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 همقدم
 ،غیرمتنـاهیش  کـرم  و لطـف  تجلیات لوامع از که را همتائی بی ،قیاس بی سپاس و حمد

 مرتبـه  بلنـدترین  در هسـتی  اوج بـه  نیستی حضیض از را او و بخشید تاللؤ را آدم بنی قلوب
 آوردن چنـگ  بـه  بـرای  ،وجـود  کبیرعـالم  نوساقیا در و گردانید صدرنشین ،عظمت و رفعت
 پروانه را او ،وجود شمع دور به خلقت درادوار و ،نمود شناور را وی ،کماالت و علوم جواهر

 ازلی انتهای بی کمال نمایندگی و مظهریت شایسته ،وتعالی ترقی مرتبه در تا آورد پرواز در وار
 .رساند بروز و هورظ به پنهانی پرده پس از را ابدیت جمال و ،گردد حق

 ،الهـوتی  صفات اتم مظهر و ازلی کماالت منبع و الهی اعظم ناموس آن   بر حد بی درود
 و ضـاللت  طریـق  از را بشـر  کـه  ،کاینات سرور آن   طاهرین آل بر و )ص(اکرم رسول حضرت
 .فرمودند هدایت سعادت شاهراه به گمراهی

 قـد « رهانیـد  خـویش  سایه از ار خود کلی به که خدایی محض نور آن   بر انتها بی سالم
 .»مبین کتاب و نور اهللا من جائکم

 سـرحد  اکنـون  ،»نوری اهللا خلق ما اول« گرفته را خود سرحد ،اول )ص(محمدی نور
 رخت نبوت آسمان ستارگان تمام ،کرد طلوع محمدی دین چون .»بعدی نبی ال« گرفته ابد

 کل روشنائی که هستی حقیقی مصباح آن   تو .»المصباح عن استغنی الصباح طلع اذا« بربستند
ــباح ــا مصــ ــ از هــ ــو .تتوســ ــود تــ ــودی خــ ــه فرمــ ــاب اگرچــ ــود آفتــ وجــ
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 باقی ابداالباد عالم انقراض تا من مقدس دین اما ،شود فرو »الموت ذائقه نفس کل« مغرب در من
 .ماند

 مشـایخ  و عارفـان  را آن   باطن ،نـدی علمای را آن   ظاهر ،باطنی و است ظاهری را دین
 را دیـن  این   محافظت تعالی و تبارک خدای .»امتـه  فی کالنبی قومه فی المشایخ« کنند می نگهداری

 .»لحافظون الهان و الذکر نزلنا نحن اان« فرموده ضمانت طایفه دو این هوسیل به
 در آن   پایـه  و شـده  کشـیده  آن   قلـه  تا قاف کوه دامنه از که است مرقاتی همچون دین

 پایـه  .هسـتند  العبورکـوه  صعب های  کتل ،آن های  پله و قله رب آن   دیگر طرف و قاف کوه دامنه
 .است طریقت ،آن های کتل و حقیقت ،آن قله ،شریعت دین

 طریقـت  های  ازکتل و کند آغاز شریعت از باید ،است حقیقت وجدان خواهان هرکسی
 دسـت  شـریعت  از نبایـد  ،حقیقت وجدان از پس ای  مرحله هیچ در که بداند را این   و .بگذرد

 .شکند می درهم دین مرقات و شود می متزلزل دین پایه اال و شدبک
 بـار  کولـه  بـا  سـفری  ،آن بـاطن  بـه  دین ظاهر از سفر ؛است سالک سفر تنها ،طریقت

 .حقیقت یافت انگیزه به و شریعت
 وجـود  ازبحر جدولی انسانی هر زیرا ،دارد خاصی ظهور طریقت ،سالک هر برای البته

 سـالک  تا شود می سبب فردی های  تفاوت همین .دارد خود به ویژه های  گره و ها قفل و است
 .برگزیند را عشق عظیم عطیه و توکل و زهد و ذکر مانند خاصی سنت

 خرقـه  کـه  راهـی  پیـر  .ندارد امکان راه پیر با جز طریقت های  کتل کردن طی طرفی از
 درگـاه  وبمجذ که راهی خضر .دهد می حقیقت رایحه وجودش سراسر و پوشیده در شریعت
 را حضـور  شـراب  همواره که راهنمایی .است شرر ،سالک جان بر که ای  جذبه ،است صمدی

 .دهد سرمی حقانی فریاد تانهسم و ،ریزد می وجودش جام در
 اوست .شناسد رامی ها گره آن   که اوست تنها زیرا ؟داد راه پیر به بیعت دست باید چرا

 گشـودن  رمـز  کیفیت که اوست.است آگاه او سویدای سر بر و مطلع ،سالک ثابت عین در که
 .داند می را سالک وجود قفل
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 سـالک  .»احـوالی  الحقیقـه  و افعالی الطریقه و اقوالی الشریعه« فرموده )ص(اکرم رسول حضرت
 تـا  نمایـد  می امانت گران بار حمل ،گردد می طریقت عالم وارد پیموده را شریعت مراحل الهی
 ،وتیههال تعالیم و الهی اساتید واسطه به که است آن   تالش در و دگیر قرار الهی امناء ردیف در
 .گردد الهی احوال آن دارای و رسد وصال به آنان قدسیه انفاس و

 عشق یا الهی عقل فرمان معلول او حرکات همه ،است مولی مکتب متعلم ،الهی سالک
 تا ،گذرد می هستی از معشوق راه در عاشق .نشاید را وصال کسی ،عشق و ارادت بدون .است
 .شد نخواهد برخوردار حقیقی هستی از ،نباخته را آن و نگذشته خود مجازی هستی از انسان

 سـر  او جـان  از مـرگ  به عشق حقیقت ،رساند کمال به را خود عشق مراتب که کسی
 این  لکن ،حق ممرزوار و است »اهللا اال اله ال« حرم مرگ .آنجاست لقاء وعدگاه که زیرا ،زند می
 آن  اسـتقبال  بـه  ارادی مـوت  بـه  الهـی  عارفین لذا ،نرسد تحقق به مسارعه و صبر با جز شقع

 .اند شتافته
 اسـت  نفس موت به آن   و است ارادی موت به خدایی عشق طریق سلوک مبنای آری 

 .حمیده صفات به دل زندگی و ذمیمه صفات از
 بـه  قـرآن  در عشق .گرفت تعلیم آسمانی مقدس کتاب از و عشق استاد از باید را عشق

 قیامت عرصه و قرآنند اهل ،الهی عاشقان .»هللا حبا اشد آمنوا والذین« است شده تعبیر حب اشتداد
 در سـرمدی  صـفات  و صـمدی  ذات ،باالتر همه از .است آنان انتظار در کوثر شراب اقداح و

 نـه  ،اسـت  ریـد تف و تجرید مقام و معانی نور تحقق ،اهلیت این   از مراد .است قرآن هلا انتظار
 .تجوید و لفظ تحقق

 هر و نموده تنزیل منزل و الهام و وحی موضع را خاصان های  دل تعالی و تبارک خدای
 اهـل  بـر  معانی این   حرم ابواب .شود برخوردار معانی این   از تواند می خود تزکیه نسبت به دل

 .مسدود ،قال ارباب و بیان اهل بر و است مفتوح ،حال ارباب و حقیقت
 اسـت  پاسـخی  ،شود گرفته بزرگان کالم و آسمانی مقدس کتاب از که انیعرف

 انک من اما و« آثاری و است عالئمی را عارفان این   .معرفت تشنگان درونی ندای به
  مردان این   .»مواله المر مطیعا ،هویه علی مخالفا ،لدینه حافظا ،لنفسه صائنا الفقهاء من
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 اخالقی رذایل همه منشأ چه .اند  یافته رهایی دنیا هب ربوطم تعلقات از که هستند الهی

 .»بالسوء الماره النفس ان« است نفس ها هالکت همه مبدأ و
 بـه  نفس تطهیر.است نفس تطهیر برای اولیاء و اوصیاء و انبیاء حضرات همه مأموریت

 اول رتبـه  حـائز  کـه  اسـت  الهـی  عقـل  ،برکات همه منشأ ؛است پذیر امکان سلیم عقل وسیله
 وسـیله  به دل خالق با دل اتصال و کمال اعالی حد به رسیدن و ،»العقل اهللا خلق ما اول« باشد یم

 .است هیلا عقل
 ،آمـده  غالـب  نفسانیه و غضبیه قوه بر اخالص و مانای  کیمیاگری به حق طریق عاشقان

ـ  امـارگی  از را نفـس  ،حـق  توفیق به و اند  گردانیده خدا فرمان منقاد و مطیع را قواآن    مقـام  هب
 .اند رسانیده مطمئنگی

 مـن  فیـه  ونفخت« بود سوار قدرت نفخه براق بر دیار این هب آمدن مقام در روح که چنان
 جـز  .اسـت  نیازمنـد  نفـس  براق به »ربک الی ارجعی« اصلی دیار به مراجعت در اکنون ،»روحی
 اعلـی  بـه  را روح کـه  اسـت  براق این.نیست قدس آشیان به ورود قدرت را کسی ،نفس براق
 :اند فرموده بزرگان نروای از ،رساند علیین

 نیسـت  تطهیرشده نفس از شریفتر آفرینش از چیز هیچ ،»اهللا  الی طریق سلک ما الالهوی لو«
 .رساند می کمال و پرورش اعالی حد به را روح که

 ازتعلقـات  ،رسـاند  کمال به را روح پرورش و کوشد خویش روح پاکی در سالک اگر
 »بـربکم  السـت « خطاب مستحق باز و رسد اولی فطرت سرحد به و گردد آزاد اخروی و دنیوی
 کـه  اسـت  مقـام  ایـن    در .نمایـد  قیام »بلی قالوا« پاسخ به و ،قبل از باالتر معانی ادراک با گردد
 عشـق  . آید پدید یگانگی و برخیزد دوگانگی ،شده آزاد قاف و شین و عین هایبحجا از عشق
 اال اله ال« نور بطلبد را خود هرچه روح که رسد جائی به ،آمیزد قعش با روح و آویزد روح در
 .»واالکرام ذوالجالل ربک وجه یبقی و انف ها یعل من کل« خدا وجه است این  ،بیند عشق و »اهللا

 کمـال  سـبب  بـه  و بـاطنی  حواس تقویت با حق طریق سالک ،نیست مسدود راه آری
 انقطاع مقام به را تواندخویشتن می ،آنان الهوتیه لیمتعا و الهی اساتید به توسل و رضا و تسلیم
 رسی »ادنی او قوسین قاب« در رسانده »اوادنی« مقام به را خود کنان پرواز آراسته پر و بال .رساند
 .گیرد قرار اوصیاء زمره در و انبیاء حضرات ردیف در و نماید
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 بـاالخص  ،آورد می دپدی دل در طلب بواعث و عشق دواعی الهی سخن که بدانیم باید
 .»حکیم کل ضاله الحکمه کلمه« شود صادر حقیقت راه عارفان و صادق عاشقان نظر منشأ از اگر

 ان انلالیمـ  ینـادی  منادیـا  سـمعنا  ناان ربنا« گفتند ،آمد سمع در از دولت این   حدیث را قومی
 ایـن   تربیـت  اما ،هاانداختند دل بر »بربکم الست« خطاب در عشق این   تخم اگرچه .»بربکم آمنوا
 ؟شود نصیب را دولت صاحب کدام تخم

 بـه  هرکسـی  تمنـای  دست اما ،نیست خالی تمنا این   سودای از سری هیچ اگرچه نیز و
 نفسـانی  هواجس و شیطانی وساوس از را خویشتن که این   مگر ،نرسد دولت این   کبریاء دامن
 ایـن   در بدانـد  و ؛شود تاداس پیرو هرامری در و برهاند ،است رذیله صفات رئوس آن   منشأ که

 .رسد هالکت به زودتر هرچه ،رود راه این هوبدرق دلیل بی که کسی و رندابسی راهزنان طریق
 بـر  همـت  همگـی  کـه  پرسـتان  هـوی  و بطاالن بر است حجت ،سلوک بیان از غرض

 نقـد  به تنها ،شانای  ودرجات بزرگان مشارب ذوق از ،اند  گماشته بهیمی شهوت و لذت استیفاء
 بسـنده  روزه و نمـاز  آفت پر ظواهر تنهابه ،شانای  فضایل از و ورزیده قناعت ،انعام چون توق

 .بودیم خبر بی دولت این حدیث از ما دیگرنگویند متحسران چون فردا که ،اند نموده
 بـه  حقـایق  ابالغ وسایط را شانای  که باد خدا اولیاء و سفراء بر شمار بی تحیات و درود

 .فرمایند داللت نجات شاهراه به را ضاللت تیه سرگشتگان تا دهفرمو مقرر عباد سوی
 حکـم  و علوم ینابیع ،کردی تابان دوستانت دل بر را جمالت نور که خدایی آن   تو الهی

 های  چشمه آن   و جالل و نورجمال آن   ،دوستان دیده نور ای  .ساختی روان شانای  های  سینه از را
 .واستاریمتوخ از شایستگی با توأم را حکم و علوم

 کـه  غـایبی  نـه  ،جـوئیم  تـرا  کـه  دوری نـه  ،»معرفتـک  حق عرفناک ما« الهی
 ،اسـت  خبـری  ،گفتنـد  تو صمدی ذات در هرچه علماء ،رحمان خدای ای  .تراپرسیم
 الخبرو وراء الحق حقیقه« اما ،است اثری ،گفتند تو سرمدی صفات در هرچه ومشایخ

 .»االثر
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 لفضای ظهور و قوا تعدیل
 
 
 

 هناطق نفس کمال
  ،اسـت  تکـاپو  در همـواره  مطلـوب  کمال به رسیدن برای آفرینش بدو از موجودی هر

 حرکـات  نتیجـه  در اسـت  ممکـن  گاهی .دارد عمومیت ذیشعور موجودات در کلی قانوناین  
 خـود  مسـتقیم  مسیر از چندی را موجود آن   و  آید حاصل ای  وقفه ،مانعی با اصطکاک و جزیی

 اصـطکاکی  و مـانع  گونـه  هـیچ  کلـی  حرکـات  و نوع در اما .ابدی مقام تنزل یحد تا بازداشته
 جزیـی  خیـر  و صـالح  بـر  رحمـانی  فیض منبع از جاری کلی صالح و خیر زیرا ،وجودندارد
 همه ،نبوده وقفه و تعطیل نوع هیچ عالم کلی سیر در بنابراین .است غالب ،موجودات اختیاری

 .اند رفتهگ قرار کلی حرکت سیطره تحت موجودات
 ،طرفپائین در یکی :است حد دو یا نقطه دو دارای خود افراد مراتب لحاظ از نوعی هر

 بنـابراین .بـاالتر  نـوع  پائین فرد به متصل باال طرف در دیگری و سابق نوع عالی فرد به متصل
 آغاز ازهیولی تکوین عالم در که دهند می تشکیل را ممتدی سلسله ،موجودات انواع افراد تمام
 .رددگ می

 بـین  تـوان  می که ای   گونه به است شمار بی تفاوت و تمایز ،انسان نوع افراد کماالت بین
 ،انسـان  دو ظـاهری  تشـابه  وجـود  بـا  کـه  طوری به ؛کرد تصور جوهری و نوعی امتیاز فرد دو

 بین در اما .شود می محسوب حیوانات ردیف در دیگری و انسان حقیقتأ یکی آزمایش درصحنه
 در.نـدارد  وجـود  همنوع افراد بین چندانی تفاوت ،عده افزونی علیرغم ،انسان دست ینپائ انواع

 جثه ضخامت در بیشتر تمایزشان ،نیست آنها عمل و حرکت و حس در زیادی تفاوت حیوانات
 به درجمادات و است کمتر نباتات در تفاوت این   .ادراک و شعور در نه است جسمی توانایی و

 قیمـت  و سـنگقدر  یک به که است بشر نظریات و تقاضا در آنها تفاوت و زیتما ،رسیده حداقل
ــر و نهــد بیشــتر ــر دیگــری ب ــراد از هریــک نهــاد در متعــال خــالق .کمت ــواع اف  ،جمــادات ان
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 مصالح و نظم برای را خواص و آثار آن   و واقعند مرتبی سلسله بر که نهاده خواصی و طبیعت
 .دهند می بروز عالم و خود

 بیـانی  تـرین  فصـیح  بـا  تمامـأ  خـود  نهادین خواص و طبایع با کوینیت موجودات این
 مصـالح  آن   کـه  اسـت  الزم حقیقی گوش و باطنی چشم .کنند حکایت ،حکیم قادری ازوجود

 .بشنود را دالرا و افزا روح نغمات آن و ببیند را وخصوصیات
 بـاطن  و گوینـد  محسوس انسان را ظاهر ،باطنی و دارد ظاهری ،انسان وجود ساختمان

 موجـودات  جسـمی  سـاختمان  سازنده عناصر سنخ از انسان ظاهری ساختمان .معقول راانسان
 امتیـازات  دارای کیفیـت  حیـث  از او در عناصر ترکیب نسبت که آن   نهایت ،است دست پائین

 گونـاگون  امتیـازات  اصـل  .نـدارد  فرقـی  حیوانات با ظاهر ورتص حیث از واال است خاصی
 امتیـازات  از برتـر  و بیشـتر  مراتـب  بـه  که است او باطنی جهات و ساختمان به مربوط انسان

 اسـت  خاصـیتی  را موجـودی  هر چه .او اختصاصی امتیازات خصوص به ،باشد می او ظاهری
 عالوه .است خاصیت آن   مستلزم او اهیتم تحقق و تعین که کثیف یا لطیف ،خسیس یا نفیس

 .باشد شریک آنها در نیز او غیر هک باشد افعالی و آثار و خواص را او بسا چه آن بر
 اعمـال  دارای نیـز  و ،موجـودات  سـایر  از اسـت  ممتاز بدان که است خاصیتی را آدمی

 در و نباتـات  اصـناف  ،برخـی  در و حیوانـات  انواع ،آنها از بعضی در که است دیگری وقوای
 را وا جهـت  آن   بـه  و است نطق ،او اختصاصی خاصیت اما .شریکند او با اجسام دیگر بعضی
 ،آن بـه  کـه  اسـت  معقـوالت  ادراکیه قوه بلکه ،ظاهری لفظی بالفعل قطن نه آن   و گویند ناطق
 .شناسد باز محمود از را مذموم و ازقبح را حسن

 همت او و شوند غالب او بر اگر ،است شریک دیگر مرکبات و حیوانات با آدمی آنچه
 آن  از فروتـر  بلکـه  بهـایم  و حیوانـات  مراتـب  بـه  و شده منحط ،سازد متوجه بدان را خویش
 لذایـذ  تحصـیل  بـر  رغبـت  نتیجـه  در امر این   .»الغافلون هم اولئک اضل هم بل عامنکاال اولئک«رسد

 غلبـه  و قهـر  ادراک به میل یا و آنند به مایل جسمانی قوای و حواس که است یبدن وشهوات
 عـوالم  در همت قصور که داند ،کند فکر انسان اگر .است غضبیه قوه استیالی ثمره که ،وانتقام
 بـر  و کاملترنـد  او از ابـواب  ایـن    در حیوانـات  اکثـر  و اسـت  نقصـان  و رذیلـت  علت ،عقلیه

 غایـت  اگر که طریقی در سعی به شود راضی باطنی و کمالی عقل گونهچ .قادرتر مرادخویش
 خـود  غضـبی  باب در اگر و نتواند مقابله او با و نرسد حیوانی به کند بذل آن  به را خود همت

 .گیرد سبقت او بر سبع آن ،کند مقایسه باسبعی را
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 رفع تا طبیب که چنان ،سازد پاک رذایل از را خود نفس که است آن   در انسان فضیلت
 قـوه  ،سـازد  پـاک  فسـاد  علل از را خود نفس چون نیز انسان .نتواند معالجه نکند مرض علت
 ،اسـت  حقـایق  تحصـیل  و معلـو  ادراک کـه  خویش خاص افعال به آمده حرکت به او فطری
 عقلیه قوه نتیجه در ،گمارد همت آن   عوایق و موانع رفع و داتاسع اکتساب بر و شود مشغول

 خـالی  رطوبـت  از محـل  تـا  کـه  آتشـی  ماننـد  ؛ آیـد  نایـل  خـویش  مقصود به یافته تقویت او
 .گردد زیادتر آن سوزانندگی و استیال لحظه هر ،شد ور شعله چون و نشود نیابدمشتعل
 بسـیاری  .اسـت  تعقـل  قـوه  به خود دست پائین انواع از انسان جوهری امتیاز ابراینبن
 حیات محدوده از شانای  احساس و تدبیر و تصرف و ادراک و تعقل قوه فعالیت که بشر ازافراد
 قسـمی  امـا  ،گذارنـد  فراتـر  قـدمی  کـوچکترین  محیط این   از اند  نتوانسته ،نیست خارج ،مادی

 .اند نهاده بیرون قدم مادی دایره از ،هگذشت رتبهم این دیگراز
 کلیـه  بـا  وسـیله  بـدین  که است احساس و تصرف و تعقل قوه فعلیت در انسان کمال
 ،اسـت  تنـزل  و ترقی و ضعف و شدت قابل قوا این   .گیرد می تماس و یافته ارتباط موجودات

 .هاست انسان سایر فوق افراد برخی در قوا این شدت مراتب که طوری به
 ،عالیـه  مناصـب  بـه  عـالم  آفریننـده  طرف از ،کنند می سیر مادی عالم ورای در که آنان

 .انـد   گشـته  مردم تربیت مامور ،خدا سوی به سفر و سیر و کفایت و لیاقت جهت به و سرافراز
 تعقـل  قـدرت  شـدت  از ای  عـده  کـه  آنجا تا ،است بسیار تفاوت هم سلسله این   افراد درمیان

 علمـی  سـطح  از برتر افقی در ،مادی و طبیعی اسباب بدون ،معال مواد رد تصرف و واحساس
 .اند گرفته قرار عادی بشر معمول و متداول

 طریقـه  بـه  کـه  آید می بدست خود زندگی محیط از عادی بشر صنایع و علوم
 وحی طریق به مجردات عالم از که است ربانی و لدنی ای  عده علوم ولی ،است تعلیم

 حـس  مقـام  به آن   خصوصیات و لوازم با علمی صور ،آمده فرود آنان قلب بر الهام یا
 همـه  شـده  آغـاز  حـق  جانب از که آن   تجه به معلومات این   .رسد می شانای  عیان و

 نبـوده  حقیقت با مطابق علوم و قضایا اغلب عادی بشر در اما .است واقعیت با مطابق
 و آراء از شـمندی دان کـه  افتـاده  مکرراتفاق .مخالفند یکدیگر با مطالب از بسیاری در

 ای  یهضـ ق و مطلب یا و ،است نظرداده و رأی تغییر و شده منصرف خود استخراجات
 نیازمنـد  و نظری ،دانشمنددیگری نظر در لیکن ،بدیهیات از دانشمندی نظر در علمی
 متصـور  واخـتالف  تعـدد  ،شـی  حقیقت در که آن   حال و شده شناخته دلیل و برهان

ــاً .نیســت ــن حاکمیــت غالب ــ ای ــا هگون ــوانین و بشــری اجتماعــات در خطاه  ،آن ق



 18 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 .اندشک می اضمحالل و فنا وادی به را جماعاتی
 علمـی  :اسـت  جهـت  دو را ناطقه نفس قوه که آن   جهت از است نوع دو انسانی کمال

 قـدر  بـه  و آن  تبـع  به تا نماید حقایق و علوم تحصیل که است آن   علمی قدرت کمال .وعملی
 معرفـت  بـه  آن   از بعد ،کند حاصل ها آن   حقایق بر اطالع و داتموجو مراتب بر احاطه ،توان

 او دل رسـیده  اتحاد مقام به بل ،توحید عالم به تا شود مشرف یقیقح مطلوب و مقصوداصلی
 .شود زدوده او خاطر آئینه و ضمیر چهره از شک زنگ و حیرت غبار و گردد مطمئن و ساکن

 ،گردانـد  مـنظم  و مرتـب  را خویش خاص افعال و قوا که است آن   عملی قدرت کمال
 بـاطنی  عقـل  آنها هماهنگی به تا ،ننمایند غلبه یکدیگر بر شده مطابق و متوافق هم با که چنان

 و یکدیگرنـد  ملـزوم  و الزم عمـل  و علـم  که زیرا ،ماند ضایع عمل بی علم چه .یابد اوتقویت
 .رسد اعلی حد به زنی کمال ،رسند منتها به دو هر اگر و  آیدحاصل المک آنها ازترکیب
 چـون  و است قوه حد در تفکر و غرض .است فرایض از غرض اختیار ،حق طریق در

 و غـرض  ،باشـد  صـانع  تصـور  در تـا  مصـنوع  کـه  چنـان  ، آید حاصل کمال رسد فعل حد به
 رسـد  مقـامی  به چون نیز انسان .رسد کمال درجه به پذیرد تحقق خارج در چون و تفکراست

 ،کلیـات  تحت در واقع نامتناهی جزئیات ،شود واقف لیک وجه به یقحقا و عقول برمراتب که
 این  اگر و گردد ظاهر وی در ملکوتی آثار ،شود عمل قرین چون و  آید حاصل او بر وجهی به

 .شود دارا را مطلقیه تام مقام ،رسد اعلی حد به سیرصعودی
 و ابـدی  سـعادت  مسـتعد  تـا  شود کمالی دوام و بقاء را او که است آن   مطلقیه تام مقام

 محبـوب  و محب میان حجابی که است مقام آن  در .نماید الهی فیض قبول گشته سرمدی نعیم
 امتیـازی  و شرف هیچ را او ،نبود اقصی سعادت و اعلی رتبه این   اگر ؛ آید نایل وصال به نبوده

 و علـم  قدم به که اختیاری است سیری ،کمال سوی به انسان سیر پس .نبود داتوسایرموج بر
 و محبـت  بـه  موقوف قیام و حرکت این   چون .است حرکت و قیام در الهی دستور طبق عمل
 .است شده والیتی سیر به تعبیر آن از جهت این هب ،است اراده و شوق

 بـه  را خـود  ماسـوای  قاطبـه  ،خـود  وجوب به که است پروردگاری شایسته ثنا و حمد
 ممکنـات  انـواع  از نـوعی  هر خود کامل قدرت به که اوراست سپاس و ستایش .آورده وجود
 اوسـت  الیـق  که حدی به را مخلوقات از قسمی هر و ،نموده مصور رواست که صورتی رابه

 .است فرموده محدود
  بـه  حقـایق  ابـالغ  وسـایط  را شـان ای  کـه  باد او اولیاء و سفراء بر شمار بی تحیات و درود
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 .فرمایند داللت نجات هراهشا به را ضاللت تیه سرگشتگان تا ،فرموده مقرر عباد سوی
 

 یحقیق سعادت
 محـض  سـعادت  ،انسـانی  نفـس  تکمیـل  از هدف و است غرضی و غایت را فعلی هر

 تحصـیل  بـر  طالـب  در شـوقی  تا شود اشارتی محض سعادت ماهیت بر که است اولی .است
 .سریعتر مطلوب سوی به طالب حرکت ،بیشتر رحمانی شوق این ههرچ ؛ آیدپدید کمال

 تانخست صانع که چنان .ماند ضایع تفکر بی عمل و ،عمل بر است مقدم کرتف و تصور
 ،خاطرنیـاورد  بـه  تماما را عمل اگر و ننماید صرف عمل کیفیت در را فکر نکند مصنوع تصور
 تفکر تصورو بدون بنابراین .نشود مثمرثمر مصنوع ،نرسد اتمام به عمل اگر و نکند آن   به آغاز

 میسـر  کمـال  تحصـیل  چـون  و ننشـیند  انسان خیال در کمال تحصیل یشهاند   ،ضمح سعادت
 .نگردد نصیب را وی محض سعادت ،نشود

 آن  ،گرفتـه  جـای  شـان ای  تصـور  مذاق در نفسانی شهوات و مادی لذات که افراد برخی
 ماننـد  متضـاد  طبایع از بدن چه .اند الم دفع مادی لذات که این  از غافلند ،پندارند تام راسعادت

 انحـالل  موجـب  ،بقیـه  بـر  اضـداد  ایـن    از یکی غلبه و شده مرکب خشک و تر و سرد و گرم
 ،الـم  از راحتی و مرض عالج پس .است حالت آن   رفع برای مادی لذات ذخا و است ترکیب
 المـی  و رنجـی  هیچ را او که است آن   محض سعادت ،نباشد محض سعادت و مطلوب غایت
 ،بـود  قاصر معانی این   ادراک و تصور از شانای  عقول که جمعی اما .نیفتد نیازی مداوا وبه نبوده
 بـر  ،مانـده  غافـل  معـاد  امر از و نمودند اجزاء تفرق و پیکر شیتال از بعد بشر بطالن به حکم
 .خریدند فانی حقیر و دادند باقی خطیر ،گماشتند همت نفسانی شهوات و مادی لذات کسب

 ،رذیلـت  جهـت  بـه  و تاسـ  کـرام  مالئکـه  با مناسبت ،فضیلت امکان جهت به را بشر
 واجـب  ،کماالتنـد  اخـذ  علـل  که باطنی قوای و حواس اعطاء جهت از لذا .بهایم با مشارکت

 فضـایل  کسـب  و دهـد  صـیقل  را خویش دل ،کرده تقویت را قوا و حواس آن   که او بر است
 نـه  سـفلی  و علـوی  عالم از مراد .یابد انتقال علوی عالم به روحانی حال کمال در پس ،نماید
 در اگرچـه  اسـت  اسـفل  شود محسوس هرچه بلکه ،حس حسب به است مکانی سفل و علو
 .کنند او تعقل اسفل مکان در اگرچه است اعلی ،بود معقول هرچه باشدو اعلی مکان

 عللی حصول- اول :فضیلت دو اجتماع به است مشروط عالم این   در بشر بر سعید اسم اطالق
از استفاضــه و حقــایق مطالعــه - دوم .اشــدب نــافع را او ابــدی ســعادت بــه وصــول در کــه



 20 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 چـون  و ،است کمالی سعادت مراتب از اول مرتبه این   .مادی امور به اشتغال اثنای در علویات
 .گردد آراسته حق جمال و جالل انوار به شده نیاز بی بدنی سعادت از ،یابد نتقالا دیگر عالم به

 جسـمانیت  مرتبـه  در جمـاعتی  هکـ  ادنی مقام اول :است مقام دو را اول مرتبه اصحاب
 روحانیـت  مرتبـه  در گروهـی  کـه  اقصـی  مقـام  دوم .نمایند استفاضه علویات عالم از و باشند
 کـه  این  مگر است ناقص سعادت این هالبت . آید حاصل شانای  در بالفعل علویات فضایل باشندو
 سـلم  و ریاضـت  آن    هرچـه  کـه  ،گردنـد  برخـوردار  کمالی سعادت از حدی تا تسلیم درمقام

 انتقـال  دیگـر  عالم به چون و شود باالتر کمالی سعادت و علویات آثار از آنان بهره ،ارتقاءیابد
 .گردند نایل مطلقیه سعادت به نامتناهی آثار از استفاضه و الهی انوار ازاستناره ،یابند

 همـت  دنائـت  و نفـس  خساسـت  به نیامده مذکور کماالت معرض در صفتان بهایم اما
 ازلـی  موهبـت  از کـه  فطـری  استعداد قدر به صفت هر در که حالی در ،اند  کرده اعراض ازآن
 و انـد   گشوده سعادت و کمال طریق نیز را گروه این   .رسند خویش کمال به توانند می ،اند  یافته
 شـان ای  لیکن ،اند  نموده میسر را آن   علل و اسباب کرده دعوت آن   به تهدید و ترغیب چندین به

 .اند  مصروفداشته دنیه امور در را شریفه قوای ،ساخته خود شعار را یقتحق ضد ورزی بااهمال
 و علویـات  مجـاورت  بـه  را انعـام  زیـرا  ،نرسـند  کمـالی  سـعادت  به هرگز گروه این   بدینسان
 .نیست راهی ،اشرف عادتس به وصول در و مقدسات

 ،دنباشـ  خالصـی  حسرات و آالم شائبه از - اول :است مرتبه دو را انسان سعادت پس
 و طبیعـی  فریبنـده  ظـواهر  بـه  اشتغال بابت از چه و باالتر درجات از محرومیت جهت از چه

 مبـتال  محبوب فراق به نه دیگر ،وصال مقام به نیل و علوی عالم به انتقال از بعد - دوم.حسی
 .خورد حسرت مطلوب فوت بر نه و شود

 جملگــی و ،شـمرد  عطیــت بزرگتـرین  را دنیــات از نجـات  و خالصــی کامـل  عـارف 
 حسـب  بـه  ،کنـد  فـانی  مـواد  در تصـرفی  کانـد   اگر .داند وبالی خود بر را دنیوی محسوسات
 چیـزی  او از ،پـس  .اختیاری نه و باشد مجالی نه آن   ازاله و انحالل در را او که باشد ضرورت

 وی در نفس مخالفت و طبیعت مکر و نشود صادر باریتعالی تیمش و اراده مقتضای خالف به
 .نکند اثری

 در انسان تصرف که استاین   ،اند  خوانده سعادت را آن   که فضایل مراتب از اول مرتبه
 بـه  متوجه او امور که زیرا هدف به است نزدیکتراین   ،نگذرد تعادل حد از محسوسات احوال
  بیـرون  قدم تفکر دایره از لیکن باشد محسوسات در تصرف به آمیخته هرچند و ،است تدبیری
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 .ننهد
 مقتضـای  بـه  و کنـد  صـرف  فضایل کسب در را خود همت و اراده تمام دوم مرتبه در

 ،آن مرتبـه  آخـرین  و است بسیار طریق این   مراتب .اضطرار مقام در مگر ننماید توجهی حسی
 نـه  و ندهای  بر نظر نه و منظری به افتد التفاتی را او نه حال آن   در که است محض الهیه فضیلت

 حظـی  بـه  رغبـت  نـه  و چیـزی  به شعف و شوق نه و الیح از خوف نه و هگذشت برمشایعت
 الهی امور به او همت و بوده فضایل مرتبه آخرین در او تصرف .نفسانی یا جسمانی ازحظوظ

 .باشد حق رضای به تنها او اعمال و افعال تمام و عوضی انتظار بی شود
 ئینـه آ و نهـاده  ودیعـت  بـه  بشر طینت گنجینه در قیمتی گوهر ،چون بی خالق حضرت

 صـور  مـرآت  ،اعمـال  دایـره  مرکز و است کمال سپهر مدار که گرفته کار به او در نمایی گیتی
 .یقین گوهر صدف و است دین شمع مقر و ،مکارم انهار سرچشمه و است معالم

 هـوا  به سر نفس سبب به نیز دل جوهر ،شود می تیره آن   امثال و بخار از آئینه که چنان
 معاصـی  ارتکـاب  و لعـب  و لهـو  بـه  استعمال کثرت از و گیرد نگر بقاء بی دنیای حب وغلبه

 صـالح  و مانـد  بـاز  حـق  انوار اشعه ادراک و حقایق صور پذیرش از و ،پذیرد تیرگی ومناهی
 .انگـارد  عظیم و بزرگ را دنیا کار و شمرده خرد و سهل را عقبی مهم ،نشناسد فساد از خودرا

 :است مرتبه دو را حالتاین 
 و ننمـوده  مسـخر  کامـل  طـور  بـه  را دل کشـور  هنـوز  معاصـی  زنگ هسپا که آن   یکی
 توبـه  معمـاری  بـه  را آن   ویرانـی  تـوان  می ،نینداخته جال قابلیت از را دل مرآت ،نفوذمعصیت
 .زدود را آن تیرگی و نمود تعمیر ،وپشیمانی

 هـم  روی قـدری  بـه  معاصـی  زنگ و رسد حدی به کدورات کثرت که آن   دیگر مرتبه
 تـراکم  از و نباشـد  اثری وی در را رزاند  و پند ،نماند انجالء مجال دیگر را دل تمرآ که نشیند
 ایـن   در .گیـرد  فـرا  را دل درون کفـر  ظلمـت  و نهـد  خاموشی به رو مانای  چراغ ،عصیان دود
 ،دل ایـن    صـاحب  بـر  »یؤمنـون  ال تنـذرهم  لم ام ذرتهمانء علیهم سواء کفروا الذین ان« شریفه های  وقت
 »عظـیم  عذاب لهم و غشاوه ابصارهم علی و سمعهم علی و قلوبهم علی اهللا ختم« کریمه های تمثیل و صادق

 . آیدموافق او حال در
 فعل چه .باشد محض الهی همه اهللا  الی سالک افعال که است آن   فضیلت مرتبه باالترین

 خیرمحض .دوست رضای جز نکند غرضی برای از فاعلش که است محض خیر ،محض الهی
و هـا  انگیـزه  دیگـرِ  کـه  سـلیم  عقـل  از شـود  صـادر  فعـل  چنین و ،مطلوب لذاته تاس غایتی
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 نفـس  عـوارض  و بـدنی  طبیعـت  هـای   خواسته مانند ،شوند چیزان و منتفی او در جمله تمناها
 خیـرمحض  حـال  ایـن    در سـالک  فعـل  پس ،آنها از ناشی تخیالتی عوارض و سبعی و بهیمی

 ضرری دفع برای نه و است نفعی جذب رایب نه سلیم عقل صاحب فعل .است ناب وحکمت
 عوارض جملگی کسی تا .ادتعس منتهای است این    ،ریاستی طلب نه و مباهاتی جهت به ونه

 .نرسد حقیقی سعادت به نکند ترک را الهی غیر همت و اراده و نفسانی
  ،نرسـد  سـعادت  به نشود مملو نامتناهی حکمت و الهی شعار از سالک روناند تا

 تنها را خود همت که کسانی .است طبیعی امور از گشتن صاف و پاک از بعد یآکندگاین  
 ،روز یک شدن معتدل که چنان ،نرسند حقیقی سعادت به دارند مصروف قوا بعضی اصالح بر

 که کند لذتی طلب که است آن   سعادت طالب طریق پس .نباشد لاعتدا موسم بربازگشت دلیل
 انتقالی و زوالی را او سعادت تا شود ثابت و دائم او برای سیرت آن و ،باشد حکمت درسیرت

 .نباشد
 احـوال  ایـن    لـیکن  ،باشـد  دیگران شریک محن و مصائب در است ممکن کامل عارف

 او چـه  .نشـود  مبـتال  ،رسد را دیگران که غیررحمانی مشقت به و نگرداند شکسته و ذلیل اورا
 آالم و مصـائب  بـه  اگـر  ،نشـود  درصـا  او از صـبری  بـی  نبـوده  تـأثرات  آن   مستعد مانندایشان
 و صـبر  و شـجاعت  و محافظت جهت از ،شود امتحان و گرفتار یزن السالم علیه وبای  حضرت

 .نگردد مایل سعادت حد از ،شده ملکه حقیقی سعادت به وثوق در اورا که قدمی ثبات
ـ  سـعادت  اهل به شبیه را خود بخواهند اگر ،نباشند فضایل این   دارای که کسانی  دنماین

 عاقبت و شوند مضطرب و متالم باطن در لیکن ،وادارند تحمل و صبر به را خویشتن ظاهر به
 و حرکـات  مثـل  .گـردد  صـادر  شـان ای  از غیرمشـروع  و نامناسـب  اعمـال  و رفتـار  و حرکات
 چـون  ،علـت  از اطاعـت  عـدم  دلیل به که ماند را فلج عضو افعال و کاترح مثل ،شانای  افعال

 ریاضـت  سـالک  نفـس  اگـر  همچنـین  .شـود  دیگر جانب به آن   حرکت ،کنند جانبی تحریکبه
 ایـن   صـاحب  .نشـود  مـن ای  تفریط و افراط طرف به میل و اعتدال حد تجاوز از ،نباشد کشیده
 کسـی  هـر  حقیقی سعادت :اند فرموده بزرگان هک چنان ،نرسیده سعادت مرتبه هنوزبه نفس
 .اوست الیتغیر کماالت ثبوت در

 عظـیم  مشـقات  و آالم و مصـائب  بـه  چـون  و باشد خلق ترینسعادتمند کسی بسا چه
 بسـی  عقیـده  ایـن    !نشـمرند  سـعید  را او مردم از ای  عده ،رود دنیا از حال این   با و  آید گرفتار

را حال آن   مناسب فعل بهترین ،شود عارض سعید عارف به که حالی هر زیرا است غیرمعقول
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 مصـائب  بـه  صـبر  چـه  .فاقه در تحمل سنح و ثروت در سخا ،شدت در رصب مانند کند ایثار
 و نفـس  شـهامت  غایـت  از کـه  ،فهـم  نقـص  و احسـاس  عدم جهت از نه اگر ،صعب ووقایع

 سـیرت  بلکـه  ،باشـد  سعید احوال این ههم در او پس .است سیرت نیکوترین ،باشد بلندهمتی
 .گرداند تر افزون را او باطنی اشراقات و کند سعادت مزید اواقتضای

 
 ؟سیرت کدام رد حقیقی لذت

 سه نیز شانای  افعال غایات که آن   جهت از ،است صنف سه بساطت حسب به خلق سیر
 اشـرفو  و بوده عاقله نفس غایت که حکمیه سیرت و غضبیه سیرت ،شهویه سیرت :است نوع
 عـادل  لـذت  کـه  چنـان  ،است خویش مطلوب ادراک در کسی هر لذت .هاست سیرت اتم

 لذتی آن   حصول از بوده کامله نفس مطلوب غایت هک ،متحک از حکیم ولذت باشد ازعدالت
 .گردد عاید تصور فوق

 جهــت  از امــا ،هــا ســیرت اکمــل ســیرتش و اســت امــور اشــرف حقیقــی ســعادت
 حسـی  مـوارد  در لـیکن  ،اسـت  مباشـرتی  و تمایل غضبیه و شهویه قوه با را آن   ،اظهارفضیلت

 و خفته که فاضلی مانند ،ماند وشیدهپ انسان شرف ،مقام این   حصول بدون .نگردد آنها مغلوب
 سـبب  ،امکـان  وجود با فضیلت اظهار بر تمایل عدم .نبرد ای بهره کسی او فضل از حال آن   در

 .رسد الهی عشق و شیفتگی حد به او در راسخه محبت ،گشته ضمیر در اصلی شرف تمکن
 هب دل سرور و کند حسی قوای مغلوب را باطنی قوای که دارد ننگ عارف سالک

 بـه  تمایل ضرورتی به اگر او .دارند شرکت آن   در هم دیگر حیوانات که نماید فانی لذات
 .است حکمت از ناشی بوده معقوالت جزو نیز آن ،نماید غضبیه و شهویه قوای

 قـوه  اسـتیالی  جهـت  از آن   به شوق و است مرغوب آدمی طبع پیش ابتدا حسی لذت
 زشت و پسندیده را ناپسند آنگاه ،گردد می طنیبا قدرت کاهش موجب ،بوده تزاید در حیوانی

 فضیحت و زشتی ،بصیرت نظر سپس و شود منتفی لذت ،رسد نهایت به چون و پندارد زیبا را
 .آورد نظر در را عاقبتش متاوخ و سازد ظاهر راآن 

 شرفو و بها و حسن کمال ،شود حاصل چون و است حسی لذت خالف به عقلی لذت
 را صـاحبش  کـه  اسـت  لذتی آن   و ،است لذایذ سایر ماورای عقلی تلذ .گردد ظاهر آن   فضل

 .رساند فضیلت به رذیلت از و صحت به بیماری از و کمال به ازنقص
احتیاج تادیب به ابتدا را کسی هر ،عقلی لذت یا حقیقی سعادت لذت تحصیل برای
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 بـه  سـپس  ،عقیدت و اخالق تهذیب به آن   از پس و شریعت سیاست به آن   از بعد ،است
 .حکمت وفق بر طریقت تقویم

 یکـی  :اسـت  لـذت  دو بـذل  و جـود  در مـثال  .انفعالی و فعلی :است گونه دو بر لذت
 و اخـذ  بـه  تعلـق  که گیرنده بذل عاید دیگری و اداست و اعطاء به تعلقش که کننده عایدبذل

 دتسـعا  لـذت  .اسـت  انفعـالی  لـذت  از باالتر بسی فعلی لذت کمالی مراتب البته ؛دارد قبول
 نثـار  در ،آن تـام  لـذت  ادراک و اسـت  جـود  مسـتلزم  سعادت پس ،تاس فعلی لذت ،حقیقی
 .است رغایب اشرف و نفایس شریفترین که ،بود حکمت  واظهار فضیلت

 خاصـیت  ضـد  اسـت  خاصـیتی  ،مرتبـت  علـو  و منزلت اشرفیت آن   با را حقیقی جود
 و قلـت  موجـب  آن   در رتبـذی  و شـود  ناقص بذل به دنیوی اعراض و اموال ،چه جودمجازی

 و گـردد  ذخایر ازدیاد موجب تبذیر و بذل به حقیقی جود لیکن ،گردد خزاین و ذخایر نیستی
 اضـداد  تسـلط  و غـرق  و حـرق  معـرض  در مجازی جود دامو .ماند محفوظ زوال و ازنقصان
 .ماند منای اضداد و حساد تسلط و آفات تاثیر از حقیقی جود لیکن ،شود واعداء

 که چنان ،کند حق راه در مجاهدت باید ،شود نایل حقیقی سعادت به هدخوا کسی اگر
 مجاهـدت  .»المحسنین لمع اهللا ان و سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین« فرماید تعالی و تبارک خداوند

 از را نفسـانی  اعراض نموده خالص خدا برای را خود حقیقت ،انسان که است آن   خدا راه در
 تاحکمـت  کنید نفس با مجاهده :فرماید )ص(االنبیاء خاتم حضرت کـه  چنان ،کند دور ودخ
 .کند حلول شما قلوب بر

 عـالم  این   در اگر ،نیست عمر یک از بیش او زندگی دنیا این   در که بداند باید کسی هر
 محروم فضایل کسب از را او ،نفس واگر شد خواهد فایز ابدی سعادت به نمود فضایل کسب
 و درو دار آخـرت  کـه  زیـرا  شـود  او نصـیب  سـعادت  اسـت  محال دیگر ،رفت دنیا از و کرد

 هـای   راه و سـازد  سپری غفلت به را خود عمر کسی اگر پس .زرع و کشت دار نه حصاداست
 توبه به موفق نشده نادم خویش معاصی از دنیاست در تا و ،کند شقاوت کسب راپیموده باطله
 .گردد او نصیب حقیقی سعادت که است محال ،رود دنیا از حال همین وبا نشود

 هرپسـتی  ،نظـر  یک به و ندها   ینسب امور جواهر و اعراض .است جواهری و اعراض را انسان
 الهـی  آثارحکمـت  از خـود  جـای  در چیز همه ،اصالت نظر به و است عرض ،خود از باالتر به نسبت
 و اعـراض  از یـک  هر که آن   مطلب این   بر ناظر شاهد .شد می ناقص حکیم حکمت ،نبود اگر و است

 آناگــــر کــــه دارد بخصــــوص خــــواص و آثــــار ،آنهــــا ترکیبــــات و ارتبــــاط و رجـــواه 
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 شـیمی  علمـای  نـزد  معنـی  ایـن    و شد نمی ظاهر مذکور آثار و خاصیت ،نبود جوهر و عرض
 اسـت  اصـلی  جوهر ،عمده غرض و اصولند و جواهر متممات ،اعراض واقع در .است بدیهی

 اعـراض  باید پس .اویند اصول و جواهر متمم ضاعرا نیز نانسا در .است جادای  غایی علت که
 اعـراض  از را او وقت آن   ،شود واصل و کامل یافته رشد او جوهر تا مانند باقی او در مدتی تا

 جمـال  وصـال  به شده برداشته میان از ها حجاب همه که است مقام این   در ؛نمایند مستخلص
 . آیدنایل دوست جمیل

 
 موعل اشرف ،اخالق تهذیب

 ای  ملکه خلق و ،است نیاز اخالق تهذیب به را هرکسی حقیقی سعادت به رسیدن برای
 و تخیـل  و تفکـر  احتیـاج  بـی  ،آن از باشـد  فعلـی  صـدور  سـهولت  مقتضـی  را نفس که است
 پایـدار  را آنچـه  و خواننـد  حال ،است الزوال سریع نفس در را آنچه اسالم حکمت در.رویتی
 .نامند خلق ماهیت را آن که نفسانی کیفیات از است یتیکیف هملک پس ،نامند ملکه است

 اصـل  کـه  اسـت  آن   طبیعـت  .عادت و طبیعت :است سبب دو نفس در را خلق کیفیت
 و فکـر  واسـطه  بـه  ابتـدا  کـه  است چنان عادت اما .کند احوال از حالی اقتضای شخص مزاج

 الفـت  آن   بـا  ممارسـت  بـه  نموده شروع آن   در تکلف به و کند کاری یا صفتی اختیار ،یاخیال
 .نامند خلق را این هک شود ظاهر او از کار یا صفت آن خیال و فکر بدون بعد ،گیرد

 نیـز  را ناطقـه  نفـس  یـا  ،اسـت  حیوانی نفس خواص از خلق که اند  کرده اختالف قدما
 اسـباب  بـه  برخـی  و طبیعـی  هـا  خلـق  بعضـی  اند  گفته قومی ؟است مشارکتی آن   درهمراهی
 .نیابد تغییر هرگز و است طبیعی همه ،اخالق اند گفته وهیگر و شود دیگرحادث

 تبـارک  خداونـد  بلکه ،آن مخالف نه است طبیعی نه خلق :اند  فرموده بزرگان از جمعی
 در ایـن   و ،گیـرد  فـرا  دشواری یا آسانی به خواهد را خلقی هر که آفریده چنان را بشر وتعالی

 .گردد ملکه ،مداومت و ممارست به و است ابتداارادتی
 بـه  وجوانـان  کودکان که شود می مشاهده بالعیان که چنان ،است حق اخیر مذهب میان این   در
 ،گیرنـد  مـی  را خلق آن   شانای  افعال با هماهنگی و همراهی و موسومند خلقی به که کسانی با مجالست

 کـس  مـه ه چـه  ،گفتن نشایدطبیعی را خلق بنابراین .بودند موسوم دیگر خلق به پیشتر که صورتی در
 آتش طبع و است پائین جانب به میل مقتضی که آب طبع مانند ،نپذیرد تغییر طبیعی امور طبع که داند

ــه ــوزانیدن کــ ــت ســ ــر ،اســ ــق اگــ ــز خلــ ــی نیــ ــود طبیعــ ــان بــ ــه بزرگــ ــذیب بــ تهــ
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 .فرمودند نمی توصیه تعلیم و تأدیب و اخالق
 کالم و ،رسی الیقین علم به تا کوش اخالق تهذیب در !حق طریق سالک ای   پس

 به را شانای  کالم و نه فراتر قدمی و ،نهی الیقین عین مرتبه به قدم تا بپذیر جان از اولیاءرا
 .یای آنایل الیقین حق مقام به تا کوش انقطاع و درتقوی و بند کار

 در ،انـد   شـمرده  واجـب  را اولیـاء  متابعت التزام ،همت ذمت بر که دالن بیدار از جمعی
 محـل  ،اسـرار  رمـوز  فهم اثر در و نموده مزین و منور حق  انوار به را خود دل شانای  اثرپیروی

 فـردی  هـر  و نیسـت  شـان ای  حضور فیض درک قابلیت را هرکسی لیکن .گشتند حکمت بدایع
 در مکنـون  در چـون  دارد پنهـان  نااهـل  از اهلـش  کـه  چنان ،نی سعادت و شرف این هشایست
 .مخزون سینه صدف

 فنـی  و علم هر شرف چه .است فنون و علوم ترینشریف اخالق تهذیب صناعت و علم
 حقیقـت  ایـن    و ،است موجود آن   ذاتی شرف حسب به ،باشد موجودی اصالح مقصودش که

 آن  از غـرض  کـه  طـب  فـن  و علـم  کـه  چنان .است مکشوف و ظاهر باطنی و سلیم برعقول
 .دام طبابت فن و علم از ستا شریفتر ،است موجودات اشرف بدن اصالح

 آن  نقـص  و ،وجهـی  تمـامترین  به اوست خاص افعال صدور در زیچی هر کمال
 و علـم  ،اسـت  انسان خاص افعال صدور سبب آنچه .است افعال آن   صدور درقصور ء شی
 ،باشـد  موجـودات  اشـرف  کمـال  آن   ثمـره  که فنی و علم هر پس ،باشد می اخالق تهذیب فن

 .بود خواهد فنون و علوم شریفترین
 هست تفاوتی ،جمادات و نامیات بلکه حیوانات از صنفی هر میان در گذشت که چنان

 اخـتالف  ایـن    را موجـودات  از نـوعی  هـیچ  و ،آنهاست از بیشتر تفاوت انسان نوع میان در و
 کـه  کسـی  نیـز  و باشـد  موجـودات  اخـس  که شود یافت کسی انسان نوع در .نیست ومباینت
 بـه  را انسـانی  مراتب ادنی توان می تهذیب فن و علم وسیله به تنها .است کاینات افضل اشرفو
 الیـق  هرکسی زیرا او صالحیت قدر و استعداد به نسبت را هرکسی البته ؛رسانید مدارج اعلی
 اخـس  تـوان  مـی  آن   وسـیله  بـه  که فنی و علم آن   است شریف چه پس .نیست کمال نوعاین  

 .نمود کاینات اشرف را موجودات
 

 هچهارگان فضایل
آثـار  و افعال صدور و ،است متباین قوه سه را انسانی نفس که شده مقرر نفس علم در
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 یـا  مغلـوب  دیگـر  قـوه  دو ،شـود  غالـب  قوا این   از یکی اگر و ،قواست این   سبب به مختلف
 :مفقودشوند
 نظـر  شـوق  و تمیـز  و فکـر  منبـع  ،آن و گوینـد  ملکی نفس را آن   که ناطقه قوه - اول
 .است امور درحقایق

 اهـوال  بـر  اقدام و دلیری و غضب منبع ،گویند بعیس نفس را آن   که غضبی قوه - دوم
 .است طلبی جاه و تفوق و تسلط وشوق

 و غـذا  طلـب  و شـهوات  منبع ،آن و نامند نیز بهیمی نفس را آن   که شهوی قوه - سوم
 .است نکاح و مشارب و ماکل به التذاذ شوق

 قـوه  ایـن    .را آنان از معدودی عده سبعی نفس و است شامل را بهایم اکثر ،بهیمی نفس
 اصالح از است آسانتر حدی تا سبعی نفس اصالح رو این   از ،است حداقل در بهایم برخی در

 .بهیمی نفس
 ذات در ناطقـه  نفـس  حرکـت  اگـر  .اسـت  آن   قـوای  عدد حسب به نفس فضایل عدد

 علم ،حرکت آن   از را نفس ،باشد معارف و علوم اکتساب به او شوق و بوده اعتدال به خویش
 علـت  را ناطقـه  نفـس  حرکـت  . آیـد  الزم حکمـت  فضیلت ،تبعیت به و شود حاصل حقیقت
 پس غالباً و است موقتی حرکت اول صورت در .اتیذ و درونی یا و است خارجی و یاظاهری
 به را او چیزی شنیدن یا دیدن که آن   نظیر .برگردد اولیه حالت به زودی به محرک اثر ازحذف
 گـردد  بـر  اعتدال از خارجی تأثیرات ضعف و شدت راث در حرکت این هک بسا ،ازداند  حرکت

 درک در تفـریط  و افـراط  ،احساسـات  ریتـاث  تحـت  ،متعادل و موزون تفکر و تعقل جای وبه
 ایـن   در .اسـت  روح بیـداری  و آگـاهی  بـه  مربوط اصل در ،نفس باطنی حرکت .شود حاصل
 .گردد می عقل تتقوی و علم حصول و فکری رشد به منجر ناطقه نفس دائمی فعالیت ،حالت

 تهیـیج  نمـوده  انقیـاد  را عاقلـه  نفـس  و باشـد  اعتـدال  حـد  به سبعی نفس حرکت اگر
 ،حرکـت  ایـن    از ،شمرد او قسط عاقله نفس آنچه بر شود قانع و نکند حد از تجاوز موردو بی

 . آیدحاصل شجاعت آن تبعیت به آمده وجود به درنفس حلم
 ،نهـد  او نصـیب  عاقلـه  نفـس  را آنچه و باشد اعتدال حد به بهیمی یا شهوی نفس اگر

 حـادث  سخا فضیلت ،آن تبعیت به که  آید حاصل عفت ،حرکت این   از را نفس ،نماید اطاعت
 .شود

از ،شـوند  هماهنگ و ممزوج یکدیگر با سه هر و گردد حاصل مذکور فضیلت سه اگر
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 عدالت فضیلت ار حالت این    ،است آن   به فضایل کمال که  آید پدید متشابه حالتی آنها ترکیب
 فضـایل  اجنـاس  کـه  انـد   فرمـوده  متفقـا  متـاخر  و متقـدم  حکمای جهت این   از .گویند کمالی

 چهـار  ایـن    از یکـی  کـه  سزاست را کسی مدح .عدالت ،عفت ،شجاعت ،حکمت :چهاراست
 ،کنند مدح مال کثرت و ظاهری مقام تفوق به را کسی اگر و ،باشد دارا را آنها همه یا فضیلت
 .نیست معقول

 هریک.آالت به تحریک دیگری و ذات به ادراک یکی :است قوه دو را نفس اعتباری به
 تحریـک  قـوه  و ،عملی قوه و نظری قوه به ادراک قوه ،شعبه دو به شود منشعب نیز دو این   از
 وچـون  اسـت  چهـار  قـوا  اعتبار بدین پس .شهوی یعنی جذب قوه و غضبی یعنی دفع قوه به

 . آیدحاصل فضیلتی ،باشد معتدل شخوی عاتوموض تصرف در هریک
 :چهارند نیز فضایل پس
 ینظر قوه تهذیب از ،حکمت - اول
 یغضب قوه تهذیب از ،شجاعت - دوم
  یشهو قوه تهذیب از ،عفت - سوم

 یعمل قوه تهذیب از ،عدالت - چهارم
 بـه  منحصر فضیلت آن   که است مدح سزاوار صورتی در فضایل این   از هریک صاحب

 او ،نرسـد  غیـر  بـه  سـخاوتش  اگر سخاوت صاحب مثال .کند سرایت دیگری به نشده او ذات
 نـه  خواننـد  غیـور  را او ،باشـد  صـفت  بـدین  شجاعت صاحب اگر .سخی نه خوانند رامنفاق
 .حکیم نه گویند مستبصر را او ،دوب صفت بدین حکمت صاحب واگر ،شجاع

ـ  خصوص به ،دارد وجودیت سمت چه هر به است معرفت حصول ،حکمت  آنچـه  هب
 عدم و هولناک امور در عاقله نفس از است غضبی نفس انقیاد ،شجاعت .است باطنی عوالم در

 عاقلـه  نفـس  است شهوی نفس شدن مطیع ،عفت .کند او رأی حسب بر اقدام تا آن   اضطراب
 قـوه  سـه  هـر  اتفـاق  عـدالت  .گـردد  ظاهر آن   از خیریت ثارا تا او رای اقتضای بر تصرف راو

 ورطـه  بـه  را صـاحبش  قوا تجاذب و ها  یهو اختالف تا است ممیزه قوه از یادانق و بایکدیگر
 . آیدحاصل انتصاف و انصاف نیفکنده حیرت

 سـرمه  را بصـیرتش  دیده و کند مبدل حقانی صفات به را کونی صفات آدمی اگر
 و دانـش  این   و کند مطلق وجود ادراک و حق جمال مشاهده قوا جمیع به ،کشد وحدت
 .است آفرینش جرهش ثمره ،بینش
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 حکم از صادره فضایل
 انـواعی  .شود می ذکر آنها مهمترین که دارد نامحصوری انواع ،فضایل چهارگانه اجناس

  :از عبارتند است حکمت جنس تحت در که
 ءذکا – اول
 مفه سرعت - دوم
 نذه صفای - سوم

 متعل سهولت - چهارم
 لتعق حسن - پنجم
 ظتحف – ششم
 رتذک – هفتم
 قضایا در گیری نتیجه سرعت ،منتجه مقدمات در ممارست کثرت به که است آن   ذکاء

 نفـس  کـه  باشد آن   فهم سهولت .بدرخشد برق همچو و شود ملکه ،نتایج استخراج وسهولت
 ذهن صفای .نشود نیازمند اضافی مکث به که چنان گشته ملکه لوازم به ملزومات از راحرکت

 یعنی تعلم سهولت . آید حاصل تشویش و ضطرابا بی مطلوب راجخاست استعداد که استآن  
 حسـن  .باشـد  داشـته  مطلـوب  به کلی توجه ،متفرقه موانع بی که گردد حاصل حدتی را نفس
 کـه  ،نگاهدارد شاید و باید که را مقداری و حد نفس ،حقیقتی هر کشف در که است آن   تعقل

 بـه  را صوری ،وهم و عقل که باشد آن   تحفظ .جیرخا اعتبار نه و باشد کرده داخلی اهمال نه
 ضبط خود در و نگاهدارد کرده خالص و خالصه را آنها سپس نموده اخذ تخیل یا تفکر قوت
 نتیجـه  در نیـز  این هک یابد دست محفوظه صور به خواهد که وقت هر نفس یعنی تذکر .نماید
 .نموده اکتساب که است ای ملکه

ـ  ،آن زشـتی  و قبح بر عالوه معصیت - راستین حکمای  منتهـی  نیـز  نـادانی  و جهـل  هب
 هالکـت  و عصـیان  قباحـت  سزاسـت  کـه  وجهی بر و حقیقت سبیل بر کسی اگر ،چه .شود می

 الهیه فضایل دارای که کسی بنابراین .کند معصیت استقبال که ندارد امکان ،دریابد را آن   ارتکاب
 ومشـرف  ور غوطه متالطم امواج میان در خود که کسی زیرا .نشاید را گرانید راهنمایی ،نیست

 هـر  بـر  ؟بخشـد  خالصـی  هالکه امواج میان از را دیگران که تواند چگونه ،است شدن غرق بر
 را هرکسـی  اقـوال  نموده تامل و غور خود مذهب و دین مبانی و اساس در که است الزم کسی

از محــال تشــخیص و بــد و نیــک تمیــز در را خــود تصــرفهم و مفکــره قــوای بلکــه ،نپــذیرد
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 .گردد دچار ابدی بدبختی به مانده محروم الهی فضایل از وگرنه کند اعمال ممکن
 کـم  چراغ مانند شانای   ،بس و دانند ظاهر علم که آنانند - اول گروه :گروهند سه علماء

 بـه  را دیـن  طایفه این   اکثر .افروزند را دیگران ،ضعیف حد به و سوزند خود که هستند سویی
 بـه  را عـالم  دو هر این هچ ،اند  دانسته آخرت نه و اند  شناخته ادنی نه شانای  زیراکه ،فروشند دنیا
 از گـاهی  .نیسـت  رهبـری  صالحیت را قوم این   پس ،ظاهر علم به نه ناختش توان باطن علم
 و ضعیف حد به عوام که است ممکن و دارد طینت پاکی ،حداقل به که باشد کسی شانای  میان

 .گردند مند اوبهره از بالعرض
 کـه  هسـتند  نـوری  کم ستاره مانند شانای   ،بس و دانند باطن علم که نانندآ - دوم گروه

 علـم  ،چـه  نیسـت  رهبری صالحیت نیز را طایفه این   .نکند تجاوز خود حوالی از او روشنایی
 .نرساند کمال به نکرده احاطه ظاهر علم بی باطن

 که هستند فتابیآ مثل شانای   ،ظاهر علم هم و دانند باطن علم هم که آنانند - سوم گروه
 .سازند روشن را مستعد قلوب عالم توانند می خود حقیقت بانور

 را حکمت اصول عصر هر بیداردالن و شود عامل و داند حکمت علم باید حقیقی عالم
 مقـدس  علم این   .اند  کرده راهنمایی بدان را مردم و گرفته فرا شانای  اوصیاء و انبیاء حضرات از

 ،ناقابـل  نـاقالن  افهـام  سـوء  بـه  و بـوده  شـایع  مردم میان در که است امروزی حکمت از غیر
 .گرفت فرا باطن اهل از را مقدس علم این باید عصر این در ؛است شده آن در تحریفی

 اکثـر  زیـرا  ،گرفـت  فرا معرفت و باطن اهل از باید را باطنی و حقیقت علم آری
 خصوصـاً  ،باشـند  مـی  هوی و جهل پرستاران و دنیا عبید لفظی و ظاهر علم به منسوبین
 حقیقـت  و حـق  و کجا شانای   ،است گرفته جای شانای  دماغ در عوام پیشوایی که آنهایی
 سـعید  .است شانای  پرست محسوس ادراک از برتر و هاکوت افهام ورای باطنی علم !؟کجا
 .کند نما و نشو اولیاء لطایف انوار پرتو تابش به شانای معرفت و علم مزارع که آنان

ــر درود ــاک روان ب ــی و دانشــمندان پ ــه رادمردان ــا ک ــدگی فضــیلت و حکمــت ب  زن
 و رسـیده  وصـال  به استقامت و مجاهدت و ریاضت اثر در که عارفانی روح باد شاد.اند  نموده

 نـام  بـاد  جاویـد  .انـد   رسانیده نجات و سعادت منزل سر به را حیرت و جهل وادی بازماندگان
 بـه  را دانش و عقل فروزان مشعل ،اعصار و قرون اتظلم در که یبشر فرهنگ قافله پیشروان
 .اند بخشیده روشنایی اوهام و جهل تاریک محیط به گرفته دست
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 تشجاع از صادره فضایل
 :است نوع یازده ،شجاعت جنس تحت فضایل

 سنف کبر - اول
 تنجد – دوم
 یهمت بلند - سوم

 تثبا – چهارم
 محل – پنجم
 سنف سکون - ششم
 تشهام – هفتم
 لتحم – مهشت
 عتواض – نهم
 تحمی – دهم

 ترق – یازدهم
 التفـاتی  آنهـا  عـدم  و وجـود  بـه  و دنیوی ذلت و عزت به نفس که است آن   نفس کبر

 در اسـت  نفـس  رشـادت  ظهـور  ،نجدت .باشد قادر مالیم غیر و مالیم امور تحمل بر ،ننموده
 و سـعادت  ،حقیقـت  طلـب  در را نفـس  که بود آن   همتی بلند .نامالیمات و ها ناگواری قبال

 قـوت  را نفـس  یعنـی  ثبات .نگـردد  ناشاد و شاد ها بدان و یایدن چشم در جهانی این   شقاوت
 آن  حلـم  .نکنـد  قراری بی ها آن   شدن عارض از که باشد شده مستقر شداید و درآالم مقاومت

 نفس سکون .نتواند او تحریک آسانی به غضبیه قوه که  آید حاصل ای  طمانینه را نفس که باشد
 آن شهامت .کند جادای خود در آرامشی ها مبارزه و اه حرب و خصومات در نفس که استآن  
 آن  تحمـل  .گیـرد  کار به رمق آخرین تا ،حقایق تحصیل جهت در را بدنی آالت نفس که بود
 کـه  است آن    تواضع .باشد بردبار موانع شداید به معنوی امور تحصیل درطریق نفس که باشد
 در نفـس  کـه  بـود  آن   حمیـت  .نازلترند او از مقام در که کسانی بر مردنش رامزیتی خود نفس
 تـألم  مشـاهده  از ،اضـطراب  بـی  را نفـس  یعنـی  رقت .ننماید سستی ازمحرمات خویش حفظ

 .آید پدید تأثری ،دیگران
 وشبهه شک بی که مای  شده واقع زمانی در خدا بندگان ما - نمایان عالم فساد و آخرالزمان

حضـرات  بـه  را زمـان  ایـن    کیفیـت  تعـالی  و تبـارک  خداونـد  .است الزمان آخر هازمن و اوقات از



 32 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 .اند داشته برحذر آن فتن از را مردم نیز شانای و گردانیده معلوم اوصیاء و انبیاء
 ابالغ و الهیه های  وعده که کرد خواهد مشاهده بالعیان تأملی کاند  به عاقلی شخص هر

 ،نموده احاطه را مردم اکثر زمان این  در فسادی و تنهف هرگونه که است حق ،حق طریق هادیان
 .اند گشته مستغرق جهالت و شرارت ورطه در بالد اهالی اکثر که چنان

 ،نمـوده  معرفـی  دینـداری  و دین حامی ظاهراً را خود ای  عده که این   فساد عمده علت
 تحصـیل  ،انشـ ای  اصـلی  منظـور  .انـد   آمـده  غالب و قادر خدای با محاربت درصدد باطناً لیکن

 بـا  مخاصـمت  طریـق  پیمـودن  با مرام این هب وصول چون ولی ،دنیاست منال و مال و ریاست
ـ  و گشـاده  موافقت زبان و کرده بر در دوستی لباس الذ ،بود دشوار تعالی  حق  و حیلـه  ایـن  هب

 و حیلـه  ایـن    عصـر  هـر  در منـافقین  چه اگر .اند  پیموده خدا با عناد طریق حقیقت در ،دسیسه
 اعصـار  منـافقین  بـه  نسـبت  بـاب  این   در را عصر این   منافقین لیکن ،اند  داشته رامعمول تزویر
 .است امتیازی ،گذشته

 عـالمی  ،عقبی و دنیا در مردم بدترین و شریرترین ،حق محبوبین و الهی کالم اساس بر
 بـه  که است عالمی ها انسان ترین مقدس و بهترین که چنان ،نکند عمل خود علم به که است
 شـریرترین  کـه  شـده  وارد )ع(معصومین حضرات از آخرالزمان اخبار در .نماید عمل خود علم
 نیزمـی  )ص(اکـرم  رسـول  حضـرت  .نیستند عامل خود علم به که علمایی آن   ،تندسه علما مردم

 .شوند می متأذی عمل بی عالم بد بوی از دوزخ اهل :فرماید
 حجاب العلم« نیست علم حجاب از ربزرگت حجابی هیچ دنیا در اند  فرموده بزرگان که این

 ،الهـی  پیشـوایان  حضـرات  فرمـوده  برطبق .نکند عمل خود علم به که است عالمی برای »اکبر
 سوی به را دیگری که است عالمی ،قیامت روز در ندامت و حسرت لحاظ از مردم شدیدترین

 تـرک  جهـت  بـه  عالم آن   خود لکن ،رسد جاودانی سعادت به پذیرفته او و هنمود دعوت خدا
 .گردد الهی عذاب گرفتار عمل

 و ناصـواب  دسـتورات  ،تحقیـق  و تفکـر  بـی  انسـان  کـه  است تأثر و تأسف جای بسی
 در باطـل  و حـق  و زیبـا  و زشـت  و بـد  و نیـک  و ،دهد قرار خود دینی عقیده را شانای  ناحق
 را عظـیم  جسـارت  ایـن  هنشـمرد  الزم خود دین امر در فحصی و بحث ،باشد یکسان نظرش

 .اوست پندار ماورای الهیه فضیلت که دنشو ملتفت و ،شناسد وفضیلت رفتمع
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 تعف از صادره فضایل
 :است نوع دوازده ،عفت جنس تحت فضایل

 ءحیا – اول
 قرف – دوم
 تسیر حسن - سوم

 تمسالم – چهارم
 تدع – پنجم
 رصب – ششم
 تقناع - هفتم
 روقا – هشتم
 عور – نهم
 مانتظا – دهم

 تحری – یازدهم
 ءسخا – ازدهمدو

 احتـراز  جهـت  بـه  قبـایح  ارتکـاب  از استشـعار  وقت در بود نفس انحصار آن   و حیاء
 حسـن  .تبـرع  طریـق  از شـود  حـادث  که را اموری است نفس انقیاد ،رفق .مذمت ازاستحقاق

 صـادق  رغبتـی  معنـوی  هـای   حلیت تحصیل به خویش تکمیل برای را نفس که بود آن   سیرت
 از متباینـه  و مختلفـه  احوال تنازع وقت در کند مجاملت سنف هک بود آن   مسالمت . آید حاصل

 در باشـد  ساکن نفس که بود آن   دعت .یابد تطرق او بر اضطراب که آن بی ،ملکه و قدرت سر
 کنـد  مقاومـت  نفس که بود آن   صبر .باشد خویش مالک معنی تمام به و شهوت حرکت وقت

 از دنیـوی  لـوازم  بـه  باشـد  راضی نفس که ودب آن   قناعت .نشود صادر او از قبایح تا ،اهواء به
 از نامالیمات قبال در نفس که بود آن   ارقو .کند خلل سد که چندان ،ومالبس مشارب و ماکل
 نفـس  که بود آن   انتظام .بود ملکه را او نیکو افعال که بود آن   ورع .ننهد بیرون قدم اعتدال حد
 متمکن نفس که بود آن   حریت . آید لحاص اتم وجه به معنوی امور در وترتیب نظم رعایت را

 وجـوه  در آن   مصـارف  و اعتدال حد به جمیله مکاسب وجوه به دنیوی لوازم اکتساب بر باشد
 انفـاق  ،اعتدال وجه به که بود آن   سخا .ذمیمه مکاسب وجوه به مال ازاکتساب اعراض و ،الهیه
 .برساند اققاستح مصب به را آن و شود اوسهل بر مقتنیات و مال
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 خیـری  زنـدگانی  و تعیش در حیاء بدون و است حیاء ،عفت گانه دوازده انواع از ییک
 نفـوس  کـردن  پـاک  و اجتمـاعی  امور انتظام در فضیلت این   تأثیر که بداند باید سالک .نیست

 ای  سـجیه  این   و است بیشتر ،مراقب هزاران و قانون صدها از ،ناپسند و زشت افعال ازارتکاب
 .سازد می دور گناهان و رذایل از و نموده مزین حسنه ابآد به را نانسا که است

 کـه  اسـت  سـفیدی  نقطـه  کسی هر دل در :که است )ع(باقر محمد امام حضرت کالم از
 آن  ،کنـد  توبـه  آن   از اگـر  و رسـد  هـم  به سیاهی سفید نقطه آن   بر ،شود گناهی مرتکب چون

 سیاهی آن    ،گرداند متمادی را هیمنا ارتکاب و ورزد اصرار گناه در اگر اما .گردد زایل سیاهی
 خیـر  بـه  دیگـر  ،دل آن   صاحب و شود پوشیده سفید نقطه آن   که رسد می اییج به زیادترشده
 ویـران  معاصـی  سیالب به دل عمارت و گراید نجاای  به کار که آن   از پیش پس .نکند بازگشت

 تنـدباد  کـه  وقتی تا پوید سعی قدم به را آن   تدارک طریق و جوید خود چاره بایدانسان ،گردد
 .نبرد حسرت دندان به تأسف انگشت ،وزد زندگی بربوستان اجل

 را خـود  نفـس  بایـد  کـس  همـه  از پـیش  حقیقی رهبر - الهی سالک و حقیقی رهبر
 سـفید  جامـه  ،نداند خودنمایی وسیله را حقه مطالب ابالغ و نماید نصیحت معاصی ازارتکاب
 رشـته  به و نداند منشی بزرگ دیباچه سخن سر را بزرگ دستار و نگرداند مردم کاذب راصبح
 آسـتین  و نشـمارد  قلـوب  جذب وسیله را دانه صد تسبیح ،نددبن خود بر معرفت دعوی سخن
 خیرخـواهی  جهـت  از را حق کلمه بلکه ،نشمارد کشیدن دنیا از دست اظهار دستاویز را فراخ

 .ددگر مند بهره جاودانی مثوبات از تا باشد طالب خالق رضای و خالیق
 بگشایدتا غفلت خواب از را بصیرت دیده و باشد عامل خود علم به باید حقیقی  رهبر

 پنـدو  ،نکند عمل خود علم به که رهبری :اند  فرموده بزرگان .کند بیدار را دیگر خفتگان بتواند
 دنیـا  جیفـه  خیـال  پـر  درون از کـه  نفسـی  و ،بلغـزد  سـنگ  از باران چون ها دل از نصیحتش
 افسرده ،نگردد بلند شور پر سینه از تا سخن شعله ،خیزد مزبله از که است سیمین دبرخیزدمانن

 .نیفروزد را دلی مرده چراغ ،برنخیزد دل آتش از تا گفتگو شرار و رانسوزاند دلی
 باشـدتا  نداشـته  دیگـری  منظور متعال خالق رضای جز حق کلمه اعالم در باید ربانی عالم

 دیگـر .باشـد  داشته وافی نصیب و حظ جاودانی نعم از و هادهن کاملی اثر مستعد قلوب در سخنش
 نـرم  طریـق  ها بحث در »الحسنه الموعظه و بالحکمه ربک سبیل الی ادع« شریفه های  حکم به کهآن  
 گفتـاری  تلـخ  زهـر  بـه  را بیان زبان و کند ادا مالیمت به را مطلب و ساخته خود شعار را تاریفگ

نیـز  آن   ادای چـون  و اسـت  غیـرمالیم  طبـایع  اکثـر  بـرای  اابتـد  در نصـیحت  و پنـد  چـه  .نیاالید
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 .نشود شانای دلنشین ،بود مالیم غیر
 ،فرمـود  سـرافراز  نبـوت  افسـر  بـه  را هارون و موسی حضرت متعال خداوند که وقتی

 یتـذکر  لعلـه  لینـأ  قـوال  لـه  فقـوال  طغـی  هان فرعون الی اذهبا« ساخت مأمور فرعون دعوت به را ایشان
 خـود  عصـیان  و کفـر  در او که درستی به روید فرعون سوی به هارون و وسیم ای  : »اویخشـی 
 بایـد  واعـظ  هـر  پـس  .بترسـد  یا و گیرد پند که شاید گوئید سخن نرمی به او اب ،کرده طغیان

 در آگـاهی  چـراغ  ،مهربـانی  و اشـفاق  بـه  و دانـد  الزم خود بر را مرضیه شیوه چنین مراعات
 .برافروزد غافلین قلوب سرای ظلمت

 الهـی  رضـای  تحصـیل  کـه  است آن  نیز حقه مطالب مستمعین بر ضروری امر نخستین
 خـاطر  توجه و گمارند خود اصالح بر همت ،مطالب آن   شنیدن از ساخته خود الهی رامقصود

 یقـین  اهـل  بـرین  فـردوس  که مجلس آن   فوائد موائد از بلکه ،ندارند مقصور شنیدن به راتنها
 نصـایح  آب بـه  ذمیمـه  صفات یها  یپلید از را طبیعت مهجا .دنبردار خود روحی قوت ،است

 الهیـه  مـواعظ  جـاروب  بـه  فاسده خیاالت خاشاک و خس از را باطن ساحت و شستشودهند
 نگـاه  شـمع  و سـوزند  هـم  در دلسـوز  کلمـات  آن   با را حرص خارستان .نمایند وروب رفت

 و آسمانی کلمات آن  پرتو به .افروزندرب معرفت نور به درونی های  دیده لگن در را بینی عاقبت
 را مـرده  دل ،حقـه  مطالب آن   زندگی آب سار چشمه از و گردانند منور را دل آساسرای وحی
 از و ،بیفشـانند  خـود  از معاصـی  غبار دل لرزش به جانگداز تهدیدات شنیدن از .گردانند زنده

ـ مرت اوج به را خود روح مرغ پرواز دلنواز بشارات استماع  وزیـدن  بـه  و ،برسـانند  مقـربین  هب
 .سازند هشیار غفلت مستی از را دل ،ارشاد و هدایت جانفزای نسایم

 ،شـود  واقـع  لغزشـی  سـخنوری  طریـق  سـلوک  در و افتـد  خطـایی  را حـق  اهـل  اگر
 و زیرکـی  نشـانه  را گیـری  خـرده  و نشـمارند  هنـر  خـود  بر را بینی عیب و کنند بایداغماض
 و سـهو  و خطـا  از را مـردم  سـایر  )ع(ینمعصوم حضرات جز چه .نپندارند خود طبع استقامت

 اگر .نیست تدبیری و چاره کمال حد به معنی این   از تنزه در و ،نیست گریزی و گزیری نسیان
 نمایـد  تعقل و تفکر و نموده بزرگان کالم در سیری ،رود دل در ای  شبهه سخن این   رااز کسی

 .نهد گردن ،سخن این اذعان طوق به خاطرش و دهد گواهی مقال این برصدق تا
 بسـیارمی  انـواع  آن   تحـت  در کـه  است صفتی سخا .سخاست ،عفت فضیلت توابع از

 :است نوع هشت آنها مهمترین که باشد
 مکر – اول
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 رثاای - دوم
 وعف – سوم

 تمرو – چهارم
 لنب – پنجم
 تمواسا – ششم
 تسماح – هفتم
 تمسامح – هشتم
 مصلحت که وجهی بر المنفعه عام رامو در مال انفاق نماید سهل را نفس که بودآن   کرم

 داشـته  تعلـق  او خاصـه  به که مایحتاجی سر از باشد آسان نفس بر که بود آن   ثارای   .کند اقتضاء
 نفـس  بر که بود آن   عفو .باشد ثابت او استحقاق که کسی وجه در کردن بذل و برخاستن ،باشد
 مـروت  .تمکـن  و قدرت حصول با نیکی به مکافات طلب یا بدی به مجازات ترک باشد آسان
 ابتهاج نفس که بود آن   نبل .بذل و افادت زینت به تحلی بر بود صادق رغبتی را نفس که بودآن  

 و دوستان و یاران معاونت ،مواسات .ستوده سیرت مداومت و پسندیده افعال مالزمت به نماید
 اسـت  متعلق که چیزهائی بعضی در حدی تا را شانای   دادن شرکت و معیشت در بود نمستحقی

 ،مسـامحت  .او بـر  آن  بـذل  نبود واجب که چیزهائی از است بعضی کردن بذل ،سماحت .او به
 .نبود واجب آن گرفتن ترک که چیزهائی از است بعضی گرفتن ترک

 ،رسـد  هم به ترا دنیا جهت از که وهیاند  قدر به فرماید بزرگان از یکی - دنیا محنتکده
 خـاطرت  آئینـه  بـر  عقبـی  رهگـذر  از مالل غبار که چندان و رود بیرون دلت از آخرت اندوه
 ،انـد   سـاخته  راضـی  دنیـا  قلیـل  متـاع  به را خود که همتانی دون .برخیزد دل از دنیا غم ،نشیند

 کـیش  بـد  دنیـای  نهـادی  کـج  کـه  پرسـتانی  نفـس  .ماند خواهند محروم عقبی اقیب ازسعادت
 ،افراشـت  نخواهنـد  دعـوی  گـردن  پرسـتان  حق صف در ،اند  ساخته خویش سجود رامحراب

 در جـز  ،انـد   داده خـویش  آمـال  قائـد  دسـت  به اختیار عنان زندگی جاده در که مستانی وسیاه
 .اختاند نخواهند اقامت بار مقرسقر

 از کـه  آن   ای  .ریـزد  مـی  فرو حسنات چهره از اعتبار آبروی قرار بی دنیای دوستی ،غافل دل ای
 زمـین  مـالکروی  فرضأ اگر که فرما شوری عقل پیر با خود کار چاره در و نما تفکر ،مستی غفلت باده

 کمـان  نچـو  عالم سرکشان و ،نوردی در تسخیر پنجه سر به را شهریاران جمیع ملک بساط و گردی
ــر ــر س ــط ب ــت خ ــد فرمان ــان و نهن ــار گردنکش ــدنگ ،روزگ ــه وار خ ــوق ب ــدگیت ط ــن بن ت
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 خـاطرت  آئینـه  بـر  ماللـی  غبـار  و نبینـد  ناخوشی روی هرگز بیدارت بخت دیده و ،دهند در
 مصـائب  نـاخن  را حالـت  گونـه  و مانـد  مصـون  روزگـار  گزنـد  از اقبالـت  چهـره  و ،ننشیند

 بـاده  از دورانـت  ساغر و باشد نوخیز و جوان زمان جویبار رد دولتت نهال و ،روزگارنخراشد
 از جهـان  سـاحت  و کوبند فرو رحیل طبل چون آخراالمر ،گردد لبریز و سرشار وطرب تعیش
 جالل و جاه و منال و مال وقت آن   در ،بندند ضعف رسن به را اقتدار دست و روبند دتوجو

 .داد نخواهد سودی
 نیسـت  نوشی هیچ زیرا ،ندهد ثمری جاودانی شقاوت جز جهانی ظاهری سعادت نهال

 ویران دوستی بناهای بسی که است سیلی تند حقیقت در دنیوی لذایذ .نیالوده نیشی رنج به که
 .اختهاند چاه در برادران دست به یوسف بسیار که است گرگی کهنه و ،ساخته

 منــزل نــه اســت گریســتن خـون  جــای ،راحــت جــای نـه  اســت محنــت جــای دنیـا 
 در ،نقصـانی  آبسـتن  ظـاهری  کمال هر و است زیانی متضمن آن   از سودی هر ،خشنودزیستن

 عمـر  نقـد  بـه  میـز ت اهـل  پس .نهفته تعبی دام طربی هر زیر و خفته رنجی مار هرگنجی روی
 شـهد  از روزگـار  داران ذائقـه  و !؟خرنـد  می چرا نانمای عیب چندین با جهان قلیل متاع عزیز
 و مـرگ  یـاد  غـافالن  که نیست این  جز ؟برند می لذت چگونه بال زهر گونه هزار به آن   آغشته
 .اند نموده نفسی شهوات تحصیل به دل روی و محوکرده دل از خدا

 را حسنات همه طوفانی ابرهای چون غالباً ،فریبنده و وافر های  تلذ به ناپسند تمایالت
 بـدبختی  و فالکـت  گـرداب  بـه  را آنـان  مهیبی نیروی با و کند نابود و نیست خود گذرگاه در

 بـرهم  بـا  و نموده تضعیف را روحی قوای ،جهنده ای  جرقه چون کذایی لذات این   .دهد سوق
 پـس  .گردانـد  نـاتوان  معنویات تحصیل برای الزم دهارا و عزم از را او ،آدمی حرو تعادل زدن
 بزرگـان  .نمایـد  محافظـت  روحی طوفان خطرات از را آن   و بشناسد را خود نفس باید آدمی

 .داشت نگاهش ،شناخت را آن که کسی ،است گرانبهایی گوهر نفس :اند فرموده
 تکلفـات  و زایـده  امـور  بـه  طبعـأ  که است راه این   از اجتماعی حیات به انسان احتیاج

 حظوظو و نیست نهایت را انسان آمال ،است حرص زیادی ،افتقار علت و است مایل زندگانی
 آرزوهـا  گسـیختن  زیـرا  ،کند نابود را خویش آرزوهای تواند نمی نیز انسان .نی کرانی را لذایذ

 فضـیلت  صـاحبان  ؛دهد تغییراتی خویش آمال در تواند می لیکن ،است یکی اتیح وگسیختن
 .آورند در شریفتر و لطیفتر طرز به را خود آمال توانند می عفت
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 تعدال از صادره فضایل
 :است نوع دوازده ،عدالت جنس تحت فضایل

 تصداق – اول
 تالف – دوم
 اوف – سوم

 تشفق – چهارم
 مارحا صله - پنجم
 تمکافا – ششم
 تشرک حسن - هفتم
 اقض حسن - هشتم
 دتود – نهم
 متسلی – دهم

 لتوک – یازدهم
 تعباد – وازدهمد

 هـر  ثـار ای   و صـدیق  فراغـت  اسـباب  جملگی اهتمام بر است سبب ،دوستی یا صداقت
 معاونـت  در اسـت  گروهـی  اعتقادات و ها رأی شدن متفق ،الفت .او بر باشد ممکن که چیزی

 .ننمایـد  تجاوز ،معاونت و مواسات طریق التزام از که است آن   وفا .معیشت تدبیر برای یکدیگر
 .آن ازالـه  بـر  همت داشتن مقصور و ،رسد کسی به که غیرمالیمی الح از است هیآگا ،شفقت
 مکافات .دهد شرکت دنیوی خیرات در خود با را پیوستگان و خویشان که باشد آن   ارحام صله
 بـه  یـا  عفـو  بـه  ،اسـائت  در و کند مقابله آن   از زیاده به یا آن   مانند ،کنند او به که احسانی یعنی

 طبـع  موافـق  کـه  چنـان  ،معتدل طور به است معامالت در ستد و داد ،تشرک حسن .آن کمتراز
 .نـدامت  و منـت  بـدون  مجازات باب از است دیگران حقوق رعایت ،قضا حسن .شود دیگران
 است دادن رضا ،تسلیم .باشد معنی این   مناسب که اموری با است حق اهل دوستی طلب ،تودد

 طبـع  موافـق  اگرچـه  ،نیسـت  جـایز  شانای  بر اعتراض هک کسانی و خدا به دارد تعلق که برفعلی
 مجـال  را خلق و نبوده بشری کفایت و قدرت به آن   حواله که کارهایی در یعنی توکل .اونباشد
 و تعظـیم  کـه  اسـت  آن   عبـادت  .نطلبد تأخیر و تعجیل و نقصان و زیاده ،نیست آن   در تصرفی
  دثار و شعار را شانای  متابعت و طاعتا و مردش واجب خود بر را او مقربین و باریتعالی تمجید
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 .سازد خود
 هـای   فضـیلت  تـوان  مـی  بعضـی  بـا  بعضـی  ترکیب از و ،فضایل انواع حصر است این

 .»التوفیق ولی اهللا و« کرد تصور شماری بی
 کـه  اسـت  آفریدگاری پاک ذات مخصوص مطلق غنای - اعتدال در حقیقی استغنای

 منـزه  احتیـاج  و افتقار خاشاک و خس از عزتش حتسا و منزه ،امکان لوث از وجودش دامن
 کـه  ذیحیـاتی  هـر  و افتـاده  هسـتی  امهات کنار به نیستی مشیمه از که موجودی هر .ومبراست
 ناچار ضروریات تحصیل از و اسیر احتیاج زنجیر به ،نهاده پا ودجو عمارت به عدم ازنهانخانه
 .است وناگزیر

 دیـده  و کشـیدن  دنیـا  از دسـت  کلی به را انامک قلمرو ساکنین و زمان سلسله مقیدین
 صـانع  و ،است بیرون مخلوقیت طاقت حوصله از پوشیدن بشری طبیعت مقتضای از خواهش
 خـواهش  سـبب  به و ننموده تکلیف آن   به »وسعها اال نفسأ اهللا یکلف ال« شریفه های  حکم به بیچون

 تحصـیل  متعـال  خداونـد  .اسـت  نفرمـوده  مالمـت  را احـدی  ،معـاش  جـه و طلب و مایحتاج
 گرسـنگی  زیـان  دفع و کفاف قدر به منافع جلب و نموده واجب و الزم همه بر را ضروریات
 .است ساخته حتمی و فرض همه بر را سرما و گرما و وتشنگی

 :نیست بیرون قسم سه از دنیا طلب در آدمی احوال
 تـالش  ادنی طلب در حالل وجه از اعتدال حد به معاش توسعه قدر به که آن   اول قسم

 بـر  شـان ای  رعایـت  شـرعاً  کـه  جمعـی  حـال  آئینه از و خود احوال از را عسرت زنگ و نماید
 ممـدوح  غـرا  شریعت در و سنن جمله از دنیا طلب مراتب از مرتبه این.بزداید است اوواجب
 حضـرت  کـه  چنـان  ،اسـت  مـذموم  شدن رهبانیت طریق سالک و آن   ترک و است وپسندیده

 طلـب  از دسـت  اخـروی  امـور  بـه  اشـتغال  جهـت  بـه  که کسی یستن ما از :فرماید )ع(صادق
 .گمارد دنیا تحصیل بر همت پوشیده آخرت از چشم که کسی و ،دنیابردارد

 ال و لکم اهللا احل ما طیبات تحرموا ال آمنوا الذین ها  ای  یا« :فرماید مجید قرآن در متعال خداوند
 و نفـیس  چیزهای مؤمنین ای  که است این هشریف های  معنی خالصه .»المعتدین یحب ال اهللا ان تعتدوا
 وشـریعت  الهی دوحد از و نکنید حرام خود بر کرده حالل شما بر تعالی  حق که لذیذی پاکیزه

 .دارد نمی دوست را کنندگان تعدی متعال خداوند که بدرستی ،ننهید بیرون پا
 ،اسـت  خـدا  سـوی  به حرکت و بوده فضیلت ،حق رضای جلب جهت به دنیا تحصیل

للنـاس  زیـن « رسـید  شـریفه  این آیه     به ،کرد می تالوت قرآن فردی .خداست حب ،حبی چنین



 40 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 والحـرث  عـام ناال و المسـومه  والخیل الفضه و الذهب من المقنطره القناطیر و البنین و النساء من الشهوات حب
 ضـطرب وم دگرگـون  حـالش  و شـد  ناراحت بسیار »الماب حسن عنده اهللا و الدنیا الحیوه متاع ذلک

 برای را تودنیا :فرمود بزرگوار آن  ،کرد اظهار را خود درد و رفت )ع(صادق حضرت نزد .گردید
 ،کـنم  رافراهم ام عائله و خود زندگی وسایل و معیشت خواهم می کرد عرض ؟خواهی می چه
 در را دنیـا  ومنال مال ،بروم حج به .کنم دعوت مهمانی به را نیازمندان ،نمایم تگیریسد فقرا از
 .خـواهی  مـی  آن   از را آخـرت  تو ،نیست خواهی دنیا این   :فرمود حضرت .کنم صرف خدا راه

 و دنیـا  کـه  اسـت  کسـی  بـرای  ،شده معرفی گناهان و خطایا جمله علت که دنیا حب بنابراین
 .شود او واسطه بال محبوب دنیا ،بخواهد زندگی و دنیا بهر را زندگی

 کوشش و ،اعتدال حد به معاش توسعه در تاکتفاس عدم ،دنیا طلب اقسام از دوم قسم
 گرچـه  دنیا طلب از قسم این   .حالل ممر از جالل و حشمت اسباب و منال و مال تحصیل در
 هـای   خسـارت  از بسـیاری  منـتج  و عظیم مفاسد بسی مورث اما ،است مباح و حالل نفسه فی

 تـراکم  و زدااند  شقاوت درکات حضیض به سعادت درجات اوج از ار طالب که ،است اخروی
 .فرونشاند را عقل چراغ نخوتش بخار

 تشـنه  نوشـد  بیشتر هرکه ،اند  کرده تشبیه شور آب به را دنیا ثروت سلیم عقول صاحبان
 دمبـدم  تقـوی  و ورع نهـال  و گیـرد  قـوت  او ضـمیر  گلشن در طمع و حرص عشقه .ترگردد
 آنجـا  از و سـازد  دلیر شبهات واتخاذ مکروهات ارتکاب به رفته رفته ،پذیرفته وناتوانی ضعف

 .ازداند امشروعاتن و مهالکمحرمات به
 نیـاز  رابی خود چون انسان »استغنی راه ان لیطغی انسناال ان کال« :فرماید می متعال خداوند

 بـاران  آب بـه  را غـرور  دار ایـن    منال و مال ،خرد ارباب جهت این   از .کند طغیان هرآینه بیند
 زحـد ا چون و ،است جهانیان رفاه سبب و جهان آبادی باعث ،بارد معتدل تا که اند  کرده تمثیل
 تابه هم دنیا منال و مال .گردد آدم بنی احوال تنگی علت و عالم خرابی سبب گذرد در اعتدال

 و دین خانه سیالب و بال حصول موجب اال و دنیاست و دین آبادی موجب است اعتدال حد
 .گردد می دل

 در تو وسعی باشی رو میانه معاش وجه جستجوی در باید :فرماید السالم علیه صادق حضرت
 دنیـای  بـه  ازعقبـی  کـه  حریصی از باشد کمتر و ،کند می قصور آن   در که باشد کسی از بیش باباین  
 هوج از دنیا طلب که کسی :فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت .نهد می آن   بر دل و گشته راضی خود

ــالل ــه حـ ــت بـ ــیاری جهـ ــال بسـ ــد مـ ــدای ،کنـ ــا خـ ــات را لیتعـ ــد مالقـ در نمایـ
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 .باشد غضبناک او بر که حالتی
 از دنیـا  بـه  اشـتغال  شـومی  بـه  آدمـی  کـه  بـس  همـین  ،دنیا طلب قسم این   مذمت در

 .ماند باز ذوالجالل ذکرحضرت
 حـرام  و حـالل  مالحظـه  از ورع دیـده  آدمی که است آن   دنیا طلب اقسام از سوم قسم

 دنیـا  مـال  آوری جمـع  بـر  را خـود  همت و بپوشد شرعیه حقوق ادای و حق جانب ورعایت
 به را شمار روز و دانسته دینار و درهم شمار سبحه را لیالی و امای  توالی سلسله ؛مقصورگرداند

 و نـاز  از چشـم  و فروشـد  دنیـا  بـه  را خود دین گشته فریفته دنیا منال و لام به ؛نشمارد هیچ
 . آیدتارگرف جاودانی عذاب و ابدی شقاوت به و بپوشد سرمدی نعمت

 
 یفرع و اصلی رذایل

 جـنس  چهـار  نیـز  آن   اضـداد  اعتبـاری  به ،است محصور جنس چهار در فضایل چون
 .عدالت ضد جور ،عفت ضد شره ،شجاعت ضد جبن ،حکمت ضد جهل :است

 آن  ،نماید تجاوز تفریط یا افراط طرف به حد آن   از چون که است حدی را فضیلتی هر
 منزلـه  به رذایل و است مرکز منزله به فضایل :اند  فرموده زرگانب نروای  از ،گردد رذیلت  فضیلت
 ایـن   از هرچه و ،محیط از هاست نقطه دورترین مرکزی نقطه ،دایره سطح بر که چنان .اطراف
 فضـیلت  همچنـین  ،شـود  نزدیکتـر  محیط بر و دورتر مرکز از ،کند حرکت دیگر نقاط هب نقطه
 جهـت  هـر  در حد آن   از انحراف و ،است رذایل از بعد غایت در حد آن   که است حدی رانیز

 .گردد رذیلتی به قرب موجب ،گیرد صورت که وجانب
 کـه  زیـرا  اسـت  شـماری  بـی  هـای   رذیلـت  ،فضـیلت  هـر  مقابل در مذکور قاعده بنابر
 روی در اسـت  حرکت مانند فضیلت مالزمت ،واقع در .نامحدود اطراف و است وسطمحدود
 مسـتقیم  خط ،حد دو میان که است ظاهر و ؛آن از انحراف مانند رذایل ارتکاب و ،خطمستقیم

 التزام در صعوبتی ،جهت این   از .است نهایت بی ،مستقیم غیر طخطو لیکن نباشد یکی از بیش
 و اسـت  بـاریکتر  مـوی  از خـدا  صـراط  آمـده  اشـارات  بـه  که این   و شود واقع فضایل طریقه

 .است معنی همین از عبارت ،تیزتر ازشمشیر
 دیگـری  و افراط طرف در گذشتن حد از یکی ، آید حاصل طریق دو از فاتانحرا چون

 ،رذیلـت  دو و وسـط  ،فضـیلت  آن   و است رذیلت دو فضیلت هر مقابل پس ،تفریط طرف در
هشـت  رذایـل  اجنـاس  مذکور قاعده بنابر پس اند  جنس چهار فضایل چون .باشد آن   دوطرف



 42 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 شـهوت  در خمود و شره ؛شجاعت ابلمق در جبن و تهور ؛حکمت مقابل در بله و سفه :است
 .عدالت مقابل در انظالم و ظلم ؛عفت مقابل در

 زیاده یا نباشد واجب آنچه در است فکری قوه استعمال ،است افراط طرف در که سفه
 روی از نـه  اراده بـه  اسـت  فکـری  قـوه  تعطیـل  ،تفریط طرف در بله و ،است واجب آنچه از

 جـبن  و ،نیسـت  جمیل آن   بر اقدام شرعاً که امری بر است اقدام ،افراط طرف در تهور.خلقت
 در ولـوع  یا شره .نباشد محمود آن   از حذر شرعاً که است چیزی از ندکر حذر ،طرفتفریط در

 سـکون  ،تفـریط  طـرف  در شـهوت  خمود و ،شرع مقدار از زیاده است لذت طلب ،طرفافراط
 از نه اختیار روی از دهشمر مجاز را آن   شرع و عقل که ضروری لذت طلب بر ازحرکت است
 طـرق  از اسـت  دنیـوی  معیشـت  اسـباب  لیتحصـ  ،افـراط  طرف در ظلم .خلقت نقصان روی

 از او انقیاد و ظالم ستم بر است دنیوی معیشت طالب تمکین ،تفریط طرف در وانظالم ،ناپسند
 .مذلت طریق به آن گرفتن

 نـوعی  هـر  عـدد  بـه  تـا  کـرد  حاصل علم باید ،فضایل اجناس تحت در واقع انواع در
 مشـکالت  ، آیدحاصل فضیلت چون .شود معلوم تفریط و افراط جانب در آن  مقابل دورذیلت

 گـردد  حاصـل  فراغتـی  عبـارت  از ، آیـد  تصـور  در معنی چون که چنان شود برطرف آن   علل
 نـوع  چنـد  مقابـل  رذایـل  ،مثـال  عنوان به ذیال . آید کار به معانی حصول برای عبارات زیراکه
 .گردد معلوم دیگر انواع رذایل قیاس این بر ات شود ذکرمی

 ،تعلـم  سهولت ،ذهن صفای ،فهم سرعت ،ذکاء :شمردیم نوع هفت حکمت انواع از قبال
 بالدت افراطو جانب در خبث ؛بالدت و خبث میان است وسط ذکاء .تذکر ،تحفظ ،تعقل حسن

 یاعـدم  نقـص  جهـت  زا نـه  باشـد  اختیـار  سوء از بالدت که صورتی در البته ،تفریط جانب در
 و ،فهـم  احکام بی باشد درنگ و تأمل بی که تخیلی سرعت میان است وسط فهم سرعت .خلقت
 ،تجـاوز  سـبب  بـه  که التهابی میان است وسط ذهن صفای .شود ملکه ،تفهم تأخیر از که کندی
 .تأخیرافتـد  نتـایج  اسـتنباط  در و شود حادث نفس در که ظلمتی و ،دارد باز مطلوب از را نفس

 کـه  مـوانعی  صعوبت و ،ندهد مجال را صور استنباط که رتیدمبا میان است وسط تعلم سهولت
 تعقـل  در کـه  چیـزی  ادراک بـه  فکر صرف میان است وسط تعقل حسن .بود صور استنباط در

 به زاید عنایتی میان است وسط تحفظ .مطلوب تمامی تعقل از فکر قصور و ،باشد زاید مطلوب
 وسـط  ،تـذکر .باشـد  مهـم  حفظش که مطالبی طضب از غفلتی و بود یدهفا بی ضبطش آنچه ضبط
ــان اســت ــرت می ــادآوریی و عرضــه کث ــه ی ــدذهنی و روزگــار تضــییع ک ــد کن نســیانی و ،کن
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 . آیدحاصل ،باشد الزم آن رعایت آنچه اهمال از که
 رسـیده  وضـوح  کمـال  بـه  خـدایی  وعـظ  بر خلق عامه احتیاج - الهی وعظ ضرورت

 .است بیان از مستغنی عقل طریق به آن فضیلت ووجوب
 کـه  عبودیـت  طریـق  در و رهگذرنـد  یـک  بـر  همه که تکالیف به عمل مراحل طی در
 اغـوای  بـه  و نهـد  بیـرون  حـق  طریق از خویش پای کسی اگر ،همسفرند یکدیگر با جملگی
 او کـه  است الزم سایرین بر گیرد پیش در ضاللت و غفلت بادیه طریق ،هوس و هوی غوالن
 بـه  ضاللت طریق از را او شرایط اجتماع و امکان صورت رد و ،کنند رهنمایی حق یقطر رابه

 .برگردانند حق طریق
 ،فرسـتد  خـود  دینـی  بـرادر  به مسلمانی که هدیه هیچ :فرموده )ص(اکرم رسول حضرت

 صـدقه  هـیچ  :فرمـوده  نیـز  و ،شـود  او هـدایت  زیـادتی  سبب که نیست حکمتی کلمه از بهتر
 مختلفـه  آراء را قومی وقتی که نیست این   از تر پسندیده و تر خوش تعالی حق نزد در ازمؤمن
 بـه  را شـان ای   ،شـده  هم از آنان جدایی باعث دنیوی عداوت یا ساخته ادج هم از بندگی درراه

 و بزدایـد  را کدورت زنگ ،شانای  بواطن مرآت از حقه مطالب صیقل به و سازد جمع یکطریقه
 .است بهتر ساله یک عبادت از تعالی حق نزد لعم این :فرمود بزرگوار نیزآن

 وهدیـه  عطا چه موعظه »الموعظه الهدیه نعم و العطیه نعم« فرموده )ص(اکرم رسول حضرت
 هـر  کـه  شـد  شخصی دو گفتگوی نشور یوم شافع آن   خدمت در که است مأثور .است خوبی
 کـه  آن یکی طریقه :ستهپیرا کمال زیور به شانای  احوال عارض و آراسته صفتی به شانای  از یکی
 بیـان  انگشـت  سـر  بـه  و فرمـود  مـی  صالح و خیر تعلیم را جاهالن ،واجبی نماز یادا از بعد

 روزه را روزهـا  کـه  آن   دیگـری  شـیوه  و ،نمود می خالیق به را رستگاری و فالح راه ،حکمت
 شنیدندو را شخص واند  صفت حضرت آن   چون .افراشت می بندگی لوای ها شب و داشت می
 »ادناکم علی کفضلی یانالث علی االول فضل« فرمودند چنین ،سنجیدند ازیامت میزان به شانای  قدر عمتا

 مانندفضیلت دومی شخص بر ساخته خود شعار را ارشاد و هدایت که اولی شخص فضیلت :
 مـدعا  شواهداین کثرت و گذشته حد از وعظ فضیلت مؤیدات آری .شما کمترین بر است من
 .است بسته فرو را شبهه و شک هار آن دالیل و یوستهپ شیاع مرتبه به
 

 لفضای اشرف ،عدالت
از اسـت  منبـی  ،داللـت  روی از عـدالت  لفـظ  .است عدالت ،چهارگانه فضایل از یکی
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 ودرجه اقصی مرتبه به وحدت .است ممتنع ،وحدت اعتبار بی مساوات تعقل و ،مساوات معنی
 کـه  اول مبـدأ  از او آثـار  سـریان  و ،سـت ا ممتـاز  کمـال  و شـرف  مـدارج  و مراتـب  از اعلی

 کـه  اولـی  علـت  از اسـت  وجود انوار فیضان مانند ،معدودات جملگی در اوست واحدحقیقی
 و ،شـریفتر  او وجود نزدیکتر ،وحدت به هرکه پس .موجودات جملگی در اوست وجودمطلق

 ایـن   لحصو ،باطنی عقل دیدگاه از چه .هاست نسبت شریفترین ،مساوات نسبت سبب این هب
 کـه  چنان ،است نامعقول اعلی عالم اب دل اتصال و قربت قصد بدون عدالت اجرای و وحدت
 .است نامقدور موجودات صدور اعلی عالم ناحیه از فیضان بدون

 هرچـه  و است عدالت ،حقیقی وسط چه آنهاست کاملترین عدالت فضیلت ،فضایل در
 نقصان و کثرت و قلت سمت که ستا وحدت ظل ،اعتدال .اطرافند آن   به نسبت است آن   جز
 فسـاد  رذیلت و نقصان حضیض از را آن   وحدت زینت به و بگیرد متباین اصناف از زیادت و
 و عـدالت  .رسـید  نمـی  هـم  بـه  وجـود  دایـره  ،نبود اعتدال اگر .رساند فضیلت و کمال اوج به

 در عدالت یوجه به ،باشد نظامی که اموری در و است مختلفه امور بین نظام مقتضی مساوات
 .است اختالل و فساد به آن غایت اال و است موجودآن 

 به مقام این   در نفس و باشد می فضایل همه مستلزم ،است جور و ظلم مقابل که عدالت
 بـه  انسـانی  قـرب  غایـت  حالت این    ،است قادر ممکن وجه بهترین به خود خاص فعل ادای
 طـرف  دو هـر  کـه  زیرا ،نیست فضایل سایر مانند عدالت فضیلت بودن وسط .است تعالی  حق

 برای است مضر آنچه در ؛نقصان طلب هم و باشد زیادی طلب مه ،جور و است جور عدالت
 .زیادی دیگران برای و خواهد کاستی خویش

 اسـت  امـری  نیـز  جور ؛شایستگی و فضیلت تحصیل برای اختیاری است امری عدالت
 ،مـذمت  و رذیلـت  اختیـار  را عاقـل  و ،اسـت  ناشایسـتگی  و رذیلـت  ،آن حاصل که اختیاری
 ،قـوا  بعضـی  از صـادره  فعـل  کـه  بسا رو این   از ،است گوناگون قوای دارای انسان .بعیداست

 حـال  در یـا  افراطـی  شهوت یا غضب به مبتال فرد که آن   مانند .باشد دیگر قوه مخالفمقتضای
 بـه  عقـل  ،ای قـوه  هـر  غلبـه  بـا  چـه  .شـود  پشیمان بعدأ که کند کاری عقل مشورت بی مستی

 عقـل  ،قـوه  آن   حـدت  و شـدت  تسـکین  از بعد ولی ،نیابد اعتراض مجال درآمده آن   استخدام
 ،انـد   آمـده  نایـل  فضیلت سعادت به که سانیک لیکن .گرداند ظاهر کامال را فعل فساد و زشتی
 .باشد ملکه را آنان حمیده افعال صدور و نگردد مغلوب شانای عقل گاه هیچ

وسـط  از زیادی و کمی چون و ،زیادت تفضل و است مساوات ،عدالت اند  گفته بعضی
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 جـامع  عـدالت  ،گذشت که چنان اما .بود خواهد ناپسند و مذموم هم تفضل پس ،است مذموم
 انسـان  کـه  اسـت  عدالت در احتیاط و مبالغه ،تفضل لذا و داراست را وسط مرتبه بوده فضایل

 کـه  سـخاوت  مـثال  ،نیسـت  منوال یک بر فضایل همه بودن وسط لبتها .گردد منای  آن ازکاهش
 اسـت  نزدیکتـر  احتیـاط  بـه  سخاوت در زیادی ،عدالت رعایت در ،است اسراف و بخل میان

 بـه  آن    در کاسـتی  عـدالت  مراعات در ،خمود و شره میان است وسط که عفت یا و ،ازنقصان
 دهـد  کمتـر  را خـویش  اسـت  نافع آنچه در طمحتا عادل چه ،زیادی از است نزدیکتر احتیاط

 نـه  تفضـل  پس ،کمتر را دیگران و دهد بیشتر را خود باشد مضر آنچه در و ،بیشتر را ودیگران
 نصـیب  در جـز  را عـادل  ،عـدالت  این هالبت .است آن   در احتیاط و مبالغه که عدالت از خروج

 عـدل  رعایـت  جـز  نبـوده  یک هیچ حق در تفضل جای نفر دو بین قضاوت در و ،خودنباشد
 .است قبیح عادل از مطلق وتساوی محض

 قـوا  تعـدیل  ،آن و بنـدد  کـار  بـه  خـود  نفـس  در اول را عدالت انسان که است واجب
 طبـع  بـا  مالیم امور بر را آدمی ،غضب و شهوت ،قوا تعدیل بدون چه .است ملکات وتکمیل

 ایـن   انقالب و اضطراب از و گردد شهوات انواع طالب ،مختلف های  انگیزه به تا وادارند خود
 از را او گویـا  ،شود چنین او حال که کسی . آید پدید ضرر و شر اجناس ،قوا تجاذب و احوال

 انسـان  باید پس .کنند پاره پاره یا نمایند نیمه دو که کشند می مختلف جوانب از بلکه دوجانب
 را تسـاوی  و عـدل  شـرایط  او و گردانـد  حـاکم  خـود  وجود در را الهی خلیفه این    ،تمیز قوه

 .گردد مرتفع ،کثیره افعال صدور از ناشی نظام سوء و رسند خود قح به یتاهریک نگاهدارد
 سـالم  انبیـاء  حضرات بعثت برای مجید قرآن که الهی سفرای اهداف بزرگترین از یکی

 رسـلنابالبینات  ارسلنا لقد« هاست انسان سعادت عامل یگانه که است عدالت ،کرده بیان علیهم اهللا
 .»بالقسط الناس لیقوم انزالمی و الکتاب معهم زلناان و
 

 نآ آثار و عدالت اقسام
 آن  در را اراده و داشـته  معیشـت  در نظـامی  و کننـد  عـدالت  اعتبـار  آنها در که اموری

 :است نوع سه ،باشد مدخلی
 .دارد ها بخشش و اموال به تعلق آنچه - اول
 .دارد معاوضات و معامالت به تعلق آنچه - دوم
 .سیاسات و تأدیبات چون باشد آن در تعدی امکان که دارد اموری به تعلق آنچه - سوم



 46 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 .دهـد  مسـاوات  و مناسـبت  را نامتسـاوی  و نامتناسـب  هرچیـز  کـه  اسـت  کسی عادل
 ،شـده  تقسـیم  مختلـف  قسمت دو به باطن جهت از خصوص به ظاهر حیث از که مثالچیزی
 تـا  افزاینـد  نـاقص  بـر  و کنند کسر زاید از مقداری باید برند تساوی حد به را آنها اگرخواهند

 .رود بین از زیادی و نقصان و تکثر و قلت ،گشته حاصل تساوی
 علـم  رو ایـن    از ،نتوانـد  آن   از اطـراف  رد ،نشـود  واقف اصلی امور اوساط به تا کسی

 بـه  انحرافی امور سوق علم این   بدون .است فرایض از باطنی و اصلی امور اوساط به ومعرفت
 کـه  اسـت  ایـن     ،نرسد حقیقت به نباشد عالم و عامل علم این هب تاکسی و نپذیرد تحقق مرکز

 .اوست وحدت منبع که زیرا است الهی ناموس ،عدالت و تساوی واضع اند فرموده بزرگان
 که است کسی اعظم ستمگر و کند می تساوی ابطال که است جائر و ظالم ،عادل مقابل

 کنـد  مساوات طبیعت به عمل ،زند نگچ الهی ناموس به که کسی .نباشد منقاد را الهی ناموس
 .نگردد صادر جمیل جز وحدت منبع از ،چه بپرهیزد مضرات جملگی واز

 :است نوع چهار مضرات جملگی اسباب
 .است آن تابع ردائت و پستی که شهوت - اول
 . آیدحاصل آن تبع به جور که شرارت - دوم
 .باشد آن دنبال به حزن که خطا - سوم

 . آیدآن پی در وهاند و مذلت مقارن حسرتی که شقاوت - چهارم
 چـون  کـه  آن   مگـر  نباشـد  لـذتی  آن   در را آدمـی  ،گـردد  غیر زیان موجب اگر شهوت

 رسـانی  ضرر آن   کراهت گاهی .دهد رضا آن   به بالعرض شده واقع ای  خواسته به نیل درطریق
 .نماید مکروه آن تحمل شهوی قوه ولی کند رااحساس

 کـه  کسی مانند .یابد لذت آن   از و رساند غیر به ضرر دأتعم شریر که است آن   شرارت
 مکروهی از لیکن ،رساند نفعی که آن بی آورد دست به نعمتی تا نماید ستمکاران پیش سعایت

 .برد لذت آن مانند و حسد از خود تسکین بابت از رسد کسی بر که
 ،لـذتی  بـه  رغبـت  یـا  و عمد روی از نه شود غیر بر زدن ضرر سبب که است آن   خطا

 .باشد حزنی حالت این در را او که ، آیدشخصی بر که عمدی غیر مانندتیر
 آن  در را او و صـاحبش  ذات از باشـد  خـارج  ،آن سـبب  که است فعلی مبدأ ،شقاوت

 بـه  نشسـته  او بـر  شخصی که نایافته ریاضت ستور از که آسیبی مانند .نبود ای  اراده و اختیاری
چنـین  ،نمایـد  مشـاهده  را هالکـتش  ،دارد دلبسـتگی  او بـر  که شخص آن   و  آید حاصل کسی
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 ،باشـد  خشـم  یـا  مستی سبب به اگر لیکن .ملوم غیر واقعه این   رد و بود مرحوم شقی شخص
 شهویه قوه انقیاد و مسکر تناول که احوال این   مبدأ زیرا ،شود نمی ساقط او از عقاب و عقوبت

 .باشد اراده و تیاراخ به ، آیدالزم آنها تبعیت به قبح صدور که غضبیه و
 :است گونه سه عدالت

 عدالت .کرامات مفضی و است خیرات واهب که تعالی واجب حق ادای به قیام - اول
 .پیماید را افضل طریق خود توان قدر به ،معبود و خود میان امور در انسان که نماید می اقتضا

 ره در انصـاف  و امانـات  رد و بزرگـان  تعظـیم  و نـوع  هـم  حقـوق  ادای به قیام - دوم
 .معامالت

 .اسالف حقوق ادای به قیام - سوم
 ،شود ظاهر انسان در الهیه کرامات و عدالت آثار که است آن   ،واجبی حقوق ادای دلیل

 عبـادت  بـر  را خـود  اجتهـاد  و جـد  بایـد  انسـان  ،نامتناهی نعم و عطیات همه این   مقابل در و
 بـه  قیـام  در بنـابراین  .شناسد نامعذور ار خویشتن تقصیر و اهمال در و ،دارد مقصور واطاعت
 و نفـوس  بـه  لحظـه  و سـاعت  هـر  که او شمار بی نعم و عطیات شکر و حمانر خالق حقوق
 نعمـت  از اگر که چنان .است منکر و مذموم غایت به بلکه نبوده روا اهمال ،رسد می ما اجسام
 صـور  تهـذیب  و بنیـه  ترکیـب  از اگـر  .نیاید تصور در بدلی را آن   ،است وجود که گوئیم اول

 تعریـف  معرض در ای  قطره دریا از اعضاء منافع کتاب مؤلفین و تشریح کتاب مصنفین ،گوئیم
 ،گوئیم ارواح و قوا و نفوس از اگر .اند  برنیامده آن   نکات از ای  نکته معرفت عهده از و نیاورده
 ،رسـد  مـی  ما نفس به او برکات و خیرات و سنا و مجد و بها و نور و عقل فیض از که مددی
 و سرمدی ملک و ابدی بقای نعمت از خواهیم اگر .یابیم نمی الیجم آن   در را واشارت عبارت

 .نگردد صادر عجز و تقصیر و حیرت جز ما از ،گوئیم سخن احدی جواررحمت
 :است مقاماتی الهیت حضرت به قرب و عبودیت حقوق اداء طریق در را انسان
 بـزرگ  علمـای  و حکمـا  مرتبـه  ایـن    و نامند موقنین ار شانای  که یقین اهل مقام - اول

 .است
 کـه  اسـت  کسـانی  مرتبـه  ایـن    و ،خوانند محسنین را شانای  که احسان اهل مقام - دوم

 .باشند آراسته فضایل و عمل حلیه به علم باکمال
 خـود  سـعی  و شده مشغول عباد اصالح به که باشند جماعتی شانای  و ابرار مقام - سوم

 .دارند مقصور خالیق وسنف تکمیل رابر
حضـرات  مرتبـه  ایـن    و خوانند مخلصین و فائزین را شانای  که فوز اهل مقام - چهارم
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 مرتبـه  را انسـان  آن   ورای کـه  است اتحاد مرتبه مقام این   نهایت ؛است اولیاء و اوصیاء و انبیاء
 .نپذیرد صورت دیگر

 یقـین  اهل مرتبه از تربر محسنین یقین ولی ،است یقین شامل مذکور مناصب همه البته
 .باشد می باالتر همه از فوز اهل یقین و است

 :است خصلت چهار به مذکور مقامات بر استعداد
 .حقایق طلب در نشاط و حرص - اول
 .یقینی معارف و حقیقی علوم تحصیل - دوم
 .آن تالفی بر اراده کمال و ،باشد اهمال نتیجه که قریحتی نقصان و جهل از حیا - سوم
 .توان و طاقت حسب به فضایل طریق سلوک مالزمت - رمچها
 شـرایط  رعایت عدم نتیجه در و ،خوانند احدیت حضرت به اتصال اسباب را امور این

 :باشد سقوطی را انسان ،مزبور
 .باشد اعراض موجب که سقوطی - اول
 .باشد حجاب مقتضی که سقوطی - دوم
 .باشد احدیت حضرت از دوری سبب که سقوطی - سوم

 .باشد طرد علت که سقوطی - چهارم
 :است چهار نیز ابدی شقاوت اسباب
 .باشد آن تابع عمر تضییع که تفکر عدم - اول
 .شود حاصل نفس ریاضت و نظر ترک از که جهل - دوم
 . آیدحاصل شهوات تبعیت از که وقاحتی - سوم

 . آیدالزم تاناب ترک و قبایح استمرار از که رذایلی به شدن راضی خود از - چهارم
 هـای   بـاغ  بـه  کـه  اسـت  درختـی  منزله به دنیا این   محبت که بدان !حق طریق سالک ای
 شـهوات  ریشـه  و کـرده  نمـا  و نشـو  زمـان  ابنـای  همنشـینی  هوای و آب در شیطانی وساوس

 مناهی ارتکاب جز شکوفه را ملعونه شجره این    ،نموده محکم دل زمین در نامشروع وآرزوهای
 ،نکنـی  کـن  ریشه قلب زمین از را درخت این   تا .نیست الهی رحمت از یدیناام جز آن   ثمره و

 ایـن   نمـودن  برطـرف  طریـق  .ننماید نما و نشو حقایق های  گل و نتابد آن   در عرفان آفتاب پرتو
 شـهوات  و نامشـروع  آرزوهای ریشه قطع به الهیه نصایح و مواعظ تیشه به که است آن   درخت
توفیـق  و مـانی ای  قـوه  بـه  بتـوانی  تا سازی پاک رحمانی یرغ آالیش از را دل ساحت و بپردازی
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 .درآوری پای از را آن سبحانی
 

 تمحب پرتو در عدالت
 مقـارن  وجـود  بـا  فطـرت  در موجودات از بعضی کمال و است کمالی را موجودی هر

 ،کمـال  به نقصان از باید حرکتی ،دوم قسم کمال حصول برای .تأخیر در بعضی کمال و است
 .نیست ممکن ،معدات بعضی و مکمالتند بعضی که اسبابی معونت بی و یاری بدون وآن

 بـه  کـس  هـیچ  و است سایرین سبب به هریک کمال و محتاجند یکدیگر به همه مردم
 شـخص  یـک  منزلـه  بـه  را همـه  کـه  است الفتی پیدایش به نیاز پس ،نرسیده کمالی به تنهایی
 وسبب است الفت آن   محتاج طبعأ پس ،شده هآفرید کمال به متوجه بالطبع انسان چون .گرداند
 برعـدالت  محبت برتری .است عدالت بر مقدم محبت و است محبت ،قلوب تألیف به اشتیاق

 و ،طبیعـی  اسـت  اتحـادی  مقتضی محبت و صناعی است اتحادی مقتضی عدالت که استآن  
 نوع نظام فظتمحا در و بوده فضایل اکمل که عدالت بر نیاز .است طبیعت بر اقتدا را صناعت
 .تسا محبت فقدان جهت از ،دارد عمیقی اثرات

 بـه  مـادر  محبـت  ماننـد  طبیعـی  محبـت  .ارادی و طبیعی :است گونه دو انسانی محبت
 ممکـن  نـوع  بقـای  ننموده تربیت را فرزند ،نبود مادر طبیعت در فطرتأ محبت آن   اگر فرزندکه

 .شد نمی
 دوم .باشـد  سریع انحاللش هم و عقدش هم که آن   اول :است نوع چهار ارادی محبت

 انحاللـش  و سـریع  عقـدش  کـه  آن   سـوم  .اسـت  سـریع  انحاللـش  و غیرسریع عقدش کهآن  
 .است سریع غیر انحاللش همه و عقد هم که آن چهارم .باشد غیرسریع

 - دوم .لـذت  - اول :اسـت  نـوع  سـه  بسـاطت  حسـب  به مطلوبات در انسانی مقاصد
 .آید می پدید چهارمی نوع ،سه هر نپیوست هم به از و .خیر - سوم.نفع

 تغیـر  سـرعت  بـه  لذت محبت چه ،گشاید زود و بندد زود که است محبتی علت ،لذت
 محبتـی  علـت  ،نفـع  .کنـد  سرایت مسبب به سبب از زوال و استمرار و ،است موصوف وانتقال
 لـت ع ،خیـر  .اسـت  االنتقال سریع زوال جهت از نفع محبت چه ،گشاید زود و بندد دیر بودکه
 اهـل  میـان  سـنخیت  و مشـاکلت  جهـت  از بسـتن  زود ،گشاید دیر و بندد زود که است محبتی

 مـانع  و بـوده  خیـر  ماهیـت  الزمـه  کـه  اسـت  حقیقـی  اتحـاد  جهت از گشادن دیر و خیراست
 .گشاید دیر و بندد دیر که باشد محبتی علت ،هرسه ترکیب .شود انفکاکمحبت
طلـب  فـرط  از یـا  عشـق  علت .است تر خاص ،مودت از که است عشق ،محبت شدت
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 در ،ترکـب  جهـت  از هـم  و بسـاطت  جهـت  از هـم  را نفع و ،خیر طلب فرط از یا بود لذت
 ،خیـزد  لذت طلب فرط از که مذموم یکی :است نوع دو عشق پس .نبود مدخلی عشق استلزام
 .نیست یکدیگر با قیاس قابل ندوای لذت ؛خیزد خیر طلب شدت از که محمود دیگری

 ،اسـت  دیگـری  مخـالف  طبیعتـی  هـر  میـل  و است مرکب متضاد طبایع از انانس چون
 ایـن   یـک  هیچ سبب بدین .بود خواهد دیگر طبع مخالف ،باشد طبعی مالیم که لذاتی ازاینرو
 انسـان  الهـی  بسـیطه  جوهر اما .نیست خالی دیگر طبایع آزار شوائب از و نبوده خالص لذات
 لذات با مشابهتی که است ممکن لذات از نوعی را وی لذا ،نیست کلتیامش او دیگر طبایع رابا

 یـا  تـام  عشـق  را آن   ،رسـد  شـدت  غایـت  به اگر ،معنوی لذات آن   مقتضی محبت.ندارد دیگر
 .نامند الهی محبت

 جـدایی  و دوستی ،مطلوب و طالب میان ،خیزد لذت طلب فرط از که مذموم عشق در
 بـه  اگـر  .گردنـد  جـدا  سـپس  و کنند وستید بار چند مدتی کاند  در که باشد گاه .است متواتر
 آن  زوال بـا  و اسـت  لـذت  بقـای  بـه  اعتماد جهت از ،باشد بقایی شانای  میان را محبت ندرت
 اگـر  و نیسـت  الفتی و مشاکلت یکدیگر با را مختلف اشیاء زیرا .گردد لزای نیز محبت ،اعتماد
 و مالقـات  و ،باشـد  سطوح و نهایات به تألف آن   ، آید پدید شانای  میان در الفت و شوق نوعی
 .است انفصال مستدعی ،آن ظاهری وصال حتی

 دگرگـونی  از آن   مودت و بوده محض خیر ،خیزد خیر طلب شدت از که محمود عشق
ــوازم از کــه ،وزوال  مالقــات بــه هماننــد و متشــاکل اشــیاء .مانــد مصــون ،اســت مادیــات ل

 و هسـتند  هـم  بـا  الفت به مشتاق ،متشاکلند چون نیز بسیطه جواهر ،مشتاقند و یکدیگرمسرور
 .رود بین از مغایرت و  آیدالزم حقیقی وحدت آنان میان

 لـذت  طلب آن   سبب طرف یک از که محبتی مانند ،بود مختلف آن   اسباب که محبتی اما
 هـیچ  در و ،اسـت  بسـیار  تظلم و تشکی محبت نوع این   در ،منفعت طلب دیگر طرف از و بود

 مطلـوب  اسـتعجال  ،لذت طالب زیرا .نبود شکایت و عتاب نچنی این    ،محبت اصناف از صنف
 .نبندد صورت اعتدال ،شانای  میان و نماید تأخیر او مطلوب حصولرد ،منفعت طالب و کند خود
 ،انتظـار  بـه  فقـدان  و اسـت  مفقـود  ،اوقـات  اکثـر  در که دارد چیزی توقع دیگری از یکی چون

 ،بـود  مالمـت  مسـتدعی  ،استبطاء و  آید لحاص استبطاء ،نیت فساد از و است نیت فساد موجب
 زیـاده  خـود  مـوالی  از ممالیـک  اکثر که چنان .گویند لوامه محبت را محبت چنین که است این

لـوازم  از کـه  اسـتحقاق  قدر به رضا تا ،ممالیک از موالی اکثر همچنین و دارند توقع ازاستحقاق
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 هم و اشرار با هم را اشرار ،محبت این   .شد نخواهد منظوم محبت ،نبندد صورت است عدالت
 و نـافع  چـه  ،بـود  االنحـالل  سـریع  و االنقضـاء  عسـری  محبـت  ایـن    لیکن ،بود تواند اخیار با

 غریـب  مواضـع  در افتـد  اتفاق محبت گونه این هک بسا .بالذات نه است بالعرض لذیذمطلوب
 .است مرکوز ،مردم طبیعت در که است مؤانستی ،آن سبب و ها درمسافرت مثال

 خاصـیت  اظهـار  از هرچیـزی  کمـال  و اسـت  موجـود  مـردم  فطـرت  در بیعـی ط انس
 ،خاصـیت  ایـن  هچ .است خاصیت این   اظهار در نیز محبت نوع این   کمال و ،گردد خودمعلوم
 و عبـادات  در اجتمـاع  بـه  سـبب  ایـن    از ،شـود  منجر قلوب الفت به بسا که است مبدأمحبتی
 فعل به قوه از است ممکن حقیقی انس ،تجمعی به زیرا .اند  فرموده ترغیب و تشویق ضیافات

 و تأکیـد  موجـب  ،معـامالت  در نیـز  و حـج  مراسـم  در خصوص به ،عبادات در واشتراک آید
 .رسد حقیقی محبت درجه به انس این هک بسا و گردد الفت و تسدیدانس

 ،نبـوده  لـذت  و منفعـت  توقع و انتظار از که است الهی محبت ،حقیقی محبت بنابراین
 خیـر  محبـت  گونـه  ایـن    .است اخیار و نیکان پاک بسیطه جواهر مناسبت و یتسنخ آن   سبب
 .مبراست و منزه مادیات شائبه از ،بوده فضیلت عین و محض

 در را سـعایت  نـه  و یابـد  راه بـدو  نقصـان  نـه  که است آن   خیر اهل محبت فضایل از
 آری .نصـیبی  و حـظ   آن در را اشـرار  نه و ،دخالتی مجال او در را مالمت نه و ،باشد اوتأثیری
 منتفی لذات و شهوات انواع محبت ،شود پاک طبیعت های آالیش از انسان در بسیطه اگرجوهر

 پرداختـه  محـض  خیـر  مطالعـه  بـه  بصیرت نظر به آنگاه . آید حاصل او در قدصا شوقی ،شده
 .نمـود  نتـوان  مقایسـه  دیگر لذات با که شود حاصل را او لذتی و گردد تابان او بر حق وانوار
 حاصـل  زیـادی  تفاوت را او ،آن ترک و بدنی طبیعت استعمال در و رسیده اتحاد مقام به پس
 .گردد او نصیب تام وصفای نشود

 
 یاله صفات تجلی در فضیلت

 صـفات  از اال و باشد شرایط با توأم و مورد به آن   ظهور که است الهی وقتی صفت هر
 : آیدشمار به شیطانی بلکه الهی غیر

 حضـرت  .شـود  محسـوب  حمیده یا و رذیله صفات ردیف در تواند می حرص صفت
 حـرص  .علم طالب و مال طالب ،نشوند سیر گاه هیچ حریص دو :فرماید می )ص(اکرم رسول

  غیر در و است حمیده صفات ردیف در شرایطی جمع با دنیا ظاهری مقامات و منال و مال به
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 ،ظاهری مقامات کسب و مادی مکاناتا توسعه از هدف اگر .شیطانی و ذمیمه صفات جزو آن

 ،غـرض  اگر اما .رحمانی آرزویی و است فضیلت ،مظلومان داد به رسیدگی و باشد فقرا یاری
 رذیلـت  ،حقیقـت  و حـق  پیکـر  بر زدن آسیب یا و باشد ستمکاران تقویت و بینوایان تضعیف

 باشـد  لـت جها از مـردم  نجـات  نیت به راگ نیز علم تحصیل بر حرص .شیطانی عملی و است
 اشـتهار  و مادیات تحصیل جهت به اگر و ،خدایی است صفتی ،اسالم به شایان خدمات وارائه
 .است شیطانی صفتی ،باشد دنیایی ومقام

 اوبه تمایل اال و شود سالم ،نماید اکتفا خدا حالل به کس هر :فرماید می )ص(خدا پیامبر
 گنـاه  زیـرا  ،اسـت  قلبـی  و روحـی  هالکـت  و سالمت ،مراد نجاای  در .گردد هالک ،شده حرام

 بـدان  و نموده علم اخذ که کسی :فرماید می بزرگوار آن   نیز و .است روح و قلب مرگ موجب
 او نصـیب  دنیـا  فقـط  باشـد  دنیـا  تحصـیل  ،آن از مقصودش که کسی و یابد نجات ،کند عمل
 نجـات  ،درآیـد  عمـل  مقام به و بداند که فردی ،گروهند دو دانشمندان :فرموده همچنین.گردد
 جمع با علم طلب بر حرص پس .است شونده هالک ،نکند وعمل بداند که آن   و ،است یابنده
 .است رحمانی صفات از و بوده فضیلت ،شرایط

 انواع را امانت ،رذیله صفات از مراتبی در و است حمیده صفات از مقامی در امانتداری
 کم بی و سالم را آن   معینه وقت در ایدب ،بسپارند دیگری به که را مبلغی یا مال .است اقسامی و
 بـه  اسـت  مـال  اسـترداد  وظیفه ،است غصبی که دریابد اگر اما ،برگرداند صاحبش به کاست و

 حتـی  بـوده  خویشـتندار  انسان باید البته .است سر سپردن ،امانات جمله از .آن واقعی بحصا
 کـه  کسی .باشد آمیز حکمت و الهی آن   اظهار مگر ننماید اظهار دیگری به را خود سر االمکان

 سـر  حفـظ  از اگر اما .است آن   رعایت به موظف او ،بسپارد امانت رسم به را سری دیگری به
 حکـم  طبـق  بـر  بوده نامشروع آن   نکردن افشاء ،باشد مسلمین و اسالم متوجه خطری رایااسر
 .نماید آشکار را سر آن باید ،الهی

 بـه  و مـورد  بـه  کـه  ایـن    بـر  شـروط م ،است صبر حمیده و الهیه صفات از دیگر یکی
 و تکـالیف  و وظـایف  انجـام  طریـق  در مصـائب  و مشکالت با مواجهه مقام در صبر .جاباشد
 حمیـده  صفات از ،حقانیه معارف و الهیه علوم تحصیل راه در وافر های  مشقت و رنج یاتحمل
 صـبر  امـا  .اسـت  نموده معرفی صابران دوستدار را خود مجید آنرق در متعال خداوند و است

 رحمـانی  غیـر  و رذیلـه  صفات از ،دیانت و ناموس و عرض به متجاوزان و ستمکاران درقبال
 .است شیطانی بلکه
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 تواضع .است رذیله صفات از آن   غیر در و حمیده صفات از ،صبر همانند جا به تواضع
 اسـت  احتـرام  قبـال  در احترام ؛است کبائر از اهلش غیر برای و پسندیده متواضعین مقابل در

 احترامـی  تـو  بـرای  کـه  کسانی :فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت .سزاست تکبر را ومتکبران
 .نشو قائل احترامی برایشان نیز تو ،وندش نمی قائل

 جرگـه  در یـا  و حمیـده  صفات ردیف در تواند می نیز محبت و عدل و غضب و خشم
 . آیدشمار به رذیله صفات

 فضـایل  تحصـیل  بـه  نیز آن   که است ناقصه قوای تکمیل در سعادت ،گذشت که چنان
 ظـاهری  تقلیـد  طریـق  بـه  کـه  را حقـایق  از ای  نکتـه  هـر  کـه  باشند جماعتی اما .است ممکن

 کمـال  و علـم  وفـور  بـر  و نماینـد  تعجب مستمعین که کنند بیان و رادای وجهی بر ،اند  فراگرفته
 و عقایـد  خالصه و یخال حکمت ثمره از شانای  ضمایر ،حقیقت در یلو .دهند اوگواهی فضل

 بـه  نبـوده  حقیقـی  شـان ای  امثال و جماعت این   آثار .است حیرت و تردید شانای  معارف حاصل
 .است نفس حکمت مصدر زیرا ،واقع به نه حکماست آثار ظاهرشبیه

 ذاتشـان  نبـوده  الـنفس  عفیف لیکن ،شود صادر بعضی از عفت صاحبان عمل همچنین
 جهـت  بـه  کننـد  اعراض دنیوی لذات و شهوات از که کسانی مانند ،نیست عفت به موصوف

 غفلـت  در نیافتـه  آن   ذوق و بـوده  نصـیب  بی فضایل بعضی درک از که این   یا و ،چیزی انتظار
 بـه  لـذت  طلـب  زیرا ،نگهدارد را عفت حق و حد که است یسک حقیقت در عفیف .اند  مانده

 بـه  مشـتهیات  در و ،شـود  آراسـته  ذاتـاً  غرضی شائبه بی معنوی قوه زینت به و کند حداعتدال
 .نماید اقدام مصلحت اقتضای به مشروع قدراحتیاج
 و خطـرات  و اهـوال  بـر  اقـدام  ماننـد  شـود  صـادر  شجاعت شبیه امور افراد بعضی از
 و فضیلت نه است رذیلت اعمال این    ،حقیقت در .رغایب بعضی یا مال طلب جهت کارزاراز

 بـه  را نفـس  چـه  .است طمع غایت از که جاعتش فرط از نه ،اهوال این   بر شانای  وثبات صبر
 .است طبع پستی و همت خساست نهایت ،نمودن اقدام عظیم مکاره به و خطرانداختن
 بـه  ،نماینـد  مشـابهت  شجاعان و عفیفان به که شجاعت و عفت از تهی پیشگان عیار بسا چه

 جراحـات  انـواع  و اعضـاء  قطع مانند نمایند شدید عقوبات بر صبر و شهوات از اعراض که حدی
 و عـذاب  وانـواع  کندن چشم و بریدن گوش و پا و دست به صبوری نهایت در حتی و ناپذیر التیام

 ظـاهراً  همچنـین  !گـردد  شـایع  مردم میان در شانای  یاد و اسم تا دهند رضا قتل و صلب و عقوبت
ــجاعت ــد ش ــی نمای ــه کس ــتن از ک ــوم پیوس ــیره و ق ــا عش ــوف از ی ــاکم خ ــا ح ــقوط از ی س
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 تمتـع  حـرص  فـرط  و رغبـت  غایـت  از معشـوق  طلب در عشاق بعضی یا ،باشد رزمحت مقام
 .کنند اختیار حیات بر را مرگ اختهاند مخوف های ورطه در را خویشتن ،دیداراو

 قـدرت  بـه  شیر چه ،واقع به نه است شجاعت ظاهر به حیوانات سایر و شیر شجاعت
 مثـل  ؛شـجاعت  طبیعت به نه است قوت و غلبه طبیعت به او اقدام و دارد وثوق خود وبرتری
 سـتم  از کـه  اسـت  کسی حقیقت به شجاع لیکن ،کند سالح بی ضعیف قصد که مسلحی مبارز

 .باشد حذر بر ناپسند و زشت امور وارتکاب
 شـدید  عـذاب  بـه  مقـرون  آن   مبادی حتی و نشود احساس ابتدا شجاعت لذت که بسا

 احسـاس  ،مفارقـت  از بعـد  چـه  و دنیـا  در چـه  ،امـور  عاقبت در لیکن ،باشد هالکت وخوف
 .باشـد  سـایرین  بـه  نسـبت  تعـالی   حق راه در و حق حمایت در نفس بذل که آنجا گرددخاصه

 نیست بیش روزی چند فانی عالم این   زندگی که داند می  آید حاصل را او سیرت این هک کسی
 طلـب  رد او اقـدام  و حـق  محبت در او رأی که است این    ،است مرگ کار سرانجام نهای  هر و

 .ننماید اعراض جهاد از خدا راه در گشته استوار و ثابت ،فضیلت
 بـاقی  کـه  کنـد  چیـزی  بقـای  طلـب  ،جهـاد  از فـرار  در بـزدل  که داند می شجاع انسان
 و خـواری  به بوده ناگوار و تیره او حیات و عیش یابد مهلت هم روزی چند اگر ،نخواهدماند

 و بـاقی  ذکـر  و شـجاعت  فضـیلت  بـا  را مرگ رو  این از .رساند پایان به خود روزگار ،مذلت
 هـوای  با مقاومت در شجاع حال ؛آفت و محنت پر زندگی از اردد تر دوست سرمدی سعادت
 .است چنین نیز شهوات از وپرهیز نفس

 ،فضـایح  از نیندیشـیدن  و اهـوال  بر اقدام که داند می ،کند تصور را شجاعت حد هرکه
 انگیــز هــول امــور از و نــدارد بــاک شــرافت و آبــرو رفــتن از کــه کســی .نیســت شــجاعت
 یـاران  فراق از و دردناک و مزمن یها  یبیمار و پی در پی های  صاعقه و سخت های  مانندزلزله
 نزدیکتـر  وقاحـت  و جنـون  بـه  او ،ندارد خوف بلیات سایر و ریاد آشوب و موج و ودوستان

 .شجاعت به تا است
 بـدون  یـا  بپـرد  بلنـد  جای از مثال ،افکند خطر به را خود فراغت و امن مقام در که کسی

 به نیز او ،بنماید مردم به را خود مادی قدرت و قوت تا ،افکند گردابی به را خود شنا در مهارت
 انشای  عمل ،کنند انتحار مقامی زوال یا فقر خوف از که کسانی .شجاعت از است نزدیکتر حماقت

 هـر  و اسـت  قادر شداید تحمل بر و رصبو ،شجاع انسان چه .شجاعت نه است جبن طبیعت به
شـجاعان  تکـریم  و تعظـیم  لـذا  ،گـردد  صـادر  او از آن   مناسـب  فعلـی   آید پیش را او که حالی
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 .است فرض همه بر واقعی
 کـه  چنـان  ، آیـد  غالب خویش نفس بر که است کسی مردان ترین قوی و ترین شجاع

 کـردم  مبـارزه  قـوی  دشمنان با و کردند عداوت من با زیادی اشخاص :فرماید بزرگان از یکی
 و دیگـران  حقـوق  به تجاوز عدم همچنین .ندیدم خویش نفس از تر قوی را دشمنی هیچ ولی

 مـردان   بارز صفات از شجاعت لذا ،نشود حاصل شجاعت به جز دین صیانت و حفظشرافت
 .است الهی

 توابع زا که هایی فضیلت با نمایند مشابهت ظاهراً که افعالی سایر است قیاس همین بر
 ،انـد   حقیقی سخاوت فاقد واقع در ولی نمایند سخاوت ظاهراً برخی مثال .هستند اصلی فضایل

 ،مرابحه اهل افعال همانند آن   زیادی توقع یا طلبی جاه یا شهوانی تمتع برای کنند مال بذل چه
 عضیب بودن مبتال نمایی سخاوت این   علت .نباشند استحقاق واجد که نمایند بذل کسانی بر یا

 چـه  آری .تبـذیر  و اسراف به گروهی و طلبیدن رنج به برخی ،شره و حرص طبیعت به است
 خالیـق  دورتـرین  کـه  صـورتی  در ،نماینـد  مشابهت اسخیاء و اعفاء به که فساد اهل بسیارند

 .آنانند ،ازفضیلت
 اجمـال  و اطـالق  طریـق  بـه  آن   قبـایح  و ذمـایم  و غدار دنیای وفایی بی - وفا بی دنیای

 هـای    گل خرد دست به که گسل عالیق زنجیر شوریدگان و صاحبدل خردمندان ضمیر ینهبرآئ
 گران خواب از را بصیرت دیده اعتبار نگاه انگشت سر به و چیده غرور دار خارستان از تجربه
 ،اسـت  گذشـتنی  و گذاشتنی ناپایدار دنیای منزل سر که است روشن و ظاهر ،اند   مالیده غفلت
 شکسـتنی  و ریختنـی  ،غـرورش  لبالـب  سرور ساغر و نبستنی دل دادشامت نهاد سست ورشته
 .است

 ؛کشیده خون و خاک در گلبرگها بسیار و دریده ها ناموس بسی که است ای  غداره دنیا
 عقبـی  تلخکـامی  باعـث  آن   شـیرینی  و ندارد ای  ثمره دشمنی جز که است نهالی مالش و ملک
 جـا  از فـانیش  لـذات  بـه  که کسی ختبدب .جزا روز رویی زرد مورث سرخش زینت و است
 آواره ،افشـاند  محبـتش  تخـم  دل زمـین  در که آن   حاصل بی ،داند سعادتی را دنیا دولت رودو

 .جویـد  آن   از خـویش  درد چاره که دردمندی بیچاره ،پوید سعی قدم به طلبش راه که سالکی
 احـوال  صـورت  و نگاشته چنین الهی وحی خامه ،حدید سوره در را زال پیر این   تمثال چهره
 الـدنیا  الحیـوه  مـا ان اعلمـوا « است نموده وجه بدین اشیاء ناتبی آئینه در را الزوال سریع هستیاین  
و دنیـا  شـیفتگان  و طالبـان  ای :که است نای هدایت سراپا این آیه   مضمون حاصل .>...ولهو لعب
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 ،اسـت  ولهـ  و بـازی  آن   زنـدگانی  کـه  بدانیـد  ،نمـا  دوست دشمن این   محبت زنجیر گرفتاران
 بعد و آورد تعجب به را زارعین شادابیش و طراوت و دکن نمو باران آبیاری به که مانندگیاهی

 چنـد  آن   گلشـن  و دنیـا  کشتزار .گردد نابود و شکسته هم در سپس ،شود زرد و خشک آن   از
 نهایـت  بـه  طـراوتش  ،امان بی اجل تندباد و دوران حوادث به عاقبت ،دارد رنگ و آب روزی
 .گردد مبدل رنگی شکسته به یتشوخرم رسد

 دل ،نـدارد  اسـت  زنـده  آن   به که آن   با را طعام اشتهای ،مرض وقت در آدمی که چنان
 بـاز  اوسـت  خـالق  کـه  متعـال  پروردگـار  ذکـر  از دنیا حب استیالی و هوی تسلط علت نیزبه
 مرض هب چون نیز دل ،ندارد لذت بیمار مذاق در باشد لذیذ چند هر طعام که همچنان.ماند می

 لـذت  خـدا  بنـدگی  و عبـادت  و اطاعـت  نعمـت  از و بزرگـان  کالم از ،شد مبتال دنیا وسوسه
 .برد نمی

 سـوره  در و »الغـرور  متـاع  اال الـدنیا  الحیوه ما و« فرماید می حدید سوره در متعال خداوند
 آیـات   رد تعـالی   حـق  .»القـرار  دار هـی  االخـره  ان و متـاع  الـدنیا  الحیـوه  هـذه  مـا ان« فرماید می مؤمن

 ،اسـت  دهوفرمـ  خودآرا عجوزه این  وفایی بی و سرا این   ثباتی بی بیان و نموده دنیا مذکورتحقیر
 فـریبش  دام بـه  پـای  ،روزه دو اقبال ریزی دانه به و نداده دل فانیش لذات کرشمه به تابندگان
 پـنج  دراهم به را دل یوسف و نپوشند سرمدی سعادت از چشم ،غفلت خوابی گران به ننهندو
 دائقحـ  از و نبینند حقارت جز خرد دیده به آن   امور در بلکه ،نفروشند شادکامی و عیش روزه

 .نچینند عبرت گل جز فکرت دست به عالیقش
 و نمـا  تفکـر  ،بیـارای  محبت و عدل زیور به را دل و خودآی به !حق طریق سالک ای
 سـفالی  ارض در اصـلش  کـه  ماند را طیبه شجره آن   تو وجود مقام این   در که ،بپرهیز ازتخیل
 عـالم  در روح دوران کـه  بـدان  .مـورق  روحانیـه  عـوالم  در فـروعش  و ،ثابـت  ناسـوت  عالم

 تفکـر  عـدم  و تخیـل  .تفکر ،معقوالت عالم در روح جوالن و سیر و است تخیل ،محسوسات
 حقـایق  در تفکـر  امـا  .دارد می باز حقه انوار مشاهده از را او شده حجابی و حایل انسان برای
 و قید از و نموده خلع خود از را عنصری کالبد انسان که کند می جادای  تجردی حالت چنان گاه

 و یافتـه  ارتقـاء  مجرده عوالم به آنگاه ،آید می پدید او در ییصفا و تاللؤ و رسته طبیعت سجن
 .کند می مشاهده را نوریه عوالم گلشن
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 سنفو طبابت
 ای

 روحی امراض درمان
 

 سنف قوای ظهور مراحل
 طبیعـت  :اسـت  چیـز  دو از یکی ،شود می منتهی کماالت انواع به که حرکاتی همه مبدأ
 در پـی  و گونـاگون  یها  یدگرگون و تحوالت مراتب در نطفه تحریک مانند طبیعت .یاصناعت

 آنگاه تا ادوات و وسایط به چوب تحریک مانند صناعت .رسد حیوانی کمال به که آنگاه تا پی
 .رسد یتتخ کمال به که

 آن  صـدور  چـه  ،رتبه حیث از هم و وجود حیث از هم صناعت بر است مقدم طبیعت
 و اسـتمداد  بـه  انسـانی  اراده و خواسـته  از صـناعت  صـدور  و اسـت  محـض  الهی ازحکمت
 .متعلم منزله به صناعت و است معلم منزله به طبیعت پس ،طبیعی اشتراکامور

 اسـت  آن   شباهت در صناعت مالک و ،خویش مبدأ به اوست تشبه در چیزی هر کمال
 الهـی  قـدرت  بـه  کـه  کمالی تا کند طبیعت به اقتدا که شود واقع وقتی شباهت این   .طبیعت به

 فضـیلت  پـس  . آید حاصل تدبیر و تمیز وجه بر نیز صناعت در ،گردانیده آن   متوجه را طبیعت
 .طبیعت کمال با مقارن و همانند است مالیک حصول ،صناعت الزمه

 کنـیم  تأمـل  کـه  ،اسـت  الزم طبیعـت  بـه  اقتـدا  نیـز  فضایل کسب و القاخ تهذیب در
 همـان  از تهـذیب  در و بـوده  سـیاق  چه بر خلقت بدو در که ملکات و قوا و وجود درمراتب

 .کنیم پیروی روش
 کـودک  چـه  .آن تحصیل در سعی و غذاست طلب قوه  آید پدید کودک در که ای  قوه اولین

 بـه  را شـودآن  افزون او در قوت این   چون و ،کند طلب پستان از شیر آموخته نا ،شود متولد چون
 حـواس  طریـق  از کـه  را مطـالبی  ،یابد تقویت حدی تا او تخیل قوه چون ،خواهد گریستن و آواز

 و کند احتراز ،رساند آزار و اذیت آنچه از و  آید پدید غضب قوه بعد .شود خواستار دهرک تحصیل
ــل در ــانع آنچــه مقاب ــافع وصــول م ــد آغــاز کوشــش و مقاومــت ،شــود او من ــد اگــر و کن بتوان
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 سـپس  .جویـد  یـاری  دایـه  و مادر از گریه و فریاد به واال ،نماید قیام انتقام و دفع به تنهایی به
 کـه  حیاسـت  قـوه  این   ظهور ابتدای ،شود ظاهر او در است تمیز قوه که نفس ثرا ترین خاص
 تزایـد  و تقویت به رو رفته رفته او در قوا سایر و قوه این   و است قبح و حسن ادراک بر دلیل
 :افتد فعالیت به انسان وجود در مشخص قوه سه بنابراین.نهد

 ،رسـاند  نمو و تغذیه به را شخص چون و است مالیمات جذب مبدأ که ای  قوه - اول
 . آیدپدید او در تناسل به شوق و نکاح میل پس ،شود برانگیخته گردیده متوجه که کمالی به

 شخصـی  حفـظ  بـه  چـون  و است نامالیم و منفی امور دفع مبدأ که غضب قوه - دوم
 . آیدپدید او در تفوق انواع و نماید محافظت بر اقدام ،قادرگردد

 ایـن   در .نامنـد  عقل را آن   و نماید انواع در تعقل یابد تقویت چون که تمیز قوه - سوم
 رسـد  صناعت تدبیر نوبت آن   زا بعد و گردد تمام ،بود واگذار طبیعت تدبیر به که کمالی حال
 .یابد حقیقی بقای وبدان

 تـا  کـه  اسـت  مدفونی های  گنج را او ؛ذاتی تمایالتی و باطنی است قوایی را انسان پس
 بجوید را خود باید الهی سالک .نرسد حقیقی سعادت به نگردد نایل آنها استخراج و کشف به

 گنجینه آن   به و اند  کاویده را خود نیز بزرگان که ،نماید پیدا خود درون در را خویش وگمشده
 .اند پرداخته آن تماشای به یافته تهادس

 تعــالیم و دســتورات طبــق بــر و کنــد طبیعــت بــه اقتــداء ابتــدا بایــد فضــیلت طالــب
 ،پـردازد  تمیز قوه تعدیل به سپس و غضب تعدیل به بعد ،شهوت تعدیل به ابتدا ،استادخویش

 تأسـف  جـز  و اسـت  ابدی شقاوت سبب نومیدی و همالا چه .نپیماید نومیدی طریقه وهرگز
 .نگردد حاصل ای نتیجه ازآن

 گـردد  راسـخ  او طبیعت در هیئتی تا باید حرفه آن   ممارست را تجارت یا کتابت طالب
 خواننـد  صانع ،ملکه آن   اعتبار به را او آنگاه ،شود مصلحت اقتضای به فعل آن   صدور مبدأ که

 فضـیلت  آن   کـه  بایـد  افعـالی  بـر  اقـدام  را فضـیلت  طالب همچنین .دهند نسبت حرفه وبدان
 بـه  کمـال  وجه بر افعال آن   صدور بر اقتدار که  آید پدید نفس در ای  ملکه و تهیئ تا اقتضاکند
 .گردد متصف فضیلت آن به تا باشد سهولت

 
 یروحان طب و جسمانی طب

طـب  .اسـت  طـب  ،نمود اقتدا بدان توان می نفوس تهذیب در که فنون و علوم مناسبترین
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 آنچـه  دیگـری  و اسـت  صـحت  محافظـت  مقتضـی  آنچه یکی :است جزء دو دارای جسمانی
 فضـیلت  محافظـت  الزمـه  آنچـه  یکی :دارد جزء دو نفسانی طب همچنین .علت ازاله مقتضی
 بـر  را خـویش  همـت  کمـال  بایـد  حق طریق سالک .ذیلتر ازاله الزمه آنچه دیگری و است

 .بشتابد هدف سوی به قوی اراده با و بگمارد رذیلت رفع و حفظفضیلت
 ایـن   در دقـت  و ،غضـب  قوه سپس و شهوت قوه بررسی ابتدا است فضیلت طالب بر

 و حفـظ  در ،اعتـدال  صـورت  در .آن از منحـرف  یـا  است اعتدال قانون بر یکی هر حال اای  که
 رد سـپس  و قوه تعدیل در اول ،انحراف صورت در و بکوشد آن   افعال صدور گردانیدن ملکه
 .نماید کوشش آن حفظ و افعال صدور گردانیدن ملکه

 را ترتیـب  شـده  مشـغول  نظری قوه تکمیل به ،یابد فراغت قوه دو این   تهذیب از چون
 تحصـیل  طریـق  به و نماید صیانت ،ضاللت از را ذهن که فنی در غور اول :کند رعایت درآن

 آن  از بعـد  .گـردد  ملکـه  حق مالزمت شده حاصل یقین و ذوق را ذهن تا کند هدایت معارف
 رسـد  مرتبـه  بـدین  چـون  .بکوشد کمال حد به تا حقایق کشف و تموجودا اعیان درمعرفت
 نکتـه  ایـن    چون و گمارد همت عدالت قواعد حفظ بر سپس .شود فارغ قوه سه این   ازتهذیب

 .گردد فضیلت سمت و حکمت عنوان شایسته شده بالفعل انسانی ،کند رعایت رانیز
 مجذوب ،یافته توفیق سعادت تحصیل و فضیلت نیل بر و شد فاضل و خیر نفس چون

 شـرایط  آن   حفـظ  در کـه  اوسـت  صـاحب  بـر  ،گـردد  یقینـی  معارف و حقیقی علوم تحصیل
 حفـظ  قـانون  .اسـت  مـزاج  بـا  مالیـم  امور استعمال ،طب در بدن صحت حفظ قانون.بکوشد
 و شـریک  او بـا  رمـذکو  خصـال  در کـه  است یکسان با همنشینی و معاشرت نیز نفس صحت
 هـیچ  تـأثیر  لـذا  ،گیرد می ببیند دیگری طبع از مکرر را آنچه انسان طبع غالباً چه ،باشند همانند
 از اجتنـاب  و فضـیلت  فاقد افراد از احتراز .نیست همنشین و معاشر مانندتأثیر نفس در چیزی
 شـنیدن  از پرهیـز  نیز و اند  گماشه پسندان لذات و زشت تمایالت بر خویش همت که شر اهل

 مهمتـرین  ،شانای  محافل و مجالس در حضور و روایات و اخبار استماع و حکایات و احادیث
 چنـدان  اسـت  ممکن ،روایتی استماع یا جمعی در حضور از .است نفس حفظصحت در شرط
 میسـر  دشـوار  جـات لمعا و دراز روزگـار  بـه  آن   تطهیـر  که گیرد تعلق نفس به پلیدی و خبث
 و آگـاه  علمای ضاللت موجب و برجسته فضالی فساد سبب ،حال این   ثالام که بسا و ،نگردد
 .باشد شده هشیار

 ،بخـش  لـذت  حکایـات  و مزاح در ،موافق یاران با مراودت و معرفت اهل با مجالست
و افـراط  بـه  اعتدال حد از و شهوت نه باشد عقل مقتضای به که شرطی به مباح و است جایز
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 جانـب  یکـی  :اسـت  جانـب  دو هـا  خلق سایر مانند نیز را یظاهر انبساط چه .نگراید تفریط
 حـد  .تنـدخویی  و ترشرویی به معروف تفریط جانب دیگری ،یگهرز و فسق به افراطموسوم

 اسـم  تنهـا  ،بـوده  رویـی  گشـاده  و بشاشـت  به مشهور است اعتدال شرایط بر مشتمل وسطکه
 .سزاست آن برصاحب ظرافت

 باشـد  نظری امور قبیل از چه است حمیده وظایف التزام ،نفس صحت حفظ اسباب از
 و کنـد  مؤاخـذه  مقـرره  وظـایف  از خـروج  در را نفس روز به روز که وجهی بر ،عملی وچه

 طـب  در اسـت  بـدن  ریاضـت  جای به معنی این    .نشمرد جایز وجه هیچ به را واهمال اخالل
 در اسـت  نبـد  اطبـای  مبالغـه  از بیشـتر  ،ریاضـت  این   عظیمت در نفس اطبای ومبالغه جسمانی
 و حقـایق  در فکـر  از و ماند باز وظیفه مواظبت از چون نفس ،چه .بدنی ریاضت منافع تعظیم
 و ؛گردد منقطع او از قدس عالم خیرات و گراید فهمی کند به ،نماید اعراض معانی در خوض
 مسـتلزم  وامانـدگی  و عطلـت  ایـن  هک ،شود یکتردنز هالکت به ماند محروم حلیه آن   از چون

 .است بهیمیت مرتبه به رجوع و انسانیت صورت از خروج
 صـدق  بـا  و ورزد اسـتمرار  حقـه  علوم مالزمت و فکری امور به ،ریاضت طالب چون

 ،پـردازد  حکمـت  مطالعه به دقیق نظر به و گردد متنفر باطل از شده مأنوس حق با ،گیرد الفت
 چنـین  .رسـد  اقصـی  مرتبـه  بـه  و یابد ظفر علم آن   غوامض و اسرار و ذخایر و ودایع بر پس

 راه خود بر غرور و عجب ،گردد اقران سرآمد و روزگار یگانه ضیلتف و علم در اگرچه طالب
 و مـرور  از لـذا  .اسـت  علیمـی  ،علمـی  صاحب هر فوق و نبوده نهایتی را علم که وداند ندهد
 انبزرگـ  که کند ملکه را آن   تذکار و تکرار و نورزد غفلت ،شده کشف علم از اورا آنچه تذکر

 .ستا نسیان ،علم آفت اند فرموده
 نـه  باشـد  غنـی  نفـس  جهـت  از کـه  اسـت  کسی غنی که بداند باید نفس صحت طالب

 که بسا ولی ،است نیاز بی و توانگر کثیری عده تصور در گرچه مال صاحب .منال و مال ازجهت
 و زیـادتر  وا فقـر  ،بیشـتر  دنیـوی  مـواد  نیازمند او حاجت رفع هرکه چه ؛باشد نیازمندتر همه از

 ،خلقنـد  نیازمندترین ظاهری مقام صاحبان .بیشتر او توانگری ،کمتر دنیوی منافع به او نیاز هرکه
 گردنـد  حریص و طالب دیگران متصرفات بر شده منصرف خود متصرفات از شانای  رغبت زیرا
 وزیر چند رسیده ریاستی به که اشخاصی بسا چه .است بسیار نیز شانای  حیات انقطاع اسباب و
 امـورطبیعی  از یکـی  را آن   ،نشـیند  اسـباب  آن   مشـاهده  بـر  چشمشان چون و یابند لذتی آن   از

 ایـن  حقیقـت  در .اسـت  خـارج  شـان ای  تصـرف  دایـره  از کـه  کننـد  چیزهـایی  به توجه شمرده
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 ،دارد خـود  طبـع  در دنیـا  کـه  انحاللـی  جهـت  از و ،است وبال شانای  بر منال و مال و ریاست
 .مجازی های نعمت انرخواستا حال است  این ،ناراحتندغالباً

 بـه  آن   زوال ،اسـت  موجود فضایل ارباب و افاضل نفوس در که حقیقی های  نعمت اما
 خیـرات  واهـب  و اسـت  منـزه  استرداد نقیصه از ربوبیت موهبت چه .نگردد ممکن آفت هیچ
 و اوتشـق  بـه  گـذاریم  ضـایع  اگـر  و ،بینـیم  ثمـری  لحظه هر تا کرده ثمرات از استفاده امربه

 مای داده رضا خود هالکت
 طلب و کنیم ضایع خود ذاتی باقی نفیس جواهر که باالتر این   از خسران و غبن کدام .
 !؟نماییم عرضی فانی خسیس اغراض

 آن  چـه  ،گـردد  مشـغول  طلبی فزون به که نشاید باشد قادر کفاف تحصیل بر که کسی
 تحصـیل  بـه  که کسی اما .نباشد غایتی ار آن  که بیند هایی ناگواری آن   طالب و نیست رانهایتی

 از و نگـذرد  نیـاز  حـد  از کـه  بایـد  ،شـود  محتاج طلب و سعی به و نبوده قادر مقدارضروری
 ماننـد  ،نگهدارد خوشرفتاری طریق ،معامله در و نماید احتراز پست غلامش و حرص استیالی

 بـه  نـه  و ،کننـد  عـراض ا زیاده طلب در سعی از و نمایند اکتفا خود قوت به که سایرجانداران
 قـوه  وجـود  سـبب  بـه  نیـز  انسان .گذرانند روزگار ،جیفه تناول به که حیوانات از مانندبعضی

 و ،کنـد  تأمل خویش اغذیه و اقوات تحصیل در باید ،آنان با تشهمشاب و خود درنفس حیوانی
 ناپسـند  و زشـت  ضـرورت  از بـیش  تمتـع  در را عمر فنای و اغذیه گردآوری به عقل اشتغال
 بر محافظت طالب مثال .اند  طیبه صفات آثار از که اعمالی و اخالق بر نماید نیزمراقبت و شمرد
 بـه  شـرع  و عقـل  طریقـه  موافـق  را خـود  امـوال  بایـد  ،آن تحصیل یا و سخاوت جودو ملکه

 هرگـاه  .کنـد  عتـاب  را نفـس  ،یابد امساک و بخل به را خود میل چون و نماید بذل نیازمندان
 قدم خطرناکی و هولناک امور در باید ،است آن   کسب یا و شجاعت ظصفتحف صدد در کسی
 .اند نکرده منع آن از وشرع عقل که گذارد

 آنهـا  متـذکر  اوقـات  واکثـر  نکنـد  غضـب  و شـهوت  قوه تهییج باید نفس صحت حافظ
 کـرده  تیزتر را غضب و شهوت آنچه شنیدن و دیدن از نماید حفظ را خود گوش و چشم.نشود

 ،دل سـاختن  مشـغول  و تذکر بدون شنیدن و دیدن مجرد البته .دهد سرایت جوارح و اعضاء به
 درحال یا و شهوتی راندن وقت در حاصله لذت تذکر به که شود اریبس اما .نکند تأثیری چندان
 خالصی که افتد هالکتی ورطه به که بسا و  آید پدید او در آن   مثل اعاده به شوقی ،رتبتی رفعت

 یـا  تندروسـرکش  اسـب  که کسی به است شبیه شخص این   حال .باشد محال بلکه مشکل آن   از
ــده ســگ ــه و درن ــیج را ای دیوان ــدک تهی ــد و ن ــه بع ــدبیر ب ــافتن خالصــی ت ــردازد او از ی  !پ



 64 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 .ننمایند اقدام حرکات این هب دیوانگان جز که است معلوم
 و دبپرهیـز  آنهـا  اصـحاب  مسـاعدت  و رذایـل  به اشتغال از اوقات همه در باید سالک

 فرمانروایـان  کـه  چنـان  .کند آماده غضب و شهوت قوه حرکت از پیش حلم و صبر به خودرا
 اســتحکام و نبــرد آالت تهیــه بــه ،مهلــت هنگــام بــه و دشــمنان هجــوم از قبــل دورانــدیش
 .مانند محفوظ شمند آسیب از تا شوند مرزهامشغول
 کاری هر به اقدام از لقب و ،باشد خود واعمال افعال متوجه و احوال مراقب باید سالک

 تأدیـب  را خـود  ، آیـد ظهـور  بـه  او از ناپسند امری احیانأ اگر .نماید تأمل و تفکر آن  نتایج در
 بعـد  و کند مالمت و سرزنش را خود اول که طریق بدین ،برآید مجازات و تنبیه مقام در کرده

 شـیرین  ای  لقمه به را خود کام اگر که چنان . آید ناگوار و سخت او بر که شود اموری حملتم
 بیجا غضبی ای  واقعه در اگر و ؛گرفتن روزه به سازد تلخ را خویش مذاق ،خورد نباید که کرده
 .دیگر واقعه در نمودن صبر به کند مؤاخذه را خود ،اوسرزده از

 ،کنـد  صـحت  بر حمل را خود افعال و اعمال و خورد خویش نفس فریب نباید انسان
 خفایای تجسس در دقیق نظر به و نماید تام جستجوی و سعی خود عیوب طلب در باید بلکه

 عیـوب  آئینه را دیگران که است آن  باب این   در چیز مؤثرترین و ترین نافع .برآید خود معایب
 اگـر  ،نمایـد  مـرور  را سـراپایش  گشوده شب و روز هر را خویش اعمال دفتر .دهد قرار خود
 مرتکـب  اگـر  و نمایـد  توفیقش شکر آورده ایج به را خدا حمد نزده سر او از ناپسندی فعل
 .نماید انابه و توبه تأخیر بدون کرده مالمت را خود ،شده قبیحی فعل

 مبالغـه  نفـس  مالمت در باید ،یابد وقوف خویش سیئه بر چون کمال و فضیلت طالب
 بازگشـته  هـا  زشـتی  از نفـس  تـا  ،ندهد رذایل ارتکاب اجازه و نماید اقامه آن   بر حدی نموده

 وقـت  در حلـم  و شـهوات  از نفس ضبط به جوانی ابتدای در کسی اگر .گیرد الفت حسناتبا
ــدت ــب ش ــادت غض ــد ع ــتزمال ،کن ــن م ــر آداب ای ــوار او ب ــد دش ــد .نباش ــه بای  همیش
 خورشید از ماه که چنان .نشود فوت او از خیر کار انجام تا کند رعایت را جادحسناتای  شرایط
 عقـل  بـه  را آنهـا  تا کند نور افاضه قوا سایر به خود عقل بآفتا با باید نیز او ،نورنماید کسب
 .دهد مشابهت خود

 هرلحظه و ، آید حاصل تازه صفات را نفس روز به روز ،اخالق تهذیب در جهد و سعی از
 پـیش  از طبیعت پرده که ای  مرتبه به ،رسد هم به سعادت معارج به صعود و کماالت در ترقی را او

 .گــردد جبــروت خلــوت محــرم بلکــه ملکــوت و ملــک اســرار لمحــ ،شــده برداشــته او دیــده
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 مشـقات  بـه  را خـود  و ،نکنـد  سـعی  ضـرورت  حد از زیاده آن   متعلقات و ادنی امور در آنگاه
 را ابـدی  سعادت .نفروشد پیرزالی کالف بهای به را تجرد کنعان یوسف و نسازد سرمدگرفتار

 سـر  بـر  ،اسـت  سـرمد  پادشاهی و داب ملک بهایش که را متاعی و ندهد پاره خزف چندین به
 و قـدس  عـالم  از گرانمایه گوهر انسان که باالتر این   زا شقاوتی چه .نفروشد وخاشاکی خاک
 .نماید معاوضه فانی و ناچیز بامتاع را باقی

 
 سنف قوای بیماری علل

 بـه  رذایـل  ازالـه  بایـد  نیـز  نفـوس  طـب  در ،کننـد  ضد به امراض معالجه ابدان طب در
 را هرچیـز  چـون  امـا  ،هشت رذایل و چهارند فضایل که دیدیم گذشته فصل در .دکر اضدادآنها

 کـه  رذیلـت  دو اما .مجاز به اال شمرد نتوان فضایل اضداد را رذایل پس ،نیست ضد ازیک بیش
 قـانون  در .یکدیگرنـد  اضـداد  ،تفریط غایت در دیگری و افراط غایت در یکی ،اند  اطراففضیلت

 ،آنهابشناسـند  علل بعد ،بدانند امراض اجناس اول :کنند معالجه چنین را جسمانی امراض ،طب
 ،اسـت  اعتـدال  حـد  از هـا  مـزاج  انحرافات ،واقع در که امراض .شوند مشغول معالجه به سپس

 .باشد می دالتاع به آنها رد عالجشان
 صورت گونه دو به ،است دفع و جذب ،تمیز قوه سه که انسانی قوای از هریک انحراف

 خلـل  از یـا  ،است زیادی و کمی جانب در اعتدال از تجاوز که قوه کمیت در خلل از یا :پذیرد
 .ردائت یا تفریط یا افراط حسب به یا :است علت سه از ای قوه هر امراض پس .قوه درکیفیت

 تفـریط  ،اوهـام  قـوه  بـه  مجردات بر حکم و گری حیله و خبث مانند تمیز قوه در افراط
 معقـوالت  بـر  محسوسـات  حکـم  اجـرای  و عملـی  امـور  در یکنـدفهم  و بالهـت  مانند درآن

 .نیست کمال و یقین مثمر که علومی به شوق مانند قوه ردائت و ،ومجردات
 ماننـد  آن   در تفـریط  ،بیجـا  غیـرت  و انتقـام  فرط و غیظ شدت مانند ،دفع قوه در افراط

ـ  شـوق  ماننـد  قـوه  ردائـت  و ،کودکان و جهال به خویش نمودن شبیه و حمیتی بی  انتقامـات  هب
 .نباشد غضب موجب که سببی به انسان نوع بر یا بهایم یا جمادات بر گرفتن خشم فاسدمانند

 که کسانی به شیفتگی و عشق و دنیوی لذایذ و متاع به حرص مانند جذب قوه در افراط
 نسـل  حفـظ  و ضـروری  یهـا   ینیازمند طلب از سستی مانند آن   در تفریط ،باشند شهوت محل

 .آن مشروع غیر استعمال یا ذکور با مقاربت شهوت مانند قوه ردائت و ،شهوت وخمود
بـه  و آنهـا  همـه  مرجـع  که خیزد بسیار یها  یبیمار آنها ترکیب و نفسانی امراض این   از
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 .است اجناس این  ،مزمن و مهلک امراض اکثر ریشه کلی طور
 خـویش  یـت عنا بـه  متعال خداوند .جسمانی و نفسانی :است دوگونه انحرافات اسباب

 موجـب  ،سـببی  از یـک  هـر  تـأثر  که طوری به ،آفریده جسمانی بنیه بر مرتبط را انسانی نفس
  ،شـود  متـأثر  وهانـد   استمرار یا عشق استیالی یا غیظ فرط از چون نفس مثال .است تغیردیگری

 نفـس  حـال  تغییر موجب نیز امراض از بدن تأثر ؛شود بدن صورت رگونیگد موجب تأثراین  
 بایـد  نفـس  معـالج  پس .ملکات و قوا کاربرد در قصور و تخیل فساد و تمیز نقصان گرددمانند

 آن  رفـع  بـه  طـب  قواعـد  روی از ،است جسمانی بنیه سبب اگر ،کند سبب حال شناسایی اول
 .گردد زایل یزن مرض ،سبب زوال به که شود مشغول

 
 ضامرا کلی معالجه روش

 امـراض  معالجـه  .قطـع  یـا  کـی  ،سم ،واد ،غذا :است چیز چهار با امراض کلیه معالجه
 رذیلت آن   زشتی باید اول ،شود مبتال نفسانی مرض به کسی اگر :است طریق بدین نیز نفسانی

 اراده بـه  سـپس  ،نیابـد  راه آن   بـر  تردیـدی  هیچ که وجهی به دریابد قاطع طور به را آن   آثار و
 در را رذیلـت  آن   مقابـل  فضـیلت  ،نشـد  حاصـل  مطلـوب  اگـر  .نمایـد  اجتناب آن   از عقالنی

 بـه  طریـق  ایـن     ؛کنـد  مبالغه وجه نیکوترین و بهترین به فضیلت آن   افعال تکرار در نظرگرفته
 .است نفس اطباء نزد غذایی درمان منزله

 طریـق  بـه  چـه  کنـد  نفـس  مذمت و مالمت و توبیخ ،مطلوب حصول عدم صورت در
 یعنـی  حیـوانی  قـوه  دو از ییکـ  تعـدیل  ،مقصـود  و نرسید نتیجه به اگر و ،عمل یا قول فکریا
 درمـان  منزلـه  بـه  روش این    ؛کنند تعدیل را آن   دیگری استعمال با باید ،باشد وشهوی غضبی
 .است دوایی

 بـرای  باید ،باشد غایت به نفس در رذیلت رسوخ و برنیاید مطلوب هم طریق بدان اگر
 تعـدیل  شـروط  و جویـد  یـاری  آن   ضـد  رذیلـت  اسـباب  گرفتن کار به از نمودنش کن ریشه

 آن  مرتکـب  ،شـود  نزدیـک  وسـط  مرتبه به و نهد انحطاط به رو رذیلت چون یعنی .نگاهدارد
 است سمی معالجه منزله به درمان طرز این    ؛کند تمایل دیگر طرف هب اعتدال از مبادا تا نگردد

 کـه  کنـد  رعایت تمام احتیاط بدان مبادرت در و نگردد متوسل بدان نشود مضطر طبیب تا که
 .نگذرد دالازاعت

 و صـعب  افعال تکلیف و تعذیب و عقوبت به باید سرانجام ،نشود حاصل مطلوب هم باز اگر
 ایـن   ؛کننـد  تأدیـب  را او ،باشـد  تـر  مشـکل  آن   انجـام  کـه  عهـودی  و نـذور  بـه  و شـاقه  اعمـال  به
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 .است عضو قطع یا کردن داغ معالجه منزله به معالجه نوع
 عـالج  طـرز  بـه  ذیـال  ،نفسانی امراض ازاله در درمان کلی های  روش به توجه با اینک

 نفسانی امراض دیگر رفع طرز قیاس این   بر تا کنیم می اشاره مهلکه امراض این   از چند مرضی
 .نباشد عذری آنها بر وقوف با را طالب و گردد معلوم آنها معالجات اعتبار و

 
 

 ینظر قوه امراض - الف
 

 تـرین  تبـاه  لـیکن  .اسـت  بسیار مراتب ،مرکب یا بسیط حالت در را نظری قوه امراض
 :است نوع آنهاسه

 از دوم نـوع  ،افـراط  قبیـل  از اول نـوع بمرک جهل - سومطبسی جهل - دومتحیر - اول
 .است ردائت جهت از سوم نوع و تفریط جنس

 
 تحیر

 مشـکله  مسـایل  در ادلـه  تعارض از که باطل و حق تحقیق از است نفس عجز ،حیرت
 و جمـع  کـه  کند ملکه خود بر را قضیه این   تذکر اول :که است آن   مرض این   رفع طرز .خیزد
 از یکـی  فسـاد  بـه  متحیره مسایل در اجمال به و ،است محال حال یک در اثبات و نفی و رفع

 و مقـدمات  دقیـق  بررسـی  و منطقـی  قـوانین  تتبـع  از بعـد  دوم هلمرح در .کند حکم دوطرف
 تـا  گیـرد  کار به طرف هر در را آنها ،تام احتیاط و وافر جوئی پی با ،قیاس صورت جستجواز

 .یابد وقوف غلط منشأ و خطا موضع به
 

 طبسی جهل
 جهل این   .است عاری علم فضیلت از او نفس که دریابد آدمی که  است آن   بسیط جهل

 تعلم به کند خود دانایی بر گمان که کسی و است نادانی درک ،تعلم شرط چه نباشد مذموم ابتدا
 .است رذیلت بدترین ،بدان رضایت و مذموم تعلم عدم ،جهل بر اطالع از سپ لیکن نپردازد
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 انسـان  فضـیلت  کـه  دریابـد  تـا  حیوان و انسان حال در است تأمل به مرض این   عالج
 بانگ به سخنانش بوده حیوانات سایر عداد در جاهل و ،است تمیز و نطق به حیوانات بردیگر

 گیـاه  چه ،نیفتد غلط به برخود انسان اسم داشتن از لذا و ،تمیز و نطق به تا است نزدیکتر آنان
 جاهـل  اگر آری !خوانند انسان ،شباهت طریق به را انسان تمثال و گویند گندم ازأجم را گندم

 کـه  ادراکـی  بـه  حیـوانی  هـر  ،چـه  است تر نازل حیوانات از رتبه در که داند می ،کند انصاف
 وجـودی  کمـال  بر نیل آمادگی و بوده مجهز ،است نیازمند نسل حفظ و معاش امور درترتیب
 فکـر  اسـت  کاینـات  اخس که جمادات فواید و منافع در اگر بلکه .هلاج خالف به خوددارد

 طلب در شده آگاه خویش طبع فرومایگی و رتبه نقصان بر بدینسان .افتد بازپس هم ازآن ،کند
 .کند حرکت وفضیلت علم

 
 مرکب جهل

 عـالم  کـه  ایـن    اعتقـاد  بـه  و باشد خالی علم ورتص از نفس که است آن   مرکب جهل
 مـزمن  یهـا   یبیمـار  بعضـی  معالجه از ابدان اطباء که چنان .کند خودداری فراگیری از ،است

 جهل به یشیاند  کج آن   با او چه ،باشند عاجز مرض این همعالج از نیز نفوس اطباء ،عاجزشوند
 .نپردازد علم کسب به و نگردد آگاه خویش

 حسـاب  مانند ریاضی علوم تحصیل به را او که است آن   مرض این   رماند طرز بهترین
 ،نمایـد  غـور  آن   در پذیرفتـه  را ارشاد این   اگر .کنند تشویق براهین فهم در ریاضت و وهندسه
 خـویش  عقایـد  بـا  منصـفانه  چون و . آید پدید وجودش در بهبودی شده خبر با یقینی ازلذت
 جهـل  مقـام  بـه  بـرده  پـی  خـویش  عقیده سستی بر ،بدنیا آن   در را بودن ییقین لذت و درافتد

 .نماید قیام تعلم به و بسیطرسد
 
 

 عدف قوه امراض - ب
 

 :است نوع سه آنها ترین تباه لیکن ،است بسیار مراتب گرچه را دفع قوه امراض
 بغض – اول
 نجب – دوم
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 فخو – سوم
 تـر  مناسـب  دائـت ر بـه  سـوم  نـوع  و ،تفریط قبیل از دوم نوع ،افراط قبیل از اول نوع

 .شود می بیان ذیال آنها درمان طریق و هریک شرح.است
 

 بغض
 جانـب  بـه  داخـل  از اسـت  حیوانی روح حرکت باعث که است نفسانی حالتی غضب

 افروختـه  خشـم  آتـش  یابـد  شدت چون حرکت این   .باشد انتقام و شهوت آن   مبدأ که خارج
 ظلمـانی  و تیـره  دخـانی  از شـریانات  و دمـاغ  ،آن زیاد حرارت از و  آید غلیان در خون شودو
 معالجه حال این   در .شود ضعیف عاقله قوه اثر و محجوب عقل نور که حدی به گردد انباشته

 آن   خاموشـی  در قـدر  هـر  چه ،است دشواری غایت در خشم آتش نشاندن فرو و تغیراحوال
 تقویت او خشم ،آرند روی خشوع و خضوع و موعظه به اگر و گردد ور شعله بیشتر ،بکوشند

 .یابد
 آن  وقـوع  احتمـال  یـا  نشـده  واقـع  هنـوز  که است امری دفع برای غضبیه قوه حرکت

 همـه  حقـد  و شرمسـاری  ،حـزن  ،غضـب  .داده رخ کـه  اسـت  امری از انتقام برای یا ،رود می
 بـه  یـا  دفعتـأ  ،ظـاهر  بـه  یا است باطن به یا روح توجه یک هر در که هستند نفسانی ازصفات
 در اما آن   از کمتر حزن در و گریزد باطن به روح ،فزع و ترس در هک چنان .زیاد یا کم ،تدریج
 کمتـر  شرمساری در و گردد سرخ رخسار و چشم که کنند توجه ظاهر به خون و روح ،خشم

 نـه  بـوده  روح آن از مراحـل  ایـن   در اصـلی  حرکت ؛است خشم نوعی خود آن   اگرچه ،آن از
 ،باشد انتقام بر قادر انسان اگر غضب و شمخ در .است حرکت در او با هم خون اگرچه ،خون
 ،شده مأیوس امکان عدم صورت در و ،گردد سرخ او صورت کرده میل ظاهر به ازباطن خون
 .گردد زرد او صورت رنگ نموده میل باطن به خون

 ؛مختلفاشیاء ترکیبات همانند است مختلف ،حال اختالف حسب به اشخاص در غضب
 ای  وپاره روغن مانند برخی ،شود مشتعل شرری کمتر از کبریت انندم ترکیبات بعضی که چنان
 و عظـیم  هـای   بیشه ،ضعیفی اصطکاک و سایش از یا آتشی کاند  از که وتر خشک چوب مانند

 رعایـت  عـدم  ،آن از وارده هـای   آسیب و غضب تهییج در است چنینمه ؛بسوزد انبوه درختان
 .سخنی کمترین کامل

 :قسمند سه غضبیه قوه جهت از مردمان
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 آنان برای هوشی و فکر ،غضب حرکت موقع در که افراطند طرف در که کسانی - اول
 .روند بیرون شرع و عقل طاعت از و نماند باقی

 عقـل  کـه  جـایی  در و ،ندارند غضبیه قوه مطلقأ که تفریطند طرف در که کسانی - دوم
 .درنیایند جا از کند غضب بر حکم وشرع

 واز جاست به شانای  غلظت و موقع به شانای  غضب ،اعتدالند ادهج در که کسانی - سوم
 .نکنند تجاوز شرع و عقل حد

 شجاعت که غضب نه حقیقت در این   و ،مطلوبست و مرغوب آن   اعتدال حد که مسلم
 نتیجـه  بـوده  ناپسـند  و مـذموم  ولی نیست غضب اگرچه آن   تفریط طرف .است نفس قوت و

 حضـرت  .اسـت  خالی غیرت از ،نیست غضبیه قوه طلقأم را او که کسی .است خواری و جبن
 زود و ندای  غضب دیربه بعضی ،اند  گونه چند غضب لحاظ از مردمان :فرماید می )ص(اکرم رسول

 ؛برگردنـد  دیـر  و ندای  غضب به زود گروهی ؛برگردند زود و ندای  غضب به زود برخی ؛برگردند
 بـه  دیر که دآنانن افراد بهترین ،میان این   رد .برگردند دیر و ندای  غضب به دیر که هستند کسانی
 راضـی  دیر و ندای  غضب به زود که آنانند اشخاص بدترین و ،گردند خشنود زود و ندای  غضب
 .شوند

 هنگامی.است روانی و روحی یها  یناراحت از یکی شدن عصبانی زود و غضب و خشم
 :فرمایـد  مـی  )ص(رماکـ  رسـول  حضرت .پوشاند می را خود چهره عقل ،زند می حرف خشم که

 )ع(علـی  حضرت. آید غالب خود خشم بر که است کسی نیرومند ،نیست بازو زور به نیرومندی
 .ندامت انجامش و است سفاهت آغازش که خشم از هیزرپ باد تو بر :فرماید می

 بررسـی  در کـه  اسـت  مهمـی  مسایل از ،انسان روانی حاالت در آن   شدید اثر و خشم
 ،روانی و جسمی خصوصیات به بنا انسان .گیرد قرار توجه مورد تدق به باید آدمی سرنوشت

 ،ظرفیـت  آن   کـه  است معینی و محدود ظرفیت دارای زندگی یها  یناگوار و شداید مقابل در
 های سلول حساسیت و استقامت .دارد او عصبی های سلول توانایی و استقامت با مستقیم رابطه
 یابـد  می کاهش عواملی بروز واسطه به و زمان مرور به بلکه ،نرفته بین از یکباره انسان عصبی

 .زند می برهم را روانی توازن و تعادل ،گشته فرسوده اعصاب کلی به که ای درجه به تا
 ،آن علـت  و است عصبی های  سلول ناتوانی و ضعف ،اعصاب فرسایش مهم عوامل از
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 کـه  هاسـت  حوصـلگی  کـم  و ظرفیتـی  کـم  ،شـتاب  ،عصبانیت ،خوری خود ،غضب و خشم
 .گردد می ها ناکامی و شکست موجب و حالی پریشان موجد ،شده انسان دامنگیر عمر درطول

 بـا  آدمـی  روان اگـر  رو ایـن    از ،نیست آرزو و مراد وفق بر همیشه زندگی وقایع چون
 مقصـد  بـه  مانده محروم روانی آسایش از ،نباشد قرین محبت و تسلیم و رضا و تحمل صبرو

 بـر  روانـی  یهـا   یناتوان و ها ناراحتی و ها عقده حاالت این   در بلکه ؛درسی نخواهد ومقصود
 .کاهد می او عصبی های سلول توانایی و استقامت از زمان رورم به گشته اوچیره

 ولـی  ،دارد خـود  بـه  ومنحصـر  خـاص  های  سلول انسان بدن اعضای از یک هر گرچه
 عصبی های  سلول و ،دارند عصبی ایه  سلول با مستقیم رابطه توانایی و استقامت نظر از همگی
 از وروانـی  روحـی  مختلـف  حـاالت  .است بدن های  سلول سایر عملکرد کیف و کم بر حاکم
ـ  روانـی  آشفتگی تأثیر جمله  هـای   سـلول  عملکـرد  دایـره  در ،عصـبی  هـای   سـلول  و مغـز  رب

 .آورد وجودمی به تغییراتی قلب و تنفس ،تناسلی ،گوارش دستگاه مانند بدن دیگر های  دستگاه
 خشـم  حال از بهتر مراتب به خاطر آسایش و شادابی موقع در ها دستگاه این هک است بدیهی

 .کنند می وظیفه انجام روانی یها یناراحت و غضب و
 مـزاج  اعتدال سختی به بلکه ،است خاطر تأثر و ماللت موجب تنها نه غضب در افراط

 سـازد  می ناتوان را قوا ،نموده تشنج و لاختال دچار را بدن آرامش و سالمتی ،زند می هم بر را
 ریشه اماند  همه در تدریج به داده قرار خطرناک یها  یبیمار معرض در پیش از بیش را وانسان

 اسـت  ممکن و اندازد می کار از را هاضمه دستگاه و مغشوش را خون گردش انتظام ،اندود می
 بـه  گـاهی  و عضـوی  فلـج  ،نگیدیوا و گنگی ،کری و کوری ،خفقان مانند خطرناکی اثرات به

 .شود منتهی مرگناگهانی
 وشهوت غضب بنده و اسیر باید انسان .است عظیم آفات و مهلکات از غضب در افراط

 شدت و سخت باد که کشتی آن   سالمت به من :فرماید بزرگان از یکی که چنان ،نگردد خویش
 امیـدوارترم  ،زند سخت نگهایس بر و افکند عظیم های  کوه دارای ای  ورطه به را آن   دریا آشوب

 ،باشـد  وتـدبیری  تأمـل  مجـال  را مالحان کشتی آن   در چه ،ملتهب غضبناک شخص سالمتی از
 عدم به که وچندان نیاید نافع ،کشد می زبانه که غضبی شعله تسکین در تدبیر و حیله هیچ لیکن
 شـر  دفـع  تـامگر  رنـد ب کار به او در موعظه یا و ،کوشند انقیاد و خضوع در و کنند اعتراف گناه
 خشـک  هیـزم  آن   بـر  اتصاال که آتشی بسان بلکه ،نیفتد مؤثر ،نشانند فرو وا خشم آتش و کرده

ــد ــر و افکنن ــه ه ــدت لحظ ــد ش ــاهمواری در او ،یاب ــات و ن ــاموزون حرک ــانای آزار و ن ش
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 .نماید مبالغه
 )ص(اکـــرم رســـول حضـــرت ،گردیـــده وارد غضـــب نکـــوهش در بســـیار اخبـــار

 نیـز  )ع(صـادق  حضـرت  .را عسـل  سـرکه  کـه  چنـان  کنـد  می فاسد را مانای  ،غضب:فرماید می
 دل غضـب  کـه  اسـت  روایت حضرت آن   از باز و ؛است بدی و شر هر کلید غضب:فرماید می
 خـود  عقل بر ،نباشد مالک را خود غضب که کسی :اند   فرموده بزرگان .نماید راهالک دانا مرد
 .مالکنیست نیز

 !اسـت  مردانگـی  نشـانه  غضـب  شـدت  کـه  ننـد ک تـوهم  چنان بعضی که است عجب
 موقـع  در چـه  ،عـاقالن  نه است دیوانگان و اطفال مانند غضبناک شخص افعال که درصورتی
 گـویی  هـرزه  و دشـنام  و فحش مانند ناشایست امور و زشت حرکات ،غضب شدت استیالی
ـ  ،زنـد  می سر او از رکیک وسخنان  شـجاعت  و مردانگـی  و عقـل  نشـانه  عمـال ا ایـن  هچگون

 و شـرف  و مردانگـی  نـه  است فضیحت و مذمت و تمسخر سزاوار صفت این   صاحب؟است
 .سـالم  افـراد  و جوانان و مردان از است بیشتر بیماران و کودکان و زنان در صفت واین ،عزت

 بتوانـد  غضـب  غلبـه  هنگـام  بـه  کـه  اسـت  کسـی  شـجاع  :فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت
 .خویشتندارباشد
 نیـز  آثاری و لوازم ،است خبیثه صفات از و عظیمه مهلکات از غضب که این   بر عالوه

 نهـا ای  همـه  که ،آنان سر افشاء و شماتت ،مسلمین عیوب اظهار ،دادن دشنام مانند دارد دنبال به
 آن  غضـب  لواحـق  جملـه  از .نشود صادر عاقلی هیچ از که اند  مهلکه صفات و پست ازاخالق

 غضـب  لواحـق  .گـردد  خـاطر  افسـرده  و شـیمان پ آدمی ،آن آتش فرونشستن از بعد که است
 شـماتت  ،فرومایگـان  استهزای ،آنان تألم و دوستان دشمنی ،مجازات انتظار ،ندامت :از عبارتند
 زیراکه است غضب علل درمان در هفتگانه لواحق این همعالج .ابدان تألم و مزاج تغیر ،دشمنان

 بـه  ،مانـد  جا به مرض از یچیز ندرت به اگر و است مسبب شدن رفطبر موجب ،سبب رفع
 .باشد سهل آن ازاله عقل تدبیر

 :است چیز ده غضب اسباب
 بعج – اول
 رافتخا – دوم
 ءمرا – سوم

 جلجا – چهارم
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 حمزا – پنجم
 رتکب – ششم
 ءاستهزا – هفتم
 رغد – هشتم
 مضی – نهم
 .باشد حسادت و منافسه موجب که نفایسی طلب - دهم
 آن  شایسـته  کـه  منزلتـی  اسـتحقاق  بـه  خـویش  فـس ن در است کاذبی گمان ،عجب اما

 نیست منزلت آن   سزاوار که داند ،یابد وقوف خویش یها  یکاست و عیوب بر چون لیکن.نباشد
 .خلق میان است مشترک فضیلت که نیزداند و

 ،بوده زوال و آفات معرض در که خارجی چیزهای به است مباهات آن   و ،افتخار اما و
 رفـتن  غـارت  به و شدن غصب از کنند فخر مال به اگر چه .نباشد قیوثو ها آن   ثبات و بقا به
 نـه  اسـت  مادران و پدران حق ،فخر آن   حقیقت در ،کنند افتخار نسب به اگر و نباشند منای  آن

 هـای   نسـب : »باعمالکم وأتونی سابکمانب تأتونی ال« است فرموده )ص(اکرم رسول ضرتح .فرزندان
 .کنید عرضه من به را آنها و گوئید سخن خود اعمال از کهبل ،ننمائید مطرح من پیش را خود

 قـوام  .باشـد  خصـومت  و دشـمنی  جادای  و الفت زوال موجب ،لجاج و ستیزگی یا مراء
 .است عالم نظام رفع و دفع موجب لجاج و مراء و است محبت به عالم

 به ،اعتدال حد در شوخی توقف لیکن و است پسندیده ،باشد اعتدال قدر به اگر ،مزاح
 حـد  از نماینـد  شـروع  چـون  لـیکن  ،کننـد  اعتـدال  قصـد  مردمـان  اکثـر  .باشـد  دشوار غایت

 پـس  .گیرند دل به یکدیگر کینه ،طرفین و کشد غضب و خشم به کار که آنجا تا وسطبگذرند
 .نیست جایز ،نگهدارد ازهاند واندت نمی که کسی برای مزاح

 عجـب  صـاحب  که است این   واند  میان فرق و ،است عجب به نزدیک آن   و ،تکبر اما و
 بـه  متکبـر  لـیکن  ،دارد خـود  به که گمانی جهت به گوید دروغ خویش نفس بر وخودپسندی

 .باشد خالی گمان این از اگرچه گوید دروغ دیگران
 نفـس  ،باشـد  موصـوف  فضـل  و حریـت  به که کسی و است جاهالن افعال از استهزاء

 .دهند بدو شاهان خزاین اگرچه آرد جهل معرض در که دارد آن از تر گرامی را خویش
مراتـب  سـایر  و مقـام  و مـال  جهـت  از بیشتر آن   استعمال و است بسیار وجوه را غدر

Kolbeh
Sticky Note
خیانت کردن - بی وفایی کردننقض عهد - بی وفایی خیانت - مکر و فریب
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 پسـندیده  ،باشد انسانیت مایه کاند  را او که کسی پیش وجه هیچ به غدر .باشد انتقام و شهوت
 .نشود معترف بدان کسی رو این از ،نیست

 انتقـام  در تعجیلـی  را عاقـل  .است انتقام جهت هب دیگری بر ظلم تحمل تکلیف ،ضیم
 دیگـران  یا او بر ظلم از معنوی مهم خسارت نماید یقین که عقل با مشورت از بعد مگر نباشد
 .حلم فضیلت حصول از پس مگر نشود حاصل این و ،شد خواهد وارد

 حریصـان  از عظـیم  خطـای  بـر  اسـت  مشتمل ،محاسده و منافسه موجب نفایس طلب
 طبـع  . آیـد  حاصل آن   تبعیت به که جزعی و آنها فوت نگرانی جهت به مقام و تثرو صاحب
 چـون  و ،نشـود  راضـی  آفـات  یافتن راه به جز ،فساد و دگرگونی و تغیر بر است مقدر دنیاکه

 و گـردد  ظاهر وی در مصائب اصحاب حالت ،شود مبتال یچیز دادن دست از به دنیا حریص
 شـود  فاش آن   نظیر طلب در او حاجت و فقر ،گشته فواق او وهاند  و عجز بر ودشمن دوست

 .گردد کم دلها در او ومنزلت قدر و
 غضـب  چـه  ،باشـد  آسـان  او بـر  غضب عالج ،کند رعایت را عدالت شرایط که کسی
 از ،باشـد  قبـایح  مصـدر  کـه  را خلقی نشاید و ؛افراط جانب در اعتدال از خروج و جوراست
 .شمارند جمیله صفات

 و کبـر  ماننـد  آن   هیجـان  اسـباب  محـو  در کنـد  سعی که استین   ا غضب عالج طریق
 نیسـت  ممکـن  غضب رفع نهاای  وجود با چه ،مقام و مال حب ،دشمنی ،حرص ،استهزاء ،لجاج
 آثاری و اخبار نماید مالحظه همچنین .است آسان و سهل غضب بردن بین از ،نهاای  بازوال ولی
 ثــواب و مـدح  در کــه را احـادیثی  و اخبـار  گــردد متـذکر  و هآمـد  غضــب مـذمت  در کـه  را

 .است حلم که غضب ضد فواید در کند تأمل نیز و شده وارد ازغضب خویشتنداری
 صـدور  از را خـود  و آن   در کنـد  تفکـر  ابتـدا  باید شود می صادر انسان از که فعلی هر
 و غالـب  شـان ای  غضـبیه  قوه که کسانی مصاحبت از کند اجتناب و ،نماید محافظت آثارغضب

 مردانگی نشانه را آن   و باشند می خود غیظ تسکین و انتقام صدد در بوده خالی حلم تازفضیل
 بـه  بـوده  استوار کوه مانند که کسانی و وقار و حلم و علم اهل با کند همنشینی نیز و .پندارند
 .آیند نمی در جا از ضعیفی هرباد

 آن  باعـث  کـه  عقل نقصان و دل بیماری از مگر نیست غضب که شود متذکر انسان باید
 اوبر قدرت از است برتر خدا قدرت که آورد یاد باید .آن قوت و شجاعت نه است نفس ضعف
ضـعیف  آن   از اسـت  نـاچیزتر  الهیـه  قاهره قوه جنب در او قدرت و ؛کند می غضب که ضعیفی

Kolbeh
Sticky Note
ظلم - ستم



 75 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 گردد تر قوی وی از تا دهد قوت را ضعیف آن   روزگار که بسا بداند نیز و او قدرت جنب در
 .برآید مکافات و انتقام صدد ودر

 متحـرک  او اعضـای  و متغیـر  او صـورت  چگونـه  ،غضـب  وقـت  در کـه  نماید تصور
 .اسـت  قـانون  و قاعـده  مطـابق  غیـر  گفتـارش  و بیـرون  طبیعی نظم از کردارش و ومضطرب
 و است محترم و عزیز بصیرت صاحبان نظر در و قاهر و غالب بردباری و حلیم هر بایددریابد
 )ص(اکـرم  رسـول  حضـرت  .مقـدار  بـی  هـا  دیـده  رد و مغلـوب  ،الحـال  مضطرب هرغضبناک

 و وضـو  ؛بخوابـد  نشسـته  اگـر  و بنشیند ستادهای  اگر ،شده عارض او به غضب که کسی:فرموده
 .است مفید نیز غضب آتش تسکین برای سرد آب با غسل

ن  آ بد آثار ،عاقله قوه حاکمیت بدون که است انسان اصلی و فطری امور از غضبیه قوه
 کـه  آن   از غافـل  ،انـد   کرده پیشه را جهل ،غضب افراط اثر در که خردمندان بسا .رسد ظهور به

 اسـت  بالیـی  ،تنـدخویی  و غضـب  شدت .است انسانیت و حیاء و مالیمت در انسان عظمت
 .اند فرموده اکبر جهاد را آن بزرگان که چنان ،است نفس با جهاد ،غضب خوردن فرو و عظیم

 آتش مانند ،معرفت از ای  بهره چندان نه و دارند انتقام بر قدرت نه که اشخاصی غضب
 .اسـت  سـر  کشـف  و شماتت ،بدگویی ،حسد و حقد در غالباً آن   ظهور که است خاکستر زیر

 بـاز  ،باشـد  صـالح  مخالف و فساد سبب ولو ناشایست افعال و اخالقی رذایل همه درارتکاب
ـ  به که ،حسد رذیله در زج است حظی را نفس هم  ثمـری  تلخکـامی  و عـذاب  و رنـج  از رغی

 آتـش  به را حسود همواره که است حسد دردها ترین عادل :اند  فرموده حکماء که چنان ؛ندارد
 .بستاند او از محسود داد بسوزدتا

 از علـم  بـه  و کنـد  مقهـور  را طبیعـت  ایـن    حلم به چون مردانگی و شجاعت صاحب
 و مؤاخـذه  یـا  پوشـی  چشـم  و عفـو  به ،شود داخل که حالی هر در ،نماید اعراض آن   اسباب
 .نماید رعایت ،است عدالت شرط که را اعتدال و نگاهدارد عقل سیرت ،انتقام

 یکـی  .نمـود  اقـدام  او نقـص  و عیـب  ذکـر  به جهال از یکی که کنند حکایت ملکی از
 دیگران عبرت موجب و ستدای  باز فعل این   از ،دهد فرمان عقوبت بر ملک اگر گفت ازخواص

 بـه  و گـردد  تر خیره عقوبت پی در اگر چه ،است دور من رأی از معنی این   گفت لکم .شود
 .باشم کرده موجه مردم پیش را او عذر و داده درازی زبان ماده را او ،پردازد من معایب افشای

 این  در ،است آن   زمینه بردن بین از به آن   درمان و است غضب ،نفس امراض بزرگترین
ای  گونـه  به را عمر لحظات بتواند انسان اگر .گردد آسان غضب لواحق و اعراض دفع صورت
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 امکانـات  حـدود  در صـورت  ایـن    در ،باشـد  امـان  در روانـی  یهـا   یناراحت از که کند سپری
 امانـد   متشـکله  اجـزاء  توانـایی  و اسـتقامت  از و خود فیزیولوژیکی تخصوصیا و ازاستعدادها

 سـبب  کـه  نمایـد  طـی  نـوعی  بـه  را عمـر  لحظـات  اگـر  لـیکن  ؛گـردد  می برخوردار خویش
 .شد خواهد محروم مطلوب سالمتی نعمت از ،گردد عصبی های ضعفسلول
 بـر  روانی یها  یناتوان و ها عقده و داشته کار و سر خوری خود با مدام آدمی روان اگر

 از او روان اگـر  ولـی  .گردد سپری خاطر دغدغه با عمر ،نموده مشوش را خاطر ،شود اوچیره
 هـای   آالیـش  از دیگـر  سوی از و ،باشد قرین محبت و تسلیم و رضا و تحمل و صبر با یکسو
 .نباشد عصبانیت و خودخوری برای محلی دیگر ،شود پاک ذهنی

 سـاکن  محبـت  و صـبر  در که کسی .نمود مداوا محبت و صبر با باید را غضب بیماری
 کـه  اسـت  ای  هرمنـد  انسان قلب :فرماید می )ع(علی حضرت .است ساکن خدا پیشگاه در است
 خوشـی  و سـعادت  بـرای  کـه  اسـت  کسانی آن  از خوشی .کرد رام محبت و مهر با را آن   باید

 هـدایت  را گمراهـان  ،توانـا  را ناتوانـان  ،شـاداب  را پژمردگـان  ،محبـت  .کننـد  تالش دیگران
 رادمـردان  جـاودانی  سـرمایه  محبت .بخشد می جان را دالن خسته ،نموده امیدوار را ومأیوسان

 و مهـر  بـا  وجودشـان  کـه  کسـانی  .بخشـد  می حیات نفخه را ناتوان روح محبت .تاس جهان
 مفهـوم  و معنـی  جـای  .انـد   آمـده  در آدمـی  هیئت هب که هستند فرشتگانی ،شده آمیخته محبت
 در بایـد  را محبـت  حقیقـی  مفهـوم  و معنـا  .است خالی آن   اصطالحی معنی در محبت حقیقی
 .کرد جستجو واقعی های انسان وجود در و سرافراز های وجدان و منور های وروان پاک قلوب

 او آسـانی  بـه  غضب قوه که طوری به است نفس اطمینان آن   و است حلم غضب ضد
 خشـم  بـردن  فـرو  غـیظ  کظم .نگرداند مضطرب را او بزودی روزگار مکاره و ندهد راحرکت

ـ  ضـدیت  لـیکن  نیسـت  حلم گرچه غیظ کظم .نگاهداشتن غضب حالت در را خود و است  اب
 اخـالق  از و غضب ضد شریفه صفت دو این   پس ،دکن ظهور آن   آثار گذارد نمی داشته غضب
 .اند وفاضله حسنه

 ،نفعـی  و اثـر  حلـم  بـدون  را علـم  بلکه ،است نفسانیه کماالت اشرف علم از بعد حلم
 بـا  نیـز  حلم شده علم مدح هرجا رو این   از ،نیست ثمری بردباری باغبانی بی را دانایی وشجره

 کـن  نیاز بی علم سبب به مرا خدایا :کند می عرض )ص(اکرم رسول حضرت .است شده کرذآن  
 بلنـد  مرتبه :فرمود نیز و ،است انبیاء طریقه حلم :فرماید می همچنین .ده زینت حلم صفت وبه

کـه  هـر  بـا  کنی پیوند :فرمود ؟شود می حاصل چیز چه به کردند عرض ،کنید طلب خدا رانزد
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 حلـم  و ،سـازد  محـروم  تـرا  خـود  نیکی از هرکه با کنی احسان و نیکی و ،کند قطع ترا دوستی
 آنها از یکی هرکس که است چیز سه :فرماید می باز و .کند رفتار تو با نادانی هب که هر با بورزی

 حلمـی  دوم ،دارد بـاز  معاصی از را او که تقوایی اول ،ندهد فایده او عمل هیچ ،باشد نداشته را
 .کند زندگی مردم میان در آن با که نیک خلق سوم ،سازد کوتاه را خردان کم زبان آن با که

 و عزیزنکـرد  نـادانی  و جهالت به را کسی هرگز متعال خداوند :فرماید می )ص(خدا پیامبر
 است کافی که است روایت السالم علیه صادق حضرت از .نگردانید ذلیل حلم و علم با را کسی
 .او یاری و نصرت برای هرکس حلم

 حلـم  ،آن بـه  مـداومت  بـا  اما ،نرسد حلم قدر به شرافت و فضیلت در گرچه غیظ کظم
 کـه  تحلم به حلم و شود حاصل تعلم به علم :فرماید می )ص(االنبیاء خاتم حضرت .شود حاصل
 و فرموده مدح ،برند فرو خود خشم که را کسانی کریم قرآن در متعال خداوند .است غیظ کظم
 .است بسیار ،اخبار و آیات نیز حلم ثواب و اجر ثرتک و فضیلت در
 

 یانتقامجوی
 بـه  مقابلـه  صـدد  در او ،کرد بدی او به کسی چون یعنی است انتقامجویی دیگر صفت

 کـه  تهمـت  به تهمت و فحش به فحش و غیبت به غیبت تالفی مانند ،برآید آن   از بدتر یا مثل
 کسـی  اگـر  :فرمـوده  )ص(اکـرم  رسـول  حضرت .است محرمات از شرعاً تردید بدون نهاای  همه

 مـرد  بـر  پس .اوست در آنچه به مکن سرزنش را او تو ،توست در که یبعی به کند تراسرزنش
 شرع دایره از پا و کند بسنده شریعت در مقرره جزای به ،رسید او به ظلمی اگر که دینداراست

 .ننهد بیرون
 در تأمـل  سـپس  ،تآخـر  و دنیـا  در آن   عاقبـت  بدی در است تفکر ،انتقام ترک عالج

 خداونـد  .اسـت  بسـیار  عفـو  حسـن  و مدح در اخبار و آیات   و ،است عفو که انتقام فوایدضد
 فرمایـد  مـی  بـاز  و »الجـاهلین  عـن  اعـرض  و بـالعرف  وأمـر  العفو خذ« فرماید می کریم درقرآن متعال

 .»للتقوی اقرب تعفوا انو« نیز و »رحیم غفور واهللا لکم اهللا یغفر ان تحبون اال اوولیعفواولیصفح«
 

 یدرشت و غلظت
 مردمـان  نفرت سبب که کردار و گفتار در است درشتی و غلظت ،رذیله صفات از یکی

به ارشاد و مهربانی مقام در عالم خداوند نروای  از .شود زندگی امور اختالل به منجر و آدمی از



 78 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 هآیدکـ  می بر اخبار بعضی از .»حولک من فضوانال القلب غلیظ فظا کنت لو و« فرماید می خود پیغمبر
 هرعـاقلی  بـر  پـس  .است شیطان لشگر به پیوستن و مانای  سلب سبب خویی درشت و غلظت
 کنـد  فکـر  سـخنی  هـر  گفـتن  و هرکـاری  به اقدام از قبل که این   و ،آن از احتراز نهایت است

 خـود  و آورد یاد به را رفق فضیلت و ،نگردد صادر او از درشتی و غلظت که نماید ومواظبت
 .گردد ملکه را او شریفه صفت این تا ددار وا آن رابر

ـ  است نیکان اخالق و مؤمنین صفات از نرمی و رفق  )ص(رسـل  اشـرف  جهـت  ایـن  هب
 رفـق  :فرمایـد  مـی  باز و .دیدی نمی آن   از نیکوتر نهای  هر ،دیدنی بود چیزی رفق اگر :فرماید می

 ایـن   مگر برنداشتند جا هیچ از و داد زینت را آنجا که این   مگر نگذاشتند جا هیچ به را ونرمی
 دوسـت  و اسـت  رفـق  صـاحب  و مهربان خدا :فرماید می بزرگوار آن   .کرد معیوب را آنجا که
 و ،مبـارک  نرمـی  و رفـق  کـه  اسـت  روایـت  حضرت آن   از و ؛باشد چنین که را داردکسی می

 هرکـه  و ،ادنـد د او به آخرت و دنیا خیر ،دادند نرمی و رفق را که هر نیز و ؛است شوم درشتی
 .نمودند محروم آخرت و دنیا خیر از ساختند ممحرو نرمی و رفق از را

 بـه  .اسـت  نرمـی  و رفـق  در آدمـی  زندگی و عیش نصف :فرماید می )ع(کاظم حضرت
 انجـام  درشـتی  و خشونت به هرگز ،شود می انجام مدارا و رفق به که اموری شده ثابت تجربه
 روی بـه  و رسـد  آدمـی  به که است ناگواریی تحمل آن   و است رفق به نزدیک مدارا .یابد نمی
 درجات و بلند مراتب به آخرت و دنیا در را آدمی که است صفاتی جمله زا مدارا .نیاورد خود

 .رساند ارجمند
 

 یخلق کج
 و اسـت  درشـتی  و غلظـت  بـه  نزدیـک  کـه  اسـت  خلقـی  کـج  رذیله صفات از دیگر
 قـوه  نتـایج  از کـه  صـفت  ایـن    .باشد می قیخل کج ثمرات از درشتی و غلظت که آشکاراست

 او از را هـا  طبـع  و افکنـد  مـی  مـردم  نظـر  از ،کرده دور خلق و خدا از را انسان ،است غضبیه
 کج معالجه طریقه .نیست خالی غم و وهاند  و الم و حزن از ای  لحظه ،خلق کج .گرداند متنفرمی
 صـفت  ایـن  هک شود مصمم و ،دکن یاد را آن   اخروی و دنیوی مفاسد انسان که است آن   خلقی
 .گردد ملکه را او شریفه صفت این هک گراید خلق حسن به چندان و کرده دور خود رااز

 گواهی آن   حسن بر نقل و عقل و است فاضله ملکات و صفات شرایف از خلق حسن
مـردم  خـویش  امـوال  به که ندارید را آن   امکان اگر :فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت .دهند
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 .کنید مالقات رویی گشاده با را آنان ،دهید توسع را
 خلـق  خـوش  کـه  آن   :فرمـود  ؟است کدام مؤمنین افضل که کردند عرض جناب آن   به
 ،مـن  بـه  قیامـت  روز در شانای  نزدیکترین و من پیش مردم ترین محبوب :فرمود باز و .تراست
 یخ خورشید که نچنا گدازد می را گناه خلق حسن :فرموده نیز و .است آنان ترین خلق خوش

 .را
 کامـل  او در خلـق  حسـن  کـه  ایـن    مگـر  برنیانگیخـت  را پیغمبری هیچ متعال خداوند

 و پیغمبـران  سـرور  .است برگزیدگان اخالق اشرف و پیغمبران صفات افضل ،خلق حسن.بود
 خداونـد  لـذا  ،داشـت  قـرار  آن   نهایت در و رسیده غایت به صفت این   در )ص(جان و سیدانس

 خلـق  لعلـی  کان« :فرماید او ثنای و مدح مقام در خویش حبیب به خود نعمت اظهار برای عالم
 .»عظیم

 
 یدشمن و عداوت

 ،گیـرد  دل در را دیگری دشمنی هرکه .است دشمنی و عداوت ،رذیله صفات از صفتی
ـ   درصـدد  ،آشـکار  و علنی طور به یا و کشد فرصت انتظار و کند پنهان را آن   یا  آن  آزار و ذاءای

 ،اسـت  اول قسـم  ثمـرات  از که عداوت را دومی و گویند کینه و حقد را اولی . آید بر شخص
 و حقـد  .بـردارد  کار روی از پرده شده عاجز آن   حفظ از دل خزانه ،گیرد تقو چون زیراکینه

 پنهـان  را خـود  خشـم  ،دیگر مصلحتی یا انتقام از عجز علت به که است غضب ازثمرات کینه
 .است رذیله اخالق و مهلکه صفات از قسم دو هر ؛شود حاصل کینه طریق وبدین کند

 ،غیبـت  ،حسد مانند گردد متولد دشمنی و عداوت از دیگر مهلکه صفات اوقات اغلب
 موجبـات  از و محرماتنـد  همـه  کـه  نهـا ای  امثـال  و اسـتهزاء  ،عیب اظهار ،شماتت ،بهتان ،دروغ

 عـداوت  و بغـض  خـود  اتنهـ  ،نشود حاصل هم نهاای  از یک هیچ فرض به اگر .دنیا و فساددین
 صـفت  ایـن    .اسـت  آزار در و متـألم  آن   از روح و بیمار آن   از قدسی نفس که است ازامراضی

  ،گردانـد  مهجـور  باال عالم ساکنان مصاحبت و مجالست از و دور الهی قرب بساط از را آدمی
 .نشود توز کینه مؤمن که استاین 

 نمایـد  منـع  نیکـان  و اخیـار  هشیم و مانای  اهل شیوه از را خود صاحب عداوت و بغض
 و ،دارد دشـمنی  او بـا  کـه  کسی به نسبت همنشینی و مرافقت و مهربانی و فروتنی و ازبشاشت

 میـان  حـایلی  و کند ضعیف را مانای  ای  درجه به نهاای  از هریک .دارد باز او نیاز رفع و یاری نیزاز
دشـمنی  و عداوت و نکوهش رد بسیار آثار و اخبار جهت بدین ؛شود تقرب بزم اریافتگانب اوو
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 کشته که بدرود همان ،بکارد عداوت تخم هرکه :فرماید می )ع(صادق حضرت .است شده وارد
 .است

 غیـر  کـه  است ای  شجره دشمنی و عداوت که این   در است تأمل ،صفت این   درمان راه
 صـاحب  کـام  بـه  جانگـداز  زهـر  جـز  کـه  اسـت  ساغری و ،ندارد ثمری دنیا در الم و ازاندوه

 تیشه به بنیادش که ها عزت بسا ،برنخیزد آن   از کدورت دود جز که است آتشی و ،ودنریزدخ
 مقابـل  طـرف  بـه  ضـرری  ،دشـمنی  و عداوت از غالباً .است دهیگرد مختل و سست ،عداوت
 .رساند الیم عذاب به را خود صاحب ،صفت این عاقبت نرسدو

 بـاقی  حـالتی  در را نخویشـت  عـاقلی  هـیچ  که دریابد تأمل با چون صفت این   صاحب
 دوسـتانه  رفتـار  او با که نماید سعی ،دشمن به سودش و رسد او خود به مضراتش که نگذارد
 وی یها  ینیک محافل و مجامع در و کند تالش نیازش رفع در و آورد عمل به مشفقانه وگفتار
 دادن شـمالی گو با طریق بدین تا کند احسان و نیکی او به دیگران از بیش هبلک ،نماید رااظهار
 نیسـت  روا آن   افشـای  ،کنـد  معصیت خلوت در مؤمنی اگر .گردد غالب شیطان بر ،خود نفس
 صـورت  در و اوسـت  ارشـاد  و راهنمائی وظیفه ،اول وهله در ،علنی ارتکاب صورت در ولی
 .او به است حجت اتمام و مناسب یتهدای و تربیتی رفتار ،تأثیر عدم

 غیـر  بـه  نسـبت  وظیفـه  ولـی  ،هـم  بـه  نسـبت  است مؤمنین وظیفه ،مذکور نکات البته
 بـه  نسبت آنان از اذیتی و آزار احساس عدم صورت در .است حجت اتمام و ارشاد ،مانای  اهل

 اسـالم  به ندهای  در تا شود محبت رعایت المقدور حتی باید ،آن صدور عدم به یقین و مسلمین
 پنهـانی  :اسـت  گونـه  دو بر دشمنی .بدارند دشمن را دین دشمنان مسلمانان یداب اال و ،بگروند
 کـدام  مختلـف  شـرایط  در کـه  دهـد  مـی  نشان بینانه واقع بررسی .آشکارا و علنی یا و درقلب

 نکـرده  خـارج  تعـادل  حد از را انسان ،حق رضای به عداوت و دشمنی چنین .است یکصالح
 ضبغ و دشمنی پس .است تعالی  حق نزد پاداش و عنویاتم تقویت و قلب صفای سبب بلکه
 بـرای  نه خداست برای او خشم که زیرا ،ندارد ضرری صادره معاصی و فسق و کفر جهت به

 .خویش
 

 بعج
 بزرگشـمارد  را خود کسی که است  آن عجب .است عجب ،غضبیه قوه تابعه صفات جمله از

عجـب  همچنـین  .نـه  یـا  باشـد  کمـال  الواقـع  فـی  آن   خـواه  ،بینـد  خـود  در کـه  کمـالی  جهت به
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 نعمتـی  صـاحب  اگـر  پـس  .آن منعم از غفلت و خود در است نعمتی ای صفت شمردن بزرگ
 جهـت  از نـه  فرمـوده  کرامـت  را او خـویش  لطف به که داند العمت خداوند از را آن   یاصفتی
 .بود نخواهد عجب ،خود استحقاق

 جـالل  و عـزت  و کمـال  و عظمت که پروردگار به است معرفت ،عجب درمان طریقه
 تـر  قلیـل  قلیلـی  هـر  از و تـر  ذلیل ذلیلی هر از او خود دریابد هک این   و ،نیست او جز سزاوار
 ؟کـار  چـه  عجـب  بـا  را او پس ،نیست او خور در خاکساری و مسکنت و ذلت از وغیر است
 ،او نهایـت  بـی  کمـاالت  از جملگـی  کمـاالت  و خداست از همه لافعا و آثار و وکمال وجود
 اختـه اند  همگـی  گـردن  بـر  بنـدگی  قطو و نهاده کاینات جمله دوش بر ذلت غاشیه که اوست
 قتـل « کنـد  مـی  بیـدار  عجب خواب از را او مقدس آیات   نای   ،باشد بصیرتی را اگرکسی .است

 : »شـره ان شـاء  اذا ثـم  فـاقبره  اماتـه  ثم یسره السبیل ثم فقدره هقخل نطفه من خلقه ء شی ای  من مااکفره انسناال
 ازهانـد   و کـرد  خلقـش  ای  نطفـه  از ؟فریـده آ چیز چه از را او ،است ناسپاس چه بادانسان کشته

 ،نهـاد  قبـرش  در و رسـانید  مـرگش  به آنگاه ،گردانید آسان او بر را راه سپس ،بخشید مقررش
 .دزبرانگی را او بخواهد چون سپس

 نطفـه  از ،چیزهـا  تـرین  پسـت  از را او متعـال  خداونـد  ،بود عدم نهانگاه در اول ،انسان
 و تـر  پسـت  چیـز  همـه  از خلقـتش  مـاده  و عدم او ابتدای که یانسان .میرانید را او بعد آفریدو
 او نه و اختیاری خود از نه ،ذلیل و عاجز میانه این در مسکین آن  ،تر متعفن اشیاء ازهمه آخرش

 او مرگ نه ،خستگی و صحت و تشنگی نه و است اختیار به او گرسنگی نه ،کاری بر قدرت ار
 و دارد اختیار را خود خیر نه ،ضرر نه و است مالک را خود نفع نه ،زندگی نه و اوست اراده به
 ،ندک می فراموش بماند او یاد به امری که کند می اراده ،تواند نمی بداند چیزی خواهد می ،شر نه
 آن  خـوردن  از اوسـت  کشنده که غذایی ،رود نمی او خاطر از کند فراموش را چیزی خواهد می
 از سـاعتی  هـر  ،اسـت  نـاگوار  او کـام  در اوسـت  حیـات  باعـث  کـه  دوایـی  و اسـت  اختیار بی

 و ، آیـد  چه او سر بر که دارد خبر نه ،نه مطمئن روزگار آفت از ای  لحظه هر و ،نه منای  ای  حادثه
 مسـلط  او بـر  مزمنـه  گونـاگون  هـای   مرض .زاید چه او جهت به روزگار فردا که است طلعم نه

 میـل  طرفی هر وبه کمینش در آفتی ردآو بر سر هرجا از ،آماده او جهت به صعب یها  یوبیمار
 کـردن  ویـران  در یـک  هـر  و کـرده  اجتماع وجودش در متناقض اخالط ،قرینش ای  حادثه کند

 غافـل  خـود  از بینـوا  بیچاره .است اجتهاد و سعی در دیگری ضد به دنشب ساختمان از جزوی
و ضـاء اع از متـاعی  دزدی گوشـه  هـر  از و دهـد  روی ای  حادثـه  بـدنش  حجـره  در لحظه وهر
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 هـم  از بـدنش  اجـزای  ،شـوند  غافـل  او از نفـس  یک باال عالم کارکنان اگر .برد می جوارحش
 یقـدر  ال مملوکـا  عبدا« نماند باقی او از نشانی بردارند وا از دست اعلی خطه نگهبانان اگر پاشدو
 .»ء شی علی

ن  ای آخرش اما ،است بیچاره انسان احوال وسط این   و !ورزد عجب او که سزد کی پس
 شـیرازه  و گردد گندیده جیفه بدنش و کشد بیرون عاریت سرای این   از رخت و بمیرد باید که

 افتـد  جـدا  یکـدیگر  از بنـدش  بنـد  ،یابـد  تغییر زیبایش صورت ،بریزد هم از وجودش کتاب
 زمانی و گران کاسه لگدکوب گاهی او خاک و ،شود خاک آن    از بعد و بپوسد واستخوانهایش

 پردازنـد  عمـارتی  گلـش  از زمانی و سازند خشتی خاکش از گاهی .ددگر زنان خشت پایمال
 بـیلش  سـر  بـر  بیلـداران  ای  لحظـه  و آورند در پایش از کلنگی ضرب به داران کلنگ وساعتی
 .برآرند

 را او بالهـای  و کننـد  زنـده  را او بـاز  ،بگـذرد  کهنـه  خـاک  ایـن    بـر  روزگـاری  چون
 به و آورده بیرون قبر از را او ،درآورند اول تهیئ به ساخته جمع را متفرق خاک ذرات.بنمایند

 رنـج  چـه  وقـت  آن  در کـه  آه .آورند در محشر هولناک صحراهای به و کشند قیامت عرصات
 کـوثری  و دلگشا بهشتی ،مشتمل ها عذاب انواع بر دوزخی و مشتعل و تهخافرو آتشی ،هابیند
 بـه  زیـرک  حسابرسـان  ،گشـوده  افعـال  دفترهـای  و کـرده  پـا  بـر  اعمـال  ترازوی ،بخشا فرح

 ،بینـد  مؤاخـذه  و محاسـبه  معـرض  در حساب روز دفترخانه در را خود ناگاه ،ستادهای  محاسبه
 الـذین  هـا   ای  یا« دهند او چپ یا راست دست به را او اعمال هنام و ستادهای  شداد و غالظ مالئکه
 امـرهم  مـا  اهللا یعصـون  ال شـداد  غـالظ  مالئکـه  هـا   یعل والحجاره وقودهاالناس نارا اهلیکم و فسکمانقوا آمنوا

 هـا  نافرمـانی  وقـت  ایـن    در کـه  آه ،نیفتـاده  قلـم  از یکـی  کـرده  آنچـه  هر .»یؤمرون ما ویفعلون
 کنـت  لیتنی یا« :گفت خواهد که آورند در عذابش به مؤاخذه موقف در و ندای  غالب برحسناتش

 اسـت  تأمـل  آن   لیتفصـی  عـالج  اما ،است عجب اجمالی عالج ،مذکورات این   در تأمل .»ترابا
 .پردازد آن چاره به باید پس ،عجب دراسباب

 ،ورع ،تقـوی  ،اطاعـت  ،عبـادت  ،معرفـت  ،علـم  :از عبارتنـد  عجب اسباب اوقات اکثر
 .ذکاء و فهم و زیرکی و انصار و اعوان بسیاری ،قوت ،تسلط ،اقتدار ،مال ،جاه ،نسب و حسب

 اورا و شناسا خود به را آدمی که تاس آن   حقیقی علم بداند باید انسان ؛علم به عجب اما
 ،سـازد  آگاه خداوندی جالل و عزت و عظمت از را او .کند دانا امور خاتمه تشویش و خطر بر

 چنـین  کـه  نیسـت  شـکی  .بس و است تعالی و تبارک خداوند سزاوار کبریا و بزرگی که بفهمد
قصـور  بـه  تـرف مع را او و نمایـد  زیـادتر  را آدمـی  مسکنت و خواری و مذلت و فوخ علمی
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 علـم  حقیقتـأ  کـه  است دنیوی علم یا ،نسازد متنبه نهاای  به را آدمی که علمی پس .سازد خویش
 دل کـه  آن   از قبـل  و اسـت  الـنفس  خبیث آن   صاحب یا ،است صناعات و فنون از بلکه نبوده
 .است نهاده خویش دل زار شوره در را علم شجره ،دساز پاک رذایل از خودرا

 ،خوشـگواری  و صـافی  نهایـت  در  آیـد  فـرود  آسـمان  از کـه  است بارانی همچو علم
 شـیرین  میـوه  است شیرین آن   طبیعت که درختی پس .شوند سیراب آن   از گیاهان و ودرختان

 ناپـاک  دل و  آید فرود دل زمین بر علم .آورد بار تلخ ،است تلخ آن   سرشت که درختی و دهد
 عامـل  خویش علم به خود لیکن ،کنند امر نیکی به را مردم قلوب این   صاحبان ،کند راتاریکتر
 وروشـنی  صـفا  ،علم اما »تعقلـون  افال الکتاب تتلون تمان و فسکمان تنسون و بالبر الناس اتأمرون« نیستند

 .گرداند زیادتر را پاک دل
 او خـدا  اسـت  عجـب  صـفت  صـاحب  هرکـه  بدانـد  انسـان  که است آن   علم ثمره از
 احادیـث  در .اسـت  محبوب شکستگی و حقارت و پستی و ذلت خدا نزد در ؛ندارد رادوست
 قـدر  مـا  نـزد  در تـرا  ،دانـی  مـی  قدر بی را خود تا :فرموده متعال خداوند که است وارد قدسیه
 نیـز  و .نـداری  قـدری  هـیچ  مـا  پـیش  در ،بـدانی  قدری ودخ برای از چون و است ای  ومرتبه
 کـه  است سزاوار پس .انمگرد بلند را شما مرتبه من تا شمارید کوچک و خرد را خود:فرموده
 .طلبد می او موالی که بدارد نوعی خودرا عالم

 لیکن ،نماید منع تکبر و عجب از و کرده امر انکسار و فروتنی به را مردم که عالمی هر
 عمـل  خـود  علـم  بـه  کـه  شـد  خواهـد  کسـانی  از و اسـت  منـافق  ،کنـد  تکبـر  و عجب خود
 در خـدا  خـوف  ،اسـت  مقـدار  بـی  و خـوار  یربان علمای نظر در دنیا عزت و نعمت.اند  نکرده

 را دنیـا  گرم نه شانای  .وادارد خدا خدمت به و انگیزد بر خود بگاهاخو از را شبهاایشان ظلمات
 و فکـر  یـک  جـز  فکرشـان  ،را دردش نه و کنند شکوه را خدا بالی نه ،را سردش نه و طالبند

 .نیست سودا یک جز به سرشان در ،نبوده یکذکر جز ذکرشان
 نباشـد  دنیـا  اهـل  و اغنیـاء  بهـر  از عـالمی  تواضـع  و فروتنی که است کم زمانین   ا در
 کـردار  و گفتـار  در علمـا  کـه  اسـت  سـزاوار  پـس  .شود خدا رضای طلب ،علم از او وغرض
 و انـد   خواسـته  چـه  شـان ای  از ببیننـد  ،آرنـد  جـا  به را حق رضای همیشه و کرده تأمل خویش
 .شوند خالی عجب و کبر از و بشناسند را خود نفس ذلت تا امدجان می کجا به شانای عاقبت

 ،شـاید  را تـوقیر  و تعظیم آن   صاحب و  آید کار به معنا عالم در چه آن   فنون و علوم از
  خـدای  درگاه به تقرب و عمل و اخالق تهذیب ،دینی علوم از اصلی غرض .است دینی علوم
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 اعظـم  کـه  ،فروتنـی  و تواضـع  زینت به آراستگی و منی و ما لباس از تجرد تا ،است عزوجل
 مترتـب  دینـی  علـوم  بـر  مـذکور  غرض اگر . آید حاصل ،است باطنی اتدعبا اشرف و اعمال
 .نگردد بارور اعمال و اخالق محامد ثمره به کمال و دانش شجره ،نشود

 و ،دیـد  خودپسـندی  نظـر  بـه  کمـاالت  کسـب  و علوم تحصیل در را خود آدمی چون
 میـزان  در را وی ،گردیـد  آمیختـه  خـودبینی  عفونت به طوارشا و اخالق مکارم گلزار شمایم
 ،دل خانـه  دیـوار  و در بـر  را کمـاالتش  و معـارف  نقـوش  بدایع و نماند قیمتی قدرو حقیقت
 در نبـوده  بهایی حقیقت در را صور حسن و ظاهری امور .رداندگ ناچیز و باطل ،غرور اشتعال
 بـه  نـه  اسـت  سـیرت  حسن به بشر سعادت نایب زیرا ،باشد ناروا و رونق بسیاربی معنی بازار
 .است شکسته قلوب و کماالت و فضایل به نظر را وپروردگار ،صورت حسن

 عبـادت  از غـرض  بدانـد  انسـان  کـه  اسـت  آن   طاعـت  و عبـادت  بـه  عجب عالج اما
 و بنـدگی  معنـی  تـا  ،انسـانی  نفـس  در نهـا ای  شدن ملکه و عادت و است مسکنت و اظهارذلت
 صفتی پس .کند می باطل را عبادت داشته منافات غرض این   با عجب .دشو آشکار آن   حقیقت

 !؟دارد معنی چه است عبادت بطالن موجب که
 درجـه  از و ،اعتبار بی و فاسد آنها از یکی بدون عبادت و بسیار عبادت آداب و شرایط

 اهدرگـ  مقبول و باشد مختل آن   از شرطی که رود می احتمال عبادتی هر در .است ساقط قبولی
 یقـین  کـه  کسـی  ؟کنـد  عجـب  خویش عبادت به عاقل چگونه احتمال این   با پس .نشود الهی

 بـر  .اسـت  جاهـل  امر حقیقت به و غافل بسی ،است آداب و شرایط تمام عمجا او داردعبادت
 خـتم  صـاحبش  عاقبت که است ثمربخش وقتی ،باشد خالی خلل همه از او عبادت که فرض

 اهـل  خـوف  معظـم  کـه  اسـت  این   ؟شود مطمئن خود امر تعاقب از که کیست و ،خیرشود به
 .است خاتمه سوء خوف ،معرفت

 صـفات  خرمن و است فروزان برقی را اعمال محاسن کشتزار که است صفت دو آری
 عجـب  و ریـا  خرقـه  ،حق طریق سالک تا که است عجب و ریا ،دو آن   .سوزان آتشی را کمال
 احـدیت  پیشـگاه  در ،نکنـد  دور خـود  از ار دنیـوی  اغـراض  رنگ چند لباس و نکند دل رااز

 بـه  اخالص رنگ و آب بی ،حقیقت بازار در را طاعت وهرگ زیرا نشود کرامت خلعت شایسته
 .نخرند چیزی

 ازشـرک  :فرموده )ص(اکرم رسول حضرت که چنان ،است پنهان غایت به طاعت در ریا
در نـرم  سـنگ  یرو مورچـه  حرکـت  از است تر خفی ،من امت در شرک که بپرهیزید نهانی
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 ادراک سـهولت  بـه  و ماند پوشیده نیز خود صاحب بر خفا غایت از شرک گاهی .تاریک شب
 .نشودآن 

 همـت  ظـاهری  امـور  بـر  خـود  طاعـات  و عبـادات  در بینـان  ظاهر و نظران کوته اکثر
 دقـایق  رعایـت  و آداب و حـدود  ظـواهر  مواظبـت  از عبارتسـت  که ،باطنی امور بر گمارندنه
 موضـع  و افکنـد  ردا و پوشـد  سـفید  لباس نماز در که این   مانند .استحباب و وجوب ظاهری
 و خضـوع  ،سـجود  و رکـوع  در ،نمایـد  ادا وقـت  اول در را زانم و جوید مباح ومکان شریف
 قیـام  در ؛کند رعایت را ترتیل قواعد و تجوید دقایق ،قرائت در و آرد جا به را ظاهری خشوع

 حالی هر در ؛نکند فوت را وقار و سکون حال همه در و واندبخ را وارده ادعیه و قعوداذکار و
 بـه  را روش همـین  طاعـات  و عبـادات  سـایر  و مناسک در و ننگرد یسار و یمین به ازاحوال
 آنهـا  رعایـت  اهتمام کاند  به را کسی هر که جوارحند افعال و ظاهریه امور جمله این   .کاربندد

 اسـت  دل کار آن   که دارد دیگری شرایط بوده آداب این   ورای حقیقی بندگی لیکن ،میسراست
 .باطن احوال به ومتعلق

 عبـادات  و خیـر  عمـل  انجـام  در کـه  بدینسـان  ،اسـت  اخالص باطنی احوال جمله از
 ،است قلب حضور باطنی آداب جمله از .نکند دیگری قصد حق رضای تحصیل جز وطاعات

 پرده .گرداند خدا بندگی به توجهم و برتافته حاصل بی خیاالت و باطل افکار از دل روی یعنی
 خـویش  خـدای  با دل سرای خلوت در ،فروهشته آن   و این هیشاند  ابواب بر نسیان و فراموشی

 و رسـته  مـادی  طریـق  تعلـق  دام از که است حاصل را کسی سعادت این  .پردازد نیاز و راز به
 حـق  جمال و جالل کعبه کاروان به و جسته وارستگی دلگشای طریق به دلبستگی ازخاربست

 .باشد پیوسته
 آن  ،نفسـانی  کمـاالت  از نهاای  غیر و سخاوت و شجاعت و تقوی و ورع به عجب عالج

 عجـب  بـا  توأم که است نجات موجب و سودمند وقتی صفات این ههم بداند انسان که است
 ای  رذیلـه  صـفت  چگونه عاقل شخص پس .نماید فاسد را آنها همه ، آید عجب چون و نباشد
 در کـه  را صـفاتی  بداند باید انسان !؟کند ضایع را او حسنه اتفص تمام که دهد راه خود رابه

 او بـا  مـردم  اکثـر  کـه  چیزی در پس ،دارد وجود زیادتی و کم با نیز سایرین در ،بیند خودمی
 !؟است عجب جای چه ،شریکند

 هیندنب ناچیز و خوار الهی پیشگاه در را خود که راست کسی عاقبت خیر و غلبه و استیال
بیفزایـد  فضـیلتش  بـر  کـه  نکند فروتنی چرا .شود مغرور خویش قوت به و شجاعت به که این
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 و شـده  حاصـل  کجـا  از را او نعمـت  و صفت این هک کند تأمل باید ؟گردد محمود عاقبتش و
 بـه  بایـد  پس ،خداست جانب از نهاای  همه که دریافت اگر .کیست جانب زا آن   تحصیل توفیق
 ،استحقاق سابقه بدون که شود فرحناک و شاد او توفیق و فضل به و کند عجب او وجود کرم

 .نادانی و جهل زهی ،دانست خود از را آن اگر و ،فرموده کرامت را او فضیلتی چنین توفیق
 :است چیز چند دانستن ،نسب و حسب به عجب چاره
 ودخـ  کـه  کسـی  زیـرا  ،اسـت  خردی بی از دیگران کمال بر عجب بداند که این   - اول

 ؟بخشد سودی چه را او دیگری کمال ،است کمال بی و ناقص
 اخـالق  مکـارم  صـاحب  و نیکـان  از شـان ای  اگـر  بدانـد  ،گذشتگان به عجب در - دوم
 پسـندیده  شانای  صفت این   اگر .بود نفسی شکسته و ذلت شانای  شیوه تردید بی ،بودند وشرافت

ـ  نمـی  اقتدا شانای  به و است خالی آن   از خود چرا ،بود  جـای  چـه  ،نبـود  پسـندیده  اگـر  و دکن
 !؟شانای به افتخاراست
 عجـب  خـود  نسـب  بـر  که کسی چرا که این   در کند تفکر ،نسب به افتخار در - سوم

 هـرکس  حقیقـی  نسب و اصل متعال خداوند ؟کرده فراموش را خویش حقیقی نسب ،کند می
 مـن  سـالله  مـن  نسـله  جعـل  ثـم  نطی من انسناال خلق بدا و خلقه ء شی کل احسن الذی« فرماید می رابیان

 !»ماءمهین
 کماالت باالترین و بوده انسان شکستگی دل آثار از که است نفسی شکسته ،عجب ضد

 دلـی  شکسـته  ،حقیقـت  بـازار  در چه ،رسید صفت این هب ،رسید عالی مقام به هرکسی .است
 .بس و خرند می

 زوال عـرض م در همیشـه  کـه  مـال  آفـات  در اسـت  تأمـل  و نظر ،مال به عجب عالج
 مـال  مـذمت  در کـه  را اخبـاری  نمایـد  مالحظه این  بر عالوه ؛بقاء و دوام از عاری و وفناست
 وسبقتشان قیامت روز در است شانای  عزت و فقرا فضیلت در آنچه و رسیده مالداران وحقارت

 کـه  درحـالی  ،کند عجب آن   به و گردد خوشحال و شاد مال به یندارد عاقل چگونه .بهشت به
 و اسـت  مؤاخذه آن   حرام در و ،حساب طول و قیامت روز در است مرتبه پستی آن   لحال در

 !عقاب
 کـه  اسـت  آالمـی  و امـراض  یـادآوری  بـه  درمـانش  پـس  ،خویش قدرت و قوت به عجب
 را او قـوت  ،شـبی  تـب  چگونـه  کـه   ایـن  در است تأمل و ،گرداند مسلط آدمی بدن بر خداوندمتعال

از و عـاجزتر  عـاجزی  هر از ، آید درد به بدنش از رگی اگر .کند الغر و نحیف را بدنش و ضعیف
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 چیـزی  او از مگسی اگر ؛گردد طاقت بی رسد چشمش به غباری اگر و ؛دوش تر ذلیل ذلیلی هر
 بـه  کـه  کسـی  بیخـرد  پس ،بکشد را او که تواند ریزی حیوان و پشه و گیرد پس نتواند برباید
 .بنازد خود قدرت و قوت

 کـه  است مرضی ،انصار و اعوان کثرت و امارت و حکومت و منصب و مقام به عجب
 ایـن   از غافل ،دارند فروتنی و زیردستی چشم هرکس از و گرفتارند آن   به دنیا اهل از بسیاری

 همـه  بنگـرد  عقـل  دیده به که کسی .وبال و خسران مایه و است زوال معرض در آنها همه که
 و جـاه  آن   تـرک  بایـد  زدن هم بر چشم یک به ؛دفریب می را بادیه تشنگان که دبین راسرابی آنها

 عیال نه همراهند او با او اهل نه ،بخوابد خاک روی بر ذلیل و تنها گور خانه در نموده منصب
 .مال نه و رسد او فریاد به جاه نه ،او

 ،آورد مـی  عمل به را شانای  خواهش تا نیز دنیا در خویشان و قبیله و انصار و اعوان این
 دیـن  و ازدانـد   مهالـک  بـه  را خـود  باید مسکین بیچاره آن   .گردند می او گرد و دجمعن او دور

 شـان ای  تـا  سـازد  سـرگردان  صـحرا  و بیابـان  و دریا و کوه به را خود و ،دربازد را خود ودنیای
 اگـر  .کننـد  یـاری  و اعانـت  را او حـوادث  در و باشـند  مستقیم اطاعت طریق بر نشده قمتفر
 یـک  در روزی چـون  ،سـازد  فراهم را شانای  های  خواسته و دهد نفراوا نعمت بسیار های  سال

 در و بندنـد  میـان  بـر  را او دشمنی کمر و بپیچند او فرمان از سر ،کند مسامحه شانای   خواهش
 .کنند یاد را او بدی هب ومجامع محافل

 عجـب  گـرد  هرگـز  عاقـل  زیـرا  .است بیخردی عالمت ،خود زیرکی و عقل به عجب
 را آن   ،شـود  ظـاهر  او از صـوابی  تدبیر مکانی در اگر و شمارد حقیر را ودخ عقل بلکه ،نگردد
 گمراهـی  ،اسـت  عجب اقسام بدترین خویش رأی به عجب .آورد جا به او شکر و داند ازخدا

 بـه  ،کردند اختیار فاسد مذاهب و باطل آراء که طوایفی و اللض و بدعت اهل جمیع وضاللت
 .»فرحون لدیهم بما حزب کل زبرا بینهم امرهم فتقطعوا« است عجب سبب

 عجـب  صـاحب  زیـرا  ،اسـت  دشوارتر روحی امراض سایر عالج از مرض این   درمان
 را خـود  کـه  کسـی  .گزیـد  برنمـی  را آن  اال و است جاهل خود غلط به و غافل خود ازخطای
 کسی پند ،دارد خود رأی به عجب چون !؟برآید خویش معالجه درصدد چگونه ،نداند مریض

 .یدانم متهم را آنان بلکه ندنک درگوش
 نشـود  مغـرور  و مطمـئن  خـود  رأی بـه  آدمی که است آن   مرض این   عالج الجمله فی
 .باشد داشته شرع و عقل از قاطع حجتی خود رأی صحت بر وهمیشه
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 قرآن مزاولت و تمام سعی با مستقیمه قریحه و سلیمه عقل بر است موقوف قطعیه ادله
 کـه  اسـت  آن   صـواب  و ،نیست منای  خویش خطای از آدمی باز ،علماء مصاحبت و حدیث و

 قـدم  از قـدم  و ننمایند خوض آنها در و نکنند تتبع را فاسده مذاهب و باطله افکار ،مردم اکثر
 .برندارند سالتر و وحی خانواده

 
 رکب

 بـاالتر  را خـود  آدمـی  کـه  است حالتی آن   و است رذیله صفات از عجب مانند نیز کبر
 بـاالتر  را خـود  متکبـر  که است آن   کبر و عجب میان فرق .نماید بدان اعتقاد و بداند ازدیگری

 بـه  او بلکـه  ،نیسـت  میان در غیر پای عجب در ولی ،شمارد بیشتر را خود مرتبه و داند ازغیر
 .شمارد کسی را خود ،صفتی جهت به و شود شاد خود از و خودبالد

 را آنهـا  اظهـار  کـه  اسـت  چنـد  آثـاری  را آن   و آدمی باطن و نفس در است صفتی کبر
 سـالم  انتظـار  و نشسـتن  او پهلوی از پرهیز و دیگری همنشینی از خودداری مانند ،تکبرگویند

 را او موعظـه  و پنـد  و کـردن  تکلـم  او بـا  حقـارت  به و نشستن و رفتن راه در تقدم و داشتن
 .نهاای امثال و دانستن ارزش بی

 شـمار  بـی  آن   آسـیب  و گزنـد  و بسـیار  آن   آفـت  ،است رذیله صفات بزرگترین از کبر
 و بزرگـان  از بسـی  و شـدند  هـالک  مرض این   سبب به که خواص و عوام از بسیار چه.است

 .گشتند گرفتار شقاوت دام به آن واسطه به که روزگار علمای
 اسـت  مـانعی  و پـرده  بزرگتـرین  و ،فیوضـات  مرتبـه  بـه  رسیدن در است حجابی کبر
 »جبـار  متکبـر  قلـب  کـل  علـی  اهللا یطبع کذلک« :فرماید می متعال خداوند ،سعادات جمال ازمشاهده

 .»المتکبرین مثوی فلبئس ها یف خالدین جهنم ابواب فادخلوا« فرماید می نیز و »المستکبرین یحب ال هان«و
 اخـالق  و اعمال بر و است تواضع که بیاراید صفت این   ضد به را خود باید آدمی پس
 کنـده  او دل مـزرع  از کبـر  شـجره  ریشـه  و گـردد  او ملکه ،تواضع تا کند مداومت متواضعین

 واخفض« فرماید می امر فروتنی و تواضع به را خود مخلوق بهترین تعالی و تبارک خداوند.شود
 .»المؤمنین من کعاتب لمن جناحک

 را کوشـش  و جهـد  ریشـه  کـرده  نابود و پژمرده را آدمی آمال های  گل که است آفتی کبر
 ،معاشـرت  و رفتار و حرکات به یا اماند  و چهره به ،باشد که لباسی هر در و هرجا کبر .بخشکاند

 .نگنجد مغز یک در هم با آنها و نیست سازگار دانش و عقل با کبر .است ناپسند و زشت
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 حقیقـت  زیـرا  انـدازد  نمی دفاع زحمت به را خود ،حقیقت اظهار در حقیقی مرد
 به و اند  نزده دم آن   از هیچ ،اند  رسیده حقیقت به که کسانی نروای  از .ندارد مدافع به نیازی
 شـان ای  شخصـیت  و رفتار و اخالق روزنه از تنها ،اند  پوشانیده را آن   راز شیوایی و آرامی
 .کرد مشاهده را حقیقت تابناک پرتو از ای گوشه نتوا می که است

 هـیچ  بـه  بزرگمردان رفتار و اخالق نقش لیکن ،کند آب بر نقش را آدمی حسنات کبر
 .نگردد نابود و محو ،زندگیشان اصلی لوح از ای حادثه و نامالیم

 :است گونه سه تکبر
 اقسام بدترین این   و نمودند فرعون و نمرود که همچنان کند خدا بر تکبر که آن   - اول

 فرمـوده  اشاره تکبر گونه این هب متعال خداوند .است طغیان و جهل محض سببش و استآن  
 .»داخرین جهنم سیدخلون عبادتی عن نیستکبرو الذین ان«

 و اطاعـت  کـه  دانـد  آن   از بـاالتر  را خـود  و کنـد  خـدا  پیغمبـران  به تکبر آنکه - دوم
 علـیهم  اهللا من اهؤالء« گفتند می که بودند کسانی شانای   ،او امثال و ابوجهل مانند نماید انقیادایشان

 .»مثلنا بشر اال تمان ان اقالو« فرماید می متعال خداوند دیگر های در و »بیننا من
 جنب در را شانای  و بیند شانای  از باالتر را خود و کند خدا بندگان بر تکبر که آن   - سوم

 ایـن   ولـی  ،اسـت  اول نوع از کمتر زشتی در تکبر قسم این هگرچ .شمارد حقیر و پست خود
 تکبر و برتری و عظمت چه .شود خدا مخالفت به منجر که بسا و است مهلکات از نیز صفت
 بـا  خـدا  صفات از صفتی در کند تکبر که ای  بنده هر و است الهی اقدس ذات صمخت ،وتبختر

 .است پرداخته منازعه اوبه
 :است درجه سه دل در را تکبر نفوذ
 و دانـد  دیگـران  از باالتر را خود و شود مستقر او دل در خبیثه صفت این هک آن   - اول

 زیـرا  ،اسـت  کبـر  درجـات  بـدترین  از درجه این   .ازدس ظاهر خویش کردار و گفتار در راآن  
 گرفته فرا را او جوارح و اعضاء برگهایش و شاخ و دوانیده ریشه صاحبش دل در کبر درخت
 .است

 زبـان  بـه  لـیکن  شود ظاهر او از نیز متکبرین کردار و باشد او دل در کبر که آن   - دوم
 .نیاورد

 نهایـت  بلکـه  ،نسازد ظاهر گفتار و کردار در نلیک داند باالتر را خود ،دل در که آن   - سوم
 آن  ریشه ولی کرده قطع را کبر درخت برگ و شاخ شخصی چنین ،کند فروتنی و تواضع در سعی
 آن از آسـانی  بـه  توانـد  مـی  ،کنـد  تـالش  برآمـده  ریشـه  آن   برکنـدن  درصدد اگر ،هست او دل در
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 .ددرگ خالص
 ،پـردازد  آن   درمـان  بـه  عجـب  جعال روش به باید است گرفتار مرض این هب که کسی

 است احادیثی و اخبار در کردن نظر ،آن خاص معالجات از .دارد بر در هم را عجب کبر چون
 نـادانی  غایـت  ،خود برتری به حکم بداند که این   و ،رسیده آن   ضد مدح و تکبر مذمت در که

 تربـاال  مقـامش  خـدا  نـزد  در کـه  باشـد  ای  کریمـه  صـفت  صاحب صشخ آن   بسا زیرا ،است
 دهنـد  تـرجیح  دیگران بر را خود بصیرت اهل چگونه پس .نیست آگاه آن   از متکبر و ازاوست
 .داند نمی خدا از غیر را کسی خاتمه و است امر خاتمت ،مناط که این باوجود

 خـود  بـرای  آورده عمـل  انکسـار  و ذلـت  نهایت آدمی که نیست این   فروتنی و تواضع
 و بهتـر  را خود که است آن   تواضع ،حقیقت در بلکه دنبین دیگری به نسبت مزیتی چیز درهیچ
 .نیست عالم دیگری خاتمه به کسی خدا از غیر زیرا ،نداند دیگری از تر مقرب خدا درنزد

 سبب نمود این هک چنان .است آب در ستاره نمودن چون ابرار افتادگی و اخیار تواضع
 مانندبلند فرومایگان تکبر .نگردد شانای  شأن کسر باعث نیز بزرگان فروتنی ،نیست ستاره پستی
 ونخوت گردنکشی نیز را سفله ،نکند منزلتی کسب شدن بلند از دود که چنان ،است دود شدن
 .نیفزاید یمتیق و قدر

 احـوال  در ،پرداختـه  خـویش  درونـی  نهانخانـه  کنجکـاوی  به عقل چراغ با باید انسان
 صـفات  و عیـوب  اکثـر  سرچشـمه  کـه  وغرور کبر از چون .بنگرد تفکر دیده به خود واوضاع

 و معاف آن   چاره در سعی از را خود و گمارد آن   رفع بر همت ،بیند اثری خود در ناپسنداست
 را آنـان  و ،نمایـد  دقـت  اوصـیاء  و انبیـاء  حضرات اطوار و اوضاع در دبای سالک .معذورنداند

 برخـود  حقنـد  کـوی  روان راسـت  کـه  را اتقیاء و اولیاء از پیروی و داند خود وقدوه سرمشق
 قـدرت  و شـأن  کسر مستلزم که اموری ارتکاب به را سرکش طبع ،چند روزی.گرداند واجب

 بـار  زیـر  به کم کم ،چریده خودسری صحرای در لهااس که را نفس توسن .وادارکند گردد وی
 .گرداند او ملکه و عادت را فروتنی و افتادگی تدریج به تا آرد تحمل

 حقیـر  را بزرگـان  و گیـرد  سـبک  و سـهل  را حـق  کسـی  که است آن   کبر اقسام بدترین
 اگـر  پـس  .نشـنود  قبول سمع به را آنان قول و زند طعن حق اهل بر و نداند را حق یعنی.شمرد
 اهـل  ،سـازد  پـاک  غرور و عجب زنگ از را دل آئینه و بیفکند دوش از خودنمایی جامه عارفی
 پیوسته و گرداند خاضع شانای  کالم تاطاع در را جانش گردن و کرده بعیتت امور درجمیع را حق
بـه  هسـتی  فـراز  از را خـود  ،پاشـیده  طمع و حرص دیده به مالمت خاک ،ورع و زهد دست به
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 .نیندازد غرور و عجب پرتگاه
 از خـالی  و تواضـع  ملکـه  صـاحب  را خـود  نخـورده  شیطان و نفس فریب آدمی باید
 بودن خالی ادعای انسان که شود اربسی چه .بیاورد آزمایش معرض در را خویشتن و ،کبرنداند

 فریـب  به و بوده نهان او نفس خفایای در مرض این هک شود معلوم امتحان بگاه اما ،کند ازکبر
 .است کشیده مجاهده و معالجه زا دست اماره نفس

 ،متکبـرین  بـر  تواضـع  لکـن  اسـت  متواضـعین  به نسبت شد بیان تواضع مدح در آنچه
 بـر  تکبـر  بـا  که باشد بسا ،آنان گمراهی و کبر افزایش سبب و است خود ذلت و پستی نهایت
 نیکـو  هـرکس  با فروتنی شیوه :فرموده )ص(اکرم رسول حضرت .کند تکبر ترک و شده اوبیدار

 .اسـت  اولی برآمدن معارضه مقام به و نمودن تکبر آنان با که ،تکبرانم با مگر است وپسندیده
 ،است شانای  حقارت و خواری سبب این هک کنید برتک ،رسیدید متکبرین به چون :فرموده ونیز
 بزرگـوار  آن   همچنـین  .کنیـد  تواضـع  آنـان  بـه  رسـیدید  مـن  امـت  متواضـعین  به چون لیکن

 از اعـراض  .گردانیـد  بلند را او مرتبه متعال خداوند که این   مگر نکرد تواضع کس هیچ:فرموده
 .نیست ممکن اضعتو منافع و کبر مضرات در تفکر بدون ،تواضع به وتمایل تکبر

 نـوزادان  نظیـر  کـه  اسـت  روحی نوزادان بسان ،فکری های  تراوش که بداند باید سالک
 لـوازم  خـود  تقویـت  و نمـا  و نشو در روحی نوزادان این   .اند  تقویت و تربیت نیازمند جسمی

 روز کـودک  کـه  همچنـان  .نیست کودکان تربیت وسایل به شباهت بی که خواهند می ووسایلی
 احتیـاج  تری کامل و جدیدتر دستورهای و وسایل به شود می بزرگ که لسا به لسا و روز به

 دستورهای و وسایل به ،تقویت و نما و نشو در نیز فکری های  تراوش یا روحی نوزادان ،دارد
 خـانواده  اعضـاء  نـده ای  در کـه  نـوزادان  ایـن    .رسند هدف به تا نیازمندند تری کامل و جدیدتر
 قلـب  آن   صاحب دست به ظاهر در آنان زندگی وضع گرچه ،ندهد می تشکیل را انسان روحی
 .اسـت  روحی اجتماع هیئت این   دست به کسی هر زندگی وضع حقیقت در ولی ،است وروح
 زندگی وضع چگونگی به بسته فردی هر کردار و گفتار ،عادات و صفات ،رفتار و اخالق پس
 کمـال  بنـابراین  .آورنـد  می پدید را صشخ خانواده شده بزرگ کم کم که است نوزادان همان
 الزم منفـی  هـای   جنبـه  دفع و مثبت های  جنبه تقویت و روحی نوزادان آمدن پدید درباره دقت
 .گردد هموار انسان بر معنوی سعادت راه تا است
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 یخودستای ،بغی ،افتخار
 ایـن   .کنـد  توهم خود کمال را آن   که چیزی واسطه به است افتخار رذیله صفات از یکی

 داللـت  آنچـه  .اسـت  محـض  جهالـت  از ناشی آن   مانند و بوده تکبر انواع از حقیقت در صفت
 ،اسـت  تکبـر  عـالج  آنچه و ،نماید داللت نیز افتخار مذمت بر ،کند تکبر ناپسندی و برنکوهش

 .دشبا نیز آن درمان
 اوالزم اطاعت که کسی فرمان از است سرکشی و گردنکشی آن و است بغی دیگر صفت

 واجـب  فرمـان  از سـرپیچی  زیـرا  ،اسـت  بزرگ مهلکات و تکبر انواع بدترین از یزن بغی .باشد
 .شدند هالک مانده باقی خویش کفر بر ،سبب بدین کافران بیشتر و شود کفر به منجر االطاعه

 .رسـد  آدمـی  بـه  بدی هر عقوبت از زودتر بغی عقوبت :فرمود )ص(اکرم رسول حضرت
 و اطاعـت  کـه  رسیده ضدش مدح در آنچه مطالعه ون   آ عاقبت بدی در است تفکر ،بغی درمان
 عمال را خود که این  و االمر اولی و رسول و خدا مانند اند  االطاعه واجب که است مقاماتی انقیاد

 .گردد ملکه تا دارد وا شانای اطاعت به
 .خوداسـت  از نقص نفی و کمال اثبات مقام در تالش آن   و است خودستایی دیگر رذیله
 راشـناخت  خـود  کـه  کسـی  زیـرا  ،روشن و واضح آن   زشتی و است عجب نتایج از خودستایی

 کـه  کنـد  تأمـل  ،سخن هر از پیش آدمی که است سزاوار پس .نگشاید خود مدح به زبان هرگز
 .نباشد ستایی خود متضمن

 
 قح کتمان و عصبیت

 گونـه  دو بر آن   و ،دارد او به نسبتی که چیزی یا خویش حمایت در است سعی عصبیت
 است واجب و الزم آن   دفاع و حفظ که است چیزی ،حمایت مورد اگر .مذموم و ممدوح :تاس
 اگرچیـزی  اما .است فاضله صفات از و پسندیده ،کند نمی تجاوز انصاف و حق از امر این    در و

 ،گرایـد  مـی  باطـل  بـه  نمـوده  تجـاوز  انصاف و حق از و نیست حمایت اوارزس شرعاً که است
 .است رذیله صفات زا و بوده مذموم عصبیت

 گاهی و جبن یا است عصبیت یا آن   سبب که است رذیله صفات جمله از نیز حق کتمان
 صـفات  آن   ضـمن  در و ،تفـریط  یا افراط طرف از یا است غضبیه قوه توابع از صفت این   .طمع
 وشـهادت  ،شهادت کتمان و مردم میان قضاوت در طرف یک رعایت مانند است بسیاری خبیثه
ــاحق ــه آدمــی هالکــت .حــق تکــذیب و باطــل دیقتصــ و ن و واضــح صــفت ایــن ســبب ب
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 .است بیان از نیاز بی و روشن
 را خــود آدمــی بایــد پــس ،اســت بســیار صــفات ایــن نکــوهش در اخبــار و آیــات

 متـذکر  را ضـدش  فوایـد  و بیندیشد آن   عاقبت سوء در باید مبتال شخص .دارد نهامحفوظای  از
 خود متوجه احوال جمیع در و نموده انصاف مراعات امور متما در ،دارد وا آن   به را خود شده

 .گردد حاصل او برای انصاف ملکه ،شده دور قح کتمان و تعصب از باشدتا
 

 بقل قساوت
 کـه  مصـائبی  و آالم از است تأثر عدم آن   و است سنگدلی یا قلب قساوت دیگر صفت

 عـدم  و مظلومـان  داد بـه  دننرسی ،تعدی و ظلم همانند دیگری ناپسند اخالق .رسد دیگران به
 قلب رقت ،صفت این   ضد .است رذیله این   از ناشی آنها مانند و نیازمندان و فقرا از دستگیری

 اخبـار  ،آن فضـیلت  در و گـردد  مـی  مترتـب  آن   بر بسیار قدسیه صفات و سنهح آثار که است
 .است بسیار وآیات

 قسـاوت  یـرا ز اسـت  دشـواری  نهایـت  در ،دل نرمش و رقت کسب و سنگدلی عالج
 را خـود  تـدریج  بـه  بایـد  آدمـی  .نیست میسر آسانی به آن   ترک و نفس در راسخ است صفتی

 فیض این   دریافت مستعد تا نماید مواظبت رقت آثار بر و بدارد دور قساوت از ناشی ازاعمال
 .گردد مطلق ازفیاض

 
 نجب

 غضـب  .اسـت  غضـب  ضـد  جـبن  و است چیز آن   به علم مستلزم ،چیزی ضد به علم
 اولـی  نفـس  حرکت چون .است آن   سکون ،جبن و انتقام شهوت جهت به است نفس رکتح

 بـه  آگـاه  را نفـس  کـه  بدینسـان  ،پرداخـت  جبن درمان به سبب دفع طریق از باید پس ،است
 نقـص  و نباشد غضب از خالی کسی ،چه .کرد تحریک غضب های  انگیزه به و نموده نقصانش

 .شود ور شعله و گیرد قوت آتش مانند دهش طرف بر پی در پی تحریک به آن ضعف و
 

 فخو
 خوفبر .باشد مظنون یا یقین وقوعش که امری وقوع از است دل سوختن و تألم ،خوف

دیگـری  .اسـت  خـویش  گناهـان  و خـدا  از تـرس  که پسندیده و ممدوح یکی :است قسم دو
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 قـادر  انسـان  کـه   آیـد  پدید ندهای  در ناگواری امر وقوع انتظار از و است نوع چند بر که مذموم
 تقـدیر  دو هـر  بـر  و عظـیم  و مشـکل  یـا  اسـت  سهل امور از یا نیز دثهاح آن   .نشود آن   بردفع

 از خـوف  .او غیـر  یـا  است فرد خود یا پیدایش سبب را ممکنات و ،ممکن یا باشد یاضروری
 ترسـان  اسـباب  ایـن    از چیزی به عاقل که نشاید و نیست عقل مقتضای به اقسام این   یک هیچ
 جـز  آن   از نگرانـی  و بیم که داند ،است او قدرت حد زا بیرون و ضروری حادثه اگر یراز.شود

 و خوف به آن   حدوث از پیش که عمری بقدر و ،ندارد ای  فایده محنت جذب و بال در تعجیل
 محـروم  ابـدی  سعادت تحصیل و دنیوی مصالح تدبیر از ،نموده ضایع جزع و واضطراب فزع
 خویشتن اگر اما .است شده جهان دو بدبخت کرده جمع آخرت ابعذ با دنیا وخسران ،مانده

 .نمانـد  محروم اخروی و دنیوی مصالح تدبیر از ،نهد ها بودنی بر دل و دهد تسلی و راتسکین
 راضـی  سـبحانی  مقـدرات  و الهی قضای به و ندهد راه خود دل بر را خوف چنین عاقل پس
 . آیدحاصل او برای مال سعادت و حال تاراحت شود

 ممکنـه  خوف باب در کند یشهاند  باید ،نباشد او خود فعل از خوف ،ممکنات در اگر و
 نگرانـی  دل و آن   وقـوع  به جزم و ،باشد جایز عدمش و وجود که است آن   ممکن حقیقت که

 تـرک  ،کنـد  زنـدگی  جمیـل  ظن به چون اما .ندارد ثمری تألم حصول در تعجیل جز ،وخوف
 هـر  چـه  .نمایـد  اقـدام  دنیوی و دینی مهمات به تواند می هنمود الوقوع ضروری غیر در خیال
 حـد  از نهـانی  الطـاف  را مهربـان  پروردگار و رنگی را روزگار و است گردشی را فلک لحظه
 .است افزون ازنهایت و بیرون

 کنـد  احتـراز  نفس بر خیانت و اختیار سوء از باید ،باشد او خود فعل ،خوف سبب اگر
 نادان که سزد را کسی قبایح ارتکاب زیرا ،دارد وخیم عاقبتی و غایت که ننماید اقدام وبرکاری

 عقوبـت  و رسـوایی  موجب بسا چه قبیح ظهور که کند یشهاند  چون و ،باشد ممکن حقیقت به
 ایـن    ،باشـد  داشـته  را آن   عاقبت تشویش ،فعل آن   صدور از بعد اگر .ننماید اقدام آن   بر ،شود

 اول قسم در :است جهت دو از سبب را خوف نوع دو  این پس .بود خواهد دوم نوع از خوف
 بـه  را یکی هر شرط اگر اما ،امتناع به ممکن بر ،دوم قسم در و کند حکم وجوب به ممکن بر

 .ماند مصون نیز فوخ دو این از ،جاآرد
 خـوف  ماننـد  کنـد  وحشـت  آنهـا  از سبب بی ،طبع که است اموری از خوف دیگر نوع

 شـخص  .است عقل قصور و واهمه قوه غلبه آن   منشأ ؛نهاییت حالت در شب خصوصاً ازمیت
کـه  دریابـد  تـا  بداند را خوف و تشویش این   سبب و کند تأمل کیاند  مواقع این   در باید عاقل
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 جـدال  و جنـگ  از و ترسـیدی  نمی او از قوت و قدرت وقت رد که کسی .است بیجا خوفش
 !؟کنی می توحش او حرکت و حس بی بدن از چگونه ،کردی نمی اواحتراز

 
 گمر از خوف

 ،اسـت  شدیدتر مردم اکثر نزد در چون و است مرگ از ترس ،مذموم خوفهای از دیگر
 :است چیز چند مرگ از خوف سبب .است اهم نیز آن معالجه

 بـرای  وجودی دیگر و شود صرف معدوم و فانی ،مرگ به که کند تصور که این   -اول
 .اسـت  معـاد  و مبـدأ  بـه  جهـل  و اعتقـاد  سسـتی  از ناشی خوف این    ؛نباشد عالمی هیچ اودر

 عبادات و مجاهدات و قطعی براهین و دالیل به آنها استحکام و عقاید اصول حصول درمانش
 نفـس  از بـدن  جامـه  کـردن  دور مگر نیست مرگ که بداند .شود صلاح یقین او تابرای است
 و عـذاب  بـا  یـا  عمتن و راحت و بهجت در یا است باقی انسان همیشه که نیزدریابد و ،خود
 .نقمت

 اثـر  در نیـز  ایـن     ،یابد تنزلی و رسد او به نقصی ،مردن واسطه به که کند خوف -دوم
 .است انسان و مرگ حقیقت به جهل

 چنـان  ،است انسانیت مرتبه کمال سبب مرگ که داند ،شناخت را دو این   حقیقت هرکه
ـ  طالـب  ابـی  پسـر  انـس  قسم خدا به :فرموده )ع(اوصیاء سید که  ،آن بـه  اشـتیاقش  و مـرگ  هب

 از را انسـان  مرگ که داند ،باشد کامل عقل که را کسی .مادر پستان به طفل انس از بیشتراست
 .رساند می سرور و سعادت و نور و راحت به و رهاند می طبیعت سرای ظلمتاین 

 سـاحت  در و ،یافتـه  رهـایی  نیسـتی  سـرای  زنـدان  تنگنـای  از مـرگ  واسطه به انسان
 نیـاز  و فقـر  و مـرض  و بـیم  و الم و خوف محل از ،شود وارد قرار سرای ظمتع و باوسعت

 و اشـرار  و منـافقین  همنشـینی  از .گیـرد  جـای  غنـا  و امن و صحت و راحت منزل ودر ،فارغ
 و مبـتهج  انـس  خلوتخانـه  محرمـان  و قـدس  عـالم  ساکنان قتفمرا به و ،دور دیوسار ظالمین
 و حقیقـی  زندگانی او به و گیرند آدمی از شکسته پای و دست و خسته جانی نیم.شود مسرور
 و ابـد  حیـات  و حقیقـی  لذات و عقلی یها  یشادمان و سرور عاقل کدام .دهند سرمدی حیات

 و معصـیت  انـواع  به آمیخته و مور و مار زا پر خانه وحشت در و گذارد می را سرمد پادشاهی
 ؟گردد می عناساکن و مرض

 رادامـن  شوق آتش ،مکن فراموش را خود حقیقی دیار هارزن ،آر یاد خود اصلی وطن از هان
کـدورات  غبـار  و گـرد  و زن هـم  بـر  را قدسی روح پر و بال ،آر حرکت به اشتیاق شعله و زن
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 ،کـن  پـرواز  قـدس  آشـیان  به و بشکن را خالی تنگ قفس این .بیفشان آن   از را جسمانی عالم
 قـدم  ،برهـان  ناسـوت  عـالم  زنـدان  ایتنگنـ  از را خود و کن باز خود پای از ار عالیق زنجیر

 .گیر قرار عزت مسند بر انس وانای صدر در و گذار الهوت عالم دلگشای درفضای
 غمـی  بـار  سـاعت  هر ؟محنت و رنج زندان محبوس کی تا ،طبیعت دام گرفتار چند تا

 از خـود  پـای  ؟کی تا منافقین آلود زهر نیش ،نوشی چند تا المی جام لحظه هر و کشی تاچند
 و آر یـاد  را دوستان و یاران دمی ،گذار سرور عالم گلستان در قدم و نه بیرون ویران خانهن  ای

 .دار صحبتی دیار آن رفیقان با زمانی و گوی راز انوار عالم نانکسا با گاهی
 دنیـه  دنیـای  لـذات  از مهـاجرت  ،شـود  مـرگ  از خـوف  باعـث  کـه  اموری از - سوم

 چیـزی  بـه  دل عاقل چگونه .است گذشتنی آنها از که چیزهایی در است تأمل آن   درمان.است
 دل از را دنیـا  محبـت  پـس  .نباشـد  آن   از مهـاجرت  جز ای  چاره و باید مفارقت آن   از که بندد

 .شوی فارغ الم و خوف ازاین تا کن بیرون
 هـای   وسوسـه  از خیـال  ایـن    .شـوند  شاد او مرگ به دشمنانش که آن   خوف - چهارم

 از المی نه ،مانای  به نه و رساند ضرر دین به نه مرگ از بعد مندش شادی که زیرا .است شیطان
 .جان به نه رسد بدن بهآن 

 پایمـال  و ضـایع  و ذلیـل  و خـوار  عیالش و اهل او وفات از بعد که آن   خوف - پنجم
 خیـالی  چنـین  هرکـه  زیرا ،است فاسد خیاالت و شیطانی های  وسوسه از نیز خوف این.گردند
 و ثـروت  یـا  عـزت  در مـدخلیتی  خـود  برای از و داند اثری منشأ را خود که است معلوم کند

 و اهـل  عاقـل  .اوست قدر و قضا و متعال خداوند به نادانی و جهل این   .پندارد دیگران قدرت
 .است تر مهربان آنان به او از مرتبه هزاران که سپارد خدا به را خود عیال

 ایـن   .زده سـر  او از که انیوگناه معاصی واسطه به است الهی عذاب از خوف - ششم
 لـیکن  ،شـده  خـوف  این   صاحبان مدح بسیار اخبار و آیات   در که است ممدوح خوف ازانواع
 و غفلـت  از ،معصـیت  تـرک  و انابـه  و توبـه  به برنیامدن عالج درصدد و برخوف ماندن باقی
 .است نادانی

ــرای اســت شــربتی ،مــرگ ــه ضــربتی و چشــیدنی هــرکس ب ــه ناچــار ب  فرقــی هــر ب
 را عمر طول کسی اگر .است محال بدن برای ابدی بقای تمنای و دائمی حیات آرزوی.یرسیدن
 قـوا  و ضـعیف  او مـزاج  ،پیری در که بداند باید ،کند آرزو کاملتر و بیشتر جسمانی لذات برای

  به روز نبوده خالی درد از لحظه هر ،پذیرد زوال صحتش و شود تلخم مانده کار از او وحواس
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 عیـالش  و اهـل  نـزد  در بسـا  و مردمـان  نـزد  در که رسد حدی به تا است تنزل در بدنش روز
 .»یعقلون افال الخلق فی ننکسه نعمره من و« فرماید می متعال خداوند که چنان ،شود مقدار بی

 ،اسـت  عبـادات  و طاعـات  و حسنه اخالق و فضایل کسب برای عمر طول تمنای اگر
 و نکـرد  دفـع  خـود  از را بـد  صـفات  اگر .ستا صعوبت نهایت در پیری در کماالت تحصیل
 ؟کنـد  زایـل  خود از را آنها تواند کجا ،رسید پیری به و گشت مستحکم او دل در رذایل ریشه
 دشـوار  بسـی  پیری در که مجاهداتی و ریاضات تحمل به تسا موقوف رذیله صفات دفع چه

 .است
 مقـدر  عمـر  بـه  و سـازد  دور خـود  از را امـل  طول جمله از بد صفات ،سعادت طالب

 ایـن   در .کوشـد  کمـاالت  تحصـیل  و تقوی و عبادات و طاعات در امکان قدر به ،شده راضی
 به و متعلق اعلی عالم به خاطرش ،ندارد پروا آن   تأخیر و تقدیم از و بوده مرگ اومشتاق وقت

 .جویاست را حق قرب بساط همیشه و شایق سدق حرم ساکنان مصاحبت
 بـیم  امـور  ایـن    امثـال  از مطلقـأ  که مذکور امور در ستا قلب اطمینان ،خوف این   ضد

 و کنـد  تحصـیل  را صـفت  این   باید است سعادت خواهان که کسی .نیابد راه او دل در وترس
 صـفت  این   تحصیل طریقه .باشد پابرجا کوه مانند بلکه ،نلرزد بادی هر از ضعیف شاخه چون
 ترس محل در و نگاهداشتن ترس و بیم مواضع در را خود کم کم و قوف گفتار در است تأمل

 .گردد پیدا اطمینانی و قوت او دل در و شود حاصل ملکه تدریج به تا نمودن صبر ،وخطر
 زنـان  طبیعـت  کـه  اسـت  مـردی  و ،دارد مـردان  جثـه  کـه  است کودکی ترسو شخص

 نـام  .ندهد راه خود دل بر خوف و ترس باید شمارد مردان زمره از را خود که کسی پس.دارد
 .است اعتبار بی و ارزش بی بصیرت اهل پیش در و ناگوار ،ترسو بر ادنمردنه

 
 اخد مکر از ایمنی

 و الهـی  عذاب از آدمی که خداست مکر از منیای   ،غضبیه قوه به وابسته رذیله صفات از دیگر
 سبب .باشد اونداشته مؤاخذه یشهاند  دل در و نیندیشد او جالل و عظمت در و نشیند منای  او امتحانات

 یـا  و ،بـد  و کنیـ  اعمال وجزای قیامت روز محاسبه به اعتقاد عدم یا است نادانی و جهل ،غفلتاین  
 صـفات  از صـفت  ایـن    .خـویش  عبـادت  و طاعت به اعتماد یا الهی رأفت و رحمت سعه به اطمینان
 هـر  ؛غـرور  و عجب یا جهل یا کفراست یا آن   سبب ک است ابدی خسران و عذاب موجب و مهلکه
 .رساند هالکت به را آدمی که است راهی نهاای از یک

اگـر  و ،اسـت  نـادانی  و جهـل  آن   سـبب  ،باشـد  الهـی  جـالل  و عظمـت  از غفلـت  اگـر  پس
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 و ؛غـرور  باشـد  الهـی  رحمت به تکیه از اگر ؛است ایمانی بی و کفر آن   منشأ باشد اعتقادی بی
 بسـیار  خـدا  مکـر  از منیای  مذمت در اخبار و آیات   .است عجب باشد خود عمل به اگراعتماد

 .»الخاسرون القوم اال اهللا مکر فالیأمن هللا مکر افامنوا« است
 :است نوع سه بر آن و خداست از خوف ناپسند صفت این ضد
 .شده صادر او از که تقصیراتی و کرده که گناهانی از خوف - اول
 .او عذاب و متعال خداوند کبریای جالل و عظمت از خوف - دوم
 .مذکور امر دو هر از خوف - سوم
 بـه  و باشـد  بیشـتر  متعـال  خداوند جالل و عظمت به انسان معرفت قدر هر تردید بی

 قـاهره  قوت ادراک .گردد زیادتر خدا از او خشیت و خوف ،شود بیناتر خود گناهان و عیوب
 جمال و جالل صفات زیرا .شود خوف و اضطراب موجب خدا شدیده وعزت باهره وعظمت
 کنـه  ادراک و صـفات  آن   بـر  احاطـه  را احـدی  و ،است اهینغیرمت وتق و شدت در خداوند
 هـم  آن   ،دریابـد  را صـفات  آن   از بعضـی  اجمـال  سـبیل  بر عالیه عقول بلکه ،نیست آنهامیسر
 را آن   و رسـد  آن   بـه  شـان ای  نـاچیز  عقول که است امری غایت بلکه او صفات از نه درحقیقت

 .کند تصور کمال
 جمـال  و جـالل  صفات ادراک از است عجز اظهار ،یهعال عقول و قدسیه نفوس نهایت

 جاللـش  دامـن  از یشـه اند  دسـت  و ،گنـگ  او اوصاف از ای  شمه ادای از عقل زبان .خداوندی
 عقـل  حـد  از و یشهاند  از حسنش کمال .نیست راهی قدسش ساحت در را وهم پای و ،کوتاه
 عقـل  را هرکـه  ،اسـت  مختلـف  عقـول  اخـتالف  بـه  نیـز  مرتبه این   .است بیرون پیشه فکرت

 .»العلمؤا عباده من اهللا یخشی ماان« است افزونتر او خوف و بیم و شناساتر را خدا کاملترعظمت
 بـیم  از و نمایـد  تصـور  را آن   آدمـی  که است مکروهی رسیدن تشویش از خوف و بیم

 آنهـا  مهمتـرین  و اسـت  بسـیار  کردنـی  حـذر  مکروهـات  .گـردد  ترسان و دردمند آن   وصول
 بـاالترین  ایـن    .متعـال  خداونـد  لقای لذت حجاب از خوف و است قرب ساطب از خوفدوری

 اهللا صـلوات  اولیـاء  سـید  کـه  نجاسـت ای  از ،است ینقصدی و مقربین درجه بوده خوف مراتب
 اصـبر  فکیـف  عـذابک  علی صبرت ربی و موالی و سیدی و الهی یا فهبنی« فرموده آن   به دراشاره علیهم
 .»فراقک علی

 و نفسـانی  فضـایل  افضـل  و اسـت  منیع درجات و رفیع مراتب از خدا از خوف مرتبه
هـیچ  و ،سعادت بر است آن   یاری قدر به صفتی هر فضیلت زیرا ،است حسنه اوصاف اشرف



 99 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 حاصـل  الهـی  قـرب  اما .نیست او قرب مرتبه به رسیدن و پروردگار مالقات از باالتر سعادتی
 معرفـت  ایـن    و ،او معرفـت  به است موقوف آن   و خدا با انس و محبت تحصیل به مگر نشود

 نپـذیرد  تحقـق  ذکـر  و فکر بر مواظبت و ،او ذکر و فکر به مگر نگردد حاصل انس و ومحبت
 و لـذت  خـدا  از خوف مانند چیز هیچ و ،آن های  شهوت و ها لذت و دنیا دوستی ترک مگربه
 شـده  وارد صـفت  ایـن    فضیلت در بسیار اخبار و آیات   نروای  از ،نکند کن ریشه را دنیا شهوت
 .است

 فرمـوده  عنایـت  خـوف  اهـل  برای را رحمت و رضوان و هدایت و علم تعالی خدای
 رحمت و هدایت »یرهبون لربهم هم للذین رحمه و هدی«:فرماید نیز و »العلمؤا عباده من اهللا مایخشیان«

 .»ناجنت ربه مقام خاف لمن و« :فرماید نیز و ترسانند خود پروردگار از که است کسانی برای
 فضـیلت  بـر  دارنـد  داللـت  ،رجاء و گریه و ورع و تقوی و علم ،اخبار و آیات   طبق بر

 علـم  کـه  چنـان  ؛آنند الزم بعضی و اثر بعضی و خوف سبب آنها از بعضی چه .خدا از خوف
 فضـیلت  این هالبت .است آن    الزم رجاء و ،آن اثر بکاء و ورع و تقوی و ،خوف سبب ومعرفت
 .است مذموم اال و نگذرد حد از وفخ هک است وقتی تا ومدح

 ایـن   مثـل  .است اثر بی بلکه فایده کم ،آن از کمتر که است حدی را خدا از خوف پس
 و شـوند  گریـان  سـوزناکی  سـخن  شـنیدن  مجرد به که است زنان اکثر قلبی رقت مانند خوف
 تا یندبب هولناکی و مهیب چیز که کسی خوف مانند یا ؛برگردند اول حالت به شد قطع تاسخن
 وجود بلکه نباشد نجات موجب بوده فایده بی خوفی چنین ،گردد غافل وا دل شد غایب ازنظر
 به منجر بساکه ،رسد افراط مرتبه به و بگذرد حد از خدا از خوف اگر .است مساوی آن   وعدم
 تـا  زیـرا  .دارد بـاز  عمـل  از را آدمـی  و اسـت  کفر این    ،شود الهی رحمت از ناامیدی و یأس
 نشـاط  و شـوق  ایـن    چـون  و ،نیایـد  وجـود  بـه  نشـاطی  دل در و شـوقی  خاطر در اشدامیدنب

 ناپسـند  شـرع  و عقـل  نزد خوف این   لذا .بازماند عمل از آدمی داده روی کسالت ،برطرفشوند
 .است ونکوهیده

 از کـس  هـیچ  .نیسـت  بشـر  قوه در الهی امور کنه ادراک و قدر و قضا حقایق فهمیدن
 .خردی بی از مگر نیست ،خود عبادت و طاعت بر اعتماد و ندارد خبر است پرده پس در آنچه

 برنگـردد  او حـال  دفتـر  کـه  شـود  مطمئن چگونه و داند چه را خود کار عاقبت کسی
 از اسـت  شـدیدتر  آدمی قلب گردش :اند  فرموده بزرگان که چنان ،نشود متبدل دل واحوال
 .دیگ در جوشان آب گردش
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 ینومید و یأس
 کبیـره  گناهـان  و عظیمـه  مهلکـات  از کـه  است خدا رحمت از یأس ،رذیله صفات از

 علـی  اسـرفوا  الـذین  عبـادی  یا قل« :فرماید می که چنان شده آن   از صریح نهی کریم کتاب در.است
 معلـوم  دیگـر  آیـات    از و ،»الـرحیم  الغفور هو هان جمیعا الذنوب یغفر اهللا ان اهللا رحمه من تقنطوا ال فسهمان

 .است رجاء ،آن ضد و است کفر خدا رحمت از یأس که شود می
 ایـن   .محبـوبی  وصـال  انتظـار  جهـت  بـه  دل در انبساط و سرور از است عبارت رجاء

 فـراهم  را محبـوب  بـه  رسـیدن  اسـباب  از بسـیاری  آدمی که است رجاء وقتی انبساط سرورو
 و خـس  از را دل زمـین  انسـان  اگر .نیست رجاء ،آن اسباب تهیه بدون چیزی واالتوقع ،نماید
 امیـدوار  ،سـازد  جاری آن بر طاعت آب و بپاشد آن  در مانای  تخم هدکر پاک ذمیمه اخالق خار
 محمود رجاء امیدواری این    ؛نگاهدارد خاتمه سوء از و بیامرزد را او که لطفپروردگار به باشد
 .است پسندیده شرع و نزدعقل در بوده

 صـفات  رذایـل  بـه  مشحون لیکنو بیفکند یا و نیفکند دل زمین در مانای  تخم که کسی
 مغفرت چشم و ننماید سیراب طاعت آب به را آن   بوده دنیوی لذات و شهوات لجه ومستغرق

 تمام ،خویش محبوب توقع قبال در محب که است وقتی رجاء .بود نخواهد رجاء ،باشد داشته
 خـدا  کـرم  و فضل آنگاه ،است بیرون او قدرت از که را آنچه مگر کند مفراه را وصال اسباب
 .نمایـد  محافظـت  هوس و هوی از را وی دل و شیطان شر از را مانشای  و عاقبت سوء از اورا
 که خالص عمل صاحبان به است مخصوص رجاء فضیلت و مدح در وارده اخبار و آیات   پس
 .باشند نرفته فرو آن لذات و دنیا به

 نبویـه  احادیـث  و قرآنیـه  آیـات    بعضـی  ،است مؤمنین امیدواری باعث که چیزهایی از
 طلـب  مـان ای  اهـل  بـرای  اجمعـین  علیهم اهللا صلوات مرسلین انبیاء و مقربین مالئکه که است

 :فرماید می متعال خداوند که چنان شود می الهی درگاه مقبول شانای  دعای که البته ،کنند مغفرت
 .»االرض فی لمن یستغفرون و ربهم بحمد یسبحون هکالمالئ و«

 السـالم  علیهم طاهرین ائمه و قیامت روز شافع شفاعت ،ؤمنینم نجات عوامل جمله از
 برزننـد  شـفاعت  دامـن  طاهرینش آل و خود حضرت آن   ،شود برپا قیامت عرصه چون .است
 مسـئلت  الهـی  درگـاه  از را مـؤمنین  گناهان عفو و بندند برمیان سیاهان نامه عذرخواهی وکمر
 داده را شـفاعتش  قبـول  وعـده  انیـان جه برگزیـده  آن   بـر  مهربـان  ونـد اخد کـه  چنـان  ،نمایند
 .»فترضی ربک یعطیک ولسوف«فرماید می



 101 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 آیـات   و نیسـت  ابـدی  و مخلد دوزخ در مؤمن که شود می معلوم وارده های  بشارت از
 آن  با و کرده خلق کفار برای را دوزخ آتش متعال خداوند که این   بر دارد داللت بسیار واخبار
 کـذب  الـذی  االشـقی  اال هـا   ییصـل  ال« :فرمایـد  مـی  و »عباده به اهللا یخوف ذلک« ترساند می را مؤمنین

 .»ولیتو
 غلبـه  او حـال  بـه  اصـلح  ،کـرد  احسـاس  خـود  در تقریبـأ  را مـرگ  عالیم چون آدمی
 چه ،آمده سر به عمل و طاعت وقت هنگام آن   در و است عمل تازیانه خوف زیرا ،رجاءاست
 و رفتـه  خـدا  سوی به امیدواری کمال با باید انسان پس .شود خدا حب کمی باعث بساخوف

 .رود دنیا از فرحناک و شاد تا ،باشد او لقای شایق
 چنان ؟نماید مالقات او با و رود خود محبوب پیش محب که باالتر این   از شادی کدام

 مسـکین  پـس  .کنـد  مفارقت خویش معشوق از عاشق که نیست این   از شدیدتر المی هیچ که
 در او هـای   محبـوب  و کنـد  غلبـه  او  بر مقام و مال و عیال و فرزند دوستی که کسی وبیچاره
 اوست الم اولین این   و ،است بهشت از رفتن بیرون مانند او بر مرگ صورت این   در .دنیابمانند

 قـدر  بـه  و نبسـته  دنیـا  به دل که کسی اما .رسد او به مرگ از بعد که شدیدی عذاب بر عالوه
 شادمانی و سرور اولین این   و است زندان از رهایی او بر مرگ ،آورده جا به خدا طاعت امکان
 .مهیاست و آماده او برای مرگ از پس که هایی تنعم بر عالوه اوست

 
 سنف ضعف

 اضـطراب  و زبـونی  و عجـز  خبیثـه  صفت این   عالمت .است نفس ضعف ،دیگر رذیله
 ایـن   حبصـا  .جزئـی  نـامالیم  هـر  به شدن متزلزل و بلیه نزول یا حادثه وقوع وقت در است
 اسـت  مهابـت  عـدم  و ذلـت  آن   الزمه و است مقدار بی و خوار بصیرت ارباب پیش در صفت
 منکـر  از نهـی  و معـروف  بـه  امـر  در مسامحه و عالیه ورما و بزرگ کارهای از جستن وکناره

 همیشـه  و لـرزان  و مضـطرب  او قلـب  پیوسـته  .بالهـا  از چیـزی  کاند  به تزلزل و واضطراب
 بیمـی  در لحظـه  هـر  و غمـی  و تشویشی در ساعت هر ،است رسانت و خائف دنیا ازحوادث

 .والمی
 :فرمایـد  مـی  )ع(صـادق  حضـرت  .اسـت  بری نفس ذلت از مؤمن بنده که است خبر در

 و خـوار  را خـود  کـه  نفرموده اجازه لیکن داده اختیار کاری هر در را مؤمن بنده خداوندمتعال
و بـدارد  عزیـز  را خـود  همیشـه  باید مؤمن بنده پس »للمؤمنین و لرسوله و العزه هللا و« نماید ذلیل
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 امـا  شکسـت  تـوان  چیـزی  کوه از تیشه به چه ،باشد تر محکم کوه از باید مؤمن .مایدنن ذلیل
 .نشود شکسته چیزی مؤمن مانای و ازدین

 بـر  کـه  اسـت  امـوری  تحمـل  ،آن و اسـت  دل محکمی و نفس عزت ،صفت این   ضد
 که است خبر در .باشد استوار کوه چون نلرزیده بادی هر از ضعیف گیاه مانند که آورد اوروی
 بـه  متعـال  خداونـد  که فرموده )ع(باقر حضرت .است عزت و مهابت و صالبت صاحب مؤمن
 دنیـا  رسـتگاری  در ظفـر  ،آخـرت  و دنیـا  در عـزت  :رمایـد ف مـی  کرامت خلعت سه خود بنده

 .معصیت اهل و ظالمین دل در مهابت و ،وآخرت
 نـه  آن   صـاحب  .اسـت  ملکـات  اکثـر  سرآمد و صفات بیشتر ضلاف ،شریف صفت این
 نـه  و خـرم  شـان ای  مـدح  از نـه  ،است بیمناک شانای  دشمنی از نه و شاد روزگار ابنای ازدوستی
 شمشیرهاکشـند  عالم همه اگر :فرماید می )ع(امیرالمؤمنین حضرت .است غمناک شانای  ازمذمت

 .نکند من الح در تفاوتی ،آرند من به ویر هم پشتیبانی به و
 نظـر  در حیـات  و موت بلکه مرض و صحت ،گردید عنایت صفت این هک را کسی هر
 فاضـله  ملکـه  ایـن    .نگـردد  متـأثر  مطلقأ نهار و لیل تقلب و روزگار گردش از ،است اویکسان
 ،بنوشد آن   آب از کسی هر که نیست ای  چشمه و ،رسد آن   به بتواند کسی هر که نیست صفتی

 مردانگـی  معرکـه  دلیـران  جز که است میدانی .بگردد آن   گرد ردیف هر هک نیست ای  وسراپرده
 .ننهند قدم آن در دلی شیر وادی نامداران جز که است راهی و ،نکنند جوالن درآن

 
 تهم دنائت

 ازطلب است همت قصور و طبع پستی ،آن و است همت دنائت رذیله صفات جمله از
 علوهمت ،آن ضد و است نفس ضعف و لید کم نتیجه صفت این   .خطرناک و بزرگ کارهای
 صـاحب .عظـیم  کارهای طلب و عالی مناصب و مراتب تحصیل در نماید سعی آدمی که است
 را خـود  دنیـوی  پسـت  منافع طمع به و نیارد فرود رس حقیر و جزئی امور به عالی صفتاین  
 اوخوار نظر در ها  یماف و دنیا ،ندارد بر خویش مطلوب از دست ،خطر و ضرر بیم از و نیاالید

 ازپشـت  نـه  و فرحنـاک  و شاد او به دنیا کردن رو از نه ،اعتبار بی او پیش در جسمانی لذات و
 .غمناک و محزون کردنش

 او نـه  ،برآمـد  مقصـود  تحصـیل  صدد در و نهاد طلب راه در قدم اگر همت علو صاحب
کمـال  مرتبه به صفت  این چون خنجر از نه و ترسد شمشیر از نه ،سر پروای نه و است جان رابیم
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 مـرگ  از و رسـد  هـم  بـه  او دل در مـان ای  کمـال  و گـردد  اعلی مقصد طالب آن   صاحب رسد
 مراتـب  اعظـم  و نفسـانی  فضـایل  بـاالترین  کـه  است نفس شجاعت هنتیج همت علو.نهراسد
 .است انسانی

 را آن   البتـه  بنـدد  میـان  بـر  آن   در اجتهـاد  کمـر  و برآیـد  چیـزی  طلب صدد در که هر
 نمایـد  مـی  شانای  به را خود منزل و راه متعال خداوند ،کنند سعی خدا راه در که کسانی.یابد می

 .»المحسنین لمع اهللا ان و سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا والذین«
 
 یغیرت بی

 آنچـه  محافظـت  در اسـت  اهمال و کوتاهی آن   و است غیرتی بی رذیله صفات از صفتی
 ازمهلکات خبیثه صفت این    ؛اوالد و عرض و دین از است الزم و واجب انسان بر آن   نگهداری
 ،صـفت  ضـداین  .اسـت  سـرنگون  ،غیـرت  بـی  مرد دل :فرمود )ص(پیغمبر حضرت .است عظیمه
 هر است شریفه ملکات و فضایل از که باشد می نفس قوت و جاعتش  نتیجه آن   و است غیرت

 .شمرد واقعی مردان زمره در را او نشاید است خالی صفت این از که
 اسـت  ای  مرتبـه  یک هر محافظت برای و ،است خود اوالد و عرض و دین حفظ ،غیرت

 .نکند تجاوز آن از غیرت صاحب که
 داشـتن  خـوار  و نهـد  بـدعت  دین در که کسی بدعت رد در است سعی ،دین در غیرت

 احکـام  تـرویج  در باید .منکرین شبهه رد و باطل اهل ادعای دفع و کند اهانت دین به که کسی
 ودر ،نماید مبالغه نهایت حرام و حالل مسائل نشر در و آورد عمل به را جهد و جد الزمه ،ندی
 بـی  ،کننـد  مـی  معصـیت  آشـکارا  کـه  کسـانی  بـا  و نکند مسامحه منکر از نهی و فمعرو به امر

 .ننماید دوستی و سازش ضرورت
 ،فساد به یمنته امر ابتدای در و نباشد غافل او حال از که است آن   خود عرض در غیرت

 نظر رادر خود ،مرد که است سزاوار .نماید محافظت نامحرم دیدن از را خود زن و ،نکند اهمال
 او احـوال  مراقـب  همیشـه  کـه  است آن    اوالد بر غیرت مقتضای .بدارد مهابت و صالبت با زن

  آید دوجو به حرام غذای از او گوشت که طفلی زیرا .سازد مهیا حالل راه از را او ذایغ و باشد
 آداب و دیـن  احکام را او رسد تمیز حد به چون نیز و ،گردد سرشته خباثت با او طبیعت بساکه
 سـخنان  و انگیـز  شـهوت  حکایـات  شـنیدن  از اسـت  زنـان  منع ،غیرت مقتضای .بیاموزد نیکان

 .دارند شد و آمد مردم با که زنانی پیر مصاحبت و آمیز عشرت
کـه  نرسـد  افراط حد به باید اما ،است دیدهپسن شرع و عقل نظر در گرچه غیرت صفت
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 بـاطنی  تجسـس  درصـدد  و بگیـرد  تنـگ  آنهـا  بـر  شـده  بـدگمان  خـود  عیـال  و اهـل  به مرد
 دارد دشـمن  او رسـول  و خدا را غیرت انواع از بعضی :فرموده )ص(اکرم رسول حضرت.برآید
 تفتـیش  و صتفحـ  در افـراط  بالجمله .نماید غیرت خود عیال رب جهت بی مرد که این هازجمل
 گمـان  از مـرد  ،وقـت  آن   در کـه  زیرا نیست موافق شرع طریقه با و ناپسند عیال و اهل احوال
 .است مذموم شرعاً این و نباشد بدخالی

 
 یشتابزدگ و عجله

 خـاطرش  از کـه  امـری  مجـرد  به آدمی که است شتابکاری دیگر رذیله صفات از یکی
 آن  عاقبـت  در و نمایـد  مالحظـه  را آن   فاطـرا  کـه  آن   بـدون  ،کنـد  آن   بـر  اقدام نماید خطور

 نعـیم  معاوضـه  و دنیـا  بـه  دین فروختن در کلی سبب که نماید می معلوم تفکر اندکی.بیندیشد
 آن  و اسـت  شـیطان  های  راه از عجله .است شتاب و عجله ،سرا تیعار این   زخارف به آخرت
 روایت )ص(پیغمبر ضرتح از .رسانیده هالکت به صفت این   با را آدم فرزندان از بسیاری لعین
 .منان خدای جانب از کارها در تأنی و تأمل و است شیطان جانب از شتاب :فرمود که است

 خـالق  به است مخلوقات اقرب ،جادای  سلسله در برخاسته امر عالم از انسان نفس چون
 صددتحصیل در عاقل انسان پس .است خدایی کمالیه صفات از سرور او لذت برترین و ،عالم
 را فنـا  جویدکـه  بقایی ،ندارد آخری که خواهد سعادتی و نیست زوالی را آن   که باشد نتیسلط
 ،فقرنیانجامـد  بـه  کـه  کند کسب غنایی ،نباشد ذلت آن   پی در که طلبد عزتی ،شدانب راه آن   در

 ،آن طالـب  و بـوده  خـدایی  کمالیـه  صفات از همه این    ،باشد عاری نقص از که جوید کمالی
 خلـق  دعـوت  بـه  زده میـان  بـر  همـت  دامـن  ،آمدنـد  که پیامبرانی همه .است کماالت طالب

 لکـم  مـا  آمنـوا  الذین ها  ای  یا« که کردند ندا گرفت فرا را عالم اقطار که بلند صدایی با و پرداختند
ـ  الـدنیا  الحیـوه  متـاع  فما االخره من الدنیا بالحیوه ارضیتم االرض الی اثاقلتم اهللا سبیل فی فرواان لکم اذاقیل  یف
 .»قلیل اال االخره

 و آئیـد  فـرود  سـری  خـود  اسـب  از ،درونـی  های  وسوسه اسیران و نفس گرفتاران ای
 در را خـدایی  کمالیـه  صـفات  تـا  کنیـد  حکومـت  خـود  عاطفـه  و احسـاس  بر عقل باتازیانه

 وادار را او نمایانـده  انسان به را حق جالل و جمال که است صفات این   زیرا ،جادنمائیدای  خود
ـ « بگویـد  و بتابد رخ آفتاب و ستاره و ماه عشق زا خدا خلیل مچوه که کند  وجهـی  وجهـت  یان
 .»المشرکین من اان ما و حنیفا االرض و فطرالسموات للذی
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 سروری تاج آنجا در تا پایان بی کشور به است خلق خواندن ،انبیاء بعثت از کلی غرض
 قفـایش  در مذلت که رسند عزتی هب ،ندارد مرگ که شوند فایز زندگی چنان به و ،نهند سر بر

 ایـن  هکـ  دانـد  مـی  چـون  ،خوانـد  دنیـا  سروری به و ازداند  شتاب به را شانای  شیطان اما .نیست
ـ  تا ،نه خالی کدورت و نزاع و غم و هم از هم آن   روز چند و نیست رابقایی  از سـبب  ایـن  هب

 کـه  دنیـا  در یبـار  سـبک  و زهـد  از بلکـه  ،رونـد  بیرون باقی ملک فکر از و غافل یادآخرت
 خردی بی و مغروری چه پس .گردند غضب و شهوت بنده و بازمانند ،است نقد خودپادشاهی

 .گردد خویش غضب و هوتش بنده آدم فرزند که است
 انسـان  کـه  اسـت  آن   درمانش طریق و ،است آخرت و دنیا در خسران منشأ شتابکاری

 موجـب  هـم  و اسـت  دمـان مر نظـر  در خـواری  و خفت سبب هم که کند آن   عاقبت یادفساد
 بـا  پـس  .است اوصیاء و انبیاء صفت که گردد تأنی و تأمل شرافت متذکر و ،وپشیمانی ندامت
 جمیـع  در باطناً و ظاهراً را سکون و طمأنینه و نکند تأمل دونب را فعلی هیچ که عهدکند خود

 او ایبـر  طمأنینـه  و وقـار  و مرتفـع  عجله خبیثه صفت تا ،سازد خود شعار وسکنات حرکات
 .گردد حاصل

 کـردار  و گفتـار  در اسـت  نفـس  اطمینان و آرامش ،آن و است وقار ،عجله صفت ضد
 و فکـر  موافقـت  بـه  را کار آن   از جزئی هر تا ،آن از بعد و شروع از پیش سکنات و وحرکات
 .دهد تدبیرانجام

 املش وقار پس .نامند تأنی را شروع از بعد تأمل و گویند توقف را وقوع از پیش تأمل
 ملکـات  فضـایل  و صـفات  شـرایف  از که است پردلی و نفس قوت نتیجه ،آن و است دو هر

ـ  را خدا برگزیدگان و اوصیاء و انبیاء .رسد آن   شرافت به که است صفتی کمتر و است  ایـن  هب
 و داشـته  نظـر  در را صـفت  ایـن    شرافت پیوسته مؤمن که است سزاوار پس .کنند مدح صفت
 .گردد او ملکه و عادت وقار تا بدارد آن بر اقوال و افعال و دراعمال را خود

 
 نظ سوء

 زیرا.است نفس ضعف و جبن نتیجه صفت این    ،است مردم به بردن بد ظن دیگر رذیله
 معتقد آید در او واهمه قوه به و گذرد خاطرش به که فاسدی خیال هر به النفس ضعیف ترسوی

 .»قومـابورا  کنتم و السوء ظن ظننتم و« تاس عظیمه مهلکات از صفت این    ؛رود آن   پی و شود
 و کنی حمل محامل بهترین به را خود مؤمن برادران امر باید :فرماید می )ع(یننامیرالمؤم حضرت

خـوبی  محمـل  کـه  مـادام  نبـری  او بـه  بـد  گمـان  زده سـر  تـو  مـؤمن  برادر از که ای  سانحه به
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 .بیابی آن برای از
 خـود  مثـل  را همـه  و اسـت  بـاطن  بد ،کند سوءظن مؤمنین درباره که کسی تردید بی
 عالمـت  صـفت  ایـن  هکـ  آن   سـر  .کنـد  سرایت نیز او ظاهر به عاقبت باطنش خباثت پنداردو
 دیگری باطن از کسی متعال پروردگار جز که است این    ،شیطان القای از و است نفس خباثت
 .نه راهی دیگری لد به را دلی وهیچ نیست آگاه

 حـق  در ندیـده  خـود  چشـم  به و ندانسته را چیزی هک کسی است معقول چگونه پس
 انسـان  چگونـه  ؟اسـت  اختـه اند  او دل بـه  شیطان را بد گمان این   نداند و ،نماید اعتقاد دیگری
 فاسـق  فاسـقی  هـر  از او دانـد  مـی  کـه  آن   حال و نماید قبول آورده شیطان که را خبری عاقل

 فعلـتم  مـا  علـی  فتصـبحوا  بجهالـه  قومـا  تصـیبوا  ان ینـوا فتب بنبا فاسق جاءکم ان آمنوا نالذی ها ای  یا« :تراست
 بعضـی  اگرچـه  ،کنـد  تصـدیق  را ملعـون  آن   سخن مؤمن شخص که نیست جایز پس .»نادمین
 .گردد ضمیمه آن به هم خارجی قرائن

 راه خود دل بر آدمی که است ظنی ،شده نهی آن   از و مذموم شرعاً که ظن سوء از مراد
 .نمایـد  اظهار را آن   یا دهد ترجیح را بدی طرف کرده مایلن   آ جانب به را نفس سپس و دهد

 مجـرد  و بـد  گمـان  بـین  امتیاز .نیست ظن سوء ،آن ترجیح بدون دل به امری خطور امامجرد
 مـثال  ،شـود  فردی به نسبت او دل تغییر باعث تصور آن   اگر که است چنین لد در خطورامری

 را دل بـه  خطـور  محـض  ولی ،الزم آن   فعد و است سوءظن ، آید پدید او در نفرتی یا کراهت
 یغتـب  ال و تجسسـوا  ال و اثـم  الظـن  بعض ان الظن من کثیرا اجتنبوا آمنوا الذین ها  ای  یا« :نیست ای  مؤاخذه
 .»رحیم تواب اهللا ان اهللا واتقوا فکرهتموه میتا اخیه لحم یأکل ان احدکم حبای ابعض بعضکم

 کامـل  نهـی  مقـدس  شـارع  جهـت  ایـن  هب ،است ابدی شقاوت موجب بد گمان چون
 رسـول  حضـرت  کـه  چنان ،شود دیگران بدگمانی سبب که کند کاری آدمی که این   از فرموده
 هـر :فرمـوده  نیز السالم علیه امیرالمؤمنین حضرت .بپرهیزید تهمت مواضع از :فرموده )ص(اکرم
ـ  .گـردد  بـدگمان  او به که را کسی نکند مالمت ،وردادر تهمت محل به را خود که  عـالم  یحت

 بـد  گمـان  او بـه  کسـی  کـه  نکنـد  خیال ،مردم بین در دیانت و صالح به معروف و پرهیزکار
 اگـر  بلکـه  ،ننگرند نظر یک به را او همه باشد مردم جمیع اعلم گرچه فردی هر زیرا ،برد نمی

 کـه  هسـتند  دیگـر  جمعـی  ،نماینـد  صحت بر حمل را او افعال همه باطناً وظاهراً  کثیر جمعی
 .باشند او به اتهام صدد در همیشه و اوبوده عیوب طالب

بینـد  آدمـی  از کـه  خیـری  عمل هر پس ،دشمنی چشم به مگر نگرد نمی حسود دشمن
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 خـود  چـون  ؛پنـدارد  خـویش  ماننـد  را همـه  و باشـد  او عیـوب  تجسـس  صدد در و بپوشاند
 و رونـد  بیـرون  او فکـر  از مـردم  تـا  سـازد  ظـاهر  او عیـوب  و خواهد او رسوایی ،رسواشده

 تـا  دارد دور تهمـت  موضـع  از را خـود  که است مؤمن ره بر پس .گردد کوتاه ازاو شانای  زبان
 زیـرا  ،نگـردد  شـان ای  معصـیت  شریک او و نیفتند معصیت به و نبرند بد اوگمان به خدا بندگان
 .است شریک او گناه در شود دیگری معصیت سبب هرکه

 گمـان  کـه  ضـدش  شـرافت  و آن   فساد مالحظه از بعد که است آن   بد گمان درمان راه
 و نسـازد  بـد  او بـا  را خـود  دل نکرده اعتنا ،رسید خاطرش به ظنی سوء کس هر از ،نیکاست
 در کـه  ،نکنـد  کـم  تنها نه را او به نسبت احترام و اکرام و تفقد و ندهد تغییر او با را رفتارش
 از آمـده  غـیظ  به طانشی سبب بدین تا ،نماید دعا را او خلوت در و بیفزاید او ودوستی تعظیم
 .نیفکند او خاطر به بد گمان دیگر ،احترام و تعظیم این خوف

 این هن ،کنی نصیحت خلوت در را او باید نمودی مشاهده مؤمنی از لغزشی یا خطا اگر
 لغـزش  از کـه  چنـان  باشـی  محـزون  او خطای از باید .نمایی او بدگویی و غیبت به شروع که

 رفتـار  چنـین  چـون  .باشـد  هالکت از او نجات ،نصیحت از تو غرض و شوی می خودمحزون
 .شود جمع هرسه او نجات و نصیحت و خطا رب حزن ثواب برتو نمایی

 ،ننمایـد  بـدی  بـر  حمـل  را او کردار و گفتار و نبرد بد گمان مؤمنی هیچ به باید انسان
ـ  حمل محامل بهترین به شنود او از که سخنی هر و بیند او از که عملی هر بلکه  اگـر  امـا  .دکن
 جا به احتیاط و حزم ،باشد دنیوی و دینی زیان سبب که شود راست و واقع اومطابق بد گمان
 .نرسد او به خسرانی و ضرر تا وانگذارد او به را خود دنیای و اموردین و آورد

 
 

 بجذ قوه امراض - ج
 

 حـزن  ،بطالـت  ،شـهوت  آنهـا  مهمتـرین  و اسـت  شمار حد از بیش جذب قوه امراض
 .است ردائت از چهارمی و سومی و تفریط از دومی ،افراط جهت از اولی ؛است وحسد

 
 تشهو افراط

و مـأکوالت  از لذت طلب در آز و حرص مذمت بر شرحی اجمال طریق به این   از پیش



 108 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 .شد بیان مشروبات
 اتالفمال و بدن الغری و ضعف و دیانت نقصان اسباب بزرگترین از شهوت بر حرص

 مادی محبوب از است خیال و فکر انصراف آن   عالج .است آبرو رفتن بین از و عقل اضرار و
 به شهوت قوه تسکین و فاضل همنشینان با مجالست و دقیقه علوم به اشتغال و ،طاقت قدر به

 ،رسد راضعفی بدنی قوای که حدی به شراب و طعام از خودداری و روعهشم عوامل استعمال
 .نشود سقوط به منجر که شرطی به

 ونـزول  مصیبت وقت به یکی ،است قسم دو صبر :فرموده )ع(علی حضرت اتقیاء ورسر
 اسـت  بهیمی نفس منع دیگری .گیرد پیش مردانگی طریق آن   صعوبت تحمل در بنده که بلیت

 دنـدان  ،آن تـرک  مـرارت  تجـرع  در و نمایـد  رو کـه  نامشروعی امر و معصیت به ارتکاب از
 .نهد جگر بر صبوری
 آن  از  آیـد  پـیش  حرامـی  چـون  یکـی  :اسـت  قسم دو ذکر فرماید می بزرگوار آن   نیز و
 هـوس  دیده حرامی لذت به که خودکام نفس به و ،طلبد یاری خویش خدای از شده منصرف
 یـاد   آیـد  پـیش  مصیبتی چون دیگری .نماید معصیت آن   ترک نموده یاد را الهی خشم ،گشاده
 .دده او قضای به رضا کرده حق

 مـؤمن  زینت ،ورع که کن رعایت را پرهیزکاری و ورع :مودفر )ص(اکرم رسول حضرت
 آن  همچنـین  .نمایـد  صـعود  مقـربین  مرتبـه  اوج بـه  ورع کمند به انسان و است دین ستون و

 هالکت ورطه از نشینان کشتی جز دریا در که همچنان ،است کشتی مانند ورع :فرمود حضرت
 سـاحل  بـه  هالکـت  غرقـاب  و نفسانی های  هوس امواج از ورع بدون زین انسان ،نیابند نجات
 .نرسد نجات

 رااز خـود  نیـاز  و برداشـته  دعا به دست که ای  بنده :فرماید می )ص(االنبیاء خاتم حضرت
 دعای چگونه ،باشد حرام طریق از او پوشش و خورش که حالی در ،نماید مسئلت الهی درگاه

 ،کنـد  دنیـا  شـهوات  از شـهوتی  تـرک  من امت از کسی اگر :فرموده نیز و !؟شود مستجاب او
 حـرام  از ای  لقمـه  تـرک  :فرمود )ع(صادق حضرت .گرداند منای  اکبر فزع از را او متعال خداوند

 .است خوشتر سنتی نماز رکعت هزار دو از تعالی حق نزد
 و بسته را آدمی همت بال که است طمع ،کفر اصول از یکی :فرموده )ع(حسین حضرت

 گـزاری  حاجـت  ابـواب  کـه  اسـت  غافل طمعکار .است هنمود محروم عزت اوج به طیران از
بـار  جهـانی  دو مطالـب  عرض برای را بزرگ و خرد ناله پیک و ،گشاده آنی هر رحمان خدای
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 .نیست بردار دست بندگان احتیاج بانیگر از رحمتش جذبه و ،داده
 همتانی صاحب به خوشا .است شداید اعظم و بوده خصال محامد داس ،سؤال و طمع

 اسـتغنا  آتـش  بـه  را دیگـران  یـاری  خـس  و خـار  و دوختـه  خلـق  احسـان  از طمع چشم که
 .محسـوبند  تـوانگران  سلک و اغنیاء شمار در ،باشند تنگدست و فقیر هرچند ایشان.اند  سوخته
 کـه  اسـت  کسـی  نیـاز  بی بلکه ،نیست مال بسیاری به نیازی بی :فرمود )ص(اکرم رسول حضرت

 .باشد اوغنی نفس
 مجـوس  ای   ،حـرام  و حـالل  تمیـز  بی ای   ،ای  گشته نفس اسیر که خودکام شوم دل ای
 خداکنی فرمان به پشت چند تا ،دراز و دور آرزوهای زنجیر محبوس ای   ،آز و حرص آتشکده

 تکلیفبازمـانی  مراحل طی از و روی هوس و هوی راه و گردانی تهی ورع نقد از دل گنجینه و
 آز و حـرص  دست که کسی سعادتمند ؟ازیدان  مردارخواری به کسرک چون را همت همای و
 علـو  اوج ودر یافته رهایی هوس قفس تنگنای از روحش مرغ و کشیده نفسانی لذات دامن از

 . آیدپرواز به روحانیت فضای و همت
 

 تبطال
 بـه  را انسـان  ،مصـالح  رعایـت  در اهمـال  چـه  ،است جهانی دو حرمان مقتضی بطالت

 .کشـاند  اخـروی  فالکـت  بـه  را او ابـدی  سـعادت  ساباکت از غفلت و ،رساند دنیوی بدبختی
 توجـه  ،اسـت  تعالی واجب جود افاضه مستدعی که جادای  غایت حصول برای اصلی زیراسبب

 بطالـت  ،چـه  نزاعنـد  و دشـمنی  مقام در خویش خالق با تحقیق در بطالت اهل پس .باشد می
 .نیست آن مذمت و قبح شرح به نیازی و است فساد این متضمن

 وطفیلـی  نفـس  حقـارت  و مهانـت  مانند آن   تابع رذایل و طبعی پست و همتی دون اما
 کـه  آالم و امـراض  انـواع  و اسـت  بیـان  و تقریـر  از مسـتغنی  ،جالل و حشمت زوال و گری

 .است مقرر و معلوم طبی علوم در ، آیدپدید حد از تجاوز و ازاسراف
 

 نحز
 اسـت  حـرص  آن   سـبب  و ،مطلـوبی  فـوت  از یـا  محبوبی فقد از است نفس تألم ،حزن
 کسـی  حالـت  ایـن  هالبتـ  .آن فـوت  و فقدان بر حسرت و بدنی شهوات و جسمانی برمقتضیات

تحـت  مقاصد و مطالب جملگی به وصول و داند ممکن را لذات و محسوسات بقای که راست
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 .شمرد ناممتنع را تصرف
 عالم که داند ،نگهدارد انصاف شرط و  آید عقل سر بر اگر حزن مرض به مبتال شخص

 محال بر طمع پس .است عقل عالم امور ،ثابت و باقی بلکه نباشد بقایی و ثبات را جسمانیات
 ایـن   در .گمـارد  خـویش  همـت  کمالی مطلوبات تحصیل بر و نشود وهگیناند  فوت از نکرده
 خرمـی  و فزع بی رسد امنی به ،نگردد مادی محبوب زوال و فقد از تألمم و متأسف دیگر حال
 حـزن  اسـیر  واال ،حیـرت  بـی  یابد یقینی ثمره و حسرت بی کند حاصل مسرتی و جزع بی یابد

 .نماند خالی محبوبی فوت و مطلوبی فقد از گاه هیچ و انتها بی شود والمی
 بـه  و شود خشنود موجود به اهللا  الی سالک که است آن   جمیله اخالق و عادت بر اقتداء

 کـه  کنـد  تأمـل  شـان ای  معـاش  و هـا  سـته خوا اختالف و خلق اصناف در .ننماید تأسف مفقود
 .»فرحـون  لـدیهم  بمـا  حـزب  کل« است خشنود و راضی حدی تا خویش قسمت و نصیب هریکبه

 بـه  کمـالی  منافع تحصیل و مناهج پیروی از برگزیده را طریق و تسن همین فضیلت اگرطالب
 .گرفتارنـد  ضـاللت  بند و جهالت قید به که است جماعتی آن   از برتر ،برنگردد لذات و سرور
 شـان ای  و سـلیم  و صـحیح  او ،مخطی شانای  و است مصیب او ،مبطل شانای  و است محق او چه

 .»یحزنون هم ال و علیهم خوف ال اهللا اولیاء ان اال« او اعدای نشاای و خدا ولی او بلکه ،شقی و سقیم
 صـاحب  انحراف دلیل .کنند جادای  خود اختیار سوء به را آن   مردم که است حالتی حزن

 بـه  کسـی  اگـر  .اسـت  خـویش  مطلـوب  از نومیـدی  و رغبـت  فقـدان  ،طبیعـی  امور از حزن
 محـزون  و ،طبیعی نه است ضروری نه حزن که دریابد ،کند تأمل حزن اسباب در نظرحکمت

 عزیـزان  مصـیبت  به مبتالیان که چنان .یابد سلوت و سکون هبازگشت طبیعی حالت به سرانجام
 نشـاط  بـه  مـدتی  کانـد   گذشت از بعد ،شده عارض شانای  بر حد از فزون حزنی که ودوستان

 روزی ملـک  و مـال  فقـد  بـه  که کسانی همچنین .اند کرده فراموش را آن  کلی به و آمده وفرح
 تبـدیل  خـاطر  تسـلی  و آرامـش  بـه  شانای  اراحتین بعد کمی ،اند  شده گرفتار غم و وهاند  چندبه
 .است گشته

 بـه  خوشـدلی  و خشـنودی  بـا  را الهـی  امانت که است آن   شکرگزاری مراتب کمترین
 .بسـتاند  را اخس و بگذارد ها داده افضل معر که آنجا خاصه ،نمایند شتاب اجابت در خداداده
 را زورمندان و سرکشان نه و رسد بدان متعرضان دست نه که است عقل و نفس ،افضل مراداز
 میـان  در عدالت حفظ هم و ماست جانب رعایت هم ،اخس اخذ در و دافت شرکت طمع برآن

 .شویم محزون چیزی فقدان از نباید لذا ،ما همنوعان
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 اسـت  شایسته ،است عاریتی که نبود بیش عیب یک را دنیا اگر :فرماید بزرگان از یکی
 آن  تجمالت گرفتن عاریت به از همت ارباب که چنان ،ننماید التفات بدان باهمت شخص که

 برچیزی من :فرمود ؟چیست تو حزن قلت و اطنش فرط سبب پرسیدند حکیمی از .دارند ننگ
 .شوم وهگیناند آن شدن دومفق از تا ننهم دل
 

 دحس
 قلب به آن   فساد امری هر از و است معاصی بزرگترین و امراض ترین مشکل از حسد

 بعـد  را خـود  پیغمبـر  تعـالی   حق .شد واقع زمین روی در که بود ای  خطیئه اول و ،است بیشتر
 حاسـد  شـر  من و« فرموده امر حسد شر از بردن پناه به ساحر  و شیطان از ذهاستعا به ازمأموریت

 .است شمرده آنان ردیف در را اسدح و »اذاحسد
 ،اسـتکبار  ،حـرص  اسـت  چیـز  سـه  کفـر  اصـول  :فرموده السالم علیه حسین حضرت

 صـفت  ایـن    از مانای  صاحب و بوده بیزار حسد از مانای  :فرموده )ع(امیرالمؤمنین حضرت.حسد
 راضی ،مانای  بزرگ ارکان از زیرا است مانای  دشمن حسد ،مذکوره اخبار حکم به .است رکنارب

 را خطـا  و سـهو  که ،است االطالق علی حکیم قدر و قضا به دادن تن و رزاق قسمت به بودن
 دسـت  .نـی  اشـتباه  و غلـط  را عـالمگیرش  علـم  ساحت و نیست راه او عطای و منع درحریم
 مستقیم جاده از تقدیرش قلم قدم و ،نلرزیده هرگز عباد مصالح ارقام تحریر در جادشای  کاتب
 .است امتثال و انقیاد خالف قضا برکرده رضا عدم سپ ،نلغزیده باب هیچ به داد و عدل

 ،نعمـت  آن   انتقـال  انتظـار  در و بـردن  نعمت ارباب احوال بر حسد که است واضح پر
 )ع(علی حضرت .است مانای  ارکان از هک رضاست و تسلیم منافی ،خوردن دل خون شب روزو

 چـه  .اسـت  خشـمناک  و ناراضـی  الهـی  تقـدیر  بـر  حسود : »القـدر  علی انغضب الحسود« فرموده
 و ،مـن  بـه  نـه  شده داده دیگری به نعمت چرا که نیست این   جز خرد و عقل قاموس حسددر

 شایسـته  مرا سترا او که اعتباری و عزت و ،نگشته مرا گشته روزی را فالنی که ومنزلتی قدر
 .را وی نه است

 و دین خانه ،گناهان سیالب از و دارد می وا معاصی انواع به را آدمی حسد خبیثه صفت
 آن  سـرافرازی  نخل تیشه و مانای بوستان آفت که  آن بر عالوه حسد .گذارد ویرانی به رو ایمان
 مقـدار  بـی  و سـبک  ازامتی میزان در و خوار و زشت آن   و این   نزد دنیا در را آدمی ،است جهان
و مـذلت  حضـیض  بـه  کرامـت  و شـرف  فـراز  از را خود صاحب نامحمود صفتاین   ؛دگردان
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 .افکند خواری
 دوار چـرخ  گـردش  و ،خلـد  حسـود  دل در کشـد  خاری کسی هر پای از زمانه دست

 حیات رشته از مفتونش دل .بگسلد هم از او خاطر شیرازه ،تابد محکم را هرکسی حیات رشته
 هـای   نعمـت  لـذت  از و نـزار  و اسـت  رنجور همیشه مرض بی و ،بال بسته است غیمر ،مردم

 و ،متغیـر  همیشـه  حسـد  زهـر  تلخـی  از ناپسـندش  مـذاق  ،هچ برخوردار دیگران از دنیاکمتر
 الحسـد « فرمـوده  السـالم  علیه علی الموالی مولی حضرت .است دشوار را وی تنعم ادراکلذت

 حسـد  کـه  اسـت  آن   مبـانی  صدق ،کالم لب .»الجسـد  یذیب الحسد« فرماید می نیز و »الروح حبس
 )ص(اکـرم  رسـول  حضـرت  .گـدازد  مـالل  و غصه هبوت در و سازد مبتال وهاند  و غم رابه انسان
 .را هیزم آتش که همچنان خورد می را حسنات حسد:فرموده

 انسـان  بـرای  .اسـت  دنیـوی  مالل و وهندها  یما و اخروی عذاب و نکال موجب حسد
 دامان یشهاند  آب به را خردپیشه مرد .نیست آن   از تر کشنده مرضی و حسد از ترناپسند صفتی
 ایـن   دوای سـبحانی  توفیقات و ربانی عنایت دارالشفای از و ،شستن صفت این   لوث از وجود
 جانکـاه  درد ایـن    و نـافع  را مـرض  ایـن  هک دواهایی از .است روریض خواستن مهلک مرض
 .است بنیاد سست سرای این بقایی بی در هیشاند و مرگ در تفکر ،است رادافع

 ایـن    ،باشـد  ممتـاز  همگـان  از امتیازات و فواید به که خواهد می حسد فرط از حسود
 و جهـل  از اسـت  مرکب حسد .کند خود به آن   جذب و دیگران از آن   زوال بر همت که است

 ،اجتمـاع  فـرض  بر و باشد محال را فرد یک دنیوی خیرات اجتماع که نداند حسود و ،حرص
 .نتواند مندی بهره

 دشـمن  بـه  که کسی :اند  فرموده بزرگان و ،است صفات ترین زشت و ترین قبیح حسد
 شـر  که است کسی آن   از شریرتر و باشد شریر ،شر محب و است شر محب ،خواهد شر خود
 حقبی و باشد تر زشت و تر تباه ،کند دوستان با معامله این   اگر و ؛خواهد خود دشمن غیر به را

 .است علما نامی در حسد ،آن ترین
 بـه  خصـلت  شش سبب به را طایفه شش تعالی  حق فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت

 .ستم و ظلم سبب به را حکام و امرا - اول :برد دوزخ
 .تعصب واسطه به را اعراب - دوم
 .تکبر جهت به را شوکت و اقتدار واهل رؤسا - سوم
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 .خیانت واسطه به را تجار - چهارم
 .واجبه عبادات آداب ندانستن و جهالت سبب به را روستاها اهل - پنجم
 .حسد واسطه به را علما - ششم
 خـویش  نفـس  بـه  ضـرر  خـود  حسد به حاسد :فرماید می )ع(صادق حضرت ناطق امام

 لعنـت  سزاوار خود حسد به ابلیس که همچنان ،رسد محسود به او ضرر که آن   از پیش رساند
 عهـد  حقـایق  مقـام  بـه  ارتقـاء  و هـدی  و اجتبـاء  محـل  به را )ع(آدم تحضر لیکن ،شد ابدی

 مترتـب  حسد بر عاجل ضرر چند ،اخروی نکال و وبال از نظر قطع بنابراین .رسانید واصطفاء
 :است

 .طاعات تباهی و افساد - اول
 وادارد شـروری  و ذنـوب  انواع به را او حسد که زیرا ،شرور و معاصی ارتکاب - دوم

 به :است عالمت سه را حاسد که اند  فرموده بزرگان .باشد محسود نعمت زوال نتظارا آن   در که
 ،اسـت  مذمومـه  فـواحش  از و نفـاق  عـین  ایـن    و ،عداوت کتمان و نماید تملق حضور وقت

 .نماید شماتت رسد محسود به مصیبتی هرگاه و ،کند غیبت درغیاب
 کـه  چنـان  .مصـیبت  و بعـذا  و وبـال  انـواع  انضـمام  بـه  ،فایده بی تعب و غم - سوم

 و ثابـت  اسـت  خشـمی  را او کـه  زیـرا  ،نیست تر شبیه مظلوم به حاسد از ظالمی هیچاند  گفته
 .الزم است غمی و دائم است غیظی

 بـه  چگونـه  .رسـد  خویش مراد به حاسد که است نادر چه ،خذالن و حرمان - چهارم
 بنـدگان  بـه  احسـان  یتغا از که است الهی نعمت زوال او مقصود که آن   حال و رسد مقصود
 بـه  دانـا  و حکیم خداوند ! »بعـض  علی بعضکم به اهللا فضل ما تتمنوا ال و« فرموده و نموده عطا خود
 ،آن تبـدیل  در سـعی  و تغییـر  تمنـای  پـس  ،نمـوده  بالغـه  حکمت رعایت فضلت این   در یقین

 .او تدبیر با است مخالفت و االطالق علی حکیم با است ضدیت
 بـه  .غیـر  نعمـت  زوال آرزوی بـه  اسـت  شـهوت  انگیزه شدن ختهبرانگی ،حسد حقیقت

 نفـس  در غضـب  و خشـم  روز بـه  روز یافته شدت غضبیه قوه ،نفس در حسد پیدایش محض
 چون .گردد نعمت آن   زوال اسباب برانگیختن در حیل و مساعی انواع مستلزم و ،شود تر راسخ
 وسالطین حکام و امرا پیش در گاهی حاسد ،نیست میسر لتوسه به احوال اغلب در زوالاین  

 شـوم  مقصد اجرای در مؤثری و مهم عامل توانند می شانای  که داند می زیرا ،کند محسود سعایت
  تمــام او نفــع بــه نتیجــه و شــده محســود حــال شــامل الهــی عنایــت غالبــاً اگرچــه ،باشــند او
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 .شود می
 حسـد  هرگـز  ازیـر  ،عالم خرابی اسباب پیدایش بر است کلی باعث مذموم صفت این

 .اسـت  مقام و قدرت و فضل ارباب بر فقط آن   تعلق بلکه ،نگیرد تعلق عاجز و چیز بی برمردم
ـ    درصـدد  او تحریک با که کسانی و حاسد که مقدار همان به  او نعمـت  زوال و محسـود  ذاءای

 بـر  قهـرأ  این   و بازمانند نوعی و شخصی وظایف فایای   از ،کنند صرف را خود وقت و برآمده
 .است بشری جامعه زیان به و عالم آبادی و عمرانضرر

 :است مرتبه سه را حسد که اند فرموده بزرگان
 .نباشد خود به آن انتقال خواستار گرچه است غیر نعمت زوال دوستدار که آن - اول
 .یابد انتقال او به که طریقی به خواهد را غیر نعمت زوال که آن - دوم
 اگـر  و ،غیـر  نعمـت  زوال بـدون  کنـد  تمنـا  خود رایب را نعمت آن   مثل که آن   - سوم
 رجحـانی  و فضـل  او بر را غیر آن   تا خواهد را غیر نعمت نابودی  آید عاجز مقصود ازتحصیل

 .نباشد
 ،مرغـوب  و محمـود  و اسـت  غبطـه  بـه  موسوم که را ای  مرتبه ،مجاز و تشبیه طریق به

 .محمود یک و مذموم سه ،اند کرده اعتبار چهار را مراتب و شمرده حسد در داخل گاهی
 و ،داراسـت  دیگـری  آنچـه  مثـل  بـه  اسـت  جـاه  و قدرت و مال و فضل تمنای ،غبطه

 غیـر  نعمـت  زوال ،نـاتوانی  صـورت  در کـه  شرطی به مشروع طور به آن   تحصیل در کوشش
 بـه  شـوق  غبطـه  ؛حسد و غبطه میان است فرق پس .نامند هم منافسه را غبطه چنین ؛نخواهد
 بـا  همـراه  حسـد  و ،غیـر  از آن   زوال تمنـای  بی کرده احساس غیر از که تاس یامطلوبی کمال
 .است غیر از زوال تمنای

 کمـاالت  بـه  متوجـه  ،شـوق  محمـود  غبطـه  در .مذموم و محمود :است گونه دو غبطه
 .دنیوی لذات و شهوات به متوجه ،شوق مذموم غبطه در و ،است وسعادات

 اول:شـخص  دو دربـاره  اال نیست ایزج بردن حسد :فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت
 که مردی دوم .کند مصرف حق راه در را آن   او و فرموده عطا مال را او تعالی خدای که مردی
 آرزوی گرچـه  .آمـوزد  خالیـق  به کرده عمل علم آن   به او و داشته ارزانی علم را او تعالی  حق
 مقـام  ایـن    در ؛خواهد انشای  نعمت زوال که کشد جایی به نباید ولی نیست مومذم حاالتاین  
 .اند نامیده حسد را غبطه مجاز طریق به

اسـت  موصـوف  غبطـه  پسـندیده  خصلت به مؤمن :فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت
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 کـه  آن   حـال  و کـرد  تـوان  شـک  منافسـه  حسـن  در چگونـه  .حسد ناپسند صفت به منافق و
 فلیتنـافس  ذلـک  فـی  و« ایـد فرم مـی  نیـز  و »ربکـم  مـن  مغفـره  الـی  سـابقوا « فرماید می خداوندمتعال

 .»المتنافسون
 وتحصیل فضایل در منافسه مثل اولی ؛مباح و مستحب و واجب به است منقسم منافسه

 و افعـال  محاسـن  و آداب و اخـالق  مکـارم  در منافسـه  مثل دومی .واجب انفاق جهت اموال
 که یدرصورت توسع جهت اموال تحصیل مثل سومی .مستحبی انفاقات جهت به اموال تحصیل

 .نگردد منتهی حرام به
 راه در آن   صـرف  بـرای  بیشـتر  وسـعت  تمنای اما است ضیق از نجات ،اصل در توسع
 تحصـیل  پـس  .اسـت  آنان معنویات زوال سبب توسع مردم اکثر در هرچند ،است خدابالمانع
 فـزون  نفـس  ولی ،فضایل ردیف در ای  مرحله در و است عبادت ،حق خاطر به مادی امکانات
 .گردد حرمت و کراهت به منجر که حاتیامب بسا و است مذموم ،آن طلبی

 
 هقو چند ترکیبی امراض - د

 

 توسـط  انسـان  و اوست انوار اشعه و عظمت مظهر و دوست یاد گاه جلوه که دل آئینه
 از ،اسـت  خـویش  خـالق  عظمـت  گلشـن  نـاظر  روزنه آن   از و شده آشنا خویش خدای باآن  

 دیـدن  جهت کاینات نگارخانه در که چشمی .گردد می تار و تیره نما دوست دشمن همنشینی
 شـد  و آمـد  محـل  ،شـده  آفریـده  اعتبار های  گل چیدن برای رروزگا گلشن در و کردگار صنع
 درر شایسـته  و دلنشـین  نصایح و مواعظ گوشوار الیق که گوشی .گردد می نفسانی های  هوس
 پای هزار مدخل و باطل حرفهای نمل وادی ،است دین اکابر و ائمه و )ص(رسول خداو سخنان
 آلـوده  ،باشد دوست جمیل ذکر و حق به گویا ایدب که زبانی و ،گردد می الطائل سخنان سلسله

 اعظـم  کـه  دل مـرگ  مصـیبت  بـه  شود مبتال انسان نتیجه در که ،گردد می آن   توابع و غیبت به
 .است مصائب

 
 تغیب

 آن  شنیدن از او که ،مردم به ستا مؤمن برادر از ناخوشایندی امر تفهیم ،غیبت حقیقت
 حـال  در چـه  ،آن ماننـد  و حکایـت  و اشارت و ماءای  به چه و تکلم طریق به چه ،گردد آزرده
 .تصریح طریق به چه و کنایه و تعریض طریق به چه ،غیبت در چه و حضور
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 گفتندخدا ؟چیست غیبت که دانید می اای  :فرمود خود صحابه به )ص(اکرم رسول حضرت
 رنجـش  باعـث  که را امری مؤمن برادر از توست کردن یاد ،غیبت :فرمود .داناترند او رسول و

 غیبـت  هـم  آن   ،باشـد  مـا  برادر در گوییم آنچه اگر خدا رسول ای  گفتند بعضی .شود او خاطر
 !باشد تهمت اال و است غیبت ،باشد او در اگر :فرمود ؟است

 و ،نیسـت  خـالف  آن   در را اسـالم  علمـای  از احـدی  کـه  است کبیره گناهان از غیبت
 شـده  داده آن   بـر  عـذاب  وعـده  اخبـار  و آیـات    در و است مهلکه کبائر از تحقیق نزدصاحبان

ـ    ،نکنند دیگر بعضی غیبت شما از بعضی باید :فرماید می مجید قرآن در متعال خداوند.است  اای
 داریـد  راهـت ک آن   از کـه  البته ،بخورد را خود مرده برادر گوشت که اردد دوست شما از یکی
 و زشـت  امـر  دارنـد  دوسـت  کـه  آنـان  تحقیـق  به :فرماید می نیز و .بترسید خدا ازعذاب پس

 .است دردناک عذابی برایشان ،گردد شایع مانای اهل دربین ناپسندی
 سـخت  گناهـان  سـایر  از کـه  بپرهیزیـد  غیبـت  از :فرمایـد  می )ص(اکرم رسول حضرت

 ولـی  ،بپـذیرد  را او توبـه  متعـال  خداوند و کند هتوب گناهانش سایر از کسی بسا زیرا .تراست
 .نماید حاصل کرده او غیبت که کسی رضای که این مگر آمرزد نمی را غیبت صاحب

 ،کبیـره  معاصـی  میـان  در آن   شـمردن  گناهان اعظم و غیبت امر در گیری سخت سبب
 نفـوس  اجتمـاع  تعـالی   حـق  مقصـود  چـه  .است االطالق علی حکیم غرض با آن   بودن منافی
 معنـی  ایـن    و ،اوست نواهی و اوامر اتمام به خدا راه سلوک آن   و است واحد طریق به خالیق
 صـمیمیت  و صـفا  بـه  مگر نپذیرد تحقق هم آن   ،ها انسان عاونت و همیاری به مگر نشود تمام

 غیبـت  بـه  مـردم  اشـتغال  بـا  اما .محبت و الفت بر اجتماع و تراحم و دوستی و نفوس متقابل
 یـاری  گشته ویران محبت و الفت بنای و  آید پدید شانای  بین در کینه و حسد و حقد ،یکدیگر
 نقض به منجر سریعتر که معصیت هر لذا .گردد نقض تعالی  حق غرض و ،نیاید فعل به وتعاون
 .است بیشتر آن عذاب و شدیدتر آن مفسده خداوند نزد ،گردد الهی غرض

 ازعایشه است نقل .گردد حاصل نیز رهاشا و ماءای  به بلکه ،نیست زبان بر منحصر غیبت
 )ص(اکـرم  رسـول  ،اسـت  تـر  کوتاه که کردم اشاره او رفتن وقت ،شد وارد ما بر زنی گفت که

 نقـض  بـرای  کـه  این   مگر گردد حاصل نیز نوشتن به غیبت .کردی او غیبت تحقیق به :فرمود
 .باشد ضروری آن غیر و شرعی احکام رد باطل اقوال

 فالنی گویند که این   مانند ،او غیبت قصد به است کسی نمودن ثنا و مدح ،غیبت انواع از
ولـی  ،دارد می مصروف حسنه امور در را خود اوقات بیشتر و است عابد و صالح و متقی بسیار
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 هـم  او ،سسـتی  و صـبر  قلت از گرفتاریم ما آنچه به و داده روی فتوری امر این  در را او تازگی
ـ  تا غیبت قصد به نماید خود فسن نکوهش ابتدا .است شده التمب  او بـر  نقصـی  وسـیله  ایـن  هب

 - دوم .ریـا  - اول :رسـد  مـی  ظهـور  بـه  او از کبیره گناه سه ،سخن این   ضمن در اما .واردنماید
 اهـل  چـه  .صـالحان  تشـبه  به خود نفس تزکیه - سوم .مدح مقدمه ضمن در مؤمن برادر غیبت
 بـر  نـه  لـیکن  اسـت  شانای  شعار نفس مذمت و مالمت و ،نیست خود افعال به تقادیعراا صالح
 .ریا وجه

 وبعضـی  شوند مشغول کسی غیبت به مجلس اهل از جمعی که آن   غیبت اقسام جمله از
 عجـب  اهللا سـبحان  گوید آنها از یکی .ننمایند توجه آن   بر پرداخته دیگر حکایت به حاضران از

 را الهـی  ذکـر  و تسـبیح  !دباشـ  غیبـت  اسـتماع  بر حاضران تشویق او مقصود و شده واقع امری
 .گرداند صیتعم و خباثت واسطه

 هچـ  !نبود چنین من گمان که تعجب سبیل بر است غیبت به دادن گوش ،غیبت انواع از
 گویاتعجب .باشد سخنان گونه این   نقل و کالم ازدیاد در گوینده نشاط موجب سخنان قسم این
 .است کنندگان غیبت ردیف در نیز فردی چنین ؛کند غیبت بیشتر استخراج اراده او

 غیبـت  ماننـد  باشـد  رضـا  قصد به اگر هم غیبت شنونده :فرمود )ص(اکرم رسول حضرت
 .نیسـت  بـری  غیبـت  گنـاه  از کنـد  قصـور  ،انکـار  و دفـع  بر قدرت وجود با اگر و ،است کننده

 به یا شود دشوار برایش محل ترک او غیر و گوینده خوف از و نباشد دفع قدرت را اگرشنونده
 کنـد  انکـار  و منع ظاهر زبان به اگر .نماید انکار دل به باید ناچار به ،انجامد ضروری نیاز فوت
 ضـمیمه  آن   بـه  نیـز  نفـاق  گناه بلکه نگردد او از معصیت رفع منعی چنان به ،باشد مایل دل وبه
 .شود

 بـا  او و کننـد  خـوار  را مـؤمنی  نـزدش  کـه  هـر  :فرمایـد  مـی  )ص(اکـرم  رسـول  حضرت
 مجمـع  در قیامـت  روز را او متعـال  خداونـد  ،ننمایـد  اقدامی او یاری و نصرت بر وجودقدرت

 ریختـه  غایـب  مؤمن آبروی که نماید تالش هرکه :فرماید می نیز و .گرداند ذلیل و خوار خالیق
 از دیگر حدیث در .کند حفظ را او آبروی قیامت روز در که است الزم العمت خداوند بر ،نشود

 خداونـد  بـر   آیـد الزم حقـی  ،شـود  او حرمتی بی مانع مؤمنی غیاب در که هر :آمده حضرتآن  
 کـه  غایـب  مـؤمن  برادر درباره که هر :فرماید می نیز و .نماید آزاد دوزخ آتش از را او که متعال

 در را شـر  بـاب  هـزار  متعال خداوند ،نماید غیبت دفع و کرده احسان ندنک او غیبت درمجلسی
 گنـاه  برابـر  هفتـاد  اوسـت  بـرای  ،ننماید دفع قدرت وجود با اگر و ،کند دفع او از آخرت دنیاو
 .کننده غیبت

نصـرت  غیبـت  آن   رد بـا  او و کنند مؤمنی غیبت او نزد هرکه :فرماید می )ع(باقر حضرت
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 یـاری  قدرت وجود با اگر و ،دهد نصرت آخرت و دنیا در را او متعال خداوند ،نماید یاریش و
 .گرداند پست آخرت و ادنی در را او تعالی حق ،ننماید

 ورذایـل  اخالقی عیوب ،شود درمان جسمانی داروهای معجون به بدنی امراض که چنان
 حسـنه  اخالق به سیئه اطوار بدینسان و ،گردد دفع حمیده صفات و علوم معجون به نیز نفسانی
 و علـل  بررسـی  اوال اسـت  الزم پس ،باید معالجه آن   اسباب اضداد به را مرضی هر .شود مبدل
 .آن از لسان نگهداری عالج بیان ثانیأ و بتیغ های انگیزه

 حضـرت  و ،اسـت  چیـز  چند غیبت به ارتکاب های  انگیزه و اسباب - غیبت های  انگیزه
 :است نوع ده غیبت اصل که فرموده اشاره اجمال طور به )ع(صادق

 و گـردد  مسـتولی  شخصی بر غضب ،دنیوی امور تزاحم واسطه به که ،غیظ شفاء - اول
 مـؤمنی  عیـوب  ذکـر  بـه  ،نشده او غیظ شفاء سبب ورع و تقوی ،دین امر در قصورش علت به

 .پردازد
 مسـلمانان  از مـزاح  برای مجلسی در جمعی که ،اقران موافقت و اخوان مساعدت - دوم

 الهی غضب بر را مخلوق رضای او پس ، آید گران آنان بر او انکار و موافقت عدم و کنند غیبت
 .برگزیند

 کـریم  کتـاب  در متعـال  خداونـد  هشـدار  وجـود  بـا  کـه  ،بـدگمانی  و سـوءظن  - سوم
 او حـق  در بـدی  اراده مسـلمانی  که برد گمان ،»اثم الظن بعض ان الظن من کثیرا واجتنبوا«خود
 ذکر به او کالم باب سد برای گمان این   مجرد به .نمود خواهد سبقت او جوئی عیب به و داشته

 .گرداند اعتبار بی را کالمش و اختهاند ارزش از ها دل در را او ات پردازد عیوبش
 و دهنـد  نسـبت  هـا  زشـتی  از امری به را او که ،عذر تمهید و نفس تنزیه اراده - چهارم

 .من از نه رسیده ظهور به او از عمل این گوید و سازد منسوب آن به را اودیگری
 نمایـد  آنـان  عیفتضـ  و همگنـان  عیـب  و قدح که ،نفس تزکیه و مباهات قصد - پنجم

 .کند باز خود جویی برتری راه وسیله تابدین
 به شده افروخته او حسد نایره ،کنند او همانندان ثنای و مدح مردم چون ،حسد - ششم

 شـان ای  احتـرام  و عـزت  رفع و ساقط مردم قلوب از را آنها مقام تا شود مشغول آنان عیوب ذکر
 .نماید

 بـه  شـان  خوشـحالی  و مـزاح  که نماید کسانی تمراعا که ،مزاح و هزل و لعب - هفتم
 .یابد منزلتی آنها دل در تا است امور این امثال
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 بـرای  او بـه  دیگران نمودن اعتنا بی و تحقیر جهت به ،کسی ریشخند و استهزاء - هشتم
 .مایلند امور این هب که کسانی نزد خود مقاصد به نیل

 خـواص  از بسیاری که است دشواری ورطه این   و ،غیر ابتالء سبب به وهاند  اظهار - نهم
 ترحم این هگرچ .کند او بر حزن اظهار برده را بلیه صاحب نام که بدینسان ،کردند سقوط آن   به
 فـاش  را مبـتال  فـرد  نام تا بفریبد را او شیطان اما ،است ثواب موجب نبوده مذموم غمخواری و
 کـه  حـالی  در ،شـود  گنـاه  به منجر که است طاعتی این   .گردد آزرده آن   به وقوف از او و دزسا
 .نماید غم اظهار او نام ذکر بدون توانست می

 منکـر  از نهـی  طریـق  بـه  خشـم  چـه  ،منکر از نهی باب از نه معصیت بر غضب - دهم
 دهد نسبت معاصیش به و ببرد وی نام مجالس در که آن   نه ولی ،است ممدوح بسیار درمحلش

 بسـیاری  آن   ابهـام  جهـت  از و شـود  گناه به منجر که است طاعتی نیز این   .نماید غضب او وبر
 .تندفا ورطه این در ازخواص
 غیبـت  بداند انسان که گردد می آشکار نیز آن   درمان راه ،غیبت های  انگیزه شدن معلوم با

 اوقـات  که کسی .است اخروی عقوبت و دائمی عذاب به گرفتاری و الیتناهی نعیم فوت سبب
 ازحظوظ نموده هوی مخالفت و نفس زجر و گذراند می سخت عبادات مشقت به را خود عزیز

 منـد  بهـره  عبـادت  و طاعت انواع از برده فرمان را الهی امر تا ماند می باز دنیوی های  خواسته و
 بـاد  بر وزحمتش مشقت گشته باطل حسناتش و »منثورا هباء« اعمالش غیبت ارتکاب با ،گردد
 .رود

 حسـرت  را او ،آنهـا  نـابودی  بـر  عـالوه  و است دهکنن غیبت اعمال صعود از مانع غیبت
 !شونده غیبت عمل نامه به عملش صحایف از اوست حسنات انتقال آن و است دیگری وغبن

 منتقـل  کسـی  بـه  ،غیبت آزار و اذیت جبران به کننده غیبت حسنات که آمده حدیث در
 او بـر  را وندهشـ  غیبـت  سـیئات  ،نباشـد  حسـناتی  را کننـده  غیبت اگر و شده او غیبت که شود

 چنـدان  خشک هیمه سوختن در آتش که است روایت )ص(اکرم رسول حضرت از .کنند تحمیل
 .حسنات در تبغی که نیست االثر سریع

 در بندگان که قیامت روز در :فرمود که )ص(اکرم رسول حضرت از است اخبار مشاهیر از
 حسـنات  کنداز نگاه چون ،هندد بدستش را او عمل نامه و آرند را ای  بنده ،باشند حساب موقف
 در خـودچیزی  حسـنات  از زیـرا  نیست من صحیفه این   خداوندا گوید .نبیند آن   در چیزی خود
 !اســت گشــته ضــایع مــردم از کــردن غیبــت بــه تــو حســنات رســد خطــاب .نمیــب نمــیایــن 
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 آن  در حسـنات  از بسـیاری  ،کند مالحظه چون دهند بدو را عملش نامه و آرند را دیگری آنگاه
 بـه  را آنهـا  کـه  بیـنم  مـی  طاعـاتی  ایـن  در زیرا نیست من عمل صحیفه این  خداوندا گوید ،یندب

 صـحایف  از و انـد    کـرده  تـو  غیبت که است جمعی حسنات این هک رسد خطاب .ام جانیاورده
 !است یافته انتقال تو صحیفه به شانای عمل

 اسـباب  انانسـ  کـه  اسـت  آن   تفصـیل  بـه  غیبـت  معالجه طریق اما -غیبت درمان روش
 :کند آن اضداد به عالج ،داشته منظور را فوق گانه ده های وانگیزه

 غضـب  اعمـال  با اگر که خود در است تفکر به ،خشم و غیظ شفاء یعنی ،اول امر درمان
 بـی  ،نمـایم  جرئـت  الهـی  حرمت هتک به خود خاطر تسکین برای و کرده الهی معصیت ،او بر

 گشـتن  مـن ای  و خـود  غضـب  اعمـال  تـرک  اسـت  یاول پس ،کند غضب من بر تعالی  حق شک
 .الهی ازغضب

 نشـود  داخـل  آن   از کـه  اسـت  دری را دوزخ تحقیـق  بـه  کـه  آمده )ص(نبوی حدیث در
 :آمـده  نیـز  سماوی کتب بعضی در .است خواسته الهی معصیت به خود غیظ شفاء که مگرکسی

 در تـرا  و خـود  غضـب  حین در ترا کنم یاد تا خود غضب وقت در مرا کن یاد ،آدم پسر ای  که
 .کنم می هالک را آنان هک ندهم قرار کسانی جمله

 غضـب  بـر  مخلـوق  رضـای  او چون که کند آن   به ،اخوان موافقت یعنی ،دوم امر درمان
 جهت به و نموده رحم خویش نفس بر باید پس .کند غضب او بر تعالی  حق ،نماید اختیار الهی

 .نسازد گرفتار خدا عذاب به را خود و دننمای الهی حق تحقیر ،او توقیر و غیر رضای
 بـه  ،دیگـری  از انتظـار  مـورد  ضـرر  کـه  اسـت  آن   بـه  ،سـوءظن  یعنـی  ،سوم امر درمان
 گرفتـار  الهـی  عـذاب  بـه  را خـود  ،فـانی  دنیـای  ضرر توهم به پس .است احتمال و مجردگمان

 که بسا ،غیبت به اشتغال عدم و الهی محرمات مراعات به لکن .است خردی کم نهایت ،ساختن
 .ماند محفوظ وا ضرر از الهی درحمایت

 نشودتا مؤمنی غیبت متعرض که است آن   به ،دیگری به جنایت نسبت ،چهارم امر عالج
 خـردی  بی نهایت چه .گیرد قرار الهی غضب معرض در ،مخلوق احتمالی غضب از فرار امید به

 فـرار  مخلـوق  سرزنش از و ،یقینی و دائمی هالکت به مبادرت و احتمالی ضرر از احتراز است
 .گشتن گرفتار خالق تمالم به و کردن

 زیرا ،است خردی کم نهایت ،است معصیت ارتکاب با غیر موافقت جلب که عذر تمهید
پیـروی  و ننماینـد  او موافقـت  خـرد  اهـل  ،بسـوزاند  آتش در را خود نادانی غایت از کسی اگر
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 .ندانند خود عذر وسیله را او
 عیـب  کـه  ایـن    در اسـت  تفکـر  بـه  ،نفـس  تزکیه و مباهات قصد ییعن ،پنجم امر درمان

 مقـام  و فضـل  سـاختن  باطـل  مسـتلزم  ،خـود  بزرگی و فضل اثبات منظور به دیگران وسرزنش
 درمعرض نیز مخلوق نزد فضیلت تحصیل چنان که آن   بر عالوه !است تعالی  حق نزد به خویش
 .شود مردم اعتقاد لبس سبب که بسا و است احتمال

 چـه  ضرر نیمه از برگشتن و محسود غیبت از است پرهیز ،حسد یعنی ،ششم امر درمان
 بـه  اکتفاسـت  عـدم  گویـا  ،محسود غیبت پس .دنیا در را حاسد است عذابی و رنج خود ،حسد
 ظاهرتر سبب ،حاسد بدگویی گاهی که آن   با .بدان است اخروی عذاب افزودن و دنیوی عذاب
 بـدگویی  ،مخفـی  هـای   فضیلت نشر وسایل از یکی اند  گفته که چنان ،گردد محسود فضل شدن

 .است حاسدان
 پـیش  در را کسـی  امـروز  اگـر  کـه  ایـن    در است تأمل به استهزاء یعنی ،هفتم امر درمان

 او محشـر  عرصـات  در شـخص  آن   که دارد تحمل قیامت روز اای   ،نماید استهزاء معدود چندنفر
 گناهی مرتکب انسان که دارد ارزشی چه باز ،ودب نمی هم امر این   اگر ؟کند استهزاء مردم راپیش
 درگـاه  مقـربین  و حـق  قرب مقام از نموده رسوا او اولیاء و خدا پیش در را خود آن   اب که شود
 !؟گرداند اودور

 درمـانی  ماننـد  ،آن طالبـان  قلـوب  در مقبولیت برای هزل و لعب یعنی ،هشتم امر درمان
 ،مخلـوق  قلـوب  در منزلـت  طلـب  و الهـی  قبـول  رد زیـرا  ،شد ذکر یاران موافقت در که است

 .دهد نتیجه مطلوب عکس عقبی و دنیا در که است آن خودمستلزم
 بـه  بـاب  این   در شیطان ولی است مستحسن اگرچه ترحم و اغتمام یعنی ،نهم امر درمان

 شدن باطل سبب تنها نه لذا ،شود معصیت به منجر که دارد وا کالمی به را او و برد حسد انسان
 تـرحم  سـزاوار  او خـود  صـورت  ایـن    در ،گـردد  دیگـری  به حسناتش انتقال واسطه که او جرا

 بـه  منتهـی  کـه  نمایـد  تـرحم  دیگـران  به طریقی به و نموده رحم خود به انسان باید پس.است
 .نگردد معصیت

 درمحل امر این هگرچ که این   در است تفکر به ،معصیت بر غضب یعنی ،دهم امر درمان
 آن  ودرمـان  شود گناه به منجر ،غیبت به ارتکاب به اما است ثواب سزاوار و حممدو بسیار خود
 ازمعصـیت  را خـود  غضب و ترحم از هریک در که اوست بر پس .است ترحم درمان مانند هم
 .دزسا خالص و پاک
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 و اهـدافالهی  که است موضعی ،غیبت جواز بر دائر عذرهای مجمل -غیبت جواز موارد
 غیبت ،چندموضع در رو این   از .نیابد تحقق غیر نقص و غیبت ذکر بدون دنیوی و دینی مصالح

 :است شده استثنا تحریم از
 حـق  وصـول  و ظلم رفع او خود برای و کند ستم انسان به کسی اگر یعنی ،تظلم - اول

 داشـته  ظلـم  آن   رفع بر قدرت هرکه و والی نزد در تواند می ،طریق بدین اال نباشد میسر خویش
 مـردم  حق اداء ،قدرت وجود با فرموده باب این   در )ص(اکرم رسول حضرت .کند آن   بیان ،باشد

 هتـک  شـدن  حـالل  باعث ،اختناند  فردا و امروز به کاذب های  وعده با را حق صاحب و نکردن
 .اوست مجازات جواز و حرمت

 بـه  هرگـاه  چـه  ،صـالح  طریـق  بـه  فاسـق  بازگردانـدن  و فسق تغییر به استعانت - دوم
 کـه  شـرطی  بـه  .است جایز غیبت آن   ،باشد فسق اهل گردانیدن بر امید ،فسوق و اتافشاءمنکر
 خـود  باطلـه  اغـراض  و امـور  اجـرای  بـه  آن   ضمن که این هن باشد معصیت و منکر مقصوددفع

 .شود مضاعف کننده غیبت لوبا و االوزر و پردازد
 بـه  من با آن   مانند و شوهرم یا پدر یا برادر گوید مفتی به کسی که چنان ،استفتاء - سوم

 اولـی  ،کنایه طریق به آن   اداء البته ؟چیست حال این   از خالصی راه ،کند نمی رفتار شرعی طریق
 ؟کند معاشرت چنین او با شوهرش که زنی حق در گویی چه گوید مثال است

 کـه  کـرد  شـکایت  خـود  شـوهر  از و آمـد  )ص(اکرم رسول خدمت زنی آمده حدیث در
 اومی اطالع بی اای   ،رساند نمی روزی را خود فرزندان و مرا کفایت درق به و است بخیل اومردی
 به کند می کفایت ترا فرزندان و ترا آنچه بردار :فرمود حضرت آن   ؟بردارم مالش از چیزی توانم
 خـود  شوهر ظلم و بخل از حضرت آن   به او .منمای تجاوز متعارف مقدار از یعنی ،عرف طریق

 .خود شوهر به حرمتی بی نه بود استفتاء او غرض زیرا ،نفرمود نعم بزرگوار آن و کرد شکایت
 مسـلمین  امـوال  حفـظ  مقصـود  هرگـاه  ،حدیث راوی و شاهد تعدیل و جرح - چهارم

 آنچـه  اسـت  بـاب  این   از .حسد و کینه و بغض نه باشد کذب مداخله از مطهره سنت وحمایت
 روایت تا اند  نموده بعضی عیب رادای  و کرده تدوین حدیث روات باب در رجال کتب از راعلماء

 .باشد محفوظ کذب از همطهر شریعت و مردود او
 کسـی  کـه  چنـان  ،مشـاور  نصیحت و خطر و ضرر در وقوع از مسلمانان تحذیر - پنجم

 ایـن  از کـه  باشد آن   ترس و نماید معاشرت و مصاحبت او با و تردد فساق از یکی نزد ندانسته
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 ایـن   مـانع  ،او فسـق  کـردن  آگـاه  بـه  کـه  اسـت  جـایز  رتصو این   در ،رسد ضرری وی به امر
 .گردد مصاحبت
 نظراهلیت مورد شخص و کند مشورت آن   مانند و معامالت و ازدواج باب در کسی اگر

 اسـت  اولـی  لـیکن  .گـردد  اقـدام  آن   از او پرهیز باعث آنچه ذکر است جایز ،باشد نداشته راآن  
 برحـذر  هرگـاه  .ننمایـد  عیوب به تصریح و ستا بهتر کنی معامله این   ترک اگر که گوید چنین
 حضرت که چنان ،آن ذکر است جایز ،عیوب تصریح به اال نباشد ممکن شر از نامسلمان داشتن
 در آنچـه  به فاجررا ؟بشناسند را او مردم که فاجر ذکر از ترسید می اای  :فرماید می )ص(اکرم رسول
 .کنند حذر او از مردم تا کنید یاد اوست

 وبـی  غیبـت  جواز اسباب از یکی به علنی مبادرت جهت به شدن غیبت اوارسز - ششم
 پـروااز  بدون که فاسقی همچو .دهند نسبت گناهان مطلق یا خاص گناه به را او که این   از باکی
 وظلمـی  فسـق  همان به او غیبت است جایز صورت این   در ،نماید تظاهر فجور و فسق به مردم
 به بنا اند  دانسته طاعات از را او غیبت بزرگان از بعضی .دیگر ظلم و فسق به هن است متظاهر که

 آشـکارا  و ازداند  خود روی از حیا پرده که هر :فرمود )ص(اکرم رسول حضرت که مشهوری خبر
 غیبـت  در داخـل  ،کننـد  فـاش  او از هرچه باب این   در یعنی ،نباشد غیبتی را او ،پردازد فسق به

 .نیست
 باطلـه  مـذاهب  پیشوایان معایب ذکر و آنان ضاله مقاالت و فاسده آراء و بدعت اهل رد

 .نورزند انحراف مستقیم صراط از شده متنفر مذهبشان و شانای از مردم تا ،است جایز
 کـه  طریقـی  به ،گردد او لقب نقصی و عیب و معروف بد وصفی به کسی هرگاه - هفتم

 ولـی  لقـب  بـدان  او ذکـر  سـت ا جایز ،نباشد مقدور صفت آن  غیر به مخاطب برای او شناسایی
 .است اجتناب اولی ،امکان درصورت

 و زشت کار بر ،شود تعزیرات و حدود اثبات شانای  شهادت به که جمعی هرگاه - هشتم
 گنهکارحاضر آن   خواه ،است مجاز شهادت طریق به شرع حکام نزد آن   ذکر ،شوند آگاه فاحشی
 .شرع حاکم نزد لعان موجبات به هزوج انتساب را شوهر است روا همچنین ،غایب یا باشد

 وانـد   از یکـی  ،عاصـی  غیبـت  در و کنند مشاهده گناهی شخصی از نفر دو هرگاه - نهم
 معلـوم  دو هر بر زیرا .نیست آنان بر گناهی ،یادآوری این  از ،کند گناه آن   ذکر دیگری درحضور

از یکـی  بسـا  چه زیرا است اجتناب اولی لیکن ،نرسد ظهور به شانای  اطالع بر زاید امری و بوده
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 .گردد عاصی آبروئی بی سبب گناه آن ذکر و باشد کرده فراموش نایشا
 متأسـف  و نـادم  و کنـد  توبـه  غیبـت  گنـاه  از که است فوری واجب کننده غیبت هر بر

 حفـظ  چـه  ،مـال  غصب از است اشد معنی این   و است مردمان آبروی ریختن ،غیبت زیرا.شود
 ،نشـود  وبـال  دفع توبه مجرد به بوده الناس حق اعظم از غیبت پس .مال حفظ از است آبرواهم
 .نماید عفو را او خاطر رضای به شونده غیبت تا نیست حلیت تسدرخوا جز ای لذاچاره

 اواسـتغفار  بـرای  که آن   اول :آمده حدیث دو )ص(اکرم رسول حضرت از غیبت کفاره در
 از پـیش  ،خواهی حلیت ای  کرده او غیبت که کسی از دوم .طلبی او آمرزش تعالی  حق از و کنی
 غیبـت  بـه  را کننـده  غیبت حسنات آنگاه ،درهم نه و باشد آن   در دینار نه که رسد روزی کهآن  

 .بیفزایند او سیئات بر را شونده غیبت سیئات ،نباشد حسناتی را او اگر و دنده شونده
 ،نرسد کس آن هب کننده غیبت غیبت که آن  اول :اند  نموده چنین حدیث دو این   بین جمع

 ،گشـته  آزرده و رسیده او به غیبت که آن   دوم .میت مانند ناممکن یا باشد ممکن آن   رسیدن چه
 .است الزم او خاطر رضای و حلیت طلب صورت این در

 خذ« شریفه های  تفسیر در .کند عفو و نموده عذر قبول که شونده غیبت هر بر است سنت
 جبرئیـل  جنـاب  از )ص(اکـرم  رسول حضرت که آمده »نالجاهلی عن اعرض و بالعرف وأمر العفو

 و ،کـرده  ظلـم  تـو  بر که را کسی کنی عفو فرموده امر تعالی  حق گفت ؟چیست عفو این   پرسید
 نمـوده  محـروم  خـویش  بخشش از ترا که کس آن   به کنی عطا و ،بریده تو از که آن   به بپیوندی
ـ   بـاب  ایـن    در ،شـده  وارد حقوق کنندگان حالل ثواب باب در بسیار احادیث و اخبار .است  های
 .است کافی را بصیرت و خرد صاحبان »اهللا علی فاجره اصلح و عفا فمن« هدایت وافی شریفه

 آن  نه ،نماید رعایت را تأسف و حزن اظهار و تذلل طریق آدمی ،اعتذار در که است الزم
 هـم  نفـاق  فاحشه ،تغیب فاحشه به که آن   تا ،باشد باطنی ندامت بدون ورع اظهار او مقصود که

 طریـق  و بپـردازد  شـونده  غیبـت  حمیـده  خصـال  ذکر به زمان بقیه در باید پس .نگردد ضمیمه
 .گیرد پیش در بتحم و دوستی

 
 غیبت توابع

 اسـم  عـرف  در را آن   هرچنـد  ،اسـت  چیـز  سـه  حقیقت در ،آن ملحقات و غیبت توابع 
 :است خاصی

به یا زبان به چه ،گفته او درباره ران   آ که کسی به است غیر قول نقل آن   و نمیمه - اول
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 نمیمـه  و غیبت بین جمع آن   فاعل ،شود خاطر کراهت باعث نقل آن   هرگاه .کتابت به یا اشارت
 .است کرده

 بعـد  و »بنمیم مشاء هماز« فرماید می تعالی و تبارک خداوند چینی سخن و نمیمه درباره
 وبال عظم بر داللت »لمزه همزه لکل ویل« فهشری های  نیز و »زنیم ذلک بعد عتل« فرماید می ازآن
 .دارد نمام

 دوسـت :فرمایـد  می نیز و .نرود بهشت به چین سخن :فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت
 و راغـب  شانای  مجالست به مردم و ترند خلق خوش که هستند کسانی تعالی  حق نزد شما ترین
 بـرادران  بـین  و کنند تردد چینی سخن و نمیمه به که آنانند خدا نزد شما ترین دشمن و ؛مایلند
 .باشند عیبان بی جویی عیب مقام در و ازنداند تقمفار مؤمن

 چنـین  تـو  درباره فالنی که کند گزارش و  آید نمامی کسی نزد هرگاه :اند  فرموده بزرگان
 :است الزم امر شش مراعات کس آن بر ،گفت وچنان

 شـهادتش  و اسـت  فاسـق  نمام زیرا ،ندندا راستگو را او و نکند او تصدیق که آن   - اول
 .مردود

 .نماید نصیحت و کند نهی و منع آن از را او که آن - دوم
 دشـمنی  اسـت  واجـب  و خداسـت  دشـمن  نمـام  زیرا ،گیرد دشمن را او که آن   - سوم
 .خدا بادشمنان

 کنـد  صـبر  بایـد  بلکـه  نبـرد  مـؤمن  بـرادر  به بد گمان ،او قول مجرد به که آن   - چهارم
 .شود روشن حال تاحقیقت

 .کند مبادرت تجسس و تفحص به که ندارد آن بر را انسان او قول - پنجم
 نمیمـه  ارتکـاب  بـه  راضـی  نیـز  خـود  ،کـرد  منـع  نمیمـه  از را او وقتـی  که آن   - ششم

 اعراض مقوله این   از انسان باید .نگوید آورده سخن او از که کسی نزد را نمام سخن یعنی.نشود
 .بپرهیزد رذایل از ،آراسته اخالق مکارم به را خود نفس و ،نداند ایزج نمام سر افشاء نموده

 آن  .کـرد  سـخن  نقـل  کسـی  از )ع(علـی  حضرت خدمت در مردی که آمده اخبار در
 باشـد  دروغ اگـر  و دارم دشـمن  ترا باشد راست اگر ،کنم معنی این   تحقیق فرمود حضرت

 یـا  گفـت  ؛اسـت  مبذول هم آن   که مانگار نادیده و کنم اقاله خواهی اگر و ،کنم ترامجازات
 کـه  کسـی  از اسـت  عفـو  و عقوبـت  و عداوت فسخ ،مقام این   در هاقال .فرمای اقاله )ع(علی

 .شده معصیت قسم این مرتکب
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 کسـی  کـه  چیـزی  از را او ،مالقات از بعد و رفت حکیمی زیارت به مردی که اند  آورده
- اول :خیانـت  سـه  با ای  آمده من زیارت هب تحقیق به فرمود حکیم .داد خبر بود گفته او درباره

- سوم .کردی مشوش مرا فارغ دل که آن   - دوم .ساختی دشمن من دل بر را مؤمن برادر که آن
 .ساختی آلوده تهمت به را خود امین نفس که آن

 آنچـه  کدام هر به و دشمن دو بین است شد و آمد در که کسی یعنی ،ذواللسانین - دوم
 اسـت  غیبـت  وجهی به قسم این   .جوید او خاطر رضای و کند گزارش تاوس طبع موافق که را
 .است ثالثه اقسام بدترین و نمیمه دیگر وجه وبه

 خواهیـد  کسی را خدا بندگان بدترین قیامت روز در :فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت
 هچـ  .جماعـت  این   سخنان به رود گروه آن   نزد و ،گروهی سخنان به  آید جماعتی نزد که یافت
 کراهت دوطرف از هریک آن   شنیدن از ،شود صادر نزاع طرفین از یکی موافقت به که کالم این

 به او دشمن با مصاحبش که نیست راضی رفیق و مصاحب هیچ چون و ،گردد احترنا و داشته
 دشمنان شمار در فردی لذاچنین ،سپرد او رضای راه و رود محبت و صداقت طریق مخفی طور
 .گردد محسوب او

 حضرت که چنان ،است عذاب وعده ،است زبان دو و روی دو سخن در که کسی رایب
 دروغگویـان  ،تعـالی   حـق  نـزد  خالیـق  تـرین  دشـمن  قیامت روز در :فرماید می )ص(اکرم رسول

 شـان ای  بـا  چـون  و بدارند خود سینه در را مؤمن برادران دشمنی و عداوت که آنان و ومتکبرانند
 .پیمایند تواضع و خلقی خوش طریقهظاهراً  ،کنند مالقات

 ،باشـد  زبـان  دو و روی دو کـه  کسـی  اسـت  ای  بنـده  بد :فرماید می )ع(باقر امام حضرت
 بـرادر  آن   بـه  اگـر  و پـردازد  او غیبت به ،غیاب در و کند رویی گشاده مؤمن برادر با درحضور

 .گرداند خوار و شرمنده را او ،شود مبتال بالیی به چون و برد حسد ،رسد نعمتی
 :است وجه چند بر انسان بر دوروی و زبان دو معنی صدق که دانست باید
 .کند نقل دیگری به را نزاع طرفین از هریک کالم که آن - اول
 بـدین  کـه  بنمایـد  چنـان  و ،است نفر دو میان دشمنی از آنچه شمارد نیکو که آن   - دوم

 .نکند نقل کالمی طرف هیچ از هرچند است نیکو بودن حال
 .مساعدت و نصرت به را طرفین از هریک کند وعده که  آن- سوم

 ،اوسـت  در دشـمنی  و گنـاه  از آنچـه  بـر  را طـرفین  از هریک کند تحسین که آن   - چهارم
تـا  کنـد  سرزنش و عیب گردد غایب چون و نماید تحسین حضور در که این   احوال ترین وزشت
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 .سازد ضمیمه نیز را نفاق معصیت ،فاحشه بدین
 دشـمنی  در کـه  آن   بـر  گفـتن  ثنـا  یا و است سکوت ،است سزاوار مینمتخاص بین آنچه

 محـق  حضور در که همچنان ثنا این   اما .باشد می مطهر شرع مطابق او دشمنی یعنی ،است محق
 .رسد ظهور به نیز دشمنش با رویارویی در ،شود واقع

 ناللسـانی  ذی داخـل  ،شـود  وارد اصـالح  قصـد  و نیکویی به نزاع طرفین بین کسی اگر
 صـورت  ایـن    در کـه  باشـد  مطلـوب  دشـمنی  و عـداوت  آن   رفع شرعاً که این   شرط به نیست

 ،شـود  دشـمنی  آتـش  نشاندن فرو سبب که گوید نیز دروغی میانه در اگر حتی .است ازطاعات
 .نشمرند دروغگو را او شرعاً )ص(ینب قول مقتضای به  و است جایز

 مـدح  حضور در که دین دشمنان و حکام و امرا با دوگانه برخورد اای  که گوید کسی اگر
 مذمت جورشان و ظلم استمرار از قلبی عمیق خشم و غیظ واسطه به غائبانه و شوند تحسین و

 ؟است نفاق فاحشه و نهی در داخل ،گردند
 مـن ای  شـان ای  سـتم  و تجاوز از و نیاز بی امور این هب ورود از کسی اگر :که است آن   پاسخ

 ،باشـد  ضرورت قدر از زیاده مال کسب یا و مقام و جاه حب ،هدوگان برخورد آن   سبب و است
 .نیست وبال و اثم از خارج بوده نفاق روی از مجالست این

 آب کـه  همچنان رویاند می را نفاق ،دل در جاه حب :فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت
 ،شـوند  خلدا گوسفندی گله به که گرسنه گرگ دو خطر :فرماید می بزرگوار آن   نیز و .را سبزی
 .مسلمان مرد دین به نسبت مقام و مال حب ضرر و خطر از است کمتر

 آسـیب  بـر  قوی احتمال آن   از امتناع در و بوده ضرورتی به حکام و امرا با همکاری اگر
 حضـرت  .اسـت  جـایز  شـر  از پرهیـز  زیـرا  نیست نهی مورد صورت این   در ،باشد او به وضرر

 اکـرام  را او شـرش  از پرهیـز  جهـت  بـه  که است کسی مانمرد بدترین :فرماید می )ص(پیامبرخدا
 .کنند وتواضع

 غیبـت  وجهـی  به هم و است بزرگ مهلکات و خاصه محرمات از هم که حسد - سوم
 ؛کنـد  پیـدا  او از شـدیدی  نـاراحتی  و کراهـت  ،گـردد  مطلـع  آن   بـر  اگر غیر آن   زیرا ،است دل
 .نماید حسد و غیبت میان جمع حسود نروشخصای از

 دیگربرای رذایل درمان ،سپارد خاطر به کامال را آن   و شود واقف معانی این   بر یکس اگر
 است عقلی نطق به حیوانات از انسان فرق که داند ،کند یشهاند  کذب در اگر مثال .گردد آسان او
کـذب  لـیکن  .نیسـت  واقـف  آن   بـه  کـه  امـری  بـر  است غیر نمودن آگاه ،آن اظهار از غرض و
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 در کـه  اسـت  مقـامی  تخیل آن   که داند ،گویی گزافه در کند یشهاند  اگر .است مقصود این   منافی
 عمـل  و قـول  در کـذب  ریـا  و ،اسـت  احتیاج و فقر بخل سبب که دریابد نیز و ،ندارد اووجود
 آسـان  او بـر  آنهـا  رفـع  ،شـود  واقف آنها اسباب بر و بشناسد را رذایل حقیقت چون پس.است
 .گردد

 
 یشیطان و نفسانی خواطر

 و خیـاالت  مـرور  و خطـور  محـل  بلکـه  نیسـت  خـالی  خیـال  و فکر از هرگز یآدم دل
 لطـایف  از اسـت  ای  لطیفـه  آدمـی  دل .نشود آن   ملتفت انسان گاهی اگرچه ،است افکارگوناگون

 اسـت  ای  نشانه مانند انسان دل .است افکار جوالن و خیاالت تاز و تاخت میدان پیوسته که الهیه
 جـاری  آن   بر بسیار نهرهای از آب که است حوضی ؛افکنند آن   به تیرها ،انبوج و ازاطراف که

 ای  آئینـه  و ؛شـوند  وارد مختلف اشخاص آنها از و داشته شمار بی درهای که است ای  خانه ؛شود
 .بگذرد آن مقابل از حد بی های صورت و شده نصب مکانی در که است

 خـواطردر  و افکـار  از نوع دو :فرموده )ص(اکرم رسول حضرت ،حقیقت این هب اشاره در
 وقصـد  خیـر  امور عزم بر مشتمل است افکاری آن   و ملک جانب از یکی ،شوند وارد آدمی دل
 امور برعزم مشتمل است خیاالتی آن   و شیطان جانب از دیگری .واقعیه حقه امور تصدیق و آنها

 .حقه امور ذیبکت و فاسده
 :اند قسم دو ،رددا مشغول را او دل که افکاری و گذرد انسان خاطر به آنچه
 .آن آوردن جا به بر است محرک آدمی فکر که فعلی - اول
 فکـر  مجـرد  و خیـال  محض بلکه ،آن انجام بر نیست محرک انسان فکر که فعلی - دوم

 انجـام  سـبب  که بسا و  آید حاصل کدورتی یا صفایی آدمی دل در آنها از چه اگر ،است وتصور
 فاسده خیاالت دیگری ،سودمند حسنه افکار یکی .است قسم دو نیز این   .گردد شر یا خیر فعلی

 .محال امور تمنای دمانن کاذبه و
 :است گونه دو قلبیه خیاالت و نفسانیه خواطر کلیه
 .گویند الهام را آن که خیر عمل بر محرکه افکار - اول
 .نامند وسوسه را آن که شر عمل بر محرکه خیاالت - دوم
 ،امـر  ابتـدای  در .ملـک  فـیض  از اول قسـم  و ،است شیطان اثر وسواس یعنی دوم قسم

 بلکه ،نیست ترجیحی دیگری بر را یک هیچ و است تساوی طور به اثر دو این   قابلیت را انسان
 .است تقوی و ورع مالزمت یا هوس و هوی متابعت واسطه به بردیگری آن غلبه و یکی ظهور
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 کـه  یابـد  فرصـتی  طانشـی  ،غضـبی  و شـهوی  قوه مقتضای به انسان میل هنگام به پس
 دل در فاسـده  خیـاالت  و وسـواس  ظهـور  ،شـان ای  آثار انواع از و شود قلب وارد خود بالشگر
 دل فرشـتگان  لشکر ،شود تقوی و ورع به نفس میل و کرده خدا ذکر به توجه دل اگر اما.است

 .گردد پدیدار دل در حسنه نیات و افکار ،شانای ضاتوفی از و فراگیرند را
 دل خانـه  در شـد  غالـب  شیطان اگر ،دارند و گیر و شد و درآمد پیوسته ،رلشک دو این

 وطـن  را دل گـردد  مالیـک  جنـود  بـا  غلبـه  اگـر  .دارد بـاز  مستقیم طریق از را او شده ساکن
 مگـر  شـود  بسـته  یکدیگر به شد و آمد راه هنگام آن   در ؛نهند اقامت رحل آنجا در خودنموده

 .گذردب آنجا از تعجیل تنهای در که گاهی
 شده غالب دیوان و شیاطین ،نمایند امداد غضب و شهوت و باطل و فاسد خیاالت اگر

 ،شـوند  غالـب  مالیـک  اگر .گردد شیطانی خانه دل زوایای از زاویه هر و سازند آشیانه دل در
 مردم های  دل بیشتر لیکن .رسد دل به تازه نوری شانای  از لحظه هر و نمایند اجالل نزول دردل

 آن  صـاحب  نروای  از ،قادرند خواهند که تصرفی نوع هر و اند  شده مالک و گرفته فرا نراشیاطی
 .افکنند هالکت و وسواس اودیه رابه

 کانـد   بـه  و ،گشـاید  را خـود  جـای  زود افتـد  که هرجا به ،است آتش از شیطان چون
 کنـد ا  کـه  ایـن    مجـرد  به را خود جای و کند تناسل و توالد سرعت نهایت در یابد که ای  مایه
 اگـر  .شـود  پیدا دیگر های  آتش آن   جوانب و اطراف در و نماید وسیع یافت دل درخانه راهی
 چنـدین  گنـاهی  خیـال  از و رسد او خیال به ها راه و شعب ،دهد اسدیف خیال رابه دل آدمی
 و وسط حکم حسنه اخالق ،چه .نگردد منتهی جایی به هرگز و شود متولد دیگر گناهان خیال
 نیسـت  یکـی  از بیش چیزی هر وسط .را جوانب و اطراف حکم رذیله صفات ودارند را میان
 .اند تنهای بی و حد بی ،وجوانب اطراف ولی

 و حـد  از راهـه  بـی  و اسـت  یکـی  منـزل  هـر  به راه و ،مقصود به است راهی خلق هر
 یکـی  ملـک  سـوی  بـه  در و بیرون حساب از شیطان معبر سوی به درهای پس .حصرمتجاوز

 ایـن  هب نیز مجید قرآن در .است آسانتر و بیشتر آن   غلبه ،باشد بیش آن   راه که ولشکری ،است
 بکـم  فتفـرق  السبل تتبعوا ال و فاتبعوه مستقیما صراطی هذا ان و« فرماید می که آنجا شده تصریح مطلب

 .»سبیله عن
 راه ایـن    فرمودنـد  کشـیده  خطـی  خـود  اصـحاب  بـرای  )ص(اکرم رسول حضرت روزی

هستند هایی راه خطوط این   فرمودند کشیده بسیار خطوط راست و چپ از  آن از بعد .خداست
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 راسـت  راه شـناختن  نهـا ای  وجـود  بـا  .خوانـد  می خود به را آدمی نشسته شیطانی راه هر به که
 درهای و است مسدود است فرشتگان راه که دری و ،است حاذق راهنمای به محتاج و مشکل
 بـر .»المخلصین منهم عبادک اال اجمعین الغوینهم فبعزتک« فتگ شیطان اطمینان این هب ،مفتوح شیطان
 .بگشاید را بسته پنهان در و ببندد را باز درهای که است انسان

 لبـاس  را خود لشکر و نماید مشتبه را باطل و حق کرده تلبیس ملعون این هک باشد بسا
 وخـیم  آن   بـت عاق و عظـیم  شـیطانی  وسـاوس  ضرر .افکند مهلکه به را آدمی تا پوشاند ملک
 سـبب  را دل باطل به میل .است سخت بسیار حق سوی به میل لیکن آسان باطل به میل .است
 مشـکل  راسـت  راه کـردن  پیـدا  .گـردد  کدورت و افسردگی باعث را سفن و ظلمت و تیرگی
 .است روشن و واضح کس همه بر که باطل های راه خالف به است

 کیفیـت  و خدعـه  و شـیطنت  و حیلـه  و مکـر  هـای   راه کردن پیدا در آدمی خیال اغلب
 دفـع  و دشـمنان  با منازعه مشغول خود دل در همیشه .است لذات به نیل و شهوات به وصول
 تنبیـه  مشـغول  را خـویش  دل کـرده  دوسـتان  عـداوت  و مخالفـت  فـرض  که بسا .است آنان

 .کند شانای جوابگویی و ومجازات
 .نماید تباه را دنیا و ودین سیاه را دل که خیاالتی به نماید صرف را خود شب و روز 

 دل کدورت و ظلمت پیدایش در ،آن غیر یا مباح امور درباره چه فاسده خیاالت جمیع
 مبـاح  امور در تخیل بر :نیستند یکسان ،آنها بر عذاب  وقوع و معصیت صدق در اما ،مشترکند
 اگربـی  دل در طورخ و تخیل مجرد ،مشروع غیر امور در و نیست گناهی مطلقأ آنها در وتفکر
 اما.نگیرد تعلق اختیار از بیرون امر به تکلیف زیرا نیست مجازاتی و عقاب هم باز ،دباش اختیار
 یاتأسف ،باشد مصمم آن   انجام بر و سازد تخیل مشغول را خود دل اختیار و قصد روی از اگر

 وسـزاوار  یعاصـ  شخص چنین ،نکردم بود میسر که موقع فالن در را گناه فالن چرا که خورد
 ،ونکنـد  دهـد  روی مـانعی  شـده  فعلـی  انجام به مصمم کسی اگر است همچنین ؛است عذاب
 اوحسنه بر بلکه نداشته گناهی ،کند ترک خدا خوف از ،انجام از قبل ولی نماید عزم اگر لیکن

 .نویسند
 بـه  را شـهویه  و غضـبیه  و واهمه قوه و کند می گردش انسان بدن در خون مانند شیطان

 عالیـق  ریشـه  کـه  کسـانی  مگـر  نمانند محفوظ شیطان وسوسه از .آورد می حرکت در وسوسه
 همـوم  و خیـاالت  ،اسـت  یکـی  کـه  مسـتقیم  راه فکـر  از غیـر  بـه  و کنده دل زمین از را دنیویه

خدا خالص بندگان جمله از آنان ؛سپارند خدا به را خود و کنند بیرون خود دل از را سایرطرق
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 .»المخلصین منهم عبادک اال« کرده استثنا ار شانای شیطان که هستند
 در هـوا  ماننـد  گرفتـه  فـرا  را آن   همه و است سیال و جاری بدن در خون مانند شیطان

 پس .سازد پر دیگر چیز با را آن   مگر نتواند نماید خالی هوا از را ظرفی خواهد کسی اگر.قدح
 راه ،کنـد  دینـی  امـور  از مـری ا فکر و خدا یاد به مشغول را آن   اگر که است چنین نیز ظرفدل
 و یابـد  راه دل بـه  شـیطان  دم آن   در ،مانـد  غافـل  خـدا  از که لحظه هر اال و شود تهسب شیطان
 الـرحمن  ذکـر  عـن  یعـش  من و« فرموده خود کریم کتاب در متعال خداوند که چنان ،کند وسوسه

 .»قرین له افهوانشیط له نقیض
 :است امر سه به شیطان وساوس قطعی عالج
 رذیلـه  ملکات اصول و ذمیمه صفات رئوس که دل در شیطان عظیم های  راه سد - اول

 و دنیـه  دنیـای  محبـت  و بـیم  ،عـداوت  و کبـر  ،حسد و حرص ،غضب و شهوت مانند ،است
 ،کنـد  وسوسه شده وارد ،بیند باز را آن   چون که شیطان برای است دری نهاای  از هریک .مانندآن

 .پنهانی های راه از عبور شکل به گاهی گاه مگر شد دنتوان وارد ها راه سد از بعد ولی
 فاضـله  اخـالق  از ،اسـت  فـوق  صـفات  اضـداد  کـه  صفاتی با ملک در گشودن - دوم
 .عبادت و تقوی بر مواظبت و طاعت و ورع همرهی و شریفه وصفات

 .شیطان عظیم ابواب سد از بعد زبان و دل در منان خداوند ذکر به اشتغال - سوم
 هـای   راه از گاهی گاه ولی ،گردد تمام دل مملکت از او تصرف و سلطه هگرچ بدینسان

 در و کـرده  پیـدا  خـود  بـرای  راهـی  تـدریج  به ،نشود دفع خدا یاد به چون و کند گذر پنهانی
 .گزیند مسکن و مأوی دل زوایای از بعضی

 ابـواب  سد بدون لیکن ،دارد شیطان وسواس دفع در بسیار تأثیر گرچه دل در خدا ذکر
 ،نشـود  مترتـب  ذکـر  از ای  فایـده  چنـدان  ،خـود  از دنیه دنیای عالقه و ذمیمه صفات دفع و او

 آب بسیار نهرهای از که حوضی مانند .گردد داخل آن   از زیاده شود دفع خدا یاد به زیراهرچه
 منـع  نکنـد  راه سد تا که ،ریزد بیرون را آن   کوچکی ظرف با خواهد کسی و شود دروا گندیده

 شـده  داخـل  نهرهـا  از آن   برابـر  چنـدین  ریزد بیرون که آب از ظرفی هر ،چه .کرد نتواند آب
 .کند مملو متعفن آب از را وحوض

 ورع انوار با دل و پاک ،هوس و هوی شوائب از نفس که گردد ظاهر هنگامی ذکر فایده
 اسـت  قلبـی  ذکـر  ،است نفسانی خواطر و شیطانی وساوس دافع که ذکری .شود تابناک تقوی و
 آن فایـده  ،شـود  جمـع  زبـانی  ذکر با قلبی ذکر اگر .خدا یاد به است دل ساختن مشغول آن   که
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 ولـی  ،نیسـت  ثـواب  از خالی تنهایی به گرچه زبانی ذکر .است مؤثرتر شیطان دفع در و بیشتر
 .نتواند او وساوس دفع و شیطان با مقابله

 ،ظـیم ع بـس  اسـت  ای  مرتبـه  ولـی  ،اسـت  مشـکل  و صـعب  گرچه شیطان ابواب سد
 نـزول  و خـدا  ذکـر  محـل  دل ،صورت این   در چه .است مرادات ابواب مفتاح و کلیدسعادات
 انس خدا یاد دوام از آنگاه .شود گشوده او بر فیض عالم از معارف ابواب و ،گردد جندمالیک

 زایـل  او از اوهـام  و شـکوک  ظلمات ،سبب بدین و  آید اصلح او لقای شوق ،انس از اوو به
 به »القلوب تطمئن اهللا بذکر اال« فرموده متعال خداوند که چنان .رسد اطمینان قامم به ونفس گردد
 .رسد اطمینان مرتبه به ها دل خدا یاد سبب

 وتحلیه رذیله صفات از نفس تخلیه بر است موقوف شیطان وساوس چنگ از خالصی
 وبهجتـی  صـفا  را نفس ،تحلیه و تخلیه از بعد زیرا .خدا ذکر بر مواظبت و حسنه صفات باآن  

 قـوا  برسایر و ماند مصون دیگر قوای کشاکش از و یابد قوتی و تسلط عاقله قوه و  آید حاصل
 و امـر  بـدون  را آنها که چنان ،کند ضبط را متخیله و واهمه قوه عنان و ددگر غالب و مستولی

 حاالت این هک آن    از بعد .رفت نتوانند خواهند که وادی هر به و نباشد تصرفی عاقله قوه نهی
 و  آیـد  حاصل عاقله قوه انقیاد و اطاعت ملکه را قوه دو این    ،رسید ملکه مرتبه به و شد مکرر

 خطورنکند دل از پسندیده و محموده خواطر از غیر به و ستندای   باز اضطراب و یگرد هرزه از
 کـه بل ،برطـرف  شیاطین و فرشتگان لشکر بین نزاع ،مقام این   در .شود عاقله قوه منقاد نفس و

 اطمینان کمال در نفس و گیرند قرار آنجا در بالمنازع فرشتگان لشکر و شده شیطان ابواب سد
 .یابد استقرار

 محتویـات  از اسـت  مملـو  و فکـری  مجموعه از است پر او ضمیر و آدمی روناند  آری
 ایـن   .شـود  مـی  جمـع  او باطن در زندگی دوران و زمان مرور اثر در که نفسانی صور و ذهنی
 انجـام  بـر  را او شـده  آدمـی  تهیـیج  و تحریک منشأ خود موقع در ،انباشته و متراکم تمحتویا
 قسـمت  دو بـه  آدمـی  ضـمیر  روانشناسـی  نظـر  از نـرو ای  از .سـازد  مـی  رومـأم  نـاروا  یا کارروا

 نظـر  در را ضـمیر  دو ایـن  ههمیشـ  اسـالم  .شـود  می تقسیم ناخودآگاه ضمیر و ضمیرخودآگاه
 .است کرده پیاده آنها در را خود تربیتی واساس داشته

 نـدای  بـه  و کـن  تعهـد  خـویش  خـدای  با ،ای  خود به و بشناس را خود سالک ای  پس
 صـفات  و نفسـانی  غرایز بند و قید از و بشتاب خدا سوی به .ده مثبت پاسخ اخالقیت وجدان
 .کن پرواز مانای آسمان در و بگشا پر و بال ،پیوند پاک مردان به و ساز آزاد را خود رذیله
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 بطل و ارادت
 
 

 تاطاع تا ارادت از
 پایـه  کـه  آن   جهـت  بـه  گویند اصول ،شود می عارض مقصد تا مبدأ از که را احواالتی

 کعبـه  و قلـب  منـزل  بـه  ،نکنـد  طـی  را مراحـل  ایـن    تـا  سـالک  و امورند این   سلوک واساس
 .یقین و معرفت ،محبت ،شوق ،ارادت :از عبارتند امور آن .رسید مقصودنخواهد
 کـه  کسـی  هـر  و آنهاسـت  قلبی اختالفات حسب به حق راه سالکین درجات اختالف

 بیگانـه  اخـراج  ،ارادت اول مرتبه .بود خواهد تر عالی او مقامات ،باشد باالتر او قلبی درجات
 انقیـاد  بـا  گرم نیست ممکن خانه این   از بیگانه اخراج .است حقیقی محبوب و دوست ازخانه

 .گردد می تخلیه بیگانه از سالک دل مقام این در که شرعیه ازدستورات
 :است چیز سه ،سازد می دور تعالی حق از را بندگان آنچه :اند فرموده بزرگان

 .ارادت در صدق قلت - 1
 .طریقت به جهل - 2
 .بوالهوس علمای گفتار - 3

 ،پنهـان  و باشـد  نـامعلوم  راه و وبمحجـ  و باشـد  پرده در مطلوب چون که بدانیم باید
 .گردد متحیر مرید ،نشود آشکار حق اگر و نگردد هویدا واقعیت و حق ، آیدوجود به اختالف

 :است ضروری و الزم خصیصه هفت را مرید که بدانیم باید
 .ارادت در راستی و صدق - اول
 .ارکرد زشت همنشینان از است جستن دوری آن نشانه و ،طاعت به توسل - دوم
 .نفس آفات دریافت استکشاف ،آن نشانه و خویش نفس حال به معرفت - سوم

 .دیگران به نسبت است استاد دیدن برتر او نشانه و الهی استاد با مجالست - چهارم
الهی اعمال انجام در و دریافتن را طاعت شیرینی و حالوت بدان و نصوح توبه - پنجم
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 نفس آنچه در ورزی زهد و هوس و هوی اسباب راندازیب آن   نشانه و ،گشتن استوار و پایدار
 .است راغب و مایل بدان

 .حالل ارتزاق و کسب - ششم
 ایـن  هنشـان  و ،رسـاند  یـاری  اعمال انجام بر را مرید که صالح و پاک همنشین - هفتم

 .ستم و گناه انجام از نمودن نهی و تقوی و بر انجام بر او یاری و معاونت ،همنشین گونه
 قـوام  و نگـردد  راست ،هفت این هب جز ارادت و است ارادت پایه ،خصیصه فته این

 .نگیرد
 میسـرنمی  لقاء رجاء بدون حق لقاء البته و حق لقاء سوی به است روح حرکت ،شوق

 سلوکبیشـتر  در کـه  چنـدان  و بـود  ضروری شوق وجود ،ارادت اشتداد از بعد را سالک .شود
 خـود  محبوب و خود بین را خود هستی که حدی به تا شد خواهد بیشتر او اشتیاق ،کند ترقی

 .بیند حجاب
 کـه  اسـت  عشـق  و اشـتیاق  و عالقـه  و رغبت و میل ،باطنی بزرگ های  نعمت از آری

 ،عشـق  و اشـتیاق  ،عالقـه  ،رغبـت  ،میـل  .اسـت  ای  مرتبه را یکی هر یکدیگر با ارتباط درعین
 هریـک  فقـدان  البته .باشد خیر و مفید او برای که امری سوی به انسان کشش از است عبارت

 .است عظمایی نعمت ،باشد الهی که صورتی نیزدر نهاای از
 ولـی  ،اسـت  شـهود  قابـل  آنهـا  خـواص  و آثار و ظاهری های  نعمت از بسیاری گرچه

 پـذیر  امکـان  دل بصـیرت  بـه  ،بـاطنی  هـای   نعمت مشاهده خصوص به و نعم این هادراککمالی
 واالی هـای   نعمـت  تواننـد  مـی  رسانیده کمال به را دل تبصیر که آنانند حقیقی رهروان.است
 و عالقـه  و رغبـت  و میـل  دارای کـه  هسـتند  طـالبینی  آنان .ایندمن مشاهده را وظاهری باطنی
 ره جانـان  منـزل  سـر  به ،دل قدوم به و ندای  حقایق استقبال به دل قدوم به ،بوده وافری اشتیاق
 .سپارند

 امـری  هـیچ  در را او رضـای  غیر و شود منضم حق رضای به باید سالک میل و ارادت
 سـالک  بلکـه  .نفـس  حـظ  بـه  نـه  بنگرد حق رضای به افعال و اقوال جمیع در و ننماید طلب

 خواسـت  او خواست تا سازد متالشی و محو حق رضای و اراده در را خود رضای و بایداراده
 مشـروط  رجوعی سیر که آن   بر است اشاره نیز »مرضیه راضیه ربک لیا ارجعی« فرمان .خداباشد

 اهللا اراده در مـن  اراده کـه  خـواهم  آن   :فرمـود  ؟خواهی می چه پرسیدند عارفی از .رضاست به
 .باشد خدا مراد من مراد تا محوشود

هدفـداری  ،عـالی  همت داشتن الزمه و نپذیرد امکان همت علو بدون مقام این   حصول
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 نیروهـای  شـناخت  ،اجتماعی محیط وضع به قناعت عدم ،قوی اراده ،حقایق از برخورداری و
 صـبر  ،ناپـذیر  امکـان  و پذیر امکان پدیده دو منطقی تفسیر ،شخصیت سازنده عناصر و باطنی

 در را زنـدگی  کـه  زودگـذر  لـذات  ارزیـابی  و دنیـوی  لذایـذ  امـواج  از رفتن برتر ،وشکیبایی
 .است خویشتن روزانه محاسبه و موازنه باالخره و ،کند می خودخالصه
 ،بـوده  الزم هـا  سـختی  تحمـل  و ریاضـت  ،مجاهـدت  راه این   در که بداند دبای سالک

 خطـرات  و موانـع  ایـن  ههمـ  از را او بتوانـد  کـه  ای  وسـیله  تنهـا  .اسـت  پیش در نیز خطراتی
 نایـل  مقـام  بـدین  را او نمـوده  شـیرین  را تلخـی  و لذت را درد ،آسان را ها سختی ،عبوردهد
 .است عشق ،گرداند

 تحقـق  مقام به عشق ،نیاید وجود به سالکی در عالمت آن   تا که است عالمتی را عاشق
 پیروی بدون .باشد معشوق فرمان محض منقاد و مطیع عاشق که است آن   عشق عالمت .نرسد

 ای  : »اهللا یحبـبکم  فـاتبعونی  اهللا تحبـون  کنـتم  ان قـل « نیاید در تحقق مقام به عشق ،معشوق فرمان از
 محبـت  از را شما خدا تا کنید پیروی من از ورزید می عشق خدا به اگر بگو آنان به نم حبیب
 یانلسـ  واجعـل « کـه  درآیـد  ترنم به و بتابد دل کانون در عشق نور آنگاه .فرماید برخوردار خود

 عشـقت  در را قلـبم  و گویـا  ذکـرت  بـه  را زبـانم  پروردگـارا  : »متیمـا  بحبک قلبی و لهجا بذکرک
 .فرمارقرا بی

 حیـوانی  هـای   جاذبـه  در کـه  روانـی  بـا  است محبت و عشق دارای که را روانی آن   آیا
 روح ؟نمـود  تفسـیر  مبـانی  و اصـول  یـک  با توان می نهاده محبت و عشق را نامش و فرورفته
 را آن   مراحل و دریابد را خود تکاملی صعود طریق باید ،است حیات عالی حقیقت که انسانی
 ارتبـاط  در آن   بـا  بشری مسائل مهه که است انسانی روح ،حیات قیقیح محور نمایدزیرا طی
 .است

 نفس معرفت مراتب که سزاست را کسی او درگاه محبوبین و خدا فرمان از پیروی این
 فقـال  الحـق  معرفـه  الـی  الطریق کیف اهللا رسول یا فقال اهللا رسول علی رجل دخل« رساند کمال به را خود
 متقیـان  مـوالی  حضـرت  که است این    ،نیست ممکن پیروی نفس معرفت بدون .»النفس معرفه
 .»المعارف فعان النفس معرفه« فرمود

 قلمروجهان در ای  مسئله هیچ زیرا ،نیست پذیر امکان تصفیه و تزکیه بدون نیز نفس معرفت
 بـن  از روح نجـات  ،باشد کار در انسان پای که آنجا و ،نباشد انسان به مرتبط که نشود یافت بینی
 دامخدراسـت  کـه  ها دریافت و معلومات و ها آگاهی آن   .نیست ممکن تصفیه و تزکیه بدون ها بست
ــود ــی خ ــرار طبیع ــه ق ــد گرفت ــایی ،ان ــری توان ــد را روح رهب ــرا ،ندارن ــی روح زی ــل حقیقت تکام
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 نیـز  حیوانـات   سـایر  در محـدود  ابعـاد  بـا  و سـاده  شکل در که است طبیعی خود از تر یافته
 .وجوددارد

 الهـی  یـاری  امـا  .شـد  خواسـتار  خدا از دبای را رفیع مقام و عظمی نعمت این   حصول
 اراده و برآید تصعید و معرفت صدد در خود انسان که است موقعی ،روح تصعید و درمعرفت

 بـه  را آن   نیـز  خداونـدی  اراده ،گرفـت  قـرار  خیـر  به سبقت مسیر در اراده چون .نماید جدی
 .رساند ثمرمی

 طریقت سالکان و یدانمر جمیع به خطاب عرفا حضرات تمام که کن توجه دوست ای
 بـرای  تا گردی متصف الهی صفت چند به باید راه آغاز در راهی مرد اگر :گویند می و اند  گفته

 یقـین  ،عزیمـت  ،صبر ،توکل ،صدق جمله از گردی آتش انگشت او دستگیری و شیخ وجدان
 اوصـاف  ایـن    از یک هیچ که سالکی آن   .است سهر و جوع ،صمت ،عزلت ،موارد بعضی ودر
 خواســتار بوالهوســانه و اســت وصــال خواهــان کــه اســت هوســرانی ،نپرورانــده خــود رراد

 .است گوهرحقیقت
 را اوصـاف  ایـن    ابتـدا  در .نمـا  آغاز خود از و نزن در آن   و در این   جهت بی سالک ای

 مراتـب  و نمـود  اثر هجر زهر و کرد گل فراق درد که آنگاه .کن راه طی و ده پرورش درخود
 را خـود  جمـال  و آمد خواهد درمان و دارو شیشه با راه طبیب ،رسید مالک به دل وگداز سوز
 چنـین  وجود به ،جمال عاشقین تمام و کشد می هم را تو ناز که بدان و نمایاند می برتو پرده بی

 .شوند می مبتهج ومریدی سالکی
 شـیخ  یـافتن  ،اسـت  ضـروری  و الزم حـق  طریـق  سالک بر که قدمی نخستین و اولین

 ،توحیـد  در و رسـاند  انجـام  بـه  را گانـه  نـه  اعمال آن   باید استاد دریافتن برای و است واستاد
 آنهـا  عمل پنج و سازد مقرر ظاهر در را گانه نه اعمال از عمل چهار پس .گردد وپایدار استوار

 .گرداند توارسا باطن در را
 ،تأثیرگـذار  و فاعلنـد  عزلت و جوع .است عزلت و صمت ،سهر ،جوع ،ظاهری اعمال

 مـردم  با سخن ترک ،موارد بعضی در ،صمت از مراد اما .تأثیرپذیر و اند  منفعل صمت و وسهر
 خـدای  که نطق آن   مگر ،است لسانی نطق از جلوگیری برای دل تکلم و قلبی ذکر به واشتغال
 بـه  را سهر ،جوع البته .بیفزای قلبی ذکر بر لسانی صمت با پس ،گردانیده بواج و الزم تعالی
 .را صمت ،عزلت و ددار دنبال

گانـه  نـه  اعمال این   .است یقین و عزیمت و صبر و توکل و صدق ،باطنی عمل پنج اما
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 .است اعمال این همجموع طریقت و گیرد می بر در را خیرات همه و است خیر امهات
 خـویش  اراده از او بـرای  امـور  شـدن  مهیـا  بـا  که است کسی ،مراد که بدان سالک ای
 گـذرد  مـی  رنـج  و مشـقت  بـدون  مقامات و رسوم از نیز و شده الیتع  حق مجذوب و گسسته
 امـور  یهـا   یسخت و ها دشواری ،دارد که آرامشی و شیرینی و خوشی با بلکه ،کند می وتجاوز

 .گذردیم و گردد می آسان براو
 آن  از اسـتفاده  بـا  تـا  کند می مهیا را اموری مراد برای حق اقدس ذات ،دیگر عبارت به

 شخصـی  بـه  اهللا اهل محققین نزد مرید .برد لذت شداید از بلکه ،گردد آسان او بر شداید امور
 دوسـتی  بـرای  و برگزیـده  را خـدا  درگاه و برداشته قدم خدا سوی به فقط که شود می اطالق
 .نماید تالش او دیوخشن خداو

 
 تخیرا همه بنیاد ،اراده

 ارادت ،بالغـت  و صـاحت ف مقام در ولی ،نیست تفاوتی ارادت و اراده بینظاهراً   گرچه
 .باشد رسیده تحقق و فعلیت مقام به که است ای ارادهآن 

 همـت  با مردان اراده و عزم قطع یارای را آلتی هیچ .آرزوهاست کلید و نجات رمز اراده
 ازجـای  را محکـم  و بلند های  کوه ،مردان اراده :فرماید می )ع(علی حضرت الموالی مولی .نیست

 .کند قطع را الهی مردان اراده تواند ینم چیز هیچ ولی کند می
 فـداکاری  و معنویـت  درس را انسـان  ،آن از حاصـل  نتـایج  و اراده رمـوز  به شدن آشنا

 .آورد می بار به نفس به متکی و متوکل ،مانای با ،وجدان با ،مبارز را او آموخته
 بـه  و هـا  کـوه  از بلنـدتر  همتـی  و عـزم  به دهد می تحویل جامعه به مردانی اراده مکتب

 یارای ،جهان نامالیمات و حوادث سخت بادهای تند که دریاها و ها اقیانوس از بزرگتر روحی
 راه در آنـان  سـتادگی ای  و شـهامت  کاخ بر تواند نمی و ندارد آنها استقامت و ثبات ارکان به نفوذ
 .آورد وارد تزلزلی ،حق

 تسـکین  متانت و بردباری روح به را آمدها پیش سهمگین امواج و تالطم ،اراده با مردان
 دوسـتان  پیش ناکامی و نامرادی از و گرفتاری و رنج از ،نشده دلتنگ روزگار از هرگز .دهند می
 آن  و ایـن    نـزد  افغان و شیون و دوستان پیش نالیدن دانند می زیرا .برند نمی شکایت بیگانگان و

 آتشـین  نیشـخند  و هـرآگین ز لبخند یا آورد اهتزاز به را دوستان دردناک دل تارهای که آن    جز
از کـه  واقفنـد  آنـان  .ندارد ای  نتیجه ،کند وادار شماتت به را آنان و بنشاند دشمنان زبان و برلب
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 کـرد  ارکـ  باید .نشود حل مشکلی واهی انتظار و امید به نشستن و زاری و گریه و سرایی نوحه
 پـیش  را اهمـال  و عنصـری  سست عفریت و شکست را مشکالت و موانع سد اراده نیروی وبه

 .گردد حاصل موفقیت کمال تا برید سر اراده زیبای کبوتر
 انسـان  فعالیـت  اسـاس  و سـجایا  ارکان که برگیرد خویش جمال از پرده ،حقیقت زمانی

 فضـیلتی  و مزیتـی  را زنـدگی  وگرنـه  گـردد  ریزی پی ،است حقیقت آستان مقبول که ای  بااراده
 عقـل  از را خـود  مقـدمات  ،است کماالت و خیرات همه بنیاد و آغاز که اراده این   تحرک.نباشد
 یافته رشد طلبان حق عظمت با کاروان ،آن وجود بر دلیل بهترین و ،گیرد می پاک وفطرت سلیم
 .است بشری تاریخ

 پیدایش اثر در که ،انسان در آن   استعداد و زمینه فقدان جهت به نه اراده این   تحرک عدم
 انسـان  که است این   آنها همه جامع که ،تلقینات و تخیالت اماقس و انواع جمله از است موانعی
 .دشوار بس است کاری دو هر زیرا نیست عملی او برای تصعید و معرفت که نماید گمان

 هـای   سنگالخ از گذر حین در و زندگی مسیر در آدمی امکانات و قدرت به توجه از اما
 آن  صـرف  جـای  به بشر اگر که برد پی توان می ،نمود می ممکن غیر آغاز در که العبوری صعب
 را آن   ،خـود  کـردن  مطـرح  و حریـف  حـذف  و مقـام  و لذت و سود کسب برای امکانات همه

 هـای   موفقیـت  بـه  بلکـه  ،بـود  کـافی  تنهـا  نـه  ،بـرد  مـی  کار به آنها هب عمل و حقایق درتحصیل
 و ریسـتمگ  و دروغ تجـویز  بـرای  نیاز مورد امکانات که چنان .یافت می دست هم چشمگیری
 صـرف  بـا  نیسـت  قیاس قابل ،تصنعی امور انجام و تها  یتوج انواع با واقعیات کردن دگرگون
 .شود می الزم آنها به عمل و ها شناخت صیلحت یا عدالت اجرای برای که امکاناتی

 متقابـل  پدیـده  دو منطقـی  تفسیر ،عالی همت و اراده تحقق مهم شرایط از یکی بنابراین
 نشـود  روشـن  سالک بر کامال پدیده دو این   حقیقی معانی اگر .است اپذیرن امکان و پذیر امکان
 .رسد مقصود و مقصد به نتواند ،نسنجد خود توانایی و قدرت با را واینها

 ،نـه  یا است مقدور آن   از مثبت نتایج اخذ اای  که نمود تفکر باید امری هر به اقدام از پیش
 قدرتی و توانایی وجود با انسان گاه :کند اشتباهن   آ مقابل نقطه با را پذیر امکان است ممکن چه
 وهمین داردنپ ناتوان بسی را خود ،بردارد مؤثری های  گام هدف به نیل راه در تواند می آن   با که

 تصور شدنی را نشدنی ،ناتوانی و ضعف وجود با گاه و .دارد باز فعالیت از را او عجز احساس
 باب دراین تفکر عدم .باشد ناچیز و کم بسی او توانایی امر آن   انجام قبال در که حالی در ،نماید
بـر  کـه  تاوسـ  بـر  مقـام  ایـن  در .شـد  خواهـد  او هـای   فعالیـت  و هـا  همـت  رفتن هدر سبب
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 .شد خواهد مغلوب وگرنه بیفزاید خویش توانایی مراتب
 فقـدان  و اجتمـاع  ناسازگاری ،محیط ناهنجاری مانند است ذاتی برون موانع ،دیگر موانع

 اهللا یکلـف  ال« اسـت  مقدور مختلفی وسایل با نیز مشکالت این   حل که ،سازنده تربیت و لیمتع
 .»وسعها اال نفسا

 
 دخو با آشتی

 از زنـدگی  هدف درباره سخنانشان ،شناسند نمی هستی برای مبدأیی که ظاهری متفکران
 توصـیه  امکـان  هکـ  ورند غوطه ابهامات در چنان نانای  .کند نمی تجاوز اساس بی مفاهیم عده یک

 اتصـاال  صـاحبدالن  و هشـیاران  امـا  .ندارنـد  روحی فضایل و کماالت گرفتن فرا به را ها انسان
 .دهند می سوق متعالی هدف سوی به را اه انسان

 سـوی  بـه  حرکـت  بـرای  را مـردم  ،زده نهیب بسیاری موارد در )ع(امیرالمؤمنین حضرت
ـ  نهایـه  لکـم  ان« داد مـی  هشدار واال هدف  ،اسـت  نهـایتی  شـما  بـرای  : »نهـایتکم  الـی  تهواانف

 همگان که نیست زمانی پایان ،نهایت این   از مقصود .برسانید خود نهایت به را بکوشیدخویشتن
 حیـات  واالی هـدف  به نیل جهت در تالش منظور بلکه ،بود نخواهد گریزی دانب ازرسیدن را

 تعلـم  لم جئت این   من تعلم لم نا« فرموده بیان چنین را هدفشناسی کلی قانون بزرگوار آن   .است
 .روی می کجا به دانست نخواهی ،ای آمده کجا از که دانی نمی اگر : »تذهب این الی

 کند می چه داند می لحظه هر در که است برخوردار عالی روشنایی چنان از هدفدار انسان
 امـا  .هـد د مـی  نشـان  را او شایسته موقعیت زندگیش کشتی نمای قطب گویی ،رود می کجا به و

 یـک  در ورشـدن  غوطـه  کـه  چرا ،شد نخواهد شناخته حیات حقیقت ،روحی بعد فعلیت بدون
 این  و باشد مقدورنمی برایش پدیده فهم و درک ،شده او بر پدیده آن   حاطها سبب ،مادی پدیده
 است این    ،داد نخواهد نشان او به نیز را خود حقیقی قیافه پدیده آن   حتی .است کلی قانون یک
 .دانند می را دنیا حیات از نمودی آنان : »الدنیا الحیوه من ظاهراً یعلمون« شریفه های معنی

 تسـلیم  که روانی اای  .رسد مقصود به تا بکوشد جان صفای مراتب افزایش در باید سالک
 آن  بـا  ،دهد نمی نشان خود از ذاتی حرکت و است اجتماعی و محیطی عوامل و ارثی مقتضیات

 خیـرات  مسابقه رامیدان حیات قلمرو و اختهاند  فعالیت به را خود ذاتی درون نیروهای که روانی
 .»الخیرات فاستبقوا ها یمول هو وجهه لکل« ؟است یکی دهاد قرار
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 آن  با ،است جبری حرکت در خود از خارج عامل با بدن طبیعی گهواره در که جانی آیا
 خودنشان از استعداد و بعد صدها ،اختهپرد مستمر و پیگیر تکاپوی به و شده رها آن   از که جان
 ؟است یکسان ،دهد می

 اینمسـلماً  ؟اسـت  یکـی  جامـد  درون در راکد یشهاند  با پویا روان در متحرک یشهاند  آیا
 هـم  چنـد  هـر  روان وگرنـه  است ارزشمند ،خیرات در مسابقه و کمال مسیر در تکاپو و تحرک
 کـه  اسـت  ای  پرنـده  زدن پـر  و بال و رکتح مانند الهی گیری جهت بدون ،باشد پویا و متحرک
 درجـازدن  جـز  که صورتی در پیموده ها مسافت که کند می گمان او ،شده ستهب زنجیر به پایش
 .است نداده انجام کاری ،زنجیر های حلقه پیرامون در

 و تعقل نیروی ،دهد می قرار خود تأثیر تحت را روانی مختلف سطوح که غرایز جوشش
 غرایـزرا  آن   از حاصله سود که طوری به اندازد می کار از را سنج حقیقت ینیروها سایر و تفکر
 خسـاراتی  بـا  تـوأم  همـواره  محدود لذت و سود چنین !کند می تلقی حیات اصلی کننده تفسیر
 آنهاراه های  فعالیت و غرایز ارزیابی در انسان که است آن   از مانع آنها بودن گیرمچش ولی ،است
 جامعـه  به شایسته معرفتی عنوان به را محدود های  شناخت این   اگر انانس .گیرد پیش در منطقی
 .فریبد می را جامعه ،دهد تحویل

 زرق بـه  دلخوشـی  و حیـات  عالی حقیقت شدن گم جز ها روزی سیه همه اصلی علت
 دردی تـاکنون  که این   بر عالوه ،بشر ظاهری های  پیشرفت همه این   .نیست دیگر چیز دنیا وبرق

 .است افزوده آن بر نیز را دیگری دردهای ،نکرده درمان را جامعه یباطن دردهای از
 باشکوفایی اما .شد نخواهد شناخته انسانی حیات حقیقت ،روحی بعد فعلیت بدون آری

 .نمایـد  تعیـین  را مقصـد  و مسـیر  و حرکـت  مبدأ تواند می که یابد می روشنایی چنان حیات ،آن
 در صـحیح  ارزیـابی  بـا  ،حواس راه از ها تاریکی با آمیخته های  شناخت و ها معرفت همه آنگاه
 عـام  یکروشنایی روحی بعد چه ،دهد می انجام را خود منطقی کار شده استخدام ،ینانسا حیات

 .کند می جلوگیری آنها فریبکاری از و اندازد می انسان معارف و معلومات همه بر
 خویش معنوی و مادی ،باطنی و ظاهری یها  یآگاه بر تصفیه و تزکیه واسطه به باید انسان

 نیروهـای  همـه  اسـت  ممکـن  درونـی  تاریـک  نقطه یک وجود که بپذیرد را حقیقت این   و بیفزاید
 .نیسـت  هرکسی توان در و نبوده آسانی کار الهی قانون این   رعایت البته .گرداند مختل را او باطنی

 در حرکـت  از ،یکبسـیار تار نقـاط  وجـود  و آگاهی نقص علت به نباید سالک ،مشکل این   قبال در
ــیر ــق مسـ ــاع حـ ــه ،ورزد امتنـ ــرای بلکـ ــران بـ ــن جبـ ــه ایـ ــد نقیصـ ــنایی آن از بایـ روشـ
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 افـزایش  و هـا  تاریکی تقلیل در و بنماید را استفاده حداکثر ،دارد سراغ خویشتن در که محدود
 .دشبکو روشنایی مراتب

 شـبه  یـا  و اسـت  حضـوری  یـا  روانـی  هـای   فعالیـت  بـا  انسـان  ارتبـاط  که دانست باید
 و ،داد نهایی پاسخ آن   چراهای و چون همه به توان نمی ،ریاضت تحمل بدون بنابراین.حضوری

 نـاتوانی  ایـن    تاکنون اای  .گردد نمی زندگی سکون و رکود موجب ناتوانی این هک بایدپذیرفت نیز
 چنـان  انیناتو این   اای  .هرگز نه ؟دارد باز حقایق درباره تفکر و تعقل از را ها انسان است توانسته

 .هرگز نه ؟گردد مانع محض طبیعی حیات به نفوذ از را انسان که بوده
 و خسـته  ،نمایـد  مـی  نفـوذ  قابـل  غیـر  گـاهی  که حقایق درباره کاوش از حقیقی طالبان

 ،بردارنـد  حقـایق  مطلـوب  چهره از پرده که نشدند موفق اگر آنان .اند  ننشسته فارغ و نومیدنشده
 دیگـر  یکـی  نیز این   .دهند قرار خود شناسایی مورد را آنها دیگر های  رهچه و ابعاد اند  اماتوانسته

 مسـتمر  و گیـر  پـی  هـای   کـاوش  بـه  جدی اراده با را انسان که است الهی حکمت های  زجلوها
 آنهـا  بـرین  فهـم  و شـهود  تـا  سازد می رهسپار حقایق آن   اعماق و زوایا شناخت به وادارنموده
 صـعود  ،اسـت  روح شناسـایی  کـه  معرفـت  اعـالی  نقطـه  به ،فهم و شهود آن   با و رابرانگیزاند

 اوتیـتم  مـا  و« فرمایـد  می قرآن که است همان سازنده العاده فوق و واال آگاهی و علم این.نماید
 روی بـه  را حکمـت  ابـواب  ،الهی قانون رعایت سبب به علم آن   از کیاند  که »قلیال اال العلم من

 کـه  را الهـی  حرکـت  ،اسالمی روانشناسی آری .سازد می آشنا الهی اسرار با را او ،گشوده انسان
 به نیل

 تعلـیم  و سـالم  های  روان در امتیاز این   تحقق .داند می بشر امتیاز ترین عالی ،است وصال
 .است پذیر امکان اولیاء مکتب یافتگان

 خودرحم به بیائید ،شماست تمنای و آرزو متعالی مقصد این   اگر !حق طریق سالکین ای
 حقیقی من ؛دهید آشتی خود ذات با را خود ،او از توفیق درخواست و حق از استمداد با و کنید
 :است مرحله سه را حضوری علم .شوید برخوردار حضوری علم از کمال حد در و دریابید را

 خام اطالع یک حضوری علم از مرحله این    ،است مبهم آن   ذاتی معلومات - اول مرحله
 علـم  ایـن    اول مرحلـه  در توقـف  .ندارد اطالعی تر عالی راحلم از آن   صاحب و است نارسا و

 .اند گردیده کامیاب که پندارند مرحله این در متوقفین هرچند ،ندهد سودی
 آدمـی  حیـات  کننده اداره حقیقت یک عنوان به است »من« ذات دریافت - دوم مرحله

و تصـادفات  در اتنوسـان  از را انسـان  ،روشـن  دریافـت  ایـن    .متنـوع  روابط و طبیعت پهنه در
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 .دهد می نجات پایه بی سکنات و حرکات
ـ  رسـیدن  بـدون  .اسـت  »مـن  جـز « برابر در »من« استقالل بروز - سوم مرحله  ایـن  هب

 پـیش  از کـاری  ،باشـد  برخـوردار  درونـی  نیروهـای  و هـا  فعالیـت  از انسـان  اگرچـه  ،استقالل
 .نخواهدبرد
 خـودمی  نه ،نماید نظر اظهار بینی جهان درباره استقالل این   تحقق بدون که متفکری هر

 در.دارد دیگـران  بـرای  را بینـی  جهان از چیزی تفهیم توان نه و کرده درک را واقعیتی چه فهمد
 صـیقلی  شایسته تنها که است فریبنده احساس نوعی نیز اختیار احساس هرگونه حتی ،حالاین  
 دسـت  در انسان امور وشتسرن ،استقالل این   فقدان در .است جبر عامل زنجیر های  لقهح کردن

 و یـاروح  »مـن « جایگـاه  کننـده  تعیین ،خویشتن از خبر بی انسان برای و است پایه بی تمایالت
 .است اجتماع محیط ،او روان

 طبیعـی  عوامـل  نقـاش  زیردست ای  لوحه انسان که آن   جای به ،استقالل این   بروز در اما
 انسـان  و طبیعت روی را الهی شیتم نقش که است زبردستی نقاش خود ،گردد ها انسان ونوع

 تمام ارادت با را من مراحل که هستند الهی سالکین آن   ،بزرگ های  شخصیت .نماید می هاترسیم
 عشق آنها گرداننده پس آن   از ،اند  گرفته قرار الهی عشق جاذبه در ،حقیقت به نیل اب و کرده طی
 .است

 هـای   اسـتدالل  بـه  ،انـد   مـده آ وجـود  به عشق تحریک و انگیزه به که هایی شناخت آری
 بـه  هسـتی  جهـان  در جاریه قضایای روابط و ها کمیت و ها کیفیت محاسبه در معمولی منطقی
 عشـق  روشـنایی  ،چـه  .چراغ یک روشنی به آفتاب همچون ،نگرند می نیازی بی و حقارت دیده
 روشن ،ندواقع او اشعه مسیر در که را آنچه هم و خود هم که است آفتاب اصیل روشنایی مانند
 کـه  شـفاف  و نگارین است نمودی ،زیبایی آن   نماید می آشکار را حقیقی یها  یزیبائ و سازد می
 .شود می کشیده کماالت روی بر

 روی بـر  را شـفاف  و نگـارین  نـور  آن   ازلـی  نقـاش  که کمال و جمال عاشقان بر درود
 .بیاراست را آنها الهی زیورهای با و نموده ترسیم آنها کماالت

 
 تکراه و اراده

 و علـم  سـنخ  از و نفسـانی  کیفیـات  جملـه  از نخواسـتن  و خواسـتن  یـا  کراهت و اراده
حاصل مظنه یا اعتقاد و یقین چیزی منفعت و مصلحت به ،علم طریق از چون انسان .ادراکاست
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 رغبـت  از غیـر  اراده .نخواهـد  را آن   ،فسادش و زیان به اعتقاد صورت در و بخواهد را آن   ،کند
 بـودن  نـافع  بـه  او علم چون ،کند دارو خوردن اراده رغبتی بی با بیمار که نانچ ،است وشهوت

 .است گرفته تعلق دارو
 ،دارد مجازی و حقیقت چیز هر زیرا است مجازی یا انشایی اراده ،حقیقی اراده مقابل در

 ،کنـد  غضـب  بـه  تظـاهر  و نباشـد  خشـمگین  کسی که آن   مانند افتد اشتباه یکدیگر به ندوای  بسا
 آن  خواهان که وانماید چنان ولی نخواهد واقعأ را چیزی ،نماید دوستی به تظاهر و باشد شمند

 است
 این هخوا ،خواهدخواست هم را دیگری ترک ،بخواهد را یکی ضد دو بین انسان وقتی .
 .آن ضد عین خواه ،باشد آن مستلزم خواست

 .راراهی هدفی هر و ،عنویم هدفی حقیقت عالم در را نیاز هر و است نیازهایی را انسان
 نیازممکن با ها بدان نیل که فرموده تعیین اوقاتی و طرق معنوی امور انجام برای متعال خداوند
 روامـ  برگزیدن ،آن نمودار که رسید توان هدف به کامل و صحیح عقل با و نیازی بی با نه است

 .است بصیرت و اراده و قصد روی از
 مکـروه  و محبـوب  از یک هر و اوست مبغوضن   آ ضد ،خداست محبوب که عملی هر

 مبـاح  و مکـروه  ،مستحب ،حرام ،واجب پنجگانه احکام فقه در گرچه .دارند متناهی غیر مراتب
 نتـوان  را فقـه  مسـائل  همـه  و نیسـت  ممکـن  پـنج  به تحدید حکمت علم در لیکن ،شده معین

 :را چیز دو مگر ساخت منطبق ،کمتح علم کراهت و اراده بامراتب
 ،ترک یا فعل مقام در ،آن از گریزان جهتی از و باشد عملی دوستدار جهتی از انسان اگر

 جهـت  و نماید دارو تلخی تحمل که بیمار مانند ،کند عمل مرجح به سنجیده هم با را جهت دو
 .است جهات ترجیح از پس آخری عزم معنی به حقیقت در کراهت و اراده .برگزیند را شفا

 درصدد دو این   ترجیح عدم مقام در انسان و نیست مفسده یا مصلحت محض فعلی هیچ
 آن  ،دیگـری  بـه  فعـل  انتساب صورت در .است مفسده خود ،عمل تکلف زیرا برنیاید آن   انجام
 اگـر  .کنـد  خویش مصلحت مراعات او که بسا ،است مصالحی و مفاسد دارای او یا ما برای هم
 .دانیم مباح او بر را آن ،ازداند تکلف به را ما نه و باشد ما لحتصم مخالف نه او فعل

 فعـل  بـه  یـا  تصـمیم  چـه  ،نشوند جمع جا یک در کراهت و اراده ،حکمت علم در پس
 اهللا  الـی  سلوک در لذا .نیست مکروه و مباح و مستحب نظیر تصمیم دو این   و ،ترک به یا است
 .است فرض ،حق طریق سالکین بر نکته این مراعات و نباشد حرام و واجب جز
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 اسـت  مفاسـدی  یـا  نکردنـی  تـرک  است مصالحی دارای ،الهی فرامین که آن   دیگر نکته
 بـدان  انسـان  اگـر  کـه  بسا ،نیست آور الزام چندان اعمال مفاسد و مصالح گاه اما .کردنی احتراز
 اعمـالی  چنین ،نماید ترک یا فعل به وادار را او که نرسد ارزشمند نظرش به چندان ،یابد آگاهی

 .است مباح یا مکروه یا مستحب ،موارد فاختال بسح بر
 

 هاراد تکوین مراحل
 تصـور  و تخیـل  یـا  تعقـل  و تفکـر  مراحـل  سـیر  از پس ،فعل به داعی و انگیزه یا اراده

 فرمـان  بـه  ذهنـی  صـورت  یعنی .آید می پدید انسان در ذوق و شوق انبعاث شرط به ،وتصدیق
 ذوق و شـوق  توسـن  بـر  و یافته قوام تصدیق هامون در و گرفته سرچشمه تصور عالم از روح
 .کند می اماند عرض وجود میدان در اراده و صمیمت لباس در و شده سوار

 احساسات ،انسان دماغی مخازن های  شکن و پیچ در و روح نامرئی و تاریک زوایای در
 که ،است نهفته رنگارنگی آرزوهای و بیرون حد از توهمات و تخیالت و گوناگون تصورات و

 .گذرند می او وضمیر درون دیده برابر از سینما پرده تصاویر مانند اغلب
 از یکـی  سـینه  بـه  تکـوین  دسـت  ،بحـث  مـورد  خـوی  ایـن     ،فوق مقدمات حصول با
 اخطـار  وی بـه  و اعـالم  خـارجی  وجـود  عالم در آن   تولید به را روح تصمیم و زده صورذهنیه

 .شود گر جلوه شهود میدان در باید نمایدکه می
 جانـب  از و ،تصـدیق  سـوی  به تخیل یا تفکر و تعقل عالم از که را اراده وینتک مراحل

 ظرفیـا  از اراده یعنـی  .گویند واعیه اراده ،دارد جریان خود تحقق ظرف و عمل سوی به تصدیق
 .آید می پیدایش و تولد مقام به ذهنی وعاء

 عللـی  را اراده اجـرای  .گـردد  می آغاز آن   اجرای و تکوین ،نفس در اراده پیدایش از بعد
 وجـود  در مـؤخر  و ذهـن  در مقـدم  ،غـایی  علـت  و است غایی علت ها آن   مهمترین که است
 و ممدوحـه  اراده ،باشـد  خدایی عشق و عقل از ناشی فعلی انجام به ذوق و شوق چنانچه.است

 .است مذمومه اراده ،باشد نفسانی هواهای وساوس و تتخیال از اگرناشی
 ،آغازنمود زندگی افق در را خود بخش فرح طیران و نشست افکار کنگره در چون اراده

 شخص دلنوازش آواز و بخشد معنوی لذت را روح اعماق تارهای تواند می وقتی خود طیران از
 ،مـان ای  محورمکتـب  در و گردد فضایل آسمان طایر ،کرده هماهنگی خرد با که آورد نشاط به را

ــراز ــو اب ــیت و دوج ــوده شخص ــوای در و نم ــر روح ه ــانیت ورپ ــوه انس ــر جل ــود گ  .ش
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 اهریمنـان  مظـاهر  و نـادانی  و جهـل  عفریت منحوس و عبوس صورت در و بود این   جز چون
 قـدر  برهان ساحت و وجدان پیشگاه در تنها نه ،شود گر جلوه حسد و نفاق و کبر و زشتخویی
 عـذاب  و نکـوهش  سـزاوار  و عتـاب  و سرزنش مستوجب کامال بلکه ،ندارد اعتباری و وقیمت
 .باشد

 حقیقـت  جـاده  از و پوئیده خطا به راه ،ندهد پاسخ الهام و اراده فرشته ندای به که کسی
 دریاکـه  روی در ای  پاره تخته همچو او .است گشته هوس و هوی سرپنجه اسیر و شده منحرف

 .ندارد را مشکالت با مبارزه و مقاومت تاب ،شود می پرتاب طرف هر به امواج هوس به
 شـود  واقـع  مفیـد  همواره تواند نمی و نیست سودمند مقام و مورد هر در ادهار ابراز البته

 وهـم  اساس بر آن   موجودیت که ای  اراده .دهد نوازش خویش پرور جان عطر با را روح ومشام
 هـای   پرونـده  غالـب  .نـدارد  رحمـانی  و اخالقـی  ثمره هرگز ،شود برپا نفس هامون در گمان و

 هسـتند  ثابت و راسخ عزم دارای ،جنایت ارتکاب در که ستا بزهکارانی اراده ولصمح ،جزائی
 .سازند می آغشته گناهی بی خون به مرفق تا را خود دست قوی اراده با و

 مصـلحت  بـه  کـه  افکـاری  یعنـی  ،عمـومی  افکـار  و اجتمـاع  اراده با باید شخصی اراده
 خصوصـاً  .دباشـ  داشـته  همـاهنگی  ،یافته تراوش عقل فرامین ندای به و است جامعه وسعادت
 شـان ای  مزیـت  بایـد  .شـود  ابـراز  قاطبـه  پرچمـداران  و جامعـه  برگزیدگان طرف از اراده اگراین

 اغـراض  و نفسـانی  عوامل ،بوده تدبیر حسن و صداقت و امانت و قیالاخ فضیلت به بردیگران
 .کند رخنه آنان فضیلت کاخ و مانای حصار به نتواند مادی

 عشـق  و عقـل  باغبـان  دسـت  به آن   نهال که دهد کونی میوه وقتی اراده طیبه شجره آری
 درمهـد  و ،گردد آبیاری غیبی الهامات چشمه از و شده غرس آسمانی مکتب بوستان در خدایی
 .گردد فضایل پرچمدار تا یابد پرورش انصاف و عدالت

 
 هاراد قوت و ضعف علل

 رادها ضـعف  علـل  مهمتـرین  ؛اسـت  مؤثر اراده قوت و ضعف در بسیاری عوامل و علل
 :از عبارتند

 تممارس عدم - اول
 یطلب راحت - دوم
 همخدر مواد و افیون و الکل استعمال - سوم
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 یسرای یاوه و پرحرفی - چهارم
 دزیا غصه و غم - پنجم
 نجب و ترس - ششم
 یهمت دون - هفتم
 نیشااند بد تلقینات به اعتنا و حسودان سخنان به توجه - هشتم
 یپیر و کهولت امای در خصوص به ،حیاتی نیروی مصرف در افراط - نهم
 بترتی و نظم عدم - دهم

 سالنف ضعیف افراد و مترددین با مشاوره و امور در تردید - یازدهم
 رتفک و تأمل عدم - دوازدهم
 یبهداشت قواعد رعایت عدم - سیزدهم
 تموهوما و تطیر به عقیده - چهاردهم

 ،انتظـام  رعایـت  بدون بخواهند ولی ،باشند قوی بسیار اراده نیروی دارای ملتی افراد اگر
 اجازه غرور و کبر زیرا .شد نخواهند کامیاب ،نمایند اجرا غرور و کبر با جامعه در را خود اراده

 منـافع  اصـطکاک  علـت  به بلکه ،ندهد ترتیب و نظم اصول اختیار و خودگذشتگی از و فروتنی
 .گردد متالشی ودیبز ملت آن نداده مثبت نتیجه آنان اراده اعمال ،خصیش

 الهـی  انسان .کند می عقیم بلکه فلج را اراده شدیدأ نیز خاطر ناراحتی و زیاد غصه و غم
 خـدای  طـرف  از داند پیامی ،رسد او به که را محنتی هر ،ننموده ناراحت را  خویش خاطر باید

 انسـان  دهکننـ  آزاد و دهنـده  تعـالی  ،بخـش  آرامش شادی مانند باید وهاند  و غم .تعالی و تبارک
 .باشد پایدار و متین و بزرگ های یشهاند موجد و ها زناراحتیا

 ،دارد واقعیـت  کـه  برخی و ندارند حقیقتی ما بر وارده مصائب بیشتر که نیست تردیدی
 روشـنی  او اگـر  ،سـازد  اضـطراب  دچار را انسان ذهن ،جهان مصائب که آنگاه .نیست مصیبت
 چیـزی  بـه  ،آورد روی خارجی ظلمات به و ببرد یاد از است جاودانی شادی که را خود باطنی
 بارهـای  آن   در کـه  کنـیم  فراهم را ای  خجسته وضع آن   باید ما .شد نخواهد لینا وهاند  و غم جز

 .گردد سبکتر جهان کننده خسته و سنگین
 رااز آن   مـردم  اکثر متأسفانه هرچند ،دارد بستگی ماست درون در آنچه به بیشتر ،سعادت

 از عده آن   .ندای  کوچک دل دیدگان قبال در که آن   شرط به کوچکند مخاطرات .جویند می خارج
تحمیـل  او بـر  کـه  اسـت  مخـاطراتی  از بیشـتر  بسـی  ،دهنـد  مـی  فریـب  را انسان که مخاطرات
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 بایـد  نیـز  را بـزرگ  نیکی و خیر پس ،گیرد می سرچشمه ما دل از بزرگ های  تمصیب .شوند می
 ؛غیرمعقـول  گرفتن عزا پیش از ولی است عاقالنه ،یشیاند آمال آری .آوریم بدست خود ازدرون
 .خیال در زندان ساختن از است بهتر یشهاند و تصور در قصرها ساختن

 :از عبارتند که اراده تقویت علل رعایت است مرید بر فوق مراتب به توجه با
 .اراده ضعف علل از احتراز - اول
 .آن و این گفتار به اعتنا بدون خود عاقالنه و راسخ عزم در پایداری و ثبات - دوم
 .خود به سستی و فتور ندادن راه - سوم

 انتقـادات  بـه  عنایـت  و آنـان  حکیمانـه  پنـد  پذیرش و بزرگان از اعراض عدم - چهارم
 .جا به وایرادات

 .بدان اوقات از سهمی اختصاص و بزرگان کالم استماع و مطالعه از غفلت عدم - پنجم
 .آز و طمع ذلت و خواری از پرهیز - ششم
 .است گرفتاری دام که تحفی و هدایا قبول از اجتناب - هفتم
 .ترتیب و نظم رعایت - هشتم
 .انصاف و عدالت رعایت - نهم
 .وعده و قول جدی مراعات - دهم

 .تعلل و جا بی تأخیر نه و بسیار تعجیل نه ،عمل در اعتدال حد رعایت - یازدهم
 .باشد دل نغمه بیانگر کردار و تارگف تا نفس به اعتماد - دوازدهم
 .گذشته از تحسر و حال زمان از تأثر عدم در جدیت و حال شمردن غنیمت - سیزدهم
 .هدف به عالقه و عشق - چهاردهم

 خـواب  در مریـد  کـه  آنجـا  تا است هدف به عالقه و عشق ،اراده تشدید مهم عوامل از
 عاشـق  ،حقیقـت  در االراده ضـعیف  دافـرا  .نبیند خود معشوق و هدف صورت جز به ،وبیداری

 ،شده مانع نیز را دیگران ،خود کامیابی عدم بر عالوه آنان .ورزند نمی عشق خود هدف به نبوده
 .گردند می تعدادهاسا تضعیف باعث

 ازخـود  ای  اراده کـوچکترین  که عظیم شط روی بر است کاغذی مانند االراده ضعیف مرد
 آب سینه ،کند اراده سو هر به که است ماهری شناگر بسان االراده قوی مرد لکن ،دهد نمی نشان

 تـالش  داردکـه  قرار عظیمی دریای برابر در که داند می الهی سالک آری .رود می و شکافد می را
 .طلبد می او از ها کوشش و ها
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 قاخال و اراده ارتباط
ــه ای عــده ــه کورکوران ــدرت ب ــز شــگفت ق ــأثیر و اخــالق و اراده انگی ــه آن ت ــده ب  دی
 بشـر  اخـالق  در اراده کـه  اند  گفته ،مادی فالسفه برخی ناروای گفتار از پیروی با ،انکارنگریسته
 اخالقـی  و معنـوی  اراده دستورات اگر .است بینانه واقع غیر و ناحق گفتار این هالبت .مؤثرنیست

 هاسـت  بـدبختی  تمـام  مـورث  کـه  مادیت متزلزل های  پایه بر زندگی و ،بربندد رخت معهاازج
 .شود برچیده حیات صفحه از آدمیت مفهوم طومار و بشریت کتاب باید ،گردد تواراس

 خصـال  کسب و اخالق تهذیب به قادر هم باز بشر ،تصمیم و اراده وجود با که اند  گفته
 رایـارای  تصمیم و اراده و است طبیعی غرایز و فطری تمایالت تابع انسان زیرا ،نیست پسندیده
 .نیست یدرون تمایالت با مبارزه

 فرقـی  درونـی  الهامـات  و عقلـی  اعالمـات  و طبیعـی  غرایـز  بین باید که است آن   پاسخ
 اخالقـی  دسـتورات  و اراده و ،نـدارد  مصداق آن   در تردید و نیست بردار طفره غریزه .گذاشت

 بـه  توانـد  نمـی  بشر .سازد برطرف وجود کانون از نموده کن ریشه و محو را آن   نهال تواند نمی
 و ،سازد عقیم خود در را جنسی تمایالت ،اخالقی های  فرمول به و کند گرسنگی باب سد ،اراده
 و امورفطری از پرهیز مؤید نیز اخالق و اراده .نماید دور خود از را تأثر و ذات حب عواطف یا

 را درونـی  تمـایالت  تـوان  مـی  اخالقی دستورات و معنوی اراده وسیله به لیکن ،نیست غریزی
 .آورد در تیبرت و نظم تحت

 غریـزه  اسـت  قـادر  بشـر  .نـدارد  کلیـت  امـر  این    ،است غرایز تابع اراده اند  گفته که این
 اسـت  امـری  ایـن    .سـازد  محدود اخالقی اصول مرز به اراده نیروی به را خود غریزی ومزایای
 علـوم  عداد در و گذشته نظری مرحله از معنی این هامروز و ،شود می مالحظه بالعیان که شدنی
 .رود می شمار به تربیت و تعلیم علوم مهم اصول از و شده محصور ربیتیت و یقینی

 و آبـاء  از را حسـد  حسـود  کـه  چنـان  ،اسـت  وراثـت  تـابع  اخـالق  و اراده که اند  گفته
 .است گرفته فرا آنان طبیعت مکتب از و کرده کسب اجدادخود
 آن  از اخـالق  در اراده ولی ،نیست اثر بی روحیات و اخالق در وراثت هرچند گفت باید

 روحیـات  دارای همـه  ،اند  آمده دنیا به منطقه یک در که والدینی فرزندان که چنان .است مؤثرتر
 وغیـر  اخالقـی  تعلیمات و تلقینات بلکه ،نیستند یکسان مزاجی ساختمان و متحد اخالق ،واحد
 .است مؤثر آنان روحیات و تربیت در قیاخال

و ،تامـه  نـه  اسـت  ناقصـه  و جـزء  علـت  لـیکن  ،است مؤثر اخالق در مزاجی ساختمان
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 سـاختمان  شـود  فـرض  اگـر  .افتـد  مـؤثر  آن  اصـالح  در تواند می اراده نیروی به اخالقی تربیت
 زشـت  کـردار  یـا  نیـک  اعمال مرتکب اختیار و اراده بی که است طوری اشخاص بعضی مزاجی

 قائـل  ردائـت  یـا  لتفضـی  تـوان  نمـی  نـاروا  یـا  روا اعمال گونه این   برای ،شوند می وناشایست
 کـه  هستند جسمی بیماری به مبتال بلکه ،روحی کسالت دچار اشخاص چنین ،نای   بر عالوه.شد
 .شوند معالجه باید

 وشـخص  پوسـت  سفید را پوست سیاه توان نمی که چنان هم اند  کرده رادای  اراده منکرین
 .تغییرداد را گریدی یا خود اخالق توان نمی نیز اراده با ،نمود قلب بزرگ را قلب کوچک

 تشبیه تکلیفی امور به را تکوینی امور هرگز ،است نادرستی قیاس این هک است آن   پاسخ
 ،دارد وتکـوین  آفرینش سازمان و خلقت دستگاه به بستگی قلب کوچکی و بزرگی .نمود نتوان
 .نیسـت  بشـرخارج  قـدرت  از کـه  تکلیفی است امری اراده نیروی به حسنه اخالق کسب لیکن
 نـه  .اسـت  اوخـارج  اقتـدار  حیطـه  از تکـوینی  امور ولی است مختار تکلیفی ورما انجام رد بشر

 تکلیفـی  امـور  انجـام  در بشـر  کـه  است آن   حق بلکه ،اختیار مذهب نه و است حق جبر مکتب
 و اراده قـدرت  نفـی  زمینه در مذکور انتقادات و ،است اختیار بی تکوینی امور انجام در و مختار
 دور بـه  برهـان  سـاحت  و منطـق  از ،بـوده  مغلطه و سفسطه ،تصمیم ویرنی تقویت امکان عدم
 .است

  محـض  طبیعـی  حیـات  جبر معلول را انسانی های  بینش و علوم دامنه گسترش که کسی
 قطـع  طـور  بـه  ،گیرد نادیده را یابی حقیقت به عشق و جویی کمال عوامل و دانسته آن   وشؤون

 .است خبر بی آنها آورنده وجود به های انگیزه و علوم سرگذشت اواز
 ،حاضـر  عصـر  در بـاالخص  صـنایع  و اکتشـافات  و اختراعـات  وسیع و سریع پیشرفت

 اثـرات  ،انـد   شـده  منصـرف  حقایق از و نموده معطوف ها بدان را خود توجه همه که درافرادی
 اسـت  تهمتـی  ،محـض  طبیعـی  حیات و جبری عوامل به علوم کردن منحصر .است نهاده منفی

 .شکارا است واقعی خالف و نابخشودنی
 تعلـیم  بـا  و خاسـته  پـا  به بسیاری بینان درون و سازان مکتب و انسانی علوم دانشمندان

 را آنـان  خـدمات  ایـن    .اند  داده انجام بشریت عالم به شایانی خدمات ،ها انسان ارشاد و وتربیت
 مگـر  ؛دانسـت  ها پرستی من و ها بازی من و شخصی منافع یا و جبری عوامل معلول توان نمی

کـردن  ضـمیمه  بـا  ،موضـوعی  به عشق یا خودخواهی و شخصی منافع سبب به که انیددانشمن
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 ازنتایج را دیگران و خویشتن و داده فریب را آنان ،خود به مردم توجه جلب با »نیست این   جز«
 .اند داشته محروم بزرگان یشهاند عالی محصوالت و

 -نبود بشر حال شامل طلب تعالی و جو مالک دانشمندان وسیله به خداوندی عنایت اگر
 محـض  طبیعی حیات در وران غوطه یها  یدرندگ کننده متوقف اوقات اکثر در اسمشان تنها که

 ملـل  بـا  قدرتمندان جنگهای به نظری باالخص .کشانیدند می نابودی به را ها انسان نانای  - است
 ایـن   ارزش ،پندارنـد  مـی  ساسـی ا قـانون  بقـاء  تنـازع  راه در را کشـتار  و درنـدگی  هکـ  ،ضعیف

 طلبـان  فریاداصالح نهادن ضعف به رو با اما .نماید می تر روشن بشریت جامعه بر را دانشمندان
 کـره  ،ناآگاه قدرتمندان ،هاست آن   ترین اساسی از دین که انسانی بنیادین علوم شدن کمرنگ و

 عوامـل  کـه  مغـز  ازچنـد  مخـرب  مـوج  چند اگر که ،نمودند تبدیل اسلحه نبارهایا به را خاکی
 .نیست ازانسان اثری دیگر ،کشد سر ،گذاشته آنان اختیار در را نفوس میلیاردها جبری

 از انسانی های  ارزش اصول و انسانیت نجات ،انسانی علوم دانشمندان دیگر ارزش با کار
 راه در سـازی  مکتـب  بـه  دسـت  کـه  متفکری هر حقیقت در .است بیگانگان پای زیر به سقوط
 شخصـی  منـافع  معلـول  او فعالیـت  ،زده آنهـا  اجتمـاعی  و فـردی  حقـوق  از دفـاع  و ها نانسا

 .است نبوده لبیط مقام و وخودخواهی
 خـارج  هـا  ارزش منطقه از آورد وجود به جبری عامل که را واقعیتی هر دانشمندان این

 هرکـاری  واقع در .اهدفه انتخاب اختیار نه و بوده میان در آزاد اراده نه کار آن   در زیرا ،دانند می
 رابـه  هـدفی  بتوانـد  کـه  نیست مشهود حقیقی من کار آن   در ،آورد وجود به جبری عامل که را
 .نماید انتخاب را آن به وصول وسیله و راه و برگزیند ختیارا

 نظـم  تـرین  عـالی  در را جهانی بتواند که شود برخوردار قدرتی چنان از فرضأ کسی اگر
 بـرداری  بهـره  در نه و باشد اختیاری را او ،قدرت آن   آوردن دست هب در نه ولی ،بسازد وقانون
 .است بوده دیگران از ،او کار های ارزش مبنای و مقدمات بلکه ،نداده انجام ارزشی با کار ،ازآن

 کـه  است همان بشری مغز خالقه نیروهای راستی به اای  که ست ا این   دیگر مهم موضوع
 بـه  منجـر  ،افتـاده  کـار  بـه  قبلـی  محاسبه بدون و گریخته و گسیخته طور به هم آن   بیگاه و گاه

 ازعمـر  لحظاتی در فقط که است قدر همین بشر اختیار و آزادی اای  ؟شود می ها تمدن سازندگی
 ؟محدوداسـت  تحرکـات  و تموجـات  همین بشری یشهاند  مرز و حد اای  ؟بیاید ها نسانا سراغ به

 .نیست »هرگز« و »نه« جز چیزی ،آن برابر ها ده و سؤاالت این پاسخ
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 درعرصه آن   جوالن و انسان متکثر و متنوع استعدادهای انبوه از قدری شکوفایی بنابراین
 عشق دیگری ،کند می جلب خود به را انسان که جبری عوامل یکی :است بعد دو معلول ،هستی

 .تعالی و کمال به عالقه و
 می ،آمده غالب آن  بر ،حضم طبیعی حیات اعماق و سطوح در نفوذ سبب به اخیر عامل

 ازغوطـه  تـر  ارزش بـا  و بـاالتر  بسی افراد چنین .دهد نجات هالکت از را دیگران و خود تواند
 .هستند محض طبیعی حیات در وران

 
 هعاطف و عقل با اراده رابطه

 مقـدم  ،ای  مرتبه در و است دوستی غیر و دوستی انسان الهی سالک مهم وظایف از یکی
 است آن   الهی وظایف جمله از .است همین نیز ثارای  معنای ؛خویشتن خیر بر دیگران خیر داشتن

 پسـندد  خودنمی برای را آنچه و بپسندد نیز دیگران برای پسندد می خود برای را آنچه انسان که
 .دارد تفسیر به احتیاج ،داشته مختلفی جهات فرامین و احکام این هالبت .نپسندد هم دیگران یابر

 خـود  برای فرد را آنچه هر نه و ،است ثارای  شایسته و داشتنی دوست نسانیا هر نهمسلماً
 رادوسـت  او نبایـد  ،باشـد  انسـان  ضد باطناً و انسان ظاهراً که فردی .رواست دیگری بر پسندد
 بـه  را او راه ایـن    از تـا  اوسـت  نجـات  بـرای  ،فـردی  چنـین  با هم کامل انسان دوستی .داشت
 اسـت  رحمـت  همگان برای )ص(اکرم رسول حضرت که چنان ،برساند انسانی واالی های  ارزش

 وظیفـه  و تکلیـف  همـه  بـرای  مراتبـی  در امـر  این هگرچ .مؤمن یا باشند کافر »للعالمین رحمه«
 .دارد تـری  وسـیع  دایـره  ،بـوده  دوسـتی  انسـان  و خـواهی  دیگـر  از اعـم  اخـالق  لکـن  ،است

 اختیار تحت که است الهی پیشگاه ولمقب ای  عاطفه و عالقه و محبت دنبدا باید دوستداردیگران
 .است انسان مخصوص حرکتی و اراده چنین ،باشد واراده عقل

 آنچـه  ،اسـت  بزرگـی  خطـای  ایـن     ،اسـت  بـاالراده  متحرک ،حیوان که معتقدند ای  عده
 شـوق  سلسـله  یک داشتن بر عالوه انسان ولی ،اراده نه است میل و شوق ،دارد وجود درحیوان

 ،هست نیز اراده است عقل که هرجا ،است عقل همدوش اراده .است اراده واجد ،تمایالت هاو
 .است بالعقل و رادهالبا متحرک انسان پس

 انـد   بـاالراده  متحـرک  گـاهی  هـا  انسـان  اکثـر  لیکن ،است باالراده متحرک کامل انسان البته
کششـی  ،میـل  .است المیل و بالشوق متحرک همیشه حیوان ولی ،المیل و بالشوق متحرک وگاهی
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 احسـاس  موقـع  ،حیـوان  یا انسان در .کشاند می خارجی اشیاء سوی به را زنده موجود که است
 آن  سـوی  بـه  را او شـده  پدیـدار  هـا  نوشـیدنی  و مـأکوالت  و غذا به میل ،تشنگی و گرسنگی

 حتـی  ،استراحت به میل خستگی موقع و دارد مخالف جنس به میل جنسی غریزه در .کشاند می
 ونیازمندان فقرا از دستگیری به تمایل و دوستی انسان و دوستی غیر اوقات کثرا و مادری عاطفه

 .است چنین نیز
 کـه  اسـت  مقبـول  وقتی و ،خارجی اشیاء و انسان میان است ای  رابطه عاطفه و میل پس

 عقـل  .نیسـت  خـارجی  اشـیاء  و انسان بین ای  رابطه و وسیله ،اراده ولی باشد عقل اختیار تحت
 کـه  را جهتـی  و امـر  هـر  تـا  کنـد  مـی  محاسـبه  و بررسی ،اقدام از قبل را امور مصالح و مفاسد

 اســاس بــر انســان کــه اوقــات از بســیاری .بنمایــد را آن انجــام اراده نســانا ،ســازد مشــخص
 رژیـم  کـه  کسـی  .اسـت  مخالف آن   انجام با میل ،کند می را کاری به اقدام اراده ،صالحدیدعقل

 ولـی  است اغذیه آن   صرف خواستار میل ،نشسته مطبوع اهایغذ با ای  سفره سر وبر دارد غذایی
 .گیـرد  مـی  پرهیـز  بـه  تصـمیم  او لذا ،است ناهی و داده هشدار را یمجس یها  یخطرنگران عقل

 تقویـت  او در هـم  میـل  ضـد  بلکه ،ندارد دارو خوردن به میلی آدمی ،بیماری درموقع همچنین
 .تاوس بهبودی برای دارو صرف ،عقل حکم ولی یابد می

 اراده از ناشـی  اخـالق  بدینسان ،ها میل ضد و ها میل آوردن در کنترل تحت یعنی اراده
 نـه  گیـرد  انجـام  اراده و عقـل  مصـلحت  حسـب  بر که است کاری ،اخالقی فعل و است وعقل

 بایـد  کـه  حـالی  در ،اسـت  شـوق  و میل دوستی دیگر علت ،اوقات اکثر .شوق و میل براساس
 مگـر  گیرد قرار انسانیت معیار و مالک تواند نمی عاطفه .عاطفه نه رددگ تعیین عقل مرزهاتوسط

 انسـانی  کـه  جـایی  در لـذا  و است دلسوزی معموال عاطفه .شود واقع عقل اختیار تحت کهاین  
 .اوست عفو خواستار عاطفه ،شود مجازات و بایدتنبیه

 بایـد  نیـز  ینمـؤمن  از گروهی و کنید مجازات را زناکار زن و مرد« فرماید می مجید قرآن
 و لـعقـ  از جـدای  عاطفـه  .اسـت  آن   خالف عاطفه حکم غالباً ولی ،»باشند مجازات این   شاهد
 توجـه  مهمـی  نکتـه  به را مانای  اهل کریم قرآن ،مذکور شریفه های  در .است منطق بی و کور ،اراده
 روی زا او دوستان و اقربا بخصوص مردم اکثر ،جانی فرد مجازات موقع :که معنی بدین دهد می

 کـه  باشد بنا اگر چه .است دیگری حکم را عقل لکن ،دارند را او عفو تمنای عاطفه و دلسوزی
 لذا .بود خواهد همیشگی و دائمی جنایت وقوع ،شود عفو جانی هر ،احساس تبع به و نسنجیده
ــا ــه آنج ــ ک ــی وانینق ــرای اله ــلحت ب ــه مص ــریت عام ــع بش ــده وض ــوزی ،ش ــر دلس  آنب
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 قسـاوت  کـه  ،او بـه  محبت نه واقع در خیانتکار و جانی فرد به نسبت عاطفه .است معقول غیر
 هـا  جنایـت  و هـا  قسـاوت  ،عـاطفی  حکـم  این   پس در سلیم عقل .است دیگران بر وستمگری
 .بصـیرت  بـی  و اسـت  بـین  نزدیک ،عاطفه اما ،یرصب و است دوربین عقل چه ،کند می رامشاهده
 فرمـان  طبـق  بر عمل عظیم نتایج و آثار از ،عاطفی انسان و نیست عمیق دوستی دیگر ،درعاطفه

 .است خبر بی ،عقل و الهی
 و زننـد  تازیانـه  را زناکـار  بایـد  ،اسـت  سـلیم  عقل و حکمت مطابق الهی قانون و حکم
 بریـدن  گروهـی  امروزه .ببرند را دزد دست شرایطی با توأم یا و کنند اعدام را مجرم درمواردی

 ،شـود  عمل شرایط جمع با اگر که صورتی در ،دانند یم انسانیت خالف و قساوت را دزد دست
 .گردد می کن ریشه آن با مرتبط تاجنای و دزدی

 ،متقیـان  موالی حضرت خصوصاًم آسمانی عظام پیشوایان حضرات زندگی تاریخچه در
 .خشونت کمال مواردی در و رسیده ظهور به رأفت و محبت کمال بزرگواران آن   از مواردی در

 چنـان  آن   ،ضرورت گاه به ولی است نازکتر گل از و لطیفتر نسیم از گرچه املک انسان دل آری
 .خورد نمی تکان ای ذره او دل ،شوند کشته جانی انرهزا اگر که است

 سـختی  یا و رأفت و عطوفت تا گیرد قرار عقل اختیار تحت باید انسان عواطف بنابراین
 تکیـه  کـه  اسـت  الهی عقل ،عقل از مقصود مقام این   در البته .باشد جا به و سنجیده او شدت و

 بـه  ظـاهری  عقـل  ،چـه  .آن قضاوت و ظاهری عقل نه ،باشد الهیه عالیه قوانین و اصول آن   گاه
 عـاجز  آن  احکـام  صـدور  و واقعیـات  از بسـیاری  درک از ،حسی های  دریافت دیتومحد علت
 .باشد داشته را حقایق ارائه توان که این هب رسد چه است

 طـوالنی  راه از چنـد  قدمی که است کوچکی چراغ منزله به انسانی عقل ،حال بدایت در
 چراغ آن   .است نادانی غایت ،آن از تر عالی و تر روشن چراغی نبود تصور ،کند می روشن را او

 و فعال قوه همان این .است خدایی پاک عقل ،نماید می روشن فرسنگها را زندگی راه که بزرگتر
 بـا  را حقیقـت  ،دماغی ادراکی قوای و بدنی حواس بدون که ستا عشق و معرفت و سیال قبر

 و معنـوی  عشـق  همان این   .یابد می در ،منطقی استنتاج و استدالل به احتیاج بدون و آن   تمامیت
 و تابـان  ،مطلـق  جمیـل  جمـال  پرتو از و گرفته جا دل در نوری پر چراغ مانند که است خدایی
 .تاس فروزان
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 تصالحی از پس قاطعیت
 منـان  خـدای  از همواره حق طریق سالک و ،است سلیم عقل الهی عظمای نعم جمله از
 بس همین سلیم عقل عظمت در .برساند کمال حد به را او باطنی عقل سالمت که دارد مسئلت

 تـراز  کمیاب چیزی زمین روی در تعالی و تبارک خدای :فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت که
 هـم  احمـر  کبریـت  از عقـول  چنـین  کـه  طـوری  بـه  ،اسـت  دهنکر خلق یهنباط و سلیمه عقول

 .است فرموده کرامت سلیم عقل آنان به خدا که افرادی حال به خوشا .کمتراست
 سـلیم  عقـل  از ناشـی  کـه  تفکـری  ،آیـد  مـی  وجـود  بـه  الهـی  تفکـر  اثـر  در قوی اراده

 واقـع  انبزرگـ  عالیـه  تعـالیم  تحـت  متمـادی  سـالیان  که هستند کسانی عقول این   صاحبان.باشد
 .اند شده

 تصـدیق  صورت در و نمود غور و خوض و تعقل و تفکر باید کاری هر به اقدام از قبل
 تعالیم تحت که است سلیم عقل دارای کسی البته .داد انجام را آن   شرایط مراعات با ،سلیم عقل
 لـی و آری .اسـت  سلیم عقل واجد او که نماید تصدیق الهی هادی آن   و گیرد قرار واقعی استاد
 .داند می هم را مراتبش و شناسد می را سلیم عقل بحصا ،حق

 صـالحیت  و نشـود  نتیجـه  اخـذ  به موفق خویش تعقالت و تفکرات از الهی سالک اگر
 تفکـر  نتـایج  از ،مشـورت  بـا  بایـد  صـورت  ایـن    در ،نگـردد  معلوم چندان برایش کار به اقدام

 متوسـل  رحمـان  خدای به ،مثبت ایجنت حصول عدم صورت در و کند استفاده اعتماد افرادمورد
 خـود  ،آنـان  تفکـرات  نتـایج  از اسـتفاده  و شـان ای  از اسـتمداد  و زرگانب محضر درک البته .شود

 .است توسل نوعی درحکم
 بـه  اقـدام  صـالحیت  ،الهی هادی یا فرد خود ناحیه از ،تعقل و تفکر اثر در چنانچه حال

 کـه  بدانـد  و رسـاند  انجـام  به را آن   قوی دهارا و قاطعیت با تا است سالک بر ،شد معلوم امری
 از برخورداری توفیق ها سال که افرادی برای خصوصاًم ،است معصیت نجاای  در سستی یا تأخیر
 .اند داشته را عالیه متعالی

 زیـرا .اوست اراده و تفکر و تعقل به موجودات و حیوانات سایر از انسان برتری و امتیاز
 .است حیوانی یزغرا دست به حیوان اراده لگام

 لبـه  در تـا  سـپارد  هوس و هوی دست به را لگام انسان که نیست این   عمل در قاطعیت
 تصـدیق  و کـار  زیـان  و سود تشخیص و دقت و بررسی و تفکر از پس بلکه ،گیرد قرار پرتگاه
 .دهد انجام را آن تمام قاطعیت با باید ،عقل

هاراد ،آن یهـا   یسـخت  و مشکالت تناسب به و ،است قوی اراده مستلزم کاری هر انجام
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 رویـارویی  ازهانـد   بـه  کـدام  هـر  قـوت  مراتـب  ،نبوده یکسان همه ها اراده .است الزم تواناتری 
 کـه  اسـت  قـوی  اراده همانـا  ،موفقیـت  رمـز  .اسـت  کـار  همان انجام یها  یسخت و بامشکالت
 .دارد برمی نامی از را مشکالت

 واقدام عمل صالحیت به یقین حصول ،اعلی ناحیه از استفاضه و مشورت و تفکر بدون
 بلکـه  روانـی  امـراض  از تردیـدی  چنـین  .گـردد  مـی  تردیـد  دچـار  انسان ،نشده مقدور قاطعانه
 البتـه  .اسـت  روانـی  نـاراحتی  دچـار  انسـان  ،نـرود  بین از تردید این هک مادام .است مانای  بالی

 تحقیـق  بـه  وادار را انسـان  کـه  تردیـدی  امـا  ،نباشـد  تحقیق آن   پی در که است ممذمو تردیدی
 طریـق  در کـه  اسـت  سـالک  بر .است یقین مرقات پله اولین و بوده مستحسن ،نماید وتجسس
 .نکشد تعلم و تحقیق از دست ،نرسیده یقین به تا وظایف شناخت

 ،انـد   گرفتـه  قـرار  بزرگـان  عالیـه  تعالیم تحت متمادی سالیان که آنان حتی ،افراد انحراف
 منحرفنمـی  ،بودند یافته رهایی دورویی مرض از آنان اگر .است دلی دو و تردید همان درنتیجه
 .کند می وارد انسان حقیقت بر محکمی ضربه ،حق مسیر در دودلی و شک .گردیدند

 مقـام  سـاکنین  .بکوشد آن   از نجات و خود تردید رفع در باید حق مسیر در الهی سالک
ــد ــه نیســتند تفکــر اهلمســلماً ،تردی ــایی وگرن ــالیم از اســتفاده توان ــه تع ــان عالی  دارا را بزرگ
 بـر  عـالوه  بایـد  راسـتین  طالب و ،است الهی اوامر همان آنان ناحیه از صادره دستورات.هستند
 قاطعیـت  بـا  سـپس  و کنـد  تفکر نیز حقایق آن    باطنی معانی در ،ظاهری معانی در قوتعم تأمل
 و نبـوغ  بـر  تصـور  مافوق ای ضربه و است کامیابی بالی دودلی و تردید .دهد انجام کاررا ،تمام

 .زند می باطنی ونیروهای هوش
 ،شـکبرهان  مرض خصوصاًم روانی امراض تمام از را ما درگاهت مقربین به سوگند الهی

 .رابشناسیم حق اهل که گردان ما شامل را خود لطف ،نما کرامت سلیم عقل و کامل یقین ما بر
 و بـود  حق طریق قهرمان که ستدفر مصر به فرمانداری خواست )ع(امیرالمؤمنین حضرت

 چنـین  را فرمانـدار  ایـن    و نوشـت  مصـر  مـردم  به ای  نامه .بزرگوار آن   اعتماد مورد معنا تمام به
 درروزهـای  که است فرمانداری او ،فرستادم شما سوی به را خدا بندگان از یکی :نمود توصیف
 تـر  سـخت  سـوزان  تـش آ از آنـان  بـر  که ترسد نمی دشمن از تنها نه ،رود نمی خواب به سخت
 اثـر  بـی  آن   ضـربت  و شـود  نمـی  کنـد  تیـزیش  که الهی شمشیرهای از است شمشیری او .است
 .ورزد نمی سستی کار انجام در زمامدار این مصر مردم ای .گردد نمی
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 بلکـه  سـوزان  آتـش  ،دشـمنان  برای عصری هر در ربانی هادیان ،حق طریق مردان آری
 امیرالمـؤمنین  حضـرت  .گـردد  نمـی  کنـد  آن   تیـزی  که دهستن شمشیری آنان ،آنند از تر سخت

 ای  نامـه  در فرمانـداران  از یکـی  به که طوری به ،بود روحی قدرت و قاطعیت اعالی خودمظهر
 .کنم نمی آنان به پشت ،شوند بسیج من علیه بر ربع همه اگر که نویسد می

 راآن   بایـد  ،شـود  مـی  صـادر  الهـی  عقـل  ناحیـه  از کـه  دسـتوری  !حق طریق سالک ای
 بـه  کـه  بدان ولی .دشوار بس و است حق طریق و عشق راه این هچ ،دهی انجام تمام باقاطعیت
 حـل  آسـانی  بـه  را مشـکالت  توانی می قوی اراده با و ربانی استاد هدایت و سلیم عقل رهبری
 .نمایی

 اهـل  همـه  ،کننـد  مـی  یـاد  نیکی به آنها از الهی محبوبین و مجید قرآن که بزرگی مردان
 بـه  نیـل  کـه  داشـتند  یقـین  و ،کردند می اطاعت دل و جان با را حق ولی دستورات و بودهتفکر

 ،وحقیقیـه  باطنیـه  علـوم  گذاران پایه آن   ،حق مردان .است فرامین آن   انجام در جاودانی سعادت
 و یـأس « و »یمانتـو  نمـی « و »شـود  نمـی « های  واژه آنان ،شوند نمی سست حق مسیررد هرگز

 .اند کرده حذف زندگی ازقاموس را »نومیدی
 

 یبین واقع پرتو در قوی اراده
 بـدون  ایـن    و اسـت  حقایق از برخورداری ،عالی همت و ارادت در مؤثر عوامل از یکی

 اشـیاء  از مـراد  .حقـه  هـو  کما است اشیاء حقایق به علم ،حکمت .نیست میسر حکمت حصول
ـ   در .بـاطنی  یـا  باشد یظاهر ،الهوتی یا ملکوتی چه باشد ناسوتی چه ،است موجودات همه  های

 .است موجودات کل ،ء شی از مراد نیز »علیم ء شی لکب اهللا ان« شریفه
 کسـانی  بـه  تعـالی  و تبارک خداوند .ببریم پی اشیاء حقایق به امکان حد تا که است امر

 البتـه .اند  شناخته را آنها و برده پی اشیاء حقایق به دیگران از بهتر که فرموده کرامت حکمت علم
 انتظارموفقیـت  .فرساسـت  طاقت مشقات تحمل و مجاهدات و ریاضات ،حقایق شناسایی الزمه
 وضـعی  چنـان  بـا  موفقیـت  چه ،است فریبی خود نوعی ،تکالیف به عمل زحمات تحمل نوبد

 .است محال
 آن  قـوانین  طبـق  باید سالک که است تکالیفی و وظایف کننده معین حقیقتی هر شناخت

 زیـان  و سـود  بـه  مراحـل  این   طی است ممکن ظاهراً .برسد جاودانی دتسعا به تا نماید رفتار
  مـالی  و جـانی  جنبه صرفاً احتمالی ضرر و است سود آن    همه معنوی نظر از اما ،گردد اومنتهی
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 .دارد

 به چه ،بشناسد هست که چنان را واقعیات و حقایق که است این    سالک مهم وظایف از
 نفـع  بـه  کـه  کنـد  تفسـیر  و تعبیر چنان خودفریبی با که این هن ،زیان به چه شود منتهی او سود

 کـه  قـرآن  آیـات  بعضـی  و متقیـان  موالی کالم از کثیری عده امروزه که آن  نظیر .گردد اومنتهی
 .پردازند می خود محافل و مجالس در آن تفسیر و ذکر به ،نموده استقبال آنهاست فعن ظاهرأبه

 رااز عالیـه  تعالیم انسان که است ای  کننده ارشاد و ماراهن نیازمند حقایق شناسایی و درک
 اوضـاع  بـا  رویـارویی  تـوان  ،بینـی  واقـع  با تا نماید راستین شناخت آماده را خود و بیاموزد او

 .بیابد هست که آنچنان را وواقعیات
 عـین  کـه  کننـد  مـی  گمـان  ،خود دل ساختن کور و وجدان فریب با تبهکاران و فاسدین

 بـه  متکـی  بلکـه  ،ندارنـد  را حقایق درک آمادگی که هستند کسانی غالباً نانای  .اند یافته را حقیقت
 .نیستند بزرگان تعالیم از استفاده به حاضر بوده خود پندار

 نمایانگراین وضوح به ،گذشته فرمانروایان و سالطین سرگذشت و قرآن آیات   به نگاهی
 واهل ذیصالح افراد با مشورت مقام به خود ادراک و عقل به اتکاء اثر در آنان اکثریت که است
 بـه  ،مشـورت  بـا  توانسـتند  مـی  که حالی در ،اند  زده آمیز شقاوت اقدامات به دست ،برنیامدهآن  
 .ندای نایل جاودانی سعادت به آنها به عمل با و شده آگاه خود تکالیف و فیوظا

 هزاران شدن کشته و 1945 اوت در ناکازاکی و هیروشیما اتمی بمباران با ،مثال عنوان به
 شـده  مواجـه  جهـانی  شدید تنفر با وحشیانه عملیات این هفرماند ،معصوم کودک و گناه بی فرد

 او وجهـانی  سیاسـی  حیثیت و گرفت  قرار بشرخواهان و دوستان صلح سرزنش و مالمت مورد
 !شد  معرفی شرافت بی و دیوانه فردی که برجسته سیاستمدار یک عنوان به نه او و ،شد متزلزل

 سـعادت  چسـان  و ،بـود  چگونه بشریت سابقه بی کشتار آن   از او ارزیابی و تحلیل واقعأ
 حقیقـی  شـناخت  در و پرداخـت  نمـی  فریبـی  خود به او اگر !؟دید می آن   در را دیگران و خود

 ابـدی  ننـگ  لکـه  ایـن     ،آمـد  می بر مشورت مقام به معرفت صاحبان با امور بررسی و واقعیات
 .ستشن نمی او بردامن

 امـری  هر زیان و سود درباره سنجش و تفکر و واقعیات شناسایی ،ما پیشوایان شیوه اما
 حضـرت  .اسـت  بـوده  اهلش و بزرگان با آمدن بر مشورت مقام در سپس و آن   به اقدام از قبل

مشـورت  مقـام  بـه  همیشـه  ،الهیـه  خـاص  مقامـات  و عظمـت  و اشرفیت آن   با )ص(اکرم رسول
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 تمـام  در بزرگوار آن   .بست می کار به جنگ مقام در حتی امور همه در ار وهیش این   و آمد برمی
 اصـلی  هـدف  چه ،نمود می رعایت کمال حد به را عدالت ،منافقین و مشرکین با خود جنگهای

 .بود فضیلت و عدالت بسط ،حضرتآن 
 ارزیـابی  را مقابـل  جبهـه  قـدرت  کمیـت  و کیفیت بینی واقع با همواره الهی محبوب آن

 بررسـی  مـورد  را دشـمن  قدرت و نیرو نیز آن   اثنای در .کرد می الهی نبرد به اقدام پسس نموده
 .آورد نمی زبان بر سخنی تأمل و تفکر بدون گاه هیچ ؛داد می قرار

 کشـورهابایداز  متصدیان که است الگویی ،بزرگوار آن   جنگهای کیفیت بررسی و مطالعه
 :شود می اشاره آن از ای گوشه به نمونه عنوان به نجاای در که ،گیرند درسآن 

 .آوردنـد  حضـرت  آن   پـیش  کـرده  دسـتگیر  را دشـمن  سـربازان  از یکـی  بدر جنگ در
 نحـر  شـتر  چنـد  روزی قـریش  کـه  نمـود  سؤال او از بزرگوار آن   لذا ،نبود معلوم تعداددشمنان

 نفـر  هزار تا 900 حدود دشمن تعداد :فرمود حضرت .تا ده گاهی و شتر نه گاهی گفت.کنند می
 .است کافی نفر دص برای شتر یک زیرا ،است

 ششـم  در کـه  اسـرائیل  و اعـراب  جنـگ  در مسـلمین  عملکـرد  نحـوه  بـه  بنگـریم  حال
 قبلـی  دقیـق  ارزیـابی  عـدم  ،شکسـت  علت .شدند مواجه بزرگی شکست با اعراب ،1967ژوئن

 فنون هب آشنایی جای به آنان .بود آنها سر پشت نیروی و ظاهر قدرت کیفیت و دشمن نیروهای
 نبردمـی  بـه  بینـی  واقـع  و دقـت  بـا  اگـر  آنـان  !بودند سرود و حماسه خواندن مشغول ،جنگی

 ،روز آن   مسـلمان  میلیـون  600 حیثیـت  که شدند نمی مواجه بزرگی شکست چنان با ،پرداختند
 .گردد دار خدشه

 نشده متکی خود عقل به تنها باید ،باشد که مقامی و پست هر در الهی رهرو ،حال هر به
 .باشـد  دشـمن  جانـب  از ولـو  نمایـد  استقبال مغرضانه غیر انتقادات از و استفاده عالیه عقول از

 کـه  اسـت  الهـی  راهنمـای  وظیفـه  .ببینـد  دیگران افکار آئینه در را خود معایب و نقایص اوباید
 و جـان  بـا  بلکه نشده ناراحت الهی انتقادات از که است سالک بر و ،باشد سالکین حال قبامر
 مـن  :فرمایـد  مـی  )ع(صـادق  حضـرت  .است تکامل مقدمه انتقادی چنین که ،شود آن   ذیرایپ دل

 ارائـه  مـن  بـه  ارمغـان  عنـوان  بـه  مـرا  نـواقص  کـه  دارم دوست بیشتر را کسی برادرانم درمیان
 نـه  بشـکند  را خـود  بایـد  او ،گردد نمی کامیاب کند نمی استقبال انتقاد از که کسی براینابن.نماید
 .را آئینه

 اهـداف  تحقـق  جهـت  در الهی انعطاف مراعات اوقات اغلب ،حق طریق دقایق جمله از
فـرق  نیـز  تملق و الهی انعطاف بین باید ،است فرق حسد و غبطه بین که طور همان البته .است
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 پـای  او ،آیـد  مـی  در رنگـی  و صـورت  هر به گوناگون ماسکهای با چاپلوس و متملق فرد .نهاد
 پـا  زیـر  را اصـول  همـه  خـود  سـود  برای تا است آماده و ندارد رحمانی فده نبوده بنداصول
 و داده نشـان  نـرمش  ،نرسـد  ضـرری  اصـول  به که آنجا تا ،الهی و انعطافپذیر انسان لکن.گذارد
 .دهد می مثبت پاسخ انتقادات و سؤاالت به تملقی کمترین بدون

 سـبز  شـجار ا .کنـد  می حمله اشجار به سهمگین های  طوفان مانند روزگار حوادث گاهی
 بـه  کـه  ایـن    بـدون  ،گردند می بر خود جای به شده خم راست و چپ به طوفان قبال در وخرم
 نشـان  صالبت خود از انعطاف جای به ،خشک درختان اما .شود وارد ضرری آنها ریشه و اصل
 اثرطوفان در سرانجام ،آنهاست خشکی معلول که جا بی مقاومت و صالبت این   با ولی ،دهند می

 در واقعـی  مـؤمن  :فرمایـد  مـی  )ص(اکرم رسول حضرت جهت بدین .شوند می کنده جا از شدید
 مـؤمن  امـا  ،انعطافپذیراسـت  شدید های  طوفان برابر در سنبل .است سنبل مانند ،حوادث طوفان
 بـر  در سـودی  جامعـه  و او بـرای  مقاومت این   ولی نماید می مقاومت ها طوفان مقابل در ناآگاه
 .ندارد

 الهـی  عظـام  پیشـوایان  حضـرات  ترغیب .باشد علوم تمام به آشنا ایدب حق طریق سالک
 را دیگـر  علـوم  توانـد  مـی  کـه  ،است ظاهری اصول و عقاید شامل تنها نه ،علوم به مجید وقرآن
 .گیرد بر در و آورده در عقایدیه و اصولیه علوم ردیف نیزدر

 شـرایطزمان  به همه از تر آگاه و بوده هدف سوی به سالک راهنمای بهترین واقعی مربی
 ای  نقشـه  طرح و خود زمان اوضاع به الهی سالکین شدن آشنا ،بزرگان دستورات جمله از .است
 واخـذ  دیگـران  و خـود  سـعادت  برای آمیز موفقیت ای  نقشه طرح .است زمان شرایط به نسبت
 .نیست ممکن زمانه احوال به آگاهی و آشنایی بدون ،زحمات و ها رنج زا مثبت نتایج

 زمانـه  اوضـاع  به که ملتی ،شوید آشنا خود زمان اوضاع به :فرماید می )ع(صادق تحضر
 سـیری  ،دارد معـانی  دریاهـا  بزرگـوار  این    کالم .گیرد نمی قرار بیگانگان هجوم مورد باشد آشنا

 خـود  روزگـار  اوضـاع  بـه  آنـان  کـه  اسـت  واقعیت این  بیانگر ،مغلوب ملل زندگی درتاریخچه
 .بودند واقف خود روزگار اوضاع بر لبغا ملل ولی ،آشنانبوده

 وقتـی .بود خود عصر اوضاع به آنان کامل آشنایی علت به اسالم صدر مسلمین فتوحات
 از رومیـان  ،نمـود  محاصـره  را قسـطنطنیه  و کـرد  حملـه  غربی روم به اسالم پرستی یکتا ارتش

 متقـابالرکود  .ردندک می بحث خرافی مسائل در آنها دانشمندان و بودند خبر بی روزگار تحوالت
رهبـران  غفلـت  نتیجـه  در ،شـرق  مانـدگی  عقـب  و اخیـر  قرون در مسلمین ودمخ و جمود و
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 عمیـق  تحوالت پیدایش از نانای  .است الطوایفی ملوک خوردهای و زد و داخلی جنگهای و آنها
 .دبو تسخیرکرده را صنایع غرب که شدند بیدار هنگامی و بودند خبر بی باختر مردم دار ریشه و

 کـه  وقتـی  نشدتا بیدار غفلت خواب از ،دید اروپا از پیاپی های  شکست که این   با عثمانی دولت
 .کرد مشاهده خود آسمان فراز بر را دشمن هواپیماهای پرواز

 ،نگــردد برخـوردار  عالیـه  تعـالیم  از و نباشـد  تفکـر  اهـل  و آگـاه  زمـان  کـه  ملتـی  آری
 جـای  بـه  لذا ،دهد سامان و سر را خود جتماعیا و فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی توانداوضاع نمی
 .گردد بیگانگان وابسته باید آزادگی و استقالل و برخود اتکاء

 کـه  را او امـر  و شـده  خـود  مـوالی  فرمان تسلیم کمال حد به که آنانند حقیقی سالکین
ـ  بـا  حوادث و مناظر و امور بواطن و ظواهر به پذیرفته است تدبر و تفکر بر توصیه اتصاال  دبرت
 ثمـرات  و نامحـدود  نتـایج  ظاهری و باطنی منازل این   از که آنانند الهی مردان .نگرند می وتفکر

 .آورند می در تجلی به خود وجود در الهی توفیق به را آن مظاهر ،نموده اخذ عمیق بسیار یههال
 ،کننـد  مـی  منـع  احساسـات  تبعیت از و توصیه تفکر به اتصاال الهی رهبران و مجید قرآن

 اهـل  حـال  بـر  خوشا .نمایند می گوشزد را احساسات قبال در مغلوبیت عواقب و تفکر مراتوث
 .احساساتند مغلوب که آنان حال بر بدا و تفکر

 اهللا یارسول کرد عرض و رفت )ص(اکرم رسول حضرت نزد شخصی که است روایت در
 در شـخص ن   آ ؟کـرد  خـواهی  عمل ،کنم نصیحتی ترا اگر فرمود حضرت .فرما نصیحتی من به

 رسـول  حضرت آنگاه ،شد بدل و رد جواب و سؤال این   بار سه .کند عمل که نمود تعهد پاسخ
 جوانـب  به را عقل نورافکن و کن تفکر قبال ،شدی کاری انجام به مممص وقتی :فرمود )ص(اکرم
 .نما اجتناب ،است وضاللت شر اگر و کن اقدام است هدایت و خیر آن عاقبت اگر ،ازاند آن

 نگریسـته  عبرت دیده به را جهان آنان زیرا ،کنند می مشاهده را امور عاقبت متفکر نمردا
 مغلـوب  و بـوده  گریـزان  تفکـر  از کـه  افـرادی  وخـیم  عاقبـت  بـه  گذشتگان حاالت مطالعه از

 آن  عظمـت  در کـه  چنـان  اسـت  احکـام  سـید  ،تدبر گفت توان .اند  برده پی ،اند  شده احساسات
 طالـب  رو ایـن    از ،است برتر ثقلین عبادت از بلکه سال هزار عبادت از تفکر تیعسا :اند  فرموده
 .احساسات نه است منطق تابع همیشه حقیقی

 بـاآن  سـخت  )ع(معصـومین  حضرات  و شده معرفی درد ،فقر اسالمی فرهنگ در گرچه
 .اسـت  فقـر  از بـیش  مراتـب  بـه  تـدبیر  سـوء  از بزرگـواران  آن   نگرانـی  ولـی  ،انـد   کرده مبارزه
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 مـن  علـیکم  اخـاف  ولکـن  الفقـر  مـن  امتـی  علـی  اخـاف  ما« فرماید می )ص(اکرم لرسو حضرت
 .است تدبیر سوء از شما بر من نگرانی ولکن ترسم نمی امتم رب فقر از من : »سوءالتدبیر
 ودرخواسـت  شـد  شـرفیاب  )ص(خـدا  پیـامبر  حضـور  به شخصی که آمده حدیثی در باز
 هـم  او و ،نشـو  غضبناک : »تغضب ال« ودندفرم او به کوتاهی جمله در حضرت .نمود نصیحتی

 قبلی عادت به بنا دیگر ای  قبیله با خود قبیله میان نزاعی مالحظه با برگشت در .کرد قناعت بدان
 یـادش  بزرگواربـه  آن   نصـیحت  ناگهـان  که ،شد مجهز رزم لباس به خود قبیله زا حمایت برای
 و پیشنهادصـلح  و محبـت  و مهر با ،فینطر از ای  عده شدن کشته از جلوگیری قصد به لذا .افتاد
 چشـم  وغرامت جنگ از ،جوانمردی این   با مواجه در نیز آنان .رفت پیش غرامت پرداخت حتی

 .گردید خاموش او تفکر و تعقل آب با احساسات برافروخته شتآ بدینسان و پوشیدند
 هـای   سـالح  و هـا  قـدرت  ابـر  ،قـدرت  بـه  عمـومی  اذهان سوی از زیادی توجه امروزه

 کثـرتش  و ظـاهری  نیروهـای  که شود می معلوم قرآن آسمانی کتاب در سیری با اما ،جدیداست
 .گذارد نمی باقی ابدی اثر ،تأثیر صورت در یا و نیست مؤثر چندان

 الهیه عظیم آثار دارای که دهد می نشان ما برای را سالحی و نیرو تعالی و تبارک خداوند
 این  برای ،قرون طول در )ع(اطهار ائمه و انبیاء ضراتح دریغ بی زحمات و تالش .است ابدی و

 دادراتحـ  اسـالم  غلبـه  و الهـی  دیـن  حقیقی رونق که سازند متوجه نکته این هب را مردم که بوده
 .باشد الهی تفکر از ناشی که اتحادی ،است قلوب

 قبـال  در هـا  اسـلحه  و نیروهـا  تمـام  ؟نمایـد  مقابلـه  الهی تفکر با تواند می نیرو کدامین
 بـه  هـم  ظاهری نیروهای و ها اسلحه از ای  ذره حتی است ممکن .است عدم حکم در تفکرالهی
 هـا  انسان زندگی مشکالت از بسیاری آری .نماید حل را مشکالت آن   الهی تفکر ولی ،کارنیاید
 تفکـر  حقیقتـأ  .نیسـت  آن   امثـال  و خـونریزی  و قتـل  بـه  نیازی و است شدنی حل لهیا باتفکر

 را الهـی  تفکـر  آن   مـا  متأسفانه .است اتحاد و تفکر بر اکید توصیه اتصاال .تاس نجات کلیدباب
 آداب ایـن    و احساسات که است امر .مای  گشته رسوم و آداب و احساسات مغلوب ،کنارگذاشته

 تفکرامکـان  و الهـی  عقـل  تقویـت  با این  و ،نمائیم معقوالت در سیر اختهاند  کناری هب را ورسوم
 .است پذیر

 عقـل  شـورای  در آن   تصـویب  صـورت  در تا کرد تفکر کاری هر به اقدام از قبل باید پس
امـور  کـه  نیست این   تفکر معنای چه .باشد همراه ها رنج و مشقات با ولو ،نمود اقدام بدان ،وتفکر
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 ثـری ا تنها نه که ای  الهیه اقدامات بسا چه بلکه ،گردد رفاه به منتهی حتمأ و گیرد انجام آسانی به
 .باشد نیز فراوانی آالم و مصائب تحمل مستلزم بلکه ،نباشد میان در یظاهر رفاه از

 بـه  کرده طی را مراحل ،است تفکر آنها جمله از که الهی استاد برنامه طبق حقیقی طالب
 ایـن   امـا  ،شـد  خواهـد  مواجـه  عظیمـی  خطـرات  و هـا  رنـج  بـا  طریق این   در که داند می یقین

 هـا  رنج تحمل ،سعادت به رسیدن الزمه چه .او نفس تکمیل و تهذیب برای است ای  اموروسیله
 بـدبختی  و انسـان  روحیـه  تضـعیف  عوامـل  بزرگتـرین  از یکی پروردگی ناز و ،است ومشقات
 راه دوسـت  بارگـاه  بـه  گـاه  هـیچ  و تدبیرنـد  بـی  و کاهـل  ،پـرور  تن و نازپرورده افراد .اوست
 ،هـدف  بـه  نیـل  طریـق  در بایـد  مردان و زنان .است بالکش مردان آن   از وصال و عاشقی.نیابند
 .اند نهاده محنت بر کار این بنای که کنند الب از استقبال بلکه رنج تحمل

 بخـش  نتیجـه  رنجـی  چنـان  ولی ،بیند ها رنج نیز احساسات قبال در انسان بسا چه البته
 سـعادت  بـه  را آدمـی  رنجـی  و سـعی  هـر  زیـرا  .باشـد  نیـز  او کننـده  ضایع است ممکن نبوده
 ضـل  الـذین  ،اعمـاال  باالخسـرین  ننبـئکم  هـل  قل« فرماید می متعال خداوند که چنان ،رساند نمی

 الحیوه فی سعیهم
 زیانکــارترین اعمــال لحــاظ از کســانی چــه کــه دهــیم خبــر را شــما اایــ بگــو : »الــدنیا

 روز و شـب  گرچه نانای  .است شده ضایع دنیا زندگی و حیات در شانای  سعی که افرادی؟افرادند
 زحمـات  تحمـل  تنها ؛عقل نه بوده احساسات از ناشی آنان فعالیت لکن ،اند  هکرد وتالش سعی

 .است روح و قلب تقویت سبب الهی تفکر از رفتهگ نشأت ومشقات
 ،اوسـت  عقـل  پسـند  مـورد  هرچند پذیرد نمی را مشقات و ها رنج آدمی دل اوقات اکثر

 زیـرا  .نیسـت  پـذیر  مکانا ها گرفتاری صحنه در جز انسان وجود بارورشدن و نمو و رشد ولی
 الهـی  قـانون  این    ،خیزد برمی کماالت و ریزد می انسان از تعین که است مشقات تحمل درقبال
 بزرگـان  و اسـت  تضـاد  ،طبیعـت  قوانین از یکی .نیست گریزی آن   از ،هدف هب نیل در و است

 آن  از ناشـی  هـای  تصادم و تضاد تا : »المبدأالجواد عن الفیض دوام صح ما لوالالتضاد«اند  فرموده
 .نیست پذیر امکان االطالق علی فیض دوام ،نباشد

 
 یاله نظم جادای ضرورت

 انسـان  آن   نصـیب  سعادت این   و ،است خویش خالق به انسان رسیدن ،خلقت از منظور
 .گردد فاضله مدینه صاحب تا رساند تحقق مقام به کمال حد در را نظم که است الهی

آنهـا  جملـه  از ،رسـاند  مـی  نظم درجه منتها به را انسان اآنه مجموعه که است عللی البته
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 تمـام  کـه  رسد می تحقق مقام به الهی نظم وقتی ،لحاظ این   از .است الهی وحی یا قانونی عنصر
 بـه  الهی تفکر با دقیقی ریزی برنامه ،آنها شکوفائی برای و گردد ملحوظ انسان هستی های  جنبه
 . آیدعمل

 روح دارای دیگـر  سـوی  از و ،اسـت  هلوع طبیعت و مادی بدن دارای سو یک از انسان
 عـالوه  او ،دیگـر  عبـارت  بـه  .اسـت  تقـوی  و فجـور  به ملهمه نفس و توحیدی فطرت و الهی

 .است اعتقادی های جنبه واجد ،آن از باالتر و اخالقی های جنبه دارای ،غریزی های برجنبه
 ویا اخالقی های  جنبه و کند ایترع را ظاهری اعمال یا غریزی های  جنبه تنها قانونی اگر
 .نشود الهی نظم جادای به قادر قانونی چنین ،انگارد نادیده را اعتقادی

 ظـاهری  هـای   جنبـه  رعایـت  اساس بر حدی تا ،معاصر جهان در جاری قوانین متأسفانه
 شـده  گسـیخته  هـم  از اخالقـی  و اعتقـادی  هـای   جنبـه  رشـته  لـذا  ،اعتقادی و اخالقی نه است

 های  جنبه ،است تجاوزگر طبیعت و طلب حقیقت فطرت بین که ناگسستنی پیوند در ،وبدینسان
 گسسـته  هـم  از عملـی  نظـم  و ظاهری های  جنبه شیرازه ،نتیجه در و هدنش رعایت کننده تعدیل

 .»الغافلون هم اولئک و اضل هم بل عامنکاال اولئک« افتد می فرو حیوانیت ورطه به وزندگی
 مذکور های  جنبه تمام قانونی اگر .است آن   فاعلی عنصر ،نظم اساسی ارکان از دیگر یکی

 الهـی  قـانون  اجـرای  در مـدیریت  عنصـر  یا ،باشد نظم فاعلی عنصر فاقد ولی ،نماید رعایت را
 فردکـه  چنـدین  یـا  باشـد  فرد یک ،جامعه ناظم آن   خواه .نگردد استوار اصیل نظم ،کند کوتاهی
 وجود فرقی مردم بر مردم حکومت و ،مردم بر فرد حکومت بین جهت این  از ،یگرانندد منتخب
 .ندارد

 ظهـور  بـرای  زمینـه  ای  جامعـه  در کـه  اسـت  مباهـات  و فخـر  نیـز  و شـکر  جای گرچه
 سـعادت  موجـب  الهـی  وحـی  عنصـر  تجلـی  مشـاهده  تنها ولی ،گردد فراهم الهی عنصرقانون

 نظـم  فـاعلی  نصرع ،است مؤثر جامعه گیری شکل در قانونی عنصر که طور همان چه.گردد نمی
 .تبهکار چه باشد پرهیزکار چه دارد زائیس به سهم جامعه تشکل درکیفیت نیز

 ،باشد بشری فکر عصاره شانای  قانون که ای  جامعه فرماید می )ع(امیرالمؤمنین حضرت
 عـاص  عمـروبن  شـان ای  فرهنگـی  مسؤل و معاویه آنها زمامدار که ای  جامعه .اند  جاهلیت در

 ونـه  شـود  می میسر آسمانی وحی بدون نه ،باطنی یا حقیقی نظم آری .اند  ضاللت در ،باشد
 اسـتوار  اصـیل  نظم تا رسد تحقق مقام به دو هر باید ؛آن به عامل و شناسیوح استاد بدون
 .گردد
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 مردالهـی  یک وجود بلکه ،نیست کافی فرشته وسیله به آسمانی وحی نزول تنها بنابراین
 الواسـطه  مـع  و مسـتقیم  غیـر  یـا  ،باشـد  قانونی عنصر آن   حامل بالواسطه و مستقیم طور به که

 آن ،نگـردد  برقـرار  مربـوط  علـل  تمام بین خاص ارتباط تا زیرا .است ضروری ،شود آن   مجری
 تنظـیم  شـکل  لکـن  ،نـورانی  است جرمی گرچه ستاره هر که همچنان ،نگردد لیجمت الهی نظم
 .است خاص روابط با آن یافته

 یـا  نسخ سبب به دارد امکان قانونی عنصر :است تفاوتی ،اعلیف عنصر با را قانونی عنصر
 کـه  چنـان  ،گـردد  منقضی تأثیرش مدت یا بدهد دست از را خود سازندگی صالحیت ،تحریف
 بـه  الهـی  خاص نظر به آسمانی وحی گاهی .شد منقضی قرآن از پیش آسمانی کتب تأثیر مدت
 ،ندهـد  دست از را خود زندگی تصالحی تواند می ،تحریف از عصمت و نسخ از صیانت سبب
 .است آن قوانین به اطاعت مرهون ابدی سعادت و پذیرد نمی تغییر هرگز که مجید قرآن مانند

 اسـت  پـذیر  نیابـت  لذا ،است دگرگونی و زوال معرض در همواره نظم فاعلی عنصر اما
 آن  بـر  تغییر و تبدیل تصور ،است الیزال که قانونی لکن ،رواست آن   بر نماینده و نیابت وتصور

 .نیست روا
 نه است افزایش قابل نه دیگر ،رسیده خود معین نصاب به امامت و نبوت جریان دو هر

 بـر  کسی است محال ،)ص(مرتبت ختمی حضرت انتصاب با ،انبیاء جلیله سلسله در .کاهش قابل
 حضـرت  باانتصاب ،)ع(اطهار ائمه حضرات جلیله سلسله در همچنین .یابد راه نبوت شامخ مقام
 .یابد راه امامت و والیت مقام بر احدی نیست ممکن دیگر ،االعظم هللا بقیه

 ،رسـالت  معرفـت  بـه  نبـوت  شـناخت  و است الوهیت معرفت به خدا شناخت که چنان
 اسـتمداد  بـا  تکـوینی  والیـت  شـامخ  مقـام  آن   ،امامـت  .است امامت معرفت به نیز امام شناخت
 عـالوه  بزرگـوار  آن   یعنـی  .بـود  شـامل  نیز را )ص(اکرم رسول حضرت که است آسمانی ازوحی
 .بود امامت سمت دارای ،رسالت و نبوت شؤون برحفظ

 بـس  همـین  ،بشریت جامعه و فرد برای الهی نظم فاعلی عنصر این   عظمت و اهمیت در
 کسی : »جاهلیه میته مات هانزم امام یعرف لم و مات من« فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت که
 سـبب  بـه  کـه  کسـی  مـرگ  .اسـت  مـرده  جاهلیت مرگ به ،نشناسد را زمانش ماما و بمیرد که

 کسـی  مرگ و ؛است بوده جاهلی زندگی نیز او زندگیمسلماً ،باشد جاهلی اردمر ،امام نشناختن
 البتـه  .اسـت  بـوده  عقلی زندگی نیز او زندگی ،باشد معقول ارتحال ،امام به معرفت علت به که

تحقـق  الهی نظم آن   تا هاست سختی تحمل و ریاضت ستلزمم ،سعادتی و حیات چنین حصول
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 .»نفسه امات و عقله احیا قد« که است الندصاحب آن از این و پذیرد
 ترتیـب  و نظـم  ،جامعـه  و فـرد  زنـدگی  در موجـود  نظم حداکثر ،معرفت این   فقدان در
 :است ونهگ دو بر بشر اجتماعی و فردی زندگی در مدیریت و نظم جادای  بنابراین .است ظاهری
 ورعایـت  بـاطنی  یـا  حقیقـی  نظـم  جـاد ای   دیگـری  ،ترتیب و نظم ظاهری صورت مراعات یکی
 آن  ظـواهر  به هرچند و باشد نمی مؤثر و مهم چندان باطن نظم وجود وندب ظاهر نظم جادای  .آن

 ومـدیریت  ظـاهری  هـای   نظم بسا چه بلکه .نیست مقصود و مقصد به رساننده ،شود داده رونق
 .است باطن نظم ویرانی علت که هائی

 نظم اهل باطناً خود باید اول وهله در ،نماید جادای  باطنی و حقیقی نظم بخواهد که فردی
 عـده  درون در تواند نمی او ،آورد وجود به نظم خود نفس در نتوانسته هنوز که فردی چه .باشد
 .»واحدهال نفس یضبط ال من الکثیر عدد یضبط لیس« گردد نظم جادای به موفق کثیری

 ناحیـه  از کـه  اسـت  فرمانی ،قلوب در معنوی تحول و ها دل در باطن نظم حقیقی منشأ
 ومحبـوبین  الهی مردان فرامین از برخورداری علت به که افرادی بسیار چه .گردد می صادر باطن
 چیـز  ازهمـه  حـق  راه در و شده متحول کوتاهی مدت در ،خود در الهی نظم جادای  و حق درگاه
 .اند رسیده معقول و طیبه حیات به و اند گذشته خود

 کـه  سزاسـت  را کسـی  ،بشری جوامع مدیریت و قلوب در نظم جادای  مسؤولیت بنابراین
 در الهـی  حجـت  چنـین  وجـود  ضـرورت  برای .باشد الهی و باطنی نظم اعالی حد واجد خود

 تعـالی  و تبـارک  خـدای  جملـه  از ،است بسیار نقلی شواهد و عقلی براهین ،نسلی و هرعصری
 داللـت  »هـاد  قـوم  لکل« مقدسه جمله .»هاد قوم لکل و منذر تان امان« فرماید می مجید درقرآن
 آمادگی .گردد نمی خالی الهی حجت از زمین روی هرگز و است حجتی قومی هر برای که دارد
 سـیرت  و سـنت  این   تداوم ،آنان اعراض و اسراف با و ،است غیبی برکات نزول سبب نیز مردم
 ،»مسـرفین  قومـا  کنـتم  ان صـفحا  الذکر عنکم افنضرب« ایدمفر می که چنان ،شود نمی قطع الهی
 .کنیم رها حجت بی را شما ما که شود نمی سبب شما اعراض و اسراف یعنی

 هـدایت  در اعلـی  حـد  در همـه  کـه  اسـت  فراوانی شؤون دارای الهی محبوب آن   ،امام
 ربـوبی  مقـام  به آن   اتصال و نیست پذیر بتنیا و پذیر غیبت شؤون آن   از بعضی .است بشرمؤثر

 ،امـام  شؤون بعضی ولی .گردد نمی زایل هستی جهان به آن   افاضه و نشده قطع یابی فیض برای
 وقراردادی اعتباری امور در و تشریعی اعمال زمره در شؤون آن   ؛است پذیر تبنیا و پذیر غیبت
 .تربیت و تعلیم جمله از است
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 باشـد  نیـابتی  کـه  ایـن    از اعم ،نیست خالی زعیم و خدا حجت زا دنیا گاه هیچ بنابراین
 بـر  ،قلـوب  در الهـی  نظـم  جـاد ای  و نفوس تزکیه و الهی تربیت و تعلیم بار همواره .عنه یامنوب
 .خدایند حجت تأیید به مؤید که است الهی مردان آن دوش

 لـیم تع اصـیل  اصـل  دو ،کتـب  انـزال  و رسل ارسال از مراد ،وحی منطق محکم حکم به
 الکتـاب  یعلمهـم  و یزکیهم و اتهای  علیهم یتلوا منهم رسوال االمیین فی بعث هوالذی« است وتربیت
 .»والحکمه

 سزاسـت  را کسـی  تنها الهی علوم و حکمت و کتاب تعلیم و نفوس تزکیه ،اتای   تالوت
 اتصـف  مظـاهر  و خداوند به باید امور این   تحصیل برای نروای  از .باشد حق ناحیه از مبعوث که
 تربیـت  به موفق که نرسد را ظاهر اهل که ،گردید منقطع شانای  ماسوای از و جست تمسک وی
 ،اول درجـه  در الهی صفات و اسماء مظاهر این   .گردند ها دل در باطنی نظم جادای  و نفوس الهی

 .هستند الهی عارفان و اولیاء و اوصیاء و انبیاء حضرات
 تعلـیم  مقـدس  امـر  در را بشـر  اجتمـاعی  و فـردی  تکامـل  هرگونه زیربنای مجید قرآن

 تزکیـه  .فرمایـد  مـی  توصـیه  نفـوس  تزکیـه  به را ها انسان ،تربیت و تعلیم در و ،داند می وتربیت
 .گردد فاضله مدینه صاحب تا اعمال ذمائم و اخالق رذائل از نفوس تطهیر از است عبارت

 فاضـله  دینـه م تشـکیل  بـرای  شـان ای  .اسـت  الهـی  سـفرای  سمت ،تربیت و تعلیم سمت
 مبعـوث  ،ربـوبی  قـدس  معـارج  بـه  عقـول  ارتقـاء  و ملکـوتی  معـارف  فهـم  به نفوس واعتالی
 ،خـود  ذاتـی  غرایـز  اقتضای به ،نگردد اماره نفس حمالت و اهریمن گرفتار اگر انسان.اند  گشته
 دو .کنـد  صـرف  تکامـل  راه در را خود زندگی شؤون و اطوار و لاحوا همه که است آن   طالب
 در فعلیت مقام به ،است الهی قرب به طیران برای بال دو منزله به که را خود عملیو نظری قوه
 .پردازد ،آنان انسانی قوه دو نمودن شکوفا یعنی دیگران ارشاد به سپس ،آورد

 مایـه  را تکمیـل  و اسـتکمال  یعنـی  ،اصل دو این   مجید قرآن در تعالی و تبارک خداوند
 بهیمـی  نفـوس  در بشـر  استغراق و ،»خسر لفی انسناال ان والعصر« نموده معرفی ابدی سعادت
 انسـانی  قـوه  دو این هک کسانی مگر .است دانسته خسران و زیانکاری را مادی امور به واشتغال

 آری.اند  پرداخته دیگران ارشاد به رسانده کمال به را صبر به تواصی و حق به واصیت یعنی خود
 .کند احیاءمی را نفوس که است محیی ریفش اسم مظهر ،حقیقی معلم و مربی ،الهی سالک

و تربیـت  و تعلـیم  مقـدس  امر تقویت سبب ،مراتب از ای  مرتبه در مادی امکانات گرچه
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 نجـات  اصـلی  علـت  و حقیقـی  گشـای  مشـکل  ،بینان ظاهر تصور خالف بر ولی ،است ارشاد
 هـا  لیـت فعا و مـادی  امکانات و بودجه مراتب افزایش ،نفس تزکیه بدون .نیست بشر وسعادت

 .گردید نفوس احیاء به موفق توان نمی وسایل بدین ،نشده درد ندرما ،رسد کمال حد ولوبه
 ،زننـد  مـی  شـخم  را هـا  جـان  ،کنند می شیار را ها دل که هستند کشاورزانی ،الهی مردان

 نهـال  ،افشـانند  مـی  هـا  جـان  مزرعـه  در معـارف  و علـوم  بذرهای و دهند می آمادگی را نفوس
 تـؤتی  السـماء  فی فرعها و ثابت اصلها« شود طوبی شجره که رسانند می جائی به را وجودانسان

 فرمـوده  معرفـی  زارع را خـود  مجیـد  قرآن در تعالی و تبارک خدای .»ربها باذن حین کل اکلها
 مزرعـه  کـه  اند  فرموده بزرگان که است این   .»الزارعون نحن ام تزرعونه تمانء ماتحرثون افرأیتم«

 .بسپارید عونزار رابه خود جان
 منـازل  و کـرده  طـی  هـا  وادی کـه  بگیرد قرار افرادی تعلیمات تحت باید بشری جوامع

 مقـدس  برنامـه  به زدن چنگ ،وظیفه مهمترین امروز .اند  گذاشته سر پشت را ها گردنه و پیموده
 عـارفین  و اولیـاء  و اوصیاء حضرات ،الهی محبوبین کالم در باید را آن   تفسیر که است آسمانی

 بشر اجتماعی و فردی زندگی توانند می که هستند الهی مردان این  .نمود دریافت و دههمشا هیال
 .رسانند مقصود منزل سر به را آنان و بخشند حقیقی نظم را
 

 هشد فراموش پیمان و عهد
 موضـوع  ،اسـت  خودآگـاهی  و شناسـی  خویشتن بنیاد که الهی عظمت با حقایق از یکی

 ان آدم بنـی  یـا  الـیکم  اعهـد  الم« فرماید می متعال خداوند .خداست اب انسان الهی پیمان و عهد
 من مگر !آدم فرزندان ای  : »مستقیم صراط هذا اعبدونی ان و مبین عدو لکم هان انالشیط التعبدوا

 هکـ  بپرستید مرا و شماست آشکار دشمن او که نپرستید را شیطان که نبستم پیمان و عهد امباش
 ؟راست راه است این

 عـالم  کـه  است ذر عالم در ،عالم این از فراتر ،پیمان و عهد این  موطن الهیه حقه معارف به بنا
 ،روحانیـت  صـفای  در ،قالب به تعلق از پیش انسان روح آنجا .باشد می الهی مواثیق اخذ و عهود تقرر
 »بـربکم  السـت « خطـاب  استعداد و گردید حجاب بی فیض مستفیض و آمد نایل حجاب بی شهود به
 :فرمایـد  می مجید قرآن در تعالی و تبارک خدای که همان ؛رسید »بلی قالوا« مقام استعداد به و فتهگر
 »شهدنا بلی قالوا بربکم الست فسهمان علی اشهدهم و ذریتهم ظهورهم من آدم بنی من ربک اخذ اذ و«
ــاد و : ــامی آر یـ ــه را هنگـ ــدان پشـــت از پروردگـــارت کـ ــه ،آدم فرزنـ ــان ذریـ برگرفـــت را آنـ
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 .دادیم گواهی آری گفتند ؟نیستم شما پروردگار من اای که ساخت گواه خودشان بر را شانای و
 امرغافـل  ایـن    از ما بگوئید قیامت روز مبادا تا :فرماید می متعال خداوند فوق های  ادامه در

 را ام آیا.بودیم شانای  از پس فرزندانی ما و اند  بوده مشرک این   از پیش ما پدران بگوئید یا ،بودیم
 راتفصـیل  خـود  آیـات    گونه این   ما و ؟کنی می هالک ،اند  داده انجام یشاناند  باطل آنچه خاطر به
 .گردند باز شانای که باشد ،دهیم می

 انسـان  ارواح ،نبـود  پنهان او از انسان حقیقی من که آنجا ،سرور و نور عالم آن    در آری
 وصـال  مشـتاق  و بودنـد  فرشـتگان  همنـوای  و چرخیدند می ازلی زیبای شمع گرد وار هاپروانه

 وصـال  ایـن    خـود  بالغه مشیت و حکمت به و کرد تجلی آنان بر ربوبیت صفت به تعالی  حق.او
 او کـه  نهادنـد  تسـلیم  سر اختیار و ارادت کمال با آنان .فرمود منازلی و مراحل یط به راموکول
 فعلیت مقام به را شانای  زرا همچون نهفته استعدادهای تا باشد شانای  مربی و رب ،مراحل درتمام
 .گردند او وصال شایسته تا رساند

 الهــام هــا انســان روح بــه را تقــوی و فجــور ،مهربــان پروردگــار ،خلقــت بــدو آن در
 سـریان  و جریـان  از ناشـی  ربوبیت مقام جانب از تعلیم این   .»ها  یتقو و فجورها فالهمها«فرمود
 .دهند تمیز باطل از را حق راه بتوانند خود یزندگ در که نماید امداد را آنان تا ،است حق فیض
 .است توحید ،تقوی برترین و ،او به شرک ،ظلم بزرگترین و است ظلم فجور نیبدتر چه

 کـه  اسـت  آمیخته پروردگارشان با راستین پیمانی و عهد با ها انسان پاک فطرت بنابراین
 »علیه اهللا عاهدوا ما صدقوا رجال« مقام به تا نهند گردن را او رسوالن فرمان و نپرستند را او جز
 .ندای نایل

 عـالم  بـدین  قـدم  سـرانجام  کـرده  سیر را مراحلی ،انوار و مجردات آن   ،ها انسان ارواح
 مشـاهدات  ،سـفر  و سـیر  این   مراحل طی در .اند  شده محبوس جسمانی کالبد در و نهاده خاکی
 .است شده حاصل آنان یبرا تبدالتی و تغیرات نیز و بسیار حکمتی کالم و الهی وعلوم

 ،داشـته  االنام خالق لقاء به تمام اشتیاق و رغبت و میل ،الهی فطرت مقتضای به بنا انسان
 ورود لحظـه  اولـین  در نیسـت  معلـوم  که طوری به ،دارد وحشت آن   اوضاع و دنیوی حیات از

 انسـان  همان کم کم اما !گردد می گریان که شود می روبرو دنیا از وحشتناکی منظره چه با وتولد
 آن  هـای   کرشـمه  و لـذات  و دنیـا  مشـتاق  آنچنـان  ،نبـود  خود از ای  پشه دفع به قادر که فضعی
 و هـا  کشـی  حـق  انـواع  به و شناسد نمی باطل از حق ،آن مرغوبات تحصیل راه در که شود می

 !دهد می در تن ها ستمگری
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 و دانـد  نمـی  یقحقـا  آن   از چیـزی  گـویی  که کند می زندگی چنان عالم این   در او گرچه
 عهـد  آن   تقـرر  و تعـالیم  اخـذ  عدم دلیل فراموشی این   اما ،نماید نمی یاد شده طی مراحل ازسیر
 بعضـی  و مطـالبی  فراموشـی  سـبب  ،علـل  برخـی  دنیـوی  زنـدگی  در کـه  چنان .نیست وپیمان

 تـذکر  سـبب  عللـی  اسـت  ممکن همچنین ،شود می ها آن   بعدی آوریدیا و ظهور دیگرموجب
 .گردد ملکوتی یقحقا آن وتشریح

 سـابقه  بـدون  موضـوعی  تشریح سبب اشارت یک گاه ،قوی و سالم روح صاحبان برای
 مقدسـه  امـاکن  بـه  سـیر  ،بیـداری  در یا و خواب در افرادی چنین که بسا .شود می آن   فراگیری
 زنـدگی  آنجـا  در هـا  سـال  و دیـده  را نقـاط  آن   قـبال  گویـا  کـه  طوری به ،نمایند بعیده ونقاط
 اسـت  ای  آئینه حقیقت در که - عالم آن   از تواند می ،جسم از انقطاع با انیسان روح ،هچ.اند  کرده
 .نماید کسب را رموز و اشارات ای پاره یا و ببیند هایی نشانه - ارواح برای

 کمیـت  .اسـت  مـوانعی  و حجـب  وجـود  اثـر  در ،عوالم و حقایق آن   تذکر عدم بنابراین
 جهـت  الهـی  محبـوبین  بـرای  کـه  طـوری  بـه  ،تنیس یکسان همگان برای حجب این   وکیفیت

 .ندارد وجود مانعی هیچگونه ،الهی عوالم در سیر و ادراکمعنوی
 اوصـیاء  و انبیـاء  حضرات و نمود وفا بندگان با ربوبیتش پیمان به تعالی و تبارک خدای

 متـذکر  عهـد  حقـایق  آن   بـه  را او تـا  فرمـود  گسیل بشر برای را اولیاء حضرات آنان غیاب ودر
 همـوار  آنـان  بـرای  را تکامـل  راه هـا  انسـان  تربیت و نفوس تزکیه و معارف تبیین با و ،دندگر

 این  قبال در برخی هرچند ،»االخره فی و الدنیا الحیوه فی اولیاءکم نحن« که دهند ومژده گردانند
 .»یذکرون ال ذکروا اذا و« گردند نمی متذکر ،آنان تذکر

 بـاقی  عـذر  برای جائی واالئی امتیازات و نیروها عطاءا با ،مهربان پروردگار آن   بر عالوه
 نظـری  خـاص  فعالیـت  آن   نـه  ،آن از منظور و است عقل ها حجت آن   جمله از .است نگذاشته

 اسـتخدام  در کـه  اسـت  فطـری  سـلیم  عقل آن   مراد بلکه ،دهد نمی انجام ارزشی با کار که است
 وجـدان  ،دیگـر  امتیـاز  .شـود  نمـی  تواننـا  راهنمـایی  و ارشاد از و گیرد نمی قرار ینحیوا غرایز

 .کوشـد  مـی  هسـتی  اقیـانوس  در آن   اختنانـد   راه به و انسان وجود گشتی تنظیم در که پاکاست
 را ظلمـت  و نـور  راه ،وسـیله  بـدان  اوصـیاء  و انبیـاء  حضرات که است سماوی کتب وباالخره
 .اند ادهد نشان بشری برجوامع

 روی در : »تبصـرون  افـال  فسکمان فی و للموقنین آیات   االرض فی و« فرماید می مجید قرآن
ـ آ  ،اسـت  اتیایـ   نیـز  شـما  هـای   نفـس  در و برخوردارند یقین از که کسانی برای است اتیای  زمین ای
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 ؟بینید نمی
 کتـب  و اوصـیاء  و انبیـاء  حضـرات  آنهـا  تـرین  عظمـت  با که را آفاقی آیات   !انسان ای
 مشاهده ،است وجدان و عقل آنها ترین عظمت با که را انفسی آیات   اای  ؟بینی نمی است سماوی

 اگـر  کـه  بـاش  آگـاه  و بدان !؟شنوی نمی را آنان رزاند  و پند و وجدان و عقل ندای !؟نمایی نمی
 .بود نخواهد مؤثر تو بر دیگر پندهای ،نشنوی را الهی آیات نای ندای

 سیرواین   وجود با ،فروزان الهی منیر های  سراج ،مکشوف راه عالئم ،روشن سعادت راه
 هم و ها  یعل یمرون االرض و السموات فی های  من کاین و« معرضند مردم اکثر لکن ،آسان سلوک
 کـه  حـالی  در ،گذرند می آنها بر که زمین و ها آسمان در ها نشانه بسیار چه و : »معرضون عنها
 .کنند می اعراض هانازآ

 راهـی  همان ،گیریم شپی در خواهیم می که راهی این   .است فراموشی ،اعراض این   علت
 راتضعیف قلب دیدگان بصیرت قدرت و دل شنوایی قدرت لکن .مای  دیده را آن   یکبار که است
 سـیر  راکه مراحلی آن   آئیم می بر تفکر مقام به هرچه لذا .مای  داده دست از را آن   کلی به یا ،کرده

 .افتد نمی یادمان به ،مای دهرک
 :است یبسیار های علت را فراموشی و اعراض این
 تزئینـات  و امـاره  نفـس  تسویالت مانند است طبیعت شوائب ،عظیمه های   علت از یکی

 کتـب  در تعـالی  و تبـارک  خداونـد  .کاذبـه  اوهـام  و فاسده خیاالت سبب به صالحه غیر اعمال
 دنیـا  حـب  خطـرات  اتصـاال  اولیـاء  و اوصـیاء  و انبیـاء  حضرات نیز و ،مجید قرآن در ،سماوی
 .اند داده اردهش و نموده راگوشزد

 دیـن  پیشـوایان  .اسـت  عـادت  وسـاوس  ،فراموشـی  و اعراض بزرگ های  علت از دیگر
 همـه  .اسـت  روانـی  یهـا   یبیمـار  از یکی عادت که ،شوید خارج عادت از که اند  نموده توصیه
 اعمـال  تزئینـات  و اماره نفس تسویالت حتی .عادت روی از نه باشد حق رضای به باید اعمال

 .اند دانسته عادت وساوس از اشین هم را غیرصالحه
 نـوامیس  ،فراموشـی  و اعـراض  موجبـات  از و پیشرفت مسیر در عظیمه عوایق جمله از

 پنـاه  خـدا  بـه  .نما عالم خبران بی و جاهالن تقلید و پیکر آدمی غوالن متابعت مانند ،است امثله
 .گردند می آنان گمراهی سبب که ،مردم ارشاد موجب نه که افراد چنین شر از بریم می

 عـن  اعرض من و« است شیاطین استغواء و استهواء اجابت ،دیگر مهمه علل از همچنین
موجب فراموشی و اعراض این    ،نماید اعراض من یاد از که کسی : »ضنکا معیشه له انف ذکری
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 .گردد می او آخرت معیشت ضیق سبب و دنیا معیشت تنگی
 و تبـارک  خـدای  ،انـد   برگردانـده  رو حـق  راه از و کـرده  فرامـوش  را خـدا  کـه  افرادی

 فرماید می که چنان ،نماید می محسوب کوران ردیف در عقبی در باالخص دنیا در را شانای  تعالی
 مراتـب  را آن   و است قلب قساوت و تاریکی و کوری ،کوری این   .»اعمی القیامه یوم ونحشره«

 هـای   دل خداونـد  : »قلـوبهم  علـی  اهللا ختم« فرمود ختم درباره .رین و طبع ،ختم :تاس بسیاری
 کفرشـان  اثـر  در خداونـد  بلکـه  : »بکفـرهم  هـا   یعل اهللا طبع بل« فرمود را طبع .نمود مهر آنهارا

 عـن  همان کال یکسبون واانک ما قلوبهم علی انر بل کال« فرمود رین مورد در .کرد راطبع قلبشان
 بسـته  دلشـان  بـر  زنگار ،دشدن می مرتکب آنچه بلکه ،است چنین نه : »محجوبون-یومئذل مربه

 بزرگتـرین  ایـن    و ؛محجوبنـد  سـخت  پروردگارشـان  از ،روز آن   در آنـان  کـه  پندار زهی .است
 .خداست و انسان بین تاریکی و حجاب

 نرورهـرو ای  از .است حق رضای به تسلیم عدم و فراموشی اثر در حجابات این ههم آری
 و باعشـق  و کمال حد در بلکه ،دهد در تن تعالی و تبارک خدای های  خواسته تمام به باید الهی
 ،الهـی  مـردان  توجهـات  و عالیه تعالیم و معنوی قوای تقویت نتیجه در .نماید استقبال تام عالقه

 بارگـاه  به ورجوع معنوی سیر برای باالتری توان ،کرده پیدا جسمانی کالبد قیود از آزادی ،حور
 .یابد می الهی

 دیـد  مراتـب  ،رضـا  و تسـلیم  و نفس تزکیه کمال و تقوی سبب به تواند می الهی سالک
 آن  و ببینـد  بـود  دیـده  اول در که را حقایق آن   که آنجا تا ،رساند کمال به را خود قلب وادراک
 حدیث و حق ندای ،قدس عالم در الهی مردان که بشنود ،بود شنیده اول در که را حقی نداهای
 .شنوند می را دوست

 
 نبری تعهد و ارادت

 بـه  مسـتند  ایـن    و ،اوسـت  با پیمان و عهد و حق به معرفت ،سالک ارادت قیحقی منشأ
 واالتـرین  و ادراکـات  عـالیترین  ،الهی تعهد به معرفت و ادراک .نیست آدمی سودجوی طبیعت
 طلـب  هوای به ارادت عالم از متعهد انسان که است طلب ،آن معانی جمله از و هاست معرفت
 و سـود  انگیـزه  بـدون  را الهـی  نور این    ،بزرگان و اولیاء و ءاوصیا و انبیاء تحضرا .کند پرواز
 الهـی  عهـد  به اعلی حد در و بستند پیمان و عهد خویش خدای با و یافتند خود درون در زیان

 .گردند الهی مسابقات میادین وارد توانستند که حقند دولت ارادتمندان این .وفانمودند
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ــرآن ــد ق ــوارد در مجی ــا انســان بســیار م ــه را ه  ترغیــب و تشــویق الهــی مســابقات ب
 انحصـار  بـرای  سـبقت  نـه  اسـت  آمرزش به سبقت این   .»ربکم من مغفره الی سابقوا«فرماید می

 بـرای  سـبقت  نـه  خداسـت  بـه  گرایش در سبقت .بقاء در تنازع و خونریزی درمیدان یا قدرت
 : »بقونسـا  لهـا  هـم  و الخیـرات  فی یسارعون اولئک« تقوی و شرافت و فضیلت بساط برچیدن
 .جویند سبقت آن به و کنند شرکت امورخیر انجام در که آنانند

 درون تطهیـر  بـه  ،مقـرره  سـاعت  رسـیدن  از پـیش  که سزد را کسی امر این   در موفقیت
 نتیجـه  در ،دهـد  نجـات  هالکـت  ورطه از را خویشتن ،اعمال مشاهده روز از قبل و خودپردازد

 توانـد  مـی  سـالک  ایـن    .نمایـد  رهسپار دیار بدان را خود جان و یافته را حقیقت منزلگه آدرس
 و« که دریابد را این هالهی معنی و کند ادراک و مشاهده را کاینات اتیای  چهره یاله مانندمحبوبین

 وحـدانیت  بـر  دال کـه  اسـت  تـی ای  را خـدا  چیز هر در : »واحد هان علی تدل های  له ء شی کل فی
 .اوست

ـ   چهـره  مشـاهده  توان ،ذهنی شرایط هر در که نسزد را کسی هر تحلیلی چنین البته  اتیای
 خلـق  فـی  ان« نمایـد  مـی  مطـرح  خردمنـدان  و عقال برای را آن   مجید قرآن لذا ،بیابد را کاینات

 .»االلباب الولی الیات النهار و اللیل واختالف واالرض السموات
 رقـرار ازب است عبارت ،سازد می تر روشن را عینی جهان اتیای  چهره که ترکیبی و نگرش

 از کـه   آیـد  وجـود  بـه  انسان مغز در وقتی ناب فهم .عینی جهان و ناب فهم میان ارتباط نمودن
 ایـن   اصـلی  جریـان  و ،گیرد قرار واال عالم در شده خارج محض طبیعی تأثرات و تأثیر تنگنای
 .دریابد آن حقیقی منبع از را راس چشمه

 تماشاگه جز انسان برای دنیا زرگب کارگاه وجود ،ناب فهم تحقق و برین تعهد بدون اما
 کلمـاتی  تنهـا  ،گرفتـه  فـرا  بزرگ کارگاه و کتاب این   از آنچه هر و نیست مبهمات و مجهوالت

 .انگیز ابهام و محدود سطر چند از است
 وحیلـه  دروغ رنگارنگ گسترده بساط شدن برچیده ،برین تعهد و واال آگاهی این هنتیج

 از متقـابالبرخورداری  و ،آن مختلـف  اشکال در پرستی ادنی و تکاثرطلبی بربستن رخت و گری
 .است حقیقی یها یزیبائ

 بایـد  .اسـت  نیازمنـد  الهـی  تعهـد  بـه  خـود  درون پاکسـازی  و تصـفیه  برای الهی طالب
 هـای   معرفـت  بـه  وصول توفیق ،ها آلودگی از خود درون تطهیر با و بگذرد نفسانی یها  یازهو
 عقـل  وجـود  بـا  ادعـا  این هالبت که - ندارند را درونی های  فیهتص توانایی که کسانی .بیابد واالرا

و علم کسب در کوشش با باید - نیست پذیرفته عالیه تعالیم و تربیت و تعلیم امکان و ووجدان
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 راه ،حقـایق  انکار جای به یا و ،دهند نجات هالکت ورطه از را خویشتن ،عالیه تعالیم فراگیری
 : »تستطعه ما الی جاوزه و فدعه امرا تستطع لم اذا« اند فرموده که چنان ،گیرند پیش در را خود

 استطاعت در آنچه سوی به و کن رها را آن   ،است تو طاقت از خارج امری انجام وقتی 
 .نما حرکت است تو

 :است اصلی حرکت دو را آن کشتی که ،نشینانیم کشتی مانند هستی اقیانوس در ما
 عمـومی  اسـت  حرکتـی  ایـن    .ازلی کشتیبان اراده با ساحل سوی به است حرکتی - اول
 نه .است شامل بزرگ نها  یک تا ناچیز ذره از را کاینات همه خداوندی سلطه تحت که وتکوینی
 بـه  را آن   حرکـت  از جلوگیری توان مقاومتی و نیرو نه و یابد راه کشتی این   بر توقفی و سکون
 .دارد نهایی منزلگه سوی

 ونیازهای سفر طول به آگاه کشتیبان .نشینان کشتی اراده به اختیاری است حرکتی - دوم
 و تعقـل  مراتـب  بـه  بسـتگی  آن   از بـرداری  بهره که نموده صادر دستوراتی و قوانین ،سرنشینان

 وبدانـد  بنـدد  کـار  بـه  را قـوانین  و دسـتورات  ایـن    باید کمال طالب .دارد هرکس عمل و تفکر
 .گردد سقوط موجب مسامحه کاند که

 کـه  اقیانوس این   ساحل برای ای  توشه ،کشتی تزیینات و دیوار و در به مربوط های  آرمان
 کـه  اسـت  انسـانی  شخصیت سطوح شدن باز جایگاه ربوبی پیشگاه .نباشد ،است ربوبی پیشگاه

 تجمـالت  و دیـوار  و در بـه  مربـوط  یها  یزیبائ .است پرداخته و ساخته خود حیات در را آنها
 جـذاب  عوامـل  همـه  ؟ آید کار چه به نبیند را آن   روی هرگز ،نآ از شدن پیاده از پس که کشتی
 .نیست کودکان بازی اسباب نمایش جز ،ها آن گذاشتن سر پشت از پس مذکور

 محفـل  بـه  ورود شایسـتگی  تـا  ،نمائیم وفا خود الهی تعهد به است باقی فرصت تا پس
 کـه  پیوسـتند  حـق  ارادت بـه  و شـدند  وفادار خود پیمان و عهد به کسانی .بیابیم را ازلی جمال
 ،نیسـت  آن   از خطرناکتر چیزی انسان جوی کمال شخصیت برای زیرا ،گذشتند هوس و ازهوی

 طـول  و الهـوی  اتباع :اناثن علیکم اخاف ما اخوف ان« فرماید می )ع(رالمؤمنینیام حضرت نروای  از
 .آرزو طول و نفس هوای از پیروی :است چیز دو شما به من ترس وحشتناکترین : »االمل

 بـه  لکـن  داراسـت  را آنهـا  که انسانی با وجدان و عقل فاقد حیوان بین است تفاوتی چه
 کـه  یابـد  انسـانیت  قلمـرو  بـه  ورود و حیوانیت مرز از عبور توانایی وقتی انسان ؟بندد کارنمی
 .رساند شکوفایی کمال به را خویش باطنی نیروهای و ورزد اجتناب نفس هوای ازپیروی

کـالم  و قـرآن  آیـات    و کرده تألیف خود اصالح برای کتاب هزاران ربش که هاست قرن
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 بـرای  پاسـخی  نتوانسـته  هنـوز  شـان ای از بسـیاری  ولـی  ،آورده نگـارش  به آن  در را الهی سفراء
 ؛افزایـد  مـی  بشـری  جوامـع  آالم مراتـب  بـر  نکـرده  درمان را دردی .بیابد خویش یها  یتبهکار

 !افزاید می ها انسان روان و غزم بر ظلماتی ،نکرده فربرط را یکتاریکی
 بنیـادین  نظم ،معنی یک به حق .ستیزند در باطل با و حقند حامی همواره الهی متعهدین

 فـریفتن  بـا  بنیـادین  نظـم  ایـن    زدن هم بر گرچه .است اجتماع و فرد قلمر دو در انسان زندگی
 را باطـل  نه و ساندر حق به ضرری نه امر این   اما ،است پذیر امکان ظاهراً مختلف صور خودبه
 امیـال  جوالنگاه گاهی گرچه ،بوده باطل همواره باطل و است حق همیشه حق .سازد ظمن عامل

 حـق  آن   از دولـت  هـم  بـاز  فرموده )ع(امیرالمؤمنین حضرت که چنان اما ،گردد ها وخودخواهی
 .است

 خـوردن  بـه  را اصـالت  و پندارنـد  ساختگی و اعتباری مفهوم دو را باطل و حق گروهی
 ،داننــد نمـی  را باطـل  و حـق  معنـی  یـا  آنــان .دهنـد  شـهوات  در ورشـدن  غوطـه  و وآشـامیدن 
 .کنند تفکری انسانی شخصیت درباره اند یانتوانسته

 بـودن  نسـبی  ،اند  گرفته ای  بهره فلسفی و علمی اصطالحات از حدی تا که دیگر گروهی
 تبـدل  و تغیـر  کـه  ایـن    از غافـل  ،انـد   پنداشـته  دو آن   اصالت عدم دلیل را باطل و حق مصادیق
 باطـل  و اسـت  زندگی بنیادین نظم ،حق که دو این   هویت .نزند حق اصالت بر آسیبی ،مصادیق

 .بود خواهد مطرح انسان برای همواره بوده ناپذیر خلل ،آن کننده تباه
 تشـخیص  برای را دل آئینه وسیله این هب و بکوشد نفس تزکیه در باید حق طریق سالک

 ،دل آئینـه  کـه  بدانـد  بایـد  او .سـازد  شـفافتر  ،باطل با مبارزه و حق از فداریطر و باطل و حق
 .است ظاهری آئینه و ذهنی آئینه ماورای

 قطـع  محـض  بـه  که نیست آئینه در صور انعکاس مانند ذهن در ها پدیده صور انعکاس
 ارتباط طعق از پس ،عینی ارتباط از حاصله ذهنی های  پدیده و صور .رود بین از انعکاس ،ارتباط

 تغییـرات  سـبب  ها گیری موضع دگرگونی و درونی تغییرات گاهی اگرچه .است باقی ذهن در
 منتهـی  صـورت  زوال بـه  گـاه  و یافتـه  تقلیل نمایی دور حد تا که آنجا تا ،رددگ می ذهنی صور
 ایـن .گـردد  تـر  افـزون  نیز آن   ثبات و دوام ،موضوع به بیشتر اهمیت و توجه نسبت به اما ،شود
 .دارد کلیت ،حافظه در قضایا و موضوعات سایر و صور حفظ در نقانو

 و معاصـی  غبـار  و گـرد  از آن   شفافیت حفظ صورت در که است ای  آئینه را انسان آری
 ،رسـد  آن   اوج و جذبـه  مقام به اگر و شود نمایان آن   در ازلی جمال کمال انعکاس ،الهی باتعهد
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 .گردد متجلی »بعهدکم اوف بعهدی اوفوا« نور و  آیدجمال و رود انعکاس
 بـه  انسـان  تـا  است خویشتن با صمیمیت و خلوص ،برین تعهد بارز مختصات جمله از
 ،قضـایی  ،صـنعتی  ،علمـی  نبوغ مانند باشد نبوغ دارای انسان اگر .نفریبد را خود رسد هرمقامی
 پسـت  یسـوداگر  از بـرین  تعهـد  بـا  را امتیاز این    ،نباشد خویشتن از بیگانه و هنری و سیاسی
 .اندازد می کار به ها انسان صالح و رخی در باالبرده

 ،گردیـد  کسـی  نصیب امتیاز این   حوادث میلیاردها سلسله در وقتی ،برین تعهد اساس بر
 شـگفت  و حکیمانـه  دسـتورات  طبـق  بـر  .بـرد  کار به ها انسان صالح و خیر راه در را آن   باید

 امتیـاز  بـرای  توانـد  نمـی  او ،نیازمندند آن   به ندیگرا که شد امتیازی دارای که کسی ،انگیزاسالم
 این  آدمی که معنی بدین ؛است المال بیت او معیشت متکفل ،کند دریافت اجرتی و دزم خویش
 .دهد می تحویل خدا به ها انسان راه از را آن محصول و گیرد می خدا از امتیازرا

 عمـل  و علـم  از انانسـ  برخـورداری  ،آن حاصل و است الهی تعهد پرتو در الهی حیات
 تر حکیمانه عمل و تر عمیق علم هرچه که معنی بدین .است اعلی حد در دو این   پیوند و الهی

 .بود خواهد تر الهی حیات ،تر ناگسستنی عمل و علم وپیوند
 ازاینرو .نیست پذیر امکان الهی تعهد بدون ،انسانیت احیاء یعنی الهی وحی هدف تحقق

 وپیونـد  عمـل  و علم اصل سه و الهی تعهد به نسبت فراوانی اهتمام خود آورد ره در انبیاء همه
 .اند فرموده مبذول ،آنها

 را خـود  عقایـد  کـه  نمایـد  اختیار ای  اسوه و الگو خود زندگی در باید حق طریق سالک
 حضـرت  چـون  .سـازد  منطبق او کردار بر را خود رفتار ،او خلق بر را خود اخالق ،او برعقیده
 همگـان  الگـوی  ،است حق سوی به راهیان همه سرآمد عملی و علمی لحاظ از )ص(اکرم رسول
 .بود خواهد جهانی رسالتش منطقه همسان او بودن قدوه رومقل و شد خواهد

 الگو را او سپس ،نمود متأدب عالیه کماالت به اول را الهی محبوب آن   متعال خداوند
 خود حبیب این   تعالی و تبارک خدای .ردک امر او اقتداء به را مردم داده قرار ها انسان واسوه

 همـه  از پـیش  شریفه این آیه    .»عظیم خلق لعلی کان« فرمود توصیه چنین عالیه باکماالت را
 مستلزم ،آن صناعی نظم در بحث طولی سیر زیرا .است شده نازل او کماالت به مربوطآیات  
 بنابراین .رسد تحقق مقام به عظیم خلق سپس ، آید حاصل کمال به اتصاف اول که استاین  
 اسـوه  او زندگی شؤون و سیرت و سنت تمام لذا ،است عظیم خلق دارای بزرگوار آن    چون

 .است همگان
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 یاله تعهد حفظ ضرورت

 پیمان و عقد ،لفظی اداء مجرد به که نیست آسانی و سهل کار خدا با بستن پیمان و عهد
 بـه  آن  خـتم  تـا  ابتدا از بسیاری مشکالت ،بنایی ساختن برای پیمان و عهد که وقتی .یابد تحقق
 جوانـب  از فراوانی یها  یسخت ،الهی پیمان و عهد کاخ به ورود برای که است مسلم ،دارد دنبال

 رحـم  مـا  اال بالسوء الماره النفس ان« آمد خواهد وجود به اماره نفس ناحیه از باالخص ختلفم
 .امور واقعیت و قیقتح رؤیت از است انسان بازداشتن آنها جمله از که »ربی

 ذهنـی  خیـاالت  تـورم  ،اسـاس  بـی  دراز و دور آرزوهـای  کـه  گـذارد  نمی حقیقی انسان
 ،حـق  جاذبـه  سـوی  به الهی و معنوی حرکت یعنی ،واقعی رشد .کند او حقیقی رشد راجانشین
 های  راه های  خارستان و ها پرتگاه و ها لغزش ،ها سنگالخ از را سالک تقوی .یابد امکان باتقوی
 معلـول  ،روانی ظرفیت توسعه و تقوی حصول .شود او رستگاری موجب و هددا نجات منحرف

 پر دردریای مرکب بهترین ،مانای  تحقق از پس :بزرگان فرموده به بنا ،است الهی شکیبایی و صبر
 الهـی  وظـایف  انجـام  در شکیبایی و صبر ،مقصود سوی به حرکت برای زندگی متالطم و موج
 .است

 نـور  تقـوی  اثـر  در .اوسـت  بـرای  سازنده اصول از و انسانی اساسی ابعاد از تقوی آری
 تخلیـه  اسـاس  بـی  آمـال  و لذایـذ  و هـا  خواسـته  از او درون و بتابـد  انسـان  دل بر حق پرفروغ
 بـه  دلـش  در ای  خواسـته  حق جز ،شده زدوده او درون از محض طبیعی حیات محبوبیت.گردد

 کمـال  حد به انسان روحی اعتالی و ترقی که ستا اخالص و صفا این   لحصو در .وجودنیاید
 از را حـق  حامیـان  جـان  دشمن او بلکه ؛شوند غالب او بر نتوانند داخلی دشمنان ،ودیگر رسد
 در شـکوفا  روح بـا  ،رفتـه  باالتر کاینات های  قله همه از عظمت با شخصیت چنین .درآورد پای

 .بایستد تعالی و تبارک خدای پیشگاه
 به بانظر .است سازنده فرهنگهای داشتن ،روانی ظرفیت توسعه این هب نرسید الزمه البته

 ومعماهـای  هـا  گـره  گشاینده اسالم دین مانند مکتبی هیچمسلماً ،بشر معنوی و مادی ابعاد همه
 آنندکـه  تـالش  در دشـمنان  و بیگانگـان  امـا  .نیسـت  سـعادت  بـه  او رسـاننده  و بشری پیچیده
 تلقـی  پایـه  بـی  و بشـر  سـازنده  فرهنگهای کردن دگرگون .رندبب بین از را ما سازنده یافرهنگه
 مهـار  عـدم  از ناشـی  ،باشد می وجدانی و عقالنی قوانین بر مبتنی که اخالقی های  ارزش نمودن
 سـاختمان  کلـی  بـه  کـه  انـد   مسـتقیم  طریق از منحرفان و نفس اسیران آنان .است حیوانی غرایز

ــو شخصــیت ــران را دخ ــوده وی ــد نم ــه ،ان ــز چ ــوانیح غرای ــان ی ــواد بس ــوه م ــان ک  ،آتشفش
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 .کند نابود و سوزانده را اخالقی های ارزش و بشر سازنده فرهنگهای
 الهـی  تربیت و تعلیم و نظاره از او برای کششی و نگردد الهی جاذبه مجذوب تا انسان

 .کنـد  مـی  سقوط انسانیت شامخ مقام از شده درونی باالخص و بیرونی دشمنان مغلوب ،نباشد
 و طهـارت  و شـرافت  کـه  چنـان  ،نباشـد  مـرزی  و حد را او پلیدی و وقاحت ورتص دراین
 .ندارد رزیم و حد نیز انسان عظمت

 دارای قلبـی  اعتـدال  حال در فردی هر و اوست ربانی تعهد واسطه به انسان شخصیت
 شده ساخته درونی نیروهای و استعدادها مصالح از انسان شخصیت ساختمان .است شخصیتی

 ماننـدمواد  درونـی  غرایز و زده سر اصلی فطرت از که است الهی عقل ،آن معمار و مهندس و
 وظیفـه  تـرین  واجـب  لـذا  ،برهاننـد  را خود یافته ای  روزنه تا کوشند می آتشفشان کوه گداخته
 .است ربانی تعهد نگهداری ،حق طریق سالکین

 امـا  ،بـرد  کار به شخصیت ساختمان تنظیم و تحکیم در را خود فعالیت تمام کسی اگر
 ،نیندیشـیده  انسان از نیمی درباره تنها نه ،ننماید مهار را درونی غرایز این   الهی و صحیح بافکر
 الهـی  پیمـان  سـرانجام  ولـی  کردند عهد که آنان .است داده دست از را خود معارف همه بلکه

 .اند داده دست از را خود معارف همه که این از غافلند ،ندتراشکس
 همیشـه  آتشفشـان  کـوه  هـای   دامنه و ها قله در ،باشد مجلل و حکمم هرچند ساختمان

 هـر  بـه  شخصیت ساختمان سازندگی برای .است شدن خاکستر و سوختن ،ویرانی درمعرض
 بـه  صـحیح  بـرداری  بهـره  بـا  کـرده  مهار را شخصیت کننده تهدید عوامل آن   باید ،نحوممکن
 زیـر  بلکـه  نیسـتند  نـابودی  به وممحک تنها نه غرایز صورت چنین در .رسید حیات هدفاعالی

 حیـاتی  توانـد  مـی  شناس انسان متفکر کدامین و مکتب کدام .انسانند شخصیت ساختمان بنای
 ؟کند انکار را آنها بودن

 فریـاد  اولیـه  فطـرت  بـا  همصـدا  و هماهنـگ  اولیـاء  و اوصـیاء  و انبیـاء  حضرات همه
 محبوبی هیچ و نیرو هیچ .اشدب او موجودیت مافوق چیزی انسان اعالی هدف باید زنندکه می
 داده دسـت  از موجودیت که ندارد را آن   شایستگی و قدرت ،محض نیروی و محبوب آن   جز

 بنـابراین  .سـازد  مفتخـر  بـاالتری  امتیازات دریافت به را او کرده انرجب ،وصال راه رادر انسان
 از چیـزی  نهات نه حقیقت در ،سازد مستهلک خدا رحمت شعاع به وصول راه در راانسان آنچه
 .است یافته توفیق امتیازات تمام اخذ به بلکه ،نداده دست

محبـوب  این هک بپیمایند را مراحلی و نمایند طی را بشر اول معلم راه باید الهی سالکین
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 بـراراده  نتوانست ناپیدا فرداهای به دوختن چشم و سستی و تردید هرگز که معلمی .پیمود خدا
 هـای   بـراراده  سسـتی  و تردیـد  چـه  .سازد منحرف حق مسیر از را او یا و یابد راه تصمیمش و

 چیز همه واز بیدار همیشه آن   و الهی محبوب آن   تصمیم مگر .یابد راه ضعیف ارواح یا و ناناتو
 بـر  فـردا  و کند اراده امروز که بود اساس بی افکار و خیاالت و زودگذر های  انگیزه معلول ،آگاه
 یآر .راداشـت  الهـی  وحـی  گیرندگی شایستگی که بود نورانی و پاک قلبی دارنده او !؟زند هم

 تعهـد  بتواندنگهدارنـده  تا رود برتر آن   انوار و کاینات همه از که خواهد می قلبی واال مقام چنان
 .باشد ربانی

 الهـی  محبـوب  آن   صـفات  در سـیر  بـه  منوط ،حیاتی ابعاد همه از ما کمالی برخورداری
 امانـت  حامـل  آن   ،خدا محبوب آن   .خداست برگزیده آن   صفات با امکان قدر به خود واتصاف
 آیـات   .رسـانید  کمـال  بـه  را خود تربیت و تعلیم ،هوس و هوی دخالت کمترین بدون ،رسالت
 راتحریک الهی محبوب آن   مقدس قلب نخست ،نموده خیر امور انجام بر اکید توصیه که قرآنی
 .کرد می

 خدا برگزیده آن   صفات ترین شاخص جمله از ،است سازنده اصل برترین که الهی تعهد
 فـراوان  امکانات عرضه مقام در پرست بت قریش پاسخ در که بود ربانی تعهد این   سبب به .بود

 بگذاریـد  مـن  اختیـار  در را دنیـا  امکانـات  تمام اگر خدا به سوگند :فرمود ،حضورش به دنیوی
 .برندارم دست خود تعهد از هرگز

 سـاخت  رهسـپار  مقصـود  بـه  را کماالت و خدا انوار دگانجوین ،الهی فروزان مشعل آن
 سـعادت  کـه  کـرد  ثابـت  جهانیان همه بر او .نمود هموار جانان منزلگه به حرکت برای را وراه

 .نیابد تحقق ربانی تعهد به وفا بدون هم آن و ،خداست به آن اتصال و دل آرامش در حقیقی
 هـر  از بـیش  خود های  نفس آخرین در حتی )ع(علی حضرت و )ص(اکرم رسول حضرت

 :فرمـود  چنـین  المـوالی  مـولی  حضرت .اند  فرموده توصیه ربانی تعهد نگهداری به را مردم چیز
 ای  ودیعـه  کـه  را خود جان و سرآورد به من سینه روی در را خود های  نفس آخرین خدا پیامبر
 درآخـرین  هـی ال محبـوب  آن   .نمـود  تسلیم آفرین جان به من های  دست روی ،دوب دنیا در الهی
 و آوردم اوایمان به که هستم کسی اولین من .فرمود می توصیه را تعهد نگهداری خود های  نفس

 از آنـی  انجـام  آغازو این   در من .نمودم مشاهده را قدسی طایر آن   پرواز که هستم کسی آخرین
 پیـامبر  اایامـ  .بـود  عهـد  بـه  وفا و ربانی تعهد حفظ او توصیه باالترین ،ام ادهتنیف دور او تعلیم
 .شکستند را پیمان و عهد آن تو از بعد گرامی
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 هـزاران  حالل و کامل انسان روحی نمود عالیترین روشنگر که عظمت با اصل یک آری
 بزرگــواران آن کــه اســت ایــن  ،اســت کمــاالت کــوی رهــروان راه ســر در ابهــام و مشــکل
 آن  حصـول  کـه  بدانید و ،سانیدبر غایت آن   به را خود بکوشید ،است غایتی را اسالم:اند  فرموده

 .ستا ربانی تعهد گروحفظ در
 تعهـد  به که هرکسی .شماست تعهد گرو در شما شخصیت :فرمود چنین )ص(خدا پیغمبر

 ،باشـند  اعتنـا  بـی  ربـانی  تعهـد  ایـن  هب که آنان .است خائن خود شخصیت بر است خائن خود
 انبالعهـد  اوفوا« نفرموده تعالی و تبارک خداوند مگر .شد خواهند متالشی هم از مدتی کاند  در

 نفرمـوده  مجیـد  قـرآن  در مگـر  .»بـالعقود  اوفـوا  آمنـوا  الـذین  هـا   ای  یـا « و »سؤوالم انک العهد
 ام بسـته  شما با که عهدی به تا کنید وفا دای  بسته من با که عهدی به »بعهدکم اوف اوفوابعهدی«

 .کنم وفا
 کـه  مـادام  .اسـت  صـحیح  تربیـت  و لـیم تع مستلزم جامعه در ربانی تعهد نگهداری البته
 همـه  ،ندهنـد  قـرار  تربیـت  و تعلـیم  حـوزه  متن در را شایسته و پاک عناصر ،امور گردانندگان

 تـری  پیچیـده  دردهای ،بگذرد بشری تاریخ از که روزی هر و ماند نتیجه بی و عقیم ها کوشش
 معلمـین  سـوی  بـه  حرکـت  ؛کـرد  حرکت الهی جاذبه سوی به باید .گردد فزودها دردها برروی
 نایـل  پیشوایی مقام به حقیقتأ که یافته رشد های  انسان .خداست جاذبه سوی به حرکت ،شایسته
 .هایند انسان تالش پر کاروان پیشروان ،اند آمده

 مـن  اعـالی  هـدف  !منـافقین  ای  :فرماید می شکنان عهد به خطاب متقیان موالی حضرت
 کـدام  شـما  اعـالی  هـدف  امـا  ،است الهی ذبهجا سوی به حرکت ،آن و است ابهام بی و روشن
 زندگی شؤون همه در نروای  از ،است تکاملی حرکت این   در شما دادن شرکت من منظور ؟است
 هدف دو این   و دیگر شما هدف و است دیگر من هدف لکن ،دانم می مسئول و نگهبان را خود

 ربـانی  تعهـد  سـایه  در لوبق وحدت و واقعی اتحاد زیرا .سازد می جدا یکدیگر از را ما ،متضاد
 هـدف  در اتحـادی  کـه  آنجـا  ؛اسـت  حیات واالی هدف در اتحاد مستلزم نیز آن   تحقق و است
 .نگردد برقرار وحدتی ها انسان بین ،نیست

 راه شـما  و روم خـود  راه مـن  ،کـنم  مـی  حرکـت  الهـی  جاذبـه  سوی به من !منافقین ای
 عالمـاتی  و ،دهـد  می نشان را راه ایتغ وضوح کمال با که شده نصب من راه در عالماتی.خود
 گـذارد  نمـی  شـما  نفسانی یها  یهو اما ،شماست  های  لغزش نشانگر که شده نصب شما راه در

 .ینیدبب را آن وخیم عواقب
الزمـه  زیـرا  ،نمایند می مشاهده ظواهر در را حسن ،خبران بی و دنیا محبین ،منافقین آری
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 ،نیسـت  تـر  سیاسـی  و هشـیارتر  مـن  از معاویـه  هک خدا به سوگند .است بصیرت ،بواطن دیدن
 .بودم من مردم ترین سیاسی ،نبود مبغوض و منفور گری حیله اگر خدا به .کند می گری اوحیله

 نردبـان  از را خـود  مـن  ،باطـل  شـما  راه و اسـت  حـق  من راه ،ملحدین ای   ،منافقین ای
 است نردبانی خطرناکترین این   رازی نبرم باال ،شده ساخته ما و من از آن   های  پله که شما کلمات

 .کند می ساقط انسانی حیات متن از را انسان که
 .شکسـتید  را خـود  پیمـان  و عهـد  ،داده فریب را شما اساس بی های  علت که کسانی ای
 ،شـکند  مـی  را خـود  عهـد  کـه  کسـی  .بـود  ربانی تعهد نگهداری شما مهم تکالیف و ازوظایف
 حتـی  را سـعادت  افـرادی  چنـین  خـدا  بـه  سـوگند  .ستا گفته صریح دروغ ،انسانیت درادعای
 و دنیـا  محـب  ،منحـرفین  و منـافقین  اکثـر  کـه  نیسـت  تردیـدی  .نبیننـد  هـم  رؤیـا  و درخواب
 هـای   ویرانـه  بـر  را خود زندگانی که نیرومندانی فرمان تصدیق کنند می تصور آنان آیا.اند  ریاست
 خود عهد به شکنان عهد اگر !؟است هیال تصدیقی ،اند  کرده استوار ناتوانان خدادادی های  نعمت

 مادیـات  و مـاده  از نهای  هر ،رسانند ثمر به را درونی ودایع ربانی دتعه حفظ واسطه به کنندو وفا
 .پیوست خواهند اعلی عالم به آزادگشته

 روحـی  و قلبـی  اعـتالی  بـه  شـده  قدم ثابت خود پیمان و عهد در که سالکینی بر درود
 بـه  مربـوط  هـای   اراده و نظـری  عقـل  هـای   قالـب  کـه  نیست ضیلتیف اعتال چنین .گشتند موفق

 .سازد محدود را آنها بتواند امورطبیعی
 بشـارت  آنـان  بـر  ،انـد   رسـانیده  کمال به را بدان وفا و خود الهی تعهد مراتب که کسانی

 بـودن  محـب  طعـم  هـم  کـه  هسـتند  مردانـی  آنـان  .خدا محبوب هم و خدایند محب هم بادکه
 .را بودن محبوب مزه مه و اند راچشیده

 بـا  انسـان  الهـی  جذبـه  و ،اوسـت  جذبـه  مراتـب  نسـبت  بـه  کسی هر محبوبیت مراتب
 اذکـروا « سـفره  از شـان ای  از بعضی ،است مراتبی را الهی محبوبین .رسد کمال به الهی حفظتعهد

 تسـنیم  شـراب  از شـان ای  از بعضـی  ؛»اذکـرکم  فاذکرونی« مائده از برخی و برخوردارند »نعمتی
 .»المقربون بها یشرب عینا تسنیم من مزاجه و« ممزوج شراب از وبرخی ستندسرم

 علـم  مشعشـع  انـوار  بـه  را اسـالم  تاریـک  محـیط  اند  توانسته که هستند الهی مردان این
 .سازند جاری طالبین های سینه به ،معرفت و علم چشمه هزاران و گردانند مبدل ومعرفت

 محبـت  ایـن    تحقـق  اما .است این   حقیقت راه ،وصالید طالب که حق طریق راهروان ای
تـاریخ  در سـیری  .اسـت  شـداید  و مشـقات  و مجاهـدات  و ریاضات تحمل مستلزم ،وسنخیت
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 طریـق  ایـن    از ،رسیدند که آنان که است این   نمایانگر ،اولیاء و اوصیاء و انبیاء حضرات زندگی
 از حـق  اهـل  بـاطن  ذائقه در ،شداید و مشقات و ها رنج این   تحمل که انیددب ولی .گشتند نایل

 .است تر شیرین هرچیز
 شـکم  چـه  اگـر  .بچشـان  ما بر را ها رنج و مجاهدات و ریاضات آن   شیرینی طعم الهی

 خلوتگاه ،نمرودی آتش میان .بود او خلوتگاه باطن روی از اما ،بود بال را یونس حضرت ،ماهی
 .اوست سینه ،متعهد سالک خلوتگاه ،است خلوتی را متعهد و موحد مؤمن هر .بود خدا خلیل

 خودچنین که ،شاید ،آئی طرب در اگر .زیبد ،بنازی امروز اگر !متعهد و موحد مؤمن ای
 .ماسـت  اقبـال  مـرغ  آشـیان  ،مؤمن مانای  درخت بر .ماست الهیت اسرار محل مؤمن سینه فرمود
 سـت ا این ،مبارک خلوتگاه است این   .ماست جالل نظر فیض چشمه متعهد سالک سینه مرغزار
 .آفت بی زالل چشمه

 ایـن   .»السـماء  فـی  فرعها و ثابت اصلها« نشانیم تو سینه در که درختی !متعهد سالک ای
 ،متعهـد  سـالک  ای  .نسـازد  آشـیان  شـیطان  وسوسـه  مـرغ  ،آن درخت بر و نبود دیو مأوای سینه

 .نجوشد حیات آب جز ،سازیم تو سینه ساحت از که ای چشمه
 که معرفت گوهر آن   .مائیم آن   مربی ،مای  کاشته شما دل در که درختی آن   !الهی مردان ای

 کمـال  بـه  را خود سنخیت و محبت مراتب بکوشید .مائیم آن   حارس ،مای  نهاده تو دل صدف در
 یرثهـا  االرض ان الـذکر  بعـد  مـن  الزبـور  فـی  کتبنـا  لقـد  و« آئیـد  ما وارثین صف در تا رسانید
 .»الصالحونیعباد

 
 نانسا الهی رسالت

 بقـای  ،آن هـدف  کـه  اسـت  انسان الهی رسالت تحقق ضرورت ،الهی تعهد مهم جنتای از
 اسـت  حیـات  آب چون الهی رسالت بشر برای .باشد می کمال به رو تحوالت مسیر در انسانیت

 ،انسـان  بـرای  کـه  بشـری  مکاتـب  پیـروان  برای اما .گردد می هالکت سبب آن   بر اعتنایی بی که
ـ  ،ندارنـد  سراغ تیره خاک همین جز انجامی و ازآغ و طبیعی ودخ تکاپوی و جزتقویت  ایـن  هن

 جـرس  ،بشـر  برای الهی رسالت .میسر الهی مردان و بزرگان شناخت نه و است هضم قابل مهم
 اولـین  گـوش  در خـاکی  کـره  همـین  در انسـانی  کـاروان  افتـادن  راه با که است آهنگی خوش

 .ایدگر می خاموشی به آن ینهائ توقف با و شده ازاند آنهاطنین
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 هرمسئله برای خود انتخاب نمودن منطقی و درونی اضطرابات کاهش برای لوحان ساده
 .نماینـد  می آن   پذیرش به توصیه را دیگران نموده آماده هایی پاسخ ،مورد این هجمل از و حیاتی
 جـدی  حرکـات  تحمـل  در تخـدیری  نقـش  که دانند می رؤیایی موضوعی را الهی رسالت آنان

 ،شـده  خـود  بـی  و مسـت  لحظـاتی  خیـالی  شراب این   با تا ،دارد ها انسان رآو شکنجه و خشن
 تخـدیری  عامـل  خود ،تلقی چنین که غافلند یشاناند  ساده این   .بیابند را راه تداوم و طی قدرت
 .دارد همراه به را ها انسان مرگ که است بزرگی

 موجـب  ،آن از علمـی  ارزیـابی  و ادراک نـه  و ،طبیعـت  به دیگر گروهی عالقه و عشق
 میـان  در روزی چنـد  نانای  .است شده تاریک دیدگاه همان از سئوال هر اصلی عوامل جستجوی

 تکامـل  ایـن     ،پرداختـه  خیـز  و جسـت  به ،ساخته خود ارادی و جبری عوامل زنجیر های  حلقه
 ضـمنأ .نوازند تاریخ فلسفه ساز ،خود سرگرمی برای و نامند تاریخ را یرستف قابل غیر و هدف بی

 ،وجـدان  نـدای  و بشـری  عالم پاکان فداکاری و تاریخ عظمت با فریادهای به اسخگوییپ برای
 گونـه  ایـن    امـا  .کننـد  خـود  شـعار  را حیات حق از انسان برخورداری لزوم قبیل از موضوعاتی

 .متفکران نه و است لوحان هدسا بخش تسلی تنها ها جواب
 وجـودمی  به ها انسان صاتمخت پیشبرد در فعالیت هزاران بلکه صدها بشری جوامع در

 هستند ماهری سوداگران واقع در آنان اما .زنند می رسالت از دم اشاره به یا صراحتأ همه که آید
 .یانسانیت نه و است مطرح رسالتی نه زندگی در را آنان ،فریبند می را مردم ،رسالت نقاب با که

 بـه  کـه  هسـتند  یهـای  حبـاب  ماننـد  ،تـاریخ  رودخانه سطح در دروغین رسالت مدعیان
 راسـتین  رسـالت  دو هـر  ،تـاریخ  اگرچـه  .نشـینند  مـی  فـرو  برخورده حقیقت پایدار های  صخره

 قـدری  بـه  الهـی  راستین رسالت به انسان نیاز لکن ،کند می حفظ ندهای  نمایش برای را ودروغین
 دروغـین  هـای   رسـالت  سـراغ  بـه  ،آن بـه  دسترسی عدم صورت در که تاس اساسی و ای  ریشه

 .ندارد را حیوانی مافوق زندگی توجیه توان ،مطلق به گرایش بدون انسان چه .فتر خواهد
 نـه  و اسـت  بشـر  یهـا   یدانسـتن  نتیجـه  نـه  ،ویرانگر های  کشاکش و ها نابسامانی همه این
 الهی رسالت .هاست انسان بخش نجات رسالت به اعتنایی بی سبب به بلکه ،او یها  ینادان محصول

 غرایـز  هـای   زیـان  و سود در شدن خالصه از را انسانیت توانسته و نموده بروز تاریخ در کرات به
 بنیـاد  ،قلیـل  رهیافتگـان  همین ولی ،اند  شده الهی های  رسالت از متأثر اقلیتی گرچه .برهاند وانییح

سـایه  زیـر  یـا  هـا  اقلیـت  ایـن    بـر  تکیـه  بـا  هـا  اکثریـت  حتـی  .اند  کرده استوار را انسانیت تاریخ
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 عـالم  ایرب آنان که هوایی از و ،نمایند می زندگی سؤاالت پاسخگویی به زینیا بی احساس آنان
 .کنند می تنفس ،اند آورده وجود به بشری معرفت

 بـه  قریب اکثریت زیرا ،نیست حق پذیرش آماده شرایط همه در آدمی سودجوی طبیعت
 آن  در حاصـله  رکـود  از اوقـات  اغلـب  حتـی  ،شده گیری قالب هستند آنچه در ها انسان اتفاق
 :از عبارتند که کنند عبور دشواری مراحل از باید رسالت اجرای برای بنابراین .خبرند بی

 .قالب آن از آمدن بیرون ضرورت بر آگاهی - اول
 .الهی رسالت پذیرش برای آمادگی - دوم
 .الهی رسالت اجرای - سوم
 انسان درباره هچ ،است خویشتن به انسان ساختن آشنا ،رسالت این   مواد ترین اساسی از

 هـای   مکتـب  تـرین  عـالی  حتـی  تـالش  نه و ،گیرد می صورت تعلیمی هیچ نه خویش از بیگانه
 سـراغ  خـود  با انسان آشنایی عظمت مانند عظمتی بشر مدعای پر تاریخ اای  .شود می مؤثر انسانی
 زیراآنـان  ،اسـت  سـاخته  الهـی  محبـوبین  عهـده  از تنهـا  خـود  بـا  انسـان  راستین ییآشنا ؟دارد

 بـه  و انسانی شرایط همه به که ،الهی و انسانی عالی اوصاف تمام به متصف هستند رگزیدگانیب
 .دارند کامل آشنایی او طبیعی ماوراء و طبیعی چهره دو به خصوص

 حیـوانی  غرایـز  تعـدیل  بـه  منـوط  ،انسانی آل دهای من نور تجلی و خود با آشنایی تحقق
 .است انسانی آل دهای من بر زنجیر بارترین سنگین ،طبیعی خود شرط و قید بی رهایی ،چه .است
 خودطبیعی بر را آن   ،کند می احساس اختیاری ،خود دور به زنجیر این   پیچاندن در که آدمی اگر

 .زد خواهد انسانی آل دهای من بر جبری طور به ،نزند - حیوانی خام غرایز یا -
 اتمـی  انفجارهـای  بـه  هتشبا که است روانی انفجارهای و ها ضربه ،درونی های  جهش

 هـا  انسـان  سرنوشـت  توانند می حتی آورده بار به منفی یا مثبت اثر انسان در انفجارها این   .دارد
 مثبـت  نتـایج  بـه  منجـر  یافتـه  رشـد  و پاک دل در انفجارها این  وقوع .سازند دگرگون کلی رابه

 نخواهـد  بر در کلی ودیناب جز ای  نتیجه ،آلوده روان از آن   بروز و شده تاریخ پیشرفت و حیاتی
 .داشت

 هـا  ارزش محـو  و صـحیح  تفسـیر  قابلیـت  از تـاریخ  کـردن  دور در دیگر اساسی عامل
 .مجهـول  ندهای  و شود تلقی معدوم گذشته که ،است ندهای  و گذشته به اعتنایی بی ،بشری ازقاموس

 ،یبردگـ  ،اسـارت  چـون  هـایی  پدیـده  پیدایش و زندگی مسیر در ارزشی مالکهای سقوط قطعاً
 تفکیـک  عـدم  شـوم  علـت  جبـری  معلول که اتفاقی امر یک نه ،ها یتممحرو سایر و گرسنگی

کنـد  گمـان  متفکـری  کـه  باطـل  خیـال  زهـی  .فرداست و دیروز به اعتنایی بی و وسیله و هدف
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 تواندانسـان  می اجتماعی محاسبه بی های  تالش و ناخودآگاه تکنیک و ای  حرفه علوم پیشرفت که
 .سازد موفق شاعالی آرمان به را

  ،انـد   گرویـده  باطل به و افتاده دور به حق از پرستی نفس نتیجه در ها انسان اکثر امروزه
 اصـل  در ولـی  اقتصـادی  و سیاسـی  هـای   بحـران  ظـاهراً  را زمـین  روی سرتاسـر  که استاین  
 جبـران  قابـل  که بسا اقتصادی و سیاسی های  بحران خطرات .است گرفته فرا معنوی های  بحران
 .است ناپذیر جبران معنوی های ناامابحر ،باشد

 درکشـورهای  آن   آمار که است خودکشی و انتحار ،معنوی های  بحران سوء آثار جمله از
 کسـب  ،معنـوی  هـای   بحران سوء آثار با مقابله .است ملل سایر از بیش ،مرفه و صنعتی پیشرفته
 .است بشری نایعص و علوم توان از خارج این و ،طلبد می مجاهدت و ریاضت و آمادگی

 علـوم  به و دانسته صنایع و علوم در را ها انسان زندگی مطلوب اداره و ترقی که افرادی
 مـردم  کـه  داننـد  نمـی  و خبرند بی علم منفی و مثبت ابعاد و قدرت از ،اعتنایند بی حقه معارف و

 رااز خود نفس عزت و شهامت ،ظاهری علم صاحبان مقابل در نانای   .افکنند می ضاللتی چه رابه
 بـرای  ابـزاری  آنـان  کـف  در صـنعت  و علـم  کـه  این   از غافل ،اند  گشته تسلیم آماده داده دست

 .است طلبی سلطه و سودجویی
 علـم  کـه  حـالی  در !؟باشـد  مـی  بار اسارت صنایع و علوم همین ،علم حقیقی معنای آیا

 ،زننـد  می دم حقیقت و حق از که آنگاه نمایان عالم این   .است حقیقت و واقعیت نماینده ،وعالم
 است آمده کجا از انسان که این   از سؤال مجال و شده الهی مردان کالم شنیدن از مانع غرورشان

 غـرور  چنـین  ؟کنـد  نمی تجاوز گمان و حدس مرز از که است علمی چه این   پس .دهند نمی را
 بـه  اگر و دساز تر آلوده را آن   ،رسد بدان معارف آب ای  قطره اگر که دل در است لجنی ،وتکبر
 .شود انسان درون به حیات آب نفوذ مانع کلی به ،رسد تحجر مرتبه

 کسـب  بـا  و ،اوسـت  واهـی  ادعاهای و غرور تأیید با فقط او دانشمندی چهره که فردی
 انحرافمـردم  در او قطعاً ،زند می تراشی مطلق به دست خود شناسایی قلمرو از محدود اطالعات

 درمنطقـه  تنها را سازنده اصول و قوانین که هایی گری مربی و ها مدیریت اای  .دارد عمیقی تأثیر
 !؟گردند نمی اساس بی ادعاهای مرتکب ،نمایند می توجیه و تفسیر »خود های اهموخ می«

هـدفگیری  .بـرد  مـی  خود با را خبر بی های   انسان ،جبری عوامل و حیات جویبار جریان
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 نـه  و فهمند می اعتالیی نه زندگی در که یستن حیوانی غرایز هدفگیری به شباهت بی گروهاین  
 .جویند شرکت نیز خیر امور انجام در گاهی ،حیوانی اهداف به رسیدن برای اگرچه ،سقوطی

 دانشمندانی چنین تسلیم ،معنوی آمادگی کسب و نفس با مجاهدت طریق در الهی مردان
 اسـارت  از ،سـیرنموده  را همعقول مراحل حق عارفان .نکنند صنعتی علوم این   اسیر را خود نشده
 اختیار زمام و نگذارند حیات گوناگون های  عرصه به پا تفکر بدون آنان ،بدورند محسوسات در

 .است کرده احاطه الهی های جذبه را آنان چراکه ،نسپارند نفسانی های خواسته دست به را خود
 هرچـه  بـه  ،بینند نمی او جز ،شناسند نمی هدفی و راهی ،او طریق و خدا جز الهی مردان

 شـیئااال  رأیت ما« فرماید می )ع(علی حضرت که چنان ،بینند می را خدا آن   دیدن از قبل نگرند می
ـ لیافع ملـوم  ال« فرمایـد  مـی  )ص(اکـرم  رسول حضرت نروای  از .»بعده و معه و قبله اهللا رأیت و  هان

 .استخد در فانی و منصوص او حق به که نیست مالمتی را علی : »اهللا فی منصوص
 اسـالم  گرامی پیامبر لذا .است معقول حیات از برخورداری آگاهی و فهم این هالزم البته

ـ  تقـرب  البـر  واعانب خالقهم الی یتقربون الناس رأیت اذا یاعلی« فرماید می ـ  الیـه  تان  العقـل  واعانب
 امجـ ان و عبـادت  تکثـر  در پروردگارشان به تقرب برای مردم دیدی که هنگامی یاعلی: »تسبقهم
 آن  .گیـری  سـبقت  همـه  بـر  تـا  ببـر  رنج معقوالت ادراک در تو ،برند می رنج ظاهر خیربه امور

 حوزه به عالی هدف یک ورود آری .بود محسوسات میان در معقول مانند خلق درمیان بزرگوار
 .گرداند بارور و شکوفا را آن که درخت ریشه به است زاللی آب نفوذ همچون ،انسانی موقعیت

 فرومـی  خـود  در را صـاحبش  حدی تا و شده متوقف خود مسیر در گاهی الهی رسالت
 تـر  مستقیم راه ظهور انتظار و خستگی رفع یا نیرو اخذ برای توقفی همانند را آن   باید ولی ،برد
 کـاخ  بنیـان  کـه  امروز راهی سر سنگهای بسا چه ،کننده ساقط توقف نه نمود تلقی تر روشن و

 .شوند فردایی
 تعلـیم  ،وراثـت  ماننـد  جبـری  عوامل زنجیر های  حلقه میان از جامعه و فرد زندگی مسیر

 درسرنوشت عوامل این   از نادرست تلقی .گذرد می اجتماعی محیط و جغرافیایی محیط ،وتربیت
 این  مانند ،نگذارد باقی وسیله و هدف انتخاب و اختیار برای هم ضعیفی روزنه بساکه ،ها انسان
 شـده  تعیـین  وهدفها آماده ها وسیله ،گیتی عرصه به جامعه و سانان نهادن قدم از پیش هک تلقی
 امضـای  معنـی  به که ،است مشاهده قابل واقعیت ضد تنها نه کلیت این هب مسئله پذیرش !باشد

ــابودی ــات ن ــدل و حی ــدن مب ــاریخ گردانی ــانی ت ــه انس ــاریخ ب ــی ت ــت طبیع ــلمأ .اس مس
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 در بـدون  نیـز  آن   و اسـت  تحیـا  خـود  تفسـیر  و شناخت به طومن ،حیات اعالی هدف درک
 .نیست پذیر امکان انسانی اعالی هدف نظرگرفتن

 مبـارزه  و خویشـتن  از بینانـه  واقـع  ارزیـابی  ،الهی رسالت تحقق مهم شرایط از بنابراین
 ارزش بـه  کـه  انسـانی  .دیگـران  حیات با مبارزه نه ،است تکراری و منحوس و کاذب های  بامن

 مبـارزه  چـه  ،کنـد  نمـی  مبـارزه  دیگـران  حیـات  با گزهر ،است بند پای و واقف خویش حیات
 و تبهکـاران  شـوم  آثـار  از کـه  کیسـت  .گـردد  مـی  آغاز خود حیات با مبارزه زا دیگران باحیات
 ؟نشناسد را نماها انسان چهره ترین وقیح این و باشد خبر بی دروغین رسالت مدعیان

 لحظـه  همان از لذا ،است شده بنیانگذاری حقیقت مطابق و صدق مبنای بر آدمی فطرت
 بـه  منجـر  ،شـده  آغـاز  او فطـرت  اساس در اختالل ،پردازد مبارزه به دیگران حیات با انسان که

 : »قـدره  یعـرف  ال ان جهـال  بـالمرء  کفی و افتری من خاب و ادعی من هلک« گردد وی هالکت
 جهالـت  رد و ،شـد  بهره بی زد افترا که آن   و ،رسید هالکت به نمود حق از ورد ادعای که کسی
 .نداند خویش قدر که بس همین مرد

 هستی گاه جلوه را خود قلب و آورد تحقق مقام به خود در را الهی تعهد نور انسان اگر
 الهـی  قوانین مجرای در موفقیت این   حصول .بتابد او دل بر شعاعی ربوبی مقام از ،سازد آفرین

 ،طبیعی عوارض سایر و ها جمعیت تراکم و تنهایی که است مقام این   در .است انسانی اصول و
 حضرت که چنان ،اند  مطلق اقیانوس در هایی حباب نشستن فرو و کشیدن بر سر منزله به صرفاً
 مـن  در ترسـی  آنها پراکندگی نه و بیفزاید عزتم بر من پیرامون در مردم کثرت نه :فرمود )ع(علی
 .»وحشه عنی تفرقهم ال و عزتا حولی الناس کثره یزیدنی ال« آورد پدید

 
 دنیا حب و بیگانگی خود از

 مقـام  ادراک و »حقیقـی  مـن « شناسـایی  بـدون  که است موانعی ،ارادت تحقق طریق در
 آدمـی  ،نبـوده  ممکن احدیت آستان به وصول و آنها رفع ،خلقت عالم در خود ممتاز وموقعیت
 .گردد می الهی غیر های جاذبه مجذوب
 تعـالی  و تبـارک  خداونـد  جملـه  از ،شـده  یخودشناسـ  بر اکید توصیه اسالمی منابع در
 ای  : »اهتـدیتم  اذا ضـل  من یضرکم ال فسکمان علیکم آمنوا الذین ها  ای  یا« فرماید می مجید درقرآن

 بدانیـد  و کنید خویش نفس از محافظت و مراقبت کمال یعنی !هایتان نفس باد شما بر مانای  اهل
 .آورند وارد شما بر رریض توانند نمی گمراهان ،یافتید هدایت شما اگر که
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 قدر بر که کسی قطعاً : »اجهل غیره بقدر یکون نفسه بقدر الجاهل انف« اند  فرموده بزرگان
 مـن « باالخره و ؛بود خواهد تر جاهل دیگران ارزش و ازهاند  به ،است جاهل خود نفس ومنزلت
 علـم  هـر  نهایت هب ،شناخت را خود که کسی : »معرفه و علم کل غایه الی تهیانفقد نفسه عرف
 .گشت نایل فتیرومع

 همـین  در او بدانـد  .باشـد  بـاخبر  و آگـاه  خویش حقیقت و اصل از باید سالک بنابراین
 الوهیـت  جامعیـت  مرتبه مظهر او حقیقت و اصل بلکه ،است نبوده نماید می که صورتی و نقش
 .است گشته لباس بدین ملبس ،تنزل مراتب در که است

 جسمانی مرغوبات و مطلوبات و نفسانی مشتهیات و طبیعی واتشه منازل از باید سالک
 و اصـل  حجـاب  کـه  ،خـودی  تعـین  ظلمـت  از و گردد منخلع مادی صفات لباس از .گذرد در

 حقیقـی  سـعادت  ،چـه  .برانـدازد  حقیقت روی از منیت پندار پرده و شده صافی ،است حقیقت
 در ،تابـان  خورشـید  چـون  و رسـد  اعتـدال  حد به و گشته یوق او روح که است کسی نصیب
 وظلمـت  ،دهـد  اضـائه  خـود  روشنائی به را بدن تاریک مملکت و کند نورافشانی دلش آسمان
 .»یشاء من یؤتیه اهللا فضل ذلک« بخشد تازه رونقی را ناطقه نفس و سازد نابود را نادانی

 قـوای  محتوای را او یعنی ،است عالم قوای محتوای انسان که است آن   آدمی تلون سبب
 .اند نهاده او نهاد در ای سررشته هرچیز از و اند آفریده عالم

 جسمانیه قوای فرمانده ،روح که این   عوض به و ،است غریب عالم این   در ابتدا در آدمی
 کـار  در ای  لحظـه  ،غضـب  پلنگ اسیر ساعتی ،روح .گردد می جسمانیه قوای خادم و اسیر ،باشد
 محضـر  در جهـان  این   در روح که آنگاه اام .است حرص سگ دست زیر زمانی ،شهوت خوک
 یـاد  اش اولیـه  ازعهـود  و نمایـد  می ظهور تدریجأ آن   خاصیت ،دید حقایق میتعل واقعی استادان

 قـوای  فرمانـدهی  حقیقـت  در که داند می ،کرده بررسی را جسمانیه قوای تملک داعیه و کند می
 .باشد او با باید جسمانیه

 تشـویق  و ،قدسـیه  هیئت در تأمل و باشد می اعلی عالم ذکر ،است روح معین که چیزی
 .اند نفس و هوی اسیر که بازماندگانی از اجتناب و الهیه صفات به تحلیه و تقوی به نفس

 اعلـی  عـالم  از مـدد  نیـز  روحانیه قوه به ،است مددهایی خارج از جسمانیه قوای به اگر
 ازادنـای  آن   تطهیر و رجس عالم از تخلیص ثوب به شود معطوف الهی عنایت عنان چون .است
 کـارهر  و درآورد تصـرف  تحـت  را جسـمانیه  قوای کلی به و شده ظاهر روح موقع آن   ،جنس
 .نتواند تجاوز خود مقام از ای ذره که بنماید معین دوخ موقع در را کدام
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 ،آن بـر  عـالوه  و شـود  داده صغیر عالم خالفت روح به ،شد حاصل مقام این هک گاه آن
 قیـام  روح کـه  اسـت  آن   در کبیـر  و صـغیر  عالم در خالفت .هست را او نیز یرکب عالم خالفت
 مسـتلزم  ،مقام این   تحقق .است اصلی مملکت آئین و رسم و اعلی عالم مالیم که هیئتی نمایدبه

 هکـ  الهـی  محاسـبه  قابل قانون آنمسلماً .است کمال حد در باطنی نیروهای آوردن رد فعلیت به
 نسبت را حقیقی خود عالی مدیریت امکان ،است آورده وجود به انسان در را امتیازات همه این
 و امتیـازات  ایـن     از انسـان  فـرار  موجـب  گونـاگونی  عوامل ولی ،داشته نظر در امتیازات آن   به

 .است گردیده بیگانگی خود از پیدایش نتیجه در و درون به تخیالت و توهمات نسرازیرکرد
 شـدیدترین  کـه  خویشـتن  از اسـت  گریـز  ،حقیقت در امتیازی و کمال هر از انسان فرار

 کشـنده  درد این   تخدیری گوناگون عوامل با تا درصددند گرایان پستی .است روانی یها  یبیمار
 کـه  آن   سـوء  آثـار  ولـی  رود بـین  از سـرعت  بـه  مذکور عوامل که صورتی در ،گیرند نادیده را

 .ماند باقی ،ستا ازخودبیگانگی
 بیـان  چنین ،دنیاست عذاب و اضطراب که را آن   معلوالت و خودبیگانگی از مجید قرآن

 بـدین  خواهـد  مـی  خـدا  : »فسـهم ان تزهق و الدنیا الحیوه فی بها لیعذبهم اهللا یرید ماان« فرماید می
 .شود ربوده شانای های نفس و کند عذاب دنیا در را شانای وسیله

 واراده ها خواسته و وهاآرز امواجش که است دریایی مانند ،آن روزه چند زندگی و دنیا
 و شـده  صـرف  نیروهـا  ،نرسـد  یـا  برسد نتیجه به چه امواج این   جادای  برای .هاست اشتیاق و ها

 ای  مقدمـه  ،شـود  معنـوی  و مادی زندگی حال به مفید امواج این   اگر .گردد می مستهلک زندگی
 روانـی  نیروهـای  ،گـردد  پایـه  بـی  توهمات و تخیالت معلول که صورتی در و است لمع برای

 .شود الهی پیشگاه رهسپار خالی دست آدمی کرده مختل را ومغزی
 جزگمراهی شما های  تجسیم و ها تلقین که بدانید و آئید در به غفلت خواب از مردم ای

 جـان  رابفریبـد  خـود  که کسی .ندهید فریب را خویشتن و نساخته گمراه را خود .ندارد سودی
 راه فـرا  فقطچراغی راستین رهبران .کند پیدا را جانش ندتوا نمی او جز کسی و کرده گم را خود
 .است خودانسان وظیفه ،تجسس و نگریستن و رفتن راه لکن ،گیرند می جان گاندکر گم

 زندگی شؤون و مادی امور همه در چرا که ای  یشیدهاند  حقیقت این   در هیچ اای  !انسان ای
 زنـدگی  حرکـت  کمتـرین  بـرای  و ای  هپرداختـ  افراطی گاهی بلکه الزم یها  یموشکاف به دنیوی
در !؟نیســتی قایــل حقــی خویشــتن جــان بــرای ولــی ،ای شــده قایــل اهمیتــی و حــق دنیــوی
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 وانسـان  بوده الهی غیر حرکتیمسلماً ،دنیوی زندگی تحصیل برای شکوش تمام صرف که حالی
 .رساند نمی مقصد به را

 خـودرا  شخصـیت  تواند می ربهت ،شود بیشتر تکامل مسیر در انسان رشد مراتب ازهاند  هر
 بـه  را خـود  و کنـد  عبـور  انسـانی  قلمـرو  به حیوانی مرز از نموده تجرید طبیعی موجودیت از

 .نماید تفسیر و مطرح خویشتن برای تفصیل
 زوایاو شناسایی در سعی ،تجرید قدرت مراتب کمال از برخورداری با بین درون بزرگان

 سـعادت  حصـول  جهت در آن   درآوردن فعلیت به و خود باطنی نیروهای و عناصر و ها پدیده
 .اند داشته دیگران و خویش ابدی

 کننـده  مفتون و دنیا جذاب عوامل قویترین که بود حدی به الهی محبوبین تجرید قدرت
 ،شـان ای  شخصـیت  منطقـه  بـه  شـدن  نزدیـک  با بلکه ،سازد متأثر را شانای  نتوانست ها شخصیت
 .داد می ادامه خویش راه به بدان نفوذ توان بدون شده دگرگون

 ،گـردد  برخـوردار  بیشـتری  انسـانی  امتیـازات  و تخصصـات  مراتـب  از ازهانـد   هر آدمی
 آن  رو ایـن    از .گـردد  مـی  مبـدل  روح ضـرورت  بایسـتگی  بـه  او طبیعی خود آرایش شایستگی
 آناز را مباهات و فخر و خودآرایی کرده تلقی آرایش ،رشد عالم به ورود از قبل که را امتیازاتی

 بـدون .نماید نمی مباهات و فخر ها بدان کرده تلقی روح بایسته ضرورت نکای   ،گرفت می نتیجه
 حـد  از آدمی کردار و گفتار از یک هیچ ،تکامل مسیر و شخصیت از منطقه این هب ورود توانایی
 .رفت نخواهد باالتر گری معامله

 نهـال  رسـاندن  ثمـر  به و رشد در ،کنیم وفا خویش عهد به بیائیم ،حق طریق سالکان ای
 جـان  کـام  ،طیبـه  شـجره  آن   ثمـرات  از و بکوشیم کاشته ما دل بوستان در ازلی باغبان که عشق
 در ،بودنـد  مناعـت  همـای  کـه  عارفانی .کردند چنین عارفان که سازیم شیرین را دیگران خودو
 .نمودند پرواز ازلی محبوب فضای در و یافتند سعادت جنگ قناعت کنج

 بودنـد  ور غوطه نفسانیت بحر در و پرورانده دل در را دراز و دور آرزوهای که آنان اما
 مـرگ  چنگـال  اجـل  گرگ ناگهان !؟شدند چه ،افزودند می خود مستی مراتب بر دنیا شراب وبه

 محبـوبین  جـان  بـه  تـرا  خـدایا  .داد خاتمـه  شـان ای  زده غفلـت  عمر به و برد فرو آنان برحلقوم
 .نما حفظ عاقبت سوء از و رماف نصیب را عاقبت ریخ ،درگاهت

 و نفروشـیم  فـانی  دنیـای  ایـن  هب را ابدی سعادت ،آئیم خود به که فرما عطا توفیق الهی
همه این هک دریابیم غفلت خواب از بیداری با ؛نورزیم غفلت ،ابهام ابر پشت در مستور ازآینده



 192 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 .ای فرموده عنایت جان روشنائی و صفا ،نفس کمال برای تو را ها نعمت
 تخـیالت  فضـای  در و ننشـینیم  احـالم  هـای   بـال  روی بـر  کـه  فرمـا  عطـا  توفیـق  الهی
 .پروازننمائیم
ـ  تکمانمکـ  علـی  اعملـوا  یؤمنـون  ال للذین قل و« منتظر امام ای ـ  تظـروا انو عـاملون  اان  اان
 تا فرماید کن ریشه ما دل از را دنیا حب که بخواه خدا از مولی یا ،منتظرانیم از هم ما »منتظرون

 .نباشیم مقام تشنه و گزمحبهر
 هـوای  در ،نپذیرفتنـد  شـان ای  روش ،نشـنیدند  عارفان پند ،دادند دنیا به دل دنیا اهل !الهی

 شـان ای  مقـام  کـه  نگذشـت  دیری اما .شدند فریبکار دنیای این   تسلیم گشوده پر و بال دنیا عشق
 حـوادث  برابـر  رد امکاناتشـان  و قصـرها  و نبـرد  پـیش  از کـاری  شانای  های  حیله ،شد سرنگون
 چنـین  اگرچـه  ،نرسـیدند  اسالم حقیقت به و شدند دنیا شراب مست آنان .نماند پایدار رروزگا

 ،هوالتسـلیم  االسـالم « که این   از غافل !اند  گرفته قرار اسالم صفوف اول صف در که پنداشتند می
 عمـل لهوا واالداء اءهـواالد  واالقـرار  ،هـواالقرار  والتصدیق ،هوالتصدیق والیقین ،هوالیقین والتسلیم
 .»الصالح

ــق الهــی ــه ده توفی ــدهای ب ــایف و بیندیشــیم خــویش ن ــان آن را خــود وظ ــه چن ــو ک  ت
 .فاکنیمای خواهی

 را دل چـه  هـر  شـر  از را مـا  ،گـردیم  مبـتال  روانـی  یهـا   یبیمـار  بـه  کـه  مگـذار  الهی
 .دار بیاالیدمحفوظ
 .فرما ظحف دارد باز کمال به رسیدن از را جان آنچه شر از را ما الهی
 نصـوح  توبـه  با و بیامرز را ما ،کن نظری ما های  دل بر ،بگستران ما بر رحمت سایه الهی

 .ازاند راه به ومتعهد
 خـاطر  آرامـش  مـا  همـه  بـر  و فرمـا  منـور  را مـا  های  دل ،کمالت و جمال انوار به الهی
 .نما کرامت قلب واطمینان

 ،بیـداردالن  خواسـته  باالترین ای   ،نعاشقا نهائی مطلوب ای   ،عارفان آمال منتهای ای  الهی
ـ   توایسـتاده  رحمـت  بـاب  پیشگاه در اکنون ،فریادکنندگان فریادرس ای   ،فقیران گنجینه ای    و مای

ـ   چنگـزده  تـو  محکـم  رشته به و مای  داده قرار رحمتت نسیم معرض در را خویشتن  و قافلـه  ،مای
 .مای آورده فرود رحمتت بارگاه حریم به را خود نیازهای و دردها هلراح

 .ازاند راه به المرام مقضی را ما همه درگاهت مقربین به ترا الهی
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 ادنی حب جاذبه از عبور

 محبـت  چـه  ،گـردد  حق محبت عالم وارد شده خارج باطل محبت موطن از باید سالک
 آن   بر حق نور گذارد نمی ،است دل آئینه غبار که باطل حب .نیست سازگار حق محبت با باطل
 مشـاهده  از دوسـتان  دنیـا  لذا .گیرد می را عقل دیدگان جلو که است ای  پرده باطل حبتم .بتابد
 هـم  االخـره  عـن  هـم  و الـدنیا  الحیـوه  مـن  ظـاهراً  یعلمون« محرومند ،است آخرت که دنیا باطن

 .»غافلون
 حــب ،فســاد هــر ریشــه و فتنــه هــر مایــه ؛اســت گناهــان همــه رأس دنیــا حــب آری

 و محبـوب  را وفـا  بـی  یـار  ایـن    و ،شـود  زودگـذر  و فانی دنیای این   محب کسی نباید.دنیاست
 .خودگیرد معشوق

 سـرمایه  ،مـدعیان  الفگـاه  مرتـع  ،نوشـتنی  در اسـت  بسـاطی  و گذشـتنی  است پلی دنیا
 برطارم که دنیاست این   .مهر بی ای  دایه ،وفا بی دوستی ،خسیسان قبله ،ناکسان معشوقه ،دولتان بی

 لکـن  ،کشـتم  را خـود  عاشق هزاران من :گوید نگریسته بیرون به شک شبکه از و نشسته بلندی
 .نگردید آلوده کسی نخو به دستم

 ،شـدند  هالک و فروختند را خویشتن گروهی :گروهند دو دنیا مردم که بدان !سالک ای
 ظاهری مقام به ،دنیا متاع به را خویشتن سالک ای  .گشتند آزاد و خریدند را خویشتن گروهی و
 دنیـابرخوردار  های  نعمت از روزی چند کمال حد در که آنان شدند چه بنگر ،مفروش موقت و

 !؟بودند
 بـه  ،بـارد  مـی  کجـا  به دنیا ابر که منگرید مردم ای  :فرماید می )ع(علی مؤمنان امیر حضرت

 مـال  بـه  و نجوئیـد  راه دنیـا  پرچم از ،نکنید اجابت را دنیا خواننده ،مسپارید گوش دنیا گوینده
 رگـاه ه کـه  ماند را سرکشی اسب دنیا .است تاراج معرض در دنیا اموال .نشوید مفتون آن   ومنال

 !تاراج و تباهی سرای ؛ستدای باز خواهد حرکت او از صاحبش
 خـویش  دارالقـرار  را آن و گـذری  سـالمت  بـه  بلوا پل این از تا کن جهد سالک ای  پس

 دنیـا  محـب  کـه  راسـت  کسـی  غالبـاً  ،شـیطان  و نفـس  حمـالت  .نبنـدی  وی در دل و نسازی
 شـیر  کـه  بـود  هشـیار  بایـد  .اند  گشته چیره دنیا محبین بر پنجه قوی دشمن دو این هنباشدوگرن

 اشـرف  کـه  اسـت  ایـن    .کند انسان در شیطان و اماره نفس که نکند آن   گوسفندان درگله گرسنه
ـ  بیـده  نفسی فوالذی اتقواالدنیا« دهد می هشدار چنین کاینات  و هـاروت  مـن  السـحر  الـدنیا  انف
 دنیا ،اوست قدرت ید در جانم که خدایی به قسم ،نشوید آن   فریفته و ازدنیا بپرهیزید : »ماروت

 !است ساحرتر تومارو هاروت از نهای هر
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 فی فرواان لکم قیل اذا لکم ما آمنوا الذین ها  ای  یا« فرماید می مجید قرآن در متعال خداوند
 گفتـه  وقتـی  کـه  شـده  چـه  را شما ،دای  آورده انمای  هک یانکس ای  :>...االرض الی اثاقلتم اهللا سبیل

 !؟شوید می بارانگر و ثقیل زمین سوی به ،روید بیرون خدا راه شوددر
 را هرجاذبی البته ؟است جاذبه و جرم به مربوط اای  ؟چیست  به مربوط ثقالت و سنگینی این
 این هخوا ،مجذوبی هن و است جاذبی نه ،سنخیت این   بدون .است جاذبی را مجذوبی هر و مجذوبی
 را ء یش هر زمین جاذبه بنابراین .معنوی عوالم یا باشد مادی اشیاء به مربوط مجذوبیت و جاذبیت
 گـردد  ملکوت عالم مجذوب هردلی نه همچنین .نگردد زمین مجذوب نیز چیزی هر و ننماید جذب

 .الهوت عالم مجذوب روحی هر نه و
 درخـود  را شرایط باید ،است الوهیت و الهوتی ،ملکوتی عوالم در سیر آرزومند که طالبی

 عالم ومجذوب نیامده وجود به او در سنخیت ان که مادام .شود الوهیت عالم مجذوب تا کند جمع
 !زند دم چه الهوتی عالم از ،است ناسوت

 اراضیای  : »االخره من الدنیا بالحیوه ارضیتم« فرماید می متعال خداوند که است مقام این   در
 و شـیفتگان  لکـن  ؟دادیـد  تـرجیح  آخـرت  نعم بر را آن   نعم و زندگی و شدید دنیوی اتحی به

 فـی  ایالدن الحیوه متاع فما« است کاند  بسی ،آخرت نعم نزد در دنیا متاع که بدانند دنیا فریفتگان
 .»قلیل اال االخره

 ننمـودی  مشـاهده  را حقیقـت  تو زیرا ؟شدی دنیا عاشق و محب چرا دانی می !انسان ای
 دنیـانمی  گرفتـار  چنین »رأیت اذا« دیدی می را طبیعت ماوراء عالم و پرده پس اگر .»رأیت ال«

 »کبیـرا  ملکـا  و نعیما رأیت ثم« .شد می مؤثر تو در بزرگان کالم و الهیه آیات   و مواعظ و شدی
 تـرا  بـاطنی  دیـدگان  دنیـا  حـب  لکـن  ،دیـدی  مـی  را عظیمـی  سلطنت و الهی های  نعمت هاآنگ

 !ستا کورنموده
 و دادنـد  هـم  بـه  دسـت  اماره نفس و شیطان چسان که بدبخت قارون کار در کنیم تأمل

 را اش خانـه  و او )ع(موسـی  حضـرت  دعای به تعالی و تبارک خدای .کردند خارج دین از اورا
 .»االرض بداره و به فخسفنا« برد فرو درزمین

 سعادت ،کنند می ستقبالا آن   مقام و جاه خاطر به را دنیا ،آخرت و خدا از معرضین آری
 اماسوگند .روند می دنیا طالبان سوی به ،یابند می خود پناهگاه را آن   دانسته دنیا طلب در را خود
 .نجات ملجأ نه است هالکت ورطه آنان گریزگاه خدا به

و اسـت  خطـر  دام ،آن گریزگـاه  :انـد   فرموده بزرگان نروای  از .نماست دوست دشمن دنیا
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 طریق از تا رود آن   سراغ به حق رضای به کسی که این   مگر ،کند بال تسلیم را انسان پناهگاهش
 .کند بشریت جامعه و الهی دین به خدمتی بتواند ،دنیوی امکانات

 سودی »منی« از کسی هرگز که شو بیرون »من« راه از و منگر غرور چشم به سالک ای
 از مصـلحتی  بـه  و دیـد  را لـیس اب ،بزرگـان  از یکـی  .آمـد  منـی  از آمد ابلیس سر بر آنچه .نبرد

 سـالکین  روش اسـت  ایـن     ؛من چون نشوی تا من مگو :داد چنین پاسخ .نمود پندی اوتقاضای
 حضرت مقربین و صدق مقعد ساکنین ،آخرت سرای در فردا .طریقت راه دانرجوانم و حقیقت
 .انستندکمترد و کهتر همه از را خویشتن و نجستند برتری دنیا در که هستند کسانی ،جبروت

 قرابـت  .شـود  بریـده  تـو  از نهـا ای  همـه  که مباش مغرور نسب و مقام و مال به سالک ای
 .نگردد قطع هرگز دومی لکن شود بریده اولی .دین قرابت و نسب قرابت :است دوقسم

 امکانـات  و ظـاهری  قـدرت  و منـال  و مـال  به متکی یا نسب قرابت به متکی که کسانی
 )ص(اکـرم  رسـول  حضـرت  نـرو ای  از .اند  شده مبتال روانی یها  یماربی به آنان ،هستند خود دنیوی

 اسـت  گناهان شما درد ؟است کدام درمانتان و چیست دردتان که دهم خبر را شما اای  :فرماید می
 .»االستغفار دوائکم و الذنوب دائکم ان« استغفار ماش دوای و

 یهـا   یبیمـار  ایـن    از الهـی  هـای   نسـخه  به مراجعه و حق از استمداد با را خویشتن باید
 مقـدس  کتـاب  همانـا  ،روحـی  یهـا   یبیمـار  بـرای  نسخه مهمترین .داد نجات روانی و روحی
 را مـردم  قـرآن  ،»نـذیرا  للعـالمین  لیکون عبده علی انالفرق نزل الذی تبارک« است قرآن آسمانی
 .نماید می مشخص را آن داروهای و امراض و ترساند می انیور یها یازبیمار

 بدون ،دنیاست قیود و شهوات حب اسیر و شده کشیده نفسانی زنجیرهای به که انسانی
 و مقصـد  بـه  تواند نمی ،سازد آزاد قیود همه این   از را او و بگیرد دستش از که الهی رهبر وجود
 خود نعمت باالترین تعالی و تبارک خدای وقتی که نیست آن نماینده امر این   ولی .رسد مقصود

 .مبراسـت  مسـئولیت  از او معنـی  تمام به دیگر نمود عطا او به ،است هیال راهنمای نصب هک را
 برخـوردار  الهـی  رهبر وجود از تواند نمی ،نکند عمل آنها به اگر که دارد تکالیفی و وظایف بلی

 .گردد
 بـدون  آنگـاه  ،نمـود  عمل خویش معینه وظایف و تکالیف به معنی تمام به سالک وقتی

 ،مردالهـی  آن   فرمان به طاعت و دستورات به انقیاد نتیجه در فردی چنین زیرا ،رود می پیش مانع
 .نماید می سیر سرعت به مانع بدون و گذشته دنیا حب جاذبه از دیگر
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 کثـرت  علـت  بـه  نفسـانی  آرزوهـای  جـو  از عبـور  یعنی دنیا حب جاذبه از رهایی البته
 هوسـیل  بـه  بتواند که است الزم الهی نیروی .نیست آسانی و سهل کار ،مادی عالم در قیودانسان

 عـالم  از را انسـان  الهـی  نـور  این   .کند پاره را نفس و دنیا حب زنجیرهای ،الهی نور یا نیرو این
 نـور  آن   حصول برای اما .آورد می طیران به ،کرده پرتاب اعلی ملکوت عالم فضای اوج به یماد
 بـدون  و امـور  ایـن    اعـات مر بدون .شد ملبس تقوی الهیه لباس به و کوشید نفس درتزکیه باید

 .نیست پذیر امکان موفقیت این  ،مولی فرمان به تسلیم و وانقیاد اطاعت
 گمشدگان راهنمای را خود سخن ،فرستاد فرو را خود مقدس کتاب که را خدای سپاس

 کرامـت  احـرار  بـرای  را آزادی نعمت و برداشت اسرار چهره از مجاز پرده ،نمود حیرت وادی
 و السـموات  السرفی یعلم الذی زلهان قل« داند می را زمین و آسمان یها  ینهانپ که خدایی ؛فرمود
 .»االرض

 سـقم  و صحت بر همگان تا ،بکوشند حقایق این   نشر در که است حق طریق سالکین بر
 خوشا.کنند حاصل را مندی بهره کمال شفابخش نسخه این   از و یابند آگاهی ،خود روان و روح
 و دررعلـم  و داد توفیـق  طیبه کلمات بسط و حقایق نشر به را آنان یتعال  حق که کسانی حال به

 ایشـانند .گشـتند  صدق سخن قائل و صواب قول ناقل تا ،فرمود نثار آنان بر را شدان گوهرهای
 در رسـیده  عبودیت مراتب عالیترین به سترده اغیار از دل ،باری پشت بر نه ،غباری دل بر نه که

 .نددار بزرگی مقام الهی پیشگاه
 دیده توتیای را او قدم خاک الهی طالبین ،کرد حرکت تو سوی به کس هر که جاللی ای

 بـر  را خـود  دل دردمنـدان  ،آمـد  تـو  بارگـاه  بـه  کـس  هـر  که عزیزی ای  .نمودند خویش باطنی
 .بستند او فتراکحقیقت
 کـه  را بـازی  سازیم طعمه جان .بیفروزد آتشی تو کوی سر بر که مشتاقیم آن   غالم الهی

 گردیم غالیه .دهد آوازی تو کوی سر بر که را محبی کنیم نثار دل .کند پرواز تو طلب فضای رد
 تواشگی نایافت درد از که چشمی بر آوریم رشگ .گیرد رنگی تو عشق شراب از که را عارضی

 .گردد ما نصیب ازلی خورشید جمال مشاهده که روزی بذاح .ریزد
 

 یتقو فروزان کوکب
 و خطرات همه از را آنان و تابد می تقوی اهل سر باالی بر فروزانی کوکب همانند تقوی

مشخصــه مهمتــرین تقــوی .رســاند مــی دوســت لقــای بــه ســرانجام و دهــد مــی عبــور موانــع
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 کسـی  هـر  محبوبیت ،»اتقیکم اهللا عند اکرمکم ان« شریفه های  طبق بر .است انسان الهی شخصیت
 گرامـی  الهـی  پیشگاه در ،باالتر فردی هر تقوای بمرات .اوست تقوای مراتب هب الهی پیشگاه در
 .است دور به خویش خدای از ،تقوی از انسان فاصله میزان به و تر

 و محبوبیـت  که ،تقوی تحصیل ضرورت یکی :فرماید می صادر حکم دو فوق شریفه آیه
 بایـد  فـردی  هـر  محبوبیـت  کـه  آن   دیگری .است آن   اساس بر احدیت درگاه در ما بعد و قرب
 آنـان  و تر گرامی ما پیش در ،تر عالی او تقوای مراتب هرکه ؛باشد او تقوای مراتب به ما نزددر
 ارشاد وظیفه ،اخیر گروه به نسبت .کمتر ما نزد در منزلتشان و قرب ،اند  گرفته صلهاف ازتقوی که

 .آنان از اجتناب ،تأثیر عدم صورت در و است حجت واتمام
 لغـد  قدمت ما نفس ولتنظر اهللا اتقوا آمنوا الذین ها  ای  یا« دفرمای می تعالی و تبارک خداوند

ـ   آورده مـان ای  کـه  کسانی ای  : »تعملون بما خبیر اهللا ان اهللا واتقوا  کـس  هـر  و بورزیـد  تقـوی  ،دای
 کنیـد  مـی  هچبدان خداوند همانا که کنید پروا خدا از و ،فرستاده پیش چه فردایش برای بنگردکه

 .است آگاه
 اجتنـاب  که عام تقوای به است مربوط اولی :شده ذکر تقوی مرتبه دو ،وقف شریفه های  در

 .باشد حق دون چه هر از است انقطاع که خاص تقوای دومی .است محرمات از
 کـه  باشـد  مـی  کامـل  عارفـان  ،الهی عاشقان آن   از ،است تقوی حقیقت که خاص تقوای

ـ  التقوی معدن و معدن ء شی لکل« است تقوی معدن دلهایشان  کسـی  عـارف  .»العـارفین  وبقل
 گردانـد  منـزه  و پـاک  ،خداسـت  از او بعد سبب آنچه از را آن   و بشناسد را خود نفس که است

 .»یبعدها ما کل عن نزهها و نفسه عرف العارفمن«
 »طهـورا  شـرابا  ربهـم  هـم -سـق  و« ناب می آن   ،صهبا باده که هستند کسانی الهی عارفان

 کننده پاک هم و است پاک هم که است شرابی ،طهور بشرا آن   .اند  گشته سرمست و رانوشیده
 تـا  کنـد  مـی  پاک حق ماسوای از را سالک »سوی ما کل عن یطهرکم« )ع(صادق امام فرموده وبه

 ممکـن  هـا  پـرده  رفـع  و الهـی  کامل نظر و توجه بدون انقطاع کمال این   حصول .دنبین جزخدا
 .نیست

 نـور  علـی  فهو لالسالم صدره اهللا رحش افمن« است صدر یکی :است هائی پرده را انسان
 سـوم  پـرده  .»قلـوبکم  فـی  زینه و اناالیم الیکم حبب اهللا لکن و« است قلب دوم پرده .»ربه من

 ،اسـت  عشـق  رحـل  محـط  او دل که انسانی .است شیفتگی مقام که »حبا شغفها قد« شغافاست
 سـرا  که »رأی ما الفؤاد کذب ما« است فؤاد دیگر پرده .گرداند مجازی عشق جایگاه ار آن   نباید
 .است شهادت پرده
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 نفسـانی  های  خواهش از را او و نماید تقوی با سالک صدر بر نظر تعالی و تبارک خدای
 چـون  .ازدانـد   ورع راه در و بزداید او از را ها آالیش تمام و کند او قلب به نظری سپس .برهاند
 نظری که آنگاه .ازداند  فنا عالم در و ندبرها دنیا حب گل و آب از را او ،نماید وی شغاف به نظر
 .گردد جاری او سینه از حکمت و معرفت های چشمه ،نماید وی فؤاد به

 اگرانسان .برد انسانیت علیای ذروه بر حیوانیت حضیض از را انسان که است تقوی آری
 ،کنـد  اعـراض  مجـاز  عـالم  از شده حقیقت عالم مجذوب قهرأ ،رساند کمال به را تقوی مراتب
 وبـه  گیـرد  فـرا  را او روح ،حق محبت اشتعال که رسد مقامی به گشته شدیدتر او در الهی حب

 درعین که معنی بدین ،نماید اعراض حق ماسوای و اغیار از .نهد گام »هللا حبا شدا« الهیه منصب
 .داند خدا از را ذلت و عزت و سعادت ،آنان به اعتنا و توجه

 چیـزدر  سه ،گیرد قرار مخلصین ردیف در و رسد انقطاع مقام بدین تقوی صاحب چون
 .محبوب در محب ،شناخته در شناختن ،شود محو یافته در جستن :گردد نیست چیز سه

 امـان  در مهـم  خطـر  سه از ،سازد خود دثار و شعار را تقوی که کسی اند  فرموده بزرگان
 یجعل اهللا یتق من و« قیامت اهوال شداید - سوم .موت سکرات - دوم .دنیا شبهات - اول :باشد
 .»حسبه فهو اهللا علی یتوکل من و یحتسب ال حیث من یرزقه و مخرجا له

 توکـل  خـدا  بـه  خـویش  امور همه در آنان لذا ،است توکل ،تقوی اهل عالئم از عالمتی
 .آمدند شمار به متوکلین ردیف در که کسانی حال به خوشا .»المتوکلین یحب اهللا ان« دارند

 ال و یضـر  ال المخلوق انب العلم :فقال ؟جل و عز اهللا علی التوکل ما برئیلج عن النبی سأل«
 سـوی  الحد یعمل لم کذلک العبد انک فاذا ،الخلق من الیأس واستعمال ،یمنع ال و یعطی ال و ،ینفع
 حضـرت  : »التوکـل  هـو  فهـذا  ،اهللا سـوی  احـد  فی یطمع لم و ،اهللا سوی یخف لم و یرج لم و ،اهللا

 نتوانـد  مخلـوق  که این هب است علم :گفت ،پرسید را خدا بر توکل معنای پیکوحی از )ص(پیامبر
 کـه  وقتـی  ،خلق از است یأس و دارد دریغ نه و کند عطا چیزی نتواند ،نفعی ونه رساند ضرری

 و ،ترسـد ب نه و باشد امیدوار نه حق ماسوای به و نکند عمل خدا جز احدی شدبرای چنین بنده
 .توکل است این  ،ندنک طمع جزخدا احدی به

 هـر  نصیب و است تصور مافوق مجاهدت و ریاضت مستلزم ،ملکوتی مقام این   حصول
 طریق طی در که بداند و ،دهد نشان خدا به را خویش توکل عمال باید الهی سالک .نگردد کسی
 کام در شدایدرا و مصائب یها  یتلخ که است تقوی .شد خواهد دچار مصائبی و شداید به حق
ــ مــی رینشــی او بــر ،دهــد مــی نــوازش را خســتگان دل و ســالکان کــه اســت تقــوی .دگردان
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 .آموزد می عشق درس آنان به و گذارد می مرهم آنان جراحات
 بـه  گرفتـاری  مقام در ،اند  شده ملبس تقوی لباس با و کرده پیشه را تقوی که الهی مردان

 خـوف  از ،آسـایش  و فراخـی  اممقـ  در و آسایشند و فراخی کمال در گویی خدا به امید با ،بال
 نفـس  بـه  .ناراضـی  آن   کثیـر  از و ناراحتنـد  خـود  قلیـل  اعمال از آنان .بالیند گرفتار خداگویی

 از نـه  آنها چشم روشنی .گردند نمی خرسند ،گوید مدح را شانای  یکی اگر و زنند می متهخودت
 فانی امور از آنان زکاریپرهی .ندارد زوال رنگ که است چیزی از که ،آن مقام و جاه و دنیا متاع
 .عمل به را قول و بیامیزند علم به را بردباری ،صبورند شداید و مصائب در .است

 واهجـرهم  یقولـون  مـا  علـی  واصـبر « گردد روشن تو بر طلب راه تا شو صابر سالک ای
 از و کند صبر نعمت در که است آن   مردانه مرد ،نیست مهم چندان محنت در صبر .»هجراجمیال

 رآه ان لیطغـی  انسناال ان کال« کنودند و کفور نعمت در مردم اکثر ،ننهد بیرون پای خویش رقم
 .»استغنی

ــا  صــبرا فاصــبر« بــاش صــابر نامالیمــات در و مبــاش غافــل نعمــت در )ص(محمــد ی
 مقصـود  و مـراد  بـه  صـبر  سـبب  به شانای   ،کنی اقتدا گذشته انبیاء به صبر در که تراست.»جمیال

 شـربت  کـه  بـود  صبر .»جمیل فصبر« داد رهایی االحزان بیت از را یعقوب هک بود صبر.رسیدند
 رسـانید  اسـماعیل  گـوش  به فدا نداء که بود صبر .»صابرا وجدناه اان« یختر وبای  مذاق بر شفا

 بـه  کـه  رسـاند  مأوی جنت به بلوا از را انسان که است صبر .»الصابرین من شاءاهللا ان ستجدنی«
 »الصابرین یحب اهللا و« نویسند محبت منشور را او امروز .»الصابرین ربش و«خوانند فرا او گوش

 .»الدار عقبی فنعم صبرتم بما علیکم سالم« دهند خلعت این فردا و
 ،تقـوی  اهـل  کـه  بـردار  خلق از دل ،سپار بدو دل ،مباش متکی خود اعمال به سالک ای

 ،شـدنی  منقطـع  ،شو منقطع سالک ای .»تبتیال الیه تبتل و ربک اسم واذکر« اند  انقطاع و تبتل اهل
 درجمال انهار و اشجار همه آن   با جنت .است حق طریق سالک عالیه مقامات از انقطاع که زیرا
 از خـاری .بلـرزد  شـان ای  هـای   سینه احتراق از انکال و اغالل همه آن   با دوزخ و نیاید شانای  خیال
 .نرسد شانای دامن به غرور و کبر بیشه

 بـه  دنیـا  در هرکـه  ،نفس آتش نام به است آتشی را نفسی هر دنیا رد که بدان سالک ای
 نفـس  آتش مجاهدت و ریاضت آب به که هر و رسد عقوبت آتش به ،باشد سوخته نفس آتش

 .بنشاند عقوبت آتش عقبی در ،بنشاند
آب بـه  بتـوانی  عقبـی  در تـا  بنشان نفس آتش ،ریاضت و مجاهدت به امروز سالک ای
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 تغـابن  ،امـروز  تغافـل  سـالک  ای  هـان  .بنشـانی  را عقوبت آتش ،معرفت و تقوی نور و رحمت
 دل رقیـب  و تـو  سـر  شـاهد  تعالی و تبارک خدای !نیستند غافل تو از که مباش غافل ،فرداست
 .باشد تو حال شامل حق جمال نظر آنی هر که باش چنان باری .نداد می و بیند می ،توست

 بادیـه  میـان  در مرکـب  هزار با و ای  فرومانده بطل راه قدم اولین در که آن   ای  باش بیدار
 فرورفته دریا به غواصان همه آن   با ،روی می بیراهه چراغ و شمع هزار با ،ای  شده منقطع تکلیف

 !ای داده دست از نیز را خود ،ای نیاورده بدست چیزی که آن بر عالوه و
 جان و دل و یدهخر غرور شراب ،سرور شراب جای به ای   ،برگشته زود و آمده دیر ای

 را حقیقـت  تـا  نـه  فراتـر  قـدمی  »االخـره  علـی  الـدنیا  الحیـوه  اسـتحبوا  همانب ذلک« داده باد به
 .فردا دیگری و است امروز یکی ،شراب .ریزد دل جام در ازل ساقی که است آن   شراب.بازیابی
 .»طهورا شرابا ربهم هم-سق و« رحمان کف از فردا ،روان لطف نبعم امروزاز

 صـنایع  شواهد جز او گاه نظاره که کسی .نگر صانع به ،منگر صنایع شواهد به سالک ای
 مـن  کـل « فناسـت  معـرض  در صـنایع  شواهد آن   .نیست راهی جوانمردان راه در را او ،نیست

 .»واالکرام ذوالجالل ربک وجه یبقی و انفها یعل
 تباه پروین عقد .نوردند در اغبر بساط این   و گشایند فرو اخضر قبه این   تا سالک ای  باش

 یـوم «شـود  نقد خدا وعده این   تا زنند سمک بر سماک و ،کنند سیاه خورشید و ماه چهره ،کنند
 .»واجفه یومئذ قلوب« گردد عیان خبر این و »الرادفه تتبعها الراجفه ترجف

 اختیـار  در تعـالی  و تبـارک  خـدای  کـه  را هـایی  نعمـت  و ودایـع  آن   آر بیاد سالک ای
 مراقبـه  ،بـاطنی  طهـارت  و تقـوی  ارکان از که بدان و را محاسبه مقام آر ادی به .است توگذاشته

 هالکـت  بـه  وگرنـه  باشـی  خویشتن مراقب حال هر در باید .گویند سعادت نور را آن   که است
 ،بـاش  خـویش  دل مراقـب  .اسـت  بـودن  دل حـرم  پاسبان و نفس کشیدن کشیک ،مراقبت.افتی

 دشـمن  از .کننـد  ویـران  را تـو  دل غفلتی کاند  به و اند  کمین در دشمنان که شو دل حرم پاسبان
 همـه  .»فسـهم ان سـیهم انف اهللا نسـوا  کالـذین  تکونـوا  ال و« مکـن  فراموش را خدا و مباش غافل

 و ذات تطهیـر  در مراقبت با . آید بار به گرانقدر نیروی این هک است این   برای عبادات و طاعات
 .شد نخواهی لیخا خدا به نسبت ریب و شک از وگرنه خودبکوش سر

 بایـد  را راه کـدام  کـه  بـدان  سـعادتی  طالـب  اگـر  ،لقـاء  موعـد  و رضـا  مقام در سالک ای
 بـراق  سم گرد ،کشند تو دیده بر »ناضره یومئذ وجوه« لطف کحل امروز خواهی می اگر .اختیارکنی

بـر  را حقـایق  کـه  خـواهی  می اگر .مکش در اسالم بند و قید از پای و کش عقل دیده بر را اسالم
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 لهـم  و« که دهند قرار کسانی ردیف در ترا تا نما مزین تقوی زینت با را خود ،سازند آشکار تو
 دوش بر دست و  آید بیرون کی تا ،متواری عنایت پرده در سعادت فرشته آری .»ممنون غیر اجر
 .نهد که

ـ  قدم ،بودن دنیا متاع و مقام و جاه طالب و کاهلی و سستی با ،رفاه و آسائی تن با اما  هب
 مـردان  دسـتورات  و مصـائب  و شـداید  تحمـل  آماده را خود باید .گذاشت نتوان الهی عالم این
 یقحقی دوستان ،الهی رهبران که ننالی دوست زخم از باید .نمائی اوصیاء و انبیاء حضرات ،الهی

 که کسی:اند  فرموده بزرگان که ،گردی خاطر رنجیده آنان از گویند را حق که آنگاه مبادا .انسانند
 نتوان غواصی ،جان بیم با .نه حق عالم به قدم داری طاقت اگر است نامرد ،بنالد دوست زخم از

 تـوأم  حقـه  ارفعوم علوم با و تقوی با باید ،نمود نتوان سرافرازی ،گل و آب به عشق با و کرد
 .کرد منور را خود دل کانون ،عمل با

 یـاری  خـدا  از تقـوی  تحصـیل  بـرای  مـردم  ای  :فرماید می )ع(علی متقیان موالی حضرت
 .ابدی سعادت سوی به است مستقیمی راه فردا ،شماست پناهگاه تقوی امروز .جوئید

 خـویش  دل مـالزم  را تقـوی  ،بشـتابید  تقـوی  سـوی  بـه  مردم ای  :فرماید می بزرگوار آن
 کـه  آنـان  از ،جوئیـد  پیشـی  مرگ به تقوی با ،کنید درمان تقوی با را دل یها  یبیمار .قراردهید

 عبـرت  شـما  از فـردا  کنند می پیروی تقوی از که کسانی مبادا .بگیرید عبرت ،کردند راتباه تقوی
 .دبگیرن

 دوری تقـوی  از کـه  افـرادی  دربـاره  عبـرت  و تفکر به است اشاره نیز بسیاری آیات   در
 شـان ای  عاقبـت  ،نمودند ضایع را مردم حقوق باطل و حق تلبیس با و کرده ظلم که آنان .گزیدند
 لکـم  ضـربنا  و بهـم  فعلنا کیف لکم فتبین فسهمان ظلموا الذین مساکن فی سکنتم و« ؟شد چگونه
 »االمثال

. 
 قلـب  بـه  را اسـالم  دین .نمائید تابان را خود عقول تقوی با و کنید پیشه تقوی مردم ای

 ویرانـی  اساسـش  نـه  که است دینی اسالم چه .خود دثار نه سازید خود شعار و بچسبانید خود
 ،شـود  خـاموش  چراغهـایش  نـه  و گردد فرسوده آن   قوانین نه ،شود کن ریشه درختش نه ،دیاب

 .نگردد خاموش آن های قندیل و نپذیرد ویرانی هرگز که است بنیانی
 هالکـت  ورطـه  از را خویشـتن  الهـی  تفکـر  با ،کنید حذر آن   از و تردید از بترسید مردم ای

 تصـمیمی  و اراده خـود  از و بـرد  مـی  سر به ردیدت و شک عالم در که کسی .برهانید تردید و شک
 افـرادی .دهـد  می حرکت سویی به را او لحظه هر دریا سهمگین امواج که ماند را سنگی تخته ،ندارد

و شـک  معلـول  آنـان  شـکنی  عهـد  ایـن    ،شـکنند  مـی  را خـدا  عهـد  و نکـرده  وفا خود عهد به هک
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 .است تردید و شک بیماری از اییره مستلزم ،تقوی کمال به نیل .است مانای نقص و تردید
 نهـال  اگـر  کـه  هستند افرادی آری .برکنید دل از را زشتی نهال و بورزید تقوی مردم ای

 برکنـده  نفـر  هـزاران  دل از نهـال  آن   کـه  شـود  مـی  سـبب  ،کنند کن ریشه خود دل از را زشتی
 .»صدرک من بقلعه غیرک صدر من الشر احصد«شود

 وروسیاهیم خالی دست .نداریم ،رساند تو به را ما که واییتق آن   که معترفیم و مقر !الهی
 کـنم  تااجابـت  مـرا  بخوانیـد  : »لکم استجب ادعونی« ای  فرموده خود تو زیرا ،نیستیم ناامید ولی
 خـود  نواخت معانی و نوازد می را خود بندگان تعالی و تبارک خدای شریفه این آیه    در .را شما
 .آورد می در تجلی به تائبین در را

 شـما  کـنم  اجابـت  تـا  »مهلـه  بال لکم استجب بالغفله ادعونی« غفلت بدون مرا بخوانید
 یـا « دهـم  کثیر پاداش و پذیرم قلیل عمل ،بنده از که خدایم آن   من ،بخوانید مرا .مهلت رابدون

 نهـزارا  .قلیـل  را خـود  کثیـر  پـاداش  و شمارم کثیر را بنده قلیل عمل .»بالقلیل الکثیر یعطی من
 .بخرم کوهی به بنده از را کاهی اما ،نشمارم ای ذره و کنم نثار بندهبر نعمت

ـ   آمـده  مـن  رحمـت  در بـه  کـه  شکسـته  دل عاصـیان  ای  »لکـم  استجب ادعونی«  ای ،دای
 ،باشید که حالی هر در کجائید هر ،یکدله دوستان ای   ،دردمندان ای  .برده فرو گل به پا واماندگان

 .کنید پرواز من در گرد ،آئید من سوی به ،وانیدبخ مرا ،بال تیر خسته یا عطا غرقه
 بـه  را شـما  گویم پاسخ ،طاقت قدر به مرا بخوانید »لکم استجب ادعونی« من بندگان ای

 بـه  مـرا  بخوانیـد  .نـوال  و عطـا  به را شما گویم پاسخ ،سؤال و دعا به مرا بخوانید .فاقت کشف
 مگوی پاسخ ،موقت طاعات به مرا خوانیدب .تفضل و اکرام به را شما گویم پاسخ ،توسل و اعتذار
 .مؤبد مثوبات به را شما

 عشـق  لذت از لکن کردید یاد ما پاکی ،تقدیس آواز به سال هزاران اگرچه ،اعلی مال ای
 مـا  رحمـت  بـاب  پـیش  که شرمندگان ای   ،روسیاهان ای   ،تائبین ای  .ندارید آگاهی من وصال و

 کروبیـان  و بـاال  عـالم  فرشـتگان  سـاله  هزاران عبادات رچهاگ ،بینوا برهنه گدایان ای .دای  ایستاده
 فرشتگان و کروبیان عبادت هزاران به را عشق سوز این   .دارید عشق سوز ای  ذره لکن ،ریداراند

 .نشوید نومید کاران توبه ای  ،تائب عاصیان ای .ندهیم
 در را بســاط ایــن نباشــی تــو چــون فــردا .توســت بــرای کاینــات همــه ایــن !انســان ای

 حجـاب  روز امروز .چینند بر را آن   رفت دوست چون ،اند  گسترده دوست برای که بساطی.نوردند
خورشـید  چـون  فـردا  .نیایـد  کـار  بـه  واسـطه  ،اسـت  شـهود  روز فردا .ناگزیرید واسطه از ،است
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 ،نباشـد  عیان که است جایی در برهان اقامه ؟ آید کار چه به صورت تابفآ ،نماید طلوع معارف
 چـون  فـردا  ،آشـامید  مـی  و خوریـد  مـی  واسـطه  بـا  امروز ! آید کار چه به برهان آمد عیان چون

 .گوارا بیاشامید و بخورید : »هنیئا واشربوا کلوا« گوید خود او ،است روزشهود
 

 ءاعتال و اخالص در نیت نقش
 بشـریت  چادر ای   ،جمال مطلع ای   ،افضال منبع ای   ،اقبال دایره مرکز ای  »المدثر ها  ای  یا«

 و برخیـز  خـود  از آرزوسـت  مـا  قرب ترا اگر ،اختهاند  دل راه بر انسانیت گلیم ای   ،کشیده ربرس
 ،بـردار  دل راه از انسـانیت  گلـیم  ،بـازکن  خـود  از را بشـریت  چادر .خیز بر نیز برخاستن ازاین

 قـرب  آشـیان  بـه  و نمایـد  پرواز طلب هوای به ارادت عالم از و شود صحرایی دل مرغ گذارتاب
 .خودرسد
 اوزوال جالل قبال در ها جالل همه و ،بین غدر او قدر برابر در قدرها همه )ص(محمد ای

 .نیست جالل را کس او جالل با و نیست کمال را کس او کمال با .دان
 بـاخلق  ،شو یکتا دوست با ،دار خالی اغیار از را خود دل )ص(محمد یا »فطهر ثیابک و«
 امـروااال  مـا  و« گـردان  خالص خدا برای را خویشتن ،آسوده تعلق از و بیگانه خود از ،عاریت
 ادتبـ ع به امر ،شریفه این آیه     در را انسان تعالی و تبارک خدای .»الدین له مخلصین اهللا لیعبدوا

 گوهری ،گوهر بر است رنگ روش چون عبادت به نسبت اخالص روش .فرماید می اخالص و
 .نیست یبهای را اخالص بی عبادت ،ندارد بها ندارد رنگ که

 ودست بسوزاند است حق دون هرچه که بیفروزند مؤمن دل در که است آتشی اخالص
 ،شود منقادوی و مطیع نفس که است مقام این   در .کنند استوار اخالص رشته به ،محارم از را او

 لبـاس  ،فرونهد سر از کبر و نماید کن ریشه را حسد ، آید غالب بخل بر ،کند وداع را طمع عالم
 .یابد تقرب و بردارد دل راه از تفرقت اسباب ،دشوپ تواضع

 آن  از عبـارت  ،گـویی  را حق به بنده قرب اگر :فرمود ؟چیست قرب پرسیدند عارفی از
 صـحبت  اسـتغراق  و ،پنهـان  خلق از خدا با است خلوت ،آن و روان بدان اشارت و است آسان
 اشـارت  و عبارت ،گویی را ندهب به حق قرب اگر .نهان خود از اوست با مناجات و نیاز و وراز

 قبـال  در ،نزدیکتـرم  همـه  از شـما  بر من »قریب یانف« گوید خود که این   جز ستین راه رابدان
 نزدیکتـرم  آن   از شـما  بـر  من ،است دور بسیار آن   سیاهی از چشم سپیدی نزدیکی ،من نزدیکی

 .»الورید حبل من الیه اقرب نحن و«
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 ومحاسبه نیت کامل و دقیق بررسی امور سرآغاز ،قرب مقام به رسیدن و تقوی طریق در
 کننـد  محاسـبه  را شـما  کـه  ایـن    از قبـل  کنیـد  محاسبه را خود که است امر .است اعمال دائمی

 کـه  ایـن     از قبـل  ،کنید آماده مرگ برای را خود رفته مرگ استقبال به »تحاسبوا ان قبل حاسبوا«
 . آیدشما استقبال به مرگ

 افعـال  و نیـات  پیـدایش  زمینه نیز صفات و ،اوست نیات ساسا بر انسان اعمال محاسبه
 مـراد  بدانـد  کـه  ایـن    و اوسـت  صـفات  و نیت به مربوط انسان حسابرسی اولین نروای  از .است

 .دهد می ترجیح مرگ بر را زندگی چرا و است کدام او تکالیف و وظایف و ،چیست اززندگی
 آرزوهاو و وظایف و تکالیف ،سازد مشخص را خود معنوی و حقیقی هدف باید انسان

 کـه  اسـت  مقـام  ایـن    در .است زنده امیدی و آرزو چه به که بداند نموده معین را خویش آمال
 معلـوم  بـرایش  »الالضـالین  و علـیهم  غیرالمغضـوب  علـیهم  مت-عان صراطالذین« حقیقی معانی
 :گردد می

 عـالم  رد او ،اسـت  حـق  بـه  وصـال  و طریـق  مراحـل  طـی  ،زندگی مراد که دریابد اگر
 بـه  »الضالین« ردیف در ،نداند را زندگی مقصود اگر .برد می سر به »علیهم عمتان صراطالذین«

 جرگـه  در ،اسـت  تقـوایی  غیـر  مراحـل  طـی  زنـدگی  از هـدف  کـه  پندارد اگر و ، آید شمارمی
 .گردد می وبسمح »علیهم المغضوب«

 خـود  قـی حقی هـدف  کـه  شـده  کرامـت  او به عظمی نعمت این هک کسی حال به خوشا
 خـاطر  اطمینـان  بـا  ،نمـوده  مشـخص  راه ایـن    در را خویش تکالیف و وظایف ،است رادریافته
 نـه  را زندگی که است آن   او نشانه و عالمت .است گرفته قرار حق و تقوی و الهیه عقل درخط
 مکـارم  دعـای  در )ع(سـجاد  حضـرت  که چنان ؛خواهد می خدا به نرسید برای که زندگی برای

 وآنگاه شود صرف تو اطاعت و عبادت در عمرم که ده توفیق آن   مرا الهی :کند می عرض اخالق
 کـه  آن   از قبـل  بـری  خـود  سوی به مرا که کنم می مسئلت تو از ،گردد شیطان مرتع بخواهد که

 .گیرد فرا مرا تو غضب و خشم
 خـود  حقیقـی  هـدف  هنـوز  و نساخته مشخص خدا به نسبت را خود موضع که انسانی

 یهـا   یبیمار با تواند می چگونه ،نماید تنظیم آن   به نیل برای صحیحی برنامه تا هنداد راتشخیص
 تنظـیم  ،هـدف  تشخیص در تالش مرهون امر این   در موفقیت ؟یابد تقرب و کرده مبارزه روانی
 سـایر  و تکبـر  از پرهیز و کردن مشورت امور انجام در ،برآمدن عمل و علم مقام هب ،الهیه برنامه
 .است اخالقی رذایل
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 رابـه  کس سه فرماید می متقیان موالی حضرت نروای  از ،باشد اهلش با باید مشورت البته
 ازتهـی  و منصـرف  احسـان  از ترا بخیل زیرا ،را حریص و ترسو ،بخیل :مده راه مشورت محفل
 را حـرص  حـریص  و ،نمایـد  تضـعیف  کارهـا  در را ات روحیـه  ترسـو  ،بترسـاند  فقر و دستی

 اسـت  صـفتی  یـک  هر ترس و بخل و حرص فرماید می نیز و .دهد نتیز نظرت در باستمگری
 و فقدان از ناشی که خدا به سوءظن لکن ،باشد آنها از یکی فاقد فردی است ممکن که جداگانه

 .است حریص و بخیل ،ترسو فردی چنین بوده رذیله صفات این جامع ،است مانای ضعف یا
 ،اسـت  خودخـواهی  و طلبـی  برتری گیزند از مرادش و دارد الهی غیر اهداف که کسی

 جلـب  زنـدگی  از مقصـودش  کـه  فـردی  اما ؟نباشد حسود و خودخواه ،متکبر تواند می چگونه
 افـرادی  بنابراین .دنیاست حب از وارسته او ،نیست راهی او در را نقائص این    ،خداست رضای

 بررسـی  از آنان ،رندب می رنج خود حسد و تکبر از و نیستند موفق رذیله صفات با مبارزه در که
 .غافلند خود نیت دقیق

 و روحیـات  و افکار دهنده تشکیل فرهنگی عوامل دقیق بررسی ،نیت در اخالص الزمه
 استحکام ،ملل و اقوام میان رایج بسیار های  پدیده از یکی چه .است زندگی در آدمی های  نگرش
 .ها سنت و عقاید و رسوم و آداب مانند ،است فرهنگها رسوبی

 آن  حقانیت و اصالت بر دلیلی ،ای  جامعه یا قوم در فرهنگ یک استحکام و رسوخ دمجر
 در عینکـی  شـکل  به آنان برای ،کند نفوذ مردم روانی ابعاد اعماق بر فرهنگی وقتی زیرا .نیست

 و گذشـته  فرهنگهـای  از بسـیاری  تحلیـل  و بررسی .نگرند می جهان و انسان به آن   با که آید می
 بـه  تکامـل  مسیر در بزرگی موانع که است اساس بی موضوعات و مطالب وجود نمایانگر یکنون

 .آورد می وجود
 جهـت  بـه  امور آن مثبت ظاهر به رابطه جمله از است بسیار فرهنگی رسوب این   عوامل

 امابـا  ،دیگر برخی مطلوبیت استمرار و دوام یا ،زمان از مقاطعی در آنها از بعضی بودن ضروری
 انگاشـتن  نادیـده  سبب قومی تعصب یا و کنند اثبات را آن   بودن خطا اند  تهنتوانس ،زمان گذشت

 از را خویشتناند نتوانسته نیز شهوات بند اسیران از بسیاری .است گردیده تاشتباهاً و هااخطآن 
 .کنند آزاد خردان بی آن زنجیرهای

 را خـود  عهجام بر حاکم فرهنگ باید ،است تکامل مسیر به ورود آماده که کسی بنابراین
وجـود  بـه  حـق  مسیر در موانعی تا بگذارد کنار را آن   دلیل بی رسوبات و دهد قرار تحلیل مورد
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 بزرگـو  مغزهای در حتی ،بیگانگان از باالخص ،تقلید واسطه به فرهنگ این همتأسفان اما .نیاورد
 بـرداردو  گریبانشـان  از دست آسانی و زودی این هب رود نمی احتمال که کرده نفوذ چنان درتمق

 مقامـات  هنـوز  و آینـد  مـی  هـا  قـرن  پـی  در هـا  قـرن  .بسـپارد  تعقـل  و تفکر دست به را آنان
ـ  غالباً ،اجتماع های  مدیریت  در پـوالدینی  سـد  چـه  ،تقلیـد  چنـین  کـه  انـد   نیفتـاده  فکـر  ایـن  هب

 .آورد می وجود هب مسیرتکامل
 وپنـد  خویشتن زانهرو محاسبه ،تعقل و تفکر به دین بزرگان و مجید قرآن توصیه اتصاال

 کـه  اسـت  کسـانی  نصـیب  توفیـق  ایـن  هالبتـ  .است گذشتگان حرکات نتایج از گرفتن عبرت و
 در کـه  کسی : »بالعقل ع-ینتف لم نفسه یهذب لم من« کوشند می نفس تزکیه و اخالق درتهذیب
 .است نبرده سودی خود عقل از او ،کوشدینم نفس تهذیب

 مسـتلزم  حسـابگری  چنین زیرا ،است تکاملی شدر عوامل مهمترین از یکی نگری آینده
 عوامـل  کـه  کنـد  مـی  زنـدگی  لحظاتی در آدمی ،فعلیت این   بدون .است باطنی نیروهای فعلیت
 بعد لحظه به او کشیدن برای دیگر ناآگاه عوامل و اختهاند  حاضر حال به گذشته از را او ناآگاهی
 .است ارکراند دست

 تـوبیخ  را قهقرا به حرکت و نگری عقب ،مجید رآنق آیات   از بسیاری در متعال خداوند
 ونظر غده یومه فی راقب و« فرماید می متقی انسان درباره )ع(امیرالمؤمنین حضرت .است فرموده
 نـده ای  بـه  ،پـیش  به حرکت در و بوده فردایش مراقب کند می زندگی که روزی در : »امامه قدما
 .نگرد می

 همـه  بسـیج  .اسـت  حیـات  وحـدت  شـدن  یمتالشـ  موجب ندهای  و گذشته از گسیختن
 ،شده حق مسیر در بزرگی خال پیدایش سبب نیز حاضر لحظه از گسیختن و دو آن   به قوانسبت

 ایـن   .است ذهن از هایی سایه خطور مانند ندهای  و گذشته به نسبت انسان شناخت ،حالت دراین
 گذشـته  در آنها للع که امروزی های  معلول از است بریدن حقیقت رد ،گسیختگی و توجهی بی

 .یابد می تحقق ندهای در آنها معلوالت که کنونی علل از است گذشتن و ،یافته تحقق
 برمبنای انسان شخصیت سقوط و اعتالء و کیفر و پاداش تعلق ،دیگر اهمیت با بسیار اصل

 بـرای  اقـدام  آمـادگی  و تصمیم یعنی نیت .است روانی و مغزی های  فعالیت نوع از که اوست نیت
 اتخـاذ  بـه  انسـان  محـرک  کـه  هـدف  یکی :است موضوع دو به مربوط آن   ارزش و ،هدف به یلن

 ،انسـان  اگرانگیـزه  .است روانی و مغزی زیربنای به مربوط که انگیزه دیگری ،است امداق و تصمیم
ــال ــی کم ــواهی و طلب ــد خیرخ ــت ،باش ــی ارزش دارای نی ــت ذات ــرف اس ــر ص ــناز نظ    ای
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 و شـرطلبی  ،اقدام و تصمیم اگر ولی .نرسد یا برسد آن   به و اشایستهن یا باشد شایسته هدف که 
 هم خیری هدف به اقدام این   ولو است زشت روانی و مغزی یربنایز چون ،باشد درونی پلیدی
 .است ارزش بی باز ،شود منتهی

 ماان«اند  فرموده الهی پیشوایان :داند می درونی انگیزه به مربوط را مکافات اصل نیز اسالم
 »للجسـد  کالروح للعمل ه-ی-الن« .است نیات به وابسته اعمال ارزش محققأ : »بالنیات العمالا
 آنچـه  بـا  و : »العباد تجاز الصدور فی بما و« .است جسد با روح رابطه مانند عمل با نیت رابطه:

 حاصال تواند نمی بدن زیبایی را فاسد روح زیرا ؛شوند می داده مکافات است بندگان های  درسینه
 .رود می بین از روح زیبایی واسطه به جسد زشتی ولی ،کند

 شکسـت  احساس و نومیدی و یأس شدن کن ریشه ،نیت مبنای بر مکافات مهم نتایج از
 جبران و بزرگ اشتباه این .سازد می تباه و افسرده را معمولی افراد که ،است هدف به نیل عدم از

 خواسته محسوس تجسم و اهداف فیزیکی تحقق در را سعادت آنان که است آن   از ناشی ناپذیر
 بـه  نیـل  عـدم  و العـاده  فـوق  زحمـات  تحمل وجود با لذا و ،پندارند می دیدگانشان برابر در ها

 .نمایند می محکوم شکست به را خویشتن ،هدف
 عمـل  :جملـه  از اسـت  بسـیار  ،کرده یاد انسانی های  ارزش عنوان به مجید قرآن را آنچه

 : »سـلیم  بقلـب  اهللا اتی من اال بنون ال و مال ینفع ال یوم« سلیم قلب و خیرات در مسابقه ،صالح
 قلـب  بـا  کـه  کسـی  مگر ،فرزندان نه و دهد سودی را انسان مال نه که است روزی ،روزقیامت

 . آیدالهی پیشگاه هب سلیم
 درونی انگیزه مبنای بر را مکافات اصل اسالم که است این   نقلی و عقلی ادله همه نتیجه

 مراتبـی  را الهی انگیزه .نماید می معرفی سلیم قلب عالئم از را یشهاند  و نیت در اخالص ،دانسته
 بهره یهال فرهنگ از واالیی مراتب از که دارند بیشتری برخورداری الهی انگیزه از افرادی ،است
 شـان ای  فـرامین  از تبعیـت  و بزرگـان  عالیـه  تعالیم ،الهی رهرو سرمشق ،طریق این   در .باشند مند

 .است
 

 یمعنو وقفه آثار و علل
 سـالک .اسـت  کمال سوی به حرکت و نوخواهی ،تجددطلبی همانا انسان فطریات جمله از

 علوم ازلحاظ هم و قلب نورانیت و مانای  نظر از هم ،نماید پیشرفت آنی هر در نفس آخرین تا باید
ــارف و ــه مع ــه .حق ــرای البت ــداری ب ــن خری ــای ای ــی گوهره ــرمایه ،اله ــت الزم ای س و اس
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 آنـی  هـر  نبـوده  پایـدار  سـرمایه  ایـن    لکـن  .اوست عمر ،سالک سرمایه گترینربز ،میان این   در
 .نگیرد قرار جایش به معادلی بسا چه و است درکاهش

 جـز  هسـت  آن   مجـدد  حصـول  امکـان  ،رود دسـت  از کـه  هرچیزی :اند  فرموده بزرگان
 پـی  در هـا  حسـرت  الهیـه  عظیم مایهسر این   اتالف .نباشد بازگشتی را آن   هرگز که عمرگذشته

 اکتسـاب  به موفق ،آن قبال در آدمی که این   مگر است مغبونیت هم آن   معادل کسب حتی ،دارد
 سـوی  بـه  حرکت آری .یابد فزونی نورانیتش و معنویت مدام روز و شب و گردد گوهرباالتری

 و حرکـت  اال و بـدارد  مقـدس  و پـاک  را فطریاتش انسان که آن   بر مشروط است فطری ،کمال
 .است نزولی تمایلش

 بـدان  و جسـته  ظـاهری  تبدل و تغییر در را تکاملی حرکت ضرورت نظران کوته برخی
 تکامـل  و پیشـرفت  وسـیله  ،نوخـواهی  و تجـدد  و تغییـر  هـر  کـه  حـالی  در ،نماینـد  می افتخار
 باشـد  معنویـات  با توأم که شود می محسوب تکامل وقتی ظاهری شؤون در تبدل و تغییر.نیست
 .تسا تنزل معنی در وگرنه

 ،کنـد  حرکـت  الهـی  استاد ارشادات و اوامر و الهی احکام طبق بر حق طریق سالک اگر
 افـزوده  او عشـق  و طلـب  و ارادت مراتـب  بـر  روز هر و رود می پیش مانع و وقفه بدونمسلماً

 ،اسـت  العـاده  فـوق  مغبونیـت  دلیـل  روز دو تسـاوی  حتـی  ،وضعی و حال در توقف .شود می
 موقـع  آن   در کـاش ای  .باشد برابر او دیروز با امروزش که کسی حال به داب :اند  فرموده بزرگانلذا

 افـزایش  یـا  ثبـات  لکـن  ،بماند ثابت او در مرتبه آن   نورانیت و نماید توقف حال یک در انسان
 .است طلب تداوم مستلزم ،آن نورانیت

 کـاهش  یـا  حـال  یـک  رد توقف همه از تر مهم ولی ،است بسیاری علل را معنوی وقفه
 وصـول  تصور به خود معلومات و عقل به اتکاء یکی :گیرد می سرچشمه جهت دو از ،نورانیت

 در الهـی  منبـع  تـرک  دیگـری  .دیگـر  منبـع  از فـیض  کسـب  از بازماندن نتیجه در و مقصود به
 .اولی از تر نازل منبعی به تمایل و توجه یا و ،نفس و شیطان اثروساوس
 فـرع  سوی به نموده اعراض اصل از انسان ،که بسا نفس اغوای و نشیطا وسوسه اثر در
 سـبب  تخـیالت  ایـن     ،نماید اقبال باطل به و اعراض حق از ،بدتر مراحل در بلکه ،کند حرکت
 پـس  ،دارد العاده فوق مغبونیتی از حکایت روز دو تساوی وقتی بنابراین .گردد می تنزل و وقفه

 !بود خواهد هچگون آن از بدتر و تر لزنا مراتب
 ،امور باطن و مغز مالحظه و ظواهر به اکتفا عدم به است منوط تنزل و وقفه از مصونیت
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 ،منـابع  آن   .نیست پذیر امکان معنوی و باطنی اصیل های  سرچشمه از علم اخذ بدون مهم این   و
 راتحضـ  دوش بر امانت سنگین بار ،آنان غیبت در و اند  السالم علیهم اوصیاء و انبیاء حضرات

 لکن ،است صادق بشر ابناء همه به نسبت معنی و اصل در امانت آن   پذیرش گرچه .است ءااولی
 .ندارد فعلیت و نبوده جمع همه در امانتداری آن شرایط عمال

 بـه  وقـوف  و آشـنایی  ،آنها جمله از که است شرایطی حصول مستلزم الهی امر هر انجام
 و اصول اتصال بدون آنها به آشنایی صرف البته .است امر آن  جزئیات و کلیات و فروع و اصول
 .باشد مثمرثمر تواند نمی ،یکدیگر به فروع

 بـه  و آشـنا  امـور  فـروع  و اصـول  به که است مقامی واال شخصیت آن   ،الهی اصیل منبع
 ؛اسـت  معرفتـی  و علـم  چنـین  بـا  آمیختـه  حرکـاتش  تمـام  و بـوده  واقـف  هـم  بـا  آنها ارتباط
 .است پذیرفته را الهی امانت سنگین بار که است رایطیش واجد فرد اوهمانمسلماً

 الهـی  اصـیل  هادی آن   حق توفیق به الهی درگاه از بصیرت استمداد با باید حقیقی طالب
 مدام شده مصون معنوی وقفه از تا ،نماید فیض کسب و تبعیت او از کمال حد در و بشناسد را
 دعـوت  خدا طریق به که فردی زیرا است خدمتگزاری ،استفاضه این هنتیج .باشد ترقی حال در
 .است کمک و خدمتگزاری برای حقیقت رد ،شود می

 بـه  اکتفـا  ،حقیقـت  بـه  وصـال  و موفقیت از بازماندن و معنوی وقفه علل سایر جمله از
 مقاومـت  و تحمـل  و صـبر  ،راه این   در .است امر تعقیب عدم و خستگی ،مقدماتی های  موفقیت
 نمایداز توجه راه این   دقایق و ظرائف به باید سالک .است الزم اربسی حوصله و ناپذیر خستگی

 :که این هجمل
 .وصال برای است علتی صبر - اول
 جادموانعای  برای است علتی ،آن در تصرف و اهمال که است طریقتی ،عرفان عالم - دوم

 .وصال در
 .مقصد راه ساختن دور برای است عاملی ،عرفان عالم در تغافلی کاند - سوم

 .روح در معنی اثرات کاهش برای است سببی ،نیت تغییر ،معرفت عالم در - چهارم
 .یقین مقام در جز تکذیب و تصدیق نبودن جایز - پنجم
 .معنوی آثار رؤیت طریق از جز تصدیق در یقین حصول نبودن میسر - ششم
 عقـل  صـحیفه  در که ،آثارش طریق از جز تکذیب در یقین ادراک نگشتن معلوم - هفتم

 .نباشد آن از اثری
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 اقو هماهنگی در اخالص تجلی
 حیـات  .تجزیـه  غیرقابـل  برخی و ندها  یتجز قابل بعضی ،باطنی و ظاهری اشیاء بین در

 مجموعـه  یـک  در متشکل واحدهای مانند ،آن متنوع ابعاد که نشدنی تجزیه است حقیقتی آدمی
 و نیسـت  جـدا  اصـل  این   از نیز عقلت حیاتی و مهم نیروی .مؤثرند یکدیگر در مرتبط و پیوسته
 تعقـل  از انتظـار  مـورد  مقاصـد  پاسخگوی بوده ناقص ،انسان درونی ابعاد با نگیههما لذابدون
 .است دیگر نیروهای با آن هماهنگی به منوط عقل زبان از حقیقی پاسخ استماع .بود نخواهد

 منطقـی  نتایج منتج ،نهبینا واقع های  یشهاند  بدون نیز آدمی حیات اصیل نیروی این    ،اراده
 کـه  ،سراشـیبی  و پرتگاه در است ای  کننده هدایت بدون ماشین حرکت بسان بلکه ،بود نخواهد

 .دهد می سقوط نابودی هولناک های دره به را آدمی موجودیت
 کــه آنجــا تــا ،اســت ضــروری نیروهــا ســایر و اراده و تعقــل بــین همــاهنگی بنــابراین

 عـدم  معلـول  ،رذیله صفات و است نیروها این   هماهنگی و ارتباط سبب به حمیده ظهورصفات
 .آنها ارتباط

 بـه  را هریـک  و نکـرده  قطعـه  قطعه زمان مرور با را خود عمر که باشد آگاه باید سالک
 .رسـاند  اعلـی  حـد  بـه  را خـود  بصیرت مراتب خدا از استمداد با بلکه ،نسپارد زمان از ای  برهه
 هـیچ  ،وجـودیش  دیگر نیروهای با هماهنگی و ارتباط ونبد که کند عهد الهی پیشگاه در اوباید
 .است محال آن تجلی یا معنی حصول ،صورت آن در چراکه ،ننماید تعقلی و دهاار گاه

 ای  هرقیافه و سازد نمی خودپرستی و خودبینی ،سازی ظاهر ،ریاکاری با معنی هرگز آری
 یهـا   یبینـ  واقـع  و ها آگاهی رابرب در را خود مقاومت زودی به ،گیرد خود به را اشکال این هک

 اذا و عماتحته یشف الریاء ثوب« .گشت خواهد آشکار پرده پشت واقعیات و داده دست از مردم
 را آن   اگرتـو  ،دهـد  می نشان را خود زیر که شفاف است لباسی ،ریا لباس : »عار کانف به سبتل

 را دیگـران  که آن   از بیش آنان ،ببرند خود آبروی ریاکاران سرانجام .عریانی و برهنه قطعاً پوشی
 .اند زده روحی تدریجی خودکشی یک به دست داده فریب را خود ،بفریبند

 غافل ،دانند می مطلق مطلوب را دنیا برخی که نیروهاست این   هماهنگی و ارتباط عدم از
 مشهود آن از چیزی دیگر شده برچیده سرعت به که است ای گسترده سایه همچو دنیا که این   از

 مسـیرزندگی  در آن   دادن قـرار  کـه  ،دنیـوی  زنـدگی  بـه  اعتنـایی  بی معنای به نه این هالبت .نباشد
 .است آن محصول ابدیت که است اصالتی از برخورداری و یواخر

اشعه تابش دراثر تواند می ،بسیارخشن های  سنگالخ و ها خارستان تمام با طبیعت پهنه
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 در .بـودی  ندیده که بینی آن   طبیعت از آنگاه ،دهد نشان را خود ماورای گشته شفاف ،روح
 و سـلیم  عقـل  شـنوای  گـوش  بـا  ولـی  ،شـنوی  می را طبیعت های  نت آهنگ که است مقاماین  

 و مقـام  بـه  عشق و ،شهوات اشباع در باری و بند بی وسیله به که مادی گوش این   با نه ،وجدان
 .است داده دست از را خود شنوایی و حساسیت ،وخودپرستی شهرت

 آنـان  ،اسـت  اعلـی  حد در آنها حیات ابعاد هماهنگی و ارتباط که مردانی حال به خوشا
 اسـتقامت  ،خالصـانه  انجـذاب  ایـن  هنتیجـ  .شنوند می اعلی حد در را طبیعت های  نت اینمسلماً
 روشنائی به مبدل ها تاریکی نبوده انسان معبود ،هوس و هوی دیگر که است مقام این   در .است
 الهی اسرار که است مقام این   در .نشود باطنی و ظاهری دشمنان مغلوب او تموجودی ،گشته ها
 قلـب  اسـتودعته  اسراری من سر االخالص« آمده قدسی حدیث در که چنان ،گردد متجلی او در
 ودیعـت  بـه  ای  بنـده  قلـب  در را آن   ،مـن  اسرار از است سری اخالص : »عبادی من احببت من
 آنـان  دل در الهـی  نـور  و خداینـد  سـر  دارای ،اخـالص  نصاحبا آری .رماد دوستش که نهم می

 بـه  ،روح واالی فعالیـت  معلول ،آن متداول و ساده معنای از فراتر اخالص چنین .است متجلی
 اصـیل  وابعـاد  نیروها که است کسانی آن   از اخالص این   .است نفسانی امیال از درگذشتن سبب
 تربیـت  و تعلـیم  اهـل  آن   از حقیقـی  خـالص ا ؛هماهنگاند و باهم اطبارت در همیشه آنها حیاتی
 .است

 ربـانی  عنایـت  مسـتلزم  ،اسـت  متجلـی  الهـی  اولیـاء  در کـه  آن   عالیـه  معنی به اخالص
 و اهللا واتقـوا « داد هـم  تعلـیمش  ،فرمـود  عنایـت  اخالص را هرکه تعالی و تبارک خداوند.است

 شدن پاک با که است یدرون سارهای چشمه الیروبی عامل یگانه اخالص بنابراین .»اهللا یعلمکم
 کـه  است قدسی روح آن   ،اخالص .گردد می متجلی انسان درون در ناب های  عرفتم انبوه ،آنها

 .رهاند ناگوارمی حوادث و متنوع رویدادهای و دنیا های نشیب و فراز و طبیعت قهر از را انسان
 شـان ای  نیروحـا  ابعـاد  کـه  کسـانی  از ورزیـد  اجتناب و بترسید :اند  فرموده چنین بزرگان

 و مغـزی  یها  یانرژ تمام که هستند مردمانی شانای  از قسمی .ندارد ارتباط و هماهنگی بایکدیگر
 چنـین .برند سودی آن   از خود که آن   بدون ،اندازند می کار به دیگران سود راه در را خود روانی

 کـه  هـوس  و هـوی  اهـل  برای فداکاری و خدمت .نیست اخالص و الهی تفکر معلول عالیتف
 خـود  بشـری  جوامـع  برابـر  در کـه  انسانی اما .است الهی غیر امری ،گردد می آنان طغیان ببس

و عوض انتظار ،آن تبادل در ننموده دریغ فداکاری و خدمت گونه هیچ از ،داند می الهی رامتعهد
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 .بهاست و مبادله فوق یابد انجام الهی تعهد با که خدمتی زیرا ،ارددن بهایی
 بـه  حـق  آمیختن از و سازد شهود قابل را واقعیات ،رسد کمال به راگ یشهاند  در اخالص

 اثـری  کـه  نابینایـان  متأسـفانه  .رسـاند  کمـال  بـه  را انسان بصیرت مراتب ،کرده جلوگیری باطل
 بینایـان  بینـایی  آنـان  حتـی  ،کننـد  معالجه را بینایان خواهند می ،نیست مشهود آنها در ازبصیرت

 !کنند می تعیین درمان و دارو شانای برای کرده تلقی اریمرابی
 عنایـت  را شـما  اخـالص  ایـن  هکـ  زمانی بدانید و بکوشید اخالص در الهی سالکین ای

 بایـد  .ندهنـد  هرکسـی  بـه  را منصب و مقام این هالبت ،گرفت خواهید قرار امتحان مقام در ،شود
 .سپاریدب خدا به را خود هم مقام آن در و کنید آماده امتحان برای را خود اعلی درحد

 : »اخالصـها  ممتحنا شهاده« کند می عرض چنین خویش خدای به الموالی مولی حضرت
 در ولی است اخالصی چنین طالب ،الهی سالک .دهم می شهادت خدا به شده امتحان بااخالصی

 چنـان  طالـب  اگـر  بنـده  ای  :کـه  رسـد  دل گـوش  به ندا این   تفکر کمی با ،درخواست این   قبال
 .ای بیرون طبیعت دومحد حوض از ،اخالصی

 روحـانی  بعـد  الیتنـاهی  اقیـانوس  به پا و  آید در به طبیعت محدود حوض از انسان اگر
 اقیـانوس  بـه  را او کـه  ،نگـردد  حـوض  آن   خشکیدن سبب تنها نه بدان ورود که دریابد ،گذارد

 نـین چ .دهـد  حرکـت  »راجعون الیه اان و هللا اان« مسیر در و داده پیوستگی روحانی بعد الیتناهی
 کننـد  مغلـوب  تواننـد  نمـی  را مخلصین ،قرآن صریح های  طبق بر چه ،نیست انحراف ابلق انسانی

 .بدهند مغزی وشستشوی
ـ   مفاد به درونی سارهای چشمه ،کند وفا خود عهد به اگر حق طالب  علـم  و« کریمـه  های

 درمـان  و درد تعـالی  و تبـارک  خداوند شده الیروبی ،خداست علم منابع که »کلها االسماء آدم
 دوای : »تبصر ال و منک دائک و تشعر ال و منک دوائک« فرمود خواهد روشن او به را زندگی

 .بینی نمی ولی توست از تو درد و ،فهمی نمی ولی وستت از تو درد
 
 تاراد محرک ،عدالت

 کـه  چنـان  .است محبت و اشتیاق و ارادت الهیه محرک عوامل مهمترین جمله از عدالت
 مبدأشـروع  مهم نکته ولی ،است عدالت در متمرکز حمیده صفات تمام ،گذشت قبلی فصول در
 .است آن کاربرد روش و

دقـت  آن   مبـانی  و میـزان  بررسـی  و دیگران با خود ارتباط چگونگی به باید الهی انسان
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 را اجتمـاعی  زندگی تشکل صرفمسلماً ؟چیست ها انسان با ارتباط در الهی میزان اصوالً .نماید
 بهزیسـتی  برای استعدادها و قوا هماهنگی و مزاحمت عدم بر آن   مبنای زیرا ،نیست ییتوانااین  
 تـاکنون  ،حقـوق  فلسـفه  و اجتماعی علوم متفکران اعتراف به .است شده نهاده مادی دگینز در

 .بردارد تکامل راه در گامی نتوانسته تشکلاین 
 هـا  انسـان  معنـوی  و روحـی  تربیـت  تـوان  ،اجتمـاعی  سازماندهی این   از برآمده قوانین

 کیفـری  تهدیـد  بـه  نیـازی  تا بزداید آنان درون از را طغیانگری حس مثال که طوری به ،راندارد
 صـمیمیت  و صـدق  کـه  نیسـت  تربیتی قدرت آن   را معمولی قوانین چنین .نباشد جبری وعامل

 .نماید شکوفا آنها ذات رد را انسانی وخلوص
 حیـوانی  تمـایالت  و هـا  خواسـته  مبنـای  بر ندتوا نمی انسانی روابط در الهی میزان پس
 سـنخ  از ای  مقولـه  الهـی  میـزان  .اسـت  انسـان  الهی حیات کننده مختل همه نهاای  زیرا ،قراربگیرد

 تکامـل  عـالم  از و هـا  انسان های  جان از را ها پدیده این هچ ،باشد نمی طبیعت عالم های  پدیده
 .نیست ریبخ

 فرزند به امیرالمؤمنین حضرت که چنان ،نیست »حقیقی من« جز الهی میزان ،حقیقت در
 تحـب  مـا  لغیـرک  فأحبـب  غیرک بین و بینک فیما اانمیز نفسک اجعل بنی یا« فرماید می خویش
 قـرار  میـزان  را خـود  نفـس  ،ها انسان با ارتباط در من فرزند ای  : »لها تکره ما له واکره لنفسک

 خـود  بـر  کـه  را آنچـه  و بـدار  وسـت د نیـز  دیگران به داری دوست خویشتن برای را چهنآ.ده
 .ها انسان با ارتباط در تکامل عوامل ترین درخشنده است این .مدار روا دیگران به نپسندی

 عدلـه  اول انفکـ  العدل نفسه الزم« فرماید می )ع(مؤمنان امیر حضرت عدالت اجرای برای
 نفی عدالتش مرتبه ناولی ،نموده عدالت اجرای به ملزم را خود که کسی : »نفسه عن الهوی نفی
 خـودپردازد  دربـاره  عدالت اجرای به خویشتن از مراقبت با ابتدا باید .است خود نفس از هوی

 شـرایط  واجدین ناحیه از ،امور اصالح به قیام و تربیت و تعلیم .نیابد عدل اجرای توفیق گرنهو
 توانـد  نمی ،حقیقت دفاق ء شی یا فرد که نباشد معنا این   انکار را مکتبی و متفکر هیچ .سزاست
 .»یعطی ال ء الشی فاقد« باشد حقیقت آن معطی

 ،جوامـع  هـای   مـدیریت  و جامعه و فرد برای واقعیات ترین ضروری و ترین مهم بنابراین
 طوفـان  از خـود  رهـایی  توان و ورزد نمی عدالت خویشتن به که کسی .است خود حقیقت
 !؟کنـد  اجـرا  دیگـران  درباره را دالتع تواند می چگونه او ،ندارد را اضطرابات و حوادث
  عدالت به را دیگر جوامع تواند می چگونه ،نباشد عادل مزیستیه و تشکل در که ای جامعه
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 !؟دهد سوق
 قدرت اریکه تحکیم و ،است غالب جوامعی زمامداران بر زعامت و ریاست هوای وقتی

 و ارشـاد  تـوان  چگونـه  نآنـا  ،جوینـد  می دیگران هوس و هوی ارضای وسایل تهیه در را خود
 !؟دارند را سایرین هدایت

 کـه  رسـد  جـایی  بـه  اگر ،کند نمی عمل خود درباره عادالنه و معرفت سابقه با که فردی
 دسـترس  در هـم  را ارشـادی  کتـب  و آثـار  و حکمـا  و اولیـاء  و اوصـیاء  و انبیاء حضرات تمام

 خورشـید  یـک  جـای  به دخورشی هزاران طلوع همچون !داد نخواهد برایش سودی ،اوبگذارند
 دسـت  فاقـد  کـه  کسـی  بـرای  محکم عصای هزاران نمودن تهیه یا ،یندبب خفاش یا اعمی تایک

 !وپاست
 اعلمـوا « گیـرد  بهره شده گذاشته ودیعه به او نهاد در که ای   الهیه نیروهای از باید سالک

 »واعـظ  ال و زاجر غیرها من له یکن لم زاجر و واعظ منها له یکون حتی نفسه علی یعن لم من هان
 نـد پ برایش درون از و ،ننماید برداری بهره خویشتن از و ندهد اهمیت خود بر که بدانیدکسی :

 نـه  و باشـد  واعظـی  نـه  را او صـورت  ایـن    در ،نباشد انحرافات از ای  کننده جلوگیری و دهنده
 .ها زشتی از ای بازدارنده

 دیـن  بزرگـان  کـه  ،باشـد  خـود  مراقـب  همـه  از بـیش  کـه  اسـت  الهـی  سـالک  بر پس
 خویشـتن  بـرای  خود از که است کسی یافته رشد انسان : »لنفسه نفسه من امرء فاخذ«اند  فرموده
 ازشـان اند  چشـم  ،اساس بی حرکاتشان تمام ،اند  نرسیده مرتبه این هب که کسانی .کند برداری بهره
 نـرو ای  از .حتمـی  هالکتشـان  و اسـت  آن   شـبه  یـا  جبـری  عوامل تأثیر تحت انشواعمال معنی بی

 کسـی  : »قـدره  یعرف لم« یا و »نفسه یعرف لم ان امرء هلک« فرمایند می )ع(معصومین حضرات
 عـرف  مـن « اند  فرموده متقابال و ،رسد هالکت به نشناخت را خویش منزلت و یاقدر را خود که

 و علـم  هـر  نهایـت  بـه  ،شـناخت  را خـود  که کسی : »علم و معرفه کل ایهغ الی تهیانفقد نفسه
 .رسید تیمعرف

 عـدالت  ،شود مشاهده عدالت اجرای صورت به باید سالک وجود در معرفت این   تجلی
 .باطنی و معنوی امور به نسبت هم و مادی و ظاهری امور به نسبت هم ،دیگران و خود حق در
 خودسـتم  بـر  بـاطنی  و معنـوی  امـور  در لکـن  ،ورزنـد  می عدل ظاهری امور در که افرادی بسا
 دیگـران  به نسبت ،خویشتن بر عالوه فردی تا .هستند خویشتن ستمدیده رادیاف چنین ،کنند می
 .نیاید شمار به عادالن سلک در هنوز ،نکند اجرا باطناً و ظاهراً را عدالت هم

و اسـت  مبـارزه  مقام در باطنی و ظاهری دشمنان با همیشه حقیقی عادل و الهی مجاهد
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 الهـی  مـردان  ایـن    فراوانـی  آیـات    در متعـال  خداونـد  .ورزد مـی  عدل دیگران و خود به نسبت
 هـای   زنـده  را آنـان  ،نمـوده  تمجیـد  و تعظـیم  حـد  ترین عالی در را رسیده آزادی به وقهرمانان
 جملــه از ،اســت آورده شــمار بــه صــدیقین و انبیــاء حضــرات فیــرد در و جاویــدان

 ایـن   : »الصـالحین  و اءالشهد و الصدیقین و النبین من علیهم اهللا عمان الذین مع فاولئک«فرماید می
 خداونـد  کـه  هسـتند  صـالحین  و شـهداء  و صدیقین و انبیاء از پاکانی همراه تعهدبرین عاشقان
 .است رسانیده اتمام به آنان حق در را خود های نعمت تعالی و تبارک

 وغیـر  خود حق در ورزی عدالت جهت در نیز را مردم ،مراتب این   بر عالوه الهی مردان
 ازطبیعـت  معنوی حیات استخراج برای زندگی در جدی تکاپوی آنان .اند  مودهن هدایت و ارشاد

 وضروری واجب حدی به را عدالت احیاء و بشریت ضد نماهای انسان از حیات حق گرفتن و
 .زندگی ادامه برای هوا نفست که اند دانسته

 بـیش  خیـالی  ،دیگـران  عدالت از برخورداریش توقع ،نورزد عدل خویشتن بر که فردی
 هـا  بایسـتگی  و هـا  شایستگی مجرای در که رود کسی سراغ همواره عدالت و حق چه .نیست

 فـرد  .نمایـد  فـاء ای  را خود وجودی نقش ،اجتماع صحنه در زنده انسان یک عنوان به و قرارگیرد
 دسـتخوش  وی حیـاتی  شـؤون  همـه  و کشـد  بیـرون  مجـاری  ایـن    از را دخـو  کـه  ای  یاجامعه
 وتوقع است خویشتن ستمدیده ،اختیاری حق دادن دست از با او ،گردد گوناگون یها  یوابستگ
 شـماردیگری  بـی  های  شکست ،بنیادین شکست این   و نارواست او درباره دیگران ورزی عدالت

 .دارد پی در را
 طبیعـت  بـا  آدمیـان  بـین  رابـط  که نیست فیزیکی پدیده یک حق ،قرآن آیات   مفاد به بنا
 سـلیم  عقـول  وسـیله  بـه  کـه  هاست زمان از هایی برهه در تکاملی عامل بلکه ،باشد وهمنوعان
 ،شـود  مـی  گوشـزد  و آشکار تکامل مسیر پیشتازان دیگر و اولیاء و انبیاء حضرات و ها ووجدان

 .است انسان خود ذاتی فعالیت به مربوط تمامأ آن زا وبرخورداری
 دریـک  زالل آب مانند ،طبیعی های   خواسته و تمایالت انبوه میان در همواره الهی مردان

 ،درخشـند  مـی  بشری کاروان راه سر بر فروزان های  مشعل بسان آنان .اند  پرصخره و خشک کوه
 ،خـدا  مشـیت  به وابستگی علت به اما ،برآیند آنها کردن خاموش درصدد باطل هواداران هرچند
 .نیستند آن بردن بین از به قادر

 قـوا  کـاربرد  نحـوه  بشـر  غالبـاً  ،حق طریق هادیان و الهی وحی راهنمائی و ارشاد بدون
کوشـش  و تفکـر  اثـر  در امتیـازات  این هچ ؛دریابد تواند نمی را الهی باطنی و ظاهری وامتیازات
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 کـاربرد  نحـوه  الهی وحی اما .باشد الهی اعطاء نتیجه ،آن بدون چه و باشد شده حاصل او برای
 ،حـق  و درسـتی  به را آن   یمعنو و مادی زیان و سود و منفی و مثبت مراتب و استفاده توکیفی

 چـه  و باشـد  ظاهری چه است توانائی و نیرو ،امتیازات این هجمل از نماید می توجیه و مشخص
 .باطنی

 داوودعلیـه  حضرت دست در غیبی اعجاز با سخت و سرد آهن ،مجید قرآن آیات   به بنا
 فرمایـد  می بیان چنین را امر این   حکمت تعالی و تبارک خداوند .بود انعطاف قابل و نرم السالم

ـ  صـالحا  واعملـوا  السرد فی قدر و سابغات اعمل ان الحدید له لنا ا و«  : »بصـیر  تعملـون  بمـا  یان
 هـای   حلقه با رسا و وسیع های  زره آن   از که دادیم فرمان و گردانیدیم نرم او دست در را نماآه

 بدهیدکـه  انجام تهشایس کارهای شما همه و ،بساز مناسب و ازهاند  هم های  روزنه و شده هندسی
 .بینائیم کنید می آنچه به ما

 انجـام  کارهـایی  بایـد  آهن وسیله به یعنی »صالحا واعملوا« فرماید می های  آخر در که این
 بـأس  فیـه  الحدیـد  زلنـا ان و« فرمایـد  مـی  نیز و .گردد واقع بشریت عالم استفاده مورد که بدهید
 و هـا  منفعـت  و اسـت  سخت آسیبی آن   در که فرستادیم فرو را آهن : »للناس ع-مناف شدیدو
 آنهـا  بـا  کـه  بسازد وسایلی و ها سالح ،آهن وسیله به تواند می انسان یعنی .مردم ابرایه نعمت

 آن  در هـا  انسـان  دنیـوی  و اخروی منافع که دهد انجام بشریت عالم به شایسته و الهی خدمات
 سـتم  زیـر  را مظلومـان  و کند یبتخر را دنیا که کشنده و تخریبی های  سالح و وسایل نه ،باشد
 .قراردهد خود

 مـادی  توانـایی  و سیاسـی  نیـروی  از اسـتفاده  کیفیت و کاربرد نحوه مجید قرآن بنابراین
 .است نموده آشکار سنگین سانحه این در را مشی خط و نموده تبیین همه برای را ومعنوی

 سـاختن  رد هـم  ،اسـت  دنیـوی  زودگـذر  سودهای خدمت در عمومأ بشری علم امروزه
 باآغـاز  خصوص به ؛متقاضیان به آن   عرضه در هم و کند می تالش کشنده و تخریبی های  اسلحه
 .گردد می پررونق و گرم اسلحه بازار ،جنگ آتش شدن ور شعله و گروه دو بین نبردی

 توانند امیای  ؟چیست ،باطل و مسلمان غیر ولو ،گروه دو جنگ مقابل در مسلمین وظیفه
 شـود  فروخته دفاعی اسلحه گروه دو هر به که است این   اسالم حکم ؟فروشندب اسلحه آنها به
 :پرسید )ع(صادق حضرت از شخصی که است روایت در که چنان .کشنده و تخریبی اسلحه نه
 و مفسـر  آن   ؟بفروشیم اسلحه آنها به توانیم می ما اای   ،شود آغاز نبردی باطل گروه دو میان اگر

  دفــاعی اســلحه ،بفــروش اســلحه گــروه دو هــر بــه :فرمــود قــرآن واالمقــام مبــین
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 .کشنده و تخریبی اسلحه نه
 بردیگری را یکی ،معینی توده و حزب یا خاص نژاد از طرفداری یا تبعیض با کسی اگر

 نمـوده  راتقویـت  استکبار ،حقیقت در و نموده سرپیچی الهی فرمان از و کرده ستم ،دهد ترجیح
 از وجلـوگیری  مـردم  مـال  و جـان  از پاسـداری  بـرای  است موظف آزاده و عادل انسان .است

 آنـان  مـال  و حافظجـان  که حدی به بفروشد دفاعی اسلحه گروه دو هر به ،یشک آدم و تخریب
 .شود

 نامـه  آن   در ،فرمـوده  صـادر  اشـتر  مالـک  بـه  که فرمانی در )ع(علی امیرالمؤمنین حضرت
 یامسلمانند شانای  زیرا .مکن حکومت مردم به آشام خون درنده مانند !مالک ای  :فرماید می مقدس

 در ،دنتوهسـت  همنـوع  و برابر تو با که مسلمانند غیر یا ،هستند تو دینی برادران و برابر تو با که
 .کنی رفتار عدالت به شانای با باید حال هر

 آن  از اسـتفاده  نحوه و دانسته عدالت مدار در را سیاسی نیروی کاربرد نحوه بزرگوار آن
 عـدالت  بـه  بایـد  نیـز  باطل و غیرمسلمان افراد با حتی .است کرده محصور عدالت قلمرو در را

 عالیه تربیت و تعلیم از که است قهرمانانی آن از اعلی مرتبه در عدالت این هالبت .شود رفتار
 .اند گردیده برخوردار الهی

 تعلـیم  لزممسـت  ،زنـدگی  در آن   اجرای و حق گرفتن به قرآنی آیات   اکید توصیه بنابراین
 دادن تبلـور  بـه  را او و بگیـرد  را انسـان  دست و  آید خود که نیست چیزی ،حق .است وتربیت

 گذشـتن  ،تعـدی  و ستم از اجتناب ،تربیت و تعلیم ،حق تحقق برای .نماید وادار جامعه در حق
 .دارد ضرورت خودخواهی با مبارزه و هوس و هوی های ازطوفان

 بـه  سـتمکاران  با همواره و ،گردد ضایع دیگران و خود حق نگذارد که است کسی عادل
 هایی بایدنوسان ،نیست میسر حیاتی های  نوسان و شرایط همه در حق وصول اما .پردازد مبارزه

 ،نباشـید  شتابزده ،حق گرفتن در :اند  فرموده بزرگان نروای  از .شود فراهم شرایطی و گیرد صورت
 .کنید قیامن  آگرفتن به سپس ،شود جمع آن شرایط دیبگذار

 الزمـه  .گـردد  می متجلی سالک درون در الهی نور که است حق واالی حوزه به ورود در
 حضـرت  لـذا  ،اسـت  مبـارزه  بـرای  خود سازی آماده ،عدالت اجرای و غیر و خود حق از دفاع

 .نشود دریافت جهد و جد با جز حق : »بالجد اال الحق یدرک ال و« فرماید می امیرالمؤمنین
 لواتبع و« است آن   نظم و هستی جهان با حق پیوستگی اعالی مرتبه مبین اریبسی آیات

 ،کنـد  آنـان  یهـا   یهـو  پیـروی  حق اگر : »فیهن من و االرض و السموات لفسدت اهواءهم الحق



 218 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 کـه  است الهی نیروی آن   ،حق بنابراین .شود فاسد آنهاست در آنچه و زمین و ها آسمان هرآینه
 ،کـاران  باطـل  سرانجام و نیست راهی آن   بر را باطل و ،است ستوارا آن   روی ستیه جهان بنیاد

 .است نابودی و تباهی
 تمـایالت  و ها خواسته از امواجی را واقعیات و حقایق که ستمکارانی عملی پاسخ آری

 بـا  آنـان  .اسـت  کـرده  احاطـه  را شانای  طرف همه از که است قوانین جبر فشار ،پندارند می خود
 بـه  قـوانین  آن   با مواجهه مقام در خویش کاذب قدرت به اتکاء با و ودخ هواهای از سرخوشی

 مغلـوب  طوفـانی  بادهـای  برابـر  در دیـده  خـزان  برگهـای  همانند سرانجام ولی ،ازنددپر مبارزه
 .گردند وتسلیم

 بـس  جریـان  ،ستمگران و نیرومندان برابر در حیات حقوق حفظ در ها انسان ناتوانی اما
 مواجـه  آن   مختلـف  اشـکال  بـا  بـیش  و کـم  ،تـاریخ  گذرگاه در ای  عهجام هر که است دردناکی

 مـردان  پاک درون در ،خداست مشیت جلوگاه که آدمیان های  جان کردن درو از ناشی درد.است
 خـود  هستی فروزانی شمع مانند گذشته خویش جان از آن   عالج برای آنان .شدک می زبانه الهی
 :که دهند می هشدار مدام و نموده روشن را ها انسان مسیر و ذوب را

ــان ای  ،حــق طریــق رهــروان ای ــارزین ای  ،الهــی معلمــان و جامعــه مربی  !حقیقــی مب
 فـرا  را همـه  زشت اعمال که آن   از پیش ،نفرموده تعیین ماالیطاق تکلیف تعالی و خداوندتبارک

 آئیم ودخ به ،بنشاند سیاه روز به را همه و شود باز زندگی سطوح البالی از ها ووقاحت گرفته
 شـود  خـالی  نیروها و استعدادها از ما وجود که آن   از پیش .بکوشیم حیات اوراق درپاکسازی و
 بیدار غفلت خواب از ،شود مستهلک هوس و هوی بازار در سکه به سکه زندگی های  سرمایه و

 سودی ندامت و است وحشتناکی روز ،اعمال تجسم روز که نمائیم بیدار نیز را دیگران و شویم
 .هدند

 فرشـته  دسـت  و نرفتـه  فـرو  غفلـت  خـواب  به که است کسی انتظار در سعادت بدانیم
 عمیـق  خـواب  در کـه  اسـت  فـردی  کمین در ابدی شقاوت و ،جنباند می را اش گهواره بیداری
 .جوید می را خود زندگی های آرمان ،غفلت

 مگرمـی  آمـده  در تکـاپو  بـه  کمال جاذبه در الهی برین عشق از برخورداری با که کسی
ـ   بـه  نظـر  مـدام  او !؟بردارد دست اعمال رسوبات پاکسازی از و بیارامد خبری بی در که تواند  های
 روحـی  کمـال  و جمـال  و جالل از ،داشته »ربی امر من الروح قل الروح عن یسئلونک« شریفه
 .گردد الهی جالل و کمال و جمال جاذبه به ورود شایسته تا دربردا توشه
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 را اشرفمخلوقات ،عالم موجودات ترین جدی که هوس و ویه است خطرناک چه پس
 ،مغـز  بـی  وآمـال  اسـاس  بی آرزوهای که آن   از پیش .کشد می تباهی به ،خلقت جدی کارگاه در

 باامیـدهای  بایـد  ،فرسـتد  نیسـتی  دیار به و نوردد هم در را ما معنای پر حیات و مغز پر زندگی
 اسـت  ایـن    .اسـت  تکامـل  مسیر در سالک توشه و زاد ،محصولش که درک حرکت الهی محرک
 که هاپندارند ناگواری و ها سختی آزمایشگاه به ورود بدون تبهکاران اما ،سعادت حصول شرط

 شقی رب و«پردازند می نیز دیگران ارشاد به خود گمان به نابینایان این   حتی ،اند  رسیده هدف به
 تقـوی  رابه مردم که شقاوتمندی فرد ابس چه : »علیل هو و الناس یداوی بطبی بالتقی الناس یأمر
 .است بیمار خود که حالی در ،نماید مداوا را مردم که ماند را طبیبی او ،کند امر

 
 سنف به احترام و ارادت

 به انسان نهاد در را مطلوب سوی به گرایش و انقطاع و ذاتی غنای استعداد متعال خدای
 ،دارد تکامـل  با ناپذیر آشتی تضادی ،حق مسیر در حق غیر به اتکای نروای   از .است نهاده ودیعه
 .است جانان محفل به وصول توانایی برای الزم شرایط فاقد صورت این در زیرا

 مـرد  کـه  نیسـت  این   جز : »رجل علی الدنیا فی یعول ال من واحدها و الدنیا رجل ماان و«
 .نکند تکیه مردی هیچ به دنیا در که است کسی ،آن ویگانه دنیا

 والـذین « الهـی  وعده به بنا ولی ،رسد نمی مطلق نیازی بی به خدا به اتکاء با نسانا گرچه
 اراده از شـعاعی  خـدا  بـه  اتکـاء  .گـردد  مـی  نایـل  خویش هدف به »سبلنا لنهدینهم فینا جاهدوا

 مقـام  ایـن    تحقـق  اما .رویاند می انسان در را عشق فضای در طیران پر و بال که است خداوندی
 .رسد نفس کرامت و حرمت به که است کسی آن از وینمع

 بـرای  او ،باشـد  نداشـته  حیـائی  خود نفس از لکن نماید حیا و شرم دیگران از که کسی
 »نفسـه  مـن  انسـ ناال یسـتحیی  ان االدب غایـه « اند  فرموده بزرگان .نیست قائل ارزشی خویشتن

 کـه  گردند خورداربر توفیق این   از کسانی .کند حیا خود نفس از آدمی که است آن   ادب نهایت:
 ضـرورت  تـرین  بـدیهی  از نفس به احترام ،افرادی چنین برای .ندای  نایل نفس ظمتع ادراک به

 معلـول  احتـرام  ایـن    مبـادا  کـه  است ضروری باریک نکته این هب التفات را سالک البته .هااست
 خـروی ا و دنیوی حیات تباهی آنها جمله از و است بسیار آن   منفی نتایج که ،باشد خودخواهی

 .است
 ،عظمـت  و احتـرام  چنـین  .گزارد احترام خود نفس به که است قطعی کسی برای تکامل
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 مبهمـات  ،رساند کمال به را امر این هک کسی .است خداوندی مشیت از و بوده معنوی مقام یک
 بـه  نسـبت  تخمـین  و حـدس  اگرچـه  .گـردد  مکشـوف  و معلـوم  او بـر  بسـیاری  مجهوالت و

 انسـان  علم ولی ،است پذیر امکان گذشته به مقایسه و تشابه با آن   فیاتکی و روانی ندهای  لحظات
 اعلـی  حـد  بـه  را خـود  تزکیـه  مراتـب  کـه  کسـانی  بـرای  مگر ،شد نخواهد کامل زمینه این   در

 .دانند نمی دیگران که را آنچه دانند می خدا خواست به ایشان ،اند رسانده
 ایـن   و ،است خوردن فریب معرض در همواره انسان ،روانی و روحی نوسانات قبال در

 :است رفع قابل اساسی عامل دو با اختیاری ضعف
 تفکیـک  و حقـایق  تشـخیص  و شـناخت  برای تعقل و تفکر و الهی عقل تقویت - اول

 دانـد  می آدمی ،شده دل در آرامشی تجلی موجب موفقیت چنین حصول .خیاالت و اوهام آنهااز
 ناشـی  ضـعف  هم ،صورت این   در .است نکرده اهیکوت وظایف انجام در آگاهی و عمد ازروی
 .گردد می برطرف تقصیر از ناشی اضطراب هم و یابد می تقلیل زیادی حدود تا ندهای به ازجهل

 ایـن   انگیـز  شـگفت  آثار .است آن   آفریننده دست به حیات رشته که این هب توجه - دوم
 بخـش  حیـات  و دهسـازن  قـدرت  بـه  مبـدل  ویرانگـر  ضعف بالفاصله که است حدی به توجه
 .شود می

 نـاتوانی  و ضـعف  ،رسـانده  کمـال  بـه  را خـود  بـاطنی  قـدرت  مراتـب  باید الهی سالک
 کـه  نمایـد  اعتقاد باید .بکوشد نفس کرامت و عزت تحصیل جهت در و ندهد راه رابرخویشتن

 مراتـب  بـر  بلکـه  نشود عزیز ،بجوید دیگری در از را عزت که کسی .خداست از ذلت و عزت
 ،ننمایـد  ذلیـل  یـا  عزیز را کسی سبب بی هرگز و است عادل متعال دخداون .گردد دهافزو ذلتش
 .است انسان خود در ذلت و عزت حصول اصلی علت

 منصـب  و مقـام  تعالی خدای ،کند رفتار الهی اوامر و احکام طبق و آورد مانای  کسی اگر
 او ،گـردد  گردان رو خدا از گرفته پیش در را باطل راه که کسی و ؛فرماید کرامت او بر را عزت
 الزمـه  پـس  .»قدیر ء شی کل علی کان الخیر بیدک تشاء من تذل و تشاء من تعز« نماید راذلیل
 مـؤمن  از غیر و خداست آن   از عزت .خداست راه اتخاذ ،باطنی مقام این   اعطاء و عزت لوحص

 هـای   عـزت  سـا ب .»للمـؤمنین  و لرسوله و العزه هللا و« نیست عزت او درگاه در را کسی وعارف
 سـبب  الهی پیشگاه در باطناً که ظاهری های  ذلت بسا و ،است مذلت و خواری باطناً که ظاهری
 هرگزعـزت  ،گردد جاودانی عذاب و ذلت موجب آنچهمسلماً .است جاودانی مندیجار و عزت

 .بود نخواهد
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 در هـا  نشـانه  و آثـار  آن   جسـتجوی  بـا  کسی هر که است عالیمی را حق درگاه عزیزان
 مـؤمن  .اسـت  نفس غنای و عزت ،عالیم آن   جمله از .پردازد خویشتن ارزیابی به تواند ودمیخ

 دنیـوی  منـال  و مـال  داشـتن  بـه  غنـا  :اند  فرموده بزرگان ،باشد نفس عزت دارای که است کسی
 یـا  و خود نیاز رفع گاه به الهی مردان .باشد غنی نفس لحاظ از که است یسک غنی بلکه ،نیست
 رسـول  حضـرت  .نیایـد  وارد ای  لطمـه  ،غیـر  یا خود نفس عزت بر که کنند ملع چنان دیگری
 در یعنـی  .کنیـد  حاجـت  طلب نفس عزت با : »فسناال بعزه الحوائج اطلبوا« فرماید می )ص(اکرم

 .نیاید وارد خطری شما نفس عزت و شرافت بر که نهید میان در ریگدی با را نیازخود صورتی
 کسـی  اگـر  لذا و باشند دیگران نیاز رفع آماده نشاط کمال اب که آنانند حق درگاه عزیزان

 به یقین که رواست کسی به نیاز اظهار البته .نکنند یگانگی احساس او با ،ننماید اظهار را نیازش
 از تسـ ا بهتر بار هزاران ،عزت با مرگ :فرماید می )ع(حسین حضرت .باشد او نفس عزت و غنا

 .ذلت با زندگی
 تـو  ظاهربینـان  ولـو  ،توست آن   از عزت و پیروزی که مکن تردید !حق طریق سالک ای
 ،کجـا  ذلـت  و کجـا  مـا  :فرماید می السالم علیه حسین امام حضرت که چنان ،پندارند رامغلوب

 و پسـندد  نمـی  ما بر را آن   )س( زهرا حضرت پاک دامان و رسول و خدا !کجا ذلت و کجا مؤمن
 ماننـد  نـه  و کنم می اقرار ذلیالن مانند نه : »العبید بالفرار افر ال و الذلیل باالقرار رقا ال« نیزفرمود
 .نمایم می فرار بردگان

 چـه  ،اسـت  شـهامت  بـا  تـوأم  بـاطلی  بودن باطل یا و حقی حقانیت بر مؤمن اقرار آری
 مانای  مراتب در نقص از ناشی فضایل این   فقدان .است شجاعت و رشادت ،مؤمن الهیه ازصفات

 .وذلـت  عجـز  ،دروغ و اسـت  عزت راستی : »عجز الکذب و عز الصدق« دفرمای می نیز و ،است
 و وتهمـت  دروغ مرتکـب  ،نفـس  عزت و شهامت صاحب و است مؤمن تعالم و پیشه راستی
 الغیبـه « فرمایـد  مـی  متقیان موالی حضرت .است حقیران و دونان عالیم از نهاای   ،گردد نمی افترا
 و مـؤمن  مردغیـر  تـالش  آخـرین  پـس  .است عاجز انسان فعالیت نهایت ،غیبت : »العاجز جهد
 خـود  مـرام  در موفقیـت  و سعادت وسیله را نهاای  او ؛است یبدگوی و افترا ،تهمت ،غیبت ،فاسق
 .پندارد

 :فرمایـد  می )ع(صادق حضرت .»اوسطها خیراالمور« هستند رو میانه ،نفس عزت صاحبان
 و ،کننـد  تووحشـت  به نزدیکی از مردم هک باش تندخو ای  ازهاند  به نه باش رو میانه کاری هر در
 .نمایند تحقیر ترا مردم که عاجز و ضعیف ای ازهاند به نه
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 ایـن  هکـ  خصـوص  بـه  ،اسـت  سخاوت و تواضع ،حق درگاه عزیزان دیگر های  نشانه از
 »للفقـراء  االغنیاء تواضع احسن ما« فرموده )ع(علی حضرت .باشد فقرا به نسبت اغنیاء از تواضع

 حـق  رضای به اغنیاء به فقراست اعتنایی بی برتر آن   از ؛فقرا به نسبت اغنیاء تواضع زیباست چه
 ،شـمارد  می مؤمن های  نشانه از را سخاوت بزرگوار آن   .نفس عزت و خدا به اعتماد هتج به و

 .است مقبول متقی انسان از عمل الهی پیشگاه در چه ،باشد حق رضای به که سخاوتی
 مطلـوبی  کمـال  آن   جز و دنیاست او اصیل هدف ،است گانکرد گم خود جمله از بخیل

 دنیـوی  امکانـات  بـا  جز را خویش واقعی خود و »من« ،شده تحکیم و تثبیت دنیا در او .ندارد
 .شناسد نمی

 لکن ،است غنا و ثروت پی در اوقات اکثر در بخیل :فرماید می السالم علیه علی حضرت
 ماننـدفقیران  دنیا در او .شود می افزوده فقرش راتبم بر ،بکوشد خود نیازهای رفع پی در هرچه
 عقبی دنیاو در او ،گیرد قرار سؤال و حساب معرض در توانگران بسان آخرت در و کند زندگی
 .است مفلوک و خوار

 درونـی  عمیـق  انقـالب  و تحـول  یـک  مسـتلزم  ،نفـس  کرامت و عزت حصول بنابراین
 لکـن  ،اسـت  معنـوی  ،الهـی  مـردان  هـای   گـرایش  و هـا  کشـش  .هاست خواسته و ها درکشش
 و نداشـته  هم با سنخیتی گرایش نوع دو اینمسلماً ؛است مادی الهی غیر های  انسان های  گرایش

 .ناسازگارند
 راه کسـی  .است نفسانی های  گرایش علیه قیام و انقالب ،حقیقت در معنوی های  گرایش

 نفـس  علیـه  بـر  ،کند مبارزه نخویشت با اول مرتبه در که شود نایل ابدی سعادت به و رود خدا
 رابر مافات جبران و عبادت سختی ،پردازد باطنی و ظاهری مبارزه به آن  با نموده قیام خود اماره

 خود اماره نفس علیه بر که آن   .است چشانده او به را معصیت لذت که همچنان ،بچشاند نشدب
 ارشـادخود  بـه  اول الهی ایانپیشو حضرات ؟کند ارشاد را سایرین تواند می چگونه ،ننموده قیام

 .اند پرداخته
 نفـس  اول مرحلـه  در .اسـت  امـاره  نفس علیه بر عارف سالک نهضت و انقالب آری

 قیـام  عـدالت  بـه  آمده بر توبه مقام به ،دهد می قرار اصالح و مجازات ،محاکمه مورد خودرا
 و ثـار ای   ،انبـازی ج آمـاده  ،بشریت عالم سعادت برای گذشته مادی منافع از خدا درراه ،نماید

 نفسـانی  و مـادی  منـافع  علیه بر شجاعانه الهی سالک که است حالتی ثارای  چه ؛شود فداکاری
 .کند می حرکت
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 فریفتـه  و شـیفته  ،پرداختـه  مبارزه به خود نفس با انسان که است آن   ها شجاعت برترین
 باطـل  امور ردیف در ،نباشد معنویات با توأم که دنیوی امکانات آن   بداند ،نباشد دنیوی مقامات
 فیـذهب  الزبـد  فامـا « فرمایـد  می قرآن که چنان ،است ماندنی حق و رفتنی بین از باطل و است
 .»االرض فی فیمکث الناس ینفع ما اما وءجفا

 شـهوت  دیو پای و دست بگذارید ،هستید نفس عزت طالب اگر !حق طریق سالکین ای
 کـرده  استضـائه  ابـدیت  فـروغ  از شـما  امید جسرا بگذارید .شود بسته الهی عقل زنجیر به شما

 منحـوس  امیـال  بـر  و  آیـد  نیـاز  و راز مقـام  بـه  شما های  جان بگذارید .کند نورافشانی همواره
 در کـه  ،برافشـاند  دامـن  هسـت  هرچه از دوست جز و نبندد دل مادی لقاتعت بر و پیروزگردد
 دل شـیفتگی  کـه  ،نپذیرند دل شیفته جز جانان محفل در .نخرند عفت و عشق جز بازارحقیقت

 .است الهی خاص ازعنایت
 ،نکنـد  نورافشـانی  حـق  توفیـق  بـه  محبت و عشق اگر که بدانید حق طریق سالکین ای
 .افتند فرو و بلغزند راهگذران
 ،نکنیـد  پـرواز  تخیالت اوج در و ننشینید احالم های  بال روی بر !حق طریق سالکین ای

 .رسید جانان منزل سر به ات بکوشید اخالق تهذیب و نفس تزکیه در
 برافراشـتند  فـروزان  های  مشعل الهی محبوبین .آئیم خود به بیائید !حق طریق سالکین ای

 آرزوهـا  .مقصودرسیم و مقصد به تا نمائیم طی را حق طریق مراحل ،بشناسیم بیراهه از را راه تا
 دتهمجا برمراتب و یمبکاه آرزوها مراتب از بیائید ،کمتر استقامت و مجاهدات اما است بسیار

 .بیفزائیم استقامت و
 روح پـر  و بـال  الهـی  تعهـد  و توبـه  به که ده توفیق درگاهت محبوبین جان به ترا الهی

 .آوریم پرواز به دوست فضای در را نشسته قفس و بسته پا مرغ این .بیارائیم خودرا
 
 تهم علو و ارادت

 تقلـع  الرجـال  همـم « اسـت  مانـه حکی رهنمـود  این    ،انسانی اصول ترین سازنده از یکی
 بـه  را انسـان  حـق  توفیـق  بـه  عالی همت .کند برمی جا از را ها کوه مردان های  همت: »الجبال

 .رساند می مقصد و مقصود سرمنزل
 ،ضعیف اراده با توأم همت شرایط سایر جمع .است انسان الهی اراده معلول عالی همت

و علــوم همــه و دارد خداونــدی تیهســ از نشــانی کاینــات هســتی اگــر .نیســت ثمــر مثمــر
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 اراده از ای جلــوه نیــز انســان الهــی اراده ،اســت خداونــدی علــم از ای نمونــه بشــری معــارف
 .است خداوندی

 بهمتـه  یطیـر  المـرء « کنـد  پـرواز  عالیـه  مقامـات  به تواند می الهی همت واسطه به انسان
 کـه  شرطی به ،جوید تقرب خدا به مادی امکانات واسطه به تواند می نیز و »بجناحیه کالطیریطیر

 شـرک  آفـت  از وار ابراهیم تا ،نگیرد قرار نفس هوای تصرف در و نداشته بهیمی و طبیعی تمتع
 السـموات  فطـر  للـذی  وجهـی  وجهـت « بنـدد  خدا به دل و »تشرکون مما بری یان« یابد ییاره

 مقـام  تـرین  یعـال  را او تعالی و تبارک خدای ،رساند کمال به را خویش اگرهمت و .»واالرض
 علیـه  سـلیمان  حضـرت  .»فـاغنی  عائال وجدک و« الهی غنای از است عبارت که فرماید عنایت
 مبـارک  دسـت  به ،بود نرسانده کمال به را خود همت تا حشمت و مملکت آن   دوجو با السالم
 .کرد می حاصل تکلف به نانی و بافت می زنبیل خویش

 رابه امکانات آن   چرا ،خداست به تقرب موجب مادی امکانات که اکنون پرسد کسی اگر
 بـاالترین  تعـالی  و تبـارک  خـدای  کـه  ایـن    پاسخ ؟نفرمود عنایت وآله  علیه  اهللا  صلی خود حبیب

 عظـیم  فضـل  کـدام  آن  ،»عظیما علیک اهللا فضل انک و« نهاد خود محبوب اختیار در را امکانات
 .»عظیم خلق لعلی کان و« خدا اخالق به تخلق ؟بود

 لکـن  ،نتوانسـت  کند شکار »ارنی« کمان و تیر با را وصال مرغ واستخ موسی حضرت
 حضـرت .نهادند )ص(خدا حبیب شست به اکرام و اعزاز هزاران صد با اعلی حد در را وصالآن  

 نیازمنـد  دسـت  به مملکت ناقه زمام »ملکا لی هب رب« خواست خدا از منت هزاران با سلیمان
 .گردید مبتال »الخیر حب احببت یان« آفت به که نگذشت چندی ولی ،نهادند او

 اوبـه  ،کردند عرضه او بر را جهان دو ،بود المنتهی سدره در که )ص(اکرم رسول حضرت
 لقـدرأی  و« کردنـد  عنایـت  را او جهان دو مقصود الجرم ،ننگریست آنها در همت چشم گوشه
 .»الکبری ربه آیات من

ــایج الهــی و عــالی همــت  کــه کســی .دارد بــر در ای ســازنده و مفیــد العــاده فــوق نت
 زیرا .آورد در تحقق مقام به خود در را بردباری و شکیبائی کمال باید ،است بلند خواستارهمت

 بخـش  ثمر شکیبایی و صبر ،همتی بلند بدون نه و رسید عالی همت به توان می دو این   بدون نه
 آنها همت علو ،اند  قرین دو بردباری و شکیبایی : »الهمه علو ینتجهما انتوأم اهناالو الحلم« است

 .دهد می رانتیجه
امـور  و موضـوعات  از و است الهی امور به عارف سالک اشتیاق و ارادت ،تمایل اصوالً
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 ،مضـر  نـه  حیاتی و روانی های  پدیده این   حق طریق رهرو برای .است گریزان و متنفر الهی غیر
 آنچـه  .اسـت  حیـات  ادامـه  مـل عوا ترین بنیادی و ذات صیانت وسایل ترین اساسی از یکی که

 خـود  دسـت  بـه  عظمـی  نعم این   مبادا که است الهی قانون علیه طغیان و جریان ،شود بایدمهار
 اشـتیاق  و ارادت الهـی  تقویـت  در کـه  اسـت  واقعی جوینده بر لذا .گردد نقمت به مبدل انسان

 .گیرد قرار نابودی و شدن متالشی معرض در او خود وگرنه بکوشد
 عـالی  همت تواند می حتی و دارد انسان اشتیاق و اراده بر سوئی تأثیر که یعوامل از یکی

 یـا  حقیقـی  و الهـی  :اسـت  دوگونه آالم و لذات .است آالم و لذایذ ،گذارد راکد او درون در را
 در اهتـزازی  و تمـوج  .اسـت  الهـی  غیر شود انحراف سبب که المی و لذت ؛مجازی و غیرالهی

 لذت
 و راکـد  آدمـی  درون در بـیش  و کـم  را اراده آزادی و آگاهی تواند می ،غیرالهی الم یا و

 .متوقفسازد
 های  وآرمان اصول فعالیت و تأثیر مانع که است حدی به پدیده دو این   تأثیر شدت گاهی

 و تعـدی  موجـب  کـه  سـازد  مختـل  را انسان روان قدری به تواند می الم و درد .شود می انسانی
ـ  ؛گـردد  دیگـران  حقوق بر تجاوز  ورطـه  بـه  را ای  جامعـه  توانـد  مـی  لـذتی  تحصـیل  شـوق  ای
 ناشـی  بیشرمانه تجاوزهای و ها تعدی و ها خودباختگی از مشحون بشری یخرتا .ازداند  هالکت

 بـرآالم  را لذایـذش  آدمـی  کـه  نیست این   از باالتر قساوتی و نقصی هیچ .است پدیده دو این   از
 .سازد مبتنی دیگران

 انقبـاض  و انبسـاط  در و بیفزایـد  خـویش  معنـوی  قـدرت  مراتب بر همواره باید انسان
 )ع(صـادق  حضـرت  .نگرایـد  تفریط و افراط به نگهداشته تعادل حد در را خود ،قلبی ونوسانات

 بـه  خوشـا  .گراید سستی به سپس و  آید پدید انبساط و نشاط گاهی گاه کسی هر برای :فرموده
 را عبـادتی  هـر  :فرماید می نیز )ص(اکرم رسول حضرت .شود خیر به رو او یسست که کسی حال

 ،شـود  منتهـی  مـن  سـنت  بـر  او عبادت نشاط که کسی ،گراید سستی به سپس که است نشاطی
 .است شده گمراه ،باشد من سنت مخالف اگر و یافته هدایت

 انقبـاض  در عینی جهان و حیوانی غرایز و بدن طبیعت با را خود ارتباط حقیقی من اگر
 عالیـق  از را مـن  است توانسته روح ،رساند انسانی اعالی حد به تلفمخ نوسانات و انبساط و

 انقبـاض  و سستی ،گشته ساقط بودن هدف از طبیعی انبساط و نشاط ،مقام این   در .برهاند مادی
 وظـایفخود  انجـام  به نشاط و انبساط جستجوی بدون حقیقی من و ،بردارد دست یقیقح من از

مسـیر  در .اسـت  عینـی  جهـان  بـا  او ارتبـاط  و انسـان  تحیـا  اجـزاء  مدیریت همانا که ،پردازد
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 بـدان  تـوجهی  بـی  جهـت  به که سالکینی بسا ،گردد مبذول خاصی توجه نکات این هب باید حق
 .گردیدند منحرف

 تنهـا  .نیسـت  امـر  ایـن    بـا  مقابلـه  در همت علو از نیرومندتر عاملی هیچ که دانست باید
 و نمایـد  حفـظ  پدیـده  دو آن   منفی تأثیرات برابر در را انسان ثبات و آرامش تواند می علوهمت

 .کند تضمین را معرفت کمال به وصول ،روح اصلی راز با انسان ساختن باآشنا
 هـایی  پـرده  پدیده دو این   مبادا تا است الزم بسیار دقت لذایذ و آالم حصول در بنابراین

 واقـع  جـز  راهـی  امـر ین   ا تحقق برای ؛نمایند محروم آن   از را آدمی و کشند روح اصلی راز بر
 .نیست الوهیت جاذبه میدان در شدن

 
 حرو اصلی راز ،حریت

 خیـره  درخشـش  بشر حیات در که است ارزشی پر و زیبا بسیار کلمات جمله از حریت
 مـن  رجـل  هـو « بیـان  که است برخوردار الهی محتوای چنان از مقدس کلمه این   .دارد ای  کننده

 گویـای  حالـت  ایـن  هچـ  .اسـت  کافی شخصیت یک متعظ توصیف برای تنهایی به »االحرار
 الحریـه « انـد   فرمـوده  بزرگـان  .است شیطانی و نفسانی زنجیرهای و قیود همه از انسان آزادگی
ـ  بنـده  چـون  آری .است عبودیت کمال و نهایت ،آزادگی : »العبودیه نهایه  ،رسـد  مقـام  ایـن  هب

 .گردد آزاد دیگران و خود ازبندگی
 دیـن  لکم یکن لم ان« فرمود امیه آل بردگان به خطاب ،حقیقت و حق راه شهیدان سرور

 ،ترسـید  نمـی  معـاد  از و ندارید دین شما اگر : »دنیاکم فی احرارا فکونوا المعاد تخافون ال وکنتم
 .نگذارید پا زیر را انسانی اصول قدر این و باشید مرد آزاد دردنیایتان اقال

 کـه  حریـت  اعـالی  حـد  نه ،نمود مطالبه نفرومایگا آن   از سیدالشهداء حضرت را آنچه
ـ « کـه  فرمود ریاحی یزید حربن حق در را حریت واالی مرتبه اما .بود آن   از ای  مرحله  حـر  تان

 اعلـی  حـد  در او که چرا ،است نامیده ترا مادرت که همچنان مردی آزاد تو : »امک کماسمتک
 .نمود آزاد دنیا یودق از را خویشتن

 روحـی  و مـادی  بعـد  دو در ،دهـد  مـی  انجام مطلوبی تحصیل برای انسان که را اعمالی
 کـه  عملی هر .انسانی غیر یا و باشد انسانی موضوعات او مطلوبات که این   از اعم ،است اومؤثر

 بـه  کـه  حـدی  به مخدوم به مفرط عالقه و عشق مانند است غیرانسانی ،نباشد سازگار باحریت
 .دهد قرار ودخ جاذبه تحت را انسان و رسد طلقم هدف مرحله
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 تجسـیم  و تفکـرات  و عواطـف  و امیـال  همه تردید بی ،کند جلوه مطلق هدف آنچه هر
 .نمایـد  مـی  جـذب  خـود  سـوی  بـه  را انسـان  هـای   فعالیـت  و شـؤون  همـه  و تصمیم و واراده

 روشـن  آن   دافعـه  و جاذبـه  کیفیـت  و دنیـا  با انسان ارتباط ،عقالنی تنظیم و تصفیه نروبدونای  از
 آنهـا  اختیـار  بـی  اسـیر  و دنیـا  مقتضـیات  دسـتخوش  اراده سستی و هلج سبب به انسان.نگردد

 یها  یخواستن از زنجیری و بند به کودکان مانند را خود شخصیت ،دون دنیای مجذوبین.شود می
 .کشند دنیامی

 وگرنـه  اوسـت  خـود  آن   تـداوم  ضامن که بداند و بکوشد حریت تحصیل در باید انسان
 گیری برده اسباب با ،پرستان قدرت غیرانسانی حرکات ،آن از تر حممزا و نفس نیرومند طبیعت
 بـاارزش  شـناس  هـدف  و آگـاه  هـای   انسان جهت بدین .کشید خواهند زنجیر به را آدمی ،خود
 علـت  ،کربال خونین واقعه در بزرگان .اند  نموده صرف حریت حفظ راه رد را خود تالش ترین

 و الهـی  حریـت  مطلوبیـت  ،را گذشـتگی  جـان  از و زمان طاغوتیان و طاغوت برابر در مقاومت
 .اند شده متذکر پستی و ذلت مطرودیت
 حریـت  مقـام  به که کسی .است نور بی خورشید همچو حریت بدون حیات ،حقیقت در

 رشـد  در بلنـد  همـت  بـا  و گـردد  آشنا خویش باطنی نیروهای و استعدادها و امکانات با ،رسد
 امتنـاع  دیگـران  مقابـل  در بردگـی  و تسلیم از محکم اعتقاد و مانای  با و بکوشد آنها وشکوفایی

 وانهـادن  از ناشـی  ،محرومیـت  ایـن    از درد احسـاس  فقـدان  و کمـال  بـه  شتیاقا عدم اما .ورزد
 زنـدگی  یک در عمر ساختن سپری و طبیعی خود اختیار به خویش استعدادهای و مهارامکانات

 .»ورالغر متاع اال الدنیا الحیوه ما و« است فریبنده
 گرایـی  عظمت شکوفایی گرو در همت چنین حصول و است همت علو مستلزم حریت

 تـأثیرات  بـر  بتوانـد  کـه  دارد عظمتـی  با چنان اتکای نقطه به نیاز هم آن   و ،است انسان نهادین
 .نیست احدیت اقدس ذات جز آن و  آیدغالب شداید و ها سختی

 ،بشناسـد  را خـویش  خـدای  انسـان  کـه  نیست این   از باالتر نعمتی و مقام و ثروت هیچ
 چـه  الهـی  : »وجـدک  مـن  فقـد  الذی ما و فقدک من وجد ماذا« فرماید می آزادگان سرور ازاینرو

 و واقعـی  حریـت  اسـت  ایـن    !؟یافـت  ترا که کسی ،کرد گم چه و کرد گم ترا که آن   چیزیافت
 در خـدا  جـز  اتکائی نقطه هر که داند می او ،نیست خدا جز کسی چنین یااتک .حقیقی آزادگی
 .است تزلزل و فنا معرض

نشـان  روشـنی  بـه  تـاریخ  صـفحات  بـر  مروری یا و خویش پیرامون حوادث به نگاهی
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 همـان  از هـم  شـان ای سقوط ،اند  کرده اتکاء دیگری نقاط به ازلی نقطه از غیر که افرادی دهد می
 .است شده ناشی نقطه

 به )ع(معصومین ضراتح همه نیز و علی بن حسین حضرت و ابیطالب بن علی حضرت
 .اند تفسیرکرده و ارائه را آزادگی و حریت ،خویش سیره و رفتار و کالم در وجهی ترین عالی

 ،خـدا  رسول راز همدم ای   ،خدا خلیل دیده نور ای   ،ابیطالب فرزند ای   ،امیرالمؤمنین ای
 منصـب  کـه  یرسـید  مقام آن   به ،الهی محبوب ای  تو بر درود ،ما دل آرام ای   ،مقدس وجود ای

 .داشتند ارزانی تو بر خدا حبیب وسیله به متعال پروردگار اذن به را موالیی
 جـان  پـای  و دسـت  بـر  عالیـق  زنجیرهـای  کـه  بـود  حقیقتی چه این   الهی محبوب ای
 سـراغ  بـه  نفسـانی  امـواج  انواع و آن   مقامات و تجمالت ،دنیا که داشتی حقیقتی چه ؟تونپیچید

 ،را خـود  دل منطقـه  ،گـردد  نزدیک تو روح منطقه به نتوانست وت حریت هراس از لکن ،توآمد
 .بود خدا و بودی تو ،بستی همه بر را خود اراده

 .نشـود  آن   وارد کسـی  تـا  ببنـدد  همـه  روی بـه  را خود اراده منطقه تواند می انسان آری
 هوسـیل  بـه  و درآورد حرکـت  به را خویش روح ،شده الهی منطقه آن   وارد تواند می او تنهاخود
 کـه  اسـت  حریتی همان این   .آورد تحقق مقام به خود دل در را حریت ،اخالص و تقوی کمال

 .است اختهاند تکاپو به را اولیاء و اوصیاء و انبیاء حضرات و داده تکان را بزرگان مغزهمه
 عنایـت  بـا  بیـا  ،اسـت  نمایـان  تو در خداوندی آزادی از ای  جلوه که بزرگ مرد آزاد ای

 از را همـه  و بگشـا  ها انسان پای و دست از را بقاء تنازع حامیان فریبای و یطالی اوزنجیرهای
 .فرما برخوردار است حریت که روح رازاصلی
 آدمـی  دل پیمانـه  بـه  تکـاملی  حیـات  آب مـدام  مولی حضرت ناحیه از و اعلی ناحیه از
ـ  حیـوانی  غرایـز  یهـا  یپلیـد  و هـا  لجـن  با پیمانه این  باید اما ،گردد می سرازیر  و نباشـد  ودهآل

 خودشناسی نروای  از .»القلب مرض البدن مرض من اشد« شود انسان دامنگیر بیماری االمهلکترین
 .است آزادگی و حریت از برخورداری اصلی شرایط از ،دل پیمانه کامل روتطهی

 دافعـه  و جاذبـه  کیفیت و کمیت و دنیا و انسان میان ارتباط ،حریت و خودشناسی بدون
 ازدسـت  اخروی و دنیوی امور تنظیم به نسبت را خود توانایی ،نشده روشن او بر دنیوی عوامل
 را توانـدآن  مـی  چگونه ،آورد در تحقق مقام به خود در را الهی نظم نتواند که فردی .داد خواهد

 !آورد وجود به دیگران های لد در
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 در الهـی  مـرز  و حـد  بـی  کمـال  و جمـال  کـه  پـذیرفت  مـی  را حقیقـت  ایـن    آدمی اگر
 .باخت نمی زودگذر یها یزیبائ و نما کمال فریبنده های پدیده راه در را خود هرگز ،نتظاراوستا

 دنیــا لیلــی وصــال راه در را گــرا نهایــت بــی و خــداجو مــن آن ،جوامــع هــای مجنــون وایــن
 ارضـا  را مـن  طبیعـی  سطح تنها تواند می دنیا این هک برند پی معنی این هب نآنا اگر.فروختند نمی
 .کنند نمی محبوس دنیا حب زندان در را آن واالی هرگزسطوح ،نماید

 المنکسره عند اان« نور که خواهیم آن الهی .باشد تو نشیمنگاه ما دل که ده توفیق آن  الهی
 .گردد متجلی ما دل در »قلوبهم

 و سـمائی  ال و ارضـی  یسـعنی  ال« باشد تو فرمان به انقیاد کمال در که خواهیم دلی الهی
 .شود متجلی ما در »المؤمن عبدی قلب مایسعنیان

 لـوح  از آلـودگی  زنگـار  و یابد صقالت »اهللا اال اله ال« مصقل از ما دل که ده توفیق الهی
 .گردد نابود و محو ما دل

 
 یمحور قدرت نفی و حریت

 گرایی بیهوده از را آدمی که است اجتماعی و فردی وظایف احساس ،حریت مهم آثار از
 واردقلمـرو  گذشـته  حیوانیـت  مـرز  از تواند می انسان آزادگی چنین با .سازد می آزاد هدفی بی و

 کـاری  هـیچ  واقـع  در ،نیایـد  وجود به اجتماعی افراد درون در احساس این   اگر .گردد انسانیت
 ازخویشـتن  گریـز  احسـاس  کـردن  خنثـی  برای عذری هیچ .است نشده انجام اجتماع آن   برای
 !؟دیگران نه و پذیرد خود نه هک است پوزشی و عذر چه این  ،نیست

 رفتـارمنطقی  توانایی ،نیاورده در تحقق مقام به خود در را حریت نور که اجتماعی یا فرد
 وهمـواره  مـبهم  او اعمـال  ،اسـاس  بی او یها  یهدفگیر لذا ،ندارد را خویشتن با شده حساب و

 .بود خواهد جبری شبه یا جبری عوامل تأثیر تحت
 مبـارزه  و الهـی  قـدرت  تحصـیل  ضـرورت  ادراک ،حریت تحقق نتایج و عالئم از دیگر
 مـردم  اکثـر  دامنگیر که ناتوانی ادامه و ضعف عوامل جادای  چه .است خبر بی خدا از باقدرتمندان

 .است سؤال و مؤاخذه مورد شدت به الهی پیشگاه در ،شده
 مبـارزه  ،آن به توجهی بی و بوده انسانی مهم فرایض از ناتوانی رفع برای قدرت تحصیل

 تـن  .است خودکشی نوعی نیز قدرت تحصیل امکان وجود با ضعف ادامه ؛است الهی مشیت با
نـابودی  دیـدن  ،غـارتگر  اقویـای  توسط ها انسان حیات عصاره بردن یغما به مشاهده و پروری



 230 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 .است بردگی به تیرضا و خویشتن
 اسـت  این   همانند ،نشستن خبر بی قدرتمندان انتظار در حیات تداوم و امور اصالح برای

 دل مسـتلزم  الهی قدرت تحصیل که دانست باید اما .نشیند درنده گرگان انتظار به گوسفندی که
 اسـت  ضـعفی  ،فرداهـا  به تکیه و شهوات بند در اسارت ،طمع و حرص .دنیاست حب از کندن

 .گشاید می خود بر را آن نفوذ راه نسانا که اختیاری
 ،است باقیمانده خود قوت به تعرض عدم های  پیمان زیدرا سالیان ظاهراً تاریخ طول در

 جنگهـای .شـود  می دیده ضعفا به نسبت اقویا جانب از بسیاری یها  یشکن عهد غیرمستقیم ولی
 صـحنه  رااز یکـدیگر  ،فیزیکـی  جنـگ  جبهـه  در ظاهری درگیری بدون متخاصمین که متنوعی
 .آن امثال و فرهنگی و ادیاقتص گوناگون یها یطلب سلطه مانند ،دنران می بیرون زندگی

 ای  عملکردعده ،است درونی شکنجه و رنج موجب همه از بیش آنچه الهی مرد برای اما
 جنـگ  هـای   صـحنه  کـه  اسـت  تفکـر  و تعقـل  و معرفـت  و علـم  مـدعی  ولـی  خبـر  بی خدا از

 برسـودجویی  مبتنی جنگهای که حالی در !نمایند قلمداد قدرت نمایش را اسلحه اختناند  وبکار
 بـه  مسـتند  آور شـرم  ضعف این    مگر .قدرت دلیل نه است ضعف لمعلومسلماً ،دخواهیخو و

 !؟نهد مخدر مواد به رو نیامده بر هشیاری عهده از که نیست انسان خود
 قـدرت  اثبـات  بـرای  پرسـت  قـدرت  .پرسـتانند  قـدرت  ،زمـین  روی مردم ترین ناتوان

 تـالش  در او .شناسـد  نمـی  آنان تموجودی نابودی بلکه دیگران حق نهادن پا زیر جز خودراهی
 حـس  ،آورده فـرود  تعظـیم  سر او قدرت قبال در که بیابد را کسانی ممکن نحو هر به که است
 اظهـار  بـرای  مـوردی  نبـودن  از که زجری و تأسف احساس اما .کنند عااشب را او نمایی قدرت
 چنگال در را خود حیات که است ناتوانی آن   زجر از تر تلخ بسی ،فشارد می را او گلوی قدرت

 .بیند می زوال روبه او
 عقلـی  محاسـبات  بـرده  فـرو  خـود  جاذبیـت  در را انسـان  ،آوری روی هنگام به قدرت

 شخصیت منطقه به را اساس بی توهمات و تخیالت و ،گرداند می فرسوده مغزش در را ومنطقی
 غفلـت  عمیق ابخو از را شخصیت عناصر ،زوال موقع در اما .سازد می متورم نموده سرازیر او

 سـقوط  از دردنـاکتر  سـقوطی  هـیچ  دنیـا  در .گـذرد  می و داده ارائه را آن  یها  یتباه ،کرده بیدار
 .کند جبران را آن زوال تلخی که است چنان نه ،قدرت شیرین طعم آری .نیست پرستان قدرت

تـا  نماینـد  قلبی اتفاق و اتحاد یکدیگر با ،مستقیم طریق اتخاذ با باید حق طریق سالکین
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 بـه  هـا  روشـنائی  سـلیم  عقل دو رویاروئی چه .رسد کمال به آنان الهی نیروهای فعلیت مراتب
 لکـن  ،سـازد  رهنمـون  حـق  مسـیر  بـه  ساخته آگاه خویش نیروهای به را ها انسان ،آورد وجود

 ویرانگررا نیروهای و مختل را مثبت استعدادهای ،افزوده ها تاریکی بر قدرت دگانرب رویارویی
 .ازداند بکار و بیدار

 ای  عـده  همکاری جلب زیاد هیاهوی با ،خود مقصود و مرام به نیل برای محوران قدرت
 بقـاء  تنـازع  نمایشگاه به ورود حق ،شده ظاهری قدرت مجوز اخذ به موفق تا نمایند می خبر بی
 گاهنمایشـ  این   زمین بر نقش نفر ها میلیون گاهی هرچند که نیست باکی را غافالن این   .بیابند را
 یاسـرگرم  و شـوند  بعـدی  کشتارگاه به ورود آماده یا و بمانند باقی تماشاگرانی نیز بقیه !نددگر

 محض خودطبیعی در وران غوطه های  دل از تنها ،حرکات چنین !گردند پوچ های  فلسفه مطالعه
 .اند کرده اعراض خود روحی رشد از که آنان ،برخیزد

 چـه  .نگردد رهزنان های  فتنه مفتون هرگز ،الهی تاداناس عالیه تعالیم از مند بهره رهرو اما
 حقیقـی  زیبـای  و زشـت  و سـقم  و صـحت  تشـخیص  توان که است بقدری او بصیرت مراتب
 .داراست الهی پیشگاه در را عدالت واالی محبوبیت وادراک

 او اگـر  حتـی  .نیسـت  مـؤثر  رهروی چنین راستین اراده و عزم بر دنیا تبدالت و تغیرات
 صـورت  تـرین  ابتـدائی  در مـادی  پیشرفته وسایل تمام گرفتن با و کرده رها بیکران انیبیاب رادر

 قـوای  نـور  هرگـز  ،مانـده  مصـون  مغزی شستشوی از الهی توفیق به چون ،دهند قرارش حیات
 .نگردد خاموش درونش در ،است جویی کمال حس و وجدان و لقع که ،باطنی

 تـرین  سـاده  که هاست انسان مغزی تشویشس ،ناآگاه قدرتمندان یها  یتبهکار جمله از
 تلقینـات  و جوسازی مختلف اشکال ،آن متداول روش و است اذهان انحراف وسیله ومؤثرترین
 ،حـق  صورت به نتیجه استخراج و باطل به حق آمیختن بدون امر این   .است عمومی و شخصی
 .ادد نتوان شستشو ،محض باطل با را معتدلی مغز هیچ رایز .نیست پذیر امکان

 کـه  اسـت  تبهکـاران  پلیـدی  و خباثـت  بر بارزی دلیل ،حقایق به نسبت شبهه القاء آری
 »کیفـالمرجع  علم من یغدر ما« خبرانند بی خدا از نانای  .گردند می کثیری عده و خود سقوط سبب

 این  را زمین جای همه امروز .نکند تزویر و حیله هرگز ،خود نهایی سرنوشت بر واقف انسان :
 .است گرفته فرا حوسمن پدیده

 تربیت و تعلیم حیاتی نقش ،شوم پدیده این   ناپذیر جبران خسارات و ها آسیب به نظری
آشـنا  حقیقـت  بـا  چنان را ها انسان که است حقیقی رهروان تربیت و تعلیم .نماید می روشن را
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 .خود عزیز جان با که سازد می
 دلباختـه  و عاشـق  ،قدرتمنـد  چـه  .است انگیز حیرت ،نشده مهار قدرت شوم آثار گاهی

 مبـارزه  و خـدا  انکـار  تـا  که قدرتی .نیست مطرح او برای چیزی خود از غیر و است خویشتن
 کـه  دارد ارزشـی  چـه  او بـرای  دیگران روان و مغز ،رود پیش است قادر قدرتمند روان و بامغز
 .ندارد انآن نابودی یا کشتن با تفاوتی ،ای جامعه یا فرد روانی و مغزی شستشوی دریابد

 پیش یقین نور با ناک شبهه شرایط چنین در که هستند بیداردالنی اسالمی جامعه در البته
 مواقـع  در الهـی  اولیـاء  : »الهـدی  سمت دلیلهم و الیقین نور ها  یف فضیاؤهم اهللا اولیاء فاما« روند
 .است هدایت طریقه شانای راهنمای و کنند حرکت یقین نور به ناک شبهه

 تعلـیم  بـه  متوسـل  شـده  خویشـتن  مراقـب  که نمایند توصیه همگان به باید یاله مربیان
 ،دهد جلوه حق را خود گوناگون های  آرایش با است ممکن که خصم مقابل در .گردند وتربیت
 .نپذیرند را شانای و نبازند را خویشتن
 جوامـع  اداره زمـام  تـا  که بدانند و ،پردازند مردم ارشاد به مدام که است الهی سالکین بر

 مقاومـت  بـرای  .دارد ادامـه  مغـزی  شستشـوی  پدیـده  ،است آگاه نا قدرتمندان دست به بشری
 چنـین  در .افتـد  کار به افهام و عقول و رسد کمال به تربیت و تعلیم مراتب باید ،آنان با ومقابله
 ندستبردای از را او ،شده دار ریشه آدمی درون در معنوی حیات و واقعیات اصول که است مقام

 .دارد می محفوظ عوامل
 تـرین  عـالی  .است فرهنگی تهاجم با مبارزه ،محوران قدرت با مقابله ابعاد از دیگر یکی

 مطلق کمال به تواند می آن   وسیله به که است »روحی من فیه نفخت و« ربانی عطیه ،انسان امتیاز
 .است هیال عظیم سرمایه آن کردن نابود منزله به زندگی امور در مسامحه اما ،رسد

 وانحـراف  هـا  انسان از الهی واالی سرمایه آن   ربودن تالش در بیگانگان ،محوران قدرت
 بـه  طریـق  ایـن    از جنبانـده  را خبریشـان  بی رگ تا ،هستند ممکن وسیله هر به آنان روان و مغز

 .اند گشته پیروز راه این از هم عمال که چنان ،ندای نایل خویش شوم مقاصد
 دوپایـه  را آن   و هاسـت  انسـان  روحـی  و فکـری  رشـد  عـدم  معلـول  ،فرهنگـی  تهاجم

 هـویتی  بـی  و پستی به مردمی تا .بیگانه فرهنگ تکبیر دیگری ،خودی فرهنگ تحقیر یکی:است
 کـه  ای  جامعـه  .نگردنـد  بیگانـه  فرهنـگ  شـیدای  و شـیفته  ،نرسـند  خـود  در حقارت واحساس
 ،ندانـد  را خـود  هـای   نعمـت  قیمـت  و قدر و بوده خبر بی شیخو معنوی و مادی های  ازسرمایه
و التمـاس  بـا  را بیگانـه  ارزش بـی  کاالی و بفروشد بخس ثمن به را خود بهای گران گوهرهای
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 .بخرد گزاف قیمت به منت
 فکر زوایای در بیگانگان به نسبت خودباختگی هم هنوز که است فرهنگی تهاجم اثر در

 الحـادمورد  و کفـر  دنیـای  هـای   لمـد  هم هنوز .است نهفته جامعه افراد برخی تصمیم و عمل و
 دانـش  کـه  دنیـایی  ،دهـد  مـی  افراد ترین ادب بی به را ادبی جایزه که دنیایی ،گرفته قرار استقبال
 .دارد می محروم مسلمانی جرم به فیزیک المپیاد در حضور از را فعال ناآموز

 ونقاب بشر حقوق ماسک و ،زنیم گره معیارها این هب را خود سرنوشت که ماست اشتباه
 و وغـرور  کبر جز شانای  المللی بین نظام در .نشناسیم را آنها آزادگی لعاب و رنگ و دموکراسی
 المللـی  بـین  نظـام  تشـکیل  بـا  که است مسلمانان بر .نیست دیگری چیز خودپرستی و قساوت
 از کـه  بداننـد  ،نموده اجتناب شانای  آزادگی و دموکراسی و بشر حقوق از سریعتر چهره اسالمی

 .است کفر ،خویشتن و خدا بر جز تکیه اسالم نظر
 اتحـاد  حفـظ  بـا  بایـد  .اسـت  گسـیخته  هم از مسلمین اتحاد ،فرهنگی تهاجم این   اثر در

 است مقام این   در .نگردیم بیگانگان فرهنگ شیدای و شیفته و بکوشیم تعلم و تعلیم در ،واتفاق
 شـان ای  مکاتـب  هـای   چهـره  گترینبزر زمان کمترین در ،آمده وجود به عارفانی و دانشمندان که

 .دهند می قرار خویش الشعاع راتحت
 داشـته  عرضـه  بشـریت  جامعـه  بـر  حکمـی  نکته هزاران ،علوم قاموس حاضر عصر در

 پـیش  از بیش بدبختی امروزه لکن ،است گذشته اعصار برابر چندین علما و نویسندگان وتعداد
 .است فاصله فرسنگها عمل و علم میان زیرا ،کرده احاطه را مردم

 علـت  بـه  و ،زد دم حقیقـی  اسالم از توان نمی شده ور شعله دینی بی آتش در دنیا امروز
 )ص(اکـرم  رسول حضرت رسالت ممالک اکثر در توان نمی ،تربیت و تعلیم های  راه شدن مسدود

 هـو  االسـالم « معنی است این   اای  !؟است سکوت وظیفه اای  شرایط چنین در .نمود اجرا و ابالغ را
 !؟ »العمل هو االسالم« و »لیمسلتا

 ،کمـال  حـد  به عمل و علم بر عالوه که است حقیقی رهروان عظیم وظیفه و مسؤولیت
 فـردا  کـه  نماینـد  هدایت جهانی سطح در که ،بوم و مرز این   در تنها نه را جوانان از کثیری عده

 .نباشد عذری را آنان الهی درپیشگاه
 ،مجاهدات ،ریاضات متحمل باید نموده الهی تربیت و تعلیم آماده را خود که کسی البته

 هـیچ  کـه  بداند یقین و خرد جان به را نهاای  همه ؛گردد ها تهمت و ها مالمت ،مشقات و شداید
الهــی اراده و عــزم پــای و نســازد آلــوده را الهــی مــردان دامــن هــا شــکنی حــق ایــن از یــک
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 .نکند سست را حقیقی طالبین
 ،مختلـف  ای  کرانـه  از آمـده  وجـود  به جنبش و تالش این هک دریابند باید الهی سالکین

 ها جنبش این   باید .است قلیل و کاند  بسیار هنوز ولی ،باشد می تقدیر قابل خود نوبت به گرچه
 بایـد  البتـه .ازدانـد   راه بـه  عظیمـی  تحول ،بزرگ موجی جادای  با تا گردد فشرده هم به و تر وسیع

 .اند ننشسته پا از و اند کمین در شیاطین و دشمنان ،آن قبال در که بود وشهب
 
 تهجر و ارادت

 گردانـد  منثـور  هبـاء  را عالم و زند کاینات همه در نیازی بی آتش تعالی و تبارک خدای
 .»القهار الواحد هللا« دهد خویش پاسخ سپس »الیوم الملک لمن« دهد عالم در وندا

 سـودای  ،برچیند هوس اطبس ،بشکند دعوی لوح ،مطلق قادر اوست شد معتقد که کسی
 کـه  سـتدکند  و داد ،جـان  به کران بی دریای در که همت بلند غواص .آورد بیرون سر از انانیت
 خلـق  بـه  طمـع  خـرمن  او ؟دهـد  در تـن  کی سیاهرنگ شبه به ،آورد بدست افروز شب گوهر

 تبـارک  ایخد .بنشیند رحمان خدای الطاف انتظار در بار بی ای  سینه و رغبا بی دلی با و بسوزاند
 مقصـدو  تعـالی   حـق  .بپرورانـد  عهـد  مهـد  در را او دل و بسازد او کار خویش لطف به تعالی و

 .آورد باز معاملت راه سر به سپس ،کند روشن را همه مقصود
 در نوی خبر و نیاوردند عالم بدین نوی کار آمدند که انبیاء حضرات همه این   !سالک ای

 ودیعـه  بـه  تو بر را آنچه و ،بجنبانیدند بودند نهاده تو سینه رد که را آنچه بلکه ،ننهادند تو سینه
 برخیـزی  خـود  زا تـا  »اهللا هـدینا  ان لوال لنهتدی کنا ما و« خواندند آن   سوی به ترا ،بودند نهاده

 .کنی آغاز را خود الهی وهجرت
 گـام  وحـدت  شـهر  بـه  و بپیمـایی  حـق  توفیـق  به را کثرت عقبات باید !الهی مسافر ای

 بـه  رسـیدن  برای است هایی وسیله معانی و معارف همه کسب و مراحل و منازل مهه طی.نهی
 .گردد نصیب الهی تفکر سبب به و حق توفیق به موفقیت این  ؛کثرت بر سلطه و وحدت

 آری .»اهللا سـبیل  فـی  هـاجروا  والـذین « فرمایـد  مجیـد  قـرآن  در تعـالی  و تبارک خدای
 طریـق  سالکین ؛اند  رسیده وحدت به پیموده را تکثر مراحل که هستند کسانی حقیقی مهاجرین

 .اند الهی مسافرین و مهاجرین ،حق
 است آن   ظاهر هجرت .باطن هجرت دیگری ،ظاهر هجرت یکی :است قسم دو هجرت

  هجـرت  .نمایـد  وداع را عقبـی  و دنیـا  کـه  است آن   باطن هجرت ،کند وداع را شهر و خانه که
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 در ،اسـت  شـراب  و طعام انسان زاد ظاهر هجرت در .مستدام باطن هجرت ،است موقت ظاهر
 بـاطن  هجرت در ،است غار منزل ،ظاهر هجرت در .الربابا رب لطف انسان زاد باطن هجرت
 تـا  شـورانگیز  نفس اضطراب از باطن هجرت ،مدینه به مکه از ظاهر هجرت .اختیار ترک ،منزل
 .سینه سکینه

 نهـی  تعالی  حق آنچه از که است سیک حقیقی مهاجر :فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت
 ووفـا  صـفا  راه و کنـد  هجرت جفا کوی از که است آن  مهاجر :فرماید می نیز و .بپرهیزد فرموده

 : »رزقاحسـنا  اهللا لیرزقنهم« ؟آورند چه نزل و دهند خلعت چه مهاجری چنین بر .گیرد پیش در
 دوسـت  راه در امـروز  ؛مشـاهدت  لـذت  فردا ،معرفت حالوت امروز .فردا دیگری ،زوامر یکی

 .مراد به مرید و رسد آشیان به مرغ ،خلوتی دوست با فردا ،خطوتی
 طبیعـت  جهـان  بـه  تعلق ها آن   جامع که موانعی از انسان باید ،واال مقام این هب نیل برای

 شود آشنا ،است طبیعت ماوراء عالم با پیوند آنها جامع که موجباتی با و ،گذرد در است ومادی
 اشـیاء  بـر  منحصـر  نـه  و اسـت  خاصی افراد به مربوط نه کثرت این   .رسد مقصد به اهر این   واز
 شمار به او دنیای و است کثرت ،کند غافل خدا یاد از را انسان که اموری .معینی مکان و مانزو

 .رود
 درامانند آن   گزند از که مخلصین مگر هاست انسان همه دامنگیر کثرت و دنیا این هامروز

 تعـالی  و تبـارک  خدای و است امتحان محل دنیا .»المخلصین منهم عبادک اال معیناج الغوینهم«
 کنـد  امـداد  را طلبـان  دنیـا  هم .شوند آزمون تا سازد می برخوردار مادی های  نعمت از را همگان
 .رسد وحدت کمال به و بپیماید را عقبات این کسی تاچه ،را طلبان آخرت وهم

 عبور توانایی کسی .است توحید ،کثرت بر سلطه و توحد به انسان رساندن عامل یگانه
 در ،وعداوت محبت در خدا خلیل همانند که دارد را غیبت به شهادت از و وحدت به کثرت از

 .»ابرهیم ابیکم مله« رسد وحدت کمال به ودفع جذب در ،باالخره و کراهت و اراده
 نـه  طبیعـی  زچیـ  یـک  چـه  ،اسـت  آن   وجـودی  ضیق در طبیعت جهان و سرکثرت البته
 آن  وجـودی  سـعه  در طبیعت ماوراء راز اما .است خود غیر پذیرای نه و دارد حضور دردیگری

 .محروم خود غیر شهود از نه و است محجوب دیگری حضور در نه مجرد ء شی یک که ،است
 و انبیـاء  حضـرات  از بایـد  را وحـدت  بـه  کثـرت  از هجـرت  یعنـی  حرکت الهی انسان
 ،بـرده  نـام  او هجـرت  از مجید قرآن در تعالی  حق که حقیقی مهاجرین هجمل از .اوصیاءفراگیرد

 .»سیهدین ربی الی ذاهب یان« فرمود که است توحید بنیانگذار اهللا خلیل حضرت
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 خلیـل  ای  تو بر درود .رسید وحدت کمال به و گذشت کثرت عقبات از خدا محبوب آن
 بـاکی  آن   از تـو  ولی ،نمودند قدح ترا دیگران اگرچه کند تو مدح تعالی و تبارک خدای که خدا

 لطفقـدم  قلـم  بـه  تـو  دربـاره  مـدح  لوح رحمان خدای که دانستی .نکردی اعتنا بدان و نداشتی
 .»قبل من رشده ابرهیم تیناا ولقد« نویسد

 نشـو  بـدایت  در .بـود  دوختـه  قبل از را خود خلیل توحید صدره تعالی و تبارک خدای
 هـدایت  نـور  ،گشـادند  او سـینه  صحن در حکمت و علوم عینابی ،گرفت تابیدن خلت اوآفتاب
 مـال  قدسـیان  کـه  رسانیدند جایی به را او ،بستند او میان بر کرامت کمر ،گردانیدند او دل تحفه
 خـدا  خلیـل  بـه  روی متوالیأ است عزتی چه این هک ،گرفتند حیرت دندان به جبعت انامل اعلی
 صـحرا  بـه  اگـر  شـده  نهـان  ابراهیم دل کانون در هک آتشی اعلی مالء قدسیان ای  آمد ندا ،نموده

 .بسوزاند را کونین آن از شرری درآوریم
 وی عصـمت  سـپاه  و شکند درهم را ابراهیم دولت که خواست زدای  درگاه مهجور آن   اما

 را او دل و جـان  آتـش  آن   کـه  ندانسـت  امـا  ،بسـوزاند  را او تـا  برافروخت آتشی .سازد منهزم
 .نکند ویران خویش دولت قاعده زج که ندانست ،خواهدسوخت

ـ   حقیقی معنی ،»ابرهیم علی سالما و بردا نارکونی یا وقلنا« ـ   نای  دل کـانون  در نـدا  و تای
 شـراب  خمـار  وی سـر  بـر  ،بود خدا مهر سوز او سینه در .بود رسیده تحقق مقام به خدا خلیل
 غرق او جان ،بود اخد عشق حریق او قلب ،بود ور شعله او  سینه در عشق درد آتش ،بود ازلی
 مشـاهدت  منجنیـق  بـر  خویش سر نیز او ،نهاد منجنیق بر را او مهجور آن   چون .بود داخ لطف
 ،مـران  وی بـر  خود سلطنت ،باش خاموش و سرد آتش ای  :رسید ندا ،رسید آتش به چون .نهاد
 .گردانیم بوستان خود خلیل بر ترا مای کرده اراده ما که

 ازهـار  میـان  در بزرگـوار  آن   ،نمـود  بوستان خود خلیل بر را آتش تعالی و تبارک خدای
 بـر  مهجـور  آن آن   از دختری .کرد می نظاره را الهی قدرت آثار و نشسته آرامش کمال در وانوار

 درگـاه  بـه  دسـت  .دیـد  هیئت آن   بر را الهی محبوب آن   ،کند حاصل اطالع تا برآمد کوشک بام
 نظری نیز من بر کردی کرم و لطف نظر چنین خود خلیل بر !خلیل خدای ای  :گفت هتخدابرداش

 ،شتافت استقبالش به رحمت فرشته بالفاصله .گردان کامل من درباره را خود های  نعمت و فرما
 .کـرد  مـی  ترنمی خود با و غلطید می حسرت آتش در او .سرزد او جان نقطه از عشق درد آتش
 .آمـد  دختـر  بالین بر ،گشته یوانهد دخترت ،کن تعجیل که دادند خبر را عزت هادرگ مهجورآن  

ــده پــدر ای :گفــت و بپوشــید پــدر از خــود روی دختــر ــه کــه مــن دی خــدا خلیــل دیــدار ب
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 آن  .ابـراهیم  :گفـت  ؟کیسـت  خدا خلیل :پرسید .شود ملوث دیگر بار خواهم نمی یافته طهارت
 ندانسـتیم  ،بسوزانیم را ابراهیم تا افروختیم آتش ما :گفت و زد خود فرق بر دست دو با مهجور

 غوغای هرگز ،شد ازلی عنایت حرم بر که کسی آری .سوخت نخواهیم خود دل و جان جز که
 ،کـرد  همـی  پدر که کرد می نظاره همان به دختر .برنگردد او سرمدی سعادت گرد ابدی محنت
 .ابدی شقاوت سبب را پدر و گردید سعادت سبب را دختر

 ،خداسـت  خلیـل  مثـال  بـر  تو سوخته دل !یاله مسافر ای   ،حقیقی مهاجر ای   ،سالک ای
 را سـوخته  دل آن   و افروختـه  نفـس  کـه  اسـت  آتشـی  نفس هوای ،مهجور آن   مثال بر تو نفس

 نـارکونی  یـا « رسـد  می ندا ،اختهاند  آتش به و نهاده معاصی منجنیق به بسته اغالل و ها باسلسله
 .نسوزند گرد بار را سوخته ،ماست عشق درد دلسوخته بنده نای ،»سالما برداو

 هان ابرهیم الکتاب فی واذکر« فرماید می )ص(اکرم رسول حضرت به خطاب متعال خداوند
 بسـیار  پیغمبـری  او کـه  کـن  یـاد  را ابـراهیم  خـود  کتـاب  در مـن  رسـول  ای  : »نبیا صدیقا انک

 بزرگـوار  آن   حـال  شـرح  در ،کـن  تفکر الهی مرد آن   حاالت در من حبیب ای  یعنی .راستگوبود
 از ؛بگـذرد  چیـزش  همـه  از خدا راه در تا شد آماده و رسید انقطاع مقام به نهوچگ نماکه سیری
 کـه  خواهی اگر نیز تو .بود او عالقه مورد مرتبه نهایت که گرامیش فرزند یگانه از خودو هستی

 خـود  چیـز  همه از ما راه در که شوی آماده و باشی انقطاع مقام در همیشه باید ،رسی ابدیت به
 .بگذری

 ای.رسید ما دوستی به ها مجاهدت آن   نتیجه در بود ما دوست که ابراهیم !من بیبح ای
 بسی مجاهدت و تصفیه و تزکیه در تو که باید ،باشد چنان ابراهیم وقتی ،من معشوق و محبوب
 .باشی او از باالتر

 تـا  ابدی و عمومی است خطابی بلکه ،نیست )ص(خدا پیامبر حضرت به تنها خطاب این
 درراه کـه  نبـود  )ع(ابراهیم بر تنها !انسان ای  .کنند اطاعت آن   احکام از و گیرند بهره آن   از همگان
 تـونیز  ،نمایـد  صـبر  ها شکنجه و مشقات تمام به و بگذرد عزیزش فرزند و خود هستی از خدا

 .نمایی فاءای را خود مسئولیت حقایق این قبال در و باشی او پیرو ایدب
 سـایرمحبوبین  سلوک و سیر مراحل و مهاجرت ،دیگری  آیات در تعالی و تبارک خدای

ـ  اسـمعیل  الکتـاب  فی واذکر« فرماید می و شود می متذکر )ص(اکرم رسول حضرت به را خود  هان
 کـه  یادکن را اسماعیل ،قرآن خود کتاب در من رسول ای : »نبیا رسوال انک و الوعد صادق انک
  نظـر  مـن  گرامـی  فرسـتاده  ای .بـود  دگـار پرور نبـی  و رسول او و بود صادق او دعه تحقیق به
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 آن  شادمانی و انبساط با تا کرد خدا امر اطاعت آماده را خویشتن چگونه که الهی مرد آن   در کن
 او تعـالی   حـق  .کـنم  قربـانی  خـدا  راه در را خود خواهم می که نماید مباهات و فخر ،پذیرفته را

 .بود باوفا بسیار و استوار خدا با یمانشپ و عهد در که فرماید می معرفی صادق عهد راصاحب
 ثابـت  را خـود  ارادت و کـرد  آماده خدا راه در شدن قربانی برای را خود اسماعیل آری

 معنـای  چـه  .ما همه بر الهی است حکمی این   و ،شد ملقب اهللا ذبیح به حق ناحیه از لذا و نمود
 .باشیم بزرگواران آن راه رهرو که است همین شیعه حقیقی

 ،خـود  کتـاب  در من رسول ای  : »شرقیا اانمک اهلها من تبذتاناذ مریم الکتاب فی کرواذ«
 المقـدس  بیـت  شرق در را مکانی و گرفت کناره اهلش از خدا عبادت برای که نما یاد را مریم

 .برگزید
 وسیر کن تفکر او حاالت در و بنما مریم زندگی تاریخچه در سیری ،من حبیب ای  یعنی

 برتحمـل  و بنگـر  او انقطاع به من حبیب ای  .ده قرار مطالعه مورد دقت به را ارادتش و سلوک و
 حتـی  ماسوی همه از ما رضای به که بنگر ما راه در او مجاهدت به ،کن نظر مصائبش و شداید

 .پرداخت عبادت به و کرد گیری کناره اقربایش و مقو از
 .نرسـد  مـا  بـه  کسی ،مجاهدات این   بدون که کردند چنین ما پیشگاه مقربین که آر یاد به

 گذشـتن  اثـر  در الهـی  نـور  آن   .بگمار ما عبادت و طاعت بر ما فرمان به را توجهت کمال تونیز
 تکـالیف  ،هسـتی  مـا  حبیـب  کـه  تـو  .اسـت  گرامی بسیار ما نزد ،ماسوی از انقطاع و ازناسوت
 ،نمـا  مـاده آ ماسـوی  از انقطـاع  و شداید تحمل برای را خویشتن ،است مریم ورایام ووظایفت
 ولـی  ،اسـت  )ص(خـدا  پیـامبر  بـه  خطـاب  این   ظاهراً آری .باشند تو خویشان و اقوام از ولوآنان

 آن  مقامـات  و زنـدگی  در کـه  اسـت  الهی طریق سالکین بر خصوص به و همگان بر درحقیقت
 .بیاموزند فداکاری و عشق و ارادت سرد و ،کنند تأمل نورخدا

 
 یاراد موت

 کـه  مـوتی  :است دوگونه موت .است ارادی موت ،الهی لقاء به وصول شرایط از شرطی
 مـوت  دیگـری  .اسـت  طبیعـی  مـوت  آن   ،رویم او سوی به سرعت به ما و  آید ما سوی به قهرأ

 کــه همــان ،اســت حیــوانی شــهوات کشــتن و نفســانی هــای خــواهش شکســتن ،آن و ارادی
 .»تموتوا ان قبل موتوا«اند فرموده

 بـاطنی  طهـارت  و برنـدارد  خود پیش از موانع تا ،ممستقی صراط طی در یار کوی طالب
 .نشود مشعشع وجودش در ازلی صبح و نگردد متجلی دلش خانه در غیبی انوار ،نکند حاصل
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 ،اعناقنـد  اغالل که دنیویه عالیق از تا ،نگردد پاک کدورت از حجابات رفع با دل تا آری
 .نیابد الهی لقاء کوثر به وصول امکان ،نگردد خارج تقلیدیه ظنون و اوهام اودیه از و نشود رها

 که است خلقت گوهر یگانه آن   انسان چه .جدالند در باهم ضد دو مدام انسان وجود در
 پیوسـته  هـم  به او در جان و جسم و ،معنی و ماده ،طبیعت ماوراء و طبیعت ،الهوت و ناسوت
 جسـمانی  اسـت  اتیحرکـ  را او لـذا  ،اسـت  البقـاء  روحانیـه  و الحـدوث  جسمانیه انسان .است

 .وعقالنی
 تکالیفـالهی  و وظایف به عمل و علم با اما ،نشود جدا الحدوث جسمانیه از هرگز انسان

 البقـایش  روحانیـه  در او الحـدوث  جسـمانیه  کـه  کسـی  سعادتمند .نماید تعدیل را آن   تواند می
 ،نیسـت  رمیسـ  بعد دو هر به توجه بدون امر این   تحقق .گیرد خود به الهی رنگ گشته مستهلک

 ،آن بـر  اعتنـایی  بی صورت در و ازداند  هالکت ورطه به را او الحدوث جسمانیه هب صرف توجه
 .گردد عامل خویش وظایف به نتواند

 :علت دو به ،است مادی بعد به ویژه اهمیت و توجه ،اسالم اکید توصیه
 در اخاللـی  اگـر  چـه  .معنـوی  بعـد  بـا  آن   تنگاتنـگ  ارتبـاط  و مادی ابعاد واقعیت یکی

 اهمیـت  و توجـه  کمال مراتبی در لذا .گردد مختل روحی بعد ازهاند  همان به ، آید پدید بعدمادی
 .است عظیمه طاعات و عبادات ردیف در ،مادی بربعد

 این ،دیگر عبارت به .است البقاء روحانیه مسابقه میدان ،الحدوث جسمانیه که این   دیگر
 بعد ،آن به توجهی بی لذا .ازلی محبوب به صالو و روحی بعد فعالیت برای است ای  زمینه عالم

 رادر منطـق  ،معنـوی  فقـر  بـاالخص  مادی فقر اند  فرموده بزرگان که چنان ،کند مختل را روحی
 بعد هرچه هرکسی حیات در .بازدارد سخن از را سخنور و گرداند ناچیز را برهان ،بشکند ندها

 بـرایش  مکتـوم  حقـایق  و بیشـتر  شبصـیرت  و افزونتـر  او کمـال  و رشـد  مراتب ،مؤثرتر روحی
 .مکشوفتر

 بـه  اراده این   تا .است اراده فعلیت و تربیت و تعلیم نیازمند ،کمال و رشد در روحی بعد
 تولـدی  انسـان  ،رسد فعلیت به که ساعتی آن   از ولی نگردد ارادت به مبدل ،نیاید در تحقق مقام
 .نماید شروع را خود حقیقی زندگی یافته دیگر

 کسـب  از را آدمـی  آنچه زیرا ،نیست سازگار اعتنایی بی و آسایی تن با وفقیتم این هالبت
 قـدرت  و کـامگی  خـود  ،طلبـی  رفـاه  ،پروری تن باید .است جان آفت ،دارد باز فضایل و علم

نماینـده  کـه  هسـتی  کلی آهنگ در و ،کرد تفکر زندگی اعالی هدف در گذارده کنار را پرستی
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 .دنمو شرکت ،است نسانا اعالی هدف
 ولـی  ،شـده  غرس همه نهاد در معرفت بذرهای ،است باز برهمگان سعادت و ترقی راه

 پـرورش  و تربیت و تعلیم به نیاز ،طیبه شجره به رسیدن و کمال و رشد به تحول در بذرهااین  
 خودو ،روح عالی محصوالت از که هستند الهی باغبانان ،الهی های  انسان .دارند الهی های  باغبان
 .است ارادی موت تحقق گرو در توفیق این حصول ،سازند می مند بهره را ندیگرا

 هـوس  و هـوی  از را آدمـی  کـه  قدرتی آن   .است حیوانی شهوات شکستن ،ارادی موت
 کـه  پارسـایی  آن   .آید می شمار به شجاعان ردیف در آن   واجد که است عظمایی نعمت ،بازدارد
 را انسـان  کـه  سـپری  تـرین  مطمـئن  آری .اسـت  ثـروت  برتـرین  ،دارد باز انحراف از را سالک

 .است تقوی ،دارد باز مخاطرات و ازحوادث
 کـه  درآیـد  رضـا  و تسـلیم  مقام به الهی های  توصیه این   رعایت با باید حق طریق سالک

 .است علم انسان برای ثروت باالترین .نیست رضا و تسلیم مانند انسان برای همدمی :اند  فرموده
 نتفکرایشـا  ،خداسـت  اسرار گنجینه شانای  سینه که شد مند بهره بزرگان و عارفان تعالیم از باید

 بـه  عشـق  ،است عشق شانای  تعلیم باالترین ،سازد می منعکس خود در را حقایق که است مرآتی
 .ازلی محبوب جمال

 ،عارفـان  .»هللا حبـا  اشـد  آمنوا والذین« شده تعبیر حب اشتداد به عشق از مجید قرآن در
 آری.نشـاید  را کسی ،است حق به شانای  تعلق که آنان و حق جمال جز عشق زیرا حقند عاشقان
 عاشـق  دل در »یحبون« عشق آتش .است حق دوستی ،اولیاء و اوصیاء و انبیاء حضرات دوستی
 بـه  کـه  اسـت  کسـانی  نصـیب  مقام این   .است متجلی او جان در »یحبهم« نور و ستا ور شعله
 هـو  و ثـی ان او ذکـر  مـن  صالحا عمل من« گردیده نایتع طیبه حیات آنان به ،الهی اعمال سبب
 ای  طیبه حیات او به ما قطعاً ،اناث یا ذکور از کند صالح عمل که هر : »طیبه حیوه فلنحیینه مؤمن
 مـان ای کـه  کسـانی  ای  : »یحییکم لما دعاکم اذا للرسول و هللا استجیبوا آمنوا الذین ها  ای  ای«.بخشیم
 .نمائیـد  اجابـت  ،کننـد  مـی  دعـوت  قلوبتان احیای برای را شما لرسو و خدا که وقتی دای  آورده
 یانـد  این هب باید ،اند  قلبی سالم دیدگان خواستار که افرادی ؛است پذیرش دراین بصیرت کمال

 .لبیکگویند آسمانی
 چشمان دارای که است روشن کسی برای صبح تحقیق به : »عینین لذی الصبح اضاء قد«

 ازل صبح لکن .نماید مشاهده را آن   سالم چشمان صاحب که ،ریظاه است صبحی .باشد سالم
 .باید قلبی دیدگان ،آن مشاهده برای ،نبینند ظاهر دیدگان را
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 شـبی  آن   مگر »بالفجر اذجنتها لیل سوی« نیست زندگی این   نفس ای  : »ماالعیش نفس یا«
 زنـدگی  !؟اسـت  زندگی ،گردد می روز به منتهی که متوالی شبهای این   اای  .شود منتهی فجر به که

 پـی  در که ابدیتی فجر آن   »یدوم والفجر« شود منتهی ابدی و دائمی فجر به که است آن   حقیقی
 .نباشد شبی یگردآن 

 وجـود  بـر  اسـت  دلیلی من قلب تشنگی در »سلسبیل وجود علی دلیل قلبی ظماء فی و«
 آب وجـود  بـر  لیلد ،انسان بر گرسنگی و تشنگی چیرگی کمال که چنان .سلسبیل طهور شراب

 »الرحوم الموت جره فی« ،سلسبیل طهور شراب وجود بر است دلیل نیز قلبی تشنگی ،وغذاست
 درک و معرفـت  مراتـب  بـه  هرکسـی  البتـه  .است شده نهاده سوزان موت زدن در که ای  درکوزه
 .کند می احساس خویشتن در را تشنگی آن ،خود

 وشـهوات  نفسـانی  های  هوس ستنشک همان ،است ارادی موت همان ،سوزان موت این
 تشـنگی  وآن درنیایـد  تحقق مقام به مستی و عشق آن   ،ارادی موت حصول بدون .است حیوانی
 طهـور  شـراب  از و  آیـد  وجـود  بـه  دل تشنگی که است ارادی موت این   از بعد .نگردد پدیدار
 بـه  مسـتی  و عشـق  دوبـال  بـا  خواهد می حق طریق سالک که آنجاست .شود سرمست سلسبیل

 .نماید پرواز جانان ویس
 
 یاراد موت تحقق مراحل

 و مسائل اخذ از پس ارادی موت .است ارادی موت به خدایی عشق طریق سلوک مبنای
 ،عزلـت  ،توکـل  ،زهـد  ،توبـه  :از عبارتند که شود حاصل مراحلی طی با ،فرعیه و اصلیه معارف
 .رضا ،مراقبه ،صبر ،توجه ،ذکر ،قناعت

 مثل بر شود قادر اگر که طوری به معصیت از است ندامت بهتو .است توبه -اول مرحله
 صـورت  لذت از  آید بیرون تائب که است آن   ،خاص توبه .است عام توبه این   و ننماید میل ،آن

 ،بـااراده  عـزت  حضرت به است مراجعت ،الخاص خاص توبه .باطن درخلوتگاه درآید و ظاهر
 .اراده غیر به است مراجعت اضطراری تمو که چنان

 بـاری  درگاه به یاری طریق از و ،نما اعراض باطله اغراض و اعراض و جواهر از سالکا
 آن گناه بدان و ،شوی خالص تا شو خالص عیوب و ذنوب جمیع از مخلصانه و ،فرما مراجعت

 غیرمحبـوب  محبت که است واجب طالب بر .الهی قرب و نور از ترا گرداند محجوب که است
 .محبوب عشق به کند بیرون دل از
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 و ،جسـمانی  لـذات  حـالوت  از  آیـد  بیـرون  که است آن   زهد .است زهد -دوم مرحله
 بیـزاری  نهـا ای  همـه  از اضـطراری  موت به که چنان ،نفسانی استمتاع و دنیائی متاع از تزهدنماید

 .کند بیرون دل از را حق ماسوای محبت که است کسی زاهد.نماید
 اعتمـاد  و وثـوق  قطـع  کـه  است کسی توکلم .تعالی خدای بر است توکل -سوم مرحله

 .»حسبه فهو اهللا علی یتوکل من و« است کافی را او خدا تنها ،چه نماید ظاهری ازاسباب
 حیوانیـه  تمتعات و نفسانیه شهوات از که است کسی قانع .است قناعت -چهارم مرحله

 هان«نکند اسراف ملبوس و مأکول در که باید و ؛طاعت جهت به کفاف قدر به مگر باشد وارسته
 .»المسرفین یحب ال

 آن  زیـرا  ،شـده  وارد بسـیار  روایـات  و اخبـار  عزلت درباره .است عزلت -پنجم مرحله
 بـه  بـاطن  صـورت  بـه  خالیـق  مخالطـت  از است آمدن بیرون ،عزلت .است شماری بی رافواید
 تصـرفات  از خلـوت  بـه  اسـت  حـواس  گردانیـدن  معزول ،عزلت اصل .عوائق و عالئق انقطاع

 .است دل و جان آفت ،سوساتحم به تعلق زیرا ،حسوساتم
 ازروزن تعلقـات  غبار و گرد و محسوسات تصرف خاک غبار نگذارد که است آن   عزلت

 ایـن   در را روح و اسـت  آن   از ذمیمـه  صـفات  تقویـت  و امـاره  نفس تقویت که ،شود وارد دل
 طریـق  از اتفـاق  بـه  ،گیـرد  مؤانسـت  خسیس نفس با نفیس روح چون زیرا .است زیان ،معامله
 .نهند نیسافل اسفل به روی ،نفاق

 محبـت  بـه  نیـز  عقـل  پـدر  و رود نفسـانی  مادر پی از نادانی غایت از گرامی فرزند اگر
 از و باشـد  رسـیده  و بالغ ،فرزند اگر لکن .نهند فنا دیار به روی هم با ،شود متفق شانای  فرزندبا

 جهـان  از ،نمایـد  موافقـت  شـان ای  با مرافقت بیلس بر نیز نفسانی مادر و رود عقل پدرحقیقی پی
 .کند مراجعت باطنه معنی عالم به ظاهره ورتص

 صـادق  طبیـب  دسـتور  به ،شود مریض کسی اگر که چنان ،رذایل از است پرهیز ،عزلت
 حاصـل  بهبـودی  را او تـا  ،زایـد  خـوردن  و نامناسـب  شـراب  و طعـام  از کنـد  امسـاک  ،حاذق
 ایـن   اثـر  در تـا  انـد   فرموده عزلت به امر ،نفوسند اطباء که اولیاء و اوصیاء و انبیاء حضرات.شود

 .یابد شفا ،طالب منزوی مهجور رورنج ،پرهیزخدایی
 بـه  حـق  غیـر  ذکـر  از  آید بیرون که است کسی ذاکر .است ذکر مالزمت -ششم مرحله

 .»نسیت اذا ربک واذکر« فراموشی
  الء شـربت  بـه  کـریم  حکیم و ،باتاث و نفی از است مرکب »اهللا اال اله ال« مقدس کلمه
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 آن  از ذمیمـه  صفات و اماره نفس تقویت که ،گرداند زایل را منهمره اخالط و فاسده مواد ،نافیه
 .بگشـاید  شـبهت  عقـده  و بیفزایـد  دل و جـان  سالمتی و صحت به اهللا اال اثبات به لیکن .است
 .آمد خواهد بیشتری تفصیل به ،مراحل این انتهای در ،ذکر خاص جایگاه به جهوبات

 و عرضـأ  ،جـوهرأ  ،باطنـاً  ،ظـاهرأ  شـوی  حـق  متوجـه  یعنی ،است توجه -هفتم مرحله
 مقصـد  ،مطلـوبی  و محبـوب  نمانـد  بـاقی  تا ،خواند حق غیر به ترا که ای  داعیه هر از یای  بیرون

 .حق اال مرغوبی و رغبت ،ومقصودی
 ،مجاهده به جسمانی رادم و نفسانی حظوظ از یای  بیرون یعنی ،است صبر -هشتم مرحله

 واسـتقامت  اخیـار  طریـق  بـر  باشـی  ثابت و ،نگردد تو راکب نفسانی محبوبات تا نمایی ثبات و
 .گردی مالزم ،روح تجلیه و دل تصفیه به و ،ابرار سبیل بر ورزی

 جمـع  یعنـی  مراقبـه  .انتظـار  یعنی ترقب از است مشتق مراقبه .است مراقبه -نهم مرحله
 در اسـتغراق  و غیرحـق  از اعـراض  ،محبـوب  انتظـار  در باطنـه  و هرهظـا  حواس نمودن آوری

 .بحرمحبت
 او جنـاب  از روحـش  .گلـش  و آب نـه  دلـش  و جـان  باشد او لقای مشتاق باید سالک

 .کند او به او فراق از شکایت و جوید او درگاه از استغاثه و مددیابد
 :است وجه سه را شکایت اند فرموده بزرگان

 .یاری از کند بیزاری اقتضای این و ،حبیب غیر نزد بحبی از شکایت - اول
 .اند ندانسته خوب نیز را این و ،حبیب نزد حبیب غیر از شکایت - دوم
 .اند پسندیده را این بزرگان ،حبیب خود به حبیب فراق از شکایت - سوم
 بـه  و بگشـاید  وصال و رحمت درهای ،االبواب مفتح و االسباب مسبب صورت این   در

 مجاهـدات  بـه  کـه  نمایـد  محـو  چنـان  ای  لحظـه  به را اماره نفس ظلمات ،نامتناهی ترحم نور
 اهللا یبـدل « سـازد  مبـدل  روح حسـنات  بـه  را نفس سیئات و ،نگردد میسر ساله چند وریاضات
 .»حسنات سیاتهم

 حبـا  اشـد  آمنـوا  الـذین « کند بیرون دل از را سوی ما حب که است کسی حقیقی سالک
 دوسـت  را کسـی  که آن   و را او دارد دوست ،کند مشاهده را او جالل و جمال کسی هرگاه.»هللا

 .را او فعل دارد دوست ،دارد
 که است آن   رضا .معرفت ثمره محبت و است محبت ثمره رضا ،رضاست -دهم مرحله

کـه  اسـت  کسـی  رضـا  مقـام  در سـالک  .حق رضای به درآیی و خود نفس رضای از یای  بیرون



 244 ص    )مودجلد (سفر به کعبه جانان 

 ان« فرمایـد  مـی  122 های  6 سوره در تعالی و تبارک خدای .باشد دهمر او دل در ظلمانیه اوصاف
 الطـاف  و یـه انرب اوصـاف  بـه  مـا  ،شـود  مـرده  یهانسان وجود شجره در یهانظلم اوصاف به که دل
 .»یمانگرد می زنده را دل ان یهانرحم

 رضـا  بـه  صـبر  نسـبت  ،حقیقـت  اهـل  پـیش  در و صـبر  مقـام  از اسـت  باالتر رضا مقام
 .بـال  از برد لذت رضا لیکن ،بال از دارد کراهت اقتضای صبر زیرا .طاعت به ستا مانندمعصیت

 .خویش مراد بر را محبوب مراد ننماید ثارای و ،بال از نشود متلذذ که سالکی نیست محبت ازاهل
 وانکـر  محبت طریق در آن   اوحش و است منازل اصعب از صبر :اند  فرموده حقیقت اهل

 امـا .انـد  شـمرده  منکـرات  اشـد  از حـق  طریق در را صبر شانای  که تاس این   .توحید طریق در او
 ،درویشـی  و تـوانگری  ،رضـا  اهـل  برای .است یکسان ،مقابل طرف دو هر را حق طریق سالک
 یرون ال« شریفه های  معانی از معنی یک است این    ،است یکسان توم و حیات ،مرض و صحت

 .»زمهریرا ال و شمسا ها یف
 محبـوب  از هرچـه  بـه  رضایت و است اختیار ترک رضا .است یکی حریت و رضا مقام

 .»آتکم بما تفرحوا ال و مافاتکم علی تأسوا لکیال« است تسلیم مقام در حقیقی سالک ،رسد ازلی
 

 نآ آثار و ذکر
 یادنمودن ،ذکر .است ذکر ،ارادی موت به نیل مراحل مهمترین از یکی ،گذشت که چنان

 الصلوه اقم و« است همان نیز الهی قوانین و تکالیف وضع و انسان خلقت از مقصود و خداست
 دردل ذکـر  تـا  آنهـا  آثـار  از اسـت  قلـب  تطهیر و شهوات شکستن نیز صوم از غرض .»لذکری
 .یابد استقرار

 دارد داللت »اصیال و بکره سبحوه و کثیرا ذکرا اهللا اذکروا آمنوا الذین ها  ای  یا« شریفه آیه
 محـض  بـه  اسـت  نفرمـوده  اکتفـا  شریفه این آیه    در تعالی و تبارک خداوند .کثیر ذکر بروجوب

 آن  نموده موصوف بلکه نفرموده بسنده هم بدان و ،مصدر به را آن   ساخته مؤکد بلکه ،امر صیغه
 .نباشد مندوب در سیاق این و ،کثیر به را

 اکل و بیع و تجارت قبیل از چیزی را انسان تا ذکر بسیاری به فرموده امر متعال خداوند
 کـه  نیسـت  شکی .»تفلحون لعلکم کثیرا اهللا واذکروا« ندارد باز خدا بندگی و معرفت از شرب و

 .شود می او به محبت باعث ،آن مستمر ذکر و ء شی تذکر بر مداومت
را او خداسـت  نمـودن  یـاد  ،را خـدا  عبـد  کردن یاد نتیجه و است ای  نتیجه را ذکری هر
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 ،اسـتثنایی  قیاس در و جزاست و شرط متضمن شریفه های  .»اذکرکم فاذکرونی« فرموده که چنان
 .است تالی اثبات مستلزم ،مقدم اثبات

 و »یحبونـه  و یحـبهم « فرمایـد  می که طوری به است تأخیری و تقدیم ،عبادت و ذکر در
 ایـن   بـر  داللـت  اسـت  تعقیب برای که هم »فاذکرونی« فاء و »عنه رضوا و عنهم اهللا رضی«نیز
 و قلبیـه  و روحیـه  اعمـال  افضـل  را ذکر ،معرفت نور به مستنیره بصیرت احبانص ازاینرو .دارد
 .اند دانسته دنیهبو نفسیه

 کشد که نفسی هر یعنی ،باشد داشته دم در هوش باید سالک که اند  فرموده چنین بزرگان
 .نیابد راه آن بر غفلت بوده حضور و آگاهی سر از

 اسـت  سـلوک  سیر سرعت ،آن از مراد و اشدب داشته قدم بر نظر باید سالک که آن   دیگر
 دقـت  و توجـه  کمال با حق راه در سیر و ،پرستی خود عقبات طی و هستی مسافات قطع برای
 .نلغزد راه این  از پایش که

 کـه  معنـی  بـدین  .کند سفر بشری طبیعت در سالک یعنی ،است وطن در سفر دیگر نوع
 خبیـث  کـه  ،کنـد  انتقـال  حمیـده  صفات به ذمیمه صفات از و ملکی صفات به بشری ازصفات
 .خبث از نکند انتقال تا نگردد زایل او از خباثت کند انتقال هرجاکه

 جمـال  جـز  و ،حـق  با باطن به و خلق با ظاهر به یعنی ؛انجمن در است خلوت دیگری
 ال و تجـاره  تلهـیهم  ال رجـال « فرموده تعالی و تبارک خدای که این    ،نکند مشاهده حق وجالل

 .است مقام این هب اشاره »اهللا ذکر عن بیع
 لغـات  از تـا  کـن  جهـد  سالکا .شوی بیرون عبارات و الفاظ از که است آن   ذکر حقیقت

 از منـزه  کـه  حقیقـی  ذکـر  بـه  کـه  مـادام  .شـوی  خالص ،توست راه غبار که عبارات و والفاظ
 .ای نرسته خود قید از ای نرسیده ،الفاظاست

 لسـان  بـه  یا است ظاهر لسان به یا ،است الهی اسماء و دعا ،قرآن آیات   که اوراد و اذکار
 ظـاهری  ذکـر  بـا  توأم چه باشد باطنی که است الهی درگاه مقبول وقتی ذکر .هردو به یا و باطن

 به ،تاس باطن بر قائم مقبولیت اند  فرموده بزرگان که این   .است باطنی ذکر اصل زیرا ،آن یابدون
 بـه  کـه  حـق  بـه  توجه زیرا .است ضروری هم آن   بلکه ،نیست ظاهری ذکر از خودداری معنای
 ظـاهری  ذکـر  ،نشـده  باطنی ذکر که مادام پس .است مقبولیت از ای  مرتبه ،است قلبی سیر میزان
 .نباشد ثمر مثمر

تـرین  پسـت  ،لسانی ذکر مجرد .لب بعضی و است قشر بعضی ،است مراتبی را ذکر هر
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 الهـی  اسـماء  از اسـمی  به است قلب توجه رفص یکی :دارد مراتبی نیز قلبی ذکر .است مراتب
 الهی اسماء از است اسمی ذکر دیگری .است لسانی ذکر همانند این    ،آن معنای به التفاتی بدون

 آنهـا  منـع  بـا  اسـت  جوارح و اعضاء ذکر دیگر مرتبه ،آن از مقصود به توجه و آن   یامعن فهم با
 .مکروهات و مستحبات ترعای بلکه واجبات به دادن توجه و محرمات و ازمعاصی

 عـدم  و ریا تطرق عدم جهت به لسانی ذکر مجرد از است اشرف ،قلبی ذکر مراتب ادنی
 و بـوده  مسـتغرق  او جـالل  و جمال مشاهده در که است آن    قلبی ذکر اعالی مرتبه .غیر اطالع
 ماسوی از تمام انقطاع به است موقوف مرتبه این هب وصول .کند مالحظه را الهی نور ،چیز درهر

 بـه  تـا  ،گـردد  غیـر  و خود نفس از غافل رسیده اهللا فناءفی مقام به گاهی ذاکر ،او به مات توجه و
 .را مذکور مگر خود قلب در نیابد و شده غافل نیز خویش ذکر از که جائی

 الهـام  قلـب  بـه  الهی ناحیه از که است وقتی ،دعا یا ظاهری و باطنی ذکر کمال حد آری
 القـاء  من به را کلمات نحو آن   به الها بار :کردند می عرض )ع(معصومین حضرات که چنان ،شود
 وانـد ت نمی انسان مانده غافل دل زبان ،توفیقی چنین بدون .درآیم نیاز و راز مقام به تو با که کن
 .برآید دعا مقام به

 حضرات ناحیه از باطناً اما ،است جاری او زبان از ظاهراً ،حق طریق عارف دعای و ذکر
 از اجابـت  وهم دعا هم باطناً لکن او ظاهراً گوینده آمین حتی ؛است تعالی  حق یا و )ع(صومینمع

 در ،اسـتراحت  حال در یا ستادهای  یا نشسته ،دهد دست حالی هر در کیفیت این   .است حق ناحیه
 ،اسـت  شـرایطجمع  کـه  آنجـا  .دعاسـت  کیفیـت  عمده ،بوده یکسان عارف برای ،حضر یا فرس

 .است ییک وصول و حصول
 که مذکوراست ،ماست نزد و اند نداده تغییر یهودیان که توراتی در :فرمود )ع(باقر حضرت

 راز بـاتو  کـه  نزدیکـی  مـن  به تو ،من خدای ای  که کرد سؤال خود پروردگار از موسی حضرت
 هسـتم  کسانی همنشین من !موسی ای  که آمد وحی ؟کنم فریاد که دوری یا گویم آهسته را خود
 مگـر  نیست ستری که روزی ،باشد تو ستر در کسی چه الهی کرد عرض سپس .اند  من دای به که
 را شانای  وعقبی دنیا در نیز من ،کنند یاد مرا دنیا دار در که کسانی :فرمود متعال خداوند ؟تو ستر
 .کنم یاد هایم نعمت همه به

 زیـراآن  .نیست نبوت مرتبه منافی این   ؟دور یا نزدیکی الهی :گفت موسی حضرت که آن
 دورنـد  تـو  از کـه  کسـانی  همچـو  کـنم  تـو  ذکـر  بلنـد  که ،طلبیده را دعا و ذکر کیفیت حضرت
قـرب  مالحظه که این یا ؛یابم نمی خود در باید می تقرب از چه آن  چون ،کنم خود بعد ومالحظه
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 ؟است نزدیک ما به تو رحمت نظر لیکن ،دوریم ما هرچند که تو رحمت و ضلف به کنم تو
 هاگنجایش زمین و ها آسمان :فرماید می رحمان خداوند که شده وارد قدسی حدیث در

 ولـی  ،خداسـت  حـرم  و عرش ،مؤمن قلب آری .دارد مرا گنجایش مؤمن قلب ولی ،ندارند مرا
 از و حـالی  بـه  حـالی  از مـدام  ،نیست فراغت و بیکاری ای  لحظه را دل و نفس که دانست باید

 ازوسـاوس  امنیـت  خواهان سالک اگر .رود جایی به اییج از و گردد قلتمن صورتی به صورتی
 .نگردد غافل خدا ذکر از باید ،است شیطان و نفس

 معنـی  در .نگـردد  حاصـل  توجـه  و تفکـر  بـدون  قلبـی  ذکر و است غفلت معاصی مبدأ
 مبادی از معقوالت در است انسان سیر تفکر :است چنین آن   خالصه و اند  گفته بسیار تفکروجوه

 از ،نرسـد  کمـال  به نقصان از کسی ،سیر بدون آری .باشد معنی همین نیز را نظر و ،مقاصد تابه
 .است نظر و تفکر ،واجبات اول که اند هدفرمو جهتاین 

 لقـوم  الیـات  ذلـک  فـی  ان« شـده  تفکر بر بسیار ترغیب و تحریض احادیث و قرآن در
 فـی  اتنـا ای  سـنریهم « یـد فرما خـود  کـه  چنان ،باشد انفس و آفاق از باید حرکت آغاز .»یتفکرون
 کشـیم  سرمه خود هدایت و توفیق نور به را آنان بصیرت چشم زودی به : »فسهمان فی و االفاق

 .کنند مشاهده انفس و آفاق مظاهر در ار ما آیات تا
 غیر.صفات و اسماء کل مظهریت جامعیت جهت به دادند را انسان فقط ،سفر و سیر این

 دادندنـه  عقـل  را ملک .نکند تجاوز آن   از که معین و معلوم ستا مقامی را او باشد هرکه انسان
 اسـفل  از و فرمودنـد  کرامـت  دو هـر  را انسان لیکن ،عقل نه دادند شهوات را حیوان و شهوت
 بـه  اگر .بگذرانند او از کند انتخاب را هرکدام که دادند اختیار .نمودند راه علیین اعلی ات سافلین
 اشـارت  مقـام  بـدین  مجیـد  قـرآن  کـه  چنـان  ،گردد مالیک از تر عالی ،کند حرکت مبدأ جانب
 جانـب  بـه  اگـر  و ؛»العـالمین  علـی  انعمر آل و ابرهیم آل و نوحا و آدم اصطفی اهللا ان« فرموده

 هـم  بـل  عامنکاال اولئک« گردد تر زبون حیوان از کند حرکت عاطله شهوات و باطله یها  یهو
 .»اضل

 دراین تفکر از مراد لذا ،است دهشت و حیرت بموج و ممنوع الهی ذات در تفکر البته
 ایـن   در ،او امـر  بـدایع  و صـنع  عجایب و الهی افعال بر باطن صورت به است کردن نظر ،باب

 .نماید حقیقت درک و بیند الهی جالل و جمال عارف صورت
 الهـی  تفکـر  .او قدرت و الهی آالء در است تفکر مجاری ،کثیره مواضع در آیات   از مراد

 ودر لذتی عضوی هر در را عارف صورت این   در ،است جوارح از حسنه اعمال صدور ممستلز
تفکـر  بـه  قلـب  حیـات  :فرمایـد  مـی   السـالم  علیه علی حضرت .شود حاصل بهجتی لذتی هر
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 .کند می زایل را غفلت که است
 اسـت  سـنت  موافـق  و نـاقص  یا است تام اای  که خود حسنات در کند تفکر انسان هرگاه

 و خـود  حسـنات  اصـالح  به را او تفکر این    ،آنها به مشوب یا است شرک از خالص ،یامخالف
 و ،عبـاد  به او عنایت و احسان و الهی افعال در کند تفکر هرگاه .دارد می وا نواقص و خلل رفع

 ،»بینهمـا  ما و االرض فی ما و السموات فی ما« جمیع تسخیر و قلیل فعل به یلزج ثواب وعده
 . آیدحاصل منهیات  از اجتناب و طاعات به وافر رغبت انسان برای

 این هب و شود می متمثل اشیاء صور آن   در که است ای  آئینه تفکر :فرماید )ع(علی حضرت
 قبـایح  از پرهیـز  و حسـنات  انجـام  بـه  و بینـد  می را خسیسه و حسنه اعمال حقایق صور سبب
 زشت اعمال صور و نگردد عارض او بر غفلت ،اوست مقابل در آئینه این   تا شک بی ؛پردازد می
 .ننشیند جانش بر

 نفـس  ،نمایـد  مشـاهده  را الهـی  جمال ،بصیرت نور به توجه و ذکر اثر در عارف هرگاه
 ،قـدرت  ،حکمت و علم کمال ،عظمت صورت این   در ،دارد باز محظورات از را خود واعضای

 .ببیند را او احاطه و مشیت نفاذ
 بـه  مقـام  ایـن    در دل ،یابـد  تحقـق  سـالک  در تقوی و تصفیه و تزکیه مرتبه کمال چون

 قـرار  الوهیـت  جاذبـه  منطقـه  در و گـردد  نایـل  اصـلی  صفای و صحت به ،رسیده دل حقیقت
 للحی الوجوه عنت و« فرمانروای سلطان بلکه ،روح نه و است دل نه فرما کار ،مقام این   در.گیرد
 یسـعنی  ال« دهـد  قـرار  خـود  اصـلی  تختگاه و کرده خالی اغیار زحمت از را دل بارگاه »القیوم
 .»المؤمن عبدی قلب یسعنی ماان و سمائی ال و ارضی

 هیچ و »امره علی غالب واهللا«  آید غالب صفات و اعضاء جمله بر حق فرمان ،نای  از بعد
 یسمع فبی یدی و اانلس و بصرا و سمعا له کنت« کند تصرف خود طبع به نتواند صفتی و عضوی

 اصـابع  مـن  اصـبعین  بـین  المـؤمن  قلب« اند  فرموده که این   و ،»یبطش بی و ینطق بی و یبصر وبی
 .الوهیت به نه شده رحمانیت به بشارت »یشاء کیف یقلبها انمحالر

 و بـود  قابـل  را حق نظر امداد ،رسد کمال به سالک تصفیه و تزکیه و تقوی مراتب چون
 سالیان که  آید پدید صفات و قاخال تبدیل چنان زمان یک در ،کیمیاگری و فیض مدد این   ازاثر
 .شد نمی حاصل خشک ریاضات و مجاهدات به دراز

 سـالک  کـه  ایـن  هجملـ  از ،اسـت  شـرایطی  کیمیـاگری  ایـن    تحقق و تحصیل برای البته
حاصل تفرید تا طبع مألوفات و حق ماسوای و مقام و دنیا حب ترک به بدهد صورت دادتجرید
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 کـه  حقیقـت  و توحیـد  سـر  آنگـه  ،باشـد  حـق  سـوای ما که مطلوبی و محبوب هر از تفرد ؛آید
 ،قـانی ای   ،مـانی ای  اسـت  مقامـاتی  را توحیـد  .نمایـد  روی است »اهللا اال هال ال هان فاعلم« هماناسر
 بـه  ندهـد  وحـدانیت  داد تا و ،نرسد وحدانیت به ندهد همه این   داد تا ،عینی و عیانی ،احسانی
 .رسید نخواهد وحدت

 کارفرمـایی  از ظـاهر  حـواس  ، آیـد  در باطن تفرید و تصور تجرید عهده از مرید چون
 حـواس  تصرف از کدورات بیشتر چه .گردد منقطع دل از محسوسات کدورات و شوند معزول

 .است محسوسات در
 ذوق و پـردازد  خـود  بـه  انسـان  ،شـد  منقطـع  دل از شـیطانی  و نفسـانی  کدورات چون
 .بزدایـد  دل از را محسوسـات  وراتکـد  بقایای که است آن   باطنی ذکر خاصیت .یابد ذکرباطنی

 تعالی  حق ؛خداست ذکر ،دل مصقله و است ای  مصقله چیزی هر برای :اند  فرموده که ازاینجاست
 .»قلوبهم جلت و اهللا ذکر اذا الذین منونؤالم ماان« فرماید

 دل شـهر  بـر  ذکـر  سـلطان  ،نمایـد  مـداومت  باطنی ذکر و تزکیه و تقوی در انسان چون
 قـائم  ذکـر  جـوهر  ،صورت این   در .کند بیرون دل از است حق غیر بنیاد رچهه و گردد مستولی

 .»القلوب تطمئن بذکراهللا اال«  آیدپدید دل در آرامش کمال نتیجه در و گردد نقوش همه مقام
 جـالل  بارگـاه  ،گشـت  منزه و پاک نفسانی کدورات و شیطانی غوغای از دل شهر چون

 آراسـته  الهـی  زیورهـای  بـه  دل .زیبـد  را احدیت الجم آفتاب مشروقه بلکه ،شاید را صمدیت
 کـه  را دیرینـه  و سـوخته  عاشـق  دیده و شود ظاهر جمال و جالل تتق از اصلی معشوق ،گردد
 بـه  االحزان بیت و گرداند روشن یوسف جمال به ،است سینه حزاناال بیت ساکن یعقوب چون
 .دولت به شادی از و رسد شادی به غم از ،نماید گلشن او کمال

 و دعـاه  اذا المضـطر  یجیـب  امـن « قضـیه  بـر  ،رسـد  اضطرار مقام به دل ناله و درد چون
 ،بنـوازد  لطـف  هـزاران  بـه  را خود عاشق و براندازد صمدیت جمال از عزت تتق »السوء یکشف
 پـر  و بـال  صـفت  پروانـه  روح ، آیـد  تجلـی  در صـمدی  جمال .ام پرداخته خانه که وبیا برخیز
 جمـال  نور .بیاراید شمعی های  حلیه به را او و برباید پروانه هستی ،معش اشعه جذبات ،بگشاید
 باخته جان آن   اگر ،»منه بروح دهمای  و اناالیم قلوبهم فی کتب اولئک« گردد روح روح ،صمدی

 .نشود باخته که نکجانیای  ،شد
 ،برهـانی  طبـع  مألوفـات  و حق ماسوای رق از را خویشتن طریق این   در باید !سالک ای

خـود  شـقاوت  و سـعادت  و خود با انسان تا .نشود حاصل »عبادنا من« مقام اختصاص رات واال
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 .آنی بنده ،آنی دربند آنچه :اند فرموده بزرگان که چنان نیست آزاد ،دارد پیوند
 سالک ای  .نهد حیوانی روح که آن   نه دهد مانیای  فتوح که است آن   حقیقی زندگی !سالکا

 توان طهورمی آب به ولی شود ثابت را او جنابت ،برخیزد مرد باطن از ناپاک آب قطره یک اگر
 عـالم  همـه  آب بـه  ،شـود  مـرد  بـاطن  ساکن ،خودبینی ناپاکی ای  ذره اگر ولی .نمود زایل راآن  
 نرسد بدان ،کند پر را عوالم همه روی طاعات و عبادات از انسان اگر .نمود زایل را آن   انوت نمی
 .نبیند را خود و شده رها خود از ای ذره که

 عافیت و نعمت .نشایی را راه این    ،ندانی عوالم همه ترین واپس را خود اگر !سالک ای
 نعمـت  بـر  کـه  آن   تر صعب ،شدت و بال بر صبر است آسان کار :اند  فرموده که نفریبد ترا ظاهر

 .گردد حق راه از تو انحراف سبب مبادا که کنی صبر وعافیت
 از چـون  ،نیسـت  تـو  جانـب  از :فرمـود  ؟اسـت  جانـب  کـدام  از راه پرسیدند عارفی از

 دل در از اکنـون  ،آمـدی  نفس در از امروز تا !خبر بی ای  .است راه ها جانب همه از تودرگذشت
 نظـر  و علـم  بـه  .اسـت  بـار  را سـلیم  دل صـاحبان  تنها ،حق بارگاه بر که رسی خدا به تا درآی

 .پیوندد دلش به حق نظر ،گوید خود نظر ترک مقام این در هرکه که ،مباش خودمتکی
 کـه  اسـت  جمـال  و جـالل  تجلـی  کمـال  اتیـان  از حقایق مقبولی کمال بدان !سالک ای

 ایـن    ،نکنـی  رها بشری و روحانی های  حجاب از را خویشتن تا ولی ، آید حاصل ترا واسطه بی
 .بود نخواهد حاصل ترا مقام

 واسـطه  بـی  کـه  نمایـد  چنـان  ظاهراً اگرچه است واسطه با ، آید حجب پشت از آنچه هر
 بـه  حوالـت  را او شـنید  می واسطه بی اگر ،شنید می واسطه با را حق کالم موسی حضرت .است
 کـدورات  بقایـای  »صـبرا  معـی  تسـتطیع  لن کان« مصقله به تا کردند نمی خضر حضرت تعلیم

 .گردد نقطعم دل از کلی به ،طبیعت
 وخـواص  عـوام  .الخاص خاص ،خواص ،عوام :قسمند سه الهی رحمت از برخورداران

 .بود شامل نیز را انبیاء حضرات که چنان ،واسطه بی الخاص خاص و دریابند واسطه با
 گفـت  موسـی  حضـرت  و »الـراحمین  ارحم تان و الضر مسنی یان« گفت وبای  حضرت

 کـه  است رحمانیت به اشارت .»الراحمین ارحم تان و رحمتک فی وادخلنا الخی و اغفرلی رب«
 .شود حاصل الوهیت اخالق به تخلق تا است بشریت صفات محو و ذات معرفت کمال سبب

 نقـوش  از را دل لـوح  کـه  این   مگر نشود حاصل واسطه بی و لدنی علم تعلم !سالک ای
بـا  علـم  تعلـم  . آیـد  حاصـل  ترا علم این   تا کنی خالی حسی و سمعی و عقلی و روحانی علوم
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 علمنـاه  و« فرمـود  داوود حضـرت  ربـاره د که چنان ،نیست لدنی لکن است پذیر امکان واسطه
 کـه  چنـان  ،بایـد  صـفات  و ذات معرفت کمال ،نیست لدنی علم ،رهز صنعت علم »لبوس صنعه

 بایـد  کـه  اسـت  چنـین  علم این   یافت شرط .»بربی ربی عرفت« فرمود )ص(اکرم رسول حضرت
 روی ،عنایـات  جـذبات  کمنـد  بـه  و نهـی  طلب راه در قدم و نبینی را خود و شوی رها ازخود

 اهللا فضـل  ذلـک « »یشاء من لنوره اهللا یهدی«  آید حاصل ترا علم این   تا بگردانی طبع ازمألوفات
 .»یشاء من یؤتیه

 تخـم  اراده .اسـت  الهـی  اراده ،الهـی  حرکـات  این   منشأ و مبدأ که بدانی باید !سالک ای
 دیمریـ  صـفت  انـوار  از پرتـوی  کـه  ،انسانیت صفات از نه صفت این   و هاست سعادت جمله

 .بود نخواهد مرید بنده آن ،نکند تجلی ای بنده روح در صفت این با تعالی حق تا .خداست
 برنگیـرد  کبریتـی  بـه  را آن   اگر که افتد حراقه در که است آتشی شرر چون نور این   ابتدا

 ،مـدد  آن   و رود غیـب  مکمـن  با و نهد کلی خاموشی در روی ،نکند مدد خشک های  هیمه وبه
 .بود نخواهد هیال مشایخ جزتعلیم

 ،کند خویش علم و عقل نظر به خود معالجه الهی استاد به تسلیم بدون خواهد کسی اگر
 بـه  نفـس  هوای با که کسی .افتد هالکت ورطه در که باشد آن   خوف و نرسد جایی به و نتواند
 .داد خواهد باد به جان ،کند تصرف خویشتن بر خود طبع

 ال« داراست را روانی یها  یبیمار اشربه و اجینمع جمله و روحی علوم همه مجید قرآن
 کـه  اسـت  الهـی  حـاذق  طبیـب  )ص(اکرم رسول حضرت و »مبین کتاب فی اال یابس ال و رطب
 بعضـی  .»مسـتقیم  صراط الی لتهدی کان« فرماید صواب به آن   معالجه و بشناسد امراض جمله

ـ  معالجـه  در ،گرفتنـد  فـرا  او از را علم این هک حضرت آن   ازصحابه  هـر  در .رسـیدند  کمـال  هب
 شانای  به مراجعه بدون کسی اگر و ،نیست خالی حاذق اطباء این   از زمین روی اعصار از عصری
 کندکه تسلیم حاذقی طبیب به را خویشتن باید ،افتد هالکت در ،کند معالجه را خویشتن خواهد
 .باشد روحی مختلفه امزجه معرفت کمال دارای

 ارادت تخم بدان و ،آور در تحقق مقام به خویشتن در ار خالص اراده و نیت !سالک ای
 حـال  مناسـب  غـذای  و بـدارد  عزیز و شمارد غنیمت را آن   انسان باید ،افتاد دل زمین در چون
 .نشود یافت الهی اساتید بوستان در جز غذا این و اودهد

 مغـرب  بـه  ندهند نشان مشرق در اگر ،خیزد بپا کامل استاد جستجوی در حقیقی سالک
صاحب اگر .بگسلد ارادت بازوی قوت به ،شود استاد خدمت به رسیدن در موانعی اگر و ،رود
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 مراتـب  و ،دهـد  شـرع  قانون به روح پرورش و درآید »ابوابها من البیوت وأتوا« در از سعادتی
 کلیات عالم اکنون ،بود غیب کلیات عالم ،غیب عالم در که چنان ،رساند کمال به را خود تقوای

 تـدل  های  له ء شی کل فی و« بیند حق جالل و جمال پرده بی و گردد شهادت و غیب اتجزئی و
 و االرض و السـموات  ملکـوت  ابـرهیم  نـری  کـذلک « است قانای  عالم عتبه نجاای  »واحد هان علی

 .»الموقنین من لیکون
 هاگرچـ  .»فیـه  اهللا رأیت و اال ء شی فی نظرت ما« فرماید عارف آن   که است مقام این   در

 در وار تخم عالم بدین را روح لکن ،باشد می خواص مقام و است بلند و شریف بس ،مقام ینا
 تربیـت  حسـن  و اسـتعداد  کمال که را خواص و ،نفرستادند انسانیت شجره این   در شکوفهاین  

 کـه  رسـانیدند  حقیقی ثمره به را او بلکه ،نگذاشتند شکوفه این   در شجره این   بر ،داشتند ارزانی
 الهـی  اسـتاد  از تبعیـت  بدون موفقیت این   حصول البته .است الهی صفات و ذات تمعرف کمال

 .نیست ممکن او با دل ومرافقت
 نفحـات  مـورد  دلـش  تـا  دارد پیوسـته  ،صادق و کامل استاد با همواره را دل باید سالک

 عیسـی  حضرت که چنان .»الصادقین مع کونوا و اهللا اتقوا آمنوا الذین ها  ای  یا« گردد الهی الطاف
 ،چه .ازداند  خدا یاد به را شما شانای  دیدن که نمائید مجالست کسانی با :فرمود حواریون درپاسخ
 .گردد دنیویه شواغل از اعراض و اخرویه امور به دل اقبال باعث ،آنان با معاشرت و رؤیت

 خود مادی و حسی احتیاجات باید که کند می اعالم سالک به اولیاء مقدس مکتب تعالیم
 .دهد الهی صبغه ها بدان نفوذشان و قدرت از کاهش با یعنی ،سازد معنویات مغلوب را

 را حقیقت جمال و بردارد میان از حجاب ،سالک که است مکتب این هعالی تعالیم اثر در
 و غیبی ساقی دست از ،مادی و ظاهری حواس وسیله بی را معرفت جام و ،کند مشاهده پرده بی

 .شدک سر بر و برگیرد ازلی
 کـه  اسـت  دیگـری  عـالم  ،محسـوس  عالم این ورای در که داند می مکتب این   در سالک

 ایـن   لذایـذ  از باالتر بار هزاران آن   لذایذ و ،نگنجد مردم اکثر فهم و هوش و عقل در آن   لطایف
 آسـیب  آن   جـاودانی  بهار و نگردد پژمرده هرگز آن   سعادت و شادی های  گل .است خاکی عالم
 .است غرق یگانگی و الفت در دوگانگی و ضدیت جا آن در زیرا ،نبیند خزان

 مـاورای  و عـادی  انسان ادراک فوق ،حقیقت درک که است واقف مکتب این   در سالک
 کـه  اسـت  پیش در مجاهدتی و ریاضت داند می او .است مادی فنون و ظاهری علوم قال و قیل
 .هاسـت  گـنج  همه از برتر که جیگن خصوصاً ،رسید نتوان گنج به رنج بی زیرا ،دهد انجام باید
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 بلکـه  ،نرساند قهر و جبر قوه به یا و تبلیغ و تلقین راه از تنها را خود روحانی تعالیم مکتب این
 .است چنین حقیقت که نماید ثابت قلبی مانای و عقلی دالیل راه از

 نارسـای  درک و فهـم  دایره از بیرون که را عالیه حقایق ،حقیقت مکتب مقدس پیشوایان
 دل سبحانی ازلی شراب از و ،اند  ساخته آشنا آن   به را خواص فقط داشته پنهان ،است مردم اکثر
 .اند ساخته سرمست و سیراب را آنان تشنه

 حقـایق  کـه  الیقـین  حـق  و الیقین عین حریم یافتگان راه تمام رسم و راه است این   آری
 .اند داشته پنهان رماننامح دیدگان از را خود درونی الهامات و اذواق و لدنی وعلم

 رضـای  فضای در و یابد رهایی نفس ادبار قفس از دلت مرغ که روزی آن   خوشا !سالکا
 مقصـد  ،غیـب  او افق ،ارادت او پرواز ،عشق او پر ،مرغ جان امانت ،قالب قفس .کند پرواز حق

 .باد ابدی و مبارک ترا همه این هآنگا .جانان محفل او ومقصود
 به ،شد متجلی صفا نور وفا تربت از و کردی نازل دوستان دل سرارا بر لطف باران الهی

 رحمـت  بـاد  تجلـی  افـق  از ،بشـکفته  انـس  گل ،قدس روضه در یافته پرورش ازلی آفتاب نور
 .رسانید وصال محفل بر بربوده خاک و آب دست از را رهی وزیدو
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