه هميشه شاد و خرم و خندانند .دلي كه از عشق جمال
ازلي به خود ميلرزد ،خندان است؛ اين خندة عارف عاشق است كه به خود ميخندد.
كسي كه از گلشن عمر گلي نچيده و در آسمان حياتش ستارة تاباني نديده ،دلش از آتش عشق
شعلهور نگشته و فروغ اميد در دل او مشهود نيست .اما وقتي شجرة طيبه عشق ريشه كرد ،اين
شجرة طيبة الهي ديگر خشك نميگردد ،و طوفانهاي حوادث را بر اين گياه آسماني و الهوتي اثري
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نيست .تا دل به زيور عشق و تقوي آراسته نگردد ،به مقام اطمينان نرسد .دلهاي مطمئن همچون
جبال با عظمتي هستند كه طوفانهاي حوادث را بر آن اثري نيست .حصول اين عشق و اين
اطمينان ،بدون تزكيه نفس در حد كمال و تحقق صدق ،ممكن نيست.
امر صدق ،فضيلتي است راسخ در دل انسان كه اقتضاي تطابق ظاهر و باطن و توافق س ّر و
عالنيه او باشد ،و فروع صفات حسنه از آن منشعب گردد و اصول صفات ذميمه از آن منتزع گردد.
صدق ،اسمي است براي حقيقت شيء وجودًا و حصوالً .خداي تبارك و تعالي اين مقام واال را
از صفت صادقيت خود عنايت فرموده كه اوست از همه صادقتر «م ْن ا ْصد ُق ِمن الل ِه حديثا :راستگوتر

از خدا در سخن كيست»« ،م ْن ا ْصد ُق ِمن الل ِه قيْل :چه كسي در سخن از خدا راستگوتر است» .پس از
خداي تبارك و تعالي ،حضرات انبياء و اوصياء و اولياء از لحاظ صدق مورد تأييدند «و صدق ا ْل ُم ْرسلُون:

و پيامبران راست میگفتند» و «اُولئِ ِ
الص ِادقُون :اينان همان صادقانند».
ك ُه ُم ّ

خداي تبارك و تعالي ميفرمايد:

«اِنما ا ْلمؤْ ِمنُون الذين امنُوا ب ِ
ِالله و ر ُسول ِ ِه ثُم ل ْم ي ْرتا ُبوا و جاه ُدوا
ُ

بِا ْموالِهِ ْم و انْ ُف ِ
الص ِادقُون :در حقيقت مؤمنان كسانياند كه به خدا و پيامبر او
سهِ ْم في سبيلِ الل ِه اُولئِك ُه ُم ّ

گرويده و شك نياورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كردهاند اينانند كه راستكردارند».
اي سالك ،اگر ميخواهي عالمات و رايات وحدانيت خدا و عالئم فردانيت او را بشناسي ،اندكي
در نفس خود جوالني كن ،به اصل خلقت خود بنگر كه اول چگونه بودي «و ِم ْن اياتِ ِه انْ خلقك ُْم ِم ْن

تُ ٍ
راب :و از نشانه هاي او اين است كه شما را از خاك آفريد» .نهادي تاريك در تيرگي صفاتت متحير،

از آسمان اسرار باران انوار باريدن گرفت ،خاك عبهر شد ،سنگ گوهر شد ،ظلمت نور شد.
اي سالك ،مراتب صدق خود را به كمال رسان تا در رديف صادقان به شمار آيي و بدان كه در
اين مسير ،عقل ظاهر به كار نيايد زيرا نتايجي كه در اين راه عقل ظاهر ارائه ميدهد ،قابل اعتماد
نيست .سالكي كه به فرمان عقل ظاهر اين راه ميرود ،مانند كاسه اي است كه بر روي آب دريا
شناور است ،آواره و سرگردان به اين سو و آن سو حركت ميكند ،مقصد و مقصودي ندارد.
اگر خواهي مراحل اين طريق را طي نمايي ،در درياي عشق محبوب ازلي و عقل كلي مستغرق
باش .خويشتن را به شعلة ازلي زن ،وجود انساني را تبديل به آتش كن .در اين مقام است كه آتش
بر تو و كساني كه در پيرامون اين آتشند ،مبارك است «انْ ُبورِك م ْن فِي النارِ و م ْن ح ْولها :مبارک باد
آن کس که در آتش است و کسي که در اطراف آن است».
اي سالك! آخر كم از عود نتوان بود .وقتي آتش تمام اجزاي عـود را تصرف كنـد ،بـوي خوش
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نهفته او آشكار ميشود .الهي توفيق ده ،اين عود دل و جان خود را بر آتش عشق تو فدا سازيم.
خوشا بر حال تو اي سالك كه وجود انساني و انانيت خود را درباختي و به ابتالء عشق ما
بسوختي .ما هم نقاب از جمال كمال تو برداريم تا روشن شود هستي تو مغلوب عالم نيستي و
بيرنگي گرديده ،در اين مقام است كه مظاهر صفات ما در تو متجلي خواهد بود.
اي سالك! طاووس بال و پر زيبا دارد ،بلبل الحان خوش دارد ،طوطي زبان انسان دارد ،تجمالت
دنيا هريكي از نوعي زيبايي بهرهمند است .اما اين همه زيبائيها نظارگي را شايد و بس ،ولي نظارگي
بر جمال شمع ازلي كار آساني نيست .اين نظارگي مستلزم جانبازي و از جان گذشتن است و اين
كار جز پروانة ديوانه از دست كسي برنيايد.
پروانگان بارگاه حق كه تحت قباب غيرت متوارياند «ا ْو لِيائي ت ْحت قِبابي ْل ي ْع ِرفُ ُه ْم غ ْيري» ايشان
را من ميشناسم ،آنانند كه براي منادمت مجلس انس و مالزمت مقام قرب برگزيدهاند .ايشانند كه
بر كمند جذباتشان بسته شدهاند .امور نفساني در كام جان ايشان تلخ است زيرا كه معشوق ،ايشان
ت بِربِّك ُْم :آيا پروردگار شما
را از مشربي ديگر چاشني چشانيد .هنوز هم ايشان سرمست بادة «ال ْس ُ
نيستم؟» هستند .مقام آنان در خرابات وجود است ،و جام ايشان ماالمال شراب شهود است.

ايشانند كه آيت «قُلِ الل ُه ثُم ذ ْر ُه ْم :بگو :خدا ،سپس رهايشان کن» بر كاينات خواندهاند .نعمت

هشت بهشت ،نقل محفل ايشان را نشايد «اِن الذين سبق ْت ل ُه ْم ِمنا ا ْل ُح ْسني اُولئِك عنْها ُم ْبع ُدون :بيگمان
كساني كه قبالً از جانب ما به آنان وعده نيكو داده شده است از آن آتش دور داشته خواهند بود».
مرغان آن ،سر به بازي ندهند و اين مقام را بازي شمارند .باز كجا پروانه ديوانه تواند بود؟ باز صيادي
جان شكار است ،پروانه ديوانه را با جان چه كار است؟! باز صيادي است كه صيد از او جان نبرد،
پروانه ديوانه صيادي است كه محبوب را تحفه جز جان نبرد.
در اينجا معني باطنيه «و لقدْ كر ْمنا بني ادم :و به راستي ما فرزندان آدم را گرامی داشتيم» روشن
ميگردد .جبرئيل و ميكائيل صيادان عالم ملكوت بودند و مرغان تقديس و تنزيه شكار ميكردند

«و

ِ
س لك :ما تو را با ستايشت تسبيح میگوييم و تقديس میکنيم» .چون شكار
ن ْ
ن نُس ِّب ُ
ح ُ
ح بِح ْمدك و نُق ِّد ُ

حقيقي به صفات جمال و جالل رسيد ،بال و پر بگذاشتند و دست از صيد و صيادي بركشيدند .با
ايشان گفتند ما صيادي را در دام « ُي ِحبُّ ُه ْم :خدا آنان را دوست میدارد» در ازل صيد كردهايم و بدين
دام آوردهايم .آنان با خود گفتند اين آدمي كه چنين كار حيرتانگيز ميكند و گوي دعوي به چوگان
معنا ميربايد ،كاري ميكند كه ما ندانيم و شكاري ميكند كـه ما نتوانيم،
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كمر خدمت بر ميان جان بستند.
چون نفس مطمئنه را به صيادي «اِ ْر ِجعي :بازگرد» در كايناتش براي صيد فرستادند ،فضاي هفت
اقليم را بگشت ،صيدي كه مِخلَب او را شايد نيافت .روي به فضاي هشت بهشت نهاد ،از همه جا
گذر كرد ،صيدي كه دل او را شايد نيافت .جاذبة الوهيت شمع ازلي او را به سوي خود خواند كه اي
پروانه ديوانه  ،صيدي كه شايسته مخلب تو بوَد منم .پروانه ديوانه خود را فداي آتش عشق محبوب
خود نمود .آري چون پروانه ترك جان خود گيرد ،شمعش به صد هزاران لطف او را در برگيرد «و ْل
ياء ِعنْد ربِّهِ ْم ُي ْرزقُون :هرگز كساني را كه در راه خدا كشته
لا ْ
حسبن الذين قُتِلُوا في سبيلِ الل ِه ا ْمواتا ب ْ
ت ْ
ح ٌ

شدهاند مرده مپندار بلكه زندهاند كه نزد پروردگارشان روزي داده میشوند».

هرگاه خداوند متعال به ذات تجلي كند ،افعال و صفات و ذات خلق در آن مستتر گردد .وقتي
از فناء بحث ميشود ،بيشتر فناي ذات منظور است و سالك در فناي ذات به كمال مطلوب رسيده
و از قيد اسارت نفس آزاد شده است .كمال بندگي آنگاه حاصل شود كه اين فناء پيش آيد و در اين
باب ،فناء عنواني است براي اضمحالل مادون ،علمًا ،جحدًا و حقًا.
كشف اين كـه ممكنات وجود ظلّي دارند و عدمهايي هستند هستينما ،اول بـراي سـالك علمًا
حاصل شود و او از طريق علم به اين حقيقت رسد و بعد حاالً و سپس به شهود اين حقيقت را درك
ميكند .در مرتبة اول شك و ترديدي دارد ،ولي در مرتبة دوم شك و ترديد از او زايل ميگردد .در
اين مقام است كه او نفي وجود از ممكنات نموده و جاحد وجود واقعي آنها ميگردد .در اين مرتبه
حال او نسبت به ماسوي اهلل مانند كساني باشد كه مشاهدة سراب مينمايند و ميدانند كه سراب
است .در مرتبة سوم بعد از فناي موجودات در نظر سالك علمًا و حاالً ،معاينه كند فناي ماسوي اهلل
حتي فناي خود را .مرتبة اول ،علمي و مرتبة دوم ،جحدي و مرتبة سوم ،فناي حقيقي است.
در درجة اول ،فناء عبارت است از فناي معرفت در معروف ،و فناي عيان در معايَن ،و فناي
طلب در شهود وجود.
معروف سالك ،حقتعالي است و فناي معرفت در معروف ،عبارت است از اين كه سالك از طريق
علم بداند معرفتي كه او واجد شده از افاضات و عنايات الهي است و استعداد وجودي او در كسب
علم و فضيلت و معارف الهي ،موهبتي است از حق تعالي و اگر حضرتش افاضه نميكرد ،به اين
معرفت نمي رسيد .فناي عيان در معايَن ،عبارت است از اين كه سالك واقف گردد اين كه به عيان،
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معاين را كه در ممكنات مشاهده ميكند ،ديدة سالك نيست .حق را جز حقْ نميتواند ببيند ،حقْ
حق را در مييابد و باطل ،باطل را و او مصداق «فبي ي َْب ُص ُر :به ديدة من میبيند» قرار گرفته است.
فناي طلب در شهود وجود ،عبارت است از اين كه در اين مقام براي سالك حال طلب باقي
نماند ،زيرا طلب با مشاهدة مطلوب از سالك سلب ميگردد.
در درجة دوم ،فناء عبارت است از فناي شهود در مورد طلب و در مورد معرفت و در مورد عيان.
يعني با اسقاط طلب ،شهود طلب و با اسقاط معرفت ،شهود معرفت و با اسقاط عيان ،شهود عيان
فاني ميگردد.
در درجة سوم ،فناء عبارت است از شهود فناء كه اين فناء ،كمال فناء است .و اين وقتي است
كه عارف ،سالك سبيل بقاء ،ناظر برق عين و راكب بحر جمع باشد .سالك راه بقاء يعني در راه ابدي
است و از موت به هستي رسيده است .ناظر برق يقين يا ناظر برق عين ،يعني كمال برخورداري او
از تجليات ذاتي است .راكب بحر جمع يعني سوار در سفينهاي است كه در بحر جمع شناور است.
طوبي به حال آنان كه ايمان و معرفتشان به حق ،در حد كمال است .اين ايمان و معرفت را
مراتبي است .ايمان و معرفت برخي افراد به حق از روي تقليد به آباء و اجداد و اتّباع از علماء بدون
اطالع از ادله نيّره عقليه است .معرفت و عرفان بعضي بر اساس حجج نيّرة عقليه و براهين ساطعة
خلّص مؤمنين و اهل يقيناند ،قلبشان مطمئن از
قطعيه است .اما عدهاي در مقام شهودند ،آنان ُ
ِ
موات و ْاْل ْرضِ :
ور الس
معرفت خداي يگانه است و به ديدة حق نور آسمانها و زمين را مينگرند «الل ُه نُ ُ
خدا نور آسمانها و زمين است».
آنان كه ايمان و توحيدشان در مقام فناء فياهلل است ،از كل ماسوي منصرف شده حتي به
هويت خود نيز متوجه نيستند ،مگر به اعتبار درك كل آن لمعات و اشراقات از حق تعالي.
در نزد ارباب عرفان و معرفت ،مراد از فناء فياهلل ،فاني و معدوم شدن ذات عارف از نفساالمر
نيست ،بلكه مراد مقصور كردن نظر است به مشاهدة عظمت كبرياي خداوندي .نمونة بارز آن در
احوال حضرت مولي الموالي مشاهده ميگردد كه در حال نماز ،پيكان دردناكي را از پاي مبارك
ايشان خارج كردند و آن بزرگوار متوجه نگرديدند! يا غش و مدهوشي آن بزرگوار در موقع مناجات،
البته نه غش ظاهري كه تغيري جسماني است ،بلكه انصراف و انقطاع از تمام ماسوي و محو گشتن
در ذات احديت ،كه در معنا كمال هشياري است .اين است معناي فناء فياهلل ،نه آنچه را كه بيخبران
از عرفان و جماعتي از متصوفه تصور و توهّم كردهاند.

سفر به کعبه جانان

332

ِ
ِ
ِ
الداع اِذا د ِ
عان :و هرگاه بندگان من از تو در باره
ُجيب دعْ وة
ريب ا
ِ
«و اذا سالك عبادي عنّي فانّي ق ٌ
ُ

من بپرسند بگو من نزديكم و دعاي دعاكننده را به هنگامی كه مرا بخواند اجابت میكنم» .سنخيت
در انس دخيل است .سخنيت نيست ،انس نيست .هركه را مراتب سنخيت باالتر ،مراتب انس او
باالتر .صالح را با طالح سنخيتي نيست ،عالم با جاهل نميسازد .اگر بخواهيم با خداي خويش بيشتر
مأنوس شويم ،بايد به واسطه تقوي بر مراتب سنخيت خود بيفزائيم.
عده اي منكر اين انس هستند و حق هم دارند كه با خدا مأنوس نشوند ،از اينرو درصدد انكار
انس برميآيند كه بين خالق و خلق سنخيتي نيست تا انس حاصل شود .آري كالبد مادي را با
خداي متعال سنخيتي نيست ،لكن قلب پاك با خداي خويش ارتباط معنوي و روحاني دارد.
خداي تبارك و تعالي ميفرمايد :قلب مؤمن عرش معالي من است .در حقيقت اين باالترين
مقامي است كه هركس با توبه دل خود را ميتواند عرش معالي خدا كند .و نيز حق تعالي ميفرمايد:
من در دلهاي شكستهام .اين دو كالم آسماني ما را از اقامه ادله و براهين نسبت به انس با خدا
بينياز ميكند.
ك ِر الل ِه ت ْ
خداوند تبارك وتعالي در قرآن مجيد ميفرمايد «اْل ب ِِذ ْ
ُوب :آگاه باش كه با ياد
طمئِ ُّ
ن ا ْل ُقل ُ

خدا دلها آرامش میيابد» و نيز ميفرمايد «اِل ْي ِه ي ْصع ُد ا ْلكلِ ُم الط ِّي ُب :سخنان پاكيزه به سوی خدا باال
میرود» آيا تحقق اين اطمينان و صعود كلمة طيبه بدون انس امكانپذير است؟! حضرت رسول
اكرم(ص) ميفرمايد

«قُر ُة ع ْيني فِي الصلوة:

سرور و نشاط من در نماز است» .اين چه سرور و نشاطي

است كه بدون انس تحقق مييابد؟! حضرت اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايد :سوگند به خدا فرزند ابوطالب
به مرگ مأنوستر است از طفل به پستان مادر .حصول اين انس بدون عشق ممكن نيست.
انس را درجات و مراتبي است:
درجة اول انس ،انس به شواهد است با استحالءِ ذكر و تغذّي سماع .استحالء ذكر ،يعني سالك
وقتي خدا را ياد ميكند ،كامش شيرين ميگردد ،و اين وقتي است كه خداوند شيريني انس را به
او چشانيده باشد.
در دعاي عارفين ميخوانيم :الهي حركت به سوي تو از راه قلب چه مطبوع است .الهاماتي كه
موجب ياد توست چه شيرين است ،شراب قرب تو چه گواراست.
سماع را دو معني است :يكي استماع آواز خوش كـه با كالم الهي توأم شود كـه عروجي در دل
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پديد آيد .ديگري عروج دل به استماع آوازها و نواهاي باطني كه صفاي جان را به حد اعلي ميرساند.
اولي اختصاص به مبتديان دارد ،دومي به منتهيان .مبتديان از اولي تغذيه ميكنند ،منتهيان واصل
از دومي.
وقوف به اشارات ،آگاهي از لطايف و اخبار و الهامات و استحالء ذكر و تغذي سماع ،سالك را به
عالم قلب كه عرش رحمان است ،ميرساند .اما چون هنوز به كمال نرسيده ممكن است حيرتي او
را دست دهد .در اين موارد بزرگان فرمودهاند به اين دعا متوسل شويد «اللّ ُهم ا ْسئلُك ش ْوقا اِلي لِقائِك:
خداوندا ،شوق ديدارت را از تو خواهانم».
درجه دوم انس وقتي است كه سالك به مقام كشف و شهود ميرسد و با انوار الهي مأنوس
ميگردد و مراتب انس او به خدا به حد اعلي ميرسد .در اين مقام نبايد از نظر دور داشت وقتي كه
سالك از واردات كسب معرفت كند و بر مراتب معرفت او افزوده شود ،اوليتر اين است كه سالك
بينظر شده ،عشق الهي راهنماي او گردد كه به ورطة هالكت نيفتد.
درجة سوم انس ،اضمحالل آثار نفساني است به منظور مشاهدة انوار رباني .اضمحالل آثار
نفساني ،از دست دادن هويها و عاليق ،تصورات و تخيالت است به واسطة تجلي ذاتي حق .در اين
تجلي اثري از آثار انانيت در سالك باقي نميماند .او به مقام فقر ميرسد ،فقري كـه حضرت رسـول
اكرم(ص) فرموده «ا ْلف ْق ُر ف ْخري :فقر افتخار من است».
از نظر عارفان ،فقر فناي نفس ،سلب انانيت ،سقوط هستي موهوم است .مقام باطني اين فقيران
و گدايان در پيشگاه الهي بسي باالتر است .اين فقيران و گدايان ،صاحبان گنجينههاي الهي هستند
كه يكي از آن گنجينهها بينيازي است .اين گدايان ،ديده از هر دو عالم دوختهاند و سر به خرمن
دنيا و عقبي فرود نميآورند .پابند دنيا نيستند ميدانند كه اين دنيا ،دنياي غرور است نه جايگاه
سرور ،دار فرار است نه دار قرار .بسي فريبنده است ،هر كه را بنوازد پس از اندكي او را بگدازد .هركه
را روزي دل بيفروزد ،بعد از اندكي در آتش هالكت بسوزاند ،دنيا معشوقهاي فتّان است.
به آن عارف واالمقام گفتند به چه علت آن نور خدا در سويداي دل تو به وجود آمد؟ تاج شاهي
را از سر بنهادي ،لباس سلطاني از تن بركشيدي با مرقّع درويشي ملبّس شدي؟ گفت آري ،روزي
در تخت سلطنت نشسته و بر چهار بالش حشمت تكيه زده ،آئينهاي در پيش نهادند .به آن نگريستم،
خويشتن را روي خاكها ديدم كه مونس نه ،راهي دور ديدم كه زاد نه ،زنداني تافته ديدم كه مرا
طاقت نه ،قاضي عدل ديدم مرا حجت نه!
اي مردي كـه اگر گناهانت را بـه گوشـهاي دركشند ،از قاف تا قاف بگيرد! خواب غفلت تا كي؟

334

سفر به کعبه جانان

بنگر آن صاحب «ا ْو ا ْدني :مقام فنای مطلق» چه فرمود :سوگند به خدا قدمي برنداشتم ،جز آن كه
پنداشتم آيا پيش از مرگ باز آن قدم را به زمين خواهم نهاد؟ هيچ لقمهاي در دهان نگذاشتم مگر
اين كه پنداشتم آيا پيش از مرگ آن را فرو خواهم برد؟!
الهي در جايي كه آن اشرف كائنات چنين گويد ،ما در قبال اين همه معاصي با تو چه گوئيم؟!
اما اي پروردگار مهربان ،درهاي رحمت تو هرآني باز است ،توفيق ده كه ما به مقام توبه برآئيم .الهي
ترا به جان حبيبت به همة ما توبه نصوح عنايت فرما كه ما را هيچ عذري نيست.
الر ياح ُب ْشرا ب ْين يد ْي ر ْحمتِ ِه :و اوست آن كه بادها را نويدي پيشاپيش رحمت
« ُهو الذي ا ْرسل ِّ
خويش فرستاد» اشارت است به باد عنايت كه از مَهَبّ كرامت ميوزد و به شرط توبه ،همة خاشاك
و كدورات را ميروبد و چهار در به روي ايشان ميگشايد:
باب احسان ،باب نعمت ،باب اطاعت ،باب محبت؛ اما انسان غافل از راه كنودي ميآيد «اِن

ِْ
اْلنْسان لِر ِّب ِه لكنُو ٌد :كه انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است» و اين بابها را به روي خود

الرضا :ای زودآشتی» خداي تبارك و تعالي به شرط توبه و انابه ،باز آن درها را به
ميبندد« .يا سريع ِّ
روي او ميگشايد و او را ميآمرزد.
ُجاج :و اوست كسي كه دو دريا را موجزنان به
حا
ب فُ ٌ
« ُهو الذي مرج ا ْلب ْ
رات و هذا ِم ْل ٌ
ٌ
حر يْنِ هذا ع ْذ ٌ

سوي هم روان كرد اين يكي شيرين و گوارا و آن يكي شور و تلخ است»ُ « ،هو :او» يك حرف است و
فرد ،اشارت است بر خداي يگانهُ « .هو» نه اسم است و نه صفت ،اشارت است بر خداي يگانه كه هم
داراي اسم است و هم صفت .آن « ُهو» در اصل «ها» است و «واو» قرارگاه نفس ،چنان كه در مقام

رات :شيرين و گوارا» اشارت است فرا دل دوستان كه به نور
ب فُ ٌ
تثنيه «هُما» ميگوييم نه «هوما»« .ع ْذ ٌ
ُجاج :شور و تلخ» اشارت است فرا دل بيگانگان كه از
حا
عشق منور و به زيور ايمان آراسته استِ « .م ْل ٌ
ٌ

كثرت معاصي تاريك گشته است .خداي تبارك و تعالي هركه را خواهد تاج اعزاز بر سر نهد ،او را
بر بساط ر از خود راه دهد ،و هركه را خواهد داغ خسار بر پيشاني نهد ،او را از ساحت قربش براند.
رات :شيرين و گوارا» سالكيني هستند كه مراتب صدق ايشان به كمال رسيده است.
ب فُ ٌ
«ع ْذ ٌ
اي غافل! از خواب غفلت بيدار باش .گاه چون شير هرچه آيدت ميشكني .گاه چون گرگ
هرچه بيني هميدري .گاه چون كبك بر كوهسار مراد همي پري .گاه چون آهو در مرغزار آرزو همي
چري .معلوم است كه ترا از حيات طيبه خبري نيست.
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خدا را دوستاني است كه امروز در زندگاني ذكر و مهرند ،فردا در معاينت و مشاهدت .ايشانند
كه مقبول درگاه بي نيازي شدندَ .علَم سعادت و رايت اقبال بر درگاه سينه ايشان نصب كردند و
مفاتيح كنوز عبادات و خزائن طاعات به كف كفاف ايشان نهادند .حائطي از عصمت به دور ايشان
كشيدند تا از آفات لشكر عاصيان در امان باشند و صولت شياطين به ساحات اقدس ايشان راه نيابد.
ايشانند كه خداي تبارك و تعالي نعم باطني خود را شامل حال ايشان گردانيده است.
اين راه را سه منزل است:
اول  -نمايش
دوم  -روش
سوم  -كشش
نمايش آن است كه فرمود «س ُيريك ُْم اياتِ ِه فت ْع ِرفُونها :به زودي آياتش را به شما نشان خواهد داد

و آن را خواهيد شناخت» .روش اين است «و قدْ خلقك ُْم ا ْطوارا :و حال آن كه شما را مرحله به مرحله

خلق كرده است» ،كشش اين است «دنا فتدلّي :سپس نزديك آمد و نزديكتر شد» .نمايش ،به خليل

ِ
موات و ْاْل ْرضِ  :و اين گونه ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم
خدا گفت «نُري اِبْراهيم ملكُوت الس

نمايانديم» .روش ،موسي را گفت «اِن م ِعي ربّي سيهْ دينِ  :پروردگارم با من است و به زودي مرا راهنمايي

خواهد كرد» .كشش ،حضرت رسول اكرم(ص) را گفت «ا ْسري بِع ْب ِد ِه :بندهاش را سير داد».

اي سالك! متكي به خود مباش و بدان كه راهزنان و اهريمنان در كميناند .اگر عمري با اتكاء
به خود روي ،به جايي نرسي .بدان كه سعادت ابدي معلول رفاه نيست ،رنج و مشقت بايد .و بدان
بوستان معرفت را به گلهاي محبت آراستهاند و در پيش وي ميدان محنت و حيرت نهادند .اگر
خواهند كسي را به بوستان معرفت رسانند ،ناچار است كه از ميدان حيرت بگذرد .در اين ميدان
حيرت ،سر او را به چوگان بليّت نهند ،سپس او را به بوستان معرفت راه دهند .بنگر در حال حضرت
موسي كه چون خواستند او را لباس نبوت بپوشانند ،وي را در خم چوگان بليت نهادند تا تصفيه شد
و به كوي توحيد رسيد.
باران كه به دريا رسيد ،از خود برسيد .اي سالكين طريق حق ،بايد اول از خود رسيد ،تا به
مولي رسيد.
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يكي از گنجينههاي غيبي كه خدا بر انسان كرامت فرموده ،دعاست .دعا سالح مؤمن است ،اگر
با شرايط باشد آن شود كه دل خواهد .باالترين حربهها دعاست .دعا دل انسان را به خدا اتصال
ميدهد .مراتب تقرب انسان در پيشگاه الهي به وسيله دعاست ،دعا تكلم با خداست.
دعا كليد عطايا و موجب تقرب الي اهلل و سبب حيات طيبه روح است .دعا رفتن به بارگاه الهي
و ارتباط دل با خداست .دعا كوبيدن باب رحمت الهي و موجب فتوح خيرات و بركات و شرح صدر
و نور و ضياء س ّر است.
دعا موجب افزايش مراتب عشق و محبت انسان به خداست .دعا موجب رسوخ محبت و عشق
خدا بر دل است .دعا مُنَزِّه نفس از آثار سوء شواغل است.
اي سالك طريق وصال ،اي مسافر كعبة وصال ،قبل از حركت ،زاد و توشة خود فراهم كن،
توشة سالكان كعبة وصال دعاست .دعا شعار عاشقان قبلة جمال است .دعا دثار عارفان كعبة جالل
است .دعا معراج نفس ناطقه به اوج وحدت است .دعا سبب ملكوت عزت است.
دعا مرقات رسيدن به مقام واليت است .دعا رَفْرَف اعتدال انسان به مقام خلّت است .آري راه
باز بوده و منحصر به عده معدود نيست ،اگر انسان بخواهد ميتواند به مقام خلت و واليت رسد.
تكليف مااليطاقي نبوده و راه نيل به كعبة جانان بر همگان گشوده است .بزرگان مشعل فروزان فـرا
راه نهاده و اين راه را روشن و هموار نمودهاند.
اي آن كه از اسم اعظم سؤال ميكني و ميخواهي بداني كه اسم اعظم خدا كدام است ،تو خود
اگر در مقام سلم و رضا باشي ،مطيع و منقاد فرمان حق گردي ،آن اسم اعظم توئي! اما حيف!
دعا دست يافتن به كنوز دفائن و علوم غيبي و تصرف در طبايع است .چه عالم ملكوت محيط
بر عالم ناسوت است ،و عالم ناسوت محاط در عالم ملكوت .به خدا اگر دل خود را عرش معالي خدا
كني «و اِذا ت ُقولُ لِش ْي ٍء ك ُْن في ُكونُ  :هرگاه به چيزی گويی باش ،فورًا موجود شود» جاي تعجب نيست.
آن ودايعي كه خدا در سينة انسان نهاده اگر شكوفا شوند ،از قوه به مقام فعليت درآيند ،كارهاي
خدايي كنند.
دعا موجب شكستگي قلب و سبب تحقق نور «انا ِعنْد ا ْل ُمنْك ِسر ِة قُلُو بِهِ ْم :من در دلهای شکستهام»
است .دعا سبب افزايش مراتب دلشكستگي است و مقام قربيت هركسي در پيشگاه الهي به نسبت
انكسار دل اوست .آري پربهاترين ،گرانبهاترين كاالي بازار هستي ،دل شكسته است.
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اي سالكين طريق حق ،به وسيله دعا مشام ارواح خود را معطر سازيد و قلوب خود را به رياض
قدس ارسال داريد .بيائيد نفوس خود را به محفل انس كشانيد و بدانيد كه سعادت دنيا و عقبي در
پيروي از كالم بزرگان است.
اي سالك بكوش خود را دريا كن .باش اي سالك تا اين قطره به دريا رسد ،اين كاال به خريار
رسد ،ابر ب ّر گريان شود ،گل قبول شادان گردد ،مقبوليت تو در پيشگاه الهي به ح ّد اعلي رسد.
البته شرط مهم تأثير ادعيه و اوراد و اذكار ،طهارت است .صرف لقلقه لسان سودي ندهد ،بلكه
موجب قساوت و تبعّد است .دعا بايد توأم با طهارت باشد .دعاي بدون طهارت ،مانند قلب بيحضور
است ،و قلب بيحضور چراغ بينور است .قلب بيحضور ،از حقايق به دور است .مَثَل قلب بينور مانند
آن كور است كه در دست او مشعل فروزان است.
طهارت ،شستشوي درون از ادناس و پليديهاست .اين طهارت با مطهرات ظاهري ممكن
نيست ،زيرا مطهرات ظاهري ،ظواهر را پاك كند .مطهرات باطني الزم است كه اين ادناس و پليديها
و آلودگيها را از دل بزدايد.
از جمله مطهرات مهم باطني ،توبه و مراقبه است .اگر خواهي كه اين همه عنايات و مقامات
نصيب تو شود ،خود را تطهير كن و به مقام توبة نصوح برآي تا به كلي ترا از ادناس تطهير نمايد.
مراقب دل خود باش كه «ا ْلق ْل ُب حر ُم الل ِه و ْل تُ ْس ِك ْن حرم الل ِه غ ْير الل ِه :دل حرم خداست ،پس غير خدا
را در حرم خدا جای مده» پاسبان حرم دل شو ،خدا را فراموش مكن و در تزكيه نفس بكوش تا از
شراب ديدار ساقي سرمست گردي.
اسم ربِّ ِه فصلّي :رستگار آن كس كه خود را پاك گردانيد و نام پروردگارش
«قدْ ا ْفلح م ْن تزكّي و ذكر ْ
را ياد كرد و نماز گزارد» به پيروزي و نجات و نجاح پيوست ،كسي كه نور معاني اين توصيههاي الهي

اسم ربِّ ِه:
را در خود به مقام تحقق درآورد« .تزكّي :پاك گردانيد » تصديق است از ميان جان «و ذكر ْ

و نام پروردگارش را ياد كرد» شهادت است بر زبان ظاهري و زبان دل« .فصلّي :نماز گزارد» عمل
است به اركان ،اعمال ظاهري و باطني باالخص نماز.
نماز معظم اعمال و بهينة احوال است ؛ ميدان خدمتكاران ،بوستان صدّيقان ،خطيب قربت،
شفيع زلت ،وكيل حضرت ،متقاضي رحمت .سينه را به نورش منوّر كند ،بنده را به عطر عبادت
ح ِ
شاء وا ْل ُمنْك ِر :كه نماز از كار
معطر گرداند و از دل فحشاء و منكر را بزدايد «اِن الصلوة تَنْهي عنِ ا ْلف ْ
زشت و ناپسند باز ميدارد» .البته اين وقتي است كه به تمام شرايط و شرايع آن عمل كند و فرايض
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و سنن و آداب آن را بر وفق فرمان تمام نمايد .تن را به آب طهور از نجاسات پاكيزه گرداند و دل را
به صيانت و آب طهور معنوي از جنابت نفس خالي دارد ،و روي دل به او نمايد.
اي خداوند كريم و مهربان ،نوازندة بندگان ،يگانه در نام و نشان ،به بندهنوازي معروف ،به
مهرباني موصوف ،نوازندة ضعيفان .شنوندة دعاي نيازمندان .الهي هر شب چه خوش است آن ساعت
كه هنگام راز و نياز عاشقان بود .آن ساعت كه نسيم صباي مهر بر دل مشتاقان وزد .آن ساعت كه
الص ْب ِح اِذا تَنفس :و سوگند به صبح چون بدمد» ،بر بساط
خداي تبارك و تعالي سوگند ياد ميكند «و ُّ

«و ن ْح ُن اقْر ُب :و ما نزديكتريم» و در خلوت «و ُهو معك ُْم :و او با شماست» شراب وصال بر عاشقان خود
دهد ،تعهد شفاي مريضان كند ،به كمند لطف رميدگان را به درگاه كشد و ميفرمايد :اي بندگان
من ،اگر طاعت كنيد قبول بر من .اگر سؤال كنيد ،عطا بر من .اگر توبه كنيد عفو بر من .آب در
جوي من ،راحتي در كوي من ،طرب در طلب من ،انس با وصال من ،شادي به ديدار من.
«يا ايُّها ْ ِ
اْلنْسانُ ما غرك بِربِّك ا ْلكريمِ :اي انسان چه چيز تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته»
تهديدي است لطفآميز .سؤال ميكند «ما غرك» چه چيز وادارت نمود؟ چه چيز ترا فريفت كه مرتكب
معاصي شدي؟ ضمن سؤال تلقين جواب ميكند «بِر ِّبك ا ْلكري ِم :به پروردگار بزرگوارت»! يا اَ ْرحَمَ

الرّاحِمينَ تو سؤال ميكني و «بِربِّك ا ْلكريمِ» را ياد بنده ميدهي تا در قبال سؤال تو بگويد

«غرني

كر ُمك :کرم تو مرا بفريفت».
سلْوَت صدور انبياء .قلوب عاشقان تشنة وصال تو .دلهاي شبخيزان
اي نزهت قلوب فقرا ،اي َ
در اشتياق مشاهدة جمال تو .آري شب ،بوستان دوستان است ،بهار عارفان است .مرغزار محبان
است ،خلوت عاشقان است ،نصفالليل هنگام راز و نياز و مناجات دلباختگان است.
خلوت و نيايش ،برقرار كردن رابطه ميان انسان و خداست با عاليترين حالت رواني .در اين
حالت همة قوا و استعدادهاي عقالني و وجداني و آرزوها و اميدها از همه سطوح موجوديت انسان
خارج شده ،بي اختيار مانند تابلويي زير دست نقاش ازل و ابد قرار ميگيرد.
در نيايش همة قوا و استعدادهاي انساني و الهي با تحريك قويترين ارادة روحاني ،بسيج شده
تا منطقه جاذبة ربوبي باال ميبرد .در اين هنگام است كه روشن ميشود جهان هستي رصدگاهي
است براي مشاهده جمال ازلي و نظارة كمال بينهايت .در صورت تحقق اين شرايط الهي ،او را
ميبينيم و صداي او را ميشنويم و مشيت او را احساس ميكنيم و طعم مناجات و نيايش و راز و
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نياز را ميچشيم ،گلها و رياحين كوي او را ميبوييم ،انديشهمان جز سراغ او را نميگيرد و ميگوييم:
الهي ،د ر جهان تمام حركات جزيي و كلي و هرآنچه ظاهرًا مورد عالقه ماست ،جز اين نيست كه
وصال تو را ميخواهيم.

سالك به اقتضاي وقوف در هر مقامي حاالتي مختلف به او دست ميدهد .اقتضاي مقامي حزن
است ،اقتضاي مقامي سرور .در مقامي شاد است ،در مقامي غمگين .سرور و فرح دو لفظ مترادف
هستند و از هر دو براي امر دنيا و آخرت استفاده شده است.
سرور عنواني است براي ابتهاج و ارتياح كامل .فَرَح بيشتر در تمتعات و التذاذات دنيوي استعمال
شده «قُ ْل بِف ْضلِ الل ِه و بِر ْحمتِ ِه فبِذلِك ف ْلي ْفر ُحوا :بگو به فضل و رحمت خداست كه بايد شاد شوند» ،و
سرور بيشتر در بهجتهاي اخروي «و ل ّقا ُه ْم ن ْضرة و ُس ُرورا :و شادابي و شادماني به آنان ارزاني داشت»

و صفاي سرور بيشتر از فرح است.
مواردي پيش ميآيد كه شخص در تمتّعات و التذاذات دنيوي كه بايد حقًا محزون باشد ،اظهار
شادي و نشاط ميكند و اين دو به همه مشتبه گرديده است .اين اختيار فرح به جاي حزن ،از جهت
غفلتي است كه او را فرا گرفته و اگر او در اين فرح به خود آيد ،آنًا فرح او به حزن مبدل گردد.
ميان سرور و شادماني قلوب ،تفاوت مافوق تصور است .زيرا نه خواسته و مطلوب قلوب يكسان
است و نه حزن و سرور آنان .هر قلبي حزن و سروري دارد؛ حزن قلب در اثر بعد اوست از مطلوب
خود ،و سرور آن در قرب و نزديكي به محبوبش .هرچه مراتب اين بعد و قرب بيشتر ،حزن و سرور
او افزونتر.
وجد و سرور كوتهفكران در ارتباط با صاحبان جاه و مقام ظاهري و تلذذ از ظواهر است؛ متأسفانه
اين روش نامعقول و نكوهيده مقبوليت عام يافته است .اما صاحبان مراقبه بر احوال و تحليه به
صفات كمال از آن بركنارند .زيرا هر لذت و سروري كه توأم با لذات معنوي نبوده و موجب اتصال
قلبي به مبدأ اعلي نگردد ،لذت حيواني است .آن شادي و سروري كه در پي خود هزاران حزن و
مالل دنيوي و اخروي آورد ،سرور حقيقي نيست.
عمل به فرمان مقربين الهي نيز سبب ايجاد ارتباط معنوي با آنان و حصول وجد و سرور باطني
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است .آري در عمل به رضاي حق ،وجد و سرور الهي نهفته است ،اما كسي كه صفاي معنوي ندارد،
درك آن نكند.
بنابراين تشخيص خير از شر ،بابي از ابواب حكمت و معرفت است و اين علم را به هركسي
ندهند .آنچه موجب سير انسان در مراتب صعودي شده و او را به محبوب ازلي رساند ،خير است و
سرور آفرين ،و براي هر مرتبه از وصال ،خيري وجود دارد .ولي آنچه آدمي را از مطلوب حقيقي باز
دارد ،شر است ولو ظاهرًا نشاط و سرور باشد.
وقتي مراتب معنوي عارف به كمال رسد ،تمايل او صرفًا به مطلوبي گردد كه عدم وصالش حزن
آورد ،لكن حزن و اندوهي كه موجب دلشكستگي است و تقرب به هر مرحله از وصالش سرور آورد،
ولي آن سروري كه موجد دلشكستگي است .عجبا! اين چه عالمي ،چه تمايل و چه مطلوبي است
كه هم بُعديّت و هم قربتش موجب انكسار دل است ،و حصول هر مرتبه از سرور آن ،نمايندة سرورها
و نشاطهاي اليتناهي است.
سالك واقعي در سايه تزكيه نفس خود را به مقامي ميرساند كه در قبض و بسط واقع شود.
چه وقتي خداوند متعال بخواهد بندهاي را به كمال مطلوب و مقام شامخ انسانيت برساند ،او را در
ِض و ي َْب ُس ُط و اِل ْي ِه تُ ْرج ُعون :و خداست كه تنگي و گشايش پديد
قبض و بسط سير ميدهد «والل ُه ي ْقب ُ
ميآورد و به سوي او بازگردانده ميشويد».
سالك به هنگام مطالعه اعمال خود و توجه به عيوب خويش ،خجل و محزون ميگردد و تكاليف
و وظايف را جستجو مينمايد ،بدين جهت بدان قبض اطالق ميشود .ولي در بسط كه مقام اعطاء
فيض الهي براي افناء نفس است ،پس از انجام وظيفه به رضاي حق ،موفق به انبساط و سرور و عروج
روحي شده اوج ميگيرد و سر كون و مكان ميايستد.
سرور را سه درجه است:
درجة اول ،سرور ذوق است .اين سرور سه حزن را برطرف ميكند :اول حزن حاصل از خوف
انقطاع .دوم حزن حاصل از ظلمت جهل .سوم حزن حاصل از وحشت تفرق.
درجه دوم ،سرور شهود است .اين سرور ،حجاب علم را مرتفع و رقّ تكليف را منقطع ،و اختيار
را از سالك نفي ميكند.
درجة سوم ،سرور اجابت است .اين سرور ،وحشت را از سالك محو و روح سالك را شاد و او را
به باب مشاهده نزديك ميكند.
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سالك مادامي كه به ذوق نرسد ،خوفي در دل دارد كه مبادا به مقصد نرسد و دولت وصال بدو
روي ننمايد .وجود خوف سبب ميگردد كه سالك به تهذيب و تزكيه نفس پردازد ،كسب فضايل و
طرد رذايل كند .خوف مأموري است كه پيوسته مراقب حال سالك است تا او از طريق صواب منحرف
نگردد .وقتي خوف مأموريت خود را انجام داد ،جاي خود را به ذوق ميدهد .وقتي سرور ذوق حاصل
شد ،حزن ناشي از خوف انقطاع و ظلمت جهل و وحشت تفرق را مرتفع ميسازد.
چنان كه اشاره شد ،سرور شهود رافع حجاب علم است .علم گرچه وسيلة كمال است ولي در
نهايات براي سالك حجابي است.
بايد بدانيم هيچ چيز براي حقايق حجاب نتواند بود مگر پردة پندار و خيال كه حقايق را مخفي
ميسازد .اطالع بر حقايق قرآن بدون ترقي روح انسان از نشئات طبيعت و وهم و خيال و سپس از
آنجا طيران به مقام شامخ عقل الهي ،امكانپذير نيست .انسان كامل در فناي ذاتي ،آثار ُمفْنيٌفيه را
مشاهده ميكند نه علم خود را ،در آن مقام علم او جدا از علم خدا نيست.
وقتي سالك به شهود رسيد ،نور مشاهده حجاب علم را مرتفع سازد و مقام علم نزد او محقر
گردد .مرتبة اول از آفت عجب علم راحت ميگردد و در ثاني از خود علم .خالصي او از آفت علم
وقتي است كه بفهمد علم وسيله است نه مقصد ،چراغ راه است نه منزل ،ولي غالبًا علم را مقصد و
غايت اتخاذ كردهاند.
جاب اكْب ٌر :علم حجاب
اگـر سالك بـدون علم راه رود ،بـه ضاللت افتد .اين كـه گفتهاند «ا ْل ِع ْل ُم ِح
ٌ
اکبر است» وقتي است كه سالك علم را مقصد پندارد و آن را وسيله مقاصد سوء خويش قرار دهد
و بدايات را بر نهايات حمل كند .به عبارت ديگر ،علم وقتي حجاب اكبر است كه مقصد اتخاذ شود
و وسيله مقاصدي باشد كه موجب تقويت نفس گردد .و نيز وقتي است كه سالك در نهايت بدان
تكيه كند ،در نهايات تكيهگاه سالك بايد شهود باشد نه علم ،عيان باشد نه خبر.
يكي ديگر از آثار سرور شهود ،سلب اختيار از سالك است .هركه را شرايط مملوكيت بيشتر ،او
را برخورداري از وجود بيشتر .مملوك كسي است كه در مقابل مالك ازلي اختياري نداشته باشد و
او در اين صورت مجبور است نه مختار .ولي اگر سالك قبل از ورود به مقام شهود ،طريق جبر اختيار
كند راه خالف پيش گرفته كه منجر به ضاللت و گمراهي است .اين عقيده و نظر عالوه بر اين كه
سالك را در راه سلوك متوقف خواهد كرد ،سبب ميشود كه او از ترقي و تعالي بازماند.
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برخالف گمان برخي ،مملوك در انجام امر مالك مختار نيست ،زيرا اگر او اختيار در ترك
ميداشت مملوك نبود .كساني كه هنوز راهي طي نكرده و مملوك نيستند ،نبايد دم از بندگي زنند.
در طي مقامات سلوك همانطور كه سالك رو به كمال ميرود ،اختيار هم كه از لوازم اقتدار و
تشخص است بالتّبع از او گرفته ميشود .اظهار وجود ،مستلزم ابراز من و ماست .سالك تا از من و
ما نگذشته هنوز هستي اعتباري او باقي است ،از اينرو سالك براي فرار از من و ما و هستي اعتباري،
سلب اراده و اختيار را طالب است.
الهي! غشاوه غفلت را از بصر بصيرت ما بگشاي ،و هر چيز را چنان كه هست به ما بنماي.
نيستي را به ما در صورت هستي جلوه مده و نيستي را بر جمال هستي پرده منه .دل را آئينه
تجليات جمال خود قرار ده نه علت حجاب و دوري .محرومي و مهجوري همه از ماست ،ما را به ما
وامگذار و ما را از ما رهايي كرامت فرما.

جم ع هم متضمن معناي مصدري است به معني گِرد آوردن و فراهم نمودن ،و هم متضمن
معناي اسمي است به معني جماعت و گروه مردم .جمع مفرد است و جمع آن ،جموع ميباشد .اما
جمع در اين باب ،اشاره است به حق بدون خلق.
سالك تا در راه است با دو موضوع متضاد روبرو است ،يكي تفرقه و ديگري جمع .در راه ،در
تفرقه است و در منزل ،در جمع .در راه ،خلق را جدا از حق ميبيند و در جمع ،جمع.
جمع عنواني است براي مقامي كـه آن مقام ساقط ميسازد تفرقه را و قطع ميكنـد اشاره را و
دور ميدارد از آب و گل ،سالك را بعد از حصول تمكين و نفي تلوين ،و برميدارد او را از شهود
دوئيّت و نفي ميكند از او اعتالل را.
پس در جمع ،تفرقه ساقط ميشود و اشاره قطع ميگردد و سالك از روي آب و خاك برميخيزد
و از شهود شواهد رهايي مييابد .در اتاقي كه نور تمام فضاي آن را روشن كرده است ،اشاره به يك
نقطه از نور به طور مجزا ممكن نيست .مقام جمع ،مقام بسط نور واجب است ،نور واحدي كه تمام
ِ
موات و ْاْل ْرضِ  :خدا نور آسمانها و زمين است».
ور الس
قلب و روح را احاطه ميكند «الل ُه نُ ُ
نسبت آب و گل مربوط به تن خاكي و عنصر طبيعي ماست .جان علوي ما از آب و گل و خاك
به وجود نيامده و نسبتي با آنها ندارد .اما اكثر مردم در تلوين و تلوّن هستند و هر دقيقه به رنگي
در ميآيند.
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سالك بايد از تلوّن پاك و مبرّي باشد .تلوّن يعني از رنگي به رنگي و از حالتي به حالتي درآمدن.
نفس تا به تمكّن و استقامت نرسد ،از ظهور عوارض و بروز حوادث تغيير حالت دهد .سالك هر قدر
به حق نزديكتر شود ،تلوّن او كمتر و تمكن او بيشتر گردد و در سير به جايي رسد كه از تلوّن در
او اثري باقي نماند.
در مقام جمع ،تلوين و تلوّن نيست و نفس از ظهور عوارض تغيير حالت ندهد و صفا حاصل
كند .صفا را درجاتي است:
اول  -صفايي است كه از علم حاصل شود .صفاي علم راه سرور را هموار و حدّ سير را مشخص
و همت قاصد را تصحيح ميكند.
دوم  -صفاي حال است .سالك در اين صفا به حالوت مناجات رسيده و شاهد حقيقي را از دور
مشاهده نموده و عوالم كون را از ياد ميبرد.
سوم  -صفاي اتصال است كه حظّ عبوديت را در حق ربوبيت درج ،و نهايات خبر را در بدايات
عيان غرق ،و خسّت تكاليف عبد را در ع ّز ازل ،مُنطوي ميسازد.
جمع را درجاتي است:
اول  -جمع علم
دوم  -جمع وجود
سوم  -جمع عين
جمع علم با فناء علوم استداللي و شواهـد است در علم لدني .علـوم استداللي و شواهـد آثـاري
هستند از مصنوعات كه ساختة دست بشر است ،ليكن علوم لدنّي ،علم حق است كه بيواسطه به
محل قابل افاضه ميشود.
جمع وجود با فناء آثاري و وجودي سالك است در وجود حق تعالي ،به وجهي كه مفهوم اتصال
منتفي گردد .اشاره به نهايت اتصال ممكن نيست ،اسم بدون مسمّي است.
جمع عين با فناء ذات و كليه آثار و صفات ممكن است ،به طوري كه از ممكن اسم و رسمي
باقي نماند .مقام جمع آخرين مسير سالك است كه در اين مسير ،سالك مشرف به بحر توحيد است.
سالك در اين مقام كه انقطاع از ماسوي او را حاصل شده ،وارد عالم اندرون گشته و جاذبة
اندرون كه جاذبة خداست ،چنان او را مجذوب كرده كه از كمند دنيا و عقبي رسته است ،به مقام
نور «ل ْم يز ْل :هميشگی و پايدار» رسيده است« .ل ْم يز ْل» وصف ذات باريتعالي و «ل ْم يك ُْن :نبوده» وصف
حال ممكن است .ذات كبريايي متصف به ازليت و ابديت است ،و ممكن محكوم به عدم و فناست.
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ممكن را دو جهت است :جهت اول مُلك ،جهت ديگر ملكوت .جهت ملك او محكوم به فناست
و جهت ملكوتي او متصف به بقاست «ما ِعنْدك ُْم يَنْف ُد و ما ِعنْدالل ِه ٍ
باق :آنچه پيش شماست تمام ميشود
و آنچه پيش خداست پايدار است» ،ملك را بقايي نيست .پس ممكن را دو جهت است :اولي ملك،
ديگري ملكوت .اولي صورت است ،ديگري سيرت .اولي لفظ است ،ديگري معني .اولي شهادت ،دومي
غيب .اولي برون است ،دومي درون .در اولي محدوديّت است ،در دومي محدوديّت نيست .در اولي
انجام امري نياز به زمان و مكان دارد ،در ديگري زمان و مكان مطرح نيست.
بقاء را نيز مراتبي است :بقاء معلوم در فناء علم است .بقاء مشهود در فناء شهود است .بقاء صفت
«ل ْم يز ْل :هميشگی» در انسان به فناء «ل ْم يك ُْن :نبوده» است .اول فناء علم است كه بايد عيانًا فاني

شود نه علمًا .فناء شهود بايد وجودًا صورت گيرد نه وصفًا« .ل ْم يك ُْن» محوًا و «ل ْم يز ْل» حقًا اثبات شود.

عنوان فناء و بقاء دو موضوع متقابل هستند كه سالك در مسير خود با آنها برخورد ميكند.
اموري را كه به خود نسبت ميدهد ،فناء و اموري را كه به خدا نسبت ميدهد ،بقاء .از عدم انتساب
به حق ،فناء و از انتساب به حق ،بقاء حاصل آيد .اگر اين همه مظاهر وجود تحت اشعة خورشيد
ازلي قرار ميگرفتند ،چرا بايد محكوم به فناء شوند! « ُك ُّل ش ْي ٍء هالِ ٌك اِْل ّ و ْجه ُه :جز وجه او همه چيز
نابودشونده است».
تا هستي سالك برجاست ،آئينه دل او از لوث دوئي و غبار اغيار هنوز پاك نشده و تلويث به
لوث تعين و هستي ،او را در اسارت قيد مشتهيات نفساني نگه ميدارد ،او از مشاهدة حقيقت محروم
است.
از اينرو بزرگان و عارفان كه هميشه طالب حقيقت و دولت حقيقي هستند نه مجازي،
مي فرمايند :دولت مستعار كه به ناچار مسترد گردد ،مربوط به امري است خارج از ذات انسان كه
سرانجام در او نماند .دولتي شايسته التفات است كه عين ذات انسان بوده و از آن انفكاك نپذيرد.

وصلت از اتّباع عارفان حاصل شود ،چه انسان مخلوطي است از خير و شر و صحبت ،محركي
است خارجي كه خصوصيات دروني را برميانگيزد .بر اثر صحبت و همنشيني ،صفات دروني انسان
بر وفق اوصاف همنشين در ظهور آيد ،نيك باشد يا بد.
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كيميا يعني اكسير يا مادة مكمل ،به عقيدة پيشينيان ميتواند مس و قلع را به زر و سيم مبدل
كند .بدين جهت كالم عارفان را كه مايه تبديل ذمائم به حمائد است ،به كيميا تشبيه كردهاند.
عارف كامل كسي است كه از صفات بشري رهيده و به صفات و اسماء الهي متصف گردد .البته
اوصاف مظهر صفات حق يا لطف و قهر در وجود عارف به نحو تعاقب ظاهر گردد ،و او در حال و آن
واحد به دو صفت متصف و مظهر دو اسم نتواند بود .ولي بر خالف آن حق تعالي كه اوصاف او نسبت
به صفات هرگز منفك و جدا نميشود و به سبب جامعيت ذات ،در همه حال به صفات لطف و قهر
متصف است.
كالم عارفان سبب تخليه و تحليه و تجليه است ،چنان كه اگر نور ضعيف را با نور قوي اتصال
روي دهد قوي گردد ،كماالت استاد عارف نيز به نسبت قابليت و استعداد سالك در او ظاهر گردد.
وصلت و راه يافتن به دو راه ميسر است:
يكي نسبت و مناسبت ،چنان كه بين عاشق و معشوق و خويشاوندان است كه وسيلتي است
نفساني يا طبيعي؛ و يا چارهجويي و خدمت است كه در اين صورت محبت ،ميان طالب و مطلوب و
خادم و مخدوم به حصول ميپيوندد .زيرا هر حادثهاي اعم از اين كه دروني باشد يا خارجي ،محتاج
است به اسباب و آالت ،و بدون آنها هرگز به وجود نميآيد.
راه ديگر آن است كه طالب را طلب كنند كه در اين صورت به اسباب و آالت احتياج نيست و
اين كرم محض است؛ دعوتي است كه شرم طالب صادق بيوسيلت را ميشكند.
صدق ،راستگويي و راستكاري و مطابقة خبر است با واقع از نظر منطق و علم معاني ،و نزد
عارفان برابر بودن ظاهر و باطن و موافقت زبان و دل است .به عبارت ديگر ،چنان باشي كه مينمايـي
يا چنان نمايي كه هستي ،نياميختن احوال به مداخلة نفس.
صدق ،هر حقيقتي را گويند كه به كمال ممكن خود رسيده و نصيب خود از تماميت وجود
استيفاء كرده باشد ،و صدّيق كسي است كه:
اول  -سير در طريق حق كند بي آن كه به ريا و غرض ديگر مشوب باشد.
دوم  -زندگي خود را جز براي حق نداند و در خود همواره كمي و كاستي بيند.
سوم  -در معرفت خود راستبين باشد .بدين معني كه در بدايت كار ،ادراك و عمل او ،در وسط
احوال او ،در نهايت وقت او موافق رضاي حق باشد.
وقت آن است كه جز حق در آن نگنجد و آن ،يا سبك است چون برق ،يا پاينده است ،يا غالب.
آنچه سبك است چون برق ،غاسل و شوينده است .آنچه پاينده است ،شاغل و مشغول دارنده است.
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آنچه غالب است ،محو و نابود كننده است.
اولي از فكرت زايد ،دومي از لذت ذكر آيد ،سومي از نظر خيزد .اولي سبب شود كه دنيا را
فراموش كند تا ذكر عقبي روشن شود .دومي سبب شود كه از آخرت بگذرد تا حق معاين شود.
سومي سبب شود كه از هر دو عالم بگذرد و آئين و رسوم بشريت نابود كند تا غير حق باقي
نماند.
ادراك حكم مُدرَك دارد و علم صفت معلوم به خود گيرد .پس وقتي علم و ادراك به چيز
شريف تعلق يابد ،شريف است و اگر به چيز خسيس و فرومايه تعلق يابد ،پست و فرومايه است و
صاحب اين ادراك ،فاقد صدق و صفاست.
صدق را درجاتي است :صدق در اقوال يعني موافقت دل و زبان .صدق در افعال ،يعني وفا به
اعمال شرعي .صدق در احوال ،يعني كمال توجه دل به حق .صدق همت يعني دل سالك به آنچه
تعلق ميگيرد ،انصراف از آن او را روي ندهد .و نيز فرمودهاند:

وجود انسان را به ظرفي تشبيه كردهاند كه محدود است ،در ظرف محدود آب معيني جايگير
شود ،وجود انسان نيز محدود است و منابع وصول معرفت با آن در حواس ،محدود ميباشد .مقصود
آن كه مبادي معرفت ،چه به اعتبار ظرف و چه به اعتبار علم ،نهايتپذير است .ولي اين وجود
نهايتپذير اگر خود را از اغراض نفساني به وسيله مجاهدت پاك سازد ،به علم بينهايت حق متصل
شود .حوض آبي است كه به دريا ميپيوندد و از پليدي و اغراض نفساني به دور ميماند .در اين
صورت ،اين وجود نهايتپذير چنان قدرت و وسعتي پيدا كند كه مقام اطمينان و خالفت او را حاصل
آيد.
نفس مطمئنه  ،جاني است كه خدا را به حد كمال شناخته و آني از ديدار او شكيب ندارد؛ يا
جاني است كه به حق پيوسته و در جايگاه امن و دور از فناء مسكن گزيده است .در اين مرتبه است
كه حالت اطمينان و آرامش و يقين بر وجود سالك مستولي گشته و مقام خالفت او را حاصل آيد.

كل در اصطالح منطقيان و فيلسوفان آن است كه از مجموع چند چيز تركيب يابد كه هركدام
را جزء نامند ،لكن در تعبير عارفان ذات حق تعالي است در مرتبة واحديت و به اعتبار جامعيت
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صفات .جزء ،مقيد و وجود متعين است و حق تعالي كل تمام آفرينش است ،زيرا هر مرتبهاي از
مراتب خلقت ،مظهري است از مظاهر او.
عاشق كل كسي است كه زيباي مطلق ،يعني خدا را دوست دارد .اما عاشق جزء كه به چيزي
يا شخصي و يا جنسي بخصوص كه جزئي از زيباي مطلق است ،دل ميبندد او از لذت جمال زيباي
مطلق محروم و بينصيب است.
هر جنبشي آلودة غرضي است مگر عشق ،آن عشق كه به حق باشد يعني عشق كلّ ،ولي عشق
به جزء مستلزم حرمان از كلّ است .كسي كه تنها دلدادة گل است از ذوق آواز بلبل محروم است ،و
كسي كه دلباختة صورت است از لذت معني بينصيب است.
معني در صورت ،ظاهر شود ولي به هر حال صورت ،محدود است ولي معني از هر جهت
نامحدود است و در صور گوناگون جلوه ميكند .اگرچه صورت ،مظهر معني است ولي آن را آنچنان
كه هست نشان نميدهد و شامل جميع شؤون و اطوار معني نيست .نزديك است به معني از آن
جهت كه معني در آن ظاهر است و دور است از آن ،زيرا كه محدود است .عالوه بر اين ظهور معني
در صورت ،شامل احكام و لوازم صورت است ،بدين جهت حقيقتِ بيچون و چرا و پاك از آاليش
نيست .تا معني از مرتبة اطالق و تنزّه خود تنزّل نكند به صور در نميآيد .عكس درخت در آب
مي افتد و شكل درخت دارد ،انعكاس معني در صورت نيز چنين است ولي از عكس درخت ،ميوه
نتوان چيد و در ساية آن نتوان نشست.
جهان لبريز از زيبايي است و هر موجودي از موجودات در حد خود كمال و جمالي دارد كه در
ديگران جلوهگر نيست ،ولي هريك از اينها جزئي از زيبايي مطلق است.
عاشق كامل كسي است كه عشق به جمال كل ورزد .عاشق جزء ،جمال را تنها در يك چيز و
يك صفت ميبيند ،او از لذت محدود و ناقص بهرهمند است.
دليل ديگر آن كه ،جزء در معرض زوال است و پايدار نيست .عاشق جزء ،نادان و خام است و
به اميد بقاء دل به چيزي ميبندد كه زوال ،صفت ذاتي اوست .اين عاشق مانند غريقي است كه از
ترس جان دست به هر گياه و خس و خاشاكي ميزند تا خويش را به ساحل كشد؛ آرزويي غلط و
اميدي تباه .جزء در تصرف كل ،مانند بنده و مملوكي است كه حتي بر امور خويش نيز قادر نيست.
جزء ،آن ميكند كه مطلوب كل است و به مراد عاشق نتواند بود.
چون مقيدْ مظهر مطلق است ،پيوسته به او است لكن اين مطلب ممكن است سبب گمراهي
بيخبران باشد ،يعني عشق به جزء را عشق به كل پندارند؛ چنان كه طايفهاي جمالپرستي را
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برگزيده و آن را يكي از اصول حقيقت دانستهاند! غافل از اين كه خار و گل به هم پيوستهاند و هر
دو از يك درخت روئيدهاند ،ولي هيچكس به اين دو يكسان نمينگرد و به جاي گل ،خار نميخورد
و نميبويد.
مقيد از جهت اين كه مظهر مطلق است بدو پيوسته ،لكن از جهت تعين و تقيد منفصل از او
است ،وگرنه هيچ مقيد نبودي و همه مطلق بودي و كثرت وجود نداشت.
همچنين هر معلولي مشابه علتي است كه از او به وجود آمده ،و از جهت ديگر جدا از اوست
كه نام معلوليت بر او اطالق ميشود.
بنابراين مقيد و جزء از جهتي كه مظهر مطلق است بدو متصل ،و از جهتي كه پايبست تعين
و تقيد است ،از او منفصل است .هيچ سالك به مطلق نميرسد تا نفس تعين را از خويشتن محو
ننمايد ،و نيز عشق به متعين ديگ ْر بند به بند افزودن و رنج بر روي رنج نهادن است.
حقيقت سلوك آن است كه مقيد از خود برهد و به مطلق رسد و به صفت اطالق متصف گردد.
پرستش صورت ،تعلق به مقيد است و توقف و درنگ در اين مقام ،سالك را مانع است از رسيدن به
مرتبة اطالق.
وجود حقيقي ،يگانه و واحد است و حقيقت را دو وجه است :وجهي به اطالق كه آن ،وجود
حق است و وجهي به تقييد و تعيّن ،كه آن وجود خلق است .حق و خلق يك حقيقت است و كثرت،
ظهور مرتبة اطالق در مراتب تقييد و تعيّن است.
بنابراين خداوند متعال در حد ذاتي خود ،موصوف به اسم «ا ْل ِ
باطن» و ظهورش در حد مراتب
ظ ِ
تقييد و تعيّن ،موصوف به اسم «ال ّ
اهر» است .وقتي سالك از خـود و صفات خـود فاني گشت ،تقييد

و تعيّن برخيزد و حقيقت واحد جلوهگر شود.
سالك تا نقش تعيّنات را به كلّي محو نكند به مطلق نرسد .سفيران حق حضرات انبياء عليهم
السالم براي اين مبعوث شده اند كه راه شكستن اين بندها را به مردم بياموزند و مقيّد را به مطلق
رسانند ،اگر پيوستگي از جهت تعيّنات كافي بود ،بعثت انبياء امري عبث و بيهوده بود.
اگر اتصال از جهت تعيّنات كافي بود ،همت انبياء دربارة اصول تعليم و تربيت و تهذيب و تصفيه
اخالق امري غلط به شمار ميرفت ،در صورتي كه بر خدا فعل عبث روا نيست .بزرگان تهذيب و
تصفيه اخالق را در تقويت روح و عقل و ظهور عشق الهي شرط الهي دانستهاند.
بدن از تأثير روح ،حركت ميپذيرد و جان ،آثار حيات را در قالب جسماني پديد ميآورد .عقل
جوهري است مجرّد از عالم غيب ،و راه تشخيص مصلحت و مفسده را تا حدي به انسان ميآموزد،
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ولي عشق محرك عالم هستي است كه بر يك حال نميماند و هرآني شكلي و رنگي به خود ميگيرد
و در جان عاشق الهي ،حاالت عجيب و غريب و بيقراريهاي شگفتانگيز به وجود ميآورد.
علم تابع معلوم است و حكم معلوم را دارد.

خودبيني مانع وصول است ،زيرا مرد خودبين از ديد حاجت و نقص معنوي خود محجوب و
كور است ،او حقيقت را نميبيند .شرط آرايش به صفات كمال و اوصاف الهي ،فاني شدن از خود و
خودي است .شخص محو در جمال و كمال حق را كه از خود رسته ،تشبيه كردهاند به مردهاي كه
در دريا افتد ،او در سطح آب دريا قرار ميگيرد و موج دريا او را از سوئي به سوئي حركت ميدهد،
حركت او همان حركت درياست .همچنين كسي كه در درياي وحدت غرق شود ،به صفات الهي
متحلّي ميگردد ،فعل او فعل خداست .مدعياني كه به دانستن چند مبحث لفظي و نام چند راوي و
ناقل خبر و مسائل شرعي ،باد در آستين ميافكنند خود را عالمة دهر پنداشته و توجهي به حقيقت
ندارند ،اين همه نشانة غرور و خودپرستي و خودستائي است .اين راه ،طريق بحث نيست ،طريق
شكستگي است ،راه حال است نه قال.
لفظ ،قالب معني است و معني ،هيئتي است كه بر فكر عارض شود ،و فكر هركسي به نسبت
كيفيات نفسي و حاالت قلبي اوست .از اينرو ميتوان گفت كه شخصيت هركسي در سخن او پنهان
و به تعبير ديگر آشكار است .سخن عاشق ،عشق و اشتياق را جلوه دهد و نيز از سخن عاشق بوي
عشق ميجهد.
وصول به معني ،بدون شكستن صورت حاصل نميشود ،زيرا هر فعلي كه بر نفس و قلب عارض
ميشود داراي حكم خاصي است .تا صفات و اوصاف فعليت پيشين برجاست و سالك بدان تعلق
دارد ،به فعليت الحِق نائل نميآيد .پس سالك كمالطلب تا صورت نشكسته و در بند پرورش تن
است ،به عالم جان قدم نتواند نهاد.
مقصود از شكستن صورت ،خودكشي و ضعيف و ناقص نمودن جسم نيست كه اين از طريق
محمديان بيرون است ،بلكه مراد همان موت ارادي و اِفناء تعيّنات است .سالك تا بدين مقام نرسد
و ترك تعلق نكند كه به منزلة ريختن شكوفة درخت است ،ميوة معني پديد نميآيد .نان را تا در
دهان خرد نكنند به خورد بدن نميرود ،هليله و چند داروي ديگر را ميشكنند و ميكوبند و تركيب
ميدهند و سپس به كار ميبرند ،اين همه نشانة آن است كه بقاء بدون فناء حاصل نميشود.
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جهان از حسن و جمال سرشار و لبريز است ولي محدود .آن زيبايي كه در اجزاء جهان ميبينيم،
قطرهاي است از زيبايي پهناور و بيكران جمال لم يزلي ،كه از فرط پُري و كثرت تاب مستوري
ندارد.
به دليل حديث شريف قدسي ،ذات حق گنجي نهان بود ،خواست آن گنج را بر مال كند و بر
صحرا نهد و هرآني متجلي باشد ،تا اهل دل آن زيبايي مطلق جمال لميزلي را به ديدة دل بنگرند.
بنابراين سالك بايد دل به جمال غير حق نبندد و رخش همت به سوي جمال و كمال مطلق بتازد.
شهود علم حق ،سالك را فاني سازد و كسي كه وسعت علم و احاطة اشراف حق تعالي را دريابد،
او به علم و معرفت محقر بشري خويش فريفته نگردد .توان گفت كه شهود علم و كمال حق ،سالك
را در خود فاني سازد ،چنان كه قطره در دريا و روشني چراغ در روشنايي و فروغ خورشيد.
كسي كه جمال و كمال حق را شهود كند ،در پرتو آن جمال و كمال فاني گردد .زيرا ظرفيت
و استعداد بشر در قبال پرتو جمال مطلق تنگ و محدود است .او مانند عاشقي است كه شبها را
در انتظار وصال به روز آورده و در شرار عشق سوخته ،او تشنة آب وصال است .در اين حال نوميد
نشسته و تنها سر بر زانو زده كه ناگاه معشوق بيخبر از در درآيد و جمال خويش بدو نمايد و اشك
از رخسارش پاك گرداند و دست مهر بر سر خاك آلودش مالد در اين حال عاشق خود را فراموش
كرده ،واله و حيران ميماند.
دلدادگان جمال لميزلي چنيناند كه در وادي طلب ميتازند و سر بر آستان ارادت مينهند ،و
قواي جسماني در بوتة رياضت و مجاهدت ميگدازند و سر بر زانوي مراقبه ،چشم بر دريچة عنايت
ميگشايند ،تا كـدام وقت و ساعت پرتوي از جانان بتابد ،كـه تابيدن همان و نقـد هستـي درباختن
همان.
اين فناء و نيستي ،اثر و حكم تجلي است كه كوه طور با همه زفتي تاب آن نياورد ،همين كه
لمحهاي خورشيد جمال قهاري بر آن پرتوي افكند ،بر شكافت و از هم گسيخت «فل ّما تجلّي ربُّ ُه ل ِ ْلجبلِ
جعل ُه دكّا و خر ُموسي ص ِعقا :همين که پروردگارش به كوه جلوه نمود ،آن را ريز ريز ساخت و موسي
بيهوش بر زمين افتاد».
كمال انقطاع از ماسوي كه بزرگان آن را شرط وصول دانستهاند ،عبارت است از خروج از خود،
خروج از هستي و ماسوي ،اتصال به حق و گسستن از غير .كمال انقطاع در اثر حصول صعقة جالليه
است.
بدون حصول صعقه جالليه ،مقام «قاب ق ْوس ْينِ ا ْو ا ْدني:
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فناء بلکه فنای مطلق» احراز نگردد .ظاهرًا «قاب ق ْوس ْينِ » را به اندازة دو كمان مانده به خدا تفسير
كرده اند ،اما در واقع در دايره كه داراي دو كمان كامل است ،بين دو كمان هيچ فاصلهاي نيست.
.
«ا ْو ا ْدني»
«قاب ق ْوس ْينِ »
چون سالك صورت را شكست و تعينات بريخت ،نور ذاتي حق كه مجموع انوار جميع اسماء و
صفات است بر او تجلي ميكند .همچنان كه خداي تعالي احديالذات است و به ذات خويش عليم
و سميع و بصير است ،همچنين حواس ظاهري و باطني سالك صفت يگانگي بر خود ميگيرد ،چنان
كه انسان در خواب ميبيند و ميشنود و لمس ميكند ،بدون اين كه حواس ظاهري او در كار باشد.
در اين مقام است كه او به عالم موحدين حقيقي قدم ميگذارد و به نور نظر الهي ديدگان دلش
روشن ميگردد.
البته اين موفقيت بايد به ارشاد و رهبريت پيري يا استادي كامل انجام يابد .پير كسي است كه
اين منازل را به قدم مجاهدت پيموده و آفات و عقبات هر منزلي را بازيافته و شناخته است .اوست
كه سالك را به كمال ميرساند و حرارت شوق و عشق را در درون سالك ميافروزد تا ميوة خام
وجودش به سبب آن برسد .از اينرو اين پير يا استاد را به فصل تابستان تشبيه كردهاند ،و استاد
بيخبر و عادي را تشبيه به فصل پائيز نمودهاند كه مختصر برگ معرفت را از درخت هستي رهرو
فروميريزد .اين استاد و پير كامل ،پير سال و ماه نيست ،بلكه بخت جواني است كه هر روز نيرومندتر
گشته سالك را سعادت ميبخشد.

محفل مشاهدت ،جايگاه مخموران خمر عشق و عاشقان دل سوخته است .چنان كه عاشق به
ديدة دل به جمال معشوق نظر ميكند ،معشوق نيز به عاشق خود نظر افكند .در حقيقت عاشق
اصلي اوست ،تو معشوق و محبوبي و او بر تو عاشقتر از توست.
خواست عاشق اين است كه معشوق از او چيزي بخواهد .الهي ميداني كه باالترين خواستة
عاشقان تو ،وصال توست .آنان نه دنيا خواهند نه عقبي ،شكر اليتناهي كه تو عاشقان خود را از قيد
دنيا و عقبي رهانيدهاي .جز حب و عشق تو ،در دلشان عشق ديگر نيست.
آري سالك طريق وصال  ،سالكي است كه مطيع فرمان حق باشد .چنين سالكي را نه در دل
غباري نه بر پشت باري ،نه در سينه آزاري نه با كس شماري .لباس جفا چاك كرده ،لباس وفا
پوشيده ،از دو كون رميده و با معشوق آرميده است .او اول از همه با خود به صلح رسيده و سپس
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با ديگران ،اما آن سالكي كه هنوز با خود در قهر است ،بزرگترين طاعت و عبادت او اين است كه
ابتدا با خود به صلح رسد.
از درگاه الهي مدام نداي غيبي به سمع دل ميرسد كه :اي بندگان من! من ميخواهم با شما
صلح و آشتي كنم ،عذرتان چيست؟ اي بندگان من بياييد با من صلح كنيد ،بياييد توبه كنيد «اِن

الله ُي ِح ُّب الت ّوابين :خداوند توبهكاران را دوست ميدارد» توبهپذير منم ،هيچ نوميد نباشيد .در اين مقام
خوف را كنار بگذاريد و همة وجودتان پر از نور اميد باشد

حم ِة الل ِه اِن الله ي ْغ ِف ُر ُّ
«ْل ت ْقن ُ
الذنُوب
طوا ِم ْن ر ْ

جميعا»  .از رحمت من نوميد مباشيد ،هرچه بوديد و هرچه هستيد نگران مباشيد .توبه نصوح كنيد،
به عزّتم سوگند همهتان را ميآمرزم و شرر عشق بر جانتان ميزنم.
خداوند تبارك و تعالي ،آن معشوق ازلي راه و رسم وصال را به عاشقان سوخته دل و ديرينة
ُ
ديث ُموسي اِ ْذ راي نارا :آيا حديث موسي بر تو آمد آنگاه كه آتش را ديد؟»
ل اتيك ح
خود ميآموزد «ه ْ
رسم است كه عرب آتش افروزد تا ميهمان گيرد ،خدا نيز آتشي افروخته تا بدان ميهمان گيرد .كليم
خدا آتش ميجست كه خانه افروزد ،اما آتشي يافت كه جان و دل سوزد.
مقام هيچ ميهماني مانند ميهمانان عاشق نيست ،و آتش هيچ ميزباني باالتر از آتش ميزبان
ازلي نميباشد .او منتظر است و مدام ندا ميدهد كه اي سالكين و عارفين حق ،خود را در آتش
عشق شعلهور سازيد ،راه باز است نه مسدود ،تا چنان كه به موسي گفتم «اِنّي انا ربُّك :من پرورش
دهندة تو هستم» ،بـه شما هم گـويـم اي عاشقان من ،من پروردگار شما و ميـزبان شمايم و شمـا
ميهمانان من هستيد ،اما به شرطها و شروطها.
«ف ْ
اخل ْع ن ْعل ْيك :كفشهايت را بيرون آر» پاي خود را به روي دو گيتي گذار ،از قيد دنيا و عقبي
خارج شو ،با دوست يگانه شو با دو گيتي بيگانه ،تا كمال انقطاع ترا حاصل آيد و وارد وادي مقدس
شوي .اين وادي مقدس ،وادي ظاهري نيست .ظاهر خاك و آب و هوا و گل است ،اگر مقدس شده
به خاطر انسان كامل است.

كه تو در سرزمين مقدس طوي

هستي».

«اِنك بِا ْل ِ
س ُ
طوي:
واد ا ْل ُمقد ِ

بيا در ميهمانسراي ازلي قرار گير ،آن آتشي كه خدا بر دل آن مرد الهي نهاد ،بر دل تو نيز
مي نهد .در اين صورت تو نيز به سمع دل اين ندا را ميشنوي «و انا ا ْ
است ِم ْع لِما ُيوحي :و من
خت ْرتُك ف ْ
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تو را برگزيده ام ،پس بدانچه وحي ميشود گوش فرا ده» به تو هم ميگويد كه ترا برگزيدم ،تو هم
ميتواني وارد عالم اسرار شوي و از محارم اسرار ما گردي.
هزاران درود بر حال آن سالك عارفي كه تمايل و اشتياق قلب او به چنان مطلوبي است كه هم
هجران و هم وصالش موفقيت است و موجد دلشكستگي .هرچه مراتب اين دل شكستگي باالتر،
مراتب عرشيت او عاليتر .قلبي در حد كمال نشيمنگاه حق تعالي و محل استقرار تخت سلطنت
خالق رحمان است كه انكسار آن در مرتبة اعلي باشد.
ترديدي نيست كه دلها خواستار وصالند ،پس هجران چرا؟
 .آنان كه بدون استقبال
از دردها و مشكالت جوياي وصالند ،سخت در خطا و اشتباهند.
گرچه درد و بيماري انواع و اقسامي دارد ،لكن هر درد و مرضي نصيب هركسي نشود .بهرة
خواص ،دردي است كه در او تغييرات و تبدالت الهي ايجاد كند ،به طوري كه از ماسوياهلل منصرف
و كمال توجه او به حق گردد .چنين دردي مقام و مرتبة خاص اعطائي از ناحية حق است كه مريض
را تنها متوجه يك چيز نمايد و آن ،انتظار ورود طبيب است.
هر مرض نوعي طبيب دارد كه ديگري قادر به درمان آن نيست .لذا هر مريض منتظر طبيبي
است كه واقف به معالجة او باشد .كسي كه به توفيق حق دچار درد الهي شده ،در انتظار طبيب الهي
است كه ورود او همان و شفاي كامل همان!
سختترين آالم و امراض جسمي و روحي ،مسلمًا درد انتظار است .برخي انتظارها رافع حجب
است و بعضي موجب افزايش حجب .درد انتظار الهي ظاهرًا در رديف آالم و امراض ،لكن باطنًا داروي
شفابخش همه آالم قلبي و روحي است .چنين دردي نعمت عظمي است و ورود طبيب الهي ،نعمتي
باالتر كه اثرات او بسي بيش از درد و داروي انتظار است .بنابراين چه سعادتمند است آن صاحب
دردي كه در حين انتظار ،طبيب الهي به سراغ او آيد و او را به وصال رساند.
در ساير آالم و امراض همواره امر است به دعا براي كرامت شفا ،ولي در اينجا دعا را كيفيت
ديگري است .سالكيني كه به درد الهي دچارند و دل سوزان دارند ،صالح و سعادتشان نه در معالجة
درد كه در افزايش آن به حد كمال است .زيرا در تشديد درد انتظار ،توجه قلب به حق فزوني يافته
و وصال در مراتب باالتر تحقق پذيرد و در كاهش آن ،وصال به حداقل مراتب تقليل يابد .از اينرو
بزرگان فرمودهاند كه كمال شدت درد انتظار ،كمال وصال را ميآورد.

354

سفر به کعبه جانان

بنابراين اي صاحبدل و اي طالب وصال ،آمادة هجران باش ،خود را براي رنجها و مشقات آماده
ساز كه آنان كه به وصال رسيدند ،هجرانها كشيدند و دردها و مشقات فوق تصوري را متحمل
گرديدند.
اما اين درد و هجراني ديگر است ،هجراني كه هر مرتبهاش مبشر الهي است كه اي عاشق،
خسته مباش به راه خويش ادامه بده كه وصال نزديك است؛ و بدان هرچه اين درد بيشتر و تلخي
هجران سختتر ،وصال نزديكتر و عاليتر.
حصول هريك از مراحل اين هجران ،همانند هريك از مراتب وصالش ،يك مقام و منصب الهي
است .نكته باريك آن كه قبل از حصول آن ،مبشري بشارت ميدهد كه اي سالك طريق حق ،ترا
بشارت باد بر حصول و وصول يك منصب و مقام الهي و ورود طبيب الهي.
آن طبيب الهي ،عالم است به علم الهي ،واقف است به اسرار غيب ،راضي است به آنچه خدا
راضي است .اسرار خدا در پيش اوست ،او دليل و برهان حق است ،او در وادي سلوك مشعل فروزاني
است.
آن طبيب الهي و روحاني در اطراف و اقطار عالم ميگردد و به معالجة امراض روحي مشغول
است .مرهمهاي اين طبيب شفابخش است زيرا اجزاي اين مرهمها از روي مصالح و حكم به هم
تركيب يافته ،روي زخم روحي محكم گذارده ميشود تا شفاي كامل او را حاصل آيد .از جمله اين
بيماريهاي روحي كوري دل ،كري گوش و اللي زبان باطني است .چون اين مرضا شفاي كامل
يافت ،ميبيند آنچه را كه ديگران نميبينند ،ميشنود آنچه را كه ديگرن نميشنوند ،ميگويد آنچـه
را كه ديگران نميگويند.
آري حق تعالي ،آن معشوق ازلي به عاشقان خود ندا دردهد كه ناراحت و محزون نباشيد،
بيب د ّو ٌار ب ِِطبِّ ِه :طبيبی که برای طبابت همه جا میگردد» با تمام
طبيب حاذق من اينجاست «ط ٌ
حك م م ِ
راهم ُه» همة مرهمها ،داروها را با خودش آورده است.
تجهيزات طبش آماده است «قدْ ا ْ

حمي م ِ
واسم ُه» تجهيزات را داغ كرده و گداخته است تا آن درد روحي
اي دردمند بيا كه او «و ا ْ

را از ته ريشهكن كند؛ طوبي به حال آن مريضي كه طبيبش او باشد« .يض ُع ذلِك ح ْي ُ
ث ا ْلحاجة اِل ْي ِه»

اين داغ را به جايي مينهد كه درد توستِ « .م ْن قُل ٍ
ُوب ُع ْم ٍي »:بر آن قلبي كه كور است و مراتب

بصيرتش ضعيف شده ،بصيرت مينهد «و ا ٍ
ذان ُصم» و گوشهاي باطني را كه كر است و ديدگان

باطني را كه كور است ،شنوا و بينا سازد؛ ديگر ترا چه غم! «و ا ْل ِسن ٍَة بِك ُْم» و هركه را قدرت بيان باطن
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واضع ا ْلغ ْفل ِة» و در جاهايي كه غفلت دارد «و م ِ
ندارد و الل است ،گويا كند « ُمتَتَبِّ ٌع بِدوائِ ِه م ِ
واطن ا ْلح ْير ِة»

و مكانهايي را كه در حيرت است ،او را از غفلت و حيرت و سرگشتگي برهاند و با شراب طهور الهي
كروا و اِذا س ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ك ُروا ط ِر ُبوا
سرمست كند؛ آن شراب طهوري كه «ان لله تبارك و تعالي شرابا ْل ْؤ ليائه اذا ش ِر ُبوا س ُ
و اِذا ط ِر ُبوا طا ُبوا و اِذا طا ُبوا ذا ُبوا و اِذا ذا ُبوا طل ُبوا و اِذا طل ُبوا وج ُدوا و اِذا وج ُدوا وصلُوا و اِذا وصلُوا اتصلُوا و اِذا

اتصلُوا ْل ف ْرق ب ْين ُه ْم و ب ْين حبيبِهِ ْم:
خداوند تبارك و تعالي براي دوستانش شراب مخصوصي دارد كه وقتي از آن بنوشند ،مست
شوند و بر اثر آن به طرب آيند .و در آن طرب پاك گردند و در پاكي گداخته و ذوب شوند ،و چون
گداخته شدند به طلب برآمده و به وجد آيند و چون به وجد درآمدند ،واصل گردند و اتصال دوست
نصيب آنان گردد ،به طوري كه ديگر بين آنان و حبيبشان فرق و دوگانگي نباشد».
آري اين شراب مختص اولياء است ،مخصوص متعلمين برجسته مكتب ربوبي است .آنان كه نه
طالب شراب طهور عشق ،كه باالتر از آن ،خواهان شراب ديدار ساقي هستند .درد آنان ،خود طبيب
و ساقي است و به زبان تفريد و تجريد گويند :اي ساقي! شراب طهور ما توئي .اي جمال كل ،اي
جالل كل ،شراب ما تويي «ح ْسبِي الل ُه :خدا مرا بس است».
عاشقي كه اين شراب را بر سركشد و سرمست گردد ،ديگر او را بيداري و هشياري نيست .آن
بيداري و هشياري مجازي رفت ،هشيار و بيدار حقيقي شد .اين شراب است كه عاشق را به مرتبة
كمال طرب و سوز و گداز اندازد تا خرمن هستي خـود را به كلي فرا باد نهد .خـود مجازي بـه ديـار
عدم شتابد و هستي حقيقي او را حاصل آيد.
ِ ْ
در اين هنگام ،طلعت آفتاب معشوقي از برج طالع بتابد و به مقتضاي «وا ْ
ض بِنُورِ ربِّها:
شرقت اْل ْر ُ
و زمين به نور پروردگارش روشن گردد» كل ظلمات بشريت را از ميان بردارد .عشق بر عقل پيروز
شود و نيستي بر هستي .عشق ،قلم عزل بر منشور ايالت عقل كشد و عقل را پيرو خود گرداند،
اصف ِح الص ْفح ا ْلجميل :پس در گذر ،گذشتي نيكو» .عشق
سپس رقم صفح بر جرايد جرايم او كشد «ف ْ
الهي يا عقل باطني فرمانرواي كشور غريب انساني گردد و رياض حقايق او را سرسبز و خرم گرداند
و چمن مرادش را از هر گوشهاي هزاران گل بردماند.
اكنون تمام قواي بدن مطيع عشق يا عقل الهي است .وهم كه آنچه را ارائه ميداد ،قابل اعتماد
نبود ،اكنون به ترنم اقوال عشاق مترنم است .نظر كه مشغول توجيه قضاياي احوال نفس بودي،
اكنون به ترتيب مقدمات وصال ميپردازد .حواس كه ادراكش هر دم به قانون ديگر بود و ذوق
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بسيطش در وادي ديگر ،اينك همة مدارك خود را برساز معشوق راست گردانيده و در چنگ نوازش
او به سر ميبرد .بصر كه ادراكش سطوح اجرام كثيفه و اضواء ظاهريه بود ،اكنون جز لطايف جمال
و دقايق كمال نمينگرد .سمع كه دائمًا در انتظار اخبار بيحاصل و اطوار الطائل بود ،اكنون جز نام
معشوق نميشنود .شمّ كه مشغول استشمام صنوف و انواع روايح خوش بودي ،اينك جز نسيم خاك
كوي مشگ بوي معشوق نميبويد .اعوان و اعيان مملكت بدن كه در ظلمات هموم سرگردان بود،
اينك در دولت معشوق و هنگام سلطنت او از ديجور ماسواي حق رهايي يافته ،عشق الهی بر عقل
پيروز گشته و عاشق كه خويشتن را در حضيض ذلت و محنت ميديد ،اكنون در اوج دولت و عزت
به دريافت امتيازات صعوديه مفتخر گشته است.
«الل ُه ْل اِله اِْل ُهو :خدا که جز او هيچ معبودي نيست» اينك اي عاشق دردمند حق! آيا آمادهاي
كه سلطان سالطين وارد خانة دل تو گردد؟ اين رسم است كه چون سلطاني بخواهد به خانهاي فرود
آيد ،آن خانه را در حد باال پاك نگهدارند .فراشي ميآيد خانه را جاروب ميكند ،چهار بالش سلطاني
مينهد تا خانه آماده گردد .براي ورود سلطان عزت ،بايد فراش ْل اِله از پيش آيد و خانه دل را از
خس و خاشاك معصيت به جاروب تفريد و تجريد بروبد .چهار بالش سلطاني بنهد ،آب وفا زند،
فرش رضا افكند ،عود صفا در مجمرة والء بسوزاند تا معشوق بر دل عاشق فرود آيد و آن را عرش
معالي خويش قرار دهد و در مهد عهد بر سرير س ّر تكيه كند «فتبارك الل ُه ا ْحس ُن ا ْلخالِقين :آفرين باد
بر خدا كه بهترين آفرينندگان است».
اكنون هنگام وصال است ،معشوق 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
بيت االحزان به كمال او گلشن نمايد ،از غم به شادي رسد و از شادي به دولت .سالكا! در اين مقام
عاشق با مشاهده جمال معشوق ازلي ،حورا را چه كند ،نعيم بهشت به چه كار آيد؟!
صبح يگانگي بدمد ،آفتاب حقيقت طالع گردد .وجد در واجد فاني شود ،واجد در آن خورشيد
محض فاني گردد .دل در ذكر مستهلك شود ،س ّر در نظر مستغرق گردد و جان در حق فاني شود.
از دل نماند مگر نشاني ،از س ّر نماند مگر بياني ،از جان نماند مگر عياني ،قطره به دريا رسد و ذره به
صحرا.
زبان چه داند كه در دل چه تعبيه كردهاند .دل چه داند كه در جان چه لطايف است .زبان در
دل رسد و دل در جان ،جان در س ّر رسد و س ّر در اخفي ،در نور حق ،به خدا رسد .دل زبان را گويد
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اي زبان خاموش! جان دل را گويد اي دل خاموش! س ّر جان را گويد اي جان خاموش! آن نور محض
س ّر را گويد خاموش!
ديگر اي زبان تو حق تكلم نداري ،حق تكلم با دل است ،وقتي ميتواني تكلم كني كه دل اراده
كند .به زبان دل گويي اي دل! سكوت و خموشي ،شايسته است كه جان تكلم كند ،اي دل تو حق
تكلم نداري مگر به فرمان جان .اي جان! به عالم س ّر پا نهادي و به حضور س ّر رسيدي ،ديگر خاموش!
اكنون گوينده منم .هرچه گويي به ارادة من است ،به ديدة من مينگري ،به سمع من ميشنوي ،به
زبان من گويي.
خداي تبارك و تعالي ندا در دهد ،يك منادي به زبان خدا گويد :اي بندة من تا حال تو ميگفتي
و من ميشنيدم ،اكنون وقت آن است كه من گويم و تو بشنوي .آري انسان كامل هرچه گويد به
زبان خدا گويد .اين از غيرت الهيت بر س ّر فطرت است كه هر عضو ظاهري و باطني را براي رسيدن
به س ّر خود آفريده و مكلف گردانيده كه به او رسد .نه اين كه هر عضوي هر حركتي خواهد بكند،
ديده هر چه خواهد بنگرد و زبان هر چه خواهد بگويد و سمع آنچه خواهد بشنود.
است ِم ُعوا ل ُه :و چون قرآن خوانده شود ،گوش
اي سمع! تو در سماع ذكر من باش «و اِذا قُرِئ ا ْل ُق ْرانُ ف ْ
بدان فرا داريد» .مأموريت تو اين است كه به كالم من گوش فراداري .ديگر دوران فراغ و مهجوريت
به سر رسيد كه الفاظ را بخواني و معاني را حامل نباشي ،به ظاهر قرآن اكتفا كني و عمري از بواطن
آن بيخبر ماني .اينك تو از عالم ظاهر برخاستي و به عالم باطن گام نهادي ،عالم و عامل به قرآن و
حقايق آني ،هرچه از لسان تو جاري گردد ،مصداق حكم قرآن است.
اي بصر! تو با بصيرت و عبرت باش «فاعْ تب ُِروا يا اُولِي ْاْلبْصارِ :پس اي صاحبان بصيرت ،عبرت
گيريد» .هزاران درود بر تو كه مأموريت خود را درست اداء كردي و مراتب بصيرت و عبرت خود را
به كمال رسانيدي و از عالم غفلت و كوري باطن نجات يافتي.
اي زبان! تو ذاكر آالء و نعمتهاي من باش «فا ْذك ُُروا اْلء الل ِه :پس نعمتهاي خدا را به ياد آوريد».
اي محبوب من! اينها امانات من است ،حافظ و امين امانتهاي من باش تا مجالي تجليات من
گردي.
اي معشوق من! بدان كه اينك تو در حريم عزت من هستي ،صولت غوغاي شيطان قدرت ورود
به ساحت اقدس دل تو را ندارد «اِن ِعبادي ل ْيس لك عل ْيهِ ْم ُس ْلطانٌ  :در حقيقت تو را بر بندگان من
تسلطي نيست».

358

سفر به کعبه جانان

آدم يا حقيقت انساني ،جامع حقايق و مرآت غيب و شهادت است و آنچه بدين صفت متصف
ميگردد ،گوشت و استخوان و اندام انساني نيست ،بلكه دل اوست كه بر اثر مجاهدت و كشش عشق
بدان مرتبه نايل شده است.
دل كه مركز ادراك حقايق است ،به سبب تواتر تجليات به تمام اسماء و صفات حق متجلي
گردد و تجليگاه ذات اقدس حق تعالي شود .دل در اين حالت صفت جمعيت به خود گيرد و از
تنگي ميرهد و فراخ و پهناور ميگردد ،چنان پهناوري كه حق در آن ميگنجد.
جمال صمدي در تجلي آيد ،روح پروانهوار بال و پر بگشايد .جذبات اشعة شمع ازلي هستي
پروانه بربايد و او را به حليههاي شمعي بيارايد و عاشق خود را به هزاران لطف بنوازد :اي بندة خالص
من ،اي عبد پاكباز من ،اي محب از جان گذشته من ،اگر در راه ما ديدة خود را از دست دادي ،اي
عاشق جمال محزون مباش ،لطف من ديدة تو .اگر جان نثار كردي ،فضل من جان تو .من باشم
صر و بي يَن ِ
ش :پس به گوش من میشنود
ق و بي ي َْب ِط ُ
ْط ُ
سمع تو ،من باشم ديدة تو «فبي ي ْسم ُع و بي ي َْب ُ ُ
و به چشم من میبيند و به زبان من سخن گويد و به دست من اعمال قدرت میکند».
آري مرد كامل فاني در حق ،سايهاي را مانَد كه حركت او تابع حركت آفتاب است .مرد كامل
از آن جهت كه اتصال به حق دارد ،بين او و حق فاصلهاي نيست ،چنان كه ميان آفتاب و سايه فقط
ل الل ِه هُو ْ ِ
اْلنْسانُ
يك خط موهومي فاصله است و جدايي بين مرد كامل و حق ،زادة اوهام است « ِظ ُّ

ا ْل ِ
كام ُل :انسان کامل ،ساية خداست».

منظور از وجود و هستي ،ظهور خيرات و بركات است؛ هرچه مراتب خيرات و بركات باالتر،
مراتب وجود بيشتر .چيزي كه داراي خير و بركت نيست ،فاقد هستي حقيقي است .خداي تبارك
و تعالي وجود محض است ،يعني خيرات و بركات او به تمام معني در حد اعلي است .حبيب خدا(ص)
نيز مايه رحمت تام براي جهانيان است «و ما ا ْرس ْلناك اِْل ّ ر ْحمة لِ ْلعالمين :و تو را جز رحمتي براي
جهانيان نفرستاديم» .اين رحمت را در هر زمان و دوران تجلي خاصي است ،و هركسي به نسبت
مراتب تقواي خود ميتواند آن را مشاهده كند .اين شهود تناسب كامل با ميزان تأثير انوار رحمت
بر دل دارد؛ كمال شهود اين تجلي از آن عاشقان جمال است.
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تفاخر حضرات انبياء اين بود كه ايشان به عنايت الهي داراي مقام سروري ،پيشوايي،
قافلهساالري ،دليلي و شفيعي بودند .اما اي حبيب خدا تفاخر تو بر چيست؟ تو خود فرمودي اي
حبيب خدا كه نصيبة من در بينصيبي است ،كام من در ناكامي است ،مراد من در نامرادي است،
هستي من در نيستي است« ،توانگري و فخر من بر فقر است :ا ْلف ْق ُر ف ْخري» .آري مقام سائل و گداي
كوي حق ،بسي باالتر از سالطين دنياست .اين مقام نصيب هر كس نشود .كمال عارف ،فقر بعد از
غناست و فناء بعد از بقاء ،كه بقاء حقيقي همان فناست .از اينرو عارف در درگاه الهي از همة ماسوي
اهلل حتي از علم و معرفت و كماالت خود چشم پوشد.
اي محبوب خدا ،اي عاشق خدا ،اين چه سرّي است كه تفاخر به سروري انبياء و پيشوائي
نمي كني ،فخر و مباهات تو ،به فقر است! آري عاشق پيش معشوق بايد دست خالي رود .راه تو راه
حد اعالي عشق است ،اين راه را به نيستي بايد رفت ،سروري و پيشوايي همه هستي است.
اي مظهر صفات خدا ،اي مظهر صبر خدا ،عقول حيران است بر صبر تو كه كفار لب و دندان
ترا با سنگ ابتالء ميشكستند ،تو هدايت و ارشاد ايشان را از خدا خواستار بودي .قبل از اين كه
لبهاي مقدس تو به حركت آيد ،اين خطاب ميرسيد «ل ْيس لك ِمن ْاْل ْم ِر ش ْيءٌ :هيچ يك از اين كارها
در اختيار تو نيست».
اي محبوب خدا اين معامله تنها با تو رفت .بسي جاي تعجب است كه اين معامله با حضرت
نوح نرفت .او ميگفت «ر ِّب ْل تذ ْر علي ْاْل ْرضِ ِمن ا ْلكافِرين ديارا :پروردگارا هيچ يک از كافران را بر روي

ِ
شاكلتِ ِه :بگو هر كس بر
ل علي
ل ُ
زمين مگذار» .او مظهر صفت قهر بود ،راه خود ميرفت «قُ ْ
ك ٌّ
ل ي ْعم ُ

حسب ساختار شخصيت خود عمل مي كند» .اما حبيب خدا كه مظهر لطف و رحمت حق بود ،چون
سنگ ميزدند ،ميگفت «اللّ ُهم اهْ ِد ق ْومي ف ِان ُه ْم ْل ي ْعل ُمون :بارخدايا ،قوم مرا هدايت فرما که آنان

نادانند» .اين چه تصرف و چه مقامي است كه عقول الهي از ادراك آن قاصرند ،كه نيستي را در پيش
تو نهادند كه بايد هستي خود را در نيستي ببازي.
تا وجود و هستي مجازي باقي است ،از وجود و هستي حقيقي نميتوان در حد اعلي برخوردار
شد مگر به قدر آنچه از هستي مجازي او كاسته ميشود .آري همة حضرات انبياء و اوصياء و اولياء
در تحقق اين هستي كوشيدند و همه هستي بشري را فداي عشق معشوق نمودند ،لكن از هريكي
نيمسوختهاي باقي ماند .اما حضرت محمد(ص) همگي هستي خود را در آتش عشق معشوق در شعله
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جمال ازلي سوخت و درباخت .گرچه هر يك از حضرات انبياء از نور خدا بهرهمند بودند ،ولي از هر
كدام نيمسوختهاي و سايهاي باقي ماند.
اي پيغمبر رحمت ،صلوات خدا بر تو و آل طاهرين تو باد .تو نور محض خدايي ،تو آن نوري
ِ
ِ
ِ
بين :قطعًا براي شما از
تاب ُم ٌ
كه خود را به كلي از سايه خويش رهانيدي «قدْ جائك ُْم من الله نُ ٌ
ور و ك ٌ
جانب خدا روشنايي و كتابي روشنگر آمده است» .نور محمدي(ص) اول سرحد خود را گرفته

«اولُ ما

خلق الل ُه نُوري :اوّل چيزی که خدا آفريد ،نور من بود» ،اكنون سرحد ابد گرفته است «ْل نبِي ب ْعدي:
پس از من هيچ پيامبری نخواهد بود».
پيغمبران را دولت نبوت و رتبت واليت كه نهادند از روش خويش نهادند ،سپس از روش خويش
به كشش حق رسيدند .اما حضرت مصطفي(ص) قاعدة دولت او از جذبة حق ساختند و پيش از دَور
گل آدم ،او را به كمند عشق گرفتار نمودند .ايشان از بشريت به نبوت آمدند ،ولي اين حبيب خدا از
عقبي به دنيا رسد .ايشان همه از تفرقت قدم به دايرة جمع نهادند ،او از دايرة جمع قدم به تفرقت
نهاد براي نجات مردم.
اي محمد(ص) ،اي درّ يتيم ،ما ترا از قعر بحر قدرت درآورديم و به جهانيان عرضه كرديم تا همه
جهانيان از جمال تو رنگ ديگر گيرند .هنوز آدم ميان نواخت و سياست بود كه ما رقم لطف بر دل
تو كشيديم ،حجاب ميان تو و خود از ميان برداشتيم و خود را به جان تو نموديم.
يا محمد(ص) ،در شب مقدس قدر قرآن را بر لوح دل تو نازل كرديم .اي حبيب ما آن تخصيص
و تنصيص كه با تو رفته با هيچ پيامبري نرفته است .شرافت شب قدر اي حبيب ما به سبب شرافت
توست.
آري باالترين امتياز حبيب خدا همانا نزول قرآن مجيد بر لوح دل مقدس اوست .قرآني كه هر
حرفي از آن درّ تحقيق و تمكين را صدفي است و هر كلمه از آن ،شراب رحيق و تسنيم را وسيلتي
است .آن نقطة تحت باء بسماهلل كه از نظر بشريت داراي اختصار و اقتصاري است ،در عالم معني و
در آسمان قرآن بر مثال زهرة كمال است ،و بر رخسار حقيقتْ بر مثال خال جمال است.
اي مهتر عالم ،اي سيد مكرّم ،ما به نور قرآن دل ترا روشن كرديم و به لطايف غيبي مشاهدت
و مكاشفت مهذب نموديم .اي سيد كاينات ،مقصود از آفرينش و نزول قرآن و توصيه بر شرافت شب
قدر ،كشف آيت جمال و رايت جالل تو بود.
يا محمد(ص) ترا از همه انبياء برگزيديم .اگر ابراهيم را خلّت داديم ،ترا محبت داديم .اگر او را
خليل خود خوانديم ،ترا حبيب خود خوانديم .اگر با موسي سخن گفتيم واسطهاي در ميان بود ،او
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سخن شنيد و گوينده را نديد ،با تو بيواسطه سخن گفتيم ،سخن شنيدي و گوينده را نيز ديدي.
اگر عيسي را در شكم مادر تورات و انجيل آموختيم ،ترا سَبعًا مِنَ المَثانی و قرآن عظيم کرامت
نموديم «و لقدْ ات ْيناك س ْبعا ِّمن ا ْلمثانِي وا ْل ُق ْران ا ْلع ِظيم :و به راستي به تو سبع المثاني (سوره فاتحه) و
قرآن بزرگ را عطا كرديم».
يا محمد(ص) ،ترا به سه خصلت بر ساير انبياء برتری
ِوزْرك

داديم«ال ْم ن ْ
ح لك صدْ رك و وض ْعنا عنك
شر ْ

و رف ْعنا لك ِذكْرك :آيا براي تو سينهات را نگشاديم و بار گرانت را از دوش تو برنداشتيم و نام

ترا بلند کرديم» و بر نام خود بستيم و شطر سطر توحيد قرار داديم.
سالکا! اگر طالب وصال هستی پا از دايره هستی درکش و به مقام فقر و مسکنت درآی ،که
هيچ کس با اين هستی مجازی نتواند به وصال و هستی حقيقی رسد .مراتب هستی حقيقی هر کس
به نسبت کاسته شد ن از مراتب هستی مجازی اوست .بايد بدانی که وصول به حضرت خداوندی از
قبيل وصول جسم به جسم ،يا علم به معلوم ،يا عاقل به معقول ،يا شیء به شیء نيست .اين وصول
به سبب بنده نيست ،به سبب جاذبه الوهيت است تا که را دست دهد.
سالکا! اگر بر براق همت نشينی با آن نتوانی از سده آستان بشريت به سدرةالمنتهي صعود
کنی ،مگر به جاذبه الوهيت و سر نهادن به عتبه محبوب خدا ،کمال توسل به عاشقان جمال ،توسل
به حبيب خدا(ص) ،آن يگانه طبيب خدا.
خداوند متعال میفرمايد :ای حبيب من ،هرکس ترا يافت ما را يافت «اِن ال ِذين ُيَبايِ ُعونك اِنما
ُيَبايِ ُعون الله :در حقيقت كساني كه با تو بيعت ميكنند ،جز اين نيست كه با خدا بيعت ميكنند»،
کمال اين موفقيت از آن عاشقان است .آنان که در دانشگاه عشق تحصيل نمودهاند ،اين عشق و
دلدادگی را آموختند و تعاليم عاليه ايشان از استاد عاشق است ،از استاد ازلی .آنان که در اين دانشگاه
درس عشق آموختند ،در جان ايشان از عشق شمعی افروختند ،هر که را اين کمند عنايت بر گردن
افتاد ،آنجا افتاد.
توان گفت مايه اين تعليم در عالم الست بود .اين عشق را عاشقان از جهان ديگر آوردهاند .آری
منزلگه عاشقان ،عارفان ،جهان ديگر است .درود بر شما ای محبوبين درگاه الهی ،ای استادان الهی،
ای معلمين عشق .الهی ،در اصل مايه اين عشق را تو در دل ما تعبيه فرمودهای.
خدائی که در دل سنگصفت عاشقان ،شرر عشق تعبيه کرده ولی در اظهار آن ،سنگ را به
آهن حاجت افتد ،چه در آن آهن نيز اين شرر عشق تعبيه شده است .آهن «ْل اِله اْل ّ الل ُه » فرود آيد
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ِ ِ ْ
ْ ْ ِ
س :و آهن را نازل كرديم كه در آن آسيبی سخت است و
س ش ِدي ٌد ومنافِ ُع لِلنا ِ
«وانزلنا الحديد فيه با ٌ

منافعي براي مردم».
درود بر عاشقان دل سوخته ،بر آن پروانه های زيبا ،که بال و پر بياراستند و به سوی معشوق
خود پرواز کردند و جان خود را فدای آن محبوب ازلی نمودند.
درود بر مجاهدين راه حق ،درود بر شهيدان زنده ،آنان كه باطنًا به مقام شهادت رسيدهاند اما
ظاهرًا زندهاند ،ميكوشند خدمات شاياني با جان و دل براي احياء قلوب كنند.
درود بر عاشقاني كه سرمست از شراب عشقند ،آن هم نه سرمستي پيالهكش ،بلكه سرمستي
درياكش .زِ دست ساقي وحدت هركسي نتواند به اين مقام واالي الهي برسد ،مگر اين كه واديهاي
خطرناكي را طي كند.
طوبي بر آن دلهايي كه از آتش عشق شعلهور است .عاشقاني كه خويشتن را آماده نمودند و
از واديهاي خطرناك گذشتند تا به جانان رسيدند .عاشقان خدا در هر شهر و دياري كه باشند ،آنجا
را مقدس نمودهاند ،آري تقدس شهر با عاشقان است.
البته اين عشق را به هركسي ندهند .عشق نوري است از خدا كه از عالم بينشان بر دلها وارد
شده تا عاشق را به كمال رساند ،به مقام فناء و بقاء رساند .اهل ظاهر عاشقان خدا را نميبينند،
ظاهر آنان را ميبينند نه باطنشان را ،زيرا كه ايشان به مقام شهادت و فناء رسيدهاند.
آنان عاشقاني هستند كه از آب و گل ،از جان و دل درگذشتند؛ از قيد دنيا و عقبي خويشتن
را رهانيدند .چنان عشق جمال روح مقدس ايشان را تقويت نمود كه روحشان را به مقام «ا ْو ا ْدني:
فنای کامل و وصال مطلق» برد .از عالم تن ،از قفس تن پرواز نمودند ،ظاهرًا جسمشان در دنياست،
لكن روحشان در عالم الهوت پرواز ميكند .سير ايشان در عالم المكان و الزمان است.
اي آن كه طالب عشقي ،حجاب تو ،توئي توست ،از توئي خود دور شو تا به عالم المكان و
الزمان
رسي .اي طالب درد عشق ،بدان تا انسان در عالم الزمان و المكان سير نكند ،به معشوق خود نرسد.
درود بر عاشقان جمال ،هزاران درود .اي عاشقان جمال حق ،اين عشق شما را مبارك و ابدي باد.
الهي! به آن نامي كه آسمانها را برافراشتي و زمين را روي آب بگستردي ،به آسمان و افق قلب
ما نيز بنگر ،ابرهاي سيه فام و تيرگيهاي معاصي را از افق و آسمان قلب ما بزداي.
الهي! به آن نام و قدرتي كه تمام كرات را بيستون نگاهداشتي ،حافظ قلب ما نيز تو باش و آن
را از طوفانهاي روزگار نگاهدار.
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الهي! به آن نامي كه حضرت آدم ترا بدان نام خواند ،بعد از سالهايي چند همين كه ترا بدان
نام خواند ،از تقصيراتش درگذشتي .ما نيز ترا بدان نام ميخوانيم و سوگند ميدهيم بدان نامت كه
گناهان ما را بيامرز.
الهي! به آن نامي كه حضرت خليلاهلل ترا بدان نام خواند و در نتيجه آتش را براي او خاضع
گردانيدي و فرمودي اي آتش! سرد و سالم باش ،و او را نجات دادي .الهي! آتش ظاهري گرچه
مشكل است ،لكن دشوارتر از آن آتش سوزان جهالت و نفس است ،ما را از آتش سوزان نفس و
آتشي كه شياطين و دشمنان برافروزند ،نجات ده.
الهي! به آن نامي كه حضرت يعقوب ترا بدان نام خواند و در نتيجه روشني ديدگان و يوسف او
را بازگردانيدي .ما نيز ترا بدان نام ميخوانيم ،ترا به آن نام مقدست ،به قلب محبوبت ،روشنايي قلب
ما را ،چشمان دل ما را به حد كمال رسان .اي خدايي كه يوسف آن يعقوب را بازگردانيدي ،ما هم
يوسفي داريم ،بدان نام مقدسي كه آن بزرگوار ترا خواند ،يوسف ما را به ما بازگردان.
الهي! به آن نامي كه حضرت ايوب ترا بدان نام خواند و در نتيجه از درد و رنج جسمي نجات
يافت .ما نيز ترا بدان نام ميخوانيم و سوگند ميدهيم ترا به آن نام مقدست كه براي جميع مرضاي
جسمي و روحي شفاي كامل عنايت فرما و بر آنها لباس عافيت بپوشان.
الهي! به آن نامي كه حضرت خضر بدان نام ترا خواند و روي امواج درياها راه ميرفت .الهي!
گرچه گذشتن از امواج درياها مشكل است ،لكن گذشتن از روي امواج و طوفانهاي شديد طريق
حق و عقبات آن مشكلتر است ،و مقصود و مرام آن بزرگوار نيز تنها عبور از روي امواج آب نبود
بلكه در اصل ،گذشتن از امواج و طوفانهاي شديد روزگار ،ظاهرًا و باطنًا بود .الهي! ما نيز ترا بدان
نام ميخوانيم ،ترا به روح پاك آن محبوبت ياري فرما كه ما نيز از امواج و طوفانهاي زمانه به آساني
بگذريم.
الهي! به اشراق و نور ذاتت ،آن اشراق و نوري كه بدان بر كوه نور و كوه طور تجلي فرمودي ،و
كوه را مُندَك و حضرت موسي عليهالسالم را مدهوش ساختي .با آن اشراق و نور بر قلب ما نيز تجلي
نما .همچنان كه آن بزرگوار را مدهوش ساختي ،ما را نيز مدهوش عشق خود ساز.
الهي! به آن نامي كه حضرت موسي بن عمران بدان نام ترا به سوي طور خواند .در نتيجه
دعايش در حد كمال به مقام اجابت رسيد .الهي! باطنًا طور يكي نيست ،طور سينا بسيار است ،هر
 .الهي! ما نيز
شهري و بلدي طوري دارد.

364

سفر به کعبه جانان

ترا بدان نام ميخوانيم ،چنان كه محبت خويش را به آن بزرگوار در حد كمال كرامت فرمودي ،عشق
خود را بر دل ما نيز القاء فرما.
الهي! به آن نامي كه حضرت موسي بن عمران بدان نام ترا خواند و در نتيجه خود و يارانش
نجات يافتند ،لكن فرعون و فرعونيان غرق شدند .الهي! هر عصري از اعصار موسي و فرعون و
فرعونياني دارد .ميخوانيم ترا بدان نام و سوگند ميدهيم بدان نام كه آن بزرگوار ترا خواند ،ما را از
شر فرعون زمان و فرعونيان محفوظ دار و موساي زمان و يارانش را پيروز گردان.
الهي! بدان نامي كه حضرت داوود ترا بدان نام خواند و در نتيجه از تقصيرش درگذشتي ،ما نيز
ترا بدان نام ميخوانيم .الهي! ترا سوگند به روح مقدس آن محبوبت از ما درگذر.
الهي! به آن نامي كه حضرت سليمان بدان نام ترا خواند و بر او چنان سلطنتي بخشيدي .الهي!
ما در تمناي مقام و سلطنت ظاهري نيستيم بلكه از تو تمناي سلطنت باطني داريم كه ابدي است.
ترا به آن نام مقدست بر ما سلطنت باطني كرامت فرما.
الهي! به آن نام كه حضرت عيسي بن مريم ترا ميخواند و بدان وسيله مردگان را زنده ميساخت
و كوري و كري و گنگي را به اذن تو شفا ميبخشيد .الهي! موت جسمي مشكل است ،لكن مشكلتر
از آن ،موت دل است .كوري و كري و گنگي ظاهري دشوار است ،لكن سختتر از آن ،كوري و كري
و گنگي باطني و قلبي است .ما نيز ترا بدان نام ميخوانيم ،ترا سوگند ميدهيم به آن نام مقدست،
قلبهاي ما را زنده گردان و به كوري و كري باطني ما شفاي كامل عطا فرما .الهي! عالوه بر آن ،اين
توفيق را براي ما كرامت فرما كه به اذن تو موجب احياي قلوب و شفاي كري و كوري باطني ديگران
گرديم.
الهي! به آن نامي كـه گوهر مخزون ،درّ مكنون و س ّر مكتوم است ،هـركسـي ترا بدان نام خواند
دعايش در حدّ اعال به مقام اجابت رسد ،ما نيز ترا بدان نام ميخوانيم و دعاها و حاجات خويش را
به بارگاه رحمت تو عرضه ميداريم.
الهي! ترا سوگند ميدهيم به آن نور محضت كه وجود تمام انوار به واسطة همان نور است ،با
نور محض خود ،عالم دل ما را منور گردان.
الهي! ترا سوگند ميدهيم به حق مظهر اعالي اسماء و صفاتت ،به حق خمسةالنجباء كه حضرات
انبياء در گرفتاريها ترا به اسماء مقدس آنان ميخواندند و رفع گرفتاري از آنان ميفرمودي ،از ما
نيز رفع موانع فرما و مراتب سنخيت قلوب ما را بدان انوار مقدس به حدّ اعلي رسان.

اِيّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيّاكَ نَسْتَعينُ
ذلِكَ الْكِتابُ ال رَيْبَ فيهِ هُدًي ...
اَلَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ...
خَتَمَ اهللُ عَلي قُلُوبِهِمْ ...
في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ ال يَرْجِعُونَ
يَكَادُ الْبَرْقُ  ...عَلي كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ
وَإِذْ  ...نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ
وَإِذْ قَالَ  ...اِنّي اَعْلَمُ ماال تَعْلَمُونَ
وَ عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْماءَ كُلَّها ...
قَالُواْ سُبْحَانَكَ ال عِلْمَ لَنا ...
قَالَ يَا آدَمُ  ...وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ  ...وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ...
فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ ...
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَميعًا ...
وَظَلَّلْنَا … أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ ...
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ...
وَإِذْ جَعَلْنَا  ...اَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ ...
كَمَا  ...وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ ...
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كَمَا أَرْسَلْنَا  ...يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ ...
فَاذْكُرُوني اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُولي وَ …
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ...إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ  ...اِنّا هللِ وَ اِنا اِلَيْهِ راجِعُونَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ...
لَّيْسَ الْبِرَّ  ...عَلي حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبي… الَّذينَ صَدَقُوا ...
وَ اِذا سَأَلَكَ عِبادي عَنّي فَاِنّي قَريبٌ ...
يَسْأَلُونَكَ  ...وَأتُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوابِها
الْحَجُّ  ...فَاِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوي ...
وَيَسْأَلُونَكَ  ...اِنَّ اهللَ يُحِبُّ التَّوّابينَ …
نِسَآؤُكُمْ  ...مُالقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنينَ
فَهَزَمُوهُم  ...وَ عَلَّمَهُ مِمّا يَشاءُ ...
مَّن ذَا الَّذِي  ...يَبْسُطُ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
فَإنْ خِفْتُمْ ...فَاذْكُرُوا اهللَ كَما ...
اهللُ ال اِلهَ اِال هُوَ ...
لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ  ...فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ...
اَهللُ وَلِيُّ الَّذينَ  ...فيها خالِدُونَ
لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ...
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  ...وَ يُعَلِّمُكُمُ اهللُ ...
آمَنَ  ...وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاهللِ ...
ال يُكَلِّفُ اهللُ نَفْسًا اِالّ وُسْعَها ...
زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ ...
قُلِ اللَّهُمَّ  ...تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ ...
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اهللَ فَاتَّبِعُوني ...
إِنَّ اللّهَ اِصْطَفي آدَمَ ...
بَلَى مَنْ  ...فَإِنَّ اهللَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اهللِ جَميعًا وَالَ تَفَرَّقُواْ ...
هَاأَنتُمْ أُوْالء...مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ...
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لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ ...
وَكَأَيِّن مِّن  ...وَ اهللُ يُحِبُّ الصابِرينَ
فَآتَاهُمُ ...وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم  ...اِنَّ الْاَمْرَ كُلْهُ هللِ ...
فَبِمَا رَحْمَةٍ  ...وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ ...
فَبِمَا رَحْمَةٍ  ...اِنَّ هللَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ
هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَاهللِ واللّهُ بَصِيرٌ ...
لَقَدْ مَنَّ اهللُ عَلَي الْمُؤْمِنينَ اِذْ بَعَثَ ...
وَلْيَعْلَمَ  ...ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ
وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سَبيلِ ...
الَّذِينَ  ...حَسْبُنَا اهللُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ...
رَبَّنا اِنَّنا سَمِعْنا مُنادِيًا يُنادي ...
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ  ...خاشِعينَ هللِ...
يُرِيدُ اللّهُ  ...خُلِقَ االِنْسانُ ضَعيفًا
ما اَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اهللِ وَ ...
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ...
مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اهللِ حَديثًا
مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اهللِ قيالً
يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاهللِ وَ ...
إِالَّ الَّذِينَ تَابُواْ  ...وَاعْتَصِمُوا بِاهللِ ...
وَرُسُلًا  ...كَلَّمَ اهللُ مُوسي تَكْليمًا
لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ...
يا اَيُّهَا النّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ ...
حُرِّمَتْ ...اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ ...
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ  ...نُورٌ وَ كِتابٌ مُبينٌ
قَالَ  ...فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ
اِنّا اَنْزَلْنَا التَّوْريةَ فيها هُدًي وَ نُورٌ ...
وَقَفَّيْنَا  ...وَ آتَيْناهُ الْاِنْجيلَ فيهِ ...
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  ...يُحِبُّهُم وَ يُحِبُّونَهُ ...

مائده54/

وَمَن  ...حِزْبَ اهللِ هُمُ الْغالِبُونَ
فَأَثَابَهُمُ اللّهُ بِما قالُوا جَنّاتٍ ...
قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ  ...رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ...
قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ...
وَ كَذلِكَ نُري اِبْراهيمَ مَلَكُوتَ ...
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ ...
اَلَّذينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا ايمانَهُمْ َ...
وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ  ...قُلِ اهللُ ثُمَّ ذَرْهُمْ ...
فالِقُ الْاَصْباحِ ...
قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ ...
وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْاَثْمِ وَ باطِنَهُ ...
فَمَنْ يُرِدِ اهللُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ ...
وَهَذَا صِرَاطُ  ...قَدْ فَصَّلْنَا اآليَاتِ …
قَالَ  ...خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ ...
وَيَا آدَمُ اسْكُنْ  ...وَ ال تَقْرَبا هذِهِ ...
قَاالَ رَبَّنا ظَلَمْنا اَنْفُسَنا ...
اِنَّ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا ...
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ...
وَاذْكُرُوا  ...فَاذْكُرُوا آالءَ اللَّهِ ...
وَلَمَّا جَاء  ...فَلَمّا تَجَلّي رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ...
وَلَمَّا  ...أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَراني ...
وَلَمَّا جَاء  ...مَكانَهُ فَسَوْفَ تَراني
وَلَمَّا  ...رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ … لَن تَرَانِي…
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي  ...وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
وَإِذْ أَخَذَ  ...أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى ...
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اَوَلَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السَّمواتِ ...
وَإِن تَدْعُوهُمْ  ...وَ تَريهُمْ يَنْظُرُونَ ...
وَ اِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ...
اِذْ تَسْتَغيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ ...
فَلَمْ  ...اِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اهللَ رَمي
وَإِن  ...نِعْمَ الْمَوْلي وَ نِعْمَ النَّصيرُ
وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ ما ...
هُوَ الَّذِي  ...لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدّينِ كُلِّهِ
اِنَّ اهللَ اشْتَري مِنَ الْمُؤْمِنينَ اَنْفُسَهُمْ ...
إِنَّ اللّهَ  ...فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ...
فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اهللُ ...
إَنَّ الَّذِينَ  ...هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّماءِ وَالْاَرْضِ ...
و فَذَلِكُمُ  ...بَعْدَ الْحَقِّ اِالَّ الضَّاللُ
قُلْ بِفَضْلِ اهللِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ ...
اال اِنَّ اَوْلِياءَ اهللِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ...
إِنَّ الَّذِينَ  ...وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ ...
وَال اَقُولُ لَكُمْ عِنْدي خَزائِنُ اهللِ ...
وَالَ أَقُولُ  ...اَهللُ اَعْلَمُ بِما في ...
قَالَ يَا نُوحُ  ...ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...
قالُوا اَتَعْجَبينَ مِنْ اَمْرِ اهللِ ...
اِنَّ اِبْراهيمَ لَحَليمٌ اَوّاهٌ مُنيبٌ
قَالَ يَا  ...وَ ما تَوفيقي اِالّ بِاهللِ ...
وَ مَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفسَ الَ َمارَةٌ ِ...
قَالَ هَلْ ...فَااهللُ خَيْرُ حافِظًا وَ هُوَ ...
وَلَمَّا  ...اِنَّهُ لَذٌو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ ...
الَّذِينَ آمَنُواْ  ...بِذِكْرِ اهللِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
يَمْحُوا اهللُ ما يَشاءُ وَ يُثَبِتُ وَ ...
الَر كِتابٌ اَنْزَلْناهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ...
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وَإِذْ قَالَ  ...وَ بَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَصْنامَ
وَلَقَدْ خَلَقْنَا  ...مِّنْ حَمَاءٍ مَسْنُونٍ
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي

ابراهيم35/
حجر26/
حجر29/

قَالَ رَبِّ  ...لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ
اِنَّ عِبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانُ ...

حجر39/
حجر40/
حجر42/

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ ...
نَبِّيءْ عِبادي اَنّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّحيمُ
وَمَا خَلَقْنَا  ...فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَميلَ
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَ ...
فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّي يَأْتِيَكَ الْيَقينُ
اِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ اِذا اَرَدْناهُ اَنْ  ...كُن فَيَكُونُ
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ  ...وَ ايتاءِ ذِي الْقُرْبي ...
ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اهللِ باقٍ ...
مَنْ عَمِلَ  ...فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً...
اُولئِكَ الَّذينَ طَبَعَ اهللُ عَلي قُلُوبِهِمْ ...
سُبحَانَ الَّذی اَسْري بِعَبْدِهِ ليالً ...
وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ ...
جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ اِنَّ الْباطِلَ ...
قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ ...
وَيَسْأَلُونَكَ  ...الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبّي ...
قُلْ آمِنُواْ بِهِ  ...اِنَّ الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْمَ
فَوَجَدا عَبْدًا مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ  ...مِنْ لَدُنّا ِعلْمًا
146،160،185،261،308
قَا لَ لَهُ مُوسَى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلي ...
قَالَ هذا فِراقُ بَيْني وَ بَيْنِكَ ...
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آتُونِي  ...انْفُخُوا حَتّي اِذا جَعَلَهُ نارًا
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
اِنَّ الَّذينَ  ...جَنّاتُ الْفِرْدَوسِ نُزُالً
وَاذْكُرْ  ...إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كانَ صِدّيقًا نَبِيًّا
وَنَادَيْنَاهُ  ...الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا
وَاذْكُرْ  ...إِسْمَاعِيلَ اِنَّهُ كانَ صادِقَ ...
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ ...
هَلْ اَتيكَ حَديثُ مُوسي
اِذْ رَأي نارًا ...
اِنّي اَنَـا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ...
وَ اَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحي
مِنْها خَلَقْناكُمْ وِ فيها نُعيدُكُمْ ...
إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ  ...لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى
جَنَّاتُ  ...ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكّي
اِنّي لَغَفّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ ...
ما اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسي
يَوْمَئِذٍ  ...وَ خَشَعَتِ الْاَصْواتُ ...
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ  ...وَال يُحيطُونَ بِهِ عِلْمًا
فَتَعَالَى اللَّهُ  ...قُلْ رَبِّ زِدْني ِعلْمًا
وَ لَقَدْ عَهِدْنا اِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ ...
فَأَكَلَا مِنْهَا  ...وَ عَصي آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَى
ثُمَّ اجْتَبهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى
لَقَدْ اَنْزَلْنا اِلَيْكُمْ كِتابًا فيهِ ذِكْرُكُمْ ...
وَقَالُوا اتَّخَذَ  ...سُبْحَانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ
خُلِقَ الْاِنْسانُ مِنْ ...فَال تَسْتَعْجِلُونِ
بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ ...
قُلْنا يا نارُكُوني بَرْدًا وَ سَالمًا ...
فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ...
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ ..
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وَذَالنُّونِ اِذْ ذَهَبَ  ...ال اِلهَ اِالّ اَنْتَ  ...كُنْتُ مِنَ الظّالِمينَ

انبياء87/

فَاسْتَجَبْنا لَهُ  ...وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنينَ
حَتّي اِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ ...
اِنَّ الَّذينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني ...
وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي  ....عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
وَ ما اَرْسَلْناكَ اِالّ رَحْمَةً لِلْعالَمينَ
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ  ...طَهِّرْ بَيْتِيَ
وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اهللِ فَهُوَ خَيْرٌ ...
وَلِكُلِّ  ...اَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتينَ
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اهللَ ...
أَفَلَم  ...الْقُلُوبُ الَّتي فِي الصُّدُورِ
وَإِذَا  ...اَلنّارُ وَعَدَهَا اهللُ الَّذينَ ...
وَ جاهِدُوا فِي اهللِ حَقَّ جِهادِهِ ...
قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ هُمْ في صَلوتِهِمْ خاشِعُونَ
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا ...
ثُمَّ  ...فَتَبارَكَ اهللُ اَحْسَنُ الْخالِقينَ
وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ...
وَ اَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ...
فَاَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنّاتٍ مِنْ نَخيلٍ وَ ...
قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ...
الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالطَّيِّبَاتُ ...
قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصارِهِمْ ...
اَهللُ نُورُ السَّمواتِ  ...يَهْدِي اهللُ لِنُورِهِ ...
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رِجالٌ ال تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ ال بَيْعٌ ...
أَوْ كَظُلُمَاتٍ  ...نُورًا فَمالَهُ مِنْ نُورٍ
وَقَدِمْنَا إِلَى  ...فَجَعَلْنَاهُ هَباءً مَنْثُورًا
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اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلهَهُ هَويهُ ...
اَلَمْ تَرَ اِلي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ...
هُوَ الَّذي اَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْرًا بَيْنَ ...
هُوَ الَّذي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ ...
تَبارَكَ الَّذي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجًا ...
هُوَ الَّذي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً
إِلَّا  ...يُبَدِّلُ اهللُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ
قَالَ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبّي سَيَهْدينِ
يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ
اِال مَن اَتَي اهللَ بِقَلبٍ سَليمٍ

فرقان43/
فرقان45/
فرقان48/
فرقان53/
فرقان61/
فرقان62/
فرقان70/
شعراء62/
شعراء88/
شعراء89/

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمينُ عَلي قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ...
فَلَمَّا جَاءهَا نُودِيَ اَنْ بُورِكَ مَنْ فِي ...
حَتَّى  ...النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ ...
وَجَدتُّهَا  ...وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ...
اَمَّنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ
مِّنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ...
اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرارًا وَجَعَلَ خِاللَها
اَنْهارًا وَ جَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ ...
امَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ ...
قُلْ ال يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمواتِ وَ ...
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُريكُمْ آياتِهِ ...
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ...
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ...
فَلَمَّا قَضَی  ...اُمْكُثُوا اِنّي آنَسْتُ نارًا...
فَلَمَّا أَتَاهَا  ...يَا مُوسَى اِنّي اَنَـا اهللُ ...
وَ لَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَـوْلَ لَعَلَّهُمْ ...
وَلَا تَدْعُ  ...كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ اِالّ ...
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وَالَّذينَ  ...وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ ...
وَ تِلْكَ الْاَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ ...
اتْلُ ...الصَّلوةَ تَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ ...
وَلَا تُجَادِلُوا  ...وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ في صُدُورِ الَّذينَ ...
وَالَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا...

عنکبوت7/
عنکبوت43/
عنکبوت45/
عنکبوت46/
عنکبوت49/
عنکبوت69/

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَاهللِ حَقٌّ ...
وَإِن جَاهَدَاكَ  ...وَ اتَّبِـعْ سَبيلَ مَنْ ...
وَمَن  ...فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي ...
الَّذِي أَحْسَنَ  ...خَلَقَ الْاِنْسانَ مِنْ طينٍ
مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما ...
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُذْكُرُوا اهللَ ...
تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ ...
وَ داعِيًا اِلَي اهللِ بِاذْنِهِ وَ سِراجًا مُنيرًا
لِيَجْزِيَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ...
وَ لِسُلَيْمانَ الرّيحَ غُدُوُّها شَهْرٌ ...
يَعْمَلُونَ  ...قَليلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ
قُلْ اِنَّما اَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا ...
مَن كَانَ  ...اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ...
وَ مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ...
وَ مَا يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ ...
وَمِنَ النَّاسِ  ...اِنَّما يَخْشَي اهللَ مِنْ ...
اسْتِكْبَارًا فِي  ...فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اهللِ ...
يس
اِنا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتي ...
قَالُوا يَا وَيْلَنَا  ...وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ
وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَال ...
وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما يَنْبَغي لَهُ ...

روم60/
لقمان15/
لقمان22/
سجده7/
احزاب23/
احزاب41/
احزاب44/
احزاب46/
سبأ4/
سبأ12/
سبأ13/
سبأ46/
فاطر10/
فاطر11/
فاطر12/
فاطر28/
فاطر43/
يس1/
يس12/
يس52/
يس68/
يس69/

286
76
337
266
73،221
227،228،239
308،
328
314
204
243
311،313
281
311
8
221
150
240
203
332
328
285
70
199
320
237
328
220
220
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لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ ...
جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نارا ...
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
فَسُبْحانَ الَّذي بِيَدِهِ مَلُكُوتُ كُلِّ ...
وَ ما تُجْزَوْنَ اِالّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اِالّ عِبادَ اهللِ الْمُخْلَصينَ
فَكَذَّبُوهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اِالّ عِبادَ اهللِ الْمُخْلَصينَ
سُبْحانَ اهللِ عَمّا يَصِفُونَ اِالّ عِبادَ اهللِ الْمُخْلَصينَ

يس70/
يس80/
يس82/
يس83/
صافات39،40/
صافات127-8/
صافات159-160/

وَ ما مِنّا اِلّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ وَ اِنّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا ...
وَ اَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ
قَالَ لَقَدْ  ...وَ خَرَّ راكِعًَا وَ اَنابَ
قَالَ رَبِّ  ...مُلْكًا ال يَنْبَغي لِاَحَدٍ ...
وَخُذْ بِيَدِكَ  ...اِنّا وَجَدْناهُ صابِرًا ...
قَالَ يَا  ...تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ...
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعينَ
اِالّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصينَ
قُلْ يا عِبادِ الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ...
الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ...
أَفَمَن شَرَحَ  ...فَهُوَ عَلي نُورٍ ...
اللَّهُ  ...تَلينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ ِ...
اِنَّكَ مَيِّتٌ وَ اِنَّهُمْ مَيِّتُونَ
وَالَّذي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ ...
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذينَ اَسْرَفُوا ...يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعًا ...
وَاَنيبُوا اِلي رَبِّكُمْ ...
وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّها ...
وَ سيقَ الَّذينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ ...
وَ سيقَ الَّذينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ...

صافات164-165/
صافات171/
صافات175/
ص24/
ص35/
ص44/
ص75/
ص76/
ص82/
ص83/
زمر10/
زمر18/
زمر22/
زمر23/
زمر30/
زمر33/
زمر53/
زمر54/
زمر69/
زمر71/
زمر73/

221
316
31
31،221
293،294
294
187،221
294،
74
219
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314
124
236
235
98،282
293
293
236
260
186،308
314
327
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234،352
314
355
127
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وَسِيقَ  ...طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدينَ
اَلْحَمْدُ هللِ الَّذي صَدَقَنا وَعْدَهُ
غافِرِ الذَّنْبِ وَ قابِلِ التَّوْبِ شَديدِ ...
هُوَ الَّذِي  ...ما يَتَذَكَّرُ اِالّ مَنْ يُنيبُ
وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُوني اَسْتَجِبْ لَكُمْ ...
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ...
قُلْ إِنَّمَا أَنَا  ...فَاسْتَقيمُوا اِلَيْهِ
إِنَّ الَّذِينَ  ...تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ ...
نَحْنُ اَوْلِياؤُكُمْ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ ...
نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ  ...وَلَكُمْ فِيهَا ما تَشْتَهي ...
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَي الْاَرْضَ ...
سَنُريهِم آياتِنا فِي اال َّفاقِ وَ في ...
أَلَا إِنَّهُمْ  ...اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحيطٌ
حم عسق
وَكَذَلِكَ  ...وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُورًا ...
وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِيالسَّمواتِ وَ ما ...
فَاعْلَمْ اَنَّهُ ال اِلهَ اِالَّ اهللُ

زمر73/
زمر74/
غافر3/
غافر13/
غافر60/
غافر77/
فصلت6/
فصلت30/
فصلت31/
فصلت31/
فصلت39/
فصلت53/
فصلت54/
شوری1/و2
شوری52/
جاثيه13/
محمد19/

هُوَ الَّذي اَنْزَلَ السَّكينَةَ في قُلُوبِ ...
اِنّا اَرْسَلْناكَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذيرًا
اِنَّ الَّذينَ يُبايِعُونَكَ اِنَّما يُبايِعُونَ اهللَ ...
وَاعْلَمُوا  ...الْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ في قُلُوبِكُمْ
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ...
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ  ...اُولئِكِ هُمُ الصّادِقُونَ
قۤ وَالْقُرآنِ الْمَجيدِ
وَلَقَدْ  ...اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ
لَقَدْ كُنتَ ...فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطائَكَ فَبَصَرُكَ ...
يَوْمَ نَقُولُ  ...وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ
مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَ جاءَ ...

فتح4/
فتح8/
فتح10/
حجرات7/
حجرات10/
حجرات15/
ق1/
ق16/
ق22/
ق30/
ق33/

294
239
288
314
176،198،299
180
178
284
284
126،129
83
13،60
319
320
79
13
193،218،280
281،308،362،
326
312
10،184،361
311
228،308
328
320
338
184،305
52
256
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لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ
اِنَّ في ذلِكَ لَذِكْري لِمَنْ كانَ ...
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
فَفِرُّوا اِلَي اهللِ اِنّي لَكُمْ مِنْهُ نَذيرٌ مُبينٌ
وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْري تَنْفَعُ الْمُؤْمِنينَ
وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي
ثُمَّ دَنا فَتَدَلّي
فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْني

ق35/
ق37/
ذاريات21/
ذاريات50/
ذاريات55/
نجم3/
نجم8/
نجم9/

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهي
اِذْ يَغْشَي السِّدْرَةَ مايَغْشي
ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغي
لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري
فَاَوْحي اِلي عَبْدِهِ ما اَوْحي
وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ ...
وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ
في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ

نجم14/
نجم16/
نجم17/
نجم18/
نجم53/
قمر17/
قمر50/
قمر55/

الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ
كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ
وَ يَبْقي وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَاللِ وَالْاِكْرامِ
كَاَمْثالِ اللُّؤْلُوءِ الْمَكْنُونِ
اَفَرَاَيْتُمُ النّارَ الَّتي تُورُونَ
اليَمَسُّهُ اِالَّ الْمُطَهَّرُونَ
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ...
هُوَ الَّذِي  ...وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا ...
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ ...
سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ  ...ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

رحمان1/و2
رحمان26/
رحمان27/
واقعه23/
واقعه71/
واقعه79/
حديد3/
حديد4/
حديد16/
حديد21/

316
256،314
42
20
319
299
99
27،99،157،207
276،305،334
351
99
290
15،299،303
15،290
261
61
281
181،262،300
317،
168
143،278
143،278
272
98
321
348
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84
20،184
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لَقَدْ أَرْسَلْنَا  ...وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ ...
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  ...اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ
لَا تَجِدُ  ...كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ ...
لَا تَجِدُ  ...رَضِيَ اهللُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا ...
هُوَ الَّذِي  ...فَاعْتَبِرُوا يا اُولِي الْاَبْصارِ
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَاَنْسيهُمْ ...
وَلَوْ اَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ ...
اِنَّ اهللَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقاتِلُونَ ...
مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ ...
فَإِذَا قُضِيَتِ  ...وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ...
هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ ...
وَيَرْزُقْهُ  ...وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اهللِ فَهُوَ ...
يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا  ...تَوْبَةً نَصُوحًا...
قُلْ  ...جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصارَ...
نۤ وَالْقَلَمِ
اِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظيمٍ
وَ قَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوارًا
وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَي ...
قُلْ اُوحِيَ  ...سَمِعْنا قُرْآنًا عَجَبًا
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرتيالً
بَلِ الْاِنْسانُ عَلي نَفْسِهِ بَصيرَةٌ
وَلَوْ اَلْقي مَعاذيرَهُ
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ
اِلي رَبِّها ناظِرَة
هَلْ اَتي عَلَي الْاِنْسانِ حينٌ مِنَ ...
فَوَقَاهُمُ  ...وَ لَقّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُورا
عَالِيَهُمْ  ...سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا
وَالْمُرْسَالتِ عُرْفًا
فَالْعاصِفاتِ عَصْفًا

حديد25/
مجادله11/
مجادله22/
مجادله22/
حشر2/
حشر19/
حشر21/
صف4/
جمعه5/
جمعه10/
تغابن2/
طالق3/
تحريم8/
ملک23/
قلم1/
قلم4/
نوح14/
نوح26/
جن1/
مزمل4/
قيامت14/
قيامت15/
قيامت22/
قيامت23/
انسان1/
انسان11/
انسان21/
مرسالت1/
مرسالت2/

362
299،308
60
226،243
357
206
321
33
171
294
91
197
289
243
320
299
30،335
359
188
292
163
60
31،187،304
31،187
235
339
327
291
291
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وَنالنّاشِراتِ َنشْرًا
فَالْفارِقاتِ فَرْقًا
اِنَّ الْمُتَّقينَ في ظِاللٍ وَ عُيُونٍ
وَ جَعَلْنا سِراجًا وَهّاجًا
فَقَالَ اَنَـا رَبُّكُمُ الْاَعْلي
فَاَمّا مَنْ طَغي وَ آثَرَ الْحَيوةَ الدُّنْيا فَاِنَّ الْجَحيمَ هِيَ الْمَأوي
وَاَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَي فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ
وَالصُّبْحِ اِذا تَنَفَّسَ
يا اَيُّهَا الْاِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريمِ
فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسابًا يَسيرًا
وَ يَنْقَلِبُ اِلي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ
إِلَّا الَّذِينَ  ...لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
وَالسَّماءِ وَالطّارِقِ
اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمّا عَلَيْها حافِظٌ
خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ
يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ
ثُمَّ ال يَمُوتُ فيها وَ ال يَحْيي
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّي
وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّي
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ
يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ
اِرْجِعي اِلي رَبِّكِ ...
فَادْخُلي في عِبادي وَادْخُلي جَنَّتي
اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَ لِسانًا وَ ...
وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ
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قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّيها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسّيها
فَاَمّا مَنْ اَعْطي وَاتَّقي
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْري
وَ لَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضي

شمس9-10/
ليل5/
ليل7/
ضحی5/

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
وَ وَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
فَاِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
وَ اِلي رَبِّكَ فَارْغَبْ
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسانَ في اَحْسَنِ ...
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
عَلَّمَ الْاِنْسانَ مالَمْ يَعْلَمْ
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اهللَ مُخْلِصينَ ...
اِنَّ الْاِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
فَاَمّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازينُهُ
فَهُوَ في عيشةٍ راضِيَةٍ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ
اِذا جاءَ نَصْرُاهللِ وَ الْفَتْحُ

انشراح1/
انشراح2/
انشراح4/
انشراح7/
انشراح8/
تين4/
تين5/
علق5/
بينه5/
عاديات6/
قارعه6/
قارعه7/
قريش3/
نصر1/

134،238
244
244
233،234،246
312،
361
361
361
271
271
13،95
95
93
293
334
282
282
279
242،327

اَتَزْعَمُ اَنَّكَ جِرْمٌ صَغيرٌ وَ فيكَ انْطَوَي الْعالَمُ الْاَكْبَرُ
اِذا اَرادَ اهللُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ واعِظًا
اِذا تَجَلَّي اهللُ لِشَيْءٍ خَضَعَ لَهُ
اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسالَةَ وَ اَقَمْتَ الصَّلوةَ وَ ...
اَشْهَدُ اَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اهللِ وَ اَنَّ اهللَ مُوفي بِعَهْدِهِ ...
اَعُوذُ بِرِضاكَ مِنْ سُخْطِكَ
اَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقابِكَ
اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ
اَللّهُمَّ اِنّي اَعُوذُبِكَ مِنَ الشِّرْكِ الْخَفِيِّ
اَللّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنا اِتِّباعَهُ وَ اَرِنَا الْباطِلَ باطِالً ...
اَللّهُمَّ اَسْئَلُكَ شَوْقًا اِلي لِقائِكَ
اِلهی رِضًا بِقَضائِكَ
اَللّهُمَّ اهْدِ قَوْمي فَاِنَّهُمْ ال يَعْلَمُونَ
اَنَـا مِنَ اهللِ
اَنَـا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبِهِمْ
اِنَّ لِلْقُرآنِ ظَهْرًا وَ بَطْنًا
اِنَّ اهللَ تَعالي خَلَقَ آدَمَ فَتَجَلّي فيهِ
اِنَّ اهللَ جَميلٌ يُحِبُّ الْجَمالَ
اِنَّ اهللَ ال يَنْظُرُ اِلي صُوَرِكُمْ وَ اَعْمالِكُمْ وَ لكِنْ يَنْظُرُ ...
اِنَّ اهللَ خَلَقَ الْخَلْقَ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ

160
258
83
193
194
289
289
289
180
260
333
229
359
229،305
336
14
83
45
81
315

سفر به کعبه جانان

382

اِنَّ هللِ تَبارَكَ وَ تَعالي شَرابًا لِاَؤْلِيائِهِ ...
اَوَّلُ ما خَلَقَ اهللُ نُوري
اَوْلِيائي تَحْتَ قِبابي ال يَعْرِفُهُمْ غَيْري
اَيْنَ سَتْرُكَ الْجَميلِ
اَيْنَ عَفْوُكَ الْجَليلِ
اَيْنَ فَرَجُكَ الْقَريبِ ،اَيْنَ  ...اَيْنَ اِحْسانُكَ الْقَديمِ
اَيُّهَا النّاسُ اِنّي اِمامُكُمْ فَال تَسْبِقُوني بِرُكُوعٍ وَ ال ...
اَلتّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ ال ذَنْبَ لَهُ
تَخَلَّقُوا بِاَخْالقِ اهللِ
حاسِبُوا اَنْفُسَكُمْ قَبْلَ اَنْ تُحاسَبُوا
حُبُّ الدُّنْيا رَأْسُ كُلِّ خَطيئَةِ
خَلَقَ آدَمَ عَلي صُورَتِهِ
رُوحٌ حَيٌّ بِحَياتي
سَبِقَتْ رَحْمَتي غَضَبي
اَلسَّالمُ عَلَيْكَ يا قاطِعَ الْبُرْهانِ
اَلشَّريعَةُ اَقْوالي وَالطَّريقَةُ اَفْعالي وَالْحَقيقَةُ اَحْوالي
طَبيبٌ دَوّارٌ بِطِبِّهِ
ظَهَرَتْ يَنابيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ
طُوبي لِمَنْ رَآني
اَلْعُلَماءُ خُلَفاءٌ االَنْبِياءِ
فَبي يَسْمَعُ وَ بي يَبْصُرُ وَ بي يَنْطِقُ وَ ...
اَلْفَقْرُ فَخْري
قالَ رَسُولُ اهللِ(ص) لِلْمادِحِ وَيْحَكَ قَسَمْتَ ...
قُرَّةُ عَيْني فِي الصَّلوةِ
اَلْقَلْبُ حَرَمُ اهللِ وَ ال تُسْكِنْ حَرَمَ ...
كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ ضالَّةُ الْحَكيمِ فَاَخَذَها حَيْثُ وَجَدَها ...
كُلُّ حَسَبٍ وَ نَسَبٍ يَنْقَطِعُ اِالّ حَسَبي وَ نَسَبي
ال نَبِيَّ بَعْدي
ال نَعْبُدُ اِالّ اِيّاهُ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ
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لَمْ اَعْبُدْ رَبًّا لَمْ اَرَهُ
لَنْ يَلِجَ مَلَكُوتَ الرَّبِّ الْاَعْلي مَنْ لَمْ يُولَدْ مَرَّتَيْنِ
لَوْ كُشِفَ الْغِطاءُ مَا ازْدَتُ يَقينًا
لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يُحاسِبْ نَفْسَهُ كُلَّ يَوْمٍ
لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَتِ التَّعْليمِ وَ التَّعَلُّمِ بَلْ هُوَ ...
ما رَأيْتُ شَيْئًا اِالّ وَ رَأيْتُ اهللَ فيهِ
ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ وَ ما عَرَفْناكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ
اَلْمُؤْمِنُ حَيٌّ فِي الدّارَيْنِ
اَلْمُؤْمِنُ مِرْآتُ الْمُؤْمِنِ
اَلْمُؤْمِنُونَ كَنَفْسٍ واحِدَةٍ
اَلْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِاهللِ
مَنْ اَصابَ ماالً حَالالً فَكَفَّ وَجْهَهُ ...
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ
مَنْ رَآني فَقَدْ رَأَ الْحَقَّ
مَنْ عَشَقَني عَشِقْتُهُ وَ مَنْ عَشِقْتُهُ قَتَلْتُهُ وَ مَنْ قَتَلْتُهُ ...
مَنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَبْتُ اِلَيْهِ ذِراعًا
مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اهللَ
مَنْ كانَ مِنْ قَلْبِهِ واعِظًا ،كانَ عَلَيْهِ مِنَ اهللِ حافِظًا
نَحْنُ الْاخِرُونَ السّابِقُونَ
اَلنّاسُ يَحْتاجُونَ اِلي شَفاعَتي يَوْمَ الْقِيامَةِ ...
وَالْمُخْلِصُونَ في خَطَرٍ عَظيمٍ
وَ فِي الْمالِ حَقٌّ سَوَي الزَّكوةِ
وَ قَضي بِهِ دَيْنَهُ وَ اَقامَ بِهِ عَلي جارِهِ وَ وَصَلَ ...
يا سَريعَ الرِّضا
يا عَلِيُّ اِذا رَأَيْتَ النّاسَ يَتَقَرَّبُونَ اِلي خالِقِهِمْ ...
يا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْاَحْوالِ
يا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْاَبْصارِ يا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ...
يا مُؤْمِنُ فَقَدْ اِطْفَأَ نُورُكَ لَهَبي
يا مَنْ يُعطِي الْكَثيرَ بِالْقَليلِ
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يا وَلِيَّ الْعافِيَةِ نَسْئَلُكَ الْعافِيَةَ ،عافِيَةَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ
يَدُ اهللِ مَعَ الْجَماعَةِ
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بهار خصوص292 ،

306

بهار عموم292 ،

تصنعات لفظي92 ،

بهائم317 ،155 ،115 ،
بهشت،181 ،144 ،129 ،126 ،84 ،37 ،33 ،
،271 ،270 ،247 ،246 ،236 ،222 ،205
،313 ،309 ،300 ،294 ،287 ،285 ،277
356

تفويض امر254 ،197 ،
تكفير و تفسيق277 ،
تلسكوپ163 ،
تلوين و تلوّن343 ،342 ،
تملك زبان267 ،

بيتاالحزان356 ،

تنزيل153 ،

بيماري رواني137 ،

توبة خاصالخاص289 ،

بيماري كبر82 ،

توبة خواص289 ،

بينايي دروني163 ،

توبة نصوح،334 ،305 ،278 ،246 ،238 ،189 ،9 ،

پ
پرندة الهوتي290 ،
پروانة ديوانه330 ،329 ،129 ،

پيشوايان آسماني201 ،

تجلي صفت الوهيت185 ،
تحليه345 ،339 ،266 ،161 ،112 ،92 ،64 ،31 ،

بوجهل320 ،

پير كامل351 ،

تجلي روحاني183 ،
تجليه345 ،

بوتة رياضت350 ،

پل صراط85 ،

تجلي رباني183 ،

337،352
توبه عوام289 ،
توحيد اسمائي96 ،
توحيد افعالي96 ،
توحيد اقرار284 ،283 ،
توحيد ذاتي96 ،
توحيد صفاتي96 ،
توحيد معرفت285 ،284 ،283 ،
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تورات361 ،187 ،171 ،159 ،
تولد اصلي179 ،178 ،175 ،

حبيب خدا(ص)،305 ،270 ،233 ،229 ،188 ،10 ،
361 ،360 ،359 ،358 ،326

تولد فرعي175 ،

حجاب اكبر341 ،

تولد معنوي177 ،

حجاب خاص102 ،

تهذيب اخالق118 ،53 ،

حجاب عام102 ،

تهذيب نفس،146 ،134 ،87 ،54 ،51 ،44 ،9 ،

حجاب علم341 ،340 ،102 ،
حجابات نطق155 ،

325 ،147

حديث قدسي198 ،54 ،

تيه ضاللت184 ،

ج
جاهطلبي139 ،120 ،26 ،21 ،

حس مشترك165 ،
حس وظيفهشناسي47 ،46 ،
حسني284 ،34 ،
(ع)

جبرئيل329 ،327 ،234 ،

حسين 98 ،

جدار شرك150 ،

حشر14 ،

جذبات محبوب34 ،

حضرت اشرف كائنات254 ،

جذبة الوهيت325 ،280 ،

حضور قلب108 ،

جذبة الهيه140 ،

حقاليقين194 ،193 ،168 ،136 ،100 ،

جذبة حق360 ،325 ،

حكماء254 ،184 ،169 ،116 ،90 ،88 ،83 ،

جذبة عرفاني24 ،

حكماي الهي24 ،

جزيرة سيمرغ277 ،

حكمت الهي226 ،209 ،83 ،72 ،70 ،

جنابت باطن112 ،

حلول275 ،

جنگ بدر199 ،

حمالت شيطاني94 ،

جنون137 ،56 ،

حواس باطنيه189 ،

جوانمردان طريقت289 ،288 ،

حورا356 ،313 ،

جوهر اخس155 ،

حيات معقول159 ،

جوهر اشرف155 ،

خ

جوهر عاقل167 ،
جهاد اكبر283 ،181 ،140 ،

خاتم االولياء152 ،
(ص)

ح
حبلالمتين204 ،

خاتماالنبياء 152 ،83 ،7 ،
خادمان تقوي317 ،
خاصالخاصان207 ،
خاطرههاي پليد310 ،
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خانه واقعي265 ،

ديو ظاهر149 ،

ختمي مرتبت(ص)67 ،

ديو و پري156 ،

خسوف315 ،

ذ

خضر(ع)،261 ،185 ،160 ،150 ،146 ،95 ،87 ،
363 ،270 ،263 ،262
خط استوا109 ،

ذائقة باطني243 ،
ذيالقرنين99 ،

خلوتگاه انس276 ،

ر

خليل(ع)،335 ،313 ،312 ،269 ،204 ،170 ،
363 ،361

راديو116 ،

خودنگاري311 ،

راسخون در علم60 ،

د

رحم ارادت262 ،
رحمت بيواسطه261 ،

دانشگاه عشق361 ،

رزق حقيقي142 ،

داوود(ع)،287 ،286 ،283 ،236 ،227 ،124 ،

رسول اكرم(ص)327 ،326 ،311 ،92 ،

364 ،325 ،314

رسول اكرم(ص)،62 ،60 ،57 ،40 ،33 ،18 ،13 ،

دجّال151 ،

،123 ،121 ،115 ،113 ،99 ،86 ،83 ،81 ،79

درياي نجات286 ،285 ،

،210 ،208 ،207 ،187 ،180 ،164 ،160

درياي هالك285 ،

،258 ،253 ،228 ،220 ،219 ،214 ،211

دعاي «امين اهلل»35 ،

،318 ،314 ،313 ،309 ،283 ،261 ،260

دعاي عارفين332 ،

335 ،333 ،332

دعاي عرفه38 ،
دل سوزان353 ،247 ،90 ،
دلدادگي264 ،8 ،
دوران جواني81 ،
دوزخ،238 ،237 ،205 ،198 ،126 ،84 ،26 ،
300 ،277 ،246
دهري14 ،
ديدار بيحجاب284 ،
ديدة بصيرت265 ،244 ،243 ،203 ،74 ،15 ،
ديدة عقل باطن149 ،147 ،
ديدة نفس149 ،

رضاي وجدان309 ،
رفع حجب261 ،96 ،
رقايق خاليق149 ،
رمضان171 ،
روانشناسي58 ،
روح قدسي91 ،63 ،28 ،19 ،
روز حساب71 ،
روضة رضوان308 ،
رهبر كامل117 ،115 ،114 ،
رؤياي صالح166 ،
ريا با خلق307 ،
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ريا با نفس307 ،

سرور شهود341 ،340 ،

رياضت،111 ،107 ،94 ،92 ،87 ،85 ،51 ،8 ،

سعداء327 ،212 ،137 ،

،179 ،177 ،170 ،166 ،142 ،140 ،112

سفر آخرت206 ،

322 ،303 ،277 ،260 ،226 ،197 ،190

سفر روحاني281 ،280 ،140 ،

ز

سفر قيامت220 ،
سفر ملكوتي133 ،

زبان قلب88 ،

سفراي الهي241 ،179 ،177 ،

زخم دوست315 ،238 ،

سالح باطني293 ،

زكريا(ع)231 ،199 ،

سلطان عزت356 ،300 ،230 ،

زلفي284 ،

سلطنت باطني364 ،105 ،
(ع)

سليمان ،185 ،156 ،149 ،125 ،124 ،40 ،

زناي نفس80 ،

364 ،325 ،287 ،286

زينت ظاهري76 ،

سموم گناهان246 ،

زينت معنوي76 ،

س

سنت الهي200 ،199 ،
سوختگان189 ،186 ،31 ،

سازمان شخصيت205 ،

سويداء دل99 ،

ساقي عارفان75 ،

سه طالقه137 ،

ساقي وحدت362 ،307 ،284 ،272 ،243 ،
سالك عارف،254 ،233 ،229 ،186 ،136 ،97 ،8 ،
318 ،317 ،283 ،279

سيدالشهداء(ع)38 ،
سيدالمرسلين(ص)149 ،139 ،86 ،
سير الي اهلل303 ،83 ،35 ،

سباع155 ،140 ،115 ،

سير في اهلل303 ،

سپاه حقيقت242 ،

سيف باطن141 ،

سجاد(ع)241 ،37 ،

ش

سحابيهاي اوليه68 ،
سدرةالمنتهي361 ،157 ،133 ،

شاكلة119 ،

سدره290 ،229 ،149 ،

شب قدر360 ،294 ،148 ،54 ،

سرّ عبادت168 ،167 ،

شب معراج305 ،261 ،

سرّ فطرت357 ،

شب هجران157 ،130 ،

سرّ مكتوم364 ،152 ،

شبهات شيطاني198 ،

سرّ مكنون152 ،

شجرة اخضر نفس316 ،

سرمه93 ،

شجرة طوبي151 ،
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شراب طهور،275 ،250 ،246 ،243 ،87 ،34 ،
355 ،307

صفات خاك127 ،
صناديد قريش269 ،204 ،
(ص)

شراب وصلت99 ،

صورت محمدي 123 ،

شربت بال315 ،

صورت ملكوتي182 ،180 ،

شرع مقدس اسالم143 ،96 ،

صياد ازلي229 ،

شرك،253 ،237 ،166 ،153 ،86 ،53 ،23 ،20 ،

صيد حق229 ،

317 ،316 ،294 ،279

ط

شرك خفي20 ،
شريعت غرّا86 ،

طايرين الهي106 ،

شطرنج بازيهاي مغزي169 ،

طائف263 ،235 ،

شعور اَبَرآگاه186 ،

طبيب الهي354 ،353 ،

شعور خودآگاه186 ،

طبيب حاذق354 ،111 ،64 ،54 ،

شعور ناخودآگاه186 ،

طوارق نسيان230 ،

شعيب(ع)179 ،

طوبي،284 ،256 ،157 ،151 ،143 ،123 ،62 ،8 ،

شغاف30 ،

362 ،354 ،331 ،285

شهرستان رضا265 ،

طور364 ،99 ،

شهرستان قلب85 ،

طور سينا364 ،

شهود باطنيه191 ،190 ،

ظ

شهود موجودات برزخيه145 ،
شيطان،102 ،88 ،81 ،80 ،57 ،29 ،20 ،19 ،

ظلمات كثرت157 ،

،257 ،208 ،205 ،183 ،140 ،126 ،125

ظلمتکده نفس161،

،326 ،321 ،310 ،293 ،283 ،271 ،258

ع

358

ص

عارف كامل،152 ،148 ،138 ،101 ،87 ،44 ،42 ،
345 ،320 ،249 ،191 ،181

صادق(ع)217 ،198 ،38 ،

عارف واصل101 ،98 ،

صبح قيامت314 ،

عاشقان تقوي318 ،

صبح وصال157 ،

عالم ارواح321 ،31 ،

صبح يگانگي356 ،

عالم اعلي203 ،152 ،139 ،22 ،17 ،

صعقه جالليه350 ،8 ،

عالم اكبر323 ،161 ،

صف عاشقان الهي39 ،

عالم امر323 ،290 ،282 ،170 ،63 ،31 ،28 ،26 ،
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عالم برزخ142 ،140 ،

عبادت بازرگانان145 ،

عالم جبروت181 ،180 ،136 ،

عبادت غالمان145 ،

عالم جذبه280 ،

عرب352 ،220 ،

عالم رباني138 ،76 ،60 ،

عرش،312 ،278 ،266 ،256 ،244 ،149 ،41 ،

عالم روح324 ،280 ،143 ،

356 ،336 ،333 ،332 ،324 ،321

عالم سرّ357 ،280 ،61 ،

عرصات قيامت314 ،

عالم صغراي نفس156 ،150 ،

عروة الوثقاي زمان289 ،

عالم صغير205 ،

عروة الوثقي202 ،

عالم صور مُلكيه156 ،

عزرائيل236 ،

عالم طبع143 ،140 ،

عشق خدائي48 ،43 ،

عالم عدل281 ،

عشق فطري145 ،8 ،

عالم عقل اكبر151 ،

عقل اول187 ،185 ،

عالم علوي317 ،284 ،168 ،156 ،60 ،

عقل باطني،259 ،189 ،156 ،149 ،45 ،23 ،

عالم عيان296 ،279 ،278 ،

355 ،260

عالم عيني174 ،

عقل جزئي186 ،

عالم فناء280 ،

عقل سليم253 ،

عالم قبضه280 ،

عقل ظاهري220 ،141 ،62 ،45 ،

عالم قدس،156 ،154 ،137 ،119 ،54 ،28 ،27 ،

عقل كلي328 ،186 ،

276 ،255

عقل مذموم186 ،

عالم كبري150 ،

علت غائي155 ،

عالم الهوتي161 ،17 ،

علت ناقصه306 ،

عالم مجرّدات260 ،

علم اصول72 ،

عالم معقوالت164 ،

علم اليقين193 ،136 ،

عالم مُلك31 ،

علم باطن262 ،259 ،254 ،89 ،

عالم ملكوت،169 ،165 ،160 ،158 ،41 ،36 ،14 ،

علم تفسير و تأويل287 ،

،329 ،324 ،181 ،176 ،174 ،173 ،170

علم حصولي167 ،

336

علم حضوري167 ،147 ،

عالم نور243 ،161 ،159 ،158 ،156 ،141 ،94 ،

علم فهم287 ،286 ،

عبادات ابتدايي167 ،

علم لدني343 ،185 ،172 ،160 ،

عبادات انتهايي167 ،

علم مسموع177 ،

عبادت آزادگان145 ،

علم مطبوع177 ،
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فرشتگان،272 ،241 ،235 ،234 ،199 ،74 ،54 ،

علم منايا136 ،

324 ،285

علم منطق72 ،
علماء،184 ،169 ،147 ،135 ،115 ،90 ،89 ،
331 ،208

فرعون364 ،270 ،269 ،230 ،204 ،
فرعونيان364 ،

علماي اخالق27 ،

فرقان148 ،

علماي رباني254 ،244 ،242 ،60 ،

فضاي كيهاني68 ،

علوم حقه141 ،134 ،9 ،

فقه اسالمي171 ،

علوم قلبي94 ،

فقيه88 ،81 ،26 ،

علوم لدني343 ،261 ،100 ،

فقيه كامل168 ،

علي(ع)،192 ،167 ،142 ،93 ،80 ،60 ،38 ،17 ،

فالسفه325 ،254 ،184 ،166 ،88 ،70 ،27 ،
فلسفه134 ،106 ،88 ،72 ،70 ،

216 ،201
عنقاي مغرب290 ،

فناء اراده318 ،226 ،

عوالم عقليه73 ،

فناء افعالي307 ،303 ،

عوامل ارثي205 ،

فناء صفت318 ،226 ،

عيسي(ع)،327 ،325 ،199 ،176 ،159 ،151 ،

فناء فياهلل331 ،
فناء مطلق351 ،311 ،15 ،

364 ،361
عينالفؤاد74 ،

فناي كامل98 ،

عيناليقين193 ،174 ،168 ،136 ،100 ،

فؤاد30 ،

غ

فيلسوفان346 ،

ق

غسّال283 ،
غسل تعميد47 ،

قابض االرواح246 ،

غوالن149 ،19 ،

قارون270 ،103 ،

غوالن بيروني19 ،

قربالنوافل116 ،

غوالن درون19 ،

قطب زمان101 ،

غوالن و سبُعان19 ،

قلب سليم259 ،257 ،256 ،255 ،254 ،84 ،30 ،

ف

قلب سوزان90 ،
قلب شهيد256 ،

فراديس اعلي318 ،307 ،

قلب قوي41 ،

فردوس برين247 ،107 ،

قلب منيب256 ،
قلة قاف129 ،
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قمارخانه تفريد282 ،

كوي توحيد335 ،

قمر واليت157 ،

كهكشانها69 ،

قواعد بهداشت19 ،

كيمياي باطني272 ،

قواي باطني306 ،257 ،187 ،120 ،78 ،

كيمياي عرفان92 ،

قواي باطنيه191 ،138 ،

كيمياي عشق18 ،

قواي علوي155 ،

گ

قوة اختياريه306 ،
قوة تفكر49 ،

گل اليزال ازلي232 ،

قوة شهويه و غضبيه226 ،27 ،19 ،

گلخن147 ،85 ،61 ،

قوة ماسكه267 ،

گلستان عشق283 ،

قوس صعود167 ،

گنج،244 ،192 ،181 ،150 ،105 ،103 ،54 ،

قوس نزول167 ،

350 ،295

قوه وهميه19 ،

گنج وحدت150 ،

قيامت انفسية صغري156 ،

گنجينههاي باطني245 ،

ك

ل

كثرات انفسيه142 ،141 ،140 ،

الهوت362 ،186 ،181 ،180 ،150 ،148 ،

كثرات خارجيه141 ،140 ،

لباس بال315 ،314 ،

كرامت نفس206 ،

لباس بهشتي300 ،

كرسي نفس149 ،

لباس غواصي279 ،

كسوف315 ،219 ،

لسان وحي77 ،

كشف قلبي184 ،

لقاء حق326 ،253 ،

كشف نظري184 ،

لقاءاهلل257 ،253 ،

كعبة وصال336 ،287 ،

لوامح276 ،

كعبه جانان336 ،278 ،203 ،133 ،9 ،

لوامع404 ،276 ،32 ،

كعبه دل79 ،

لوح دل360 ،320 ،60 ،

كعبه يقين152 ،

لوح محفوظ324 ،320 ،118 ،

كفر اعظم180 ،

م

كمند جذبه129 ،
كنز خفي152 ،148 ،

ماء قدس296 ،

كوكب هدايت157 ،

مالك و رضوان157 ،
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ماوراء طبيعت133 ،42 ،

مس345 ،321 ،280 ،272 ،229 ،18 ،

متاع «مَنَم»88 ،

مس وجود18 ،

متخيله165 ،57 ،
متشيّخين141 ،
متصوفه331 ،
مجاهدة كبري180 ،
مجذوبان129 ،
مجردات صرفه73 ،
محاسبه نفس134 ،
محبوب ازلي،328 ،313 ،291 ،242 ،201 ،174 ،
340
محفل انس،336 ،298 ،266 ،247 ،243 ،203 ،
337
محفل جانان290 ،
محقّرات خواطر141 ،
محمد ص)،287 ،270 ،269 ،268 ،185 ،123 ،7 ،
،404 ،403 ،361 ،360 ،327 ،312 ،293
405
مخلَصين293 ،183 ،139 ،
مدينة اشباح156 ،
مراقبة مقدماتي144 ،
مراقبه عالي144 ،
مراقبه متوسط144 ،
مرآت الهي174 ،173 ،
مرتاضين166 ،
مرد صحرائي298 ،
مردان برجسته123 ،121 ،
مردان دريايي298 ،297 ،
مرشدين ظاهري141 ،
مرغ عرشي57 ،
مرغ معنوي262 ،

مسائل فلسفي88 ،
مسخ باطني114 ،
مسلوب االختيار52 ،
مسيح(ع)324 ،
مشاكلة جوهر33 ،
مشايخ303 ،157 ،154 ،81 ،
مصر166 ،
مصطبة نفس79 ،
مصطبه ديو308 ،
مصطفي(ص)360 ،313 ،305 ،
مطب الهي64 ،
مطمئنگي325 ،27 ،
مطهرات باطني337 ،141 ،
مطهِّرات ظاهري141 ،
معبد ظاهر247 ،
معدِّالت152 ،
معرفت استداللي97 ،
معرفت حسي97 ،
معرفت شهودي97 ،
معرفت كشفي97 ،
معصومين(ع)241 ،186 ،176 ،81 ،
مغرب وحدت157 ،
مفسر81 ،
مقام اتصال364 ،
مقام تلوين317 ،272 ،153 ،
مقام تمكين153 ،
مقام عبديت297 ،261 ،
مقام عنديت262 ،261 ،
مقام ملهمگي260 ،
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ن

مقامات نهايي239 ،
مقرّبين83 ،
مکيّان270 ،
مكاشفة اخفي184 ،
مكاشفة روحي184 ،
مكاشفة سرّي184 ،
مكه263 ،235 ،88 ،
مالئك152 ،115 ،94 ،
ملك الموت246 ،
ملكوت ارواح28 ،
ملكوت اعلي192 ،176 ،170 ،160 ،
ملكوت آسمانها و زمين،172 ،170 ،169 ،168 ،
335 ،180
من حقيقي69 ،68 ،
منافق138 ،111 ،
منامات صادقه136 ،
منطقه شهودي167 ،
منطقيان346 ،
منظوري61 ،
موت ارادي349 ،320 ،282 ،204 ،
موسي(ع)،185 ،184 ،146 ،140 ،99 ،95 ،87 ،8 ،
،312 ،287 ،270 ،269 ،262 ،218 ،198
،352 ،350 ،338 ،335 ،327 ،325 ،316
364 ،363 ،361
موالي ازلي266 ،39 ،
موالي زمان(ع)186 ،102 ،
موالي متقيان(ع)249 ،192 ،
مهاجرت كبري137 ،
ميهمانسراي ازلي353 ،

ناسوت336 ،180 ،158 ،150 ،148 ،
نبي360 ،166 ،151 ،148 ،
نبيّ باطني151 ،
نخستين صادر167 ،
نزغات شيطان230 ،
نسخة عالم الوهيت321 ،
نشمينگاه حق تعالي353 ،
نظر ابليسي80 ،
نظرگاه رحمان308 ،
نظرگاه شيطان308 ،
نفس اماره،155 ،154 ،96 ،85 ،79 ،27 ،22 ،19 ،
325 ،283 ،205 ،157 ،156
نفس حيواني226 ،42 ،28 ،27 ،
نفس لوامه205 ،20 ،
نفس مطمئنه،325 ،205 ،181 ،96 ،95 ،36 ،35 ،
346 ،330
نفس ناطقه،187 ،186 ،169 ،165 ،87 ،46 ،17 ،
336 ،259
نفوس رحماني253 ،
نفوس طيّبه212 ،
نفوس كامله50 ،47 ،46 ،
نفي خواطر143 ،141 ،
نقطة سرّ279 ،
نمرود269 ،204 ،
نوابع121 ،
نوح(ع)359 ،325 ،312 ،
نور ازلي213 ،187 ،186 ،185 ،
نور تشكر248 ،
نور تن186 ،
نور دل187 ،186 ،102 ،
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نور زبان186 ،

وقايع166 ،

نور سافل186 ،

وليّ حق204 ،

نور عالي186 ،

ولي كامل111 ،110 ،53 ،

نور قاهر187 ،185 ،

وليّ مطلق254 ،

نور واليت314 ،293 ،113 ،

ه

نوراالنوار186 ،185 ،94 ،
نهايات وصال51 ،

هاتف غيبي246 ،182 ،

نهجالبالغه198 ،

هادي الهي73 ،

نهنگان بال45 ،

هاديان حق249 ،

نهي تحريم271 ،

هبوط324 ،323 ،

نهي تنزيه271 ،

هستي حقيقي359 ،358 ،355 ،212 ،113 ،28 ،

و

هستي مجازي359 ،212 ،175 ،28 ،
هستي موهوم333 ،87 ،

وادي توحيد و فناء182 ،

هشت بهشت330 ،329 ،129 ،

وادي سارقين و ابالسه140 ،

هفت دام263 ،

وادي ضاللت290 ،209 ،23 ،

هواي روحاني296 ،22 ،

وادي طلب350 ،75 ،8 ،

هويپرستي125 ،53 ،

وادي مقدس352 ،152 ،

ي

واصلين320 ،240 ،119 ،104 ،58 ،
واقعه166 ،

يأجوج و مأجوج150 ،

وجدان89 ،49 ،46 ،24 ،

يحيي(ع)325 ،269 ،199 ،

وجود ظلّي330 ،

يعقوب(ع)363 ،356 ،325 ،299 ،152 ،

وجه ملكوتي158 ،

يقين شهودي167 ،

وحدت عالم عيان279 ،

يگانة سهگانه50 ،

ودايع292 ،286 ،271 ،

يوسف(ع)363 ،356 ،325 ،299 ،152 ،150 ،

وصال مطلق362 ،351 ،276 ،

يونس(ع)237 ،212 ،211 ،149 ،

وطن اصلي215 ،

 -1قرآن
 -2نهج البالغه

ترجمه جواد فاضل

 -3آداب تعليم و تعلم

شهيد ثانی

 -4آداب الصلوه

امام خمينی

 -5آغاز و انجام

خواجه نصير الدين طوسی با تعليقات
عالمه حسن زاده آملی

 -6اسرار المعارف

حاج ميرزا حسن اصفهانی

 -7اسرار عبادات

آيت اهلل جوادی آملی

 -8اسرار نماز

مال محسن فيض کاشانی

 -9اصول اساسی روانشناسی

حسين کاظم زاده ايرانشهر

 -10اقبال االعمال

سيد ابن طاووس

 -11اوصاف االشراف

خواجه نصير الدين طوسی

 -12بحار االنوار

عالمه محمد باقر مجلسی

 -13برنامه ايمان آورده ها

علی غفوری

 -14تذکره االولياء

فريد الدين عطار نيشابوری

 -15ترجمه و شرح نهج البالغه

عالمه محمد تقی جعفری

 -16تفسير کشف االسرار

ابوالفضل رشيد الدين ميبدی

 -17ترجمه و شرح نهج البالغه

عالمه محمد تقی جعفری

 -18تمهيدات

عين القضاه همدانی

 -18حکمه االشراق

شهاب الدين سهروردی

 -19دعای عرفه

امام

حسين(ع)

سفر به کعبه جانان
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 -20ديباچه گلزار قدس

مال محسن فيض کاشانی

 -21الدر الثمين

آقا مير حسين قزوينی

 -22رساله لب اللباب

عالمه محمد حسين حسينی تهرانی

 -23رساله سير و سلوک بحر العلوم

عالمه محمد حسين حسينی تهرانی

 -24رساله مشواق

مال محسن فيض کاشانی

 -25رساله نور علی نور

آيت اهلل حسن زاده آملی

 -26سلوک معنوی

اکبر اسدی

 -27شرح اصول کافی

صدر الدين محمد شيرازی

 -28شرح حديث جنود عقل و جهل

امام خمينی

 -29شرح منازل السائرين

عبدالرزاق کاشانی
سجاد(ع)

 -30صحيفه سجاديه

امام

 -31عبقات االنوار فی امامه االئمه االطهار

مير حامد حسين هندی

 -32عرفان الحق

حاج ميرزا حسن اصفهانی

 -33عرفان مولوی

خليفه عبد الحکيم

 -34فتوت نامه

مير سيد علی همدانی

 -35کتاب المسائل

محيی الدين ابن عربی

 -36کشف المحجوب

علی بن عثمان هجويری

 -37کودک از نظر وراثت و تربيت

محمد تقی فلسفی

 -38لوامع

عبدالرحمان جامی

 -39لوايح

عبد الرحمان جامی

 -40لوايح

عين القضاه همدانی

 -41مثنوی شريف

بديع الزمان فروزانفر

 -42مرصاد العباد

نجم الدين رازی

 -43المصباح فی التصوف

سعد الدين حمويه

 -44مصباح الهدايه و مفتاح الکفايه

عز الدين محمود کاشانی
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 -45مفاتيح االعجاز

شمس الدين محمد الهيجی

 -46مقامات معنوی

محسن بينا

 -47مفتاح الفالح

شيخ بهائی
سجاد(ع)

 -48مناجات خمس عشر

امام

 -49مناجات نامه

خواجه عبد اهلل انصاری

 -50منطق الطير

فريد الدين عطار نيشابوری

 -51منهاجالنجاح

علی بن طيفور بسطامی

