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  همقدم
 هـر  و اوسـت  جـود  نتيجـه  موجـودي  هـر  وجود كه سزاست را خداي اليتناهي شكر
 بـر  نفـوس  نقـوش  كـه  خداونـدي  .»بحمده يسبح اال ء شي من ان و« او ثناگوي و حمد موجودي
 فـي  و« كـرد  تعبيـه  بشـريت  صـفات  ظلمات در را معرفت حيات آب و زد رقم عدم صحيفه

 ميسـر  بشـريت  صفات ظلمات آن   سلوك ،صدق قدم به را طلب تشنگان .»تبصـرون  افال فسكمان
 آب آن   سرچشـمه  بـه  را عشق آتش از دل سوخته صفتان خضر ،علت بي عنايت به و گردانيد
  .رسانيد معرفت حيات

 سالكان كه اولياء و اوصياء و انبياء حضرات دنس بي و مقدس ارواح بر نامحدود درود
 »والنبـوه  والحكـم  الكتـاب  آتينـاهم  الـذين  اولئك« بودند شريعت ممالك مقتدايان و حقيقت مسالك
  .وآله عليه اهللا صلي محمد ،اولياء و اوصياء و انبياء حضرات قوافل ساالر قافله باالخص

 بـه  ،عـالم  دو از اسـت  وجـود  كـه  را هرچيز و است انسان وجود ،آفرينش از مقصود
 و اسـت  باريتعـالي  صفات و ذات به معرفت كمال ،انسان آفرينش از ادمر .است انسان تبعيت
  .شود پاك روح داراي كه انساني ،رسد ظهور به انسان از تنها معرفت چنين

 چنـين  نظـر  زيراكـه  نيسـت  نقصان قابل ،غيب معاني از است روح نظر مكشوف آنچه
 است نفس نصيبه آنچه اما .»هللانورب ينظر هانف المؤمن فراسه اتقوا« است مؤيد خدا نور مدد به روح
  .است خيال و وهم تصرف در معاني از
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 تشـريف  سـبب  بـه  ايـن    و آمد سابق او صفات جمله از محبت را روح كه است يقين
 كـه  نيسـت  صـفتي  هـيچ  را روح .نرسيدي »يحبونه« مقام به كسي وگرنه آمده بوجود »يحبهم«

 السالم عليه داوود حضرت .است بسيار اسرار اين   در و محبت مگر باشد داشته قدم با پيوندي
  .»العرف الخلق فخلقت اعرف ان فاحببت مخفيا كنزا كنت« فرمود »الخلق خلقت لماذا رب يا« پرسيد

 خـاص  تكريم مورد و گشت كاينات اشرف »روحـي  من« اضافت جهت به انساني روح
 و عاشق ما .ماست عنايت محمول انانس يعني »البحر و البر في حملناهم و آدم بني كرمنا لقد و« الهي

 را ديگري نه و ديگري با را ما نه ،افتد ما با را آدمي و آدمي با را ما آنچه ،يكديگريم معشوق
 توانـد  معشوق ،عاشق عاشقي ناز بار و كشيد تواند عاشق ،معشوق معشوقي ناز بار .افتد ما با

  .كشيد
 خواسـت  بلكـه  ،نيسـت  را عاشق معشوق خواست از پيش را معشوق عاشق خواست

 ،نبـود  معشـوق  مريـد  خـود  وجود از پيش عاشق زيرا .است عاشق خواست بر مقدم معشوق
 پـود  و آمـد  »يحـبهم « از تـار  را عاشـق  عشق .بود او مريد ،عاشق وجود از پيش معشوق ولي

  .برخاست »اعرف ان فاحببت« اشارت از حديث اين هسررشت .»يحبونه«
 در بارمعرفـت  حمـل  قبول در انسان ولي شريكند كمل و جن و انس ،تعبد در گرچه

 امانت آن   قبول از همه ،»والجبال االرض و السموات علي هاناالم عرضنا اان« گشت ممتاز خاليق ميان
 را انسـان  تنها الهي امانت و معرفت بار اين   كشيدن .»انسناال حملها و« انسان اال ورزيدند امتناع

  .سزاست
 آئينـه  دل .»صورته علي آدم خلق« گشته الوهيت نماي جمال مرآت او دل كه است انسان

 خـود  صـفاي  مرتبـت  كمـال  به انسان دل آئينه اگر .آئينه اين   غالف ،عالم هردو و است الهي
 علـت  چـه  بـه  فضيلت و كرامت همه اين   و است آمده چه بهر و كيست او كه داند مي ،برسد
  .است

 تو سينه در نوي خبر و نياوردند عالم نبدي نوي كار ،آمدند كه انبياء حضرات همه اين
 نهاده وديعه به تو بر كه را آنچه و ،بجنبانيدند بودند نهاده تو سينه در كه را آنچه بلكه ،ننهادند
  .»هدينااهللا ان لوال لنهتدي كنا ما و« خواندند آن سوي به ترا بودند
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 عـوالم  در آنچـه  كـه  الوهيت جمال آئينه اي   ،تويي الهي نامه كامل نسخه كه انسان اي
 ازلـي  يـار  و حقيقـي  مطلوب كه بخواه خود درون از خواهي هرچه ،نيست تو از بيرون است

 بايـد  بسيار مسالك و مهالك ،رسد خود صفاي مرتبت كمال به آدمي دل آئينه تا اما .آنجاست
  .نيست طريقت و حقيقت و شريعت بر سلوك جز آن و نمود قطع

 اسـالم  تعـاليم  جز طريقي .است اسالم تعاليم آن   و تاس يكي طريقت و شريعت البته
 شـريعت  عـين  طريقت و طريقت عين شريعت .رساند سعادت به را انسان كه شود نمي يافت
  .است اساس بي و موضوع بي ،طريقت و شريعت علماي به دين علماي تقسيم لذا ،است

 عمـل  دأمبـ  هـم  و ،باطن هم و است ظاهر هم ،آخر هم و است اول هم شريعت علم
 است شريعت به علم و مانيا   ،لاو پس .ديگر وجه به است عمل غايت هم و وجهي به است

 است قشر اول .است آسمان تا زمين از آنها تفاوت منتها ،شريعت به علم و ماناي   ،هم آخر و
 كمـاالت  كـل  داراي و فضايل تمام جامع اسالم تعاليم زيرا .حقيقت و است لب آخر ،مجاز و
  .است علمي هر سرچشمه و

 در .كند مطالعه تمني و هوي سر از نه تأني و صدق سر از عاشق سالك و صادق مريد
 كجـا  و آمـده  كـار  چـه  به ،است آمده چون و آمده كجا از و كيست كه داند مي او هنگاماين  

 در را علـوي  روح گردانـد  ومعلوم كيست او اعالي هدف و چيست او مقصود ،رفت خواهد
 است سبب چه به قالب از آن   تعلق وقطع مفارقت باز و دارد حكمت چه كشيدن سفلي خاك

 اولئـك « زمـره  از صـورت  ايـن    در .چيسـت  بهر قالب كسوت با حشر در آن   نشر ديگر بار و
 مـن  ظـاهراً  يعلمـون « غفلـت  حجاب از و رسد انساني مرتبه به و آمده بيرون »اضل هم بل عامنكاال

 ؛نهـد  حـق  طريـق  در قـدم  شـوق  و ذوق به و يابد رهايي »افلونغ هم االخره عن هم و الدنيا الحيوه
  .عرفان ،قدم ثمره و است ماناي  ،نظر ثمره كه آورد قدم به آورد نظر در را آنچه

 فـول  خرجـت  حيـث  من و« است راهي جهت هر از صورت كعبه مانند هم را وصال كعبه
 عشـق  اما .پيمود توان حبتوم شوق و ارادت به را طريق اين   مراحل .»شطرالمسجدالحرام وجهك

 كنـتم  ان قـل « شـود  معشـوق  فرمان منقادمحض و مطيع عاشق كه اين   مگر نرسد تحقق مقام به
  .»اهللا يحببكم فاتبعوني اهللا تحبون
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 كمال رابه خود نفس معرفت مراتب ،تصفيه و تزكيه با كه سزاست را كسي توفيق اين
 كلـي  عقـل  و ازلـي  محبـوب  عشـق  درياي در و ،گيرد قرار الوهيت جاذبه منطقه در و رساند

 در .نمايد آتش به تبديل را انساني وجود و زند ازلي شمع شعله به را خويشتن ؛شود مستغرق
 و النـار  فـي  مـن  بورك ان« است مبارك آتشند پيرامون كه كساني و او بر آتش كه است مقاماين  
  .»حولها من

 ،رود ازبـين  عوارض نچو .عشق هم و معشوق هم و است عاشق هم سالك مجذوب
 كـه  كثـرت  .گيـرد  يگـانگي  و وحدت نور را كثرت جاي ،داي  پديد يگانگي برخيزد دوگانگي

 كثـرت  از رفـتن  جز معنوي و سفرروحاني و رود بين از معرفت نسبت به موهوم است امري
 اعـالي  مرتبـه  بـه  كـه  اسـت  سالكاني آن   از مقام ناي  .نيست معرفت به نكرت از يا وحدت به

  .اند گشته باقي او به و شده فاني خودزا ،اند رسيده »اهللا اال اله ال« يا توحيد
 حـد  در توان نمي حقيقي هستي و وجود از ،است باقي مجازي هستي و وجود تا آري

 و انبيـاء  حضـرات  همـه  .شـود  كاسته مجازي هستي از آنچه قدر به مگر شد برخوردار اعلي
 معشـوق  عشـق  فـداي  را بشـري  هستي همه و ندكوشيد هستي اين   تحقق در اولياء و اوصياء
 را خود هستي )ص(محمد حضرت اما ،ماند باقي اي  سايه و سوخته نيم يكي هر از لكن .نهادند

  .بسوخت كلي به ازلي جمال درشعله خود معشوق عشق آتش در
 دليلـي  و سـاالري  قافله ،پيشوايي ،سروري مقام كه بود اين   انبياء حضرات ساير تفاخر

 ،اسـت  ناكامي در من كام ،است نصيبي بي در من نصيبه كه فرمود مي )ص(خدا حبيب ماا ،دارند
 الفقر« است فقر در من فخر و توانگري ،است نيستي در من هستي ،است نامرادي در من مراد
 اعـالي  حـد  راه تـو  راه ،خدا عاشق اي  .رود خالي دست معشوق پيش بايد عاشق چه .»فخري
  .است هستي همه پيشوايي و سروري ،رفت بايد نيستي به را راه اين  ،است عشق

 جملـه  تخم اراده .است الهي اراده ،الهي حركات اين   منشأ و مبدأ كه بداند بايد سالك
 تـا  ،خداست مريدي صفت انوار از پرتوي كه انسانيت صفات از نه صفت اين   و سعادتهاست

ــا تعــالي حــق ــده روح در صــفت ايــن ب ــده آن ،نكنــد تجلــي اي بن ــد بن ــود نخواهــد مري .ب
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 بـه  و برنگيـرد  كبريتـي  به را آن   اگر كه افتد حراقه در كه است آتشي شرر چون نور اين   ابتدا
 جـز  مـدد  آن   و رود غيب مكمن با و نهد كلي خاموشي در روي ،نكند مدد خشك هاي  هيمه
  .»امته في كالنبي قومه في الشيخ« بود نخواهد الهي اساتيد تعليم

 محبت شرر و آورد مي پديد طالبين دل در طلب بواعث و وقش دواعي ،عارفان سخن
 صادر محقق كامالن و صادق عاشقان نظر منشأ از كه خصوصاً ،سازد مي مشتعل شانيباطناً در

 هم ،نماي جمال مرآت و نماست جهان جام ،كثيرالمعني و است الحجم قليل شاناي  كالم .شود
 دولـت  از را خبران بي لكن .را كامل منتهي افادت هم و است شامل را ناقص مبتدي استفادت

  .شود مي گشوده كليد كدام به ابدي سعادت قفل كه ندانند و نيست اي بهره حديثاين 
 ،تواندكند طي بشري قدم به و خود به اتكاء با پندارد كه كسي راه اين   مغرور و مفتون

 .وصـال  كعبـه  مراحل يط رسد چه تا رفت نتوان دليل بي را صورت كعبه راه كه اين   از غافل
 او .رود مغرب به ندهند نشان مشرق در اگر خيزد بپا كامل استاد جستجوي در حقيقي سالك
 نيسـت  ممكـن  كـذايي  مرشـدين  و عرفـا  و علمـا  واسـطه  به حقيقت حصول كه است واقف

  .ياثر قاناي از نه و  خبري عرفان از را شاناي نه ،آرايش دربند و آسايشند مقام در همه شاناي كه
 يافـت  نتوان خبران بي و كذايي درويشان و ترسايان و راهبان صومعه از را حقايق آري

 باطنـاً  ولـي  انـد   آراسته اسالم لباس به را خود ظاهراً اگرچه ،حقند درگاه مخذوالن از آنان كه
 شـان اي  معنـي  بي مجاهدات و رياضات و شاناي  ايمان بي كردار عاقبت .اند  كرده بر در كفر لباس

 باد و تابد مي آنها دل بر اسالم خورشيد كه الهي مردان آن   عاقبت لكن ،است »حاميه نارا يتصل«
  .است »عاليه جنه في« وزد مي شاناي تقرب سراي بر عنايت پرده از كرامت

 مقـام  به وصول و خاكدان اين   از رهايي از پس كه اولياء مقدس و پاك ارواح بر درود
 آن  تـرك  ،خـدايي  عشق آتش زير در عزت حريم در غنودن استحقاق كسب و محبوب قرب
 تـن  تنـگ  و تاريـك  زنـدان  بـه  را خـود  نـو  از و انـد   برگشـته  زمـين  بـه  و گفتـه  صفا بارگاه
 بـدبختي  گرداب از و نموده هدايت را جهالت و غفلت بيابان گشتگان گم تا ،اند  اختهاند  خاكي

  .رسانند مراد منزل سر به و داده نجات نابينايي و
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 عين ،را دل بي مردمان دست در شدن كشته كه خدايي عشق شاهد دلباختگان بر درود
 لبيـك  ،كرده تحمل را درد و رنج و آزار و شكنجه انواع و اند  شمرده آسماني فيض و سعادت
 همـت  و غيرت به را بشر تا اند  سركشيده و گرفته سيرتان ديو دست از را شهادت جام گويان
 بـر  را خـدايي  عشق آتش و بردارند شاناي  بصيرت چشم پيش از را غفلت هاي  پرده و درآرند

  .برافروزند شاناي افسرده دل
 ،او طـاهرين  بيت اهل و )ص(محمد حضرت ،كمال دايره خاتم بر انتها بي درود و سالم

 خـويش  وصـال  بـه  را مـا  آنـان  حق به خدايا .معرفت و حمد داران لوا و محبت پيشتازانآن  
  .فرما موفق
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  جانان كعبه به سفر
  

 محتـاج  خـويش  غير به را خويش ،بنگرد خود افعال و صفات بر و خود در كسي اگر
 او بـاطن  در ،بينـد  محتـاج  را خود چون .است نقص ،غير به احتياج كه است بديهي ؛يابد مي

 بـدين  كه كسي .است حركت به ناچار ،كمال آن   پيدايش در و داي  پديد كمال طلب بر اشتياق
  :داي نايل خويش مطلوب به تا كند مراعات را امر چند ايدب ،نمايد قيام حركت

 در كـه  نيسـت  ميسر حركت ،آن بدون و است حركت الزمه كه چيزي مراعات - اول
  .است راحل زاد منزله به چيز آن واقع

  .گردد مي وي معنوي حركت مانع كه چيزهائي رفع به توجه - دوم
  .رسد مي مقصد به مبدأ از آن واسطه به كه حركتي - سوم

 عـارض  آن   منتهـاي  تـا  حركـت  مبـدأ  از سـير  اثنـاي  در كه احوالي به توجه - چهارم
  .گردد مي

  .دهد مي دست سالك به سير اواخر در الخصوص علي كه حاالتي به توجه - پنجم
  .حركت نهايت به توجه - ششم

  
  لراح زاد - اول

 بـه  ماناي  .خداست به ماناي   ،است راحل زاد منزله به كه چيزي ،حق طريق سالك براي
 مراتـب  ،شـود  مـي  مترتـب  آن   بـر  كـه  بـاطني  و ظاهري و اخروي و دنيوي آثار به خدانسبت
 يـك  بـر  اسـت  موقـوف  اخـروي  آثار ولي است عالم اين هب مربوط دنيوي آثار .دارد مختلف
  .يبقل اعتقاد و روحاني رابطه

 عبـارت  ماناي  ثبات.رسد مقصود به و نمايد سلوك ماناي  بر ثبات بدون تواند نمي سالك
  .نبندد صورت كمال طلب ،نشود مقارن ماناي با جزم اين تا و ،جزم حصول از است
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 تمـام  در كـه  اسـت  كسـي  صـديق  .سـازد  خود شعار را اخالص و صدق بايد سالك
 سالك كه است آن   اخالص از مراد .باشد ملكه را او راستي ،افعال و اقوال و وصفات حاالت
 و دنيـوي  اغراض از غرضي هيچ و باشد تعالي  حق به تقرب محض ،كند وهرچه گويد هرچه
 مقـام  در نهـا اي  همـه  زيـرا  ،نباشد عقاب از نجات و تگاريسر طمع يا ومال جاه مانند اخروي
 خود از را نيك عمل هر مؤمن كه شود مي حاصل وقتي خلوص .هستند خفي شرك ،اخالص

 زبـان  بـه  و سـاخته  جاري او دست به تعالي  حق را عمل اين هك داند الهي موهبت بلكه ،ندنبي
  .»باهللا اال قوه ال و حول ال« :گويد حال و قال

 پيوسـتگي  ايـن    بـراي  .خود آفريننده به او پيوستگي از است عبارت كس هر در ايمان
 فرمايـد  مي افاضه تعالي حق كه است شهودي معرفت درجه ،آن مرتبه باالترين و است مراتبي

 باطني و ظاهري هاي  حجاب گردد مي برطرف كه است مقام اين   در .اليقه و مستعده دلهاي به
 تـا  بـدن  حجـاب  شدن برطرف جهت به خواب عالم در كه چنان ؛حقايق شود مي مكشوف و

 حـق  راه سالكين براي ،شود مي مكشوف حقايق از برخي ،ديگر هاي  ازحجاب بعضي و حدي
 مقـام  ايـن    وصـول  و حصـول  .بيـداري  حـال  در شـود  مي حاصل باطن ديده به قايقح شهود

 از :اند  فرموده حق كوي عارفان كه چنان ،حيواني صفات از وجود تخليه به مگر نبندد صورت
  .شويد زنده الهي صفات به و بميريد حيواني صفات

  
  عموان رفع - دوم

 سـير  ،آنهـا  رفـع  بـدون  كـه  آن   يقعوا قطع و سير موانع ازاله از است عبارت دوم امر
 توبـه  به آنها رفع كه است سيئات و معاصي ،عوايق و موانع اين هجمل از .نگردد ميسر معنوي
  .شود ممكن

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

  .باشد بهتر آن فعل ازش ا ترك كه مكروه فعل - چهارم
  .باشد مساويش ا ترك و فعل كه مباح فعل - پنجم

و واجـب  فعـل  يعنـي  ،شرعاً و عقال است واجب سالك بر اول قسم دو ،جمله اين   از
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 حتـي  جهت هر از بلكه ،ستني جوارح و احوال و اقوال در منحصر واجب توبه .حرام ترك 
 قسم از كه فعلي آوردن بجا ،حق طريق سالكين .كند توبه بايد نيز قلبي خياالت و نظرافكار از

 نيز را تعالي  حق غير به توجه و دانسته اولي ترك را باشد سوم قسم از هك فعلي ترك و چهارم
  .شمرند مي گناه

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

 بـه  را آن   ،باشـد  كـرده  اگر و نكند گناه البته ،نمايد تحصيل را شرط دو اين هك سالكي
  .نمايد جبران توبه

  :چيز دو بر است مشتمل توبه
 و تأسـف  ،ماضـي  زمـان  بـه  .سـتقبل م و حـال  زمـان  به - دوم ،ماضي زمان به - اول
  :كس سه با آن تالفي و شده صادر او از گذشته زمان در كه گناهاني بر است پشيماني

  .كرده او نافرماني كه خدا با - اول
  .آورده الهي خشم و پستي و نقصان درمعرض را خود نفس كه ،نفس با - دوم
  .رسانده او به فعلي يا قولي ضرر كه غير با - سوم
 كـه  چنان .نبندد صورت او توبه ،نرساند خود حق به را او تا رسانده غير به ضرر آنچه
 بـه  مالي و فعلي ضرر اگر ،استحالل و عذرخواهي به كند جبران بايد رسانده او به ضررقولي

 يا ،گردد او رضاي مقتضي كه طوري به ،آن عوض يا او حق رد به كند جبران بايد رسانده او
 خـود  نفـس  بـا  آنچـه  .است شده معين آن   بر اسالم مقدس شرع در كه برعذابي يدانم تحمل
 حضرت به رجوع با نيز را خدا حق و نمايد جبران دنيوي عقوبت خداو فرمان انقياد به ،كرده
 قاطع تصميم ،است مستقبل و حال زمان به متعلق آنچه اما .كند جبران عبادت و رياضت با او

  .حق فرمان اطاعت و يصمعا ترك بر است
 پيشـرفت  و ترقـي  و نجـات  وسـيله  يگانـه  و ،اسـت  بشري مقامات بزرگترين از توبه

 ،توبـه  حقيقـت  و اسـت  گناهـان  ظلمـت  ،آفـات  همه سرچشمه زيرا .است اخروي و دنيوي
 را تابنـاك  و پـاك  گوهر آن   و نشسته انساني دل بر كه است هايي آلودگي و ها پليدي شستن
  .است نموده زنگاري و تيره
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  تكحر – سوم
 .اسـت  زهـد  ،رسـد  مقصـد  به مبدأ از آن   واسطه به تواند مي حق راه سالك كه حركتي

  :باشد خصلت سه داراي كه است زاهدكسي
  .دنيوي زخارف و مشتهيات ترك در نفس با مجاهده - اول
  .اعمال تزكيه - دوم
  .حق راه در جوارح بذل - سوم
 خود اولياء براي متعال خداوند آنچه داند مي زيرا ،ندهد تن پست دنياي به هرگز زاهد

 ،دنيـوي  عاليـق  سـاير  و امـوال  از است بهتر ،رفيعه درجات و عاليه مقامات از فرموده ذخيره
 زهـدخويش  در زيرا ،نطلبد منزلتي و قيمت و قدر آن   براي و نكند مشاهده را خود زهد زاهد
 حجـاب  چيـزي  خواهد نمي و ندارد الهي لقاء جز مقصودي كه است حق تجليات غرق چنان

  .شود او
 ،نرسيده خداپرستي مقام به پرستي نفس مرتبه از و نيامده در خودبيني مقام از كه كسي

  .رسيد نخواهد مقصد به
 بـدون  ،مـانع  وايـن  اسـت  نفساني هواي پيروي ،حق طريق عارف سير موانع از مانعي

  .نيست ممكن رياضت بدون ،زهد كمال حصول و نشود رفع زهد
 غيـر  حركـات  از آنهـا  منـع  بـه  گوينـد  را حيوانات كردن رام ،بعر عرف در رياضت

 منـع  ،رياضـت  از مـراد  موضـع  ايـن    در .خويش صاحب اطاعت در آنها دادن وعادت مطلوبه
 و ،دارد تعلـق  دو آن   بـه  آنچـه  و غضـبيه  و شهويه قوه متابعت و انقياد از است حيواني نفس
  .شرعيه دستورات با است انساني نفس گردانيدن ملكه

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

 شـدايد  از است التذاذ معنا در و ،مكروه وقوع وقت به جزع از است نفس حبس ،صبر
 را كننـده  مبـتال  ،مشـكالت  در كامـل  عـارف  .است محبوب به انس مقتضي صبر .ومشكالت

 شـدايد  و مشكالت از عارفان كه است اين   .دهد مي ترجيح مرادي هر بر را حق ومراد بيند مي
 جمـال  نور از و خواهند استمداد او اقدس فيض از همواره و نپويند حق جزطريق و نهراسند

 حجـاب  رافـع  و دافـع  ،شـدايد  و مشكالت آن   حقيقت در كه دانند مي آنان.نمايند استضائه او
  .نمايند مشاهده حجاب بدون را خويش محبوب خواهندكه مي لذا ،هايند
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  رسي اثناي احوال - چهارم
 و پايـه  كـه  آن   جهت به ،گويند اصول شود مي عارض مقصد تا مبدأ از كه را احواالتي

 مقصـود  بـه كع و قلـب  منزل به ،نكند طي را مراحل اين   تا سالك .امورند اين    ،سلوك اساس
 درجـات  اخـتالف  .يقـين  ،معرفـت  ،محبت ،شوق ،ارادت :از عبارتند امور آن   .رسيد نخواهد
 مقامـات  ،باالتر او قلبي درجات كسي هر ؛آنهاست قلبي اختالفات حسب به ،حق راه سالكين
  .اوعاليتر

 بيگانـه  اخراج ؛است حقيقي محبوب و دوست خانه از بيگانه اخراج ،ارادت اول مرتبه
 از سالك دل كه است مقام اين   در .شرعيه دستورات از انقياد با مگر نيست ممكن خانهن   اي از

  .گردد مي تخليه بيگانه
 .نگـردد  ميسـر  رجـاء  بدون حق لقاء البته و ،حق لقاء بسوي است روح حركت ،شوق

 ترقـي  بيشـتر  سلوك در كه چندان و بود ضروري شوق وجود ،ارادت اشتداد از بعد را سالك
 حجاب خود محبوب و خود بين را خود هستي كه حدي به شد خواهد بيشتر او تياقاش ،كند
  .بيند

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

 در كـه  اسـت  محبتـي  نباتـات  در .نماينـد  مي دخو طبيعي مكان به ميل كه است عناصرمحبتي
 .آنهاست گرفتن الفت و انس سبب كه است محبتي يواناتح در .متحركند واغتذاء نمو طريق

  :باشد امر سه آن سبب كه است محبتي انسان نوع در
  .حقيقي يا باشد وهمي ،غيرجسماني يا باشد جسماني آن و لذت - اول
  .حقيقي يا باشد مجازي هم آن منفعت - دوم
 هم و خلق هم ،هم با دوكس كه اين   مانند باشد عام يا هم آن   و جوهر مشاكله - سوم

 مخصـوص  محبـت  ايـن  هك بود خاص يا و ؛شوند مبتهج يكديگر افعال و اخالق به طبعندكه
  .مطلق كمال به كمال طالب محبت مانند ،است حق اهل

ـ  علـم  بـا  و ،كند مي رجاء اقتضاء محبوب پايان بي رحمت تصور با محبت  كـه  ايـن  هب
 محب تسليم مستلزم رضا .رضاست مقام مقتضي ،است محبوب گردد صادر ازمحبوب هرچه
  .نينديشند او جز و نبينند خدا غير ،وصال كوي عارفان كه است اين  ،محبوب به است

،گردد مي عارض مقصد به وصول تا سلوك مقارن كه طريق سالك احواالت از احوالي
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 مگـر  نشود حاصل معرفت .صفاتأ و ذاتاً است ء شي حقيقت به احاطه رفتمع .است معرفت 
 ايـن   از .وجـود  كمـاالت  و وجـود  از اسـت  نهاده وديعه به عارف در معروف آنچه وسيله به

  .انفس كتاب معرفت به نمود اكتفا پروردگار معرفت در )ص(مرتبت ختمي حضرت ،جهت
 بـرد  مـي  موجـد  به پي موجودي هر از و شناسد مي را صانع ،مصنوع از حق راه عارف

  .نمايد مشاهده احديت بحر در فاني را مصنوعات تمام و ،نبيند صانع غير كه تاحدي
 اي  بهـره  تعـالي   حـق  صـفات  اسـتماع  از غير كه هستند كساني .است مراتبي را معرفت

 هر ،ارندد صانعي كه دانند دليل و برهان به كه هستند افرادي .گويند مقلدين را شاناي   ،ندارند
 وسـيله  بـه  ديگـر  گروهـي  .احديت حضرت جانب به است اي  روزنه آنها براي برهان و دليل

 .نماينـد  مـي  مشاهده همواره را الهي لطف ،او اطاعت و بندگي و تعالي  حق وشناسايي معرفت
 نـوازي  بنـده  نواي آني هر در شاناي  كه باشد معاينه باب از شاناي  معرفت كه نيزهستند يهگرو
  .گويند عارفان را آنان ،شنوند مي دل گوش به را

 و كـرده  برطـرف  را سفر شدايد كه ،حق راه سلوك براي است اي وسيله بهترين ،يقين
  :است مراتبي يقين براي .رساند مي آمال كعبه به عارفرا

 آيـات   در نظـر  وسـيله  بـه  است اهللا  الي سالكين براي آن   حاصل كه ،اليقين علم - اول
 منامـات  و اوليـاء  و انبيـاء  حضرات از صادره عادات خوارق و معجزات و تدويني و تكويني
  .رسالت و نبوت اجزاء از است جزئي آنها از يك هر كه ،منايا علم و صادقه

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

  .گردد محو خودبيني و عبوديت رسوم تمام ،مقام
  

  رسي اواخر حاالت - پنجم
 عـارض  ،سـير  اواخـر  در الخصـوص  علـي  وصـول  مقـام  بـه  رسـيدن  تـا  كـه  حاالتي

  .اتحاد ،توحيد ،تسليم ،رضا ،توكل :از گرددعبارتند مي
 ايـن   توكل .اهللا ماسوي از بنده انقطاع و امور همه در است ناتواني و عجز اظهار ،توكل

 بايـد  حـق  راه سـالك  بلكـه  ،واگـذارد  خدا به و دارد باز دست كارها همه از انسان كه نيست
 شـروط  غيـر  در كارهـا  همـه  وقـوع  نيـز  و ،نيست مؤثر شروط كارها همه وقوع در كه بداند
را كارهـا  تمـام  وقـوع  كسـي  اگـر  .است مؤثر شروط كارها بعضي وقوع در تنها بلكه ،نيست



 21 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

 قدر ،دهد نسبت شروط به را كارها تمام وقوع اگر و دي آ خيال در جبر ،بداند شروط غير در 
 بـر  علـم  بـدون  .مطلـق  قـدر  نه و است مطلق جبر نه ،بنگرد نظرراست به اگر و دي آ خيال در

  .نگردد ميسر عاقله قوه رياضت بدون علم اين كمال شودوحصولن حاصل توكل ،قدر و جبر
 شـرط  پس .رضاست حال ،مقصود كعبه به رسيدن تا كسلو اهل بر عارضه حاالت از

 وسيله به چه و طاعات و عبادات وسيله به چه ،دارند او به رجوع قصد كه كساني براي است
  .نمايند استوار و محكم را رضا مقام اول كه اين  ،رياضات و مجاهدات درطريق سلوك

 حق طريق سالك .فرموده مقدر رحمان خداي آنچه به است خشنودي همان رضا مقام
 خواهنـد  آن   حق راه عارفان كه است اين    ،خواسته خدا كه را آنچه غير نكند اراده و نخواهد

 عاشـق  و محب پس .داشت خواهد منافات رضا مقام با نباشد چنين اگر كه زيرا ،اوخواهد كه
  .خواهد او معشوق و محبوب هك خواهد آن حقيقي

 ،تعـالي   حـق  اراده در اراده فنـاء  حقيقت در .دشو نمي حاصل اراده فناء بدون رضا مقام
 حظـوظ  تـرك  به مگر شود نمي حاصل اراده فناء .تعالي  حق صفات در است صفت فناء همان

  .است مشكل بسيار عوام براي معني اين هك نفساني
 و اسـت  محبـت  ثمـره  آن   كـه  خواسته خدا آنچه به است رضايت همان رضا بالجمله

 آنچه غير نخواهند حق طريق عارفان كه است اين    ،خدا رخواستهب است انكار عدم ،آن الزمه
  .فعل در چه و قول در چه و دل در چه ،باطن در چه و ظاهر در چه ،خواهد خدا

 مـن اي  او عقاب و خشم از تا باشد راضي شاناي  از خدا كه بود آن   مطلوب را ظاهر اهل
 هـيچ  كـه  باشـد  چنـين  آن   و ،شندبا راضي خدا از كه بود آن   مطلوب را باطن اهل اما .گردند
 مخـالف  ،راحتـي  و مشـقت  و بقـاء  و فنـاء  و زنـدگي  و مرگ مانند مختلف حاالت از حالي
 مطلبـي  او مـراد  و ارادت برغيـر  و اوسـت  از همـه  صدور كه دانند مي زيرا ؛نباشد شاناي  طبع

  .نكنند اختيار
 .خواهد اخد كه خواهد آن   ،گردد راسخ طبعش در مختلف حاالت تساوي كه هركسي

  .ديآ بايد را او هرچه پس ،بايد ديآ را او هرچه اند فرموده بزرگان لذا
 مسـاوي  او بـه  نسـبت  مختلـف  حاالت كه شود راضي اي  بنده از آنگاه متعال خداوند

 و بايسـت  را شـان اي  كـه  زيـرا  ،اسـت  حـق  طريق عرفاي براي معنوي لذت حقيقت پس.باشد
 بر نه وصال كوي عارفان نرواي  از .بود بايست شاناي  به نبايست و بايست همه و نباشد نبايست

  .گردند متأسف فائتي هيچ رب نه و مبتهج حادثي هيچ
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 مقـام  و اسـت  تسليم ،شود مي عارض سلوك بين در كه حق طريق سالكين حاالت از
 تعلـق  و نموده وكيل را خدا امري انجام در سالك توكل در چه ،است توكل مقام فوق تسليم
 بـه  را آن   كـه  امـري  هر تا نموده تعلق آن   قطع تسليم در ولي ،داند مي باقي كارآن   به را خود
 مرتبـه  در كـه  ايـن  هچ ،رضاست مقام فوق مرتبه اين   .داند او به متعلق ،درشم مي متعلق خود
 و موافـق  و خـود  طبـع  سـالك  تسليم مرتبه در ولي ،باشد او طبع موافق كند خدا هرچه رضا

 مخالفي و موافق كه نيست طبعي را او مقام اين   در يعني ،واگذارد داخ به جمله را آن   مخالف
  .باشد

  :است مراتبي را تسليم
 ،كنـد  مـي  شهود شهادت عالم در غيب عالم از آنچه به است سالك شدن تسليم - اول

 شـك  حـوادث  اين   در كه باشد متوجه بايد اهللا  الي سالك .ارضي يا سماوي اسباب از سببي به
  .نشود داخل او لبق در اي وشبهه

 عارف سالك نظر از امور بعضي زيرا ،باطن علم به است ظاهر علم شدن تسليم - دوم
  .نداند كس خدا جز آنها مصالح و حكم و است مخفي

 را خـود  تسـليم  نكـه اي  بـدون  تعـالي   حـق  به است حق غير آنچه نمودن تسليم - سوم
 جهت به ،امكان عالم ظلمات از يزيچ ماند نمي باقي حق تجلي شهود در زيرا .نمايد مشاهده

 نتيجـه  در و ،او افعال و صفات و حق شهود براي از گردد مي خالص مرتبه اين   عارفدر كهآن  
  .خود متعلقات ساير و تسليم هودشاز ماند مي سالم

 برد مي پي استدالل و مصنوعات و آيات   در نظر از - اول مرتبه :است مراتبي را توحيد
  .كاينات خالق به

 چشـم  نقليـه  و عقليـه  ادلـه  همـه  از اسـتدالل  و نظـر  مراحل طي از بعد - دوم تبهمر
 كه آن   جهت به ،داند مي حجاب مناقشات و قياسات بر اشتمال واسطه به را ادله چه .پوشد مي

  .اند ديده را محبوب جلوه الريبي و غيبي مشاهدات در حق طريق عارفان
 در .شـدن  يكـي  اتحـاد  و باشـد  كـردن  يكـي  توحيد ،اتحاد و توحيد مابين است فرق
 بـه  گردد راسخ دلش در مطلق يگانگي كه كسي .نيست اتحاد در كه است تكلفي توحيدشائبه

  .است رسيده اتحاد
 كـه  ،تعـالي   حـق  بـا  باشـد  بنده شدن يكي كه اند  كرده توهم بعضي كه نيست آن   اتحاد

و سـخنان  شنيدن و كلمات  اين استماع محض به ،خبران بي باطن عالم از و بينان ظاهر بعضي
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ـ   بـه  زبان و نموده اعراض ،عرفا معروف غير مشروع معاني   تفسـيق  و تكفيـر  و طعـن  و راداي
 عارفـان  كـه  اسـت  آن   اتحـاد  از مراد بلكه .نگرند نمي شاناي  مقامات و تاسايركلم به ،گشوده
  .اوست از اوست جز هرچه گويند تكلف بي و نبينند خدا غير حق طريق

  
  تحرك تنهاي - ششم

 اهللا  ماسوي فناي ،فنا از مراد .اهللا في سير بدايت و اهللا  الي سير نهايت از است عبارت فنا
  .اًشهود و حاالً و اًعلم ،مقام اين در است

 منحصـر  هسـتي  حقيقت زيرا ،بداند نابود و فاني را تعالي  حق سواي كه است آن   اًعلم
  .هستند او هستي به او ماسواي و اوست درهستي

 مشـاهده  كـه  باشـد  كسـاني  حـال  مانند ،اهللا  ماسوي به نسبت حالش كه است آن   حاالً
  .است سراب كه دانند مي و نمايند مي سراب

 فناي كند معاينه ،حاالً و اًعلم سالك نظر در موجودات فناي از بعد كه است آن   اًشهود
  .را خود فناي حتي اهللا ماسوي

 يكبـاره  صدق قدم به را طريق اين   مراحل و منازل تمام بايد اهللا  الي سير سفر در سالك
  .رسد كمال به فنا اين هك داي حاصل وقتي اهللا في سير و ،كند قطع

  
  ياله استاد به نياز

 عـادت  چـه  .است الهي استاد تعاليم ،مراتب تحوالت و انقالبات اين   اصلي علت البته
 اسـتاد  بـدون  انـد   دهكـر  خيـال  كـه  آنان .كند حركت استاد بي كسي كه نشده جاري اين   بر اهللا
 اسـتاد  بـه  تسـليم  بدون خواهد كسي اگر .هستند محض اشتباه دچار ،رسند منزل به توانند مي
 كـه  باشـد  آن   خوف نرسدو بجايي و نتواند ،كند خويش علم و عقل نظر به خود معالجه الهي

 بـاد  بـه  جـان  ،كنـد  تصـرف  خويشـتن  بر خود نفس هواي با كه كسي .افتد هالكت درورطه
  .داد خواهد

 آن  در روانـي  يها يبيمار و اشربه و معاجين جمله و روحي علوم همه كه مجيد قرآن
 رسـول  حضـرت  همچون حاذقي طبيب نزد در »مبين كتاب في اال يابس ال و رطب ال« دارد وجود
ـ « فرمايد صواب به آن   معالجه و بشناسد امراض جمله كه بود )ص(اكرم  صـراط  الـي  لتهـدي  كان

كمـال  بـه  معالجـه  در ،گرفتنـد  فرا او از را علم اين هك حضرت آن   صحابه از بعضي .»مستقيم
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 بدون كسي اگر و نيست خالي الهي اطباء اين   از زمين روي اعصار از عصري هر در .رسيدند 
 حـاذق  طبيـب  بـه  بايـد  ،افتـد  هالكـت  در كنـد  معالجـه  را خويشتن خواهد شاناي  به مراجعه

  .شود روحي مختلفه امزجه عرفتم كمال داراي كه كند راتسليم خويشتن
 بدانـد  و آورد در تحقـق  مقام به خويشتن در را خالص اراده و نيت بايد اهللا الي سالك

 وغـذايي  بـدارد  عزيـز  و شـمارد  غنيمـت  را آن   بايـد  ،افتاد دل زمين در چون ارادت تخم كه
 در حقيقـي  سـالك  .شـود  يافـت  الهـي  اسـاتيد  بوسـتان  در غـذا  ايـن    و دهد او حال مناسب

 در مـوانعي  اگـر  و رود مغـرب  بـه  ندهند نشان مشرق در اگر ،خيزدابپ كامل استاد جستجوي
  .بگسلد ارادت بازوي قوت به ،شود استاد خدمت به رسيدن

 شـرع  قانون به روح پرورش و داي  در »ابوابها من البيوت وأتوا« در از سعادتي صاحب اگر
 اكنـون  ،بـود  كليات عالم غيب عالم در هك چنان ،رساند كمال به را خود تقواي مراتب و دهد
  .بيند حق جالل و جمال پرده بي و گردد شهادت و غيب جزئيات و كليات عالم
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  كسلو ضرورت و انسان عظمت
  
  نسفرك و برخيز

 وي روحـاني  طبيعـت  در و داده قـرار  قوايي انسان كمون و حقيقت در متعال خداوند
 رغبت به و ،است جويي حقيقت و كنجكاوي مقام در پيوسته كه نهاده مفرطي محبت و عشق

 خداونـدي  جالل و عظمت بارگاه به رسيدن و قرب طالب و حق سوي به سفر عازم شوق و
 سرچشمه به را خود تمام سرعت به و كند پرخطر راه اين   يط زودتر هرچه خواهد مي ؛است
 بـا  گزيـده  منـزل  سـرزمين  آن   در هميشـه  و گـردد  سـيراب  آن   از اندهرسـ  معرفت زالل آب

  .گردد نياز و راز ديارمشغول آن موجودات
 راه سـر  بـر  مراقـب  هـزاران  و افراشـته  ميان در سدها حيواني نفس و طبيعي قواي اما
 بيـراه  پيمـودن  به را او ؛دهد مي نشان را مجازي مطلوبات ،بسته را مقصود به نيل راه ،گماشته

 مسافت طي بيشتر قدر هر و بيابد كمتر ،بجويد را خود مطلوب بيشتر هرچه كندتا مي شغولم
  .گردد مقصوددورتر از ،نمايد

 ،اسـت  موجـود  بشـر  افراد همه در سعادتمندي شوق و شناسي حقيقت حس كه آن   با
 فريـب  بـه  لـذا  آرايـد  مي وي نظر در را حيواني قواي حظوظ ،داده فريب را او نفس ديو ولي

 آن  بـر  را خود همت و نموده تصور چيزي در را خود سعادت و زندگي بهاي هركسي ،فسن
 بيابـاني  بـه  را وي خودپسـندي  و نخـوت  و غـرور  ادهايب ؛كوشد مي آن   درطلب و مصروف
  .نمايد مي فراموش را خويش خداي و خود ،كرده پرتاب هولناك

 دنيا آلود گل شراب كه فهمد مي بخوبي ،بنگرد خلق احوال در عبرت نظر به كسي اگر
 بيداري انتظار ديگر كه برده فرو سنگيني خواب به غفلت بستر در و كرده مست را آنان چنان

 سـرا  عاريـت  ايـن    تعميـر  براي فقط كه كنند مي تصور شاناي  .است رفته بين از آنان وبهبودي
و مـال  آوردن گـرد  و اقـران  بـر  برتـري  و دنيـا  تعيش در را خويش سعادت !اند  شده آفريده
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 از اثـري  لكـن  ،زننـد  مـي  حقيقـت  از دم نيـز  اي  عـده  .پندارند مي پايان بي آرزوهاي برآوردن 
  .شود نمي مشاهده اعمالشان در آثارحقيقت
 را خود روح و برخيز و يآخود به كياند   ،بگشا ديده ؟كي تا غفلت خواب !انسان اي

 ارزانـي  را او متعـال  خداوند كه كرامتي تاج به ،عزت سرير بر و آر بيرون طبيعت چال ازسيه
 دسـتخوش  و حيـواني  قـواي  كـوب  لگـد  تـو  الهـي  روح كه مگذار ،گردان مسندنشين داشته

  .گردد نفساني هواهاي
 وحـدت  عـالم  بـه  رهنمايي و كرده دعوت حق سوي به ترا باطناً الهي روح !انسان اي

 بـه  پشـت  و شو سفر معاز :گويد الدوام علي ،پروردگار منادي و باطني رسول اوست ،كند مي
  .نما الوهيت نوراني عالم به رو و طبيعت ظلماني عالم

 جاذبـه  مجذوب بيشتر را انسان ،شود نافذتر بدن مملكت در الهي روح سلطنت هرچه
 جسـماني  مكـان  بـه  رسـيدن  و ظـاهري  جاده پيمودن و بدن به مسافرت اين   .گرداند مي الهي

 و است آدمي نفس ،مسافر .است ربوبيت و يتعبود بسرحد نيل و باطن راه طي بلكه ،نيست
 محبت او سواري مركب ،است تقوي سفر اين هتوش و زاد و يتداح بارگاه به وصول ،مقصد

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

 عبـادت  منـزل  بـه  عبادتي منزل از انتقال ،است انتقال نوعي ،حق طريق در سير اصوالً
 و اسـمي  به اسمي از و ديگر مقام به مقامي از و ،مشروعي عمل به مشروعي عمل از و ديگر

 و منـازل  ايـن    در كه است كسي سالك بنابراين .ديگر نفس به نفسي از و تجليي به تجليي از
 رياضـات  و بـدني  مجاهـدات  بـه  او .باشد الانتق حال در تجليات و واسماء مقامات و اعمال
 خـويش  حـال  بـه  را مراحل و گماشته همت خود نفس تهذيب و تزكيه به و پرداخته نفساني

  .خود علم به نه پيمايد مي
 برطـرف  بـراي  بايـد  ،گرفته فرا را شاناي  گوش و چشم طبيعت تاريك پرده كه افرادي

 حجـاب  سـرانجام  تا گردند متحمل ار عبادات و رياضات بارگران مشقت و زحمت آن   كردن
 .نـد اي  نايـل  مشاهده مقام به كرده پيدا را متعال پروردگار حضور استعداد و كنند راپاره ظلماني

 پـر  گـرداب  و طبيعـت  گـل  و آب اين   از و گردند مي حق مجذوب االخرهب هم جماعتاين  
  .رسند مي نجات ساحل به دنيا بالي

تقوي جاده از ،دهد قرار خود سرمشق را لياءواو اطهار ائمه حضرات روش اگر سالك
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 عقـل  پـاي  از را حيـواني  شـهوات  زنجيـر  ،نفروشد دنيا به را خود شرافت و نگشته منحرف 
 بكـار  حقيقـي  سعادت راه در را نيت خلوص و محبت و اراده و فكر و عقل قواي و درآورده

 اين هالزم .رسد مقصود به عاقبت و داي  حاصل را او سبحاني فيض نبعم از نوراني حاالت ،برد
  .است وجود دايره در خويش موقعيت و مقام به معرفت ،الهي وتبدالت تحوالت
  

  يآگاه جهان و آگاهي خود
 نشـان  راه دو بـاطن  و ظـاهر  علم تعليم با انسان سعادت براي تعالي و تبارك خداوند

 فسـهم ان فـي  و االفـاق  في ااتناي  سنريهم« خودآگاهي و آگاهي جهان يا انفس و آفاق علم راه:دهد مي
 نآنـا  بـراي  تـا  دهيم مي نشان انفس و آفاق در را خود آيات   زودي به : »الحـق  هان لهم يتبين حتي

 قـدرت  .نـد  جمع دانشگاه دو اين   و مرحله دو اين   در علوم همه .است اوحق كه گردد آشكار
 انسـان  .اشـد ب خودآگـاه  و آگاه جهان كمال حد در كه راست كسي انفس و آفاق مراحل سير

 آنهـا  گـرو  در را خـود  سعادت و پيشرفت و تكامل زيرا ،است آگاهي دو اين   دوستدار فطرتأ
 بـا  جهـان  بـاطن  مشـاهده  و اسـت  ميسـر  ظـاهري  باديدگان آفاقي موجودات رؤيت .داند مي

  .نمايند مشاهده انفس و آفاق در را الهي توانندآيات مي شرايط واجدين ؛باطني ديدگان
 ظـاهر  بـه  كه غرب ملل آگاهي جهان يكي :است گونه دو بر آگاهي جهان حقيقت در

 و آگـاهي  ديگـري  ،نيسـت  حقه معارف و حقايق رديف در آنها همه لكن است آگاهي جهان
  .آنهاست در مكنون حقايق و وجود عوالم همه به معرفت

 در و دارد ديرينـه  و كهـن  اي  سابقه فالسفه و دانشمندان نزد خودشناسي و خودآگاهي
 اعظـم  قسمت بر ماديات سلطه علت به حاضر عصر در ولي ،اند  كرده تدوين كتابها زمينهين  ا

 مهـم  طـرق  از كه را روانشناسي و روحي علوم حتي دانشمندان بيشتر متأسفانه ،بشر زندگاني
  .نگرند مي مادي خواص و ماديت عينك پشت از ،است غيب عالم به هجوتو خداشناسي
 ،طبيعت و انسان بر حاكم قوانين و قوا كشف در غرب ايعلم يها  يناكام عمده علت
 اطالعـات  همه كه است انسان و جهان بر آنان مادي نگرش ،روانشناسي و طب در بخصوص

 .ندارنـد  كـاملي  اطالع روحي و معنوي علوم از كرده بنا حسي معلومات و تجارب بر خودرا
 و اسـت  مـادي  جهـات  بـه  متكي باًغال رواني بيمار مداواي در ساروانشن طبيب ،مثال بعنوان

 روحيـه  تقويـت  بـا  نكرده استفاده ،اوست روح فطري تجليات عاليترين از كه مبدأ به ماناي  از
  .نمايد نمي راهنمايي محكم پناهگاه بدان را او ،بيمار مانياي و مذهبي
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 ماننـد  بـي  قابليـت  و انساني شخصيت عظمت به بردن پي ،خودآگاهي از اصلي هدف
 ،نفـس  بـر  تسلط و اعتماد تقويت اثر در تا است الهي ممتاز مقامات و كماالت بكس اوبراي

 چـه  .پـردازد  عوايـق  رفع به رفته خود وجود هاي  اهريمن جنگ به واالتري بينش و بابصيرت
 بـه  مجـذوبيت  و خود وجودي ارزش و مقام به انسان ناآگاهي از شيان ها آلودگي از بسياري

  .است دنيا مظاهرفريبنده
 ســعادت امــا ،مؤثرنــد انســان موفقيــت در زنــدگي تجــارب و علــوم مطالعــه هگرچــ
 علمي نتايج اساس بر معنوي جهات در خصوص به ،حقايق ادراك .نيست آنها هرگزمحصول

 عقـل  بـا  حقايق كماليه دريافت .است مردم اكثر انحراف مهم علل از و بوده ناقص ،تجربي و
 زاياننده تعقل همانند تقوي و ،است تقوي و تعقل مرهيه محصول ،سليم عقل و است سليم
 هر ولي ،است مؤثر ديگري در عالي عنصر دو اين   از يك هر وتنزل ترقي .است معاني برخي
  .نيست كمال به انسان ورساننده بوده ناقص تنهايي به يك

 اعلي ملكوت به انسان راهگشاي ،تعقل و تقوي همراهي بدون تجربي و ظاهري علوم
 و تفكـر  نتيجـه  در انسـان  كماليه سعادت .رساند نمي جان مشام به را عوالم آن   زا بويي ،نبوده
 حكمـت  گوناگون اشجار و پا پيش در دانش و علم نهرهاي كه آنجاست ،است وتقوي تعقل

 و ربوبي آثار رنگارنگ گلهاي و ديگر طرف در شوق و عشق هرستانش و درطرفي معرفت و
 سـالك  اگـر  و .نمايد مي مجذوب را انسان خدايي اتجلو و انوار و قيومي اوصاف تظاهرات

 را وصال راه و كنند استقبال را او ديار آن   پيشقراوالن شده نوراني عالم وارد ،نهد فراتر قدمي
 ازلـي  عاشـق  و محـب  يـا  معشـوق  و محبوب كه است طريق اين   درپايان .دهند نشان وي به
  .حق غير به نه شناسد حق به را حق وانسان رسد وصال به حجاب بي

 يهـا   يخودآگـاه  لكن ،سازد خودآگاه و آگاه جهان را انسان كوشد مي علم گرچه پس
 در آتشـي  كـه  اسـت  مـان اي  .افكنـد  نمـي  سـر  در شوري ،است بيجان و مرده تنهايي به علمي
 بـه  مهـم  ايـن    آري .سـازد  مي آشنا درد و دردمند را آدمي و بيدار را خفته نيروهاي اختهاند  دل

 مسـتقيم  صـراط  از كـه  فالسفه و علما از بسيار چه ،برنيايد ها فلسفه و موعل دهعه از تنهايي
 كـه  نباشـيد  كسـاني  مانند :دهد مي هشدار قرآن نرواي  از ،اند  كرده رافراموش خدا شده منحرف

  .برد خودشان ياد از را آنها نيز وخدا كردند فراموش را خدا
 غربـي  آگاهي جهان كه استاين   ،غرب وتمدن فرهنگ بر آگاهان اساسي راداي  و عيب

غـرب  فرهنـگ  به اسالم الهي فرهنگ به آشنايي بدون كه كسي .است فراموشي خود موجب
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 راز .اسـت  فراموشـي  خود موجب او آگاهي اين   ولي ،شود مي آگاه جهان تاحدي آورد روي 
 در كـه  كسـي  ،قـرآن  تعبيـر  بـه  و است همين نفسانيات ورطه به غربي انسانيت سقوط اصلي
  !ديآ چكار به او آگاهي جهان ،باشد رانخس

 و نگرد مي مادي ديده به صرفاً جهان به نه اسالم الهي فرهنگ ،بشري فرهنگ برخالف
 ونـد  آ بـين  پيونـد  و جهـان  و انسـان  بـه  نسبت را عظمتي با و تازه هاي افق بلكه ،انسان به نه
 مـاوراء  بـه  پـرش  سـكوي  را طبيعت كرده آنها در تأمل و تفكر به دعوت را انسان ؛گشايد مي

  .نمايد مي عرضه را خودآگاهي و آگاهي جهان وعاليترين داند مي طبيعت
 جبـروت  و ملكـوت  ،ناسـوت  كلي عوالم داراي انسان وجود ،الهيه عاليه معارف به بنا

 برابـر  در .كنـد  پيـدا  ارتباط كلي عوالم اين   از هريك با نفس تزكيه اثر در تواند مي او و ،است
 ايـن   در ،دهد مي نشان را خود ماوراء شده شفاف الهي انسان براي طبيعت ،روح تابناك اشعه
 نظـاره  و ازلـي  جمـال  مشـاهده  براي است رصدگاهي هستي جهان كه شود مي روشن حالت
  .او نهايت بي كمال

  
  يخودآگاه برتري و اهميت

 خودآگـاهي  اهميـت  امـا  ،است الزم بشر براي مذكور آگاهي نوع دو هر كسب گرچه
 جهـان  و آفـاق  كلمه با را انسان از بيرون جهان مجيد قرآن .است آگاهي جهان از باالتر يبس

 فرمـوده  گوشـزد  را انسـان  ضمير اهميت وسيله اين هب و كرده تعبير انفس كلمه با را او درون
 كننـد  مـي  خودآگاهي به دعوت را انسانها ،بزرگان و الهي سفراي و انبياء حضرات همه .است

 مانند »اهللا نسوا كالذين تكونوا ال و« :فرمايد مي قرآن .است اسالم تعليمات لوحه رس وخودشناسي
 خـدا  »الفاسـقون  هم اولئك فسهمان سيهمانف« نتيجه در و اند  كرده فراموش را خدا كه نباشيد كساني
 افرادي شريفه اين آيه    به بنا .هستند منحرفين و فاسقين آنان ،اختاند  فراموشي خود به را آنان
 از پـس  .شـوند  مـي  محسـوب  فاسـقون  رديف در ،اند  شده دچار فراموشي خود بيماري به كه

 رسـول  حضـرت  كـه  چنـان  ،بشناسـد  را خدا بتواند تا است خودشناسي ،سالك مهم وظايف
 را نفـس  معرفـت  )ع(علـي  حضـرت  و »ربـه  عـرف  فقـد  نفسـه  عـرف  مـن « :فرمايـد  مـي  )ص(اكرم

 و ضـالته  ينشد لمن عجبت« فرمايد مي نيز و »المعارف فعان النفس معرفه« داند مي معارف سودمندترين
 گـم  خويشـتن  لكـن  جويد رامي خود گمشده كه كسي از دارم عجب : »يطلبها فال نفسه اضل قد

  !كند نمي جستجو را كرده
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 و شـوند  وارد طريق كدام به دانند نمي ولي است خودآگاهي آرزوي را بسياري طالبان
 .نيست خودشناسي به آنان رساننده ،اند  برگزيده خود كه را طريقي .نمايند طي را مراحلي چه

 كار .نمود اخذ كذايي هاي  منطق و ها فلسفه و كتابها از نتوان را خودآگاهي و خودشناسياين  
 سبب كه خودآگاهي وسيله نه آنها اغلب ،نمايند خودآگاه را انسان كه نيست ها وفلسفه علوم

  .اند خودفراموشي
 را خودشناسـي  تـا  انـد   فالسـفه  و متكلمـين  كالم تعقيب پي در روز و شب كه افرادي

 .نيسـت  دريافـت  قابل طريق اين   از واقعي النفس معرفه كه بدانند يقين ،دريابند آنان ازمطالب
 فربهـي  پنـدارد  كـه  مانـد  را اي  كـرده  آمـاس  ،داننـد  مـي  حقيقت را شاناي  كالم كه كساني مثل
 انسـان  كه است رواني خطر و بيماري نوعي اين هبلك ،دشون موفق كه است حالم ناناي  !است
 را حقـايق  ،پيچيـده  و مـبهم  مسايل با بخواهد زده كنار را بزرگان وكالم نفس تزكيه و تصفيه
  .دريابد

 آمـال  ،آرزوهـا  بررسـي  و خويشتن وجود كتاب دقيق مطالعه بدون حقيقي خودآگاهي
 قـرآن  ،اسـت  اصـيل  حقـايق  درك راه اتنهـ  اين   و نيست ميسر ،دل اعماق در نهفته ودردهاي

 قلب دو انسان درون در متعال خداوند : »جوفه في قلبين من لرجل اهللا جعل ما« :فرمايد مي نيز مجيد
 بايـد  ،گنجـد  نمـي  دل يـك  در درد دو و آرزو دو ،محبـت  دو .بسپارد جا دو به تا نداده قرار

 ،صـورت  ايـن    در .گـردد  يـان نما مقصـود  كعبـه  تـا  كـرد  بيـرون  دل از را غيرالهـي  محبتهاي
 به عالقه و عشق ،حقيقت در كه است آنان معنوي فضايل واسطه به نيز ديگران به عالقمندي
 ،توحيدنـد  قهرمانـان  كـه  پيـامبران  و اسـت  شـرك  ،دل در مجـازي  محبت پرورش .خداست

 و آرزو در نـه  و هـدف  و مبـدأ  در شرك نه ،شود نمي مشاهده كارشان در شركي كوچكترين
 ،باشـند  حقيقـت  جويـاي  و درد اهـل  هـم  اگـر  نماهـا  معنـوي  و كذايي امافالسفه ،ديدردمن
  .رسند حق به توانند نمي

 عـارف ددر اما ،بشناسد را حقيقت خواهد مي ،است دانستن درد ،دردمند ففيلسو درد
 متمـايزمي  سـايرين  از را او كـه  فيلسـوف  درد .است گشتن محو و شدن يكي و رسيدن درد

 نيـاز  اعـالم  ،اسـت  جاذبـه  و عشـق  كه عارف درد اما است دانستن فطرت يازن اعالم ،گرداند
 هنكـرد  لمـس  خـويش  وجود تمام با را حقيقت تا و كند پرواز خواهد مي ،است عشق فطرت
  .گيرد نمي آرام

 مـن  ،فيلسـوف  .چيسـت  واقعي خود و من دانند مي اند  رسيده خودآگاهي به كه كساني
واقعـي  مـن  و خـود  ،دارد اعتـراض  آن   بـر  عارف لكن ،ددان مي جان و روح را واقعي وخود



 33 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

 ،تعينات اين   شكستن با عارف و است تعين ،جان و روح اين   مراتب از اي  مرتبه در .خداست 
 عقيـده  و نظـر  در دانـد  مـي  واقعي من و خود ،فيلسوف كه را آنچه .يابد درمي را خودواقعي

 بايـد  ،رسـد  واقعـي  خـود  به هدخوا مي كه كسي .واقعي روح و خود از است مظهري ،عارف
 دريـا  از شده جدا قطره اين    ،نبيند روح و جان از اثري و شكند هم در را اتنوتعي شده فاني
  .دريابد را واقعي من و خود تواند مي كه است مقام اين در ،شود محو پيونددو دريا به بايد
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  ركبي عالم ،انسان
 لحـاظ  از ء شـي  اسـت  ممكـن  .دارد بـاطني  و ظـاهر  يـا  معنايي و صورت چيزي هر
 اشـياء  اي  پـاره  دارد امكـان  عكـس  بر و ،بزرگ خيلي باطن لحاظ به و باشد كوچك صورت
  .كوچك خيلي باطن و معنا لحاظ از و بزرگباشند ظاهراً

 ،صـورت  بـه  انسـان  اما ،صغير عالم معني به و است كبير عالم صورتأ ،آفرينش جهان
 و نبوت و رسالت و الوهيت حقايق از انسان وجود رد .كبير عالم معني به و است صغير عالم

 اگر .دارد وجود اي  نشانه و اي  نمونه ،ناسوت و ملكوت ،جبروت ،الهوت از ،وخالفت واليت
 او در مراتـب  ايـن    تمـام  گردد مصفي نفساني عاليق و هوس و هوي از نياانس وجود مرآت
 وجـود  در اهللا  ماسـوي  جمله و سماوي كرات و زمين و آسمانها موجودات وهمه شده نمودار
  .شود مي مشاهده انسان

 ابعـاد  و نيهـا   يكـ  كشفيات و درياها اعماق عجايب از محقق و كاشف هزاران امروزه
 درون كبيـر  عـالم  اعماق در و پردازد خويشتن به انسان اگر ولي ،دهند مي خبر اليتناهي عالم
 ايـن   در ؛كـرد  خواهـد  مشاهده ودخ در مرموز يها  يشگفت ازهاند  همان به الاقل ،سيركند خود
  .كنند مي ياري گوناگوني عوامل و ليوسا را او سير

 يـا  ششـم  حس به توان مي آنها جمله از كه است متعدد انسان باطني و ظاهري حواس
 ،كبـوتر  يـابي  جهـت  مثـل  ،دارد وجـود  حيوانات در حس اين هنازل مراتب .نمود اشاره الهام

 چنـد  فاصـله  از زنبورهـا  توسـط  رياحين و گلها بوي اساحس يا و سگ ،گربه ،كالغ ،پرستو
 حيوانات از بسياري توسط زلزله وقوع از قبل زميني زير انفعاالت و فعل ادراك يا ،كيلومتري

  .شديد هاي اززلزله پيش آنان غوغاي و
 يها  يگرفتار اثر در مردم اكثر ولي ،است انسان وجود در فقط الهام اكمل و اعلي نحو

خـويش  نهـادين  قـواي  و خـود  وجود به توجهي و بيخبرند انگيز شگفت حس  اين از مادي
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 مـان اي  و عقـل  امـا  ،اسـت  پـذيري  الهـام  قدرت تضعيف سبب دنيوي امور به اشتغال .ندارند 
 و الهـام  بعـد  ،تقوي و نفس تزكيه با تواند مي الهي سالك .گردد مي آن   تقويت موجب خالص
 از هـدف  زيـرا  .گـردد  نايـل  ابـدي  سـعادت  به نموده تكميل را خود طبيعت ماوراء با ارتباط
 كائنـات  مبـدأ  و وجـود  عـوالم  با جانبه همه تماس اين   در و ،است واقعيات با تماس خلقت
 مكتوم استعدادهاي ،شده گسترده و باز انسان الهي شخصيت مختلف سطوح و ابعاد كه است

  .گردد شكوفامي وجودش
 عـالم  در كـه  دقايقي و نكات همان و است وجود كتاب فهرست ،كامل انسان بنابراين

 به اشاره نيز »مبـين  كتاب في اال يابس ال و رطب ال« مفهوم .شود مي يافت او در ،است موجود كبير
 و اسـت  آفـرينش  بـزرگ  كتـاب  ،عالم و خلقت كوچك كتاب انسان كه است حقيقت همين
 كـه  اسـت  مبـين  كتـاب ن   اي بارز نمونه )ص(اسالم پيغمبر و ،خرد و عقل راهنماي كتاب قرآن
 هـم  بـه  اسـاس  و نقشـه  نظر از كتب اين   تمام .باشد مي دارا را معنوي قدرت كمال ،اتم بطور

 كبيـر  عـالم  كتاب و صغير عالم كتاب بين اختالفي هيچ و برفطرتند منطبق و مربوط و پيوسته
 مـل كا مـتن  بـه  فهرسـت  از تا كوشيد كماالت كسب راه در بايد كه اين   غايت ،نيست قرآنو

  .شد نايل آفرينش
 از مجـرد  فطـرت  راه .نيست اختالفي ،است آن   با منطبق اسالم دين كه بشر فطرت در

 از ناشي ،سلوك و سير طرق و مشي خط و ها سليقه در اختالف .است سخيفه افكار و اوهام
 جميـع  در فطـرت  راه وگرنـه  بـرد  مـي  سـر  به ضاللت وادي در كه است بشري واوهام افكار
 زودي بـه  ،نگـردد  منحرف مستقيم مشي خط اين   از كسي اگر .است مومستقي سانيك انسانها
 آفرينش با و زندگي نقشه با فلك چرخ گردش نقشه زيرا ،گيرد مي درآغوش را مقصود شاهد

 كمـال  و باشـد  مـي  يكسان ،است كبير عالم نيروي و غرايز با منطبق كه ،آدمي طبيعي غرايز و
  .است طاعت راه از معنوي طريق به ،نهفته قدرت تدس ابشرب در كه غرايزي و قوا ظهور

 اجمـال  ،انسـان  .تفصيل به گاهي و اجمال به گاهي است يكي نقشه ،كل نظام در پس
 در آنچـه  ؛اسـت  نهـان  و فـاش  جمله ،است انفس در ،است آفاق در آنچه و است تفصيلآن  
  .است محتوي بالجمله كامل انسان ،است منطوي انفس و آفاق

 صـغير  ،صـورت  بـه  آنان كالم زيرا ،است بزرگان دركالم سير ها قابليت اين   هورظ الزمه
 طريق به گرچه بزرگان .است پنهان آنان كوچك كالم در معاني درياهاي ؛كبيراست معني وبه

و كوچـك  ظاهري كيفيت و كميت و حروف لحاظ از الفاظ و ،اند  گفته سخن كلمات و الفاظ
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 حـال  بـه  خوشـا  .انـد   داده نشـان  را حقيقـت  راه اليتناهي معاني با حقيقت در ولي ،اند متناهي
 هرچهمسـلماً  .اند  نموده درك تقوي و تزكيه اثر در را معاني آن   كه حق طريق وعارفان نسالكا
 تـر  روشن و افزونتر كلمات و الفاظ آن   از معاني استخراج و درك ،باشد بيشتر تزكيه و تقوي

  .است ترعالي و سريعتر حق سوي به قلب حركت و
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  يخداي صورت بر انسان
 شأن در كه اوست اختصاصي واالي قابليت و استعداد ،كمال به انسان نيل اصلي علت

 موجـودي  هيچ براي توصيف اين   و »صـورته  علي آدم اهللا خلق« فرموده اسالم معظم پيشواي ،آن
 رهظاه صورت .باطنه صورت و ظاهره صورت :است گونه دو صورت .است نيامده جزانسان
 مذكور صورت از مراد ؛روح اخالق و صفات ،باطنه صورت و است جسم تشكيل و تخطيط

  .است باطنه صورت ،درحديث
 نـوعي  گويـاي  حـديث  ايـن    ظاهر ولي ،است مانند بي و نظير بي متعال خداوند گرچه

 نحـو  و معنـي  و لفـظ  در مشـاكلت  - اول :است نوع سه مشاكلت .است مشاكلت و مشابهت
  .وجود

  .خيالي و شبحي ماء و عيني ماء مثل ،وجود نحو در نه معني و لفظ در مشاكلت - دوم
 در چشـم  و آفتاب و چشمه مانند ،وجود نحو و معني در نه ،لفظ در مشاكلت - سوم

  .عين كلمه
 بالـذات  وجودي متعال خالق .است دوم قسم از خدا و انسان مشترك صفات و اسماء

 قدرتش و علم نبوده الموت ممكن بالذات قادر و عالم و حي .مجعول وجودي آدمي و است
 شـده  منسوخ موت با حياتش ،بالجعل موجود عالم و قادر و حي ولي ،است چيزغالب هر بر

  .دردا معين حد قدرتش و علم
 طـي  و الهـي  توفيـق  سايه در ولي ،نيست حق صفات عين بشر صفات گرچه بنابراين

 كامل انسان كه چنان ،باشد حق صفات مظهر كه رساند مقامي به را خود تواند مي كمال طريق
  .تواناست و گويا ،بينا و شنوا ،دانا و زنده ،بوده موصوف الهيه صفات اصول تمام به
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  نفرشتگا حيرت
كـه  آن   از بعـد  :اوسـت  خلقت شكوهمند ماجراي ،انسان عظمت با هاي  جلوه از يكي
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 فرشـتگان  و نهادنـد  فرشـتگان  راه در را آن   ،سرشتند گل از را السالم عليه آدم حضرت قالب
ـ  اتجعل قالوا خليفه االرض في جاعل يان للمالئكه ربك قال اذ و« گذشتند مي آن   از سال چهل  مـن  هـا   يف
 پيامبر اي  آر بياد : »تعلمون ال ما اعلم يان قال لك نقدس و بحمدك نسبح نحن و الدماء يسفك و ها  يف يفسد

 ،گماشـت  خـواهم  اي  خليفـه  زمـين  روي در مـن  فرمـود  فرشـتگان  به پروردگارت كه زماني
 و گـوئيم  مـي  تسـبيح  ترا ما و ؟بريزد خونها و كند فساد كه گماري را كسي باشد روا ااي  گفتند

  .دانيد نمي شما كه دانم آن من فرمود متعال خداوند ،كنيم مي تقديس
 كه اين   در است سري چه كه بردند دندان به حيرت و تعجب انگشت مالئك جملگي

 و مـذلت  كمـال  در خـاك  و خواننـد  مـي  اعزاز به چنين اين   جليل حضرت به را ذليل كيخا
  !؟كند مي تعزز و ناز چنين كبريايي و عزت باحضرت خواري

 خاك مشتي اين   با را ما كه دانيد مي چه شما »تعلمون ال ما اعلم يان« فرمود متعال خداوند
 خشـك  شـما  ،نيسـت  كـاري  و سـر  عشق با را شما ؟است پيش در كارها چه ابد به تا ازازل

 سـالمتيان  ؟داريد خبر چه عشق خرابات روانان گرم از ،قدسيد حضاير نشين صومعه زاهدان
  ؟خبر چه مالمتيان حال ازحالوت را

 آئينـه  چهـره  از فطرت ظلمت و بنمايم قدرت دستكاري من تا كنيد صبر چند روزكي
 را شـما  كـه  باشـد  ايـن    اول نقش .كنيد دهمشاه او در رنگارنگ هايي نقش آنگاه ،اوبزدايم دل
 كرد گل را خاك آن   ،باريد خاك مشتي آن   بر محبت باران كرم ابر از .كرد بايد او سجده همه
  .كرد دل ،گل آن در قدرت يد به و

 شـبانه  چهـل  گـل  آن   در رحمـان  خداي تا نگريستند مي متحير اعلي مال مالئك جمله
 چيزهـا  و مالـد  مي را آن   ،ساخت خواهد كوزه گل از كه گري كوزه چون كرد مي تصرف روز
 آن  ذره هر در ،»كالفخـار  صلصال من انسناال خلق« كه اختهاند  تخمير در را گل آن   ،اندازد مي آن   در
 فرشـتگان  بـه  را آن حكمـت  و داد مـي  پـرورش  را آن   عنايـت  نظر به و نموده تعبيه دلي ،گل
 مـن  نشـيمنگاه  و معلـي  عـرش  كـه  ريـد بنگ دل در منگريـد  گل در :فرمود مي نيز و گفت مي
  .نجاستاي

 مـرآت  ايـن    لكن ،سازد نمودار اشياء مرآت در را خود كمال جمال خواست خدا آري
 جال مرآت اين هب تا بيافريد را انسان ،نداشت را حق كمال جمال تجلي شايستگي و بود تيره
 .است مرآت اين   ايصف جالي الهي انسان چه ،گردد نمايان آن   در ازلي يار رخ عكس تا دهد
تنهـا  .زدنـد  تـن  تقبلش و انتقال از ها كوه و زمين و آسمانها كه است امانتي همان مرآتاين  
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 انسان الهي عشق از تنها جال قدرت اين   .گرداند بلند خدا بسوي را  آن شد متعهد كه بود انسان
  :فرمود فرشتگان به خطاب متعال خداوند كه است اين  ،است متجلي

 نهـاده  وديعه به انسان وجود در نوري و قدرت چه كه دانم خود من !من فرشتگان اي
 شـما  گرچـه  !مـن  فرشتگان اي  .دهم قرار خود جانشين زمين روي در را او خواهم لذامي ،ام

  .ندارد جاليي ،انسان بدون مرآت اين لكن ،مرآتيد آن ونور عاقله قوه
 مقـام  عظمـت  خواسـت  »علمـون ت ال مـا  اعلم يان« مقدس جمله با تعالي و تبارك خداي

 نـاداني  تيرگـي  تـا  نمايد امتحان را آنان ،اسماء از سؤال با نيز و بفهماند فرشتگان بر را انسان
 اقـرار  كامـل  انسان مقام جاللت و عظمت به نيز آنان ؛سازد آشكار خودشان بر را وجهالتشان

  .نمودند
 كفايـت  لفظـي  اعتـراف  و راقـرا  و نيسـت  الهي پيشگاه مقبول اعترافي و اقرار هر البته

 هـم  و باشـد  لفظـي  هـم  كـه  است مقبول او محبوبين و الهي قدس بارگاه در اقراري.كند نمي
 .نمودنـد  عملي و لفظي اقرار آنان نرواي  از ،رسيد مي كمال حد به بايد هم اقرارفرشتگان .عملي
 للمالئكـه  قلنـا  اذ و« آنـان  فعلـي  اقـرار  و بود »علمتنا ما اال لنا علم ال كانسبح« فرشتگان ظيفل اقرار

 اگـر  ،نيسـت  كـافي  تـو  لفظي اقرار تنها !سالك اي  كه است تعليمي اين   و .»فسجدوا الدم اسجدوا
  .نمايي فعلي اقرار بايد آن بر عالوه ،شوي استاد پيشگاه كامل مقبول كه خواهي

 دخواهـ  زدوده كـي  الهي مرآت اين   زنگار كه نهادند انتظار خط بر سر فرشتگان آنگاه
 امكان عالم از را نهاي  ناي  كه بود كامل انسان تنها ؟كرد خواهد اداء كسي چه را نگياي  حق و شد
 مـال  بـه  اول ،دهـد  جال آن   به بتواند كه اين   براي و نگاهداشت تعالي  حق مقابل در كرده بلند

 تيرگـي  كلي به ،آمد انتقاش مقام به الهي مرد جمال چون .نگريست »صورته علي ادم خلق اهللا ان«
 فلـك  دسـت  بـه  كـه  الهـي  مـرد  .افتاد جام اين هب ازلي ساقي رخ عكس و شد زدوده آئينه از

 مقـام  بـه  را خـود  ،الفصـل  يـوم  سرمسـتي  ايـن    در ،بود شده سرمست الهي باده نوش از گردان
  .رسانيد الوصل يوم

 وا كـه  ابـد  در ولي داشت صفايي ،دادند انسان به را امانت اين هك ازل در كه آن   طرفه
 اكنـون  !عجبا نگرد مي آن   در امانت صاحب ،گرداند برمي الهي اقدس ساحت به را وديعهاين  

  .است گشته برابر چندين صفايش
 بـه  تواننـد  مـي  الهي مردان تنها و است گذاري امانت و امانتداري ،انسان خلقت از مراد

شـانند اي   ،برگرداننـد  آن   احبصـ  بـه  را امانت اين   »اهلها الي اتاناالم تؤدوا ان يأمركم اهللا ان« حكم
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  .اند ديده را ازلي يار رخ ،خود هستي پياله در كه
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  تخلق آئينه عاليترين

 - سـوم  .صـقالت  و صـفا  - دوم .ظلمت - اول :است شرايطي نمود جهت در را آئينه
 پشـت  تـا  كه چنان .است جمع انسان در شرايط اين ههم .بعد عدم - چهارم .ومحاذات تقابل
 ظلمت هم انسان طرف يك اگر ،شود نمي منعكس آن   در نگرنده صورت ،نباشد ظلماني آئينه
 او شـأن  در قرآن كه روح واسطه به انسان .گشت نمي منعكس او در قح وصفات اسماء ،نبود
 حكـم  بـه  و ،دارد تام صقالت و صفا »ساجدين له فقعوا روحي من فيه نفخت و فاذاسويته« :فرمايد مي

  .هست را او نيز قرب »الوريد حبل من اليه اقرب نحن«
 فقـدان  علـت  بـه  امـا  ،رسـد  بدو اول آفتاب شعاع و است خاك از عاليتر ظاهر به هوا

 شعاع ،كدورتش و ظلمت با زمين ولي نيست متصور آن   در شعاع انعكاس ،وكدورت ظلمت
 بـرودت  كـرده  اثر هوا در كه داي  حاصل زمين و شعاع از نيز حرارتي .كند مي رامنعكس آفتاب
 ،وجه بدين پس .گردد سفلي و علوي آثار اظهار موجب تا رساند مي الداعت حد به را آن   ذاتي
  .اقربند آفتاب بر كه است خاكي غير عناصر ساير و ازهوا عاليتر زمين

 و اسـماء  و ذات نماي تمام مرآت ،دارد كه جامعيتي و صقالت و ظلمت سبب به انسان
 جـاد اي غـايي  علـت  او پس ،است انساني دل در الهي ظهورتجلي كمال چون .است حق صفات
 تـدبير  زيـرا  ،مقـدم  ذهني وجود به و است مؤخر خارجي وجود به غايي علت .است كائنات

 قـوس  بـدايت  و وجـود  دايـره  نزولي قوس نقطه آخرين نسانا چون ،عمل آخر و است اول
  .اويند تآال و اسباب همه و بوده او ذات طفيل وشهادت غيب عالم دو لذا ،است عروجي

 كلهـم  المالئكه فسجد« گشت ماليك مسجود انسان كه بود فضيلت و جامعيت اين   اثر در
 هيئـت  جهـت  بـه  موجودات همه حقيقت در .است انقياد و اطاعت ،سجده از مراد و »اجمعون

 هسـتند  او منقـاد  و مطيـع  ،اسـت  ماديـات  و مجردات مراتب جميع واجد كه انسان اجتماعي
 اگرانسـان  نرواي  از .»يتفكرون لقوم اليات ذلك في ان منه جميعا االرض في ما و اتومالس في ما وسخرلكم«

 ،جـزء  بقيـه  و اسـت  كـل  او چـه  نهنـد  گردن او حكم به موجودات همه ،شود حق امر مطيع
 .گردنـد  مي او پيرامون همه كه است مركز همچو افالك دواير به نسبت او .است كل جزءتابع

 ،انسان حقيقت از بيرون و است انساني خورشيد پرتو ،وجوداتم همه حرو و جان درحقيقت
انسـاني  صـورت  در آنـان  جميـع  جـان  زيرا ادراكند و روح بي بدن همچون موجودات تمامي
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  .است مضمر
 ،تـويي  كاينـات  خالصه و مرز كه مباش غافل خود از و بشناس را خود !انسان اي  پس
 مشـغول  نفساني هواي و حيواني لذات به و نشناسي را خود كماالت همه اين   با كه حيفاست

  .بماني خبر بي خود ازحقيقت شده
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  فقا قله سيمرغ

 رسـد  ازلـي  شمع به وار پروانه يعني ،است حقيقي خود به انسان نيل ،آفرينش از مراد
 لبـاس  بـا  حـق  توفيـق  بـه  نهـاده  فرو را مجازي هستي ؛نمايد نابود آن   شعله در را وخويشتن

 .اسـت  هسـتي  عـين  بـوده  ديگر يها  ينابود ماوراء ،نابودي اين هك شود ملبس حقيقي هستي
 الهـي  جالل صفات صيد به و داي  بپرواز ،بيارايد بال و پر بايد سالك آمال اين هب رسيدن براي

  .پردازد
 تربيت و تعليم ،عاليه تعاليم اخذ و مجاهدات و رياضات ،الهي حركات همه از منظور

 و بـاطني  قـواي  رشـد  يعنـي  اسـت  حقيقـي  حركت ،بيتتر و تعليم عصاره و جوهر و است
  .است ازلي محبوب وصال وسيله كه عبوديتي ؛عبوديت مقام به رسيدن

 الهـي  رقـص  از دم كـه  عارفـاني  منظور و است الهي رقص ،معنوي و حقيقي حركت
 و برخيـزي  خـود  جاي از كه نيست ظاهري رقص ،اند  نموده توصيه آن   به را وسالكين اند  زده
 طريق عارف و سالك كه است حقيقي حركت ،حقيقي رقص .آوري در حركت به را خود تن
  .كند طيران قاف كوه قله يبسو و برخيزد دوجهان هر از حق

 و مـال  و جـان  تعلقات بند از كه بايد سيمرغي ،نيست قاف كوه قله مرغي هر مقام اما
ـ   نطيـرا  به قدس فضاي در و برهاند را خود دنيوي يها  يزيبائ و ها كشش  را مرغـي  هـر  .داي
 بـاز  است سپيد گرچه باز .بايد عاشق اي  پروانه ،سازد آشيان ازلي شمع شعله فرق بر كه نرسد
 پـيش  بـه  ديوانـه  پروانـه  لكـن  ،ندهـد  جان خود صيد به و است شكار جان مرغي باز .است

 بهـايي  را نظـارگي  ،بـرد  جان تحفه معشوق به بايد كه جايي .برد مي جان تحفه خود معشوق
 عنايـت  ايـن     ،ندارنـد  راه مقام اين هب مقرب كروبيان و فرشتگان حتي اي  آفريده هيچ .نيست

  .راست تنهاانسان
 مرغـان  جز كه ملكوتند بارگاه بازان اسپيد ،فرشتگان ساير و ميكائيل و جبرائيل جناب

در فرشـتگان  .جمالنـد  و جـالل  صـفات  صيد صياد عارفان ولي ،نكنند شكار تقديس و تنريه
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 »يحـبهم « مقام به را آنان و اعلي حد در نه حداقل در هم آن   اند  يافته تعليم »يحبونه« دام بمكت
 شاناي  مشرب ،اند  ديده تعليم »يحبهم« دام مكتب در كه هستند كساني عارفان لكن .نيست جايي

 مقـام  بـه  عارفـان  .نشايد را شان محفل نقل ،بهشت هشت نعيم حتي و است ديگر چاشني را
 عنهـا  اولئك« نكنند هم را جنت نعمتهاي تصور و ندارند توجهي »الحسني منا لهم سبقت الذين ان«

 نـور  ،نياموخـت  را شـان اي  »الـف « جـز  آن   اسـتاد  كـه  انـد   يافتـه  تعليم مكتبي در زيرا ،»مبعـدون 
 حـق  درگاه حقيقي ذاكرين آنان ؛است رسانده واليت مقام به ربوده طبيعت از را شاناي  هدايت
  .هستند

 مباهـات  و فخـر  آن   به و بوده »لك نقدس و بحمدك نسبح نحن و« صيد صياد كه نفرشتگا
 ايـن   تعالي و تبارك خداي زيرا ،نداشتند حق جمال و جالل صفات صيد مأموريت ،كردند مي

 خطـاب  چـون  فرشـتگان  .است نهاده وديعه به انسان در تنها را وصال نيروي و پرواز قدرت
 طيرانـي  چنـان  و ندارنـد  راه مقام آن   به كه ديدند ،شنيدند انانس به نسبت ار »ربك الي ارجعي«

 نـور  بـه  را الهـي  صـياد  ايـن    متعال خداوند .گذاشتند فرو بال و پر كه بود اين ،نشايد را آنان
  .گيرد آرام آن در تا اختاند دامگه اين هب كرده صيد »يحبهم«

 جسـته  سـبقت  آنـان  صيادي بر كه است صيادي او كه بديدند انسان عظمت فرشتگان
 بـه  ،اسـت  حـق  جاذبه مجذوب آنان از بيش كه صيادي .نيست ميسر را آنان كه كند وصيدي
  ؛ربايد مي معنا چوگان به را دعوت گوي ،كماالت در سبقت ميدان در كرده طيران حق نيروي

 .اسـت  رسـيده  المكـان  حـد  بسـر  طيـران  ايـن    ديدنـد  كه وقتي دشدن حيرت در كه بوداين  
  .»تعلمون ال ما اعلم يان« نگفتم شما به مگرمن فرمود تعالي حق

 »ضـعيفا  انسـ ناال خلـق « معنـاي  ظـاهر  بـه  شما :فرمود فرشتگان به تعالي و تبارك خداي
 البر في هم حملنا و« منم كامل انسان پر و بال ،نشويد مغرور خويش ملكي پر و بال به و منگريد
 كند پرواز من پر به كه كسي ؛نيست شايسته را او پري و بال هيچ من پر و بال از غير .»والبحر

  .رسد من بر به
 دنـدان  به تحير انگشت ،بودند شگفت در فرشتگان و كرد مي طيران زيبا مرغ اين    ،آدم

 حـال  زبـان  بـا  انسان !؟شد موفق طيران اين هب كجا از ضعيفي بدين مرغي گفتند ،بودند برده
 نشـده  گرفتـار  قالـب  قفـس  به و بودم الست معال آشيانه در من هنوز كه آنگاه :گفت شاناي  به

 مبهـوت  آنـان  .بنگريـد  مـرا  طيـران  ،ام آمده پرواز به كه اكنون ،بودم شما مالمت مورد ،بودم
  .اكبر اهللا !رسد مي المكان سرحد به تا پرد مي انسان ،بودند او طيران تماشاي
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 اقلـيم  هفـت  يفضـا  در ،فرسـتادند  كاينات طرف هر به صيد براي كه را زيبا مرغ اين
 ،كرد پرواز نيز بهشت هشت فضاي در ،نديد باشد شكارش شايسته كه صيدي و آهو ،بگشت
 سـوي  بـه  ،دويـد  شمع وصال سوي وار پروانه ،نكرد مشاهده باشد او صيد شايسته كه مرغي

 بـه  خود از ،نياورد فرود سر مجازي هستي اين هب رسيد دانجاب چون ،كرد خودطيران معشوق
 كـه  كنـد  چه اما ،يابد ديگر هستي تا بگذرد خود هستي از معشوق راه در استخو آمده جان
 بشـكند  را آن   توانـد  نمـي  ،اوست پرواز مزاحم كه است مقيد چندي حواس به قالب قفس در

 ،شود خارج قفس از خواهد مي و است رابطاض در رسيده »ارجعي« وخطاب حكم چون لكن
 خود محبوب سوي به و شود مي خارج آن   از آمده اضطراب به او تبعيت به نيز قفس سرانجام
  .رسد اصلي آشيان به تا كند مي طيران

 و برانـدازد  صـمدي  جمال از عزت تتق خود عاشقان براي تعالي و تبارك خداي آري
 پـر  و بـال  وار پروانـه  روح ،درآيـد  تجلـي  بـه  صمدي جمال ،بنوازد لطف هزاران به را آنان

 اين   ،بيارايد را او شمعي صفات تحليه به و بربايد پروانه هستي ،شمع اشعه جذبات ،بگشايد
 امـر  ايـن    از بعـد  ،نشـود  باختـه  جـان  اين    ،شد باخته جان آن   اگر ،شود روح روح نورجمال
 بـه  را آن   نكتـه  هـر  كه كند مي دريافت هايي پيام ،است »الحق جذبات من جذبه« تحليه به تربيت
 ما و البصر زاغ ما ...اوحي ما عبده الي فاوحي ادني او قوسين قاب انفك فتدلي دنا و« دهد نمي جان هزاران

  .»طغي
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  نانسا در حق تجلي
 ،كـرد  تجلـي  آدم حضـرت  درون در خـويش  صفات و ذات به تعالي و تبارك خداي

 وصفات ذات به تجلي اين   .»فيه فتجلي آدم خلق اهللا ان« :فرمود )ص(اكرم رسول حضرت كه چنان
 و صـفات  بـه  ديگـر  سـر  و ذات به سر يك .عظيم بس است سري »حيرو من فيه نفخت و« بود

 بـه  »آدم بنـي  كرمنـا  لقـد  و« ،اشـارت  بـه  »المالئكـه  علـي  عرضـهم  ثـم  كلها االسماء آدم علم و« اسماء
 و خداست خليفه كامل انسان .نهادند وديعت به آدم حضرت نهاد در تخم دو اين    ،اختصاص

  .است عليا حد به او در صفاتي و ذاتي تجلياين 
 بـه  خاصـي  عنايـت  چه تعالي و تبارك خداي بنگر و كن تماشا را خدا نور !غافل اي

ـ  كه آنان اي  .است گشته مخلوقات ساير به نسبت او امتياز سبب كه فرموده عطا انسان  ايـن  هب
چـه  دل آن   در كه دانيد چه ،»ها  يف يفسد من ها  يف اتجعل« گفتيد و نگريستيد حقارت چشم به دل
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  !شده تعبيه
 ،نگريسـتند  او در و شـنيدند  را خـدا  خليفـه  اسـم  چـون  ابتدا در ناديده علم فرشتگان

 اما .است ظلمات اين   در معرفت حيات آب كه ندانستند ،برميدند و بديدند اماره نفس ظلمت
 همه ،كرد تجلي آدم حضرت بر صفات و ذات به اعلي حد در تعالي و تبارك خداي كه آنگاه

  .كردند سجده وابر الهي امر به
 سـجده  چـه  ،است )ع(آدم حضرت مسجودي همانا عظيم معناي و باريك نكته نجااي  در

 ابلـيس  امـا  .بود تجلي آن   به بلكه نبود را آدم حضرت ،سجده آن   حقيقت در و خداست ازآن
 غـرور  سـبب  بـه  را خود بين حقيقت چشم زيرا ،ورزيد امتناع و نگريست بين ظاهر چشم با

 بيـت  صاحب او .است بيت صاحب براي كه بيت براي نه سجده اين   نستوندا بود كرده كور
 كرد قياس ،»طين من خلقته و نار من خلقتني« اويم از بهتر من كه ورزيد امتناع سجده از و نديد را

 آتـش  .وصـلت  سـبب  خـاك  و است فرقت سبب آتش كه ندانست .خطارفت قياس در لكن
 بـود  آتـش  از ابلـيس  ،بپيوسـت  بـود  اكخـ  از دما .پيوسـتن  خاكسبب و است گسستن سبب

 اگـر  ،بسوزد نقشها ،رود باال چون آتش ،پذيرد نقش ترشود چون خاك كه ندانست .بگسست
 بـوي  نبودي خاك اگر ،نبودي دين نشاط و وهاند  خاكنبودي اگر ،نبودي دل سوز نبودي خاك
  .است خاكي جالل كمال آثار ،ابليس بر لعنت ؟شنيدي كه ازلي
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  تمخلوقا ترين شتز و زيباترين
 صـوركم  و« :فرمايـد  مـي  تعـالي  و تبـارك  خداونـد  كه بس همين تو مقام در !انسان اي

 ظـاهري  صـورت  .نمـود  نيكـوترين  را شما صورتهاي پس را شما كرد تصوير »صوركم فاحسن
 مراتـب  بـر  تـوان  مـي  تقوي با ،اوست روح و قلب زيبايي ،آن از زيباتر ولي نيكواست انسان
 كساني ،جست كماالت در بايد را جمال و زيبايي حقيقت در .فزودا خود روح و قلب زيبايي

  .فريبند مي را خود ،كمالند بي جمال فريفته و شيفته كه
 احسـن  فـي  انسـ ناال خلقنـا  لقد« فرمايد مي كه است كافي تو درباره اشرفيت اين   !انسان اي

 انسان جسماني كالبد درباره معنا اين هاگرچ .آفريديم تعديل نيكوترين در را انسان ما : »تقويم
  .اوست تقواي به مربوط تعديل و زيبايي اين  ،اصل در لي و است نيزصادق
 يك هيچ با و دادند را آدمي كه ندادند جمال آن   را يك هيچ مخلوقات و موجودات از

در !انسـان  اي  .ملـك  بـا  نـه  فلـك  با نه ،فرش با نه عرش با نه رفت آدمي با كه نرفت سرآن  
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 معنـاي  .»رقيبـا  علـيكم  انكـ  اهللا ان« :فرمايـد  مي تعالي و تبارك خداي كه بس همين تو رفيتاش
 كـه  اسـت اين   آن   باطني معناي اما ،است نگهبان شما بر خدا تحقيق به كه است اين هظاهرآي
 عرشـم  رقيب من :نفرمود تعالي و تبارك خداي .گمارند وي بر رقيب كه بايد جمالي صاحب

  .شمايم رقيب من ،جمال صاحب هاي انسان اي :فرمود قطف ،فرشم برقي يا
 و بگسـترد  غبرا دايره هفت و بنگاشت اختران و ستارگان به و بيافريد خضرا قبه هفت
 فاحسـن  صـوركم  و« نفرمود يك هيچ به و آورد وجود به عدم كتم از صنايع و بدايع صدهزاران

 همـه  بساط اين   .آفريدم تو بهر كاينات همه اين   انسان اي  يعني ،فرمود انسان به فقط: »صوركم
 چـون  ،گسـتردند  دوسـت  بهـر  كه بساطي .برچينم بساط اين   نباشي تو چون فردا تستو بهر

  .برچينند و نوردند در بساط رفت دوست
 حجـاب  روز امـروز  ،اي  آراسـته  را خويشـتن  تقـوي  نور به كه جمال صاحب بنده اي

 سـقاهم  و« مـنم  تو ساقي ،كار در واسطه بي است مشاهدت روز كه فردا ؛كار در وواسطه است
 ،نباشـد  عيان كه است نياز وقتي برهان اقامه كه »هنيئا واشربوا كلوا« گويم خود ،»شراباطهورا ربهم
  .نيست نيازي برهان به آمد عيان چون

 فـي  انسـ ناال خلقنا ولقد« :فرمايد مي ها زيبائي خالق كه بس همين تو زيبايي در !انسان اي
 فعليـت  و او معنوي نيروهاي شكوفايي مراتب نسبت به فردي هر زيبايي مراتب .»متقوي احسن
 حد به انسان حقيقي زيبايي وقت آن   ،برسد غايت به شكوفايي اين   اگر .است باطني ودايعآن  
 احسن في« الهيه معني است اين    ،نيست تو از زيباتر مخلوقي هيچ صورت اين   در رسيده اعلي
  .»تقويم

 فتبـارك « فرمود تو شأن در وتعالي تبارك خداي كه بس همين تو زيبايي در !انسان اي
 روي در تـو  كامـل  انسـان  اي  :فرمود كه بس همين كامل انسان زيبايي در و ،»الخالقين احسن اهللا

ـ « منـي  جانشـين  و خليفه زمين  بزرگتـرين  تـو  علمـي  ظرفيـت  و »خليفـه  االرض فـي  جاعـل  يان
 النـاس  فطـر  التـي  اهللا فطـره « داري آشـنا  خـدا  فطرتـي  كه بس همين تو درزيبايي .هاست ظرفيت

 امانتـدار  تـو  ،داري آزاد و مستقل وجود تو كه بس همين تو واالي درزيبايي انسان اي  .»ها  يعل
 حـق  يـاد  با جز تو دل كه بس همين تو زيبايي در و خدايي توبرگزيده زيبا انسان اي  .خدايي
 و خدا خليفه و رساني اعلي حد به را خود زيبايي تبمرا تواني تومي انسان اي  .درگي نمي آرام

 الهـي  روح كـه  زيرا زيباياني زيباي ،رضا و تسليم مقام در تو انسان اي  .گردي ماليك مسجود
  .تويي الهي كمال و جمال مظهر و توست در
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 ،بـدهي  دسـت  از را زيبـايي  اين   اگر !انسان اي  :فرمايد مي قرآن ديگري مقام در متقابال
 .»خسر لفي انسناال ان« زيانكاري بسيار كه بس همين تو زشتي در .نيست چيزي تو از تر زشت

 تـو  زشـتي  در .»لكنـود  انسناال ان« ،»لكفور انسناال ان« ناسپاسي بسيار كه بس همين تو درزشتي
 حـدي  تـا  كـه  وقتي بس همين تو زشتي در .»عجوال انسناال انك« ،عجولي بسيار كه بس ينمه
 تـو  زشـتي  در !انسان اي  »استغني راه ان ليطغي انسناال ان كال« ياي  برمي طغيان مقام به شدي نياز بي

  .»هلوعا خلق انسناال ان« طمعكاري بسيار كه بس همين
 تـو  كـه  كنـد  مـي  ذم مـواردي  در لكن ،داند مي زيبايان زيباي را انسان قرآن سان بدين

 ،نيافتـه  تشـكيل  نكوهيـدني  و يستودن يا ظلمت و نور بخش دو از انسان البته !زشتاني زشت
 فعليـت  مقـام  بـه  را آن   تواند مي ،دارد بالقوه را كماالت تمام بشر كه است اين   مرادقرآن بلكه

  .گردد ترين پست و كند ضايع را آنها تواند مي و باشد برترين و رساند
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  لوصا زمينه دنيا
 نهـي  از تخلـف  اثر در ولي ،گزيد سكني برزخي بهشتي در الهي امر به )ع(آدم حضرت

 دنيـا  بـه  ورود البتـه  .كـرد  هبوط دنيا به و اخراج بهشت از ممنوعه شجره از تناول و ارشادي
 آن  اگـر  .بـود  شدني حاصل موفقيتي و خدا قطعي خواست ،الهي خالفت و رسالت فاءاي  براي

 و اعـزاز  و رحماني علل با شاناي  خروج بسا چه ،بود عهد به وفا و صبر مقام رد الهي برگزيده
  .هاست حكمت ابتالء اين در و گرديد دنيا به هبوط واسطه شيطاني علت اما ،شد مي اكرام

 و ،شـود  نمـي  صـادر  غالبـاً  هـم  اولي  ترك حتي كه معصيت تنها نه الهي برگزيدگان از
 ،آنان به اعطايي معرفت علت به دهد رخ مكروهي يا مستحب رعايت در تأخيري اگرمختصر

 جاداي  آنان در خطا صدور از حاصله حجاب ولي .كنند مي اريشرمس و ندامت احساس بشدت
 بـر  پـيش  از بيش الهي كرم و فضل به دارد امكان ،نموده آن   ناجبر براي خاصي وذوق شوق
  .گردد افزوده وصفايشان قرب

 صـفا  همـان  ،بـود  لذتي و صفا بهشت در ،منزلت و معرفت آن   با )ع(آدم حضرت براي
 از بعـد  و شـد  مي حاصل ،ارشادي اوالي ترك از انابه و توبه قامم در آن   از باالتر بلكه ولذت

 در .گشـت  افـزوده  مقـامش  بـر  شـده  پذيرفتـه  بزرگوار آن   توبه زاري و تضرع چند سالهايي
 و وسوسـه  و شـجره  آن   .بـود  كماليـه  امتحان براي مادي اشجار از ممنوعه شجره آن   حقيقت
و خـود  در فناء كه وصال مكمل و وصال متمم ،وصال زمينه براي بود علتي كدام هر ،اخراج
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  .است حق در بقاء
 بـه  اوليـاء  و اوصـياء  و انبياء حضرات واسطه به را الهي غير و الهي راه متعال خداوند

 در را اختياريـه  قـواي  ،آن قبـال  در .كـرد  تعيين را آنان تكاليف و وظايف و داد هانشان انسان
 اعلي به را خود و كنند اختيار را رحماني راه بتوانند قوا اين هواسط به تا نهاد وديعه به آدميان
 را آنـان  و گـردد  فرشتگان از باالتر مقامشان نموده تسخير را كاينات و طبيعت ،رسانند عليين

 از نهـاده  رحمـاني  غيـر  عـالم  به قدم قوا اين هواسط به بتوانند نيز و .خوددرآورند خدمت به
 و ابـتالء  لحـ م دنيـا  بدينسـان  و ؛برسانند »اضل هم بل« درجه به را خود گرفته »عامنكاال اولئك«

  .باشد وصال طالبان همه براي الهي آزمايش
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  نبري عوالم و الهي تفكر
 اهـل  غيـر  بـراي  ذمهـا  بدترين و است تفكر اهل براي مدحها عاليترين مجيد قرآن در

 از كـه  تفكـر  و تأمـل  اهـل  .شنوند مي دل سمع به را ذم و مدح اين   الهي عارفان .وتعقل تدبر
 بـه  مبـادرت  صـورت  در و را الهي مدح نداي ،الهي امور به اقدام در اند  شده منصرف طبيعت

  .شنوند مي اورا ذم ايدن ،غيرالهي امر
 بـه  كـرده  كشـف  را كاينـات  قـوانين  همـه  تواند مي الهي عقل و تفكر نيروي به انسان

 بـا  كـه  است انسان وجود هاي مكانيسم ترين پيچيده از تعقل مكانيسم .درآورد خود استخدام
 تماس ،حواس ماوراي حقايق با وسيله بدين و شناخت را الهي روح توان مي آن   دقيق بررسي
 مشاهده باالخص و ملكوت و الهوت عالم و غيب عالم و طبيعت اوراءم مشاهده.كرد حاصل
  .پذيرد مي صورت مقدس و الهي نيروهاي اين توسط الهي كمال و جمال

 و اسـت  تفكـر  بـا  تـوأم  همواره ،است انساني ابعاد ترين اصيل از كه شنياي و ستايش
 تفكـر  اهـل  لكـن  كننـد  مـي  عبـادت  ظـاهراً  كه كساني .نشود حاصل تفكر بدون نيايش كمال
 خواهـد  مي انسان ،الهي نيايش مقام در .واقعي نه است ظاهري آنان ستايش و عبادت ،نيستند

 مقـامي  بـه  را خـود  و نمايد پرواز اليتناهي ضايف در شده خارج طبيعت عالم ازمحدوديتهاي
 خـود  نفس كه است كساني نصيب تفكرالهي مسلماً .نيست آن    در فنا و محدوديت كه رساند

 بـه  عميقي توجه نرواي  از .است قرآن و اسالم هدف ،نفساني اميال جاذبه از رهايي و مالكند را
 را خـود  تواني مي كه بدان و بشناس را خود ،هستي كه چنان !انسان اي  كه شده النفس معرفت

  .برساني كامل انسان شايسته قامم به
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 الهـي  نعـم  بـه  تنها نه ،كند مي طي را آن   مراحل نموده اختيار را حق راه كه الهي انسان
 وجود دايره در كمالي هر حصول داند مي او زيرا ،رسد مي خدا خود و عليين اعلي مقام به كه

 او بـراي  حدي و مانعي هيچ قوا مستقيم و مثبت فعليت شرط به .است پذير امكان انسان براي
 بذر .است موانع و حدود همه رافع و دافع ،الهي مرد حركت و بود نخواهد مؤثر مسير اين   در

 بـراي  كـه  كسي .نيست حصري و حد را او فعليت و علميت و اوست درون در كماالت همه
 مرتكـب  و گفتـه  خطـا  بـه  سـخن  ،سـت ا قايل حصري و حد انساني مراتب فعليت و دانش

 حـق  سـوي  بـه  ترقـي  و حركـت  از را ديگـران  و خـود  زيـرا  ،است گشته اي   كبيره معصيت
 مقصـود  منـزل  سـر  بـه  را خويشـتن  انـد   نتوانسـته  و مانده راه نيمه در افرادي چنين ،بازداشته
 و اسـت  »وتالالهـ  في االحديه نسخه« متقيان موالي حضرت تعبير به انسان كه حالي در .برسانند

 زوال بـي  هسـتي  به داده ارتقاء را خود وجود ،طبيعي تعينات افناء و كماالت باكسب تواند مي
  .گردد كماالت جميع جامع و برساند

 بـه  را خـود  انسـانيت  مراتـب  كه است تالش در حقايق بدين معرفت با اهللا الي سالك
 پيـدا  اي  تـازه  پوسـت  و آمـده  بيـرون  خـويش  پوسـت  از سال هر ،مار كه چنان .رساند كمال
 و فعليتهـا  پوسـت  از را خـود  رياضـت  و مجاهـدت  اثـر  در توانـد  مـي  نيز الهي مرد ،كند مي

 هـر  گرچـه  .بيارايـد  الهـي  ديگر ثوب به را خويشتن و كشد بيرون متعاقبه و مترقبه علميتهاي
 دخواهـ  مـي  نگشـته  متوقف اي  مرتبه هيچ در او لكن ،است انساني فعل الهي مرد ازافعال يك
ـ « مراحـل  وارد نموده طي را »هللا اان« عالم مراحل كه است اين    ،شود آن   نايد وهم در آنچه  اان
  .گردد مي »راجعون اليه
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  دخو سرنوشت ترسيم

 توجـه  انسـان  اجتماعي و فردي ،معنوي و مادي ،روحي و جسمي ابعاد تمام به اسالم
 ،اسـت  نموده آنها پرورش بر توصيه كه نگذاشته مهمل را يك هيچ جانب تنها نه .دارد عميق
 ،بهداشـت  قواعـد  رعايت و آن   صحت حفظ معني به تن پرورش .تن پرورش بر توصيه حتي
 بـدن  بـه  ضـررهايي  ،فـرايض  ظـاهر  انجـام  از اگر حتي .آيد مي مارشب اسالم دين واجبات از

 بر آب مضرت صورت در غسل و وضو شدن ساقط مانند ،است اوساقط از فريضه آن   ،برسد
  !بدن به رساندن زيان شرايط در روزه مهم فريضه تحريم يا ،آن بجاي تيمم تكليف و بدن

پروري نفس معني به تن پرورش .است فرموده تحريم را بدن به مضر اعتياد هر اسالم
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 و جسـم  پـرورش  با آن   ضديت بر عالوه كه كرده محكوم علت بدين نيز را پرستي شهوت و
 هـم  آن   و كـاري  افراط به منجر پروري نفس زيرا .آورد مي بوجود بسياري يها  يبيمار ،روح
  .است بدني ازاتهج اساسي اختالالت منشأ

 حـس  همچـون  ابعـادي  پـرورش  ،آن كننـده  تضـعيف  امـور  با مبارزه و عقل پرورش
 از پرستش حس و طلبي علم و جويي حقيقت حس ،اخالقي عواطف حس ،نفس بر مالكيت
 بـه  تواند مي انسان ،آزادانه هم و است آگاهانه هم رورشپ اين   .است اسالم عاليه تعاليم اركان
  .كند فراهم خود براي را بخشي سعادت ندهاي  ،ماناي و وعقل اراده وسيله

 سرنوشـت  گرچـه  .نمايي مي تعيين را ندهاي  سرنوشت خود دست به كه تويي !انسان اي
 بـه  و تو خود ستد در تو وجود مهندسي و معماري و سازي خود ولي ،دارد اقسامي و انواع
 خويشتن چهره ترسيم قلم الهي قانون كه هستي تو تنها موجودات همه بين در .توست اختيار
 چهره چگونه كه بنگر نكاي  .نمايد ترسيم را خويش چهره دلخواه به تا داده وا خود دست رابه

  !كرد خواهي ترسيم را خود باطني
 امتيـازاتي  و تفاوتهـا  سلسله يك ترا ،جانداران ساير با مشترك وجوه همه با !انسان اي

 هـايي  جاذبه آنها جمله از ،بخشد مي تو بر ديگري بعد كدام هر كه اصيل و عميق بسيار است
 بـداني  را ها جاذبه اين   تأثير تحت گرفتن قرار كيفيت تواني مي تو .اند  كرده ترااحاطه كه است

 زمينـه  در دقيقـي  مطالعـه  كـه  ادامم .توست در دافعه و جاذبه نيروهاي ،كني انتخاب را آنها و
 آنهـا  منفـي  و مثبـت  تشخيص و خواصشان و آثار و ها دافعه و ها جاذبه اين   كشف و ادراك
 خود نام به مربوط نه شناخت و كشف اين   .بشناسي و كني راكشف خود تواني نمي ،اي  نكرده

 كه عظيمي يروهاين همان ،است الهي روح به مربوط كه ،آنها همانند اموري و اجداد و آباء و
  .هستي اللهي خليفه شايسته ،درآيند فعليت مقام به اگر كه است خفته تو درون در

 خـود  مقـدس  كتـاب  ،كنـد  مـي  شناسـي  جهان و خودشناسي به توصيه كه مجيد قرآن
 گـام  براي آن   ازاند  چشم هر بلكه ،بپردازد نظر و بحث به تنها كه نظري فلسفه نه است سازي

 تـو  انسـان  اي  كـه  نمايـد  مي يادآوري گفته سخن انسان با آني هر قرآن .است وعمل برداشتن
 و تبـارك  خـداي  ناحيه از رسالت .داري مسؤوليت و رسالت لذا و اييدامانتدارخ و برگزيده
 ناشـي  را انسان بر حاكم قدرت كه مادي فالسفه منطق در اما ،او درپيشگاه مسؤوليت و تعالي

 از رسالت ،معناست بي رسالت و مسئووليت ،دانند مي سانهاان و طبيعي عوامل قدرت و زور از
  !؟كسي چه مقابل در تومسؤولي فرد كدام ناحيه
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  لعم و ماناي ممتاز نقش
 رامـي  سـعادت  راه علـم  .است ماناي  و علم ،سازي ندهاي  مهم شرايط و عوامل جمله از
 به ماناي  .دهد مي سوق تسعاد سوي به را انسان ،آموخته را سازي ندهاي  كيفيت ماناي  و نماياند
 كـه  گـذارد  نمـي  و داده رهـايي  ماديـات  حصـار  از را او ،دهـد  مـي  جهت انسان هاي  خواسته
 رفتـار  انسـان  بـا  حـاكم  قـدرت  مانند ماناي  .بسازد فردي و مادي محور بر را خود ندهاي  انسان
  .دهد مي سوق حق مسير به را او گرفته اختيار در را هايش خواسته ،كند مي

 بـا  ولـي  دارد نيـز  محدوديتهايي ،خود شخصيت سازندگي براي آزادي عين در انسان
 خـود  براي آلودي شقاوت يا بخش سعادت ندهاي   ،محدوده آن   در تواند مي نسبي آزادي همين
 و تـاريخي  محـيط  ،جغرافيـايي  محـيط  ،وراثت جمله از بسيارند محدوديتها اين   .سازد فراهم
 حـق  ياري به ولي كند قطع عوامل اين   با را خود ارتباط دتوان نمي ساننا گرچه .زماني عوامل

 يكـي  بزرگان كالم .سازد خارج حكومتشان قيد از را خويشتن ،كرده قيام آنها برعليه تواند مي
 ،كنـد  مي محدوديتها تمام بر غلبه بر قادر را انسان ،آن به عمل و علم كه است الهيه وسايل از

 بـه  داده محـدوديتها  ايـن    در كلـي  تغييرات تواند مي اراده و عقل و ماناي  سيلهو به انسان آري
  .گردد خويش سرنوشت مالك حق ياري

 الهي انسان اما ،نيست انسان ،جداست خدا از دلش كه ماناي  فاقد فرد ،قرآن آيات   بنابر
 كمال حد در هم عملش و تفكر ،باشد كمال حد در مانشاي  كه كسي زيرا .است مدح شايسته
 راهـي  مـان اي  بـه  عمـل  از و عمـل  بـه  ماناي  از »انبااليم يستدل العمل و بالعمل ستدلي انااليم« است

 آمنـوا  الـذين  اال خسر لفي انسناال ان« :فرمايد مي عمل و ماناي  تنگاتنگ ارتباط مورد در قرآن.سته
 ايـن   و اسـت  زيانكـاري  در نهاي  هر انسان محققأ »بالصبر تواصوا و بالحق تواصوا و الصالحات وعملوا
 صـالح  عمـل  و آوردنـد  مـان اي  كه آنان مگر ،نيستند ماناي  و تفكر اهل كه است كساني ويژگي
 تـوان  نمـي  ،نفـس  تزكيـه  و مـان اي  بدون چه .نمودند توصيه صبر و حق به را ويكديگر كردند

  .كرد پيدا ها فرمول و ها فرضيه ازميان را خودآگاهي
 حضـرت  از .اسـت  الهـي  و صالح عمل بر تأكيد و توجه ،ماناي از بعد الهي فرهنگ در

 مجيـد  قـرآن  كـه  همـان  ،»العمـل « :فرمود ؟چيست اسالم »مااالسالم« :پرسيدند )ص(اكرم رسول
 و مقام وتحصيل زندگي براي صرفاً عمل نه اما .»يري سوف سعيه انو االماسعي انسنلال ليس« :فرمايد مي
 عجب و ؛برطبيعت واحاطه عيواجتما فردي سازندگي براي عمل همه باالتراز كه ،توليدي امور
  .شود مي ساخته نيز او خود ،گشته سازي جامعه براي آماده كه فردي كهاين 



 49 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

 ويژه ارزشهاي و خواست و اراده عميق تحقق تجلي و است آدمي وجود جوهر ،عمل
 .رسـد  مـي  شـكوفايي  و فعليـت  مقـام  به انسان استعدادهاي كه است مقام اين   در تنها .انساني
 پارسـايي  و زهـد  ،اخـالص  ،فداكاري ،رذيله و حميده صفات تواند مي عمل سطهوا به انسان

 سـيري  .رسـد  دنيـوي  عاليـق  قطع و گذشتگي خود از مقام به و كند ارزيابي را خود وتقواي
 مـال  و جـان  از عمـال  آنـان  كـه  اسـت  اين   روشنگر وصال اهل و بزرگان زندگي درتاريخچه

  .اند گذشته
 امـا  ،بـود  مدينـه  به مكه از هجرتشان ظاهراً )ص(اكرم رسول حضرت همراهان و ياران
 همـه  بـر  تامـه  رياسـت  و زيسـته  مكـه  در كه اشرافي .بود عظيم انقالبي آنان براي درحقيقت

 جـان  از چسان كه است بزرگي عبرت درس جهانيان براي آنها باطني هجرت ،داشتند اعراب
 اشـراف  آن   گرچـه  .واداشـت  مدينـه  به هجرت به را آنان ،الهي عمل و نمااي   ؛گذشتند مال و
 حركـت  ايـن    ولي ،گزيدند مسكن مسجد هاي  صفه در و پرداختند كارگري به شده خانمان بي

 اسـالمي  جامعـه  هاي  چهره ترين نامي و شريفترين آنان ،بود افتخار برايشان كه عار نه معنوي
 فـروريختن  موهبـت  ،بشـريت  جامعه براي كه بود آسايي معجزه حركت ،آنان حركت .بودند

 بـه  ،بودنـد  جامعـه  انگل طبقات كه را مرفه طبقات و بورژوايي يها  نفوص اشرافي ارزشهاي
  !رسانيد پيامبروار طبقات به وار انگل ازطبقات را آنان و آورد ارمغان

 حـق  بسـوي  همواره انسان وجود جوهر كه است گذشتگي جان از و فداكاري اين   در
  .كند مي حركت متعالي وارزشهاي
 از را غفلـت  سـاخته  مشـتعل  را انسـان  وجود سراسر كه است خودآگاهي چنين آري

 دردند اهل الهي مردان .كند مي آشنا درد و دردمند را او افكنده او جان به شوري ،زدايد اومي
 الهـي  مـردان  و اسـت  حق درد الهي پيشگاه در مقبول درد تنها .نيست خدا مرد ،درد فردبي و

 بزرگـان  و اسـت  حـق  مسير در طالب محرك و تكامل تازيانه لهيا درد .ارنددن دردي آن   جز
  .كنند مي آغاز را خود كار دردالهي با همواره دين

 لبــه در ،ندارنــد الهــي درد كــه نمــا روحــاني ظــاهري دانشــمندان و روشــنفكران آن
 در خـود  يا و ،كنند اخذ معنا و روح بي و ظاهري كتب از را حقايق خواهند مي آنان.پرتگاهند

 هـم  بزرگـان  كـالم  از اگر حتي آنان .اند  افتاده دور بسي عمل از و شده كتابهامحاط انبوه انمي
  .خبرند بي كالم روح و شور از و برده را بهره حداقل آن ظاهري ازمعاني تنها ،كنند اي استفاده
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  لتكام و آفرينش در مرد و زن تساوي
 موضـوعات  جملـه  از ،اسـالم  دشـمنان  و باطلـه  مـذاهب  تحقيرآميـز  نظرات برخالف

 اديـان  و سـماوي  كتـب  از يك هيچ .اوست ارزش و زن خلقت مسئله مجيد قرآن موردتوجه
 تقوي با زن ارزش از دفاع برترين هم امروز .اند  نشده قايل ارزش زنان به اسالم ازهاند  به الهي
  .كرد جستجو الهي نامرد دركالم بايد را

 الناس ها  اي  يا« جمله از ،آمده مرد و زن خلقت تساوي و زن ارزش درباره متعددي آيات
 پـروا  مـردم  اي  :»نسـاء  و كثيرا رجاال منهما بث و زوجها منها خلق و واحده نفس من خلقكم الذي ربكم اتقوا
 از و ريدفآ را او جفت آن   از و كرد خلق پدر يك از واحده نفس از را شما كه خدايي از كنيد
  .ودنم پراكنده بسيار زنان و رجال ،دوآن 

 زن سرشت دوگانگي و نشده قايل آنان خلقت و مرد و زن مابين فرقي شريفه آيه   اين
 و ادلـه  بـا  ديـن  بزرگان و اوصياء حضرات و مجيد قرآن بلكه ،شود نمي استخراج آن   از ومرد

 نسـبت  يـك  به اسالم و بوده يكي مرد و زن طينت و سرشت كه كنند مي ثابت منطقي براهين
 ؛آنهاسـت  تقـواي  مراتـب  انسانها مابين حقيقي امتياز تنها .است نموده هوجت زنان و مردان به

  .مرد چه و باشد زن چه باالتر الهي پيشگاه در مقامش ،بيشتر هركسي تقواي
 ذاتـاً  مـرد  و اسـت  گنـاه  عنصـر  زن كـه  دارنـد  عقيـده  ها آئين و مذاهب برخي پيروان
 .دارد دخالـت  آن   در زن ،شود يگناه مرتكب مرد هرجا و اوست گناه سبب زن گناهكارنبوده

 .خـورد  فريـب  حوا وسيله به آدم سپس و داد فريب را حوا اول شيطان كه هستند مدعي آنان
 بلكـه  شـود  نمـي  اسـتخراج  معنـايي  چنـان  هرگـز  حوا و آدم ماجراي در قرآن از كه حالي در
 بهشـت  يهـا   ميـوه  از و باشـيد  ساكن بهشت در همسرت و تو كه گفتيم آدم به ما :فرمايد مي

 يعنـي  تثنيـه  صـورت  بـه  را ضـماير  قرآن ،آيد مي ميان به شيطان پاي كه مقام آن   در .بخوريد
 »بغـرور  فدليهما« ؛كرد وسوسه را واند  شيطان پس »انالشيط لهما فوسوس« :آورد مي دوتا به خطاب

 كه يادكرد قسم دو هر نزد در »الناصحين لمن لكما يان قاسمهما و« ؛آورد فرود فريب به را واند  پس
 بـه  بعد و را حوا اول نه داد فريب را دو هر شيطان پس .هستم شما خيرخواهان از من محققأ
 ثابـت  حـوا  بـه  نسـبت  او سرشت تقديس يا و آدم مقام بودن برتر هرگز لذا .را آدم او وسيله
  .شود نمي

 تنسـب  اسـالم  بـه  را آن   دشـمنان  كه باطله هاي  آئين پيروان تحقيرآميز نظرات از ديگر
از بهتـر  ذاتـاً  مـردان  معتقدنـد  نـرو اي  از ،اسـت  مرد به نسبت زن استعدادهاي ضعف ،دهند مي
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 كمال مراحل تواند مي مرد همانند زن اسالم نظر از اما ؛هستند معنوي مراحل طي به قادر زنان
 پـاك  زنـان  از ،اسـت  آورده عمل به را تجليل عاليترين زنان بسياري از مجيد قرآن .رابپيمايد

 از هرجا و نموده تجليل عيسي و موسي حضرت مادران از ،ابراهيم و آدم حضرت سرانوهم
 زن اگـر  .اسـت  كـرده  ياد نيز مقدسه زن يك از همانجا در آورده ميان به نامي ،مقدس ردميك

 .كند مي ياد بزرگي به را فرعون زن متقابال ،نمايد مي معرفي ناشايست را لوط و نوح حضرت
 مريم حضرت مقام ؛شد مي نازل وحي او به كه رسيد بدانجا موسي رتحض مادر معنوي مقام
 ،زمـانش  پيغمبـر  و كردنـد  مـي  صـحبت  او بـا  عبادت محراب در فرشتگان كه يدسر جايي به

  .ماند مي مبهوت و مات او مراتب و ومعرفت علم در زكريا حضرت
 حضـرت  مقـام  ،باالتراسـت  عـالم  مـردان  از بسـياري  از حتـي  مقامشـان  زنان از برخي

 حضـرت  از بعـد  )ع(زهـرا  فاطمه حضرت مقام ؛است برتر مردان از بسياري ازمقام )س(خديجه
 فرزنـدان  وحتـي  واولياء واوصياء انبياء حضرات همه مقام از )ع(علي حضرت و )ص(اكرم رسول
 مـرد  و زن ميـان  فرقـي  »الحـق  الـي  الخلق من« سفر در بنابراين !است باالتر ،هستند امام كه خود

 معنـوي  مراتـب  طـي  آمـاده  را خـود  تواند مي كسي هر و است باز همه براي حق راه ،نيست
  .نمايد

 تأهـل  عـدم  و تجرد در را موفقيت راه ،آسماني دين پيرو ظاهراً و باطل اهل از بعضي
 خرافـه  اين   با اسالم كه صورتي در .اند  شمرده خدا به رسيدن براي رياضتي را آن   و اند  دانسته
 »النساء حب بياءناال اخالق من« :فرمايد مي )ص(اكرم رسول حضرت كه آنجا تا ،كرده مبارزه سخت
  .است انبياء اخالق از زنان داشتن دوست

 قـرآن  در امـا  ،اسـت  آفريـده  مرد خاطر به را زن خداوند كه دارند عقيده ديگر بعضي
 زمـين  و آسمانها ما كه فرمايد مي بلكه ،نيست خبري چنين هرگز اسالم مقدس وقوانين مجيد

 نيـز  و ؛آفريـديم  - مـرد  فقـط  نـه  و - انسانها براي را موجودات تمام و گياهان و حيوانات و
  .هستيد آنان زينت شما و هستند شما زينت زنان »لهن لباس تمان و لكم لباس هن« :فرمايد مي

 الهـي  گرانبهاي و مقدس امانت را او كه شده قايل ارزش زن براي بقدري اسالم پيامبر
 بـه  موظـف  ازدواج مقام در مرد و »اهللا هانبام اخذتموهن كمانف النساء في اتقوا« داند مي مردان درنزد

 ازدواج مقـام  در مـرد  :فرمايـد  مـي  السـالم  عليـه  صـادق  حضـرت  .اوسـت  نيكوي نگهداري
 و عهـد  همان ،گرفت من از خدا كه عهدي به كنم مي اقرار »اهللا اخذ الذي بميثاق اقررت«:يدوگ مي

و عهـد  تـو  بـا  خـدايا  يعنـي  »انباحسـ  تسـريح  او بمعروف فامساك« :كرده منعقد باخدا هك پيماني
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 بـه  ناچار الهي و شرعي داليل به وقتي اگر و كنم نگهداري خوب ازهمسرم كه بندم مي پيمان
 رفتـار  الهي پيمان و عهد اين   خالف بر كسي اگر .دهم طالق واحسان خوبي به ،شدم جدايي

 هسـتند  خـود  پيمانهـاي  مراقـب  همـواره  حقيقي سالكين .باشد عظيمي بالي منتظر بايد ،كند
 آنـان  تعهـد  چگـونگي  از حتمأ متعال خداوند كه دانند مي زيرا »راعون عهدهم و اتهمانالم والذين«

  .»مسئوال انك العهد انبالعهد اوفوا و« فرمود خواهد پرسش
 خويشتن كه دلي بازي زن ،است تقوي با زن ،خلقت كارخانه شاهكارهاي از يكي آري

 فـروزان  كوكـب  ،زني چنين كه گفت توان .است آراسته عفت و پاكدامني و تقوي زيور به را
 برخوردارمي سعادت روشنايي از را آن   افراد ،نمايد طلوع اي  خانواده هر سر بر كه است اقبال
  .سازد

 راهيـن    ا در ،نمودنـد  ابـالغ  مرد چه و زن چه حقيقي طالبين به را حقايق الهي سفراي
 و فصـول  از نـه  انـد   عوارض كه زيرا ندارند تأثيري آنها همانند اوصافي و انوثيت و ذكوريت
 و اناثيت لذا ،او مادي خصوصيات و ماده نه اوست نوعيه صورت ،انسان حقيقت .وي ذاتيات

 بـراي  ديـن  اساس .ندارد راهي انسان حقيقت حريم در بوده خارج نوعيه رتوازص ذكوريت
 تعـالي  و تبـارك  خداونـد  نرواي  از ،اوست واقعيت سعادت ضامن و بوده انسان حقيقت تكامل

 به كند مي صعود پاك سخن »يرفعـه  الصالح العمل و الطيب الكلم يصعد اليه«:فرمايد مي مجيد قرآن در
  .برد مي باال را آن الحص عمل و او سوي

ـ   بعضي در نماز مورد در مرد و زن احكام تفاوت  ارث همچـون  يمسـايل  در يـا  و اماي
 هـدف  بـه  رسـيدن  بـراي  كـه  را امكاناتي متعال خداوند .نيست اناث نقص بر دال ،وشهادت
 محروم امكانات آن   از هم را اناث طايفه ،نهاده ذكور طايفه اختيار در سعادت و حيات اعالي
 بـاطني  نيروهـاي  غيرالهي حركات معلول ،طايفه دو از يك هر در اصلي صنق .است نفرموده
  .احكام تفاوت معلول نه است يهاختيار
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  ياسالم فقه در طريقت و شريعت
  
  

  تطريق و شريعت بودن يكي
 وصول راه بهترين و است وصال يا كمال مرتبه آخرين به انسان رسيدن ،خلقت از نظر

 و نظـر  مقام در هرچند و است آن   فروع و اصول به اسالم تماميت .است اسالم طريقه ،آن به
 سراسـر  ،اصـيل  و خاص نظر به اما است كثرتي و تعدد ظاهراً ،الهي احكام و معارف به عمل
 ،آنهـا  وجـودي  فلسـفه  و خويشـند  اصل از ناشي فروع زيرا .نيست تعالي  حقتوحيد جز دين
 بـه  مراقبـت  و توجـه  ميـزان  به منوط نيز آنها بخشي ثمر مراتب و است اصل تقويت و رشد
 نيت بايد .نزديكتر كاميابي و وصول راه ،باالتر اخالص و توحيد هرچه بنابراين .باشد مي اصل
 تـوأم  و شكرگزاري و فرمانبرداري روي از ،بوده وخودپرستي يننفسا اغراض از عاري ،عمل

 قلبشـان  لظتغ از و نبرده اي  بهره چندان خود عبادت از كه مردم اكثر .باشد محبت و علقه با
  .است نيت خلوص عدم جهت از غالباً ،شود نمي كاسته

 شريعت .است اساس بي و موضوع بي ،طريقت و شريعت علماي به دين علماي تقسيم
 شـريعت  عـين  طريقت و طريقت عين شريعت .است اسالم تعاليم آن   و است يكي وطريقت

  ؟رساند سعادت هب را انسان كه شود مي يافت اسالم تعاليم جز اطريقياي  ،است
 كـه  پندارنـد  .غافلنـد  آن   حقيقـت  و بـاطن  از و گرفته را احكام ظاهر قشر ،مردم اكثر

 غـرض  كـه  ايـن    حـال  و اسـت  بهشـت  به شدن نايل و ظاهر حفظ ،احكام به ازعمل مقصود
 و ،انسـانيت  مرتبـه  و رفعـت  اوج به رسيدن و طبيعت چال سياه از بشراست آمدن در ،اصلي
  .جاوداني نعم و ابدي ياتح به ريتيعا حيات از ارتقاء

 بـه  كسي تا .است حق اولياء و مقربين جايگاه و كرامت دار بهشت كه اند  ندانسته آنان
 و علـم  بـه  بلكـه  ،نيست گفتار به شدن كامل و نشنود بهشت بوي ،نرسد انسانيت مرتبه كمال
اساس را تني خلوص ،مقدس شارع لذا .است تعالي  حق به محبت و تقوي و معرفت و عمل
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  .نگيرد صورت عبادت گرنه و شود شناخته معبود كه پذيرد تحقق وقتي آن و داد قرار عبادت
 عمـل  مبـدأ  هـم  و ،باطن هم و است ظاهر هم ،آخر هم و است اول هم شريعت علم

 طـوق  و نرساند حق به معرفت كسي تا .ديگر وجه به است عمل غايت هم و وجهي به است
  .نگردد مكشوف او بر باطن راه و نرسد قدس حريم به ،ننهد گردن به بندگي

 منتهـا  ،شـريعت  بـه  علـم  و مـان اي   ،هم آخر و است شريعت به علم و ماناي   ،اول پس
 ،حقيقـت  و اسـت  لـب  آخر ،مجاز و است قشر اول .است آسمان تا زمين از آنها بين تفاوت
 لكـن  .اسـت  علمي هر سرچشمه و كماالت كل داراي و فضايل تمام جامع اسالم تعاليم زيرا
 از مملو كه نفسي .است نفساني اغراض از بودن خالي و نظر دقت ،تحقيق به بردن پي الزمه

 جزء به كل از او .نرسد حقيقت به هرگز ،است گوناگون اغراض و وخودپسندي خودخواهي
 منتهـاي  بـه  كه پندارد و كرده قناعت ذره به تاب جهان خورشيد رؤيت واز قطره به دريا از و

  .شيطاني تخيالت و نفساني هاي خدعه و غرور از مانا و آه ؛است رسيده انسانيت كمال
 الهـي  سـفراي  جهـت  اين   از ،نيست حقيقت معارف اسرار استماع قابليت را كسي هر

 اسـرار  فهـم  و درك چـه  .ننمودند هركسي پيش حقيقت اسرار تبيين ولي فرمودند شرايع بيان
 از يكي اگر .نيست ميسر آن   فهم و درك ،هوي و نفس مخالفت بي و است صعوبت غايت در
 چنان ،كنند دراز وي درباره انكار و طعن زبان ظاهربينان ،كند عانيم و اسرار اسرارافشاي اهل
 در ،برآوردنـد  خدايي اصداف از معاني و اسرار گوهر كه حقيقت بحر ازغواصان جماعتي كه
 بـه  منسـوب  را شاناي  جهل اهل و گشتند قخالي مالمت و تيرطعن هدف ،اظهارآن و افشا اثر

  .دادند فتوي ضيعب قتل بر نموده الحاد و زندقه
 حـق  اهـل  كـه  اسـت  چنـين  اولي و نيست ميسر كس همه بر اسرار فهم و درك آري

 واال يابـد  در اشارتي به است نصيبي كمالي معرفت از را كه هر تا نمايند ادا اشاره به را اسرار
  .»مدبرين ولوا اذا الدعاء الصم تسمع ال و الموتي تسمع ال كان«

 عـاداتي  و تمـايالت  و خود هواي كمند با كه است نفس ،حقايق درك مانع بزرگترين
 قبـول  و رد در را آن   غالبـاً  و سازد مي خويش اسير را عقل گرفته خو ها آن   به دراز ساليان كه
 و رياضت با سالك اگر .افتد مي خطا به نيز بديهي امور در حتي كه حدي به ،ازداند  خطامي به

 صور از خالي ذهن كه چنان ،نمايد قطع وجداني ادراكات در را نفس دخالت بتواند مجاهدت
  .يابد مي رهايي نفس قيد از شده معقوالت عالم در سير به موفق ،گردد موهومه و محسوسه
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 ليـه تح و رذايـل  از تخليه و معاصي و نفساني كدورات از آن    تصفيه و اخالق تهذيب
 امـر  ايـن    .رسـاند  مي مقصود به را سالك كه است معنوي كماالت و جميله صفات و باخصال
 قلب تنوير و تطهير به بتواند تا است رذايل و فضايل شناسايي و قلب و نفس معرفت مستلزم

  .بپردازد نفس و
 ظلمت به را آنان اصطالحات اين    ،اند  كرده دلخوش والفاظ ظواهر به كه نمايان عارف

 انانيت قوت موجب معارف در ممارست و ظلماني باطنشان و منكوس آنها قلب ،كرده نتهيم
  .است شده صادر آنها از ناهنجار شطحيات و ناشايسته دعاوي كه طوري به ،گشته

 سـلوك  ،انـد   پرداختـه  رياضت به ظاهر طريق به نفس تصفيه در كه هم رياضت ارباب
 كـه  علم .است افزوده قلوبشان تيرگي بر بلكه ،نشده رستگاري موجب آنان ارتياضي و علمي

  .است كشانده استتار و جهل در را آنها گشته هالكت سبب ،باشد نجات و فالح بايدموجب
 بـا  ،الهـي  معـارف  و علـوم  از رشته هر تحصيل در كه است حق طريق سالك بر پس

 و عيوب شتفتي خالل در ،بوده خود حال مواظب ،مهربان و حاذق طبيب همچون دقت كمال
  .نورزد غفلت خدا به بردن پناه از ،خود وسلوك سير

 طمـع  كـه  پنجه قوي دشمن چنين دست از حق ياري بدون كه بداند بايد الهي سالك
 او رحمـت  و لطف بارقه اگر ،نيست گريزي راه ،داشت واالمقام اولياي كمل و عظام درانبياي
  .نمايد دچار شقاوت و ظلمت تيه به و افكند ضاللت خاك به را همه نهان خصم اين ،نباشد
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  ماحكا باطن و ظاهر
 معنوي و روحاني آن   ظهورات همه كه كند نمي زندگي معنوي سراسر عالمي در آدمي

 طاعـات  جملگـي  ؛باشـد  الهـي  و معنوي سيري نمايانگر بايد او ظاهري حركت هر لذا ،باشد
  .امورند اين دار عهده الهي وعبادات
 هفـتم  مرتبه تا است بطني نيز را بطنش هر و ،باطني و است ريظاه را قرآن از تياي  هر

 ظـاهري  هـم  الهـي  احكام و وظايف و تكاليف كليه همچنين .باشد كثرت از كنايه هم آن   كه
 انجـام  بـه  توصـيه  عـين  در كه نيست اوامر از وامري احكام از حكمي هيچ لذا ،وباطني دارند

  .نشود باطني امر بر هيتوص ،آن ظاهري
 احكـام  بـواطن  بـه  عمل و علم بدون ،باشد عمل با توأم چند هر احكام ظواهر به علم

و تمتـع  ،اسـت  احكـام  ظـاهر  بـه  عامـل  كـه  كسي .رساند نمي اصلي هدف به را انسان ،الهي
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 آنان ولي .گرايد مي خاموشي به سرعت به آن   از حاصله ضعيف نور ،بوده ظواهر از التذاذش 
 چـراغ  از آنـان  نورانيـت  ،عاملنـد  و عـالم  نيـز  مقدس شرع يباطن احكام به الهي توفيق به كه

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

 انجـام  و ،نيسـت  الهـي  درگـاه  مقبـول  ذكري و عبادت هيچ ،باطن شرايط جمع بدون
 به وعمل علم حقيقت در .است باطني تكاليف انجام در روح تقويت موجب ظاهري تكاليف

 ظـاهري  شـرايط  فـردي  تا نرواي  از .نمايد مي احكام باطن پذيرش آماده را سالك ،ظواهراحكام
  .نيست احكام باطن پذيرش براي آماده او قلب و نفس ،كند جمع دخو در رانتوانسته احكام

 شـرايط  جمـع  ،عبـادات  برخـي  در :قسمند دو الهي اذكار و اوراد و طاعات و عبادات
 ،ديگـر  قسـم  در .قلبـي  ذكر مانند نشود مشاهده ظواهر آثار از اثري هرچند است كافي باطني
 الهي درگاه مقبول ،نشود ظاهري شرايط جمع تا ولي ،گردد فراهم باطني شرايط حدي تا ولو

 عـدم  و دارد بـاطن  شـرايط  حصـول  در اثراتـي  ظـاهري  شرايط ،عبادات گونه اين   در .نيست
 بـه  تـا  باشـد  توأم بايد باطن و ظاهر شرايط لذا ،رساند مي آسيب باطني شرايط بهن   آ مراعات
  .برسد مقبوليت مرتبه

 كـه  چنان .باطنيه مشاعر با خداست سوي به نمودن سير ،شريعت باطن به كردن عمل
 كـه  آنـان  كردنـد  خطـا  .اسـت  فرض عباداتي نيز باطني بدن بر ،است عباداتي ظاهري بدن بر

 اعتدال پس ،نمودند ترك را ظاهر و گرفتند را باطن يا ،كردند ترك را باطن و تندگرف را ظاهر
  .كردند چنين حق طريق عارفان كه ،رسي مطلب به تا كوشي دو هر اصالح رد كه استاين 

 ،شـود  او ظـاهر  از بدتر باطنش هركه و ،ظاهر اصالح از است تر سخت باطن اصالح
 و تـر  راغـب  خلوت در بلكه ،باشد جلوتش مانند خلوتش كه است كسي مؤمن .است منافق

  .داي حاصل اخالص تا اطاعت و عبادت و ذكر بر ترباشد حريص
 وصال و كمال طالب لكن ،نيست پذير امكان ومجاهدت رياضت بدون اخالص حصول

 ممكـن  .باشـد  آگـاه  الهـي  ونواهي اوامر به بايد ،رياضت و مجاهدت براي شدن آماده از قبل
 چنـين  كـه  علمـا  و دانشـمندان  از بسـيار  چه اما ،رسد نظر به آسان امور اين هب معرفت است

 كـه  قضـاتي  بسـا  و نبـوده  جانبه همه و عميق موضوعات در آنها طالعهم كه درحالي پنداشتند
 ظاهر عقل بسا چه زيرا .است الهي قضاوتشان كردندكه خودگمان وتنها نبوده شرعي آنها حكم
كـه  امـري  بـه  مباشـرت  از اجتنـاب  به نمايد امر يا و ،كرد ايدنب كه عملي انجام به كند حكم
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 در .اسـت  دينـي  فـرايض  جمله از ،احكام بواطن به آگاهي و شناييا كه است اين    ،كرد بايد
 بـه  ،احكـام  ظاهر وتعلم تعليم بر عالوه كه آنانند الهي حكام و قضات ،اسالم مقدس شريعت
  .نيست احكام ظواهر به آشنايي صرف ايستگيش ميزان كه ،واقفند نيز آنها حقيقت و باطن

 بـه  اتكـاء  با ،كند استخراج الهي ومعارف علوم از هم را احكام ظواهر بتواند كسي اگر
 و نمايـد  الهـي  كامل استاد درك نكهاي  مگر ،دريابد را آنها بواطن تواند نمي خويش وفكر عقل
  .گردد سليم عقل صاحب ارشاداو اثر در

 اسـت  كثيـر  ،تفكر و تعرف با توأم رياضت قلت كه گردد واقف بايد الهي طريق رهرو
 ،مراتـب  و دقـايق  ايـن    درك بـدون  كه افرادي بسا .قليل ،تفكر و تعرف بال رياضت كثرت و

 كمـال  از بازمانـدن  و عمـر  اتـالف  جـز  حركـت  اين   از اما ،شدند مجاهدت و رياضت آماده
 شـهوات  بوته در ،است اجمالي معرفت كه را خود باطني و اصلي سرمايه آنان .نبردند اي  بهره

 ظـاهراً  كسـي  ولـو  ،الهي و اصلي سرمايه اين   بدون كه حالي در .رسانيدند اتمام به و گداخته
 انسـان  از خيـر  عمل كه ندارد ارزشي الهي پيشگاه در ،دهد انجام خير عمل و عبادت هزاران
  .است مقبول متقي

 راه ايـن    در و آورد وارد خـود  نفس هواي بر سختي فشار كه است مجاهد بر بنابراين
 .دهـد  در تـن  هـا   يناكـام  بـه  و برگرداند رو غيرمشروعه مادي لذايذ و دنيا از ،بچشد ها  يتلخ
 ايـن   در هرچنـد  ،بپاشد نفساني آرزوهاي فرق بر خاك و كند رها خواهد مي نفس كه را آنچه
 براي است مهلكي و خطرناك تير غالباً تعظيمها اين هك ،ننگرند او در تعظيم هديد به مردم راه

 نيـز  جامعـه  منـافع  ،فـرد  اخـروي  و دنيـوي  نفع بر عالوه حق درطاعت اما ،جامعه و او روح
 بشـريت  منـافع  جهـت  در كوشـش  سنخ از مجاهدت و رياضت اين  تحمل پس .است منظور
 در پنـدار  پـرده  از و نشـده  بيـدار  غفلت خواب از هنوز ،دنكن استقبال آن   از سالك تا و است

  .است امدهني
 را عبوديـت  و بنـدگي  معنـي  هرگـز  نگـري  مـي  خود در استقالل و خوديت با تا آري

 بـاقي  او به نگردي فاني خود از تا .نشوي آشنا حق به نگردي بيگانه خود از تا و ،اي  نفهميده
 تـا  .نياسـايي  امـان  و امـن  منـزل  در ننمايي دراز و دور راه سير اميدواري قدم به تا و ،نشوي
 وصـال  شـيريني  به نچشي فراق تلخي تا و ،نرسي راحتي به نكشي واطاعت اضتري زحمت
 نـاگواري  به تا و ،نپيوندي الهي رحمت به ننشاني فرو را خود غضب آتش تا .نگردي خرسند

 خيالي و حسي لذات ترك تا ،نگردي ملتذ هميشگي نعيم شيريني به نسازي ها  يسخت در صبر
  .نگردي نايل روحاني گيشهمي نعيم و ابدي حيات به نكني
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 و ورزي زهـد  دنيا در اگر ،شوي سالطين سلطان ،ازياند  گردن به بندگي طوق اگر اما
 رسـي  خداونديش پيشگاه به اگر .گردي ساكن قرب منزلگه در شوي حق سوي به سفر عازم
  .كني خدايي كار شوي الحضور دائم اگر و ،كنند اطاعت ترا ممكنات تمام
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  يگر صوفي با مبارزه و نعم از مندي بهره
 و پـاكي  رعايـت  ،اسـالم  دسـتورات  از يكي و دارد دوست را پاكيزگي متعال خداوند

 ...و خـوش  بوي استعمال ،آن زدن شانه و مو كردن كوتاه ،لباس و تن نظافت .است پاكيزگي
  .»انااليم من النظافه« :شده اعالم كه آنجا تا شده سفارش اكيداً

 لبـاس  نظافـت  بـاالخص  ،نظافت باب در )ص(اكرم رسول حضرت به نازله آيات   اولين
 پـاكيزه  را خـود  هـاي   جامـه  و بكـوش  لبـاس  پـاكيزگي  در مـن  رسول اي  »فطهر ثيابك و« :بود

 نمـوده  اعـالم  مسـتحب  را سـفيد  لباس پوشيدن و داده وافري اهميت نظافت به اسالم.گردان
ـ  و چـرك  هم و است نشاط و انبساط جبوم هم سفيد رنگ چه ،است  پارچـه  روي ودگيآل
 :آمده روايات در كه چنان ،است مناسبتر نظافت رعايت جهت از و شود مي زودترنمايان سفيد

  .»اطهر و اطيب هانف البياض البس«
 خـويش  مـوي  ،رفتنـد  مـي  خـود  دوستان ديدار به كه موقعي )ص(اكرم رسول حضرت

 و تبـارك  خداي :مودندفر مي و كوشيدند مي تن و لباس نظافت در االمكان حتي كرده رامرتب
 خـود  بـدن  و لباس ،رود مي خود دوستان مالقات براي وقتي كه را اي  بنده دارد دوست تعالي

  .نداگرد وپاكيزه تميز را
 بـه  تـا  كنيـد  مـي  نظيف را خود بيگانگان براي كه چنان :فرمايد مي نيز )ع(علي حضرت

 موضـوع  اين   .نمائيد پاكيزه و نظيف را خود نيز ديني برادران براي ،ببينند را شما قيافه بهترين
 زنـان  دارند انتظار مردان كه چنان :فرمايد مي بزرگوار آن   و دارد بسيار اهميت نيز همسر براي
 حضـرت  .دارنـد  را انتظـار  همين خود شوهران از نيز زنان ،ببينند كرده زينت و تميز را خود
 كـه  ايـن    مگـر  نشـدند  رجخـا  عفـت  جـاده  از اسـرائيل  بنـي  زنـان  :فرمايـد  مـي  )ع(رضـا  امام

 بهرمنـد  خـود  شـوهر  از زن اگـر  زيرا ،كردند نمي آراسته زنانشان براي را خود شاناي  شوهران
  .گردد منحرفمي نشود

 خودبپوشيد مخالفين پيش خودرا لباس ترين وپاكيزه بهترين :فرمايد مي )ع(صادق حضرت
لبـاس  خـود  پيـروان  يبـرا  اسـالم  .كنـد  مـي  خـوار  را دشـمن  وپاكيزه تميز لباس پوشيدن كه
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 اهـل  لبـاس  را لبـاس  بهتـرين  حيـاء  و عفت رعايت از بعد فقط و نكرده معين را مخصوصي
 كـرده  مـذمت  ،بپوشـد  عـادي  غيـر  لباس شهرت براي كه را كسي اسالم .ددان مي زمان همان
 معين مخصوصي لباس زنان و مردان براي اسالم :فرمايد مي )ع(صادق حضرت كه چنان .است
 حيا و عفت زنان براي ،پاكيزگي و نظافت رعايت از بعد ،داده وافري اهميت آنچه هب و نكرده

  .است وعمل علم مردان براي و
 زيبـايي  .»الجمـال  يحـب  جميـل  اهللا ان« دارد دوسـت  را زيبـايي  و زيباسـت  متعال خداوند

 اتصف تناسب در باطن زيبايي و است اماند  تناسب در ،پاكيزگي و نظافت رعايت از ظاهربعد
  .است االثر معدوم باطن زيبايي تجالي در ظاهر زيبايي ؛كمالي

 كـردن  پـاكيزه  و پاك ،باطن ونظافت است لباس و تن نگهداشتن پاكيزه ،ظاهر نظافت
 رعايـت  بـر  عـالوه  جـا  همـه  در بايـد  ماناي  اهل .است غيرالهي امور به آاليش از وروح جان

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

 توجـه  لكن ،بكوشد خود خانه و لباس و تن ظاهري نظافت در معنا تمام به فردي اگر
 كـه  متـدين غير افـراد  اكثر مانند ؛نيست مقبول الهي بارگاه در او عمل ،ننمايد باطن نظافت به

  .ندارند باطن پاكيزگي به توجهي و كنند مي را ظاهري نظافت صرفأمراعات
 گمـان  بـه  ،متصـوفه  از برخـي  و پيشـه  رهبانيت افراد خصوصاً ديگر اي عده ،برعكس

 نيـز  نـان اي  اعمـال  ؛ندارنـد  تـوجهي  ظـاهر  نظافت به و شده متكي روحاني لذايذ به صرفاًخود
  .نيست احديت درگاه مقبول

 رانمي خود لباس و تن سالها و ماهها بسا چه دراويش از بعضي هنوز حاضر عصر در
 اهـل  و دراويـش  تفـريط  و افـراط  و رهبانيـت  بـا  اسالم .است حرام آنان عملمسلماً !شويند
 هـم  ظـاهر  به ،باطن بر عالوه كه نموده موظف را مسلماني هر و كرده مبارزه سخت ،تصوف
 كلـي  دسـتورالعمل  ،نظافـت  در افـراط  اثر در وسواس از جلوگيري يامتقابالبر .دهد اهميت

  .دهد مي نشان را اعتدال راه ،امري هر در و كرده صادر را »اوسطها االموررخي«
 لبـاس  و ژوليـده  موهاي با ديد را مردي ،گذشت مي جايي از )ص(اكرم رسول حضرت

 ،دهـد  پنـدي  او به خواست مخلوقات اشرف و كل عقل آن   ،نمود مي قيافه بد بسيار كه كثيف
 ديـن  از الهـي  نعمتهـاي  از تمتـع  »متعه الدين من« مرد اي  :فرمود كرده سالم او بر و رفت پيش
بـد  »القـازوره  العبـد  بـئس « فرمـود  نيـز  و ؟كنـي  نمي استفاده الهي نعمتهاي اين   از تو چرا ،است
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  .باشد كثيف كه اي بنده است
 كرامـت  كسـي  براي كه را نعمتي تعالي و تبارك خداوند :فرمايد مي )ع(صادق حضرت

 يـا  روحـي  و جسـمي  صـحت  اگـر  ؛شود ظاهر او در نعمت آن   عالئم و آثار بايد ،فرمايد مي
  .گردد نمايان آن عالئم و آثار بايست ،فرمود كرامت معنوي و مادي امكانات

 عبـادت  از بهتـر  و بيشـتر  مندي بهره براي )ص(اكرم رسول حضرت اصحاب از اي  عده
 اهميـت  براي خود گمان به آنان .گرفتند پيش در ديگري راه نموده دنيا ترك ،روحاني ولذات
 فرزنـد  و زن تـرك  كـرده  خـودداري  ظـاهر  تكـاليف  و وظايف انجام از ،باطن به بيشتر دادن

 اين  از )ص(اكرم رسول حضرت .پرداختند مي عبادت به شبها و گرفتند مي روزه روزها ،نمودند
 روزها وبعضي گيرم مي روزه روزها از بعضي ،هستم شما پيشواي كه من :فرمود شده آگاه امر

 زن از را آن   از قسـمتي  و استراحت به را قسمتي و عبادت به را شب از قسمتي ؛كنم مي افطار
 تحريكـات  ريشـه  كـه  خواسـتند  اجازه بزرگوار آن   از عده اين   حتي .گردم مي برخوردار خود
 ازديـدگاه  كلـي  طـور  بـه  .است حرام هك فرمود و برآشفته حضرت ؛بركنند خود از را نسيج

 مسؤول الهي پيشگاه در آن   به كننده مبادرت و بوده مذموم امري هر در تفريط و افراط ،اسالم
  .است

 يكـي  ،كردنـد  شـكايت  خـود  شوهر از و آمدند )ص(اكرم رسول حضرت پيش زن سه
 باجتنـا  خـوش  بـوي  استعمال از من شوهر :گفت دومي .خورد نمي گوشت من شوهر:گفت
 داد دسـتور  شده ناراحت )ص(خدا پيامبر .جويد مي دوري زن از شوهرم :گفت سومي.ورزد مي
 هـم  ،هسـتم  شـما  پيشـواي  كـه  من :فرمود و رفت منبر يباال .شوند جمع مسجد به مردم كه

  .گردم مي برخوردار خود زن از هم و كنم مي استعمال خوش بوي هم ،خورم مي گوشت
 رياضـت  نـوعي  خـود  بـر  را آن   و خورنـد  نمـي  گوشـت  برخـي  تصوف اهل ميان در

 كاهش ،نخورد گوشت متوالي روز چهل كه كسي اسالمي طب نظر از كه درصورتي .دانند مي
 نيـز  را افـراط  مرتبه به گوشت خوردن اسالم البته ؛آيد مي پديد او روحي و جسمي نيروي در

  .داند نمي صحيح
 را آن   از پرهيزكننـدگان  و شـده  امـر  الهـي  زينتهاي و نعم از استفاده به مجيد قرآن در

 كسي چه :»الرزق من الطيبات و لعباده اخرج التي اهللا زينه حرم من« دهد مي قرار نكوهش مورد سخت
 يهـا   يروز و آفريـده  خـود  بنـدگان  براي تعالي و تبارك خداوند كه را زينتهايي نموده حرام

  .باشد الهي دحدو رعايت با و حالل طريق از كه شرطي به البته؟ را اكپ
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 استناد به و كرده مبارزه و مباحثه تصوف اهل با كراراً نيز السالم عليهاطهار ائمه حضرات
  .اند نموده اعالم باطل را شاناي مرام ،هيآ اين به
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  يباطن و ظاهري مطهرات و نجاسات

 منفـي  بـارز  خصوصـيات  و آثـار  بر عالوه يك هر ،الهي فقه در شده معرفي نجاسات
 روح و جـان  بـا  تماس در كه باطني پليد و آلوده عوامل بر دارند اشاراتي معنا در ،ومضرشان

 ذكـر  به نمونه عنوان به ذيال .است مهمتر آنها از اجتناب و گذارند بجا زيانبارتري آثار ،انسان
  .شود مي كتفاا مواردي

 .يبـاطن  خـواص  و آثـار  لحاظ به آن   بر عالوه يا و اند  نجس ظاهر لحاظ از يا نجاسات
 نجاسـات  اثبـات  .بـاطني  خـواص  و آثـار  لحـاظ  از پـاكي  و ظاهر پاكي ،است نيزچنين پاكي

 ،است باطني خواص معلول كه نجاساتي لكن ،است ممكن ظاهري باعلوم آنها رفع و ظاهري
  .است شده بيان و معرفي )ع(معصوم انيپيشوا حضرات وسيله به

 كه مضراتي و نجاست بر عالوه آن   گوشت خوردن و العين نجس است حيواني خوك
 ،...و روده و معـده  شـدن  فاسـد  ،مفاصـل  درد ماننـد  رسـيده  اثبات به ظاهري علوم وسيله به

 زوال ،حـرص  تشديد مانند اوست باطني آثار و خواص جزو كه دارد نيز ديگري خصوصيات
 شكسـتن  مثـل  ،باشد پذير امكان تجزيه با ولو آن   ظاهري نجاست شدن زايل.مروت و غيرت
 تجزيـه  صـرف  به اما ،آن از چرب اسيد تهيه و شيميايي روشهاي به خوك پيه و چربي ءاجزا

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

 نـام  اسـالمي  فقه در خوك و سگ ،حيوانات بين در ليو ،نباشد آنها باطني پليدي و نجاست
 از متعـال  خداونـد  .شـهوت  و حرص ذاتي پليدي به است اشارت معنا در كه است شده برده
 تقويت را صفات اين هك است مختار آدمي اما ،داده قرار انسانها ادهن در حيوانات صفات تمام
 در عـذاب  بر توعد .اوست حيواني وايق تقويت نتيجه در بشر انحراف اصوالً .تضعيفنمايد يا

 خصوصـيات  .باشـد  قـوي  آنهـا  حيـواني  جنبـه  كه است افرادي براي نيز اخباروارده وآيات  
 چنـد  در بخصـوص  ،اسـت  حيوانـات  در آن   اشـد  مراتـب  ،دارد وجـود  انسان در كه حيواني
  .است شده ذكر الهي تعاليم و احكام در كه حيواني

ندارد حيوان با فرقي سيرت لحاظ از ،برسد هايتن به حيواني صفت يك در كه فردي
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 چنـد  هـر  ،صورتأ نه است سيرتأ انسانها مسخ ،بزرگان كالم به بنا .است شده مسخ معنا در و
 معنـوي  مسـخ  بـه  اشاره »خاسئين قرده كونوا لهم فقلنا« قرآني تاي  ناي  و باشد تأثري آن   از را قالب
  .جسماني نه است

 قـرآن  در متعـال  خداونـد  ،خداسـت  غيـر  نـام  به ذبح و خون ،ميته ،نجاسات جمله از
 مـردار  گوشت همانا »اهللا لغير به اهل ما و الخنزير لحم و والدم الميته عليكم حرم ماان« :فرمايد مجيدمي
  .است شده حرام شما بر ،شود ذبح خدا غير نام به آنچه و خوك گوشت و وخون

 بافتهـا  تدريجي انحالل علت به زني پيري .است مرض يا و پيري سبب به حيوان مردن
 علـت  بـه  ،نشـده  خارج او بافتهاي از كه خوني ،حال دو هر در .است بيماري و ضعف دراثر
 بـين  از زيـانش  نشـده  عقـيم  نيـز  آتـش  در حتـي  آن   ميكروبهاي و است مضر ،شديد تخمير
 بـر  عـالوه  آن   خـوردن  كـه  دارد وجـود  ميكـروب  ميليونهـا  ،ميتـه  گوشـت  در لـذا  .رود نمي

 اسـتفراغ  و اسـهال  ،روده و معـده  التهابات قبيل از گوناگوني عوارض ،خطرناك سموميتهايم
 طـب  علـم  امـروزه  .كنند مي پرهيز آن   از آگاهانه كنوني دنياي در متمدن انسانهاي كليه و دارد
 خـارج  آن   بافتهاي از خون ،گردد ذبح شرعي طريق به گوشت حالل حيوان اگر كند مي ثابت
  .ردندا ضرري و شده

 صورت در بلكه ،نيست فوق جهات به منحصر حيواني بودن ناپاك اسالمي فقه نظر از
 آن  مقـدس  شـرع  ،خدا نام ذكر و بودن قبله به رو مانند شرعي ذبح شروط ساير مراعات عدم

 لحـاظ  از آزمايشگاهي وسايل با بررسي در ظاهراً ولو ،نمايد مي اعالم نجس و حرام را ذبيحه
 يـا  گـرگ  ماننـد  را گوشتخواري و درنده حيوان اگر اما .نشود مشاهده اوتيتف ناپاكي و پاكي
 حـرام  آن   گوشـت  خوردن ولي پاك بدنش ،ببرند سر شرع دستور طبق بر يا كنند شكار پلنگ
 كـه  اسـت  ايـن    الهـي  حكم اين   باطني معاني از .دارد باطني جنبه پاكي يا نجاست اين    ،است
 معنـا  در ،بميـرد  خودخواهي و غفلت ظلمت در و نشود كشته مجاهدت شمشير به كه نفسي
  .است جيفه و مردار

 و متـين  دسـتوري  نيـز  روز علـوم  ديدگاه از ،فقه در آن   پليدي و خون خوردن تحريم
 آنهـا  از شـده  ترشـح  سـموم  و موذي ميكروبهاي حامل خون است ممكن زيرا .است معقول
 شارع ديدگان نافذ پرتو ،قبل قرن چهارده .است خون عفونت اثر در نيز امراض اغلب و باشد

 و دريابـد  غيبـي  الهامـات  اثـر  در را موجـودات  رموز و كاينات اسرار توانست اسالم مقدس
بـه  تـازه  ،كنـوني  آزمايشـگاه  هـزاران  كـه  نمايـد  نهي اموري از را خود پيروان راسخ بالحني
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  .برد مي پي آنها حكمت
 تخليـه  بدنش از خون و بريده حيوان گردن رگ چهار بايد شرعي ذبح در كه همچنان

 انانيت و خودخواهي از سالك وجود تا نيز نفس تهذيب و تزكيه در ،باشد پاك ذبيحه گرددتا
  .نگردد محسوب مطهر و خدا راه در مقتول نفسي چنان ،نشود تخليه

 ظـاهري  نظافـت  و بهداشـت  قواعـد  هرچند كافر .است كافر پليدي ،نجاست اقسام از
 حكـم  در شده متنجس ء شي آن   ،نمايد رامالقات ء شي رطوبت با رگاهه ولي ،كند رامراعات

 شـخص  شـايد  ظـاهري  نظافـت  لحاظ از كه حالي در .شود تطهير بايد و است بامردار تماس
  .داي نظر به نظيفتر هم نممؤ فرد از مواردي در كافر

 مشـمول  برخـي  و اسـت  ظواهر شامل آن   معاني برخي ،است مختلفي معاني را پليدي
 بـا  ،دارد عميقـي  تـأثير  ظواهر در پليدي آن   يعني ،است ظواهر به مربوط كه معاني آن   .طنبوا

 احكـام  در مطهـرات  عنوان تحت آن   از قسمتي كه رساند تطهير مرتبه به توان مي ظاهري علل
 مـذكور  مطهـرات  يـا  علـل  واسـطه  بـه  پليدي باطني معاني تطهير لكن .است شده بيان فقهي

  .نيست امكانپذير
 بـاطني  يها  يپليد مطهرات و است ديگر ظاهري يها  يپليد مطهرات ،ديگر بارتع به

 اشد باطني يها  يپليد آثار .كرد تطهير توان مي باطني علل وسيله به را باطني يها  يپليد.ديگر
 .جسـمي  يهـا   يبيمـار  از است اشد روحي يها  يبيمار كه چنان ،ظاهري يها  يازپليد است
 آن  آثـار  از اثـري  وديگر گشته پاكيزه و پاك آن   مطهر با توجهي كاند  با ظاهر يها  يپليد زيرا

 كه علل آن   از يكي .نيست باطني علل جز باطن يها  يپليد آثار دافع و رافع اما ،نيست مشهود
 و آمـده  انقطـاع  مقـام  به دل كه خداست به دل ارتباط ،دهد قرارمي تأثير تحت را علتها تمام

 تبديل پليدي آن   ،صورت اين   در .پيوندد مي توحيد بحربيكران به ،دريا به باران پيوستن همچو
  .رسد مي ظهور عرصه به ،دل طيبه شجره از الهي طيبه ثمرات و گشته نهايي پاكي به

 مشرف اسالم دين به اگر لكن ،او باطن در است كفر ذاتي پليدي جهت از كافر ناپاكي
 ايـن   در .كاهشي نه و گرفته ورتص افزايشي نه او در ظاهر لحاظ از هرچند است پاك ،شود
 ،نكـرده  رفتـار  اسالم احكام طبق بر حال تا چون اما .است پاك هم او تماس مورد اشياء حال

 بايـد  كـه  باشـد  داشـته  وجـود  ظـاهري  نجاست او اشياء و لباس و فرش در كه دارد احتمال
 آثـار  ،آنها ظاهر نشد پاك با و دارد باطني جنبه ها  يپليد از اي  پاره پس .شود تطهير و بررسي
  .شود نمي محو آنها باطني پليدي
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 مـورد  در معنـا  در ،اسـت  صـادق  جلي كفر و شرك مورد در احكام اين هك طور همان
 مـؤمنين  اكثر كه گردد مي معلوم شود برداشته ها پرده اگر .كند مي صدق نيز خفي وكفر شرك

 ناپاكنـد  الهـي  پيشـگاه  در و هنيافت نجات خفي شرك عارضه از و مشركند هنوز باطناً ،ظاهري
  .»نجس المشركون ماان«

 نفـس  بتخانـه  وارد بايد ،نيستي حقيقي ابراهيم تو هنوز كه بدان !حق طريق سالك اي
  .شوي خدا خليل و رسي حقيقي ابراهيم به تا بشكني را خود نفس بتهاي و شوي

 ابـت جن از بـودن  پـاك  ،عبـادت  صحت شرايط از و است مني نجاسات اقسام از يكي
 بـه  ولي شود ثابت را او جنابت ،برخيزد مرد باطن از ناپاك آب قطره يك اگر سالك اي.است
 بـه  ،گردد مرد باطن ساكن خودبيني ناپاكي اي  ذره اگر اما .نمود زايل را آن   توان طهورمي آب
 نه دهد مانياي  فتوح كه است آن   حقيقي زندگي سالكا .كرد زايل را آن   توان نمي عالم همه آب
 بـدان  ،كنـد  پـر  را عـوالم  همـه  روي طاعات و عبادات از انسان اگر .نهد حيواني روح كه آن

 جنابـت  از بودن پاك ،عبادت قبولي شرط كه نبيند را وخود شده رها خود از اي  ذره كه نرسد
  .است نفس

 احكـام  طبـق  بـر  كـه  اسـت  قدري به آن  پليدي و است مسكر ،نجاسات از ديگر يكي
 .گـردد  مطهـر  و پـاك  تـا  شـود  كشيده آن آب تمام بايد ،افتد چاه به آن  زا اي  قطره اگر ،فقهي
 ولي ،نمايد نجس و مسكر را چاه آب كه نيست اي  ازهاند  به اثرش ظاهراً مسكر اي  قطره گرچه

 محـو  آن   بـاطني  خـواص  و آثـار  ،ظاهري خصوصيات و آثار رفع با آن   باطني پليدي علت به
 و پليـد  را آن   اسـالم  مقـدس  شـرع  ،است باقي باطن و ظاهر از نجاست آن   اثرات تا و نگردد
  .نمايد مي اعالم نجس

 .كننـد  اجتنـاب  آن   از بايد همه الهي حكم موجب به و است كبيره معاصي از خمر شرب
 اسالم پيشوايان تاآنجاكه ،است وحساب حد بي بشريت به آن   از وارده روحي و جسمي ضررهاي

 اي  خانـه  در را معاصـي  تمام :فرمايد مي )ص(اكرم ولرس حضرت .اند  دانسته معاصي رأس راآن  
 بـر  عـالوه  ،خمرخـورده  سـالها  كـه  كسي .نهادند خمر شرب در را آن   در كليد و كردند جمع
 در متمـادي  سـاليان  آن   زيانبـار  آثـار  است ممكن ،نهاده خود جان و جسم در كه سوئي اثرات
 الهـي  ازعـذاب  ،اسـت  بـاقي  او فـوت  زا بعد آثاري چنان تامسلماً .بماند باقي او نسل و اوالد
 مقبـول  چنـدان  ،شود نمي فرد خود به منتهي آن   آثار كه گناهاني از توبه .يافت نخواهد رهايي
 بـا  كه باشد طوري شما گناه الاقل يا نكنيد گناه كه اند  فرموده جهت بدين .نيست الهي پيشگاه
ــوت ــما ف ــاه آن ش ــم گن ــرد ه ــين .بمي ــد تعي ــراي ح ــارب ب ــر ش ــ در خم ــي اماحك و اله



 67 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

 جامعـه  به او از كه است سوئي آثار و فساد كثرت جهت به ،مراتب بعضي در او قتل بر حكم
  .شود مي وارد

 و شـود  انسان آگاهي و هوش و عقل تضييع سبب كه است چيزي مسكر ،حقيقت در
 كـرده  فلـج  را او حسـابگري  قدرت كه برد فرو غفلت و مستي از ناشي خواب به را او چنان

 و آگـاهي  كـه  اسـت  وقتـي  انسـان  موقعيـت  ناتوانترين ،چه .دهد قرار موقعيت ترين درپائين
 ايـن   در .مانـد  عـاجز  خويش ضرر و نفع محاسبه از و دهد دست از را خود اصلي هوشياري
ـ  !؟كجـا  نفس روزمره ومحاسبه كجا او صورت  السـالم  عليـه  علـي  حضـرت  كـه  اسـت  ناي

 مسـت  اال انجامـد  هوشياري به مستي هر »الخمور سكر من افاقه ابعد والغرور الغفله سكر« فرمايد مي
 هـايي  مستي چنين از خساراتي و زيانها .گردد هوشيار همه از ديرتر كه غرور و غفلت باده از
  .است گشته وارد بشريت عالم به

 بـاده  از اي  قطـره  اختالط ،كند مي آلوده و نجس را آبي چاه مسكر اي  قطره اگر بنابراين
 را آنهـا  كـرده  آلـوده  را او بيشـتر  مراتـب  بـه  ،انسان كماالت و فضل و علم با غرور و غفلت
  .باشد داشته پي در را ديگران و او هالك بسا چه كه كند مسمومي آب همانند

ـ   جـوش  آفتـاب  به انگور آب اگر كه است اين   مسكرات مورد در الهي ديگر حكم  ،داي
 و دي آ جوش آتش به اگر و ،حرام و است پاك ،دي آ جوش آتش به اگر و ناپاك و است حرام
  .حالل و است پاك ،برود آن ثلث دو

 و علم زائيده كه كماالتي و فضايل كه است آن   مقدس حكم اين   باطني معاني جمله از
 فضايلي چنين اين   .نمايد مي غرور و غفلت و مستي توليد ،باشد - اليقين علم - ظاهري عقل

 مرحلـه  بـه  الهي عشق با اگر ولي .شد نخواهد متجلي  آن در »قلبي ليطمئن« نور و بوده اعتباري
 كمـاالت  و فضـايل  چنـين  و ،آفات و خطرات از مبرا و حالل و است پاك ،برسد ينقالي حق

  .است دل واطمينان آرامش موجب
 ،آب مانند دارد وجود مطهر نوعي ظاهري آلودگي و پليدي هر مقابل در كه طور همان

 و معنـوي  مطهـرات  نيـز  را بـاطني  قـذرات  و ها آلودگي ،...و استحاله ،انقالب ،آفتاب ،خاك
 مطهـر  عوامـل  به دارند اشاراتي ،ظاهري تطهير بر عالوه فقه در مطهرات احكام .است باطني
  .شود مي اشاره مواردي به ذيال كه معنوي

 كـه  مانـد  مي باقي خود اصل و حقيقت به يا آب ،است آب مطهرات مهمترين از يكي
يـا  و درآمده عصارات شمار در انتقاالت يا و تحوالت واسطه به يا و ،ويندگ مطلق آب راآن  
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 مضـاف  آب را آن   و گـردد  مـي  سـلب  آن   از آب اسـم  عرفـأ  ديگر اجسام با امتزاج جهت به 
 نظـر  از كـه  باشـد  بقـدري  آن   امتـزاج  اگر ،گردد ممزوج ديگر طاهره اجسام با كه آبي .گويند
 بـه  اسـت  منقسـم  مطلـق  آب .گـردد  نمـي  مسلوب  آن از طهوريت ،نشود حاصل تبدل عرف
 بـه  آنها تغيير به مگر گردد نمي متنجس ،نجس مالقات به كر و جاري آب .قليل و كر ،جاري
 مجـرد  بـه  ولي است پاك گرچه مضاف آب .طعم و بو و رنگ از نجس عين اوصاف از يكي

  .گردد مي متنجس ،نجاست مالقات
 رحمـت  و فضل و معارف و علوم بر است اشارت آب ،وحي اسرار مترجمين لسان به

 و علـوم  و حقـايق  .»حي ء شي كل الماء من و« است قلوب ابدي و حقيقي حيات سبب كه الهي
 از يا شود مي نازل آسمان از كه است زاللي آب مانند به ،بزرگان سينه در مخزون حقه معارف

 و هـا   يآلـودگ  بـا  هشـد  مجـاري  و هـا  رودخانـه  وارد وقتي اما .جوشد مي پاك هاي  سرچشمه
 راهـي  سـر  هـاي   زبالـه  و پليـد  هاي زمين از شده مخلوط ديگر مواد با ،يابد مي تماس كثافات

 منشـهاي  و عقايـد  همانـا  ،متعلمـين  وجـود  در مخلوطـات  ايـن    .گـردد  مـي  آلوده و گذرد مي
 بـه  كـه  اسـت  سـالكين  بر .ستها  يخودپرست و نفساني امور از ناشي كه است آنان شخصيتي

 دل گنجينـه  بـه  و نموده تصفيه وجدان و عقل پااليشگاه در را معارف و علوم آن   لهيا توفيق
 افـراد  بـه  وقتي و ،غير ارشاد موجب نه و است خود نجات سبب نه علمي چنين واال .رسانند
 آن  انهـدام  عامـل  بسـا  چـه  نداشـته  را آنـان  اسـتعدادهاي  شـكوفايي  نقش ،شود منتقل ديگر

  .رددگ آنان انحراف و استعدادها
 )ص(اكـرم  رسـول  حضـرت  .شناسـي  خويشـتن  ابواب از است بابي معنا در آبها احكام

 حضـرت  و اسـت  آب مثـل  ،خـالص  مـؤمن  مثـل  »المـاء  كمثـل  الخالص المؤمن مثل« :فرمايند مي
 اشـاره  ،آن طهوريـت  و رقـت  ،لطافـت  ،صـفا  ماننـد  آب از خصوصياتي بيان از بعد )ع(صادق

  .باشد ييها يويژگ چنان داراي سايرين با معاشرت رد ايدب مؤمن انسان كه فرمايد مي
 عامـل  خـود  كـه  شـوند  نمـي  متـأثر  تنهـا  نه آلودگي هيچ از و صفتند دريا الهي مردان
 و داده صـفت  تغييـر  ،ها  يپليد با مالقات كاند  به كه ماند را قليل آب ،ناقص اما .تطهيرقلوبند

 داشـته  هـا  آلـودگي  مقابـل  در مقاومـت  قـدرت  حـدي  تا كر آب همانند برخي.گردد مي پليد
 ناپـاك  داده دسـت  از را خـود  اوليه صفات و آثار ها  يباپليد بيشتر ثرتماسا در ولي ،طهورند
  .يابند اتصالي الهي فيض جاري آبهاي با كه اين مگر ،گردند

ــل در ــمه مقاب ــارهاي چش ــاهري س ــد ،ظ ــارك خداون ــالي و تب ــين در تع ــا دل زم ه
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 علـم  و« كريمـه  آيه   مفاد به دروني سارهاي چشمه .است هفرمود تعبيه دروني سارهاي چشمه
 .دارد اليروبـي  بـه  دائـم  و مبـرم  نيـاز  آنها از استفاده ولي ،خداست علم منابع »كلها االسماء آدم

 ،آنهـا  كـردن  پـاك  با كه است آن   متعالي و خاص معناي به اخالص ،آنها اليروبي عامل يگانه
 ينـابيع  جـرت  اال جـل  و عز هللا عبدا اخلص ما« گردد مي جليمت انسان درون در ناب هاي معرفت انبوه

  .»هانلس الي قلبه من الحكمه
 و فـرش  ماننـد  متـنجس  ء شـي  فشردن به نياز بدون كه است مطهرات جمله از باران

 است چنين نيز قلوب بر الهي رحمت باران ريزش .كند مي پاك را آن    نفوذ ميزان به ،آن امثال
 پليـدي  و لـوث  از كـرده  نفـوذ  آنهـا  در رياضـت  فشار تحمل بدون ،ادله آمادگي ميزان به كه

  .نمايد مي پاكيزه
 بـه  و نمـود  منـد  بهـره  شـمار  بي نعمتهاي از را ما كه را تعالي و تبارك خداوند سپاس
 ،مكرمت سحاب و حقيقت آسمان از ،داد قرار ما ميراث را معرفت زمين .كرد وفا عهدخويش

 محبـت  نـور  ،باريد ما دل زمين بر اولياء و اوصياء و انبياء حضرات و خدا كالم رحمت باران
  .برانگيخت دل در عشق شور و ختيماآم جان در

 خـدمت  ،محـدود  عمـل  دامنـه  بـا  كـه  اسـت  ذيروح و زنده موجود خود ،ديگر مطهر
 خـود  اصـلي  طبـع  از گوشـتي  حـالل  حيوان اگر .دهد مي انجام خود بدن به رانسبت بزرگش
 ،آن گوشـت  شـدن  اسـتفاده  قابـل  و پاك براي ،كند عادت خواري نجاست به و يابد انحرافي

 غـذاي  شده تعيين فقهي احكام در كه معيني مدت تا و ندنك منع نجاست خوردن از را او بايد
 زمـان  در ،ناپـاك  غـذاي  اثـر  در شـده  نجـس  سـلولهاي  .برگـردد  عـادت  آن   از تا دهند پاك

 كامـل  ازالـه  از بعـد  الهـي  شـارع  .گردد ميآن   جانشين تازه سلولهاي و رفته بين از مختصري
  .داند مي استفاده قابل را شتگوش پاكو را حيوان آن ،كافي زمان گذشت و نجاست

 حرام حيوانات مشتهيه قوه خواسته زيرا .نيستند استبراء قابل گوشت حرام حيوانات اما
 حيوان آن   حفظ با ،رددا بسزايي تأثير بدن كيفيت در كه ها  يناپاك و ها  يپليد به نسبت گوشت

 صـحرايي  ،نيابـد  حليت خوردنش لذا و يابد نمي تغيير انفعاالت و فعل در ها  يناپاك ازخوردن
  .ادرياييي باشد

 فـوق  خواسـته  كيفيـت  همانا ،حيوان گوشت حرمت يا حليت در اصلي ميزان بنابراين
 لحـاظ  از يـت كيف اين   تشخيص .است غيرمعلوم اي  پاره در و معلوم بعضي در كه است الذكر
هـا   يناپاك و ها  يپليد به نسبت ااي  كه است امكانپذير حيوان آن   تغذيه به توجه با منفي و مثبت
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  .نه يا است متمايل
 حقيقـت  بـه  اسـت  چيـزي  حقيقت شدن مبدل آن   و است استحاله ،مطهرات اقسام از
 حالهاسـت  در بنـابراين  .شـود  خاكسـتر  و بسوزد آتش در نجس چوب كه اين   مانند ،چيزديگر

 در خـون  اگر .شكل تغيير نه است ذات تغيير ،ماهيت تغيير و است مطرح ء شي ماهيت تغيير
 ،بسـوزد  خشـك  صـورت  به وقتي اما ،است نجس و نشده واقع استحاله درمقام ،بجوشد آب
 بـا  ريـزي  قالـب  از بعـد  ،باشـد  شده نجس كه گري كوزه گل .است وپاك داده ماهيت تغيير

 زيـرا  ،اسـت  ماهيـت  تغييـر  حكـم  در ،رود بـين  از كلـي  بـه  آن   تنجاس وقتي ،زياد حرارت
  .روند مي بين از حرارت در و هستند آلي مواد نجاسات

 ،شـود  محـو  كلي به آنها نجاست كه دهند مي ماهيت تغيير وقتي نجس اشياء از بعضي
 يـا  ،طهـارت  شرط پس .گيرد نمي صورت ماهيت تغيير است باقي نجاست تا اشياء دراين لذا
  .يقين مرتبه تا آن از نجاست محو يا است ء شي يرماهيتتغي

 ايـن   .كردند حق تجلي و محبت آتش فداي را خود مجازي هستي هيزم ،كامل عارفان
 كـه  آن  است مبارك »حولها من و النار في من بورك« :فرمايد مي قرآن كه است مباركي آتش همان
 تحقـق  كـه  اليزال است بركتي ،صليا بركت .دارد قرار آن   پيرامون كه آن   و است آتش درون

 متجلـي  اليقـين  عـين  و اليقـين  حـق  تحقـق  از كـه  اسـت  »هللا حبا« يا و »هللا باح اشد« معلولآن  
 بر اشاره »حولها« و است »هللا حباً اشد« يا عشق بر اشاره »النار في« مذكور شريفه درآيه .گردد مي

  .خدايي و معنوي استحاله است ناي ،»هللا حباً«
 برخـي  شـده  معـين  فقـه  در كـه  خاصـي  شرايط تحت كه است ديگري هرمط ،آفتاب
 نجس ء شي استقرار و آفتاب مانع بدون تابش آنها جمله از كه ،نمايد مي تطهير را اشياءنجس

 و آثـار  كـه  الهـي  عقـل  معنـوي  خورشـيد  بـر  است اشاره ،آفتاب معنا در .است آن   مقابل در
 الهـي  عارفـان  كـه  اسـت  ايـن     ؛سـت ا ظـاهري  آفتـاب  از بـيش  بسي آن   وطهوريت خواص
 عـالم  ،منـور  شمس كه همچنان .توست الهي عقل صورت ،شمس كه بدان !سالكا :اند  فرموده
 از چـون  و گـردد  سوخته است زايد آنچه و شود پخته است خام هرچه آن   واسطه به و است
 يـب ج از چـون  نيز الهي عقل ،داي  پديد روشن روز و بزدايد را شب ظلمت ،سربرآورد مشرق
 گرداند مبدل علم روشن روز به را جهل شب ظلمت ،سربرآورد انسان جبلت جبل از و غيب

 .گـردد  سوخته است زايد آنچه و شود پخته است خام ،انسان وجود در هرچه آن   واسطه به و
 و كنـد  مشـكالت  حـل  و سـازد  آشكار را پنهان و نماياند مي بدو باشد نفس در كه صفتي هر

ــدالت ــه را معــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اشياء كل كنه به خويشتن حد در الهي عقل نور به انسان و نمايد كشف را مغيبات و دآر فهم
  .گردد محيط

 سـاير  و كنـد  مـي  پـاك  معينـي  مطهـر  را هـا  آلـودگي  برخي ،بسيارند معنوي مطهرات
 زيـادي  يهـا   يآلودگ كه هستند معنوي مطهرات بعضي اما .برنيايند آن   تطهير ازعهده مطهرات

  .است قرآني آيات و الهي كالم استماع آنها جمله از كه كنند تطهيرمي را
 انسان درون به ظاهري حواس ساير و باصره و سامعه قوه وسيله به ها آلودگي اي  پاره

 نفـوذ  دل در بـاطني  حـواس  طريـق  از معنـوي  قواي ضعف اثر در ديگر برخي و ،يابد مي راه
 اسـتماع  همانـا  كه دارد وجود طنيبا و واقعي مطهر يك ها آلودگي اين ههم مقابل در .كند مي

 فـرامين  و آيـات    آن بـه  كه باشند مصمم و متعهد كه آنان براي خصوص به ،است الهي كالم
  .كنند عمل

 آمال تمام كه است الهي پيشگاه باطناً ،شود تالوت الهي آيات   آن در كه مقدسي محفل
 مقـدس  كـالم  .اسـت  بـاطني  يها  يآلودگ تمام تطهير جايگاه ؛است متوقف آنجا در وآرزوها

 ،بـود  بازمانـده  ثمردهـي  از و خشـك  هـا  آلودگي اثر در كه را قلب بوستان طيبه اشجار الهي
  .گردد مي آنها باروري و رشد ببوس كرده آبياري
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  يباطن و ظاهري غسل و وضو
 طب در امروزه .است بسيار باطني و ظاهري فوايدي را غسل جمله از و اسالم احكام

 ايـن   .است پليدتر آلوده و نجس مواد ساير از ،آن در بيني ذره موجودات و مني كه شده ثابت
 اعضاء همه جنابت در .دارد خاصي ارتباط كبد و دماغ و قلب مانند بدن رئيسه اعضاء با مواد
 و قلـب  حركـات  در اضـطرابي  و ،عضـالت  و اعصـاب  همـه  در انقالبي ،شده تشنجي دچار

 شـرع  جهـت  اين   از .آيد مي پديد دماغ در تهييجاتي و خون در تموجاتي و ،عروق و  شرائين
 دماغ و ،دهد تليين را اعصاب و شود ترطيب بدن ظاهر تا كرده واجب را غسل اسالم مقدس
 آرامـش  ،اضـطراب  از بعد را جوارح و اعضاء و داي  حاصل تسكيني و تلطيف را كبد و وقلب
 عـالم  بـه  ورود لياقـت  و يستگيشا انسان تا نمايد رفع را حركات آن   از ناشي بد بوي و دهد
  .بيابد را قدس

 غسـل  و وضـو  جـايگزين  ،آب فقـدان  و شـرعي  عـذر  موقع در كه است عملي تيمم
متناسـب  خـود  اصـل  بـا  فايده در كه باشد چيزي غسل و وضو مقام قائم بايد ظاهراً .شود مي



 72 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

ـ  حكمت پس ،است آب با شستشو و نظافت برخالف تيمم در آلودگي خاك ليكن ،شود ن  اي
  :كه است آن پاسخ ؟چيست جايگزيني

 نمـاز  اصل مانند نيست تغيير قابل ذاتي مطلوب .توصلي و اصلي :دوقسمند بر تكاليف
 مكمل كه توصلي واجبات اما .خشوع و تواضع دليل و است عبوديت مظهر و دعا حقيقت كه

 در توانند مي و تبديلند و تغيير قابل ،سجود و ركوع ،قعود و قيام ،وضو چون اند  اصلي غرض
 حـرج  رفـع  بـراي  مقام قائم پذيرفتن و بدل قبول اين   .درآيند نيز ديگر صورت هب لزوم موقع
 ،»اليسـر  بكـم  اهللا يريد« مرض توليد و شود غرض نقض گيرد سخت مقدس اگرشرع زيرا ،است

 تاريكي را دل رفته رفته ،دارد معذور را خود و كند عادت عبادت ترك به يكسره انسان اگر و
 بـه  ورود اجـازه  و جـايگزيني  ايـن    حكمـت  بنابراين .گردد مهجور روحض ازفيض گرفته فرا

 تا است مسامحت و اهمال به گرايش عدم و عبادت الفت و انس نشدن منقطع ،قدس مجلس
  .گيرد آرام گشته متصل خدا به دل

 كـه  عـذري  به نظر سالك اكنون .است انكسار و خضوع الهي پيشگاه در حضور شرط
 تـا  كند بيشتر تواضع و خضوع اظهار به آن   جبران ،دارد آن   به دسترسي عدم يا آب عمالازاست
 بـر  و زدن برخـاك  دسـت  معاني از چه .دارد اعالم خدا به نسبت را خود بندگي وسيله بدين
 تقاضـاي  و عفـو  درخواسـت  اقتضاي كه ،است فروتني و خاكساري رااظه ،خودكشيدن روي

 بـا  مبـارزه  در نيـز  خـاك  كـه  دانسـت  بايد ،آن بر عالوه .است همين عنايت وشمول حمايت
  .»طيبا صعيدا فتيمموا« است آب حكم در بودن شرطپاك به ،ميكربها

 محسـوب  عبادت ترك ،ماهانه عادت اماي  در بانوان روزه و نماز تكليف بودن ساقط اما
 صـحت   آن مقدمـه  كه است تقرب كمال و خيرمعنوي حصول ،عبادت از نظر زيرا .گردد نمي

 قـل  المحـيض  عـن  يسـئلونك « اسـت  نـاراحتي  و بيماري نوعي حيض و ،است جسمي و روحي
  .»هواذي

 خارج تعادل از را روح آثارشان نه و اند  روحي ضعف علت نه ،جسمي امراض اي  پاره
 سـبب  عبـادت  بـه  قيـام  ،زنـان  اكثـر  در زيـاد  روحي ضعف علت به حالت اين   در لكن .كند

 مالحظـه  با نرواي  از .گردد روحي و جسمي خسارات موجب ابس چه نشده خيرمعنوي حصول
 از خـودداري  بـه  حـال  ايـن    در است امر ،افراد باطني و ريهظا و اخروي و خيردنيوي كمال

 ايـن   بسـا  چه ،شروط فقدان صورت در اال و است حداكثري و حداقل را اماي  ناي  البته .عبادت
  .انجامد طول به سالها حتي و ماهها مدت
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 تطهيـر  موجـب  غسل و وضو اين   اما ،است امر غسل و وضو به گرچه الهي ماحكا در
 را انسـان  ،روحـي  تطهير همراهي بدون جسمي تطهير .روحاني تطهير نه است كالبدجسماني

 حضـرات  مأموريـت  و اسـت  نفـس  هالكتها و اخالقي رذايل همه منشأ .نرساند هدفاصلي به
 از تطهيـر  از مهمتـر  بسـي  عيـوب  از نفس تطهير .است آن   تطهير يابر اولياء و واوصياء انبياء

 هـا  مـدت  لـذا  ،بمانـد  بـاقي  نفـس  در سـالها  اسـت  ممكن نفساني قذرات ،چه است احداث
  .گردد پاك ازعيوب نفس تا بايد مجاهدت

 هرچـه  .سـليم  عقـل  بـا  نفـس  تطهير و است امكانپذير غسل و وضو به احداث تطهير
 طهارت اين   حصول و بوده قويتر انسان باطني عقل ،باشد بيشتر معرفت و علم و ماناي  مراتب
  .است بيشترميسر قلبي

 لحـاظ  از اسـباغ  .اسـت  الزم وضـو  در اسباغ رعايت :فرمايد مي )ع(صادق امام حضرت
 و آداب رعايـت  و ،وضـو  اعضـاء  همـه  بـه  آب رسـاندن  بـه  اسـت  وضو نمودن كامل ،ظاهر

 تمـام  طهـارت  ،بـاطن  معنـي  برحسـب  سابغ طهر اما .رسيده انور شرع از كه است مستحباتي
 آلوده نمازگزار و گيرنده وضو وجود از اي نقطه تا فكر و بقل و باطن و ظاهر از است وجود

  .نباشد اخالقي رذايل پليدي و گناه نجاست به
 ديگـري  غسـل  و وضـو  ،ظـاهري  وضـوي  و غسـل  بـر  عالوه را الهي عارف بنابراين

 غسـل  و وضو اگر .الهي عهد آب از غسل و وضو ؛انقطاع و عشق آب از غسل و وضو.است
 باطني غسل و وضو با آني هر كه است عارف سالك بر ،است واجب موارد اي  درپاره ظاهري
  .است نسايري ماوراي او وظايف كه باشد

 نشـود  حاصـل  انفصـال  وضـو  در تـا  »اتصـال  والصلوه فصالان الوضوء« :اند  فرموده بزرگان
ـ  آ حاصل صلوه كماليت ،شود جمع اتصال و فصالان اين   چون .نيست اتصال ،درصلوه  در .دي

 كـه  گـردد  عيـان  حقيقـت  ايـن    و گردد نمودار باطني قبله و برخيزد جهت كه است مقاماين  
 قبلـه  بـر  اسـت  اشاراتي معنا در ،الهي فقه در آن   از انحراف يا و صحت كيفيت و قبله احكام
 تعـالي   حـق  نشـيمنگاه  كه است كامل انانس قلب در ازلي قبله كامله تجلي .دلها ازلي و باطني
 او كلي و جزئي حركات و انسانهاست استكمالي حركت در كل قبله ،كامل انسان آري .است

 حقيقـي  شـرط  او از تبعيـت  و اوست جاديهاي  و وجوديه طيبه شجره ثمره .است همه سرمشق
  .است عقبي و دنيا در سعادت
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  نعارفا نماز و نماز حقيقت
 اسـت  نمـاز  ،احديت پيشگاه در ديني اعمال و فرايض مهمترين و عبادات محبوبترين

 كـردن  مسـتقيم  ؛تصـليه  از اسـت  مشـتق  صـلوه  .است بسيار آن   فضيلت در اخبار و آيات   كه
 بـا  نمازگزار .گويند تصليه ،آن به دادن حرارت و آتش به كردن نزديك اثر در را كج چوبهاي
 ،ازلـي  شـمس  بـه  قـرب  و صـعودي  حركـت  در حاصـله  حـرارت  بـا  ويـ اعل مبـدأ  به توجه
  .نمايد مي تعديل را نفس يها يكجرو

 ونيـاز  راز هـم  نمـاز  .نيسـت  جدا اصول از واقع در لكن ،است فروع جزو ظاهراً نماز
 .نبـود  سـعادت  باب مفتاح و دين ستون واال ،توحيد مراحل سير هم و است حق با ومناجات

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

 بـه  اسـت  انسـان  نسبت مانند عبادات ساير به آن   نسبت كه بس همين نماز عظمت در
 را فرشـتگان  از هريـك  .نامنـد  مي الهي معجون و جامع عبادت را آن   عارفان .موجودات ساير
 .قعود در برخي و قيامند در بعضي ،نكنند تجاوز آن   از كه ودمحد حدي و معلوم است مقامي

 زماني و است ركوع در گاه ،قعود در گاه است قيام در گاه ،وجود جامع نسخه اين    ،انسان اما
 افعـال  از هريـك  ،اسـت  مخصوص اثري و فعل را انسان اعضاء از هريك كه چنان .درسجود

  .دارد اي ويژه آثار نيز نماز
 ارتبـاط  برقـراري  آن   تشـريع  از هـدف  ،است اسالم تربيتي مكتب درس نعاليتري نماز

 با نماز كه دانند نمي ليكن ،خوانند مي نماز بسياري .بندگي استحكام و يكتا خداي با است بنده
 آن  از سـودي  ،نمـاز  اصـلي  هـدف  از غفلـت  بـا  علـت  بـدين  و كند مي چه آنان وروح جان
 نـص  بـه  كه آن   با نرواي  از ،انسان نيروبخش نه و ستا جان روشنگر نه ازيمن چنين .برند نمي
 از پـس  را نمـازگزاران  از بسـياري  ولـي  ،اسـت  منكر و فحشاء از انسان بازدارنده نماز ،قرآن

 حقيقت نه ،اند  آورده بجا آنان آنچه واقع در .نيست گناه از خويشتنداري نيروي سالها گذشت
 از را طبيعـت  خـدر  و مادي عالم حجاب در نبازماندگا .است بوده ازآن يتصور تنها كه نماز
 عمـري  از بعـد  كـه  بـاالتر  اين    از خسارت و ندامت و حسرت كدام .نيست خبري معنا عالم
 را آنان تنها نه ،است انسانيت كمال صورت تحقق و سعادت كمال مايه كه چيزي راه در تعب
  !ددگر ظلمانيه حجابهاي و قلبيه كدورت هيما كه ،ندهد معنوي بهره هيچ

،صـورت  مقابـل  در .اسـت  بـاطني  و قلبـي  اعضاء انسان براي ،ظاهري اعضاء همانند
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 و چشـم  ،صـورت  داراي نيـز  انسـان  باطني قلب ،ظاهري پاي و دست و زبان ،گوش ،چشم
 ذكـر  .بـاطني  و ظـاهري  :اسـت  گونـه  دو بـر  ذكر .است معنوي امهاياند  ساير و وزبان گوش
 :اسـت  سجود دو را او همچنين .دل لسان به باطني ذكر و گردد جاري ظاهر لسان به ظاهري
 پيشـاني  ،دومي در و يابد مي تماس خاك با ظاهري پيشاني اولي در .سجوددل و جسد سجود

  .است حق بر واقعي تعظيم كمال آن كه ،الهي بارگاه خاك بر دل
 و قلـب  عضـو  بـا  هماهنـگ  ،ظاهري عضو عمل كه است وقتي اعمال مقبوليت كمال

 بـه  ظـاهري  ذكـر  مـثال  .نيسـت  بهايي را ظاهري عضو حركات صرف اال و گيرد انجام باطن
 ،بـاطن  زبـان  و باشد ذاكر ظاهر زبان كه بسا .باشد همراه قلب زبان با كه است مقبول شرطي
  .باشد ظاهر بانز برخالف دل زبان يا و ساكت

 معـال  بـه  مربـوط  جسـمي  اعضـاء  .نيست ظاهري اعضاء با مقايسه قابل باطني اعضاء
 و قـدرتها  همـان  واقـع  در بـاطني  اعضـاء  .پـاك  عـالم  بـه  مربـوط  ،باطن اعضاء و خاكاست

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

 عمـل  و علـم  آري .نباشـد  ظـاهري  پر و بال با مقايسه قابل هرگز كه يپر و بال آن   ،نمايد مي
  .دهد مي پرواز معني و حقيقت عالم در را خود صاحب كه است دوبال خدايي

 واسـطه  بـه  بدن كه بسيط است جاني و اعضاء از مركب است بدني را انسان كه چنان
 نـام  بـه  است باطني و افعال از مركب است ظاهري نيز را نماز ،گردد مي آثار و افعال منشأآن  

 پيكر و بيجان بدن كه چنان .قبول قابل و گردد ثواب منشأ وسيله بدان نماز افعال كه ،اخالص
 جمـال  عاشقان در ناب اخالص تجلي .نكند نياز رفع نيز اخالص بي نماز ،نيايد بكار روان بي
 نهايي مرتبه به كرده يط را تكامل و بندگي مراحل محبت و عشق با آنان ،است ازلي كمال و

  .بخشند مي تحقق خلقت واالي اهداف به و نهند مي قدم كماالت
 و محبـت  ،اميـد  ،تـرس  :اسـت  چيـز  سه اين   از يكي عبادت انگيزه بزرگان كالم به بنا
  :قسمند سه لحاظ اين از كنندگان عبادت

 اشـعار  كه »الدين يوم مالك« شريفه هاي  و ،عذاب از امنيت خاطر به غالمان عبادت - اول
  .است آنان محرك ،دارد مجازات و حساب روز به

ـ   و ،آن نعـم  و بهشـت  بـه  رسيدن اميد به سوداگران عبادت - دوم  الـرحمن « شـريفه  هاي
  .است ناناي مشوق ،دهد مي الهي نعمتهاي نويد كه »الرحيم
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 نـه  شاناي   عبادت ،الهي ذات به محبت و عشق جهت به اولياء حضرات عبادت - سوم
ـ   و اسـت  سپاسـگزاري  و طاعت محض بلكه ،دوزخ از خوف نه و بهشت عطم به  شـريفه  هاي
  .است آنان انگيزه مكمل و متمم آن باطني معاني و »نستعين اكاي و نعبد اياك«

 تعـالي   حـق  نرواي  از .كند مي اثر قبول ديگري از هريك و است تعاشق روح و بدن ميان
 .نمايـد  مبدأ به توجه كمال و گردد متأثر آن   از روح تا فرموده مقرر خشوع و خضوع با نمازرا
 بحـر  در ،كيسـت  او چـپ  و راسـت  بـر  نداند مصلي كه است آن   خشوع :اند  معنافرموده اهل

  .بگدازد جمال و جالل انوار ظهور آثار شعله از و ددرگ مستغرق شهود
 ،قلبـي  نهطمأني .ديگر اي  طمأنينه را آن   باطن و بايد اي  طمأنينه را عبادات و نماز ظواهر

 .رسـاند  اتمـام  به آن   با را اذكار و عبادات نمازگزار كه است خاطري اطمينان و قلب سكونت
 تأكيـد  اسرار از يكي .نشود منفعل آن   از قلب ،يابد انجام قلبي تزلزل و اضطراب با كه عبادتي

 يقلبـ  حظـوظ  بـه  ذاكر تا تكرار اثر در است قلب انفعال و تأثر حصول ،دائم وذكر عبادت بر
  .برسد نمازواقعي از حاصل

 مرتبـه  و ظـاهر  حد از و است قلبي آثار فاقد ،باشد خبر بي آن   از دل كه عبادتي و نماز
 يـا  مـوت  سـكرات  هنگـام  در بسا چه و ،نرسد اعلي ملكوت و نفس باطن مقام به بدن ملك
ـ  خـالي  دست آدمي و گردد محو دل صفحه از آن   آثار كلي به مرگ از پس شدايد و اهوال  هب
  .رود احديت پيشگاه

 نتايج موجب كه است قلبي انبساط و بهجت ،عبادات ساير و نماز قلبيه آداب از ديگر
 احتـزاز  بايـد  سالك .است عبادت اسرار از برخي كشف و علم ابواب از بعضي فتح نيكوبلكه

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

 ملـك  در است الهي نفس اراده شدن نافذتر ،رياضات و عبادات نتايج و اسرار از يكي
 بـاطن  ملكـوت  تسـليم  و ماننـد  باز خودسري و عصيان از تن كشور در منتشره جنود تا بدن
 زمـام  و گيـرد  قوت مطمئنه نفس اراده و شود نافذ و جاري ملك در ملكوت امر ؛گردند قلب

 و تسـليم  بـه  ماناي  از نفس جنود كه است مقام اين   در .بگيرد شيطان و رهاام نفس از را اختيار
 انجـام  بـه  است منوط مذكور مراتب تحقق .شوند داده سوق فنا به ازرضا و رضا به تسليم از

ـ   حاصل تمكن و انس و حق ذكر به عشق و محبت تا قلبي وبهجت سرور روي از عبادت  داي
  .است شديد عنايت بدان را سالك كه است ماتيهازم او ذكر و خدا به انس ،چه
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 سلوك مراتب از مرتبه هر در بايد سالك .است مراعات ،عبادات و نماز ديگر آداب از
 رفـق  بـا  و كنـد  خـود  حـال  رعايـت  ،عمليه يا نفسانيه يا علميه مجاهدات و رياضات از اعم

 زيـرا  ،شـود  گسـيخته  عنان زياد گيري سخت اثر در نفس .نمايد رفتار خويش فسن با ومدارا
 اسـت  ممكـن  ،رياضـت  زيـاد  فشـار  تحت شهوت آتش شدن تيز و طبيعت مقتضيات تراكم
 اختيـار  بي زاهدي يا شود گسيخته عنان سالكي اگر .بسوزاند را تن كشور شده محترق عاقبت
 است حق طريق سالك بر بنابراين .نبيند نجات وير هرگز كه افتد پرتگاهي به بسا چه ،گردد
ـ   و احـوال  اقتضـاي  بـه  و گيرد بدست سلوك اماي  در را نفس زمام حاذق طبيبي همچو كه  اماي

 كامـل  اعانـت  را او تا ،فرونشاند مشروعه طرق به را شهوت آتش و كند رفتار نفس با سلوك
  .نمايد حق راه سلوك در

 چشـم  هـم  ،نماز حال در نمازگزار .رجاست و وفخ ،عبادت قلبيه مهم آداب از ديگر
 مجرمـي  همچـون  ربوبي مقام عظمت و قهر خوف از هم و دارد الهي واسعه رحمت به طمع

 مقـام  بـه  او تعالي و ترقي مهم عوامل از بنده در اميد و بيم .است پرتشويش و نااميد ،محكوم
 بـه  و كنـد  مهار را شهوات به مايل و سركش نفس تواند مي بيم واسطه هب زيرا.است عبوديت

 از بسياري در نرواي  از .گردد آسان و سهل وي بر عبادت مشقات و زحمات تحمل ،اميد ياري
 مـان اي  اهل درباره كه چنان ،است شده بليغ ترغيب و تحريض ،سعادت عامل دو اين هبآيات  
ـ  نمازگزار .»طمعا و خوفا ربهم يدعون المضاجع عن جنوبهم تتجافي« :فرمايد  و خـوف  بـال  دو بـا  دباي
 اي  پـاره  در .بپيمايـد  را حقيقي معراج اين   منازل و داي  پرواز به سفرروحاني اين   فضاي در رجا
  .باشد متساوي و ازهاند هم بايد سعادت بال دو اين هك شده تصريح روايات از

  :است نظر دو ،ممكن و واجب بين را حقايق به عارف انسان
 كـه  دانـد  مي عمال يا عينأ نظر اين   در .ممكنات يعجم و خود ذاتي نقصان به نظر يكي

 مجـال  ضـيق  از هـم  تعبيـر  ايـن  هبلك ،رفته فرو نقص و امكان ظلماني بحر در ممكنات تمام
 معـارف  و طاعـات  و عبادات تمام اگر لذا .است شيئيت بر فرع ،فقر و نقص واال است سخن

 ،نباشد نصيبي را او ذلت و خوف و خجلت و سرافكندگي جز ،برد ربوبيتساقد محضر به را
  .نيست تصرفي آن در را ممكن و اوراست همه محامد

 اسـتعداد  سابقه بي كه اوست واسعه رحمت بساط بسط و واجب كمال به نظر ،ديگري
 خـوف  چنـين  كمالي تحقق در .است گشوده بندگان روي به بخشش و لطف ابواب ،وقابليت

طمـع  و عـذاب  خـوف  از دور به عبادتش و ديا  نايل احرار اولياء مقام به سالك كه ورجاست
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 قلـبش  ،نباشـد  دنيوي امور به نسبت مراقبتي و انتظار هيچ را لكاس مقام اين   در .گردد بهشت
  .بگسلد را حق غير به پيوند هاي رشته همه و گردد حق متوجه مدام

 حضـور  هرچـه  ،اسـت  قلـب  حضور و توجه كيفيت و كميت لحاظ به عبادت مراتب
 آن  نمـاز  و عبـادت  از الهـي  پيشـگاه  در عديـده  روايات بنابر .ارزشمندتر بادتع ،بيشتر قلب
  .باشد يافته انجام قلب حضور با كه است مقبول مقدار

  :دارد مراتبي نيز كيفيت لحاظ به نماز
  .است الفاظ به توجه كمال ،اول مرتبه
  .است ظاهريه معاني به توجه كمال ،دوم مرتبه
  .است باطنيه عانيم به توجه كمال ،سوم مرتبه

 عبـادتي  چنـين  ،تعـالي  و تبارك خداي اقدس ذات به است توجه كمال ،مرتبه آخرين
  .نشود حاصل واصلين و كامل عارفين جزبراي

 قـدري  بـه  دل مراقبـت  در و برگرفتـه  پـيش  از را شـهوات  ،نفس تزكيه اثر در عارفان
 شـان اي  دل بـر  حـق  ذكر .ذردنگ شاناي  دل بر چيزي احوال همه در خدا ذكر جز كه اند  كوشيده
 طوري به آمده حاصل را آنان ،معرفت حقيقت و وارسته بشريت ظلمات از دل و گشته غالب

 اسـت  قـادر  تعـالي   حق كه واقفند آنان .يابد نمي انفكاك دلشان از رگزه قلبي وسجود ذكر كه
 اسـت  مطلق غني او .كند افزونتر يا و نمايد سلب آنان از آني در ،فرموده عطا كه را نعمتهايي

 حاجـات  درخواست به را خود بندگان فرموده امر اتصاال .فقيرند و نيازمند همه او ماسواي و
 حقيقـي  مـؤثر  ولـي  داده قرار عالم در را اسباب نظام گرچه .را آنها بتااج فرموده ضمانت و

 عـدم  با چه و اسباب وجود با چه اوست حقيقي دهنده روزي و شفا ،اوست اقدس ذات تنها
  .آنها

 نتيجـه  ،اخـروي  وسـعادات  عاليـه  درجـات  وجمله شريفه ومنازل مراتب جميع حصول
 و وخضوع معرفت ميزان به آنها ارزشمندي ومراتب ،است بنده عبادات اشجارةثمر و طاعات
 ،قلبـي  :است نوع سه به آنهاةهم بازگشت ولي دارد بسيار انواع اگرچه طاعات .اوست خشوع
 ،معرفـت  ،صـدق  ،رضـا  ،تسـليم  ،شـكر  ،صـبر  ،توكل ،توحيد مانند قلبي طاعات .مالي ،بدني

 و روزه و نمـاز  ماننـد  ،دارد تعلق حق به اول نوع ،است نوع دو بدني طاعات .غيره و محبت
 اول نـوع  .عبوديـت  حقـوق  اداي بـه  قيـام  و تـن  و مـال  بـا  است احسانآن  و ،خلق به دوم نوع

 از كننـد  طاعتي اگر غافالن .نگردد ميسر يمعان اين   را غفلت اهل و نشايد را قلوب جزارباب
 اي  فايـده  چنـدان  آن   از و اسـت  روح بـي  جسـد  ماننـد  طاعت چنين و بود عادت و رسم سر
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  .نشود حاصل
 مجاهـدات  و متواليه افكار ميدان در را نفس توسن و دارد مسلوك را خدا طريق هركه

 طالـب  و را ظلمـاني  عـالم  لمشـاغ  خـود  نفس از باشد تارك كه حالتي در ،كند تدبير متعاليه
 مجردات مشاهدات به ،را او حالت اين   شود مستقر چون ،را روحاني عالم واال همت به باشد

 ،مـردم  از شـرم  يـا  عادت و رسم سر از سجود و ركوع و قيام كه دريابد و بشكافد استارپندار
 و اسـت  معنـايي  را صورت اين   و موصوفي را صفت اين   .است نماز ظاهري وصفت صورت

 نمايند خروج حظوظ و مرادات جمله از ،كنند عبادت قصد چون كه داي  درست كساني ازاين  
 نسـيم  بـه  و نمـوده  مضمضه قلبي ذكر طهور شراب به و ،بشويند اهللا  ماسوي ترك به دستها و

 توكـل  زالل بـه  مـرفقين  و بشويند معرفت آب به خود روي .كنند استنشاق الهي اسرار روايح
 بـر  صـدق  اقدام اثبات مالزمت به و ،كشند سر بر مسح افتقار و تواضع الح به و دهند غسل
 حقيقـي  كعبـه  بـه  دل روي ،كعبه به صورت توجه وقت در و كنند پاها مسح ،عبوديت بساط
  .كنند

 دولت صبح »اهللا بسم« در .بينند محو كبريا آفتاب اشعه در را كاينات ذرات »اكبر اهللا« در
 كـارگران  .گردد مكشوف نامتناهي اقدس ذات انعام و افزار »هللا مدالح« در و كند ظهور عاشقان
 به پس .ندلمشغو جهانيان تربيت به چگونه »العالمين رب« پرده زير در كه بينند را تقدير كارگاه
 مـوج  پـس  ،كننـد  نوش »الرحيم الرحمن« ساقي دست از طهور شراب ،رحمانيت درياي ساحل
  .ازداند رحمت درياي لجه به و دريابد را شراب آن مخموران ،ارادت

 مالـك « حقيقـت  ،آميزد ابد بحر با ازل بحر و برخيزد ميان از شاناي  موهوم وجود چون
 سـاحل  بـه  و بگيرنـد  شـان اي  گريبـان  حكمـت  غواصـان  و سباحان پس ،شود ظاهر »الدين يوم
 امـداد  طلب به پس ،بندند جان ميان بر »نعبد اياك« بندگي كمر ،شوند هشيار چون.ازنداند  دريا

 به بشري حضيض از ترقي معراج و ،گيرد سرائيدن »نسـتعين  اكاي  و« زبان بلبل ،تيعنا و توفيق
  .داي گفته »المستقيم الصراط اهدنا« و شود مكشوف جبروت سرادقات

 و آرنـد  ياد ،خوردند مي خطاب شراب هم با ارواح عالم مجلس در كه رفيقاني از پس
 كـه  بيننـد  را مخـذول  مـردودان  و مهجـور  محرومـان  پـس  .داي  هگفت »عليهم عمتان الذين صراط«

 علـيهم  المغضـوب  غير« گرفتارند قهر صفات اغالل و سالسل به و مانده شرك و شك درظلمت
 از و بـارد  شـان اي  صـدور  صـحراي  بر آسا باران ،ازلي عنايت پس .شود وقت ناطق »والالضالين
  .گردد شكفته هريكي دل تانبوس در قاناي رياحين و عرفان ازهار هزار هرقطره



 80 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

 كحـل  بـه  را دلشـان  ديـده  و كـرده  خطـف  دنيوي شواغل از عنايت كمند به را ايشان
 اسـرار  تـا  گردانيدنـد  مـنعكس  شـان اي  دل آئينـه  در را حقـايق  نقوش و نمودند روشن هدايت
 و ونفس ردندك فهم »الجنـه  لهم انب اموالهم و فسهمان المؤمنين من اشتري اهللا ان« اشارت از را آفرينش

 دينـي  بـرادران  شفقت و خدمت كمر و كردند صرف عبوديت حقوق اداي راه در را خود مال
 مؤمنونلمـاا ان« حقيقت اسرار و ساختند احسان و مبرات انواع رهگذر را خود و بسته كمر بر را

 :فرمـوده  )ص(اكـرم  رسـول  حضـرت  چـه  ،كردنـد  احيا ،بود مرده غفلت اهل ميان در كه »اخوه
 پـس  .دارد مـي  اسـتوار  را ديگر خشت آن   از خشتي هر كه هستند عمارتي ديوار مانند مؤمنين

 را يكديگر همه و باشند يكديگر يار دنيا و دين كارهاي در بايد دارند اي  بهره ماناي  از كه آنان
  .دانند مساوي »اخوه المؤمنون ماان« حكم به آخرت سفر تكاليف بار كشيدن در

 ،كردنـد  معلـوم  حق طريق مردان بر را دنيا حقارت و ساستخ ،ماناي  و عقل صفاي به
 بـه  وي از نعمتي هر كه ديدند يقين نور به ،دريافتند را دنيا حيله و مكر اصناف و انواع شاناي  

 از سـروري  شاخه هر در و ريخته حرمان باران ،آن از دولتي هر سر بر و آميخته محنت هزار
 دنيـا  زخـارف  از پـس .بيختـه  فرقـت  غربـال  صـد  به انسي هر و ،آويخته وثبور ويل هزارآن  

  .شمردند غنيمت سرمدي سعادت و ابدي نعيم حصول در را عمرقصير اماي و كردند اعراض
 مركـب  از را مقـدس  روح كه اند  حقيقت ميدان جانبازان و طريقت كوي عياران ايشان

 و ،تندبشكسـ  عشـق  آتـش  زور بـه  و صـولت  به را لشگريانش و نفس و كردند پياده حدوث
 قـرب  بسـاط  بـر  را عقبـي  و دنيا نعلين لوث و روفته طبيعت خانه از را بشري خاشاكاخالق

  .تاختند محبت ميدان در شوق مركب »يحبونه و حبهمي« نسيم بوي به و كردند طرح
 استكشـاف  مقـام  قيـام  كـه  ،شـدند  نايل قعود و سجود و ركوع و قيام حقيقت به آنان
 مقـام  ركـوع  و ؛است انبساط و اهتداء و استواء و احتواء و ارشاد و انباء و ارتقاء و واستغراق

 و تمكـن  و حضـور  مقام قعود و ،عبوديت نهايت و انكسار مقام سجود و است تواضع كمال
  .است اسرار كشف و ستارا ورفع استقرار

 اسـالم  جمـال  .اسـت  دل كـار  سلم ،»مني فهو اسلم من« :فرمود )ص(اكرم رسول حضرت
 مسـلماني  را پرسـتي  عـادت  .كشـي  خـدائي  معبـود  بـه  هـوائي  معبود از رخت كه بيني آنگاه

  .است كفر ،عارفان درآئين ،خواندن
نفـس  كـه  اسـت  كسي عارف .پرد مي الوهيت عالم در كه ملكوتي است طايري عارف
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 كسـي  عـارف  .اعلـي  عالم به دلش و باشد ادني عالم در تنش كه گردانند او دل رنگ به را او
 ،فطـرت  و اسـت  عبوديـت  مقـام  »اله ال« .رسيده »اهللا اال« به و نهاده واپس را »هال ال« كه است
 آن  كامـل  جان ،شود بيجان جان »ال« دايره در .الوهيت و است واليت عالم مقام »اهللا اال« ليكن
 ايـن    ،نبـود  جان كماليت را آن   ،ندهند راه »اهللا اال« به را او كه جاني .رسد »اهللا اال« به كه است
  .عارفان صلوه است
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  يباطن و ظاهري مساجد

 شده صادر احكامي آن   براي و دارد خاص قداستي و حرمت مسجد ،الهي شريعت در
 مقدسه اماكن اين   ظواهر مشمول هم كه ،آن آباداني و تعمير ،تطهير ،اعتكاف مورد در ازجمله
  .آنها بواطن هم و است

 از ولـي  آبـاد  بنـا  و ظـاهر  حيث از مساجدشان كه آمده آخرالزمان احاديث و اخبار در
 يـا  و آن   در شكسـتگي  شـدن  پديـدار  بـه  مساجد ويراني .است ويران ارشاد و هدايت جهت
ـ   نظـر  به ويران و مخروبه ظاهراً كه مسجدي بسا .نيست استحكامش از شدن كاسته  ولـي  ،داي

 عنـا م در ولـي  آباد ظاهري حيث از كه مسجدي بسا و ،نباشد آن   از آبادتر مسجدي درحقيقت
  .است ويران

 بـاطني  ويراني و آبادي عمده زيرا .اصلي نه است فرعي شرايط از مساجد ظاهر تعمير
 اگـر  ،يكسـانند  نـدو اي  معنـا  در و نيسـت  مهم زياد آن   ظاهري ساختمان ويراني و آبادي .است

 تـالش  بـاطني  جهـت  از خصوصاً مساجد تعمير در كه افرادي .است جزئي باشد هم تفاوتي
 ويرانـي  در كـه  افـرادي  بـراي  عكـس  بـر  .دارند عظيمي پاداش و اجر لهيا يشگاهدرپ ،نمايند
  .است اخروي و دنيوي كيفر ،كوشند مي مساجد

 ويـران  اگـر  كه - آبادند هميشه كه دارند وجود ديگري مساجد ،مساجد اين   بر عالوه
ـ  اگـر  كـه  هسـتند  مساجدي نهااي  .محفوظند حوادث دستبرد از و - نيستند باشندمسجد  و سان

 بـه  و حـق  عارفـان  قلوب در مساجد اين   .كنند ويران را آن   توانند نمي هرگز ،متحدشوند جن
 ويرانـي  آنهـا  براي و اغيارند و اهريمنان از خالي همواره ،شده جاداي  حق نظر به و حق دستور
 محبـوبين  و اسـت  تعـالي   حق نشيمنگاه كه هستند مساجدي تنها نهااي  .نيست باطني و ظاهري
 جايگـاه و »فيـه  تقـوم  ان احـق  يوم اول من التقوي علي اسس لمسجد« .است نظر آن   بر پيوسته را الهي

  .»يتطهروا ان يحبون رجال فيه« الهي مردان اعتكاف
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  يمعنو روزه و ظاهري روزه
 اسـت  بسـيار  اخالقي و روحي ،جسمي فوايد را روزه .است روزه عبادات مهمترين از

 بعضـي  در حتـي  و هـا   يبيمـار  از خيلـي  بخش شفا هروز .است جسمي فوايد آن   كمترين كه
  .است درمان راه بهترين الاقل يا و فرد به منحصر عالج ،موارد

 طـوالني  ،اي  نشاسـته  و زالليـه  مـواد  تخمير با همراه امعاء مزمن و حاد هاي  التهاب در
 عـدم  اثـر  در غالباً چاقي بيماري .است مضر آن   عكس و مفيد غذا و آب صرف فواصل شدن

 بـرهم  را جسـمي  قـدرت  بـا  وزن تناسب اصل و آيد مي وجود به حركتي بي و غذايي تدالاع
  .است افطار و سحري در غذا اعتدال رعايت با داري روزه آن عالج طريق بهترين ؛زند مي

 ويـژه  بـه  مفاصـل  مـزمن  و حـاد  هاي  التهاب ،قند بيماري ،فشارخون به مبتاليان براي
 چـه  .است چاره راه بهترين داري روزه ،تورم با توأم قلبي ايدرده براي نيز و ،باچاقي همراه
 و پيشـگيري  راه و سالمتي بيمه بهترين لذا ،نباشد ممكن مرض تشخيص آغازبيماري در بسا

  .است روزه ،ها يبيمار اين از امنيت
 و اسـت  حـرام  بيمـاران  برخـي  بـر  روزه زيرا ،نيست بيماري هر شفابخش روزه البته
 بگيريـد  روزه« كـه  )ص(اكرم رسول حضرت كالم .نيست روا بينند زيان روزه زا كه برتندرستاني

 علـت  را روزه كـه  اسـت  كسـاني  پاسـخ  هم و روزه از فوايدي به اشارت هم »شويد تاتندرست
  .دانند مي بيماري

 بـا  گرسـنگان  حـال  از دار روزه تـا  نيست گرسنگي تحمل صرفاً روزه فلسفه همچنين
 حكمـت  يـا  فايـده  .فقرا بر نه شد مي واجب اغنياء بر فقط وزهر صورت اين   در چه ،خبرشود
 و خويشـتنداري  قدرت داراي آدمي تا »تتقون لعلكم« شده بيان مجيد قرآن خود در روزه اصلي
 و عمـومي  مصـالح  رعايت زيرا .نكند مردم حقوق به تجاوزي گونه هيچ و گردد خدايي اراده

  .است شخصي مصلحت مراعات و يفرد آزادي از تر ضروري مردم حقوق از حمايت
 فلسـفه  بيـان  عهـده  از عادي افكار و غيبي است امري شريعت حكمت و علت اصوالً

 شـرع  حكـم  تعليـل  معنـي  به ،اطالع بي افراد از اي  عده بافي فلسفه نرواي  از .برنيايند آن   وفايده
 شـرع  خـالف  آن   تعطيـل  ،بـوده  فقه علم در مهم شرايط از عقل كه حالي در ،است خالفعقل

 اهلـش  بـر  آن   بـاطني  و ظـاهري  منافع يعني احكام حكمت بيان الهي ارفعم ازديدگاه .است
  .آزاد زمينه اين در پاسخ و پرسش و است باز همه روي به باب اين ،بوده روا و جايز

در دار روزه شـخص  .است امر نيز باطني روزه به ،ظاهري روزه به است امر كه چنان
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 روزه او بـاطني  و ظاهري اعضاء همه و بنمايد را جنبه دو هر اعاتمر بايد رمضان مبارك ماه
 روزه از لكـن  نباشـد  روا او بر روزه ،نيست ظاهر داري روزه شرايط واجد كه كسي.باشد دار

  .يستنمعاف باطني
 الهـي  احكـام  در كـه  چيزهـايي  و آشـاميدن  و خوردن از است خودداري ،روزه ظاهر

 مراتـب  در و فرموده نهي و حرام خدا آنچه از است ساكام ،روزه حقيقت در لكن ،واردشده
  .كاينات جميع به التفات از است اعراض باطني روزه ،باالتر

 است آني هر بلكه و ماه هر در باطني روزه اما ،است رمضان ماه مختص ظاهري روزه
 اللـذات  عـن  الـنفس  صـوم « :انـد   فرمـوده  دين بزرگان كه ،نيست مشروعي عذر هيچ را آن   وترك
  .هاست روزه سودمندترين ،دنيا لذات از نفس بازداشتن »الصيام فعانالدنيا

 پرهيـز  الهـي  محرمـات  و نـواهي  از آن   هـر  و انـد   روزه ،روز و شـب  هـر  الهي مردان
 را آنـان  ،انـد   گرفتـه  قـرار  الهـي  اسـتاد  عاليـه  تعاليم تحت متمادي ساليان كه سالكيني.كنند مي

 الهـي  مـردان  .اسـت  سـايرين  از بيش بسي الهي يشگاهپ در مسؤوليتشان و ديگراست وظايفي
 خواستارند احديت درگاه از را انقطاع كمال ،مناجات مقام در رمضان كرمبا ماه در بخصوص

  .»اليك قطاعناال كمال لي هب الهي«
 بـر  اسـت  اشـارت  معنـا  در كه است آشاميدن و خوردن حرمت روزه احكام جمله از
 بـه  تعلـق  كـه  زيـرا  ،محسوسـات  تصـرفات  از وتخلـ  بـه  خـود  حـواس  گردانيـدن  معزول

 مقام به نفس تزكيه در ممارست و تمرين اثر در نفس اگر .است دل و جان آفت ،محسوسات
 آن  در .رسـد  معقـوالت  بـه  شده خارج محسوسات تصرف از مشكالت حل ،رسد مطمئنگي

 تمحسوسـا  بـه  معقـوالت  از شـده  الهي خاص افاضات مشمول حق توفيق به كه است مقام
  .رسد

 سـالك  كـه  اين   بر است اشارت معنا در نيز حلق به غليظ غبار و گرد رسانيدن تحريم
 كه ،شود وارد دل روزن از تعلقات غبار و گرد و محسوسات تصرف خاك غبار حتي نگذارد
 .اسـت  زيـان  معاملـه  اين   در را روح و است آن   از ذميمه صفات تقويت و اماره نفس تقويت
 اسفل به روي نفاق طريق از اتفاق به ،گيرد مؤانست خسيس نفس با نفيس روح چون كه زيرا

  .نهند سافلين
 ،طعام از است ستادناي  باز جسد روزه :اند  فرموده چنين روزه مراتب درباره دين بزرگان

بـه  التفـات  از اسـت  اعـراض  روح روزه و ،آثـام  وسـاوس  از اوست نگاهداشتن دل روزه و
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 در او افطـار  ،دارد معنـا  روزه كه آن   و است شب در او افطار ،دارد ظاهر روزه كه آن   .انام كل
  .حق لقاي ديدن وقت

 و ،»مخلصـين  اهللا ليعبـدوا  اال امـروا  مـا  و« اسـت  نيـت  خلوص ،عبادت شرايط مهمترين از
 است ممكن ريا عبادات همه در .»المخلصين منهم عبادك اال« كه است منقطع شاناي  از اميدشيطان

  .نيست ريابردار داري روزه در امساك ولي
 آثـار  بـروز  و ظـاهرتر  آن   در خلـوص  ،است وجودي غير ظل و باطني عمل كه روزه

 ولي خداست به متعلق ماهها تمام گرچه .است يافته تشريفيه اضافه جهت اين   از ،است بيشتر
 مزيـد  جهـت  را كعبـه  كـه  چنان ،است ناميده »اهللا شهر« و كرده خود به مختص را رمضان ماه

  .ملكاوست جا همه و خدا براي عبادات تمام كه صورتي در فرموده »بيتي« خود به اختصاص
 بـه  بنـدگان  تقـرب  سـبب  وجوديه عبادات كه است آن   عبادات ساير و روزه بين فرق

  .است بندگان به خدا تقرب سبب ،است غيروجودي فعل و باطني عمل كه روزه اما ،خداست
 اسـت  بـدن  رياضت ،عبادت از غرض و تاس تابناك روح و پاك عقايد ،دين حقيقت

 بـه  غرور عالم از را آنها ،گردد مدركه قواي تحريك عامل ،شدن نيرومند و پاك اثر در تاروح
 عصـيان  و قـوا  تمرد سبب زيرا .داد و نور عالم به بيداد و ستم مركز از و كشاند سرور جهان
 مخالف و ضد كه ،بيطل راحت و كسالت ديگري و بهيمي شهوات به ميل يكي :است دوچيز
 اسـت  اخالقـي  و روحي امراض منبع ،دو اين   .است اصلي هدف و معنوي مقاصد و اغراض

 بـه  اسـت  ابـدان  تحريـك  ،تمـردات  ايـن    تداوي .گردد قطع فساد علل و اسباب كه اين   مگر
 مخـالف  ايـن    و اسـت  نفـس  كـف  روزه .است زكوه و روزه و نماز آنها مهمترين كه عبادات
 ،گـردد  نيرومندتر ملكوتي قواي ،باشد ضعيف حيواني جنبه قدر هر .است نفساني وميل هوي
  .است بيشتر ،اوست عالم از آنچه به روح تشبه چه

 المبـارك  رمضـان  آن   بـه  كـه  اسـت  توصيه و الهي مقدسه اسماء از است نامي رمضان
 ينعـارف  و سـالكين  بر .دارد خاصي جلوه اهللا شهر در الهي كمال و جالل و جمال چه.گويند
 احكام باطني و ظاهري دقايق در سيري و كنند آماده ماه اين   درك براي را خود كه است الهي

  .مايندنب آن خاص وظايف و
ـ   اي  خطبـه  شـعبان  مـاه  جمعـه  آخـرين  در )ص(اكرم رسول حضرت كـه  فرمودنـد  راداي
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  :است چنين آن مضمون
 نـزد  هكـ  آورد مـي  روي شـما  سـوي  بـه  رحمـت  و آمرزش و بركت با ماهي مردم اي
 كـه  مـاهي  ،حـق  جمـال  مشاهده به شما بر باد بشارت حق عاشقان اي  .هاست ماه خدابهترين
  .ساعات افضل ساعاتش و روزها اشرف روزهايش ،شبهاست بهترين شبهايش
 تبارك خداوند .عبادت شما خواب و است تسبيح شما نفسهاي ماه اين   در الناسها  يا
 بشـارت  برترين اين و نمايد مي دعوت خود سراي همانمي به را شما اهللا ضيافه اين  در وتعالي
 عارفين و اوست خود ميزبان سرا ميهمان اين   در .حق طريق سالكين و الهي مردان براي است

 و ميهمانيـد  هم سرا ميهمان اين   در شما كه فرمايد مي خود صالح بندگان به لكن ،وا ميهمانان
 در كـه  است كساني براي ميزباني منصب اين   عطايا .ميزبان باطناً و ميهمانظاهراً   ؛ميزبان هم

  .كوشند مي جامعه حقيقي ارشاد و الهي تربيت و تعليم
 .اوليـاء  و اوصـياء  كـالم  ،الهـي  آيـات    جملـه  از ،است بسيار ارشاد و هدايت موجبات

 آن  در كـه  اسـت  رمضـان  مقدس ماه ،حق بسوي انسان تحرك براي الهيه وسايل از اي  وسيله
  .ماههاست ساير از باالتر انيومع حقايق جلوه

 نيتهـاي  بـا  خـدا  بندگان اي  .مستجاب شما دعاي و است مقبول شما اعمال ماه اين   در
 تالوت و داري روزه به را شما دهد توفيق تا كنيد مسئلت خدا از گناه از پاكيزه وقلبهاي پاك
  .ماه اين در قرآن

 معـذوران  بـر  بـاد  بشارت و ،است داري روزه توفيق را شما كه مؤمنين اي  باد بشارت
  .محسوبند حقيقي داران روزه رديف در نيز الهي فرمان به مطيعان آن كه مشتاق

 اين  .نمائيد قيامت روز گرسنگي و تشنگي ياد ،ماه اين   گرسنگي و تشنگي به مردم اي
 آن  در تـا  كنيـد  قيـام  آنـان  نجات به و باشيد مستحقين ياد به يعني ،الهيه رموز از است رمزي

  .نگرديد مبتال گرسنگي و تشنگي به عظمي صهعر
 مسـتكبرين  اي  .نمائيد ترحم را صغيران و تعظيم را پيران ،نوازش را فقيران و مسكينان

 يتيمان و صغيران ،است نيازمندان و صغيران خون شما منال و مال آن   كه بدانيد ،دنيا ومحبين
  .كنيد نوازش و رارسيدگي
 را خـود  ديـدگان  پوشـانيد  فـرو  ،ممنوعـات  از را خـود  گوشـهاي  بازداريـد  الناسيهاا

 جـوارح  و اعضاء تمام حقيقي دار روزه كه ،ها ناشايست از را خود زبان بازداريد ،ازمحرمات
  .پوستش و مو حتي است روزه او باطني و ظاهري
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 خدا تا خويشند شما با كه آنان بر باالخص كنيد مستحقين بر احسان و صله ،مردم اي
 از او رحمـت  قطـع  موجـب  نـدو اي قطـع  كـه  ،رسـاند  خود رحمت به قيامت زرو در را شما

  .شماست
 كــه داري روزه بــاالخص ،دوزخ آتــش از بپرهيزيــد دار روزه مــؤمن دادن افطــار بــه
 فرمـود  حضـرت  .نيسـت  قـدرت  آن   بـه  را ما كه كردند عرض صحابه از بعضي .نيازمندباشد

 مـاه  ايـن    در كـه  اسـت  كسي شقي .آب شربت يك يا خرما دانه يك نصف ولوبه دهيد افطار
  .دنگير پروردگارقرار آمرزش مورد
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  يباطن خمس و ظاهري خمس

 خمـس  كـه  چيزي يا مبلغي در تواند نمي احدي و است شرعيه فرايض از يكي خمس
 غاصـبان  و سـتمكاران  رديف در كند خمس ترك كسي اگر .كند تصرف ،بندد مي عالقه آن   به

  .است كافر ،بداند حالل ار آن ترك كه صورتي ودر محسوب
 بـه  آميختـه  حالل مال ،غوص ،گنج ،معدن ،غنيمت :گيرد مي تعلق چيز چند به خمس

 و كسـب  و معاملـه  عايـدات  و منـافع  ،كنـد  خريـداري  مسلمان از ذمي كافر كه زميني ،حرام
  .سال درآمد و منافع كليه بلكه ،زراعت و صنعت و تجارت

 خمـس  كه چيزي با خمس دادن از پيش سيك اگر .نيست شرط بلوغ ،خمس دادن در
 بـراي  آن   بـا  اگـر  و نيسـت  صحيح لباس آن   با خواندن نماز ،بخرد لباس گيرد مي تعلق آن   به

  .نباشد صحيح آب آن با غسلش و وضو ،بخرد آب غسل يا وضو
 يتـيم  اطفـال  و مسـتحق  سـادات  مال آن  سهم سه :شود مي تقسيم سهم شش به خمس

 امـام  بـه  بايـد  كـه  است امام مال ديگر سهم سه و ،سادات از سبيلال ابن و سادات از مستحق
 جامع فقيه به را امام سهم بايد ،باشد نداشته او نايب يا امام به دسترسي كسي اگر .كند تسليم

 تقـوي  با و بوده واقف شرعي احكام و مسايل به كافي حد تا كه كسي يعني ،بپردازد الشرايط
  .باشد عارف و عادل و

 الخاص خاص و خاص و عام بر خمس منافع زيرا ،است اشرفيتي زكات رب را خمس
 زكـوه  خيـرات  در ولـي  ،آن بـاطني  آثار در باالخص نيست محدوديتي آن   خيرات در و است

  .اخروي لحاظ از چه و دنيوي لحاظ از چه است محدوديت
او خويشـاوندان  و رسـول  سهم متعال خداوند كه فرمايد مي السالم عليه رضا حضرت
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ـ  ء شـي  مـن  غنمتم ماان واعلموا« كرده متصل خود سهم به را  ،»القربـي  لـذي  و للرسـول  و خمسـه  هللا انف
 شايسـته  لـذا  .است فرموده معرفي خود واليت و اطاعت را آنان واليت و اطاعت كه همچنان
 تـزكيهم  و تطهـرهم  صـدقه  اموالهم من خذ« حكم به زيرا ،نمايند استفاده زكوه و صدقه از كه نديده

 تبيـ  اهـل  كـه  حـالي  در ،اسـت  شـده  وضـع  است طهارت و پاكي براي زكوه و صدقه »بها
 همـان  و داده اختصـاص  خـود  جانـب  از خاص طهارت به را آنان خداوند و پاكند )ص(پيامبر
 سـادات  از السبيل ابن و مسكينان و يتيمان .است پسنديده خود براي كه پسنديده آنان رابراي

 پـا  قيامـت  تـا  عصـمت  بيـت  اهل سهم ولي ،گردد مي قطع خمس از حقشان ،نيازشان رفع با
 حـال  ايـن    با ولي نيست تر غني رسولش و خدا از كس هيچ زيرا ؛فقير يا باشنديغن برجاست
  .است نموده منظور حقي رسولش و خود براي شريفه هاي طبق بر متعال خداوند

 از نـه  ،دهـد  او جانشين يا السالم عليه امام به خمس بعنوان مؤمن كه را آنچه بنابراين
 بـه  اولـي  ،حـق  درگـاه  محبـوبين  و رسـول  و خدا كه است سهمي واقع در كه آنان نياز باب

 سالك است توفيقي اين و نمايند صرف الهي طريق در وجه احسن به تا هستند آن   در تصرف
  .گردد آزاد اش محاسبه و بدان قلتع قيد از كه را

 بايـد  ،دارد خـود  منال و مال به خاطر تعلق نوزه و است ضعفي ماناي  در وقتي را بنده
 در سـالك  معرفـت  و مـان اي  اگـر  و ،ظـاهر  به راست همگان حكم اين   و پردازد مقرره خمس
 را همـه  تصـرف  و گردد آزاد تعلقات همه قيد از او دل معنا در ،رسد كمال حد به حق طريق

 كـه  اوليـه  مـؤمنين  كـه  نانهمچ .نمايد محو آن   در را خود اراده و خواست و واگذارد خدا به
 ضـعف  كه آنگاه اما ،نمودند مي پيكار تن ده مقابل در يك هر ،بودند راسخ معرفت و ماناي  در

 مشـركين  از تن دو مقابل در مقاومت و پيكار به موظف كدام هر ،شد ظاهر شاناي  در وفتوري
  .گرديدند كفار و

 بـه  ذيـال  كـه  اسـت  شماربي ،موارد ساير بمانند خمس احكام معنوي مصاديق و معاني
  :شود مي اكتفا آن باطني اشارات ذكربرخي

 قسم دو جهاد و ،شود مسلمانان نصيب جهاد و جنگ در كه است كافران مال ،غنيمت
 .كوشش و قهر به نفس با باطن جهاد ديگري ،شمشير و تيغ به كافر با ظاهر جهاد يكي :است
 دل بـه  اسـت  نفـس  بـا  جهـاد  در كه آن   و ،شود توانگر مال به است كفر با جهاد در كه كسي
  .گردد توانگر

،كننـد  بيـرون  را رسـالت  خانـدان  و رسول و خدا سهم ،غنيمت مال از كه گونه همان
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 اسـت  سهمي را مذكور حقوق صاحبان ،است غنيمت را دل كه حقيقت معامالت در همچنين
  .آزاد عالم از و بيزار خود از ،باشد حق به و بود آزاد آن در بنده كه

 از برخـورداري  بـه  توصـيه  الهي فرهنگ در گرچه .گويند را دريا به رفتن فرو ،غوص
 برخـورداري  .است ديگر دريايي از تمتع به اشاره معنا در لكن ،درياست جمله از و الهي نعم

 و سـير  .نيسـت  امكانپذير ،حقيقت و باطني درياي از برخورداري بدون ظاهر ازدرياي حقيقي
  .است شرط كردن شستشو ،حقيقت و الهي درياي در لكن ،سانآ اهريظ درآب شستشو

 .شــويم فــرو خــويش درون دريــاي بــه غــواص همچــو بايــد :انــد فرمــوده بزرگــان
ـ   خـود  درون تفحص و تجسس صدد در قوي هاي  بانورافكن  خويشـتن  درونـي  اسـرار  و يماي
 الهـي  اليتهـاي فع مرهـون  ما موفقيتهاي و ترقيات كه ،پردازيم معنوي تالش به نموده راروشن
  .»سعي ما اال انسنلال ليس« ماست

 سايه در كه سالكيني حال به خوشا .هستند الهي درياي ،دين رجال و بزرگان از هريك
 وديعـه  بـه  درياهـا  ايـن    در كـه  شوند برخوردار معنوي گرانبهاي درر از بتوانند بزرگان ارشاد
  .است شده نهاده

ـ   معـاني  و لوالتمـد  ،نـدارد  ساحل كه است دريايي مجيد قرآن  ،اسـت  بيشـمار  اتشاي
 خـود  بـاطن  در گـوهر  و در دريا كه چنان .كنند كمك يكديگر به دريا امواج همانند وهريك

 و در مجيـد  قـرآن  در همچنـين  ،برنـد  انتفـاع  آنهـا  از غـوص  واسـطه  به مردم و مستوركرده
  .علوم حورب غواصان مگر نبرند انتفاع آنها از كه هست تام استوار و درخشنده گوهرهاي

 بحـر  ايـن    در نتوانـد  هركسي و نيايد احصاء و حد به فرمانيه غرايب و قرآنيه عجايب
 الهـي  دريـاي  اين   در خويش تقواي و علم مقام و رتبه به ازكيا و عقال اما .نمايد غوص عميق
 و اقتباس قرآن نور از قلب صفاي به نسبت و ،كنند مي التقاط و اخذ درر آن   از و كرده غوص

 بـه  قـرآن  حـالوت  ،ذوق صـحت  مقدار به و نمايند مي اجتناء آن   ثمرات از خود كمال يهپا به
 آخـر  در امـا  .كننـد  مـي  استشـمام  آن   عطريات از باطن مشام قوه به و رسيده آنان باطني ذائقه

 اتكـاء  خـود  عقل به و كنند )ص(محمد آل از صادره تفاسير و اخبار با را خود تميز بايدامتحان
 ،جاهل و عالم از مردم عامه ؛رسد آن   كنه به كه است آن   از تر ناقص بشري قلع چه ،ننمايند
  .كنند رجوع آنان به بايد داني و عالي

 الهـي  علم ،معنوي هاي  گنجينه انواع از يكي .است كنوزمعنوي ،ظاهري هاي  گنج مقابل در
ـ  حقيقـت  در ،گرفتـه  فـرا  را حقـه  معارف و علوم الهي توفيق به كه كسي .است دتعاليخداون
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 فرمـان  بـه  كـه  ديگر امانات ماوراي است امانتي اين   و نهاده وديعت به او سينه در اي  گنجينه
  .برگرداند اهلش به را آن بايد الهي

 بـداني  كـه  اسـت  ايـن     تـو  علـم  به رعيت حق :فرمايد مي السالم عليه سجاد حضرت
 را حكمـت  و علم گنج  اين و داده قرار سرپرست و قيم آنها براي ترا تعالي و تبارك خداوند

 .نمـايي  رسـيدگي  آنهـا  به و سازي برخوردار آن  از را نيازمندان كه موظفي ،سپرده توامانت به
 گنجينـه  او ،نمايـد  عمـل  خود وظايف به الهي گرانبهاي وديعه اين   قبال در رباني عالم هرگاه
 ،واقعي اننيازمند نساختن برخوردار صورت در و است خود موالي بر خيرخواه و امين داري
  .خائن داري خزانه

 دردنـاك  عـذاب  بـه  را آنـان  ،نكننـد  انفـاق  را آن   و كرده گنجينه زر و سيم كه كساني
 همچنـين  ؛»الـيم  بعـذاب  فبشـرهم  اهللا سبيل في ينفقونها ال و والفضه الذهب يكنزون والذين« است بشارت
 ،گردنـد  آن   از ديگـران  محروميـت  سـبب  و داشـته  نهان گنجي چون را خود علم كه عالماني
  .مال به خيانت از است اشد ،علم به خيانت كه زيرا ،است دوزخ اول طبقه در آنان جايگاه

 اسـلحه  و نفـت  معادن قبيل از ظاهري قدرتهاي و ثروت به چشم كشورها اكثر امروزه
 نهفتـه  بـاطني  معـادن  .اسـت  بـاطني  سـالحهاي  و معـادن  ،آنها قبال در كه غافلند و دارند ها

 پيشـوايان  كـه  چنان ،است ظاهري معادن از تر ناشناخته و تر غني مراتب به ،سانهاان دروجود
 معـادن نهمچو هسـتند  معـادني  مردم : »الفضه و الذهب كمعادن معادن الناس« اند  فرموده الهي عظام
 آن  و كـرد  اسـتخراج  خـود  در را بـاطني  معـادن  آن   الهـي  تربيـت  و تعليم با بايد .نقره و طال

  .گذاشت جامعه اختيار در را اعطايي هبموا و امتيازات
 اسـت  مـؤثري  سالح و ،است بشري جامعه براي الهي رحمت و علم كان ،رباني عالم

 عـدم  حكـم  در آن   قبال در ظاهري هاي  اسلحه كه است قدرتي او تفكر در .مسلمين دردست
 رنـاكي خط اسـلحه  ،گردد برخوردار حقه معارف و علوم از ظاهراً ولو عمل بي عالم لكن.است
  .كفار دردست است

 فرزنـدان  سـادات  امـا  ،انـد   نبـي  روح فرزندان حقيقت در رباني علماي و الهي عارفين
 كه است اين   !جسم و روح بين است عميقي تفاوت چه و »والجسد الروح بين كم و« اويند جسم
 .تاس نموده محضرشان از مندي بهره براي واقعي حكماي و علما يافتن به اكيد توصيه اسالم

 را آنچـه  !حقـه  سـعادت  طـالبين  و حـق  طريق سالكين اي  :فرمايد مي )ص(اكرم رسول حضرت
ايـن  هالبتـ  .شـويد  همنشـين  فقرا با و كنيد مخاطبه حكما با ،بپرسيد رباني علماي از دانيد نمي
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  .گردد رباني عالم حضور فيض درك به موفق كه نشود هركسي نصيب سعادت
 امكانـات  بابت از برخي و است مالي امكانات جهت زا برخي فقر ،دارند اقسامي فقرا

 الهيه علوم جهت از كه است كسي واقعي فقير البته .لحاظ دو هر از بعضي و ،معنوي و علمي
 توصـيه  بـه  بنـا  .نماينـد  مـي  معنـوي  نيـاز  و فقر احساس خود در كه سالكيني بسا ،باشد فقير

 آن  از را سايرين بايد ،رباني علماي ضرمح از برخورداري از بعد سالكين ،بزرگوار آن   آسماني
  .سازند مند بهره علم

 كـه  است سايلي براي ،نيست جايز فقير و سايل رد شده تأكيد كه احاديث و اخبار در
 پاسـخ  ،مشروع سؤال به امكان صورت در كه است مسلمان هر وظيفه .باشد مشروع او سؤال
 و شفاهأ يا كتبأ است ممكن آن   پاسخ و سؤال .است مسؤول الهي پيشگاه در وگرنه دهد الهي
  .است دادن پاسخ عمال اولي ميان اين در ،باشد وكردار عمل با يا

 فقـه  در آن   شـرايط  و احكـام  كـه  يتيمانند ،واجبه حقوق و خمس از ذيحقين جمله از
 و يتيمـان  حـال  رعايـت  بر فراواني تأكيد مجيد قرآن در متعال خداوند .است شده تبيين الهي

 خورنـدگان  و غاصـبين  و فرمـوده  اموالشـان  حفظ مورد در نيكو مواظبت و آنان هب رسيدگي
 يـأكلون  الـذين  ان« اسـت  نمـوده  دردنـاك  عذاب به تهديد وجهي شديدترين به را يتيمان اموال
 امـوال  كـه  كسـاني  ،حقيقـت  در : »سعيرا سيصلون و نارا بطونهم في يأكلون ماان ظلما تامي--الي اموال

 زودي بـه  و برنـد  مـي  فرو خود شكم در آتش كه نيست اين   جز ،خورند مي مست به را يتيمان
  .درآيند فروزان درآتشي

 سرپرسـت  فقـدان  جهـت  از يتيم و ،والدين فقدان لحاظ به يتيم :اند  گونه چند بر ايتام
 يتـيم  و سـائل  بنـابراين  .بابـت  دو هر از يتيم و ،باشد والدين داراي ظاهراً ولو معنوي و الهي

 ،حقيقـت  و معنـا  در كـه  كسـاني  بسيارند چه ،نيست مادر و پدر فاقد و فقير افراد هب منحصر
 و علـم  لحـاظ  از واقعـي  يتيم .دارند مشكالت رفع و رسيدگي به مبرم نياز و اند  يتيم و سائل

 از كه يتيمي از شديدتر كه :فرمايد مي )ع(عسكري حسن امام حضرت كه چنان ،است معنويات
 نـدارد  را او بـه  وصـول  قـدرت  و افتاده دور به خود امام از كه است ييتيم ،شده منقطع پدر

  .»اليه الوصول علي يقدر ال و امامه عن قطعان الذي يتيم يتم ،ابيه عن قطعان الذي اليتيم يتم اشدمن«
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  نعارفا زكوه و ظاهري زكوه
عمان و بسيار آن   مصالح و منافع ،كافر آن   منكر و است دين ضروريات از زكوه وجوب
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 و المنفعـه  عـام  كارهـاي  از و امـور  تنظـيم  و جامعـه  بقاي سبب زكوه .است بيشمار ازمفاسد
 مقدس شرع در .است آنان اموال حفظ مايه و مردم آسايش و رفاه باعث و بوده خيريه اعمال
 شديده عقاب بر وعيد و عظيمه تهديدات ،آن تارك بر و شده بسيار تأكيد زكوه ءادا به اسالم
 شـقاوت  و بـدبختي  بـه  ،نگـردد  واقعي توبه به موفق عمر مدت در اگر شخصي چنين .است
  .شد خواهد دچار ابدي

 بـه  ميـل  و دنيـا  منـال  و مال به انسان شديد عالقه اما ،است عبادات افضل نماز گرچه
 زكـوه  بـه  امـر  ايـن    عالج .است وبال موجب و نماز حقيقت به وصول از مانع ،خوشگذراني

 كه اتياي  در كه بس همين زكوه اهميت در .اند  عبوديت اصول مجموع رد عبادت دو واين بوده
 ،زكوه بي صلوه .است پيوسته هم به ندواي  يعني ،شده داده فرمان نيز زكوه به تاس امر صلوه به
  .نيست الهي پذيرش مورد صلوه بدون زكوه و

 ذكـر  و كيتز من افلح قد«:فرمايد مي كه »فطر زكوه« خصوص در صلوه بر زكوه تقدم علت
 اخالقـي  رذايل از را دل ،سخا ملكه موجد و است مال بذل زكوه كه است ناي ،»فصلي ربه اسم
 .نمازاسـت  مقـدمات  از و بوده تطهير ،حقيقت در و سازد پاك قساوت و حسد ،بخل قبيل از
 تحقـق  طهـارتي  چنـان  نگردد پاك دل تا ،است باطني طهارت بر موقوف حقيقي طهارت چه
  .ازاند پاك آن بر ديده ،پس و اول شو پاك :اند فرموده نرواي از ،نپيوندد حصول به نماز و نيابد

 بـه  تنهـا  ،نيسـت  عنـايتي  آن   معنـوي  معاني و زكوه حقيقت به را مردم عموم متأسفانه
 كـه  اسـت  چنين احكام ظاهر .نيستند عامل چندان نيز آن   به و نموده بسنده آن   ظاهري معاني
 و گـاو  ،شـتر  ،خرمـا  ،مويز ،جو ،گندم ،نقره ،طال :از عبارتند كه ابدي مي تعلق چيز نه به زكوه

  .گوسفند
 آنهـا  در هـم  ديگـري  معـاني  كـه  اسـت  آن   مبين زكوه احكام باطني مراتب در سيري
 كـه  جـايي  در و دانـد  نمي مذكور مواد به منحصر را زكوه الهي و باطني عقل لذا ،مستتراست

  .است شامل هم را آنها زكوه حكم ،باشد ديگري مواد مردم غالب قوت
 ،حـد  آن   بـه  رسـيدن  صورت در كه است حدنصابي را مذكور گانه نه مواد از يك هر
 و عاقل ،بلوغ آنها جمله از كه باشد شرايط واجد بايد دهنده زكوه .شود پرداخت آن   بايدزكوه
  .است گانه نه مواد داشتن تسلط تحت و آزادبودن

برگزيـده  و بهتـر  يعنـي  زكوه ،اصل در ولي شده انبي فراواني معاني زكوه براي گرچه
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 و متوسـط  از مركـب  گنـدم  زكـوه  پرداخت موقع در آمده شرعي احكام در كه چنان .هرچيز
  .باشد اعلي و مرغوب نوع از زكوه كه است اين اولي ،اعلي

 و قواعـد  هـم  بايد عارفان و سالكان .دل پاكي و تخليه و تزكيه براي است علتي زكوه
 همـراه  قـرآن  در كـه  زكاتي .را باطني زكوه احكام هم و كنند رعايت را ظاهري وهزك شرايط
 محبوبين زيارت در كه است برخوردار عظمتي چنان از و نبوده ظاهري زكوه تنها آمده صلوه
 كـه  دهـم  مـي  شـهادت  !الهـي  محبـوب  اي  »الزكوه آتيت و الصلوه اقمت قد كان اشهد« :گوئيم الهي

 زكوه ،چه است آن   معمول معاني ماوراي زكوه اينمسلماً .دادي مي كوهز و خواندي مي تونماز
 اشتياق كمال با كه است الهي عارفان سرمشق معنا اين   .مولي سوي به است دل حركت همانا
 كـه  امـري  هـر  انـد   فرموده تعليم چنين الهي استادان زيرا .دهند زكوه الهي نعمتهاي همه براي
 مكـروه  افـراد  عمـوم  بر آنچه و است واجب عارفان بر ،ستا مستحب عادي برافراد آن   انجام
  .است حرام عارفان بر ،است

 مالكيـت  ،زكـوه  تعلـق  مـالك  و اسـت  ديگري معناي را نصاب حد ،حقيقت عالم در
 هـر  ،فرمـوده  عطـا  آنـان  به تعالي و تبارك خداوند كه نعمتهايي تمام بلكه ،نيست گانه موادنه
 دل ظرفيـت  ،نصـاب  حـد  ايـن    مبـين  و معين .است سيدهر نصاب حد به خود مرتبه در كدام
  .دارد خود خالق به لااتص كمال كه دلي آن ،است

 و حـق  طريـق  سـالكين  كـه  حقيقـت  عـالم  در .رسد مستحقين به بايد الهي نعم زكوه
 گـرفتن  به موظف هم ؛فقرا هم و اغنيايند هم ديار اين   در همه ،ديارند آن   مقيمان الهي عارفان
  .آن دادن به مكلف هم و اند زكوه

 ايـن   كامل اشتياق با كه است باالتر همه از واصلي و عارف غناي مراتب عشق ديار در
 چنان كه زيرا ،باشند كوشا مقدس وجود آن   از زكوه گرفتن در بايد سالكين و بپردازد را زكوه

 امامـت  افـق  از كه خورشيدي ؛است واليت سپهر خورشيد از اش استضائه ،درخشاني كوكب
 مـرآت  و اسـت  نما جهان جام ،كثيرالمعني و است الحجم قليل شاناي  كالم .تاس كرده وعطل

 كه شاننداي  .را كامل منتهي افادت هم و است شامل را ناقص مبتدي استفادت هم ،نماي جمال
 شـربتي  را طلـب  باديـه  تشـنگان  ،معرفت حيات آب سرچشمه از و رسانند مستحقان به حق

  .بيفزايد تشنگي بر تشنگي و ذوق رب وقذ ،درد بر درد تا چشانند
 بـه  خداونـد  كـه  را وااليي نعم زكوه و بكوشند تعلم و تعليم در بايد حق لقاي طالبين

بـه  و »زكـوه  شـيء  لكـل  ان« حكـم  بـه  داشـته  ارزانـي  آنان به الهي مردان مقدس وجود وسيله
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 نصـاب  حـد  بـه  داده افـزايش  را دلهـا  ظرفيـت  تـا  نماينـد  ادا »حقـه  حـق  ذي لكـل  اد« مقتضاي
 آن  تحصـيل  بـه  كسي اگر كه است انساني من احاطه و عظمت ،دل ظرفيت از مقصود.رسانند
  .افتد كار به منطقي مسير در او اعتالي و تكاملي وسايل و ها سرمايه همه ،گردد نايل

 چنـد  و شـوند  مي دنيا وارد انسانها دسته دسته ،بشر طوالني بسيار گذرگاه در كه دريغا
 خـاك  زير راهي ،نرسيده خود ظرفيت نصاب حد به كه دلهايي با ولي رحركتندد روز و شب
  .گردند مي

 از بسـرعت  ،دارنـد  را بيكران اقيانوس ظرفيت كردن پيدا قدرت كه كوچكي هاي  پياله
 و هـا  سـرمايه  همه .گردند مي نابود سپس و شوند مي پر آلود گل محتوياتي از و روند مي بين

 و گريـز  و جنگ در مقداري و مسكن و پوشاك و خوراك مقداري هتهي در را تكاملي وسايل
  .سازند مي مستهلك يكديگر درانداختن پا از رايب ها وحيله كشتار
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  لد حج و صورت حج
 در اركـان  و حقـايق  بـدان  اشـاره  و اسـت  حـج  ،الهـي  احكـام  زيباي مباحث از يكي
 .نمايـد  حـج  احكام در املك سير كه است معنوي سفر اين   عازم بر .است عظيمه رديفعبادات

  .است فضيلت نيز اجمال طريق به ولو نكات آن به مجدد ومرور سير
 جمـع  آن   بـاطني  شـرايط  ،ظـاهري  شـرايط  جمع بدون كه است عباداتي جمله از حج

 بـر  عالوه واقعي حاجي .حج ظاهري شرايط و آداب حفظ است واجب بنابراين .بود نخواهد
 عامـل  و عـالم  نيـز  حـج  بـاطني  احكام به بايد ،ظاهري كاماح و مسايل به بودن عامل و عالم
  .باشد

 خـدا  مالقـات  بـه  حقيقت در ،گشته نصيبش سفر اين   حق توفيق و لطف به كه فردي
 آن  كـه  گـردد  مـي  نايل ازلي كعبه مشاهده به ،ظاهر كعبه زيارت و مشاهده بر عالوه رودو مي

  .است حق كمال و جمال به نگرش بر الهي تعليم به اشاره ،ظاهر زيارت
 ،نزديـك  نه و دور نه ،زير نه و باال نه و چپ نه و است راست جهت نه خدا راه آري

 اين  ؛است مؤمن دل در خدا :فرمود چنين عالم دو سيد كه است اين   ،است دل خدا راه بلكه
 نـه  حقيقـت  حـج  لـيكن  ،بـود  كـس  همـه  كـار  صورت حج .»اهللا بيت المؤمن قلب« معني است

  .كارهركسي
يكـي  :معناست دو ،حقيقت حج از غرض و است ظاهري حج ،صورت حج از ظورمن
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 آن  درك بـا  واقعـي  عـارف  كه ،آن باطني آداب رعايت با توأم حج ظاهري اعمال آوردن بجا
 ،ازلـي  كعبـه  جمال دور به است دل هميشگي طواف ،ديگري .گردد مي عامل آن   به قلباً معاني

 عرش كه است الهي عارف پاك قلب خدا خانه قيقتح بنابراين ،است واقعي عارفان حج كه
  .اوست معالي

 بايـد  سـيم  و زر ،صـورت  حـج  راه در .اسـت  دل حـج  ،حـج  كه كن دل طلب عارفا
 را عارفي ؟شود مسلم را كه حج اين   .نهادن بايد دل و جان ،حقيقت حج راه در ولي ،فشاندن

  .»سبيال اليه استطاع من« برخيزد جان بند از كه
 سوي به سفر عزم و گردد يارت الهي توفيق اگر ،ازلي كعبه راه و حق ريقط مسافر اي

 رو كـه  بايد حق راه سالك كه گرداني آگاه حقيقت اين   از را يارانت كه توست بر ،كني حجاز
 توكـل  مركـب  بر و كند تحصيل تقوي زاد ،مجاز عالم بر پشت و كند حجاز حقيقت سوي به

 از كـه  نـرود  چاه به عليل دليل هر سخن به ؛گرداند تصلم الوثقي عروه بر تفكر ورسن نشيند
 كلـي  به و گردد مرتفع مختلفه صور و اشكال و برخيزد كثرت كه است حال دراين .بيفتد راه
  .مستهلكاند محض نور در همه زيرا ،رود بين از نساء و رجال صور ،حقيقت عالم در

 و بازكن معني در و بندبر صورت در ،بشنو دل گوش به سخن اين   !حق ديار عازم اي
 و گردنـد  تو صيد جانها تا بگشا پر و بال الهوت عالم فضاي در و كن ناسوت عالم بر پشت
 عنقـاي  و قدسـي  طـاير  آن   به الهوت عالم آن   فضاي در چون كه دار بياد .توافتند دام در دلها
 !قـدس  گلشـن  طاير اي  كه گو چنين را او و دار عرضه وي بر نيز ما سالم ،دييرس پرواز بلند
 ،جانـان  محفل در نيز دل زيباي پروانه ،بودي ظاهر بيت طواف درحال كه را دمي آن   آور بياد
 و واصـالن  ،بـود  ازلـي  شمع مطاف در دل پروانه كه دمي آن   بيادآر .گرديد مي ازلي شمع دور

  .بودند تو دل كعبه طواف حال در نيز فرشتگان
 شـمع  ،تـو  در پروانه ،تو در جانان محفل ،تو در طواف ،تو در كعبه كه صفايي چه يارا

 راتماشـا  عظـيم  عـرش  بطون از بطني روضه بيا حق كالم طالب اي  !تو در معلي عرش ،تو در
  .»العظيم العرش رب هو و« كن

 .اوسـت  درگـاه  شـده  دعـوت  ميهمـان  ،رود مـي  خـود  پروردگار مالقات به كه حاجي
 طي را كثرت عقبات الهي لطف به كه هستند كساني واقعي شدگان دعوت و حقيقي ميهمانان

  .است كثرت ،دارد باز خدا از را انسان آنچه ؛اند رسيده وحدت به و كرده
اهللا بيـت  تطهيـر  مـأمور  اهللا ذبـيح  و اهللا خليـل  حضرت كه حقيقي ساجدان و راكعان آن
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 دركنار كه شاننداي  .هستند )ص(اكرم رسول حضرت راستين امت همانا ،شدند آنان ضيافت براي
 او رأفـت  و اسـالم  دشـمنان  بـه  نسبت را اهللا خليل حضرت صالبت ،باطني و ظاهري اعمال

  .شاننداي خدا بيت حقيقي ميهمانان آري ؛هستند دارا جهان محرومين به رانسبت
 و طلـب  امتيـاز  كـه  كسـي  .نيسـت  طاهر بيت ميهمان ،كرده آلوده را خود كه كسي اما

 هـوس  برده و هوي بنده كه كسي .نيست مواسات و مساوات بيت ميهمان ،است خواه برتري
 توحيـد  بيـت  ميهمـان  ،دارد آستين در بت صدها كه كسي .نيست آزادگي بيت ميهمان ،است
  .نيست وحدت بيت ميهمان ،است مستغرق ثرتك درياي در كه كسي .نيست

 لبـاس  آن   بـا  حـج  اعمال و ،بقاء دار به سفر عزم اسرار از است سري حقيقت در حج
 معنـوي  حال اين هك است حج سفر عازم بر ،حشر عالم كيفيت رموز از است رمزي وحاالت

 نجـا اي  در روزي چنـد  !حق طريق سالك اي  :گويند مي او به گويا ،يابد تحقق اعلي حد اودر در
 داري تالشي هر و بكن خواهي مي كار هر پس ،يابي مي انتقال بقاء دار به بعد چندي و هستي
 جسـمي  و روحـي  تصـفيه  بـه  ،برآمـده  انابـه  و توبـه  مقـام  بـه  همـه  از اول حـاجي  لذا .بنما
 اسـت  باقي وقت تا .شود الهي فرمان منقاد و مطيع ،حق توفيق به كه شود مي متعهد.پردازد مي

 در و الـنفس  حـق  آن   از بعـد  ،اسـت  الناس حق آنها رأس در كه نمايد مافات تالفي و جبران
  .اهللا حق سوم مرتبه

 ،حسـاس  موقعيت اين   در چه ،باشد عيال و اهل از نگراني از رغفا كلي به بايد حاجي
 اند  عالقه مورد كه را آناني و خانواده بايد لذا ،رساند او به روحي آسيب امور اين   است ممكن

 به جز را قلب ديدگان ؛درآورد پرواز به دوست فضاي در فقط را جانش مرغ و سپارد خدا به
  .نمايد آخرت سفر يا حج سفر آماده را خود معنا تمام به و نكند متوجه دوست الموج كمال

 خلـوت  شـايان  دلـي  .باشـد  دوسـت  خلوتگه جانش پرده سرا كه كسي حال به طوبي
 و مكـان  انتهـاي  آنجاسـت  ،مخمور ناب مي از و معمور منيت عدم از كه است دوست سراي
 ،دارالبقـاء  مطلـوق  و لفناءدارا طالق .ني انتها كه ابدي و نيست ابتدا را آن   كه ازلي ،الزمان ازل

  .وكمال نقص از وارسته و ،وصال و هجر از فارغ .رباني ذكر به مترنم و سبحاني انوار مظهر
 مسـاوات  استقرار بر اسالم اراده بيانگر ،احرام يكنواخت و ساده لباس ،حج مراسم در

 بايـك آن   غيـر  و ظـاهري  مقام صاحب آنجا در .است ظاهري امتياز هرگونه لغو و مردم ميان
،سـازد  مـي  ممتـاز  ديگـري  بـر  را يكـي  كـه  تقواسـت  تنهـا  ،كننـد  مي جلوه حال يك و لباس
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  .»اتقيكم عنداهللا اكرمكم ان« :فرمايد مي كريم قرآن كه چنان
 حـاجي  تلبيـه  .گويـد  مي تلبيه كرده نيت ،شد محرم و رسيد ميقات به حاجي كه وقتي

 ايـن   شـكر  تـا  گشـته  تـوأم  آميزي اسسپ جمالت با كه خداست پيغمبر دعوت پاسخ درواقع
  .باشد كرده نيز را وموفقيت دعوت

 شده دعوت خدا جانب از بلكه نرفته خدا خانه به ناخوانده كه نمايد توجه بايد حاجي
 كـوه  و بلنـدي  و پسـتي  هـر  از جهـت  ايـن    از ،فراگرفتـه  را او وجود سراپاي الهي موهبت و

 سـفر  اسـت  بخش لذت چه .كند تكرار را تلبيه جمالت است مستحب ،گذرد مي كه اي  ودره
 حـاجي  كـه  اي  تلبيه .پذيرد مي پايان حضرتش مغفرت با و شده شروع الهي دعوت با كه حج
 دسـته  صـورت  بـه  حجـاج  كـه  زمـاني  خصوصاً ،گذارد مي او دل در عميقي اثرات ،گويد مي

 دشـت  و كـوه  در آوايشـان  ،بـوده  مشـغول  اتحـاد  و وحـدت  الهـي  سرود خواندن به جمعي
  .شود مي ازاند طنين

 راهنمـاي  و جهـان  نـوراني  منبـع  و اسـالم  عـالم  مركـز  ،حقيقت و وحدت خانه كعبه
 بالبيـت  وليطوفـوا « :فرمايـد  مـي  مجيد قرآن در متعال خداوند .است يكتاپرستي سوي به بشريت
 محبـت  و كـرد  پيـدا  خـدا  بـه  توجه كه انساني .كنند طواف را ديرينه خانه بايد حجاج »العتيق
 بـروز  و ظهـور  مرحلـه  بـه  را محبـت  ايـن    اسـت  مايل ،داد جاي خويش دل در را ردگارپرو

 و خـدا  بـه  را خـود  عالقه بدينسان و گردد مي خدا خانه واردور پروانه كه است اين    ،برساند
  .نمايد گرمي جلوه او دستورات از پيروي

 و مختلـف  نقـاط  از حجـاج  ،اسـت  مكـه  نزديكـي  در محـدودي  بيابان كه عرفات در
 خـوراكي  بـا  احـرام  سـاده  لبـاس  .نـد اي  گرد آنجا در پروردگار عبادت براي گوناگون نژادهاي
 روز گويـا  .دارنـد  همـراه  بـه  فاني دنياي از كه است چيزي تنها ،چادر از باني وسايه مختصر
 .ندارنـد  اتكاء خود عمل جز چيز هيچ به ،شده برانگيخته پوشان نكف همه كه است رستاخيز

 غيـر  براي و جداشدني ناخواه خواه ،داي  دست به تالش هزاران با ولو دنيوي الامو و مال آري
  .ماند مي باقي شخص با كه است صالح عمل تنها ،است جاگذاشتني

 چـون  »الحـرام  المشـعر  عنـد  اهللا فـاذكروا  عرفـات  مـن  افضـتم  فـاذا « :فرمايد مي متعال خداوند
 همـه  تـرك  و عرفات بيابان طي با انسان گويي .كنيد ياد مشعر نزد را خدا ،برگشتيد ازعرفات
 حـاجي  بر .بيابد را مشعر يعني الهي حرم به ورود شايستگي تا گرداند مي منزه را خود عاليق
 آن در پرداختـه  مناجـات  بـه  خويش خداي با و بماند مشعر در را ذيحجه دهم شب كه است
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 فارغ كه گرانبهاست شبي انسان براي حقيقت در شب اين   .كند روشن را خود قلب ،تار شب
 اظهـار  تواضـع  كمـال  بـا  و پـردازد  نياز و راز به و آورده خدا به رو تشويشي و دغدغه هر از

  .كند عبوديت
 عمـل  سـه  بايـد  ،منـي  در حضـور  و مشـعر  از حركت از پس حجاج اضحي عيد روز
ـ  را انسـان  كـه  نيرويي گويي ،جمره رمي در .تقصير يا حلق ،قرباني ،جمره رمي :بجاآورند  هب

 اظهـار  وجـود  تمام با حاجي و شده مجسم ستون آن   صورت به ،دهد مي سوق وهالكت بدي
 تنهـا  توانم نمي كه است آن   كينه از آكنده دلم قدري به و مهست بدي و شر دشمن من :دارد مي
 ،بدان سنگ پرتاب با نيز عمال و ظاهر در خواهم مي بلكه ،باشم بدي و شر دشمن ،روناند  در

 گيـري  نشانه بيانگر ،جمره به سنگريزه اصابت در دقت .كنم اظهار ازآن را خود انزجار و تنفر
  .زشتي و جهل با زهرمبا هدفمقدس سوي به است همه

 اسماعيل حضرت ذبح جاي به تعالي  حق كه است خليل ابراهيم حضرت سنت ،قرباني
 و آن   گوشـت  از فقـرا  مندي بهره قرباني از هدف .»عظـيم  بذبح فديناه و« :فرمود و قرارداد راآن  

 نفـس  ذبـح  به است اشارت ،معنا در و است سرزمين آن   ساكنان اقتصاد و دامپروري به كمك
  .نيست اماره نفس ذبح از تر يمظع ذبحي هيچ كه

 :گوينـد  دل زبان به و آرند جاي به را تقصير يا حلق مراسم ،قرباني از بعد بايد حجاج
 كثافـات  از را خـود  ظـاهر  و كرده كوتاه را خود خننا يا مو يا تراشم مي را خود سر كه چنان
  .دارم مي منزه ها يناپاك و ها يپليد از نيز را خود باطن ،كنم مي پاكيزه

 مكـان  آن   لـذا  ،است كامل امنيت در وصال كمال چون و است مشتق امن كلمه از مني
 و مشـعر  و اتعرفـ  مفهوم بنابراين .را اهللا بيت حوالي نه گويند مني ،است وصال محل كه را

 به عرفات در الهي توفيق سايه در حاجي .است وصال كمال و يقين كمال ،معرفت كمال ،مني
 ،معرفـت  بـدون  كـه  دانـد  مـي  زيرا ،شود مي بعدي مراحل طي آماده گرديده نايل معرفتلكما

  .نيست ممكن وصال ،يقين بدون و است محال يقينلحصو
 مطلـوب  متوجه معنا تمام به ،شده فمنصر هرجا از طالب كه است وقتي وصال كمال

 آن  اول :اسـت  مراحلـي  و عاليـم  نيـز  را كمـال  .گـردد  خـويش  دل كانون در نهفته وآرزوي
 معطوف بدان همه از بيش خاطر تعلق كه هرچيزي از است عالقه قطع دوم و ازخودگذشتگي

 نسبت به زالالي خداي پيشگاه در كس هر معنوي و باطني مقام زيرا ،غيره و اوالد مانند است
انقطـاع  مراتـب  كرده طي را مراحل اين   الهي توفيق به ابراهيم حضرت .اوست انقطاع مراتب
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  .رسانيد كمال به را خويش
 .بـود  خلـت  سالله به كه ،برخاسته عزيز و برآمده كريم بود كودكي اسماعيل حضرت

 اهبارگـ  از .نگريسـت  او در استحسـان  چشـم  بـه  و آويخت وي در خليل حضرت دل گوشه
 مـا  بـا  ؟كنـي  اسـماعيل  دربند دل كه برهانيديم آزري بت از ترا ما !خليل اي  آمد عتاب عزت
 مـا  جـالل  و محبـت  ايـن    وقف كه دلي آن   ،ببريدي خاليق و عاليق از ،كردي دوستي دعوي
 را مـا  اگـر  ،كـن  قربان ما راه در را او و خيز ؟اونهادي بر مهر مهر و پرداختي ديگري به ،بود
  .كن درمان خود ردد ،خواهي مي

 بيش اش عالقه كه اين   وجود با .رهانيد دنيا قيد از را خويشتن و برخاست خدا خليل
 اري يان بني يا قال« دهد قرباني مطلوب راه در را او شد حاضر ،بود اسماعيل حضرت به ازهمه

 وبدينسـان  »الصـابرين  نمـ  اهللا شـاء ان ستجدني تؤمر ما افعل ابت يا قال ،ماذاتري ظرانف اذبحك يان المنام في
  .شد ثابت ابراهيم حضرت وصال كمال

 پـيش  ولي ،بود وصال به نايل و يقين و معرفت داراي هم قبال ابراهيم حضرت گرچه
 از بعـد  و كـرد  بذل را خود هستي تمام خدا راه در ابتدا ،مني و مشعر و عرفات مراحل ازطي
 كمـال  و يقـين  كمـال  و معرفـت  كمـال  مراحل به سرانجام تا زد تعلقات تمام به پا پشتآن  

  .شد نايل وصال
 و زيـارت  طواف جهت به مكه به مراجعت است واجب ،مني ثالثه مناسك اداء از بعد

 را طالب كه است روحاني دقيقه اين   ادراك ،سعي حكمت .مروه و صفا مابين سعي و آن   نماز
  .شد نخواهد حاصل مطلوب ،پشتكاري و متواتر و متوالي سعي بدون

  
 هـر  از را دلـت  ،كنـي  حـج  آهنـگ  كـه  هنگامي« : )ع(صادق امام كالم در حج سرارا
 واگذار خدا به را كارهايت تمامي ،بشوي آن   از را حجاب و مانع هرگونه و رهاساز وابستگي

 گـردن  حق سرنوشت و حكم و خواسته به .كن توكل خدا به تالشهايت كوششهاو همه در و
 بـر  .كـن  آزاد مـردم  حقـوق  از را خـود  گردن .ساز رها را اخد برغير هيتك و آسايش ،دنيا .نه

 كـه  رود مـي  آن   بـيم  ،مبنـد  دل مالـت  و جـواني  ،نيـرو  ،رفيقـان  ،مركب ،سفر سرمايه و توشه
 در و كنـد  حـق  رضـاي  ادعـاي  زبان در كه هر زيرا.گردند وبالت و شوند تو دشمن نهااي  همه
 نيرو هيچ كه بداند تا گرداند او عذاب و رادشمن آن   ونداخد ،نمايد تكيه ديگري چيز بر عمل

  .الهي مدد و عصمت به جز نيست ديگري يا وي براي قدرتي و



 99 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

 گويـا  كـه  وامگـذار  فـردا  رابه چيزي و شو آماده حج اعمال انجام و سفر براي آنچنان
 پـاس  را نبوي سنن و الهي واجبات اوقات .كن رفاقت نيكو ،همسفران با .نداري اميدبرگشت

 بـر  ،نيازمنـد  به بخشش و انفاق ،سپاسگزاري ،صبر ،شكيبايي ،ادب از آنچه هر امدرانج و دار
 آنهـا  از و بشـوي  را گناهانـت  تمامي ،احرام غسل پاك آب با .مكن كوتاهي ،تسا واجب تو

  .كن تن به كرنش و فروتني ،پاكي ،راستي جامه ،احرام همراه سپس.باش پشيمان
 پاسخي گونه به را تلبيات .ساز حرام خود بر ،رددا مي باز حق بندگي و ياد از ترا آنچه

 مسـلمين  همراه تن با كه گونه همان ،زن چنگ او مدد به و كن ادا خداوند براي وپاكيزه پاك
 غافل نمونه و اشاره اين   از و برو عرش طواف به ماليك همگام دل با ،گردي مي كعبه گرد به
 تكيـه  از و كـن  دوري نفسـاني  خواهش ره از مروه و صفا ميان هروله وهمگام هنگام .شامب

  .جوي بيزاري الهي نيروي برابر در خويش ونيروي قدرت بر كردن
 نيسـتي  آن   شايسـته  آنچه هر آرزوي و اي  بدر خطاها و غفلت از مني به رفتن با همراه

 كـه  مشعر كوه به .بجوي وي بر تكيه با را الهي تقرب مشعر در و ،نكن باشد نمي تو وسزاوار
  .پيوند كروبيان به نيز جان با روي باالمي

 ،نفسـاني  خواهشهاي جمرات رمي با و ،كن قرباني نيز را هوس و هوي ،قرباني هنگام
 با .بزداي سر تراشيدن با را بيروني و دروني يها  يبد .بينداز دور را ناشايستها و زبوني ،پستي
  .بده قرار خداوند انينگهب و حمايت و امان در نفست هواي از را خود ،حرم در نهادن گام

 زيارت جانت در خداوندي شوكت و شكوه و عظمت دادن جاي و شناخت با را كعبه
  .ببوس ،خداوندي شكوه برابر در فروتني و الهي نصيب به خشنودي با را حجراالسود ،كن

 بـراي  را روحـت  و جـان  صـفا  بر ستادناي  با ،كن رها را غيرحق ،وداع طواف با همراه
  .>مباش غافل مروه نزد اوصافت پيرايش و انصاف از .كن يشپيرا حق مالقات

 و جهانيـان  بـه  اسالم سيماي معرف ،مسلمين بين اتحاد عامل حج ،اجتماعي جهت از
 كـه  جهـاني  هاي  برنامه ترين شايسته ،حج سفر در اسالم .است بشريت حقوق به مظهراحترام

 ارزانـي  بشـريت  عـالم  به ،دهد سوق تعمق و تفكر و تحرك و بينش و علم سوي به را انسان
 در ،باشـد  روانـي  آرامش و صفا و صلح و اتحاد جاداي  باعث كه را اي  تازه روح تا است داشته
  .كند رهبري رستگاري و سعادت سوي به را شاناي  ،دميده آدميان كالبد

 چنـان  ،كننـد  رفتـار  قـرآن  الهـي  تعـاليم  اساس بر مسلمين اگر كه اند  دريافته بيگانگان
فكـر  در روز و شـب  نـرو اي  از .گردنـد  مسـلط  دنيـا  بر كه داي  پديد آنان ميان اتفاقي و وحدت
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 برخـورداري  امكـان  و دسترسـي  وجـود  بـا  مسـلمانان  اكثر لكن ،خويشند باطل مرام تحكيم
  .اند غفلت خواب در و متفرق ،ازحقايق

 برآمـده  عمل و علم مقام به ،بزرگان كالم از حقايق اخذ با كه است حجاج بر بنابراين
 و پوشـانند  عمـل  جامـه  اسـالمي  وحـدت  و يكپـارچگي  به تا سپارند گام همبستگي درمسير
 ،حـج  وجـوب  معـاني  از معنايي كه ،كنند آب بر نقش را استعمارگران و بدخواهان هاي  نقشه
  .است اتفاق و اتحاد

 شـهرها  از كـه  حجـاجي  با است ارتباط برقراري و حقايق ابالغ ،حج فريضه بدينسان
 و مـادي  وضـع  كميت و كيفيت از تحقيق و آميز محبت برخورد نيز و اند  آمده ديگر كوممال

 ؛داي  بوجود زودتر هرچه مسلمين جانبه همه اتفاق و اتحاد زمينه تا ،است شامل را آنان معنوي
 سـوي  بـه  حمايـت  و يـاري  دست كه الهي نعم صاحبان و ثروتمندان به ستا نيزهشداري و

 هـر  در كـه  اسـت  خطراتـي  از شـدن  باخبر همه از مهمتر و ؛گشايند محروم و فقير مسلمانان
 كه است ميسر صورتي در امر اين    .شود مي مسلمانان متوجه بيگانگان ازناحيه دوراني و عصر

 فـروزان  مشـعل  كـه  شـانند اي  زيـرا  ،كنند طي را ازلي جمال نعاشقا راه وآگاهي علم با حجاج
  .كنند مي حركت حج حقيقي قافله پيشاپيش ،برداشته را هدايت

 ازلي جمال عاشقان چسان كه بنگريد را معلي عرش دل ديدگان به !الهي مسافرين اي
 بـا  ،گرديده بواطن از شما مشاهده مانع ظواهر مبادا .گردند مي وصال بزم شمع دور وار پروانه

 ،يـد بنگر دل ديدگان به مقدس مكان اين هب اگر .آوريد همراه به معاصي وهاند  و غم خودتحفه
 خـود  و بيارائيد پر و بال كه برشماست اكنون .دهند مي نشان را ازلي دلباختگان آن   ثاراشما به
 آن  از دل جـام  ،يداي  فرود بقاء چشمه كنار در و برسانيد وصال و جمال تشنه كبوتران آن   به را

  .هستند شما ارمغان و شما انتظار در همه كه آوريد ارمغان طالبين براي كرده لبريز
 .خلق به حق از سفر و ،حق به خلق از سلوك و سير به است امر الهي عاليه تعاليم در
 كـه  اوسـت  .اسـت  متجلـي  حقيقـي  حاجي در اعلي حد در خلق به حق از مراجعت نورالهيه

 ارشـاد  خطير امر به و گرداند مند بهره عاليه حقايق از نيز را ديگران موفقيت دركمال تواند مي
  .زدفسادپردا اب مبارزه و

 چنـد  مراجعت از بعد بايد ،باشد ساطع حاجي دل از هميشه الهي نور اين هك آن   براي
  :نمايد رامراعات امر

  .شيطاني حمالت برابر در خود از مراقبت - اول
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  .گذشته اعمال پرونده بررسي - دوم
 اعمال اهميت در تفكر خصوصاً ،باطني و ظاهري لحاظ از حج اعمال در تفكر - سوم

  .آن اعمال و مني در روزه سه وقوف در تفكر و تكراري
 اعمـال  معنا در ،تن از احرام لباس آوردن در با .معنوي احرام لباس به توجه - چهارم

 آخر تا داشته تن بر را معنوي احرام لباس هميشه بايد واقعي حاجي بلكه ،نپذيرفته پايان حج
 مسـؤوليت  ماوراء ،برگشت از دبع حاجي مسؤوليت زيرا ،باشد باطني لباس اين هب عمرملبس

  .است الهي پيشگاه دروا قبلي
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  باطني جهاد و ظاهري جهاد
 جهـاد  بـراي  را خـود  بايـد  حـق  طريق سالك ،است جهاد الهي مهم فرايض جمله از
ـ  آ الهـي  عاليه معارف به بنا .نمايد آماده الهي عهد تجديد و وباطني ظاهري  والـذين « شـريفه  هي
  :است جهاد سه بر مشتمل »اسبلن فينالنهدينهم جاهدوا

  .ظاهري دشمنان با خونين يا حربي جهاد - اول
  .باطني دشمنان با نفسي يا اخالقي جهاد - دوم
  .شبهات دفع و حقيقت و حق بيان براي تعلم و تعليم در جهاد يا قرآني جهاد - سوم
 راه در جان و مال با انسان كه است شهادتي :است شهادتي را جهاد سه اين   از يك هر

 ؛را ديگـران  هـم  و رسـاند  شـهود  مقام به را خود هم انسان كه است شهادتي ؛رسد آن   خدابه
  .رساند فيض به را غير و خود ،تعلم و تعليم طريق از انسان كه است شهادتي

 راه در شـدن  شهيد است جمله آن   از ،دارند كمال به رسيدن آرزوي انسانها از بسياري
 ،كمال و عصمت و تقوي مرتبه به نيل .رسيد كمال به دفعتأ وانت نمي نقص حال در البته .خدا

 مجاهـدت  و تـالش  و همت تمام صرف بدون كه ،المرتقاء بعيد و المنال صعب است مطلبي
 از نگذاشـته  قـدم  تقوي مقام به كه كسي .نيست مقدور واال مقام آن   به نيل ،آن كسب در دائم
 اسـت  ملكـات  اشرف و اعز تقوي :اند  ودهفرم بزرگان جهت بدين ،است محروم واقعي ترقي
 تقـوي  ،فساد عليه مبارزه صباحي چند با دل در ماناي  نور تجلي بدون ،ثمرات اعظم آن   وثمره

 معاصـي  بـه  رو مجـددأ  ،مـدتي  كاند  گذشت با و نيست شدني حاصل انسان براي وعصمت
  .آورد

و محرمـات  زا پرهيـز  بـر  عـالوه  انسـان  تا ولي هستند معدودي امور ظاهراً محرمات
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 و او ميـان  اسـت  حـاجزي  كـه  عصـمت  ملكـه  ،نگـذرد  هـم  مباحات بسياري از ،مكروهات
 بـدون  بنـابراين  .نيفتـد  معصيت به كه است محال صورت اين   در و نشود اكتساب ،محرمات

 تقوي و عصمت ملكه ،انساني مدارج و الهي معارف به نسبت جهالت بر بقا و تربيت و تعليم
  .نگردد معنوي عروج آماده يآدم روح و نشده حاصل

 از كـه  اسـت  ايـن    گويـاي  معنا در ،نموده آماده شهادت براي را خود كه آگاهي انسان
 تسـلط  هـاي   قله ترين مرتفع به صعود توان كه استعدادهايي و ابعاد همه با خود طبيعي حيات

 بـه  تـا  دهد مي خاتمه آن   جريان بر آزادي و هشياري كمال در پوشيده چشم ،رادارد جهان بر
  .گردد نايل تريالووا مقدس هدف

 كمـال  در طبيعـي  حيات درخشان فروغ به دادن پايان از است عبارت شهادت بنابراين
  .طبيعي حيات از واالتر حياتي به وصول راه در زندگي ماهيت به آشنايي و آزادي و هشياري

  .انسانها آزادي حفظ راه در است طبيعي عمر به دادن پايان ،شهادت
 راه در الهـي  شـهود  مقـام  سوي به حركت و است مادي كالبد قفس شكافتن ،تشهاد

  .انسانها بزرگداشت در رباني مشيت به وصول
 ايـن   بدون انسان كه اين   بيان و دنيا در زندگي براي است الگو و ميزان تعيين ،شهادت

  .باشد حقيقي حيات داراي تواند مالكنمي
 حضـرت  .اسـت  متفـاوت  شهادت نوع و معارف ،ها  يهشيار مراتب برحسب شهادت

 و پرفـراز  صـحنه  صـدها  از ،اجتمـاعي  و شخصـيتي  عالي العاده فوق ابعاد آن   با سيدالشهداء
 بـا  و ،كـرد  عبـور  خـود  الهـي  مسـير  از انحراف كمترين بدون آدميان كننده ودگرگون نشيب

 نشـان  را تشـهاد  جلوه عاليترين ،نينوا دشت خونبار حادثه در انساني وقوانين اصول مراعات
  .الهي حيات است اين  ؛نمود اثبات را خود وشخصيت هدف عظمت و داد

 را خـود  زنـدگي  مسير در انسان كه ستها  يآلودگ از پاك حيات آن   ،الهي حيات آري
 ،الهـي  حيـات  داشـتن  بـا  آدمي .است الهي جاذبه منطقه پايانش كه بيند مي اي  كماليه درطريق

 اگر و گردد نمودار هستي اقيانوس در ،بكشد سر اگر كه بيند مي الهي مشيت از راموجي خود
 از هـايي  جلـوه  آنهـا  همه كه شود ديگر موج هزاران محرك عامل ،بشكافد كالبد و دي آ فرود

  .اند الهي مشيت
 به فداكاري اين   با خواهد مي و وفاداراست تعهدالهي به كه است انساني شهيد حقيقت در

و لطـف  به كه هر .برسد حق جمال شهود واالي مقام به و گردد رهسپار خويش نهايي منزلگه
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 هم او يقين به ،ماند وفادار خويش تعهد به او توفيق به و شد الهي طريق سالك ،حق رحمت
 حضـرات  و )ص(اكـرم  رسـول  حضـرت  حضـور  در كـه  است آن   مانند و شهداست دررديف
 جنته و الحصينه اهللا درع و تقويال لباس هو و« كه جهادي همان ،كرده شركت جهاد امر در )ع(اوصياء
  .اوست اطمينان با سپر و الهي محكم زره و تقوي لباس جهاد : »الوثيقه

 كتـب « اوست رسوالن و او آن   از پيروزي كه فرموده مقرر چنين تعالي و تبارك خداي
 غلبـه  ،پيروزي معناي .»امره علي غالب واهللا« است غالب خود امر بر خدا و »رسلي و اان الغلبن اهللا

  .است حق به اسناد قابل
 تمنـاي  واقعي شهادت اين   و شما آرزوي الهي پيروزي اين   اگر حق طريق سالكين اي
 درخواسـت  و حـق  از اسـتمداد  با و كنيد رحم خود به ،دريابيد را حقيقي من بيائيد ،شماست
 بـه  نسـبت  شناخت مراحل طي بدون كه بدانيد .دهيد آشتي خود ذات با را خود ،او از توفيق
 كسـي  »ربـه  عـرف  فقد نفسه عرف من« الهيه و باطنيه معني .رسيد هدف به توان نمي ،نفس يا من

 شـهداي  .اسـت  رسيده اصلي هدف به و نموده طي را من يا نفس مراحل كه كند مي رااحاطه
 بـاطني  و ظـاهري  احاطه مرتبه به كه ،باطني و ظاهري اشراف مقام به تنها نه كه آنانند واقعي
ـ  نعليك فاخلع« عالم بر گام كه كسي آري .ندشد نايل  مقـام  بـه  ،نهـاد  »طـوي  المقـدس  بـالواد  كان

 ايـن   منـازل  طـي  نسبت به هركسي مقام و است مراتبي را شهداء عالم اين   در ؛رسيد شهادت
  .است عالم

 ابديـه  حيـات  لبـاس  و نگـذارد  »ربهـم  عنـد « مقام به پا ،نبرد در را امكان عالم تا آدمي
 ال و« مرزوقنـد  پروردگارشـان  نـزد  و ثابت نعمت اين   كمال حق طريق مردان يامابرا ،نپوشد
 وميلـ مع رزق همـان  شاناي  روزي و ،»يرزقـون  ربهم عند احياء بل امواتا اهللا سبيل في قتلوا الذين تحسبن
  .»معلوم رزق لهم اولئك« فرموده كه است

 مقام اين  وصول شرط كه شود يم معلوم »اهللا سـبيل  في قتلوا الذين تحسبن ال و« شريفه هاي  از
 عالقه قطع از است عبارت خدا راه در شدن كشته و ،خدا راه در شدن كشته به است موقوف
 سـيف  بـه  ديگـري  ،ظـاهر  تيـغ  بـه  يكي :است دوگونه بدن از روح عالقه قطع .بدن از روح
 جند ،ديگري در و است شيطان و كفر لشكر ،قاتل اولي در ،است يكي دو هر در ولتمق.باطن

  .وايمان رحمت
 قتـل  از متنـزل  ولي ،است بلند بسيار اگرچه ظاهر تيغ به خدا راه در مقتول مؤمن مقام

ـ   هـر  چه ؛است باطن باطن سيف به قتل از متنزل نيز اين   و است باطن سيف به از شـريفه  هاي
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  .»بطنا و ظهرا انللقر ان« است ديگري باطن نيز را باطني هر و ،باطني و دارد ظاهري مجيد قرآن
 بـه  قتـل  آن   بـاطن  و است ظاهر سيف به قتل »اهللا سبيل في قتلوا« از مراد ظاهر جهت از

 )ص(اكـرم  رسـول  حضـرت  كـه  است اين   .باطن باطن سيف به قتل ،باطنش باطن و ،باطنفسي
 جهـاد  سـوي  به اصغر جهاد از اكنون :فرمود اسالمي جنگهاي از يكي در كامل پيروزي ازسپ

 در .نفـس  بـا  جهـاد  فرمـود  ؟اسـت  كدام بزرگتر جهاد خدا رسول اي  فتندگ .گرديم اكبربرمي
 پيـامبر  .اسـت  افضل كفار با جهاد از نفس با مرد جهاد :فرمود بزرگوار آن   كه آمده ديگرثحدي
 امـاره  نفـس  و شيطان با مبارزه زيرا فرموده معرفي جهاد انواع بزرگترين را جهاد اين   )ص(خدا
  .است دشمنان يننيرومندتر و بزرگترين كهتاس

 عمـوم  هـدايت  بـه  دعـوت  يعنـي  اسـت  قرآنـي  جهـاد  ،الهـي  مردان جهاد سومين اما
 را افكـار  كمتر و ساخته معطوف خونين جنگ به را آدمي توجه غالباً جهاد لفظ گرچه.انسانها

 خـدا  كتاب در خواه اسالمي معارف در اما ،نمايد مي متوجه هدايت به دعوت يا ادبي جهاد به
 خداونـد  .اسـت  شـده  اطـالق  نيـز  ادبي جهاد به جهاد لفظ ،)ص(رمكا رسول رتحض سنت يا

 تطع فال« فرمايد فرقان سوره در كه چنان ،ناميده »كبير جهاد« را قرآن با هدايت به دعوت متعال
  .قرآن به يعني »به« مباركه اين آيه در ،»كبيرا جهادا به جاهدهم و الكافرين

 اسـت  شامل را همگان جهاد اين   اوال :فرموده كبير يجهات به را قرآني جهاد تعالي  حق
 بـوده  تنگ حربي جهاد عملكرد دايره ولي ،نيست مستثني جهاد اين   از ناتوان و كور و وبيمار

 اسـالمي  بالد ثغور و حدود به كه است كساني با هم آن   ،دارد توانا و سالم مردم به اختصاص
 را قرآنـي  جهـاد  ثانيـأ  .انـد   بـرده  هجـوم  شاناي  مرزهاي و بالد به مسلمين يا و اند  ردهوآ هجوم
 خـاك  بسط به است محدود حربي جهاد اهداف اما ،وسعت با بسيار و گوناگون است اهدافي

  .ملل ساير كردن خاضع و حاكميت توسعه و
 سـخن  اسـالمي  تربيت و توحيد از جنگ به اقدام و مبارزه از قبل اسالم پيشوايان البته

ـ   از قبل را جنگ به اقدام و اند  دهنمو حقايق ابالغ و گفته  و نـاروا  ،روشـنگري  و موعظـه  راداي
 است آنان رساندن كمال به و انسانها نجات بزرگواران آن   عاليه هدف زيرا ،اند  دانسته نامعقول

 اي  ازعـده  هميشه )ص(اكرم رسول حضرت كه چنان هم ،ابدي سعادت به نيل از محروميت نه
 المؤلفـه « چـه  ،داد مـي  سهمي آنان به مسلمين صدقات از و دكر مي دلجويي مشركان و كفار از

 اسالم و ماناي  به متمايل كه باشد ،گردند مند بهره مسلمين زكوه از توانند مي كه شاننداي  »قلوبهم
  .شوند
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 .بمانـد  خـالي  نبايـد  كـه  اسـت  بـاطني  جبهـه  همواره ،ظاهري جبهه مقابل در بنابراين
 نيروهـاي  بـه  مجهـز  معنـوي  جبهـه  رزمنـدگان  و ،رندظاه اسلحه به مسلح ظاهري مجاهدين

  .است رذالت و جهالت با مبارزه ناناي اصلي نبرد و آنهاست ماوراي ناناي توان و نيرو .باطني
 و مجاهـد  علمـاي  قلم لكن ،گرانبهاست بسيار حق راه در شده ريخته خونهاي گرچه

 تواند مي قلمي چنين .»الشهداء دماء نم افضل العلماء مداد« است تر مقدس و گرانبهاتر آن   از رباني
 ابـدي  سـعادت  جوينـدگان  بـر  .نمايـد  سيراب و كرده آبياري را ديگر انسانهاي حيات شجره
 شدن باز ،آن و بخشد مي انسان به عظمتي بزرگان كالم .كنند استقبال بزرگان كالم از كه است
 آنهانيرومندتر دل و روح و الوهيتند جذبه مجذوب همواره آنان زيرا .اوست تعقل و تفكر افق
 و عـارفين  روح .گيرد قرار ظاهري زيباي و زشت و نفسانيات نوسانات تحت كه است آن   از

 هرزمينـه  در .است الهي قلب و خدا از همواره شاناي  كالم و خداست به متصل ،رباني علماي
 كـه  اسـت   ايـن   ،نـدارد  ارزشـي  شـان اي  پيشـگاه  در باشـد  دل و خدا فاقد كه اي  كلمه ،بابي و

 الهـي  جمـال  بـه  كـردن  نگاه ،رباني عالم جمال به نمودن نظر :اند  فرموده الهي عظام پيشوايان
  .است

 ،اسـت  حركـت  در مقصـد  سوي به مبدأ از كه است كارواني شريفترين بشري كاروان
 اكثريـت  ،كـاروان  ايـن    در ؟رسـاند  مقصود منزل سر به را كاروان اين   تواند مي كسي چه لكن

 خانمانسـوز  آتـش  و نفسـانيات  هاي  شعله و جهالت بار زير در زندگي ناهموار راه در انسانها
 همـين  در لكن ،اند  درآمده زانو به اميال و اهواء شكننده طوفانهاي برابر رد.اند  وامانده شهوات
 كـه  باشـد  ،گردد مي راهنما و راه دنبال به و خروشد مي و نالد مي شاناي  وجدان ،ضاللت وادي
 فريـاد  وجـدانها  ايـن    .دهـد  نجات هالكت ورطه اين   از را شاناي  الهي بوبمح شخصيت يك
 متفكـر  مغزهـاي  صـاحبان  اي   ،تابنـاك  و روشـن  دلهـاي  صاحبان اي   ،يهال مردان اي  :زنند مي

 آب بـه  را وامانـدگان  ايـن    تشـنگي  ،رابرهانيـد  ضـاللت  وادي گمشدگان اين   بيائيد ؟كجائيد
 را وجـدانها  ايـن    صـداي  كـه  اماكيست .سازيد خاموش ار دردمندان هاي  ناله ،بنشانيد هدايت
 سـرگرداني  اين   از را بشري تواندقافله مي و شنود مي را اوجدانه اين هنال كه كسي تنها ؟بشنود
 درون ژرفـاي  از كالمـش  كـه  اسـت  كامـل  عارف ،دهد قرار هدايت شاهراه در و داده نجات
  :كه اقرارنمود يشگاهشانپ به خاضعانه بايد نرواي از .است جاري خدا به متصل

 خزانـه  شـما  .نمائيـد  حقيقت روشن تاي  شما ،حقيد فروزان شمع شما !الهي مردان اي
الهـي  هاي  شجره مقدسترين شما .حكمتيد چشمه و معرفت كان شما .هستيد الهي علوم داران
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 كـه  داي  شايسته شما .است كشيده قد شرف و مجد بوستان در و روئيده دل حرم در كه هستيد
  .شما بر درود ،درآوريد اهتزاز به را پيروزي و سعادت پرچم ،بشري قافله اين بين رد
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  رازمنك ونهي معروف درامربه وباطني ظاهري شرايط

 و اصـول  بـه  عمل و علم ،آنها اهم از كه است شرايطي مرهون امري هر شايسته انجام
 خـود  بـه  نسـبت  لـي عم و امـر  هـر  و نيست يكسان امور تمام فروع و اصول .است آن   فروع
 دقـت  به بايد باطنيه امور در باالخص موارد همه در كه است جزئياتي و وكليات اركان داراي

 او دل آني و است الهيه و باطنيه امور به حق طريق سالك اصلي اشتغال و توجه.شود مراعات
  .پردازد ظاهري امور به چند هر نيست غافل حق از

 انجام را آن   خوبي به تواند نمي ،گردد عامل و عالم يهاله امور اصول به تنها سالكي اگر
 خـوبي  به ،ننمايد توجه آن   اصول به لكن ،شود عامل و عالم امري فروع به اگر همچنين .دهد

 حـق  طريـق  سـالك  بنابراين .نشود الهي پيشگاه مقبول كمال حد در برنيامده آن   انجام ازعهده
 عامل و آشنا آن   جوانب همه به ،گرفته نظر در را آن   فروع و اصول بايد كاري به اقدام از قبل

  .گردد
 در .اسـت  حقـايق  ابـالغ  و منكـر  از نهـي  و معـروف  به امر ،معنوي مهم امور از يكي

 ،كنـد  تـرك  را آن   شـرايط  جمـع  وجـود  بـا  فردي اگر كه بس همين الهي فريضه اين   اهميت
 مرتكـب  همه لوط قوم كه چنان ؛گردد بال نزول موجب كه بسا و اشقياست و جزوستمكاران

 كه موقعيتي در اما .شدند الهي عذاب دچار منكر از نهي ترك علت به اما ،نبودند زشت عمل
 و مكـان  آن   از خـروج  اولـي  ،شـود  منتهي منفي نتايج به آن   به اقدام يا و نبوده فراهم شرايط
 مـل عا الهـي  فريضـه  اين   مراتب ساير به بايد ،خروج امكان عدم صورت در و است موقعيت

  .شد
 باطنـاً  ولـي  ،باشـد  يكنواخـت  و يكسان است ممكن ظاهر شكل و تلفظ لحاظ از امر

 را يك هر كيفيت و بنگرد بدانها حقيقت دريچه از كه بايد بينا ديده .دارد بسيار اقسام و انواع
 مقـام  بـه  سـپس  و كننـد  سـير  آنهـا  باطن در دل و عقل ديدگان با هميشه دل اهل .نمايد بيان

  .ندبرآي قضاوت
هرچـه  ؛باشد كمال داراي كه است مقدسات و معقوالت رديف در امري ،امور بين در
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 نسـبت  بـه  معقوليه لحاظ از امر هر كيفيت .بيشتر عظمتش و شرافت ،باالتر امري معنوي آثار
 هـر  از بنـابراين  .اسـت  آن   علـت  آمر و ،آمر معلول امر زيرا .است آن   آمر معنوي مقام كيفيت
 در چگـونگي  و كيفيـت  البتـه  .برد پي آن   صاحب معنوي مقام و حال كيفيت به توان مي امري

 معـاني  ،است اليتناهي او ذات كه چنان .او امر و ازلي آمر اقدس ذات در نه است اهللا ماسوي
 كيفيـت  ايـن    ولي ،شود معين كيفيتي او امر در ،مجاز عالم در شايد .است نامحدود نيز او امر
  .است عقل خالف او ذات در

 حقـايق  ابـالغ  و منكـر  از نهـي  و معروف به امر خطير وظيفه به خواهد مي كه الكيس
 امـري  وقتـي  .باشـد  آشـنا  آن   اصـول  بـه  باالخص ،فروع و اصول به بايد همه از اول ،پردازد
  .باشد كمال حد در و بوده ثابت آمر معنوي مقام كه است معقوالت رديف در و مقدس

 و معروفـات  حـدودي  تـا  الاقـل  شـخص  كـه  ستا آن   الهي فريضه نياصوالً از يكي
 و معـروف  از ناهي بسا چه واال ،باشد برخوردار حقه معارف و علوم از و بشناسد را منكرات

  .گردد منكر به آمر
 چنـان  تـا  آن   به است آمر ماناي   ،حياتي و عالي موضوع اين هب پرداختن در ديگر اصل

 فـردي  اگـر  .باشـد  امكانپذير او براي امور آن   مراحل همه به وقوف و آشنايي بايد و شايد كه
 مقدسات از او امر ،نباشد عامل و مؤمن آنها به او خود ولي كند منكر از نهي و معروف به امر

  نبوده
 و ماناي  تقويت به كرده اختيار خلوتي ابتدا بايد او .نيست الهي امر اين   انجام به موظف

  .داي وجود به او در همم اين براي الزم معنوي حال تا خودپردازد اراده
 انحرافي كوچكترين اگر و كند اقدام حق رضاي به بايد منكر از ناهي و معروف به آمر

 .نگـردد  حاصـل  آن از الهـي  ثمـره  ،بـوده  بيهـوده  او نيروي و وقت صرف ،داي  پديد او درنيت
ـ  ناآشـنا  فرد براي خصوصاً .باشد محبت و مهر با توأم بايد اقدامي چنين آن   بر عالوه  پيـام  هب
 سبب زيرا ،است نتيجه بي غالباً خشونت با توأم مباحثات .است الزم وافري محبت زاابر ،الهي

  .اندازد مي نيت خلوص از را آن شده دركالم تفريط و افراط پيدايش
 علـم  و ماناي  با كه است اين   گوياي اولياء و اوصياء و انبياء حضرات زندگي تاريخچه

 چنـان  .درآورند يكتاپرستي لواي تحت مدتي كاند  در را ثيريك عده توانستند محبت و وعمل
 و وحشـي  و پرست بت اعراب ،جزيره شبه آن   در كمي مدت در )ص(اكرم رسول حضرت كه

 محبـت  بـا  ،نمودند مي مباهات همديگر مال غارت به و افتخار يكديگر كشتن به كه را بدوي
  .داد سوق حق راه به
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 محبـت  بابـت  از او گيـري  سـخت  ،داي  خشونت قامم به هم موردي در اگر الهي رهبر
 ،مانـد  مصون هوس آسيب و هوي گزند از كه كسي .خشونتها ساير با قياس قابل غير و است
 سـالكين  .اسـت  باطـل  و حـق  تشـخيص  معيـار  و بوده الهي غضب و رضا ،او غضب و رضا
 اسـتقبال  آن   از كه نشوند ناراحت گيري سخت و تندي چنان از تنها نه واقعي طالبان و اهللا  الي
  .كنند مي هم

 دسـتورات  جملـه  از و است پذيري انعطاف ،ارشاد در محبت شعب و مراتب از يكي
 مشـروع  و الهـي  انعطاف البته .است صحيح انعطاف به توصيه ،اسالم پيشوايان حضرات مهم
 رذيلـه  صـفات  رديف در بودن الوقت ابن و چاپلوسي و تملق .است چاپلوسي و ازتملق غير
 و مشـخص  هـدف  متملـق  فـرد  .الهيه و حميده صفات رديف در صحيح انعطاف لكن ،تاس

 زنـدگي  صحنه در صورتي و رنگ هر به نهاده زيرپا را اصول سودجويي براي او ،ندارد الهي
 بـا  ،نشـود  وارد او هـدف  و اصـل  بر خسارتي كه آنجا تا انعطافپذير فرد لكن ،گردد ظاهرمي
 .دارد را خـود  دشـمن  نجات آرزوي حتي است همه خيرخواه الهي مرد .كند مي مدارا دشمن
 طوفانهـاي  برابـر  در را خـود  سرسبز درختان مانند انعطافپذير انسان فرمايد مي )ص(خدا پيامبر

 در خشـك  اشـجار  ماننـد  خبـر  بـي  افراد لكن ،كند مي حفظ خاص انعطاف پرتو در سهمگين
  .شوند مي كنده جا از روزگار حوادث برابر

 حسـن  ،اسـالم  معظم پيشوايان فرموده به و است خلق حسن ،محبت از يديگر شعبه
 بايـد  حـق  طريق سالك .برد مي بين از را حسنات تندخويي ليكن كند مي محو را سيئات خلق
 مشقات و زحمات ،مورد غير در خشونت و گيري سخت كه بداند و باشد خلق حسن داراي
 هـم  را او خود و آورد مي وجود به مردم دل در بسياري هاي   عقده و داده هدر را فرسا طاقت

 كـه  اسـت  كسـي  حقيقـي  سالك بنابراين .دارد مي باز عظيمه اهداف و عاليه مقامات به نيل از
  .باشد الهي محبت و انعطاف و خلق حسن داراي

 به الهي اولياء از بايد اول وهله در را ماليمت و تندي حتي و انعطاف و محبت كيفيت
 صـلح  در )ص(اكرم رسول حضرت پيمان متن .گرفت فرا بشريت اول ممعل يگانه از خصوص
 بيخبـران  اعتـراض  مـورد  پيمـان  ايـن    روز آن   در .اسـت  انگيز تعجب بسيار قريش با حديبيه

  .داشت بر در الهي عالي ثمرات كه نمود ثابت زمان رومر لكن ،قرارگرفت
 ،اسـالم  پيشـرفت  براي همم مانع زمان آندر .است موانع رفع درصدد هميشه واقعي راهنماي

و حضـرت  آن   از را حقـايق  تبليـغ  آزادي پـي  در پـي  حمالت با كه بود قريش لجوج طايفه
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 بزرگـوارمي  آن   دلنشـين  و قـوي  منطق ،نبود راه سر بر بزرگ مانع اين   اگر .بود گرفته يارانش
 آن  ونـر اي  از .درآورد يكتاپرسـتي  لـواي  تحـت  را جزيـره  شبه آن   افراد مدتي كاند  در توانست
  :بست آنان با پيماني حضرت

 الـرحمن  اهللا بسـم « نوشـتند  نامـه  آغاز در )ع(اميرالمؤمنين حضرت ،بزرگوار آن   اعظم دبير
 »بسـمك  اللهـم « كه است اين   پرست بت عرب ما رسم كه كرد اعتراض قريش نماينده .»الرحيم
ـ  اميرالمـؤمنين  حضـرت  .نداريم آشنايي رحيم و رحمن كلمات با و نويسيم مي  آن  دسـتور  هب

 اسـت  صـلحي  پيمان اين   :نوشتند بزرگوار آن   فرموده به بعد و »بسـمك  اللهم« نوشتند حضرت
 رسول را مامحمد كه كرد اعتراض قريش نماينده باز .قريش نماينده و خدا رسول محمد ميان
 از نيـز  را خدا رسول عنوان حضرت دستور به .كرديم نمي جنگ وي با گرنه و دانيم نمي خدا
 ،كنـد  فـرار  مدينه به مكه از قريش از فردي اگر كه بود اين   دوم ماده .نمودند حذف يمانپآن  

 فرار مكه به مدينه از مسلماني اگر ولي ،دهد قريش مقامات تحويل را آن   بايد اسالم حكومت
 بـر  ،دارد بـاطني  و ظـاهري  معـاني  پيمـان  اين هالبت .نيست او دادن پس به ملزم قريش ،نمايد
 خـود  تا راپذيرفت شرط اين   حضرت آن   .نمايد تفكر هم آن   باطني معاني در كه است سالك

 بـه  كـه  بـود  امتيـازاتي  از باالتر ،امتياز اين   و نمايند ابالغ آزادي با را حقايق بتوانند يارانش و
  .بود شده داده قريش

 زيـان  و سـود  بـه  تنهـا  ،كـاري  به اقدام در كه است اين   مسلمين اكثر معايب جمله از
 زيـان  و سـود  بتوانـد  انسـان  كـه  حكمتيه ابواب از است بابي خود اين    ،نگرند مي آن   ظاهري
 حقـارت  و شكست و ذلت دليل و عالمت آنان نظر در انعطاف گويا .دهد تشخيص را واقعي
 عاليـم  از رمـزي  ،نزنـد  لطمه اصول به كه صحيح انعطاف ،شرع نظر از كه صورتي در ،است

  .است پيروزي و موفقيت
 طـي  تـوان  شـده  متوقـف  اي  مرحلـه  در ،اصول اين هب آشنايي بدون حق يقطر سالك

 بـوده  سـالك  بـراي  بدبختي بدترين ،مراحل از اي  مرحله در توقف .ندارد را حق طريق منازل
  .است خود به ازاتكاء ناشي

 و حقيقـي  ترتيـب  و نظـم  بـا  توأم اعمال انجام ،انعطاف و محبت و خلق حسن بدون
 آشنايي وجود با افراد اكثر .گردد واقف امور معنوي نظم به كه است لكسا بر لذا .نيست الهي
 اسالم .باشد باطني نظم به بايد نظر عمده كه حالي در ،خبرند بي باطني نظم از ،ظاهري نظم با
  .باطني امور انجام در خصوص به است نموده اكيد توصيه كارها در واستحكام نظم به
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 انجـام  دقـت  و نظـم  بـا  را كارش كسي هر كه دداشتن دوست )ص(اكرم رسول حضرت
 بـن  سـعد  .باشـد  باطني هاي  جنبه با توأم كه ظاهري آن   يا ،باطني يا ظاهري امور در چه ،دهد
 پيكر تدفين و تشييع مراسم در شخصأ بزرگوار آن   و بود حضرت آن   خاص ازياران يكي معاذ
 .ريختند مي قبر بر نامنظم ورط به را خاك حضرت آن   ياران ،تدفين قعوم در .كردند شركت او

 را خاكها خويش دست با و شدند ناراحت بود اتفاق و نظم فاقد كه امر اين   از )ص(خدا پيامبر
 بـين  از و شده فرسوده بزودي قبر اين   دانم مي من :فرمودند اي  حكيمانه باكلمات نموده صاف
 انجـام  دقـت  با را كار و باشد كار محكم كه دارد دوست را فردي متعال خداوند ولي ،رود مي
 امـور  بـه  توصـيه  كه است معلوم ،دهد مي اهميت قدر اين   جزئي كار به الهي دين وقتي .دهد
 هـم  زنـدگي  مراحـل  سـاير  بـه  نظمي بي اين   است ممكن زيرا ،است حد چه تا عظيم و مهم

 بـق ط و گرفـت  فرا كامل استاد از بايد را دقت و نظم فواانعط و محبت بنابراين .نمايد سرايت
  .رسيد حقيقي هدف به بتوان شده الهي روح و عقل واجد تا كرد رفتار شاناي دستور

 توانـد  مـي  كـه  اوسـت  الهيـه  قضـائيه  قوه واسطه به موجودات ساير از انسان اشرفيت
 ،بـوده  باطـل  از حـق  فاروق انسان الهي قلب و عقل .دهد تشخيص باطل از را حق باقاطعيت
 :فرمايد مي آسماني كتب ساير و قدسي حديث در متعال وندخدا نرواي  از .است الهي شهادتش

 عقـل  كـنم  مـي  رد من كه را آنچه و ،پذيرد مي و كرده تأييد تو عقل ،سندمپ مي من كه را آنچه
  .است من قبول و رد ،تو قبول و رد ،نمايد ردمي تو الهي

 عيارهـاي م با او نهي و امر و ارزيابي ،است الهي قلب و روح و عقل داراي كه سالكي
 معني اين   .الهي نهي ،او نهي و است الهي امر ،او امر و خداست سخن او سخن ؛نيست مادي
 كثـرت  كـه  غافلنـد  ماديـات  بحـر  مسـتغرقين  امـا  .باشد رسته مادي قيود از كه راست انساني
 را خـود  توانند مي چگونه ظاهري حركات اين   با آنان .دارد مي باز ازمعنويات ار انسان اشتغال

  !؟پردازند حقايق ابالغ و منكر از نهي و معروف به امر امرخطير به و رسانند دفه به
 الهـي  اسـتاد  تصـديق  مـورد  بايـد  ،پردازد خطير و مهم امر اين هب خواهد مي كه كسي

  .شود او نصيب ناحيه آن از الهيه مأموريت اين افتخار تا گيرد قرار خويش
 بـر  عـالوه  ،الهـي  پيامهـاي  ابـالغ  و منكر از نهي و معروف به امر مقام در الهي مردان

 در آنـان  دافعـه  و جاذبـه  مراتـب  به ،پرداخته افراد باطني مطالعه به الذكر فوق اصول مراعات
  :دارند توجه حقايق پذيرش

دافعـه  و جاذبـه  قـوه  ،بـاطني  و ظـاهري  موجـودات  كليـه  در الهي عاليه معارف به بنا
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 يـا  ذاتـي  اسـماء  رديـف  در كه خصوصياتي و صفات ،دروني كيفيات ،اعمال در حتي ،هست
 يكسـان  قوت و قدرت لحاظ از و دارد مراتبي موجودات و اشياء در نيروها اين   .است معاني
  .نيست

 علم و است محسوس باطني يا ظاهري اشياء بعضي در دافعه و جاذبه نيروهاي اي  پاره
 كميـات  و كيفيـات  كليه ستهنتوان هنوز ولي ،كرده ثابت اشياء برخي در را نيروها اين   امروزي

 ،دارد وجـود  دافعـه  و جاذبـه  قـوه  نيـز  انسـان  باطني و ظاهري اعمال در .نمايد راكشف آنها
 مراتـب  بـه  و نمايـد  مشـاهده  عيانـأ  را آن   كـه  نرسيده مقام آن   به بشر علمي تهج از هرچند
  .وقوفيابد قوا آن دفع و جذب

 رفـع  از بعـد  آن   رؤيـت  كه دارد باطني صورت عملي هر ،دافعه و جاذبه قوه بر عالوه
 نيروي و باطني صورت ،نوراني افعال و صفات ،الهيه امور .است ميسر همگان براي حجابات

 در .كنـد  مي دفع ابدي شقاوت از و جذب ابدي سعادت رابه عمل صاحب كه دارند اي  جاذبه
 را عمـل  صاحب كه است اي  دافعه و جاذبه قوه و باطني صورت نيز انيطشي و غيرالهي عمل
  .كند مي دفع سعادت از و جذب شقاوت سوي به

 معنوي تعاليم از حقيقت مكتب در و رسيده نفس تهذيب و تصفيه مقام به كه سالكيني
 دافعه و جاذبه قواي آني هر در كه است اي  مرتبه به علمشان ،اند  شده ياب فيض الهي استادان
  .نمايند مي مشاهده سايرين و خود در را اعمال

 و معـروف  به امر در باطني شرايط مراعات ،مقام اين   صاحبان دريافتي تعاليم لهجم از
 در اعمـال  دافعـه  و جاذبـه  نيـروي  مشاهده وجود با كه نيستند مجاز آنان .است منكر از نهي

 و اسـت  عاليـه  تعاليم از ،اجمال و اشاره به توصيه .كنند متنبه علني طور به را افراد ،اي  درجه
  .است كافي اشارتي را آنان نبوده صراحت به نيازيرا حقيقت انبطال

 .نماينـد  مـي  مراعات اعلي حد در را ادب شرايط منكر از نهي و ارشاد مقام در بزرگان
 كه اي  عده مگر نيستند تصريح به مجاز هم باز ،نشده متنبه اشارات با مخاطب كه موقعي حتي

 كـه  اسـت  تكليفي را يك هر نبوده همرتب يك در الهي مردان همه اما .باشند الغيب جزورجال
  .نيست آن به زامج ديگري

 به را علم و تحليه و تصفيه آن   كه نمائيم مي مسئلت پيشگاهت از را توفيق كمال !الهي
 ديگـران  و خـود  در را آنها دافعه و جاذبه نيروي و اعمال باطني صورت كه فرمايي ماكرامت
  .كنيم عمل ،خواهي مي تو كه انچن سايرين و خود ارشاد در تا ،نمائيم مشاهده
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 به آمران جرگه در بتوانيم تا فرما كرامت ما به را قدرت و شايستگي و لياقت آن   !الهي
  .گرديم محسوب درگاهت در منكر از ناهيان و معروف
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  يباطن معامالت و ظاهري معامالت

 ابـواب  آن   جنـب  در كـه  اسـت  معـامالت  باب ،الهي مقدس شرع مهم ابواب از يكي
 از احكـام  اين هالهي و باطني معاني .دارد قرار ...و وقف ،عاريه ،قرض ،سلف همچون گريدي

  .شود مي اكتفا كلي اشاراتي به نجااي در لذا ،است حصرخارج و حد
 بـه  هركـه  .نامشروع ديگر قسمي و است مشروع آن   از قسمي ،است اقسامي را معامله

 مسـائل  ،مشـروع  معـامالت  بـراي  اسالم .افتد هالكت به ،ورزد مباشرت غيرمشروع معامالت
 ،ورزد مباشـرت  اي  معاملـه  بـه  بخواهـد  هركس كه فرموده صادر مقرراتي و قوانين و واحكام

  .باشد الهي و صحيح اش معامله تا برآيد عمل مقام به و شده آشنا باآنها بايد
 معـامالت  آن  بـر  عـالوه  زيـرا  ،شـود  نمي اطالق ظاهري فروش و خريد به تنها معامله

 و ظـاهري  معـامالت  :اسـت  گونـه  دو بـر  نيـز  مشـروع  معامالت پس .دارد وجود هم باطني
  .معنوي معامله و مادي يامعامله ؛باطني معامالت

 در ،بـرآئيم  تفكـر  مقـام  بـه  هـم  باطني معامالت درباره اگر ظاهري معامالت بر عالوه
 امـر  ايـن    در حـد  چه تا هك داند خدا و هستيم معامله حال در عمر اوقات اكثر در كه يابيم مي

 ايـن   در كـه  دار آن   از تـر  عظمـت  بـا  و باالتر را خود نفس :اند  فرموده نروبزرگاناي  از .موفقيم
 اميـال  سـوي  بـه  تـرا  هـا  پسـتي  و نفـس  اگرچه ،دهي قرار ها پستي معرض در را آن   لهممعا

  .»الرغائب الي ساقتك ان و دنيه كل عن نفسك اكرم« بكشاند خوشايند
 خويشـتن  از چيزهـايي  گيـريم  مـي  آنچـه  مقابـل  در ما ،معامله اين   در كه است بديهي

 اشتياق و ميل هر به .دهيم مي دست از ديگري از پس يكي را خود دروني هاي  سكه ،دهيم مي
 در مـوجي  حقيقـت  در ،سپاريم مي دل نفساني و مادي هاي  خواسته تحصيل درراه كه لذتي و

 بخـاري  ماننـد  يا ؛سازد مي منهدم يا تضعيف را ما طنيبا نيروهاي كه داي  وجودمي به ما درون
  ،كنـد  جلـوگيري  دريا فضاي به آن   مجدد بازگشت از جوي عوامل شودو متصاعد دريا از كه

 در .نمـود  خواهـد  قطـع  ما از را اش رابطه كلي به و شده ماخارج اختيار از معنوي قواياين  
 دسـت  از لحظه هر ،هستند گرانبهايي ردر حقيقت در كه را عمر ساعات و دقايق ،معاملهاين  
اوقــات اكثــر .آوريــم مــي دســت بــه چيــزي چــه آن قبــال در كــه دانــيم نمــي و دهــيم مــي
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  !كنيم دريافت پشيزي ،بهايي گران كاالي چنين دادن دست از ازاء در گويا
 كمال ،معامله در گاهي هستندكه گروهي :گروهند برچند مردم باطني معامالت ،قبال در

 و انـد   دانسـته  را گوهرها اين   ارزش ،ديگر گروهي .غفلتند در گاهي و آورند مي جا هب را دقت
 دسـت  از ارزان را  آن تنهـا  نـه  ،دهنـد  مـي  انجـام  دقيقيةمحاسـب  ،خـود  وسـتدهاي  داد باره در

 ؛برنـد  مـي  كـار  بـه  اجتمـاعي  كمـالي  حيات وتصعيد خويش كماالت رشد راه در كه ،ددهن نمي
 اي  لحظه هر كه هستند نيز گروهي .جهانند مردم خردمندترين و ترينبيدار شاناي  كه گفت توان
 كـه  انـد   آورده دسـت  به امتيازاتي نمايند مي تصور ،كنند مي اشباع لذت اشتياق و ميل از كه را

 چيـزي  خويشـتن  از كه اين   بدون را امتيازات اين   پندارند مي حتي ،نيست آن   دجوا كس هيچ
 قـرار  محـض  طبيعـي  عـالم  در و اسـفانگيز  بسـيار  مرحلـه  رد ناناي !اند  نموده تصاحب ،دهند
 تلقي اساس بي پنداري را آن   يا و ندارند خبري تصعيدكمالي مقررات و قوانين از و ،اند  گرفته
  .دانند مي هرچيز با معامله قابل را خود گرانبهاي گوهرهاي هك است اين  ،كنند مي

 برخـورداري  نعمت ،فرموده كرامت حق طالبين به تعالي خداي كه گرانبها درر آن   از يكي
 رشـد  درطريـق  اسـتفاده  بـر  عـالوه  را گرانبها گوهر  اين بايد الهي سالك .است عاليه تعاليم از

 سـعادت  در را خـويش  سـعادت  و برد كار به اجتماع كمالي تصعيدحيات راه در ،خود كماالت
 بوسـتان  نهالهـاي  حقيقـت  در كـه  طـالبين  و انسـانها  اختيار در را امتيازات اين   داندوب اجتماع
  .است امتيازات اين هبخشند خداي با معامله ،حقيقت در معامله  اينآري .بنهد ،خدايند

 فرمـوده  كرامـت  مـا  به رايگان كه است ازلي استاد ساخته گرانبها گوهرهاي اينمسلماً
 را نمـؤمني  وامـوال  انفس كه فرموده لذا ،داند مي را گرانبها گوهرهاي اين   قيمت خود او.است

 از يـك  هـيچ  كـه  يابـد  مـي  در ،بداند را حقيقت ارزش و عظمت انسان اگر .خريدارخداست
 چه حقيقت در .گيرد قرار حقيقت ارزش و عظمت برابر در تواند نمي دنيوي يگزند امتيازات
  .گيرد قرار پشيزي سود قبال در حقيقتي كه است پستي معامله

 لهـم  انب اموالهم و فسهمان المؤمنين من اشتري اهللا ان« :فرمايد مي مجيد قرآن در متعال خداوند
 خـدا  بـر  معاملـه  و خريد  البته .خرد مي بهشت بهاي به را ماناي  اهل اموال و جانها خدا »الجنه

 در ،نباشـد  آن   مالك كه آورد مي در خود تملك به و خرد مي را چيزي خريدار زيرا ،روانباشد
 و جـان  بـذل  چـون  كه است اين هشريف هاي  از ادمر .است آخرت و دنيا مالك خدا كه صورتي

 و بهـا  برابر در مؤمنين مال و جان گويا ،آورد مي جنت و ثواب استحقاق مؤمنين سوي از مال
  .است گرفته قرار ثمني
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 تعـالي  خداي .است عصيان و بزهمندي مايه نيز مال و است بالخيز و آرزوكده ،نفس
 چيـزي  آنهـا  جـاي  به و آورند زيان غالباً دو هر رازي كرده سلب دو اين   از را مؤمنين ملكيت

 زوال از مـؤمنين  كـه  اسـت  آن   خريـداري  ايـن    حكمت .است ابدي سعادت سبب دهدكه مي
 وسيله مال و جان نيز و .نداي  حق مجاورت خور در و شوند اقفو مال و درجان خود تصرف
 انجـام  كـه  عملـي  بـه  و ندارند چيزي خود از كه بدانند مؤمنين تا است ونوافل فرايض اداي
  .نياورند وعجب نشوند فريفته ،اند داده

 و دريافتنـد  خـود  درون در زيـان  و سـود  انگيزه بدون را الهي نور اين   حقيقي عارفين
 و احـرار  آنـان  .شدند وفادار الهي عهد به اعلي حد در و بستند پيمان و عهد خويش باخداي
ـ  مرحبا .گذشتند و گذاشتند رنگين سفره در نداشت الهي رنگ را آنچه كه هستند آزادگاني  هب

 جمـال  و فروختنـد  را خـود  جـان  ،كردند معامله خويش خداي با چگونه كه هيلا مردان اين
  .كردند اي معامله نيكو خداچه با و خريدند را الهي
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  يمعنو ميراث و ظاهري ميراث

 صـاحب  ،اكتساب و تالش بدون انسان كه است ارث ،فطرت دين موضوعات از يكي
 در .معنـوي  و بـاطني  ارث ،مـادي  و ظاهري ارث :است گونه دو بر ارث .گردد ثروتي و مال
  .نيست ارزشمند هم چندان ظاهري ارث ،اخير قسم قبال

 سـوم  و دوم طبقات به ،باشند اول طبقه وارثين و نزديكان از احدي تا ظاهري ارث در
 فـردي  هـر  ،نيسـت  خاصي افراد مختص معنوي بيكران ارث لكن .نرسد سهمي خويشاوندان

  .باالتر برخورداريش مراتب ،بيشتر او شايستگي و قابليت
 صـفات  و اسـماء  اتـم  مظهـر  كه كامل انسان و خداست آن   از زمين و آسمانها ميراث

 اوصـياء  حضرات و خدايند وارثين انبياء حضرات .اوست وارث و تعالي  حق جانشين ،اوست
 يـا  »اهللا خليـل  ابـراهيم  وارث يـا  عليـك  السـالم « :گوئيم آنان زيارت مقام در كه چنان ،شاناي  وارثان

  .»اميرالمؤمنين وارث يا عليك السالم« يا »اهللا حبيب محمد وارث يا عليك السالم«
 بـوده  بيهـوده  رفتـنش  و آمـدن  يا نيامده دنيا اين هب گويا ،نماند باقي اثري كسي از اگر

 حضـرت  .است صالحات باقيات گذاردن جا به بر توصيه الهيه عاليه معارف در ازاينرو .است
 يادگـار  به خود از كه است صالحي اوالد ،انسان براي ميراث باالترين :فرموده )ص(اكرم رسول

ــ ــق .اردذگ ــاقي توفي ــذاردن ب ــين گ ــراث چن ــايي نعمــت و ســعادت ،الهــي مي اســت عظم
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 .انـد   شـده ن   آ خواسـتار  رحمان خالق پيشگاه از اولياء و واوصياء انبياء حضرات از هريك كه
 واجعلـه  يعقـوب  آل مـن  يرث و يرثني وليا لدنك من لي فهب« :كند مي عرض زكريا حضرت كه چنان
 آل و مـن  بـراي  وارثـي  و تـو  دين امر ولي كه ببخش فرزندي خودمرا نزد از الهي »رضيا رب

  .بگردان پسنديده را او الهي و ،باشد يعقوب
 بـراي  حـق  ناحيـه  از اي  مرحلـه  هر طي در ،نمايند مي طي را حق مراحل كه انسانهايي

 تـا  ،اوسـت  قلب پاكي نسبت به هركسي به مناصب اين   اعطاء .شود مي عطا الهي منصب آنان
 آنـان  ورثـه  و گيـرد  قـرار  اوصـياء  و انبيـاء  حضـرات  رديـف  در كه رسد اي  پايه به سرانجام
 واقعـي  حكمـاي  و الهـي  عارفان واالمقام شخصيتهاي اين    ؛»بياءناال ثهرالعلماءو« شود محسوب
  .برند مي بهره آنان طاعات و عبادات ،تزكيه و تقوي ،ومعارف علوم از كه هستند

 و علمـا  را شـان اي  و اسـت  نظر اهل شيوه كه است استدالل و نظر به يا حكمت تحقق
 حضرت كه فقري همان .است فقر اهل شيوه كه است استكمال و تصفيه به يا و حكماخوانند

 طايفـه  دو هـر  گرچـه  .خواننـد  اوليـاء  و عرفا را شاناي  كه »فخري الفقر« :فرمود )ص(اكرم رسول
 خـداي  موهبـت  بـه  ثانيـه  طايفه .است نهايت بي ،ثانيه و اول طايفه مابين اصلهف حكمايندلكن

 ،گشـتند  منـد  بهره »لدنا من علمناه و« خانه مكتب از و شدند كمال درجه به فائز تعالي و تبارك
 كـردن  نگاه كه است اين    ،ترند اولي و اقرب ،خاليقند صفوت كه انبياء وراثت به كه شاننداي  

  .است عبادت شاناي خانه در به نگاه حتي و آنان سيماي به
 .اسـت  متـاعي  نيـز  را انبيـاء  حضرات وارث ،است متاعي وارثي هر براي كه همچنان

 معتبـر  روحي طهراب و پيوند ،الوراثه علم در اما است ظاهري نسب و پيوند ،ظاهري دروراثت
 اعلـي  ناحيـه  از كـه  اسـت  آن بـه  ،مقـام  اين   حقيقي تحقق .فكري ضوابط و اكتساب نه است
 فرزنـدان  كـه  ربـاني  علمـاي  و الهـي  عارفان .نيست انبياء واقعي وارث الا رسدو او به متاعي
  .برخوردارند آنان لدني حكمت و علم ازمتاع يقينأ ،اند نبي روحي

 و هـا  نوشـته  ،انـد   رسـيده  شـهود  مقـام  بـه  كه آنانند اوصياء و انبياء راستين جانشينان
 مـردان  و اولياء حضرات شهودي علم .است آنان شهودي علم تجلي و عالئم و آثار كالمشان

 ،اسـت  اول صـحيفه  در كـه  اسـت  علمـي  ،گنجد نمي پوست و كتيبه و كتاب و كاغذ در الهي
 شـان اي  دل لـوح  در »انااليم قلوبهم في بكت« نغمه و زند مي رقم آن   در الهي راقم كه است علمي
  .نگارد مي

كرامت منصبي چنين تعالي و تبارك خداي كه آنها بر است مباهات و فخر جاي بسي
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 چنـين  .شـود  صـادر  آنان براي ارشاد حكم و گيرند قرار انبياء حضرات رديف در كه فرموده
 كـه  انـد   الهي روح آن   احبانص آنان .مردمند الهي تربيت و تعليم و ارشاد سزاوار شخصيتهايي

 .اسـت  افكـن  پرتـو  معنوي آفتاب مانند نيز قلوب همه بر ،وجودشان خشيب روشني بر عالوه
 منقاد و مطيع و گشتند غالب خود نفس بر الهي روح اين هواسط به كه عارفاني حال به طوبي
 اندندرسـ  اعلي حد به را خود روح معنوي مراتب ،شدند تعالي و تبارك خداي فرمان محض

  .گشتند سرمست وصال طهور شراب از ،رسانده ازلي شاهد آغوش به را خود عاقبت و
 رهـايي  مانـدن  عقـيم  از را خـود  معني تمام به كه هستند راستين معلمين ،الهي مردان

 داراي ظـاهراً  ولـو  ،نگـذارد  باقي خير آثار خود از كه است كسي واقعي عقيم چه .اند  بخشيده
 چنـين  تا بپروراند روحاني فرزندان و نموده احيا را نفوس كه الهي معلم .باشد بسيار فرزندان
 آثـارش  به عاملين پاداش مراتب از كه اين   بدون است مند بهره آن   از ،است باقي او زا آثاري
 بـدون  ،اسـت  ظلماني دركات انحطاط سبب الهي غير معلم پليد سيرت كه چنان .شود كاسته
 سـالكيني  آن   ،ربـاني  عـالم  صـالح  اوالد .گـردد  كاسته آثارش به عاملين كيفر ازمراتب كهاين  

  .اويند الهي ميراث و يادگار ناناي  ،يابند مي هدايت او الهيه تعاليم تدرتح كه هستند
 »ابراهيم ابيكم مله« هستند اسالمي امت و بشري جوامع روحاني پدران الهي عظام سفراء

 قابليـت  جهـت  از و موجـودات  روحـاني  پـدر  ،فاعليـت  جهـت  از اسالم الشأن عظيم پيامبر
 حضـرت  آن   دربـاره  بزرگـان  كه چنان .است امكان عالم مادر ،است نفسيه جنبه كه فيوضات
 بنابراين .هستند هم معنوي برادران ،ماناي  اهل و »بقابليته اناالمك وام بفاعليته انابواالكو« :اند  فرموده
 حفـظ  بـر  اسـت  معنااشـارت  در آن   هرظـا  معنـاي  بر عالوه ،ارحام صله بر قرآن اكيد توصيه
  .است وسعادتمندي نجات رمز كه حق درگاه محبوبين با الهي وحدت و قلبي ارتباط

  



 116 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

  
  
  يمعنو سوگند و ظاهري سوگند

 امـر  بـه  و جـايز  مشـروع  امر به سوگند .است قسم باب ،شرعيه احكام ابواب از يكي
 واجـب  .باشـد  مي باتواج جزو مشروع سوگند به عمل .است محرمات رديف در غيرمشروع

  .باشد عقاب و نقمت سبب ،تركش و ثواب و نعمت حصول موجب آن فعل كه استآن 
 آن  از قسمتي يا جزئي به اگر .گردد آن   مراتب همه شامل بايد مشروع سوگند به عمل

در ،دهـد  انجـام  را امـر  مراتب از اي  پاره كسي اگر .است مسؤول الهي پيشگاه در ،شود عمل
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 يكجـا  آن   مراتب تمام تا ديگر برخي در و رساند انجام به بعدأ را مابقي تواند مي موارد برخي
 عكـس  .نيسـت  يكسـان  آن   مـوارد  همه در الهي حكم و كند نمي مسؤوليت سلب ،نيابد انجام
  .است صادق نيز عملي ترك به قسم در فوق مسائل

 اين  .است اي بنده كردن آزاد آن   كفاره ،نكند عمل خود مشروع سوگند به فردي هرگاه
 ظـواهر  بـر  عـالوه  ،حـق  طريق عارفين و سالكين ولي ،است صادق ظاهريه امور براي احكام
  .شوند مي عامل و عالم نيز آنها معنوي احكام و معاني به احكام

 ،كفـاره  ايـن    حكـم  و علـل  از جهتيمسـلماً  ،نيسـت  اي  بنده ظاهراً كه حاضر زمان در
 افـراد  بـر  ؛هستند ستم تحت جسمي و روحي لفمخت جهات از كه است بندگاني آزادنمودن

  .دهند نجات اسارت از را آنان كه است شرايط وواجد غني
 .باشـد  اعتـدال  و هشـياري  حـال  در و قصد صاحب ،بالغ ،عاقل بايد كننده ياد سوگند

 اثـر  در اگـر  اسـت  همچنـين  ،نيسـت  اعتبـاري  را عصـبانيت  حـال  در يا اجباري سوگند پس
 اعتبـاري  شـرعاً  نيـز  مكروه و حرام امور انجام به سوگند .گردد زايل أموقت او عقل اي  عارضه
 و واجبـات  رديـف  در كـه  اسـت  معتبـر  و مشـروع  صـورتي  در لـي متركع بـه  سوگند .ندارد

  !نكنند ارحام صله كه كنند مي ياد سوگند افراد برخي هرچند ،نباشد مستحبات
 در مبـاح  عمـل  جـام ان بـه  سـوگند  .باشـد  مسـاوي  تركش و فعل كه است امري مباح

 .شـود  نمـي  جامعـه  متوجه ضرري آن  از كه گردد مسلم بررسي از پس كه است جايز صورتي
 شـرايط  اگـر  .باشد او اسماء از اسمي به يا و الهي اقدس ذات به كه است معتبر وقتي سوگند
 شـخص  كـه  مـواردي  در سوگند .گردد شرايط جمع منتظر بايد ،نباشد فراهم سوگند به عمل
  .يابد نمي تحقق ،باشد آن عواقب به ياناآگاه و امر مشكالت به جاهل

 در لكـن  نيسـت  صحيح ،قلب در قسم و شود جاري ظاهر لسان به بايد سوگند صيغه
  .است آنها احكام و ديگر سوگندهاي ماوراي كه دارد وجود سوگندي ،باطن

 در ندسـوگ  .اسـت  سوگندي و عهد او محبوبين و الهي درگاه با را حق طريق سالكين
 توبه حصول بي عليه منصب اين   وصول ،الوهيه مطلقيه نور به است دل اتصال كمال ،مقاماين  

 بـه  اسـت  اي  حقيقيـه  بازگشت ،سوگندي چنين تحقق علت پس .نيست پذير امكان نصوحيه
 در اسـت  ازليـه  عشـق  اشـراقات  و ،اصـليه  مـوطن  به است دل وجرع و ،كاينات مبدع سوي
 حقيقـت  و پيوسته »روحي« به »روحي من« و »امري« به »امري من« كه است مقام اين   در .وجود
  .گردد مي متجلي دل در ،شريفه هاي دو آن غايي بطن معناي جوهره
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 مخـزون  و مضـبوط  الريبـي  غيبـي  گنجينه در كه است اي  الهيه مكنونه در سوگند اين
ـ  ما بلغ« نور ،يابد تحقق اهللا  الي سالكين در واليتيه انابه كه وقتي .است ومحفوظ  ظلمـات  »زلان

  .نمايد معدوم و مهدوم را »تفعل لم ان و«
 تحقـق  مقـام  به حق طريق سالكين دل در نصوحيه انابه آن   زودتر هرچه كه است اميد

 صعودي سير در انوار اين   سپس ،بپيوندد نزولي سير در نبويه و واليتيه نور به آن   نور و درآيد
 رسـد  خطـاب  تعالي  حق ناحيه از كه است صورت آن   رد ،گردد فاني محضيه و مطلقيه درنور

 حاصـل  فراغـت  مقـدس  امـر  اين   انجام از چون و بيارائيد را معلي عرش !ملكوتيان اي  اال :كه
 بدرقـه  راز بزمگـه  ايـن    تـا  اكـرام  و اعـزاز  كمال در و بشتابيد قدسيه انوار آن   استقبال به ،شد

 )ص(محمـدي  نور يا و نبويه نور آن   ؟كيست قدسيه انوار اين   ساالر قافله كه دانيد مي ااي  .نمائيد
 خويشـتن  مجـذوب  را قدسـيه  انـوار  آن   ،نزولـي  سـير  در كه است الهي محبوب يگانه نور يا
  .نمايد مي

 ديـار  كـوي  سـفر  عـازم  كـه  الهيـه  قدسـيه  انوار اين   !اعلي عالم قدسيان و كروبيان اي
 جسـته  رهايي »احد وثاقه يوثق ال و« اسارت و قيد از و گذشته در ناسوتي عالم خطه از ،عشقند
 ديـار  ايـن  همرحلـ  آخـرين  در اكنـون  ،پيمـوده  را »المطمئنـه  الـنفس  تهـا اي  يـا « منـازل  و ومراحل

 بـه  الهيـه  سـوگند  و تعهـد  و زكيه قلوب اتصال جهت به عليه مقام اين   وصول .اند  قرارگرفته
  .رسد مالك

ـ   گشـته  مسـتقر  آن   در كه مقامي !عشق ديار مسافرين اي  اختيـاري  را شـما  ديگـر  ،داي
 كـه  چنـان  .نمود خواهد خود مجذوب را الهيه انوار آن   الوهيت جاذبه نيروي ،بعد من ،نيست
 سـپس  ،شـده  »عبـادي  فـي  فـادخلي « عالم وارد »مرضيه راضيه ربك الي ارجعي« مراحل طي از بعد

 مستسر ،است ازلي محبوب جالل و جمال و كمال مشاهده كه »جنتي وادخلي« طهور ازشراب
 ،حـق  محضـر  در حضور كه اين   از باالتر جنتي چه و سعادتي چه .آئيد نائل وصال به و شده

  .گردد دل نصيب
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  نعارفا نذر و نذر حكم
 و مسـائل  از ولـي  ،شـوند  نايـل  علمـي  تعاليم به افراد سالها بسا چه محافل برخي در

 زندگي دقايق و ظرايف همه كه حالي در ،نگردند برخوردار بايد و شايد كه چنان الهي احكام
  .دردهاست تمام درمان الهي شرع و است آنهانهفته متن در
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 بـه  نـذر  بـا  كسـي  شرعي حاجت اگر .است قسم احكام مثل هم نذر احكام و مسائل
 مسـؤوليت  الهـي  پيشگاه در وگرنه آن   انجام او بر است واجب ،شود برآورده امرخيري انجام
  .كبيره گناهان زمره از و است واجب ترك ،نذر ترك چه.دارد بزرگي

 روحي لحاظ از ،نباشد هم جسمي و مادي آن   سوء آثار اگر كه است اثراتي را معاصي
 برحسـب  نتيجـه  لكـن  ،اسـت  فـوري  معصـيت  آثار :اند  فرموده بزرگان .است حتمي ومعنوي
 اسـت  محسوس نعمت ناگهاني رفتن دست از .گردد مي آشكار تدريج به يا و دفعتأ آن   مراتب
 نعـم  بعضـي  كلي مراتب از اي  پاره بسا چه كه شود مي معلوم تفكر با ،تدريجي حالت رد ولي

  .باشد رفته ازدست
 عمـوم  دربـاره  تكليـف  و عقـل  البته .اوست بودن عاقل و مكلف ،كننده نذر شرايط از

 اختيار و قصد روي از بايد نذر .دارد ديگري معناي عارفان براي و است صادق نوعي به افراد
  .نباشد مكروهات و محرمات رديف در و يردگ صورت

 متأسفانه ولي ،است معرفت از بابي خود مكروه و حرام و مستحب و واجب تشخيص
 صـورتي  در امـري  تـرك  به نذر .نيست آن   مصاديق دقيق و درست تشخيص توان را اكثريت
 محرمـات  تـرك  و واجبـات  انجـام  بـه  نذر .نباشد مستحب و واجب امر آن   كه است صحيح

 تـرك  و اسـت  مسـلمان  هـر  ديـون  جـزو  واجبـات  سـاير  يا روزه و نماز زيرا ،نيست بولمق
 هرچنـد  ،نيسـت  جايز عارفان براي مكروهه امور از اجتناب به نذر .فرايض ازجلمه محرمات

  .باشد روا ديگران براي
 ،امكانـات  شدن فراهم محض به كه نمايد شرط كه اين   مگر نيست صحيح مفلس نذر

 امكانـات  لحـاظ  بـه  صرفاً نه است جهات تمام از افالس ،مراد ،مقام اين   در .دهد راانجامآن  
  .ندارد اعتباري او نذر ،است ظاهري عقل مراتب فاقد كه مثالفردي ؛مادي

 مشـروع  آن   مورد و محل جمله از و آن   جوانب همه كه است الزم بسيار دقت نذر در
  .نيست آن مورد و محل حقانيت بر متقن و محكم دليل نذر اجابت چه ،باشد

 قطعيـت  واال باشد عربي غير زبان به ولو گردد جاري ظاهر زبان به صيغه بايد نذر در
 بـدون  گـذرد  مي قلبشان زبان از بسياري مطالب كه است افراد عموم به مربوط حكم اين.نيابد
 ،اسـت  قلـب  زبان به اصل در عارفان نذر و عهد اما .كنند احساس آن   قبال در تعهدي كهاين  
 و عهـد  و سوگند ،دل زبان به عارفي كه همين لذا .است باالتر وظايفي و مسؤوليتار آنان كه
  .است كافي ،نمود جاري را نذر
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 بـراي  احاديث و دراخبار و ،تعالي و تبارك خداوند با قلبي است پيوندي نذر واقع در
 مقبـولتر  او نذر ،باالتر انسان معنوي مقام هرچه .است شده بيان بزرگي فضيلت ،نذر صاحبان

  .بيشتر الهي پيشگاه در محبوبيتش و
 العـاده  فـوق  سـيماي  از كه آيند مي حالتي در اي  عده محشر روز كه اند  فرموده بزرگان

 رمـوز  از است رمزي آنان زيبايي .معطرند بهشتي عطرهاي به و نمايد مي تاللؤ نور آنان زيباي
 ءانبيا حضرات از ناناي  كنند مي تصور اي  عده هك آنجا تا ،تعالي و تبارك خداوند مطلقيه زيبايي
 نـان اي  كـه  رسد مي پاسخ ؟انبياءاند حضرات از كداميك كه آيند مي بر سؤال مقام لذادر .هستند
  .اند كرده آن اداء در تعجيل ،نذر اجابت از پس هستندكه مؤمناني

 گندسـو  خـدا  به كه موقعي الهي عارفان .است حكمت و علم ،حقيقت در عارفان نذر
 ،شـده  نصـوح  توبه به موفق آنان ،كنند مي وفا آن   به ،بمانند قدم ثابت امري در كه كنند يادمي
  .آنانند حقيقي زايرين و الهي محبوبين عاشق ،عارفان .هستند بهشتي عطر و نورالهي داراي

 عـارف  دعوت نياز اين   حقيقت در .دل در است نيازي يافتن تحقق از پس عارفان نذر
 بسـوي  نيازمنـد  دل توجـه  كمـال  براي اخص است علتي ،پيام اين   و معروف جانب از است
 بارگـاه  در درمانهـا  و دردهـا  و نيازها همه كه كند مي مشاهده عارف مقام اين   در.مطلق نياز بي

  .متوقفند منان القخ نامتناهي رحمت
 نپيما و عهد ياد به و نگرد مي قدس بارگاه در خويش درد درمان به عارف كه دمي هر

 از اسـت  نعمتـي  نيـز  درد و نيـاز  ايـن  هكـ  يابد مي در ،افتد مي خويش معروف با نذر خوددر
  .الهي عظماي نعمتهاي
 و نيـاز  زيباي گلهاي در ازلي باغبان و مطلق نياز بي آن   انوار كه گلشني نيكو چه !به به
ـ  و تربيـت  و ،اوست درد و نياز خالق كه داند مي خوبي به عارف .است گر دردجلوه  رورشپ

 كـه  نجاسـت اي  در .اوسـت  از هـم  نيـز  درد و نياز طيبه شجره رسيدن ثمر به و زيبا گلهاياين  
  .نمايد مي قيام خود رحماني وامر نذر انجام هب عارف

 كه است قلبي تشكرات از نوعي خود ،درد درمان و نياز اجابت از پس نذر انجام آري
 و نياز كه گردد مي واقف خدايي راز ينا هب ،شده سپاسگزار خود معبود به عارف طريق بدين
  .است دل روضه زيباي گلهاي از يكي خود مرتبه در دردنيز
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  بقلو مزرعه در زراعت
 را حقـايق  و معاني ،گويند سخن سربسته يا رمز به غالباً الهي وحي تبع به دين بزرگان

 كنـار  از كـس  هـيچ  كـه  آورنـد  تمثيالت صور و محسوسات قوالب و الفاظ كسوت در چنان
  .گردد برخوردار آن از خويش معرفت مراتب به و برنخيزد بهره بي ومعارف علوم سفره

 تعـاليم  و فقهـي  احكـام  و قـرآن  در وجهي زيباترين به كه الهي معارف ابواب از يكي
 زرع و كشـت  از را عقـول  و افهـام  كـه  ،اسـت  كشـاورزي  ،شـده  توجـه  بدان الهي پيشوايان
 انسـانها  بـاطن  و قلـوب  مزرعـه  بـه  متوجه ،آفات و زمينها انواع و زراعت آداب و محسوس

  .نمايد مي
 در .»االخـره  مزرعه الدنيا« است خويش بذر و مزرعه و زارع كسي هر اند  فرموده بزرگان

 بـا  انسان كه را بدني .شود مي برانگيخته خويش عمل و علم صورت به كسي هر ديگر نشأت
 مزرع در كه اند  ساخته تخمهايي را آن   ،ساخته ودخ كه است بدني ،برد مي ديگر سراي به خود
  كاشته دل

  .است
 انـواع  بـه  تشـبيه  ،الهـي  ارشـاد  و وحي بارش مقابل در را دلها سرزمين )ص(خدا پيامبر
 .روياننـد  مي گياه و دارند مي نگه خود در را آب ،اند  آماده و پاك زمينها از برخي :زمينهافرموده

 و شود مي جمع زمين روي در نكرده نفوذ آنها در آب ،دسفتن و سخت ،سنگستان مانند برخي
 و كـوير  زمينهـا  بعضـي  .كننـد  مـي  اسـتفاده  آن   از خـود  كشتزار آبياري و آشاميدن براي ردمم

  .رويانند مي گياه نه و دارند مي نگه خود راروي آب نه كه شنزارند
 بـه  نهالهـا  و كشـتزار  متن در را نباتات پرورش دستورالعملهاي باغباني و كشاورز اگر
 معارف و علوم همچنين .گرفت نخواهد قرار استكمال مسير در ها نهال و كشت آن   ،كارنبندد

 ان« اسـت  آنگاه ،زندگي حاشيه در نه شود پياده ما وجود حقيقت و اجتماع متن در بايد حقه
  .»اقوم هي للتي يهدي انالقر هذا

 تحرثـون  مـا  افـرأيتم « :فرمـوده  معرفي زارع را خود مجيد قرآن در تعالي و تبارك خداي
 آن  زارع بـه  را خـود  جـان  مزرعـه  كه اند  فرموده بزرگان نرواي  از .»الزارعـون  نحن ام تزرعونه تمانء

 اي  »يحيـيكم  لمـا  كمادع اذا للرسول و هللا استجيبوا آمنوا الذين ها  اي  يا« :فرمايد مي متعال خداوند.بسپاريد
 بـه  بيائيـد  ،دمـد  مـي  شـما  بر روح ،كرده احيا را شما كه گوئيد لبيك را ندايي بيائيد ماناي  اهل

 حقـايق  از چنان .كند مي طوبي شجره را شما وجود نهال ،نموده زنده را شما كه منطقي سوي
خطـور  دلـي  هـيچ  از و نشـنيده  گوشـي  هـيچ  و نديـده  چشـمي  هـيچ  كـه  شـويد  برخوردار
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  .بينيد آالم را فمألو لذايذ ،آن قبال در گرديدكه متمتع چنان لذايذ از ،نكرده
 الهـي  محبـوبين  واالي مقامـات  به نيل ،حق منازل و مراحل همه طي از سالك مقصود

ـ   شـمار  به طيبه اشجار و پاك كلمات آن   زمره در الهي توفيق به تا است  و كلمـه  نـه  البتـه  .داي
 تركيـف  الم« :فرمايد مي تعالي و تبارك خداي كه مقدسي كلمه آن   بلكه ،دستوري و ادبي جمله
 كـه  است الهي نور آن   كلمه اين   .»السماء في فرعها و ثابت اصلها طيبه كشجره طيبه كلمه مثال اهللا ضرب
 آن  از دانشـها  همه و نهفته آن   در علوم تمام چكيده و جوهر و حكمي و علمي جمالت تمام

  .گردد مي منشعب
 متعلمين و سالكين دل در كه است بذرهايي مانند رسد مي الهي استاد از كه صرف علم

 آنها بايد ،كنند مي اخذ بزرگان تصنيفات و تأليفات و كالم از را حقايق كه آنان .شود مي كاشته
 عوامل و آب و گرما و آفتاب به بذرها كه همانگونه .دهند نمو و رشد خويش دل درمزرع را

 و آب و آفتـاب  و گرما لكن دارند را نيازها همان هم بذرها اين    ،كنند رشد تا نيازمندندرديگ
 ،نگيـرد  صورت رسيدگي و مراقبت اين   اگر .ماديند مذكور عوامل ماوراء آنها تغذيه قابل مواد
 شـكوفايي  سـبب  نـه  ؛ندهد سودي رويهم بر گندم هاي  دانه انباشتن همانند وزياند  علم چنان
  .ديگران نجات و ارشاد موجب نه و شود او خود ادهايداستع

 باالخص نفس با مجاهدت سبب به و الهي استاد ادارش اثر در كه عارفي حال به خوشا
 بـاذن  حـين  كل اكلها تؤتي« كه برساند طيبه اشجار و كلمات آن   عالم به را خويشتن ،ارادي موت
  به اشاره »ربها باذن« نجااي در .گرداند مند بهره را همه ،خويشتن بر عالوه ثمراتش از تا »ربها

 زبان به ،است مستهلك الهي مشيت و ادهار در عارف خواست و اراده كه است مقامي
 كلمـه  مثـل  و« انـد   خبيثـه  اشجار و كلمات رديف در كه آنان اما .نگرد حق ديده وبه گويد حق
 لـذا  و ننمـوده  تغذيـه  الهـي  اغذيه ازمسلماً ،»قرار من مالها االرض فوق من اجتثت خبيثه كشجره خبيثه
  .گيرند قرار و آرام نيستندتا ريشه ايردا

 كـه  است باير و موات سرزمينهاي منزله به جوانان و متعلمين قلب سرزمين و دل لوح
 منطق روي بذرافشاني اگر !شود افشانده بذري چه تا است مساعد زرع و كشت هرگونه براي
 شـجره  آن   ،گردد حاصل قلب زمين اين   از كه اي  شجره ،باشد هوس و هوي و تخيل يا حسي
 قلـب  تطهير در معلم اگر لكن »الجحيم اصل في تخرج شجره اهان« :فرمايد مي قرآن كه است پليدي

 آيـد  مي بيرون آن   از پاكي و طيب شجره ،نمايد بذرافشاني عقلي منطق روي از و خودبكوشد
  .»طيبه كشجره«
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 رضـاي  هرگـز  الهـي  مـردان  زيـرا  ،است حق رضاي به اعمالشان همه راستين معلمين
 در چـه  و شرط مقام در چه ،كلي چه و باشد يجزئ چه دهند نمي دخالت خود كار رادر مردم
 رضـاي  و توجـه  جلـب  براي آن   ترك يا كاري انجام كه واقفند آنان .سلبي يا اموراثباتي مقام

  .اند آمده بيرون زرقي و شيد هر از لذا ،است ريا ،مخلوق
 عمـل  خود وظيفه به الفاظ و علوم ظواهر تعليم با تنها كه بدانند بايد مربيان و معلمين

 سـاختن  ور ريشـه  آنـان  اصـلي  وظيفـه  ،رسـوم  و آداب و علـوم  تعليم ضمن بلكه ،اند  نكرده
 وجـود  ذاتـاً  هركسـي  دل در فضـايل  تخم زيرا .است جوانان دل در اخالقي فضايل هاي  نهال
 آورده همـراه  خـود  با آسماني عروس آن   و انساني روح كه است رباني وديعه يك اين    ،دارد
 و سـنگها  ،كنـد  بـاز  الهـي  تخمهـاي  اين   نماي و نشو براي را راه كه است مربي وظيفه .است

 تـا  ،كنـد  آبيـاري  معرفت نور و عاليه تعاليم آب به و نمايد دفع آنها كنار از را رذايل خارهاي
 حقيقـت  نـور  و روشـن  هـواي  به را خود و آمده بيرون نفس خاك زير از آسماني وديعهاين  

 هب و استعداها كردن بيدار و عاليه تعاليم وسيله به ايدب مربي .گردند شاداب و سرسبز رسانيده
 عـالم  تـأثير  و نفـوذ  از را او روح ،انسـاني  رقـايق  كردن لطيفتر و آنها آوردن وخروش جوش
  .دارد محفوظ شهواني امور و مادي

 آنـان  ،نيست طلبي مقام و مادي فعاليت جز آنها فعاليت ،ندها  يتزك فاقد كه كساني اما
 بايـد  مغتـذي  و غـذا  بـين  .نيسـت  جان غذاي آنان تعليمات زيرا ،ندارند بيتتر و تعليم حق

 مقامـات  بـه  رسيدن و بدن شدن سير با اما اوست جنس از و مادي بدن غذاي ،باشد سنخيت
 و علـوم  تحصـيل  بـا  باشـد  گرسـنه  بـدن  اگر كه همچنان .شود نمي تقويت نجا ،دنيا ظاهري
 ،طلبـد  مـي  لقـاءاهللا  جـان  ،خواهـد  مـي  كماالت و معارف و علوم ،جان .گردد نمي سير معارف
 و جنت و بس را ما دوست گويد مي جان .است معلوم آنان معشوق ولي ،خداست او معشوق
 ،انـد   كـرده  طـي  هـا   يواد كه بگيرد قرار افرادي عاليه ميتعال تحت بايد جامعه .را شما فردوس
  .سپرد زارعون به بايد را خود نجا مزرعه آري ،اند سرگذارده پشت ها گردنه و پيموده منازل

 نفـوس  ،زنند مي شخم را جانها ،كنند مي شيار را دلها كه هستند كشاورزاني الهي مردان
 انسـانها  وجـود  نهال ،افشانند مي جانها مزرعه در معارف و علوم بذرهاي و دهند مي راآمادگي

  .شود طوبي شجره كه رسانند مي جايي به را
 تربيت بدون ولي ،اختنداند  »بربكم الست« خطاب به دلها ينزم در عشق تخم ابتدا گرچه

و ندهنـد  سـلطان  هـر  بـه  عشـق  جـاوداني  مملكـت  زيـرا  نرسـد  سـعادت  به انسان ،تخمآن  
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 راه در را خـود  عمر كه صفتاني بهيمه .نرسد دولت اين   كبرياي دامن به هركسي تمناي دست
 از ،ننمودنـد   اطاعت بزرگان نفرما از شده راضي وقت نقد به و نمودند سپري هوس و هوي
  .ماندند محروم مقربان مقامات شرف و الهي مردان مشارب ذوق

  .سابقون و شمال اصحاب ،يمين اصحاب :اند گونه سه مردم ،تخم اين پرورش قبال در
 اگرچـه  ،آمد شاناي  قالب زمين بر روحانيت تخم چون كه هستند كساني يمين اصحاب

 هـم  نقصـان  نيافـت  افـزايش  اگر ،نشد بند بشريت صفات در ولي نرسيد كمال به آن   پرورش
  .توقف بي رسند خود روحاني مقام به و نجاتند اهل شاناي .نپذيرفت

 كلـي  بـه  را تخـم  اگرچـه  ،كردند ضرر روحانيت تخم بر كه هستند كساني شمال اهل
 چـون  .آمـد  وجـود  بـه  آن   در خللـي  ،بشـري  صـفات  معاملـه  سـبب  به ولي ،ننمودند ضايع

 تـا  بسـوزاند  را آنها آاليش كل تا برند دوزخ به را آنان ،است طاعتشان بر غالب شاناي  معاصي
  .نقصاني ابرسند خود روحاني مقام به

 مرتبـت  كمـال  بـه  و دادنـد  پـرورش  را روحانيـت  تخـم  كـه  هسـتند  كسـاني  سابقون
 را خويشتن انتها تا ابتدا از كه هستند كساني اول صنف :صنفاند دو بر نيز شاناي  .خودرسانيدند

 ان« رسـيدند  كمـال  به و كوشيدند روحانيت تخم پرورش در ،نكردند ملوث معاصي آفات به
 قـدم  خويش نفس مراد بر ابتدا اگرچه كه هستند كساني دوم صنف .»لحسنيا منا لهم سبقت الذين

 و پـرورش  در بگردانيـده  حيـواني  مراتـب  و بهيمـي  مراتع از سر ازلي عنايت به اما برداشتند
 اسـت  جهت اين   از شاناي  براي سابق نام و رسيدند كمال به و كوشيدند روحانيت تخم يتترب
  .اند گرفته بقتس يمين و شمال براصحاب كه

 متابعـت  سـابقون  و هوي متابعت شمال اصحاب و كردند عقل متابعت يمين اصحاب
  .عشوقم به را عاشق عشق و هاويه به را هاوي هوي و رساند معقول رابه عاقل عقل .عشق

 ناب هاي  سرچشمه از كه واصل عارفان .است بزرگان از استفاضه مرهون موفقيت اين
 مرتـع  آنـان  كـالم  ،انـد   گرفتـه  قـرار  طيبـه  اشـجار  و پاك كلمات زمره در و كرده تغذيه الهي

 از آنـان  كـالم  .اسـت  حقـايق  طالبـان  پرور روح و الهي نسيم وزشگاه و معاني سرسبزغزاالن
  .شود مي جاري قلمشان و زبان بر و گرفته نشأت شاناي يفلط وروح جان انعطاف

 گـل  بـه  و گردانيـد  افشان بهار را آفرينش كه است الهي مردان عشق رحماني دم آري
غوغـاي  ،برچيد را عدم ظلمات بساط و نمود چهره عشق شرق از ازل صبح .نشانيد وشكوفه
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  .شد ازاند طنين آفرينش در هستي و حيات
 نيـز  را مـؤمن  ،طبيعـت  سرسبزي و رويش آغاز و است سال عتدالا ،بهار كه همچنان

 ديگـري  ،فلكـي  جمـال  خورشـيد  يكي :است خورشيد دو را بهار دو اين  .باطني است بهاري
 آن  .تابـد  عاشـقان  اسـرار  بر ديگري اين   و تابد زمين اجزاء بر يكي آن   ،ملكي جمال خورشيد
 چون گل .گردد افروخته دل و تابد دل بر خورشيد اين    ،شكفد مي گل و تابد گل بر خورشيد
 آخـر  در گـل  .اوسـت  عاشـق  خـدا  ،گرديـد  افروختـه  كه دل .اوست عاشق لببل ،شد شكفته

 يمـوت  ال المؤمن قلب« ماند مي محفوظ ازلي موالي پايان بي الطاف كنف در دل اين  لكن ريزد مي
  .»ابدا

 و سـاجد  ،يـك  دمعبـو  و عابـد  كـه  مقـامي  ،رسـد  مقام اين هب كه كسي حال به خوشا
 ال و مريد ال« رسم نه و حد نه ،استخبار نه و خبر نه ،مراد نه و است مريد نه ديگر.يك مسجود

  .»بكل كل هو و رسم ال و حد ال و الاستخبار و خبر ال و مراد
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  لراح زاد ،ايمان
  
  

  ياله بذرهاي نمو ،ايمان
 بـه  ماناي  .خداست به ماناي   ،است راحل زاد منزله به كه چيزي حق طريق سالك براي
 مراتـب  ،شـود  مـي  مترتـب  آن   بـر  كـه  بـاطني  و ظاهري و اخروي و دنيوي آثار به خدانسبت
 يـك  بـر  است موقوف ،اخروي آثار ولي است عالم اين هب مربوط آن   دنيوي آثار.دارد مختلف
  .قلبي واعتقاد روحاني رابطه

 عبارت ماناي  ثبات .رسد مقصود به و نمايد سلوك ماناي  بر ثبات بدون تواند نمي سالك
  .نبندد صورت كمال طلب ،نشود مقارن ماناي با جزم اين تا و ،جزم حصول از است

 دقيـق  مالحظـه  بـا  و خـود  آفريننـده  به او پيوستگي از است عبارت هركسي در ايمان
 مزرعـه  در ازلي باغبان دست كه است حقيقت وعمتن بذرهاي نمو و تحرك ماناي   ،الهي متون
 بـه  و رشد چگونگي و الهي بذرهاي اين   از مواظبت و مراقبت و آبياري اما ،پاشيده انسان دل
  .انسان خود به است بوطرآنهام رساندن ثمر

 او مطلق جالل و جمال اوصاف با اهللا از عبارتند اصل در ،انسان نهاد در الهي بذرهاي
 و عقـل  يعنـي  دروني عامل واسطه به انسانها با ارتباط جاداي  و ،برجهان اش سلطه و نظارت و

 حضـرات  شـان اي  غيـاب  در و اوصـياء  و انبياء حضرات يعني بروني عامل وسيله به و وجدان
  .الهي مردان و اولياء

 حضـرات  دامـن  بـر  چنـگ  بايد ،است خويش خداي با ارتباط برقراري خواهان كه كسي
 و ناقص بسيار ،حق با او ارتباط واال ،نمايد شاناي  كالم از واستقبال زند گانوبزر واوصياء انبياء

 كـذايي  يهـا  يشـيرين  به جهالت يها يتلخ و نفساني امور را افرادي چنين .است غيرممكن يا
 يابنـد  مـي در ،نديآخود به اگر كه حالي در پندارند مي كامل را خويشتن آنان ،رساند مي وساختگي

جانشـان  اعمـاق  در كمـال  و مـان اي هـاي   ريشـه  زيـرا  !اند  بدبخت و ايمان بي و ناقص چه كه
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 ايـن   ثمردهـي  و رشـد  .است روئيدن انتظار در آنان رواني سطوح ترين عميق در و دارد نفوذ
  .بس و است بزرگان كالم از استقبال با ،سعادت و معرفت هاي ريشه بذرهاو

 كـرده  آبياري خود وجود در را حقيقت بذرهاي كه هستند هايي شخصيت الهي مردان
 شـنوايي  گـوش  اما .كنند مي تشريح را آن   رسم و راه رسانده ثمر  و كمال و رشد مرحله به و

 و نفساني امور از اعراض واسطه به ،مراحل اين   طي كه بشنود را آنان كالم تشريحات كه بايد
  .شود مي حاصل تقوي و عمل و باعلم و مادي

 تعقـل  و تفكـر  افق شدن باز آن   كه بخشد مي طالب به يعظمت بزرگان كالم از استقبال
 نـابود  را شـهواني  تمـايالت  شـده  نفسـانيت  دايـره  شـدن  تنگتـر  سبب استقبال چنين .اوست

 شـان اي  كـالم  بـا  را خـويش  اعمال همواره تا دهد مي تعليم او به را حسابگري علم ؛گرداند مي
 از اطاعـت  توفيـق  سـالك  دينسانب .دهد قرار محاسبه و سنجش رامورد دوخ و داده مطابقت
 و كند تبديل عقالني صفات و امور به را حيواني صفات و امورنفساني تواند مي ،يافته بزرگان

  .نمايد سير را تكامل مراحل ورزيده اجتناب غيرالهي امور به مباشرت از
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  نمااي از عالئمي

 اسـت  رامـش آ در شـدن  داخل ،اسالم كلمه معاني از و بخش امنيت است ديني اسالم
 بـا  را امنيـت  و آرامـش  اين   بايد واقعي مسلمان .ديگران با روابط در چه و دروني نظر از چه

 در او مشـي  كه نباشد بيمناك خود درون در هم تا بيابد اسالم مقدس آئين به عمل و پذيرش
 امنيت و آرامش احساس او با معاشرت در ديگران هم و ،است مسيرآفرينش برخالف زندگي

  .كنند خيانت و ترس ونههرگ از
 .شـود  ظاهر او وجود از ماناي  عالئم كه است كسي مؤمن و اسالم از است باالتر ايمان

 فـردي  چنـين  .اسـت  نفسـاني  امـور  مقابل در خويشتنداري و بردباري و صبر ،ماناي  عالئم از
 بـه  ارتكاب صدد در و است منزه و پاك معاصي آاليش از قلبش هميشه ،بوده پرهيزكارمسلماً

 و علـوم  كسـب  و حقـايق  تحصـيل  راه در روز و شب حق رضاي به او .آيد نمي بر محرمات
 را مـرگ  يهـا   يتيرگـ  و معاصـي  ظلمات تواند مي آن   پرتو در و ،كند مي كوشش حقه معارف
  .كند مشاهده

 الهـي  خطـاب  ايـن  هكـ  آنانند حقيقي مؤمنين و است متنزل غيب از دائمأ الهي خطاب
را حقه كالم كه شما اختيار در فرصت و شماست نوبت اكنون !الهي مردان اي  كه اند  رادريافته
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 و شـمرده  غنيمت را الهي ممتاز فرصت اين   نيز آنان ؛نماييد استفاده موقعيت اين   از و بشنويد
  .كنند مي برداري بهره آن از لاكم حد به

 عـدل  داراي آنـان  .هسـتند  آگـاهي  و هشياري و يقين و ماناي  صاحبان حقيقي مؤمنين
 .دارنـد  مـي  نگـه  تفـريط  و افراط از را آن   كرده مبارزه نفساني اميال و نفس عليه بر ،وانصافند

ـ  هـم  را مـردم  سـپس  و كننـد  مي جهاد خود نفس ابتدابا آنان  دعـوت  مقـدس  جهـاد  ايـن  هب
  .نمايند مي

 شده نهاده وديعه به وجودشان در الهي كماالت از آثاري كه هستند كساني الهي مردان
 وجـه  بهتـرين  بـه  او انسـاني  ابعـاد  همه كه دانند مي كسي نصيب را سعادت كمال آنان .است

  .رسد تكامل به شده گسترده
 آثـار  بـدون  لـذا  ،است آثاري را عارفان و صاحبدالن خصوصاً ،حقيقي سالك بنابراين

 قضـاوتي  هرگونه ،او باطني و ظاهري عوالم كيفيت در جانبه همه تحقيق و مطالعه و ومدارك
  .است طحيس

 عـارف  از .اسـت  آنـان  معنـوي  مراتـب  معـرف  ،وصال اهل و صاحبدالن و عرفا كالم
 .زنـد  نمـي  سـر  معصيتي و انحرافمسلماً ،است وصال اهل و صاحبدالن رديف در كه واقعي

 شـود  مي آن   مرتكب زماني تا انسان و است واقعي لذات ادراك فقدان اثر در معصيت ارتكاب
 جلـوه  او باطني ذائقه در حقيقت و ماناي  لذت اگر ولي .نمايد يتذل احساس انحرافخود از كه
  .بربندد رخت او وجود از معصيت ،داي فائق لذايذ ساير بر آن حالوت شده گر

 در .اسـت  كمـال  حـد  به معنوي لذت احساس و حقيقت ادراك ،يافته كمال انسان در
 اشـياء  در جزئـي  يبـايي ز بـه  متمايـل  هرگـز  ،نمايـد  درك را مطلـق  زيبـايي  انسان كه مقامي
  .گردد نمي
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  يفعل حسن و فاعلي حسن
 جمـع  بـه  بايـد  اقـدام  از قبـل  لـذا  .نيست الهي ،آن شرايط اجتماع بدون هرامري انجام

 .ميسراسـت  بـاطني  عقـل  و شـرع  تنفيذ و تأييد و تدبر و تفكر با مهم اين   و پرداخت شرايط
 را خـود  هـم  ،ديگـر  عبارت به و پردازند شرايط جمع به الهي تدبير با امور تمام در حق عارفان
 ركن دو از عبارتند شرايط اين   .نمايند توصيه آن   رعايت به را ديگران هم و كنند شرايط واجد
 ،ركـن  دو اين   تحقق بدون .است آن   به منوط ابدي سعادت به نيل كه ،صالح عمل و ماناي  مهم
نـه  و ،آن كاهش در نه و دارند نقشي انسان كماليه مراتب افزايشدر نه شرايط و اوصاف ساير
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  .بكاهند سعادت از محروميت مراتب از گرفته را ها ناي جاي توانند مي
 ،فـاعلي  حسـن  .فعلـي  حسن و فاعلي حسن مجموعه يعني صالح عمل و كامل ايمان

 و وحـي  طبـق  بـر  عمـل  ،فعلـي  حسـن  و اسـت  الهـي  معـارف  بـه  ماناي  و پاك روح داشتن
 ابعـاد  همـه  ،معرفـت  و مـان اي  روي از الهي انسان كه استين   ا موفقيت شرط بنابراين.رسالت
 بـرايش  نهـايي  كمـال  حصول زمينه تا دهد مطابقت ورسالت وحي اساس بر را خود وجودي
 و باشـد  مرد از چه ،است اصلي معيار صالح عمل و ماناي  متعال خالق پيشگاه در .گردد فراهم
  .»يرفعه الصالح العمل و الطيب الكلم يصعد اليه« زن از چه

 روح بـه  فيضـي  مدد اعلي ملكوت از تعالي  حق :است راهي بنده دل و اعلي عالم ميان
 و ،قالـب  صـورت  به نفس از ،نفس به قلب از و رسد مي قلب به روح از فيض آن   .رساند مي

 كـدورتي  نفس از ،كند مي تأثير نفس به باشد ظلماني عمل اگر .آيد مي پديد آن   مناسب عملي
 گرد كه هاله همچو ،گردد مي روح راه حجاب كه روح بر غشاوتي قلب از و رسد مي قلب به
  .ماند مي باز آن مطالعه از شده بسته غيب عالم به روح راه مقدار همان به گيردو مي را ماه

 روحـي  قـدرت  از كـه  دارنـد  را آن   مراحـل  طـي  و حـق  طريـق  انتخاب توان كساني
 و سـير  مراتب و انسان حركت .نيايد كار به يجسم قدرت تنها مسير اين   در ،برخوردارباشند

  .اوست روحي قدرت مراتب نسبت به حق سوي به او سلوك
 ماناي  .اوست عمل و ماناي  و معرفت پايه به احديت پيشگاه در فردي هر منزلت و مقام
 زيـرا  اسـت  فايـده  بـي  و بـوده  مجـاز  مرتبه در ،نرسد ظهور به صالح عمل آن   از كه ومعرفتي

 در او ،باشـد  نمي كمال مرحله در عملش يا و نيست عامل كه كسي .است عمل با ماناي  تجلي
 مقابل در ولي باشد داشته ماناي  حاذق طبيبي به كسي اگر .است ننهاده قدم وكمال ماناي  مرحله
 ،نباشـد  خويشـتنداري  بـه  قادر ،غذايي ماده يك ضرر از اطالع و علم وجودحصول با او نهي

 مانشاي  كرده پرهيز واال حقيقتأ نه است كمال مرحله در مجازأ طبيبن   آ به اش عقيده و ماناي  
 را كامـل  ماناي  زيرا است عاليتر تقوي و پرهيز مراتب ،باالتر ماناي  هرچه.شد مي يهمنت عمل به
  .است همرهي وحقأ باطناً ،ورع و تقوي با

 در ديگـري  و اقليـت  در يكـي  ،اسـت  نـوع  دو مـان اي  كمـال  حد كه اند  فرموده بزرگان
 يقـين  و مـان اي  مراتـب  ارتقـاء  وسيله موت ،واصلين و اوصياء و انبياء حضرات براي .اكثريت
 قبـال  از ظـاهري  هـاي   پـرده  ايـن    اگر كه كند مي ياد سوگند )ع(علي حضرت كه چنان ؛نيست
افـزايش  سـبب  مـوت  ،مـؤمنين  اكثريت براي ولي .شود نمي افزوده مانماي  بر ،رود كنار ام ديده
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 ،ماننـد اي  فاقـد  يا ضعيف ماناي  داراي دنيا دار در كه كساني حتي .است مرگ از پس آنان ماناي
 حركـت  قـدرت  امـا  رسـند  مـي  ماناي  و يقين به ،ها پرده شدن مكشوف علت به مرگ از پس

 عمـل  و تكليـف  دار ،عقبـي  عالم و است الهي عمل از ناشي انسان روحي قدرت زيرا ندارند
 و نيـاورد  وجـود  بـه  قـدرتي  ،رسـد  كمـال  مراتب به ولو انماي  مراتب افزايش آنجا در .نيست
 ،تعلم و تعليم نتيجه در كه اوست خالصانه عمل معلول انسان قدرت سرا آن   در .ندهد سودي
 نـرو اي  از .اسـت  نموده اكتساب دنيا در طاعات و عبادات و مجاهدات و رياضات ،نفس تزكيه

 عمـر  نظيـر  بـي  فرصـت  از بايـد  هركسي و ،است ممات بر مقدم حيات كه اند  فرموده بزرگان
 اي  كبيـره  گناه به يا و ،نخواهد الهي درگاه از را خود مرگ هرگز و بنمايد را مندي بهره كمال
  .نكند اقدام انتحار چون

 :فرمـوده  چنـين  )ص(اكـرم  رسـول  حضرت ،صالح عمل و ماناي  ميان پيوستگي مورد در
 يسـتقيم  حتـي  هانلسـ  يسـتقيم  ال و هانلسـ  يسـتقيم  حتي قلبه تقيميس ال و قلبه يستقيم حتي احدكم انماي  اليستقيم«

 راسـت شقلب و ،درآيـد  اسـتقامت  به قلبش كه اين   تا نشود راست شما از يك هيچ ماناي  »عمله
 راسـتي  بـه  عملـش  كه اين   تا نگردد راست زبانش و ،گرايد راستي به زبانش كه اين   تا نشود

  .گرايد واستقامت
 بـا  آنان و است رسالت و وحي اساس بر منطبق جملگي انبزرگ و الهي عارفان اعمال

 و گوينـد  سـخن  اسالم از ظاهراً نمايان عالم ولي ،كنند مي ظاهر را اسالم حقيقت ،خود عمل
 دلخـوش  ظـواهر  به را خويشتن عمومأ مسلمين امروزه .نشود مشاهده آنان در الهي عمل آثار
 ثمـربخش  و الهـي  حركـاتي  ،نباشـد  تـوأم  عمل با كه مادام ظواهر اين هك يدرحال ،سازند مي

 نشـان  خـويش  تكنولـوژي  و علمـي  تحقيقـات  بـا  را خـود  تفوق ديگران وقتي .بود نخواهد
 آنـان  از برتـر  را خـود  ما ،باطن از خبري بي و ظواهر رعايت با كه است شايسته ااي   ،دهند مي

 هـاي   حكومـت  و طـاغوتي  رژيمهـاي  بـر  نفـرين  و ازلعن رپ همه جرايد و كتب اگر !؟بدانيم
 را اي  خانـه  اموال شبانگاه دزدي كه اين   مانند ؛نخواهدداشت اسالم به سودي ،شود استثمارگر

  !كند تماشا را خانه صاحب وضجه ناله ،خندان لب با صبح و برد سرقت به
 كمـال  ،خود مانياي  و الهي تعهدات مقتضاي به كه است ماناي  اهل و مسلمانان بر اينك

 علمـي  تحقيقـات  تـا  آورنـد  عمل به بليغ سعي ،نموده علمي تحقيقات و خودكفايي به توجه
  .نباشد بيگانگان دست در ما اقتصادي و اجتماعي واوضاع

.باشـد  غيرمسـلمان  لسان از ولو حكمتي كالم قبول بر است امر اسالم مقدس شرع در
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 ايشپيـد  علـت  بـه  هـا  رشـته  بعضي در اطالعات و علوم تحصيل ،افراد اكثريت در متأسفانه
 ،خـود  محروميـت  بـر  عـالوه  لـذا  .اسـت  ديگران افكار در سير از مانع ،خودخواهي و منيت

 صـادق  رهـرو  جهـت  بـدين  .شـوند  مـي  نيـز  ديگر فرد هزاران يابي فيض برابر در بزرگيدس
 چــه .بپـردازد  علـم  طلــب و حقـايق  تحصـيل  بـه  افكنــده كنـار  را منيـت  و بايـدخودخواهي 

 بـا  كثيـري  عـده  آشـنايي  وسيله برخود عالوه ،خودخواهي زدن كنار با كه دانشمندانياند  قليل
  .گردند مي حقايق برخي
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  يبيدار روز
 كـه  ايـن    مگـر  دارد ادامه او در معنوي محروميت ،دارد وجود خودخواهي تا انسان در

 هنـوز  ،عبـادت  سال هفتاد از بعد افرادي بسا چه .ببرد بين از را منيت سد اين   تعقل و باتفكر
 كـه  حـالي  در ،برسـند  واقعي سجود و وصال به و گذارند بواطن به قدم ظواهر ازاند  نتوانسته
 در .است وصال به نيل و روح تقويت ،آنان دريغ بي زحمات و الهي سفراي تمام ينهاي هدف
 آن  ،شـود  مـي  سـجود  به وادار آنها مشاهده محض به هرمستبصري كه است اتياي  عالم خلقت
 تأسـف  بسـي  جـاي  .اسـت  آن   بر االبد الي و نشده جداآن   از گاه هيچ عارف كه قلبي سجود
 غفلـت  خـواب  در حقايق از خبر بي انسان ،ومغبونيت حسرت ناسوز آتش وجود با كه است
  .است گذرانده بيهودگي به را عمرش سالها چسان كه درنيابد و بماند

ـ  كم كم ،شود مبتال كوري مرض به كه است شخصي مانند به مستبد و نادان انسان  ورن
 همچنـين  .رسـد  كامـل  نابينـايي  به سرانجام و ببيند تار و تيره را جهان شده ضعيف او چشم
 كم كم ،نگذاشته قدم باطن به چون ولي كرده اخذ علمي ظاهراً گرچه خودخواه و متكبر عالم
 فهم عمي بكم صم« رسد مي مطلق كوري به عاقبت و شده دورتر حقايق انجالء و معرفت نور از
  .»يرجعون ال

 درون به كه شخصي مانند ،گردد مي روشنتر هرلحظه آگاه مؤمن ديده در حقايق چهره
 آنها كه شود منجر مقامي به ولي بيند نمي بايد كه چنان را اشياء ابتدا ،شود وارد تاريكي مكان
  .بيند مي هست كه چنان التباس و اشتباه رابي

 مـؤمن  براي عيدحقيقي !ينيق و بصيرت به رسيدن روز ،بيداري روز است روزي عجب
 چيزي به بينايان ،ابصار از است تخيل چون بصيرت از تقليد .است بيداري روز و ساعت همان
بـه  ولـي  شـود  شادمان گمانآن   به و كند خيالي حاضر كور ،دهند نشان يكديگر به و كنند اشاره
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  .چيست كه نداند كمال حد به و واقع
 متعـال  خداوند ،رسد قاناي  فراز به تقليد نشيب از حيرت و تفكر نتيجه در سالك وقتي

 معلومات حقايق به بينا ،محسوسات صور به روشن ديده بسان كه كند جاداي  او قلب در نوري
 فـي  دخـل  اذا النـور  ان« كـه  نمايد مي اشاره نور اين هب )ص(اكرم رسول حضرت .گردد ومعقوالت

 عـن  التجـافي « :فرمـود  ؟چيسـت  آن   المـت ع كه شد سؤال بزرگوار آن   از »شرحانو له فسحان القلب
 بـه  بازگشـت  و فريبنده دنياي از جدايي »نزوله قبل للموت واالستعداد دارالخلود الي ابهنواال دارالغرور
  .آن نزول از قبل مرگ براي آمادگي و جاويد سراي

 ،است شدني حاصل يقين ،متكلمان ادله تعلم و كالم علم به اشتغال با اي  عده گمان به
 !شوند ملحد خودخواهي و منيت نتيجه در عاقبت ولي آورند دليل صدها توحيد براي كه بسا
 و اتسـاع  ،يقـين  .رسـيد  نتوان يقين و حقيقت به ،ظاهري علوم و داليل اخذ با كه غافلند آنان

 علم تحصيل پي در نرفتن مقصود البته .است تفنني و تنبه استدالل اما ،است وبصيرتي انشراح
 ان كمانبرهـ  هـاتوا  قـل « نموده توصيه و امر آن   به خود قرآن كه نيست براهين و اخذمعلومات و

 منيـت  بـه  منتهـي  الهي تعقل و تفكر بدون علم تحصيل و ظاهري دليل اخذ اما ،»صادقين كنتم
  .گردد مي

 ندانستند متكلمان دليل تقرير و تحرير هرچند رسيدند يقين به حدي تا كه افرادي بسا
 ،كردنـد  طريـق  ايـن    ورزش برخـي  ،برعكس .نداشتند اطالعي ظاهراً ،اراتاعتب و مطالب واز

 امـا  ،آوردنـد  دليـل  چنـد  مـدعا  يك براي و نموده اخذ علوم ساير يا كالم علم از  چند كتابي
 لكـن  ،نديدنـد  ساز دليل و پرداز حجت از غير را خود ،گذاشتند قدم تفكر قامم به كه موقعي

 رسـول  حضـرت  صـحابه  از بعضـي  حتـي  !؟رسـيد  تـوان  يقين مقام به كي پردازي حجت با
 داد نشـان  احـوال  تغير و اماي  گردش ولي ،بودند شاناي  كالم بزرگوارو آن   مقلد اگرچه )ص(اكرم
 در كـه  سـالكيني  حـال  بـه  خوشـا  .»الرجال جواهر علم االحوال تقلب في« بودند نرسيده يقين به كه

 و تقريبـات  و دليـل  القـاء  آري .سـت ا آواز هـم  هـم  بـا  روحشـان  و قلـب  ،دليل اقامه موقع
  .كند مي رابيدار متكبر غير و متعنت غير دلهاي تنها ،توضيحات
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  يروح قواي سرچشمه
 روح ديگـر  قـواي  از اسـتفاده  ،آن بـدون  و است روح خالقه قواي سرچشمه ماناي  قوه

آنهـا  تأثير و وجود ولي ،گردد نمي محسوس ظاهري حواس با روحي قواي زيرا ،است محال
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 ديگـري  وسـيله  مـان اي  قـوه  جـز  كماليشـان  ادراك بـراي  و نبوده انكار قابل روح وجود مانند
 قـواي  سـاير  از را او برخـورداري  تـوان  ،انسـان  قلـب  در قوي اعتقاد جاداي  با ماناي  قوه.نيست
  .نمايد مي فراهم روحي

 و نيربـا  شـاهد  آن   جمـال  از پرده و رساند مي روح جمال بارگاه تا را انسان ماناي  قوه
 و كـرد  مشـاهده  را روح بخش حيرت هاي  جلوه توان مي آنگاه ،دارد برمي سبحاني خالقه قوه
  .نمود سيراب آن بخش زندگي ازفيوض را خود

 بسياري زيرا ،است ماناي  قوه ياري به نياز همواره روح خالقه قواي از هريك تدقيق در
 قـوانين  و طبيعـي  نـواميس  شـف ك و كننـد  مـي  شبهه جاداي  حواس با برخورد اثر در مسائل از

 ولـي  ،شـود  متزلـزل  يقـين  قـوه  بسـا  چـه  حالـت  اين   در .نيست ميسر سرعت به آنها خدايي
 جهـت  همـين  به .رهاند مي شبهه و شك زيانبار آثار از شتافته او مدد و راهنمايي به ماناي  قوه

 باطني سعادت و قلب اطمينان و وجدان راحتي از ،شده وارد اي  رخنه آنان ماناي  در كه كساني
  .محرومند

 ثابـت  تجربـه  بـه  .گردانـد  مي زايل را ترديد و شك و ترس مضر و سوء آثار ماناي  قوه
 انسـان  سرنوشـت  در تـرس  .نيست بخش زيان و زهراگين ،ترس از بيش امري هيچ كه شده
 ،جـا  بـي  شـرم  و كمرويـي  و اراده ضعف مانند اجتماعي امراض از بسياري ،داشته كامل نفوذ
  .است ترس زائيده

 زهركشـنده  مـان اي  و عشـق  بـراي  خصوصاً جا همه در ترس همانند نيز ترديد و شك
 ،نهـاد  پا ترديد و شك كه هرجا .نگنجند يكجا شبهه و شك با هرگز ماناي  و عشق زيرا ،است

 مـان اي  و عشـق  خانـه  ،يابـد  راه شـبهه  و شك كه دلي هر بر و نهند گريز به رو عشق و ماناي  
  .شود ويران
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  نمااي نور افول
 درجـات  قـرآن  آيـات    بنابـه  .دارد مسـتقيمي  رابطه او ماناي  و علم رشد با انسان كمال

 متعـال  خداونـد  .اوست ماناي  و علم ميزان به احديت پيشگاه در انساني هر مقامات و كماالت
 الـذين  اهللا يرفـع « گردانـد  مـي  بلندتر گرديده اعطا آنان به علم كه را كساني و ماناي  اهل درجات

  .»درجات اوتواالعلم والذين منكم اوآمن
ضـعيف  مـانش اي   ،گـردد  مبـتال  دنياپرسـتي  و خودپرسـتي  رواني بيماري به انسان اگر
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 از ،شـده  دچـار  درونـي  نابينـايي  بـه  و دهـد  مـي  دست از را خود اصلي آگاهي و عقل ،شده
  .گردد مي ناتوان زيبا و زشت و باطل و حق تميز و واقعي زيان و سود تشخيص
 تحصيل براي واقعيت و حقيقت فروغ پر نور ،دل در ماناي  چراغ شدن خاموش با يآر

 ديدگان برابر از خود چهره روشنترين با ولو حقيقت هر و كند مي افول انسان در عالي حيات
 .نباشـد  مـؤثر  او در ديگر ،شود ازاند  طنين وي گوش به كلمات رساترين با يا و نمايد اوعبور
 بن حسين حضرت شهيدان سرور و متقيان موالي حضرت سخنان قبال رد هكارانبت كه چنان
  !شنويم نمي ،گويي مي تو را آنچه ما »تقول ما نسمع ما«:گفتند علي

 اخـتالل  از ناشـي  هميشـه  ،عاليـه  حيات به نسبت نادرست هاي  محاسبه و پندارها اين
 و الهيـه  حيـات  به سبتن انگاري سهل و اعتنايي بي اثر در معموال بلكه ،نيست رواني و مغزي
 نقـاب  اجـل  دست وقتي اما .است انساني استعدادهاي شكوفايي ضرورت نكردن تلقي جدي

 بـوده  خـالي  اول از زرين پياله اين هك يابد درمي روشني به ،برداشت او زده غفلت ديدگان از
  .است ننوشيده آن از خيال باده جز و
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  باطن ماناي و ظاهر ايمان
 عمـل  مـان اي  مكمل .زبان به اقرار ديگري ،دل در تصديق يكي :است جزء دو را يمانا
 و« :فرمـوده  آن   مـذمت  در متعـال  خداونـد  كـه  چنان ،نيايد كار به قلبي تصديق تنها كه است
 تؤمنـوا  لـم  قـل « نيسـت  كافي قرآن نص به زبان به اقرار صرف نيز و .»فسهمان بهاواستيقنتها جحدوا
 تقليـد  بـه  و گمـان  و ظـن  بـه  كـه  مانياي  همچنين .»قلوبكم في انااليم يدخل لما و ولوااسلمناق ولكن

ـ « :فرمـوده  آنان نكوهش در كه است قرآن نص برخالف ،باشد ونياكان اسالف  آبائنـا  وجـدنا  اان
  .ليدقت به معرفت نه و است كافي گمان و ظن به ماناي نه پس ،»مقتدون آثارهم اعليان و امه علي

 ماناي :است قسم دو ماناي اجماال ،مراتبي را آن   قسم هر و است اقسامي را ماناي  بنابراين
 زبـان  بـه  فـروع  و اصـول  و حقايق بر است اعتراف و اقرار ،ظاهري ماناي  .باطن ماناي  و ظاهر
 مـان اي  .آنهـا  بـه  عمـل  و حقايق و فروع و اصول بر است دل زبان به اقرار ،باطني ايمان.ظاهر

  .ستا كفر با مساوي ،باطني ماناي بدون اهريظ
 باطني مؤمن كه اين   از اعم ،ماناي  اهل به نسبت است وظايفي و تكاليف را اهللا  الي سالك

 اصول به مقر ظاهراً ولي نيست معلوم او اعمال حقيقت كه كسي .مجازي و ظاهري يامؤمن باشند
او مــاناي كــه شــود ثابــت اگــر و اوســت دربــاره خاصــي احكــام ،اســت حقــايق و فــروع و
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  .يابد مي تغيير او به نسبت سالك وظايف ،است ظاهري
 سـازندگي  در توانـد  نمـي  گرنـه  و باشد شناس جامعه و خودشناس بايد واقعي مؤمن

 ظـاهراً  كـه  اسـت  ايماني بي افراد شناخت ،مهم وظايف از يكي .باشد موفق اجتماعي و فردي
 صـدر  از و اسـت  حقـايق  منكـرين  از بـيش  مراتب به آنان شر .دهند مي نشان موحد را خود
 شده وارد اسالم پيكر بر افراد اين هناحي از قرآن و اسالم نام به ضربه بزرگترين ،تاكنون اسالم
  .است

 تقـوي  بـه  كـنم  مـي  وصـيت  را شـما  مردم اي  :فرمايد مي )ع(علي اميرالمؤمنين حضرت
  .اند كننده گمراه و گمراه افرادي كه بشناسيد را آنان ؛ازاند تفرقه و منافق افراد از وپرهيز
 منحرف جاهل زيرا ،نيستند عامل خود علم به كه هستند علمايي مردم شريرترين ريآ
 نفـر  هـزاران  كـه  بسـا  عمـل  بـي  عالم اما ،شود قليلي عده يا خود انحراف سبب است ممكن
  :فرمايد مي بزرگوار آن كه است اين  ؛سازد راگمراه

 .آينـد  مـي  در اسـي لب بـه  هرعصري در و گيرند مي رنگ رنگها به كه هستند كساني آنان
 ،پـاكيزه  ظاهرشـان  ولي است بيمار آنها دلهاي ،كنند مي رعايت را خود شخصي منافع هميشه
 ستايشـگراني  .كالبـد  در بيمـاري  ماننـد  روند مي راه دزدانه آنها ؛خالند و خط خوش مار مانند

 دوحممـ  آن   تـا  كند مي مدح را ديگري يكي ،دهند مي وام يكديگر به را ستايشگري كه هستند
  .است يافته تجارت شكل ها آن بين در كار اين و كند ستايش را او خود نوبت در هم

 بـراي  و مايلي ،قائمي هر براي و باطلي ،حقي هر براي آنان كه شويد آنان فريفته مبادا
 نوميـد  ،نهنـد  حـق  طريـق  بـه  قدم خواهند مي كه را طالبين .دارند آماده اي  كشنده ،اي  هرزنده

  .بپرهيزند شاناي از ،يابند راه خود منحوس هاي خواسته به تا كنند مي
 بازارشـان  تا سازند مي گر جلوه گرانبها و كمياب چيز يك مانند را خود نيرنگهاي آنان

 نجـات  آن   از كسـي  كـه  خمـي  و پـيچ  پر و كج راه لكن ،اند  كرده آماده را راه آنان .يابد رونق
  .»الخاسرون هم انالشيط حزب ان اال انالشيط حزب كاولئ« شيطانند حزب آنان كه باشيد آگاه .نيابد

 الهـي  پيشـوايان  وقتي اما ،است نفرموده يطاق ماال تكليف تعالي و تبارك خداوند البته
 مـا  براي ،اند  نموده اقداماتي به مبادرت امكان حد در محبوسيت و محدوديت شرايط در حتي

  .است بيشتري ايفوظ ،ناپاكان با مبارزه و شناسايي در وجودامكانات با
 عمـل  و حقـايق  و فـروع  و براصـول  است دل زبان به اقرار باطني ماناي   ،گذشت كه چنان

،نبـوده  ثمـربخش  مـاني اي  چنين و دارد ماناي  ضعف بر داللت ،عمل بدون قلبي اعتراف .آنها به
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  .كند مي افول مانشاناي نور منفي حركات كاند با آن صاحبان اكثريت
 اسـت  سـالك  بر .است كاملتر ماناي   ،باشد تر الهي عمل و يشترب حقايق به علم هرچه

 بـدون  كه ،رسد كمال به االمكان حتي تا نمايد ماناي  و عمل و علم تقويت جهت در تالش كه
  .نباشد ثمري را او مبارزات آن از يا و نبوده الهي مبارزه توان را او تقويتاين 
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  يخف كفر و جلي كفر
 انكـار  علنـأ  كـه  كسـي  .خفي و جلي :است گونه دو بر نيز ركف ؛است كفر ،ماناي  مقابل

 مشـخص  او بـه  نسـبت  سالك وظايف و تكاليف و است محض كافر او ،كند وحقايق اصول
 .اصـولند  و حقـايق  به معترف ظاهراً ،قلبي ماناي  فقد با كه است كساني در كفرخفي اما .است
  .نمايد تعيين آنان به نسبت را وظايفخود بايد سالك

 محـض  كافر او ،كند انكار را اصول و حقايق تمام كه كسي :است مراتبي را جلي كفر
 نيـز  او ،نمايـد  انكـار  را پنجگانـه  اصول از يكي مثال ،دين ضروريات از يكي كسي اگر.است
 ثمـر  مثمـر  اصـول  سـاير  يكـي  انكار با و است پيوسته بهم دين اصول چه .كافراست و مرتد
 رسـالت  و زنـدگاني  دربـاره  مسـلمان  غيـر  دانشمندان برخي وتحقيقات ارثآ كه چنان .نيست

 نشـده  واقـع  مفيـد  آنـان  خود براي مؤثر و الزم ماناي  فقدان علت به ،)ص(اكرم رسول حضرت
 افتـاده  ترديـد  بـه  خـود  ديني حقايق در مسلمانان كه است آن   تالش در دشمن نرواي  از .است
  .رسند دين اتيضرور از يكي انكار به الاقل

 خداونـد  .اسـت  كـافر  نيـز  او ،نمايـد  را دين فروعات از يكي انكار كه سيك همچنين
 داده فرمـان  نيـز  فـروع  ساير و زكوه و خمس به ،كرده امر نماز به كه همانطور وتعالي تبارك
 نمـاز  نه و ،است مجاز واجبه حقوق به مخلوط مال از وسايل ساير و لباس ابتياع نه لذا .است

 يكي انكار با بدينسان .است مقبول ،زكوه و خمس پرداخت از تناعام با سايرعبادات و روزه و
  .نيست بخش نجات ضروريات و اصول نيزساير دين فروع از
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  يخف شرك و جلي شرك
 .خفي و جلي :است قسم دو كفر بمانند نيز شرك .است كفر از اي  شعبه و مرتبه شرك

 اين هجمل از .دهند قرار يكشر تعالي خداي براي علنأ كه است گروهي يا فرد در جلي شرك
حيوانـات  بـراي  و ،خـالقي  ،خيـر  امور و مشروبات و مأكوالت براي كه زردشتيانند ،طوايف
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 بـه  اشاره در مفضل توحيد در )ع(صادق امام حضرت .قائلند اي  جداگانه خداي شرور و موذي
 تـا  نـان آ نظـر  از مضـر  ايـن  هكـ  نيست توجهي را اعتقاد اين   صاحبان مفضل اي :فرموده آنان
 حـال  بـه  مضر ميكربهاي منافع حتي آري !است مفيد بشريت عالم و جامعه حال به ازهاند  چه
 رشـد  قـدري  به دانش و عقل نظر از بايد بشر منتها ،نيست مفيد ميكربهاي ازفوايد كمتر بشر
 و مـار  مثل موذي حيوانات از امروزه كه همانطور ،كند حاصل را آنها از استفاده توان كه يابد
  .شود مي فراواني هاي استفاده طب علم در قربع

 ،بيفتد ها پرده اگر .اند  خفي شرك به مبتال لكن ،نيست شرك افراد از بسياري درظاهراً  
 بـه  اقـدام  در كه فردي مثال عنوان به .مشرك باطناً و موحدند ظاهراً مردم اكثر كه گردد عيان

 را خفـي  مشركان و است خفي مشرك او ،گيرد حق رضاي بر مقدم را مردم رضاي ،امورخير
 و بـرد  پنـاه  خدا به شركي هرگونه از كامل موحد .است عذاب وعده جلي شركانمهمانند نيز

 از كامل ماناي  با كه است اين   او آرزوي منتهاي .نگيرد مقدم حق رضاي بر بشررا رضاي هرگز
 در بايـد  لـي و ،اسـت  روشن جلي مشركان به نسبت سالك وظايف فقهي احكام در .رود دنيا

  .نمايد دقت خفي انكمشر به نسبت خود وظايف
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  همشركان ديد ،فردگرايي
 نهـاد  در نهفتـه  معرفتي مايه و استعداد نسبت به خالق نشناختن ،شرك اقسام جمله از

 و اسـتعداد  قدر به او ،كند مي منظور را خود اخروي و دنيوي منافع تنها كه كسي .است انسان
 فـردي  چنـين  صـفت  و نيـت  .اسـت  كانـد   بسـي  معـرفتش  و ختهنشـنا  را معبودخـود  ،توان

 بـر  كـه  حق به صرفاً نه او اتكاء و تمايل ،دقيق تحليل در و خواهي ههم نه است خودخواهي
  .است مشرك اي درمرتبه هم او لذا و هست نيز خلق

 چنـين  معرفتمسـلماً  و الهي امر خالف بر است رفتاري ،اجتماعي منافع مالحظه عدم
 انسـان  وقتـي  .دارد قصـوري  اسـتعدادش  درآوردن فعليـت  به در ،نبوده كمال جهدر به فردي
 اخـذ  در وگرنـه  ،بشناسـد  كمال حد به را خود معبود كه شود منصرف اهللا ازماسوي تواند مي

  .است شرك نوعي كه شود ماسوي به وجهتم حاجت رفع يا منفعت
 يعنـي  ضـعيف  درك .دارد ضـعيفي  درك حقيقـي  بلـوغ  حـد  بـه  رسيدن از قبل انسان
 از قبـل  خـود  بـه  داشـتن  توجه و بيني همه از قبل خودبيني ،خواهي همه از قبل خودخواهي

 ديـد  ،نكـرده  پيـدا  توحيـدي  ديـد  ،آن از فراتر و جمعي ديد انسان كه مادام .ديگران به توجه
  .دارد تحقق او در مشركانه و فردي
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 هسـتند  كـودكي  دوران رثوا هنوز موحد غير هاي  نودساله ،است بالغان عقيده توحيد
 و خودخواهانـه  كودكانـه  خصـلتهاي  بـه  هنـوز  زيـرا  ،نابالغنـد  ماهيتأ ،موحد انسان برابر ودر

 و يگـانگي  احسـاس  ،تقـوي  و مـان اي  نمودهاي مهمترين از جهت بدين .اند  وابسته فردگرايانه
  ايـن  مگـر  نيست نجات اهل هنوز است صابر و پرست حق تنها خود كه ينمؤم.است برادري

  .باشد صبر و حق به تواصي در »والعصر« شريفه سوره طبق بر كه
 رديـف  در ،كنـد  مـي  عمل خويشتن عقباي و دنيا براي و انديشد مي خود به كه انساني
 خصلت ،فردگرايانه ديدهاي و خصايل كل واقع در .است باقي شرك در نشده اتقياءمحسوب

 تـا  انسان ماهيت .»منوعا الخير مسه اذا و جزوعا رالش مسه اذا هلوعا خلق انسناال ان« شركاست بينش و
 و گذشته خود مشركانه خلقت از كه اين   مگر است منوع و جزوع و هلوع نيافته وكمال رشد
  .بزدايد خود از را مشركانه خصايل و پردازد تقوي به

ـ « كه جايي تا نزديكتر توحيد به ،تر جمعي هرچه خوب خصلت ،برعكس  قتـل  مـن  هان
 ديدسـالك  .»جميعـا  الناس احيا ماانفك احياها من و جميعا الناس قتل ماانفك االرض في فساد او سنف نفسابغير
  ظلم و اند كشته را انسانيت كه كند مي احساس ،شود كشته مظلوم انساني اگر كه است چنين

  .بيند مي خويش جان بر زخمي همچون را مظلوم به
 را خودخـواهي  كـه  همـانطور  دميآ .است نهفته خصوصيت نوع دو هر انسان نهاد در

 زمينـه  صورت به نيز را خواهي همه خصوصيت ،آورده همراه غريزي صورت به مادر ازبطن
 به مبدل ،كند هدايت را خود خواهي همه توحيد كيمياي به اگر .دارد خود با فطري و انساني
 و تقـوي  و ،شرك و توحيد زمينه پس .گردد مبدل تجاوز و تفاخر و ثراتك به واال شود تقوي
 مشـركانه  خصـلت  و كـرده  عمـل  زودتـر  شـرك  كه اين   جز ،جوشند مي نفس دواز هر فجور

  .نمايد ظهورمي سريعتر
 هـم  با مردم همه روزي .است دائمي امري ،شرك با توحيد و غيرمتقي با متقي تناقض

 عنايم به اين   و رسند همزيستي و همسازي و تسالم به غيرمتقي با متقي كه رسند مي توافق به
 خداوندانسانها اگر »االرض لفسـدت  ببعض بعضهم الناس اهللا دفع ال لو و« :است تقوي تباهي و سقوط

 فراگيـر  زمـين  در تبـاهي  ،نداشت وجود آنها بين تناقض و نمود نمي دفع يكديگر وسيله به را
  .شد مي

تنهـا  نـه  تقـوي  و اسـت  مشكالت تحمل گرو در انسانيت تحقق ،بينش اين   اساس بر
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 در و داده توسـعه  را او اسـتعدادهاي  كـه  ،كنـد  مـي  صالبت با ها  يدرگير عرصه در را سالك
 برخـورد  مسـايل  بـا  راكـد  و سـتا اي  كه كسي .شود مي مبدل آساني به مشكالتش ،عمل جريان

 در نيـز  انسـان  ،حركتند در پيوسته آن   مسايل و جهان چه .است ذهني گرفتاربرخورد ،كند مي
 اي  لحظـه  از انسـان  معنوي آسايش .گردد مي مبدل يسر به رهايشعس ،وتكاپو حركت اين   اثر

 ممكن عسر بي يسر و توأمند هميشه يسر و عسر .شود مي درگير بامشكالت كه شود مي شروع
 در و نشـود  آبديـده  هـا   يدرگيـر  و رنجها كوره در سالك تا بنابراين .»العسريسرا مع ان« نيست

  .نرسد حقيقي بلوغ و شگشاي به نگردد يصيقل ،مشكالت با برخورد
 سـير  بـدون  را بلـوغ  كه كسي .است معنوي بلوغ مرحله به نيل محصول قلب اطمينان

  .كند مي تماشا ذهن با را بلوغ او ،است ذهني انساني ،طلبد مي مجاهدت و ورياضت مراحل
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  قصد ضرورت
 و اسـت  اخـالص  در اسـالم  نـور  ،چـه  اسـت  اخـالص  و صدق ،ماناي  لوازم جمله از

 كسـي  صـديق  .سـازد  خـود  شعار را اخالص و صدق بايد سالك نرواي  از .صدق در انماي  نور
 پيشـوايان  .باشـد  بـوده  ملكـه  را او راستي ،افعال و اقوال و صفات و حاالت درتمام كه است
 و اسـت  نهفتـه  قصـير  جملـه  ايـن    در موفقيـت  اسرار همه ،»الصدق في النجاه« :اند  فرموده الهي

 تفصيل ،هست علم هرجا نيست بردار اجمال علم چه .است النصاحبد پيشگاه در آن   تفصيل
 و قلبـي  قسـاوت  از شـدن  دور ،آن بـاطني  و معنـوي  معـاني  مراتـب  ادراك الزمه .هست نيز

  .است دل ولطافت نرمش حصول
 بـه  نفـس  در ،رود راسـت  خـود  خداي با كه است كسي صديق كه اند  فرموده بزرگان

 حـرم  دل ،اسـت  امانـت  خانـه  نفـس  .مالطفـت  بـه  روح در ،مشـاهدت  به دل در ،مجاهدت
 دانـد  خـدا  اخفي ،است عشق رحل محط سر ،است لطافت خانه محرم روح ،است مشاهدت
  .كيست آن داننده و دارنده و چيست

 رهـايي  خواهـان  انسـاني  روح .اسـت  خـود  با صدق ،صداقت مراتب از يكي بنابراين
 بـر  در را مطلـق  عظمـت  تـا  اسـت  الهي هاي  جاذبه سوي به حركت و دنيوي ازمحدوديتهاي

 ،فريبـد  مي دنيا كذايي نعمتهاي با را خويشتن و ندارد توجه حقيقت اين هب كه كسي اما .گيرد
 صـح ان ان اهللا عباد« كند مي خويشتن به را خيانت باالترين ،بشريت جامعه به خيانت بر عالوه او

مـردم  تـرين  خيرخـواه  خـدا  بنـدگان  يا  : »لربـه  اعصيهم لنفسه اغشهم ان و لربه اطوعهم لنفسه الناس
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 ،نخويشـت  براي مردم خيانتكارترين و ،پروردگارش براي آنهاست ترين مطيع ،خويشتن براي
 بـاالتر  خيـانتي  هـيچ  خيانتهـا  جـدول  در آري .پروردگـارش  بـه  نسبت آنهاست ترين عاصي

  .نيست فريبي خود از تر زشت جنايتي هيچ جنايتها شمارش در و ،نيست ازخودبيني
 جـز  كسـي  و است كرده گم را خود جان او ،بفريبد را خويشتن كه كسي ،حقيقت در

 جـان  كردگـان  گـم  راه فـرا  چراغـي  فقـط  راسـتين  رهبـران  .كند پيدا را نتواندجانش او خود
  .است انسان خود وظيفه تجسس و ونگريستن رفتن راه لكن ،گيرند مي

 تراشي علت به حقيقت و حق بربرا در و بنشيند اساس بي تكيه و فارغ دل با كه فردي
 دردهاي دواي تواند نمي هرگز ،خيالي و فكري يها  يباز شطرنج و چراها و چون آن   ،پردازد
 دارتـر  ريشـه  و مـزمن  را آن   ،پوشانده را درد روي كه است مسمومي هاي  پارچه آنها .اوباشد

  .كند مي
 ؛است كرده فرار خود جان از او ،پردازد عذرآوري به حقيقت و حق برابر در كه كسي

 واقعيتي حق ؟چيست رهبر و هادي تقصير ،ورزد اصرار خويش جان از فرار براي كه وفردي
 كـه  اسـت  بـاعظمتي  پديـده  ،حقيقي حيات و شود نمي دريافت حياتي جديت با جز كه است

  .است آن ادراك هب منوط آن از برخورداري
 آرزوهـاي  و تخيـل  بـه  ،لتعق و تفكر جاي به و گويد سخن ،عمل جاي به كه انساني

 اعتمـاد  مـورد  كـه  دارد توقع چگونه ،بفريبد فردا وعده با را امروز زندگي و پردازد اساس بي
 و هـا  وعـده  و دعـاوي  روي را خـود  زنـدگي  محاسبات آنان و گردد واقع ديگران واطمينان
  !؟ندهبد اوقرار پيمانهاي

 شـديدترين  كـه  ،تنخويشـ  از اسـت  گريـز  حقيقـت  در ،امتيـازي  هـر  از انسـان  فرار
 اي  فايده را تخديري گوناگون باعوامل كشنده درد اين   گرفتن ناديده .است رواني يها  يبيمار
 بـاقي  ،اسـت  بيگانگي خود از كه سوئش آثار ولي رود بين از زودي به عوامل آن   زيرا ،نباشد
  .ماند

ـ  درصـدد  مرتبـأ  ،نمايد خود روحي وضع به توجه كه است سالك بر بنابراين  ابيارزي
 شـروع  نقطه ،بكوشد خويش نواقص و معايب رفع در صادقانه و بوده خود كارهاي و ازخود
 لكـن  ،نمايـد  ارزيابي نيز را ديگران كارهاي بيني واقع روي از .بيابد خود وجود در را اصالح
 خـود  حـال  عـين  در و آنهـا  شـمردن  نـاروا  و زشت و ديگران عيوب به توجه كه باشد آگاه

  .است ابلهي ،شدن آنها مرتكب
عبـور  خـالي  فضـاهاي  از كـه  بدانـد  بايـد  ،بپيمايد را كمال طريق خواهد مي كه كسي
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 تشخيص وسايل نگهداشتن آماده و وسيله انتخاب ،هدفگيري به كه همچنان او بلكه ،كند نمي
 بـه  دل صفاي و پاكي بدون چه ،دارد احتياج نيز درون پاكي به ،است نيازمند تحريكدروني و

  .رسيد ننتوا كمال
 رندانه يها  يخبرگير و تجسس .است ديگران با صدق ،صداقت ديگر مراتب جمله از

 منشـأ  .دارد مهمـي  سهم روحي تزلزل در و است صدق خالف ،غير احوال از غيرصميمانه و
 پيشـرفت  و رشـد  راه در مـانع  جـاد اي  و ورزي حسـد  صـرفاً  يا و مادي منافع جلب گاهيآن  

 در غيـر  بـه  نسبت اطمينان تزلزل و بدبيني ،انساني غير فتص  اين رسوخ نتيجه .است ديگري
  .انسانهاست بين در نفاقها و نفرتها سلسله يك و ها يدرگير ازموجبات كه ،است جامعه

 حقـي  ايـن    و ،درآيـد  صدق در از او با كه كسي با است صدق به موظف الهي سالك
 و رفتـار  و اعمـال  در يفـرد  هـر  سياسـت  يـا  صداقت مراتب گرچه .شود اداء بايد كه است

 و كيفيـت  الهـي  مـردان  اما ،نيست ميسر همگان براي آن   تشخيص ولي ،اوهويداست حاالت
 مقابـل  در .گردند مي واقف بدان كمال حد در ،الهي شيتم به و ادراك را تفكرديگران كميت

 موظـف  ،تنبه عدم صورت در و اوست كردن متنبه سالك وظيفه ،غيرصادقانه رفتار و حركات
 حقـايق  پيشـرفت  بـه  كـه  كند عمل چنان الهي تدبير با بايد بلكه ،نيست او با صدق تداوم هب

  .نيايد وارد اي لطمه
 اكثـر  .هسـتند  نمـا  صـداقت  ،سياسـتها  از اي  پـاره  و نمـا  سياسـت  ،صداقتها از اي  پاره
 و خواسـته  بـه  وصول براي برخي كه برخيزند نما صداقت سياستهاي از ها وتفرقه انحرافات

 يـا  صـداقت  شـدن  مسلم از پس مقام اين   در .درآيند دوستي و صدق در از ظاهراً ،خود ممرا
 اسـت  صـداقت  او وظيفـه  اصـل  در اما ،گردد مي مشخص سالك وظيفه ،فردي چنان سياست

 مـن  يغـدر  مـا « كند نمي تزوير و حيله هرگز ،شود عالم خويش نهايي برسرنوشت كه كسي ،چه
 مراعـات  بـه  موفـق  توانـد  مـي  الهي احكام و اسالم حقايق به شناناآ انسان نه .»المرجع كيف علم

 راه زيـرا  ،داراست را شدن عادل و عدالت توانايي ،اسالم به غيرمتعهد انسان نه و شود صدق
 آنـان  ،مـان اي  كماليه تجلي .دهد مي نشان آسماني قانون و الهي كالم را عدالت و صدق رسم و

 ،قرآن آيات به بنا و اند  گذاشته قدم آن   كمال مرتبه هب و كرده طي را صداقت مراحل كه راست
  .اند شده محسوب صديقين رديف در
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  تحجابا رفع و اخالص
 رفـع  او آمـال  منتهاي .است حجاباتي و موانع ،سالك معنوي و مانياي  تكامل طريق در
 ختهسـا  قطعاً حجابات اين   .كند مشاهده را حق جمال پرده بي تا است ديدگان قبال از حجابها

 مقـرر  حـق  بـه  وصال يعني عبادت را حيات فلسفه كه خداوندي زيرا ،اوست خود وپرداخته
 حجابـات  ايـن  هگرچـ  !؟دهـد  قـرار  عوايقي بندگان و خود ميان است نكمم چگونه ،فرموده
  .علمي حجابات و عملي حجابات :است نوع دو آنها مهمترين امروزه ولي ،متعددند

 بـه  تسـليم  و معاصـي  در شـدن  ور غوطه مانند ،عملي انحرافات از ناشي حجابات - اول
 ارتبـاط  و بديهي شناخت از محروميت سبب تنها نه موانع اين   .ها  يخودپرست و وهوس هوي

 و مـات  نيـز  را خـدا  وجـود  اثبات به مربوط ادله ترين علمي و ترين متقن بلكه ،است حق با
 اثر كوچكترين كه طوري به ،دآور درمي محتوي بي مفاهيم و الفاظ تصور به ،نموده كمرنگ
  .آورد نمي وجود به منحرف شخص در مثبت

 و ادلـه  بـه  آشـنايي  و عاليـه  حكمـت  در مغـزي  اقتدار با ظاهري متفكران بسيارند چه
 آنـان  در الهـي  و انسـاني  بـرين  تعهد و محرومند خدا با ارتباط از كه توحيدي قطعيه براهين
  .است گردانيده نابينا را آنان يعمل و علمي حجابات واقع در!شود نمي ديده

 و هـدفگيري  انـواع  بـا  انسـان  .طبيعـت  جهان از علمي برداشتهاي از ناشي حجابات - دوم
 بـه  امـا  .اسـت  پيوسـتگي  و تماس در طبيعت جهان متنوع ابعاد با اختياري و جبري دوارتباط

 ناحيـه  از يابعاد مبين را مختلفه علوم و حواس توسط دريافتي صور و مقوالت كه اين   جاي
 است حجابي اين   و ،نمايد مي تلقي هستي همه فراگير را آنها ،دهد قرار اصخ يها  يهدفگير

 كـه  اسـت  انسانهايي روحي و فكري رشد عدم و ضعف از ناشي حجابها اين.حقايق چهره بر
  .ندارند خود روان و عقل از را صور و مقوالت آن زنجير هاي حلقه بازكردن قدرت

 گرچه .است عليت قانون از ناشي حجاب ،بيگانگان براي باالخص باتحجا  اين مهمترين
 انسـان  را حجـاب  تـرين  ضـخيم  پـود  و تـار  اما ،دارد وجود روشني معلومات عليت قانون در

 نگـرش  كـه  دريابد آدمي اگر .است داده قرار خويش ديدگان قبال در و برگرفته قانون ازهمين
 ،اسـت  حركـت  خـالق  و فاعل به نگرش غيراز ،آن در جاري قانون و نظم و اورنپه جهان اين هب

 مـؤثر  بـه  پـي  آثـار  از البته .كند مي پيدا را خدا با بهتر ارتباط و شناخت توانايي تاحدي آنگاه
 تفكـر  اين   از بايد اما آورد مي در پرواز به اي  مرتبه تا را انسان ،شناختن را خدا آيات   از و بردن
عــرض خــويش خــداي بــه عرفــه دعــاي در اءسيدالشــهد حضــرت كــه چنــان ،رفــت رتــفرا



 146 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

 بـه  كـه  فرمـودي  امر مرا الهي »وارناال بكسوت اليك فارجعني االثار الي بالرجوع امرتني الهي« :كند مي
 از پوششـي  در مرا كه كنم مي درخواست تو از اكنون ،كنم تفكر آنها در و نمايم رجوع آثارت
  .بازگرداني قدست پيشگاه به خود الوهيت انوار

 نـدارد  محسوسـات  جـز  ابـزاري  ،اسـت  نظـري  عقـل  و طبيعـت  زنـدان  در تـا  انانس
 حجابات اين   .ندارد اصلي هدف به وصول توان شده خالصه علل و اسباب در او ودريافتهاي

 ازاسـباب  نافذ چشم اما .نيست آن   مافوق مشاهده قدرت را او كه دائمي است عينكي منزله به
 كـه  اسـت  وقتي اين   و ،بيند مي را حقايق واالتري گاهيآ با و شتهذدرگ آثار و آيات   و علل و

  .بيابد را الهي حيات به آگاهي توفيق و گردد سالك نصيب ديگر تولدي
 تبـدل  و تغير در همواره كه طبيعتي به حاكمه قوانين به توجه مقام در يافته رشد عقول

 اذهـان  خالف بر ريآ .برآيند عمل مقام به و دهند قرار هدف را ثوابت نورزيده قناعت ،است
 جزئـي  و محسـوس  نمودهـاي  جـز  اي  بهـره  كمـال  و معرفت و حقيقت از كه ابتدايي و خام

 ،ورزد نمـي  قناعـت  جـزء  زيبايي به هرگز ،زيبايي به بخشيدن تحقق در قييحق طالب ،ندارند
  .رساند او به را خود و كند مشاهده را مطلق زيباي تا كوشد مي پيوسته بلكه

 روحـي  و مغزي و رواني نيروهاي رسانيدن ،كل زيبايي مشاهده و قحقاي ادراك الزمه
 توصـيه  اعلـي  ناحيه از اتصاال لذا .نيست امكانپذير اخالص بدون امر اين    ؛است اعلي حد به
  .گيريد قرار مخلصين رديف در تا بكوشيد اخالص در من بندگان اي كه است اخالص به

 تلقـي  ذاتـي  مطلـوب  ،عـام  معنـي  به اخالص .خاص و عام :است دوگونه بر اخالص
 واخروي دنيوي خسارت جز اخالص چنين .ندارد راه ارزشها منطقه به كه است چيزي كردن
 اعـتالي  و رشـد  نـه  اسـت  خودپرسـتي  و خودخـواهي  تقويـت  آن   حاصـل  ،ندهـد  اي  نتيجه

  .انساني شخصيت
 و وصـول  بـا  كـه  اسـت  حقيقتـي  كـردن  تلقي ذاتي مطلوب ،خاص معني به اخالص

 را انسـاني  اصـيل  جـوهر  ،درآمـده  فعليـت  مقـام  به انساني استعدادهاي عاليترين ،آن طباارتبا
 دو هـر  در گرچـه  ،اسـت  حقيقي و مجازي عشق مانند خاص و عام اخالص .سازد بارورمي

  .است بسيار نهاا مابين تفاوت ولي دارد وجود عشق
 معشـوق  به لوصو براي را آدمي روان سطوح همه كه است عشقي از ناشي عام اخالص

 از عميق يها  ينگران و وهاند  با توأم لذات از بستي بن در را آدمي حال عين در ولي ،گرفته فرا
صـندوق  در را انسـان  نيـز  مجـازي  عشـق  .دارد مـي  نگـه  انسـاني  عـالي  امتيـاز  رفـتن  دست
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 درعشـق  لكن ،دارد مي محروم امتيازات ساير از و نموده محبوس معشوق موجوديت كوچك
 وهمـاهنگتر  فعالتر روحي و قلبي و عقلي ،رواني و مغزي نيروهاي ،خاص اخالص يا حقيقي

  .است آدمي روحي اصيل جوهر شكوفايي و جوشش ،خاص اخالص چه .گردد مي
 بايـد  ،اسـت  حـق  وصـال  و جمـال  مالقات و حجابات همه رفع خواستار كه سالكي

 جبران خسارتي ،بديا تعلق هرچيزي به خدا جز عشق اين   .بكوشد خاص اخالص درافزايش
 يشاء من قلب في اهللا يقذفه« :ندهند هركسي به كه است الهي منصبي ،اخالص چنين .است ناپذير

 بخواهـد  كـه  بنـدگانش  از هركسي قلب در متعال خداوند كه است يرنو همان اين   »عباده من
  .تاباند مي

 يتعـال   حـق  بـه  تقـرب  محـض  ،كند هرچه و گويد هرچه سالك كه است مقام اين   در
 نجـات  و رسـتگاري  طمع يا مال و جاه مانند اخروي و دنيوي اغراض از غرضي هيچ باشدو

 حاصـل  وقتـي  خلوص .هستند خفي شرك ،اخالص مقام در نهااي  همه كه زيرا ،نباشد ازعقاب
 را عمـل  ايـن  هكـ  دانـد  الهـي  موهبـت  بلكـه  ،نبينـد  ودخ از را نيك عمل هر سالك كه شود
  .»باهللا اال قوه ال و حول ال« :گويد قال و حال زبان به و ختهسا جاري او دست به تعالي حق

 آن  مرتبه باالترين و است مراتبي داراي ،است آفريننده به پيوستگي همان كه ماناي  آري
 درايـن  .اليقـه  و مستعده دلهاي به فرمايد مي افاضه تعالي  حق كه است شهودي معرفت درجه
 چنـان  ؛حقـايق  شود مي مكشوف و باطني و ريظاه حجابهاي گردد مي برطرف كه است مقام
 ديگـر  حجابهـاي  از بعضي و حدي تا بدن حجاب شدن برطرف جهت به باخو عالم در كه

 حاصـل  بـاطن  ديده به حقايق شهود حق راه سالكين براي ،شود مي مكشوف حقايق از برخي
 دازوجـو  تخليـه  بـه  مگـر  نبنـدد  صورت مقام اين   وصول و حصول .بيداري حال در شود مي

 صـفات  بـه  و بميريد حيواني صفات از :اند  هفرمود حق كوي عارفان كه چنان ،حيواني صفات
  .شويد زنده الهي
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  قعواي و موانع رافع ،توبه
  
  

  نبندگا افعال اقسام
 سـير  موانـع  ازالـه  از است عبارت حق طريق سلوك در دوم امر ،ماناي  حصول از پس

 ،عوايـق  و موانـع  ايـن  هجملـ  از .نگردد ميسر معنوي سير ،آنها رفع بدون كه آن   عوايق وقطع
 افعـال  كـه  بدانـد  بايد حق راه سالك .شود ممكن توبه به آنها رفع كه است سيئات و معاصي
  :ستا قسم پنج بر بندگان

  .شود ترك نبايد كه واجب فعل - اول
  .شود انجام بايدن كه حرام فعل - دوم
  .باشد بهتر تركش از آن آوردن جا به كه مستحب فعل - سوم

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

 واجـب  فعـل  يعنـي  ،شـرعاً  و عقـال  است واجب سالك بر اول قسم دو ،جمله اين   از
 حتـي  جهت هر از بلكه ،نيست جوارح و احوال و اقوال در منحصر واجب توبه .حرام وترك
 از كـه  فعلـي  آوردن جـا  به حق طريق سالكين .كند توبه بايد نيز قلبي خياالت و افكار ازنظر
 نيز را حق غير به توجه و دانسته اولي  ترك را باشد سوم قسم از كه فعلي ترك و چهارم قسم
  .شمرند مي گناه

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

 بـه  را آن   ،باشـد  كـرده  اگر و نكند گناه البته ،نمايد تحصيل را شرط دو اين هك سالكي
  .نمايد جبران توبه
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  ياله مفتوح باب ،توبه
 مقامـات  بزرگتـرين  از توبـه  .او فرمان به تعالي  حق تمعصي از است رجوع توبه معني

 سرچشـمه  زيرا .است اخروي و دنيوي پيشرفت و ترقي و نجات وسيله يگانه و است بشري
 بـر  كـه  است ييها  يآلودگ و ها  يپليد شستن ،توبه حقيقت و است گناهان ظلمت ،آفات همه
  .است نموده زنگاري و تيره را تابناك و پاك رهگو آن و نشسته انساني دل

 مبـرات  همـه  اصـل  و خيـرات  مفتـاح  توبـه  .اسـت  توبـه  ،حقيقـت  عـارفين  مقام اول
 اي  سـفينه  را معاصي بحر شدگان غرقه و نباشد توبه از غير به مطهري را ذنوب آلودگان.است

 تقصير پس است توبه ،ذنوب مهالك از نفس خالصي سبب چون .نرساند ساحل به جزانابت
  .خود نفس بر تسا حصري ظلم ،آن در وتسويف

 عقليـه  شـواهد  و قرآنـي  بينـات  و آيـات    .اسـت  مقـرره  فـرايض  جمله از انابه و توبه
 و »التـوابين  يحـب  اهللا ان« خداسـت  محبـوب  تائـب  .اسـت  بسـيار  آن   فوريـت  و توبه بروجوب
  .»له ذنب ال كمن الذنب من التائب« آمده درحديث

 آنهـا  بـا  كه است صفت ود را او كه بس همين پروردگار رحمت و رأفت درخصوص
 صـفت  ديگـري  و رحمانيـت  يـا  ربوبيـت  صـفت  يكـي  :كنـد  نظـر  خود مخلوقات و برعباد

 ،نباشـد  فرقـي  را كـافر  و مـؤمن  ،مخلوقـات  همه بر است عام كه رحمانيت نظر در.رحيميت
 حكمـت  موافـق  را همـه  روزي و شـود  اصلح او غرض و مقصود تا فرموده راخلق همگان
  .است مؤمنين مختص رحيميتش صفت اما ؛دهد خودمي بالغه

 بـه  قلبـاً  اگـر  ،باشد كه موقعيتي و هرجا در انسان .است الهي رحمت مفتوح باب توبه
 كـه  ،نيست نوميدي و يأس جاي كه يابد مي بارگاهي را آنجا ،كند رجوع متعال خداوند درگاه

 لذاامكان .است نموده يمعرف »الرضا سريع« را خويشتن و »اهللا رحمه من تقنطوا ال« فرموده خود او
 عطاكرده او به تعالي خداوند كه معنوي مقام و گيرد صورت قلبي تحول واحد آن   در كه دارد
 نصـوح  توبـه  بـا  او بنـده  تـا  فرمايـد  كرامت را الهي منصب عاليترين بلكه و آن   از باالتر ،بود

  .شود وارد مقدسش درگاه به وروسپيدي
 كـه  ذنـوب  تمحيص - اول :از عبارتند ،اخبار وات   آي در توبه بر مترتبه نتايج جمله از

  .»له ذنب ال كمن الذنب من التائب«
  .»حسنات سيئاتهم اهللا يبدل فاولئك« حسنات به سيئات تبديل - دوم
  .»تابوا للذين فاغفر« عرش حمله دعوت به اختصاص - سوم
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  .»التوابين يحب اهللا ان« الهي محبت - چهارم
 اهللا  اليتوبـوا  آمنوا الذين ها  اي  يا« كه است توبه علوي مقام ،مجيد قرآن بشارتهاي از بشارتي

  .آئيد من بسوي ،كنيد توبه دوستان ،آشنايان ،گرويدگان اي »نصوحا توبه
 گنـاه  جـا  هـيچ  .نجـا اي  مگـر  نپذيرنـد  معيوب جا هيچ دوستان ،آشنايان ،گرويدگان اي
 آمرزيـدن  گنـاه  از را مـا  كـه  آئيـد  يـد ام بـه  نوميـدي  از آورندگان ماناي  اي  .نجااي  مگر نيامرزند
  .نه عار ،پذيرفتن معيوب از و باكنيست

 سـؤال  اگر ،من بر قبول كني طاعت اگر !من بنده اي  :دهد مي ندا تعالي و تبارك خداي
 رامـي  كـه  ؟روي مي كجا به !انسان اي  .من بر عفو شوي تائب و كني گناه اگر ،من بر عطا كني

 طبيــب كــدام پــيش را خــود درد ؟خــواهي مــي زكــه حاجــت ،خــواهي مــي را كــه و جـويي 
 ،من طلب در طرب ،من كوي در راحتي ،من جوي در آب ،من از تباجا ،من از شفا?بري مي
 ،شـدند  موفق خود آمال به كه كساني .من لقاي به شادي ،من بقاي به سرور ،من باجمال انس

  .بودند چنين من درگاه محبوبين ،پيمودند را طريق اين مراحل
 رحمت بارگاه به ،نهاده وديعت به عظيمي هاي  گنجينه تو در متعال خداوند !خاكي اي

 درمـان  بيائيـد  درد اهـل  اي  :كنـد  مـي  نـدا  اي  فرشته اتصاال كه زن او رحمت در حلقه و رو او
 اي   ،شكستگان دل اي   ،شكستگان پر و بال اي  كه دهد مي ندا نيز خود تعالي  حق .شمااينجاست

 شكسـته  پـر  و بال درمان كه بيائيد ،نداريد پرواز و طيران قدرت كه آنان اي   ،فتادگانادر پا از
 لنهـدينهم « سـنت  بـر  تا بيا »فينـا  جاهدوا والذين« مقام به شكسته پر و بال انسان اي  .نجاستاي  شما
 اكنـون  ،پريدي خودمي پر و بال به حال تا ،كنيم كرامت پر و بال ترا خود انوار اشعه از »سبلنا
  .نما پرواز ما پر و بال به بيا

 عمـر  تمـام  و دهنـد  نـوح  حضـرت  عمـر  را مـا  اگر كه بدانيد !حق طريق سالكين اي
 كـه  بـرآئيم  نعمـت  اين   شكر عهده از نتوانيم ،بريم بسر عظمي نعمت اين   شكر در را خويش

 ياري ،مشمائي مهربان يار ،شمائيم دوست ما »االخره في و الدنيا الحيوه في اوليائكم نحن« :خدافرمود
  .يمئشما دهنده

 وقتـي  ،گفـت  چـون  را فرشـتگان  پاسـخ  تـو  بهـر  تعـالي  خـداي  كـه  بنگـر  انسان اي
 معصـيت  كـه  نفرمـود  تعـالي  و تبـارك  خداي ؟ »الدماء يسفك و ها  يف يفسد من ها  يف اتجعل«گفتند
 را شـما  .نيسـت  اطـالع  مـا  الوهيـت  اسـرار  بـر  را شما »تعلمون ال ما اعلم يان« فرمود ،كنند نمي

دورنـد  اگـر  ،گـردانيم  مـي  اهلشان شوند نااهل اگر .نيست وقوف آدميان بر ما الطاف براسرار
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 شـان اي  ظـاهر  جفـاي  به شما ،فرشتگان اي  .كنيم مي عزيزشان ذليلند اگر ،گردانيم مي نزديكشان
 ،نگريـد  مـي  جوارحشان و اعضاء مخالفت به شما .نگرم مي شانيباطناً صفاي به من ،نگريد مي
  .نگرم مي يشانادله افقتمو به من

 ،بدانـد  حـال  خواسـت  .رسـيد  گوشـش  بـه  جمعـي  آواز ،گذشت مي جايي از عارفي
 اي  گوشـه  از هنگام اين   در .ستادهاي  نظاره به جمعي و افتاده سياه لجن به كودكي ديد ،فرارسيد

 در معـاني  نـور  .برفـت  و برداشـت  را كودك و افكند لجن به را خود و دويد در كودك مادر
 ؛ببـرد  تائب معصيت ،آمد رحمت ؛ببرد آاليش ،آمد شفقت :گفت چنين ،درآمد تجلي به دلش

  .كرد نابود را او جنايت ،آمد عنايت
 گنـاه  كـه  مـردي  بـا  را حقيقـي  تائـب  .كند محو را گناه نقش ،مطاع است شفيعي توبه

ـ   نـدا  ايـن    جليـل  حضرت از .»له ذنب ال كمن الذنب من التائب« اند  دانسته برابر نكرده  اهـل  اي  :داي
 مقـام  بـه  كه كسي براي و ،بگذاريد خويش عبادت ساعت اين   در !ما گماشتگان اي   ،ملكوت

 كـه  اشكي .بسوزانيد استغفار عطر ،بازگشته ما سوي به كه اي  بنده اين   براي ،آمده هبانا و توبه
 ،امـت قي عرصـات  در نيـز  ما .نهيد رحمت خزانه در و برگيريد آمده بيرون او دردناك ديده از

  .»حسنات سيئاتهم اهللا يبدل فاولئك« گيرد او تادست فرستيم را رضوان
 عهـد  خـود  خـداي  بـا  مقـدس  ساعت اين   در كه پشيماني و گنهكار بنده آن   كجاست

 اغيـار  غبـار  ،بنـدد  ميـان  بـر  همت كمر ،زند جانان كوي بر رضا و تسليم خيمه ؟بندد وپيمان
  .ددپيون خدا به را خويشتن و بشويد دل ازمرآت

 بـه  نسـبت  را عضـوي  هـر  ،اسـت  معنوي زيباي زينت كه الهي مطهر يك تنها نه توبه
 نتيجه ،آن براي اعضاء ساير زينت از و است صورت شايسته زينتها از برخي .است خودزينتي
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  حرو بيداري ،توبه
 عـالم  در افرادي گاه .شود مي پيدا سالك در كه است تحول و حال انقالب نوعي ،توبه

 احسـاس  يا شنوند مي يا بينند مي چيزهايي بيداري و خواب ميان يا ،خواب عالم در يا ريبيدا
 حـق  طريـق  سـالك  برگشته عادي زندگي خط از كه سازد مي منقلب چنان را آنان كه كنند مي
 سوق صواب راه به هدايتي كوكب مانند را شاناي  كه است اي  جذبه حقيقت در اين    ؛گردند مي
  .دهد مي

 ،اسـت  نقـص  رفـع  به نياز احساس او محرك زيرا است سرگردان اول قدم در سالك
 وسـيله  بـه  كـه  ايـن    مگر ندارد بخش اطمينان و روشن هدف ؛داند نمي را آن   رسم و راه لكن

 طلـب  ،كمـال  سوي به حركت آغاز و نجات مبدأ پس .داي   حاصل اطمينان را او الهي راهبري
  .است طلب ،استفاضه شرط ولي .است ضفيا تعالي خداي گرچه .است

 پيمـوده  كـه  ناصوابي راههاي از انسان تا خبري بي و غفلت از است روح بيداري توبه
 تصـميم  بـا  نمـوده  معاصـي  تـرك  كه طوري به ،گردد منزجر خود بد گذشته از و شود باخبر
  .نگردد آنها گرد ديگر ،قاطع

 توبـه  اول مرتبـه  رد .كنـد  آغـاز  خود از را ارشاد بايد رود خدا راه خواهد مي كه كسي
 ،پـردازد  بـاطني  و ظـاهري  مبـارزه  بـه  آن   بـا  و كـرده  قيـام  خـود  اماره نفس عليه يعني نمايد

  .كردند چنين الهي عظام پيشوايان حضرات ؛كند ارشاد را سايرين تواند مي واالچگونه
  :است شرايطي رعايت با توبه سوي به نفس اقبال
  .گنهكاران تخويف و انذار خصوص در وارده اخبار و آيات مالحظه - اول
  .تائب مذنبين حال مالحظه - دوم
 اتفـاق  سـلف  انبياء حضرات امت بر كه چنان دنيا در او قهاري عقاب مالحظه - سوم

  .افتاده
  .كبيره معاصي خصوص در صادره احكام مالحظه - چهارم
 اوســت كــه متعــال خــالق رحمــت و عظمــت و قــدرت و وجــود در تفكــر - پــنجم
  .پرستش و سزاوارحمد
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  نآ شرايط و توبه
و نـدامت  اش نتيجـه  كـه  ،آن آفت و خطر و گناه عقوبت به علم از است مركب توبه
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 اراده ،آن و برآيـد  ديگـري  معنـي  نـدامت  ايـن    از .اسـت  مطلوب فوات و برگذشته پشيماني
  .مافات تدارك به است واهتمام

 بـه  .مستقبل و حال زمان به دوم ،ماضي زمان به اول :دوچيز بر است مشتمل توبه پس
 تالفي و شده صادر او از گذشته زمان در كه گناهاني بر است پشيماني و تأسف ،ماضي زمان
  :كس سه باآن 

  .كرده او نافرماني كه خدا با - اول
  .آورده الهي خشم و پستي و نقصان معرض در را خود نفس كه نفس با - دوم
  .هرساند او به فعلي يا قولي ضرر كه غير با - سوم
 كـه  چنان .نبندد صورت او توبه ،نرساند خود حق به را او تا رسانده غير به ضرر آنچه

 مـالي  و فعلـي  ضـرر  اگر .استحالل و عذرخواهي به كند جبران بايد رسانده او به قولي ضرر
 ،گـردد  او رضـاي  مقتضـي  كـه  طـوري  به ،آن عوض يا او حق رد به كند جبران بايد ،رسانده
 كـرده  خـود  نفس با آنچه .شده معين آن   بر اسالم مقدس شرع در كه ابيعذ رب نمايد ياتحمل

 او حضـرت  بـه  رجوع با نيز را خدا حق و ؛نمايد جبران دنيوي عقوبت و خدا فرمان انقياد به
 قـاطع  تصـميم  ،اسـت  مستقبل و حال زمان به متعلق آنچه اما .كند جبران عبادت و ورياضت

  .حق فرمان تعاطا و معاصي ترك بر است
  :چيز سه از گردد ملتئم توبه ،حقيقت در
  .زالت از گذشته آنچه بر ندامت - اول
  .استقبال در عود عدم بر عزم و حال در معاصي ترك - دوم
  .خصومت و مظالم از شدن پاك - سوم
 بـه  اسـت  مشـروط  آن   دوام و ،طاعت به اقبال و معصيت ترك به است قلب عقد توبه

 ممكـن  هرآنـي  ،نباشـد  خود نفس احوال مراقب سالك راگ چه .نفس با جهاد و شهوت كسر
 محكـم  هرچند را توبه اساس ،معصيت به ميل و گيرد نيرو وي دل در نفساني آرزوهاي است
  .شكند درهم و ريزد فرو ،باشد

 ،چشـم  توبـه  .حـرام  تـرك  بـر  اسـت  نيـت  ،دل توبـه  :اسـت  اي  توبـه  عضـوي  هر بر
 بـه  رفـتن  تـرك  ،پـا  توبه .مناهي گرفتن ترك ،دست توبه .محرمات از است آن   فروخوابانيدن

  .اباطيل شنودن از است آن نگاهداشتن ،گوش توبه و مالهي
،نمايـد  قربـت  قصـد  كسي اگر و ،بود ظاهر به او طهارت ،كند خدمت قصد كسي اگر
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 بـه  رجـوع  و توبـه  آب به باطن طهارت و است آب به ظاهر طهارت .بود باطن به او طهارت
  .الهي بارگاه

 اعتذاربراي ،قلب براي ندامت .اقالع ،اعتذار ،ندامت :است شرط سه را توبه رتيعبا به
 كــه را شخصــي اميرالمــؤمنين حضــرت .زشــت اعمــال از جــوارح و اعضــاء اقــالع ،لســان

 بـه  و نمـوده  تـوبيخ  ،كـرد  جـاري  زبـانش  بر را استغفار كلمه غفلت روي از شاناي  درحضور
  :است آن در معنا شش و است عليين مقام استغفار ؟چيست استغفار داني مي ااي :اوفرمودند

 كه را حقوقي سوم .درآينده هميشگي ترك بر تصميم دوم .گذشته از پشيماني نخست
 حقـي  پروردگـار  مالقـات  هنگـام  كـه  طـوري  بـه  ،بـازگرداني  آنهـا  به اي  كرده ضايع مردم از

 كه گوشتهايي پنجم .آوري جا به را آن   حق ،شده فوت تو از كه واجبي هر چهارم .برتونباشد
 به تازه گوشت و نماند باقي آن   از چيزي تا كني آب گناه وهاند  با روئيده امتاند  بر اثرحرام در

 را طاعت زحمت ،چشيدي را گناه و معصيت شيريني كه ازهاند  همان به ششم .برويد آن   جاي
 طالبـان  و لهـي ا توبـه  اسـت  اين   آري .گويي مي استغفراهللا مراحل اين   انجام از پس ،نيزبچشي

 سـه  توبـه  حقيقـت  كـه  انـد   فرموده الهي عارفين و رباني علماي همچنين .دنكرد چنين واقعي
 سـالك  كـه  اسـت  آن   جنايـت  تعظـيم  .حقـوق  پرداخت ،توبه اتهام ،جنايت تعظيم :چيزاست
ـ   عمـل  به توبه نحوي هر به يعني توبه اتهام .شمارد بزرگ ،جزئي ظاهراً ولو را خالفخود  ،داي
  .دندا ناقص را توبه آن عيسالكواق

 الهـي  پيشگاه در و بشويد را خود باطن ،حسرت آب به بايد كار توبه شخص بنابراين
 نفـس  ،كنـد  مافـات  بر تأسف و مضي ما بر پشيماني و ندم اعتقاد و نمايد معاصي به اعتراف
 ،بـرد  الهـي  درگاه به پناه ،شمرده بزرگ را خود گناهان ،كند حبس نفسانيه شهوات از را خود
 عقـاب  از بتوانـد  نتيجـه  در تا نگردد مأيوس نيز خدا رحمت از و پرداخته سنف رياضت وبه
 جميعـا  الذنوب يغفر اهللا ان اهللا رحمه من تقنطوا ال فسهمان علي اسرفوا الذين عبادي يا قل« يابد خالصي الهي

  .»الرحيم الغفور هو هان
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  :است آن در معنا شش و است عليين مقام استغفار ؟چيست استغفار داني مي ااي :اوفرمودند

 كه را حقوقي سوم .درآينده هميشگي ترك بر تصميم دوم .گذشته از پشيماني نخست
 حقـي  پروردگـار  مالقـات  هنگـام  كـه  طـوري  بـه  ،بـازگرداني  آنهـا  به اي  كرده ضايع مردم از

 كه گوشتهايي پنجم .آوري جا به را آن   حق ،شده فوت تو از كه واجبي هر چهارم .برتونباشد
 به تازه گوشت و نماند باقي آن   از چيزي تا كني آب گناه وهاند  با روئيده امتاند  بر اثرحرام در

 را طاعت زحمت ،چشيدي را گناه و معصيت شيريني كه ازهاند  همان به ششم .برويد آن   جاي
 طالبـان  و لهـي ا توبـه  اسـت  اين   آري .گويي مي استغفراهللا مراحل اين   انجام از پس ،نيزبچشي

 سـه  توبـه  حقيقـت  كـه  انـد   فرموده الهي عارفين و رباني علماي همچنين .دنكرد چنين واقعي
 سـالك  كـه  اسـت  آن   جنايـت  تعظـيم  .حقـوق  پرداخت ،توبه اتهام ،جنايت تعظيم :چيزاست
ـ   عمـل  به توبه نحوي هر به يعني توبه اتهام .شمارد بزرگ ،جزئي ظاهراً ولو را خالفخود  ،داي
  .دندا ناقص را توبه آن عيسالكواق

 الهـي  پيشگاه در و بشويد را خود باطن ،حسرت آب به بايد كار توبه شخص بنابراين
 نفـس  ،كنـد  مافـات  بر تأسف و مضي ما بر پشيماني و ندم اعتقاد و نمايد معاصي به اعتراف
 ،بـرد  الهـي  درگاه به پناه ،شمرده بزرگ را خود گناهان ،كند حبس نفسانيه شهوات از را خود
 عقـاب  از بتوانـد  نتيجـه  در تا نگردد مأيوس نيز خدا رحمت از و پرداخته سنف رياضت وبه
 جميعـا  الذنوب يغفر اهللا ان اهللا رحمه من تقنطوا ال فسهمان علي اسرفوا الذين عبادي يا قل« يابد خالصي الهي

  .»الرحيم الغفور هو هان
  



 157 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

  
  

  نآ عالج و ذنوب بر اصرار علل
 بـراي  .آن تـأخير  و تسـويف  تـرك  و توبه به است مبادرت ،طالب براي مهمات اهم از

 و گـردد  حاصـل  قلـب  قسوت ،معاصي كثرت به كه  آن يكي :است عظيم خطر دو تسويف اهل
امكان دوم .بماند حال اين در غالباً نتيجه در و گردد متعسر جال قبول از و گيرد زنگ دل آئينه
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  .الزمه تداركات از آن قتضايم به عمل و توبه از وقت ضيق و موت معاجله
 ،كنـد  مشـاهده  را آخـرت  اهـوال  و المـوت  ملـك  عاصـي  بنده چون كه آمده خبر در
 .آرم جـاي  بـه  صـالحي  عمل و كنم توبه تا ده مهلت مرا ديگر روز يك الموت ملك گويداي

 المـوت  ملـك  ،ده مهلـت  مـرا  سـاعت  يك گويد .شد سپري تو عمر اماي  كه گويد ملكالموت
 آن  را او حيـرت  و نـدامت  از وقـت  اين   در ،نماند هيچ و رسيد پايان به تو مرع گويدساعات

  .است خارج بيان حيز از كه نمايد روي
 رفع به مگر نشود اصرار رفع و ،شهوت و غفلت :است چيز دو ذنوب در اصرار سبب

 صـبر  بـه  شـهوت  رفـع  و علـم  به غفلت رفع ،آنهاست اضداد به اشياء رفع چون .دوچيزاين  
 و گـردد  كامـل  شـرع  اصـل  بـه  مـان اي  كـه  اين   :است نياز بدان باب اين   در كه علمي ماا.است

 انبيـاء  حضـرات  تصـديق  و ،است معصيت به ابدي شقاوت و تطاع به اخروي بداندسعادت
 علـم  ايـن  هواسط به ،است محال شاناي  منقوالت و سخنان در كذب كه نمايد اوصياء و ورسل
  .رود ميان از غفلت

 گـردد  غالـب  شـهوت  چـون  زيـرا  ،اسـت  صـبر  به احتياج ،علم وجود با باب اين   در
 طريق .گردد مغلوب علم ،نشود مداوا صبر قوت به اگر ،نمايد جاداي  مزاحمت طبع ومشتهيات

 اسـت  درگـذر  آن   حـالوت  و لذت كه نمايد ذنوب ضرر استشعار كه است آن   شهوت عالج
  .باقي آن اليزال وعقوبت

 نيسـت  ممكـن  گنـاه  ترك زيرا ،شد منتهي ماناي  به ارك حاصل توبه در گويد كسي اگر
 وسيله به مگر نگردد حاصل عاقبت خوف و ،عاقبت خوف به مگر نشود صبر و ،صبر به مگر
 كـه  كسـي  بنـابراين  ،رسـول  و خدا تصديق به مگر نشود آن   به تصديق و ذنوب ضرر بر علم
  :كه است اين پاسخ .نباشد مؤمن كه داي الزم ،ذنوب بر است مصر

 و ،مـان اي  ضـعف  واسـطه  بـه  گاهي و است ماناي  فقد واسطه به گاهي ،ذنوب بر اصرار
 حضـرات  حقانيـت  و رسـل  صـدق  تصـديق  بـه  و ،شود مي جمع الجمله في نيز قوي باايمان

  .است ممكن معاصي ارتكاب ،اخروي عذاب وقوع و السالم انبياءعليهم
  :است چهار ذنوب اصرار بر داعيه اسباب و منشأ
 به او تأثر كه است چنان نفس و نقد ،معاصي لذت و است موعود ،عقاب كهن   آ - اول

  .شود مي ذنوب متوجه پس ،غايب به او تأثر از است اقوي حاضر
اسـتمرار  از بعـد  و غالبنـد  و مسـتولي  غايت به طبع مشتهيات و شهوات كه آن   - دوم
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 آن  بـه  مبادرت ،ماناي  قتحق وجود با لذا است دشوار آنها از رجوع ،معاصي ارتكاب به عادت
 بسـا  ،امـر  مضـرت  و طبيـب  حـذاقت  و طـب  علـم  به اعتقاد وجود با بيمار كه چنان .كند مي

 مبـادرت  آن   بـه  يقـين  وجـود  بـا  ولي ،است كرده تحذير و نهي امري زا را او طبيب باشدكه
  .تشنگي غلبه هنگام به خنك آب نوشيدن مانند ،كند مي

 بـه  سـيئات  تكفيـر  و توبه به است قرار و عهد خود اب را ماناي  اهل اكثر كه آن   - سوم
 روز بـه  روزي از را معنـي  ايـن     ،مـان اي  اصل به اتصاف وجود با اما ؛مافات تالفي و حسنات

  .نمايد ديگرتسويف
 ملزمـه  اسـباب  ،معاصـي  كه آن   بر اعتماد و است الهي عفو و فضل به اتكال - چهارم

 منضم خاصي سبب ،سبب اين هب كه بسا .تاس ممكن عفو به عقوبت تخلف و نبوده عقوبت
 و وعـده  تحقـق  و رسـل  صـدق  در اسـت  شـك  ،آن و سـازد  منهـدم  را مـان اي   پايه كه گردد

  .وعيدايشان
  :است عالجي را مذكور اسباب از هريك
 كـه  ايـن    و ،رسـد  فـرا  زودي بـه  الهـي  موعـود  كه آن   در است تفكر به اول امر عالج

 حصـول  به يقين كه لذتي هر !است ساعتي منزله به آخرت طول جنب در دنيا اوقات مجموع
 خـود  ،زودگـذر  وقتي كاند  جهت به كه شقاوت و خسارت زهي ،است محدودي درزمانآن  

ــه انســان كــه چنــان ؛نمايــد متــوالي عصــارا و كثيــر مــدت در عقوبــت راگرفتــار  جهــت ب
  .شود اذيت و بليت واصناف خطرات انواع متحمل ،ندهاي در كفراغتياند احتمال

 بـي  ،اسـت  هالكت سبب مرور به كه كند منع چيزي خوردن از ترا نصراني طبيب اگر
 انبيـاءو  حضـرات  قـول  ااي  !شقي اي  كه كن خطاب خويش نفس به پس .كني مي آن   ترك شبهه

 آن  قـول  از اعتبـارتر  بـي  تـو  نـزد  گشته محقق ،اخبار و بينات آيات   به شاناي  صدق كه اوصياء
 تركـĤن  كه امري بر است محقق اي  منتظره بليات و كثيره تمضرا يتوق !؟است نصراني طبيب
  .كنند احتراز آن از بالشك خرد اهل ،است مقدور

ـ   كـه  اسـت  تأمل به دوم امر عالج  محرمـات  تـرك  و نفسـاني  شـهوات  از اعـراض  ااي
 فـاني  زخارف از كسي هرگاه ؟متمادي اماي  در اخروي عقوبت تحمل يا است آسانتر درساعتي

 صـرف  اخـروي  نعـم  از چگونـه  پس ،كند نظر قطع نتواند كدورات انواع به مشوب آنهم دنيا
  !؟نظرنمايد

بـا  هركسـي  و ،نيايـد  احصـاء  و حصر به سنت و كتاب در وارده اخروي نعم تفاصيل
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 دانـد  ،بنگـرد  تحقيـق  نظر به كسي اگر .كند حاصل اطالع آن   از حدي تا تواند مي تتبعي اندك
  .شمرد نعمت الجمله في نتوان را اذيات و بليات رانهزا به آميخته دنيا فاني نعم كه

 هرآنـي  در مسـمي  اجـل  كـه  اسـت  تفكر به ،توبه تأخير و تسويف در سوم امر عالج
 ارض بـاي  نفـس  تـدري  مـا « نمانـد  توبـه  مجـال  و نمايـد  روي ناگهـاني  بسـاكه  و اسـت  متوقع
 حصول ديگر قدم ات قدمي از كه فرموده تاي  ناي  توضيح در السالم عليه صادق حضرت.»تموت
  .نباشد نفس هيچ معلوم ،موت

 تسويالت با زيرا ،نشود ممكن توبه بسا چه ،وقت وسعت و بقاء تقدير با آن   بر عالوه 
 حماقـت  در .گردد دشوار آن   قمع ،كرده پيدا رسوخ طبيعي شهوات ،شيطان و نفس روزافزون

 بـا  كـه  كنـد  اي  هشـجر  قمـع  اراده ،جـواني  وجـود  بـا  شخصي كه بس مثال اين   تسويف اهل
 آن  قمـع  درآينـده  كـه  كنـد  صـبر  اسـت  دشوار بيند چون ،بركند را آن   تواند مي تمام صعوبت

 قـوت  و وقـدرت  گـردد  بيشتر زمين در ثبوت و رسوخ روز هر را درخت كه آن   حال .نمايد
 خبـر  در كـه  آن   حـال  و كند توبه تسويف چگونه عاقل پس ،شود كمتر عمر طول به شخص

  !است توبه تسويف از بيشتر دوزخ اهل تغاثهاس و فرياد آمده
 ،آن اسـباب  تهيـه  بدون شفاعت و عفو انتظار كه است توجه و تذكر ،چهارم امر عالج

 اموردنيوي تحصيل و شده جاري اسباب بر مسببات ترتب بر اهللا عادت چه .است معقول غير
 رسـيدن  كـه  چنـان  .مغفـرت  و عفو حصول است همچنين ،نيست ممكن اكتساب و سعي بي

 طـال  و لذيذه اطمعه باريدن و ،غيرآنها و آفتاب آثار و تعهدات و سعي بدون زراعات و اثمار
 وتبديل تغيير و نشده جاري اين هب عادت ليكن ،است ممكن الهي قدرت در آسمان از نقره و
  .»تبديال اهللا لسنه تجد لن و« نگردد واقع الهي سنت در

 بـه  كـه  اسـت  كسـي  ماننـد  ،كشـد  عفو انتظار و نمايد خالف در عمر تضييع كه كسي
 وقت كه آن   اميد به ،كند نابود و تلف را آن   اسباب و نكند سعي خود عيال و اهل نفقه جهت
 ،بيفكنـد  زمـين  در تخمي كه آن بي كه نباشد بعيد الهي كرم از رود زمين فالن به چون احتياج

 الوقـوع  ممكـن  هرچنـد  معنـي يـن    ا !برويانـد  او براي زراعات و اشجار نواعا آنجا خداونددر
  .است الهي سنت خالف بر ليكن ،است

 بـه  تشـيع  بـه  منتسـبين  و منتحلـين « :اسـت  روايـت  السـالم  عليه باقر امام حضرت از
 عمـر  كـه  كسـي  مگر نيست ما شيعه خدا به كه حالي در ،كنند مي اكتفا ما دوستي مجرددعوي

 سـوگند  .باشيد اخروي مثوبات براي عمل و تقوي اهل كه بايد پس .دانگذر عمل و تقوي به
او درگـاه  به عاصي و ماست دوست خدا مطيع .نگردد حاصل طاعت به جز تقرب كه خدا به
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 مغفـرت  و عفـو  حصـول  پـس  .»نيابـد  ورع و عمـل  بـه  جـز  را ما دوستي كسي و ،ما دشمن
  .نبندد صورت مولي مخالفت ترك و محرمات از اجتناب و طاعات به تلبس بي

 بـه  ،اخـروي  امـور  وقـوع  در ترديـد  و رسـل  و انبيـاء  حضرات دقص در شك عالج
 امـري  بـه  آن   عـالج  مقـام  ايـن    در .آخرت امر و رسل تصديق به مؤديه اسباب در تفكراست

 خبـر  اوصياء و انبياء حضرات آنچه :گوئيم كسي چنين به كه بدينسان ،نمود توان الفهم قريب
 كسـي  ،مـذكور  فرض بر .باشد محتمل و تراس كه بسا اخروي اتبعقو و تعذيبات ازاند  داده
 اگـر  و ،يابـد  خالصي اخروي عقوبات و مهالك ازمسلماً ،كند اطاعت و نموده تركمعاصي كه
 لـذا  .گـردد  نكـال  و عذاب گرفتار غيرمتناهي اماي  در ،نمايد طاعت ترك و گذرانده معاصي به

  .گيرد پيش در را آن مخالف كسي ،طريق اين وجود با كه نيست ازعقل
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  تمو حضور تا توبه
 حـال  هر در كه است مكلف بر پس ،پذيرد مي را بندگان توبه موت حضور تا خداوند

 قابـل  هـم  انسـاني  قلـب  .ندهـد  راه خـويش  قلب ملك به را شيطان و ننمايد خود از غفلت
 ،كنـد  اثـر  قلـب  در شـيطانيه  وساوس وقتي .شيطانيه وساوس قابل هم و است ملكيه حسنات
 وجوارح اعضاء قدرت تحرك سبب كه عزمي چنان ،پديد هگنا سوي به عزمي سپس و شوقي
 گـردد  حاصل حق سوي به شوقي ،قلب در ملكيه حسنات تأثير با اما .شود گناه صدور جهت

 و قـوه  ،آن زوال به و شود زايل گناه بر عزم ،ذنوبي شوق زوال به .است ذنوبي شوق رافع كه
 اسـباب  زوال به گردند زايل مسببات كه يراز ،ودر بين از ذنوبي فعل موجبات ساير و قدرت
  .آنها

 قبـول  وعـده  و نمـوده  وصـف  غفـار  و رحيم و تواب به را خود متعال خداوند چون
 بنـدگان  كه است واجب ،فرموده مفتوح موت حضور تا را توبه باب و داده تائبين به ومغفرت
 توبـه  بـزودي  ،شـدند  امـاره  نفـس  مغلوب گاهي اگر و .نكنند رحمان خداي اين   بر معصيت
 راه آنـان  قلـب  بـر  شـيطان  دوباره تا نمايند مسئلت تعالي  حق از ار عود عدم و كنند واستغفار

  .نيابد
 بودكه برخوردار ماناي  قوت از قدري به بايد لذا ،دارد جريان بدن در خون مثل شيطان

 ،شـد  مخلصـين  جرگه در داخل مهلكه اين   از نجات با تا ،برآمد دشمني چنين عهده از بتوان
  .»المخلصين منهم عبادك اال اجمعين الغوينهم« گفت شيطان كه
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  يدائم توبه لزوم
 اغلـب  در انسان قلب .اوست قلب به مربوط انسان بدي و خوبي كه اند  فرموده بزرگان

 لـذا  ،بودنـد  توبـه  مقـام  در هميشه الهي عظام پيشوايان حضرات .است نوسان حال در اوقات
 خـدا  اوليـاء  .برآينـد  توبـه  مقـام  بـه  هرنمـازي  در و همـواره  كـه  ستا حق طريق برسالكين
 فاولئـك  يتـب  لم من و« است ظالم وگرنه باشد توبه مقام در لحظه هر بايد عيقوا مرد:اند  فرموده

  .»الظالمون هم
 بـه  مخالفـت  از كـه  آن   ،حق به حق امر خالف از بازگشت و است حق به رجوع توبه

 درمقام ،دارد مي بر دست خالف از عمال و ،سازگاري به زگاريناسا از و كند مي ميل موافقت
  .حق به باطل از عدول و صواب به خطا از است بازگشت توبه .است توبه

 اوسازگاري روح با يا :داي  پديد نظر و حال دو است ممكن ،تكاليف انجام در را مكلف
 امـر  اوبـه  روي ،اوسـت  در موافقت حال كه آنجا .مخالفت و ناسازگاري يا و دارد موافقت و

 .وظـالم  است حق دستورات از رويگردان ،دارد مخالفت حالت كه آنجا و ؛تائب و است حق
 در سالك چون .حقه معارف و حق سوي به رويش تائب و ،است باطل طرف به رويش ظالم
 حق وخواست سازگاري به ناسازگاري از و كند مي ميل موافقت به مخالفت از مدام خود سير
 و امـر  جـزخالف  چيـزي  گنـاه  زيـرا  ،است توبه مقام در دهد مي ترجيح نفس خواست بر را

  .نيست حق خواست
 تشخيص ،نتيجه در و است مشكل آن   به دسترسي بدون ،حق خواست و امر تشخيص

 از بعـد  نشودمگر صحيح توبه كه اند  فرموده بزرگان نرواي  از .بود خواهد دشوار نيز توبه و گناه
 بايـد  ازمعصـيت  پشيماني يعني .كرد توبه سپس ،شناخت را گناه اول بايد پس ،برگناه معرفت

 عصـمت  ازمقـام  كرده پست را انسان گناهمسلماً .باشد حق رضاي به و ودهب آن   قبح جهت به
 نـاچيز  و پسـت  و كـاذب  حتمـأ  ،باشد الهي غضب با توأم كه لذتي و فرح آن   ،آورد مي پائين
 مجيـد  قـرآن  و حـق  كتـب  ،بنمايانند مردم به را حق ستخوا تا اند  آمده انبياء حضرات .است
 رابـا  خـود  قلـب  ،حقـايق  اين هب توجه با كه كسي .است شده لناز خطا از صواب تميز براي

 فجورهـاو  فالهمهـا « گردد تقوي و فجور به ملهم خدا طرف از ،نمايد پاك قرآن و نبي دستورات
 واهللا« كنـد  اراده او براي را صحيح توبه لمتعا خداوند و گيرد صورت جا به او توبه و »ها  يتقو
  .»عليكم يتوب ان يريد
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  حنصو توبه
 نخواهد دوزخ در خود امت از نفر يك حتي دخول بر راضي )ص(االنبياء خاتم حضرت

 .باشد راداشته عفو قابليت انسان اعمال كه نحوي به است خالص توبه به منوط اين   ليكن ،شد
 و هـرز  وعلفهـاي  كنـد  آبيـاري  موقـع  به و بكارد مستعد نزمي در سالم تخم كه برزگري مثل

 غفلـت  سـبب  بـه  اال و گـردد  الهي رحمت و بركت به اميدوار آن   از بعد ،ايدمن دفع را موانع
  .ندهد ثمري شده ضايع تخم ،زارع

 تطهيـر  و زراعـت  آن   آب ،طاعـات  و زمـين  منزله به قلب و است تخم منزله به ايمان
 بـدون  خـدايي  رحمـت  انتظـار  و اميدواري محض لذا ،آن كسازيپا منزله به معاصي از نفس
 امرمي آن   به را خود بندگان متعال خداوند كه خالص توبه معني است اين   .ندهد سودي عمل

  .»نصوحا توبه اهللا الي توبوا آمنوا الذين ها اي يا« فرمايد
 بعضـي  .قـام م و جاه كسب يا و ريا و ريب از عاري و باشد اهللا لوجه خالصأ بايد توبه

 لـيكن  .نيسـت  صـحيح  ،باشـد  عقـاب  خـوف  و بهشـت  قصد به مشوب توبه اگر كه اند  گفته
 آن  صـحت  در و نبوده اجر از خالي نيز خوفي و طمعي توبه اند  فرموده رباني علماي محققين
 و طمـع  نظـر  بـا  اهللا وجـه  ابتغـاء  پـس  ،دارد دوسـت  را آن   حبيـب  كـه  زيـرا  .نباشد اشكالي

  .اردند منافات خوفمعنوي
 واقعـي  توبـه  به موفق كه بود گمراهي فرد نصوح ،جمله از دارد مختلفي معاني نصوح

 خـارج  جـايش  از كـه  گوينـد  را چيزي نصوح لذا ،نبود آن   براي بازگشتي كه اي  توبه ،گرديد
 كـه  است آن   نصوح توبه .پستان از شده خارج شير بمانند ،برنگردد اوليه جاي به ديگر شودو
 دل در انكسـار  و خشـوع  كه است مقام اين   در .باشد حق رضاي به و دهبو شوائب از خالص

 كسـب  سـوي  بـه  همت كمال و گشته زايل رذيله صفات ساير و حسد و حقد و ،ظاهرگردد
  .شود حق رضاي

 معتقدشـد  بايد نيز و ،داي  حاصل اخالص كمال تا كاشت دل در معاصي ترك تخم بايد
  .است مبري و معري معاصي و قبايح كل غبار و گرد از امامت و نبوت ساحت كه

 زوال با .است قلب از تيرگي رفع و صدر شرح ،گناهان بخشش و توبه قبولي عالئم از
  .معبود به است عبد انس ،آن نتيجه كه گردد حاصل معبود و عبد بين صفايي ،ازقلب تيرگي

 ديگـر  روز و اسـت  حـالي  در امروز ،دارد كلي تفاوت او ندهاي  و حال با سالك گذشته
بسـا  چه ،بود او پسند مورد ديروز كه امري .شود افزوده كماالتش بر روز هر و ،ديگر درحال
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 تائـب  ،تائـب  از امـروز  و بـود  تائـب  امري از ديروز .گيرد قرار او اكراه مورد و ناپسند امروز
 معنوي افزون روز ترقي الزمه .باشد برابر سالك امروز و ديروز كه است مغبوني تينها.است

 و اسـت  دخـالتي  امور در را نفس ،سلم بدون چه .است سلم مقام به نفس رسيدن ،او باطنيو
 اسـت  رباني توبه آن   ،واقعي توبه .است ناقص امر آنمسلماً ،كند دخالت نفس كه هرامري در
  .كند اراده تائب حق در را ثبوت و توبه يقتقح تعالي حق كه
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  حنصو توبه اركان و مقامات و احوال

 حـال  سـه  تقـدم  بـر  اسـت  موقـوف  ،نصـوح  توبـه  مقام حصول كه اند  رمودهف بزرگان
  .ركن پنج مداخلت و مقام چهار ومقارنت

 به توبه بدايت در كه است حالي ،انتباه .هدايت ،زجر ،انتباه :از عبارتند گانه سه احوال
 نـازل م اقامـت  از را او كـه  است حالي ،زجر .سازد بيدار غفلت خواب از را او و داي  فرود دل

  .نمايد داللت مستقيم طريق به را دل كه است حالي ،هدايت .كشد بيرون ضاللت و غرور
- سوم .رعايت - دوم .افعال عيوب رؤيت - اول :اند  توبه مقارن كه چهارگانه مقامات

  .مراقبت - چهارم .محاسبت
 آن بلكـه  ،ننگـرد  استحسـان  نظـر  بـه  خـود  اعمـال  به كه است آن   افعال عيوب رؤيت

 اهل اال نشود ميسر هوي و نفس حظوظ شوائب از اعمال برائت زيرا .داند ناتمام و وبرامعي
 دقيـق  نظـر  بـه  را تحقيـق  اهـل  كه است امري نفساني حظوظ از اعمال خلوص و ،را نهايات
  .داي حاصل

 آن  بـر  ميـل  و مخالفـت  قصـد  از پيوسـته  را خـود  بـاطن  و ظاهر كه است آن   رعايت
 بـه  يـا  بشـنود  يـا  ببينـد  را آن   چـون  لـيكن  ،كنـد  توبـه  صـيتي مع از كسي اگر .كند محافظت

 و ظـاهر  پيوسـته  واقعـي  تائـب  پـس  .است نشده تائب او يابد لذت و حالوت ،خاطرگذراند
 ذنـب  ،معصـيت  ارتكـاب  چه .كند مي سعي ،ذنب ذكر از لذذت ازاله در و كرده رارعايت باطن
 سـعي  از مـذكور  التـذاذ  ازالـه  لـي بك اگـر  .باطن ذنب ،ترك از بعد ذكر از تلذذ و است ظاهر

 مسـئلت  تضـرع  و دعـا  به متعال خداوند از و نگاهدارد دل در آن   انكار بايدكه ،نشود حاصل
  .سازد مشغول طاعات و عبادات به ار او و گرداند محو ازخاطرش را آن كه نمايد

 بلكـه  ،روز بـه  روز و باشد خود احوال و افعال متفحص و متفقد كه است آن   محاسبه
قسـم  دو بر محاسبه .باشد مطلع خود نفس بر نموده احصاء و حصر را آنها ساعت به عتسا
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  .عمل از بعد و عمل از پيش :است
 چيـزي  چـون  و بپرهيـزد  معاصـي  موجبـات  از كـه  اسـت  آن   عمـل  از پـيش  محاسبه

ـ   كـه  كنـد  تفحص و تفقد ،است خاطر مقتضاي كه را فعلي ،كند عزمي و بگذرد ازخاطرش  ااي
 و كنـد  امضاء بود اول قسم از اگر .نفس مستدعيات از يا است حق رضاي به ارنمق عملاين  

  .نمايد مذمت آن به رغبت و ميل از را االنفس
 باشـد  خير اگر ،بينديش ان عاقبت و مال در اي  كرده اراده كه را كاري« :آمده )ص(نبوي حديث در

 امـور  از فعـل  درهـر  توقـف  و تثبـت  :انـد   فرموده نيز و .»بپرهيز باشد شر و فساد اگر و آور جاي به
  .باشد حق رضاي به كه شود واقع نهجي به كار آن كه است محتومه و واجبه

 كـاري  گوينـد  اول .كنند نشر انديو سه در را بنده افعال از فعلي هر« :آمده حديث در
 آيـد در سالم انديو اين   از اگر ؟كردي نفس از پيروي يا بودي ان جامان به مجاز ااي   ،كردي كه
 هـر  زيرا ؟كردي چگونه را عمل ان گويند و كنند نشر دوم انديو ،بوده مأذون ان جامان به كه

 .فرمـوده  متعال خداوند كه شود واقع نهجي به بايد عبادت هر و دارد واجباتي و شرايط عمل
 انديـو  ،نمـوده  اناركـ  و شـرايط  محافظت و آداب رعايت كه برآيد سالم هم انديو ازاين اگر
 اجر پس ،دادي جامان اهللا لوجه خالصأ اگر ؟كردي كه براي را عمل ان گويند و ركنندنش سوم

 خاليـق  به مربوط دادي جامان اغراض ساير و مردم اناستحس نظر به اگر و ،براوستوت مزد و
  .»است انشاي بر تو اجر و مزد پس ،است

 تـو  از هآنچـ  سـاعت  هـر  آخـر  در بلكه روز آخر در كه است آن   عمل از بعد ةمحاسب
 و ،رسـاني  تقـديم  به او حمد و شكر خدا طاعات از باشد طاعتي اگر ،كني تفحص صادرشده

  .نمايي استغفار و بپردازي نفس مذمت به و بوده نادم باشد اگرمعصيتي
 ،سـكنات  و حركـات  تمـام  در يعنـي  ،كني رقيب مالحظه پيوسته كه است آن   مراقبت

 انجـام  گنـاهي  وقتـي  :فرمـوده  )ص(اكرم رسول حضرت .بيني مطلع و رقيب را متعال خداوند
 داري اعتقـاد  اگر و باشي كفر حد در ،نيست ناظر متعال خداوند كه داري اعتقاد اگر ،دهي مي
 نـاظرين  احقـر  و اهـون  را خدا ،شوي مي معصيت متوجه او نظر به و ستا ناظر تعالي  حق كه

  !اي كرده تصور
  :نيست الهي درگاه مقبول توبه آن ونبد و است برآن توبه بناي كه پنجگانه اركان
 .مظالم رد -چهارم .صرف حالل طلب -سوم .مافات قضاي 0-دوم .فرايض اداي-اول

  .نفس با مجاهده-پنجم
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 شرعي منهيات و اوامر از شود مي متوجه بروي كه فرض هر كه است آن   فرايض اداي
 صورت در كه است آن   ئبتا مهمه فرايض جمله از .كند قيام برآن معينه ساعات و اوقات در

  .پردازد گشته واجب او بر آنچه تعلم به امكان
 قضـاي  بـه  ،نمـوده  تـرك  كـه  را واجبـي  طاعات و عبادات كه است آن   مافات قضاي
 اقتصـار  واجب فعل بر عزم و ندامت مجرد به آنجا در كه ندارد قضا آنچه اال شود آنهامشغول

  .كند
 كه ،شبهت و حرمت شوائب از مسكن و لباس و شراب و طعام تصفيه به حالل طلب

  .است فرموده آن التزام بر امر شريعت و دارد كلي اثر باطن تصفيه در آن تصفيه
 مهمـات  از ذمـه  برائت قسم اين   و ،الناس حق از است ذمه كردن بري آن   كه مظالم رد

 رضـاي  بـه  جـز  غيـر  حـق  اضـاعه  جبـران  اما ،است دافع عزم و ندم را اهللا حق اضاعه .است
  .است شده بيشتر اين بر تشديد لذا ،است محال حق احبص

 قبيل از مظلمه اگر.است دخيل غايت به توبه تحقق در مظالم رد كه گرديد محقق پس
 طلـب  يـا  رسـد  حضـور  بـه  بود غايب اگر .رساند صاحبش به ،موجود آن   عين و بوده اموال

 و دهد او وارث به باشد مرده شخص آن   اگر .دهد تصدق او براي ،شود متعذر اگر و اونمايد
 و كنـد  تالفـي  آن   قيمت به يا مثل به شود تلف مال عين اگر .كند قيام هقصد بر تعذر برتقدير
  .شود حاصل ذمه برائت كه نمايد صدقه يا دهد آن صاحب به آنقدر ،نشود معلوم آن اگرقدر

 صـل حا ذمـه  برائـت  ،اسـتحالل  يـا  ديه يا قصاص به باشد جنايات قبيل از مظلمه اگر
 صورت در و جويد استحالل رفته پيش معذرت طريق به باشد عرض هتك قبيل از اگر كندو
  .بكوشد حسنات اكثار در و كند استغفار برايش ،او منقطعه غيبت يا حق صاحب موت

 منـع  بـه  و مألوفات از فطام و انقطاع به را او كه است آن   نفس با مخالفت و مجاهدت
 متلذذنباشد محرمه مألوفات تذكار به و نمايد عادت طبيعي اتلذ ترك به تا كند وادار شهوات

 وقـت  اين   در ؛گردد راضي و صابر فرايض اداي بر و بود مستقيم ،توبه در او باطن و ظاهر تا
  .بود خواهد واقعي توبه وا توبه

 اطاعـت  و عبـادت  بـه  سـالها  و كـرد  توبه سابقه امم از اي  بنده كه است آمده اخبار در
 نمـود  حـال  تقريـر  زمـان  آن   انبيـاء  از يكـي  بـه  .نشـد  ظـاهر  او بر توبه قبولي ولي ،پرداخت

 مسئلت متعال خداوند از را او توبه قبولي نبي آن   .كرد خود توبه قبولي براي دعا ودرخواست
 لذت و حالوت زيرا نكنم قبول را او توبه ،خود جالل و عزت به سوگند رسيد خطاب .نمود
  .اوست دل در هنوز هكرد توبه آن از كه گناهآن 
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 توبـه  اسـم  و بـود  كـاذب  آنهـا  توبـه  كـه  افرادي بسا .عزم و ندم از است مركب توبه
 ،نگردد آن پيرامون متجدده اوقات در كه است آن عزيمت صدق عالمت .نيايد راست شاناي  بر
 در آن   از اسـتكراه  بلكه ،نيابد لذت معصيت شنيدن و ديدن به و داشته نفرت معصيت اهل از
 السـوء  اخوان از مهاجرت يعني است عزلت ،عزيمت صدق بر معين .كند مشاهده خود سنف

  .اخبار و آيات مطالعه و حالل قوت احراز و اكل قلت و وصمت
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  هتوب درجات

 الخـاص  خـاص  توبـه  ،غفلت از خواص توبه ،زلت از عوام توبه :است مراتبي را توبه
 بـه  طاعـت  از خـواص  توبـه  ؛است عتطا به معصيت از عوام توبه .بشريت اوصاف ازرؤيت
 از خواهد مي كه است آن   الخاص خاص توبه ؛بيند توفيق همه نبيند خود طاعت ،است توفيق
 اعـوذ « .اسـت  عـوام  نظر بر اشارت »عقابك من بعفوك اعوذ« .رسد حق مشاهده به توفيق رؤيت

 ،آورم مـي  پناه تو به تو از الهي »منك بك اعوذ« .است خواص نظر بر اشارت »سخطك برضاكمن
  .است الخاص خاص نظر بر اشاره ،گريزم مي تو سوي توبه از

 آن  انابـت  توبـه  .استجابت توبه و انابت توبه :است قسم دو توبه كه اند  فرموده بزرگان
 كـرم  شـرم  از كنـد  توبه كه است آن   استجابت توبه ؛الهي عقوبت خوف از كند توبه كه است
  .الهي

 مقـام  بـه  آورنـدگان  مـان اي  اي  »ربكم الي يبواانو« :فرمايد مي مجيد قرآن در متعال خداوند
 عصيان از است بنده بازگشت توبت .توبت مقام از است برتر بسي انابت مقام كه برآئيد انابت

  .دل قدم به تعالي و تبارك خداي سوي به است بنده بازگشت انابت و ،طاعت به
 قـدم  بـه  بـدعت  وادي از ؛آمـدن  سـكينت  وادي به تسليم قدم به نفاق وادي از ،انابت

 وادي از ؛آمـدن  جمـع  وادي بـه  انقطـاع  قـدم  بـه  تفرق وادي از ؛آمدن محبت وادي به صدق
  .آمدن تفريد وادي به افتقار قدم به دعوي

  :است درجاتي را توبه
  .صالحه اعمال به بيفايده اعمال از است رجوع آن و عمالةتوب - اول
  .مباحات اكثر و شبهات و فضوالت زا است رجوع آن و متقيانةتوب - دوم
  .آن از نفرت به دنيا رغبت از و حضور به غفلت از است رجوع آن و زهادةتوب - سوم

بزرگان كه چنان .تعالي  حق به خود حسنات از است رجوع آن   و مقربينةتوب - چهارم
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 اهـل  كـه  را آنچـه  عليا درجه به انتقال از بعد و است مقربين سيئات ابرار حسنات :اند  فرموده
 توبـه  كرده اعتبار گناه را آن   و شوند تائب آن   از عليا درجه اصحاب ،دانند حسنه سفلي درجه

  .دانند الزم خود نفس بر را آن از
  .تعالي حق سوي به حق ماسواي از است رجوع آن و موحدين توبه - پنجم
ـ  و كنـي  توبـه  خـودبيني  آن   از بايد داني خود از است حسنه كه را توبه اگر  كـه  دانيب
 گردد باز خدا طاعت به كسي اگر :اند  فرموده نيز و .است الهي لطف مخفي از حالت تيسيراين

 طمـع  جهت به گردد باز خدا طاعت به اگر و .گويند توبه را او رجوع ،عقاب خوف جهت به
 عبوديـت  اسـتحقاق  و امر امتثال جهت به او بازگشت اگر و .خوانند انابت را وا رجوع ،ثواب
  .گويند اوبت صاحب را او ،ثواب طمع و عقاب خوف جهت از نه باشد

 انـد   نرسـيده  واليت درجه به تا شود مي واقع مؤمنين از كه را توبه انواع مطلقا عارفين 
 المؤمنـون  هـا   اي  جميعـا  اهللا  الـي  توبوا« مطلقه توبه به كنند تسميه ،اند  ننموده مقربين ذروه به وعروج

 واوصياء انبياء حضرات توبه و »منيب بقلب جاء و« گويند انابت را رفينعا توبه اما .»تفلحون لعلكم
  .»اواب هان العبد نعم« خوانند اوبت را توحيد اهل و
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  ءاغنيا عيال و اهل فقرا
 ازاهلش بايد نيست آسان آلودگي و نظافت ،زشتي و زيبايي ،نظمي بي و نظم شخيصت
 ،كوشـند  مـي  آن   تحقق در كه افرادي بسيارند چه و است الزم ظاهري نظافت و نظم .آموخت

 نظـم  ولـي  ،نيست باطن نظم دليل ،ظاهر نظمي بي گرچه .اند  بهره بي باطن نظافت و نظم از اما
 زيبـايي  تنهـااز  كـه  كسـي  همچنين .است نظمي بي عين معنا در ،نيباط نظم نبدو نيز ظاهري
 ظـاهري  زشتي و زيبايي چه .است زشتي عين واقع در او زيبايي اين    ،است مند بهره ظاهري

  .است االثر معدوم ،باطني زشتي و زيبايي قبال در
ـ   .رابدهيد حق اهل حقوق مردم اي  :فرمايد مي السالم عليه علي اميرالمؤمنين حضرت  ااي

 از دينـاري  كـه  اسـت  اين   در ؟چيست در شما زيور و زر و ساختمان حقيقي زيبايي دانيد مي
 بـاطني  زيبـايي  و نظم فاقد كه را زيبايي ظاهراً ساختمان اسالم لذا .نباشد آنها در مردم حقوق
  .كند مي درط ،است

 اصـل  كـه  ايـن    بـر  مشـروط  ،نيسـت  سـالم  تفريحات و سياحت و سير مخالف اسالم
 بـه  رسـيدگي  باالخص ،وظايف انجام در تفكر مجال و نگردد مستحب و فرع فداي ،جبووا
  :فرمايند مي كه بزرگان مقدس كالم به بنگريم .نكند سلب انسان از را فقرا حال

 حـال  بـه  بـدا  .شـما  النفقـه  واجـب  نوعي به و هستند شما عيال و اهل فقرا !اغنياء اي
 بـه  بسـيار  تفرجگاههـاي  در حـال  تـا  كه آنان اي  .باشند لعيا و اهل اين هب اعتنا بي كه اغنيايي
 بـه  و پردازيـد  گـردش  بـه  فقـرا  كوي تفرجگاه در هم مدتي بيائيد اكنون ،داي  پرداخته گردش
 كـه  ،بنگريد فقير و يتيم كودكان رخسار رنگ زرد گلهاي به باالخص ؛الهي بوستان اين   منازل
 بـه  رسـيدگي  لـذت  نه و ،نيست بوستانهاآن   با مقايسه قابل هرگز بوستان اين   طراوت و صفا
  !بهشتي لذات و نعم با تعويض قابل ،درقلبشان سرور ادخال و آنان

 انسـانها  ذائقـه  حـس  قـدرت  .دارد بـاطني  و ظاهري يها  يتلخ و ها شيريني انواع دنيا
را تلخـي  و شـيريني  مراتـب  حدي تا باشد سالم ذائقه حس اگر .نيست يكسان ظاهر ازلحاظ
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 موضـوع  ايـن     ؛باشـد  تلخ نيز شيرين طعام ،مريض شخص ذائقه در بسا چه اما ،دكن مي حس
 ،باشـد  سـالم  بـاطني  ذائقـه  وقتـي  .اسـت  صـادق  نيـز  بـاطني  هقـ ذائ نيـروي  يا حس درمورد
 از .نيست ميسر آن   درك ،بيماري صورت در و كند مي ادراك خوبي به را معنوي يها  يشيرين
 كـوي  .اسـت  الهي بوستان كه فقراست كوي در سير اهمان معنوي و باطني يها  يشيرين جمله
  .خداست خانه ،آنان خانه و است حق كوي فقرا

 آن  در سـير  كـه  گردد نصيبشان موفقيت اين   حق توفيق به كه سالكيني حال به خوشا 
  .باد گوارا را آنان مصفي عسل آن نوش و صفا آن درك ،نمايند الهي بساتين

 داراي ،شـنوند  مـي  و بينند مي را حقيقت ،شنواست نآنا دل سمع و بصيرند الهي مردان
 هـرآن  آنان.كنند مي درك را باطني يها  يتلخ و معنوي يها  يشيرين و هستند باطني سالم ذائقه

 بـه  را نعمتها اين هك كنند او اليتناهي شكر و گذارند الهي بارگاه خاك به را خود قلب پيشاني
 بيشـتر  ازآن و اسـت  گر جلوه آنها ذائقه در الهي و باطني يها  يشيرين كه فرموده كرامت نآنا

  .ظواهر از تا محظوظند
 و ،خيـزد  شـهوت  كثـرت  از معصـيت  و ،خيـزد  معصيت كثرت از سنگدلي و قساوت

 سـير  ،آمـد  پديد كه بدعتي اولين )ص(اكرم رسول حضرت از بعد .خيزد ازسيرخوردن شهوت
 چند شاناي  در ،شوند مبتال درد ينا هب كه كساني .گشتند نفس مغلوب نتيجه در و شد خوردن
  :داي وجود به زشت خصلت

  .نيابند در طاعت و عبادت حالوت -اول
  .شوند محروم مردم بر شفقت از -دوم
  .سيرند آنان همچو هم ديگران كه پندارند -سوم

  .گردند نفس مغلوب -چهارم
  .داي گران شاناي بر عبادت و طاعت انجام -پنجم
 بـه  مبـتال  كـه  افـرادي  .افزايـد  مـي  قلب قساوت مراتب بر شدت به فقرا به توجهي بي
 ندارنـدو  فقـرا  به توجه كه اغنيايي باالخص .نيستند باطني سالم ذائقه داراي ،اند  شده سنگدلي

 قلبشان بصيرت مراتب ،كنند مي شيريني و لذت احساس مادي اشربه و اطعمه و طلبي جاه از
 تلخـي  ،ظـاهري  شـيريني  مسـتي  قبـال  در كه ندغافل و بينند نمي را حقايق آنان .است ضعيف
 بـاطني  ذائقـه  در چنان ،شده تلخي به تبديل ها شيريني اين هك رسد مي زماني و هست باطني
  !نگردد برطرف معنويشان ذائقه از هنوز آن تلخي سالها گذشت از بعد بسا چه كه كند نفوذ
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 خصـوص  بـه  ،كرده مست را مردم اكثريت ماديات و رياست و مقام و شهرت امروزه
 مقامـات  آوردن روي قبـال  در .هسـتند  مـادي  امكانـات  مسـت  عمومأ كه مستكبرين و اغنياء

 زمام ،نشده دنيا ناز و عشوه فريفته و شيفته انسان تا بايد آهنين قلبي و راسخ عزمي ،وماديات
 هـم  آن  ،كفـاف  حد به مگر گردند اعتنا بي دنيا به نسبت بايد ماناي  اهل .دهند دست از را عقل
  .حق رضاي و معنويات خاطر به

 وكوچكترين است محض بصير او ،است بصير بسيار منعم كه بدانند مستكبرين و اغنيا
 ،نكنند ورسيدگي توجه فقرا به و نكنند توبه اگر ناناي  .نمايد محاسبه ،فرموده كرامت كه نعمتي
  .آنهاگردد براي مهيبي گاههاي كمين ،امكانات اين و كند احاطه را آنها الهي بالي

ـ   وختـه اند  ثروتـي  خـود  بـراي  يتيمـان  و فقـرا  مال از كه !مستكبرين و اغنيا اي  آن  ،داي
 بترسـيد  خـدا  از .اسـت  يتيمان و فقرا خون از همه ،داي  كرده بنا كه زيبايي ظاهراً ساختمانهاي

 ظـاهري  سـموم  مراتـب  حـاذق  اطبـاء  نـزد  در گرچه .است سموم بدترين حرام لقمه وبدانيد
 مراتـب  بـه  سـمومي  اما ،كند مي پرهيز آنها از خود معرفت ميزان به انساني ره و است نروش

 اثـرات  بسا چه كه سموم مهلكترين .نيست توجه مورد متأسفانه هرچند دارد وجود خطرناكتر
 از و باطني سموم ،نگردد برطرف انسان دل ذائقه از هميشه براي بلكه و سال هزاران آن    سوء
  .است رامح لقمه تناول جمله

 شـكرگزار  بايـد  كه است حق جانب از عظمي نعمتي ،آنان حقوق اداء و فقرا به توجه
 افزايـد  مـي  قلـب  صـفاي  مراتب بر ،شود بيشتر رسيدگي و توجه اين ههرچ .بود آن   وقدردان

 هـم  نيازمنـدان  معنـوي  حـال  بهبـود  در كـه  ،شود مي شخص خود عايد تنها نه آن   الهيه وآثار
  .است حقايق عملي بليغت يقتحق در ،مؤثربوده

 انسـان  شـدن  مسـخ  و مسـت  سـبب  آنـان  الهـي  نيازهاي رفع و فقرا به رسيدگي عدم
 آن  بـه  آن   ،شـده  مسـخ  معنـا  در ندارنـد  عنايتي فقرا به امكانات وجود با كه افرادي .گردد مي

  .گردد مي حقيقي هالكت به منجر سرانجام يافته فزوني ناناي رواني بيماري
 و ازاغذيـه  كه بركسي باد لعنت و ننگ :فرمايد مي السالم عليه علي ؤمنيناميرالم حضرت

 ازشـدت  مسـتمندان  از اي  عـده  كه نداند ؛بماند غافل فقرا حقوق از و كند تناول رنگين اشربه
 يتيمان واشك بينوايان هاي  ناله آن   ،روند مي دنيا از مداوا عدم يا و زمستان سرماي يا گرسنگي

  !كرد خواهد ها چه او با
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 شده نگاشته بختي تيره خط آنها پيشاني در ،كنند نمي رفتار الهي فرمان طبق كه اغنيايي
 بـه  دروجـودش  را خيرخـواهي  سرشت خود او لكن ،است خيرخواه فطرتأ انسان البته .است

  .تند مي خود دور به بختي تيره تارهاي و كشاند مي انحراف
 ناحيـه  كـدام  از بـال  نـزول  كـه  تفكرنـد  ممقا در الهي بالي نزول موقع در الهي مردان

 و عصـر  هـر  الهـي  حجـت  در آن   دفع و بال نزول كامل قدرت ،ديني عاليه تعاليم به بنا.است
 شامل را نعمتها عليه اهللا سالم زمان موالي حضرت توسط تعالي و تبارك خداي .است دوران
 اسـت  الهـي  مشـيت  و اسـت خو بـال  دفع .كند مي بال دفع يا بال نزول ،شاناي  لهيوس به و مردم

  .نكنند مسموم ،باطني سموم با را ديگران و خود انسانها كه اين مشروطبر
 واقـع  در ،شـود  نمي مشاهده آنها در تزكيه آثار از اثري كه دنيوي امكانات صاحبان آن
 فقـري !مـردم  اي  :فرمايد مي )ص(اكرم رسول حضرت نرواي  از .مردمند فقيرترين و ترين بدبخت
 بـه  ازآن خـدا  حبيب كه فقري آن   .»الفقر من بك اعوذ« كند مي نزديك كفر به را انانس كه است
 ،اسـت  تهـي  الهي عمل نور و ماناي  و حكمت فروغ از كه دلي ،است دل فقر ،برد مي ناهپ خدا
 كـه  فقري.»فخري الفقر« گرداند مي نزديك خدا به را انسان كه هست ديگري فقر اما .است فقير
 تجريـد  مقـام  همان كه دنياست حب از شدن برهنه ،نمايد مي مباهات و خرف بدان بزرگوارآن  

 معلـوم  هنـرش  ،نگـردد  برهنه نيام از تا كه تيغ مانند شود برهنه دنيا حب از بايد نسانا .است
  .نشود

 هـوس  و كيـال  دنيـا  ايـن    .اسـت  الغـروب  سـريع  دنيا اين   آفتاب كه غافلند مردم اكثر
 ،دنيا محبين .شود مي باز عدم به حدودش كه است ديوجو ،طعم عسل است زهري .پيماست

 پيـدا  كـوچكي  گياه ساقه به شديد عالقه كه مانند را خبري بي كودكان ،او خوردگان فريبآن  
  .دارد اي ندهشك زهر كه اند كرده

 خـويش  واجبـه  حقـوق  و اسـت  حـالل  طريـق  بـه  امكاناتشـان  حصول كه كساني اما
 بـه  ندانسـته  خـود  آن   از را خـويش  منـال  و مـال  بلكه ،ندكن مي رسيدگي فقرا به و راپرداخته

 حـق  توفيق به كه اند  الهي اولياء و اخيار و ابرار رديف در آنان ،نمايند مي مصرف الهي رضاي
  .دارندربرخو دارين ازسعادت
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  دخو امكانات بررسي ضرورت
يجسـم  غناي و فقر مراتب و پردازد خود امكانات بررسي به كه است الهي سالك بر
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 بـه  مرحلـه  هر در و نمايد تعيين ديني عاليه تعاليم اساس بر را خود معنوي و مادي ،روحي و
 آن  اصـول  تبيـين  بـه  ذيـال  ،موضـوع  خـاص  اهميـت  بـه  نظر .بپردازد مربوطه وظايف انجام
  :پردازيم مي

 حـواس  و بـدن  اعضـاي  سـالمت  ،جسمي غناي .روحي و جسمي :است قسم دو غنا
  .است باطني حواس و روح سالمت روحي غناي و ؛است ظاهري

 سبب.حداكثر در و وسط حد در ،حداقل در تن سالمت :است مراتبي را جسمي غناي
  .نهااي از تركيبي يا و الهي خواست يا غير يا است انسان خود يا مراتب اين حصول

 عمـل  و آشنايي آن   از جهتي :دارد مختلف جهات شخص خود ناحيه از جسم سالمت
 ممكـن  تـدبر  مقـام  در اما ،آيد مي نظر به مشروع ظاهراً سالمتي اين    .است تبهداش قواعد به

 ،باشـد  مشـروع  طريـق  بـه  سـالمتي  حصول سبب كه حركتي هر .شود ثابت آن   خالف است
 كـه  نمايـد  تأمـل  و مطالعـه  خويشـتن  در كه است سالك بر ورناي  از .است الهي پيشگاه مقبول

 بكوشـد  آن   حفـظ  و شـكر  در مشـروعيت  صـورت  در ،شده حاصل طريق چه از او سالمتي
 مثبـت  حركات به تبديل را غيررحماني و منفي حركات و برآيد استغفار و توبه مقام به وگرنه

  .كند رحماني
 علـم  و آشـنايي  اثـر  در ،غيـر  و نبوده دخل ذي شخص خود ،سالمتي حصول در اگر

 ايـن   بـراي  متعـالي  تحصـيل  و اخـذ  كـه  صورتي در ،باشد آن   سبب بهداشت اصول به وعمل
  .است پذيرفته الهي درگاه در ،باشد مشروع طريق از شخص

 چندان هم بزرگ دانشمندان بسا چه كه حقيقت و حق طالبان براي مهم نكات از يكي
 روح در سوئي آثار ،غيرمشروع طريق از حاصله سالمتي كه است اين    ،اند  نكرده بدان عنايتي
 برخـي  كـه  همانگونه ؛شود شر سبب كه خير سيلهو نه بسا چه سالمتي چنين .گذارد مي باقي

  .شر جهات در برخي و گيرند بهره خير امور در جسمي ازسالمت
 صـحت  بـا  همـراه  او عمر كه كسي حال به خوشا :فرمايد مي )ص(اكرم رسول حضرت

 جسـمي  صـحت  و عمـر  كـه  كسـي  حال به بدا و ،شود صرف اطاعت و عبادت در بوده بدن
 سـبب  مـن  صـحت  و عمر اگر الهي :فرمايد مي نيز )ع(سجاد حضرت .باشد معصيت با اوتوأم
 مـن  جسـم  سـالمت  اگـر  و كنم مي درخواست عمر لوط تو از ،شد خواهد اطاعت و عبادت
 بنـابراين  .كنـد  روح قبض مرا االرواح قابض كه كنم مي تقاضا تو از ،بود خواهد شيطان مرتع

طريـق  در اگـر  اسـت  نقمـت  و شـود  صرف عبادت راه در اگر است نعمت ،جسمي سالمت
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  .رود كار به شيطان
 عبوديـت  وظيفـه  انجـام  و طاعـت  بـراي  يا ،پذيرد تحقق الهي خواست به كه سالمتي

 بـه  بـر  و ارحام صله مانند كارها بعضي الهي محبوبين كالم به بنا .خير عمل پاداش يا و است
 ،شـنيع  عمل ،زنا لمث ديگر برخي و ،است عمر طول سبب فقرا از دستگيري و صدقه ،والدين
  .عمر كوتاهي سبب خواريبشرا و والدين عاق

 رادر انسان متعال خداوند .است امتحان جهت به گاهي ،حق ناحيه از سالمتي حصول
 ازجمله .آزمايد مي بيماري و سالمتي ،مشقات و مصائب ،غنا و فقر مانند گوناگون امور با دنيا

  .است نشدن امتحان درخواست ،الهي پيشگاه در مقبول غير دعاهاي
 خودرا عنايت و حمايت و توفيق كه نمائيم مي مسئلت تو پيشگاه از !رحمان خداي اي

 تراعبادت آنها با ؛كنيم صرف تو شكر در احسن نحو به را اعطائيت نعم تا ،ننمايي سلب ما از
  .جوئيم شركت خير اعمال در و كنيم

 توفيـق  و نظـر  بـدون  كـه  درآئيم وجه بهترين به تو امتحانات از فرما عطا توفيق !الهي
  .برآئيم نيز امتحانات ترين جزئي عهده از توانيم تونمي

 جسم صحت فقدان ،جسمي فقر .روحي و جسمي :است قسم دو بر غنا مانند نيز فقر
 و وسـط  حـد  در ،حـداقل  در صـحت  عـدم  :اسـت  مراتبـي  را آن   و اسـت  ظاهري حواس و

  .الهي خواست يا و غير يا است انسان خود يا آن سبب .درحداكثر
 آن  از مهمـي  جهـت  :دارد گونـاگوني  جهـات  ،انسـان  خود ناحيه از جسمي فقر سبب

 مسـؤول  ورزيـده  قصـور  ،شـرايط  اجتمـاع  وجود با اگر كه است بهداشتي قواعد به ناآشنايي
 حـق  ،مصـائب  در حتـي  فـردي  هيچ و است نفس حقوق جمله از جسم صحت حفظ .است
 مقام به بايد ،شود صحت عدم به مبتال نامشروع روط به كه كسي .دزن اي  صدمه خود به ندارد
 شـخص  خـود  مسـؤوليت  و است غير همان نيز مسؤول ،بوده غير آن   سبب اگر و درآيد توبه

 آگاهي و علم امكان وجود با كنوني شرايط در مثال .است آن   تحصيل و اخذ چگونگي درقبال
 اسـت  امـر  .است مسؤول و مقصر دانب ابتالء قبال در انسان ،مسكرات و دخانيات مضرات به
 توبـه  بـه  و دريابـد  را خود رواني و جسمي اشكاالت ريشه هركس تا تفكر و خودشناسي به

  .پردازد آن وجبران
 ،باشـد  آخـرت  آبادي و روح تصفيه وسيله بساكه ،حق ناحيه از جسماني صحت عدم

عـالم  از كـه  انـد   الهـي يـات    آ از دو هر سقم و صحت .رسد نمي حق ناحيه از شري هيچ زيرا
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ـ   انسـان  براي حق ناحيه از كه دردي و بيماري .كنند روايت نشان بي  و اسـت  درد ظـاهراً  ،داي
  .است چنين مراتبي در نيز مرگ ؛بايد قدرداني و شكر را بدان التمب و ،شفا و صحت درمعنا

 ،اسـت  معصـيت  ارتكاب و نعمت كفران ،جسماني صحت عدم و فقر اسباب جمله از
  .گردد آن رفتن بين از مايه نعمت كفران و افزايد نعمت بر نعمت شكر هچ

 مشـروع  طريـق  از و اسـت  نقمـت  ،نامشـروع  طريـق  به جسمي صحت و غنا حصول
 جسـمي  صـحت  از طريقـي  به كه افرادي بسا .ديگر نعمتي آن   مراتب ادراك و عظمي نعمتي

  .نيستند آن چگونگي ادراك مقام در لكن ،برخوردارند
ـ   تفكـر  حـال  بـه  كه است اين همهم فرايض از ،حق طريق سالك اي  پس  مراتـب  و ياي

 مقـام  بـه  نموده تعيين را خود وظايف ديني تعاليم روي از سپس ،كني ادراك را خود صحت
 توفيق با سالك .است روحي صحت از برخورداري مستلزم امر اين هكمالي تحقق .برآيي عمل
 چگـونگي  و خـود  جسـمي  فقر مراتب ،تعليم اخذ و كرتف اثر در توانديم وظيفه اين   انجام در

 اسـت  نعمتـي  وظـايف  تشـخيص  .بپـردازد  مربوطـه  وظايف تعيين به و دريابد را آن   حصول
 عـالي  نعمـت  ،ديگـران  نيازهـاي  رفع و نعمتي ،خود نيازهاي رفع ،باالتر نعمت آنها به وعمل

ـ  ،كنـد  مي دستگيري ارفق از كه كسي و خداست دست فقرا دست.تر  دسـت  بـه  دسـتش  اگوي
  .است خدارسيده

 مختلفي جهات نيز روحي فقر .است روحي غناي و فقر ،جسمي غناي و فقر از مهمتر
 جمـع  وجـود  بـا  اگر .است روحي بهداشت قواعد به عمل و علم عدم ،آنها جمله از كه دارد

 فقـر  و گمراهـي  موجـب  غيـر  گـاه  هـر  .كند توبه بايد شود مبتال روحي فقر به كسي شرايط
 آن  تحصـيل  و اخـذ  كيفيـت  و شـرايط  اجتماع نسبت به او ؤوليتسم مراتب ،گردد او حيرو

  .است
 روحـي  تكامـل  و عبـادت  بـراي  بشـر  زيرا ،نيست الهي خواست به هرگز روحي فقر

 حكم مشمول ،معاصي در افراط اثر در انسان خود نكهاي  مگر .است شده آفريده معنوي وغناي
 بـر  نجـات  راه كه گردد مكدر قلبش در قدري به ،ماناي  سفيد طهنق و شود »قلوبهم علي اهللا ختم«
  .شود بسته او

 درحداقل يا نيز روحي صحت مراتب .است باطني حواس و روح سالمت ،روحي غناي
 اگر .الهي خواست يا و غير يا فرداست خودآن   علت و ،حداعلي در يا و وسط حد در يا است
 امـور  زيـرا  اسـت  رحمـاني  او حركـات  ،باشـد  خـود  روحـي  سـالمت  و صـحت  سبب انسان

خداونـد  بسـا  چـه  خيـر  عمـل  سـبب  بـه  امـا  ،نشـود  يحرو سالمت موجب هرگز غيررحماني
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  .برساند كمال حد به را كسي روحي سالمت
 مـادي  غناي و فقر آن    از تر كلي بلكه ،نيست روح و جسم به محدود صرفاً غنا و فقر
 فقـر  .شـود  مـي  كمال به نيل طريق در ينواقص به منتهي محدوديت چنان زيرا ،است ومعنوي
 سـاير  و منـال  و مـال  مـادي  غنـاي  و فقـر  در امـا  ،اسـت  مـادي  محدوده در جسمي وغناي

 ديگـران  به كمك توان ولي ،نباشد برخوردار منالي و مال از يسك بسا چه .است شرايطمستتر
  .داراباشد را

 طريـق  از او يمـاد  تـوان  كـال  و مـالي  و جسـمي  قدرت كه نمايد بررسي بايد سالك
 منـافعش  بـر  آن   معنـوي  مضـرات  ،نشـده  مؤثر معنا عالم در امكانات اين هوگرن باشد مشروع
 بايد بوده مسؤول الهي پيشگاه در ،گردد مادي امكانات فقدان سبب فرد خود اگر .يابد فزوني
 وظايف انجام در قصوري بدون و رحماني طريق از كه مادي و جسمي فقر آن   اما .نمايد توبه
 الفقـر « معظـم  مقام از اي  مرتبه و غناست نوعي معنا در و بوده ارزشتر با غنا و صحت از ،باشد
  .است شده صادر موجودات مفخر و كل عقل لسان از كه است »فخري

 بـه  شـرايط  اجتمـاع  وجـود  بـا  كسي اگر .نيست روحي فقر به منحصر نيز معنوي فقر
 جبـران  بـه  بايـد  معنـوي  غنـاي  كسـب  رتصـو  در و ؛كند توبه بايد ،شود گرفتار فقرمعنوي
  .بپردازد ديگران فقرمعنوي
 صـحت  كمـال  زيـرا  ،است معنوي و روحي فقر و غنا مراتب درك ،همه از ارزشتر با
 الدنيا في آتنا ربنا« هاي  تفسير در بزرگان كه است اين   .فرع ،جسمي سالمت و است اصل ،معنوي
 حصـول  »العافيـه  و السـالمه « دنيـا  در حسنه كه اند  ودهفرم »النار عذاب قنا و حسنه االخره في و حسنه

 الرحمه« درآخرت حسنه و است معنوي و روحي صحت الخصوص  علي جسمي صحت مالك
  .»المغفره و

 مـادي  و روحـي  و جسـمي  فقـر  مراتـب  مـدام  كـه  نيسـت  اين   جز بشر وظيفه اصوالً
 عالوه كه راست كسي فيقتو اين   .برآيد وظيفه انجام مقام به و بسنجد را غير و خود ومعنوي

  .باشد نيز شناس جامعه ،برخودشناسي
 كمـال  مرتبـه  را آن   ،انـد   شـده  معنـوي  و روحي صحت كمال حصول به موفق كه آنان

 اما.كند مي تالش ديگران و خود جسمي و معنوي صحت براي كامل عارف .دانند نمي سعادت
 قـدرت  نـه  و داند مي ار خويش معنوي و مادي قدرت مراتب نه ،نيست خودشناس كه كسي
»التقـوي  و البـر  علـي  تعـاونوا « مقـدس  امـر  بـه  توانـد  مـي  نـه وچگ او ،را جامعه معنوي و مادي
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 و ديگـران  و خـود  معنـوي  و مادي كمبود به علم حصول يعني ياري و تعاون زيرا .كند اقدام
 مـادي  فقر چه ،نمايد مي دعوت فقرا از دستگيري به را طالب ،واقعي تعاون .آن جبران به قيام
  .جهت دو هر از يا يامعنوي باشد

 كـه  آن   حـال  و رسـيده  تكامـل  بـه  كـه  كنـد  مـي  گمان ،است خود به متكي كه فردي
 مقـدس  حضـور  از بايد او .گردد الهي اقدامات به موفق و كند درك را كمبودها هنوزنتوانسته

 آري .نمايـد  بسيرا را قلبش بوستان اشجار ،حقيقت زالل با تا كند تكليف كسب الهي هادي
 تعيـين  را كمـال  خطمشـي  ديـن  گرچـه  .گيـرد  صورت الهي باغبان لهيوس به بايد تربيتاين  
 نيـاز  راهنمـايي  چنان به هميشه را سالك و باشد الهي مرشد وسيله به بايد تعاليم ولي ،نموده
 نسـبتأ  ظاهري امور در سقم و صحت ،شر و خير ،نقمت و نعمت تشخيص و تميز زيرا.است
  .است شوارد و مشكل بسي باطني امور در كنل ،آسان

 تشـخيص  را واقعـي  شر و خير ،نقمت و نعمت كه است توفيق اين   را قليلي افراد تنها
ـ  طالبنـد  كـه  آنان .اند  گرفته سرچشمه حق ناحيه از الهي آيات   آن كه دريابند و دهند وتميز  هب
 ايـن   در ،پيوندنـد  حـق  بـه  و وندش آزاد فاني دنياي اين   از بايد ،بگذارند گام عالم و مقام اين
  مقام

 از خبران با نصيب ،نعمت اين   .شد خواهد آسان باطنيه امور تشخيص و تميز كه است
 بسـر  خـاك  و آب تنگنـاي  در كـه  آنجاست از انسان خبري بي منشأ .خبران بي نه است باطن
  .نيايد حاصل موفقيت اين را ماديت بحر شدگان غرق ؛برد مي
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  منامحر و محرم حريم مراعات - ب
  

  الهي غير محرك ،چراني چشم
 اسـت  ظـاهري  متحرك و محرك گاهي .است متحركاتي و محركات ،انسان وجوددر  

 از اعـم  ،عوامـل  و علـل  اين   .باطني ديگري و است ظاهري يكي گاه و ،باطني دو هر وگاهي
  .است غيرالهيه يا و الهيه ،باطني يا باشند ظاهري كهاين 

 فعاليـت  موجـب  چرانـي  چشـم  .اسـت  چرانـي  چشـم  ،الهـي  غيـر  محركات از يكي
 فريفتـه  يـا  ،يكـديگر  بـه  آنان شدن شيفته و مرد و زن در موجود مغناطيسي قوه و الكتريسيته

اسالم نرواي  از .دارد پي در ناگواري و وخيم عواقب ،شده زني به زني يا مردي به مردي شدن
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 نگـاه  از را مردان ،نموده صادر رالهيغي متحركات و محركات اين هب نسبت احكامي و فرامين
  .دارد مي وا بودن محجوب به نيز را زنان و نمايد مي منع زنان به نسبت مشروع غير

 ،مردي به مردي يا ،مردي به زني يا زني به مردي كه است حرام ،الهي حكم اساس بر
 را چرانـي  چشـم  من :فرمايد مي )ص(اكرم رسول حضرت .بنگرد شهوت ديده با زني به زني يا
 غفلـت  اثـر  در نكـه اي  مگـر  نيسـت  انسـان  وجود در عضوي هيچ و ،دانم مي چشم لواط و زنا

 كـردن  لمـس  ،دسـت  زنـاي  و بوسه لب زناي ،نگاه چشم زناي كه ريوبط ؛گردد زنا مرتكب
  .است...و

 شـده  تعيـين  نفسـانيه  امـور  سـاير  و محصـنه  غير و محصنه زناي حد الهي احكام در
 درباره بايد ،نگرد مي ديگري به شهوت ديده با فردي كه شود ثابت شرع حاكم براي اگر.است
 بـه  ،حـد  اجـراي  تحمـل  بـر  عالوه فردي چنين ؛آن مراتب ساير به رسد چه ،كند اجرا اوحد
  .شد خواهد دچار نيز الهي عذاب

 روحـي  گونـاگون  يهـا   يبيمار به را انسان ،نفسانيت عالم مراحل طي و چراني چشم
 بـه  روز علـم  نظـر  از هم و ديني تعاليم ديدگاه از هم ،امر اين    صحت .كند مي مبتال وجسمي

 غدد ترشح موجب عمل اين    ،نگرد مي شهوت ديده با ديگري به كه كسي .است رسيده اثبات
 بدن درارگانيسم سوئي آثار پيدايش سبب كه است خون در سمي و يداز مواد تجمع و داخلي
  .كند مي دچار عالج قابل غير و كخطرنا يها يبيمار به را انسان شده

 تركĤن به مايل حاصله جسمي و رواني مضرات درك با بسا چه عادت اين هب مبتاليان
 اعتيـادات  بنـابراين  .اسـت  مشكل بسي برايشان خويشتنداري ،آن به اعتياد علت به اما ،باشند

 اي  پاره ثارسوءآ بلكه ،نيست سيگار و ترياك ،هروئين مانند ظاهري موارد به منحصر خطرناك
 اعتيادات دررديف را آنها مردم غالب كه چند هر ،آنهاست از بيش مراتب به روحي اعتيادات
 مراقبـت  و بـرحفظ  اسـت  امـر  ابتدا از ،اسالم مقدس شرع در نرواي  از .نكنند منظور ،خطرناك

  .است آفات و ها فتنه سبب كه منهيات از چشم
 ديـده  بـا  كـه  مـردي  و زن .است چراني مچش ،طالق بزرگ علل از يكي ،آمار طبق بر
 بر زناشويي زندگي زيرا ،باشند يكديگر براي مناسبي زوج توانند نمي ،نگرند مي هم به شهوت
  .پرورانند مي سر در را ديگري وصال آنان اما ،است محبت و مهر مبناي

 ،انانسـ  ةسـرماي  بزرگتـرين  زيـرا  ،باشند خود پاكدامني و عفت مراقب بايد زنان و مردان
هـيچ  به و كوشد مي خود صيانت و حفظ در نشده آلوده تا كسي هر .اوست نفسي پاك و عفت
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 نفـس  پـاك  انسـان  ارزش الهـي  پيشگاه در .نيست خود عفت دادن دست از به حاضر قيمتي
 مـادي  امكانـات  تمـام  كـه  كسـي  با نيست مقايسه قابل ،باشد امكانات همه فاقد ولو وعفيف

  .است پاكدامني و فتع از عاري ولي راداراست
 كـه  است هوسران مردان وجود ،انسانها عفت و ناموس براي خطرناك عوامل جمله از

 زيـر  بـا  را خـود  كام ،پرداخته دختران و زنان فريب به خود جنسي آتش كردن خاموش براي
 در مختلـف  رنگهـاي  بـه  ،شـوم  مقصـد  ايـن    بـراي  .جوينـد  مـي  انسـانيت  و عفت پاگذاشتن

 گـاه  ؛كنند عنوان را دين تعاليم شده وارد حقايق تبليغ در از اهگ ؛آرايند را خود گاهي:آيند مي
 گـوش  در گـاه  ؛شـوند  قايل احترام آنها به گاهي ؛نمايند صميميت ابراز آمده در دردوستي از

  .دهند بها آنها به ظاهراً و كرده تمجيد مردي يا زن از گاهي و كنند زمزمه عشق آنهانغمه
 آزاديـي  نـه  منظورشـان  ،زننـد  آزادي از دم افرادي چنين اگر كه ندبدان دختران و زنان

 لباسـهاي  با زنان شدن ظاهر و حجابي بي مرادشان بلكه ،كرده هديه انسانها به اسالم كه است
 دريـدن  ،نـان اي  نظـر  از آزادي .است ناموس و عفت دزدان حريص ديدگان مقابل در مستهجن

  .است عفت و ناموس پرده
 كننـد  عمـل  اسـالم  دسـتورات  طبـق  ،دختران و زنان كه كند مي بجااي  عفت ضرورت

 رعايت تكليف چه .باشند زنان برخي و مردان با خود تكلم حتي و حركات و رفتار ومواظب
  .هست نيز زنان برخي قبال در كه مردان برابر در تنها نه حجاب

 بـه  خـروج  موقـع  در كـه  آنـان  .كننـد  آرايـش  اجنبي مردان براي نبايد دختران و زنان
ـ    ،كننـد  مي زندگي ساده خود مردان پيش و خانه در اما پرداخته خودآرايي  رفتـاري  چنـين  ااي
 بـا  كـرده  آرايـش  دختـران  مگـر  ؟نيسـت  اجنبـي  مـرد  قلـب  بـر  نفوذ به آنان تمايل نمايشگر

  !؟خوانند نمي فرا خود تعقيب به را هرزه نجوانا خود رفتارمبتذل
 و هـدايت  بـراي  بزرگـان  ،اسـت  حـاكم  اسـالم  اصـيل  فرهنگ آن   در كه اي  جامعه در
 پيـدايش  مـانع  تـا  كننـد  مـي  فدا را خود فرسا طاقت زحمات تحمل با روز و شب ارشادمردم

 منجالب در مردم ،نيست بزرگان كالم نشر و واقعي اسالم از خبري كه آنجا اما .مفاسدگردند
 اوجز و نگرند مي نفسانيت دريچه از تنها زن به اخالقي بحران اين   در .شوند مي غرق شهوات
 بـزرگ  نعمتهـاي  از كه حالي در ،بينيم مي غرب ملل در كه چنان ،نيست مرد شهوتراني وسيله
  .پاكدامنند و عفت با زنان ،الهي

بـه  را مـرد  و زن هزاران امروزه كه غربي فرهنگ يا اسالم ؟كيست مقصر ميان اين   در
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 را اش زده شـهوت  اجتماعـات  بـا  فسـاد  در مسـتغرق  غـرب  ؟اسـت  كشانده نابودي پرتگاه
 گوهر يغماگري مشغول سخت ،درخشان غرب آن   در عفت و ناموس دزدان چسان بنگريدكه

 بخت نگون مرد ،كشد مي اوست دلخواه كه كجا هر و گرفته را مرد مهار زن .ناموسند و عفت
 بـه  كـه  اسـت  دلخـوش  خـود  خيال در نيز زن و است خرسند و شاد ،زن حركت اين هب هم
 ،شـياد  غربزدگـان  همـه  اين   با !؟آزادگي رسم و راه و آزادي مفهوم است اين   !رسيده قاللاست

 صـحبت  خارجـه  ممالك صنايع و علوم فترپيش از ،ستايند مي را نفسانيت و گري بازارحيله
 ويرانـه  آن   بـر  بايد اكنون و ساخته ويران را ها خانواده گرم كانون كه پيشرفتي همان ،كنند مي

  .هابگريند
 در آنهـا  هـدايت  خواسـتار  كـه  ،صـنايع  و علـوم  پيشـرفت  و تطـور  مخالف نه الماس

 جنـگ  آتـش  از امـروز  دنياي بخش نجات ،اسالم واالي اهداف به عمل .است صراطانسانيت
 ايـن   در كـه  تأسـف  بسـي  .اسـت  دروغـين  ارزشهاي از انسانها رهاننده و فساد و وخونريزي

 كشـنده  زهـر  بـه  تمسـك  ،شـان اي  دسـتورات  و كالم به عمل و ءاوليا از استمداد جاي تنگنابه
 بـر  نكـه اي  از غافـل  ،داننـد  خـود  جسـماني  و روحي امراض داروي را آن   و جويند حجابي بي

  .كنند خاموش آتش با را آتش بخواهند آنكه مانند ،بيفزايند بيماري شدت مراتب
 مـردان  اليهع تعاليم تحت كه زناني .نگردد آنان فريفته دختري و زن هيچ كه است اميد

 فريـب  را زنـاني  چنـين  كه دانند مي هم آنان و شوند نمي شيادان فريفته و شيفته ،هستند الهي
  :كه برسانند زنان ساير به الهي تبليغات با كه است پاكدامن زنان و دختران بر .داد نتوان

 ادامـه  كـه  داني مي ،بپروراني خود محبت و مهر پر آغوش در را نونهالي بايد كه آن   اي
 ديگربه آنان ،قرارگيري مردان ديد معرض در كرده آرايش اگر ؟انجامد مي كجا به راهي چنين
 شـويد  مـي  راضي چگونه دختران اي  !ندهند اهميت ،بودند جوان تو مانند روزي كه خود زنان
 اثرتقليـدهاي  در وجوديتـان  ارزشـهاي  كه پذيريد مي چسان ؟گرديد بلهوسان دست ملعبه كه

 از راارزان وجوديتـان  هـاي   سـرمايه  و كنيـد  رحـم  خود به ؟گردد ها  يهوسران نثار كوركورانه
  .مدهيد دست

  



 184 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

  
  
  نقرآ در حجاب مفهوم

 پـرده  معناي به همه از بيش كه است پوشش و پرده و پوشيدن ،حجاب كلمه معاني از
شـدن  واقـع  پـرده  پشـت  طريـق  از كـه  نامند حجاب را پوششي ،باب اين   در .رود مي كار به
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 شـدن  نهـان  را خورشـيد  غـروب  ،)ع(سـليمان  حضرت ماجراي در مجيد قرآن .گيرد صورت
 شـكم  و قلـب  ميـان  حاجز پرده .»بالحجاب توارت حتي« دنك مي توصيف حجاب و پرده درپس
  .گويند حجاب رانيز

 .اسـت  كلمـه  ايـن    جديد نسبتأ كاربرد ،زن پوشش براي حاضر عصر در حجاب كلمه
 بـوده  خاصي زنان به مربوط يا و شود نمي ديده حجاب كلمه يا زن پوشش به مربوط درآيات
  .شد مي استعمال پوشش معناي به ستر كلمه ،فقها اصطالح در و گذشته در .ندارد عموميت
 محبوس و زن نشيني خانه ،حجاب يا ستر از مراد ،بعضي گمان خالف بر ،حال هر به

 گري جلوه مقام به درنيامدن و بيگانه مردان از خود بدن پوشاندن هدف بلكه ،نيست او بودن
  .معناست همين مؤيد نيز الهي وفقهاي رباني علماي فتواي و قرآني آيات .است خودنمايي و

 حضـرت  همسـران  بـه  اختصـاص  ،زن مـورد  در حجـاب  كلمه كاربرد مجيد قرآن در
 دراينجا البته .است شده استفاده ديگري اصطالح از زنان ساير مورد در و دارد )ص(اكرم رسول
 بـه  همگان سياسي و اجتماعي ،خانوادگي ،فردي وظايف زيرا نيست حجاب كلمه رد ،غرض
  .اوست معنوي شؤون نسبت به و حال فراخور به فردي هر براي ،نبوده يكسان مراتب لحاظ

 ؛اسـت  همـه  از بـيش  بزرگـان  و اوصـياء  و انبيـاء  حضـرات  مسؤوليت الهي درگاه در
 ماوراء ،باشند الهي مقدس استاد عاليه تعاليم تحت ديمتما ساليان كه افرادي وظايف همچنين
 تعـالي  و تبـارك  خـداي  جانـب  از تكـاليف  و وظـايف  انجـام  كيفيـت  گرچه .است سايرين

 ،الهـي  اسـتاد  بـه  مراجعـه  بدون و خويشتن به اتكاء با لكن ،تسا شده تبيين الهي ومحبوبين
 و بزرگـان  ناحيـه  از وظـايف  تعيـين  .نيسـت  ميسـر  بايـد  و شايد چنانكه آنها دقيق شناسايي
 بـر  داللـت  بـوده  مصـلحتي  به گاه و ،است شخص معنوي مراتب دهنده نشان گاه ،استادالهي

  .ندارد او معنوي مقام
 بـراي  مصـلحتي  بـه  بنـا  را خاصي تكاليف و وظايف ،چند اتياي  طي در متعال خداوند

 كاحـد  لسـتن  النبي ساءن يا« :است چنين آن   شروع كه فرموده تعيين )ص(اكرم رسول حضرت زنان
 و حيـات  حـال  در كـه  نموده امر آنگاه .نيستيد ديگر زنان مانند شما پيغمبر زنان اي  »النساء من

 نيسـت  ايـن    مراد البته .»يخرجن ال و بيوتهن من تخرجوهن ال« نروند بيرون خانه از )ص(امبريپ ممات
 مـردم  بـا  زيـاد  كـه  اين   بر است اشاره عمده بلكه ،نروند بيرون خانه از كلي به پيامبر زنان كه

  .باشند نداشته تماس
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 )ص(پيغمبر زنان زيرا ،شده اجتماعي و سياسي مصالح رعايت ،آن امثال و حكم اين   در
 ايـن   از اثرتخطي در داشت امكان و بودند خاصي احترام داراي و بوده مؤمنين امهات منزله به

 نـاگوار  مـاجرايي  كـرده  اسـتفاده  سـوء  ،ويژه موقعيت و احترام اين   از ديگري يا خود ،دستور
 بوجود اسالم درعالم را ناگوار ماجراي آن   و كرد تخلف دستور اين   از عايشه چنانكه .دبيافرين
ـ  دسـت  كـاش  اي  كـه  كـرد  مـي  اظهار و بود متأسف و نادم ظاهراً چند هر ،آورد  كـار  ايـن  هب
 استفاده ازسوء جلوگيري نيز او وفات از بعد )ص(پيغمبر زنان ازدواج ممنوعيت علت .زدم نمي

 كيفيـت  كـه  روايـات  در .بـود  )ص(خـدا  رسـول  همسر خاص احترام از بعدي وهرش احتمالي
 مـذكور  حكـم  .اسـت  پيغمبـر  زنـان  به مربوط ،شده بيان آن   از بعد و هاي  نزول از قبل ،حجاب
  .ودش مي معين نيز آيات ناي از مؤمني زن هر وظيفه لكن ،دارد پيغمبر زنان به اختصاص گرچه

 اسـت  آمـده  زنـان  همـه  بـراي  مربوطـه  شـرايط  سـاير  و پوشش حكم ديگر آيات   در
 مـن  يغضضـن  للمؤمنـات  قـل  و ...فروجهم يحفظوا و ابصارهم من يغضوا للمومنين قل« نور سوره مانندآيات
  .>...جالبيبهن من عليهن يدنين...« احزاب سوره در و >...فروجهن يحفظن و ابصارهن

 انوبزرگ السالم عليهم اطهار ائمه حضرات توسط هاان تشريح و مجيد انقر آيات   طبق
ـ تو مـي  سـنگين  تعهدات با همان ،ازدواج كادر و وادهانخ محيط در فقط مرد ،دين  بـه  اززن دان
  .اوست دلخواه كه انچن نآ محفلي هر در نه ،گردد برخوردار ونيانق همسر انعنو

 ايـن   كيفيـت  ،احكـام  نبـاط  و حقيقـت  بـه  نظـر  و مسـايل  روح بـه  نگـرش  با اسالم
 ،پـاك  نگـاه  از برخـورداري  شـرط  .نمايـد  مـي  مشخص را آلوده يا و پاك نگاه و برخورداري

 اگـر  .زن بـر  هـم  و اسـت  مـرد  بـر  هـم  تكليف اين   و است باطني و ظاهري حجاب رعايت
 مـن  يغضضـن « متقـابال  ،بپرهيزنـد  ناپـاك  نگـاه  از كـه  هدآمـ  انمـرد  بـراي  >...ابصـارهم  يغضوامن«

  .كنند خودداري آلوده نگاه گونه هر از كه آمده هم انزن براي>...ابصارهن
 و زن حريم حفظ ان و گيرد مي ريشه تري اساسي مسئله از زن براي حجاب و پوشش

 ان بر اسالم ،آميزد مي فعاليت و كار با را زن از برخورداري كه غربي نظام خالف بر.است مرد
 و زن بـين  حريمـي  تا كند تفكيك هم از را ماعياجت فعاليت و كار و وادهانخ محيط كه است
 .شـوند  برخـوردار  يكـديگر  از نـد انتو نمي شرايطي هر در شوهر و زن حتي نرواي  از.باشد مرد
 درونـي  سـوزش  و روحـي  تهييجات بر بار و بند بي معاشرتهاي و مرد و زن بين حريم انفقد
  .گردد تر علمشت ،بيفزايند ان خوراك بر چه هر كه آتشي انبس ،افزايد مي



 187 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

  بحجا مخالفين ايرادات
 گونـاگون  يانمعـ  كننـده  القاء و محض نور سوي به انسان هادي ،حقه معارف و علوم

 متوجـه  بايـد  سالك تالش بيشترين و ،است مختلفي الهيه يانمع حجاب براي جمله از .است
 انزرگـ ب راهنمـايي  بـه  و حـق  از اسـتمداد  بـا  كـه  حجاباتي اول نوع :باشد حجاب نوع دو به

 توصـيه  اتصاال الهي انمرد نرواي   از .شود ممكن مقصد به وصول تا رداشتب انمي از را هاانبايد
 حجابـاتي  دوم نـوع  .رسـيد  مقصـد  بـه  تا كنيد حجابات رفع ،سالكين و طالبين اي  كه كنند مي
  .است واجب و الزم هانآ جاداي كه

ـ  تفكر بسي .است يكي اين   يانمع ماوراي ،حجاب نآ يانمع  يانمعـ  ان انبتـو  تـا  دباي
 بـه  وصـول  و دوم قسـم  جـاد اي  نـه  و اسـت  رفتني بين از اول قسم حجابات نه واال رادريافت

  .ميسر و ممكن ،هدف
 بـه  موظـف  اي  مرتبـه  در هـم  انمـرد  البته .است حجاب رعايت انزن وظايف از يكي

 ولـي  ،اسـت  ظـاهري  تكليـف  يك اين هگرچ .است متفاوت ندواي  حجاب منتها ،ندان مراعات
  .باشد باطني حجاب با توأم بايد ظاهري حجاب

 نـه  ،ننمايـد  مراعـات  زن اگـر  كـه  اسـت  مهمي فرايض جمله از ظاهر حجاب رعايت
 روحـي  و جسـمي  خسـارات  سـبب  كـه  ،اوست خود اخروي و دنيوي ضررهاي فقطموجب

  .شود مي جامعه به هنگفتي
ـ  رفتـه گ بسيار راداتاي  حجاب به اننظر كوته و انخبر بي از اي  عده  رعايـت  گوينـد  :دان

 اومـي  فطري استعدادهاي رشد عانم و زن هاي  فعاليت تعطيل و ركود موجب اسالمي حجاب
 حدوداسـالمي  رعايـت  و حجاب كه دان ستهانند انناي  !اجتماع و زن به است ظلمي اين   و شود
 وجلـوگيري  زن حبس ،حجاب از اسالم غرض و ندهد هدر را زن طريف استعدادهاي هرگز

  .نيست او تكامل و قيتر از
 وادگيانخـ  محـيط  در خـود  مشـروع  همسـر  از مـرد  بايد كه است اين   حجاب مبناي

ـ خ از بيـرون  در زن .اجتمـاع  فعاليـت  محـيط  در نـه  و گـردد  برخوردار شرايطي بارعايت  هان
 خـود  تمتعات مرد اگر ااي  .پردازد يانچر چشم به نبايد نيز مرد و نمايد انمرد توجه نبايدجلب
 محـيط  بـه  قـدم  وقتـي  يا شود مي فعال اجتماع محيط در ،دهد وادهانخ محيط به صرااختصا
 دام بـه  فكـر  در و بنگـرد  انديگـر  عشـوه  و باال و قد به و نموده يانچر چشم ،گذارد اجتماع

ـ چر چشـم  هـم  مرد و رود بيرون هانخ از تانمت و وقار با زن اگر اي آ !؟باشد زني اختندان يان
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 پي در سپس شود خودآرايي مشغول آرايش ميز پاي در عتهااس زن كه اين   يا است بهتر ،نكند
 اجتمـاعي  و فرهنگـي  خدمات بايد زن كنند مي راداي  كه انان ؟برآيد خود به انمرد توجه جلب

 تجـددمابي  احـوال  و اوضـاع  در !؟اجتمـاعي  و فرهنگـي  خـدمات  اسـت  اين   ااي   ،دهد جامان
 تعاليم از كه انان و كنند مي زندگي متدين هاي دهواانخ در كه يانزن تنها ،حاضر عصر منطق بي

  .دهند مي جامان فرهنگي و اجتماعي خدمات ،دان كرده استفاده انبزرگ عاليه
 و مستكبرين كه است آزاد هاي معاشرت و بندوباري بي ،حجابي بي ثمره بيĤتجددم اين

 انعنـو  بـه  را انزن ،خود جيب كردن پر و مشتري به متاع نمودن تر رنگين براي اندار سرمايه
 استخدام را او عصمت و گيانزن سرمايه كه را او نه حقيقت در كه ،گيرند خدمت به فروشنده

 يانـان جو و فروشـند  مشتري به هانزن اطوار و ژست با را نآ ،متاع واقعي عرضه جاي هب .كنند
 آيا.كنند مي بديلت انچر چشم و انهوسر افراد به ،باشند اجتماع فعاليت و اراده مظهر بايد راكه
 مخـالف  سـخت  ،جنايت و رذالت اين   با اسالم !؟تجاري و اجتماعي فعاليت مفهوم استاين  
 از اسـتفاده  كيفيـت  و نمايـد  مـي  مبارزه نآ با ديگر مقررات ساير و حجاب وجوب با و است
  .آموزد مي انزن براي را ها زينت

 حـرص  و اشـتياق  و تهـاب ال بر ،مرد و زن بين حريم جاداي  كه گويند حجاب مخالفين
ـ رو هـاي   اختالل منشأ و ،افزايد مي جنسي امور به نسبت او وولع  روحـي  يهـا   يبيمـار  و يان

 نـرو اي  از .گـردد  مـي  وخـيم  عـوارض  و هـا  ناكـامي  نتيجه در و اجتماعي قيود پيدايش وسبب
 اشـي ن عـوارض  و هـا  ناكامي از تا باشند حجاب بي انزن و گردد آزاد هزغري اين  بايد ندكهانبر

 حجـاب  رعايـت  واسـطه  بـه  وخيم عوارض اين   كنيم صافان حال .شود جلوگيري ازحجاب
  !؟حجابي بي يا است

 عقـده  توليـد  حقـايق  از ناآگـاه  و خبـر  بـي  افراد در محروميت گاهي است ممكن البته
 داشـته  خطراتـي  ،مشـروع  و اعتـدال  حـد  از خارج در غريزه اين   ارضاء با مبارزه يا و ،نمايد

 و اجتمـاعي  قيـود  حـذف  زيـرا  .نيسـت  مشـكل  ايـن    حـالل  ،اجتماعي قيود فحذ باشدلكن
 مردم تملك حس و ولع و حرص مراتب بر ساخته ور شعله ار شهوت آتش عمال ،حجابي بي
 تلـخ  حقيقـت  ايـن    گوياي شاهد ،حرمسراها انصاحب احوال بررسي و تاريخ مطالعه.افزايد مي

  .است
 تخيـل  نيروي كه ،نيست آز و حرص ازدياد و ناكامي سبب تنها نه الهي حدود رعايت

 .دانرسـ  مـي  كمـال  مرتبـه  به را تفكر قدرت ،داده سوق رقيق و لطيف احساسهاي سوي به را
  .گردد مي عاليه خيرات مبدأ و منشأ غريزه اين هك است شرايط دراين
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  دنامحدو و محدود نيازهاي
 ندخوردنانم محدود ينيازها .نامحدود و محدود :است قسم دو انسان طبيعي نيازهاي

 و امورمعلـوم  اين هب نسبت هنساال و هانروز كشوري و شهر يا فردي نياز انميز كه آشاميدن و
 رغبـت  ،رسـد  اشـباع  حد به اي  غريزه وقتي حاجات نوع اين   در .است محاسبه قابل ان مقدار

  .گردد مي زجاران و تنفر به منجر ان ادامه ،رفته بين از انسان
 موجـب  هـا ان مشـروع  و الهـي  جهـات  و دارنـد  روحـي  جنبه انسان نامحدود نيازهاي

 تـأمين  بـا  و است يانرو يها  يبيمار حقيقت در ،نامشروع روحي نيازهاي ولي .است هدايت
 نامحدود عالقه علت به كه انپرست مال ندانم .شود نمي برطرف بيمار روحي عطش ،هاان بيشتر

 بـر  ،مكنـت  و ثـروت  ازديـاد  بـا  كـه  دچارند يانرو و روحي ناراحتي هب انچن ،منال و مال به
  .گردد افزوده انش ولع و حرص

 دوگرسـنه  :»مـال  طالـب  و علم طالب ،انيشبع ال انمنهوم« فرمايد مي )ص(اكرم رسول حضرت
 ،علـم  تحصـيل  پـي  در الهـي  مردان طلب و شوق .مال طالب و علم طالب ،نشوند سير هرگز

 در طلبـي  جـاه  و خودنمـايي  خـاطر  به كه كساني لكن ،است ديگران و خود سعادت موجب
 عطـش  را مقـام  و جـاه  طالـب  چه .اند  سايرين و خود بدبختي سبب ،هستند مال و علم طلب
 پـي  در هـم  بـاز  ،نمايـد  احـراز  را اجتماعي مقام باالترين اگر كه است ناپذيري پايان روحي
  .نيست درماني را او دروني سوزش اين و است باالتر مقامي

 نظرجسـمي  از و محدود است نيازي ،باشد خود طبيعي مسير در اگر نيز جنسي غريزه
 همسر متوجه مشروع طريق به غريزه اين   وقتي .كنند اشباع را مرد ،زن دو يا يك است ممكن
 غيرقطـع  از اش عالقـه  و شـده  نقطـه  يـك  در نيـرو  ايـن    تمركـز  سبب حاصله عالقه ،گردد
 موجـب  اي  عالقـه  چنـين  ،درآيـد  تملـك  حس و ولع و حرص ترصو به وقتي اما .گردد مي

  .كشاند مي صفتي هرزه و جنسي طلبي تنوع به را انسان ،شده نيرو اين پراكندگي
 بيمارگونـه  روحي خواسته يك شكل به آنان نياز ،طلبند تنوع جنسي غريزه در كه آنان

 پـر  حرمسرايشـان  اگـر  كـه  حرمسـرا  صـاحبان  روحي عطش مانند ؛انتهاست بي كه آيد مي در
ـ   .اسـت  ديگـري  زيبـاي  زنان آوردن بدست پي در دلشان هم باز ،باشد زيبا زناناز  ايـن   بـا  ااي

  !؟است اجتماعي قيود برداشتن با مشكل اين عالج ،كيفيت
 مـن  هـل  تقـول  و امـتالت  هل لجهنم نقول يوم«دارد را دوزخ حكم بلهوسان اين   روح و قلب

ـ   گويـد  و ،شدي سير ااي  گوئيم جهنم به كه روزي : »مزيد را كسـاني  نـان اي  ؟هسـت  زيـادتي  ااي
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 حرص بيماري به را مبتاليان اين   روحي عطش !كنند سير هيزم با را آتش خواهند مي كه مانند
 شـير  از را او تـا  كـه  مـادر  پستان به طفل وافر اشتياق مانند ،نيست حدي ملكت حس و آز و

  .است آن به مشتاق ،بازنگيرند
 آن  ولـع  بـر  ،بيفزاينـد  آن   رغبـت  موجبـات  بر چه هر كه است چنان آدمي اماره نفس

 كـه  گفـت  تـوان  ،داننـد  مـي  جنسـي  غريزه آزادي در را درد چاره كه افرادي .شود مي افزوده
 ،كنـد  مـي  عقـده  توليد حجاب رعايت آنان نظر به اگر .اند  كرده مطالعه را قضيه سوي تنهايك
 اخروي و دنيوي خطرات و يدنما مي ديوانه را آن   ،نمودنش تهيج و ريزهغ اين هب شدن تسليم

 اعتدال حد به را آن   توان مي جنسي تحريكات از جلوگيري با تنها پس .دارد پي در گوناگوني
  .رسانيد طبيعي ونياز

 ،شـده  داده موقـت  يـا  دائـم  طور به زوجات تعدد به اجازه اسالم مقدس شرع در اگر
 اينمسـلماً  .اسـت  مكارانسـت  زمـره  در بدان كننده مبادرت وگرنه است شرايطي جمع درقبال
 واوامـر  احكام در زيرا .است شرعي مصالح بر مبتني ،نبوده عطشي طلبي تنوع رديف در تعدد

 مصـالح  قبال در ،احتمالي ظاهري مضرات و است اصل معنوي مصالح ارهوهم ،الهي نواهي و
  .است عدم حكم در معنوي و كلي منافع و

 عطـش  ،حرمسرايشـان  در زن صـدها  تنداشـ  بـا  قدرتمنـدان  اكثر ،شد اشاره كه چنان
 اي  نامه ،كرد مي حرم تجديد خيال سالطين از يكي كه موقعي .گشت نمي خاموش آنها روحي

 آن  پـي  در هم آنان و كرد مي درج را خود دلخواه خصوصيات و نوشته اطراف فرمانروايان به
 ،ربـاني  علمـاي  و الهـي  مـردان  خـالف  بر .بفرستند او خدمت ،فرمان قبط را زناني كه بودند
 بوده شاناي  همدست خود كه ،كردند نمي اعتراض ثروتمندان و سالطين شيوه بر تنها نه اي  عده

 بـر  درعمل لكن ،بود نفس با مبارزه به دعوت و قرآن آيات   تالوت ظاهر در .داشتند حرمسرا
 ايـن  هب جامعه امروزه كه ستها  يكجرو اين   اثر در !پيمودند مي را نفسانيت مراحل آن   خالف
  .است شده دچار عظيم بالي

 خود خيال به ،نرسيده شاناي  مشام به حقيقي ادبيات از بويي كه نيز ظاهري عالم اي  عده
 غزلهـاي  و اشـعار  از مملـو  مـا  ادبيـات  امـروز  كه آن   نتيجه .اند  بخشيده رونق ادبيات عالم به

 اوپرداختـه  شستاي و معشوق كذايي خصوصيات توصيف به آن   در شاعر كه است اي  عاشقانه
 واقعـي  ادبيات كه حالي در !ماي  نهاده ادبيات را كننده گمراه اشعار از پر ديوانهاي اين   نام ما و

معنوي ترقيات سبب تذكرش يا و بدان شدن عامل و عالم كه است منثوري يا منظوم كالمآن  
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 آنـان  نفسـانيت  مراتـب  بـر  كه ،ندارد را مردم ارشاد كمترين توان تنها نه ديوانها اين   اما .شود
 اجـراي  مستلزم شرع نظر از كه اند  كشيده نظم به را خود مفاسد حتي شعرا از بعضي .افزايديم

 ايـن !انـد   كـرده  شـاياني  كمـك  ادبيات عالم به نهااي  كثيري گمان به هنوز همه اين   با ؛است حد
 و سـاني نف مراتـب  تقويت سبب ،شود نمي مشاهده آنها در ادب آثار از اثري كه كذايي ادبيات

 در كـه  اسـت  يشـمندان اند  بر كه آن   حال .است زوجين تفرقه و خانواده افراد بين محبت مدع
 بـين  كامـل  صـميميت  و خـانواده  افراد روابط تحكيم اسباب جاداي  در جهات و ها زمينه همه

  .نمايند مبارزه ،ازداند خطر به را خانواده بنيان چه هر با و بكوشند زوجين
 مثبـت  آثـار  داراي مختلف جهات از فرموده معين زنان و مردان براي قرآن كه حجابي

 محـدوده  و خـانواده  محيط در مرد و زن برخورداري اختصاص موجب :جمله از ،است الهي
 و جسـمي  بهداشت حفظ در مؤثري عامل ؛افزايد مي زناشويي پيوند استحكام بر شده ازدواج
 آزادي از ناشـي  روانـي  و جسـمي  ياهـ   يبيمـار  پيدايش از و است عاجتما و خانواده رواني
 ارزش ارتقاء مايه ؛است فعاليت و كار استيفاي و حفظ سبب ؛كند مي جلوگيري جنسي روابط

 پندارنـد  مـي  زنان از برخي متأسفانه چند هر ،اوست ابتذال و تحقير از جلوگري و زن مقام و
  .رود مي باالتر آنان ارزش ،مردان چراني چشم و آنها حجابي بي با كه

 فـرامين  و تعـاليم  ،آتشين غريزه اين   كردن رام و تعديل به كامل توجه بر عالوه اسالم
 انسان آنچه با كردن خلوت كال و ،مرد با زن نمودن خلوت و كردن نگاه خطر درباره بسياري

 و زن بـين  روابـط  بـه  منحصـر  حجـاب  رعايـت  بنابراين .است نموده ارائه ،ازداند  خطر به را
 بايـد  ،ازدانـد   خطـر  به را انسان كه نگاهي هر از ،الهي عاليه معارف ديدگاه از لكهب ،مردنيست
  .نمود خودداري
 نمايـان  او روحـي  ممـات  و حيـات  از اي  مرتبه هر در خدا از انسان تبعد و تقرب آثار

 الهـي  نگاهش حتي او اهداف و آمال و حركات ،است تقرب اعالي مرتبه در كه كسي .است
 غيـر  آثـارش  و اعمـال  همـه  و او نگاه ،رفته پيش حق از بعديت بمرات در كه كسي و ،است
  .است الهي

 انسان حياتي مراتب بر بيشتري سرعت با ،باشد مداومتر و عاليتر چه هر الهي حركات
 .انـداخت  خواهـد  عظيمـي  خطـر  بـه  را آدمـي  سرانجام الهي غير آمال و اعمال اما ،افزايد مي

 ،آن داخلـي  گازهاي تجمع و تراكم كه است نفتي چاه نظير ،طبيعي نيازهاي و مادي آرزوهاي
ــر ــار خط ــرانجام .رداد انفج ــرورش س ــاي پ ــي آرزوه ــاري ،دل در غيراله ــه اســت انفج ك
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  .رساند مي ابدي بدبختي به را آدمي
 را نفسـانيت  راه اكثريـت  و رسـيده  كمـال  حـد  بـه  حق از تبعد مراتب حاضر حال در
 مختلـف  طـرق  از امروزه .است الهي عذاب و رفتاريگ آن   سرانجام كه راهي ،اند  گرفته درپيش
 ،نموده فراهم را جنسي غريزه و نفس هيجان موجبات ،لمسي و بصري و سمعي وسايل مانند
 تمنـاي  وسيله چه هر كه حالي در .كنند رام را آن   ،شده ديوانه غريزه اين   ارضاء با خواهند مي

 آن  تالطـم  و اضـطراب  بر دم هر كه گيرد نمي آرام و نشده ارضاء تنها نه ،شود تر فراهم نفس
  .آورد مي بار به روحي يها يبيمار و رواني اختالالت مانند به سوئي آثار و افزايد مي
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  يواقع روانشناس
 و الهي استادان محضر از افتادن دور ،رواني يها  يبيمار اين هب مردم ابتالي مهم علل از

 و كـالم  از اسـتقبال  و روحـاني  طبيـب  بـه  مراجعـه  ،آن از نجـات  راه و اسـت  بزرگـان  كالم
 ادراك از ديگران كه اند  برده پي اسراري و نكات به رباني علماي و عارفان زيرا .محضراوست

 نفـس  اال گـردد  تر مطيع ،برآري كه هر مراد :فرمايند مي الهي سنجان نكته اين   .اند  دهنبازماآن  
 فرمـان  تحـت  را تـو  كه است صدددر همواره و شود بيشتر طغيانش ،برآري او مراد هرچه كه

  .گيرد خود
 حـريص  انسـ ناال« اسـت  حريص ممنوعات بر انسان كه گويند نظر كوته و ناآگاه اي  عده

 حـريص  وقتـي  انسان .است توضيح نيازمند ،اصالت صورت در موضوع اين    ؛»منه منع ما علي
 ممنـوع  آن   به رسيدن از وسپس كنند بيدار و تحريك دلش در را چيزي آرزوي ابتدا كه گردد
  .بود خواهد كمتر هم ولع و حرصمسلماً ،آن كمتر طرح و ارائه عدم ترصو در اما .سازند

 بـه  چنـين  آنند بر ،دانند مي جامعه و فرد روحاني طبيب را خود كه روانشناسان برخي
 زنان آزاد معاشرتهاي و جنسي غريزه آزادي به منوط مشكالت تمام رفع كه كنند القاء جامعه

 پـي  از پس غريزه اين   آزادي سرسخت طرفداران از يكي .است مرد و زن بين حريم حذف و
 ،بـاري  و بنـد  بـي  از ناشـي  روانـي  يهـا   يبيمـار  و اختالالت مشاهده و ودخ خطاي به بردن

 و علمـي  مسائل به و سازند منحرف خود طبيعي خاص مسير از را غريزه اين هك پيشنهادنمود
 موحـدي  شخصـيت  آن   ،حقيقي روانشناس كه است اين   يقتحق !گردانند معطوف ....و هنري
  .موحد غير و مؤمن غير فرد نه ،رسد اعلي حد هب او كماالت و معرفت و تقوي كه است

مـرد  و  زن مـابين  فـي  قيود زيادي و محروميت را شرق در جنسي انحراف علت كه آنان
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 در اروپـايي  ملـل  در فانحـرا  ايـن  هكـ  بردند پي خود خطاي به زماني كاند  در ،پنداشتند مي
 اسـت  ممكن البته .است شده ها  يشرق از بيش مرتبه صدها ديار آن   در جنسي غريزه اثرآزادي
 تسـهيل  ،اساسـي  چـاره  ولـي  شـود  انحـراف  سـبب  محروميت ،الهي ربيتت و تعليم درفقدان

 بـر  را ازدواج راه سـنگين  هـاي   مهريـه  وضـع  و موانـع  جاداي  با كه افرادي .است شرايطازدواج
  .آنهاست بر خدا لعنت و بوده بدور الهي رحمت از ،اند كرده سد وانانج

 خودنمايي و تبرج اين    ،باشد انحراف موجب افراد برخي براي محروميت اگر بنابراين
ـ  كـه  چنـان  .اسـت  انحـراف  سـبب  آن   از بيش ،بار و بند بي و آزاد معاشرتهاي و  در هـا   يغرب

 عملي ،انگلستان مانند كشورها بعضي در و گرديده المبت بيماري اين هب شهوتراني در اثرافراط
  .است گشته ملت نامشروع خواست تابع بيشرمانه آنان مقننه قوه و دهش رسمي شنيع

 عفـت  بـه  جامعـه  دادن اهميـت  ،شـان اي  مرام و فسادند با مبارزه در هميشه الهي مردان
 قـرآن  در تعـالي  و كتبـار  خداونـد  .بردارنـد  فسـاد  از دست خائنان تا است اجتماع وناموس
 بـراي  مـؤمن  بـانوان  و پيـامبر  دختـران  و زنـان  بـراي  حجـاب  رعايت به دستور از مجيدپس
 فـي  والـذين  المنـافقون  ينتـه  لم لئن« ،فرمايد مي ،گرفتن قرار آزار مورد و شدن ازشناخته جلوگيري

 اخـذواو  ثقفـوا  نمـا اي  ملعونين ،قليال اال ها  يف يجاورونك ال ثم بهم لنغرينك المدينه في والمرجفون مرض قلوبهم
  .»تقتيال قتلوا

 فـراهم  را جامعـه  و شـهر  فسـاد  موجبـات  كـه  افـرادي  :است اين   فوق آيات   مضمون
 شـان اي  عليه را تو )ص(پيامبر اي   ،ندارند بر دست خود كارهاي از اگر مرد يا باشند زن ،كنند مي
 افرادي ،شريفه اين آيه    طبق بر .نباشند تو مجاورت در كمي مدت جز وقت آن   ،انگيزيم مي بر
 وتبعيـد  تنبيه و حقايق ابالغ از بعد اگر و گردند تبعيد و تنبيه بايد ،مردمند انيرنگ موجب كه
ـ   آخر در »تقتـيال  قتلوا« ذكر و شوند معدوم و كشته بايد حتي ،نشدند اصالح ،زندان و  بـراي  هاي

  .است فساد نمودن كن ريشه
 بـا  حقيقـي  ةمبـارز  ،اسـت  مبـارزه  كه سكوت نه رباني يعلما ةوظيف مقام اين   در بنابراين

 عصـري  درهر .ظاهري اسلحه با نه خود خاص طريق به شيطاني حركات و معاصي و خرافات
 زمـين  روي از فتنـه  تـا  داننـد  مـي  فساد با دائم مبارزه به مكلف و موظف را خود الهي مردان
 كه الهي مردان .نيست ميسر حقايق نشر و الهي تربيت و تعليم طريق از جز اين   و شود برچيده

 راه ،حق از استمداد با و گيرند الهام اعلي مبدأ از ،پردازند مناجاتي و خلوت به خود خداي با
 افراد تمام دسترس در الهي ناب حقايق كه حق به اميد .پردازند حقايق نشر به دريافته را چاره

بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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  .كنند مهار را غريزه اين و دريافته را نفس با مبارزه چگونگي تا گيرد اررق
 و كننـد  بيـدار  غفلـت  خـواب  از را انسانها اند  كوشيده همواره كه حق رهبران بر درود

 علـوي  عـالم  از كـه  اسـت  تابنـاكي  حقـايق  ،شـان اي  كالم .بيفزايند آنان عفت و پاكي برمراتب
 جسـمي  و روحـي  يهـا   يبيمـار  ظلمـت  از را انسـانها  ،شـده  جـاري  آنان سينه بر وملكوتي

  .رهاند يم
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  ياله دستورات تشريح

 معين را زنان و مردان وظايف ،فساد با مبارزه كيفيت آموزش ضمن اسالم مقدس دين
 التـدخلوابيوتأ  آمنـوا  الـذين ايها  يـا « فرمايـد  مي مقدمه عنوان به ابتدا مسائل روح به نظر با و كند مي

 منـزل  به ماستعال و ساختن آگاه بدون نداريد حق شما انماي  اهل اي :>...سواانتست حتي غيربيوتكم
 در واگـر  نشـويد  وارد ،نباشـد  هانخ در كسي اگر و دهند اجازه نكهاي  مگر ،شويد وارد ديگري

 شـما  بـراي  ايـن  هكـ  بازگرديد ،برگرديد گفتند اگر و ،نشويد وارد ندهند اجازه و باشند هانخ
  .است تر پاكيزه

 داخل اجازه كسب بدون كسي هر و بود باز اعراب هاي  هانخ درب ،انزم نآ رسم بنابه
 رسـم  ايـن    اسـالم  ؛ستاند مي تاناه خود براي را گرفتن اجازه اين   حتي ،شده ديگري منزل

 محصـور  باغهاي ندانم است مسكوني هاي  هانخ رديف در نيز بيوت برخي البته .كرد رامنسوخ
  .نباشد ساكن جانآ در كسي ولو افراد به متعلق هاي هانخ و

 كـه  افـراد  خصوصي سر حفظ ديگري و ناموس حفظ يكي :عناستم دو را فوق حكم
 مخصـوص  اناستيذ حكم بنابراين .>...لكم خير ذلكم« نباشند مايل ان از انديگر آگاهي بر است ممكن

 هتـ گف شـما  به اگر و >...ارجعوافارجعوا لكم قيل ان و« فرمايد مي بعد ،جاستان در زن كه نيست هايي هانخ
 هـو « و اسـت  مطلق و عام ،حكم اين   .شود خاطر رنجيده كسي نبايد ،دبازگردي ،برگرديد شود
 قيـد  از رهـايي  سـبب  قـرآن  احكـام  رعايت .است تر پاكيزه شما براي آن   مراعات »لكـم  ازكي

 اعتنايي بي معلول عمدتأ ها وناراحتي ها دروغگوئي اين    ،است زيادي يها  يناراحت و تكلفات
  .است الهي مااحك به

 متاع يهاف مسكونه غير اًبيوت تدخلوا ان جناح عليكم ليس« :فرمايد مي شده قائل نااستث بعد هي آ در
 داخـل  غيرمسـكوني  هـاي   خانه به كه نيست گناهي شما بر : »تكتمون ما و تبدون ما يعلم اهللا و لكم

 هـاي   گرمابـه  اي پاساژهاو ،ها مغازه مانند است عموم آمد و رفت محل كه اماكني يعني ،شويد
ــه عمــومي ــا نفعــي كــه شــرطي ب ــاري ي ــ« باشــيد داشــته مشــروع ك ــا يف ــاع ه واال »لكــم مت
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ـ   آخـر  در لذا ،سازيد فراهم را ديگران مزاحمت وسايل نبايد  تبـارك  خداونـد  :فرمايـد  مـي  هاي
 كـه  است آگاه شما نيت و قصد به يعني ،كنيد مي آشكار يا و پنهان كه را آنچه داند مي وتعالي

  .شويد يم مكان آن وارد منظوري چه هب
 ويحفظـوا  ابصـارهم  من يغضوا للمومنين قل« :فرمايد مي متعال خداوند مذكور مقدمات از بعد

 راحفـظ  خـويش  عورتهاي و پوشند فرو را خود هاي  ديده كه مؤمن انمرد به بگو :>...فـروجهم 
 ...نماينـد  حفـظ  را خـود  دامنهـاي  و ندانخواب فرو را خود چشمهاي بگو مؤمن انزن به .كنند
 و زن بلكـه  ،نيسـت  يكديگر به نسبت انزن و انمرد يانچر چشم از اجتناب تنها مراد اجناي  در
  .دارند برحذر ناپاك و آلوده نگاههاي از را خود انديدگ بايد مرد

  .تهديد ،تنبيه ،تأديب :شود مي مشاهده عظيم معني سه ،شريفه اين آيه در
 راه الهـي  مجلـس  در را ادب بـي  .اسـت  ادبي بي واال است مولي برداريانفرم ،ادب اما

  .نيست الهي محفل اليق زيرا ندهند
 بـه  عمـدي  نگـاه  .آنها براي است تر كننده پاك »لهم ازكي ذلك« كردن بيدار يا تنبيه اما
 به دلبستگي و بازي نظر به عادت كه بسا ،نكند حفظ را خود چشم اگر و است كبيره ،نامحرم

 و ،شـود  مي آغاز خاطر در ها وسوسه ،منهيات و اتمحرم به قلبي تعلق با .كند پيدا محرمات
  .گردد مي آسوده بالها اين از چشم حفظ اب لكن

 .اسـت  آگاه كنيد مي آنچه به تعالي خداي : »يصنعون بما خبير اهللا ان« :فرمايد مي ،تهديد اما
 رنظ« :فرمايد مي )ص(اكرم رسول حضرت .نمايند اجتناب گناه از مردم كه است كافي تذكراين  
 ياخـد  ،نمايد راترك ان كس هر .انشيط تيرهاي از زهرآلود است تيري ،زن محاسن به كردن
 اعتيـاد  درجـه  اوبـه  بـراي  چرانـي  چشم كه كسي ولي »دانچش مي او به را عبادت لذت تعالي
  .نمايد درك را مناجات و عبادت لذت كه است محال ،رسيده

 مـن « نـه  آمـده  »ابصـارهم  مـن « فهشري اين آيه    در ،بصر نه است عين ،چشم معناي اصل
 و چشـم  ميـان  اسـت  فـرق  فارسـي  در كـه  چنـان  ،بصـر  و عين ميان است فرق زيرا »عيونهم
 لـذا  .آن ديـد  كيفيت از نظر قطع است چشم خود مقصود كه رود بكار وقتي چشم كلمه.ديده

 ،آن ديد كيفيت توصيف موقع و ديده كلمه استعمال ،چشم زيبايي و تناسب توصيف درهنگام
 اين  .ننهند فرقي دو اين   ميان اشتباهاً گاهي گرچه ،نيست صحيح و مناسب چشم كلمه كاربرد
 لكـن  اسـت  چشـم  خـود  عـين  .فارسي زبان تا است توجه مورد بيشتر عربي زبان در تفاوت
و فصـاحت  مراتـب  حفـظ  با نرواي  از .باطني يا دشبا ظاهري نگاه چه ،چشم كار و نگاه ،بصر
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 نگـاه  كيفيـت  مقصـود  نجـا اي  در چه ،»عيونهم من يغضوا« نه فرمايد مي »صارهماب من يغضوا« بالغت
  .چشم خصوصيات نه است

 غـض  لغـت  دو هـر  چـه  اگر .است دادن كاهش معناي به »غض« ماده از »يغضوا« كلمه
 عـين  همراه پلكها نهادن برهم معناي به غمض لكن ،شود مي استعمال چشم مورد در وغمض

 غـض  و ،آيـد  مـي  نظر بصريا با غض اما .نمودن صرفنظر كاري از يعني عين غمض و آيد مي
 نگاهتـان  يعنـي  »ابصـارهم  مـن  يغضـوا « از منظـور  بنـابراين  .نگـاه  دناد كاهش يعني نظر يا بصر

  .نكنيد تماشا و نشده خيره ،دهيد راكاهش
 آن  زبـان  از لقمـان  سـوره  در .شـود  مـي  مالحظـه  غض معني همين نيز ديگر آيات   در
 .فريادنزن يعني ،ده كاهش را خود صوت »صـوتك  من واغضض« فرمايد مي فرزندش به بزرگوار

 كـه  چنان.كنند رعايت استاد پيش در كه شده توصيه سالكين و طالبين به دقيقه اين   خصوصاًم
 »للتقوي قلوبهم اهللا امتحن الذين اولئك اهللا رسول عند اصواتهم يغضون الذين ان« :ايدمفر مي ديگري هاي  در

 كـه  هسـتند  كسـاني  آنـان  ،دهند مي كاهش خدا رسول حضور در را خود صداي كه نيكسا :
ـ  اي« رسـد  مـي  خطاب وقتي آنكه مانند .است آزموده تقوي به را دلهايشان متعال خداوند  انزن
 آنـان  بخصوص ،بگيرند درس اين آيه    از بايد نيز پاكدامن زنان »نيستيد ديگر انزن ندانم شما پيغمبر
 برخـوردار  عاليـه  تعـاليم  از كه اي  محترمه بانوان يا و هستند اي  جليله خاندان و دودمان در كه

  .است سايرين ماوراي وظايفشان و ديگرنبوده زنان مانند ،اند الهي استاد تصديق مورد و شده
 عورتهـاي  »فـروجهم  يحفظوا« يا »فروجهن يحفظن« فرمايد مي مذكور آيات   در قرآن كه اين

 مـرد  و زن ميان آسماني دين احكام كه دهد مي نشان ،مرد يا باشند زن خواه بپوشانند را خود
ـ  بخمرهن وليضربن« .بپرهيزند زشتي و منكر هر از و باشند پاكدامن بايد دو هر ،ننهاده فرقي  يعل
 عـورت  ستر ،جهالت اماي  در .بپوشانند را خويش سينه و گردن ،خود يها  يروسر با : »جيوبهن
 داد دسـتور  اسـالم  ،بود نمايان گريبانشان و سينه كه پوشيدند مي هاييپيراهن زنان ،نبود معمول

  .بپوشانند نيز را مواضع اين بايد كه
 نسـازندمگر  آشـكار  را خـود  زينتهـاي  :>...ظهرمنها ما اال زينتهن يبدين وال« :فرمايد مي نيز

 كـه  شود قاطال هايي زينت به زيور .فارسي در زيور از است اعم زينت كلمه ...پيداست چهان
 نجـا اي  در.است ان به متصل و بدن از خارج آرايشهاي و زيورها همه ،زينت و جداست بدن از

شـده  اسـتثنا  كـه  مـواردي  در مگـر  سـازد  ظـاهر  را هـا ان نبايـد  زن كه است هايي زينت مراد
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 ندارنـد  زن بـه  حاجت كه طفيلي انمرد و ...و ،انشوهر ،انپدر ندانم مخصوصي عده به همنآ
 ؛است مراتبي هم را زينت دادن نمايش البته .ندارند را زن از برخورداري قدرت كه يانوكودك
 كـه  باشـد  طـوري  انرفتارشـ  و مشي يعني ...نكوبند زمين به را خود پاهاي كه مايدرف مي بعد

  .ننمايند را انديگر توجه جلب
 بـه  مـؤمنين  گروه اي  : »تفلحون لعلكم المؤمنونها  اي  جميعأ اهللا  الي توبوا« :فرمايد مي كه انپاي در

 كوتـاهي  الهي فرامين انجام در كه است هشدار ،شويد رستگار كه باشد گرديد باز خدا سوي
  .نكنند
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  تمحرمي متغير مرزهاي

 مراتب لكن ،محرمند او به انسان مادر و همسر .است مراتبي را نامحرميت و محرميت
 مـادر  بـه  پسـر  و است محرم برادر به نسبت خواهر همچنين .است متفاوت ها محرميتاين  
  .باشد آشنا خود وظايف به اي مرتبه هر در بايد سالك و نبوده يكسان محرميت اين ولي

 بـه  نامشـروع  بطـور  فـردي  اگر .است حرام ،شود حرام ارتكاب موجب كه نگاهي هر
 خـواهري  بـه  بـرادري  ناكرده خداي اگر .است نامحرم او به نسبت شخص آن   ،بنگرد ديگري

 كـه  بنگـرد  چنـان  برادري به برادري يا برعكس و مادر به فرزندي يا خود برادر به ياخواهري
 نـامحرم  او بـه  نسـبت  فرد آن   مقام اين   در و حرام نگاه اينمسلماً ،شود نفس تحريك موجب
  .است

 عـدم  نتيجه در كه است نفساني تحرك و شيطان اغفال و اغوا ،انحرافي امور اين   علت
 ،باشـد  كامـل  اصول ساير و توحيد به او ماناي  كه كسي .آيد مي دوجو به نفس تهذيب و تزكيه

  .نمايد مراقبت آن از سخت و نكند اطمينان خود نفس هرگزبه
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  ضمبغو حالل ،طالق
 رعايت عدم در افراد ساير .است عموم ماوراي ،حق طريق سالكين وظايف و تكاليف

 اسـتادالهي  مقـدس  مكتـب  در كـه  سـالكي  اما ،نباشند مسؤول كه بسا مكروهات و مستحبات
 تركواجب به رسد چه ،نمايد مراعات حق رضاي به را امور اين   امكان حد تا بايد يافته تربيت

  !اي كبيره ارتكاب يا
نوافـل  به مباشرت ،محرمات و واجبات رعايت بر عالوه كه است بشارت را سالكيني
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  .رسيد نتوان عليين عليا مقام به دو اين مراعات بدون كه ،نمايند مكروهات از اجتناب و
 يكـي  .است مراتبي كراهت و استحباب لحاظ به را مكروهات و مستحبات از يك هر

 اجتنـاب  بـه  شديد توصيه ،تصورش مافوق كراهت علت به كه است طالق مكروهه اعمال از
  .است آن از

 و مبغـوض  اعمـال  و امـور  تمـام  كـه  حالي در !منفور و مبغوض است حاللي ،طالق
 به آلود خشم طرفي از اسالم كه چيست مبغوض حالل پس ،شده تحريم ،اسالم رنظ منفوراز
 قـرار  او جلـو  در قـانوني  مـانع  ديگـر  سـوي  از و ،اسـت  بيـزار  او از و نگرد مي دهنده طالق
  ؟دهد نمي

 قـانون  آن   براي نرواي  از ،قراردادي نه است طبيعي اي  علقه ازدواج كه است اين   حقيقت
 يـك  مربوطبـه  پيمانها اين   .وكالت و اجاره و رهن مانند قراردادي پيمان نه شده وضع طبيعت
 در وغريـزه  طبيعـت  زيـرا  ،نشده وضع طبيعت قانون آنها براي و است اجتماعي امور سلسله

  .است استوار يگانگي و محبت و مهر پايه بر ازدواج پيمان لكن ،ندارد يدخالت آنها
 قـانون  داراي طبيعـت  مـتن  در ،رداديقـرا  قـانون  هـر  از پيش ،ازدواج مانند نيز طالق

 چـه  .انفصال و جدايي ،طالق و است اتصال و محبت و يگانگي پيمان ،ازدواج .است طبيعي
  .شود رعايت طبيعت قانون بايد طالق در چه و ازدواج در

 از است فرعي ،همكاري و است استوار محبت و يگانگي اساس بر ازدواج پيمان اصل
 زن ،ازدواج طبيعـي  مكانيسـم  در .است همكاري مبناي بر قراردادي پيمانهاي اما .آن فروعات

 از وزن گردد خاموش او به نسبت مرد محبت شعله اگر .دارد محبوبي مقام خانواده كانون در
 ومحبـت  مهـر  مبنـاي  بر كه پيماني و خورد مي برهم خانواده نظام ،نمايد قوطس محبوبي مقام

  .نيست قدرت و زور تابع ،باشد استوار
 لكـن  ،كند عادالنه همكاري به ملزم را نفر دو تواند مي قانون ،اجتماعي قراردادهاي در

 به تانسبت نمود باهم صميميت و دوستي به ملزم را نفر دو توان نمي قانوني قدرت و اجبار به
 محبـت  وروابـط  نمود زن از محبت سلب مرد كه موقعي .شوند سعادتخواه و فداكار همديگر

 ودوسـتي  محبوبيـت  مقـام  در را دو آن    قـانون  قـدرت  بـا  توان مي چگونه ،رفت يانم از آميز
 بـراي  چـه  اگـر  .نگـرد  مي تأسف ديده با ناگوار وضع اين هب اسالم كه است اين   ؟نگاهداشت
 اثـرات  حصول عدم صورت در ولي ،فرموده صادر اي  حكيمانه دستورات ،طالق از جلوگيري

  .نيست سامانناب وضع آن بقاي به راضي ،مثبت و مفيد
از و ندارم دوست را تو من بگويد كه اوست از مرد محبت سلب زن به اهانت بدترين
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 زن اجبـار  و زور بـه  كـه  بگـذارد  او جلـوي  در قـانوني  اسالم كه رواست اي آ حال .متنفرم تو
 هزينـه  و نگهداشـت  مـرد  خانـه  در را زن توان مي اجبار به آري ؟شود نگاهداري مرد درخانه

  .شود نمي جاداي محبت دو آن بين وسيله بدين ولي ،كرد تأمين را وا نفقه و نگهداري
 زن ،نـورزد  مهر خود همسر به مرد وقتي .اوست به مرد محبت معلول ،زن محبت اكثر

 صـورت  اصـالحي  اگر حكيمانه دستورات انجام از بعد نرواي  از .كند مي محبت سلب او از نيز
  .داند نمي جايز را ماننابسا زندگي چنان ادامه اسالم ،نگيرد

 خـانواده  و نيسـت  او از مـرد  محبـت  سـلب  ماننـد  زن ناحيه از محبت سلب آغاز اما
 زن بـه  بايـد  كـه  اوسـت  و سپرده مرد به را خانواده سعادت كليد ،طبيعت .كند نمي رامتالشي
 رود نمـي  بـين  از تنها نه زن به مرد محبت معموال ،زن ناحيه از مهري بي شروع با .كند محبت

 را زن توانـد  مـي  محبـت  ابراز با ،باشد عاقل و دانا مردي اگر .كند تيزتر را آن   است ممكن كه
  .آورد سرمهر بر

 بـا  او .بارداري اماي در خصوصاً است شوهر مهر مورد در كنجكاو و حساس بسيار زن
 بيـرون  عالم از كلي به خواهد مي گاه و شده خوشحال درونش در بچه حركت اولين احساس
 و مهـر  به نسبت زن توقع ،اماي ناي در .نمايد خود بچه به معطوف را توجه كمال و كند خلوت
 گـردان  روي و چيزها بعضي خواهان او دل گاه دوران اين   در .است نوروزافز همسرش محبت

  .باشد زن حال مراقب خاص توجه با و دهد اهميت امر اين هب بايد مرد ؛ديگراست برخي از
 از مـردان  بيشتر متأسفانه لكن ،است ديگر اوقات ماوراء مرد فوظاي بارداري مدت در

 ،شـده  كاسـته  وجـاهتش  از و گشـته  ناموزون امشاند  كه زني .كنند مي خالي شانه وظايفاين  
 درآينده كه است خوشحال زحمات اين ههم با ،شود مي عارض او به متوالي دردهاي و تهوع

 اگـر  ،زحمـات  و افتخـارات  ايـن    قبـال  در .گـردد  مـي  نايـل  شـدن  ادرمـ  افتخـار  بـه  نزديك
 و دهـد  مي حقارت به را خود جاي افتخار اين    ،شود اعتنا بي بچه و زن به شوهرناجوانمردانه

  .است احتضار كه افتخار نه ،او براي آبستنياين 
 ايـن .همسراسـت  به نسبت خود احساسات و عواطف مداوم ابراز ،مرد مهم وظايف از

 كوهسـاران  باران مانند به مرد عواطف .شود مي فرزندش به سبتن زن عواطف افزايش سبب امر
 كوهسارسـرازير  از بـاران  اگـر  .ريـاحين  و گلها منزله به فرزندان و چشمه منزله به زن و است
 .نمايـد  سـيراب  را ريـاحين  و گلهـا  ،خويش زالل آب با تواند نمي شده كشخ چشمه ،نشود
.شوند مي پژمرده گلها و خشك چشمه ،ددنگر سرازير حقيقت باران همچون محبت اگر آري
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  .است مرد عواطف و محبت و مهر از خانواده صفاي پس
 را همسـرش  ،دوم زن نمـودن  اختيـار  خـاطر  بـه  و هـوس  و هوي راه در كه شوهري

 محبت به زن نياز جايگزين و كند جبران را او مهري بي اين   تواند مي چيزي چه ،دهد شكنجه
 بـراي  و اسـت  مخـالف  سـخت  شوهر ناجوانمردانه طالق با ماسال كه است اين   ؟شود شوهر

  .است فرموده ادرص مهمي دستورات ،آن از جلوگيري
 :»انباحسـ  تسـريح  او بمعروف فامساك« كه گيرد مي پيمان مرد از ازدواج موقع تعالي خداي

 شـرعي  داليـل  بـه  وقتي و ،كنم نگهداري خوب همسرم از كه بندم مي پيمان و عهد من يعني
  .دهم طالق را او احسان و نيكي به ،شد او طالق ربناب

 قـال  و حـال  زبـان  بـه  ازدواج مقـام  در بايـد  مـرد  كـه  فرمايـد  مـي  )ع(صادق حضرت
 ،باشـم  وفـادار  خـود  پيمـان  و عهـد  بر كه شوم مي متعهد من : »اهللا اخذ الذي بميثاق اقررت«گويد
 فـي  هللا اتقـوا « :فرمايد مي )ص(رماك رسول حضرت .»انباحس تسريح او بمعروف فامساك« پيمان همان

 شـما  دسـت  در الهـي  امانـات  زنـان  »اهللا بكلمـه  فـروجهن  استحللتم و اهللا هانبام اخذتموهن كمانف اءسالن
  .هستند

 خـود  زنـان  گونـاگون  هـاي   بهانـه  به ،طالقند صدد در كه مانياي  سست هوسران مردان
 اين  در هم امروز حتي !زائيده دختر او چرا كه بهانه اين هب مثال ،دهند مي قرار شكنجه راتحت

  .شود مي ديده زيادي يها يناراحت باب
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  قطال در حكيمانه موانع
 از ،عقد خالف بر :نموده صادر اي  حكيمانه دستورات ،طالق از جلوگيري براي اسالم

 از يكيمسلماً .است عدلين حضور نيز و ماهانه عادت از زن بودن پاك ،طالق صحت شرايط
 راپنـد  مرد و زن آن   بتواند عادل فرد تا است شرعي مسائل به آشنايي حدي تا عدالت شرايط

 و رانصـيحت  آنها و باشد واقف خود وظايف به بايد طالق مجري ،آن بر وهعال .دهد رزاند  و
 دورا آن   شـوهر  و زن نـه  و طـالق  مجـري  نـه  كـه  رهگـذر  دو حضـور  بـا  اما .كند راهنمايي

 وحضور باشد صحيح تواند مي طالق اين هچگون ،را جينزو اين   شاهد دو آن   نه و شناسند مي
  !؟آميز حكمت دواين 

 را زن چنـان  تعـالي  و تبارك خداوند ناحيه از جبرائيل :فرمود )ص(اكرم رسول حضرت
بزرگـوار  آن   .داد طـالق  را او تـوان  نمـي  فحشـاء  مورد بجز كه نمود توصيف و توصيه من به
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 مااحل« ندهيد شكنجه خود زنان به هوس و هوي راه در و طالق از بترسيد مردم اي  :فرمايد مي
  .»الطالق من اليه غضبا شيئأ اهللا

 ميـان  در گرچـه  .اسـت  »حكميـت « ،طـالق  بـراي  قـرآن  و اسـالم  مهـم  تعاليم از ديگر
 نـدرت  بـه  هـم  عمل در متأسفانه و باشد اختالف آن   استحباب يا وجوب بر است فقهاممكن
 .عقـاب  موجـب  آن   ترك و است واجب حكميت ،قرآن صريح نص طبق بر اما ،شود اجرامي
 بـه  كمـال  حـد  در بايـد  ،گردنـد  مـي  انتخاب حكم عنوان به مرد و زن خانواده از كه دونفري

 و زن ميـان  ترسـيديد  كـه  مـوقعي  :فرمايـد  مـي  متعـال  خداوند .باشند آشنا خود وظايفشرعي
 ،كنيـد  انتخـاب  مـرد  نكسـا  ناحيه از حكمي و زن كسان ناحيه از حكمي ،افتد شوهرانفصالي
 .گردانـد  مي موفق را آنان خداوند ،شنداب شوهر و زن ميان اصالح خواهان حقيقتأ اگرحكمين

  .»بينهما اهللا يوفق اصالحأ يريدا ان اهلها من حكمأ و اهله من حكمأ فابعثوا بينهما شقاق خفتم انو«
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  دزه حقيقي مفهوم

 برخـورداري  قـرآن  زيـرا  .نيست آن  پاكيزه نعمتهاي و متاع و دنيا از كلي اعراض ،زهد
 مـن  قـل « است نموده سرزنش را آن   كننده تحريم و تجويز را آن   پاكيزه نعمتهاي و دنيا ازمتاع
 آن  زهيپـاك  نعمتهـاي  و دنيا متاع كه كيست بگو : »الـرزق  من الطيبات و لعباده اخرج التي اهللا زينه حرم

  ؟كند مي تحريم ،ساخته نمودار بندگانش براي كه را الهي وزينت
 اسـت  خبـري  بـي  از ،آن نيكـوي  متـاع  و دنيـا  از كلي اعراض به زهد تفسير ،بنابراين

 اي  : »لكـم  اهللا احـل  مـا  طيبـات  تحرمـوا  ال آمنـوا  الـذين  هـا   اي  يـا « كـه  الهي فرمان خالف در وحركت
  .است گردانيده حالل شما بر خدا كه را كيپا نعمتهاي نكنيد تحريم ،ماناي اهل

 خـود  مـادي  امكانـات  و اموال ،آورده دست به را الهي نعم مشروع طريق از كه كسي
 دسـتگيري  فقـرا  از كـرده  ادا را خـود  واجبـه  حقـوق  ،كنـد  مي صرف خداپسندانه موارد رادر
 رديـف  در نـه  او حركت ،نمايد مي شايان خدمات مسلمين و اسالم به امكانات اين   با ،كند مي

  .است ايلضف زمره در كه محرمات
 مسـلمانان  محروميت با تا است اسالم دشمنان و بيگانگان ناحيه از تبليغات چنين غالباً

 گـاه  ازاينـرو  .بيفزايند خود سلطه مراتب بر آمده در آنان چنگ به امور زمام ،الهي نعمتهاي از
 رااختيـ  بـه  وادار را مردم ،كفر لباس به ملبس باطناً و روحاني و اسالم لباس در ظاهراً اي  عده
 فرزندان تحصيل از را مردم تبليغاتي چه با كه نرفته ها خاطره از هنوز !اند  نموده ناتواني و فقر
 بـه  آنـان  توصيه نيز و ،گردند خارج اسالم دين از مبادا كه داشتند مي برحذر مدارس در خود

ـ  بعـد  امـا  !دارد مـي  دوست را فقر ليتعا و تبارك خداي كه بود مسكنت و فقر تحمل  رأي هب
 را قـدرت  امتيـازات  حتي اوقات اكثر ناناي  !شاننداي  خود مردم ترين مرفه كه شد مشاهده العين
 وقـدر  قضـا  و محتـوم  سرنوشـت  از گري سفسطه با و داده جلوه پست و خوار مردم نظر در

 بـه  قناعـت  بـا  را مـردم  هم يگاه .گردند زبون و درآمده زانو به مسلمانان تا گفتند مي سخن
،حقـه  معـارف  و علـوم  باطنيـه  معـاني  در تفكـر  و ادراك از ممنوعيت و علم ظواهر يلصتح
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  .اند نموده تخدير
 و نگيـرد  قـرار  اصـلي  هـدف  دنيـا  كـه  اسـت  آن   حقيقي زهد ،اسالمي منابع اساس بر
 مرتبه ليترينعا كه خدا به تقرب براي ماسوي و دنيا از اعراض معني است اين   .نشود پرستش

 بـر  حـذفي  چنـين  زيرا .نيست زندگي از دنيا نعمتهاي حذف حقيقي زهد بنابراين .زهداست
  .است تازان يكه براي ميدان كردن خالي منزله به و بوده الهي خالفمشيت

 حقوق چون ،نبود مكروه او براي داشت كه مادي امكانات و سيم و زر همه آن   قارون
 سـيم  و زر بـه  او دل كشـش  ،ننمـود  ادا را آن   و ورزيد امتناع ،دكردن مطالبه وي از تعالي  حق

  .بود مكروه ،دنيا واموال
 شـان اي  دل كـه  زيرا شدند روزگار فرعون فردا ،نديدند خواب در دانگي كه كساني بسا

 داغ آثـار  از اثـري  فـردا  ،نهادند او اختيار در دنيا اموال كه كساني بسا و .بود دنيا حرص آلوده
 ايـن   دنياگذار ديندار مرد سرانجام .بود سپرده خدا به خويش دل او ،نگشت ظاهر وي بر دنيا
 يومئـذ  وجوه« است اين   گذار دين دنيادار مرد عاقبت و »مستبشره ضاحكه مسفره يومئذ وجوه« تاس
  .»غبره ها يعل

 كـه  اسـت  ايـن     ،نمايـد  بـدان  توجـه  كمـال  بايد سالك كه زهد مراتب از ديگر يكي
 و قـوا  تقويـت  موجـب  آن   در هشـياري  و آگـاهي  كـه  اسـت  معنـايي  پـر  ربسـيا  دنياگذرگاه
  .اوست شناختهاي به بخشيدن اصالت و انساني استعدادهاي

 از الهــي عامــل ايــن .اســت آرزو كــردن كوتــاه ،زهــد مراتــب از اي مرتبــه همچنــين
 كند مي جلوگيري انسان روان و مغز به اساس بي رؤياهاي و ها وسوسه و واهي ورودتخيالت

 و كنـد  متصـل  حقايق به را انسان كه اين   از عاليتر منبعي چه .سازد مي مربوط حقايق با اورا و
 افـق  از ،سـازي  ظـاهر  و نيرنگ و فريبخواري مانند پوشاند مي را حقيقت و معني جمال آنچه
  .سازد دور دلش

 بهمربوط صرفاً آرزوها و آمال نكهاي  يكي :معنا دو به است آرزو طول ،شقاوت عالئم از
 خاطر به نه ،شقاوت عالمت و است مذموم كه دنيا خاطر به يعني ،باشد ماديات و مادي عالم
 از بخواهـدحتي  كه باشد معنوي و مشروع ولو آمال كه اين   ديگر .است معنويت عين كه خدا

 .نكنـد  فعـاليتي  و تـالش  آمـال  ايـن  هب رسيدن قبال در ولي ،گردد متجلي معنوي رنو ماديات
  .است شقاوت عالئم از نيز فعاليت و تالش كوچكترين بدون معنوي و الهي ويآرز بنابراين
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 : »عنـدالمحارم  التـورع  و الـنعم  عند الشكر و االمل قصر الزهد« :اند  فرموده الهي عظام پيشوايان
 درموقـع  تـورع  و نعمتهاسـت  از برخـورداري  هنگـام  در شـكر  و آرزوست كردن كوتاه زهد

  .محرمات با رويارويي
 امـل  طـول  رواني بيماري از و نيابد تحقق حق طريق سالك در آرزو كوتاهي كه مادام

 بـه  را او ،نرسـد  شكر مقام به لفظأ نه و عمال تا و ،نهد گام شكر عالم به تواند نمي ،نشود رها
 چـه  ،عمل بر است مقدم تفكر ،مقدس مراحل اين   از يك هر طي در .نيست راهي تورع عالم
 سـوي  بـه  تفكرش كه كسي .نيست پذير تحقق زهد مراحل اين   از يك هيچ الهي تفكر بدون
  .است زاهد او ،است خواهان خويش دل در را حق نور تابش دوام و گرفته اوج قدس عالم

 ،شـكر  مراتب از .خداست پسند مورد كه جايي در الهي نعمتهاي از استفاده يعني شكر
 فـيض  در تفكـر  .اسـت  روح هسـازند  عوامـل  عـاليترين  از يكي كه است الهي لطف در تفكر
 از دسـت  و ندهـد  دسـت  از ارزان را خـود  گرانمايـه  اوقـات  انسـان  كه شود مي سبب هستي
  .ندارد بر تالكما و خيرات تحصيل تكاپوو

 غوطـه  هنگـام  در انسـان  كـه  اسـت  خاصي انبساط و سرور جاداي   ،شكر مهم نتايج از
 »يحزنـون  هـم  ال و علـيهم  خـوف  ال اهللا اوليـاء  ان اال« شـود  نمـي  مختل شدايد و مصائب در ورشدن
 ايـن   از مقصـود  چـون  .گـردد  مـي  محرمـات  بـا  رويـارويي  در كامـل  پرهيزكـاري  به وموفق

 نيـز  مكروهـات  كمتـرين  از حتي سالك ،ستها  يزشت و ها  يپليد زا روح صيانت پرهيزكاري
  .پردازد مي مستحبات و نوافل انجام به شرايط جمع رعايت وبا نموده اجتناب

 بـه  موفقيت ،نيابد انجام كمال مرتبه به و احسن نحو وبه شرايط با توأم فرايض تا هالبت
 صـدمه  فـرايض  بـه  بسـا  چـه  و نيست ممكن بايد و شايد كه چنان مستحبات و نوافل انجام
 ،فـرايض  از بعد بنابراين .رسد افراط مرتبه به مستحبات در اصرار كه وقتي بخصوص ؛رساند
  .است مؤثر انسان معنوي جنبه تقويت در ،اعتدال يتشرطرعا به تمستحبا انجام

 پنهـان  عقل در آنچه آيد مي بيرون حكمت واسطه به :فرمايد مي )ع(صادق امام حضرت
 بـر  نمـايي  مـداومت  گـاه  هر .است نهان حكمت در آنچه گردد ظاهر عقل واسطه به و است
 و ،اسـباب  تو بر شود مفراه و ،خيرات درهاي تو روي به شود گشاده ،نوافل و صالحه اعمال

 بـه  خـويش  رحمـت  به تو بر تعالي  حق دهد روزي و ،حجاب تو چشم وجل از شود برداشته
  .حساب غير

جهـت  از مـن  بـه  جويد مي تقرب من بنده :فرمايد مي قدسي حديث در متعال خداوند
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 آن  به كه گردم مي او گوش ،داشتم دوست را او كه وقتي و دارم دوست را او كه آن   تا ،نوافل
 .دهـد  مـي  حركـت  آن   به كه گردم مي او دست و بيند مي آن   به كه شوم مي او چشم و شنود مي

 اگـر  و كـنم  مـي  عطا ،كند سوال من از اگر و كنم مي اجابت را او بخواند مرا راگ هنگام دراين
  . ... كنم مي عطا باز ،باشد ساكت

 هـر  تعـالي   حـق  كه است نوري بلكه ،نيست تعلم كثرت به علم« :فرموده )ص(اكرم رسول حضرت
 بـال  كنـد  تحمـل  و را غيب تاببيند گشايد مي را او قلب انديدگ نور ان به و كند افاضه او به دارد دوست را كه
 پشت و غرور دار از كردن دوري« :فرمود?هست عالمتي را او ااي  خدا رسول اي  :گفت شخصي .»را
 بـدون  مقام اين هب نيل .»اجل رسيدن از پيش موت ايبر شدن مهيا و خلود دار به كردن رو و ان به زدن پا

  .نيست ميسر ورع و تقوي حصول
  



 209 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

  
  

  يتقو و زهد
 مقام به رسيدن و تكامل جاده پيمودن و حق سوي به سلوك و سير براي توشه بهترين

 بهتـرين  تحقيـق  به كه برداريد توشه : »التقوي خيرالزاد انف تزودوا و« است تقوي ،انسانيت واالي
  .است ويتق توشه

 ازآشيان كه زيبايي مرغ آن  .است تقوي ،انسان براي استوار و محكم حصن و امن حرم
 از كـه  است بلندي مقام تقوي .است تقوي ،آمد پرواز به عارف دل هواي در و برخاست ازل
 علـم  .»اهللا يعلمكـم  و واتقـواهللا « فرمايـد  مـي  متعال خداوند چنانكه ،داي  پديد دانش و علم نورآن  
 مطالب وكشف حقيقت و نور محض علمي چنين .است اكتسابي علم از غير تقوي از هلحاص

 متقـي  انسان دل و قلب و زده سر الهي انوار مبدأ از كه است نوري آن   ؛است حقايق ادراك و
  .پرهيزكار مردمان به مخصوص است موهبتي و فيض ؛ساخته روشن را

 اخـالق  زيـور  به آن   يافتن ينتز و نفس تزكيه از پس كه است اي  ملكه و حالت تقوي
 مخالفت كه اي  قوه و داي  پديد معاصي از خودداري استعداد ،آن از و گردد ميسر را انسان نيكو

 رنجـي  وعبادات طاعات انجام از تنها نه ،گرديد ميسر تقوي كه را كسي .كند آسان را نفس با
 و معاصـي  قـبح  ،بصـيرت  چشم به و برد مي لذت پروردگار با مناجات و عبادات از هك ،نبيند

  .نباشد هم ازعقابي ترس يا بهشت وعده نكهاي ولو نمايد مي اعراض آن از و ديده را مخالفت
علم انوار تاللؤ محل او مطمئنه نفس و سليم قلب ،نمايد حق ياد به مداومت كه كسي
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 چيـز  هـر  و شود منكشف وي بر اشياء حقيقت ،دل نورانيت و صفا قدر به و گردد حكمت و
 كمال هر منشأ و فضيلتي هر اصل بلكه ،تقوي حقيقت و اصل نرواي  از .شناسد خود جاي ابهر

  .است پروردگار شناسايي و محبت و انس و توجه ،احساني و فيض هر وسرچشمه
 الـه  ال« گفـتن  مثـل  زباني ذكر فقط نه آنهم كند ذكر را خدا مدام بايد حق طريق سالك

 .باشـد  دل و قلـب  از حـاكي  بايـد  زبان لكن ،نيست فايده بي نهااي اگرچه ،»اهللا انسبح« يا »االاهللا
 رذكـ  در و مانـد  خبـر  بـي  او بـه  توجـه  و ياد از دلش و كند زبان جنباندن به قناعت اگرانسان
  ؟شود محسوب ذاكرين از است ممكن چگونه ،يابد انتقال مسمي به اسم از نتواند اسماءالهي

 ،ديگر عبارت به و احديت حضرت به است متا توجه و خلق از انقطاع ،تقوي حقيقت
 از نـوري  ،حـق  بـه  دل گردانيـدن  متوجـه  از بعـد  .حق غير به توجه از است قلب نگاهداري
 پديـد  اي  قـوه  و ملكـه  و حالـت  ،آن اثـر  در كه گردد مي افاضه انسان قلب به ازلي مبدأفياض

 طبيعـي  ميـل  مخـالف  اهآنگ و گردد مي آسان را وي نفس بر استيالي ،نآ واسطه به كه آيد مي
  .»المتقين من اهللا يتقبل ماان« است اعمال و عبادات قبولي ،تقوي ممتاز نتايج از .نمايد سيرمي

  :است مراتبي و درجات را تقوي
ـ  ،مكروهـات  بلكه محرمات ترك يعني معاصي از خودداري - اول  چشـم  كـه  ايـن  هب

  .دارد نگاه يتعال حق نافرماني و مخالفت از را خود اعضاي تمام و وگوش
 را خـود  كـه  اين هب ،مستحبات بلكه واجبات از طاعات و عبادات آوردن جا به - دوم
 باشـد  حق رضاي جهت به او طاعات و عبادات و ،دارد نگاه شرعيه نواهي و اوامر ازمخالفت

  .گيرد خود به غالمي و مزدوري جنبه او عبادت كه ،دوزخ از خوف يا و بهشت شوق به نه
  .است مايل آن به شيطاني قواي و بهيمي نفس آنچه از داري نخويشت - سوم
 رياضـت  بـدون  و اسـت  زحمـت  و رنـج  مستلزم تقوي حميده صفت به اتصاف البته
 بهيمـي  نفـس  آالت را خود اماند  سالك اگر .رسيد نتوان معنوي مقام آن   به نفس با ومجاهدت

 شعارخود ،هستند بهيمي نفس جهسرپن اسير كه را هوسرانان و پرستان هوي رفتار و داده قرار
 ازايـن  دل روي نهـاده  فراتـر  قـدمي  تواند نمي هرگز نفشارد را نفس ،عقل سرپنجه با و سازد
  .بپيوندد حق به و گردد آشنا ربوبيت عالم به حق به توجه با و بگرداند اعتبار بي فاني عالم

 تورا تا كن اطاعت مرا ،نيازم بي و غني من« :فرمايد مي متعال خداوند قدسي حديث در
 تـورا  تـا  كن اطاعت مرا امر ميرم نمي كه هستم اي  زنده من !آدم پسر اي  .مانگرد نياز بي و غني
مـرا  ،شـود  مـي  اًفـور  باش گويم مي ،خواهم چه هر من !آدم پسر اي  .نميرد كه مانگرد اي  زنده
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  .»شود موجود پس ،باش بگويي خواهي چه هر كه كنم انچن را تو تا كن عتااط
 شـودو  مي حق صفات مظهر ،گشته عبوديت مرتبه كمال حائز كه كاملي مؤمن ،نابراينب

  .غنا - اول :فرمايد مي ارزاني مطيع عبد به را خود بزرگ اوصاف از صفت سه تعالي حق
  .خالقيت - سوم .هميشگي حيات - دوم
 آن  وارد ،نيسـت  اسـالم  ديـن  موافـق  كه صوتي تا نگهدار را خود سمع !سالك اي  پس

 و توبـه  آب بـه  را سـمع  و كنـد  جلـوگيري  آن   ورود از اسـت  دل دربـان  كه توحيد و گرددن
 .شـنوند  مي را دوست حديث الهي مردان ،قدس عالم در كه اند  فرموده بزرگان .استغفاربشويد

 نـاحق  از را زبـان  ؟بشـنود  را يار حديث تواند مي چگونه نشده ظفح ها   يآلودگ از كه سمعي
 حـديث  تواند مي چگونه ،گويند يار حديث الهي مردان كه فردا گويد قناح كه زباني ،نگهدار

  ؟ياربگويد
 تـا  ،محاسـب  خـود  اعمـال  بـه  و بـاش  مواظـب  نوافـل  و فـرايض  اداء بـر  سالك اي
 نگهدار دست .سازند آشكار تو بر »مسرورأ اهله الي ينقلب و يسيرأ حسابأ يحاسب فسوف« فرداحقايق

 عـام  ورع هنـوز  ايـن    .نـرود  فرمـان  زمين بر جز تا گهدارن قدم ،نرسد دوست دامن بر جز تا
 امـور  بـه  شـدن  مشغول و ناشايسته و نابايسته امور از احتراز و محرمات زا اجتناب كه ،است
  .است شايسته و بايسته

 خـاطري  اگر و نكند فكرت حقيقت عامل در جز انسان كه است دل ورع ،خاص ورع
 در شـهوات  كه را آرزوهايي و بروبد استغفار و توبه بجارو به را آن   يابد راه او دل به ناحق
  .سازد برطرف خوف و توكل نيروي به افكنده دل

 كـه  نيابي احمر كبريت ،پيرزن طبله در كه بدان هستي سعادت خواهان اگر !سالك اي
 وبـي  كـذايي  درويشـان  و ترسـايان  و راهبـان  صـومعه  از را حقايق .است خاصي مكان راآن  

 اسـالم  لبـاس  بـه  را خـود  ظـاهراً  ،حقنـد  درگاه مخذوالن از آنان .نيابي هك جويي چه خبران
 رياضـات  و شـان اي  ايمـان  بـي  كـردار  عاقبـت  .انـد   كـرده  بـر  در كفر لباس باطناً ولي اند  آراسته

 خورشيداسـالم  كـه  الهي مردان عاقبت لكن ،است »حاميه نارأ تصلي« شاناي  معني بي ومجاهدات
 »عاليـه  جنـه  فـي « وزد مـي  شاناي  تقرب سراي بر عنايت پرده از رامتك باد و تابد مي آنها دل بر

  .است
 .كنـي  اختيـار  بايـد  را راه كـدام  كـه  بـدان  سـعادتي  اگرطالب لقاء موعد و رضا مقام در
ةديـد  بر اسالم براق سم گرد ،كشند تو برديده »يومئذناضـره  وجوه« لطف كحل امروز اگرخواهي
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  .مكش در اسالم بند و قيد از پاي و كش عقل
 تـو  تـا  نمـا  مزين تقوي زينت با را خود ،سازند آشكار تو بر را حقايق كه خواهي اگر

 عنايـت  پـرده  در سـعادت  فرشـته  آري .»ممنون غير اجر ولهم« كه دهند قرار كساني رديف رادر
  .نهد كه دوش بر دست و داي بيرون كي تا است متواري

  



 212 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

  
  

  همكرم نفس و اماره نفس
 بـه  آيات   سلسله يك در .ندارد واحدي معناي موارد همه در دمجي قرآن در نفس كلمه

 : »المـأوي  هـي  الجنه انف الهوي عن النفس نهي و ربه مقام خاف من اما و« مانند است اماره نفس معناي
 بهشـت  ،كنـد  نهـي  پرسـتي  هـوي  از را خود نفس و نمايد بيم پروردگارش مقام از كه كسي

 را خـود  نفـس  هـواي  كه را كسي ديدي ااي  : »هويه الهه اتخذ من افرأيت« هاي  در يا .ستوا جايگاه
ـ   در هوي و اول هاي  در هوي از نفس نهي از مراد ؟داد قرار خويش معبود  نفـس  همـان  دوم هاي
  .نمود غفلت آن از آني نبايد و گرفته قرار عتاب مورد شديدأ كه است سوء به اماره

 تجليـل  آن   از كـه  اسـت  مـه مكر نفـس  معناي به نفس ،آن خالف بر ديگري آيات   در
 خـدا  كـه  نباشـيد  كسـاني  ماننـد  : »فسـهم ان سيهمانف نسوااهللا كالذين تكونوا ال و« مانند شده وتكريم

ـ   در و .بـرد  خودشان ياد از را آنان هم خدا و كردند رافراموش  ان قـل « :فرمايـد  مـي  ديگـر  هاي
 كه نيست كسي مردم زيانكارترين امبرپي اي  بگو : »القيامه يوم اهليهم و فسهمان خسروا الذين الخاسرين
 !بدهد ازدست را خود نفس كه است كسي بلكه ،دهد دست از دنيا در را خود مادي امكانات

 كـه  اسـت  مكرمـه  نفـس  بلكه ،باشد اولي آن   فراموشي كه نيست اماره نفس مراد آيات   ناي  در
 همـه  ،ببـازد  را آن   كسـي  هر كه او روحي شخصيت همان ،است انسان براي سرمايه ينرباالت
  .است باخته را خود چيز

 مـوالي  .انـد   نمـوده  بيان اي  ارزنده نكات باب اين   در نيز دين عظام پيشوايان و بزرگان
 صبح كه است كسي مؤمن : »عنـده  ظنون نفسه و اال يصبح ال و يمسي ال المؤمن ان« :فرمايد مي متقيان

 نلكـ  ،اسـت  امـاره  نفـس  مراد نجااي  رد .باشد او گماني بد مورد نفسش نكهاي  مگر نكند شام و
 ،فرزنـدگرامي  اي« :نويسـد  مي )ع(مجتبي حضرت گراميش فرزند به اي  نامه وصيت در كه آنجا
 ،دادي نفـس  از را چيـزي  اگـر  زيـرا  گرايد پستي به مگذار ،دار محترم و گرامي را خود نفس
 پاسـخ  نيـزدر  )ع(صادق حضرت .است مكرمه نفس مقصود »كند نمي پر را ان جاي ديگر چيز
خـود  نفـس  كـه  كسي« :فرمود آن   شأن در ؟كيست دنيا در مردم ترين عظمت با كه لسوااين  
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  .»نكند عوض ننموده برابر دنيا با را
 حاضـرنمي  هرگز ،بشناسد را نفس نبالت و جاللت و رفعت و مرتبه و مقام كسي اگر

 عقايـد  به معتقد يا و كند لهرذي اخالق به متخلق يا سازد قبيحه افعال به مشغول را او كه شود
 و علـم  صـاحب  او ،آمده پستي و انحطاط عالم اين هب شامخي مقام از نفس زيرا .نمايد باطله
 و مظهـرعلم  كـه  قدرتي و علم آن   ؛است بزرگواري و مجد و مناعت داراي و عتفر و قدرت
  .است الهي قدرت

 درايـن  ،گردد افاضه يتعال  حق از كه اي  ديده به مگر نشود شناخته و است محجوب نفس
 اسـت  امري نفس .دهد قرار خود پابند و عقال همواره را عقل و شده بينا خود عيوب به مقام
 مشغول باطله آرزوهاي و فاسده مشتهيات به را او نبايد عارف و سبحاني است سري و رباني
 ،حق وعارفين سالكين براي مشاغل بهترين .نبيند او غير و گردد بينا حق تجلي نور به تا سازد

  .نورانيت و روحانيت حصول براي است نفس تحليه و تخليه و تزكيه به اشتغال
 ميسر خداوندي محبت و دوستي تحقق بدون ،روحاني اخالق و انساني منازل در سير

 كـه  را داردقلبي دوست و است فرد خدا« :فرمايد مي )ص(اكرم رسول حضرت كه چنان ،نشود
  .»باشد منفرد او محبت در

 بـدون  مـانع  ايـن     ،اسـت  نفساني هواي پيروي ،حق طريق عارف سير موانع از مانعي
  .نيست ممكن رياضت بدون ،زهد كمال حصول و نشود رفع زهد

 غيرمطلوبه حركات از آنها منع به گويند را حيوانات كردن رام ،عرب عرف در رياضت
 نفـس  منـع  ،ياضـت ر از مـراد  موضـع  ايـن    در .خويش صاحب اطاعت در آنها دادن عادت و

 ملكـه  و ،دارد تعلـق  دو آن   بـه  آنچـه  و غضبيه و شهويه قوه متابعت و انقياد از است حيواني
  .شرعيه دستورات با است انساني نفس گردانيدن

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

 بهداشـت  رعايـت  و بـدن  نيـروي  حفـظ  بـه  عارفـان  كه اند  كرده گمان غلط به بعضي
 خـود  كسـي  نيست ممكن زيرا ،محال خود حد در و عقل خالف است امري اين   .اعتنايند بي

 .بـرد  بـين  از و سـازد  ويـران  ،اسـت  بـدن  و نفـس  كـه  را تكليف اداء وسيله و داند رامكلف
 مرتبه به تواند مي آن   نيروهاي و بدن وسيله به سالك و تسا جان آبادي سبب بدني ينيروها
  .او بر مسلط نه باشند انسان مسخر قوا اين بايد كه آن نهايت ،يابد ارتقاء كمال
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 شهوت مستغرق كه كسي .است دلبستگي و تعلق ترك ،دارد اهميت سالك براي آنچه
 مقصـد  عارفـان  لذا نبرد جايي به راه ؛باشد نداشته مقصدي هوسراني و كامجويي جز و گردد
 تـرك  بـدون  مقصـود  اين   حصول چون .اند  كرده شرط سالكين به را انساني بلند مقام و عالي
 طريـق  سـالكان  و رهـروان  بـه  آن   حقيقي معني به را نفس كشتن ،نيست ميسر هوس و هوي
  .اند شمرده تحليه مقدمه را تخليه اين و توصيه حق

 پنـاه  خـدا  بـه  رجـيم  شـيطان  و امـاره  نفس كيدهاي از همواره بايد حق طريق سالك
 خصـومت  و عـداوت  كمـال  در يكـديگر  با كه ماند را شخصي دو ،نفس و عقل مثل چه.برد
 بـه  كـه  است ديگري غفلت منتظر و مترصد كه باشد اي  حربه ها آن   از كدام هر وبدست بوده

 كشـي  نفس به ،گشت مؤيد و موفق عركهم اين  در كه كسي ؛رساند قتل به را او غفلت محض
  .گرديد رستگار

 نمودن وادار و باطله آرزوهاي و فاسده مشتهيات از است نفس منع كشي نفس از مراد
 از نيـز  و .كـاره  چـه  و باشد طائع چه يعني ،كرهأ و طوعأ شرعيه اطاعات و عبادات به اوست
 بايـد  سـالك  .عاريـت  ردا از اعـراض  و آخـرت  دوستي بر اوست ترغيب ،كشي نفس اقسام
 را خـود  عبـادت  و اطاعـت  و عمل مبادا كه شيطاني اغوائات و نفساني مكائد از باشد ملتفت
 دسـت  بـه  آنهـا  اقبـال  يا و نمودن خلق به و ريا گرفتار را او يا و ،شمارد بزرگ و نهد قيمت
ـ  اليـان تمب عاليم از .نمايد مردم ميان در او نيكي شدن منتشر يا و او به تبركجويي و بوسي  هب
 و سسـتي  ،خلـوت  در و كننـد  اطاعت و عبادت در مبالغه خلق محضر در كه آن   امراض اين

 ،درحقيقـت  صـفات  و حاالت اين   .جويند ترفع و تفوق محافل و مجالس در و ورزند كاهلي
  .گناهان اعظم و است باهللا شرك

 ،داده قـرار  خـويش  معبـود  و كـرده  هـم  تقويت كه تضعيف نه را اماره نفس كه كسي
 گرامي را خود نفس كه است كساني آن از واقعي عبادت ؟كند عبادت را خدا تواند مي چگونه
  .بكوشند خود روحي شخصيت تقويت ودر بدارند

 كه كسي .تمنيات و آمال از شدن بيرون و خودي محدوده از شدن خارج يعني عبادت
 كه آنان فقط ؟گردد خارج نخويشت محدوده از تواند مي چگونه او ،شود خود اماره نفس تابع

 اخـروي  حتـي  و دنيـوي  آرزوهـاي  از تواننـد  مي ،اند  كوشيده مكرمه نفس تقويت و درتجليل
  .برسند اهللا ماسوي از انقطاع مامق به و شوند خارج

از انصـراف  و كجـا  نفـس  بردگـان  و اسـيران  ،انقطاع و التجاء و استغاثه يعني عبادت
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 دعـاي  در .حـق  جمـال  مشـاهده  مقـام  بـه  شدن نايل نييع راستين عبادت !؟كجا اهللا ماسوي
 و ادراك مقـام  بـه  تواننـد  مـي  كسـاني  ،»يمانخواهـ  را زيبائيت و جمال تو از الهي« سحرآمده

 اماره نفس و تقويت را خود روحي شخصيت كه گردند نايل مطلق باييز و ازلي شهودجمال
 بـه  و رسـند  انقطـاع  مقـام  بـه  و گذرنـد  در ها  يخودپرست و ها  يخودستائ از ،كنند راتضعيف

 صفات را آن   حق طريق عارفان از اي  عده كه همان ،شوند متصف الهي سلبيه و ثبوتيه صفات
  .اند كرده اصطالح جالليه و جماليه
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  سنف تزكيه پرتو در زيباشناسي
 و چيسـت  زيبـايي  بدانـد  ،باشـد  زيباشـناس  كـه  است اين   سالك وظايف مهمترين از
 .نمايـد  مـي  محبـوس  پرسـتي  هـوي  منحـوس  و محـدود  فضاي در را خود وگرنه زيباكيست
 كـدام  از زيبايي كه آنند پي در ،كيست زيبا و چيست زيبايي كه موضوع اين   برابر در منطقيون
 يـا  جـواهر  ،اضـافات  يـا  انفعـاالت  ،كيفيـات  يا است مياتك مقوله از ااي   ،است وفصل جنس

  ؟نه يا كرد تهيه فرمولي آن براي توان مي ااي كه واين اعراض
 زيبـايي  به منحصر زيبايي اما ،است جزئي و ظاهري زيبايي به مربوط همه الذكر فوق امور

 ،آنهـا  ميـان  در و دارنـد  قـرار  باطني يها  يزيبائ انبوه ،ظاهري زيبايي مقابل در .نيست ظواهر
  .داردن راه آن بر چيستي و كيستي كه زيبايي چنان ؛است نمايان زيبايي عاليترين و كاملترين
 داشـته  وجـود  تواند نمي چگونگي و چيستي ،اتصال مقام در نيز الهي مردان برخي در 

 در وصـف  بـه  ولـي  شـود  ادراك كـه  اسـت  »يوصـف  ال و يـدرك  مما« زيبايي چنان زيرا ،باشد
  .اند نموده مشاهده را زيبايي و زيبا چنين كه آنان حال به خوشا.نيايد

 ظواهرمي در تنها را زيبايي و است خبر بي مطلق زيباي و باطن يها  يزيبائ از كه كسي
 ،كنـد  دركمـي  را زيبايي نوعي حواس از يك هر .است نكرده درك را زيبايي حقيقتأ او ،داند

 وغـروب  طلـوع  ،شـموس  و اقمـار  ،آسمان و زمين ،ستارگان ،گلها يها  يزيبائ ادراك چنانكه
 آن  از را ذائقـه  و شامه ،المسه ،سامعه مانند قوا ساير و است باصره قوه صومخص همه آفتاب
 چون البته.كند مشاهده تواند مي سليم عقل ديدگان تنها را حقيقي زيباي زيبايي .نيست اي  بهره
 ظـاهري  وذائقـه  المسه و شامه و سمع و ديدگان حتي آنگاه ،رساند مقام اين هب را خود انسان

 ايـن   در و انـد   الهـي  عقـل  فرمان تحت آنها همه زيرا ،نمايد مي ادراك را حقيقي ييازيب هم او
  .است گرفته قرار خيال و احساس از برتر اوجي در انسان ،مقام
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 نهـاده  وديعـه  بـه  انسـان  در تعالي خداوند را مقدس نيروي اين   ،شناسي زيبايي حس
 حاصـل  تجربـه  و احسـاس  از پس فكري و وجداني هاي  سرمايه اين هك برآنند اي  عده .است
 هـاي   دروازه و روزنـه  از نهـا اي  سـپس  و بوده محض خالي ابتدا در ذهن كه گويند .است شده

 بخـش  دو آنها احكام و ذهني و قلبي محتويات كه معتقدند بعضي نكل ؛اند  شده وارد حواس
 قـرآن  .اسـت  انسـان  فطري ديگر قسمتي و شده حاصل احساس از پس آنها از قسمتي :است
 يهااذايغشـ  الليـل  و يهـا جل اذا والنهـار  و يهـا تل اذا لقمروا يهاضح و والشمس« :فرمايد مي باره اين   در مجيد
 قـد  و يهـا زك مـن  افلـح  قد يهاتقو و فجورها فالهمها يهاسو ما و نفس و يهاطح ما و واالرض ابناه ما و والسماء
  .»يهادس من خاب

 فطـري  تقـوي  و فجـور  ،يقـين  و حتم طور به كه دارد داللت صراحت به آخر سوگند
 او نهـاد  در شناسـي  زيبـايي  غريزه و گرديده فطري الهامات اين هب مجهز ابتدا از انسان .است

  .است شده گذاشته وديعه به
 البـرو  علـي  تعـاونوا « :برخـورد  شريفه اين آيه    به فردي )ص(اكرم رسول حضرت زمان در

 ،رابداند عدوان و اثم و تقوي و بر حقيقي معاني خواست ،»انالعدو و االثم علي تعاونوا ال و التقوي
 ؟ »كنم اظهار تورا سؤال كه مايلي ااي  كني پرسش نكهاي  از قبل« :فرمود حضرت .رفت بزرگوار آن   پيش

 تقـوي  و بر حقيقي يانمع از كه اي  آمده تو« :فرمود حضرت .اهللا رسول يا بفرمائيد كرد عرض
 ايـن « :فرمـود  و مردگذاشت آن   سينه به را خود مبارك انگشت آنگاه ،»بپرسي انعدو و اثم و

 بر را تقوي و فجور زيراخداوند ،بشنو خود دل از را پاسخ و كن مطرح خود قلب به را سؤال
 و حـس  كـه  اسـت  حقيقـي  مربـي  محتاج انسان راه اين   در البته .است فرموده الهام انسان دل

  .دهد پرورش را او شناسي زيبايي درك
 از اي  جلـوه  ،شـده  ظـاهر  انجهـ  ايـن    در چهان و است باطني عوالم در حقيقي زيبايي

 بـه  بايـد  بنـابراين  .است ازلي جمال مشاهده ،زيبايي ادراك مرحله آخرين و جاستان زيبايي
 ظـواهر  در تنهـا  را جمـال  و زيبـايي  كـه  افرادي بسيارند چه .پرداخت باطني يها  يادراكزيبائ
 صـفات  و اخـالق  انصـاحب  زيبايي ،باطني يها  يزيبائ از خبري بي علت به و دكنن مي مشاهده

 ايـن   كوشـند  مي ،است الهيه اخالق در ها زيبائي معتقدند كه انان اما .كنند نمي رامشاهده لهيا
  .كنند زنده انديگر و خود در را زيباشناسي حس

 .اسـت  طالبين در زيباشناسي حس پرورش ،حقيقي مرشد و رهبر مهم وظايف از يكي
.گوينـد  نمـي  دروغ و نكـرده  غيبـت  ،كننـد  مشـاهده  اخـالق  مكـارم  در را زيبـايي  كه يانكس
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 ،باشد نكرده مشاهده را تانام و راستي زيبايي كه شود مي تانخي و دروغگويي مرتكب كسي
  .داد پرورش را سيازيباشن حس انناي در بايد

 كسـي  .باشد محبوس ظاهري يها  يزيبائ محدوده در كه است كسي فرد ترين بدبخت
 محبـوس  ياننفسـ  عـالم  منحوس و محدود فضاي در را خود و باشد ظواهر و نفس اسير كه
 به عشق يانشيط دام بزرگترين .سازد مي مسدود خود انج و دل بر را كمال و حريت راه ،كند

 از را وظـايف  شايسـته  جـام ان انتـو  و دارد مـي  باز تكامل از را او دل و روح كه است ظواهر
  .نمايد مي اوسلب

 حقيقي انعاشق ديار به را خود دباي ،خبرند بي باطني و روحي يها  يزيبائ از كه افرادي
 سـياه  ابرهـاي  تـا  ،دهنـد  قرار انبزرگ كالم شديد هايانطوف معرض در را خويشتن و ندانبرس

 »هـا   يتقـو  و فالهمهافجورها ها  يسو ما و نفس و« ودايع به و سازد پراكنده انان فكر افق از را خودپرستي
  .گرداند موفق ازلي جمال زيبايي ادراك به و رسانده

 شـمارا  دنيا تا شويد وفادار الهي عهد به دنيا مردم اي  كه دهند مي هشدار اتصاال رگانبز
 واسـطه  بـه  ها هشياري ،شود ناميده هشياري ،گري حيله و مكرپردازي كه آنجا بدانيد !نفريبد
  !اند شده رانده حيات عرصه از خودخواهي عامل تخدير

 انسـان  كـه  مـادام  .بشناسيد را حقيقي ودخ بيائيد ،داي  بيگانه خود از شما !دنيا مردم اي
 زماني خودآشنايي .نرسد خودآشنايي به ،نكند درك را آن   حقارت و پستي و خود از بيگانگي

 و وفرسـوده  گذشـته  خودهـاي  و چشيده را خودبيگانگي از تلخ طعم آدمي كه گردد مي آغاز
 عظمت درك به وطمن موفقيت اين   حصول .كند طرد خود از را تكراري و نحوسم فعاليتهاي

 خـود  از قلمروبيگـانگي  به عظمتها اين   گذارد نمي صورت آن   در چه .است خود استعدادهاي
 در مجيد قرآن چنانكه ؛بفروشد ارزان ،است ابدي سعادت سرمايه كه را خودي آن   و ،برگردد

 خـود  كه است كسي ازمردمان : »اهللا مرضات ابتغاء نفسه يشري من الناس من و« :فرمايد مي آنان حق
  .فروشد مي خدا رضاي براي را

 خودهـاي  و گيرند مي قرار بيگانگي مورد فرسوده و گذشته خودهاي ،تحوالت اين   در
 حـوزه  به ورود اجازه كه است مقام اين   در ،گردند مي درون وارد زيبا چهره با تر يافته تكامل
  .شود مي حاصل اهللا اماي در اهللا رضوان و لقاءاهللا

 معاملـه  مجراي در را خويشتن و كند مي طي را حق راه ،بشناسد را خود كه كسي آري
چگونـه  ،نـدارد  حقگـويي  قـدرت  كـه  فـردي  امـا  .دهـد  نمـي  قـرار  هـوس  و هـوي  با گري
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 نيازهاي به ،است خويشتن به نادان كه او .بشناسد را الهي مردان عظمت با شخصيت تواند مي
 راخواهـد  معنـويش  نيازهـاي  ،اختشـن  را خـود  آنكـه  و بود دخواه نادان هم خويش باطني
  .دانست

 و خودشناسـي  علـت  كـه  اسـت  تزكيـه  و تصـفيه  انسـان  باطني نيازهاي ترين اساسي
 ،برسـد  تحقـق  مقـام  بـه  بـاالتري  سـطح  در تزكيـه  و تصـفيه  ايـن  هچـ  هر .است زيباشناسي

 آناننـد  حـق  جمال عاشقان .شود برداشته بيشتر او شخصيت زيباي ازچهره باطني هاي  حجاب
  .است شده برداشته شاناي حقيقي دوخ چهره از ها حجاب آن كلي به كه
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  سنف معنوي تبخير ،تزكيه
 ،روحـاني  و جسـماني  :متخاصـم  و مخـالف  قوه دو يا عنصر دو از است مركب انسان

 و سـفلي  عنصـر  و ناطقـه  نفـس  را ملكـوتي  و عالي عنصر .علوي و سفلي ،انساني و حيواني
 خـود  در را حيـواني  نفس كه است موظف انسان عالم اين   در .نامند حيواني نفس را جسماني
 و نمايـد  صاف و پاك آاليشها از را خود بتواند تا كند لطيفتر و رت نوراني را آن   ،نموده تربيت
  .رسد وصلت مقام به و گرداند يگانگي به مبدل را گانگي دو ،داده تشكيل كامل وحدتي

 نفس كه گفت توان ،ناقص يا است كامل قهناط نفس ااي  كه سؤال اين   پاسخ در بنابراين
 كـه  است اين   بر مشروط آن   تجلي ولي دارد ذاتي كمال خود يعني ،است شرط به كامل ناطقه

 نفـس  چـه  .سـازد  خـود  جـنس  از را حيواني نفس ،كرده عمل خود حياتي و اصلي وظيفه به
 ملكوت عالم آزاد فضاي در پرواز از را او كه است زنجيري مانند طقهان نفس پاي در حيواني

  .كند اتحاد و امتزاج ملكوتي روح با تواند نمي دارد پاي در را زنجير اين تا و ؛دارد مي باز
 مجـاورت  علـت  بـه  آن   بـاالي  قسمت كه است استخري آب تصفيه شبيه نفس تزكيه

 و گـل  بـا  مجـاورت  جهت به آن   پائين قسمت ولي ،است صافتر و پاكتر ،باد و صاف باهواي
  .است لجن از پر و ناصاف هميشه ،آن در شده ساقط اشياء وساير الي

 نفس مثال ،آن پائين قسمت و است ناطقه نفس مثال ،استخر آب صاف و فوقاني طبقه
 كلـي  بـه  كـه  نمايـد  وصـلت  ابـر  بـا  و كرده صعود آسمان به تواند مي وقتي آب اين   .حيواني

 و كثيـف  مـواد  ،تبخيـر  ايـن    ريـان ج در .گردد لطيفتر و داده تغيير را خود كيفيت و بخارشود
 هـم  از مـرگ  از پس كه است مادي عناصر مثال مواد اين    ؛ماند مي باقي راستخ ته در سنگين
  .ماند مي باقي زمين روي در شده گسيخته
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 عالم به است ناطقه نفس رسيدن شبيه كه ابر به آن   پيوستن و استخر آب تبخير كيفيت
 حـرارت  و بـاد  وسـيله  به تا طبيعت جريان به آن   شتنواگذا يكي :است گونه دو بر ،ملكوتي
 بـه  اسـتخر  آب ،آن ضـمن  در شـايد  و كشـد  مي طول مدتها حال اين   ولي .شود تبخير آفتاب
 حـال  .شود مهلك امراض بسي مايه ساخته فاسد را خود اطراف هواي كه گردد متعفن قدري
 وقـت  هنـوز  و بـود  خـوش  و دانسـت  غنيمت را دم بايد اند  مدعي كه غافل بين كوته مردمان
  .است استخر همين حالت به شبيه ،است باقي نفس اصالح براي

 دردسترس صنعتي ماشينهاي و ابزار از استفاده ،استخر آب تبخير براي بهتر و ديگر راه
 صـورت  اين   در .كرد تقطير و تبخير روز چند يا ساعت چند ظرف در را آن   توان مي كه است
 مفيـدي  كارهـاي  در را آب آن   توان مي تقطير واسطه به ثانيأ ،گيرد مي انجام سريعتر تبخير اوال
 و كـاربرده  بـه  بهداشـتي  مصـارف  و نوشيدن براي حتي گلزارها و بوستان و باغ آبياري دمانن

  .آورد بدست بهتري نتيجه
 نفـس  ،است روحي و معنوي تقطير و تبخير نوعي كه حيواني نفس تصفيه و تزكيه در

 آزاد نفسـاني  هوسـهاي  و هـوي  و حيـواني  صـفات  و مـواد  الي و گل و اه  يآلودگ از ناطقه
  .درآيد پرواز به اعلي عالم در تواند مي سبكباري و آزادي جهت به ناطقه نفس آنگاه ،شود مي

 راه دو آن   تزكيه و تصفيه و نفس معنوي تبخير براي ،استخر آب تبخير همانند بنابراين
 تحليـل  را خـود  قـواي  حيواني نفس تدريج به تا بيعتط جريان به آن   واگذاشتن يكي :داريم
 در را سـليم  عقـل  و گـردد  آزاد آن   تسـلط  و فشار از ناطقه نفس ،گشته ناتوان و سست بردو

 امكـان  كـار  ايـن     ،گردد ملكوتي عالم به صعود شايسته داده قرار پيشوا و مانره خود زندگي
  .انجامد طول به سال ميليونها بسا چه ليكن ،است پذير

 مـأمورو  سـبب  بدين ،است اراده و عقل داراي خود خلقت حسب به انسان نكهاي  ديگر
 تكامـل  نـاموس  و طبيعـت  قانون جريان تسريع به و سازد كوتاهتر را راه اين هك است مكلف
 و فـراوان  كوششـهاي  وسـيله  بـه  خـود  مادي زندگي در را كار اين   بشر هم عمال .كند ياري

 جـا  بـه  اجتماعي و تجاري و اقتصادي و سياسي تشكيالت و ساتيتأس و اختراعات كشفهاو
  .گذارد وانمي طبيعت جريان به آوردو مي

 و تبخيـر  بـراي  ابزارهـايي  و اسـباب  خـود  همـت  با مخترعين و فني علماي كه چنان
 را انسـان  و طبيعـت  كـار  بـار  هـزاران  كـه اند  آورده وجود به زندگي كارهاي ساير و تقطيرآب
در اخالقـي  و معنـوي  جهان دانايان و روحي فنون علماي طور همين ،است كرده وسريعتر آسانتر
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 براي وسايلي ،ديگران و خود نفس در دردناك و سخت هاي  تجربه و وياكنجك ها قرن نتيجه
 عاشـقان  و معرفـت  و علـم  طالبـان  نظـر  پيش در و كرده كشف حيواني نفس تقطير و تبخير

 آزادي و تكامـل  راه ،وسـايل  آن   از گيـري  بهـره  با همت و ذوق صاحبان تا ،اند  نهاده حقيقت
 نفـس  كمـال  كـه  مقصود منزل سر به زودتر چه هر و ندنگردا نزديكتر و آسانتر را خود نفس
  .برسند ،است

 اسـباب  خداوندي عنايت و فيض ،هولناك مرحله اين   در پيروزي و امور تسهيل براي
 مـان اي   ،خـرد  و يشـه اند  و سنجش رويني از عبارتند كه نهاده بشر اختيار در بزرگي ونيروهاي

  .اند ناطقه نفس سفر اسباب و راه زاد منزله به كه عشق و محبت و واقعي مربيان ،واراده
 شـان اي  بـر  معرفـت  و حقيقـت  نور كه است علت بدين ،اند  نرسيده حقيقت به كه آنان

 را نوجودشـا  مـس  و بزدايـد  شـان اي  دل صفحه از را ظلمت رنگ خود درخشش با تا نتابيده
  .گرداند ناب زر به مبدل گداخته معرفت و عشق دربوته
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  ربرت لذات ادراك و تزكيه
 معنـوي  قـواي  فعليـت  و نفس تزكيه مراتب با باطني و عقلي لذايذ برگزيدن و اختيار

 و لـذت  نباشـد  ادراك اگـر  ؛اسـت  مستقيم اي  رابطه ادراك با را الم و لذت .دارد تام ارتباطي
 و نـاماليم  مـدركات  و اسـت  لـذت  ،ادراكـي  قـواي  با سازگار و يممال مدركات .نيست المي

 نـه  آنجـا  در ،ناسـازگار  نه و است سازگار نه ادراكي قواي با كه مدركاتي .الم ،اباآنه ناسازگار
 مقتضاي با ماليم امور ،شده خلق خاص فعلي براي انسان در اي  قوه هر .المي ونه است لذتي
 لـذت  ادراك و احساس شرايطي هر در البته .است الم ،نآ خالف و لذت ،مدركه قوه آن   طبع

 عـادات  ،عـوارض  و آفـات  بـروز  ماننـد  فطـرت  از طبع انحرافات اثر در زيرا .نيست حقيقي
  .نيست امكانپذير حقيقي لذت ادراك ،خبري بي و غفلت و وناتواني ضعف ،ناپسند

 ناشـي  طنيبـا  ادراك و ظـاهري  حـواس  از ناشي حسي ادراك ؛است مراتبي را ادراك
 كلـي  بـه  كـه  آنان براي دومي و است نفساني امور به شاغلين مختص اولي .است عاقله ازقوه
  .نمايند مي اعراض نفساني ازامور

 قـوه  سـافله  يـا  و عاليـه  مراتب به مربوط يكي :است جهت چند از الم يا لذت ادراك
 ،مـدركات  معاني هتج از ديگري .بيشتر لذت درك ،عاليتر و قويتر ادراك چه هر كه ،مدركه

الم و لذت احساس ،حقيقي يها  يزيبائ و ها زشتي لحاظ از مدركات عاليه مراتب به بسته كه
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  .است شديدتر
 معنوي قدرت درجه به كسي هر ،نيست يكسان همه براي واقعي لذات ادراك بنابراين

 لـذت  سانيامورنف از اعراض از برخي نرواي  از .كند مي لذت احساس ،خود باطني مدركه قواي
  .نفسانيات از برخورداري و استقبال از بعضي و ،برند مي

 والهي باطني لذايذ ،است عاليتر ادراكشان مراتب تقوي و نفس تزكيه اثر در كه افرادي
 رااختيار حيواني و حسي لذايذ ،ضعيف ادراك صاحبان اما .دهند مي ترجيح حسي لذايد بر را
 نيـز  خـردان  بي تمايل .است نيافته تكامل شان عاليه قواي هنوز كودكان همانند زيرا ،نمايند مي
  !اند بهره بي عقلي مراتب از و رسيده هالكت به آنها عاليه قواي زيرا ،است حيواني لذايذ رب

 كـه  آنـان  اول :هسـتند  ظاهري لذايذ مشتاق بوده بهره بي معنوي لذايذ از گروه دو پس
 قـواي  كـه  افـرادي  دوم .برخوردارند رحماني لذايذ زا كياند  يا و نيافته تكامل آنها عاليه قواي
  .است شده تباه آنان عاليه

 پـرورش  الهـي  ذائقه او در و نداده تغيير را خود بهيمي و طبيعي ذائقه سالك كه مادام
 چگونـه  او صورت اين   در .است تر شيرين او ذائقه در نفساني شهوات و دنيوي لذايذ ،نيافته
  !؟رساند وصال اهل مردان به را خود و گردد برخوردار هعالي قواي رشد از تواند مي

 خـود  از را حيـواني  لبـاس  ،برهانـد  دنيـا  اسـارت  بنـد  از را خويشتن بايد الهي سالك
 هـر  كه كند طي ديگري از پس يكي را حيواني مراحل ؛شود انساني لباس به ملبس دورنموده

  .دارد مي باز كمال و رشد از را او كه است بندي حيواني صفات يكاز
 آنـان  .نگشـتند  دنيـا  و امـاره  نفس اسير و پيمودند را مراحل اين هك آنانند الهي مردان

 البتـه  !اسـت  تلخ بسيار آنان جان كام در نفساني شهوات و دنيوي لذايذ ،است ديگري راذائقه
 كـه  طـوري  بـه  ،كنـد  مـي  عـوض  را انسـان  ظاهري ذائقه نيز ها  يبيمار بعضي استيالي گاهي

 تغيير اما ،شود مي تلخ او ذائقه در نيز مصفي عسل حتي شيرين مأكوالت و اترثم از بسياري
 مقام بدان نفس تزكيه شدت و باطن به توجه اثر در آنان .است ديگر علتي را حق مردان ذائقه

 غلب من الشديد« داي  غالب خود نفس بر انسان كه است اين   شهامت و شجاعت واقعأ ؛اند  رسيده
  .»نفسه

 الهي درگاه به او انس و مجذوبيت مراتب نسبت به كس هر باطني ذائقه رويني مراتب
مجـذوبيتش  و بيشتر الهي جذبات از او برخورداري ،عاليتر سالك تزكيه مراتب چه هر .است
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 ،اسـت  تلـخ  الهـي  مـردان  ذائقـه  در دنيـوي  مقامات و تجمالت و نفساني لذايذ آري .افزونتر
 به آنان دل ،اند  چشانيده چاشني ديگر مشربي از را آنان .ارندگرفت الهي جذبات كمند به زيراكه

 انـد   شايسـته  آنان .است الهي جذبات از قلبشان اطمينان و روشن »القلوب تطمئن بدكراهللا اال« نور
 را آنـان  »بـربكم  السـت « خطـاب  شراب سرمستي اين    ،الستيم باده از مست هنوز ما بگويند كه

 هشـت  نعـيم  حتـي  عقبـي  و دنيـا  نعمتهاي كه هستند عارفاني آنان .نگردد زايل و است باقي
 قـرار  الوهيـت  تـام  جاذبـه  در نفس تزكيه كمال اثر در آنان .نشايد را شاناي  محفل نقل ،بهشت
 هـم  آنـان  درحق ،درگاهش محبوبين همانند تعالي و تبارك خداي كه اند  رسيده بدانجا گرفته
  .تكويني نه تشريعي طهارت اراده البته ،است رمودهف طهارت اراده

 مراتـب  بـر  توانـد  مـي  آن   الهوتيه معاني در تعمق و مطالعه و الهي مردان كالم استماع
 نصـيب  معنـي  تمام به حقيقي لذت احساس صورت آن   در ،بيفزايد انسانها عاليه قواي معنوي
 مكـال  آن   از امتيـاز  برتـرين  ،الهي پيشگاه در .كرد خواهد اعراض شيطاني لذايذ از شده انسان

 همـه  كـه  ،كالمشـان  تنها نه اولياء و اوصياء و انبياء حضرات .باشد توحيدي كه است وعملي
  .است توحيدي تفكرشان و نگاه و اهداف و سكنات و حركات

 هرمعناي قبال در و ،دارد بواطني و ظواهر نيز بزرگان عاليه تعاليم ،الهي كالم بر عالوه
 آن  چـه .اسـت  اخذ قابل ديگري باطنيه معاني ،طنيهبا معناي هر از و باطنيه معناي يك ظاهريه
 آن  يامـاوقت  .شـود  مي تعليم و القاء آنان به واسطه بي اعلي عالم از كه است عيني كالمي ،كالم

 كـه  تنهاعـاملي  .پذيرد مي مادي لباس و رنگ حدي تا آيد مي در ظاهري كالم قالب در حقايق
 ،برسـاند  حقـايق  مغـز  و مطلـب  لب به را لهيا طالب و برداشته را لباس و قالب اين   تواند مي

  .است نفس تصفيه و تزكيه همانا
 ،اسـتماع  وسـيله  بـه  يـا  مكتـوب  قالب در چه ظاهري كالم اخذ كه بدانند بايد طالبين

 رنـگ  آن   تهـذيب  و تزكيـه  از پس لكن ،است مادي رنگهاي افزايش سبب ،نفس تزكيه بدون
 مشـاهده  را عينيـت  ،شـده  نايـل  واسطه بي كالم ولوص و ادراك مقام به توانند مي ،رفته ازبين
  .نمايند

 ،انـد   نمـوده  دريافـت  مـادي  الفاظ قالب در را بزرگان كالم و تعاليم كثيري افرادظاهراً  
 ازآن جزئي نه و رسند عينيت وصال به و كنند مشاهده را حقيقت اند  توانسته خود نه آنان ولي

  .كنند تفهيم سايرين به را حقايق
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  يحقيق سرمايه ،داري خويشتن
 ايـن   يكايـك  مالكيـت  و ظاهري و باطني حواس بازرسي ،نفس تهذيب و تزكيه الزمه

 در كـه  اسـت  مقـداري  آن   كـس  هـر  سـرمايه  زيـرا  ،شـود  حاصـل  حقيقي سرمايه تا قواست
  .بود نخواهد او آن از ،نيست او تصرف در آنچه و تصرفاوست

 تملـك  جهـت  از ،درآورد صـرف ت بـه  را خـويش  قـواي  يكايك انسان وقتي بنابراين
 بزرگـان  كـه  ايـن    .گـردد  مـي  نفـس  مملـوك  ناچـار  بـه  واال ،شود مي خود نفس بر آنهامالك
 مالـك  كـه  كسـي  .است نفس تملك همان خويشتنداري واقع در ،باشيد خويشتنداراند  فرموده
  !؟كند جلوگيري آن سركشي از و بوده يشتنداروخ تواند مي چگونه ،خودنيست نفس

 برتـري  و شـخص  توانـايي  سبب كه است صفتي و روحي است حالتي ريدا خويشتن
 دسـت  زنـدگي  در پسـنديده  و مطلـوب  امـور  به توان مي صفت اين  اثر بر .است ديگران اوبر
 دسـت  بـه  بـراي  مـادي  محـيط  در .كرد دور خود از است نكوهيده و ناپسند را آنچه و يافت
 .اسـت  الزم خويشـتنداري  معنـوي  حيطم در ولي ،است يكاف پول صرف غالباً ،متاعي آوردن
 ،بـوده  اميـدوار  تواند مي غرضي بي و عالي افكار از ناشي نيات و معنوي نيروي به آدمي يعني
 بـه  توجه ،نفس تهذيب و خويشتنداري الزمه .كند تحصيل بازار اين    كاالي از بخواهد هرچه

  .است آن عوارض و تن از رهايي و خودحقيقي
 االمكان حتي بدن امر از بايد برعكس بلكه ،باشد تن مصروف تواند نمي عارف اهتمام

 او كـه  اسـت  آن   مـردم  سـاير  بـه  عـارف  امتياز .ورزد اشتغال روح پرورش به و جسته دوري
 مـردم  امـااكثر  .نمايـد  مـي  سعي تن از آن   ساختن بيگانه و روح امر به اهتمام در باالختصاص

 طـرز  بـه  ،كنـد  نمي بدني لذت استيفاي و هبود محروم دنيوي تمتعات از كه هر كنند مي گمان
  !نيست آشنا زندگي

 سامعه و باصره مدركات زيرا ،است مانع و عايق تن دادن شركت ،معرفت تحصيل در
 بـه  ،ضعيفترند كه قوا ساير پس .كند نمي يقين افاده بوده حقيقت از خالي ،تعقل و تفكر بدون
  .خطاست به بردن ره و فريفتگي ،بدن مدد به علم تحصيل نيتجه و اعتبارترند بي اولي طريق

 نـه  كـه  گيـرد  مي انجام صحيح طور به وقتي تعقل و ،يابد مي را حقيقت تعقل به نفس
 تصـرف  و است ذات به نفس ادراك زيرا ،الم نه و لذت نه ،سامعه نه و شود او مزاحم باصره

   .است حقيقت كشف مانع و نفس تجرد مزاحم بدن مباشرت لذا ؛آالت به او
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 تن و رود فرو خود به كه است آن   ،كند حقيقت درك تواند مي نفس كه موقعي بهترين
 و باصـره  بـر  را خـود  تعقـل  و تفكر كه كسي .باشد خويش مقصود متوجه وفقط كند رها را

 و چشـم  وساطت بدون تواند مي ،نسازد مشوب را عقل و ننمايد مبتني جسماني حواس ساير
  .گيرد نظر به عقليه و يهرفك قوه به را مطالب ،گوش

 راه يـك  خـود  مطالـب  تعقيـب  در الهـي  عقل كه بداند بايد حق طريق سالك بنابراين
 فسـاد  بـه  مبـتال  او نفـس  و بـوده  تـن  گرفتـار  تـا  آدمي .است تن از رهايي آن   و ندارد بيشتر

 بـه  ابـتالي  و بـدني  گونـاگون  عوارض چه ،شد نخواهد ممكن حقيقت درك ،است جسماني
ـ  و خوفهـا  و شـهوات  و اميال آن   بر عالوه .است تحقيقات مزاحم ،امراض  موجـد  هـا   ينگران
 نمايد مي گرفتار و مشغول را سالك و شده داخل تحقيقات بين در كه است شمار بي تخيالت

  .است ميسر نفس تهذيب به حقيقت درك پس ؛گردد مي باطل و حق تميز مانع و
ـ  ممارست و تن از آن   ساختن جدا يعني نفس تهذيب  و رفتـه  فـرو  خـود  در نكـه اي  رب

 از عقبـي  و دنيا در تا ورزد احتراز بدن معاشرت از االمكان حتي و كند آوري راجمع خويش
  .يابد رهايي ها يگرفتار

 بـراي  خود ساختن آماده تالش در همواره كه نگردد متألم مرگ از تنها نه الهي عارف
 تـرس  موجـب  هرگـز  فـان عار بـراي  مـرگ  .اسـت  بزرگـي  نقص مرگ از تألم چه ،استآن  

 پـذير  امكـان  ديگـر  حيـات  در جـز  حكمـت  كمـال  حصول كه واقفند آنان ،نيست ووحشت
 بلكـه  ،حكمـت  طالـب  نه و است عارف نه او ،تسا متأسف و متألم مرگ از كه كسي.نيست
 بـه  عشـق  ،خداسـت  به عشق انسان براي امتياز باالترين .است جاه و مال فريفته و تن عاشق

 از مرگ به عشق حقيقت ،رساند كمال به را خود عشق مراتب كه كسي ره .مرگاست حقيقت
 ممـر  مرگ ،است »اهللا اال اله ال« مرح مرگ .آنجاست لقاء گاه وعده كه زيرا زند سرمي او جان
 مرگ دروازه به كرامت و كبرياء تاج را دينداران .است عارفان عز مركز مرگ .است حق زوار
 عنايـت  طليعـه  مرگ .كنند عنايت مرگ در به دولت توقيع را شريعت برخورداران .سرنهند بر

  .است ازلي
 ،نباشـد  نفساني خواهشهاي بنده انسان كه است آن   عفت .است عفيف و پاكدل عارف

 در و كننـد  رهـا  را تن كه است كساني شايسته صفت اين   .محرومند فضيلت اين   از مردم اكثر
 عفـت  ،پندارند مي مصائب بزرگترين از را مرگ كه مردم از بسياري .برند سر به حكمت عالم

شـهوتي  تـرك  اگـر  نـان اي  .ندارد حقيقت يعني ،است عفتي بي از شاناي  ظاهري عفت و ندارند
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 لـذات  بعضـي  از ؛نماننـد  محـروم  آن   از كـه  است ديگري شهوات به دلبستگي علت به ،كنند
 ايـن    ،حقيقـت  بـه  وصـول  طريـق  .گردنـد  نايل ،آنند مقهور كه لذاتي به تا شوند مي منصرف
  .كند تبديل لذتي به را يتلذ و شهوتي به را شهوتي انسان كه نيست

 شـهوت  از ،بـوده  حكمـت  بـه  مقـرون  كه است حقيقت با توأم فضيلت وقتي بنابراين
 ،گردند تبادل محل و عاري حكمت از فضايل اگر .باشد مبري نفسانيات ساير و غم و وترس
 عفـت  و قلـب  قـوت  اگـر  كـه  اسـت  ايـن    .اند  عاطل فاص و حقيقت زيور از شده رذايل اسير

  .گردد مي عيان آنان اكثريت حقارت ،شود زده آزمايش محك انسانهابه
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  سنف و عقل تنازع
 نـه  كـه  شـود  مـي  صادر او از بسياري اعمال كه يابد مي ،خود در سيري با خردمند هر

 عمـل  هـر  اگـر  .سـت ا ناراضـي  و شـاكي  خويشتن از هم بسيار كه ،نيست خشنود آنها تنهااز
 نـاراحتي  و نارضـايتي  ايـن    پـس  ،اوسـت  رضـايت  مـورد  نحوي به انسان از صادره اختياري
  ؟چيست

 ايـن   صـدور  سـبب  كه دارد وجود اي  قوه حتمأ انسان نهاد در كه دانند مي معرفت اهل
 نفـس  يـا  طبـع  قـوه  آن   .كند ضدين اقتضاي واحد ء شي كه است محال زيرا ،شود مي اعمال
 فرمـان  محـدوده  در كـه  ايـن    مگر نيست راضي آن   اوامر و ها خواسته بر الهي عقل كه است

 حقيقـت  شناخت ؟طبع يا عقل ،است قوه دو اين   از يك كدام نسانا .نمايد عمل او ومقررات
 انسانهايمسلماً .شود مي حاصل بزرگان حاالت در تأمل و او حركت نهايت در تفكر با انسان
 نهايـت  در كه صديقين و )ع(رسل حضرات .طبع در نه اند  رفتهگ قرار عقل در ،منتهيان و پخته

  .طبع و هوي اهل نه عقلند هلا همه ،هستند انسانيت مراتب
 دفـع  عقليـه  قـوه  از را طاغيـه  و طبيعيه قوه استيالي كه است همت و عقل صاحب بر

 ظـاهر  مغلوب در غالبيت آثار همواره چه .كند مغلوب را او حقيقي هويت كه نگذارد و نمايد
  .است نموده مستور خود در را آنان عقالني هويت قوه اين نفساني افراد در كه چنان ،شود مي

 اش بـالقوه  خـواص  بسـط  و معـاني  اظهار به ،طبيعيه قوه فرمان از رهايي با عقليه قوه
 مشـاهده  را خـويش  عظمـت  بـا  ذات و پيـدا  را گمگشـته  خـود  انسـان  آنگاه ،گردد مشغول

 طبعي هيئتي ،زده گمراهان روح جوهر بر نيش طبيعت اما !برتر آن   از تيسعاد چه و ،نمايد مي
 و دانسـته  طبيعـت  از را خود نرواي  از ،است شده پيدا آنان در اصلي جوهر با متضاد نفساني و

ــه را روح جــوهر مقتضــاي ــه ســپرده فراموشــي ب ــر دردا .پردازنــد نمــي آن تحصــيل ب  آنب
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 آنـان  از پوشش و لبس اين   و يابند افاقه جنون اين   از و گردند هشيار مستي اين   از كه ساعتي
ـ  و« اسـت  ذاتشان اصلي مقتضاي آنچه از محروم اما دنياب مي را خود آنگاه ،برخيزد  يـوم  ذرهمان
  .»يؤمنون ال غفله في هم و االمر اذقضي الحسره

 كـه  طبيعتـي  بـر  را خـود  و نپائيـد  زمين بر !مؤمنين گروه اي  :اند  فرموده بزرگان نرواي  از
 كـه  آنجاسـت  ،بگذريـد  سـماوات  از همت به ،نداريد فاني خوانده ء الشي را آن   متعال خالق
 هسـتي  ،شـمع  اشعه جذبات ،بگشايد پر و بال وار پروانه روح آمده تجلي به صمديت جمال
  .بيارايد خود شمعي صفات تحليه به را او و دبرباي پروانه

 لغويـات  ،بـرد  مي پي بدانها خود لاعما در سير ضمن الهي سالك كه مواردي جمله از
 اعراض.متحدند باهم نبوده اختالفي آنها در باطناً ولي است مختلفي معاني را لغو ظاهراً .است

 به بايد عارفان و حق طريق سالكين و الخصوص  علي مؤمنين كه است ديني فرايض از لغو از
  .بپرهيزند آن از شدت

 اسـاس  بر زيرا ،واجب آن   از اعراض و تاس لغو ،رساند ضرر آخرت و دنيا به چه هر
 باشد بدن مملكت قواي كل فرمانده كه بايد كامل عقلي اما .است حرام مضري هر الهي حكم

 و افـراط  بـه  كه نمايد تعيين را آنها حدود و شده غالب شهويه و غضبيه ،جسمانيه قواي بر تا
 محـال  لغويـات  از اضاعـر  ،باشـد  شـيطان  و نفـس  مغلوب عقل تا ولي ،ذارندگن قدم تفريط
  .است

 تـرين  دشـمن  :فرمـوده  )ص(اكـرم  رسـول  حضـرت  كه چنان است شرور معدن ،نفس
 و هـدايت  در نـه  را مراحـل  طـي  عدم و ماندگي عقب علت سالك .توست نفس تو دشمنان
 .اسـت  نمـوده  قصور نقطه كدام و كجا در كه كند جستجو خود در بايد كه ،الهي مرد رهبري

 عقبـي  و دنيـا  در ،گـردد  عامـل  و عـالم  الهي مردان يها  يئراهنما و مينفرا دقيقأبه كسي اگر
 ،نيست مااليطاق تكليف بشر براي ولي ،غالبند آدمي بر شيطان و نفس عمومأ.شود مي رستگار

  .شود غالب نفس بر عقالني تقويت با تواند كندمي اراده اگر
 االزالـه  واجب سنف صفات تمام و است باطل ،باشد نفس مقتضاي چه هر طوركلي به

 چندصفت به اختصار به نجااي  در كه است گوناگوني صفات عقل همانند را نفس .اند  التبديل و
  .گردد مي اشارهآن 

 اعـراض  و كمـال  و معرفـت  تحصـيل  بـه  اسالم .است پرگويي نفس صفات جمله از
او از كـه  سـؤالي  بـه  پاسـخگويي  حتي ؛است داده وافري اهميت ،بيهوده سخنان و ازلغويات
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 امثـال  از زيـرا  ،است دانسته لغويات رديف در را ديگران آمد و رفت محل از پرسش يا نشده
  .نيست عايد ضرري و نفع هيچ كلمات نوعاين 

 دل غفلـت  ثمـره  آنهـا  بـه  اشـتغال  اما ،است مباح نفسه في گرچه كالم انواع از برخي
 مقبـول  معاني برخي و ،است معنايي داراي خلق هر اخالق علم در .است حقايق از واعراض

 ،اسـت  آن   مؤكد آن   بر مواظبت ،معناست مثمر كه خلق هر .مطرود برخي و است الهي درگاه
 غفلـت  مولـد  ،شـود  جـاري  لسان از تفكر بدون كه نسنجيده و يهودهب سخنان به اشتغال پس
 امـر  معاصـي  بـه  را آدمـي  ،يابـد  رسـوخ  و قـوت  غفلـت  ايـن    چـون  و است حقايق از قلب
 چنـين  ،نشده حاصل عصمت و تقوي ملكه كه كسي براي .است طبع مقتضيات از نمايدكه مي

 از آنگـاه  ،شـد  راسـخ  او جان در صمتع ملكه اگر اما شود مي معصيت به منجر عمال اموري
  .است شايسته او براي رخص در توسع و شده مناي تزلزل

 مباشـرت  كـه  معرفتنـد  اهـل  تنهـا  ولـي  ،معصيت غير و است مباح كثيري امورظاهراً  
 الهي عارفان چه .است حق رضاي به و معنا داراي ،مكروهات حتي و مباحات به آنها ظاهري

 از ،نيسـت  متحلـي  فضـايل  حليـه  بـه  كـه  فـردي  ولي ،نگذارند تفريط و افراط جرگه به قدم
 به است طعام انقسام مثل ،امر اين   مثال .گردد تفريط و افراط كبتمر شده خارج محوراعتدال

 ،مـأكول  غير همه مريض به نسبت و است مأكول همه سالم افراد براي كه رمأكولغي و مأكول
 الهـي  توفيـق  بـه  و نخورد شيطان و نفس فريب بايد آدمي .نمايد معين طبيب كه اي  اطعمه اال

  .بپرهيزد ،نيست آنها در خيريت از اثري معنا در كه خيري ظاهر به امور ازشر
 انتخـاب  ،باشـد  اوفـق  و اليـق  آنچـه  عوضـ  هـر  حسـب  بر و وقت هر در مستبصرين

 ،راحج امكان وجود با و شناخت را خيرالشرين و خيرالخيرين توان مي عقل با زيرا .نمايند مي
 مرتكـب  ،اسـت  مضـراتي  و منـافع  بـر  مشـتمل  كـه  اموري در عارفين .نشد مرجوح مرتكب
 خيـرش  بـر آن   شر و شود تفريط و افراط وادي به نهادن مقد موجب مبادا كه گردند اشدنمي
  .گردد غالب

 زيـادحرف  كـه  كسي :فرموده )ص(خدا پيامبر ؛زبان به جمله از است گونه چند پرگويي
 و تـر  سخت گاهي بلكه ،دارد شهوت آن   امثال و طعام مانند هم كالم .كند مي خطا زياد ،بزند

 ،نـد بي رافـارغ  قلـب  تا نفس .است قلب با نفس سخن ،گفتن بسيار ديگر نوع .آنها از شديدتر
 مسرت اسباب و ندهاي  و گذشته حكايات ،آمده سخن به يابد صحبت مجال كه بيحم همچون

اسـتماع  از ،شـود  مشـغول  نفـس  سخنان استماع به چون قلب .گذارد ميان در قلب با را خود
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  .گردد محروم معنوي الهامات و رباني القاء و غيب سخنان
 .اسـت  حجـاب  واسطه به جاها بعضي روشنايي عدم و است متناور هميشه آفتاب نور

 گرچـه  .نشـود  منـد  بهره و نگردد نايل آنها درك به قلبي هر ولي است چنين نيز عارفان كالم
 .اسـت  دل سـمع  بـه  آن   رسـيدن  از مانع نفس غوغاي اما است متنزل هميشه غيب از خطاب
 را آفات آن   كه است حق طالبين بر .دارد وجود هم نفس حديث رد است لسان در كه هرآفتي
 حضـرت  كـه  بس همين امر اين   عظمت در .كنند خاموش را نفس آنها رفع با و بيابند درخود
 لـه  الـدنياغفراهللا  امـور  مـن  ء بشـي  نفسـه  فيهما يحدث لم و ركعتين صلي من« :فرمايد مي )ص(اكرم رسول
 راحـديث  دنيـا  امـور  از چيـزي  او نفـس  ،آن اثناي در و گزارد مازن ركعت دو كس هر »ذنوبه
  .آمرزد مي را گناهانش همه خداوند ،نكند

 اولي .نفس با ريا و خلق با ريا :است گونه دو بر آن   و است ريا ،نفس صفات از ديگر
 از را خيـر  عمـل  آدمـي  كـه  آن   دومـي  .ديانت و ماناي  اساس بر نه است مردم رضاي به عمل

 خـود  نفـس  در سـالك  اي  پـس  .خـود  از نه بينند او از را خير امور راستين عارفين .خودبيند
 سبب و سلوك و ترقي در است سدي ،ديدن خود از را خير عمل و ودنماييخ كه كن مطالعه
  .تكبر به ابتالء زمينه و وخودبيني عجب

 حـال  بـه  حالي از انتقال پندارد مي كه ،است دلتنگي و مالل سرعت ،نفس ديگر صفت
 نفـس  در معرفـت  قوت به تنها گشايش كه آن   از غافل ،شود مي فراغ و طمأنينه موجب ديگر
 غضـبيه  و شـهويه  قوه با و كند مشقات تحمل بايد حق طريق سالك .احوال انتقال به نه است
  .بگذرد عيال و اهل و مال و جان از بلكه نشده ملول زود ناماليمات قابلم در .نمايد مبارزه

 نتظـار ا ،گيـرد  بدست را او اختيار زمام اماره نفس هركه ،است نفس فسادها تمام منشأ
 جنـگ  در .حقيقـت  نـه  دارد وا آن   بر را او نفس دواعي ،صدور فرض بر و برخيزد او از خير
 عالقـه  و عشق با خدا به ماناي با گروهي :بودند گروه دو )ص(اكرم رسول حضرت سپاه در احد
 اكـراه  فـداكاري  و مبـارزه  از ديگـر  گـروه  امـا  ،كردند مي جانبازي و مبارزه يند نصرت براي

 ديدند را پاكشان نيت جزاي نيتان پاك .بود آگاه آنان حقيقي عزم و نيت از تعالي حق و داشتند
 كـه  كرد حساسي نقطه از پاسداري مأمور را اي  عده بزرگوار  آن .چشيدند را وبالش ،آلودگان و

 ديدنـد  غالـب  را اسـالم  لشكر وقتي آنان اما .نكنند ترك را محل  آن هم غلبه ترصو در حتي
 فراموشي بوته به را حضرت  آن فرمان نموده مأموريت و محل ترك ،غنايم ريآو جمع طمع به

و كـرد  حمله اسالم سپاه به محل همان از ،فرصت اين   از استفاده با نيز دشمن لشكر .سپردند
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 رغبت و رضا به نه كه بود آنان نفس كراهت ،گروه آن تمرد علت .نددخور شكست مسلمانان
  .بودند آورده يرو وظايف به عنف و كره به كه
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  تغفل گران خواب

 و ببـرد  بـاال  را سـرش  نتوانـد  كـه  افتاده انسان برگردن كه است زنجيري چون غفلت
 او ارتبـاط  و سـازد  محكمي سد او عقب و جلو در ،كند ممنوعش حكمتي سخنان ازپذيرفتن

 فـي  جعلنـا  اان« نبيند هيچ كه كشد رويش بر اي  پرده آن   بر عالوه ،كند قطع سر پشت و جلو رابا
 ال فهـم  فاغشـيناهم  سـدا  خلفهـم  مـن  و سـدا  ديهماي  بين من جعلنا و مقمحون فهم اناالذق الي هيف اغالال اعناقهم
  .»يبصرون

 انسان.سازد مي غافل ندهاي  و گذشته امور از را انسان كه است محكمي سد چون غفلت
 و پهناورآورده جهان اين هب را او نيرو كدام و چيست مبدأش و آمده كجا از كه داند نمي غافل
  .شقاوت يا سعادت سوي به ،رود مي كجا به نداند نيز

 كـه  چنـان  ،نباشـد  غافـل  نيـز  ندهاي  از و نكند فراموش را گذشته كه آن   سعادتمند پس
 به و آمده چه براي ،آمده كجا از بداند كه است كسي حال شامل خدا رحمت :آمده درحديث

 آنهـا  بـرده  پـي  خـويش  نقـص  و عيب به تواند مي ذشتهگ به نظر با انسان .رفت خواهد كجا
 پشـيماني  و نـدامت  آتش در نشسته روح بر زنگار مانند كه را آاليشها و نگناها ؛كند راجبران
 طي را كمال و حق به بازگشت راه ندهاي  به نظر با و ،گردد باز روح جالي و صفا تا ببرد ازبين
 زنـدان  در و بمانـد  مركـب  جهـل  در كـه  غـافلي  بنابراين .دارد محفوظ گناه از را خود كندو

  .است منقطع انسانيت از او ،گردد غرق تخيالت و شهوات يايرد در و محبوس ماديت
 صفت اين   و ،»اليؤمنون تنذرهم لم ام ذرتهمانء عليهم سواء« كه است اين   غافل ديگر عالمت

 و خـوبي  ماننـد  متضـاد  امـر  دو كـه  نحوي به ،باشند غفلت درجه آخرين در كه است كساني
 در.باشد يكسان نزدشان در آن   مانند و انذار عدم و انذار ،جهل و دانش ،بينايي و كوري ،بدي
 و زده قفـل  خـويش  دلهـاي  بر خود ناناي   ،نيست نقصي )ص(اكرم رسول حضرت انذار و بيان

  .نگشايند خود روي به را فهم دريچه
 بسـته  در اتـاق  در كـه  نمايد مي تشبيه زندانياني به را غافلين متعال خداوند قبلي هاي  در

 از متمـردين  بـراي  بيشـتري  انحطـاط  اين آيـه     در ولي ،باشند نداشته خارج با ارتباطي و بوده
بسـا  چـه  شـده  بسته زنجير به پايش و دست كه زنداني مرد .است شده قايل انبياء دستورات
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 درجـه  آخـرين  در كـه  يكسان ولي ،است باز رويش به فهم دريچه و آزاد دلش كه لدابب بدان
 بر هم قفلي ،ظاهري موانع و سدها ميان در خود نمودن محبوس بر عالوه برند مي بسر غفلت
 قلبـي  را شـان اي  كـه  گويـا  ؛گـردد  مسـتدل  كالم و حق سخنان نفوذ مانع كه اند  زده دل دريچه
  .نيست

 را خـود  تميـز  و تشـخيص  قوه و گردد مسدود انسان بر ادراك و شعور راه كه روزي
 تواننـد  نمـي  هـم  جاذبيت و بيان قوه صاحبان حتي كه متحرك است اي  مرده او ،دهد ازدست

 انـذار  پيغمبر اي  :فرمايد مي متعال خداوند نرواي  از .كنند بيدار و زنده را مردگان و خفتگاناين  
 را خـود  كـه  اسـت  مـؤثر  كساني در تو سخنان ،است يكسان غافلين آن   درباره تو رانذا وعدم
 فبشـره  بالغيـب  الـرحمن  خشـي  و الـذكر  اتبع من تنذر ماان« كنند آماده حقايق پذيرش و صيلتح براي
  .»كريم اجر و بمغفره

  :است مراتبي را علم حصول
  .داي حاصل صحيح استفاضه و اكتساب طريق از و نوشتن و خواندن با اول مرتبه
 نهـادو  وديعت به آدم اوالد قلوب اراضي در متعال خداوند كه است اي  حبه ،دوم مرتبه

 رشـد  مجاهـدات  و رياضـات  و صالحه اعمال آب به را آن   و كشيده زحمت تا فرستاد دنيا به
 قلـب  ،نرسـد  كمـال  بـه  تـا  كـه  علـم  رمـوز  از است رمزي حبه اين   .رساند ثمر به داده ونمو

  .گرددن الهي مستعدتجليات
 كـه  شـود  مـي  افاضـه  انسـان  به تعالي  حق جانب از كه است الهي تجليات ،سوم مرتبه

  .داي حاصل آن از مراتب جميع در تامه معرفت
 ،انـد    رسـته  عوايـق  و عاليـق  از و آراسـته  تقـوي  بـه  را خـود  جان كه آنانند هشياران

 حق تجليات قبول براي را خود قلب مدام و است طيران در قدس عالم در همواره فكرايشان
  :فرمايد مي كميل جناب به المالس عليه علي اميرالمؤمنين حضرت كه چنان ؛كنند مي مستعد

 مقـام  ولـي  كـم  بسـيار  شـان اي  عـده  ،نباشـد  خالي هرگز شاناي  از زمين روي !كميل اي
 بعضـي  و باشـند  مشـهور  و ظـاهر  شـان اي  از بعضي .است عظيم بس تعالي  حق نزد ومنزلتشان

 را آن   شـان اي   ،انـد   گرفتـه  سـخت  برخود دنيا نعمت و ثروت اهل كه را آنچه .مغمور و خائف
 طيـران  در قدس عالم در ارواحشان ولي دنيايند اهل مصاحب ابدان با ؛اند  نموده آسان برخود
  .است

خـواب  از بيـداري  و الهـي  مجاهـدات  و رياضات تحمل بدون قطعاً مقام اين   حصول
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  :است قسم چند غفلت خواب ؛نيست ميسر غفلت
 قسـمتي  - ومد .اسـت  نرسـيده  فعليـت  مقـام  به انسان باطني قواي از يك هيچ - اول

 - سـوم  .اسـت  نيافتـه  فعليـت  هنوز قسمتي و درآورده فعليت مرتبه به را خود باطني ازقواي
  .است نرسانده كمال به را فعليت اين لكن ،فوق قسم دو ميان

 ايـن   در اگـر  ،انـد   درنياورده فعليت مقام به را خود باطني قواي از يك هيچ كه افرادي
 بـه  موفـق  عمـر  اواخر در كه آنان .شد خواهند دچار داالباداب بدبختي به ،بروند دنيا از حالت
 ولـي  كـرده  توبه ظاهراً كه كساني اما .رسند مي سعادت به مافات جبران شرط به ،گردند توبه
 درعـالم  كه بايد ناناي  .هستند روسياه و بوده كماالت از برهنه ،نمايند مافات تالفي اند  ستهننتوا

 زدوده روحشـان  از هـا   يتيرگـ  آن   ،شـده  تصفيه تا گيرند رقرا ها  يسخت و فشارها تحت برزخ
 دم تـا  و برويانـد  خـود  وجـود  در را كماالت تخم زودتر هرچه كه است سالك بر پس .شود

 را خـود  خطاهـاي  و معاصـي  و بكوشد الهي طيبه شجره رساندن ثمر به و نما و نشو مرگدر
  .كند جبران

 متوجــه خطاكــار خيــاليــن  ابايــد .اســت خيــال رياضــت همانــا رياضــات از يكــي
 :فرمايـد  مـي  آن   بـه  اشاره در تعالي  حق كه چنان ،گردد اسالم مقدس دين يعني ،صراطمستقيم

  .بكشيد را خود نفسهاي و نمائيد توبه خود آفريدگار سوي به »فسكمان فاقتلوا بارئكم فتوبواالي«
 خـود  گذشـته  خطاهـاي  و اعمال ،شد بيدار غفلت خواب از وقتي كار خطا خيال اين

 ،نفسـاني  امكانـات  و پوشـاك  و خـوراك  لحـاظ  از تن خوشگذراني يكي :يابد مي گونه رادو
 را گذشـته  خطاهـاي  بايـد  اكنـون  .ديگـران  پـيش  اعتبار و آبرو كسب و مقام و جاه وديگري
 مجاهـدات  از اسـت  ممكـن  وگرنه كند احتياط رعايت بايد الجهعم اين   در ولي ،نمايد جبران
  .نگيرد اي نتيجه خويش

 كسـي  مطلـق  سعيد .مطلق شقي يا و باشد سعيدمطلق تواند مي انسان الهيه معارف به بنا
 باطني قواي كه است فردي مطلق شقي و ،رساند فعليت مقام به را خويش باطني قواي كه است
 فعليت به نسبت ،اند  مرتبه دو اين   ميان كه كساني .باشد كرده ضايع نرسانده فعليت به را خود
 از خـودرا  خطه ايندر توانند مي و هستند شقي قوا فعليت عدم به نسبت و سعيدند حدي ات قوا

 ،اسـت  سـعيد  حـدي  تـا  كه  آن دارد امكان تنزل مقام در .دهند تنزل يا و ترقي مقامي به مقامي
 شـقاوت  مراتـب  در كـه  كسـي  بسـا  چه صعودي حركت مقام در و كند حركت اشقياء سوي به

سعادت به آنان كه دهد مي نشان بزرگان حاالت در مطالعه .نمايد حركت ءاسعد سوي به است



 232 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

  .اند رسانده فعليت به را خود باطني قواي تمام زيرا ،اند رسيده مطلق
 شـقاوت  ريشـه  خواهـد  مـي  ،اسـت  مـردم  خيرخواه هميشه حقيقي طالب و الهي مرد

 خـود  تسـعاد  خواسـتار  تنهـا  كـه  ظاهري مسلمان آن   اما .گردند سعادتمند همه شده بركنده
 در فـردي  چنـين  .اسـت  شـقي  او ،كند مي جستجو ديگران شقاوت در را آن   و بوده اي  ياعده

  .است آرميده غفلت خواب در و نبرده پي آن تقحقي به ،دين ظواهر در اثرتوقف
 ناحيـه  از هـم  آن   ،مغمومند جهت يك از و ترسند مي ناحيه يك از مدام حقيقي طالبان

 سـبب  ،خـود  عملكـرد  جـز  اي  ناحيه از ترس و عادتمنديس نشانه ،عمل از ترس .خود عمل
 گريـان  را انسان ديدگان ،خود اعمال از نگراني كه بزرگي توفيق چه .است بدبختي و شقاوت
 الهـي  پيشـوايان  نـرو اي  از .اسـت  نـده اي  خنـده  و شـادي  نشـانه  امـروز  رياز و گريه كه ،بدارد

 بصـيرمي  خـويش  برعيـوب  را او ،دبرسـان  مـؤمني  به خيري كه خواهد خدا وقتي :اند  فرموده
 بـه  وصـول  طالـب  بنـده  كـه  اسـت  آن   اسالم نهج بر اهللا  الي سلوك و سير حقيقت در .گرداند
 حـال  از و سـازد  فارغ دنيوي هموم همه از را خود ،نياانس ترقيات مراتب و روحاني مقامات

 چـه  :يـد فرما مـي  )ع(اميرالمـؤمنين  حضـرت  .نمايـد  اصـالح  را خـويش  بـاطن  گرفته پند دنيا
 )ص(اكـرم  رسـول  حضـرت  و ؛گـرفتن  عبرت است كاند  ولي .عبرت و پند مواضع بسياراست

  .نگيرد پند نياد تغييرات از كه است كسي مردم ترين غافل :فرمايد مي
 دنيا كه اين هچ ،شود روگردان و منصرف آن   از تواند نمي نشناسد را دنيا تا سالك آري

 معبر و مؤمنين مزرعه دنيا .است لغزش و امتند و حسرت و عبرت و حيرت و فكرت محل
  .است عارفين مزبله و مغرورين معشوقه و سالكين

 .اسـت  شـده  هـالك  و كشـته  او بـراي  سـاعت  هـر  در و فريبنـده  است اي  مكاره دنيا
 از و مشــغول او بــه دوســتانش و بســيار آن در شــدگان غــرق ،پايــان بــي اســت دنيادريــايي

  .فارغند آن غموم و هموم همه از عارفان ليكن ،ندمقتول او راه در و خداوندمعزول
 و الـم  و درد آن   شـفاهاي  و سـم  ،آن تريـاق  و غـم  و هـم  بـه  مقرون دنيا يها  يخوش

  .»عقاب حرامها في و حساب حاللها في و« خراب يشها يآباد و سراب آن زندگاني
 بـه  را چنـدي  نكـات  بايـد  ،كند عبور سالمت به دنيا پرآفت بحر از بخواهد كسي اگر

  :كاربندد
 خـود  عقايـد  و افعال و اعمال نمايد تصحيح و ،خود امر عاقبت در نمايد تفكر - اول

  .ديگران عيوب از كند صرفنظر و ،اجل رسيدن از راقبل
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 عتـاب  مـورد  تـا  ديگـران  كـردن  نصـيحت  از قبـل  را خود نفس كند نصيحت - دوم
  .نشود واقع احديت حضرت

 ،خداسـت  محبـت  بـا  منـافي  دنيا دوستي ،چه باطناً و ظاهراً را دنيا دارد دشمن - سوم
  .دنياست با دشمني و عداوت مالزم و است ماناي حقيقت و اصل تعالي حق ودوستي

  .نيست او رستگاري و سعادت وسيله دنيا در كه را آنچه نمايد ترك - چهارم
ــاز ديگــران موعظــه و نصــيحت از - پــنجم  فهــم ازهانــد بــه را هركســي و نايســتد ب

  .نمايد ارشاد دادشواستع
  .كند غيظ كظم و نشاند فرو را خود غضب - ششم
 جهـل  مـثال  ،حسنه اخالق به رذيله اخالق تبديل در نمايد سعي المقدور حتي - هفتم

 كـه  بدانـد  و ،نمايـد  تواضـع  بـه  مبـدل  را تكبـر  و رأفـت  به تبديل را حسد و علم به بدل را
 افضـل  را صدق عرفا لذا .كذب مهمذمو صفات بدترين و است صدق ممدوحه سرآمدصفات

  .است ديگر فضايل مستلزم ،صدق كه زيرا شمارند مي فضايل
  .فرموده عطا تعالي حق آنچه به كند قناعت - هشتم
 جويـد  دوري و عرفـا  و علما و اولياء و انبياء حضرات كلمات بر كند ممارست - نهم
  .اند داده قرار دامي خود براي را نام اين هك متصوفه مانند وبال و ضالل اهل كلمات ازاستماع

 و ،قـرآن  تـالوت  و ادعيـه  و اذكـار  ماننـد  قـولي  عبـادات  همـه  در بايد سالك - دهم
 ،صدقه و خمس و زكوه مانند مالي عبادات در و ،اعتكاف و حج و نماز مانند فعلي درعبادات

  .باشد اخالص مقام در بوده انبساط و نشاط كمال در
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  تموفقي بهاي ،تفكر
 ،وحشـيگري  و سـتمگري  و شـهوت  جهـان  افزون روز امكانات و ماديات درتق اگر

 ،دارد مـي  بـاز  فضـايل  كسب از و كرده رهبري نابساماني وضع سوي به و منحرف را گروهي
 ،تاريـك  عصـر  ايـن    در حـق  طريـق  سـالكين  و جوانـان  و الهي هاديان از گروهي آن   درقبال

 گونـه  هـيچ  از عواطـف  و احساسات الميع با و فتهرگ دست به را حقيقت فروزان چراغهاي
 بـه  را بازمانـدگان  و گيرنـد  آغوش در را مقصود شاهد تا كوشند مي ،ننموده مضايقه فداكاري
  .نمايند رهبري حقيقت شاهراه

مواهـب  پـرورش  كه ظاهري سعادت جلب نه ،زندگي اصلي هدف كه اند  دريافته آنان
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 چـه  .اسـت  آن   فرعـي  محصـول  اهريظـ  سـعادت  و ؛است يابي كمال و باطني قواي و ذاتي
 خـود  امـروز  اعمـال  بـا  انسـان  .باشـد  او فعلي ظاهري سعادت معلول آدمي ندهاي  بسابدبختي

 ،باشـد  داشـته  آن   كيفيـت  از مبهمـي  درك و كنـد  بيني پيش ار ندهاي  حوادث تواند مي تاحدي
  .است خود علت پيرو هميشه زيرامعلول

 امروزنهفته اعمال رحم در فردا اعمال و تاوس امروز اعمال خالق ،آدمي ديروز اعمال
 آنقـدر  آدمـي  .گردد مي منعكس او ندهاي  افكار و اعمال در سالك امروز عملكرد نتيجه و ،است
 اصـلي  علـت  و گردد مي آغاز تفكر از موفقيتي هر .نيست آن   مخلوق ،است حوادث خالق كه

 بهـاي  نيسـتند  حاضـر  انسـانها  اغلـب  كـه  اسـت  آن   ،حقيقي مقصود و سعادت هب نشدن نايل
  .نيست تفكر جز بها آن كه ،بپردازند را موفقيت

 تفكري ،است تفكر عظماي و الهيه نعمت همانا انسان براي سعادت و ثروت عاليترين
 عايـده  نتايج.كنند امري به اقدام تفكر بدون كه است افرادي براي شقاوت .الهي عقل از ناشي

 نتـايج  لكـن  ،نمايـد  مي صادر انسان براي احكامي و تاس اطمينان و اعتماد قابل الهي تفكر از
  .والهي معنوي نه مادي امور در هم آن است استفاده قابل حدي تا نظري عقل از حاصله

 ،نيسـت  اوصـياء  و انبيـاء  حضرات به منحصر آن  كمالي مرتبه و دارد مراتبي الهي عقل
 كمـال  حد در عظمي نعمت اين   زا خود نهاد در نهفته باطني نيروهاي با توانند مي نيز سايرين

  .گردند الهي و باطني عقل صاحب و شوند برخوردار
 معـاني  آنهـا  از هريـك  در و اسـت  تعبيراتـي  و مجمـالت  و اشـارات  مجيـد  قرآن در
 ظـاهري  علم نسبت به هركسي .نيست ادراك قابل ظاهري علم با تنها كه است نهفته اليتناهي

 مجمـالت  آن   از را تفصـيالت  و ،اشارات آن   از را انيمع تواند مي خود نفس تزكيه و باطني و
 زبـان  قواعـد  بـه  تسلط و مجيد قرآن ظواهر به آشنايي صرف به ،نفس هيتزك بدون .كند درك
 كـالم  ظـاهراً  فـردي  بسـا  چـه  .گرديـد  برخـوردار  مجيد قرآن بطون از توان نمي هرگز ،عربي

 تهـذيب  بـدون  .باشد بهره بي آن   التتفصي و معاني از لكن .راند زبان بر را كاملين و واصلين
 بـه  رسـد  چـه  تـا  نيسـت  الهـي  محبوبين و بزرگان كالم عانيم از استفاده و درك امكان نفس
  .مجيد قرآن بطونيه تفاصيل و معاني

 از خواهـد  مي كه است نهان عميقي نكات مجيد قرآن تعبيرات و مجمالت و اشارات در
 ايـن  اولوااللبـاب  فرمايـد  مـي  مثـال  عنـوان  بـه  .آورد ميـان  بـه  سخن ظواهر پرده زير حقايق
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 سايرين و برخوردارند اولوااللباب ،آن باطنيه تفاصيل و معاني از يعني ،يابند درمي را حقيقت
  .خود نفس يهكتز نسبت به

 و خـالص  مغـز  ،ء شـي  هـر  چكيـده  و جـوهر  :جملـه  از است مختلفي معاني را لب
 عارفـان  و رباني عالمان .گويند لب را ء يش هر خالص ،ديگر عبارت به و پوست از جداشده
 ايـن  هن و ،شود خالص شوائب از كه عقلي يعني لب »الشوائب من الخالص العقل اللب« :اند  فرموده

  !گردد شوائب از خالي كه
 بـا  تخـيالت  و محسوسـات  ،دارد آميختگي وهم و خيال و حس با انسان عقل ابتدا در
 تزكيـه  اثر در لكن ،نيست حقيقت مشاهده و درك انتو را عقلي چنين .است آميخته معقوالت

 .يابنـد  مـي  جداگانـه  حسابي هركدام و شوند مي جدا يكديگر از مخلوطات  اين نفس تهذيب و
 اسـتقالل  و گرديـد  آزاد احساس و خيال و وهم مقهوريت از تزكيه و رتفك اثر در عقل وقتي
 .باطنيه عقول صاحبان يعني اولوااللباب بنابراين .كند درك را حقايق تواند مي ،بازيافت را خود

  ،اسـت  قرآن بطونيه معاني و علميه تشريحات از اي  شمه كالمشان كه بزرگان و  قرآن مقصود
  .گردند باطنيه عقل صاحب انسانها تزكيه و تفكر و تربيت و عليمت اثر در كه است اين

 در توانـد  مـي  و اسـت  جبروتـي  و ملكـوتي  ،ناسوتي عوالم مراتب داراي انسان وجود
 كسي ،تفكرند اهل باطنيه عقول صاحبان .كند پيدا ارتباط كلي عوالم اين   از هريك با اثرتزكيه

 در توانـد  نمـي  ،ننمـوده  سـير  را باطنيـه  و الهيـه  علـوم  مراحل و نكرده خود پيشه را تفكر كه
  .گردد محسوب باطنيه عقول رديفصاحبان
 زيراراه نمايد مي توصيه محسوسات باب رد حتي تفكر به را انسانها اتصاال مجيد قرآن
 »الولواااللبـاب  اليات والنهار واختالفالليل واالرض السموات خلق في ان« :است محسوسات از معقوالت

ـ   باطنيـه  عقول صاحبان براي روز و شب اختالف و زمين و آسمانها خلقت در تحقيق به  ياتاي
 وارد و كنند راطي آن   مراحل تفكر اثر در نشده متوقف محسوسات در كه كساني يعني .است
  .كنند رامشاهده آن بلكه برند پي نيز عالم مغز و روح به توانند مي ،گردند معقوالت عالم

 هـدي  علـي  فاولئـك  احسنه فيتبعون القول يستمعون الذين عبادي فبشر« :فرمايد مي ديگر جاي در
 آنهـا  ازبين و شنوند مي را سخن هك بندگاني به ده بشارت پس »اولواااللبـاب  هم اولئك و ربهم من

 حباناصـ  آنـان  ،هسـتند  پروردگارشان از هدايتي بر آنان ،گزينند برمي عمل براي را بهترينش
  .ندا يهباطن عقول
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 تفاوتي سامعه براي .است كلمات و اصوات شنيدن براي ظاهري حسي ،سامعه نيروي
 معنـوي  نيروي لكن .ندارد را المك بررسي قدرت ،الهي غير يا باشد الهي شنود مي آنچه ندارد

 دقيـق  سـنجش  بـا  بـاطني  عقـل  الخصـوص    علـي  ،داراست را ارزيابي اين   توان عقل باطني و
  .كند جدا يكديگر از را آنها سقم و صحت و حقيقت و مجاز ،زيبا و زشت تواند مي

 ارتبـاط  بـراي  امـا  ،اسـت  كافي ظاهري حواس ،عالم اين   ظواهر با انسان ارتباط براي
 حـواس  قدرت زيرا .است الزم باطنيه عقل ،اولياء حضرات كالم باطن با و عالم روح و بامغز

 تزكيـه  اثـر  در بـاطني  نيروهاي ولي ،ندارد را نامحدود ادراك توانايي و است محدود ظاهري
 ،بـود  محـدود  انسـان  روحـي  و بـاطني  نيروهـاي  و روح اگـر  چـه  ،ندارنـد  يمحدوديت نفس

 ،محسوسـات  از عبـور  و تفكـر  تـداوم  اثر در انسان .كند درك را نامحدود توانست هرگزنمي
 بـه  جزئي از كه است مقام اين   در .كند پيدا ارتباط عالم بواطن با و رسد معقوالت تواندبه مي
 متمركز تفكر اين هك اين   بر مشروط ،رسد مي مطلق به نسبي از و نامحدود به ازمحدود و كلي
  .پراكنده نه باشد

 باصرف اسالم .شود مي متذكر را آن   لغزشگاههاي ،تفكر به عوتد عين در مجيد قرآن
 براي اي  ووسيله ندارد رواني و مغزي خستگي جز اي  نتيجه كه مسايلي به نسبت فكري انرژي

 رسـول  حضـرت .اسـت  مخـالف  ،نيسـت  معنوي يها  يبرخوردار و علمي تحقيقات گشايش
 خوانـده  بيهـوده  ،نرسـاند  زيـاني  و سـود  آن   ندانستن و دانستن هك را علمي آن   حتي )ص(اكرم
 و غيـر  هـدايت  براي انرژي صرف ولي ،است الهي مردان مهم وظايف از ارشاد گرچه .است
 خداوند كه چنان ؛آموخت را آن   نبايد هركسي به و دارد مرزي و حد حقه علوم تعلم و تعليم
 مشقت و حمتز به فاسدين ارشاد براي را خود اين   از بيش من حبيب اي  كه فرمايد مي متعال
  .مينداز

 بـاالخص  را آن   شايسـته  منابع و نموده تفكر به امر مختلف موضوعات در مجيد قرآن
  .تاريخ و انساني ضمير ،طبيعت :نمايد مي معرفي سودمند و مفيد موضوع سه در

 ستارگان ،زمين و آسمانها خلقت در گيري نتيجه و تفكر به امر را انسان بسياري آيات
 امرمحسوس هر باالخره و حيوانات و نباتات و جمادات ،باران و ابر و باد جريان ،خورشيد و

 و كنيـد  بگودقـت  »االرض و السـموات  فـي  مـاذا  ظرواان قل« :فرمايد مي جمله از .كند مي پيرامونش
 ومشـاهده  مطالعـه  يـا  كـردن  نظـر  از مـراد  البتـه  .اسـت  چيـز  چـه  زمين و آسمانها در ينيدبب

تركيـب  و تحليـل  مقـام  در كـه  دريابـد  تـا  آنهاسـت  خـواص  و آثـار  به بردن پي ،موجودات
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 قـرآن  در آخرين و اولين علوم اند  فرموده دين بزرگان كه اين   .شود مي ظاهر آنها از آثاري چه
  .گردد مي آشكار نظر و تفكر اهل براي تنها آن بطونيه معاني ،است جمع مجيد

 هـاي   نشـانه  و آيـات     ،تخلق سراسر گرچه .است انساني ضمير ،تفكر ديگر مهم منبع
 بخصـوص  معرفـت  منبـع  را انسـاني  ضمير قرآن ولي ،است خلقت حقيقت كشف براي الهي

 كلمـه  بـا  را انسـان  از بيرون جهان مجيد قرآن ،گذشت دوم فصل در كه چنان .كند مي معرفي
 را انسـان  ضـمير  اهميـت  وسـيله  بـدين  و كـرده  تعبيـر  انفـس  هكلم با را درون جهان و آفاق

ـ  لهـم  يتبـين  حتـي  فسهمان في و االفاق في اتنااي  سنريهم« :است مودهگوشزدفر  آيـات   بـزودي  »الحـق  هان
  .است حق او كه گردد آشكار آنان براي تا بنمائيم انفس و آفاق در خودرا

 تفكر.است قرآن قصص و تاريخ ،شده تفكر و مطالعه به امر قرآن در كه منبعي سومين
 ،گذشـتگان  زنـدگي  تـاريخ  .اسـت  عبـرت  و علـم  براي عظيمي منبع گذشته اقوام حاالت در

 روشـها  بشـر  بـراي  آنهـا  شـقاوتهاي  و سـعادتها  ،شكسـتها  و موفقيتهـا  ،عزتها و ذلتها مطالعه
 زمـان  انسـانهاي  و خـود  تـوان  مـي  آنهـا  از استفاده با كه دهد مي ارائه ممنظ و دقيق وتفكراتي
 و سـال  هـزار  عبـادت  از اسـت  لافض ساعت يك تفكر كه ،رساند سعادت به را ندهاي  حاضرو

 انكيفكـ  ظرواانف االرض في فسيروا سنن قبلكم من خلت قد« :فرمايد مي مجيد قرآن .ثقلين عبادت بلكه
 سير آثارگذشتگان در پس ،پيوسته وقوع به قانونهايي و سنتها شما از پيش قطعاً »المكذبين عاقبه
  .انجاميد كجا به ،كردند تكذيب را آسماني وحي حقايق كه كساني سرانجام بنگريد و كنيد

 يعنـي  ،كـرديم  نـازل  حكـم  ،مردم براي را قرآن ما كه فرمايد مي تعالي و تبارك خداي
ــه را انســان كــه اســت قــانوني ،حكــم و اســت الهــي احكــام قــرآن  وادار امــري اجــراي ب
 كه نيست اي  سوره و هاي  هيچ و است حكم مقدس كتاب اين   سور و آيات   تمام بنابراين.كند مي
  .آن محكمات و متشابهه آيات از بعضي يا قصص و جراهاام حتي ،نباشد راحكميآن 

 اخذنتايج و گذشته اقوام و ملل سرگذشت مطالعه سالك مهم وظايف از يكي بنابراين
 وظيفـه  كننـده  تعيـين  و الهـي  احكام از حكمي باطناً كه ،آنهاست از عبرت و زندگي درس و

 و بـاحق  تـوأم  اسـت  سـخني  و واجبـات  رديف در است دستوري اين   و ؛است وظايفي بلكه
  .حقيقت

 همـواره  آنان كه است  اين گوياي ،دين بزرگان و الهي پيشوايان حضرات كالم در سيري
مـوالي  حضـرت  كه چنان .دادند مي قرار مطالعه مورد را قبلي ملل سرگذشت اوقات اغلب يا



 238 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

 تاريخچـه  لكـن  ،ام نبـوده  همزمان تهگذش ملل و اقوام با من اگرچه فرزندم :فرمايد مي متقيان
 هـا   يتلخـ  ،هـا   يسـرد  و ها  يگرم ،ها  يبلند و ها  يپست به كرده مطالعه را زندگيشان طرز و آنها

 واقفـم  آنهـا  زندگي تاريخ به چنان .ام شده واقف گذشته ملل آئين به و روزگار يها  يوشيرين
  !ام بوده دمهمق آنان با زندگي حوادث در و شده همزمان شاناي با گويي كه

 جوانـان  و حاضـر  نسـل  بـراي  بـاالخص  راهنما بهترين مطالعه و غور اين   حقيقت در
 خصوصـاً  و بينـا  فـرد  هـر  بـر  .آمـوزد  مـي  را زنـدگي  رمـوز  گذشـتگان  احوال بررسي .است

 ملي انقالبهاي علل و شوند واقف گذشتگان سرگذشت به االمكان حتي كه است برزمامداران
 كه افرادي .اند  كرده حكومت مردم بر دراز ساليان كه دريابند ار انيكس بدبختي و سقوط راز و
 كـه  بـود  علـت  ايـن  هب ،بودند دور به عدالت از فرسنگها و كردند ستم خود زمامداري اماي  در
  .بودند غافل آن در تأمل از و بيخبر قبلي ملل ازسرگذشت آنان

 علمـي  مطالـب  اخـذ  ،شتهگذ امم تاريخ و زندگي طرز به وقوف و اطالع ديگر آثار از
 گذشـتگان  الهيـه  مطالب مرور و مطالعه اثر در حقايق و علوم از بسياري كه گفت توان .است
 دانشـمنداني  احـوال  و علمي مطالب مطالعه ،اهللا  الي سالك مهم وظايف از يكي نرواي  از .است
 در غور و خوض بدون واال ،كرده عطا مردم به را آنان متعال خداوند عصري ره در كه است

  .نيست حقايق از كماليه برخورداري امكان آثارآن 
 مطالعـه  بـا  ،برنيامـده  واقعـي  تزكيـه  و تصـفيه  مقام به كه مادام بداند يقين بايد سالك

 و اسـرار  .گـردد  برخـوردار  بزرگـان  مهـم  آثار از تواند نمي حقايق و علوم ظاهري وفراگيري
 مسـلم  برايشـان  لكـن  ،نيستند آشنا آنها به دشمنان گرچه كه است نهفته آنان كالم در رموزي
 دشـمنان  بـر  پيـروزي  و غلبـه  براي بزرگي عامل ،حقايق و اسرار آن   از مردم فادهتاس كه شده
  .گيرند بهره آنها از مردم كه اند نگذاشته موانعي باايجاد لذا ،است

 شانيا  كالم البالي در واصالن و عارفان دروني رازهاي و مؤلفان و مصنفان اسرار آري
 كـه  ارسـطو .بود خواهد و بوده آنها ظهور براي موانعي اعصار از عصري هر در و ،است نهفته

 مقـدوني  اسكندر ،سازد منتشر را خود كتابهاي خواست وقتي ،بود خود عصر علماي اجله از
 تاريـك  درقـرون  هـا  كشيش و پاپها .نيابند دست او عالي افكار به ديگران تا نمود جلوگيري

 ممانعـت  ديگـران  تحصـيل  از ،خـاص  اي  عده براي علمي شركت يك آوردن يدپد با وسطي
 نيـز  امـروز  !كننـد  حكومت جاهل مردم بر آنها و شود افزوده مردم ناداني مراتب بر تا كردند

عمــوم برخــورداري مــانع كــه اســت آشــكار تيااقــدام چنــين در بيگانگــان دســت
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  .نداي نايل ودخ مرام به تا گردند مي سازنده حقايق و ازعلوم مردم
 لكـن  ،آمـوزد  مـي  را آن   رموز و است زندگي نماي تمام آئينه الهي مردان كتب مطالعه

 كـه  اسـت  مـؤمن  انسـان  بـر  نـرو اي  از .دارد مـي  باز كمال و رشد از را عقل ضاله كتب مطالعه
 تعلـم  و علم تحصيل صرف را خود اوقات بيشتر و نايستد باز علم تحصيل از نفس تاآخرين
 فــيض درك مــانع ،هــراس ايــن هكــ نهراســد مشــكالت و موانــع از يرســم ايــن رد و نمايــد
  .نيايد دست به هميشه فرصتها اين هك بداند را خود گرانمايه عمر قدر بايد سالك.است
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  سنف محاسبه ضرورت
 صـنعت  غرايـب  و حكمـت  عجايـب  انـواع  قـدري  بـه  ،عـالم  ذرات از اي  ذره هر در
 ،بندنـد  برميان همت دامن آن   ادراك به حكما و عقال مهه اگر كه است نهفته متعال پروردگار

 فضـاي  بـه  عـدم  كـتم  از كـه  را موجوداتي از بسياري ما .رسيد نتوانند آن   اعشار از عشري به
ـ   شنيده آنها از نامي نه ،تفصيل به نه و اجمال به نه ،شناسيم نمي آمده وجود  ،نشـاني  نـه  و ماي
  .نيست راهي آنها به را يشهاند قدم و كوتاه آنها از اوهام تصرف دست

  :است طبقه سه ،گردد مي مشاهده و محسوس ظاهري حواس با آنچه
  .آنها امثال و سيارات و ثوابت مانند شود مي مشاهده آن در آنچه و آسمان - اول
 معـادن  و صـحرا  و كـوه  و بلنـدي  و پسـتي  قبيـل  از است آن   در آنچه و زمين - دوم
  .اتحيوان و جمادات و انهار و وشطوط

 ابـر  و بـاران  و بـرف  و بـرق  و رعد مانند گردد مي مالحظه آن    در آنچه و هوا - سوم
  .وصاعقه

 كـدام  هـر  .اسـت  بسيار اصناف و اقسام را نوعي هر و انواعي را طبقات اين   از هريك
 اسـت  مصـلحتي  و حكمتي ،سكوني و حركتي ،باطني و ظاهري ،خاصيتي و اثري و راحالتي

 صـادقند  شـهود  و عـادل  گواهـان  نهـا اي  همگي .درنيابد را آنها تمام كسي ،متعال خالق جز كه
  .او قدرت و عظمت لكما و خدا بروحدانيت
 همـه  حقـايق  و معـاني  و اسرار و كبير عالم معنا به و است صغير عالم ظاهر به انسان

 و نفـس  تحليـه  و تزكيـه  بـر  اسـت  موقوف اسرار آن   ظهور .است مضمر او وجود در كائنات
  :شود مي اكتفا الهيه معارف از اشارات و نكات برخي ذكر به ذيال كه حكمت عالم در سيردل

كـه  شـريف  عقـل  بـه  است اشاره آسمان ،مراتب از اي  مرتبه در باطنيه معاني لحاظ از
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 علـم  ،آب .شده آفريده آن   از كه وضيع نفس به ،زمين و نيست آن   از رفيعتر و شريفتر چيزي
 حصارهاي ،كوهها و است جاري عارفين قلوب در كه كمتح هاي  چشمه ،انهار و است الهي

 اي  الهيـه  اعمـال  و عبادات و طاعات بوستان ،بهجت ذات حدائق و الهي مردان دل در معرفت
  .يابد مي تحقق عقل وساطت و علم با كه

 نيازعاشقان و راز موسم و جويان آشتي ميعاد و عارفان خلوتگاه بر است اشارت شب
 آفتـاب  ،قمـر  و شـمس  از و رسد سيرت به صورت از بايد سالك .كنند داا نهار و ليل حق تا

 .اسـت  تابـان  دوسـتان  دل بـه  ازليـت  برج از كه هدايتي آفتاب ،معرفت ماه و كند فهم عنايت
 مـاه  و عنايـت  آفتـاب  و »بمصابيح الدنيا السماء وزينا« دهد زينت را آسمان ،صورت ماه و آفتاب
 وگـاهي  اسـت  بـاقي  مـاه  لكـن  پوشاند مي را ماه فام سيه يابرها گاهگاهي .را قلوب ،معرفت
 از توفيـق  درخواست به .شود نمي باطل معرفت ولي پوشاند مي را معرفت ماه معاصي ابرهاي

 بـه  دل بصيرت و گردد زايل دل از فام سيه ميغهاي و حجابات آن   ،عبادت و طاعت به و حق
  .ديد نمي قبال كه بيند آن سالك آنگاه ،رسد كمال

 بـرق  و رعد كه چنان .است الهي مرد اصيل حركت ،درخشان ستاره حركت از نظورم
 و بـيم  بـه  را سـالكين  قلـوب  نيـز  الهـي  مردان بشارت و انذار ،است اميد و بيم مايه ظاهري

 ،موات اراضي احياي و باران بارش .درآورد توبه به نموده بيدار غفلت خواب از و اميداندازد
 كمـال  و رشـد  آمـاده  و احيـا  را مـرده  قلـوب  كـه  الهـي  رحمـت  و علم انربا از است رمزي
 هـم  و دل كعبـه  هـم  :است باطني بحرين نيز انسان وجود در ،ظاهري بحرين قبال در.كند مي

 وقتـي  .گسسـته  هم از طريقت در و پيوسته بهم خلقت در كه متضاد جوهر دو ،نفس مصطبه
 نظـري  ،قـدم  جنـات  دار از و درآيد لمتظ مقام به دل ،زند شبيخون دل كعبه بر اماره نفس كه
  .ماند مصون نفس آسيب از دل وكعبه رسد بدو

 نـواميس  وضع و قمر و شمس نظام از هدف ،الرحمن سوره در تعالي و تبارك خداي
 كـه  زيـرا  ،فرمـوده  اعالم الهي موازين بر دقيق سنجش و نفس محاسبه ،انسان براي را خلقت
  .است آن گرو در او معنوي تكامل

 ازمهمتـرين  باطني و ظاهري ،معنوي و مادي ،اجتماعي و فردي امور در نفس سبهمحا
 حاضـر  حـال  به مربوط هم و است گذشته به مربوط هم محاسبه اين   .است اسالم هاي  توصيه

 نسبت يا آن   به توجهي بي و رساند مي وصال و ابدي سعادت به را سالك الهي محاسبه .ندهاي  و
  .است ابدي شقاوت و پيشرفت عدم موجب ،شمراتب برخي به



 241 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

 ،نـده اي  و حـال  از غفلـت  و گذشـته  دوران به تنها توجه يا ،نفس محاسبه به اعتنايي بي
 ومغـزي  عقلي نيروهاي همه بسيج .نمايد مي عقيم را سالك فرساي طاقت مشقات و زحمات

 و زندگي شؤون در خال پيدايش سبب ،زودگذر و كذايي يها  يخوش يا گذشته به توجه براي
  .است التيتخ سايه به بردن پناه

 نـده اي  و حاضـر  لحظـات  بـه  بـاالتر  همـه  از كـه  گذشته بر توجه فقط نه اسالم توصيه
 ،آنهاسـت  ندهاي  و فعلي معلوالت و گذشته علل از گسيختن واقع در ،حال به توجه عدم.است

 تجزيـه  همـان  گسـيختگي  ايـن     ؛زشـت  يا باشد زيبا ،غيرالهي يا باشد الهي معلوالت اين هچ
  .ستا تكاملي حيات وحدت

 كـه  اسـت  تخمهـايي  ،شـده  ظـاهر  او از گذشـته  در كـه  عللـي  بداند بايد الهي سالك
 تكميل آنها عليت مراتب تدريج به ندانسته يا دانسته و ناخواه خواه كه كاشته حيات درمزرعه

 خنثـي  يـا  علـل  آن   كـردن  كن ريشه توانايي خود انسانها و كنند ظاهر را خود معلوالت ،شده
  .ندارند را آنها اروناگ اثرات نمودن

 برگشـتي  ديگـر  كـه  گـردد  مي رهسپار گذشته به انسان عمر جويبار از قسمتي آني هر
 گذشـته  بـه  توجـه  صرف .باشد بازگشت امكان را رفته دست از امور ساير كه هرچند ،ندارد

 حقيقت در كه ،است بيهوده و لغو فقط نه ،ندهاي  و حال از غفلت و كذايي يها  يخوش يادوران
  .بدانهاست زدن آتش و سازنده و مفيد يدهايما و آمال آوري جمع

 ،نبودنـد  نگر ندهاي  چندان كه غرب و شرق شعراي نويسندگان از بعضي كالم در سيري
 گذشـته  يهـا   يخوشـ  بـه  نسـبت  تأسـف  در بيهـوده  اشـعار  چـه  كه كند مي نمايان خوبي به

 هـاي   شعله جستجوي در را خود قريحه و ذوق و مكاناتا و ها  يانرژ ترين عالي و!اند  سروده
 و اعمـال  تصـحيح  بـا  انسـان  كـه  آن   حال .اند  نموده ضايع هدش سپري روزگاران مدفون آتش

 تفكر كياند  .پردازد اليزالي و الهي سرورهاي تحصيل به تواند مي ،خويش باطني قواي تقويت
 و تأسـف  از مـانع  ،آنهـا  زوال سرعت و زودگذر يها  يخوش بار مشقت و پررنج تحصيل در

  .است خويش باطني تضعيفنيروهاي
 ،درعمل تعلل و تأخير روح ولي دهد مي دست فراواني فرصتهاي فردي هر زندگي در

 فرصـتها  يعني سعادت ابواب كليد ،امور موقع به ندادن انجام با آدمي .آنهاست از استفاده مانع
 گذشته برايام ،اهداف و آمال از قسمتي مودنن محقق جاي به و دهد مي دست از رايگان به را

  .خورد مي تأسف
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 لـذابزرگان  ،نهنـد  مي كف از را موجود فرصت بدينسان و اند  ندهاي  اضطراب در گروهي
 را اي  ولحظـه  برخيـز  اكنون پس ،نرسيده هنوز ندهاي  و گذشته اي  داده دست از آنچه :اند  فرموده

  .بكوش و دان غنيمت ،توست دست در كه
 نـدامت  و رود دسـت  از نعمت بسا چه ،دانست بايد آن   حضور وقت به را عمتن قدر

 راكسـي  تندرسـتي  و فرصـت  ،جـواني  ارزش :فرمايد مي )ع(علي حضرت .ندهد سودي بعدي
 بزرگخـود  شـاگردان  از يكـي  بـه  )ص(اكـرم  رسـول  حضـرت  .باشـد  رفته او دست از كه داند

 الهي درطريق بزرگ مردان .بدان را خود نيجوا قدر ،پيري ندرسي فرا از قبل ابوذر اي  :فرمود
  .اند كرده تلف را موجود لحظه نه و اند خورده تأسف برگذشته نه

 آن  از كاميـابي  و اسـت  بهـاري  ابـر  ماننـد  وقـت  :فرمايـد  مي )ص(اكرم رسول حضرت
 آنـان  .است حقيقت آسمان بهاري ابر بزرگان كالم .شود مند بهره موقع به كه است كشاورزي

 تـام  اسـتفاده  الهـي  بارشـهاي  ايـن    از ،كوشـند  مـي  دل مزرعـه  اشـجار  و گلها ورشپر در كه
  .نيست هميشگي الهي عارفان و رباني علماي به دسترسي متعن كه زيرا ،نمايند مي

 تكـاملي  حيات تصعيد راه در رشد عوامل ترين اساسي از يكي ندهاي  به نسبت محاسبه
 يهـا   يوهدفگير تفكرات و آثار و تجارب از برخورداري و باطني نيروهاي فعليت موجب و

 كه است ناآگاهي عوامل بازيچه انسان ،قوا الهيه فعليت و محاسبه بدون .است كامل انسانهاي
 حيات انهدام وسبب كشانند مي بعدي لحظات سوي به سپس و اختهاند  حال به هگذشت از را او

  .گردند مي الهي زيورهاي قابليت از شدن ساقط و تكاملي
 سـبب  ،آن از غفلـت  كـه  دارد متعـددي  علـل  دنيـوي  حيات در نگري ندهاي   بر هتوصي

 اسـت  طلبان فرصت و قدرتمندان برابر در مغلوبيت و جامعه و فرد معنوي و مادي خسارات
 وفرصـت  زورگويـان  تـزاحم  رفـع  و دفع آري .گردد مي مشاهده وضوح به آن   آثار امروزه كه

  .ستني پذير انكام نگري ندهاي بدون ،طلبان
 بـرآن  روزگـار  غيرالهـي  و الهـي  حـوادث  كـه  اسـت  دريـايي  همچـو  انسـاني  حيات

 پيشاپيش ،شده كاشته علل عواقب و نتايج به و بينند مي را ندهاي  ناگوار حوادث آگاهان.ريزد مي
 بـه  را جامعـه  ،باشـند  الهـي  و وارسته اگر ناناي  .نباشد محسوس جامعه و فرد بر واقفندهرچند

  .دهند سوق محوري خود سوي به را آن اال و كنند يزبازسا همگان سود
 اخـروي  نـده اي  و تكـاملي  حيـات  تفسير اما ،ديد خواهد هركسي را دنيوي ندهيآ حيات

طـول  در اخـروي  و دنيـوي  حيات هرچند ،نيست پذير امكان برآن اعتنا و ماناي  بدون ،انسان
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 آن  هـاي   حـدوديت م و دنيـا  ايـن  هكـ  اسـت  قـدري  بـه  انسان روح عظمت .همراهند او عمر
 لذايذ مشتي در را خويش روحاني هاي  خواسته سالك كه رسد چه ،دكن اشباع را آن   تواند نمي

 صـالح  كـه  الهي رغبت آن   مگر ،دنياست به رغبت بي الهي مرد نرواي  از !نمايد خالصه حيواني
  .باشد آن در مسلمين و خود

 هـاي   جاذبـه  با و سازد رها ها محدوديت اين   از را خويشتن خواهد مي الهي مرد روح
 نه ،ندارد توجه الهي توصيه اين هب كه كسي اما .دربرگيرد را مطلق عظمت تا كند حركت الهي
 كـذايي  نعمتهـاي  بـا  را خـود  و كـرده  خيانت برخويشتن كه بشريت و اسالمي جامعه به تنها

 !خـدا  بندگان »لربه اعصاهم لنفسه اغشهم ان و لربه اطوعهم لنفسه الناس صحان ان اهللا عباد« :فريبد دنيامي
 وخيانتكـارترين  ،اسـت  پروردگـارش  براي آنها ترين مطيع ،خويشتن به مردم ترين خيرخواه

  .پروردگارش بر آنها ترين عاصي ،خويشتن به نسبت مردم
 از تـر  زشـت  جنـايتي  هـيچ  و تـر  وقـيح  خيـانتي  هـيچ  كـه  انـد   فرموده الهي محبوبين

 حـداكثر  كـه  او ،باشـد  نگـر  ندهاي  تواند نمي هرگز دبينخو .ندارد وجود خودبيني و خودفريبي
 دريابد تواند مي چگونه است ظاهري مقامات و مادي امكانات به نسبت اش ومحاسبه نگرش

  ظرفيت با انسان دل كه
 چگونه ،ترككرده را الهي محاسبه كه رواني بيماري اين هب مبتال فرد !؟است اشياء ترين

 عـدد  يضـبط  لـيس «?باشد شايسته جامعه ارشاد براي و گيرد قرار الهي مردان جرگه در تواند مي
 چگونـه  ،دهـد  راانتظـام  خـود  واحـد  نفس نيست قادر كه كسي »الواحده نفس يضبط ال من الكثير
  ؟آورد در تحقق مقام به كثيري عده قلوب در را انتظام اين اندوت مي

 آن  دادن سـت د از يـا  و دل بصـيرت  مراتـب  ضـعف  از ناشي حقيقي نگري ندهاي  عدم
 نبرده سودي خود عقل از تنها نه لذا و ندارد توجهي خود نفس تهذيب به فردي چنين .است

 تواند دمياي  خود به آدمي اگر .است نموده تضعيف را آن   بلكه »بالعقل ينتفع لم نفسه يهذب لم من«
  .شود نفر هزاران ارشاد سبب و رساند اعلي حد به را دل بصيرت مراتب ،نفس كيهزت اثر در

 اسـت  برهـاني  عقـل  ،عقـل  مراتـب  جمله از .است عقل تقويت بر اكيد توصيه اتصاال
 حـدي  تـا  را برهاني عقل هاي  يافته الهي وحي .رسد نمي وحي پايه به آن   درك مراتب هرچند
 نيروهـاي  تـا  كنـد  مـي  توجيـه  ،ندارد دسترسي قدرت استداللي عقل را آنچه و نمايد مي تأييد
 وحـي  .گـردد  الهي عقل به تبديل او ظاهري عقل و درآيد فعليت مقام به هقو از انسان باطني
آن نقايص و كند مي تأمين را ظاهري عقل كمبودهاي ،نفس تهذيب بر تأكيد و توصيه با الهي
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 نفـس  تهـذيب  در مـردم  اي  :انـد   فرمـوده  بزرگـان  كـه  اسـت  ايـن     ،نمايـد  مي كمال به بدل را
 كمال به را آن   درآورده ضاللت تاريكي و كفر بار زير از را خود عقلهاي بتوانيد تا كوشاباشيد

 حاصـل  روزانـه  مـداوم  و مرتب محاسبه بدون تزكيه و تهذيب اين   گذشت كه چنان .رسانيد
  .نيست شدني

 باطنيـه  اخـالق  و افتـد  خـود  فكـر  بـه  ساعتي روز شبانه هر در بايد حق طريق سالك
 دل لـوح  .نمايـد  تجسـس  را جـوارح  اعمـال  و دل احـوال  و تفحص را خود ظاهريه واعمال
 سيئات و معاصي از دور به و طاعات و عبادات مشغول را خويش دل اگر ،نهد خود درمقابل
 اگـر  .برآيـد  عـالج  درصـدد  ،آن خـالف  صـورت  در و آورد جـا  به خدا شكر ،نمود مشاهده

 چـراغ  و بگشـايد  بصيرت نظر .كند آن   تدارك قضا و انابه و توبه به ،سرزده او از ديدمعصيتي
 خـويش  دل در رذيله صفات از چيزي اگر ،بگردد را دل خانه زواياي و گيرد دست به فكرت
 مجالست و نيكان با مصاحبت و خود تممال و سرزنش و نصيحت و موعظه با ،كرد مالحظه
 را خـود  دل اگـر  ،حسـنه  صـفات  در كند تفكر آن   از بعد .كند آن   از خالصي در سعي خوبان
 ماننـد  فـردايش  كـه  بكوشـد  و آن   تحصـيل  طريـق  در نمايـد  تأمـل  ،ديد خالي آنها از ازيكي

  .امروزنباشد
 ،باشد يكسان او ديروز و امروز معنوي مراتب كه كسي اند  فرموده الهي عظام پيشوايان

 امور به اعتنايي بي و انگاري سهل و غفلت اثر در او مغبونيت .است ملوم و مغبون العاده فوق
  .باشد شكسته را آن كرات به هرچند برآيد توبه ممقا به بايد .است معنوي

 .گـردد  افـزوده  او معنويـت  و يقين و ماناي  مراتب بر روز هر كه سالكي حال به خوشا
 شـده  كاسـته  قبـل  روز بـه  نسـبت  او معنويات و تصفيه و تزكيه مراتب كه كسي حال به وبدا
 تبعيـت  و غفلـت  اثـر  در كهين   ا از برد پناه خدا به بايد الهي سالك !است ملعون او كه ،باشد
 مراتـب  بـر  بتوانـد  تا جويد ياري احديت درگاه از مدام بايد او .شود توفيق اوسلب از ،نفس
 و بيفزايـد  خـود  معنـوي  مراتب بر روز هر الهي زيورهاي به تحليه و اخالقي ذمائم از تخليه
 حـد  بـه  او در »المحسنين لمع اهللا ان سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا والذين« نور تا رساند كمال به را خود
  .است آنان با خدا آئينه هر كه داي شمار به محسنين رديف در و گردد متجلي اعلي

 صـفحه  شـان اي  بـراي  .بود عادت طريق همين را گذشتگان از تقوي اهل و سلف نيكان
 شـبانه  هـر  در ،كـرده  ثبـت  آن   در را خـود  اعمـال  و صـفات  بـد  و نيـك  كـه  بوده يادداشتي
بر ،شدند مي مطمئن فضيلتي به اتصاف و معصيتي زوال از اگر .نگريستند مي آن   به تيروزساع
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 حـال  بـه  بـدا  .شـمردند  مـي  مـان اي  لوازم از را اين   و پرداختند مي قيهب به و كشيدند مي قلم آن
 خــود ديــده بــه غفلــت پــرده و شســته دســت نيكــان آن متابعــت و پيــروي از كــه كســاني

 و مسـت  كـاهلي  و غفلـت  شـراب  از و نموده فراموش را قيامت روز محاسبه ،اند  فروگذاشته
  .اند گشته بيهوش

 محاسبه را خود بايد ،كنند محاسبه را او كه آن   از پيش انسان كه اند  دريافته الهي مردان
 والـوزن « كه دانند مي نيك و كرده محاسبه را خويشتن روز هر لذا »تحاسبوا ان قبل حاسبوا« نمايد
 وزن اعمـال محت طـور  بـه  و اسـت  حق قيامت روز در وزن كه است اين هاي  رظاه .»الحق يومئذ

 به قيامت روزرد را انسان اعمال كه اند  فرموده هاي  باطني معناي به نظر بزرگان لكن ،شد خواهد
 اسـت  الزم چيـز ود توزين مقام در چه .است حق ،سنجش اين   در وزن يعني ،سنجند مي حق
  .انسانهاست اعمال ،موزون و است حق وزن متقيا روز ؛موزون ديگري و وزن يكي

 و بـاالتر  بسـي  صـديقين  و مقـربين  تفكـر  امـا  .اسـت  صـالحين  تفكر ،يشهاند  نوع اين
 دل و جان به و پروردگار انس و محبت درياي مستغرق همواره شاناي  .است واالتر شاناي  شأن

 كسـي  مقـام يـن    ا حصـول  ؛مدهوشند او جالل و جمال انوار در و آفريدگارند عظمت متوجه
  .سازد پاك رذايل از كلي به را خويش لد ساحت كه است راميسر
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  نفرعو با مبارزه و نفس تكريم

 ناشـي  كـه  اسـتكبار  و خـودبيني  بـا  انسان الهي شخصيت تكريم جهت در مجيد قرآن
 آدمـي  بينـي  جهـان  خواهـد  مـي  قرآن .كند مي مبارزه سخت ،است محدود و ظاهربين ازعقل

 و نفـس  بنـدگي  مذلت از تا كند خارج بيني كوته و نظري تنگ دايره از را او داده راگسترش
  .يابد يياره فرعونها اطاعت و تبعيت

 از پـرده  ،پرداختـه  شناسـي  جامعـه  از مهمـي  مسـئله  بـه  شـريفه  هاي  يك در كريم قرآن
 فاسـتخف « :فرمايـد  مـي  ،دارد برمي استخفافگر و ديكتاتوري نظامهاي يابي قدرت و اسرارتولد

 اطاعت را او هم آنها پس ،كرد استخفاف را خود قوم فرعون »فاسقين قوما واانك همان فاطاعوه مهقو
  .بودند فاسق گروهي آنان تحقيق به ،دكردن

 مسـتكبري  هـر  شـيوه  ،زيردسـتان  و قـوم  استخفاف و بسيارند فرعونها عصري هر در
ظـاهري  قـدرت  و مقام با انزيردست تحقير ،مقام استكبار :دارد اقسامي و انواع استكبار .است
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 نسـبي  برخـورداري  و مراحل برخي طي از پس سالك كه است آن   علمي استكبار .است خود
 برتـر  را خـود  و نهـد  پا زير را دانشمندان آثار بخواهد شده مغرور ،ينباط يا ظاهري علوم از

 به كه است ريمغرو عالم آخرت و دنيا در مردم ترين شقي :اند  فرموده بزرگان .بنماياند ازآنان
 قـدرت  حتـي  و جسـمي  قدرت بابت از استكبار ،استكبار ديگر انواع از .نكند عمل خود علم

  .است روحي
 عمومأاظهار مردم .نمود خفيف و خوار را خود قوم كه بود فرعون مستكبرين جمله از
 الوحـ  وضع در را زيربنا مجيد قرآن لكن ،بود فاسق او كه نمايند مي فرعون به نسبت انزجار
 زيـر  كـه  دهـد  مـي  نسـبت  قـوم  انحـراف  و فسـق  بـه  را فرعون رشد ريشه و داند مي او قوم

  .كرد نمي غلبه برآنان فرعون هرگز اال و »فاسقين قوما واانك همان« رفتند باراستخفاف
 وباطن است قومي مذمت هاي  ظاهر .است نهفته عجيبي راز و بزرگ معناي مذكور هاي  در

 وديعـت  بـه  بزرگـي  امتياز تو در متعال خداوند !انسان اي  كه ،نسانا عظمت و مقام تجليل ،آن
 را خود باعظمت پايگاه بايد آدمي .ديگر عوامل آن   از نه توست آن   از حقيقت و اصالت ،نهاده
 ،كنـد  ذليـل  و راخوار آنها كه كيست فرعون ،قدرتند صاحب مردم .كند تكيه آن   بر و هشناخت

 ،پـذيرد  مـي  را وخواري استخفاف كه كسي .نمودند تباه و ارانك را خود انساني قدرت آنها اما
 قـدرت  كـدام  ،نشـود  تسـليم  او اگـر  .كند مي نفي را انساني قدرت و ضايع را الهي وديعهآن  
  ؟نمايد تسليم به وادار را يو تواند مي

 كـه  آن   از غافـل  ،كنند مي جستجو بيرون در را ها  يبدبخت علت كه افرادي بسيارند چه
ـ  اكثر علت  تسـليم  بيـرون  از سـپس  ،شـكند  مـي  درون از آدمـي  .اسـت  درون در هـا   يدبختب
 زورمـداران  اسـتخفاف  .شـدند  نمـي  او تسـليم  هرگـز  نبودنـد  فاسـق  فرعون قوم اگر!شود مي

 كسـي  .است ديگر گروه بر طلبي سلطه مقام در گروهي ؛داردن تازگي و است عادي اي  مسئله
 برمـي  او جـاي  بـه  ديگـري  بكشـند  را فرعـوني  هر ،نيست جريان اين   از جلوگيري ياراي را

 كـه  اسـت  آنان فسق ،زمينه آن   و فرعونهاست رشد ساز زمينه كه است مردم درون اين   .خيزد
  .نمايند مي فراهم را ها فرعون رشد مجال و گيرند مي ناديده را انساني قدرت

ـ  بـه  نافرمـاني  ،فسـق  چـه  كند نمي پيدا مفهومي فسق ،گردد مطرح عقل كه مادام  داين
 بـاطني  عقـل  بتواند اگر ،است باطني و ظاهري عقل داراي بشر .است وجدان قاضي و فطرت
 اگـر  .خداسـت  نهي و امر ،آن نهي و امر و خدا حكم عقل آن   حكم ،برساند كمال به را خود
را خـود  الهـي  عقل و نگردد تسليم فرعوني هيچ به بايد ،نشود رعونف مطيع كه بخواهد كسي
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 عقل فرمان از وقتي انسان ،فرعون اطاعت و عقل و فسق بين است اي  رابطه آري .نسازد آلوده
 انسـان  بـه  تقـوي  و فجـور  الهـام  معنـاي  .رسـد  مـي  فرعونيـت  بـه  فرعـون  ،كند مي سرپيچي

 عقـل  و نفس راهي دو سر بر امور انتخاب در همواره او هك است اين   »ها  يتقو و فالهمهافجورها«
  .درون قاضي به دلبستگي ،تقوي و است نفس هواي هب دلبستگي ،فجور .است قرارگرفته

 در و نفساني تعلقات طرد از او عجز ،كند مي استخفاف پذيرش به وادار را انسان آنچه
 تعلقـات  از انسـان  اگـر  .گـردد  مـي  مؤثر او در فرعون تهديد و تطميع لذا ،ازآنهاست گذشتن
 كـه  اصلي عامل نه فرعون پس ،اردند را او تطميع و تهديد توان چيز هيچ ،گردد آزاد نفساني
 فقدان بلكه و ضعف نتيجه نيز غرب و شرق استكباري رژيمهاي گيري قوت.ستا دوم عامل
 پـاي  از محـض  بـه  دانـد  يقـين  و دريابـد  را خـود  تقـواي  بايد سالك لذا .است مردم تقواي

 ،ردنـدا  سلطه هركسي بر شيطان و دشمن .كند مي مغلوب نيز را دشمن ،نفس هواي درآوردن
 برآنهـا  تسلط توان را شيطان ،است الهي عقل از آنان اطاعت و ابرخد آنها توكل كه ماناي  اهل

 كـه  اسـت  كسـاني  بر شيطان سلطه .»يتوكلون ربهم علي و آمنوا الذين علي انسلط له ليس هان« نيست
 هم والذين ونهيتول الذين علي هانسلط ماان« كنند شريك را او خود امور در و باشند داشته اورا توالي

  .دهيم مي نفوذ راه او به گشوده شيطان روي به در نيز ما صورت اين در ، »مشركون به
 )ص(اكــرم رســول حضــرت كــه چنــان ،دنياســت حــب در فســقها همــه ريشــه آري

 و پارسـايان  رديـف  در تـوان  نمـي  دنيا حب با .دنياست حب خطايا كل علت و رأس:فرموده
 اهلـش  بـر  تنهـا  تعالي  حق كه الهي و باطني است زينتي ،تقوي و زهد .شد محسوب زاهدين
 زينتي تو براي متعال خداوند !علي يا :فرمود اميرالمؤمنين هب )ص(خدا پيامبر .فرمايد مي كرامت

 اي  بهـره  دنيـا  لذايـذ  از تو نه ،داد قرار پارسا و زاهد ترا ؛نيست زينتي آن   از برتر كه كرده عطا
 درراه مجاهـدت  آماده را اهللا  الي سالك ،آزادگي و زهد چنين .برد اي  بهره تو از دنيا نه و بردي
 كـه  طـوري  بـه  .تفـريط  و افـراط  بـدون  و مشروع اي  مبارزه اما ،كند مي فساد اب مبارزه و حق

 ،محبـت  اهـل  بـراي  فسـاد  ديـدن  گرچـه  .بيند نمي مسؤوليت از بري را خود شرايطي درهيچ
 منتهي او اقدام كرده خارج اعتدال حد از را انسان تألم اين   نبايد ولي ،است آور تألم و مشكل

  .دگرد معنويات تضعيف به
 قلـب  در هـم  صـفايي  اگـر  كه اين هن ،است ارشاد حق راه در مبارزه چكيده و جوهر

 در عـدالت  و محبـت  تجلـي  اوليـه  و مهـم  شرط لذا ،رود بين از مبارزه اثراين در باشد افراد
  .است سالك وجود
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  هتقي حقيقي مفهوم
 شـده  امـر  آن   بـه  نيـز  شـريفه  توقيعـات  از يكـي  در و است اسالمي دستورات از قيهت
 بيشـماري  خسـارات  است ممكن اال و كنند مراعات خود موقع به را تقيه بايد ماناي  اهل.است
 فـرايض  از تقيـه  رعايـت  بنـابراين  .شود وارد ماناي  و دين بر باالخص ،وعرض مال و برجان
 پيشـگاه  در مؤاخـذه  و مسـؤوليت  موجـب  بـوده  واجب ترك ،آن عاتامر عدم و است ديني

  .است پروردگارمتعال
  :است هاي سه آنها مهمترين كه دارد وجود تقيه براي بسياري آيات مجيد قرآن در
 ء شـي  فـي  اهللا من فليس ذلك يفعل من و المؤمنين دون من اولياء الكافرين المؤمنون يتخذ ال« - اول

 را كفـار  ،برابرمـؤمنين  در مـان اي  اهل نبايد : »المصير اهللا  الي و نفسه اهللا ذركميح و تقيه منهم تتقوا ان اال
 ارتبـاطي  هيچ كند چنين كه يكس و ،دهند قرار خود سرپرستان و دوستان و مددكاران و ياران

 و دارد حـذرمي  بـر  مجـازات  از را شـما  خـدا  و كنـد  تقيه شاناي  از كه اين   مگر ندارد خدا با
  .تاوس سوي به بازگشت

 و دوســتي بــه را كفــار گــاهي ،فرمــان ايــن بــرخالف مســلمانان از برخــي متأســفانه
 ترسـي  جـاي  كه اين   بدون ،كنند مي استقبال آنان از دل و جان از و گرفته خويش ياسرپرستي

  .باشد ازايشان
 مـان اي  از پـس  كـه  كسي : »انبااليم مطمئن قلبه و اكره من اال هانماي  بعد من باهللا كفر من« - دوم
 بـه  وادار را كسي اجبار به كه اين   مگر ،است عظيمي عذاب را او ،شود كافر خدا به آوردنش

 مسـؤول  او صـورت  ايـن  در ،باشـد  آرام مـان اي  بـا  حـال  عين در او قلب ولي كنند كفر اظهار
 درگاه درمسلماً كند ماناي  انكار زبان به ،قلبي ماناي  وجود با مورد غير در فردي اگر البته.نيست
 شايد ،نشده تمام حجت كه فردي براي اما شده حجت اتمام او براي زيرا .است مسؤول الهي

  .باشد موجه عذرش تاحدي
 را مـانش اي  كه فرعون خاندان از مؤمني مرد : »هانماي  يكتم فرعون آل من مؤمن رجل« - سوم

 وتقيـه  تـرس  بنابراين .برسد اي  لطمه ماناي  و اسالم پيكر بر كه ترسيد مي زيرا ؛داشت مي پنهان
  .دارد مراتبي

 تقيـه  از بيشـتر  بسي منكر از نهي و معروف به امر به مربوط آيات   مجيد قرآن در البته
 از نهـي  و معـروف  بـه  امـر  بـر  اصـلي  توصـيه  ،تقيه بر عالوه نيز شريفه توقيعات در و است

و فرعي امر يك تقيه و است عمومي اصل منكر از نهي و معروف به امر اسالم در .منكراست
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 معـروف  بـه  امر مراتب از تقيه ،واقع در .گيرد صورت بايد خاص موارد در قطف كه ،استثنايي
  .است آمده »اال« استثناء حرف با نيز مذكور هاي در و است منكر از ونهي

 با خارجي ارتباط زمينه در را مسلمانان تكليف كه اين   از پس اول هاي  در متعال خداوند
 .»تقيـه  منهم تتقوا ان اال« :فرمايد مي ،كند مي تعيين كفار با دوستي از اجتناب ،شديد و مؤكد لحن
 رنهگو نيست مطرح مطلق بطور تقيه كه است آن   نماينده ،تقيه بجاي تقاه مصدر ساختن ظاهر
 .اي  وتقيـه  ترس هر نه ،خاصي ترس و تقيه يعني ،تقاه از مراد بلكه »منهم تتقوا ان اال« :فرمود مي

 از اين آيـه     از را آن   ،بودند مورد به و جا به تقيه طرفدار كه السالم عليهم اطهار ائمه حضرات
 از جـاآورده  بـه  خاص ردامو در تنها را تقيه نيز اسالمي علماي .اند  نموده استخراج تقاه كلمه
  .كردند مي اجتناب زندگي شؤون و مراتب همه به سرايتش و تعميم

 شده فراگير امر يك تقيه كه گذارند نمي هرگز اسالمي دانشمندان و رباني علماي آري
 .گـردد  اسـتثنايي  وضـع  يـك  محكـوم  زنـدگي  طبيعـي  جريـان  و نشيند اصل جاي به فرع و

 وضـع  ،ابـدي  امـور  و گيرنـد  خـود  بـه  ابـدي  رنگ استثنايي امور كه است معقول غيراصوالً
 به تبديل را ماسال مسلمات و اساسي قوانين و اصول ،نما پيشوا اي  عده لكن !پذيرند استثنايي

  .كردند اموراستثنايي
 در و اسـت  منكـر  از نهـي  و معـروف  بـه  امـر  ،بـاب  اين   در اسالم اوليه اصل بنابراين
 مـورد  بـه  و صـحيح  مفهـوم  در هم آن   كه شود مي استفاده تقيه ثانوي اصل از موارداضطراري

  .است اسالم به خدمت و دعوت نوعي ،خود
 و معـروف  بـه  امـر  در عملكرد شيوه تغيير و يگرد فن كارگيري به ،الهي تقيه واقع در

 مراحل جنگ كه معتقدند نظامي كارشناسان .جنگ در نشيني عقب همانند ،است منكر از نهي
 اي  مرحلـه  كـه  جهاد از فرار نه نشيني عقب چنين .نشيني عقب ،دفاع ،هجوم :دارد اي  گانه سه
 سوره 16 و 15 آيات   و اسالمي ايعلم تمام آراي اتفاق به .است جهاد به خدمت هبلك و ازآن
 دشـمن  كـردن  غـافلگير  كـه  ،كبيـره  معصيت و گناه نه گرد عقب اين    ،نصوص ساير و انفال

 حقيقـت  اي  عـده  متأسفانه لكن ،دارد نقشي چنين نيز تقيه .است جهاد ادامه براي قوا وتجديد
 ،داشـتند  پنهان ردمم اكثر از حقه معارف و علوم ساير مانند را آن   صحيح مفهوم و تقيه مترقي

  .آورند عمل به تقيه از نامعقول و غيرمنطقي تصويرهاي و نادرست يها يارزياب بتوانند تا
 انجام از گيري كناره و بارمسؤوليت از كردن خالي شانه براي قشري علماي و بانĤم مقدس

و ماسـال  امورحيـاتي  نمودن فلج و الهي احكام باطن كردن تعطيل و اجتماعي امور در وظايف
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 يهـا  يپرسـت  لذت و ها خودكامگي و ها خودخواهي و ها سودجوئي روي بر سرپوش گذاشتن
  !كردند كلي اصلي و دائمي امر به تبديل ،است فرعي و استثنايي امر يك كه ار تقيه ،خويش

 كـه  تقيـه  .اسـت  آن   تنـزل  سبب كه اسالم پيشرفت و ترقي موجب نه تقيه چنين البته
 آن  نـابودي  و اضـمحالل  عامـل  بـه  مبـدل  نبايد ،است دين استقالل حفظ براي الهيه ازعوامل

 و مسـلمانان  منكـر  از نهـي  و معروف به امر بر ناظر همواره بايد اسالمي دولت نرواي  از ؛گردد
 فاصـله  معروفـات  بـا  را آنان ولي كنند معروف به امر ظاهراً كه افرادي بسا .باشد شاناي  ياتقيه
 اظهارتقيه كه فردي همچنين !منكراتند مشغول سراپا خود و ندنماي منكر از نهي ،است زيادي

  .شود رسيدگي اسالم و قرآن ديدگاه از او عملكرد به بايد كند مي
 اوسـربزند  از اعمالي بعد ولي نمايد ماناي  ادعاي كه كسي :فرمايد مي )ع(صادق حضرت

 صـورت  ايـن    در ،كند تقيه اظهار كه اين   مگر است خارج ماناي  از او ،باشد ادعايش ناقض كه
 ،اسـت  مواضـعي  را تقيـه  انـد   فرمـوده  بزرگـان  ؟نـه  يا بوده الزم تقيه ااي  كه شود رسيدگي بايد

  .بود خواهد خدا مؤاخذه مورد ،كند زايل جايگاهش از را آن هركس
 عصـردولت  در ،اسـت  مجاهـد  حال هر در مؤمن :فرمايد مي )ع(صادق جعفر امام نيز و

 مبـادا  كـه  است كبيره گناهان از ترس ،مورد اين   در ترس از مراد و كند مي جهاد تقيه به باطل
 بـه  حجـت  اتمـام  از پـس  حـق  دولـت  عصر در اما ؛داي  وارد اي  صدمه قرآن و اسالم پيكر بر

 ،كنـد  مـي  باز حق دولت براي را راه كه است جهاد از مراتبي تقيه چنين .كنديم جهاد شمشير
 چنـان  كـه  كسي !؟كجا كنند مي معنا كذايي نمايان نيروحا و ظاهربنيان كه اي  تقيه و كجا اين

 ،نفـس  تزكيـه  عـدم  علـت  بـه  كه بسا يا و ،نرسيده دلش مشام به حقايق از بويي دهد فتوايي
 .باشـد  شـده  ضـايع  و يافتـه  تركيـب  او درونـي  آاليشـهاي  بـا  علوم و حقايق از او مكتسبات
 ارشـاد  و خـود  هـدايت  بموجـ  ،بزرگـان  سـينه  در مخزون حقه معارف و علوم و اماحقايق
 در استقامت و صبر و ناپذير خستگي و مداوم مجاهدات با الهي توفيق به آنان ؛است سايرين
  .اند شده نايل واال مقام بدان حق طريق
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  بمصائ فرزندان ،ها يكامياب
 و شدايد از است التذاذ معنا در و ،مكروه وقوع وقت به جزع از است نفس حبس ،صبر
 بيند مي را كننده مبتال مشكالت در كامل عارف .است محبوب به انس ضيمقت صبر .مشكالت

شـدايد  و مشـكالت  از عارفـان  كـه  اسـت  ايـن    .دهـد  مي ترجيح مرادي هر بر را حق مراد و
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 جمـال  نـور  از و اسـتمداد  او اقـدس  فـيض  از همـواره  و پوينـد ن حـق  طريق جز و نهراسند
 ،حجابهايند رافع و دافع ،شدايد و مشكالت آن   حقيقت در كه دانند مي آنان .نمايند اواستضائه

  .نمايند مشاهده حجاب بدون را خويش محبوب كه خواهند مي لذا
 مـدني  و مكـي  هـاي   سوره اكثر در قرآني هاي  توصيه ترين درخشنده از صبر بر توصيه

 انحرافات از بسياري چه ،شده تكلم از قبل تفكر و صبر بر اكيد توصيه الهي معارف در .است
  .است تكلم از قبل تفكر عدم و صبر عدم جهت به معاصي و

 رضـاي  بـه  رسـيدن  بـراي  نـاگوار  پيشـامدهاي  قبال در است شكيبايي و تحمل ،صبر
 آن  از بـيش  اش گسـتره  و گيـرد  مـي  بر در را بسياري ميدانهاي و مختلف هاي  زمينه صبر.حق

  .بندد مي نقش اذهان در كه است چيزي
 بـر  نيـز  جسـماني  صـبر  .روحاني صبر و جسماني صبر :است اقسامي و انواع را صبر

 در صـبر  يـا  انفعـالي  صـبر  و مشـكله  امـور  انجـام  برابـر  در صبر يا فعال صبر :است دوگونه
 صـبر  ،اسـالم  مقـدس  شـارع  خـاص  موردنظر صبر .شديد يها  يبيمار و سخت برابرضربات

 را آن   مهـار  و كشد يرزنج به را خود نفساني مشتهيات انسان كه است نفساني صبر يا روحاني
  :دارد گوناگون نامهاي آن مختلف هاي جنبه برحسب نفساني صبر .گيرد دست به

ـ  برابـر  در شـكيبايي  و تحمـل  ؛صـبر  ،مصائب برابر در شكيبايي و تحمل  يهـا   ينگران
 در شـكيبايي  و تحمـل  ؛شـجاعت  ،جنـگ  ميـدان  در شـكيبايي  و تحمل ؛صدر سعه ،روزمره

 تجمـالت  برابـر  در شكيبايي و تحمل و ؛رازداري ،رازي و خنيس و چيزي داشتن برابرپنهان
 ضـبط  ،نكنـد  گـم  را خويش و گردد مند بهره آن   از اسالم سدمق شرع قانون طبق بر كه دنيا
 وابسـته  و دلبسـته  خدا به جز را خود و بسازد زندگي از اي  بهره بااندك انسان اگر.است نفس
  .است زهد ،دنيا تجمالت از انصراف قبال در شكيبايي و .دارد نام قناعت ،ندارد

 زيرا »الصبر هو و« فرمود ،پرسيدند را ماناي  معني )ص(اكرم رسول حضرت از گويد راوي
 جلـوات  وجـود  بـا  صـبر  .بـود  نتواند صبر به جز بندگي راه در استقامت و عبادي اعمال اكثر

  .است واحدي ماهيت داراي ،مختلف هاي زمينه در آن گوناگون
 سـهمگين  طوفانهـاي  ،اسـت  همـراه  آسـا  كوه حوادث با همواره بزرگ مردان زندگي

 بشـكافندو  را مشكالت سينه عقل كشتي با آنان لكن ،گردند آنان پيشرفت مانع كه خواهند مي
 و مشكالت با روبرويي بدون كه بداند بايد حق طريق سالك .كنند مبارزه آنها با الهي بينش با

سـعادت  بـه  تابند و تب در ناراحتي كوچكترين از كه نانآ ؛نرسد خود مرام هب آن   مراحل طي
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 مشـكالت  مقابـل  در و يافتـه  پـرورش  رنـج  مهد در كه نيرومندند افرادي .نيايند نايل حقيقي
 راهشـان  طي و تحصيل از تواند نمي رنجي و فقر و مرض و مشكل هيچ و مقاومند ومصائب
  .كند جلوگيري

 يهـا   يتلخـ  ،اند  نموده طي را صبر دشوار احلمر كه اند  رسيده نهايي پيروزي به كساني
ــار ــون را روزگ ــراب چ ــوارا ش ــيده گ ــكنجه و نوش ــا ش ــون را ه ــربت چ ــگوار ش  خوش
 دامهـاي  بـه  ،اند  درنورديده مغيالن خار روي از برهنه پاي با را طوالني مسافتهاي.اند  سركشيده

 صـداي  و سـر  بـه  ،اند  درگذشته آن   از شهامت با و نكرده اعتنايي راهشان سر بر مهلكگسترده
 اسـتوار  گامهـاي  با سستي كوچكترين بدون ؛اند  نكرده توجهي ،برگيرند دل آرام كه راه سگان
 آثـار  چنـان  از الهي صبر آري .اند  شده مسلح صبر سالح و اراده و تصميم زره با و رفته پيش

  .نيست پذير امكان آن بدون وفقيتيم هيچ كه است برخوردار متعالي
 و پژمـرده  سـرد  نسـيم  يك از ،اند  يافته پرورش آسايش و نعمت مهد در كه افرادي اما

 سـهمي  بـه  را خـود  شـجاعت  و قدرت )ع(علي حضرت .شوند مي كنده جا از شديد باد بايك
 آفتـاب  زير و شديد طوفانهاي با كه صحرايي درختان :فرمايد مي دانسته مشقت و رنج معلول
 پـرورش  باغبـان  مراقبـت  بـا  جويبـار  لـب  در كـه  درختـاني  از ويترنـد ق ،يافتـه  رشد سوزان
 ها  يناگوار و مصائب با صحرايي درختان لكن ،اند  پرورده ناز جويبار لب درختان زيرا.اند  يافته

  .اند مصائب فرزندان آنان ،اند رشدكرده
 عقـل  توانـد  مـي  آنها پرتو در او و سعادتند سوي به انسان مشوق ،مصائب و مشكالت

 تـوان  يقين و جرأت به .گيرد دست به را موفقيت و عمل ابتكار قشهن و اختهاند  كار به را خود
 بـراي  مشـكالت  و مصـائب  .مشـقاتند  و مصـائب  فرزندان ها كاميابي و ها موفقيت كه گفت

 روبرو شكستها با تا آدمي .عسل از تر شيرين توانا روحهاي براي و است هدكشن زهر ناتوانان
  .گيرد فرا تواند نمي را پيروزي و غلبه راه نشده اربيد اش خفته استعدادهاي و نيروها ،نشود

 سرنكشـد  صاف درد چون را مشقت و درد انسان تا اند  دريافته عظمت و مجد عاشقان
 كه كساني.رسيد نخواهد تحقق مقام به الهي آرزوي هيچ ،نكند سركوب را نفساني تمايالت و

 پندارنـد  رنگارنگمي گلهاي و سرسبز هاي  باغستان ميان از عبور در را اصلي هدف به رسيدن
 براي گرچه.برد نمي بدر جان ناگوار و نامطلوب پيشامدهاي از صبر بدون نسانا .خبرانند بي از

 دنبـال  بـه  ظفرجز و فتح خورشيد ،نيست آسان آن   حصول ولي است نعمت وعده تقوي اهل
  .سرنزند افق از ها سختي از آكنده و هولناك و تاريك شب
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 مشكالتي با اسالم به دعوت و دين تبليغ راه در كه كساني براي ليتعا و تبارك خداي
 آمنـوا  الـذين  هـا   اي  يـا « :فرمايـد  مـي  نمـاز  و صـبر  از جسـتن  يـاري  بـه  توصيه ،شوند مي مواجه

 موجـب  ،حقـايق  ابـالغ  مشـكالت  و شـدايد  بـر  صبر .»الصابرين مع اهللا ان الصلوه و استعينوابالصبر
 بيـت  اهـل  در كه خداست جماليه شؤون از هدايت و رشادا و حقايق تبليغ .است قح رضاي
 آن  صـاحب  تـا  رسـانيدند  عظمـت  درجـه  منتهـا  به را خود صبر آنان .دارد تام ظهور طهارت
 توصـيه  بزرگـان  لـذا  .شـد  خـدا  غضب و رضا ،غضبشان و رضا كه طوري به ،شدند كماالت
 ،شـما  غضـب  و رضـا  كـه  رسانيد مقامي به صبر واسطه به ار خويشتن هم شما كه اند  فرموده
 و رضـا  ،نباشـد  هـوس  از مطهـر  و هـوي  از معصوم كسي اگر البته .باشد خدا غضب و رضا

  .شد نخواهد الهي او غضب
 بـراي  اسـالم  و اسـت  مهـم  حقيقـت  يك داراي ،كند مي توصيه مجيد قرآن كه صبري

 صـبر  رتيعبـا  بـه  ،اسـت  نكرده باز حسابي ،ندارند معنويات در ريشه كه قراردادي رفتارهاي
 انسـان  كـه  خداسـت  پسند مورد صبري .مكروه و مستحب ،حرام ،واجب :است قسم برچهار

 غيرالهـي  اعمـال  گـاهي  .نيسـت  كـردن  صـبر  بر مأمور اال و اشدبن ناگوار پيشامد دفع بر قادر
 فشارهاي گاه ؛اوست بر وارده يها  يسخت و ها  يناگوار و تنگناها سبب انسان خود ونسنجيده

 صــورت مشــروع دفــاع بايــد مــوارد گونــه ايــن در ،اســت ســايرين عملكــرد نتيجــه وارده
 كفـر  بـالد  در كـه  پـردازد  مـي  افرادي شنسرز به شدت با مجيد قرآن در متعال خداوند.گيرد

 تبـاه  را خـود  و بـرده  سـر  بـه  زورگويـان  سلطه تحت فاسد هاي  جامعه و شرك وسرزمينهاي
 هجـرت  فسـاد  از خـالي  و آزاد جوامـع  و مياسال بالد به توانند مي كه صورتي در ،نمايند مي
  .كنند

 بشر كه اوست قطعي سنت اين   .است بشر امتحان براي مصائب و شدايد مواقع برخي
 در كـه  را آنـان  خصوصاًم ،كرامت با يا معصيت با چه ،راحتي يا فشار با چه كند مي امتحان را

 كـه  اسـت  ايـن    الهـي  درگاه در غيرمقبول دعاهاي جمله از .دارند قرار ماناي  از باالتري درجه
 و كـن  آسـان  مـرا  امتحـان  خـدايا  كه كند دعا كه اين   مگر ،مكن امتحان مرا هيلا گويد كسي
  .برآيم آن عهده از ده توفيق

 سـراء  در صـبر  ؛بليـت  در صـبر  از اسـت  مهمتـر  درعطيـت  صبر كه بداند بايد سالك
 توانـايي  و قدرت سراء در كه زيرا »الضراء و السراء في ينفقون الذين« ضراء در صبر از مهمتراست
  .است توانايي چنان فاقد ضراء در لكن دارد امور بربعضي



 254 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

 هـا   يسـخت  زيـرا  ،گردد خارج تعادل حد از نبايد مؤمن شخص ،فوق حالت سه هر در
 كه شود طوري غم مبادا .است تحمل قابل صبر با و نبوده مااليطاق تكاليف مانند نيز وتنگناها
 پيشـرفت  مـانع  كه اموري بزرگترين از يكي ،چه .بازدارد تكاليف و وظايف جامان از را انسان
 .اسـت  دل بـر  وارده غمهـاي  ،گـردد  مي او سقوط حتي و تنزل سبب بلكه ،قح طريق سالك

  .شوند مي رويگردان خدا از غموم و هموم به گرفتاري مقام در اكثرمردم
 وظـايف  انجـام  بـراي  را او و نكنـد  خـارج  اعتـدال  حد از را انسان كه غمي و هم اما
 شـمار  بـه  بـزرگ  عبـادات  و طاعـات  رديـف  در غمي و هم چنين ،نمايد تر راغب وتكاليف

 ماسـوي  از دل روي كـه  ديـد  شـكيبايي  و صبر مقام در را اي  بنده متعال خداوند وقتي.آيد مي
ـ  مي عنايتي او به است قادر چيز همه بر كه خدايي ،دهونم او به ومتوجه بركنده  آنگـاه  ،دفرماي
 سـهل  او بـر  كارهـا  تـرين  سـخت  و نزديك او بر راهها دورترين ،آسان او بر مشكالت تمام
 رحمـاني  فـيض  با ،الهي امتحان و اعمال نتيجه مقام در خصوصاً ،احوال اين ههم در.گردد مي

 عنايـت  و لطف باران آنان كالم كه شود مي آسان شدايد آن   تحمل صاحبدل عارف وراهنمايي
  .است حق

 يـا  رحمـاني  ،شـدايد  و آالم كـدام  تحمـل  امـا  ،شـدايد  تحمـل  بـر  اسـت  امـر  رچهگ
 .هسـتند  غيررحمـاني  و رحمـاني  شـدايد  و آالم بـه  مبـتال  بسياري افراد امروزه !؟غيررحماني

 ؛باشـد  اجتمـاعي  و فردي انتباه موجب كه است رحماني شدايدمسلماً ،شدايد تحمل منظوراز
 راه در كـه  شـدايدي  ؛باشـد  حقه معارف و علوم و يقحقا يلصتح و خدا راه در كه شدايدي
 دهـدو  مي ارائه عاليه تعليمات كه است باطني معلمي شدايدي و آالم چنين .باشد مردم ارشاد

  .گردد مي محسوب عظيم عبادات رديف در آن از استقبال
 دردي.اسـت  آنان خود انحراف معلول كه اند  گشته مبتال شدايدي و آالم به افراد برخي

 آن  وتحمل افزايد مي انسان منفي و غيرالهي صفات مراتب بر ،داي  وجود به انحراف دليل به كه
  .افتد مقبول بساكه گردد انتباه موجب اگر اما ،نيست حق پيشگاه مقبول

 نزول هنگام به و آزمايش بوته در ،بيماردالن از بيداردالن صفوف پاكسازي حال هر به
 ،شـود  جـدا  فلـزات  ديگـر  از زرنـاب  تـا  گدازنـد  مـي  ار طـال  شمش كه همچنان .است باليا
 را انسـان  ،اسـت  حـداد  كـوره  حكـم  در نيز ناگوار پيشامدهاي و مصائب ،مشقات وها  يسخت
 آالم از خـالي  حق اهل زندگي كه است اين    ،شوند جدا ناشايستگان زا تاشايستگان گدازد مي
  .نيست شدايد و
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 فاصـبرلحكم « است شده تأكيد اوصياء و ءانبيا حضرات بر همه از بيش شكيبايي و صبر
 اضـافه  ،است )ص(اكرم رسول حضرت به خطاب شريفه اين آيه    .»الحـوت  كصاحب تكن ال و ربك
 پيشگاه در بزرگوار آن   قرب بركمال است دليل ،تو پروردگار ،رب كلمه به خطاب كاف شدن
 .فرمايـد  تـو  رپروردگـا  ،كسي حق در خداوند كه است محبت و عشق درجه اعالترين ؛الهي

 اجـراي  بـراي  الهـي  مردان اراده و تصميم قدرت مراتب بر »ربك« خصوصاًم ،شريفهاين آيه   
  .افزايد مي او حكم

 بشـر  شـدايد  و آالم ،مـان اي  سسـت  و بيگانـه  افراد برخي و مالحده گاه عصري هر در
 ،بود حق نشا عقيده و راستگو آنان اگر كه كنند مي خداپرستان و حق اهل به حمله رادستاويز

 شـدايد  و آالم كه است اين   آنان شبهات به الهيون پاسخ .گشتند نمي مبتال آالم و شدايد اين هب
 شـهوات  .اسـت  معنوي و مادي ترقيات سرمايه و بقاء حصول موجب و زندگي اتيازضرور
 بـرخالف  مـأخوذه  نتـايج  لكـن  ،اسـت  نـاگوار  و تلخ ،آالم و شدايد و گوارا ظاهر به ولذات

 صـبر  ولـي  ،اسـت  انحطاط و بدبختي موجب دنيوي لذات و شهوات از پيروي .ستظاهرآنها
 بقـاء  كـه  اسـت  چنـين  انسـاني  طبـع  آري .اسـت  كاميابي ببس ،معنوي شدايد و آالم دربرابر

  .شود مي تأمين مشقات و آالم سايه در وسعادتش
 ندهاي  كدام ره پيشامدها اين    ،كنند مي استقبال راه اين   در المي و درد هر از حق طالبين

 كـه  دارد داري دامنـه  و عميـق  معنـوي  آثار الهي شدايد و آالم .دهند مي بشارت را درخشاني
 مـدام  انسـان  اگـر  .شـود  مـي  گسـيخته  انسان معنوي حيات رشته ،شود كاسته آن   شدت اگراز

ـ   برنمـي  آن   عـالج  صدد در ،نكند تأثر و رنج و درد احساس خود ناداني و لهج ازبيماري  داي
 كـه  اسـت  شدايد و آالم اين   .سازد روشن معرفت فروغ و علم نور با را دل ديده واندت ونمي
 سـوق  كمـاالت  سوي به را آنان ،واداشته جهل با مبارزه و علم كسب به را طالبين و حق اهل
 رهبـري  كمـاالت  سـوي  بـه  را بشـري  كـاروان  نيـز  وجـداني  شـدايد  و آالم فشـار  .دهـد  مي
 ،كنـد  مي متمايز حيوانات ساير از را انسان كه روحي و اخالقي فضايل تمام واقع در.نمايد مي

  .است فهم درد ضمير و زنده وجدان و حساس قلب به مربوط
 طي محتاج بوده كامل خلقت آغاز از اول قسم :است گونه دو احديت حضرت خلقت

 طـي  را تكامـل  مراحـل  تـدريجأ  بايـد  و است ناقص ابتدا در دوم قسم .نيست تكامل مراحل
 تعليم تحت و كند مصائب تحمل ،تكامل مراحل سير در بايد و است اخير قسم از انسان.كند

  .گردد واقع حقيقي مربيان
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 را انسـان  مـا  :فرمايـد  مـي  كمال سوي به انسان تدريجي سير به اشاره در تعالي خداي
 ختـه ل شكل به هم را آن   و آورديم در نطفه شكل به مادر رحم در را او و آفريديم مصفا ازگل
 كـرديم  مصـور  بندي استخوان صورت به را آن   سپس ،جويده گوشت شكل به را آن   و خون

 خلقـت  بـه  را آن   و دميـديم  روح او كالبـد  بـه  و پوشـانديم  گوشت وتسك با را واستخوانها
 كه است كامل انسان به اشاره ،ديگر خلقت به او درآوردن از مراد ،آيه اين   در .ديگردرآورديم

 ايـن   مـورد  در متعـال  خداونـد  كـه  رسـد  مـي  جـايي  بـه  كـرده  طي را ليكما مراحل تدريجأ
 :فرمايـد  مـي  ديگر اي  هاي  در .»الخالقين احسن اهللا فتبارك« :ديفرما مي تبريك خود به شاهكارخلقت

 رااز شـما  خـدا  كه است والدت هنگام به اشاره كه »شيئا تعلمون ال امهاتكم بطون من اخرجكم واهللا«
  .دانستيد نمي چيزي كه حالي در ،كرد رجخا مادرانتان شكمهاي

 شـدايد  تحـت  و كنـد  اخذ قوا و حواس راه از را الهيه علوم و حقايق بايد انسان آري
 بـه  و درآيد نقص از بخواهد كه موجودي هر .كند كمال مراحل طي بتواند تا گيرد قرار وآالم
 وبـي  سـياه  سنگ كه چنان .رسد كمك او به بيرون و درون از بايد ،نهد گام خود نهايي مرتبه
 انسان ،شود مي گرانبها برليان به تبديل مدتها از پس طبيعت قواي و آفتاب اشعه رثا در ارزش

 ديگـري  ،دين اركان عاليه تعاليم يكي :است نيرو دو ياري به نيازمند كمال مراحل طي در نيز
  .آالم و شدايد تحمل

 ديـن  ركـن  ناحيـه  از بايـد  عاليـه  تعـاليم  .ندهند هركس به كه است الهي مقامي ارشاد
 از كـه  افـرادي  .هسـتند  اوليـاء  حضرات ،اوصياء و انبياء حضرات غياب در ،دين ركن باشدو
 آنـان  محضـر  از دريافتي تعاليم كه است اين   اولي ،ديگرانند ارشاد به مأمور الهي مردان ناحيه

 ،آن اعظـم  كه باشد يشرايط داراي بايد الهي مربي .برسانند ديگران به تصرف و دخل رابدون
 بدون .باشد علوم تمام واجد ولو نمايد ارشاد را مردم تواند نمي آن   بدون و اوست نفس پاكي
 خودگـام  كماالت نهايي مرتبه به تواند نمي و گردد مي ضايع انساني استعدادهاي حقيقي مربي
 در ،نبينند طلعيم و خبير باغبان خود پرورش و تربيت در اگر كه درختان و اهانيگ مانند ؛نهد

 ازانسان و است محدود گياهان و نباتات ترقيات مراحل البته .مانند مي باقي خود نقص مراحل
 و اواساسـي  تعلـيم  و گيـرد  صـورت  بسـياري  شدايد تحمل راه اين   در بايد نرواي  از ،نامحدود

  .كند سير را مراحل اين تدريجأ بتواند تا دباش دار دامنه
 از هـم  ديگـري  نيـروي  كـه  اينمگر ،نيست كافي دين اركان از ليهعا تعاليم اخذ بنابراين

تعـاليم  كه كسي .مسيراست اين   در آالم و مشقات تحمل قدرت همان كه كند ياري او به درون
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 بـاقي  نقـص  در او ،نـدارد  را شـدايد  تحمـل  تـاب  ولـي  كنـد  مـي  اخـذ  دين ركن از را عاليه
  .خواهدماند
 ان« شـود  چنـين  او مقـام  ،نيابد نجات و نگيرد قرار نيرو دو اين   ياري تحت كسي اگر

 ومنـوع  جـزوع  و هلـوع  رذيله صفات .»منوعا الخير مسه اذا و جزوعا الشر مسه اذا هلوعا خلق انسناال
 اين  .نشوند واقع نيروها اين   ياري تحت كه است افرادي درباره بلكه نيست انساني هر درباره

 نـه  آسـماني  حقـايق  ناي ،»استغني راه ان ليطغي انسنالا ان« :فرمايد مي تعالي و تبارك خداوند هك
 غيرمهـذب  و نـاقص  انسـانهاي  اخالقـي  و روحـي  صفات به مربوط كه كامل انسان به راجع
 از شدن منزه و پاك براي .است آميخته حيواني و بهيمي روح با آنها روح كه انسانهايي ،است

  .طلبند استمداد و ياري نيرو دو آن از بايد ها يودگلآ
 آنگـاه  ،نمـود  طي را عاليه تعليمات و آالم و مشقات اين   مراحل انسان كه موقعي آري

 .بـرد  مي پي خود واقعي شخصيت به او و دارند برمي دست او از ها  يآلودگ و حيواني صفات
 تـأثير  او در اجتمـاعي  مقامـات  و سياسـي  جـالل  و جـاه  ،زيور و زر ،ضرر و نفع مقام دراين
 و نهـاده  قـدم  خـود  كمـالي  مرحلـه  بـه  او .نيسـت  او احتياجات جزو مورا اين   زيرا ،كند نمي

 تعبيـر  آن   از عارفان كه رسد مي ارجمندي مقام به ،بيند مي چيز همه از باالتر خودرا شخصيت
 بمـا  تفرحـوا  ال و مافاتكم علي تأسوا لكيال« است شاناي  حق در شريفه اين آيه    و اند  نموده آزادگي به

 خـرم  و شـاد  دريافتيـد  كـه  مقـامي  بـه  و نباشيد محزون شد فوت شما از كه يزيچ بر »آتكم
  .است فرموده بيان انسانيت معيار و عالمت را صفت دو اين متعال خداوند ؛نگرديد

 آنــان ،انــد گرفتــه انــس معنــوي شــدايد و آالم بــا كــه اســت افــرادي آن از ســعادت
 نفــس قتــل و تحــاران مقــام در و ،زننــد نمــي شــيطاني امــور بــه دســت نشــده هرگزمنحـرف 

 كـه  اسـت  عملي اين   و ندارد را شدايد با مقابله توان ،زند انتحار به دست كه كسي.نداي  برنمي
  .است شده شمرده زشت اجتماعي نيناقو و آسماني اديان تمام در

 قطـع  را جامعـه  پيكر از عضوي حقيقت در ،كند مي قطع را خود حيات رشته كه كسي
 دروا جامعه و خود به بزرگي وضررهاي سازد مي محروم عضو آن   منافع از را بشريت و كرده
 فساد از جلوگيري يا و قصاص غير به را ديگري كسي اگر :فرمايد مي مجيد قرآن لذا .آورد مي

 را مـردم  تمـام  كـه  اسـت  ايـن    مانند احياءكند را فردي اگر و كشته را مردم تمام گويا ،بكشد
  .است كرده احياء
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 قتـل  و انتحـار  مرتكـب  ظاهراً كسي بسا چه ،باطني و است يظاهر را فوق شريفه آيه
 او ،گشـته  ديگـري  يـا  و خـود  قلبي و روحي هالكت به منتهي رفتارش اگر ولي ،نشده نفس

 دو آن   از اسـتمداد  و توجـه  اثـر  در كسي است ممكن !دارد عظيمي مسؤوليت الهي درپيشگاه
 دانشـمنداني  .گردند برخوردار او ريفك ابتكار از جهان ملل تمام كه كند شاياني نيروخدمات

 چـه  ،كردنـد  مـي  خودكشـي  اكتشـافات  ايـن    از قبـل  اگر آبله واكسن و ميكرب كاشف مانند
 آن  بـه  ابـتالء  اثـر  در كـه  انسانهايي بسيار چه و نموده وارد انساني عالم به هنگفتي خسارات

 خدمات كه الهي دانمر .انساني عالم به است ظاهري تيمخد هنوز اين   و !مردند مي ها  يبيمار
 خسـاراتي  چه كردند مي غفلتي اگر ،اند  شده فرد هزاران ارشاد موجب و نموده جامعه به الهيه
ـ   مختلف جهات  از يكي معاني اين   !؟آوردند مي وارد جامعه و خود به عظيم  فـوق  شـريفه  هاي
  .است الذكر

 ايـن  هنـد اي  هبسـاك  ،كنـد  مقاومـت  شـدايد  و آالم مقابـل  در بايد حقيقي طالب بنابراين
 و شـيئا  تكرهوا ان عسي و« بيانجامد سعادتش و خير به ولي ،نباشد درك و ديد قابل او اموربراي

 پيشـامدي  بـروز  محـض  بـه  كه است مقبول اين   ااي  .»لكم شر هو و شيئا تحبوا ان عسي و لكم هوخير
 روح و قلـب  تبـاهي  موجـب  كـه  بـاطني  انتحـار  آن   بلكه ظاهري انتحار نه ؟كند انتحار ميدآ

  !نيست ظاهري انتحار با مقايسه قابل هرگز كه انتحاري ،گردد سايرين خودو
 دليـران  آن   از پيـروزي  و اسـت  ذميمـه  صـفات  بـا  جهـاد  و پيكـار  عرصـه  جهان اين
 موجـب  كـرده  مبـارزه  جهالتهـا  و نفسـانيات  بـا  كـه  آناننـد  جهـان  شجاعان .است وشجاعان
 و اسـت  بـاز  انسـانها  روي بـه  اميد درهاي كه ددارن يقين آنان .شوند مي ديگران و ارشادخود
 هـاي   چهـره  بـا  هـا   يناكـام  و هـا   يگرفتار گاهي گرچه .نيست يسازگار زندگي با را نوميدي
 ها  يتيرگ درون از سعادت برق ،امر پايان در اما .كنند تار و تيره را آدمي حيات افق ،سهمگين

  .گرداند مي خرم و سرسبز رحمت آب از را اميد وبوستان درخشد مي
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  دشداي در عارفان سرور
 كلمـه  .دارد بـواطني  و ظواهر كه است بأس و شدت ،قرآني مفاهيم و كلمات جمله از

 ناراحـت  العـاده  فـوق  مفهـومي  ظاهراً آنان ادراك و فهم معيار به و عامي افراد نظر در شدت
 نـاراحتي  و درونـي  انقالب موجب بسا چه ،آن به توجه يا و استماع محض به كه دارد كننده
حصـول  يا كلمه آن   استماع ،بصيرتند اهل كه عارفان و حق طريق سالكين رد اما .گردد شديد
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 معنـا  اهـل  بـراي  زيـرا  .نمايـد  مـي  بـاطني  سـرور  جـاد اي  حتـي  كه ناراحتي نه ،مفاهيمي چنان
 ،جادنشوداي  امور در شدت تا و است پيروزي پل ،شكست و راحتي وسيله ،شدت وصاحبدالن

  .نيايد وجود به يواقع راحتي
 ،ضعيفباشـد  مانشاي  و نبوده تعقل و تفكر اهل اگر ،مبتالست فقر شدت به كه شخصي

 الهي تركمناهي و اوامر و وظايف انجام در كه بداند يقين اگر عارف اما .است ناراحت سخت
 وسـيله  او براي شدت اين    ،بسوزد فاقه و فقر آتش در كه است الهي خواست و نكرده قصور
 !كجـا  آن   و كجـا  اين   اما ،است شدت دو هر براي امر اين هگرچ پس .تسا نعمت و تموفقي
 تيـرگيش  بسـا  چه ،است محروم صفا و معرفت از كه آن   ولي گردد افزوده صفايش بر عارف
 نـاراحتي  سبب ،متعالي هدف و معرفت فاقد فرد براي حق راه در پيكار همچنين .يابد فزوني
 ،شـود  بيشـتر  شدت هرچه ،نموده پيكار به اقدام حق ضاير به و مشتاقانه كه كسي اما .است
 معنـا  در ولـي  مشـغولند  واحـدي  امـر  بـه  دو هـر  ظاهراً ؛شد خواهد افزونتر او باطني صفاي
  .است بسيار واند فرق

 سـركش  اسـب  بر لجام و گيرند بهره پايدار جهان براي فاني دنياي اين   از الهي مردان
 كـه  داننـد  مـي  آنـان  ؛نياينـد  شـكوه  مقام به و شوند شاكر ايدشد و باليا مقابل در ،زنند نفس

 دلباختـه  كـه  يابنـد  توفيـق  مهـم  بـدين  كساني البته .هستند الهي امتحانات معرض در همواره
 ،بـاش  آگاه والي اي  :نويسد مي خود واليان از يكي به متقيان موالي حضرت نرواي  از ،دنيانشوند

 زنـدگي  بزرگـوار  آن   ،نامـه  ادامـه  در و گذاري يشپ هوس و هوي پاي و روي تنعم پي مبادا
 اسـت  فـروزان  شـان اي  دل در خدا نور كه الهي مردان بر درود .فرمايد مي تشريح را خود ساده

  .كوشند مي ديگران و خود تدسعا در وهمواره
 باليـا  ،تر مقرب هركه بزمگه اين    در ؛است الهي مردان متوجه شدايد و باليا اكثر آري
 واصـل  و صالح بندگان تعالي  حق كه است اين   بيانگر قرآن آيات   در سيري .بيشتر وشدايدش

 الهـي  تحفـه  ايـن    بـا  را آنـان  و دهد مي قرار مصائب و شدايد معرض در مدام را خود وكامل
 يتعاهـد  بالبالياكما المؤمن يتعاهد تعالي اهللا ان« :فرمايد مي )ص(اكرم رسول حضرت كه ناچن ،نوازد مي

 در كـه  همچنـان  ،كنـد  مـي  يـاد  باليـا  بـه  را مـؤمن  بنـده  خدا راستي به »الغيبه من بالهديه الرجل
  .نمايد مي ياد هديه به را عيالش و اهل آدمي ،مسافرت

 حصـول  .نماينـد  مـي  تام استفاده مصائب و باليا از كه هستند قابلي عناصر حق مردان
سـالك  .بالياست و ايدشد تحمل آنها جمله از كه دارد مختلفي علل آنان براي علوم و معاني
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 .نيسـت  پـذير  امكـان  بـاطني  مقـام  حصـول  ،بـال  تحمـل  بـدون  كـه  بدانـد  يقـين  بايد اهللا  الي
 ،دارد دوسـت  را اي  بنـده  خدا وقتي تحقيق به »غطا اذا غطه عبدا احب اذا اهللا ان« :اند  نروفرمودهاي  از
 گريـزان  و فراري ايدشد و آفات از او ااي  صورت اين   در .كردني غرق كند مي غرق بال رادر او

  !؟است
 نـه  اسـت  نوازش ،دوستي مقتضي زيرا ؟چيست الهي امتحان و باليا و شدايد حكمت

 خداسـت  براي مبهمي و مجهول شدن مكشوف جهت به نه قطعاً الهي امتحان !سختي و فشار
 حـال  كيفيـت  و بـاطني  گوهر گشتن معلوم آن   معاني از بلكه ،است مطلق خبير و عليم او كه

 ،تصـفيه  و اسـتخراج  بـه  كـه  خاك زير در نهان جواهري يا عدنم مانند ،اوست خود بر انسان
 مراتـب  تكميـل  و تقويـت  ،بـال  نـزول  و امتحـان  اصلي حكمت .گردد نمايان خالص جواهر
  .است انسان معنوي

 ،تحصيل عصاره و مغز و باطن هر جسـمي محتـاج فشـار اسـت و بـدون آن                  كه    چنان
 ، نيـز  الهـي  شدايد و بال و امتحان ،محال است  آن   و كيفيت مغز  استخراج و ظهور تمام كليات      

 ضـعيف  ،عالي را پست كه است كيميايي ؛دارد تحريك و تهييج و تخليص و تصفيه خاصيت
 باليـا  اسـتقبال  بـه  بـاز  آغـوش  بـا  همواره الهي مردان نرواي  از .كند مي پخته را خام و قوي را
 )ع(ميرالمؤمنـان ا حضـرت  .نيسـت  آگـاه  آنـان  شـدايد  و باليـا  آثـار  بطون به كسي و روند مي
 ،بـرم  مـي  پناه تو به  بال و فتنه از الهي كه »الفتنـه  من بك اعوذ يان اللهم« نگوئيد هرگز :فرمايد مي
 ؛برم مي پناه تو به كننده گمراه هاي  فتنه خدايااز »الفتن مضالت من بك اعوذ يان اللهم« :بگوئيد بلكه
  .گردد نويمع مراتب كاهش موجب مبادا كه

 ميـزان  ايـن    امـا  ،اسـت  الزم مقياسـي  و ميـزان  چيزي هر سنجش و گيري ازهاند براي
 كـه  الحـراره  ميـزان  مـثال  .نيسـت  مؤثر ء شي آن   كميت و كيفيت كاهش و ازدياد در ومقياس
 گيري دراندازه متر ؛ندارد آن   كاهش يا ازدياد در تأثيري ،نماياند مي را گرمي و سردي درجات

 و قيـاس  صـورت  سنجش ،منطق علم ؛نيست مؤثر آنها طول كيفيت و كميت رد اجسام ابعاد
 الهـي  بـالي  و اماامتحـان  .ندارد تأثيري برهان قوت افزايش در ولي ،دارد برعهده را استداللها
  .گردد مي انسان معنوي مراتب افزايش و دروني قواي فعليت سبب كه است ميزاني

 توانـد  مـي  چگونـه  غافـل  انسان اما .رسد مي بصيرت مقام به حقايق استدالل در سالك
توفيـق  ايـن    !؟اسـت  عـدل  الهـي  احكام تمام كه نمايد تصديق و باشد باليا و شدايد پذيراي
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 الهـي  اوامـر  مقابـل  در محـض  تسـليم  شامخ مقام به كه است سليم قلب صاحبان مخصوص
  .اند كرده داپي راه حقيقت و حكمت به و شده نايل بصيرت ممقا به كه آنان ؛اند رسيده

 حـق  طريـق  عارفـان  .اسـت  نبوت مقام و حلم و عدل و عمل و علم ،حقيقي حكمت
 آن  حكمـت  .آنهاسـت  واقعـي  اسـتقرار  محـل  و اشياء حقايق به بردن پي ،حكمت :اند  فرموده
 وقـت  بـه  امـري  هـر  و شـود  عطـا  هرچيزي حق و نگردد خارج خود حد از ء شي كه است

 قـدير  و علـيم  چيـزي  هـر  به كه است الهي اقدس تاذ ،قاالطال علي حكيم .گيرد خودانجام
 ،حق منع در و ملحوظ حق عدل ،حق حكم در و شود مشهود حق منظور ،حق وعيد در.است

  .گردد معلوم لطفحق
 نمـوده  مطالعه ،شدت كيفيت در كه نيست فراست و درك و ماناي  آن را هركسيالبته  

 و كشـف  معنـاي  بـه  فراسـت  الهـي  رفعـا  و حـق  طريـق  سالك در اما .كند استقبال آن   واز
 :اسـت  جهـت  چند از او براي فراست اين    حصول .هست رتفك و وتعقل نظر يا ،دركحقيقت

 فراسـت  ،ثبات شرط به كه ،الهي مرشد جهت از فراستي - دوم .تزكيه جهت از فراستي- اول
  .گردد مي طالع و ظاهر ،است منور حق نور به او قلب كه بصيري سالك از باطن

 خـودبيني  اي  مرحلـه  در زيرا ،نيست خودرأيي و خودبيني هرگز حق طريق ارفانع در
 هرگـز  ،بدانـد  نظـر  صـاحب  را خـود  كـه  آن   .است حقيقي موحد ،واقعي عارف و است كفر

 حكمت و فراست آن   اثر در حقيقي سالك .نگردد محسوب معرفت اهل و صاحبدالن درعداد
 آن  از اسـتقبال  بـا  داده تشـخيص  را شـدايد  ،اسـت  معرفت و ماناي  كمال همانا كه ،بصيرت و

  .افزايد مي قلبش برصفاي
 ناحيـه  از واقعـه  امـور  حكمت كه شوند نمي تسليم الهي خواست به كساني غالباً آري

 ،بخواهـد  خـدا  از را آن   حكمت و كند خدا به دل روي وقتي الهي مرد ولي .دانند نمي را حق
  .دبنماي او به را آنها حكمت حدي تا تعالي حق

 عشـق  كمـال  بـا  ،دانسـتند  مـي  را مصائب و شدايد حكمت مؤمنين اگر خدا به سوگند
 صـدها  و نوشـند  بـال  شـربت  و پوشـند  بـال  لباس كه شدند مي آماده معنوي سرور و وعالقه
 قـرار  حـق  خـاص  نواخت و نوازش مورد تا نمايند تحمل را بليات و عاهات و آفات برابرآن
  .گيرند

 خداونـد  .»لكـم  اسـتجب  ادعـوني « :فرمايـد  مي و نوازد مي را ودخ عاشقان ،اليزال گل آن
 خـود  نواخت و نوازد مي را خود عاشقان تي آ ريناند   ،مضطران پناه ،مهربان و كريم و لطيف

  :دارد مي عرضه شاناي به را



 262 ص     )جلد اول(سفر به كعبه جانان 

  .منم وفا به اميدها پاسخگوي .منم عطا به شما دعاهاي پاسخگوي ،من عاشقان اي
 بـدون  را شما كنم اجابت ،غفلت بدون مرا بخوانيد »مهلـه  بال لكم جباست غفله بال ادعوني«
  .مهلت

 طاعـات  بـه  مرا بخوانيد .فاقت كشف به را شما پاسخگويم ،طاقت قدر به مرا بخوانيد
 پـذيرم  مـي  بنـده  خـرد  عمـل  كه خداوندم آن   من .مؤبد مثوبات به را شما پاسخگويم ،موقت
  .شمرم كوچك را خود بزرگ عطاي ،دانم بزرگ را بنده خرد عمل ،دهم بزرگ وعطاي

 دل عاصـيان  اي  .نيسـت  نوميـدي  جـاي  ما بارگاه اين    ،ما گلستان اين    ،ما بوستان اين
 و لطـف  غرقـه  باشـيد  كـه  حـال  هر در ،شده فرو گل در پاي و زده درد مفلسان اي   ،شكسته
 ،جوئيـد  مـا  از عزت ،بگرديد ما رحمت در گرد ،دانيد را ما خوانيد را ما ،بال تير خسته عطايا
 نفس از ما قرب نسيم ،كشيد گرم دمي كه اي  زده درد هر .ماست حضور تانسدو محفل جمال

  .كنيد تعبيه او آه زير در را خود ،كشيد آهي غمگيني هرجا .اوطلبيد
 ،نموديد ما پاكي ياد خويش تقديس آواز به و كرديد عبادت سال هزاران اعلي مال اي

 فرشـتگان  طاعـت  شما اگرچه بينوا و برهنه گدايان اي  اما .نداريد گاهيآ ما وصال نسيم از اما
 عبـادت  سـال  هـزاران  بـه  را شـما  عشـق  سـوز  آن   ما ،داريد عشق سوز اما ،نداريد وكروبيان
  .مندهي فرشتگان

 والـه  وصـالت  آرزوي در عاشـقانت  دل .پيداسـت  عنايـت  نـور  دوستانت دل در الهي
  .وشيداست
 وصـال  خلعـت  و است پيغام يافتيم آنچه .فرداست آئين و است نشان دادي آنچه الهي
  .برجاست

 خلعـت  وصـول  هنگام كه ندانيم ،است جان غارت و دل بيقراري موجب نشانت الهي
  .است چون دل و جان حال ،وصال
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