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  مقدمه                   
 فرستاد فرو را خود مقدس كتاب خود بالغة حكمت به كه را خدايي سپاس

 برداشت اسرار چهرة از مجاز پرده .نمود حيرت وادي گمشدگان راهنماي را آن و
 .فرمود تكرام احرار بر را آزادي نعمت و

 بر باالخص اولياء، و اوصياء و انبياء حضرات بر شمار بي تحيات و درود
 اولياء و انبياء جميع كه ،)ع( مصطفي محمد االنبياء خاتم حضرت مقدس وجود
 .اند وي واليت و نبوت خازنان

 جز كه را ديدار آن نازيم .تست با هست هرچه است، عدم تويي بي الهي
 را خويش خويشتن و بنشيند نظاره به را مطلق وجود و ادهنه واپس را همه جمالش

 .دريابد نظاره اين در
 و ذات به معرفت انسان، از مقصود و است انسان وجود آفرينش، از مقصود

 چه .نيايد راست انسان از جز معرفت، اين كمال و است خداوندي حضرت صفات
 جمال و جالل اتصف جملگي ظهور و است الوهيت نماي جمال آئينه انسان دل
 .است الهي آئينه اين واسطة به حق

  جمال عكس تجليات پذيراي سان آئينه كه پروراني خرد بر درود
 حسب به را هريك و كند مي تابش نيازمندان نفوس بر مهرآسا و شده حق جميل

 حقيقت شاهراه به تباهي و كثري پرتگاه از و داده پرورش خويش استعداد
  مقصود نقطة آخرين و سالك هر توجه دفه حقيقت، .كشانند مي

 .اوست
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 و تدبر با را ها انسان فطري ذوق كه بشريت عالم ساالران قافله آن بر درود
 معرفت و علم نيروي بر و آورند، مي در جنبش به حكمت و علم و تعقل و تفكر
 استضائه اند، داشته ارزاني كه هدايت فروزان مشاعل پرتو از تا افزايند مي ايشان
 .دريابند را »منيراً سِراجاً و بِاذْنِهِ اهللاِ اِلَي داعِياً و« باطنية معاني و نموده

 بر سر و تازند مي طلب وادي در كه اند چنين يزلي لم جمال دلدادگان آري
 و گدازند مي مجاهدت و رياضت بوتة در جسماني قواي و نهند مي ارادت آستان
 ساعت و وقت كدام تا گشايند، مي عنايت دريچه بر چشم مراقبه، زانوي بر سر

 كمال چه .همان باختن در هستي نقد و همان تابيدن كه بتابد، جانان از پرتوي
 جالليه صعقه حصول اثر در غير از گسستن و حق به اتصال يا ماسوي، از انقطاع
 و انبياء حضرات همة .»صعِقاً موسي خَرَّ و دكّاً جعلَه لِلْجبلِ ربه تَجلّي افَلَم« است

 ها، گرفتاري دردها، به ابتالء همان حقيقت، در كه گرفته فرا جالليه صعقه را اوصياء
 .گدازهاست و سوز و فشارها

 تسليم مرتبة همان دلدادگي، و است معشوق كمكال و جمال دلدادة عارف
 او ايرض دل و جان به گويد، مي راز خدا با كه است كسي عارف .معشوق ارادة در
 .پويد مي عبوديت ميدان در بويد، مي وصال گل شويد، مي اغيار از دست جويد، مي

 انشراح شرعي، رياضات و مجاهدات و تام تقواي اثر در عارف سالك
 پرتو در او .است گشته توحيد نور اشراق محل اش سينه و داده دست او به صدري

 .است الهي اقدس اتذ انحصار در وجود دار مطلقة فاعليت كه بيند مي حق
 انتظار در كه ديده كدام نيست؟ تو عشق آتش در كه است دل كدام الهي

 سرمست كه سر كدام نيست؟ تو عزت مخلب در كه جان كدام نيست؟ تو ديدار
 نه؟ تو عشق

 كاينات از و پيوسته مولي به شسته، شك و شبهه از كه دلي آن بر طوبي
 كه آن .رسد دل به و دريابد را دل الهي توفيق به كه بايد حق طريق سالك .رسته
 .كبرياست جمال و جالل مظهر دل يافت، را خدا يافت، را دل

 هركسي نهاد در و بوده فطري االطالق علي كمال و جمال به عشق و حب
 در الهي عشق و حب شديد، مراقبة به اهتمام اثر در .است شده نهاده وديعه به
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 فطري عشق هاي حجاب ماديات، و كثرت به عالقه ليكن گردد، ظاهر سالك ضمير
 ها حجاب كم كم مراقبه، واسطة به اما .گردد ظاهر ازلي پرتو اين گذارد نمي و شده

 را او سالك، ضمير در فطري عشق و حب و روند، مي بين از باالخره شده ضعيف
 .نبيند خدا جز به كه حدي به كند، مي رهبري مطلق كمال و جمال سوي به

 به او فطرت و شده گذاشته وديعه به انسان نهاد در الهي نور اين مايه
 كنار نور جاذبة تحت از را خود كسي اگر .است متصل اليزالي خورشيد سرچشمه

 بخش حيات آب اين كه هستيم ما .تابد مي او وجود سطوح تمام بر الهي نور نكشد،
 وگرنه ريزيم، يم فرو ها خودخواهي هاي خارستان و تمايالت زارهاي شوره به را

 .شود مي پر الهي فيض از آني هر ما وجود پيمانة
 تخليه و نفس تزكيه نسبت به كسي هر براي الهي تجليات و انوار مشاهدة

 در تواند مي سالك كه طوري به .است الهي زيورهاي با آن تحلية و رذايل از وجود
 و جمال كه وار،ان و تجليات نه كه برساند مقامي به را خود مراحل اين طي اثر

 حجابات ازدياد سبب معاصي و انحرافات اما .نمايد مشاهده پرده بي را الهي جالل
 مشاهده را الهي تجليات و انوار از اثري و ذره حتي كه رسد مي جايي به شده،
 .كند نمي

 مبدأ و است نفساني هاي هوي ترك و حق به معرفت كماالت، همه مبدأ
 اصالح راه رو اين از .است نفس حب و ايمان ضعف و خدانشناسي نقائص، تمام
 .است نفساني مشتهيات ترك و حق به معرفت ها، مفسده همه

 ماديات شوائب از و مبرّي جسمانيات آاليش از كه است كسي صاحبدل
 باطن از كه علمي چه، .كوشد باطني علم تحصيل و نفس تهذيب در بوده، معرّي

 از را بيان و نطق و گرداند مست را زبان و نمايد خاشع را قلب گيرد، سرچشمه
 .دارد باز انحراف و تلبيس هرگونه

 شريعت علم كه بدانيم بايد .است عشق مراتب نسبت به علم اعطاي
 حقيقت علم است، تلقين به شريعت علم .است يافتني حقيقت علم است، آموختني

 .بيند دل آفاق از عزت نور به سالك كه است آفتابي حقيقت، .است يقين نور به
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 دريافته نفس تهذيب و باطن تصفيه پرتو در را حقه علوم تمام رباني علماي
 در را ما الهي .اند رسيده جانان كعبه به نموده ادغام الهي وجه انوار در را همه و

 عقبي و دنيا قيد از درگذشتند، دل و جان از گل، و آب از كه ده قرار عاشقاني زمرة
 .بياراستند نصوح توبة با را خود رهانيدند، را خويشتن

 نهايت راست، شريعت اهل بدايت .نهايتي و است بدايتي را دين شاهراه
 اهل صفت اما .شريعت بر است خدمت شريعت، اهل عمل .را حقيقت اهل

 سهولت به را شريعت اهل قاعدة .مشاهدت بر است قربت آن، بر عالوه حقيقت،
 دوش از را سنگين بار اند، مستضعفين آنها كه داد ها رخصت آنها به خدا .نهادند
 بر را حقيقت اهل روش اما .ندارند باري چنان كشيدن طاقت كه زيرا برداشت، آنها

هِ حقَّ اهللاِ فِي جاهِدوا« نهاد صعوبت  .»جِهادِ
 كوي سر بر جهانند، امان اسالمند، اعالم كه جوانمرداني آن نثار حق درود

 .ساقيانند حقيقت چشمه لب بر اعيانند، و شريعت
 خداوند كه مكرّم سيد عالم، مهتر ،)ص( خدا حبيب بر حصر و حد بي درود

 اِنَّما يبايِعونَك الَّذينَ اِنَّ« يافت را ما يافت، ترا هركس !من حبيب اي :فرمود متعال
 .»اهللاَ يبايِعونَ

  



 

 اول فصل

 محبت و عشق
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  محبت و عشق

 
 
 
 

 خلقت نةيگا در انسان،
 خود مخلوقات اشرف را او تعالي و تبارك خداوند كه است اي يگانه در آن انسان

 نطفه، گل، از خلقت تدريجي دوران بيان از پس و باليده خود به او دربارة تنها و داده قرار
 و ركيبت بهترين در را او .»الْخالِقينَ اَحسنُ اهللاُ فَتَبارك« فرموده روح دميدن باالخره و علقه

 را او روح ساخته، مفتخرش »تَقْويمٍ اَحسنِ في الْاِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَد« آيه به و كرده خلق تعديل
 است شده خلق او طفيل به ممكنات همه و »روحي مِنْ فيهِ نَفَخْت و« داشته منسوب خود به
»خَّرَ وس مواتِ فِي ما لَكُمالس ضِ فِي ما والْاَر«. 

 و ذات به معرفت انسان، از مقصود و است انسان وجود آفرينش، از قصودم آري
 در اگرچه .نيايد راست انسان از جز معرفت اين كمال و است خداوندي حضرت صفات
 كائنات، جملة از معرفت، امانت اعباء تحمل در ولي شريكند، انسان با جن و ملَك تعبد،
 .گشت ممتاز انسان

 زيرا انسان، اِالّ نيست ممكن موجودي هيچ از كمال حد به كشيدن معرفت امانت بار
 معني اين به اشاره »صورتِهِ علي آدم خَلَقَ« و است الوهيت نماي جمال آئينه انسان دل كه

 و جالل صفات جملگي ظهور و نماست حق آئينه كه اوست دل انسان نفس خالصة .است
 .»اَنْفُسِهِم في و الĤْفاقِ فِي آياتِنا سنُريهِم« است آئينه اين واسطه به حق جمال

 جملگي ظهور رسد، كمال به و يابد تربيت است، آينگي مستعد كه انسان نفس چون
 مرتبت كمال به نفس تا اما .بشناسد را خويشتن و كند مشاهده خود در را حق صفات
 ممكن قت،حقي مستقيم جادة از جز اين و كند قطع بايد بسيار مسالك رسد، آينگي صفاي
 .نيست

  .مؤمنين قلوب در فرمود كجاست؟ در خدا :پرسيدند )ص( اكرم رسول حضرت از
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 فرا مرا مؤمن بندة قلب ولي گيرد، فرا مرا نتواند زمينم و آسمان :فرمايد مي تعالي حق و
 .گيرد مي

 .»الْبحرِ و الْبرِّ فِي حملْناهم و آدم بني كَرَّمنا لَقَد و« فرمايد مي او دربارة متعال خداوند
 لِلْقُرآنِ اِنَّ« باطني و است ظاهري را قرآن ليكن است، معلوم شريفه آيه اين ظاهري معني
 .»بطْناً و ظَهراً

 را او ما و ماست عنايت محمول آدميزاد :كه است اين فوق آيه باطني معاني جمله از
 بحر و برّ از را او ما .ملكوت عالم ربح و است اجسام عالم برّ برگرفتيم، بحر و برّ از

 برگرفت، بار آن آدمي گرفت، نمي بحر و برّ كه باري دارد، ما امانت بار او كه زيرا برگرفتيم،
 ما بار ضعف، و عجز آن با او چون !گرفت؟ تواند چگونه بار آن با را او بحر و برّ پس
 و عاشق ما كه زيرا كشيم او بار كه تر اولي كرم، و قوت و قدرت اين با ما كشد مي

 .معشوقيم
 با را ديگري نه و ديگري با را ما نه هرگز افتاده، ما با را آدمي و آدمي با را ما آنچه

 از پيش را عاشق معشوق، خواستِ .كشيد تواند معشوق عاشق معشوق، ناز بار افتاده، ما
 ليكن نبود، معشوق مريد خود وجود از پيش عاشق زيرا را، معشوق باشد عاشق خواست
 .بود عاشق مريد عاشق، وجود از پيش معشوق

 خود نفس در مطالعه تمنّي و هوي سر از نه تأنّي، و صدق سر از بايد حقيقي سالك
 كجا و است آمده كار چه به و آمده كجا از كيست، كه گردد واقف و بشناسد را خود تا كند

 روح كه گردد معلوم و چيست؟ او مقصود و مقصد و شد خواهد چون و رفت، خواهد
 و دارد، حكمت چه كشيدن ظلماني سفلي خاكيِ قالب صورت در را نوراني علوي پاك
 براي از ساختن روح كسوت و كردن نشر را قالب حشر، در باز و بدن از روح تعلق قطع

 از و رسد انساني مقام به و آيد بيرون »اَضَلُّ هم بلْ كَالْاَنْعامِ اُولئِك« زمرة از آنگه چيست؟
 در آورد نظر در آنچه و نهد سلوك راه در قدم ذوق، و شوق با و آيد بيرون غفلت حجاب

 .عرفان قدم، ثمرة و است ايمان نظر، ثمرة كه آورد قدم
 دارد، خود دل و روح و نفس در سلوك و كند مي سير خود وجود در سالك تا
 به رسيد، وحدانيت سرحد به چون ليكن نيفتد، حاجت غير به را او ظاهراً است ممكن
 و برخيزد سالك از تصرف مقام، اين در كه زيرا گذشت نتواند مقام اين از خود خودي
 .بود تواند غير تصرف به نيستي و است نيستي بر او راه اين از بعد و آيد پديد ديگر هستي
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 كساني خدا بندگان ميان در كه نيست خبري را دهري و علم از خبر بي فلسفي آن
 از و اند كرده عبور كاينات كلّي بر )ص(آخرين و اولين سيد به متابعت اثر در كه ندهست

»نِ قابيسسرّ در و گذشته در »قَو »ني اَورُ زاغَ ما« كحل به بصيرت ديدة »اَدصالْب طَغي ما و« 
 انوار از نوري با را دل خانه »الْكُبري ربهِ آياتِ مِنْ رأي« مطالعه در و اند گردانيده مكحل

هِ اهللاُ يهدِي«  .اند ساخته منور ُ»يشاء منْ لِنُورِ
 نتيجه در هست، كه عروجي و ترقي هر و عشق به مگر نيست ممكن كمال حصول

 آگاه حقيقت از و نبود بيش حيواني نداشت، را احساس اين بشر اگر .است عشق احساس
 به بشري عالم از و بشري عالم به وانيحي عالم از بشر كمال و ترقي سراسر پس .شد نمي
 و ازل معشوق به نزديك را بشر كه است عشق تنها .باشد مي عشق واسطة به ملكوتي عالم
 عارفان .است رايگان جان، بازار در نظير بي گوهر اين .رساند مي وصال به را او كرده ابد

 .رسيدند مقصد به و برگرفتند عشق دامن دستي دو حقيقي
 انداختند، »بِرَبكُم اَلَست« خطاب دستكاري به ابتدا ها دل زمين در عشق تخم اگرچه

 عشق جاوداني مملكت آري .شود داده دولت صاحب كدام به تخم اين تربيت توفيق تا ولي
 ولي نيست، خالي حديث اين تمناي سوداي از سري هيچ هرچند ندهند، شاهي هر به

 رسد؟ چون دولت ينا كبرياي دامن به متمنّي هر طلب دست
 طالبان باطن در را طلب بواعث و شوق دواعي حق، راه سلوك بيان و حقيقت سخن

 دولت از نيز را خبران بي .گرداند مشتعل عارفان دل در را محبت آتش شرر و آورد پديد
 قوم آن .شود مي گشاده كليد كدام به سعادت اين قفل ندانند ليكن باشد، انتباهي حديث اين
 اَنْ لِلْايمانِ ينادي منادِياً سمِعنا اِنَّنا ربنا« گفتند كه درآمد سمع در از حديث اين دولت را

 .»فĤَمنّا بِرَبكُم آمِنُوا
 همگي كه پرستان هوي و بطّاالن بر است حجت اتمام و اثبات سلوك، بيان از غرض

 انعام چون و اند، كرده صرف بهيمي و حيواني شهوات و لذات استيفاء در را خويش همت
 .اند مانده محروم عارفان مقامات شرف و مردان مشارب ذوق از شده راضي وقت نقد به

 كه يافتند مأموريت اند، رسيده وصال به كه حق طريق سالكان و روندگان از بعضي
 و درد بر درد تا بچشانند شربتي را طلب باديه تشنگان معرفت، حيات آب سرچشمه از

 .بيفزايد تشنگي بر شنگيت و شوق بر شوق
  شيطاني وساوس تصرف از ايشان كه خواهند مي و طالبانند دهندة ياري كامل عارفان
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 .نجويند انحراف قويم دين مرصاد و مستقيم جادة از و يابند خالصي نفساني هواجس و
 در زودتر هرچه رود، رهنما و دليل بي اگر اي رونده كه بسيارند رهزنان راه اين در چه،
 .اندازند هالكش اديو

 باطن تصفيه در عشق تجلّي
 مرگ شبه خواب به كه را اشجاري و ونباتات گياهان بهاري، و نوروزي نسيم

 و رشد بخش، جان نفخة اين در تا كند مي عطا اي تازه جان آنها به و نموده بيدار اند، رفته
 .رسند كمال به و گردند شاداب و سبز و كرده نمو

 نفخة يا هدايت نور و رحمت نسيم كه دانند مي صاحبدالن و حق طريق سالكان
 سير براي و برد مي رشد سوي به كرده، بيدار و زنده را مرده قلوب نيز ملكوتي بخش جان
 .نمايند حق راه پيمودن به قيام تا كند، مي آماده را قلوب آن حق سوي به

 آتش پروانه، تشآ و است ظاهر آتش شمع، آتش اما سوزند مي هردو پروانه و شمع
 .نيست شدني خاموش پروانه آتش ولي گردد، خاموش باد وزش با ظاهر آتش .باطن

 است شمع آتش منزله به آنان جانب از هدايت نرسيده، مشامشان به حقيقت بوي كه افرادي
 باشد، الهي خاص عنايت و توجه با كه هدايتي اما .گردد خاموش نفس هواي حمله با كه
 .نپذيرد خاموشي كه است پروانه آتش مثل

 او قلب در عجيبي التهاب يافت، هدايت متعال خالق عنايت و توجه با كه سالكي
 و اضطراب در همواره گشته، واقف خود نفس گذشته جنايات و خيانات به شود، مي ظاهر

 .شود مأنوس غيرحق به او كه گذارد نمي التهاب و اضطراب اين .است التهاب
 قلبش عروج حق، غير به او عالقة كاهش نسبت به كه يابد مي در حق طريق سالك

 عنايت و نظر از سلوك راه در اهللا الي سالكين براي .است تر سريع و شديدتر كمال سوي به
 و حق طريق سالك شد، فراهم نفس تكامل زمينه عشق با وقتي كه است كششي حق،
 ايجاد عجيبي حاالت او در كشش اين .نمايد مي مالحظه خود در را كشش آن الهي عاشق
 را او كشش همين سرانجام و شود مي برخوردار كمال حد به رباني اشراقات فيض از نموده

 .رساند مي وصال به
 تفكر فوق كه رسد مي باطني تذكر مقام به گذشته تعقل مرتبة از سالك مقام اين در

 بعد تذكر و ستا مراد حصول از قبل تفكر .وجود باطني، تذكر و است طلب تفكر، .است
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 ياد را او و يافته را مطلوب متذكر اما است، مطلوب جستجوي در متفكر .مراد حصول از
 :است چيز سه تذكر پايه و اساس .كند مي

 از مندي بهره و عِبر از استبصار مرشد، وعظ از ايقاظ وظايف، به شدن عامل و عالم
 اثر در حق طريق سالك .ستاو تعقل و تفكر نسبت به انسان معنوي فيض .تفكر ثمرات
 .نمايد مي امر بدان خاصي تأكيد با قرآن رو اين از يابد، مي ارتقاء اعلي عالم به تفكر و تعقل

 به موقوف سرمدي و ابدي حيات .است خود بي نيايد در عمل مقام به كه علمي
 و عهجام بر معنوي اثرات فاقد نباشد، نفس تزكيه با توأم كه علمي اما .است نفس تزكيه
 مواد اجتماع و غذا كثرت كه طور همان .گردد اي عده انحراف سبب است ممكن بوده قلوب
 او در باشد، رذيله اخالق مجتمع كه كه نفسي است، ناراحتي و ضرر موجب بدن در فاسد

 .ندارد حاصلي فساد و شر از غير به علوم تبليغ و تحصيل
 ناطقه نفس چون و است، آن موضوع شرافت به مربوط علمي هر شرافت اصوالً

 برخوردار خاصي اشرفيت از بدان معرفت و علم لذا است، ممكنات طوايف اشرف انساني
 .است الهي سالك فرايض اهم از و بوده

 ناپايدار مظاهر و دنيا به الهي مردان برين بينش و وسيع ديد با سو يك از اگر انسان
 داشتن منزه با كه داند مي برد، ودخ ارزش و شخصيت به پي ديگر سوي از و بنگرد، آن

 مانع تنها .جويد برتري ممكنات جهان تمام بر تواند مي نفساني، اميال و شهوات از خود
 و رويگردان گناه از آنگاه .است متعال خداوند نافرماني و گناه به شدن آلوده او، كمالي سير
 ايجاد گناه و او نميا حايلي خويش، معنوي شخصيت درك و خودشناسي اين شده، متنفر
 .كند مي

 هالك بشناسد، را خود ارزش و قدر كه كسي :فرمايد مي )ع( علي حضرت اينرو از
 راستي به :فرمايد مي ديگر جاي در .شد نابود نشناخت، را خود قدر كه كسي يا و نگردد؛
 و خداشناسي، موجب خودشناسي .نشناسد را خود كه است كسي مردم ترين نادان

 .سالك وجود پااليش موجب عشق، و است عشق و محبت جبمو خداشناسي
 تكبير و ساخته وضو وحدت، چشمه از و بشويد خود روان از را ها پليدي انسان اگر

 گم خود انسان ولي .كند الهوتي عالم در سير و يابد سبك را خود زند، هست هرچه بر
 شناسد، نمي را خود او كه دريغا .نيست مرتبت اين را پرداخته دنيا به و خودباخته و كرده
 روح اختيار، با و دنياست جادوگر عجوزه مسحور او نگرد، نمي خويش در ناآرام مسافر اين
 .كشاند مي سقوط به را خود
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 كه ورزد نمي همت او نشسته، خبري بي غبار و غفلت خاك در آدمي ذات گوهر
 كه افسوس ولي نمايد، مي رخ ها سعادت را او .بزدايد را گردش و برگيرد خاك از را آن

 مانند هستند معادني مردم :فرمود )ص( اكرم رسول حضرت .است افتاده جال از او دل آئينه
 .شوي طال و دريابي عشق كيمياي تا بشوي وجود مس از دست !سالكا .نقره و طال معدن

 دامن به افالك تصرف شده، او نصيب مطلق سعادت الهي توفيق سايه در كه كسي
 كند نمي وارد صبرش خرمن بر اي صدمه ناماليمات، آفات و بليات هاي شعله د،رس نمي او
 اثري آن به فلك نحس و سعد كه رسد مقامي به .ندارد راه دامنش به شبهات خس و خار و

 كنج در كه آنان مقابل در خورشيد نور آري .ندارد باك كواكب تسديس و تربيع از و ندارد
 .است نور بي هستند طريق سالكين خلوتگاه،

 مطلق، سعادتِ علتِ چه است، پذير امكان محبت و عشق با مراتب اين طي البته
 كمال حد به معشوق و محبوب به نسبت عاشق، و محب عشقِ و محبت تا .است عشق
 و اراده فداي را خود و گردد او تسليم نموده اطاعت را معشوق اوامر تواند نمي نرسد،

 .نمايد معشوق هاي خواسته
 قابل حقيقي عشق اما دارد، وجود جداگانه مفهومي عشق از فرهنگي هر در روزهام
 و ضد تعبيرات .است آسمان تا زمين از آنها مابين فاصله و نيست ديگر مفاهيم با مقايسه
 هزاران مفهوم، ولي يكي عشق كلمة باشد؛ مي كنندگان قضاوت ديد زاويه اختالف از نقيض
 اصالت ميزان به .است عشق انگيزة و معشوق به وابسته عشق هر ارزش كلي بطور .است

 و خيالي بوده ارزش فاقد اصالت، بي معشوق به عشق .است ارزشمند عشق معشوق،
 قدم، اولين پس .باشد بخشي لذت و انگيز فرح حاالت را عاشق هرچند است، شيطاني
 .است عشق انگيزه و معشوق شناخت

 خداوند را حيات مادة اين ندارد، چيزي هب نياز انسان حقيقي، عشق تحصيل براي
 ره كه نيست الزم بوده، دسترس در زندگي و حيات آب .است گذاشته او اختيار در متعال

 .شود طي ظلمات
 انداخته كار به را خود وسيع روح و سرشار عقل و متفكر مغز اي اندازه تا آدمي اگر

 عشق، حيات آب تحصيل براي كه دبين مي و آيد يقين را او كند، دور خود از را غرور و
 قلب در و خانه در عشق حياتِ آب .نيست صحاري طي و هامون و كوه به رفتن به نيازي
 .اوست

  .است انسانيت تكامل طريق از باطن تصفيه به منوط قلب، در حقيقي عشق تجلي
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 .بردارد مقد حق سوي به گذارده پا زير را ماديات كلي به بايد سالك

 راه عانسب و غوالن
 از را موانع توان مي آن با كه است اي الهيه عوامل و علل حق طريق در سير براي

 .سازد مي مسدود را راه كه است عللي و اسباب نيز تنزل براي برداشت؛ راه ميان
 محضر بايد دارد، ابدي سعادت به نيل و حق طريق مراحل طي آرزوي كه رهروي

 ايشان ارشاد بدون اند؛ گرفته دست به را هدايت وزانفر مشعل كه دريابد را اولياء حضرات
 كند، سير را حق طريق بخواهد خود به اتكاء با كه كسي .نمايد طي را مراحل اين تواند نمي
 .ربايند مي را او راه سبعان و غوالن و شده منحرف قدم اولين در

 داخلي سبعان و غوالن .خارجي و داخلي :قسمند دو طريق اين سبعان و غوالن
 را انسان كلي به لحظه هر كه است وهميه قوه عبارتي به و غضبيه و شهويه قوة همان

 جنود خارجي سبعان و غوالن نمايند؛ مي رهسپار عدم ديار به را او كرده خود اوامر محكوم
 .شيطانند

 غوالن چنگ از رهايي زمينة تا باشد درون غوالن از مراقبت كمال بايد اول مرتبه در
 سير راه خود وهميه و غضبيه و شهويه قواي با اماره نفس آري .گردد فراهم يبيرون

 .كند پرواز دوست سوي به و بيارايد پر و بال انسان كه گذارد نمي بسته، را صعودي
 و خود كه رسد جائي به و كند پايمال هوس و هوي لگد زير در را انسان نفس،

 و برد فرو غفلت خواب به را انسان خود، هاي خواسته افسون به اماره نفس .نشناسد را خدا
 .كند مست نفساني امور و دنيا آلود گل شراب به

 با همزيستي طريقه و چيست انسان با شيطان و نفس دشمني علت كه دانست بايد
 حقيقت به كه جسمانيه قواي از است عبارت نفس حقيقت، در .است چگونه دشمنان اين

 آن روح، جوهر با نفس دشمني سبب .است شده بغال او قدسي روح به يعني شخص،
 .اوست مقتضيات انتفاء و نفس تسلط بطالن موجب روح، جوهر ظهور كه است

 جسماني قواي اضمحالل و بدن سالمتي با مقابله نفس، با مخالفت از غرض البته
 نظافت و تطهير با توأم اگر كثافات، از اعراض و جسمي بهداشت قواعد مراعات .نيست
 در فرار كه است، حق سوي به خطرات از فرار حقيقت در باشد، اخالقي ذمائم از يروح
 .سكون برابر در حركت و است قرار مقابل



   سفر به كعبة جانان  =======================================  20 

 سوي به حركت او مقصود و است حركت و سير در نرسيده مطلوب به تا سالك
 ساكن مقام همان در شود، متوقف جائي در راه اين در اگر .است توحيد شامخ مقام و خدا
 خوشا .است داده ترجيح حركت، بر را سكون و فرار بر را قرار شيطان، مقابل در و تهگش
 اِنّي اهللاِ اِلَي فَفِرُّوا« كنند فرار خدا سوي به راه اين شمار بي هاي لغزش و خطرات از كه آنان
لَكُم بينٌ نَذيرٌ مِنْهم». 

 كسي در هرگاه ابليس چه .است انسان در برتري احساس شيطان، دشمني سبب اما
 خالفت، مقتضي و شده خلق عالم خالفت براي انسان .برخيزد نزاع به او با بيند، برتري
 به دنيا حب انسان در كه پذيرد تحقق وقتي حكمراني و استيال اين .است تحكّم و استيال
 معاصي تمام زيرا .باشد الهي دين به خدمت قصد و حق رضاي به بلكه نبوده افراط درجة
 .«خَطيئَةِ كُلِّ رأْس الدنْيا حب« دنياست شهوات به انغماس و دنيا حب از ناشي

 است سالك وظيفه .گردد هوي و نفس تابع نبايد است، الهي نور مستودع كه انسان
 .كند منتفي و محو را ابليس وجود نار نور، آن با تا نمايد ظاهر خود در را حق نور كه

 سلطان ظهور جهت و آن، مقتضيات همه از مايدن نفس كف بايد حق طريق سالك
 ذلِك» نگهدارد اعتدال حد در را خود الهي روح و كند نفس كسر آن، شدن قائم و روح
 .«ُيشاء منْ يؤْتيهِ اهللاِ فَضْلُ

 از انسان كه است آن هوي اتّباع .آن برابر در مغلوبيت و هوي اتّباع بين است فرق
 مشركين و كفار صفات از اين .«منْشَرِحاً راضِياً« كند عمل آن مقتضيات به رضا و تسليم راه
 كه است آن شدن هوي مغلوب اما .است مبرّي آن از مؤمن و است آنان حال وصف و بوده
 آن سوي به گشته عاجز مقاومت از بلكه نگردد، منشرح و راضي آن مقتضاي به آدمي

 در گويند، لوامه نفس را آن كه وجه اين .بيند خود از كه مالمت هزار با هم آن شود مجرور
 ضعف از ناشي ولي نيست، ايمان اصل منافي گرچه لوامه نفس .دارد وجود مؤمنين ضعفاي
 .است خفي شرك و بوده ايمان

 وقت چه تا .شود شهوات مغلوب كه است عظيم عاري مؤمن، براي حقيقت در
 كرديم بود كاري اگر آشاميدن و خوردن ديديم، را آن بود محلي اگر دنيا !شدن؟ دنيا بند پاي
 در تكرار همه دنيا اين كار است، ديگر كار نوبت اينك .چشيديم را دنيا ذائقه و طعم و

 جديد هم آن است، جديدي عالم كه تكرار نه ديگر گذشتيم، ظواهر از چون .است تكرار
 .جديد در
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 و دنيا به تمايل ثرا در و مانده لوامه نفس در ايمان وجود با انسان كه اين علت
 اعراض .است كليات در تأمل از اِعراض و جزئيات در ادمان افتد، مي اسفل اين در شهوات

 اما است، حيوانيت هاي جنبه مقوي و شهوات موجب جزئيات، به اشتغال و كليات از
 .است ملكوتي هاي جنبه مقوي و شهوات قطع مبادي كلي، هاي انديشه

 امور از يك هيچ و نيست پايدار جهان اين دشمني و دوستي كه بدان سالك اي
 نه پيري، نه و جواني نه زيبا، نه و زشت نه ماند، نمي باقي مقام يك و حال يك در ظاهريه

 .بدن زيبا يا زشت نبود فرق ندارد، بقاء كه صورتي .نيازي بي نه و فقر
 سود، چه زايد غم كه شادي آن .نيست حقيقي سرور فاني، ديار اين ظاهريه امور در

 را خويشتن .دارائي تو را جهان دو شادي نقد ,گردي شادمان حق به زماني اگر لكن
 و تسليم و تقوي طريق از تنها دنيا اين در .دار زنده دل حق ياد به پيوسته و كن فراموش

 .آورد بدست را مقام برترين و حقيقي و معنوي سرور توان مي رضا
 و توست راه حجاب طلبي جاه .است مال و جاه بح است، آدمي وبال سبب آنچه

 و قرب موجب كه عبادت و طاعت حتي است، حجاب آيد نظر در خدا جز به هرچه
 ترك .است جان و دل پردة گيرد، قرار شخص خاص نظر مورد اگر خداست به نزديكي
 .يابي راه پايدار جهان به تا برگير ناپايدار جهان اين از دل و كن مادي آرزوهاي

 ملكي گرفته، قرار باد گذرگاه در كه است خاك مشتي مانند آباد حسرت جهان اين
 دنيا كه برگير را دين پي دنيايي؟ مبتالي كي تا آني؟ دلباختة بهرچه است باد و خاك كه

 .تو دل و جان فروزان چراغ دين و توست، جان حجاب
 كه است آن تو يقيحق ثروت گير، پيش عقبي راه و كن فراهم احتياج مقدار به مال

 ترا دنيا در كه را هرچه بدان .توست تاوان مابقي، و فرستي ديگر جهان به خود از پيش
 در درد اين حقي، درد مبتالي اگر لكن است؛ خستگي دل ترا آن برابر چند است، دلبستگي
 .توست درمان حقيقت

 تسليم خدا خواست به كه است اين اولي داد، نتوان تغيير را قضا تدبير، به چون
 از الهي تقدير برابر در كوشش و سعي زيرا نياوري، بجا بيهوده كوشش و سعي و شوي

 و رضا مقام در الهي خواست و اراده به كه است آن در دل آرامش .برخيزد بيني خويشتن
 به علم با و كند، مي رجاء اقتضاء محبوب پايان بي رحمت تصور با محبت كه باشي، تسليم
 مستلزم رضا .رضاست مقام مقتضي است، محبوب گردد صادر محبوب زا هرچه كه اين

  او جز و نبينند خدا غير وصال، كوي عارفان كه است اين محبوب، به است محب تسليم
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 .نينديشند
 ارض گوي از او اگر .جزئي نه است كلي ارضي، نه است سماوي آدمي !سالك اي

 كند؟ درك را اعلي عالم اسرار توانست مي كجا بود، مي حضيض و
 حيات به عالم اين هواي .است طبيعت عالم هواي ماوراء حقيقت، عالم هواي

 دم روحاني، هواي .است ديگري چيز روحاني و معنوي هواي اما كند، مي مدد جسماني
 به كه هواست اين .گيرد مي مدد آن از انسان معنوي هواي و است ازلي معشوق بخش جان

 روشن را قلوب نامتناهي، فيض و رحماني اشراق به و بخشد مي حيات مرده قلوب
 .نمايد مي

 محبت پايه آخرين كه عشق رسيد، كمال حد به انسان در هوا و دم اين آثار كه آنگاه
 در ور شعله است آتشي عشق چه، .بيند نمي خدا از غير ديگر و يافته تحقق او در است،
 .سوزاند مي باشد، محبوب از غير ار هركه و هرچه افروختگي اثر بر كه حقيقي محب قلب

 چه .نما حذر و بترس خود خيانتكار اماره نفس از شو، الهي عقل تابع انسان اي
 در و بندد مي خود آرزوهاي رشتة به ترا پاي و است خود مشتهيات طالب همواره نفس
 لد در را الهي عشق توان مي چگونه وضعي چنين با .سازد مي محبوست دنيا تنگناي گودال

 پروراند؟
 كه بپروراني، خود دل كانون در را حق عشق بتواني تا آي بدر اماره نفس تبعيت از
 نكته اين خبري، بي عشق مكتب از كه آن اي .نيست پذير امكان عشق بدون حقيقي زندگي

 صبح را ما تار شبستان نتابد، ما دل در عشق فروغ تا .است عشق حقيقي، زندگي كه بدان را
 .نبود آرائي عالم

 جهان دو زندگي حاصل كه است پنهان دري تو دل گسترده درياي در !سالك اي
 كه افسوس اما است، حق اعالي منظر دل .است تجريد و وحدت در آن و توست،
 روي انسان، اي .است گرفتار بيني خويشتن دام در و دارد خاك و گل در روي و نابيناست

 بلندي به پستي از بتواني تا آي بيرون بيني خويشتن دام از و بگردان گل و خاك اين از دل
 .گردد منور حق نور به جانت و بگذري تن تاريكي از و كني عروج

 دريغا لكن كني، اضافات اسقاط و مباينت رفع و يابي حق قرب خواهي مي تو دل اي
 را آن تو ولي بخشيدند زندگي آب ترا دل اي .گردد مي افزوده تو پريشاني بر روز هر كه

 برو دوست اي .شماري مي ناچيز توست حيات اساس و پايه كه را عشقي .پنداري مي حقير
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 ژرف در كه بدان و باش حاضر خدا با و شو غائب خلق از .پرداز حق به و دار جمع دل
 .نيست ريا و زرق علم، درياي

 داني، نمي غواصي و خروشاني امواج دستخوش كه دريا روي خسي چون تو دل اي
 آن .راني مي سخن راه نهايت از لكن راهي بدايت در هنوز تو دل اي بالي؟ مي چه ودخ بر
 .خندد خويشتن بر او كه بگري او بر .است دلدار گرو در دلش و جان است، حق درد كه را
 همچو و بتابد تو بر حقيقت خورشيد تا شو فاني آن تعلقات و خود از دال جهان اين در

 .گردد روشن وجودت وحدت، نور از تا زن سو يك به كثرت حجاب دريا، در قطره
 تعاليم تحت و كند نام ثبت عشق مكتب در بايد است، حق عشق خواستار كه كسي

 اين در .شمارد مغتنم را بزرگان حضور و كند عشق درك و گيرد پيش در حق راه استاد،
 جرگه در و بچشد حيات شجرة در را تزكيه و عشق و انس ثمرة حالوت تواند مي صورت
 قرار الهي امن حرم در و اند آمده نايل حق جوار به فائزين صفت به كه درآيد كساني
 .اند گرفته

 از تو ياري بدون كه داني مي و آگاهي ما بيچارة و ضعيف حال به تو ! خداوندا
 راه داشت، واالمقام اولياي كُمل و عظام انبياي در طمع كه پنجه قوي دشمن چنين دست
 خاك به را ما پنجه قوي دشمن اين نباشد، تو رحمت و لطف بارقه اگر .نداريم گريزي
 .نمايد مي دچار شقاوت و ظلمت تيه به و افكنده ضاللت

 وادي متحيران از بارگاهت، محرمان و درگاهت خاصان به دهيم مي قسم ترا !الهي
 و غش و غلّ از را ما هاي قلب و منما سلب را نظرت غوايت، بيابان افتادگان و ضاللت
 .بدار محفوظ شرك و شك

 حقيقت درك شرط تهذيب،
 ناتواني و ضعف كه چنان .است باطني اشتغال حق، طريق سالكين حقيقي مأموريت

 گردد، مي توانايي به تبديل ورزيدگي، ايجاد و ممارست و تمرين با جسماني امور در اوليه
 شده شكوفا اسالمي، هاي برنامه جامان در ممارست اثر در نيز روحي و معنوي استعدادهاي

 .يابند مي العاده فوق قدرت و
 راه يك خويش مطالب تعقيب در الهي و باطني عقل كه بدانند بايد حقيقي عارفين

  درك است، جسماني فساد به مبتال او نفس و بوده تن گرفتار كه كسي :ندارد بيش
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 بلكه كند، نمي رهبري حكمت شاهراه به را ما بدن، گاه هيچ .شد نخواهد ميسر را او حقيقت
 .است نفساني هاي هوي و بدن از ناشي ها فتنه و محاربات غالب

 مطلب تحقيق متوجه تنهايي به را روح و نمائيم رها را تن بايد حقيقت، درك براي
 از بايد پس .است تن از او دوري نسبت به حقيقت از سالك برخورداري .سازيم نظر، مورد
 فساد به را ما او نگذاريم و ننمائيم آميزش او با ضرورت قدر به جز و كنيم دوري تن

 محشور پاك نفوس با و شده آزاد تن قيد از كه است مقام اين در .كند آلوده خويش طبيعي
 .شد خواهيم نايل حقيقت درك به و

 او افتاده بكار افراد برخي در گاهي كه بيني، واقع نام به است اي غريزه انسان نهاد در
 معاش امور به اشتغال حين در افراد اكثريت اما .دارد مي وا معنوي ادراكات رشته يك به را
 .پردازند نمي معنويات به زندگي، حوائج رفع و

 مانند را آن هاي پديده و جهان گاهي .دارد ايمان ثابتي واقعيت به فطرتاً انسان
 هر آن لذت درك كه بطوري هد،د مي نشان را زيبائي ثابت واقعيت كه يابد مي هايي آئينه
 انسان كه است عرفاني جذبة همان اين .نمايد مي ناچيز و خوار او چشم در را ديگري لذت
 بطالن خط وي دراز و دور آرزوهاي همه گرداگرد و سازد مي متوجه باال عالم به را عارف

 .كشد مي
 .اولوااللبابي از نه درخوابي وگرنه دريابي تا آي خود به و كن تفكر اندكي انسان اي

 حل و كشف و فكر نيروي گرچه .هستند تو مانند نيز آنان مطلب، ديگران از هوش و عقل
 قدري به هدايت ناموس و فكر اصالت و ريشه ولي نيست، يكسان همه در مشكالت

 .است موجود همه در رساند، مقصد به كه
 كه باشد آن ستعدادا كجا را هيوالئيت زندان اسيران و طبيعت عالم محبوسان باري

 قابليت آن كو را ناسوتي حضيض افتادگان و گردند، مستفيض عزت ساحت روحانيون از
 !يابند نشان الهوتي طايران آشنايان از كه

 به گرفتن خرده نيست، اي  بهره تفسيري امور حقايق از كه را ابجدخوان طفل
 علوم اشرف فهم در كه را حكمت رموز مايگان بي و ,است ناداني غايت عارف، مفسرين
 .است انصافي بي نهايت الهي حكماي مذمت نيست، استعداد

 از چشم و ماند باز فكري حركت و سير از و كند فهم تعطيل تواند نمي عاقل انسان
 اين در نيست، جدا انسان از وجدان حكومت و فطرت قضاوت .بپوشاند حكمت ديدن

 .است تر روشن چيز همه از او براي حقايق معرفت صورت
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 كه خواهي مي و سخني سنجيدن و فهميدن آمادة اگر انسان اي :اند فرموده بزرگان
 جان داخل سخن، جان و نمائي درك خوبي به را حقيقت و سپاري دل به سخن روح

 :بايد كني، خويش
 .معني رخ ديدن از است حجابي و پرده شهوت، زيرا نباشي شهوت حال در ـ اوالً
 پردة با عقل ديوانگي، از است اي نمونه غضب، كه نباشي غضب حال در ـ ثانياً

 .آيد عاجز حقايق درك از و گردد مستور غضب،
 تقليد از .بپردازي برهان و دليل به حق با و باشي دور تعصب از كه بايد ـ ثالثاً

 قيد از و نگري دقت به را منطقي سخن و گزيني، دوري پايه بي اعتقاد و دليل بي
 .گرداند نياز بي و نمايد رخ ترا معني تا باشي آزاد اظالف و اصطالحات
 و گردد آشكار دلت در فطرت برق تا سازي پاك ها آلودگي از را دل صفحة ـ رابعاً

 .بيني آن نبينند ديگران آنچه نور، آن به
 هست كه چنان را چيزي انسان كه شود مي سبب دو هر عداوت و بسيار محبت آري

 دشمن و محاسن جز دوست مقام، اين در .است اعتدال از خروج حالت، دو هر اين نبيند،
 .گمارد ها زشتي و ها بدي بر چشم همواره و نبيند عيب جز

 به انسان كه كند مي ايجاد نفس در انفعالي خود نوبت به هريك شهوت و خشم
 جهت همين به نبيند، هست كه چنان را حقيقت تا نمايد مي ميل تفريط يا افراط سوي
 در و بجا را هريك معتدل، نظر ولي .آيد نمي در درست عقل ميزان به كند مي كه يهركار
 داشته محبت صورت غرض آن خواه باشد، غرض روي كه داوري پس نگرد، مي خود حد
 .است باطن تساوي عدم از ناشي و بوده عدل از خارج عداوت، كسوت يا باشد

 معتقد، مرد كه شود مي سبب شخصي به يا چيزي به اعتقاد و روح تمايل همچنين
 و جاهل را، خود تصور و پندار مخالف و نمايد باور خود عقيدة به نسبت را محالي هر
 از اگر .شمارد باطل ندارد، اعتقاد بدان را آنچه و پندارد قتل و شكنجه خور در و خرد بي

 قلبش در او عداوت و شده خشمگين كند، مشاهده خود ميل و عقيده خالف عملي كسي
 را آن به معتقد و كند مي انكار شدت به دهند، نسبت وي به كه فضيلتي هر و گردد جايگير
 ادراك كسي بنابراين .برآيد او خون ريختن درصدد است ممكن حتي و دارد دشمن
 دست از هرگز را بيني پاك و باشد بركنار بغض و حب از و بوده طرف بي كه كند حقيقت
 .ندهد

  اين و انگيزد برمي را شهوت و خشم و نفساني آرزوهاي مجازي، مطلوب و محبوب
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 و آمده هيجان به دروني عوامل وسيله به هوس و هوي گاهي و محسوس، است امري
 انواع هجوم مورد بيرون و درون از انسان پس سازد، مي منحرف مستقيم راه از را انسان

 وهم و نفس لكهب ندهد، دست مثبت نتايج است كار در هوس و هوي تا .است خطرات
 .سازند مي تباه نيز را انسان حسنه اعمال

 و اعمال واِالّ باشد، حقيقي و بوده خدا رضاي به بايد انسان اعمال و حركات
 كوشند، مي آخرت علم طلب در اشخاص از بسياري .بود خواهد بيهوده و لغو حركاتش

 در و شده دورتر حقيقت از رفته رفته است، مردم جلب و رياست ايشان نيت چون ولي
 كه تاجري و كاسب است همچنين .سوزند مي و رفته فروتر فريبي عوام و طلبي جاه دوزخ
 انواع به لكن شود، نمي ترك جماعتش نماز و شنيده گوئي مسئله از را حرام و حالل مسائل
 فروشي كم يا و فروشد مي اعلي جاي به را فاسد جنس كند، مي تقلب و تزوير مختلف
 اين با و كند مي توريه يا آورده زبان به مغلّظ سوگندهاي مشتري فريب براي اي و نموده
 !پندارد مي صديقان همنشين و متدين مردي را خود همه،

 نفس از اخالص، و نبخشد اي فايده نشود، مقرون اخالص با ظاهر عمل اگر پس
 آرزوهاي هاي ريشه كندن بنابراين .رسد نمي ظهور به هرگز خاطر و فكر مجاري بر غالب

 .است اصلي ركن نفساني،
 و شود پديدار باطن در اي جرقه و برق مانند آغاز در نيك هاي انديشه و عمل آثار

 كه گذارد نمي است، ميان در هوس و هوي تا ولي گيرد، قوت خالص نيت استدامة اثر در
 .كند مي باهت شيطاني وسواس و زشت خيال تلقين به را آن و بماند پايدار نيك اعمال آثار
 كه شود پيدا كسي كمتر و افكند خاك به را پرهيز ميدان مجاهدين كه است هنگام اين در
 عقل تصرف در واهمه قوة و گردد مسخر هوي اگر ولي .برد سالمت به جان مهلكه اين از

 بر شهود چراغ و معرفت شمع است، معنوي حرّاق مستعد باطن در كه جرقه اين آيد،
 .افروزد

 تقويت .است روشن عقل چراغ .داد بايد تنميه است، موجود فطرت در رفتمع تخم
 .زد بايد پس را ها پرده است طالع نفس، افق از نور .كرد بايد

 هم آن طالق، و حيض از مسئله چند و اند نكرده بزرگان كالم معاني تتبع كه بعضي
 به زبان بشنوند، كسي از حقي حرف اگر اند، كرده تصور فقيه را خود و كرده حفظ ناپخته
 چنان .الفاظ نه است معني به مدار كه دانند نمي غافلند، حقيقت از ايشان .گشايند او طعن
  نيست؛ اي بهره را آن بصيرت و بينايي حقيقت از ليكن دارد چشم صورت به نرگس كه



    27  =========================================عشق و محبت 

 .غافلند و خالي انسانيت معني از كه صورتان آدم اند همچنين

 روح براق نفس،
 روح ديگري و حيواني روح يكي :شود مي استعمال معني دو به انسان در روح

 انسان در نيز نفس .شده نازل امر عالم از و است «ربي اَمرِ مِنْ الرُّوح قُلِ« مصداق كه انساني
 صفات منبع و غضبيه و شهويه قوة جامع كه است نفسي يكي :شود مي اطالق معني دو به

 كه است الهي لطيفة ديگري .است واجب سالك بر آن با اهدهمج و مبارزه و است، مذمومه
 .است انسان حقيقت و ذات

 و انسان بين است حجابي ترين بزرگ نفس .است نفس انسان دشمن ترين بزرگ
 حق طريق در سير الزم شرط را نفس كردن رام بزرگان .است واجب آن با جهاد و حق،

 .اند دانسته
 مقهور و شر دفع و نيست نهايت را او مكر و حيلت كه است دشمني نفس

 و شناخت .است دشمنان جمله ترين دشمن او كه زيرا كارهاست، ترين مهم آن گردانيدن
 .است معظم كاري مطمئنگي مقام به رسانيدن و امارگي صفت از او اصالح و نفس تربيت
 نفس، شناخت از .رساند اطمينان مقام به را خود نفس كه است كسي نصيب سعادت كمال

 .«ربه عرَف فَقَد نَفْسه عرَف منْ« آيد الزم حق شناخت
 است ذميمه صفات منشأ كه گويند حيواني نفس را آن و است دل اماره نفس منشأ

 هيچ و است محيط انسان قالب ابعاض و اجزاء جملگي به او .»بِالسوءِ لَاَمارةٌ النَّفْس اِنَّ«
 چون .كنجد وجود اجزاء در روغن همچون نيست، آن از ليخا انسان اعضاء از وضعي
 روح صفت، براق سفلي و علوي مراحل و منازل قطع در رسد، مطمئنگي به امارگي از نفس

 ربكِ اِلي اِرجِعي« خطاب مستحق و رساند »قَوسينِ قاب« مدارج و علّيين اعلي معارج به را
 .شود »مرْضِيةً راضِيةً

 كه همچنان .بايد مي نفس براق قدس، عالم به مراجعه جهت عالم اين رد را روح
 در ،«روحي مِنْ فيهِ نَفَخْت و« بود سوار قدرت نفخة براق بر عالم اين به آمدن وقت روح
 دست حال هر به فرخنده بازگشت اين .دارد حاجت نفس براق به عالم اين از رفتن موقع
 پذيرد مي پايان سفر و رسد مي اصل به فرع رود، مي ميان از مهجوريت و مفارقت و دهد مي
 و سعادت قرين صورتي در بازگشت اين اما .شود مي واصل خود مقصد منتهاي به انسان و

  گردد، مند بهره قرب درجات از و كند رجوع خدا رحمت به كه است عاقبت حسن با همراه
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 .آيد گرفتار غضبش دركات به و شده دور حق از كه آن نه
 نفساني صفت هر بعضي اند، كرده اختالف نفس معالجه در اخالق علماي و فالسفه

 مقصود كه اين از غافل كنند، زايل كلي به را آن كه اند خواسته و كرده معالجه آن ضد به را
 غلط راه فالسفه از بعضي آري .نيست نفساني صفت آن كردن زايل كلي به معالجه، از

 قدم تفريط يا افراط طريق به و نكرده رعايت را اعتدال حد ق،اخال تبديل در و پيمودند
 بار نفس و شد وارد خللي ديگر صفت آن بر دهند، پرورش را صفتي خواستند .گذاشتند

 .گذاشت خويش مراتع به روي نهاده فرو خود سر از مهار كرد، آغاز را خود توسني ديگر
 در قدسي روح فرمان تحت را او بايد بلكه انداخت، كار از را حيواني نفس نبايد راه اين در

 .آورد
 و معاني سبب به دارد مطلوبيتي بدن و جسم اگر است، روح انسانيت اساس

 به بدن و جسم اگر كه معني بدين .است شده حاصل را او جان پرتو از كه است اوصافي
 زوال خودخواهي و رفته شهوت صورت اين در گردد، الهي روح مسخر كمال، و تمام
 جان حكم جسمي چنين اين آرد، عدم در روي زشت، صفت هر و آز و حرص و پذيرد
 .است ايشان جان عين پاكان جسم :اند فرموده عارفان كه است اين .است گرفته

 است چيزي صفتِ چپ، و راست و پيش و پس كه زيرا است منزه جهت از جان
 كه است امر عالم از جان لكن و است، ابعاد داراي كه جسم مانند باشد نهايتي را او كه

 .پذيرد نمي نهايت
 و نهاده نفس به راهي دل از و گشاده بنده دل به راهي ارواح ملكوت از تعالي حق

 روح از رسد، روح به غيب عالم از كه فيضي مدد هر تا قالب، و صورت به راهي نفس از
 قالب از آن تناسبم عملي و رسد قالب به اثري نفس از و نفس به نصيبي دل از و دل به

 به كدورتي نفس از نفس، به اثري رسد قالب به ظلماني و نفساني عملي چون و .آيد پديد
 راه صورت اين در آيد، پديد ماه گرد هاله كه اين مانند رسد روح به غشاوتي دل از و دل

 .رسد كمتر وي به فيض مدد و ماند باز قدس عالم مطالعه از و شود بسته غيب به روح
 اين مگر يافت، نتوان كمال به حقيقي هستي از برخورداري مجازي، هستي وجود با

 به آتش از برخورداري را هيزم .كند حقيقي هستي راه در مجازي هستي بذل انسان كه
 به وقتي برخورداري اين و .كند آتش هستي فداي را خود هيزمي هستي كه است قدري
  كه است مقام اين در .كند آتش هستي فداي را خود هيزمي هستي تمام كه رسد كمال
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 كامل، عارفان كه است اين گردد، نوراني علوي لطيف آتش سفلي، ظلماني كثيف هيزم
 .كردند حق تجلي و محبت آتش فداي را خود مجازي هستي هيزم

 وجود ترك و زد ابديت جاللت شمع به را خود وار پروانه كه وقتي نفس توسن آري
 و گردد شمع به مبدل بلكه رسد نوربخشي به پروانگي و يوانگيد از آنگاه گفت، مجازي
 .شود محقق »ربه عرَف فَقَد نَفْسه، عرَف منْ« حقيقت

 طالب بر پس .نيست ممكن خدا خاصان از متابعت با جز شريف مقام اين حصول
 حكم به دل و كند تبعيت خدا خاصان از خويش نفس تكميل براي كه است فرض كمال،
 را او فالح، و نجات اميد تا آورد عمل در مخلصانه را ايشان اوامر و احكام و نهد ايشان
 .آيد حاصل

 دل اطوار
 طرف در كه شكل صنوبري عضو يكي :شود مي استعمال معني دو به انسان در قلب

 بلكه نيست، كاري هستند دارا نيز حيوانات كه قلب اين با را عارف .دارد قرار سينه چپ
 و عالم و است انسان حقيقت كه روحاني است اي لطيفه آن و است ديگر قلب با وا كار

 .اوست عارف و مدرك
 و گردد الهي معارف همه تجلي آئينه شود، روشن ايمان و معرفت نور به قلب چون

 قلب زيرا .گردد حاصل ندرت به كمال و معني اين ولي شود، گر جلوه آن در الوهيت ذات
 و مادي نقوش و صور و گردد مي تاريك معصيت اثر در و جوبمح غفلت وسيلة به

 .سازد آلوده را آن شهواني،
 و خدا جنود بين است جدالي معركه و است كشمكش در عقل و هوي بين قلب

 داخل حق معرفت دريچه يك از كوشد؛ مي آن تسخير براي راهي از كدام هر و شيطان،
 قلب است ممكن جهت بدين .شيطاني و نفساني وساوس ديگر دريچه از و گردد مي

 رسد؛ كمال به و كند ترقي تواند نمي است معرفت فاقد حيوان زيرا شود، حيوان از تر پست
 تواند نمي و است شهوت فاقد فرشته زيرا بگذرد فرشته از است ممكن ديگر طرف از و

 .كند تنزل
 تيرگي در فسادش و اوست صفات در او صالح فسادي، و است صالحي را دل پس

 را قلب آري .او حواس بيماري در دل تيرگي و اوست حواس سالمت در دل صفاي .او
  انسان شوند، سالمت قالب حواس چون را، قالب كه همچنان است حواسي
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 جملگي او باشند، سالمت به قلب حواس چون و كند ادراك بدان را شهادت عالم جملگي
 .دنماي ادراك بدان را روحاني و ملكوتي عوامل

 كالم استماع بدان كه است گوشي و بيند غيبي عوالم بدان كه است چشمي را دل
 ذوق كه دارد كامي كند، درك را غيبي روايح كه دارد مشامي او .كند حق كالم و غيب اهل

 قالب اجزاء تمام در لمس حس .يابد مي بدان را عرفان طعم و ايمان حالوت و محبت
 عقل وسيله به دل كه ماند بدان عقل نيز را دل گيرد، نفع تن به ملموسات از كه دارد وجود

 .گردد مند بهره معقوالت كل از
 است آسمان مانند دل نهفته، بيشمار معاني طور هر در و است مختلف اطوار را دل

 به و تابد مي قالب زمين بر دل آسمان از روح خورشيد زيرا .زمين مثال بر تن و آدمي، در
 هفت داراي نيز دل است، طبقه هفت را آسمان كه همچنان .سازد مي ورمن را آن حيات، نور
 است، جداگانه خاصيتي را آسمان از طبقه هر كه همچنان .»اَطْواراً خَلَقَكُم وقَد« است طور
 .است ديگر گوهري معدن نيز دل اطوار از طور هر

 اسالم نور از اگر و است اسالم گوهر معدن آن و گويند صدر را دل اول طور
 .است ظلمت و كفر معدن ماند، محروم

 .است بينائي و عقل نور محل و است ايمان معدن آن و خوانند قلب را دوم طور
 .است عشق و محبت معدن كه است شغاف سوم طور
 .است رؤيت و مشاهده معدن كه است فؤاد چهارم طور
 .ستا آن خاص و الوهيت حضرت محبت معدن كه است القلب محبت پنجم طور
 .است الهي اسرار گنجينه و غيبي مكاشفات معدن كه است سويداء ششم طور
 و است الهي صفات تجليات انوار ظهور معدن كه است القلب مهجه هفتم طور

 قُلُوبِهِم في« آفات از دل كه است مقام اين در .است آن در قلب صفاي و صحت كمال
رَضاست محفوظ و مصون »م. 

 را خود عبوديت حق مذكور، مراتب از كدام هر كه است آن در دل سالمت بنابراين
 كمال .گردند مخصوص شده نهاده وديعه به ها آن در كه معاني آن خاصيت به تا كنند ادا

 .«سليمٍ بِقَلْبٍ اهللاَ اَتَي منْ اِالّ« است سليم قلب صاحبان نصيب سعادت
 .است واجب سجده هفت نيز را دل اند، فرموده سجده عضو هفت بر كه چنان

 حق جز حق از و كند عزت حضرت به توجه وجود، همگي به كه است آن دل سجدة
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 به دل نپردازد، نفس تربيت به انسان تا .نهد عبوديت عتبه بر سر اطوار، جملگي به و نطلبد
 نمود تربيت بايد شريعت باطن به را نفس .نيابد كامل شفاي و صحت و نرسد بالغت حد
 .آن ظاهر به تنها نه

 در دين كماليت .رفت بايد نيستي به را محبت و عشق راه است، عشق طريق اينجا
 بر كه است قبائي »يحِبونَه و يحِبهم بِقَومٍ اهللاُ يأتِي فَسوف« تشريف و است محبت كمال
 كه است شمعي ،»ةٌناِظرَ ربها اِلي ناضِرَةٌ يومئِذٍ وجوه« كرامت و دوخته عارفان آن قامت
 .افروخته صفت پروانه سوختگان اين براي

 روح حيات عشق،
 الرُّوح قُلِ الرُّوحِ عنِ يسئَلُونَك و« فرموده تعالي و تبارك خداوند حقيقت، قانون در

 ديگر موجودات كه دارد قربي اختصاص و است امر عالم از انساني روح .»ربي اَمرِ مِنْ
 .ندارد

 ارواح عالم بر امر اسم .نپذيرد مساحت و كميت و مقدار كه است عالمي ،امر عالم
 .اي ماده واسطة بي و زماني توقف بي گشت ظاهر »كُنْ« اشارت به كه افتد معني اين از

 خَلَقَ« ايام امتداد و مواد واسطه به اما گردد، مي پديد »كُنْ« اشارت به هم خلق عالم اگرچه
 بديع به و برخاسته »كُنْ« خطاب نون، و كاف منشأ از يعني .»اَيامٍ سِتَّةِ في والْاَرض السمواتِ
 «قَيومي« صفت به قائم و يافته »الْحي هو« صفت به حيات هيوالئي، و اي ماده بي فطرت
 .گشته

 انساني روح به ارواح و قائم، ارواح به ملكوت و قائم ملكوت به ملك عالم جملگي
 اِلَيهِ و شَيءٍ كُلِّ ملُكُوت بِيدِهِ الَّذي فَسبحانَ« قائم قيومي صفت به سانيان روح و قائم،

 به كه انساني روح االّ است وسايط به آمده پديد ملكوت و ملك در هرچه .»تُرْجعونَ
 ارزاني واسطه بي «روحي مِنْ فيهِ نَفَخْت و« تشريف و واسطه، بي شد ظاهر »كُنْ« اشارت
 خود اين و «بِحياتي حي روح« يعني كرد، كرامت «روحي مِنْ« اضافت اختصاص و داشت
 در روح وليكن ربوبيت، صفات به اوست تحليه در روح مرتبه كمال .عظيمه است اي دقيقه
 .گردد تحليه مستحق تا بايد تربيتي را او كه است طفلي مانند امر بدايت

 هالك اّال و باشد خويش وجه به او ورشپر بايد آمد دنيا به مادر از طفل چون
 غذاي هضم قوت هنوز او معدة زيرا نگاهدارد، عالم اين غذاهاي از را او مادرش .گردد مي
  تبديل اكنون كه بوده آنجا ماه نُه كه بپروراند عالم آن غذاي به و ندارد را عالم اين



   سفر به كعبة جانان  =======================================  32 

 اين لطيف غذاهاي به ريجاًتد گيرد، خو عالم اين هواي با و بگذرد مدتي چون .شده شير به
 .شود مستعد ديگر غذاهاي به و گيرد قوت او معده تا دهد پرورش را او عالم

 خويش رشد براي نيز روح طفل دارد، شير به احتياج خود پرورش در طفل كه چنان
 پستان دو اين شير پروردة روح و خورد، حقيقت شير امامت يا نبوت مادر پستان دو از بايد
 غيبي واردات شير ديگري و است طبع افراطي مألوفات تعلقات قطع شير آنها از يكي .است

 انوار هاي تجلي و واردات تصرفات به .است احديت حضرت انوار لوامع و لوايح و
 باز و رسد اولي فطرت سرحد به و شود آزاد جسماني تعلقات بند از روح روحاني،
 .نمايد قيام «بلي« جواب به و گردد »بِرَبكُم اَلَست« خطاب استماع مستحق

 در شد، منقطع او از خيال و وهم آفت و آمد بيرون بشريت لباس از روح چون
 بيرون حواس دريچه از چون و كند مطالعه را حق بينات آيات انفس، آئينه و آفاق ذرات
 .«فيهِ اهللاَ رأيت و اِالّ شَيئاً رأيت ما« نمايد مشاهده حق جمال نور چيز هر در نگرد،

 و درآويزد عشق به روح و آيد بيرون قاف و شين و عين حجاب از عشق اينجا در
 خود روح، هرچه .آيد پديد يگانگي و برخيزد دوگانگي روح و عشق ميان از روح، به عشق

 .يابد عشق كند طلب را
 عشق اينجا در .است عشق به روح زندگي اكنون بود، روح به قالب زندگي تاكنون

 وار پروانه روح و كند تجلي صمديت شمع .كند او نيابتي قالب در و شود روح مقام ائمق
 بساط بر و كند استقبال را او ربوبيت الطاف و آيد پرواز به احديت بارگاه سرادقات گرد

 .آرد ميان در »يحِبونَه و يحِبهم« معاشقه و مالحظه و دهد راه را او انبساط،
 مستي در و برنتافتند محبت و حقيقت شراب ذوق كه عاشقان و روندگان از بسا

 حق از ماندند، معاصي حجب در و نديدند هشياري روي هرگز .درماندند غرور و عجب
 .آوردند خلق به روي و كردند اعراض

 جمله از و كند خدائي عتبه مالزمه كه است آن مقام اين در روح عبوديت وظيفة
 فرود سر بهشت نعيم و عليا درجات به داده طالق سه را آخرت و دنيا دركشد، دامن اغيار
 پا پشت را همه و نكند التفاتي دارند، عرضه او بر را عقبي و دنيا اگر حال اين در .نياورد
 اين در .نطلبد حق رضاي جز نرود، بيرون »فَخْري اَلْفَقْرُ« كوي از )ص( محمدوار و زند

 آيد تجلي در صمديت جمال و براندازد جمال يشپ از عزت تُتُق رحمان خالق كه جاست
 پروانه وجود و بربايد پروانه هستي شمع، اشعه جذبات بگشايد، پر و بال وار پروانه روح و
 .بيارايد شمعي صفات به را
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 خاص حب و عام حب
 محبت .حقيقي محبوب به نسبت است محبت حق، راه سالك احواالت از احوالي

 است، آن حركت مقتضي كه است محبتي فلك در :است بتثا و جاري موجودات همة در
 كه است محبتي نباتات در .نمايند مي خود طبيعي مكان به ميل كه است محبتي عناصر در و
 گرفتن الفت و انس سبب كه است محبتي حيوانات در .متحركند اغتذاء و نمو طريق در

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

 محبت اين كه بود خاص يا و شوند؛ مبتهج يكديگر وافعال اخالق به كه طبعند هم
 .مطلق كمال به كمال طالب محبت مانند است، حق اهل مخصوص
 اهللاَ تُحِبونَ كُنْتُم اِنْ قُلْ« است محبت بر دين بناي بسيار، روايات و آيات اساس بر
 خدا تا كنيد پيروي مرا پس داريد، مي دوست را خدا شما اگر بگو :»اهللاُ يحبِبكُم فَاتَّبِعوني

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

 يحِب اهللاَ اِنَّ» ،«الْمحسِنينَ يحِب اهللاَ اِنَّ« ،»سبيلِهِ في يقاتِلُونَ الَّذينَ يحِب اهللاَ اِنَّ« است آشكار
 .«الْمتَوكِّلينَ يحِب اهللاَ اِنَّ« ،»الصابِرينَ يحِب واهللاُ» ،«الْمتَّقينَ يحِب اهللاَ اِنَّ« ،»التَّوابينَ

 نه و است فرزند به نسبت پدر حب مانند نه قطعاً آيات، اين در بحث مورد حب
 ،موارد اين همه در زيرا .برادر به نسبت برادر حب مثل نه و زن، به نسبت شوهر حب مانند
 .مبراست احتياج از باريتعالي اقدس ذات اما دارد، وجود محبوب و محب بين احتياج و نياز
 معبود صفات به اتصاف با عبد كه معني بدين است، سنخيت مفهوم به محبت اينجا در

 .شود مي واقع او محبوب اندازه همان به و كند مي حاصل سنخيت معبود، به نسبت
 .است سنخيت همين اساس بر تعالي حق دنز اولياء و انبياء محبوبيت

 محبت و نمايد، روي جمالي صفات مطالع از كه است ماهي همچو عام محبت
 را وجود كه است نوري عام، محبت .برآيد ذات افق از كه است آفتابي همچو خاص
 همچو عام حب .دهد پااليش را وجود كه است ناري همچو خاص محبت و دهد، آرايش
 خاص حب كدورت، و صفا و ثقل و خفت كثافت، و لطافت حامل ممزوج است شرابي
 .صفا در صفا همه خالص، است رحيقي همچو
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 لطافت، در لطافت صفا، در صفا همه اعالل، مخالطت از تنزه جهت به خاص حب
 بر آن فضالة و كنند نوش ارواح اقداح در را شراب اين ذات، محبان .حقيقت در حقيقت
 لذت را روح كند، اثر بدن اجزاء همه در طهور شراب اين ذتل ريزند، نفوس و قلوب

 طبيعي لذايذ تمام بر طاعت، شدت لذت كه غايتي تا مذاكره لذت را قلب دهد، مشاهده
 .آيد غالب

 و بندد محبوب به را محب كه اتحاد روابط از است اي رابطه محبت، حقيقت
 كه است كسي محبت احبص .كشد خود به را محب كه محبوب جذبات از است اي جذبه
 التفات بدان نمايد روي را او كه حسني هر كند، خارج خويش دل از را عقبي و دنيا محبت
 به نمايد اختيار هرچه و نكند او مخالفت هرگز برنگرداند، محبوب حسن از نظر و نكند

 نقصاني شوقش در او وصال و محبوب مشاهده از .ديگر غرض براي نه بود محبوب رضاي
 انگيخته او نهاد در جديد شوقي مواصله در نَفَس هر و مشاهده در هرلحظه بل نشود، وارد
 .شود

 جمله از عشق .است عارف احوال ترين مهم و بزرگترين از يكي محبت و عشق
 كردن خاموش بر را خود جهد كاينات جمله اگر .بشري مكاسب از نه است الهي مواهب
 عشق، بناي جز .خداست رمز و سرّ ترين بزرگ شق،ع .نتوانند بگمارند، واقعي عشق شعله
 .نيست خلل از خالي بنائي هيچ

 قيل و وسوسه صورت اين غير در است، حقيقت است استوار عشق بنيان بر هرچه
 به كه است آن عالمتش و است الهي موهبت بلكه است خلق تعليم از نه عشق .قال و

 غرض چون بود، غرض به محبت اگر .نگيرد نقصان جفا به و نشود زيادت نكوئي
 .است نيل بي افراط محبت بنابراين برخيزد، نيز محبت برخيزد

 آئيني عارف، عقيدة به .نشيند محب دل بر محبوب صفات كه است آن محبت
 تن، دو بين نشود درست محبت .است حقيقتي هر اساس عشق .نيست عشق آئين از باالتر
 من بي من بر من كه نگر اي نادره من، اي كه گويد دل زبان به را ديگري يكي كه اين مگر

 !كدامم تا نگرم مي معشوق وجود آئينه در من بي من و عاشقم،
 از وادي اين در كه است چيزي اولين و است، وصال مراحل از مرحله اولين محبت

 رضاي و خاطر به دارد دوست را هرچه بلكه است غير به محبت گردد، مي سلب سالك
 نهايت .است مقام اولين خاصه، براي و مقام آخرين محبت، عامه براي .است محبوب
  حق به وصول خاصه، آرزوي نهايت و است حق محبت به وصول عامه، آرزوي
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 .دارد را راه عنوان محبت اهللا، الي سير در .است
 سالك، جهت به عبوديت صحت شرط و است اهللا الي سالك خاص نشان محبت،

 كمال نتيجة در .باشد عوضي يا غرض روي بر اعمالش بايدن محب .است محبت وجود
 .آيد نايل مطمئنه نفس مقام به سالك كه است محبت

 در بيشتر نباشد، دارا شخص كه را حالتي «الْمطْمئِنَّةُ النَّفْس اَيتُها يا« تعالي اهللا قال
 آن و .باشند آن واجد اشخاص كمتر كه است حاالتي آن از طمأنينه و است انكار مقام

 آن از را او امري هيچ و است خاطر آرامش كمال در سالك حال، آن در كه است حالتي
 دست او به طمأنينه نرسد، جمع به و نگذرد تفرقه از سالك تا .نسازد بيرون خاطر فراغت
 .گردد مي الهي اوامر تسليم نفس كه است جمع حالت در .ندهد

 كه شده اشاره »اهللا امين« دعاي در جمله از هوارد دعاهاي و زيارتي ادعيه بعضي در
 :است چنين آن فقرات از قسمتي نمائيم، مسئلت خدا از را مقام اين

 و باشم راضي اي خواسته برايم آنچه به نسبت كه فرما عطا من به حالي پروردگارا،
 رماف لطف پروردگارا، .فرما مرحمت من به آسوده خاطري آرام، دلي .نشوم گردان رو آن از
 از همه كه كن عطا حالي .بدار محبوب زمين اهل نزد در مرا و گردم راضي تو حكم به كه
 .گردند خشنود و راضي من

 منتهاي بي عطاياي به نسبت و باشم صابر تو بالي نزول به كه ده طاقتي پروردگارا،
 را انتدوست رفتار .نمايم آرزو ترا لقاي و رؤيت .باشم تو خواهان هميشه گردم، شاكر تو

 .كنم پيشه تقوي نمايم، ترك را دشمنانت اخالق .نمايم اختيار
 دنيا در كه فرما عنايت .بدار ارزاني من بر را اوليائت از برگزيدگان دوستي الهي،

 .باشم مشغول تو ستايش و سپاس به هميشه
 مطمئنه نفس صاحب كه است حاالتي احديت، پيشگاه از ها درخواست و نيازها اين

 .دارد

 انس تا شوق زا
 پردازد، مي دنيا امور و وظايف انجام به و است مردم بين در كه آن عين در سالك

 مانند سالك، اين مثَل .دارد كار و سر ملكوتيان با و كند مي سير ملكوت عالم در روحش
 خورد مي و نشيند مي و رود مي مردم بين صورت به گرچه كه است اي زده مصيبت شخص

  تا مردم اما اوست، محبوب خاطرات از غوغائي او درون در يول خوابد، مي و
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 .است زده مصيبت كه يابند مي در حاالتش و چهره از حدي
 در شوق از دريائي است، طبيعي امور اتيان مشغول كه حال عين در خدا راه سالك

 دل هجران و غم انبوه و سوزاند مي را او دل محبت، و عشق از آتشي و زند مي موج او دل
 ممكن سايرين نيست، خبري خدا جز را كسي او دروني انقالب اين از .كند مي آب را او

 .خداست عاشق او كه دريابند اجماالً است
 .است نبوده تصنعي هرگز الهي محبوبين ابتهال و مناجات و ندبه و تضرع بنابراين

 ساختگي صرفاً آنان جگرسوز و جانخراش هاي گريه و ندبه اين بگوئيم كه است صحيح آيا
 ذات به آنان قلبي محبت و شوق از ناشي همه اينها كالّ، و حاشا !است؟ بوده تعليمي و

 .است احديت اقدس
 بعضي بر را بعضي و يكديگرند با متناسب امور انس، و محبت و نيت و شوق

 .تأخّر سمت برخي از را بعضي و است، تقدم سمت
 غرض مورد آينده در يا فعالً كه چيزي سوي به شدن برانگيخته از است عبارت نيت

 كه كسي مثل نرسيده، بدان هنوز كه چيزي به است ميل و رغبت شوق، اما .باشد هدف و
 با كه بخواهد و باشد غايب چشمش از و حاضر خيالش در معشوق و مطلوب صورت
 مطلوب بسوي آن دارنده خواه است، تمايل و رغبت شوق پس .ببيند را آن نيز چشم
 مقدمه شوق قهراً لذا و شده اعتبار نيت، در برانگيختگي ولي نه، يا باشد شده گيختهبران
 .شوق بر مترتب نيت و است نيت

 ارزش و لذت داراي انسان نزد در كه چيزي به رغبت و ميل از است عبارت حب
 محبوب وصال با حب ولي پذيرد مي پايان وصال با شوق چه دارد، تفاوت شوق با و باشد
 .است باقي

 در محبوب به وصال از پس انسان در كه آرامشي و طمأنينه آن از است عبارت انس
 .است انس مقدمة حب قهراً و گردد، مي حاصل وصال ثبات و استحكام اثر

 ما الها بار :نمايد مي عرض الهي درگاه به خود هاي مناجات در )ع( سجاد حضرت
 تو محبت شوق و روئيده هايشان سينه بوستان در تو اشتياق درختان كه ده قرار كساني از را
 تو سوي به سريعاً كه بپيوند بندگانت آن به را ما و درافكنده، پنجه هايشان دل پود و تار به

 هيبت از و كنند مي پرستش روز و شب در ترا و كوبند مي ترا خانه درب دائماً و رهنونند
 .كنند مي پروا تو عظمت

  آنان و دادي، صفا خود محبت شراب به را هايشان دل كه ده قرار آنها از را ما الهي
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 وصالت زالل شراب به انباشتي، خودت دوستي از را باطنشان و رسانيدي هايت رغبت به را
 به تو جانب از و شدند كشيده لذيذت مناجات سوي به تو وسيله به پس .كردي سيرابشان
  .يافتند دست مقاصدشان منتهاي

 تنها ما مراد .كرد اقبال تو جانب به ما رغبت و آورد، روي تو بسوي ما قصد الهي
 و توست سوي به ما اشتياق .ماست نفس آرزوي تو وصال و ما چشم نور تو لقاي توئي،

 نهايت تو به نزديكي ما، خواستة تو جوار ما، حاجت تو ديدار .ما يقين تو خشنودي
 قلب حرارت شفاي و ما درد دواي تو نزد در و ما راحت تو مناجات در .ماست مطلوب
 .ماست

 چه خداوندا .ما آخرت و دنيا اي و بهشت و زندگي اي منما دور خود از را ما الهي
 را ديگري تو جاي به كه كند قصد سپس و باشد چشيده ترا محبت شيريني كه است كسي

 قصد ترا از برگشت سپس و گرفته انس تو به نزديكي با كه است كسي چه و برگزيند؟
 ؟كند

 و دوستي براي و برگزيدي خود نزديكي براي كه ده قرار آنها از را ما خدايا بار
 خود براي از را دلشان صفحه و كردي مشتاق خود بسوي و نمودي خالص خود محبت
 .درآوردي طپس و هيجان به خودت خواستن براي را قلبشان و نمودي خالي

 فغان و فرياد شان سيرة و ناله و شكش عادتشان كه ده قرار كساني از را ما خدايا بار
 پرواي از ريزان هايشان اشك و توست عظمت براي كنان سجده شان پيشاني توست، بسوي

 .توست هيبت از يافته خلعت قلوبشان و تو محبت به شده بسته دلهايشان تو،
 رويش نور خطوط و كننده تلؤلؤ دوستانش ديدگان براي قدسش انوار كه خدائي اي

 تو دوستي تو از مشتاقان، هاي دل راه پايان و منتها اي .است انگيز شوق عارفان ايه دل براي
 و خواهانيم، سازد نزديك تو به را ما كه عملي هر و دارند دوست ترا كه كساني دوستي و

 .گرداني تر محبوب ماسوايت از ما نزد را خود كه خواستاريم
 جالل با چقدر و تو، افتادن ياد به لحظات هاي خاطره است بخش لذت چقدر الهي

 دوستي مزه است شيرين چقدر الهي .غيب هاي راه و مسيرها در تو سوي به پيمائي راه است
 وصال مگر نشاند نمي فرو را ما عطش خدايا .تو به نزديكي شراب گواراست چقدر و تو،
 تو به ار ما اشتياق و تو مالقات مگر سازد نمي خاموش را ما وجود شعلة و حرارت و تو،

 .تو جمال نظارة مگر دهد نمي پايان
 كه دوستي ترا دارم دوست تو، عزت به قسم :نمايد مي عرض ديگر مناجاتي در و
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 .آن حصول مژدگاني به من نفس گرفته انس و آن، شيريني من قلب در شده جايگير

 آن تو :كند مي عرض خويش خداي به عرفه دعاي در )ع( سيدالشهداء حضرت
 ترا جز كه رسيدند اي مرحله به ايشان دوستانت، قلوب از را اغيار راندي بيرون كه خدايي
 چشانيدي كه خدائي اي .كردند نمي تكيه و بردند نمي پناه تو غير به و داشتند نمي دوست
 كه حالي در ايستادند، مي تو عظمت با بارگاه برابر در ايشان دوستانت، به را انس شيريني

 .داشتند مي هاراظ را خود دروني مهر
 وي كرد، نوراني را بنده باطن خدا دوستي چون :فرمايد مي نيز )ع( صادق حضرت

 حيث از محبت چنين دارندة .سازد مي تهي او ياد جز يادي هر و كننده مشغول هر از را
 .است مردمان ترين خالص باطن،

 و بكوشد مستحبي اعمال اتيان در االمكان حتي كمال، به نيل طريق در بايد سالك
 از كامل ايمان (ع( علي مولي فرموده به چه آرد، بدست عمل آن از را خود ايماني حظ
 .ننمايد دريغ مستحبي اعمال اتيان از خود سير در بايد سالك پس .شود مي متولد عمل

 و مسامحت مستحبي اعمال انجام در فرائض، اداء از پس سالك اگر است بديهي
 شده ناقص او ايمان ننمايد، مجاهده مال انفاق در كه چنان ؛نرسد كمال به ورزد، مساهلت

 .دارد باز باالتر مقام به ارتقاء از را او نقص، اين و
 كه را قلب مثالً .برساند را آن ايماني حظ اعضاء، از عضوي هر به كه است سالك بر

 و ءاسما است قلب نمودن ياد ذكر، .دارد مشغول فكر و ذكر به است انسان وجود امير
 و تأمل و انفسيه و آفاقيه آيات به است قلب دادن حركت و توجه فكرْ و را، الهي صفات
 .گردد مي سيراب ايمان سرچشمة از عمل دو اين از قلب آنها؛ سير و صنع در مداقّه

 و امكان عالم مظاهر در را خدائي انوار و كند مي كثرت و وحدت در سير سالك
 قوانين دارد، كه كماالتي از ساميه درجة بنابر و كند، مي مشاهده ملكوتيه و ملكيه كثرات
 .دارد مرعي را ملكوت و ملك

 رعايت او خلفاء و باريتعالي به نسبت خصوصاً را ادب حال همه در بايد سالك
 حريم از تا نموده خود به توجه سالك كه است آن ادب .محبت با است فرقي را ادب .كند

 واجب، به نسبت ممكن چه، .نزند سر او از عبوديت الفخ اعمال و ننموده تجاوز خويش
 .است كثرت عالم مقتضيات رعايت ادب، الزمة و دارد حريم و حد

 توجه واجب اتيان در سالك زيرا واجب، به است حرام مانند محبت به ادب نسبت
 حدود از مبادا كه خود حريم به توجه حرام، از اجتناب در و دارد محبوب سوي به
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 .شود خارج خود امكاني
 سوي به است انجذابي محبت، و است خويش امكاني حدود به توجه ادب، بنابراين

 مطلوب بگذرد، حد از اگر كه است انبساط كثرت ادب، رعايت عدم الزمة .محبوب
 .بود نخواهد

 نيتي و اراده را او زيرا سپارد، نسيان خاك به را خود مادي اغراض تمام بايد سالك
 عقبي دوم روز كردم، ترك را دنيا اول روز :گويد عارفي .نيست حق راه و خدا خواست جز
 :گفتم »؟ماتُريد«: پرسيدند چهارم روز .گذشتم حق ماسواي از سوم روز نمودم، ترك را
»ال اَنْ اُريد اُريد«. 

 عاشقان عظمت
 بيش و است مقدم صفوف تمام بر كه صفي الهي، پيشگاه در متعدد صفوف بين در

 حق جمال عاشقان صف است، ازلي موالي خاص نظر و توجه مورد كمال حد به مهه از
 نباشد، كمال حد در پروردگار به محبتش و نشود حق عاشق فردي كه نيست ممكن .است

 .گيرد قرار اول صف در و
 ياد سوگند آن به متعال پروردگار كه عجيب است منزلتي را الهي عاشقان صف

 و عارف فرد هر عاشقان، و صابران صف به پروردگار وگندس استماع محض به .كند مي
 آرزوي منتهاي چه بودم، عاشقان صف در هم من ايكاش كه كند مي آرزو حق طريق سالك
 .گردد واقع الهي خاص توجه مورد اعلي حد به كه است اين عارف

 و زمان به مخصوص صابران، و عاشقان صف به تعالي و تبارك خداوند سوگند
 .هست نيز معني و عقبي عالم در بلكه عالم انقراض تا تنها نه و ,نيست ينيمع مكان

 عشق سوختگي دل و مصائب و رنج قبول حق، عاشقان صف در گرفتن قرار الزمة
 دل و رنج و درد و عاهات و آفات و باليا و مصائب اقسام و انواع دنيا در .است الهي

 رنج و درد وسعت و شدت به سوختگي، دل و رنج و درد هيچ ليكن دارد، وجود سوختگي
 از ها انسان جان تكامل براي كه است اي عطيه تنها عشق، رنج و درد واقع، در .نيست عاشق
 و درد و بليات و آفات و كند سير را مراحل اين تواند نمي هركسي .شود مي اهدا حق سوي
 صبر مرتبه اعلي به هيال حمايت و توفيق كمال اثر در كه عارفاني مگر نمايد، تحمل را رنج
 .كند فوران اي درجه در عاشق عشق محبت كمال كه آنجاست .اند شده نايل

  .گرديد خصوصي بود، عمومي آنچه و شد مصنوعي بود، حقيقي آنچه متأسفانه
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 و گرفت تقليد را تحقيق جاي .فراوان كذايي اقطاب و ابدال آنها ميان در و بسيارند مرشدها
 راهنماي به خدمت و ارادت تنها نوع، به خدمت و شد رياست ندمس پرهيزكاري، سجاده
 اما .رفتند فرو موهومات چاه در گردند، بهتر بودند آنچه از مردم كه اين جاي به .شد گمراه

 نزديكتر او به هرچه و شود روشن نمود، او به رخ هركه و تابد مي هميشه حقيقت خورشيد
 كسي و تابد مي هرسو به و جا همه به نيست، جهت را خورشيد اين .شود تر روشن گردد،

 .بيند مي و يابد مي نمود، رخ او به هرسو از كه
 خود اشعه تحت را موجودات تمام آفتاب، مانند الهي عاشقان و صابران عشق انوار

 و شده عيان آنان بر طبيعت اسرار تمام كه رسد مي آنجا به الهي عاشقان درك .دهد مي قرار
 به مسائل حل و مشكالت كشاكش در حق عاشقان آري .ماند نمي پوشيده ايشان بر چيزي
 آنان با عالم ذرات موقع آن در حتي گردد، مي فاش آنان براي طبيعت اسرار توجه، محض

 .آيند برمي تكلم مقام به
 مسلماً .دارد معراج و پرواز نوعي خود، عشق كيفيت با متناسب گروهي و فرقه هر

 آن به تعالي حق جانب از .است اول عاشق آن ،)ص( اكرم رسول حضرت معراج آن، كمال
 حبيب تو اوليائي، سليمان تو دوراني، موساي تو زماني، عيساي تو كه شد خطاب بزرگوار

 به را ندا همان اي درجه و مرتبه در نيز حق واقعي عاشقان .مني محبوب و داعي تو مني،
 .اند ياله درگاه محبوبين اينها كه شنوند مي دل گوش

 قوي قلب نمود، مشاهده و ادراك آن در توان مي را حقايق همه معاني كه جائي تنها
 كه قلبي داشت؛ معطوف بدان را توجه كمال و كرد حركت قلبي چنان سوي به بايد .است
 .است حق نشيمنگاه و معلّي عرش

 و بوده تعالي حق نشيمنگاه و قوي قلب داراي بتواند كه كيست حق، عاشق بجز
 محبوب آواز قلب، همان به مراجعه محض به حق عاشق باشد؟ صلوه و ذكر حال در مدام
 قلب آن در كه بيند مي را خدائي جمال نمايد، مي مشاهده را او اسماء مظاهر و شنود مي را

 قلبي چنين نيست، محدوديتي را قوي قلب .شنود مي را او لطيف نداي و است ساكن قوي
 جز چيزي به و است جاوداني و معنوي سرور و سعادت بعمن محدوديت، عدم علت به

 .شود نمي كاسته چيزي آن معنوي سرور و قدرت از و باشد نمي بند پاي حق
 نهايتي نيز را قلبي و عشقي چنين نيست، انجامي و آغاز را احديت ذات كه چنان

 آفتاب، نعمت مانند قلب اين دارندة و است متصل نهايت بي به عاشق دل كه چرا نيست،
 از حتي زشت و پست از را خود فيض و فرستد مي هركسي به را خود بخش زندگي انوار
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 آري .شوند مي ياب فيض او الهي نور از همگان و كند نمي مضايقه هم بدسرشت دشمن
 .است حق عاشقان هاي دل خصوصيات بارزترين از دائمي بخشش و جوشش اين

 عشق آغوش در و شده آشكار عشق هنفخ از است آن در هرچه و جهان واقع در
 كه آنان است، حقايق همه معاني داراي قوي قلب .رود مي تكامل راه و يافته پرورش
 كه نمايند اخذ را حقايق آنان، كالم از و بيابند را قلبي چنين صاحبان بايد سعادتند خواهان
 .يافت نتوان مادي افراد از را امور حقيقت

 عشق و حسن
 دل پاكي كمال به تنها كه دانست بايد ولي است، بسيار مالك و نقصان مدارج

 و همت را او باشد، ميدان اين مرد كه خواهد هركسي .رسيد سعادت كمال به توان مي
 .است الزم استقامت و حوصله

 هست، كه عروجي و ترقي هر و عشق به مگر نيست ممكن اعمال، در كمال حصول
 هيچ از و نبود بيش حيواني نبود، بشر در ساساح اين اگر .است عشق احساس وسيله به

 به بشر عالم از و بشر عالم به حيواني عالم از بشر كمال و ترقي پس .شد نمي آگاه حقيقت
 ابد و ازل معشوق به نزديكي و وصال وسيلة عشق .است عشق واسطة به ملكوت عالم
 نفس نبايد راه اين رد البته .است رايگان جان بازار در گرانمايه گوهر اين و شود، مي

 .درآورد قدسي نفس فرمان تحت را او بايد بلكه برانداخت، كار از را حيواني
 در آيا :»تُبصِرُونَ اَفَال اَنْفُسِكُم في و« خودشناسي به مگر نشود حاصل موفقيت كمال

 هستيد ذره اگرچه شما كنيد؟ نمي پيدا بصيرت و نگريد نمي خود حقيقت در يعني نفس،
 .كنيد مي بازگشت من به و هستيد من از ولي

 اين نيست، ممكن استدالل با »والْاَرضِ السمواتِ نُور اَهللاُ« آيه مفهوم به بردن پي
 :است قسم دو بر علم چه، .نمايد مشاهده خود پاك دل ديده به بايد هركسي را حقيقت

 و مطالعه و استدالل به نخستين علم .طبيعت ماوراء عالم به علم و طبيعت عالم به علم
 در و كوشش اولي، در .دل صفاي به دومي و شود، حاصل عقل وسيله به تجربه و آزمايش
 به مگر داد نتوان شرح زبان به گردد، مشاهده دل ديدة به آنچه .است كشش ديگري
 .اشارت

 آن از خود استعداد اندازة به هركسي و شوند نمي جدا يكديگر از عشق و حسن
  به و بينند مي رياحين و گل و صنعت در را حسن بعضي بشر افراد از .تاس برخوردار
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 جستجو در بعضي و برند، مي بسر آنها حسن توصيف در عمري و كرده پيدا دلبستگي ظاهر
 به را ذرات گاهي كه باشد مي آنها در اي قوه چه و شده مركب عناصر اين چگونه كه هستند

 ليكن زيبائي، و است حسن اينها همة البته .سازد يم جدا هم از را آنها گاهي و وصل هم
 عاشق ها زيبائي اين خالق به كامل عارف كه است اين هستند، مطلق زيبائي از جزئي
 خطاب نديده را معشوق عاشق، اينرو از .اوست مطلق زيباي داند مي كه زيرا گردد، مي
 كه اين تا ايستد نمي تقاضا از ازب شنود، مي «تَراني لَنْ« كه اين با ،«اَرِني رب« كند مي

 كمال از عاشق و سازد مي نابود را تن جهان او جالل و كرده تجلي تن جهان در معشوق
 او ايمان و عشق آيد، باز طبيعي حالت به چون و رود مي هوش از محويت و استغراق
 .گردد مي استوارتر و تر خالص

 اسالم .جزئيات از فراموشي كانهما و انهماك عشقْ و آورد پديد را عشق حسن،
 توبه، :از عبارتند كه دهدا ترتيب ها رياضت و كرده تعيين مقاماتي حقيقت جويندگان براي
 احوالي آنها در و است عمل و فكر امور اين الزمة .تسليم و رضا توكل، صبر، زهد، ورع،
 .رساند مي سعادت كمال به را سالك كه دهد مي روي

 طريق مردان و دل بينا عارفان .است خدائي عشق همانا اليه،ع ارادة محرك ترين قوي
 دل كانون در عشق اين آتش از اي شراره حقيقت، ديار مقيمان و فضيلت بزم واصالن و حق

 .اند شده سرمست و نوشيده بخش جان بادة اين از اي قطره يا و اي جرعه تنها داشته،
 و شده جايگزين عرفا و اولياء و انبياء همه دل در كه است خدائي عشق همان اين

 اين شنيدن براي ولي است، گرديده پرتوافشان و گويا ايشان همه زبان از و درآمده تجلي به
 كه چنان را خدائي عشق اينرو از .است شده شرط دل شنواي گوش داشتن ملكوتي، نداي
 عالم به تعلق آن، كلمات و زبان چه .نمود تفسير و تعبير توان نمي كلمات با بايد و شايد
 از بيان و زبان بنابراين .است الهوتي مجرد عالم از خدائي عشق ولي دارد، صورت و ماده

 .ناتوانند عشق صفات و حال توصيف
 و نشده داخل آن حريم به و نكرده نگاهي عشق دريچه از زندگي در كه كسي

 از را عشق ايه ذوق و نيازها و درد و گدازها و سوز همه اگر است، نگشته دل بي عاشق
 نخواهد بوئي عشق ماهيت از هم باز بشنود، جهان دلباختگان ترين شوريده آتشفشان زبان
 .برد

  آگاه آتش سوز از نسوزاند، شمع شعله در را خود پر از اي گوشه پروانه تا آري
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 عشق و جهاني شمع شعله با قياس قابل خدائي عشق آتش اما آورد، نتواند خبري و نشده
 درد بي باشد، سوز هم و همدرد كه داند كسي را خدائي عاشق درون سوز .ستني انساني
 باز خبري خبري، بي عالم از توان مي چگونه و داد؟ شرح را عشق توان مي چگونه عشق
 نمود؟ تعبير و تفسير را عاشقي نهاني اسرار و دروني حاالت توان مي چسان و آورد،

 حقيقت مجازي، تشبيه و تعبير اين كند، يناناب را مرد ديدة عشق اند گفته مثَل در
 جز ديگر چيزهاي ديدن از را عاشق مرد ديدة عشق كه معني بدين .دارد بر در بزرگي
 نشنود، او آواز جز و نبيند محبوب جمال جز دلباخته مرد آري .پوشاند مي خويش محبوب

 و كشد مي او شمچ پيش خودي بي پردة چنان عشق .بيند معشوق همه شنود و بيند هرچه او
 چيزي جهان در او محبوب جز گوئي كه سازد مي خبر بي عالم موجودات و حادثات همه از

 .ندارد وجودي بلكه اي جلوه و ارزشي و رونقي نظرش در هست هرچه و نيست
 همه چپ، و راست و پس و پيش به توجه و نظر عطف بدون آشفته عاشق اينرو از

 و ها سختي قدرت همه عشق، سرپنجه زور به و كند مي تعقيب را خويش مقصود و مقصد
 از جدائي و دوري جز به جهان در رنجي و درد عاشق، چنين براي .شكند مي را موانع

 مانند او ذوق و شوق زيرپاي در عشق راه هاي پاره سنگ .نيست پيدا خويش معشوق
 را او آتشين دل كه مردم مالمت و سرزنش نگاه تيرهاي و گردند، مي نرم گل هاي برگ
 ديده بخش زندگي و كننده نوازش آفتاب اشعه مانند دهند، مي قرار خود آماج هدف
 ترس نه او كه زيرا ندارد، اثر او دل در مردم آميز حقارت و درشت سخنان .شوند مي
 برخود بطالن خط عشق قدرت مقابل در عقل .خطر نه و نوميدي نه يأس، نه و شناسد مي

 بارگاه به راه نگذشته عقل مرحلة از كه كسي و نيست خرد باب عشق دفتر در چه، كشد
 .ندارد عشق

 عشق تا عقل از
 ممتاز حيوان از آن با بشر كه است تميز قوه يا عقل ايزدي، بخشش ترين بزرگ

 عقل ولي ايستند، مي باز حركت از و شوند مي متالشي و فرسوده تن اعضاي .شود مي
 .گردد مي تر روشن و تر شفاف كند كار هرچه است، ناپذير خستگي

 بنابراين .است نامحدود كه سرزده اي سرچشمه از ولي است محدود اگرچه عقل
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 معنوي سير به و گردد مي تر افزون او عقل قوة شود، تر نزديك سرچشمه آن به بشر هرچه
 نرسد، هدف به نكند سير را مراحلي تا بشر .دريابد را خويش هدف تا دهد مي ادامه خويش
 .بپيمايد كمي زمان در را ساله چند مسافت خواهد مي و دارد شتاب او ليكن

 با تخيالت و محسوسات دارد، آميختگي وهم و خيال و حس با انسان عقل ابتدا در
 اثر در لكن نيست، حقيقت مشاهدة و درك توان را عقلي چنين .است آميخته معقوالت

 جداگانه حسابي كدام هر و شوند مي جدا يكديگر از مخلوطات اين نفس، تهذيب و تزكيه
 .يابند مي

 از بعد و كند مي محسوسات ادراك او آغاز در شود؛ مي كامل تدريجاً انسان ادراك
 ديگران كه را شكلي كامل عارف ولي .معقوالت درك سپس و تفكر آن از پس و تخيل آن
 معلوم تجربه و مقدمات ترتيب و محسوسات تجريد و جزئيات استقراءِ و استدالل به
 ضمير به حقيقت ديگر عبارت به كند؛ مي معلوم فكر بودن روشن و ذهن صفاي به كنند، مي

 .گردد مي القاء او روشن
 وسيله به را اشياء حقيقت او .برد مي پي محسوسات به معقوالت از غالباً كامل عارف

 نتيجه در و حس، هب تخيل و تخيل به فكر و اندازد مي اثر فكر به عقل و كند مي درك عقل
 از عقل وسيله به خواهد مي حكيم پس .گردد مي محسوس يافته تجسم عقالني مفهوم

 متوجه محسوسات به معقوالت از غالباً كامل عارف ولي برد، پي معقوالت به محسوسات
 .شود مي

 احساس و خيال و وهم مقهوريت از تزكيه و تفكر اثر در ظاهري عقل وقتي
 عشق به مبدل و كند درك را حقايق تواند مي بازيافت، را خود لاستقال و گرديد آزاد
 .گردد باطني عقل يا

 راه از چند قدمي كه است كوچكي چراغ منزلة به انساني عقل حال، بدايت در آري
 ناداني غايت آن، از تر عالي و تر روشن چراغي نبود تصور كند، مي روشن را او طوالني
 خدايي پاك عقل نمايد، مي روشن ها فرسنگ را زندگي راه كه تر بزرگ چراغ آن .است
 و بدني حواس بدون كه است عشق و معرفت و سيال برق و فعال قوة همان اين .است
 منطقي استنتاج و استدالل به احتياج بدون و آن تماميت با را حقيقت ,دماغي ادراكي قواي
 گرفته جا دل در پرنوري اغچر مانند كه است خدايي و معنوي عشق همان اين .يابد مي در
 .است فروزان و تابان مطلق، جميل جمال پرتو از و

  نور ديد قوت را عقل .است محجوب عشق، حقيقت ادراك از ظاهر عقل ديدة
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 جان صدف در است دري عشق .دارد قرار عقل ماوراء مقامي در عشق زيرا نباشد، عشق
 از و است متوقف قضا درياي ساحل در عقل اما كند، مي غوص قضا درياي در جان نهان،
 به چون است، معاد و معاش مكتب استاد كه عقل .نهد پيش قدم نتواند بال نهنگان خوف
 .آرند كارش به الهي عشق ابجد آموختن به نهد قدم مكتب اين

 زنده تن كه طور همان .نيست هالكتي و نابودي را آنان اند، زنده هميشه حق عاشقان
 از او ارتباط كه است نابودي را جان وقتي مسلماً است، جانان به هزند جان و جان، به

 .است محال جانان، از حق عاشقان ارتباط قطع و گردد، قطع جانان
 هم و محبي هم تو، كه بدان و برخوان، «الْجمالَ يحِب جميلٌ اهللاَ اِنَّ« حديث !عارفا

تِ علي آدم اهللاُ خَلَقَ« سرّ چون و .محبوب ورمحبوبي، طرفي از است، آمده پديد تو در »هِص 
 برخيزد، تعدد كه است جا اين در .بيند را معشوق و نگرد خود در عاشق كه باشد روا پس

 جمال كمال زيرا بيند، عشق در معشوق جمال عاشق .گردد يكي عشق و معشوق و عاشق
 .ديد توان عشق آئينه در تنها را معشوق

 رأفت شهپر زير در استثناء بدون را همه كه تاس اين عشق خاص صفات از يكي
 مهربان، مادري مانند و دهد پناه و جا خود نوازش انتهاي بي سينة در و كند، جمع خود

 .بپرورد محبت شير با شفقت آغوش در را بشر فرزندان
 خاور نه نزديك، نه و دور نه گدا، نه و شاه نه بلندي، نه و شناسد مي پستي نه عشق

 نواله همه و يابند مي پناه او جهانگير بال شه زير در همه آسمان؛ نه و زمين نه و باختر نه و
 زيرا بيند، مي را خدا جمال آفريدگان همة در او .اويند حقيقت گستردة و دريغ بي خوان چين
 .نبيند چيزي او حكمت و قدرت تجلي از بجز آفريدگان همة در اليزالي بادة سرمست كه
 .كند مي مشاهده را ازلي شاهد رخسار جلوه همان و بيچون صانع كلك تأثير يك همان او

 جلوة جز بهار نوشكفته هاي غنچه در گردد، بينا عشق طوطياي با او ديده هركه
 تاريك سينه در .نشنود خويش محبوب آواز جز مرغان ترانه در و نبيند خويش محبوب
 شكفتن در .بيند را محبوب جمال زيبائي تموجات خروشان درياي هاي موج در و طوفان

 آفتاب غروب و طلوع در ستارگان، پرتو در ها، بچه معصوم نگاه در خارها، نيش در ها، گل
 عشق افروز جهان پرتو يك همان و اشتياق آتش يك همان آفريدگان، هاي دل طپش در و
 .كند مي نظاره را

  را جهالت و تعصب كابوس مبتاليان و هوس و هوي دام گرفتاران كه است آشكار
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 تاب عشق آفتاب اشعه مقابل در بشر نور كم عقل .نيست ممكن عشق، حقيقت درك
 اين .است شمرده ديوانگي عين را فرزانگي اين و كوشيده آن كردن خاموش بر و نياورده
 اعالم را عشق اين دل خون با كه را پاك هاي دل و كامله نفوس صاحبان از بسياري عقل،
 .است فرستاده دار وبهچ سر بر اند، داشته

 عشق پرتو در شناسي وظيفه
 پرتو مقابل در .است كامله ارواح و ناطقه نفوس حقيقي غذاي خدايي عشق

 نور برابر در .شوند مي نابود نكوهيده هاي هوس و مذمومه صفات سپاه عشق، جهانگير
 و ودب سايه، جز شناسي وظيفه وجدان حتي و روحي و عقلي و حسي قواي عشق، جهانتاب
 قدم چند را زندگي تاريك راه كه ماند مي اي ستاره به شناسي وظيفه حس اگر .ندارند نمودي
 روز به مبدل را هستي تاريك هاي شب كه است آفتابي مانند خدايي عشق سازد، مي روشن
 .كند مي روشن

 هر از برتر بلكه شناسي، وظيفه حس قدرت از بيش بار هزاران خدايي عشق توانايي
 شناسي وظيفه حس .است گرديده عطا ناطقه نفس به كران بي فيض منبع از كه است قدرتي
 و شناسي وظيفه حس روي از كس هيچ .شناسي وظيفه زائيدة عشق نه است، عشق زائيدة
 موظف هركسي عشق خاطر به لكن ورزد، عشق و شود عاشق تواند نمي اخالقي وجدان
 .كند تحمل را چيز همه است

 نفس فداي به امر را ما عشق ولي كند، مي خدمت به امر را ما شناسي وظيفه حس
 و قيد هرگونه از آزاد عشق، ولي هاست شرط و قيدها تابع شناسي وظيفه حس .نمايد مي

 پاشيدن و درخشيدن براي آفتاب كه چنان شناسد نمي قيدي و شرطي عشق .است شرطي
 .اوست ريفط و ذاتي صفت كار اين بلكه نهد، نمي شرطي خود انوار

 عشق، ولي كند مي بلند ما اطراف در را قيود و تكاليف ديوارهاي شناسي وظيفه حس
 و توقع شناسي وظيفه حس .گسلد مي را زنجيرها همه و برداشته ميان از را ديوارها همه

 او است، مكافات هرگونه از نياز بي عشق، ولي دارد زحمت و خدمت مكافات تقاضاي
 پرتو از عشق بارگاه يافتگان راه .بيند مي خود نفس فداي اقتدار در را خود حظ و سعادت
 .دارند دشمن را خود توانند نمي لذا دانند، مي همه را خود و خود را همه وحدت، حقيقت

 و كيميا را ها انسان وجود خاك نگاه، يك با كه نظرانند صاحب همان كامله نفوس اين
  رهبران و ها جان واقعي هريارانش ايشان .كنند احياء را مرده قلوب هزاران
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 .نهانند جسماني ديدگان از گرچه مهربانند
 و محدود را ما شناسي وظيفه حس ليكن سازد، مي آزاد بندگي هرگونه از را ما عشق

 بار زير را خود عشق، ولي دارد اجبار بوي و رنگ شناسي وظيفه حس .سازد مي بنده و مقيد
 اكثر شناسي وظيفه حس .است آزادي كشور شهريار و آزادي زادة او كه زيرا گذارد نمي جبر

 توانايي و شوق و سرور به هميشه عشق، ولي است همراه خستگي و دلتنگي با اوقات
 .افزايد مي

 عشق است، جريان در همواره كه كنيم تشبيه رودي به را شناسي وظيفه حس اگر
 غسل اطاعت آب با را ام شناسي وظيفه حس .پايان بي و خروشان است دريايي خدايي
 .سپاري جان آتش با عشق، ولي دهد مي تعميد

 حس روي از را خود فرزند و داشت نمي محبت مادري اگر بينديشيم دمي
 چه خانواده آن زندگي و كرد مي پيدا حالي چه فرزند آن داد، مي پرورش شناسي، وظيفه
 گرفت؟ مي خود به شكلي

 اگر و پاشيد نمي بشر فرزندان روي را خود بخش زندگي انوار عشق آفتاب اگر
 فدا بشر تربيت و نجات به عشق راه در را خود هاي جان خدايي، عشق سينه پروردگان

 شد؟ مي غرق و رفته فرو جهالت و ظلمت هولناك گرداب چه در بشر نوع كردند، نمي
 آسايش تأمين و امور جريان حسن براي البته قانون، از اطاعت و شناسي وظيفه حس

 تواند مي وقتي ليكن است، اساسي شرط و ضروريات از كشوري و ملت هر امان و امن و
 از دهد مي انجام كه را هركاري يعني .كند اخذ عشق از را خود نيروي كه دهد شيرين ميوة
 .آورد جا به عشق براي و عشق نور به و عشق روي

 چوبين هاي كعروس حال به را بشر افراد است، ترس زادة كه نظامي و نظم آن
 كه انظباطي و نظم آن ولي .آورد مي بار زبوني و پستي و خودخواهي و نفرت و اندازد مي

 با و دل شير مردان سازد، سير آسماني مائده اين از را خود و باشد عشق و محبت بر مبني
 .گردد جاوداني كاميابي و نيرومندي و سعادت مايه و زايد مي فداكار قهرمانان و شرافت

 نفس هاي هوس يخ و خودبين عقل سخت سرماي عشق، بخش زندگي حرارت اگر
 چگونه انساني افراد سينه در شادي هاي غنچه كرد، نمي زايل و گداخت نمي را خودپرست

 از تنها شادي گلبن كه است عيان آفتاب مانند صاحبدلي هر بر گردند؟ شكفته توانستند مي
 پس .است شادي به زندگي ريشه بلكه ندگيز جمال و رونق .شود سرسبز عشق نور پرتو
  كام و بخشد مي شادي ميوة را آن نهال و دارد مي نگه زنده را زندگي كه است عشق
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 .سازد مي شيرين آن با را آدمي جان
 پرورش عشق آغوش در شده، آفريده عشق نفخه از اوست در هرچه و جهان آري

 اين ليكن رسيد، خواهد كمال درجه به عشق راهنمايي به و پيمايد مي تكامل راه و يافته
 ته از را آن كسي تا باشد عشق آن، ترجمان كه گرفت فرا توان مي عرفان زبان از را حقايق

 .نيابد راه قدس بارگاه به نجويد، دل
 را خدايي عشق بشر نوع بايد .اند شمرده عالم محور را عشق بينادل، مردان رو اين از
 همه سرچشمه و ها فضيلت همه ريشه عشق زيرا دهد، رارق خود زندگي راهنماي همواره
 پيمودن از پس و آمده عشق منزل از بشري نفوس كاروان آري .است ها سعادت و ها قدرت
 .گشت برخواهد عشق منزل سر به دوباره انفس، و آفاق سير و شمار بي مراحل

 و محبوب ربق مقام به رسيدن و خاكدان اين از رهايي از پس بينادالن پاك ارواح
 گفته صفا بارگاه آن ترك خدائي، عشق آتش زير در عزت حريم در غنودن استحقاق كسب

 تا اند، انداخته خاكي تن تنگ و تاريك زندان به را خود نو از و اند برگشته زمين به و
 .دهند نجات نابينايي و بدبختي گرداب از و هدايت را جهالت و غفلت بيابان گمگشتگان

 سعادت عين دل، بي مردمان دست در را شدن كشته خدايي، عشق اهدش دلباختگان
 لبيك كرده، تحمل را درد و رنج و آزار و ها شكنجه انواع و اند شمرده آسماني فيض و

 سر بر را بشر مگر تا اند كشيده سر به و گرفته سيرتان ديو دست از را شهادت جام گويان
 از آتشي و بردارند ايشان بصيرت چشم يشپ از را غفلت هاي پرده و آرند همت و غيرت
 .برافروزند ايشان افسردة دل بر خدايي عشق

 .اند سرشته تن با ترا جان عشق آب به ازل در كه بپيما عشق راه و برخيز !عارفا

 عشق شفقت و عدالت
 كه درخشان، گوهرهاي از پر و كران بي و انگيز موج است اقيانوسي انسان روح

 به همه اينها، غير و وجدان و اراده و تصور و تفكر قوة .است خدايي عشق او ذاتي ماهيت
 به مختلف نيروهاي و ها زمان و ها استقامت و خطوط در كه عشقند اقيانوس هاي موج منزله

 .انگيزاند برمي را ها موج اين كه است الهي عشق آن، دروني محركه قوة و آيند مي در حركت
 از .آن قدرت از است نمايشي و تظاهري كه اقيانوس، دخو نه ها موج اين از يك هيچ پس
  را آن و داده اصليت و اهميت ها موج اين از يكي به كه كساني رو اين
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 .اند مانده خبر بي كل از و شده جزء پابند اند، شمرده انساني فعاليت و اراده محرك ترين قوي
 قانون مخالف پس شمارد مي يكسان را بشر افراد همه عشق، چون پندارند بعضي

 افراد دارد، برمي ميان از را مجازات و مكافات چون نيز و است، حكمت و عدالت و طبيعت
 .اشتباهند در سخت و رفته خطا ايشان سازد، مي زبون و سست را بشر

 شفقت ديگرش دم و عدالت آن دم يك كه است دم دو شمشير مانند خدايي عشق
 دم و نهد مي مرهم ها زخم به و دهد مي مكافات را ها فداكاري و ها كوشش شفقت، دم .است

 به را صداقت و امانت و عدالت و محبت دشمنان و سازد مي راست را ها كجي عدالت،
 نفسانيت و خودپرستي آاليش از مجازات و مكافات در عشق اين چون .رساند مي مجازات

 محض عدالت و ودهب حكمت بر مبني دهد، مي انجام كه را هركاري بنابراين است، پاك
 .باشد مي

 يكديگر با را آنها تأثير و دهد مي آشتي كرده، آشنا هم با را اضداد همه خدايي عشق
 رو اين از .زايد مي كمال و آرامش و اطمينان هماهنگي، و آشتي اين از سازد، مي هماهنگ
 به دگانآفري پيوندساز و عالم محور را عشق اين آفرينش، اسرار آگاهان و بينادل مردان

 .اند شمرده آفريدگار
 خدايي عشق شود، مي ديده بيچاره ها چاره و بسته اميد هاي راه همه كه هرجا آري

 و دردها همه شفابخش عشق، .دهد مي نشان را خود پايان بي لطف و كند مي نمايي قدرت
 .هاست زخم همه گذار مرهم و ها دل همه اسرار محرم

 عشق كه است اين آن و شود، مي برداشته عشق ينا اسرار از ديگري پردة اينجا در
 را عشق اين پس شود، نمي جدا اراده و معرفت يعني قدرت و حكمت از هرگز خدايي
 .كرد مقايسه بشري عشق با و آورد شمار به حسي هيجان و قلبي شديد احساس يك نبايد

 تشكيل واحدي تثليث يا گانه سه يگانة يك قدرت، و حكمت با خدايي عشق
 و حكمت هست، خدايي عشق هرجا پس .گردند نمي جدا يكديگر از سه اين دهند؛ يم

 او با نيز اراده و معرفت زند، خيمه محبت سلطان هرجا و دارد وجود نيز خدايي قدرت
 بريم، مي نام تنهايي به خدايي قدرت يا معرفت يا عشق از هرجا نيز ما .همدمند و همراه
 و اند پيوسته هم به گانه سه تجليات اين .كنيم مشاهده دل ديدة اب نيز را گانه سه تجليات بايد

 .است محال ديگر دوتاي وجود بدون آنها از يكي وجود تصور
 هاي شراره كه چنان شود، ديده تنها و جدا گانه سه قواي و صفات از يكي هرجا پس
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 خدايي جنبه وهق يا صفت آن كه كرد بايد يقين گردد، مي نمايان بشر افراد از بعضي در آن
 .است بشري روحي قواي تظاهرات از يكي بلكه ندارد،

 باز نفسي هر روي به خداوندي فيض را عشق اين راه كه است الزم نكته اين تذكر
 راهنماي اين سوي به را خود آفريدگان اي ذره هر دل درون از غيبي نداي با بلكه گذاشته،
 ترانه با و بشنود را آن تا بايد دل نوايش گوش ولي كند، مي دعوت جالل، و عزت بارگاه

 .سازد جاويدان زندة را خود آن
 شده برانگيخته راهنمايي نفسي هر براي بلكه امتي، و قوم هر براي تنها نه رو اين از

 خسته عشق شاهراه به ما خواندن از و كند نمي ترك را ما هرگز كه باوفا راهنماي اين .است
 .دارد نشيمن ما دل كانون در نييع ما خود درون در شود، نمي

 هر در كه گرفته اين بر تعلق و كرده اقتضا چنين خداوندي عنايت اين وجود با
 عشق سوي به ايشان دعوت و تربيت و هدايت براي را يكي كامله، نفوس ميان از عصري
 و عشق جاودان ذوق آن پي از آفريدگان همة كه بيند مي خدايي عاشق .انگيزاند برمي
 صاحبدالني كامله نفوس اين .جويانند و دوان ريزد، مي فرو ازلي مادر سينة از كه ايانپ بي

 ته از وحدت، بادة اين از سرمستي عين در و سرمستند خدايي عشق بادة از خود كه هستند
 .اي بوده نمودار تو ام ديده هرچه در رخ، نانموده اي :زنند مي فرياد خود بين جهان دل

 عشق كيمياگري
 خور در ظاهري حواس از هريك كه چنان باشد، مناسبتي بايد مدرك و مدرِك نميا

 را معنوي امور را، ها رنگ و صور چشم و را آوازها گوش مثالً كند، مي ادراك را خود شأن
 گر جلوه او فعل و قول در عاشق دروني سرّ و راز اگرچه .كند مي درك معنوي مدرِكات هم

 و پاك قلب واسطه به آن شناسايي بلكه كند، نمي ادراك را آن ظاهري حواس لكن است،
 .است مجرد ها آاليش از كه است ضميري

 را خود حاالت تواند نمي روي هيچ به و است عشق مغلوب حال همه به عاشق
 كه كسي .دريا از است اي قطره ولي گويد، تفصيل به سخن ظاهر به هرچند نمايد، وصف
 بر كه داند مي كشيده هجران و ديده فراق آري .رسد نمي آن كنه به نشده احوال آن واجد
 .گذرد مي چه مهجور عاشق

  آتش كه چنان .است عشق باطن، تصفيه و نفس تهذيب وسايل ترين مهم از يكي
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 عارف وجود در را نفساني آرزوهاي نيز عشق آتش سوزاند، مي خود در را چيز همه
 آماده حقيقي انوار و غيبي واردات قبول براي را وي دل و برد مي بين از و سوزاند مي
 .سازد مي

 آتش و سوزاند مي را رحماني و خدايي صفات كه است سوزاني آتش نفس، آتش
 .كند مي محو و سوزاند مي را غيرخدايي صفات كه است آتشي خدايي، عشق

 طالب، تا بنابراين داند؟ كي را عاشق دروني راز نشده، خود بي و عاشق كسي تا
 در را عشق سرّ نگرداند، پاك ظاهري علوم و تلقينات و اوهام نقوش از را خود رضمي

 .يافت نخواهد
 دنيوي لذات از برخورداري و تمتع زندگي، از مقصود مجاز، و دنيا اهل نظر در

 مقصود، حصول بي و است معشوق وصول زندگي از مقصود عاشق، ديدة از ولي است،
 معشوق، به رسيدن براي است اي وسيله حيات، امتداد و مرع بنابراين .ندارد ارزشي زندگي

 هراس روزگار گذشت و وقت فوت از شود، كنار در مقصود و گردد حاصل غرض چون و
 .نيست

 به زنده عاشق آري .زيست نتواند آب در جز و است آب به زنده ماهي كه دانيم مي
 عشق با را جان و گيرد مي مدد عشق از و است عشق او حيات مايه كه زيرا است، عشق
 .دهد مي نيرو

 معشوق حسن چون .است مزيد طلب در و كام تشنه باز وصال، نهايات در عاشق
 .پذيرد نمي پايان حقيقت، راه عاشقان گداز و سوز جهت اين از نيست، نهايتي را مطلق
 كام تشنه هميشه نيز عاشق انگيزد، مي بر بلكه نشاند نمي فرو را تشنگي دريا آب كه چنان
 و سازد تر تشنه و تر گرم را او وصول مراتب و گردد تر مشتاق رود، تر پيش هرچه و است
 .گرداند تر تمام را او ظرفيت و كمال خود، درجة تناسب به وصول مراتب از مرتبه هر

 عاشقان كه را عشق طريق بزرگان، .است دور بس سلوك و رياضت راه كه دانيم مي
 معاملت اسباب و زهاد طريق بر سپرند، مي درهم عشق مستي نيروي به و شوق بهاي به

 .دهند مي ترجيح
 از او حركات تمام ندارد، اختياري خود از و است االختيار مسلوب عاشق چون

 لب گويي بياشامند، را عشق درياي هفت آب اگر كه شوقند تشنه چنان ايشان و است عشق
 فرو معرفت زالل طلب از دست و نگردند تهخس راه اين در دل گشاده مردان .اند نكرده تر

 .نكشند
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 كه شخصي درباره گويي چه كه نوشت اي نامه عارفي به شخصي كه است نقل
 دانم آن لكن ندانم، آن من نوشت جواب در شد؟ ابد و ازل مست و خورد شراب قدحي

 مِنْ هلْ« نعرة و كشد مي سر ابد و ازل درياي روز شبانه در كه است مردي اينجا در كه
 !زند مي »مزيدٍ

 هر به و دارد استوار ثبات پاي كه آن .است محافظت و آفت سراپا و دراز طلب، راه
 بدست مقصود دامن و رساند سر به را راه اين كه است ممكن نلرزد، برخود بيد چون بادي
 مراد هب هرگز و فرومانند قدم اولين در نابردبار و توان و توش بي و طاقت كم مردم اما .آرد

 .كشيدن جفا و كردن وفا راه اين در است الزم آري .نرسند
 اين .نيست انكار قابل اوصاف، تبديل در آن اثر و است اخالق تبديل سبب عشق

 و خوشي هر كه چنان نيست، انكار قابل نيز معنوي مردان و حقيقت به عشق در تأثير
 مظهر را خود مرادات كسي تا .دانند مي معشوق به بسته را ابدي سعادت حتي كاميابي،
 .عاشق نه است باز هوس نسازد، معشوق

 در و ناپايدار حسنش كه آن با گردد اخالق تغيير سبب نيز گل و آب عشق گاهي
 عاشقان جان با ازلي معشوق و غيبي صور و معاني عشق كه درنگر پس است، زوال معرض

 .كند مي ها چه و كرده چه
 كندن چون معاملت، طريق به اخالق اصالح و است چپيچاپي و دراز و دور طلب راه

 حق راه اگر و است حجاب و خطر هزاران طريق اين در .است سوزن نوك با عظيم كوه
 .سازد هموارتر را آن عشق دارد، صعوبتي

 را بيجان مردة او اختيار، عدم در و است االختيار مسلوب عاشق شد، ذكر كه چنان
 تغذيه و گيرد مي مدد وي از و است معشوق به قائم اشقع زندگي كه جهت اين از .ماند
 .است معشوق هست هرچه نيست، هيچ او و است معشوق زنده، حقيقت در پس كند، مي

 در هرگز كه است اين است، نهايت بي عشق .است الهي اسرار اسطرالب عشق،
 صورتي و معنايي از تعبيري هر زيرا نشود، او به محيط وصف، و تعريف و نگنجد عبارت

 نخواهد تعبير قابل نباشد، محدود معني چون .كند مي حكايت است، محدود ذهن در كه
 .شناخت بايد عشق به را عشق پس نيست حدودي را عشق چون بود،

 لطف اگر .پذيرد مي رنگ ظهور مقام در عاشق از و است رنگ بي ذات حد در عشق
  بر حقايق از آنچه و رددنگ ميسر معرفت مقام به وصول نباشد، معشوق عنايت و
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 .است معشوق فيض از شود، مي وارد صادق محب دل
 راه عاشق نرسد وي به است، هوشياري مقتضي كه معرفت بوي عشق مقام در اگر

 نه و شناسد مي را خود نه كه گردد مي جمال جلوة در مستغرق چنان عاشق .نَبرد جايي به
 معشوق دست در عاشق اختيار هشياري، و خودي بي يعني حالت دو هر در پس را، ديگري
 .است

 گردد، مي نمودار آن در عاشق استعداد درجات و حاالت كه دارد را آئينه حكم عشق
 جلوة و تصرف و قدرت آئينه عاشق گوييم اگر .حسي آئينه در محسوسات صور همانند
 .ايم نگفته خالف است، معشوق جمال

 تهذيب وسيله و حس و عقل سالمت نميزا و انسانيت لطيفه و حق صفت را عشق
 و كشف مستعد و پاك را قلب لطيف، را روح عشق، .اند شمرده باطن تصفيه و اخالق
 .نمايد مي معرفت حصول

 كه است آن عشق خاصيت زيرا كشاند، مي كمال سوي به را انسان سرانجام عشق،
 دل قبله را چيز كي تنها نمايد، مي منظور و آرزو يك به تبديل را آمال و آرزوها همه
 .برد مي بين از را شرك و قبلگي دو آئين و سازد مي

 را شرك و دوئي بنياد كه است آتشي .است وحدت به كثرت تبديل كيمياي عشق
 كمال نردبان عشق .رهاند مي پرستي هوي از را عاشق كه است حالتي عشق .سوزاند مي

 و توقف بي و مواج و سيال است حقيقتي عشق .است وصال راه ترين كوتاه و انساني
 .ناپذير درنگ

 خواهان همواره و نياورده فرو سر كمال و قرب مدارج در مقامي هيچ به عارفان
 هر گشاينده و سؤالي هر پاسخگوي عاشق براي معشوق ديدار كه چنان .هستند زيادت

 .دارد را حالت همين طالب به نيز خدا مرد و كامل ولي ديدار است، دشواري
 ضمير اسرار بازگويندة و ترجمان رو اين از سالك، خواطر بر است مشرف ملكا ولي

 پيش از قال و قيل بي را راه مشكالت و گشايد مي او روي به را اشراف در .بود تواند او
 .دارد برمي او پاي

 احوال و انفعاالت از است منبعث كردار، و گفتار از خارجي حركات و اعمال كليه
 تواند مي خارجي حركات و اعمال از دوربين، خداي مرد و كامل ولي رو اين از دروني،
 كردن ياد وقت به نبض، حركت از حاذق طبيب كه چنان بشناسد؛ را انسان روحي كيفيات

 .برد مي راه معشوق نام و شهر و مرض تشخيص به اشخاص و شهرها نام
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 اين غير در كند، مي ادراك نموده مشخص انحاء از نحوي به را چيزي هر عقل
 از بيرون و نيست حدي به محدود كه است معني آن عشق .دريابد را آن تواند نمي صورت
 عشق معرفت، راه تنها است؛ لنگ ذات معرفت راه در عقل كُمِيت و است عقل ادراك
 .است

 نازل ناسوتي عالم به ملكوتي عالم از مأمورند الهي رحمت فرشتگان قدر شب در
 ساير به سپس و برسانند الهي عاشقان حضور به اول را تعالي قح درود و سالم و شده

 .بندگان
 و اعمال در الهي عشق آثار از اثري لكن است، خدايي عشق ادعاي را بسياري گرچه

 و اعمال از كه است هايي نشانه و آثار را حق حقيقي عاشق اما .شود نمي مشاهده احوالشان
 راه در خود هستي و مال و جان كردن فدا آماده همواره جمله از هويداست، حركاتش
 .است خود معشوق

 كه است الهي جاذبه و الهوتي قوة آن، منشأ است روحاني محبت كمال الهي، عشق
 روحاني اتصال از جاذبه، اين اثر در و كرده حركت قدس عالم سوي به انسان دل آن توسط

 هدايتي چراغ جاذبه، و عشق چنين .كند مي لذت ادراك حكمتي علوم وصول و حصول و
 است خويش اصل طالب فرعي هر چه .كند مي ارشاد خويش محبوب به را محب كه است

 .رساند كمال به او با را خود نواقص و گرداند متصل او به را خود كوشد مي و
 را انسان بودم، نهاني گنج من :فرمايد مي قدسي حديث در تعالي و تبارك خداي

 رهسپار خدا سوي به تواند مي انسان عشق، بدون .شناسد مرا و ابددري را گنج آن تا آفريدم
 انوار از است نوري عشق، .است عشق خدا، به معرفت شرط .دريابد را گنج آن و گردد
 .تابد مي عشاق قلوب عالم بر كه ابديت جمال تجلي از است اي جلوه الهي،

 را انسان كمال تبمرا محبت، اين شدت و خداست به انسان محبت انسانيت، معيار
 .خداست عشق همان اولياء حضرات محبت و عشق كه دانست دباي .سازد مي معلوم

 .حقند عاشقان حق، اولياء عاشقان
 انسان دل از كلي به را طبيعت ظلمت خس و خار كه است نوري حق عشق

 طي ار عشق راه توانند مي افرادي .گرداند مي خالص را او زرناب مانند و سازد مي كن ريشه
 .گردند الهي احكام و اوامر تسليم معنا تمام به و بكوشند نفس تهذيب در كه كنند
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 عشق تداوم شرط
 دليل ظهورش آفتاب، كه چنان نيست، آن وجود از بهتر دليلي هرچيزي اثبات براي

 آثارش و عشق استدالل به احتياج يابد، تحقق دل در عشق هرگاه بنابراين .اوست وجود
 به بايد پس .شنود مي عشق زبان از دل را عاشقي و عشق حديث صورت اين در نيست،
 فرو اثر در قدر آن استدالل اصحاب زيرا نشد، گرفتار سايه و فرع در و رفت اصل سوي
 .اند كرده فراموش را حقيقت و اصل كه اند رفته

 آب به عشق پس .معشوق و مطلوب دوام به است مرتبط خواهشي هر و عشق دوام
 عشق، نه است هوسراني نوعي اين و است پذير زوال پايند، نمي كه صورت حسن و رنگ و
 .كشد بدنامي و ننگ و رسوايي به عاقبت كه

 گردد مي روشن سرانجام زيرا است، ننگ و رسوايي خيزد، رنگ از كه عشقي عاقبت
 مراد حصول حقيقت در عشق، از منظور .است نبرده حقيقت از بويي و بوده متظاهر كه

 خود چشم به كه چنان .پذيرد مي زوال خود به خود عشق بميرد، معشوق كه هنگامي ،است
 خويشان همت گرديد، خارج تنش از روح كه وقتي بوده محبوب و عزيز كه كسي بينيم مي
 اين از .دارند دور نظر از و سپارند خاكش به زودتر هرچه كه است آن متوجه دوستانش و

 و حيات سرّ عشق، كه زيرا گيرد مي تعلق زندگي و زنده به عشق كه شود مي معلوم نكته
 مرده به غلط به وقتي اگر و نيست سازگار مردگي و مرده با عشق و است زندگي سرچشمه

 .ماند نخواهد پايدار گيرد، تعلق
 فعلي رد يا و عملي انعكاس معشوق، جانب از كه يابد مي دوام وقتي عشق اصوالً

 زايل عشق صورت اين غير در شود، ظاهر قهر لباس در يا باشد لطف صورت به خواه
 مگر ماند نمي پايدار نيست، ممكن وي از عمل انعكاس كه مرده به عشق بنابراين .گردد مي

 .خداست به عشق معنا در آنان بر عشق و زندگانند حقيقت، در ايشان كه اولياء
 ديگر، فرد فعل و لقو مقابل در اي زنده هر از و است افزايش در روز هر زنده عشق

 عاشق، التماس و گداز و سوز مثالً كند، مي تأثير عاشق عمل در كه رسد مي ظهور به آثاري
 .است عاشق خواهش و طلب مهيج كه آورد مي پديد معشوق در انعكاسي
 نو از هيجاني عاشق در كه كند مي ظهور ديگر اي جلوه و اثري آني هر زنده از

 طنازي و نازي هر براي و تعبيري نگاهي هر از تا انگيزد ميبر تازه جنبشي و آفريند مي
 دل كشور تا رسد مي پياپي مدد ها جلوه آن از عشق لشگريان به و انديشد مي تفصيلي
 .آيد عشق تصرف در يكسره
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 عشق خاصيت .دارد وجود دوام و بقاء اميد به است، دلبستگي مرتبة كمال كه عشق
 .گردد مي اعتنا بي آن فناي به يا دهد نمي راه دل به را وقمعش فناي غالباً عاشق كه است آن

 و شكافي گاهي حتي نموده ايجاد مجاز اهل در را تخيل اين عشق، صولت و هيبت آري
 زندة كه سپارد حق عشق به دل انسان كه بهتر آن پس .است نگذاشته باقي هم اي روزنه

 عاريت زندگيش كه بگسلد ماسوي مهر از خاطر و نيست، راه بدو را زوال و است جاويدان
 .است زوال و فناء معرض در و

 لذات سرچشمة عشق،
 غير، و خود از مشاهده غلبه سبب به است ديدار مست و مستغرق كه عاشقي عارف

 بسياري و مستي كه همچنان .شود مي سترده او وجود از غيريت و غير نقش و است ذاهل
 صورت حالت آن غير در كه كند مي كارهايي دهآما و متحمل را انسان نفساني، احوال از

 و سهل عارف بر را سلوك تكاليف و وظايف نيز جمال مشاهده و حق عشق پذيرد، نمي
 .گرداند مي آسان

 وسيله بلكه آورد، نمي بار به مكلف بر مشقتي و رنج هيچ تكليف، صورت اين در
 درون شوق به مقرون هرگاه امور، انجام در همواره را آن نظير و اوست؛ التذاذ و خوشي
 دوش به را تكليف گران بار كه است مستي شوق همان حقيقت در پس .بينيم مي باشد،
 .گيرد مي

 رسد، مي ظهور به عاشق عارف از هرچه رو اين از است، حق به حق از عشق چون
 غير و خود به شاعر عشق، حالت آن در عارف چه غير، واسطه به نه است حق تصرف به

 كه نظرند سست مور آن مانند ندارند شكاف پرده و دوربين ديدة كه كساني ولي .بود نتواند
 درآمده جنبش به خود از و خود به قلم كه پندارد و بيند را قلم حركت كاغذ صفحه روي
 .است

 را حقيقت بيابيم، را معني آن هرجا پس صورت، به نه است متحقق معني به عارف
 .گمارد معني به چشم همواره شود، نمي صورت بند حقيقت، مرد .ايم يافته

 آن ادراك هركسي و است مختلف ديد، مراتب ولي يكي و است ظاهر حقيقت
 نظر به معشوق جمال نشود، گشاد ديده آن تا است بين معشوق ديدة عشق شرط .نكند
 .نكشد جنون صحراي به و نگيرد را جان گريبان عشق، دست و نيايد

  و اخالق عاشق كه بينيم مي را كسي مثالً است، وسمحس زندگي در معني اين
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 شنيدن از شخصي يا بينند؛ نمي وي در فضيلتي هيچ ديگران ولي است، فردي شخصيت
 ديگر فرد و شود مي بيرون طبيعي حال از كه صورتي به برد مي لذت خاصي آهنگ و شعر
 .است نشنيده كه پنداري لكن شنود مي را آهنگ و شعر آن

 ولي گشودند، مي او آسماني جمال بر چشم )ص( اكرم رسول رتحض همعصران
 و آيات شنيدن و ديدن از منكرين .نبودند يكسان جانبازي و ايمان مراتب در ايشان

 داشته نگر حق و بين حقيقت ديدة انسان بايد باري .شدند مي تر دشمن و منكرتر معجزات،
 .باشد

 بيداري نه است دل بيداري داري،بي از مقصود و باشد بيدار همواره بايد عارف
 مانند است، دنيوي امور مستغرق كه كسي و است اوهام عارفان، پيش در دنيوي امور .ظاهر
 او دست در چيزي شود، بيدار چون و سپارد مي خيالي صور به دل رؤيا در كه است كسي
 .نيست

 آن دمانن است، نگراني و گرفتاري حق، رضاي بدون دنيوي امور در كوشش حاصل
 و زند در بر ديگر قفل زنجير، گشودن و در شكافتن جاي به و افتد زندان به كسي كه

 شيطان وسوسه از بلكه نگيرد، مدد حق از ادراك و بيداري نوع اين !نهد زنجير باالي زنجير
 .پذيرد مايه

 سبب كه است محض خيال حق، رضاي بي دنيوي امور تحصيل و كسب به اشتغال
 و ذوق خدا، به انسان پيوستن طريق زيرا .گردد بسته غيب عالم به اتصال راه ميشود
 پر و بال نتيجه در و برده كار به مادي زيان و سود پي در را آن او اما است روحي استعداد

 به پرواز توانايي كه آاليد مي ناپاك اغراض و شهوت الي و گل به چنان را عرشي مرغ اين
 .گردد مي سلب وي از غيب عالم

 متخيله قوة و كرده غلبه وي بر حسي خواب كه است اي خفته آن شبيه غافل لحا
 پشيماني و ندامت جز گردد بيدار چون و ورزد اشتغال شهواني امور به ذهني سوابق به نظر

 و استعداد و گرايد دنيوي خسيس امور به كه است كسي مانند يا نشود؛ حاصل را او چيزي
 به و نگردد عايد چيزي را او سرانجام ولي نمايد، رفص آن راه در را خويش عزيز عمر
 .خورد تأسف شده تلف عمر

 زيرا .نشود حاصل كمال دنيوي، لذت مراحل از اي مرحله هيچ در دانست بايد
 .خواب در نه و دارند آرامش بيداري در نه دنيا اهل اما است، آرامش مستلزم كمال حصول

  هر كه افيوني و گسار باده مرد آن مانند برند مي رنج آرامش طلب در پيوسته آنان
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 تمام لذت و خوشي به تا افزايد مي خود مقرر مقدار به افيوني بستة يا پياله و جرعه روز
 .گردد مي دورتر آن از ها فرسنگ خواهد، مي تر نزديك مطلوب به را خود هرچه ولي رسد،

 افتاده اشياء در آن رآثا و سايه كه است انسان دل ها لذت و ها خوشي تمام سرچشمه
 لذت كه را آنچه غالباً ما و است حاجت از نوعي ايفاء لذت، و خوشي كه معني بدين .است
 حاجت و پيوست حصول به مراد كه آن از پس .است مقصود حصول وسايل دانيم، مي

 مورد بلكه مكروه و افتد مي خاصيت از پنداشتيم، مي لذت منبع كه را چيز همان شد، مرتفع
 از كه است نيازي گرسنگي و برد مي لذت غذا خوردن از گرسنه مثالً .گيرد مي قرار تنفر

 حالت به اگر و كند مي ميل بي غذا به را آدمي كه است حالتي سيري و آمده، پديد باطن
 را غذا كه است دروني ميل و خواهش اين پس .گردد منفور و مكروه غذا آن رسد، اشباع
 غذا كه است دروني خواهش و ميل اين نيز و باشد خالي و خشك نان اگرچه كند، مي لذيذ
 .باشد اغذيه ترين كامل اگرچه دهد مي قرار نفرت مورد و مكروه را

 اين .گردد مي منبعث دروني خواهش و ميل از نيز شهوت ايفاء و جمال به استلذاذ
 باشد حسي چيز آن چه سازد، مي لذيذ و مطلوب را آن گيرد تعلق هرچه به خواهش و ميل
 افكنده اشياء بر اثري و سايه كه است ما درون در ها خوشي مبدأ و منشأ پس .معنوي يا

 .شناسند نمي باز هم از را فرع و اصل مردم اكثر ولي است،
 خويش درون از را ها لذت و ها خوشي و باشد خود درون متوجه بايد انسان بنابراين

 لذت و ابدي خوشي به تا سازد منعطف يقيحق امور به را خواهش و ميل اين و بجويد،
 .نجويد دوري كاملين و واصلين محضر از و آيد نايل جاوداني

 باطل و حق تميز معيار عشق،
 اعمال ميان .است انساني ارادة و خيال و فكر از متولد بدني حركات و ظاهر اعمال

 عمل روي از اسيروانشن در قوي ديد صاحبان و نظر اهل كه استوار است پيوندي افكار و
 .برند مي پي نفسي احوال چگونگي و فكر كيفيت به

 تكاليف .انساني روح حاالت و فكر از نوعي وجود بر است دليلي عمل هر آري
 به را آن و كند داللت عقيده صحت بر تكليف اداء تا ايمان اهل بر است فرض شرعي
 از كه معني عالم در نه كنيم مي زندگي صورت عالم و دنيا در ما اين بر عالوه .رساند اثبات
 .شويم مستغني حسي شواهد

  ترديد و شك نقش و معني، و قصد وجود بر هستند شواهدي آداب و اعمال
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 ما به نسبت كسي اگر كه چنان .وجداني و طبيعي است امري اين و زدايند مي را خاطر
 محبت پس .باشد ما سود به و دوستانه او اعمال كه داريم انتظار ما كند، دوستي ادعاي

 .است گواه و دليل بي ادعاي خدمت، بي
 گويد نمي راست هميشه رود، مي قاضي پيش خود دعوي اثبات براي كه شاهدي اما

 سر نهان صدق و خلوص از گاه خارجي، اعمال پس .دهد مي شهادت دروغ به گاهي و
 .است نفاق و ريا آنها منشأ گاه و زند مي

 تفاوت اين نيز خويش كارهاي در و نهند مي فرق قصد و نيت ميان مردم از بسياري
 .كنند مي عمل خود نيت برخالف شوند، كامياب كه آن براي و دارند نمي دور نظر از را

 استغناء و زهد است، حريص و طماع كند؛ مي دوستانه كارهاي و ورزد مي مهر است، دشمن
 .گردد مي صدا هم مؤمنين با باداتع و طاعات ساير و نماز در ولي است ايمان بي فروشد؛ مي

 يكديگر موافق عملش و نيت پاكي، طريق از كه است آن رو راست و پاك انسان
 فريب كار ظاهر به مردم غالب كه دواند مي ريشه انسان در راه اين از اختالف .باشد
 .نيست نيت پاكي از حاكي هميشه عمل كه اين حاصل خورند، مي

 باز هم از را آنها توان مي دشواري به و آميخته هم به غدرو و راست شواهد معموالً
 و اوهام از دور به لذا و است نقص به مشوب آدمي معرفت و احساس زيرا .شناخت
 معرفتش صورت اين در گردد، منور الهي عشق نور به انسان دل هرگاه ولي .نيست اغراض

 .شناسد باز مسقي از را صحيح اشتباه، مظنة بي و حقيقت به و رسد كمال به
 گاهي و ببريم پي آتش وجود به گرمي از كه اين مانند شود حاصل اثر از گاهي علم

 معرفت نور وجود با ولي .بزنيم حدس محل گرمي به و ببينيم را آتش كه چنان مؤثر، از
 علت و اثر داللت از رسد، مقام اين به كه كسي و نيست راه دو اين به احتياج خدايي،

 .است نياز بي
 ريشه و افروزد مي دل در آتشي عشق .است عشق و محبت تميز، ديگر راه آري

 دل در عاشق دليل .گرداند مي فارغ استدالل و بحث از و سوزاند مي كلي به را علل و اسباب
 به را راهبري عشق كه است مقام اين در ندارد، مؤثر و اثر با كاري او اوست، خود با و او

 اين حصول البته .بخشد مي رهايي مدلول و دليل به توجه از را نانسا و گيرد مي خود عهدة
 .است مهذب و پاك هاي دل بر قرآن نور تجلي اثر در مقام

 اهل به چون قرآن جمال .است واليت اهل هاي دل منوط و مقرون قرآن حقيقت
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 قالب، اين جز و ديگر معني صورت، اين جز را قرآن كه شود معلوم گردد، نمودار قرآن
 .است مغزهايي نيز را مغز اين و است ديگر مغز و انج

 علم در راسخون جز كه خوانند مخزون يا مكنون علم را آن كه خداست علم قرآن،
 عالم تا رفت بايد راه كدام بر .نيست ميسر قرآن علم را كسي واصل، و رباني علماي و

 .تن ملع راه بر تنها نه دل عمل راه بر عمل، راه بر شد؟ واصل و رباني
 نمود، اهللا بسم باء شرح صبح تا بودم )ع( علي حضرت حضور در شبي گويد راوي

 نباشي دريا ساكن تا .عظيم درياي نزد اي قطره كه ديدم چنان بزرگوار آن نزد در را خود
 آن باز برگيرد هرچه زيرا !برگيرد؟ چه و كند وصف چه دريا از مالح .دارد حدي يابي آنچه
 .بريزد را

 آن نتوانستي و آمد پيش ترا كه مشكلي هر :فرموده چنين )ص( اكرم سولر حضرت
 باشد تا تدبر، و تفكر به بخواه دل از توسل از بعد را آن حل راه سازي، برطرف را مشكل

 گويد، نفس آنچه و است خدايي گويد دل آنچه .دريابي را خود خويش دل راه از كه
 هركه و است سعيد و متقي است دل مفتي، را هركه .»بِالسوءِ لَاَمارةٌ النَّفْس اِنَّ« است شيطاني

 .شقي و خاسر است نفس مفتي، را
 را اسرار اين سالك .نشنوند قال گوش با را اين و اند اماره نفس مقيم هنوز اكثريت

 شنيدني قال زبان با كه چيزي آن تا گيرد، دل رنگ شده تسليم او نفس كه اين مگر نشنود
 است، اهللا قلم مقابلة در كه قلوبي .كند حكايت آن به قلب و بشنود حال انزب با نيست،

 بايد ايشان كه است خام و نارسيده كه هايي دل نه »الْايمانَ قُلُوبِهِم في كَتَب« كه هايي دل
 را غيري دل .باشد داشته را اهليت همه اين كه بجويند را دلي كنند؛ صاحبدلي به رجوع
 .«الْمؤْمِنِ مِرْآت اَلْمؤْمِنُ» واقعي معني است اين هند،د قرار خويش آئينه

 درآيد، تعالي خداي نصرت چون .فكرها در غفلت بند و هاست دل در قفل كه دريغا
 .آيد پديد »اَنْفُسِهِم في و الĤْفاقِ فِي آياتِنا سنُريهِم« و بردارد قفل اين

 ايشان ميان الفتي و مناسبتي هيچ كه سفلي، عالم از قالب و است علوي عالم از قلب
 در مجرد را قلب اگر .گردد قالب و دل ترجمان تا برگماشتند آنان ميان اي رابطه پس .نبود
 و نداشتي طاقت قلب احوال به قالب و نگرفتي انس قالب با قلب كردندي، تعبيه قالب

 و تملكو زبان كسي ملك در ملكي؛ قالب و است ملكوتي قلب زيرا شدي، گداخته
 .ندارد جبروت

  و خادم انسان كه شود گاه آن اين است، گفتني آنچه بگويد دل لوح بر اهللا قلم
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 آمر دل خادم، او و مخدوم دل مريد، او و پير دل شد، دل خادم انسان چون .باشد دل مريد
 او بر حقيقت تا چكانند او قلب دهان در لدنّي آب از اي قطره آنگاه گرديد، مأمور او و

 .شود روشن
 جمله رحمت كه آفتاب شود، صاحبدل كه است كسي بر بزرگان كالم و قرآن تأثير

 حروف .خوش بوي تابد گلشن بر اگر و آيد كريه بوي تابد گلخن بر اگر است، عالميان
 مثالً گردد منفصل جمله متصل، حروف عالم اين در .خوانند مجمل سرّ عالم در را قرآن

»مهحِبونَ« و »يحِبيدانند آرد بيرون پرده از را خود چون ليكن است، متصل كه پندارند را »ه 
 قرآن اگر .همه نشان »لĤَياتِ فَصلْنَا« و است اين »الْقَولَ لَهم وصلْنا لَقَد و« است منفصل كه

 را او »كْرِلِلذِّ الْقُرآنَ يسرْنَا لَقَد و« كه است مقام اين در بنمايد، انسان به را خود جمال
 .باد مبارك ترا رسيدي، مقام و حال بدين چون .است منظوري يمن به اين و شود، حاصل

 به كند نظر او بر آفتاب اگر بنگرد، آفتاب به كه داند كسي را ناظري با منظوري فرق
 هب كند، نظر آفتاب به او اگر اما .گردد توانا بينايي در و بينا اش باصره قوة آفتاب، نور پرتو
 .گردد نابينا بساكه و پذيرد تخلل و شود ضعيف او باصرة قوة آفتاب، نور قوت

 را بزرگان نظر تأثير كه كسي .ناظري در بينايي از است بهتر منظوري در بينايي
 آنجا تر،اولي مغلوب عاشق و بهتر ناظري از منظوري .است آشكار او بر معني اين دانسته،

 .است منظوري يمن به گوهر، سنگ و شود زر خاك كه
 بر «تَراني لَنْ« زخم و گفت »اِلَيك اَنْظُرْ« شود ناظر خواست عشق سوز از رونده آن

 ديده بايد او !عارفا .شد ناظر و نشست منظوري مسند در ديگري آن و خورد؛ اش باصره
 .نشوي ناظر نگردي منظور تا منظور، هم و است ناظر او هم شود، ديده آنگاه شود،

 آسماني نغمات با قلوب انگيزش
 دلي هر با و پيوندي جاني هر با را خدا .نيست حق به اتصال نشانة ظاهر حسن

 و خاصي راه از تنها كه نپندارند ظاهري حركات و اعمال فريفتگان تا است، ميان در رازي
 و دل سوز سر از كه سازي بلكه .شد توان الهي رحمت مشمول عباراتي آوردن زبان به

 رباب و تار سيم بر عشق و صدق روي از كه اي زخمه و بنوازند، حق جمال ردد اشتياق
 .خداست به راهي هم زنند،

  و انگيزند برمي را باطن آسماني، هاي آهنگ با اجمعين عليهم اهللا سالم انبياء حضرات
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 شوق و شور و ها آهنگ اين از خود نخست الهي نمايندگان اين .آورند مي شوق و شور در
 حالت اين مست تا !سالكا .كنند مي حالت اين مست را ديگران سپس يند، آ مي وجد در

 .بيرونند وصال راه پويندگان جرگه از هشياران طريق، اين در زيرا نرسي وصال به نباشي
 الهي وحي (ص( اكرم رسول حضرات .اند الهي موسيقي نغمات آسماني، هاي آهنگ

 گوش به جرس منظم آواز مانند الهي وحي گاهي دفرماي مي و نموده تشبيه جرس آواز به را
 .رسد مي من

 روشنايي به تاريكي از را بشر آورند، مي كه اي پديده نخستين آسماني نغمات اين
 نزديك همه به نغمات اين .آورند مي او چشم پيش را او ناتواني و نقص و كرده دعوت
 .شنيد واننت حسي گوش به را آن است، وجداني امور جنس از لكن است،

 برافراشته و گسترده شاخي مؤمنين از هريك خانه در كه است بهشتي درخت طوبي
 عارفان پاك نفخة و ايزدي دم .افشاند مي آنها بر درخت آن كنند، آرزو هرچه مؤمنين و دارد
 برنتوانند را آن جاني هر ولي است، ممكن آن از كمالي هر حصول كه دارد را حكم اين نيز

 .بود تواند آن متحمل كه گردد توانا عشق نيروي به و معرفت نور به كه نيجا مگر گرفت
 عشق هاي خوشي و عشق منكر او .است عاجز حال اين ادراك از ظاهري عقل ولي

 معاني تنها عقل اين .كند درك را آن عقل كه پذيرد نمي تحليل و تجزيه عشق زيرا است،
 .نيست چنين ولي اند برده اسرار به پي كه دكنن تصور مردم اكثر ولي كند، ادراك را جزئي

 بين خويشتن عقل .است برخاستن خود از و شدن فاني و عشق اسرار، ادراك شرط
 .نيست جدا خودخواهي از رو اين از دهد، تشخيص را ظاهري ضرر و سود غالباً است،
 نخويشت از بپذيرد، باز آغوش با و دانسته محض خير رسد معشوق از هرچه عاشق ولي

 .گيرد كف به جان و بگذرد
 است ممكن لكن و نسبي، است امري شر و است محض خير رسد مي حق از آنچه

 خود به نسبت را امور ما كه آيد پديد آنجا از امر اين .باشد شر متضمن خلق به نسبت
 بسا ندارد، وجود محض بدي و شر اساساً .است انساني قياس زادة شر پس سنجيم، مي

 خير كه بينيم مي بيشتر تأمل با و باشد خير ديگران به نسبت است، شر ما به نسبت آنچه
 .آيد نمي حساب در كثير خير به نسبت قليل، شر و دارد اكثريت

  و معاني سبب به دارد، مطلوبيتي بدن و جسم اگر است، روح انسانيت اساس
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 به بدن و مجس اگر كه معني بدين .است شده حاصل را او جان پرتو از كه است اوصافي
 زوال خودخواهي و رفته شهوت صورت اين در گردد، الهي روح مسخر كمال، و تمام
 جان حكم جسمي چنين اين آورد، عدم در روي زشت، صفت هر و آز و حرص و پذيرد
 .است ايشان جان عين پاكان جسم :كه اند فرموده عارفان كه است اين .است گرفته

 است چيزي صفت چپ، و راست و پيش و پس كه زيرا است، منزه جهت از جان
 كه است امر عالم از جان لكن و است، ابعاد داراي كه جسم مانند باشد نهايتي را او كه

 .پذيرد نمي نهايت
 از هميشه عارفان درون و است جان اخالق و دل سوز حق، پرستش اصلي شرط

 و عوتد سبب خروش و جوش و گداز و سوز اين .است گداز و سوز در الهي عشق
 .دارند هايي خوشي و ها لذت آزارها، اين از آنان و شود مي مردم آزار تحمل و هدايت

 نام زندگي كه است مرگي نيست، زندگي باشد جهل و غفلت همراه كه حياتي
 و داده رهايي ناداني و جهل از را مردم كه بود اين انبياء حضرات اصلي وظيفه .اند نهاده
 وظايف از يكي نيز و باشند؛ برخوردار حريت و عشق و لعم و علم از اجتماع و خود
 .دهند رهايي بشري اوصاف و روحي امراض از را مردم كه بود اين ايشان مهمة

 .نپرسيدي حالم شدم بيمار آدم، فرزند اي :فرمايد مي قيامت روز در عزوجل خداي
 بيماري و عالمياني پروردگار تو كه گردد ميسر ما براي چگونه تو عيادت الهي :گويد بنده
 نرفتي، او عيادت به و بود بيمار من بندة فالن كه ندانستي مگر :فرمايد مي است؟ دور تو از

 چنين بزرگان اوست؟ كه يافتي مي آنجا مرا رفتي، مي او عيادت به اگر كه ندانستي مگر
 از ودمقص و است دل بيماري عمده بيماري، از منظور شريفه، حديث اين در كه اند فرموده
 .است بيمار دل ارشاد عيادت،

 صورت اين در شود، متصف الهي اوصاف با گردد، تهي بشري اوصاف از انسان اگر
 و گويند، مي سخن خدا زبان به غالباً كامل مردان .خدا سخن او سخن و خداست كار او كار
 و رميت اِذْ رميت ما« است شريفه آيه اين خداست، فعل به منتسب ايشان فعل كه اين دليل
 .افكند را آن كه بود خدا لكن و افكندي كه آنگاه نيفكندي تير تو :«رمي اهللاَ لكِنَّ

 كه است خويش زمان اسرافيل ايشان از هريك و كنند زنده را مرده هاي جان اولياء
 شرع اصطالح به قيامت در .انگيزد مي بر تن گورهاي از را مرده هاي جان و دمد مي صور در
  از مرده هاي جان قيامت، اين در ولي دارند، مي بر سر خاكي گورهاي از ردگانم
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 به چون است، مخفي او قواي و محبوس بدن در قدسي روح چه .جهند مي تن گورهاي
 بيكران عالم در و گردد آزاد وهم و شهوت بندهاي از آورد، روي تهذيب و تربيت و تعليم
 ميان از حجابي، خود تو سالكا نيست، حجابي وبمحب و محب بين .آيد پرواز به غيب
 .برخيز

 سخن اين چون .پشه فالن و فيلم عرفان در من كه گفت چنين عارفي دربارة غافلي
 عاشق .هيچيم خود ما كه تويي نيز پشه آن بگوييد را او :فرمود چنين رسيد عارف سمع به

 چيز همه از كه آنان آري .بگذرد عقبي و دنيا از و خود اوصاف و خود از كه است آن حق
 .رسيدند چيز همه به گذشتند،

 است نيازمند راهبري به حق، جادة اين در راهرو و سالك كه است اين امر حقيقت
 امراض از روحي امراض معالجة .كند نمي كفايت ديني، كتب در اخالق و احكام بيان تنها و

 احساس را خود درد غالباً شود، گرفتار روحي امراض به كه كسي و است تر سخت جسمي
 .كند نمي

 كه بدان رسد چه تا نازند مي بدان و برند مي لذت خود حال از روحي بيماران برخي
 و دل امراض درمان !گرايند شناس علت طبيب به يا برآيند خود امراض عالج صدد در

 كتب روي از را خود محسوس بيماري كسي كه است اين مانند ديني، كتب روي از نفس
 .نمايد تجويز دارويي او براي كه بخواهد داروسازي از يا كند معالجه بط

 حاذق، طبيب به مراجعه بدون اين و است بيماري علت تشخيص درمان، اصل
 نيازمند حسي بيمار لذا است، طبيب تشخيص به نيز دارو استعمال ميزان پذيرد؛ نمي صورت
 .است حاذق طبيب به مراجعه

 حاالت كه است روحاني طبيب واقعي، راهبر و است الهي مطب عارفان، محفل
 .كند مي مراقبت محبت و دلسوزي روي از و دقت به سالك باطن در را اعمال آثار و دروني

 تحليه و رسد كمال حد به او تخلية و رهد مي بيماري از طالب سالك كه است مقام اين در
 .رسد كمال به تحليه اين ثبات، صورت در و گردد آغاز او جان آرايش و

 .است باقي حق به و فاني خود از كه است كسي واقعي راهبر كه اند فرموده چنين
 آفتاب چهرة بر كه است نقابي و روپوش او بشري صورت و است حق صفات مظهر

 .اند افكنده حقيقت
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 دوم فصل
  معرفت
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  معرفت
 
 
 
 

 عارض مقصد به ولوص تا سلوك مقارن كه حق طريق سالك احواالت از احوالي
 حاصل معرفت .صفاتاً و ذاتاً است شيء حقيقت به احاطه معرفت .است معرفت گردد، مي

 .وجود كماالت و وجود از است نهاده وديعه به عارف در معروف آنچه وسيله به مگر نشود
 معرفت به نمود اكتفا پروردگار معرفت در )ص( مرتبت ختمي حضرت جهت، اين از

 .انفس كتاب
 برد مي موجد به پي موجودي هر از و شناسد مي را صانع مصنوع، از حق راه عارف

 .نمايد مشاهده احديت بحر در فاني را مصنوعات تمام و نبيند، غيرصانع كه حدي تا
 اي بهره تعالي حق صفات استماع از غير كه هستند كساني .است مراتبي را معرفت

 دارند، صانعي كه دانند دليل و برهان به كه ندهست افرادي .گويند مقلدين را ايشان ندارند،
 به ديگر گروهي .احديت حضرت جانب به است اي روزنه آنها براي برهان و دليل هر

 مشاهده همواره را الهي لطف او، اطاعات و بندگي و تعالي حق شناسايي و معرفت وسيله
 آني هر در ايشان كه باشد معاينه باب از ايشان معرفت كه هستند نيز گروهي .نمايند مي

 .گويند عارفان را آنان شنوند، مي دل گوش به را نوازي بنده نواي

 احاطه و اشراف
 دو اين و احاطه، يا و است اشراف صورت به يا موضوعات به نسبت بشر شناخت

 اما است موضوع از اي جنبه بر درك سلطة موضوع، بر اشراف .باطني و است ظاهري را
 .است آن هاي جنبه همة به معرفت احاطه،

 را مغزي نيروهاي فعاليت و نموده توجه جلب بتواند موضوعي كه اين براي
 :باشد داشته وجود محرك عامل دو يا يك بايد نمايد، تر گسترده

  به كه بار اولين براي گل شاخه يك رؤيت مانند موضوع، خود بودن جالب ـ اول
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 .نمايد جلب خود به را انسان توجه كه دباش متنوع تركيبات و اجزاء داراي و زيبا قدري
 هاي شناخت مسير در بار اولين براي شخص كه هايي پديده با مواجهه است چنين هم

 .رسد مي آنها به شده گيري هدف
 مسلماً هدف كيفيت و كميت .نمايد وادار معرفتي تكاپوي به را بشر كه هدفي ـ دوم

 نظر از .اند ارتباط در آن با گوناگون يطشرا و حاالت در كه دارد هايي پديده به بستگي
 بايد كيفيت، نظر از و باشد كلي و جزيي شناخت صدها به نيازمند موضوع كه بسا كميت
 حقوقي، مسئله يك براي مثًال .سازد روشن كامالً را موضوع بتواند ها شناخت اين

 .شناسي گياه يها پديده نه شود مي مطرح يكديگر با ها انسان روابط به مربوط موضوعاتي
 اشراف .گرديد نايل هدف به توان مي آن به ورود با كه دراد معيني حوزة موضوع هر

 است آدمي ديدگاه از بيرون كه موضوعي اما .است شناخت مراحل طي از پس موضوع بر
 همانند نيست؛ آن با معرفتي ارتباط امكان ندارد، آن بر اشراف قدرت او درك يا و

 علمي كامالً شناخت مورد توان نمي كه كيهاني فضاي در اوليه هاي سحابي تكون سرگذشت
 درك آن، ديگر اجزاء كه باشد اي مجموعه از جزيي آدمي موقعيت وقتي همچنين .داد قرار
 را او كه اي قطره مانند يافت، نتوان موضوع بر اشراف دهند، قرار خاصي وضعيت در را او

 .نيست دريا به اشراف توان
 موضوع زيرا .است غيرمستقيم موضوع، به نسبت اشراف شناخت، وليها مراحل در

 .اند ارتباط در هدف و موضوع با گوناگون شرايط و حاالت در كه است هايي پديده ميان در
 و ها رنگ نمود در فاصله زيادي و كمي و نور روشن، فضاي در ها رنگ رؤيت در مثالً

 .است غيرمستقيم اجسام و ها رنگ واقعيت به اشراف لذا دارد، سزايي به تأثير اجسام
 مستقيم اشراف جستجوي در علوم قلمرو در اي تجزيه تكاپوي و ها كوشش اما

 و جبري ضرورت به را آن پيرامون كه ديگري هاي پديده از را موضوع كه سان بدين .است
 شرافا و نموده تفكيك توانيم مي اند، گرفته فرا موضوع حوزه در تموجاتي واسطة به يا

 روابط با ايستا، ظاهراً واحد اين اما است، واحد يك آب نمونه، عنوان به .كنيم حاصل
 تمام بر سلطه كه طوري به دهد، مي نشان چهره با هويت هزاران طبيعت، اجزاء با تفاعلي
 .نمايد نمي پذير امكان آن ابعاد

 از هريك لذا ،هستند گوناگوني ابعاد و ها جنبه داراي عيني جهان موضوعات اصوالً
  .دهند قرار تحقيق و بررسي مورد را آن بعد چند يا يك تنها توانند مي علوم هاي رشته
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 .نيست قاعده اين از خارج نيز انسان حقيقي من يا نفس شناخت
 و ها فعاليت نخست بايد .دريابد را خود حقيقي من مراحل، سير بدون تواند نمي بشر
 من به مهمه رياضات به و گذاشته كنار را آنها يكايك سپس كرد، درك را دروني نيروهاي
 .يافت توان مي آن اجزاء آخرين با همراه را معلوالت هميشه چه رسيد، حقيقي

 ملزوم، و معلول بر احاطه .احاطه نه است اشراف معموالً علمي هاي شناخت بنابراين
 و خالص و محض رطو به توان مي دشواري به .است آن الزم و علت بر احاطه واسطه به

 هم الهي مردان اما .يافت احاطه آن بر و رفته موضوع سراغ به قبلي واحدهاي از تأثير بدون
 با مسلماًً .باطني و ظاهري احاطة مرتبة به هم و اند، رسيده باطني و ظاهري اشراف مقام به

 منْ« هالهي و باطنيه معني .رسيد هدف به توان مي نفس يا من به نسبت شناخت مراحل طي
رَفع ،هنَفْس فَقَد رَفع هبباشد كرده طي را حقيقي من مراحل كه كند احاطه را كسي »ر. 

 الهي علم و بشري علم
 كمي از پس و آيند وجود به شمار بي آفريدگان آني و لحظه هر كائنات پهنه در

 كارگاه بسان عظمت، با گسترة اين .پيمايند نيستي راه ظاهراً بسته فرو ديده حيات، اظهار
 ديگري مكمل هريك وجود كه گوناگون اجزاء و ها ماشين از متشكل است بزرگي بسيار
 و داند عبث را كوچك اجزاء و ها مهره اين از يكي وجود كسي كه باطل خيال زهي .است

 و نسبي امري آنها، بزرگي و كوچكي زيبايي، و زشتي .دهد ترجيح ديگري بر را اي قطعه يا
 هر خلقت و نيست راهي آفرينش و جود و اركان به را زشت اصوالً و است ياعتبار

 .ناهنجار و ناقص نه است كمال حد به موجودي
 بشر هاي يافته .است آدمي كوچك مغز تصور ماوراء آفرينش، جهان كيفيت شناسايي

 و ها كهكشان همه اين از معنوي و مادي تكامل راه در پيشرفت و ها قرن طي از پس
 .نيست آنها بر سلطه و كشف براي تواني را او و درياست از اي قطره ستاره، ياردهاميل

 فضاي وسعت و جو پيرامون خالء كيف و كم همانند مسائلي مورد در بشر تفكر نيروي
 و بوده محدود او ديد قدرت بسياري مسائل در همچنين است؛ حيران و سرگردان كاينات،

 .است خبر بي پرده پشت از
 به انسان، جمله از و ستارگان و خورشيد و ماه زمين، و ها آسمان هستي، نجها

 و ندارد نقشي انساني اندك علم آنها، خلقت در و اند شده خلق تعالي خداي علم بركت
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 سال ميلياردها از پس فروزان، اخگر اين خورشيد مثالً .نيست آنها رمز و راز درك به قادر
 و پذيرفته پايان آن بخشي حرارت و نورافشاني نه سوخت، به نيازي بدون چنان هم فعاليت

 آن اوج در حتي بشر علم .است داده رخ ايرادي و نقص و نظمي بي آن كار جريان در نه
 نياز و بماند روشن مدام كه نيست نيز دستي چراغ يك حد در حرارتي و نور ايجاد به قادر
 .باشد نداشته سوختي تغذيه به

 با كه نرسد را بشر كه است عظمتي و شكوه چنان را عالمتاب آفتاب ديگر، سوي از
 به بشر ابداعي و مصنوعي نور ولي بيندازد، افشاني نور از را آن خود علمي توان تمام

 اجمالي مقايسه واقع در مصنوعي، نور با خورشيد نور بين مقايسه .است پذير آسيب آساني
 كه نپندارند غافلين تا است، بشري علم اندك توانايي با الهي خالقة علم حساب بي توانايي
 .نيست انساني دانش ماوراي علمي

 حكمت بين .است بشري مصنوع نور با خورشيد نور بين كه نسبتي و تفاوت همان
 اَنْزَلَه» خداست كتاب قرآن .دارد وجود نيز فالسفه نارساي حكمت با الهي كتاب بالغة
 آن بستن كار به و الهي حكمت حريم و حدود نشمرد مقدس در بشر نجات و »بِعِلْمِهِ
 توصيه قرآن رو اين از .نكند سالك عايد فيضي الهي غير فلسفه تعاليم به عمل اما است،
 اِالَّ الْحقِّ بعد فَماذا« مپوييد ديگري راه حق، جز امور تحليل و تجزيه در كه نمايد مي

 .«الضَّاللُ
 كه عبث است كاري ديني، تعاليم به وقوف و آشنايي بدون حكمت تقرير بنابراين

 موازين بر انطباق بدون را سخن .»اَعماالً بِالْاَخْسرينَ« ندارد ثمري خسران و خستگي جز
 گرفت فرا الهي وحي منبع از بايد را حقيقي عالم و علم معيار نيست، اعتباري الهي، حكمت

 .«هللاِ كُلْه الْاَمرَ اِنَّ«
 موازين بر اعمالشان كه گويند را جماعتي عالِم و داست،خ مقدس اسماء از عليم

 هيچ در و دارد باز الهي احكام از تخطي از را آنان خدا از ترس و شود شناخته صالح شرع،
 ايشانند واقعي عالم ؛»الْعلَماء عِبادِهِ مِنْ اهللاَ يخْشَي اِنَّما« ندهند دخالت را نفس هواي امري
 گفته كساني به عالم عرف، يا فلسفه موازين در اما .باشند نوشتن و خواندن سواد فاقد ولو
 اگر ولي باشند، علمي رشته چند يا يك در تحقيقي آثار و عاليه تحصيالت صاحب كه شود

 در هرچند نگردد، اطالق عالم آنان به شرعاً هنوز نيابد، تحقق آنان در مذكور الهي شرايط
 .ندباش رسيده كمال به ظاهراً بشري علوم

  هر عالم و علم صورت، اين در و آورد فضيلت و تقوي خود دنبال به راستين علم
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 اند، جامعه براي مفيدي و برجسته عضو گرچه بشري محققين و دانشمندان اما .پاكند دو
 و ها زيان هم و يافته بسيار آبادي و تحول هم آنان مشقات و زحمات ثمرة از دنيا ولي

 ترس و هيجان مولّد كنندگي، اميدوار عين در ايشان علوم .است ديده حساب بي هاي خرابي
 مقدس و پاك ذاتاً علمي لذا بوده بخش زيان سودرساني، توان از بيش و است وحشت و

 .نيست
 آن از بيش حسنه، اعمال كسب و نفس تزكيه در حساب روز و آخرت امر اهميت

 هدايت مديون را خود بايد ايمان اهل رو اين از .بگنجد آدمي درك و عقل در كه است
 اهللاُ منَّ لَقَد» بينند او خاص تفضل و خداوند عظمت با عطيه را آنان بعثت و دانند پيامبران

 .«اَنْفُسِهِم مِنْ رسوالً فيهِم بعثَ اِذْ الْمؤْمِنينَ علَي
 ذالتذا و دنياطلبي به مقصور را خود تالش و نشناسند نعمت اين قدر كه كساني اما
 ظلمت و نور بين نخواستند كه خويشند كمال به نيل از محروميت عامل خود كنند، نفساني
 .«الْغافِلُونَ هم اُولئِك و اَبصارِهِم و سمعِهِم و قُلُوبِهِم علي اهللاُ طَبع الَّذينَ اُولئِك« نهند فرق

 را آنها اگر كه دارد دل و گوش و چشم مستعد عنصر سه حقايق، اخذ براي آدمي
 .يابد مي راه حقايق از بسياري به آورد، فعليت به قوه از شرع موازين با مطابق

 گسترش جهت در و است، حق حريم از خارج در آنان سعي و تالش كه كساني
 به هرچند اند غفلت وادي در آنان آرايند، مي علوم برخي زيور به را خود سينة دنياطلبي
 امتيازات اين زيرا .گردند خود امثال اعتماد و احترام مرجع و شده نائل چشمگير مقامات
 دانشي چنان كه دريابند عيان به آيد، پيش امتحان محك كه زماني و است حقيقت از عاري

 شده نيز آنان قهقرايي سير سبب كه نكرده، آنها اساسي مشكالت حل به كمكي تنها نه
 .است

 انواع اجراي و طرح كه دهد مي نشان روزگار قضاياي و جريانات به نگاهي
 حقايق و دين اصول به عقيده فاقد كه است كساني ناحيه از ها جنايت و ها خيانت ها، توطئه
 .است انگيز فتنه مقاصد استخدام در فنونشان و علوم و هستند الهي

 اصالح در ايمان، و تقوي همراهي بدون علمي، مراتب و سطوح ترين عالي بنابراين
 از سقوط و طلبي فساد تشديد و ظاهري التذاذ به تمايل موجب نشده مؤثر سنف تزكيه و

 و موفق مردان از را خود آنان غفلت، عميق خواب اين در عجبا اما .است انساني مقامات
 !آورند مي حساب به روزگار خوشبخت
  شكوه و نورافشاني از را حق نه و شد، نائل سعادت به توان مي نه سفسطه با آري
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 .رساند نمي پيروزي به را آدمي هرگز حق، با ستيزه روزگار عرصة در .انداخت متعظو 
 باطل، غبار و گرد و است تابان آفتاب چون طلبان حقيقت هاي دل بر الهي انوار هاي چشمه
 .دارد باز بخشي فروغ از را آن تواند نمي

 :است عالئمي و آثار داراي جسماني، هاي بيماري همانند غفلت
 و وحدت تحكيم و قلوب اتفاق بر اسالم مقدس دين بناي .ودخواهيخ ـ اول

 حقوق تضييع از نگراني و تنهايي احساس كلي به تا است، مؤمنان بين الفت مباني تقويت
 همواره .ننهند وقعي ديگران مشكالت به و پردازند خود به بيشتر غافالن اما .رود بين از

 قُلُوبكُم قَست ثُم« ورزند دريغ ديگران به رساندن ياري از ولي ديگرانند ياري انتظار چشم
 .«قَسوةً اَشَد اَو كَالْحِجارةِ فَهِي ذلِك بعدِ مِنْ

 آرام زندگي يك سوي به انسان سوق الهي، احكام از تبعيت حاصل .ستمگري ـ دوم
 غفلت هلا لكن .است نگراني و دغدغه گونه هر از خالي و بخش لذت و مطمئن معتدل، و

 .جويند مي ستمكاري و محوري قدرت احراز در را خود توفيق
 حفظ و نفس با مبارزه در همواره الهي هشياران .دروني احوال ناهماهنگي ـ سوم

 .عاجزند تزوير و حيله و مكر از خود اعمال سازي پاك از غافالن اما .هستند شرع حريم
 منافع و حقوق به تعدي به آنان ميل و يقلب مطامع معلول ايشان، باطن و ظاهر ناهماهنگي

 .است ديگران
 مصالح داشتن مقدم و ديني اعتقادات به توجهي بي .كفر و ايمان بين نوسان ـ چهارم

 كار به بيند مي خود مصلحت باب را آنچه كه است انساني و الهي مصالح بر نفساني
 .بندد مي

 در عملي هاي طريقه و ينيد مقاصد در بودن طلب كج ديگر عامل .طلبي كج ـ پنجم
 .است مشهود ديني انديشمندان از بسياري در حتي كيفيت اين .است الهي احكام زمينه

 نداشته مباينتي قرآني آيات با تحقيقات نتيجه هرگاه ديني، احكام و الهي حكمت در
 و يجرا كتب اما .شد نايل قضايا ترين غامض حل به توان مي امور حقايق به دستيابي با باشد،
 گرچه كالم، و فلسفه اصول، علم منطق، علم هاي كتاب اكثر مانند زمينه اين در مرسوم
 سبب بلكه نداشته، را حكمتي معضالت حل توان ولي دلپذيرند، مطالب حاوي ظاهراً
 سوق طريق، اين از طالبين ارشاد .هستند نيز ترديد و شك پيدايش و قضايا ابهام تشديد
  نيست؛ پذير امكان هرگز آن از رهايي كه است خمي و پيچ پر راه به آنان
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 .شود دگر كور عصاكش كوري كه ماند بدين آن مثَل
 پذير امكان الهي مردان راهنمايي با جز سعادت به نيل و راستين معرفت حصول

 و راهنما آن .شد الهي هادي يك تابع بايد نيست، كافي خود به اتكاء و مطالعه تنها .نيست
 رايت و سعادت علم كه اند رباني علماي و اولياء و اوصياء و انبياء حضرات الهي، هادي
 كف بر طاعات خزاين و خيرات كنوز مفاتيح و شده، نصب ايشان سينه درگاه بر اقبال
 صولت لذا كشيده، روزگارشان دور بر حايطي كه آنانند .است شده نهاده ايشان كفاف
 علَيهِم لَك لَيس عِبادي اِنَّ« يابد راه ايشان ساقد ساحت به نتواند شياطين جنود غوغاي
 .«سلْطانٌ

 است الهي مردان دل در بيناتي و آيات شد، برخوردار اولياء و بزرگان محضر از بايد
 شب گوهر روي؟ مي كجا به انسان اي .»الْعِلْم اُوتُوا الَّذينَ صدورِ في بينات آيات هو بلْ«

 رخشان آفتاب جويند، نحل از مصفّي عسل كن، پيدا را صدف بيا يند،جو صدف از افروز
 .جويند عارفان دل از معرفت نور جويند، فلك برج از

 دل .ندهد خوش بوي و نايد گالب نزنند آتش آن زير تا ولي كنند مي گل پيرايه بر
 آتش تا ،كنند مي گل از پر را آن ها سال خدا اولياء كه است پيرايه چون حق طريق سالكين
 آتش، اين زن، دل بر عشق آتش سالك اي .ندهد الهي بوي معرفت گل نزنند، دل بر عشق
 و جان دوخته، بقاء ميخ به او زندگي نيست، آخر را عاشق اين زندگي .است دود بي آتش
 .است پيوسته خدا به دلش

 قلبي ديد معرفت،
 حفظ از غير برخي :دارند حسي شديد تفاوت مراتب، نظر از عالم موجودات

 حفظ بر عالوه موجودات، بعضي .نيست مترتب آنها بر ديگري آثار شخصيه، صورت
 حيوانيت بعدي رتبة .هستند دارا را مثل توليد و تنميه تغذيه، مانند آثاري شخصيه، صورت
 وجود حقيقت آخر، رتبة .دارايند را اراديه حركات حدي تا و جزئيه احساسات كه است

 با ادراكش باصرة و مضمر او وجود در كليه ادراكات مذكور، آثار بر وهعال كه است انساني
 صرفه، مجردات سلك در همه اين با است، منور حق، كمال و جمال و عقليه عوالم شهود

 .است نامحدود اش فطريه نقصانات و نامعدود
 و شؤونات از هست آنچه جميع .اوست حب آن، اصلي مرتبه و است مراتبي را دل
  حب اين كسي اگر .است حب اين كمال از مطلقيه ارادة ظهور و باشد مي حب جلوات
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 جهت كه است مقام اين در .بود خواهد بالفعل وي در خدايي صفات كند، ايجاد خود در را
 معرفت كه است مرحله اين در .سازد مي منهدم را ظلمتي جهت و شده غالب انسان نوري

 .بود خواهد يكي ذكر و حب و
 كسي اگر كه چنان .گويند را دوم مرتبة ديدن عرفا اصطالح در شناخت يا معرفت

 در زيرا نيست دل در دفعات اما .شناسم مي گويد ديد كه دوم مرتبة ببيند، را يكي اول مرتبة
 و معرفت و عارف مقام، اين در .نيست محبوب و محب ميان فاصله هرگز دل، معرفت
 .نيست پذير اختالف كه است اي هعرض آنجا .بود خواهند يكي سه هر معروف

 از صورت و است زبان مختصات از الفاظ چون نيست، صورت و لفظ قلب، ديد
 است واهمه در آنچه و است، خود به مخصوص است عالمه در آنچه .خيال مختصات
 در آنچه .دو آن خود به است مخصوص عقل و نفس كار و دارد او خود به اختصاص

 جمادي مختصات .رود مي باال است، عليايي عوالم از آنچه و اندم مي اسفل در است، اسفل
 مختصات و گذرد نمي نباتي عرصه از نباتي مختصات و كند نمي تجاوز جمادي عرصة از

 تقواي و دل حب و ديد نسبت به هركسي مقام .ماند مي باقي حيواني عرصة در حيواني
 .«الصافُّونَ لَنَحنُ اِنّا و معلُوم مقام لَه اِلّا مِنّا ما و« اوست

 ديد كيفيت اشارات .ديد توان قلب ديدگان با را شيء هر حقيقت و وجود حقيقت
 عرفان بوستان از عارفان نام به چيناني گل دست به كه است گلي دسته حقيقت، شناخت و

 .است جبلي و فطري كسي هر در شناسايي اين ماية شود، مي تدارك
 گر جلوه آن در الهي صفات كه است اي آئينه دل .است پاك دل واقعي، معرفت منبع

 .نمود برطرف را آن غبار زنگ و كوشيد بايد است، آلوده نيست چنين اگر شود،
 حس رود، مي ميان از آن حساسيت و انعكاس قوة گيرد، زنگ چون فلزي آئينه

 ماديات زنگ اگر ،نامند بصيرت ديدة و الفؤاد عين يا دل ديدة را آن كه نيز باطني روحاني
 تزكيه بر است متوقف آئينه، اين شدن پاك .رود مي بين از آن انعكاس قوة يابد، تسلط او بر

 .الهي تفضل و نفس
 و اراده به موفقيت اين و شد، واصل حق معرفت به توان مي نفس تزكيه راه از تنها

 .شود مي عطا معرفتند، اخذ مستعد كه كساني به الهي فضل
 خود نوراني اشعه به را او تعينات و تابد سالك قلب به كه است الهي نور معرفت،

 خداي كه آمده حديث در .او عاشق حق و است حق عاشق او مقام اين در گرداند، محو
 اشقع كه كسي :»دِيتُه فَاَنـَا قَتَلْتُه منْ و قَتَلْتُه عشِقْتُه منْ و عشِقْتُه عشَقَني منْ« فرمايد مي تعالي
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 را هركه و كشم مي را او شدم، عاشق من را هركه و ورزم، عشق او بر نيز من شود، من
 .هستم او بهاي خون من پس كشتم،

 حركت شمع، گرد به پروانه گردش .است گرفته فرا را عالم ذرات همة الهي عشق
 به را كاينات كه اي جاذبه نيروي و شمس، گرد شمسي منظومة مركزي، هستة حول الكترون
 .گيرد مي سرچشمه مطلق فياض اليزال منبع از كه است عشقي آورد، مي در حركت

 به و شناختند ترا تا فرستادي شناسايي انوار محبانت هاي دل بر كه تويي خدايا بار
 كسي به تا راندي دوستانت هاي دل از را خود غير كه تويي الهي .نمودند اعتراف يگانگيت

 تو جز تا گماشته عاشقان قلوب بر را عشق رخسارت، جمال خيال .نورزند دوستي تو جز
 .نبينند تو جز تا نگاشته عارفان ارواح الواح بر حقايق ارقام آثارت، بدايع كلك و نبينند،

 اليقين برْد تا كارد مي راهت سالكان هاي دل رياض در حب حب معرفت، باغبان
 تا بارد مي آن بر ايقان لحقايقبحرا از احسان فيض پيوسته كرمت و جود سحاب .بردمد
 مطرب .آيند مست مست تا دهد عارفان به محبت مِي عارفان، ساقي .دهد ثمر زودتر هرچه
 هست به نيست از تا ربايد مي عارف سر از هوش خويش، دلرباي نفحات با دمبدم محبت،

 .آيد
 اسطهو به بايد كه است نوري پر شوق دل در و شوري سر در گاهي را كامل عارفان

 ما افشاي و معرفت اسرار اظهار چون .كنند بيان آن اهل بر را خود الضمير في ما سخن،
 تا گويند سخن مجاز لباس و استعاره پرده در گاهي اند، نداده رخصت را محبت االستار في
 متعطشان .بيفزايد محبت بر محبت و شوق، بر شوق و درآيد اهتزاز به قلوب ارباب دل

 و ظلماني حجب تراكم اثر در و بود كامن ايشان، بواطن در ارادتي قهرقي كه طلب وادي
 كمند شورانگيز، كلمات اين دستياري به بودند، سرگردان حرمان فيافي در هيواليي غواشي
 .برهانند خذالن پرتگاه از را خود و اندازند جان برگردن شوق

 و است پيمانه نزلهم به سخن يا و روح، منزله به معني و است قالب منزله به سخن
 را معني و سخن .ريح منزله به معني و مشگ نافه منزله به سخن يا و راه، منزله به معني

 و مباني، متانت و الفاظ سالست مراتب و درجات تفاوت حسب به است مراتبي و درجات
 .مباني و مقاصد مراتب و درجات اختالف سبب به

 معرفت، اهل دل در تا بيزد سخن مجا بر شرري و آيد غالب محبت را قائل گاهي
  و جسته او بر تقرب آيد، غالب محبوب لقاي شوق را قائل گاهي .برانگيزد محبت حرقت
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 عرفان اهل مشام به مختوم رحيق از بويي تا راند پرده در سخن محبوب، فـوص در
 .برساند

 رةمحصو صور كه است آن از تر وسيع دقايق، و معاني عالم و معارف اقليم چون
 در اقتدار و مكنت پاي اشباه، و امثال دستياري بي لذا شود، آن اظهار متصدي بتواند الفاظ
 يكي با مناسبتي كه اي رقيقه به معاني، مخدرات اظهار در بنابراين .است لنگ آن ابراز ميدان

 اين معاني ادراك گردند، برخوردار آن از عارفان تا كنند مي تعبير دارد، محسوسات از
 اِلَّا يعقِلُها ما و لِلنّاسِ نَضْرِبها الْاَمثالُ تِلْك و« نيست ميسر را دانايان و عارفان جز راتاشا

 .«الْعالِمونَ

 معرفت و علم هاي تفاوت
 زينت بر مقدم باطني زينت .باطني و ظاهري زينت است، زينت گونه دو انسان براي

 باطني زينت يك علم .است ميجس صحت از اهم روحي صحت كه چنان است، ظاهري
 كيفيت و كميت و است عمل پاية معرفت .باشد معرفت و عمل با توأم كه شرطي به است
 .است معرفت ميزان به الهي عمل

 معرفت، و علم ثمرة .معنوي حال آن از بعد و است معرفت ديگر، معنوي زينت
 عمل اش ثمره گردد ربارو وقتي علم درخت ديگر، عبارت به .حال عمل، ثمرة و است عمل
 آن ميوة و شود بارور معرفت و عرفان بار با دل لطيفه .است مراتبي هم را آن و است الهي
 متانت و ظاهري اجتهاد و اكتساب بر عالوه بنابراين .گردد ظاهر معنوي حال صورت به

 ثمربخش حال لطافت و علم لطافت بدون علم متانت .باشد هم علم لطافت بايد علم،
 .نيست

 حال بدون رباني عالم اما است، عمل بي عالم غالباً معرفت، از علم جدائي حاصل
 گردد حاصل تحصيل به علم .عمل به حال و معرفت و است تحصيل به علم .نباشد معنوي

 .رسد مي معنوي حال به عمل و علم پرتو در رباني عالم كه است اين اشراق، به معرفت و
 .نگردد حق به معرفت حصول موجب و است همراه ظلمت با نباشد عمل با توأم كه علمي

 و است ظلمت قرين عمل، بدون علم .نشود جمع ظلمت با است محض نور كه معرفت اما
 .نيست ممكن حق از دوري معرفت با ولي كند، مي دور حق از را عمل بي عالم

  خاطر اطمينان سبب معرفت اما نرسد، اطمينان به قلب است ممكن علم وجود با
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 ولي نشود، ابهامات و شبهات رفع و يقين حصول علت علم دارد امكان .است صدر شرح و
 معرفت اما گردد، ضاللت سبب بساكه علم .است ريب و شك رفع و يقين موجب معرفت
 .است بشر نجات موجب

 و كمال كسب رباني فيض منبع از و جويد بهره رباني معرفت از رباني عارف
 امور ساير و علم ظواهر بند پاي عالمي چنين .گيرد قرار معرفت بحر در و كرده معرفت
 علم، از منظور ذيل آيات در جمله از و وحي لسان در .است معاني به متوجه همواره نشده،
 لَم ما يعلِّمكُم« ،»يشاء مِما علَّمه و« :ظواهر و صور به نه است معاني و بواطن به توجه عمده
 كَما اهللاَ فَاذْكُرُوا« ،»الْحِكْمةَ و الْكِتاب يعلِّمكُم و« ،»علَّمناه لِما عِلْمٍ لَذٌو اِنَّه« ،»لَمونَتَع تَكُونُوا
كُملِّمعال« و »ي تَنا ما اِلّا لَنا عِلْملَّمع». 

 شود، حاصل آنها به معرفت بايد كه اموري .طاعت و معرفت افزايش بر است امر
 بر بايد اگرچه .معنائي و است صورتي نيز را طاعت كه همچنان باطني؛ و دارد ظاهري
 افزايش بر اختصاصي توصيه ولي افزود، باطن و ظاهر جهت از طاعت و معرفت مراتب
 .است معاني يا بواطن به نسبت طاعت و معرفت

 از غفلت سبب كه بود، نخواهد اي بهره تنها نه است ظواهر به تنها توجه كه مادام
 اعلي حد در توجه اين وقتي .سازد مي دور اصلي هدف از را انسان ها فرسنگ و شده واطنب

 جمله از .باشد معنوي و باطني جهات به ظواهر از بيش توجه كه است الهي پيشگاه مقبول
 .است قرآن مقدس كتاب به نسبت معرفت معرفت، و شناخت ي زمينه در ها توصيه آن

 اليتناهي باريتعالي اقدس ذات كه چنان باطني، و تاس ظاهري را مجيد قرآن آيات
 خداي آيات باطني و ظاهري معاني در معرفت اهل .است اليتناهي نيز او كالم معاني است،
 .اند رسيده خود به و نموده تفكر تعالي و تبارك

 ذات حدائِقَ بِهِ بتْنافَاَنْ ماء السماءِ مِنَ لَكُم اَنْزَلَ و الْاَرض و السمواتِ خَلَقَ اَمنْ»
 كه وضيع نفس به است اشاره »اَرض« باطنيه، معاني لحاظ از مراتب از اي مرتبه در »بهجةٍ
 چيزي كه رفيع شريف عقل بر است اشاره »سماء« .آفريد آن از را او تعالي و تبارك خداي
 الهي علم همان كه يباطن آب بر است اشاره آب اينجا در .نيست آن از تر رفيع و تر شريف
 نماي و نشو كنند، مي نما و نشو حيوانات و نباتات و ها انسان آب وسيله به كه چنان .است
 و ها بوستان و ها باغ ظاهر آب با كه طور همان .است باطني آب با نيز انسان باطني قواي

  طاعات بر است اشاره نيز »بهجةٍ ذات حدائِقَ« آيد، مي بوجود ها ميوه و درختان
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 .يابد مي تحقق الهي عقل و علم وساطت به كه انسان الهيه اعمال و عبادات و
 .داد قرار موحدين قرارگاه را اسالم زمين كه خدائي آن »قَراراً الْاَرض جعلَ اَمنْ»

 لَها وجعلَ« .كرد جاري عارفين قلوب در را حكمت هاي چشمه و »اَنْهاراً خِاللَها وجعلَ«
رلَ« .نمود بنا الهي مردان دل در را معرفت حصارهاي و »واسِيعجنَ وينِ برَيحو »حاجِزاً الْب 
 .داد قرار حاجزي دريا دو بين در

 الْبحرَينِ مرَج الَّذي هو« .است بحريني نيز انسان وجود در ظاهري، بحرين مقابل در
 خوف از عبارتند كه است مؤمن دل صفت دريا، دو ناي :»اُجاج ِملْح هذا و فُرات عذْب هذا
 .يقظت و غفلت هدايت، و ضاللت قناعت، و حرص يقين، و شك رجا، و

 سحابي رجا و خوف ميان :داده قرار حاجزي دريا دو اين بين تعالي و تبارك خداي
 تباه را رجا و اميد خوشي خوف، تلخي كه داده قرار ظن حسن از حاجزي و استقامت از
 عذوبت شك، ملوحت كه داده قرار حاجزي معرفت از يقين، و شك درياي دو ميان .دنكن

 ضاللت، مرارت تا داده قرار حاجزي عصمت از هدايت، و ضاللت ميان .نكند تباه را يقين
 تا داده قرار مانعي تقوي از قناعت، و حرص ميان .نكند تباه را هدايت حالوت و شيريني
 حاجزي نظر مطالعت از يقظت، و غفلت ميان .نكند تباه را قناعت حالوت حرص، تلخي
 نهان، و دانندةآشكار اي رحمان، خداي اي .نكند تباه غفلت ظلمت را يقظت نور كه است
 است؟ آگاه كمال حد در اسرار اين به كسي چه تو جز

 در .است فيمختل معاني را مضطر .»السوء يكْشِف و دعاه اِذا الْمضْطَرَّ يجيب اَمنْ»
 آن .باشد شديدي درد دچار مادر رحم در كه است كودكي مضطر اين مراتب، از اي  مرتبه
 كودك آن درد از خدا جز مادر، نه شنود مي پدر نه را ناله اين و بنالد درد شدت از كودك
 تا فرمايد مي الهام مادر قلب به را درد آن داروي تعالي و تبارك خداوند .نيست آگاه كسي

 .يابد شفا مرض آن از كودك و بخورد است درد آن داروي كه غذايي از
 در متضادند، جوهر دو كه نفس مصطبة هم و است دل كعبه هم آدمي نهاد در

 دل كعبة بر اماره نفس كه وقتي .است گسسته هم از طريقت در و پيوسته بهم خلقت
 از دل كعبة و رسد بدو نظري قِدم جنات دار از و آيد در تظلم مقام به دل آن زند، شبيخون
 پيروز باطني و ظاهري دشمنان بر حق ياري به تواند مي سالك .مانَد مصون نفس آسيب
 معرفت كمال تا رساند اعلي حد به را خود ايمان مراتب و بردارد ميان از را حجابات گردد،
 .شود او نصيب

  رسد، كمال هب سالك بصيرت مراتب برخيزد، ميان از حق توفيق به حجابات چون
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 فَال اِمامكُم اِنّي النّاس اَيها« فرمود )ص( اكرم رسول حضرت .ديد نمي قبالً كه بيند آن
 .«خَلْفي مِنْ و اَمامي مِنْ اَريكُم فَاِنّي قَبلي رؤُسكُم تَرْفَعوا ال و بِسجودٍ ال و بِرُكُوعٍ تَسبِقُوني
 عنايت نوري »نَشاء منْ بِهِ نَهدي نُوراً جعلْناه ولكِنْ« فرمايد مي نيز تعالي و تبارك خداي

 گاه تجلي دلشان تا رسند ِ»اهللا بِاَخْالقِ تَخَلَّقُوا« مقام به و يابند راه آن واسطة به كه فرمايد مي
 .گردد حق جالل و جمال

 كماالت همه مبدأ معرفت،
 تمام مبدأ و است، نفساني هاي هوي ترك و حق به معرفت كماالت، همه مبدأ

 ,ها مفسده تمام اصالح راه بنابراين .است نفس حب و ايمان ضعف خدانشناسي، نقائص
 و نيكي از هرچه :فرمايد مي متعال خداوند .است نفساني هاي هوي ترك و حق به معرفت
 مِنْ اَصابك ما« توست نفس از رسد، تو به بدي از آنچه و خداست از رسد تو به حسنه
 .«نَفْسِك فَمِنْ سيئَةٍ مِنْ اَصابك ما و اهللاِ فَمِنَ حسنَةٍ

 شود، كامل دوستي و حب اين چون .آورد مي را خدا دوستي و حب حق، به معرفت
 چشم و گشته منقطع عالم همه از شد، منقطع خود از چون .كند مي منقطع خود از را انسان
 باطن از ازل نور آنگاه .شود پاكيزه و پاك طبيعت رجس از و بربندد سايرين و خود بر طمع
 .گردد الهي او قواي و اعضاء تمام و نموده طلوع قلب

 نفساني هاي جنبه كند، منقطع حق از را انسان نفس حب و نفس رؤيت خودبيني، اما
 از را انسان كه عملي و علم آن بنابراين .شود نفساني لذايذ مشتاق قلباً و نموده تقويت را

 مطلوب و صالح عمل و الهي نافع علم نمايد، دور شيطاني صفات و نينفسا هاي هوي
 عمل و علم نه ننمايد، مبرّي و پاك نفساني اهواء از را انسان كه عملي و علم اما .است

 .است شيطاني تصرف كه خدائي
 براي علمي چنان نيست، صالح عمل وقتي اما شود، اطالق معارف به علم گرچه

 قدم سلوك، و سير در ميزان .باشد فقهي شرايط جامع آن صاحب ولو نيست، سازگار روح
 علم علم، طالبان اي :فرمايد مي )ع( علي الموالي مولي حضرت .است الهي تفكر و حق

 .است حسد از برائت آخرش و تواضع آن اول است، بسيار فضايل داراي
 نفساني كاتمل و احوال بايد عمل و علم صاحب اينرو از تعقل، و تفكر به است امر

 از حد چه تا خود تخصصي و علمي رشته در ببيند دهد، قرار نظر تحت دقت به را خود
 .است رسيده اي بهره و ارث او به علم آن ملكات
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 كرده، روشن را او قلب اهللا معرفت نور آيا نمايد بررسي كه است اهللا الي سالك بر
 چندي خاطر به كه اين يا است؟ نموده پيدا محبت حق، جمال و جالل مظاهر و حق به آيا

 را حكما !كرده نگاه است، ابليسي نظر كه حقارت نظر به همه به اصطالحات، در ممارست
 حساب به را دانشمندان و علما ساير مفاهيم، و الفاظ مشتي به اتكاء با و دانسته قشري
 جانان رخسار نقاب و اهللا معرفت حجاب مغز، بي اصطالحات آن كه دريابد بايد او !نياورده
 .است

 نمايد، وارسته نفس اسارت از و دهد نجات دنيوي عاليق از را انسان بايد كه علم
 داده قرار شيطان تسلط تحت در و محبوس طبيعت زندان در را او كه شده عاملي خود
 صحبت الهي معارف از ظاهراً زند، مي محبت و عشق و ايمان منازل از داد بيچاره .است
 علت به موقعيت آن با ابليس .است خودپرستي بت و نفس زناي گرفتار خود اما كند، مي

 راه الهي معارف به كيفيت اين با خواهد مي چگونه او شد، دور قرب مقام از آدم بر تكبر
 !هيهات صد هيهات، يابد،

 نه علم آن كند، ايجاد خودبالي و سركشي فروتني، و خاكساري جاي به كه علمي
 اي پاره سرگرم و مفاهيم مشتي گرفتار بيچاره .است شيطان ماندة پس كه رحمان افاصة

 خواب از و كرده طبيعت چاه در رفتن فرو صرف را خود گرانمايه عمر شده، اصطالحات
 .است نشده بيدار غفلت

 او قلب در يادگارهايي چه علوم اين از كه ببيند بايد مفسر يا محدث فقيه، يا حكيم
 او در علم آن حاصل اگر .است شده حاصل او وجود شجرة در ثمراتي چه و مانده باقي

 به كه نخورد شيطان فريب و بكوشد آن حفظ در است، شكرگزاري و فروتني و تواضع
 .گردد دور قرب سرمنزل از و افتد هالكت

 بر كه اين نه باشد، قلوب منور بايد )ع( معصومين حضرات كالم و قرآن علم
 رسول حضرت .شيطنت و است جهالت همه صورت، آن در كه بيفزايد شيطاني صفات
 اعالم قرآن از پيروي در عقبي و دنيا در را او سعادت تضمين و بشر نجات )ص( اكرم

 .است آسماني دستورات ترين كامل حاوي كه فرموده
 و نطق و راست را زبان و نمايد خاشع را قلب گيرد، سرچشمه باطن از كه علمي

 و منْتَفَخ را دماغ خارج، از مكتسب علم اما .دارد باز انحراف و تلبيس هرگونه از را بيان
 و قُلُوبِكُم اِلي ينْظُرُ لكِنْ و اَعمالِكُم و صورِكُم اِلي ينْظُرُ ال اهللاَ اِنَّ« نمايد منحرف را زبان

اتِكُمنِي». 
 شمعا هوسيل و است، روح بي و جان بي ظاهري و تقليدي علم اند فرموده بزرگان
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 بايد نمايند؟ مي مشايخ از استفاده مريدان چرا كه گويد كسي اگر .است ماديات خاطر به و
 الْحكيمِ ضالَّةُ الْحِكْمةِ كَلِمةُ« اند فرموده چه ندارد اساسي و است شبهه اين كه دانست
 آن يابد هركجا پس است، حكيم گمشدة حكمت كلمة :»بِها اَحقُّ فَهو وجدها حيثُ فَاَخَذَها

 .آن به است سزاوارتر او كه برگيرد را
 با و كرده اصالح بزرگان اوامر با را خود روحي امراض كه كسي حال به خوشا

 شيطان و نفس بند از بزرگان، و اولياء حضرات دامن و الهي محكم ريسمان به تمسك
 .است گشته اولياء و انبياء سيرة به متصف و رسته

 آن از و باشد، مردم اكثريت قبول مورد كه شد علمي طالب يكس وقتي متأسفانه
 علم اين باطن در سير به موفق كه آن بدون نشيند، حديث و فقاهت مسند بر نموده تجاوز
 رسيده، معرفت كمال به كه نمايد گمان او شود، متحلي ها بدان عمل حليه به و گردد مقدس
 .اوست دنياي همه اينها و نداشته بر حق سوي به قدمي كه اين از غافل

 علوم اخذ از بعد و ننموده قصور وظايف، انجام و حقايق تحصيل در كه فردي اما
 موفق او كند، مي كوشش نفس تزكيه در و برده پي علم آن عمق به تفكر نتيجة در ظاهري،

 اصالح عمده زيرا است، جواني دوران از موفقيت اين شالودة .گردد مي جاوداني سعادت به
 جواني ايام در چه است، جواني نفس اصالح براي ايام بهترين .است جواني ايام در نفس
 .است تر نزديك فطرت به و كمتر نفس ظلمت و تر قوي انسان ارادة

 در كه اند نموده ضايع و داده دست از رايگان به را جواني ايام كه كساني بدبخت
 جواني در كه هست مشكالتي پيري در زيرا است، مشكل بسيار نفس اصالح پيري ايام

 و اصالح به الهي توفيق به و دانسته را آن قدر جواني ايام در كه جواناني بر خوشا .نيست
 .پردازند مي نفس تزكيه

 معرفت پرتو در تواضع
 اما .گردد ديگري يا و خود روحي و جسمي نقص سبب كه ندارد حق فردي هيچ

 نقائصي انسان اطالع بدون خودبيني، و هيخودخوا تداوم و غفلت خواب اثر در متأسفانه
 .آيد مي بوجود او روح و جسم در

 سبب نفس، به مفرط محبت و خودبيني .هستند خودخواه و خودبين مردم اكثر
 در كه نبيند، را خود عيوب تنها نه و بماند محجوب خود نقص درك از آدمي كه شود مي

  از و ودهـنم وهـجل بزرگ رشـنظ در ظاهري وماتـمعل و فضايل .نمايد جلوه كمال نظرش
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 .شمارد بزرگ خيلي را آن بيند آنان در عيبي اگر و گردد، غافل ديگران كماالت
 مرض اين چون و آيد مي پديد او در نقائصي مبتالست، كبر بيماري به كه كسي

 اين از اگر آدمي .رسد تكبر درجة به شود، توأم طغيان و سركشي با بدن ملك در روحي
 خود به گيري خرده با بلكه ببيند، هست كه چنان را خود و شود خارج حجاب و پوشش
 و ديگران به ظن حسن و خود واقعيت درك .دريابد را نفس احتياج و نقص و ذلت نگرد،
 به و آورد پديد سرافكندگي حالت او نفس در حق، جالل و جمال مظاهر و خاليق تعظيم

 .دهد دست فروتني و تواضع حال او
 و تقويت در تنها نه رذايل، و فضايل از اعم انسان روحي خصوصيات و صفات

 اهل تكبر .گذارد مي اثر نيز بعدي نسل در بلكه است، مؤثر انسان روحي و جسمي تضعيف
 تواند مي عوامل اي پاره ولي كند، مي سرايت نيز آنان فرزندان به اعتيادات تأثير همانند كبر
 است تواضع حميدة صفت معرفت، آثار جمله از .نمايد يتتقو يا و منهدم و تضعيف را آن
 .شود مي او اوالد و انسان روحي تقويت سبب كه

 :است مراتبي را تواضع
 در الهي افعال و صفات و اسماء ذاتي تجليات ادراك از ناشي الهي مقربين تواضع

 ودفرم (ص( اكرم رسول حضرت .است خود عبوديت ذلت و ربوبيت كمال مشاهدة و قلب
 ادراك هرچه .»لَه خَضَع ءٍ لِشَي اهللاُ تَجلَّي اِذا« فرمود نيز و »فيهِ فَتَجلّي آدم خَلَقَ تَعالي اهللاَ اِنَّ«

 و ترين عارف كه چنان .تر متواضع الهي پيشگاه در بيشتر، عبوديت ذلت و ربوبيت كمال
 .است احديت پيشگاه در موجود ترين متواضع )ص( االنبياء خاتم حضرت خلق، عابدترين

 چه .است الهي اولياء مقربين تواضع همان از تري نازل مرتبة نيز معرفت اهل تواضع
 باالتر مقربين و وصال اهل در معرفت مراتب و دارد فرق حضوري مشاهدة با معرفت مقام
 .است

 روشن حق نور با قلبشان كه است، الهي حكمت به رسيدن از پس حكماء تواضع
 .گردند مي متواضع خلق و حق براي شده،

 حدي تا كه است ايمان نور پرتو در متعال خداوند به علم اثر در مؤمنين تواضع
 خلق و حق براي نتيجه در و شناسند مي را خود گشته روشن نور آن با وجودشان
 .اند متواضع

  براي يـپوشش و حجاب هر زيرا است ريــتكب ع،ـتواض مراتب از هريك الـقب در
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 و است حق از غفلت و خودخواهي و خودبيني تكبر، مبدأ .كند مي ايجادي ريكب نفس،
 خدا بر توكل نفس، عزت و تواضع مبدأ اما .طغيان و سركشي اش ثمره و خودنمائي غايتش،

 .خدا غير ترك اش ثمره و حق در فناء غايتش، و است حق بر اعتماد و
 .صدر تنگي و صدر حشر جمله از است اسبابي و موجبات تكبر و تواضع براي

 و خودبيني اما .نشمارند بزرگ را خود بينند، كماالت و علم از هرچه صدر شرح صاحبان
 گر جلوه بزرگ نظرشان در بينند خود در هرچه آن صاحبان است، سينه تنگي از خودخواهي

 .دارند خويش موهومي كماالت ابراز به تمايل و شده
 دارائي، به تمايل خودخواهي، قدرت، و وجود اظهار سالك، سفر و اهللا  الي سير در

 .است صعودي سير از بازماندن سبب مقام، و رسوم به بندي پاي
 روحي ارتقاء .است سالك ركود و توقف سبب مادي، حظّ و بهره به توجه و التفات

 و معنوي، التذاذ به حتي نه و نمايد توجه مادي حظ به نه الهي رهرو كه است ميسر وقتي
 .است ترقي مانع نيز عمل رؤيت كه ننمايد رؤيت را خود عمل

 .باشد حق رضاي به كه بهشت، طمع و دوزخ آتش ترس از نه بايد عمل و عبادت
 از را سالك عاشقانه عبادت .است معبود به عشق فتور، آفت از بخش نجات عامل يگانه
 .شود مي ظاهر او در خشوع آثار آنگاه كرده، منزه و پاك اغراض همه شائبه

 معني حيث از خشوع اما است، هم به نزديك تواضع و خشوع معاني هرچند
 قرآن .است انسان معنوي زيباي هاي زينت از تواضع و خشوع حال .است تواضع از تر جامع
 »لِلرَّحمنِ الْاَصوات خَشَعتِ و« :دهد مي نشان گوناگون احوال در را خشوع مختلف معاني
 خدا، براي خشوع »هللاِ خاشِعينَ» نماز، در خشوع »خاشِعونَ مصلوتِهِ في« صوت، در خشوع

»وهجئِذٍ وموةٌ يصورت، در خشوع »خاشِع «تَرَي و ضةً الْاَراَنْ» زمين، در خشوع »خاشِع 
تَخْشَع مهقلب در خشوع »قُلُوب. 

 فاني او در و نديدن را خود يعني ظاهري نه است قلبي خاشعيت، و خاضعيت
 است افتادگي و فروتني معناي به تواضع لكن حق، در شدن ساكن ديگر عبارت به يا دن،ش
 .حق در افناء معناي به نه

 راست كسي باطني و روحي زينت ترين عالي .است قلب بودن سليم قلب، خشوع
 اَتَي منْ الّاِ بنُونَ ال و مالٌ ينْفَع ال يوم« باشد سليم قلب داراي حق، ارادة احكام به نسبت كه
 .«سِليمٍ بِقَلْبٍ اهللاَ

  ظاهري، لذات .است يــنفسان و ظاهري هم آنها لذات متوقفند، ظاهر در كه افرادي
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 سير باطن در و منصرف ظواهر از كه آنان اما .است مظلم و كثيف و جزئي و انفعالي
 .است مشرِق و لطيف و كلي و فعلي آنها لذات نمايند، مي

 نيست محبوب سخن شنيدن مهم آنان براي اند، رسيده وصال و يقتحق به كه كساني
 و يادداشت سخن زيرا .باشد مطلوب و محبوب دربارة سخن كه ندارند آن هوس و

 را حظ و كرده محجوب عين از را انسان آن، به شدن مشغول و شيء از است يادبودي
 شاد را خود آن، يتحكا با كه است محجوبان حظّ حظ، اين .نمايد مي تخيل به تبديل
 .نمايند مي

 هاست، اين امثال و حكمت و علم نرم، جامة لذيذ، طعام از آنچه آخرت و دنيا در
 .آويخت او جمال در و ترسيد خدا جالل از بايد اما .است تعالي حق جالل اثر از همه

 .گريزان اين از و آويزانند آن در الجرم اند، دريافته كفر جالل و اند ديده ايمان جمال عارفان،
 عافيت .موتند عقبات در ديگران اما اند، برده حيات حقيقت سرّ به راه معرفت اهل

 باشد، عافيتي ظاهراً را غفلت اهل از بعضي اگر .غفلت اهل با نه است معرفت اهل با واقعي
 از ظاهراً چه معرفت اهل ولي .قلبشان و روح در نه است جاري آنها تن در عافيت آن

 .است عافيت عين در مدام آنان جان نباشند، چه و باشند خورداربر عافيتي
 سالمت و صحت آنان ظاهر .گلخن درونشان و است گلشن آنها بيرون غفلت اهل

 در ظاهر در ولو معرف اهل اما .است آتش در جانشان كه صورتي در اندازد، خيال به
 .است مقيم نعيم در آنان باطن باشند، سختي

 هيهات اما .شد مي حاصل زبان در بود، قلب در كه لطافت همان به معاني كاش اي
 به تا شود مي چيده باغ از كه ميوه .است راه ها فرسنگ زبان سرحد تا قلب شهرستان از كه

 تا كه دل باغستان ميوة به گمان چه پس شود، مي عوض طعمش و رنگ رسد، خانه
 !است فرسنگ هزاران تن شهرستان
 خودخواهي و طلبي رياست ظواهر، و ماديات از دست بايد !سعادت طالب اي

 پايدار جهان اين .نگير قرار گل شهرستان در پرس، دل شهرستان راه سالك، اي .برداري
 .شود پوسيده و ريخته افتاده، همه بيني مي هرچه نيست

 وزد، تو بر ديار آن از نسيمي و گذرانند دل شهرستان به ترا اگر !قلب حبيب اي
 .كدام خوش و راحت و چيست گشادگي و روح كه انيد مي آنگاه



    85  =========================================عشق و محبت 

 عارفان صراط پل اخالص،
 حقيقت عالم وارد شده خارج اماره نفس عالم از معنا تمام به خواهد مي كه كسي

 رياضت، و زحمت اش الزمه نيست، اي ساده عبور اين .كند عبور موانعي از بايد گردد،
 هركسي .است همان صراط پل الهي، رفانع نظر از واقع در كه است نفس تزكيه و تهذيب

 موانع پل آن از توانند مي تهذيب و تزكيه صاحبان تنها بگذرد، صراط پل اين از تواند  نمي
 .شهواتند تابع كه آنان نه نمايند، عبور

 عينيه، فروض جملة از معكّفين جميع بر اخالق فضايل تحصيل و نفاق صفات دفع
 مقام از خروج و قابليت تضييع منشأ فضايل، مكارم به لقتخ و رياضت در تهاون و تغافل و

 خويش و نموده خود شعار را اولياء اطوار و اقوال كه است الزم حق طالب .است انسانيت
 مقام در مدام و نمايد خود پيشة همواره را تقوي برساند، كمال اوج به نقصان حضيض از را

 و آشكار در .داند خود به ناظر و اضرح حال هر در را الهي اقدس حضرت و بوده مراقبه
 توبه و استغفار به گناه، و اثم عروض تقدير بر و ننهد بيرون غرّا شريعت حدود از پا پنهان

 .كند مافات تالفي و پرداخته
 و شمارد غنيمت را وقت و نورزد غفلت اي لمحه لسان، و قلب به ذكرحق دوام از

 و دنيا كه است گرانبهائي گوهر ساعت، هر كه ندهد دست از را مهلت ايام بيهودگي به
 .نتواند برابري آن به مافيها

 حالي هيچ در و نكند فراموش حقيقي ولي به را امور واگذاشتن و توكل بايد سالك
 لهويات استماع از و نگهدارد لغو سخن از زبان .ننمايد اعتماد خويش تدبير و رأي به

 .دارد مضبوط و محفوظ حقيقي مالك رضاي يرغ از را خويش باطن و ظاهر و بوده برحذر
 آن از تخلف كه ،)ص(سيدالمرسلين سنية سنت و مبين دين شرايع به نمايد تمسك

 در اقتصاد و دنيا از رغبتي بي و زهد به كند ممارست .است هالكت موجب و ضاللت منشأ
 كثير، و قليل در ناس جميع از استغناء و عيش فضول به اشتغال از نفس ضبط و معيشت

 .است افالس سبب و يأس مورث آخرت، نسيان و حاضره مذلّت با خلق به احتياج چه
  خود عمل در خيري اگر و شام و صبح هر در كند نفس محاسبة به مداومت

 توفيق و دانسته خدا از را عظمي نعمت آن و آورده جاي به را الهي شكر كند، مشاهده
  آب به و كند، استعجال انابه و وبهــــت بر بيند خود اعمال در شرّي اگر .نمايد طلب زيادت
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 در .برهاند دنيات از را نفيس نفس نيك، اعمال به و گرداند پاك را دل ندامت و حسرت
 نوعي ريا كه زيرا نباشد، او نظر معيار حق غير خويش، اعمال در يعني كوشد، اخالص
 .واجب آن از اجتناب و است شرك

 مخلص را خود سالك كه بسا .ندهد دست هركسي به كه است صفتي اخالص
 او براي را باطل نفس، مكر كه صورتي در ماند، باقي خويش اشتباه اين در ها سال و پندارد

  .است داده جلوه اخالص لباس در را جسماني شهوت و حظ و حق، صورت به
 هبركند نفساني آرزوهاي ريشه كه شود حاصل وقتي كمال نحو به اخالص بنابراين

 اگر :اند فرموده كه اين .نيست ممكن اخالص حصول است، باقي نفساني آرزوهاي تا .شود
 كه است نكته اين به اشاره است، رستگار ورزد، اخالص را خويش عمر از لحظه يك كسي
 آگاه نفس آفات از كه صحابه از بعضي اينرو از .است دشوار و صعب امري اخالص، ايجاد
 و فريبكاري چگونگي كه خواستند مي )ص( اكرم رسول ضرتح از همواره بودند، شده

 .نگهدارند نفس شرور از را خود بتوانند وسيله بدين تا دهند شرح را نفس مكّاري
 و نرسد معرفت عاليه مراتب به نشود، منصرف نفساني عوالم از تا حق طريق سالك

 پياده راكب تا و است راكب منزلة به روح .نگردد سيراب روحاني عشق شراب جام از
 .ندهند راه سلطان بارگاه به را او نشود،

 نهاد، قدم وصال وادي بدين كه سالكي و است بسيار فراز و نشيب وصال راه در
 طهور شراب از جامي و آيد بجوش الهي رحمت درياي تا كرد بايد بسيار ناماليمات تحمل
 و حور و جنت عبادت از و است نظر كوته ظاهرپرست، زاهد .دارند ارزاني او به وصال
 .نيست حق رضاي جز همتش و است نظر بلند عارف اما .اوست منظور قصور

 سلطاني كمال و جمال آئينه «روحي مِنْ فيهِ نَفَخْت و« مقتضاي به كه ناطقه نفس
 شهوات، در انهماك و ظلمانيات شوائب و جسمانيات غواشي در انغماس سبب به است،
 و رياضت مصقلة را نفسي چنين .است نشسته او بر كدورات نگز و گرفته ظلمت و غبار

 .بزدايد دل آئينه از كدورت زنگ تا بايد مجاهدت
 معرّي ماديات شوائب از و مبرّي جسمانيات آاليش از كه است كسي صاحبدل

 خود از را علم اين انسان بايد .بكوشد باطني علم تحصيل و نفس تهذيب در و بوده،
 عالم از ليكن كشيدند، ها رنج و خوردند دل خون كه مردان بسا ي،ديگر از نه بجويد
 .طلبيدند خود غير از را علم اين كه اين سبب به نبردند بويي معنا
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 تر بزرگ سدي هيچ و نيست هستي از باالتر حجابي هيچ معرفت طريق در را عارف
 شكسته سر بر جز عزت افسر اند، داده كالهي همت خور در را هركسي .نه خودپرستي از

 .ندهند خودان بي دست به جز وصال و عشرت جام و ننهند، دالن
 هستي از و بريزد تعينات بپرهيزد، عقالني غير حقارت و غرور حس از عارف

 مراتب از عارف .درك را اشارات و كند ترك را مراتب مالحظه عارف .بگريزد موهوم
 كام او .رهد پرهيز قوة به طراتخ از و دهد تميز عارف .نشست وحدت سرير بر و رست
 .است بالكش عارفين شيوة عاشقي و است عاشق او نخروشد، زخمي هر به و نجويد خود

 نقش نه او نگيرد، دستي نميرد تا .ببرد راه را مردم آنگاه بمرد، خود اول كامل، عارف
 .نگذارد مجعول و ندارد مجهول او حلم، شخص و است علم مرد عارف .رنگ نه و گيرد

 تطبيق حق با را خود .نكند خود از تصرفي و دخل و باشد حق به و حق از همه آثارش
 خضر حضرت با را خود كه بود )ع( موسي حضرت بر كه چنان خود، با را حق نه دهد

 نه و گردد منقلب نعمتي به نه او سپرد، بينش به راه و نگرد حق چشم به عارف .دهد تطبيق
 .مضطرب نقمتي به

 نه عارف .مراد به خبران بي خود از كار و است كساد »منَم« متاع حقيقت بازار در
 .هست كه است همين بود، كه است همان بندد، رخ به اي پرده نه و گشايد رخ از اي پرده

 اينجا در كه بيار چيزي است، پر شمار بي هاي گنجينه از خزانه اين كه گفتند را عارفي
 حضرتت خزانه در كه چيست ,است ناداري هر از همنز تو ذات الها بار :گفت نيست،
 .حيراني و ناداني ناتواني، و ناداري افتقار، و ذلت انكسار، و عجز :آمد خطاب نيست؟

 عارفان كالم درك راز
 حساس نقطة زيرا منطق، و عقل با تنها نه دارد كار و سر قلب با اصل در عارف

 .باشد قلب هاي خواهش موافق و ماليم كه دارد كلي اثر سخني .است قلب انسان،
 غالباً او .اوست زنگار زدودن و قلب و باطن تصفية براي دين كه است معتقد عارف

 كه را آنچه .كند مي استدالل قلب با پردازد مي هم استدالل به اگر و دارد كار و سر عشق با
 مدد و عشق پر با عارف رسد، بدانجا بايد موشكافي و كندي و خشونت با عالم و فقيه
 اندر آنچه و رسد باالتري مقام به و بگذرد آن از خواهد مي شور و عشق نيروي و ذوق
 .شود آن آيد، نمي وهم



   سفر به كعبة جانان  =======================================  88 

 شود، حكمت و فلسفه وارد و كند صحبت معقوله امور از خواهد مي اگر عارف
 آسمان از را فلسفي مسائل عارف .شود نزديك قلب به كه دهد مي سوق راهي به را مطلب

 زمين بر اند رسانيده بدانجا بسيار كوشش با ها قرن طي در حكماء و فالسفه كه آن عظمت با
 كه مشكلي لغات و الفاظ و طنطنه پر تعبيرات و اصطالحات و ظواهر بند و قيد از و آورده
 حكيم به منحصر آن در بحث و نيفتد عوام دسترس در علم تا اند برده كار به عمد به گاهي

 و ترين كامل و انداخته دور را كننده خسته زوائد و ساخته رها را خود شود، عالم و
 .كند مي بيان قلب زبان به را آن و گرفته را معاني ترين شامل

 عمل حال عين در و دهد مي ترجيح جوارح و اعضاء عمل بر را قلب عمل عارف،
 :گويد رفعا ديگر عبارت به .داند مي قلب عمل را اساس ولي كند، نمي ترك نيز را جوارح
 .برانگيزد دل كه است آن اعمال بهترين و است قلب حيات، اصلي عضو

 در شخص فالن كه گفتند را عارفي .ظواهر نه است قلب آدمي شخصيت معرف
 گفتند .رود مي مغرب به مشرق از لحظه يك در هم شيطان :گفت .رود مكه به شب يك

 انجام را عمل اين آن، از تر عجيب هوا در مرغ و آب در ماهي :گفت .رود مي آب در فالني
 در را او عمل تا نشسته درهوا و گسترده آب بر سجاده كسي ببينيد اگر گفت نيز و دهد؛ مي

 .نخوريد فريب نبينيد، نواهي و اوامر
 نيست مادي شيء خدا زيرا نيست ممكن ظاهري حواس با خدا معرف به رسيدن

 و وعقل است نامحدود خدا چه، نيست ممكن بايد كه چنان نيز عقل با شود، محدود كه
 پيش و سازد، جامد را وجدان تنهايي به نيز الفاظ و قوالب و ظواهر .محدود انساني منطق
 و ساخته مقيد اسم در را انسان و پوشاند مي تهي ميان كلمات ابرهاي با را جو حقيقت فكر
 .سازد مي دور مسمي از

 .خاموش او و گويد سخن او سر زا تعالي حق كه است آن كامل و واقعي عارف
 ايم كرده اخذ جاويدان زندة از را علم ما ولي اند، گرفته مردگان از را علم مردم :گويد عارفي

 .گوئيم حق از ما لكن گويند، سخن حق به همه .ميرد نمي هرگز كه
 باطن علم به عالم .گويد ظاهر اهل با خويش علم كه ظاهر به عالم :قومند سه علماء

 بر را علمش كه باشد حق و او ميان علمش كه عالمي و .گويد آن اهل با خويش لمع كه
 و حال علم بسوي قال علم از را سالك كه است كسي استاد ترين كامل .گفت نتواند كسي
 .آورد عشق

  از اريــــبسي ليكن است، فهمانيدن ايشان مراد و دارند حقايق بيان بر سعي عارفان
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 گرچه .كند تحمل و بشنود تواند نمي هركسي را اي پاره و شود اداء كه ندارد لفظ مطالب
 نزد حقيقتش و است لفظي اند فهميده آنچه كه اين از غافل اند، فهميده كه كنند خيال بعضي
 .دريابند ايشان مكتب از را حقيقت اين بايد است، وصال اهل

 كه است رسومم جاها بعضي در .باشد ظاهر از بيشتر بايد باطن بر سالك توجه
 گرد يا و سازند، مي استوار گل با را آن دنبالة و گذارند مي خاردار هاي بوته باغ ديوار باالي
 .نيابد راه بدان رهگذري هر و گردد معلوم ملك حدود تا كشند مي خاردار هاي سيم باغ

 چه .زدسا مي محدود را معني كه جهت آن از اند كرده تشبيه خار هاي بوته آن به نيز را سخن
 به نسبت باز باشد بليغ و فصيح لفظ هرچند لفظ، قالب در است معني و فكر تنزل لفظ،
 به آن وسيله به انسان كه است عالمتي لفظ، .است كوتاه و ناقص جان، و دل در آن ظهور
 اشجار كه اين بر است اي نشانه خاردار هاي بوته كه همچنان شود، مي هدايت معني سوي
 !كجا؟ خار بوتة و كجا مزرعه و باغ ولي است، موجود باغ اين درون در

 كمال به مراقبه اين چون و كنند مي حاصل اشراف ياران باطن بر مراقبه در عارفان
 قوت روحي مناسبت اين چون و خوانند؛ مي لفظ واسطة بي را يكديگر درون نقش رسد،
 ورق واحد، آن در نفر دو است ممكن و گردد متجانس فكر و انديشه نوع گيرد، تمام

 .برخوانند را يكديگر انديشه
 زيرا .است سپاسگزاري و شكر بسي جاي آيند، مي در تكلّم مقام به عارفان وقتي

 .هستند سوزان قلب صاحبان آنان نيست، عادي افراد كالم با قياس قابل عارفان كالم
 يزلي لم ايخد با ارتباط اثر در كالمشان )ع( اطهار ائمه و انبياء حضرات كه چنان

 حق با مرتبط نيز اند، درآمده تسليم مقام به كه عارفاني يعني سوزان دل صاحبان است،
 آنجا از آنان كلمات تمام ولي باشد، مطالعه و مقدمه بدون كالمشان ظاهراً كه بسا .هستند
 .باشد سوزي دلشان در كه دارند را عارفان از يابي فيض توفيق افرادي .شود مي ناشي

 او مندي بهره رسيده، اعلي حد به آن سوزش و گشته سوزان دل صاحب كه سالكي
 است، نامفهوم اي عده براي حق طريق عارفان كالم اما .است ديگران از بيش كالمي چنان از

 .نيست سوزي را آنان زيرا
 و صعوبت غايت در ايشان رموز و اسرار شناختن و اصل و عارفين كالم فهميدن

 حكمت ايشان اكثر چه باشد، نداشته مسلوك ايشان طريقة كه سيك براي است دشواري
 آن از را فروع ننمود، استوار هو كما را آن اصول كه كسي .اند نهاده كشفي اصول بر را خود

 نكشيد، اخروي و دنيوي تعلقات از را نفس عنان هركه و .كرد نتواند استخراج و استنباط
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 ايشان رموز حل و سخنان ادراك الجمله في .نچشيد ايشان سخنان حالوت جانش كام
 .نيست خبري آن از را علماء و حكماء اكثر و نفس، شناخت به است موقوف

 تيسير صورت باشد، مقصور صِرف بحث بر همتشان همگي كه علمائي و حكماء
 كه بخواهد و باشد آن ورود طالب و كند حكمت تحصيل ارادة كسي اگر .اند نپذيرفته
 از است، قدسيه انوار آئينه كه را دل فضاي بايد نيابد، راه دل رياض به شبهه و شك سموم
 صورت اين در .گرداند مصفّي و خالص و پاك خدا براي را خود و بپردازد غير صور زنگ
 .برساند حكمت و نفس شناخت به و گرداند بلند را او مقام متعال خداوند كه است اميد

 .ماند مختل او كارهاي غالب نشد، متمركز و جمع كسي حواس اگر دنيايي امور در
 ديگر نكتة .بود خواهد چنين اولي طريق به اخروي امور است، چنين دنيوي كارهاي وقتي
 ولي يابد، انجام هم فكر بدون برخي حتي و باشد جبلي و فطري دنيوي كارهاي بسا كه اين
 بدان فراواني آيات در و بوده مترتب تفكر بر بسياري آثار .است تفكر مستلزم باطني امور
 .است شده امر

 از واالّ كند تفكر خويش امور كليه در بايد مؤمن و است ايمان شروط از تفكر
 و آفريده رنگ بي را روح تعالي حق .گرفت نخواهد تعلق او بر قدسي روح بوده غافلين
 كه چنان ،گيرد مي خود به ايمان يا كفر رنگ كه است عقالنيه و نفسانيه اعمال از روح رنگ
 .«مؤْمِنٌ مِنْكٌم و كافِرٌ فَمِنْكُم خَلَقَكُم الَّذي هو« فرمايد مجيد قرآن در تعالي حق

 صورتي تعالي خداوند كند، آن بر مداومت كه كسي است، روح اعمال از تفكر چون
 نهما به متشكل و صبغ همان به مصبغ روح و كند مي القاء وي به او فكر شكل به معني از

 تفكر بي عملِ ولي گرشود، جلوه باطنش و ظاهر به گذرد انسان فكر در آنچه .گردد مي شكل
 .روح بي است قالبي و جان بي است حركتي

 و فصول، و كتب و كالم در متفرق ليكن كنند بيان حق طريق عارفان كه مسائلي بسا
 و كالم با بايد ود،شن كه اي كلمه هر حقيقت طالب .نمايند اي نكته به اشاره يكي هر در

 تا نمايد ضم خويش استاد ديگر كتب معاني به را كتابي هر معاني و داده ربط ديگر مسائل
 .آرد بدست بزرگي و مهم بسيار معناي بتواند آنها در تفكر و تعمق با

  اخبار در و است طاعات افضل و عبادات اشرف از عارفان كالم در تفكر
 است، نهفته شماري بي معاني نيز قرآن آيات در .است دهش آن بر بسيار ترغيب و تحريض

  به دانشمندان و عارفان گفتار و حق درگاه محبوبين و الهي كالم محفلي هر در اما
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 سالكان قلوب بر محيط آيات معاني عارفان، و بزرگان محضر در .است گر جلوه نوعي
 و بيان قابل ظاهري لفاظا و حروف با آن باطني معاني برخي اظهار كه بطوري گردد، مي

 .نيست شمارش
 گر جلوه نوعي فردي هر ظاهر و باطن ديدة قبال در اي جمله و كلمه هر اصوالً

 به كار و كسب و ستد و داد زيان كسبه، و تجار مجلس در زيان كلمة ذكر از مثالً .شود مي
 به كمال حد به آنها توجه صاحبدالن، و فضال و عرفا محفل در اما .گردد مي متبادر اذهان
 .است بطالت و نافرماني و غفلت زيان

 مستي و مي به را آنها هرگز عارفان، و صاحبدالن حضور در مي و مستي كلمة ذكر
 به چيزي ديوانگي و جوئي عربده از غير خمر، و شرب اهل نزد ولي ننمايد، متوجه ظاهري
 حكمتي، سخنان و الهي كالم استماع محض به حق طريق عارفان لذا .نكند خطور آنان ذهن
 .شوند آن معنوي جاذبه مجذوب و گردند واقع محاط معاني آن قبال در

 شده جمع آن در معرفت اهل كه نيست مقدسي محفل از تر عظيم نعمتي حقيقت در
 خاص نظر و رحمت و فيض از محافل چنان تقدس .باشد حق آنان، توجه و بحث محور و

 و ايمان محفل، آن شمع كه است قائل ارزش محافلي به اسالم مقدس دين .است تعالي حق
 جستجوي براي باشد حق عشق از ماالمال دلهايشان كه معرفتي اهل و باشد، حق به توجه

 قليلي افراد آنان البته .گردند جمع آنجا در رحمان خالق به وصال و تقرب و عرفان كيمياي
 محسوب واقعي عارفان جرگة در و اند رسيده كمال حد به الهي توفيق و نظر به كه هستند

 مقدمة .بدورند عارفان جرگة از خودند، معلومات به متكي تنها كه افرادي اما .شوند مي
 و رياضت و فضايل به تحليه و رذايل از تخليه و تزكيه و تقوي واال، نعمت اين ادراك

 .است الهي توجه شمول و حق راه در مجاهدت
 از او .نيست الهي كمال و جمال جويجست و حق جز هدفي را حقيقي عارف

 خرسند كسي مدح از نه عارف .نمايد نمي ماديات استقبال هرگز شده منصرف اهللا ماسوي
 .درهم فردي، قدح از نه و شود

 آن علم كه بپرداز، اي دانسته آنچه از خاطر و بينداز خود معلومات :اند فرموده بزرگان
 عارفي از .است لفظي تصنعات گرفتار عارف، غير عالم اما .برهاند خود از را مرد كه است

 .نديدم را خود كه آنجا :فرمود ديدي؟ كجا در را خدا كه پرسيدند
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 تفكر آئينه در معرفت
 براي است بصيرت طلب تفكر، .است بصيرت الهي، عارف و سالك اصلي سرمايه

 سالك .است ياله اسماء و صفات و آيات در سير كمالي، مرحلة در تفكر لذا .مطلوب درك
 موجب معنوي اخبار اين چون .گيرد مي معنوي اخبار آنها از و كرده نظر الهي آيات در

 كه چنان است پسنديده و ممدوح تفكر، جهت اين از است ايمان و معرفت تقويت
 (ع( اميرالمؤمنين حضرت .است سال يك عبادت از بهتر ساعت يك تفكر :اند فرموده

 قلب نور :فرمايد مي )ص(اكرم رسول حضرت .ساز متنبه و آگاه ر،تفك با را قلب :فرمايد مي
 .است تفكر از بصير

 سرمه اين از قلب چشم بر قدر هر .آن سرمة تفكر، و است قلب چشم ديد بصيرت،
 .است قلب چشم بصيرت قوت براي تفكر، به امر همه اين .گردد مي زياد آن ديد بكشند،
 .دهد مي تميز صواب از را خطا و است آگاه نفس احوال به بصير

 ذات گاه .آثار و صفات ذات، :باشد اصل سه اين روي در است ممكن فكر دوران
 تفكر است ممكن سالك .او آثار هم گاهي و او صفات گاه است، تعقل و تفكر مورد شيء
 در يا و هستند او ذات عين كه او صفات در يا و احديت، حضرت كبريائي ذات در كند
 .او آثار

 چيزي او ذات حقيقت از فكر نيروي ندارد، مطلوبي اثر الهي كبريايي ذات در فكرت
 براي را فكر نيروي عقل و است عقل خادم فكر .نرسد جائي به زمينه اين در و نكند درك
 راه بدانجا تواند مي چگونه فكر ندارد، راه بدان خود عقل، كه جائي .فرستد مي خبر اخذ
 چيزي حق، كبريايي ذات به اما شود، محيط بدانجا كه گيرد يم خبر جائي از فكر يابد؟
 .است محيط اشياء كل بر او و ندارد احاطه

 در كه زيركي خردمندان و كنند نمي ادراك را او اقدس ذات عاليه، نعمت صاحبان
 از احديتش جمال .يابند نمي در چيزي او ذات حقيقت از خورند، مي غوطه فكر درياي

 مبارزان .معرّي اذكار مالبسة زخمت از صمديتش جالل و مبرّي، ارافك مالحظه وصمت
 او تعريف در را معرفت عرصة سابقان و تنگ، عبارت مجال او وصف در را فصاحت ميدان
 از معرفتش و عزت ساحت و متعالي حواس مناولة از ادراكش رفعت پايه لنگ، اشارت پاي
 و دهشت و حيرت باريتعالي، ذات در تفكر نتيجة .خالي افهام، تعرّض و اوهام تردد

 تفكر احديت ذات در و خدا هاي نعمت در كنيد تفكر :اند فرموده كه چنان است، اضطراب
 .نكنيد
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 است، ممكن غير او ذات وصف كه ترتيب همان به اوست، ذات عين الهي صفات
 .بشري طاقت قدر به تفكر با صفات در سير اِالّ نيست ممكن نيز او صفات وصف

 اراده، علم، قدرت، عظمت، به سالك آشنايي موجب حدي تا الهي، صفات در سير
 است، رباني افاضات و اشراقات اثر در آشنايي اين .گردد مي متعال خداوند عزت و احاطه

 احوال از تجليات، چنان با سالك .نمايد مي تجلي سالك در اسمي عنوان تحت صفتي هر و
 آن از قبالً كه شود مي واقف اموري بر و شود مي عمطل ديگران احوال از حدي تا و خود
 .«يعلَم مالَم الْاِنْسانَ علَّم« نبود مطلع

 الهي اسماء ،)ع) علي اميرالمؤمنين حضرت فرمودة به و است نامتناهي الهي اسماء
 حساب به عالم موجودات كه چنان .است آنها اركان و وجود عالم موجودات تعداد به

 در سيرش كمال، طريق در سالك .است خارج عدد و حساب حد از نيز الهي ءاسما نيايند،
 برخوردار صفاتي و افعالي اسمائي، تجليات از كه است باريتعالي حضرت صفات و اسماء
 .گردد مي

 اسماء يا اسم از مقصود ولي آيد، نظر به ظاهر عالم صور از صورتي اسم ظاهراً
 نسبت به مجرد غير يا مجرد از اعم موجودي ره .صورت به نه معناست به توجه كمال

 و اجمال به اشاره نه اسماء، تعليم از منظور اما .داراست را الهي انوار از نوري قابليتش
 .است تفصيل به توجه كمال به اشاره كه موجودات، كل در متجلي نور به توجه

 موجودات اشرف در بايد مسلماً را نوراالنوار يا مطلق نور تفصيلي و كمالي مشاهده
 نور آن از مالئك در گرچه .است برتر و غالب موجودات ساير بر نورش كه كرد، جستجو

 به رسد؛ نمي كائنات اشرف مقام به هرگز آنان مرتبة و مقام ولي دارد، وجود اعلي مرتبه در
 سير در كائنات تمام از و دارد حق انوار به توجه كمال و رود مي حق راه كه انساني مقام

 سبب تنها نه سالكي چنين به نسبت شيطاني حمالت حتي .گردد مي مند بهره خود كمالي
 اثر در انسان .است او باطني استعدادهاي و قوا تقويت موجب كه نيست، معنوي تضعيف
 و حق ناحيه از الهامات و علوم منزل او قلب كه رسد مي مقامي به مجاهدت و رياضت
 الهي نور آن تقويت وسيله شيطاني حمالت مقام، آن در و گردد مي او عقل تغذيه سبب
 .است

 همه از بيش اول مرتبة در وحي بيت اهل حضرات پاك ارواح بشر افراد ميان در
 و است مظهري را الهي اسماء از هريك .داراست را الهي انوار و معاني پذيرش استعداد
 توجه بدون .كرد مشاهده توان مي مقدس ذوات اين در را الحسني اسماء اكمل و اتم مظهر
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 از ذوق و شوق چه .آيد وجود به ذوقي و شوق انسان در كه است محال الهي، انوار آن به
 مقدس قلوب آن در تعالي حق مقدس نور مشاهدة به منوط آن حصول و است قلبي علوم
 .است

 عالم ظلمت، و نور واقع در .دارد قرار ظلمت الهي، صفات و اسماء نور مقابل در
 مشاهده الهي درگاه محبوبين آن در توان مي كمال حد در را عالَم آن .است ومعني تصور
 تمايل نفس كه مقداري به اما .شد دور ظلمت عالم از نور، عالم به توجه و تقرب با و نمود
 و صفات طالب پس .گردد مي دور معني عالم از اندازه همان به يابد، مي صورت عالم به

 آنان وجود در را اسماء معاني و زده چنگ الهي مقربين مقدس دامن به تنها بايد اسماء علم
 .بيابد

 نهايت بي آن جوالن و سير ميدان و زياد احوال، و اعمال معاني در تفكر مجال اما
 محرك داراي دو هر شود، مي حالي واجد كه آن و پردازد مي عملي به كه كسي .است وسيع

 ممكن هست، اثري و نتيجه عمل، و حال هر در .ددارن مقصودي و منظور و اند مسبب و
 وسط يا اول در سالك سير و بيجا، و مقبول غير يا باشد بجا و مقبول عملي و حالي است

 از را صواب آنها، در سير با سالك و تفكرند زمينة موضوعات اين همه .باشد سلوك آخر يا
 .دهد مي تشخيص را عمل و حال كيفيت و خطا

 اسارت قيد از متفكر و بوده آزاد كه كند سير مراحل اين در تواند مي وقتي فكر البته
 نفساني، شخص .است هوي بند نيز او فكر است، نفس گرفتار كه كسي .باشد رسته نفس

 و مقيد و پست فكر .است روحاني هم فكرش روحاني، انسان و است نفساني فكرش
 خبر و بگيرد خبر جائي از و كند صعود عاليه مراحل در تواند نمي نفس، هواي به مشوب
 .نمايد نظر اظهار افراد اعمال به نسبت و دهد

 ظهور سالك در الهي تجليات نفس، تصفيه و تزكيه و پرهيزكاري و تقوي نتيجه در
 و شكسته هم در را نفس قدرت تجليات، اين .كند مي روشن را او ضمير و باطن و كرده
 .گردد مي حكمفرما حق سالك، باطن در ممقا اين در .بندد مي را او پاي و دست

 نبود، او علم به عالم ولي كرد مصاحبت )ع( خضر حضرت با )ع( موسي حضرت
 خضر حضرت كه اين تا شد واقع موسي حضرت ايراد مورد خضر حضرت اعمال لذا

 جانب از خضر حضرت احوال و اعمال بررسي و مطالعه .»بينِك و بيني فِراقُ هذا» فرمود
 ناحيه از امر اين انجام ولي .باشد نمي او علم به عالم چون نيست روا موسي رتحض
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 است صحيح وقتي احوال، و اعمال مورد در قضاوت چه .رواست و صحيح خضر حضرت
 .باشد لدنّي علم به عالم مقامي در بلكه رسيده، كمال به مورد آن در نفس كه

 علم از هم ديگران ،)ع) اطهار ائمه و ياءانب از غير آيا كه آيد مي پيش سؤالي اينجا در
 متعال خداوند »اهللاُ يعلِّمكُم و اهللاَ واتَّقُوا« كه است اين پاسخ نه؟ يا شوند مي برخوردار لدنّي
 .دل قابليت و استعداد نسبت به دهد، مي تعليم را همه

 الْاِنْسانَ قْنَاخَلَ لَقَد» فرمايد مي كه است اسالم مكتب تربيت، راه بهترين حقيقت در
 پست مراتب از تا كرديم رها را انسان يعني »سافِلينَ اَسفَلَ رددناه ثُم تَقْويمٍ اَحسنِ في

 .نمايد عروج مطمئنه نفس درجات ترين عالي به اماره نفس و حيواني
 مراتب از و گذارد قدم انسانيت و تربيت كمال مرتبة و مقام به بخواهد كه كسي

 تا .كند سير را مراحلي بايد نمايد، عروج مطمئنه نفس مرتبة به اماره نفس و انيحيو پست
 .نمايد سير را مراحل آن بتواند كه است محال نشده، موحد قلباً فردي

 .افعالي و صفاتي اسمائي، ذاتي، توحيد است، توحيد الهي مكتب در درس اولين
 صفاتي توحيد در .صفت صفاتي، حيدتو و عمل افعالي، توحيد و است علم اسمائي، توحيد

 ولي است كامل علم اسمائي، توحيد در .دارد وجود علمي نقص ولي هست صفت حدي تا
 و شدت را فوق مراتب از هريك .دارد وجود فعليت افعالي، توحيد در ولي نيست، فعليت
 توحيد مرحلة به و كرد طي را صفاتي و ذاتي توحيد مراحل عارف وقتي .است ضعفي
 حق صفات مظهر گذاشت، قدم ـ است انساني نفس درجة ترين عالي كه ـ افعالي و ائياسم
 .رسد مي انسانيت كمال به و گردد مي

 قدم صفاتي توحيد مرحله به كه كسي .است رحمانيت الهي، صفات جمله از
 تمامي به آفتاب مانند حقيقي عارف .است مهربان و گستر سايه خاليق به نسبت گذارد، مي

 به را همگان فرموده، عطا او به خداوند كه حكمتي و معرفت و علم از و نموده تابش خلق
 كرده، نور كسب ازلي خورشيد از ماه مانند يا و نمايد؛ مي مستفيض آنان شأن مراتب نسبت

 .كند مي نورافشاني مستعده قلوب به
 ودوج اسالم مقدس شرع نواهي و اوامر در الهي سلوك و سير مراحل ترين عالي

 معنا هزاران آن مكروهات و مستحبات محرمات، واجبات، از هريك در زيرا دارد،
 .است نهفته

 اين آورد، مي ايمان استماع محض به و است متوجه احكام ظاهر به كه فردي
 به عمل و اعتقاد بر عالوه كه افرادي ولي .است معرفت از اي مرتبه خود نوبة به تصديق
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 آنان براي سيري مرحله هر در برند، مي پي آن معنوي اتبمر و باطن به احكام، ظاهر
 به مجاز عالم از هنوز كه اول گروه با دارد عميقي تفاوت اينان معرفت لذا شود، مي حاصل
 .اند نگذاشته قدم حقيقت، عالم

 تقليدي ايمان باطن، از حقيقت اهل و كنند خارج از معاني استخراج ظاهر اهل آري
 خود به مربوط باطن مطالعه .بود مستبصر بايد مسئله هر در لذا اشد،نب اعتباري چندان را

 بين كه بپردازد عوايقي و حجب رفع به كه است مقدور كسي براي امر اين و است، انسان
 .است آورده بوجود خدايش و خود

 معرفت مراتب
 مقامي در حسي، معرفت نام به مقامي در معرفت :است مراتبي را اصول به معرفت

 وصالي يا كشفي معرفت نام به مقامي در و شهودي معرفت مقامي در استداللي، فتمعر
 .رسد نمي وصال و كمال به ننمايد سير را آنها فرد تا كه است،

 مرتبة به كه آن ديگر .بشنود سلوك و سير از نامي تنها سالك كه است اين اول مرتبة
 فاني و رسد فناء مقام به سرانجام و ببيند، را او شهود و عيان به سپس و برسد استدالل
 .معشوق در عاشق فناي گردد،

 .ببيند مطلق حق آثار از را اثري هر موحد كه اين يكي :دارد مراتبي سالك توحيد
 صفات از صفت كدام اثر اين بداند ببيند، مطلق فاعل از اثري كه موقعي كه آن ديگر مرتبة
 صفت اين تجلي در را الهي مراد باشد، تر ويق هم اين از او معرفت و ايمان اگر .است الهي
 مشاهده خود معرفت آئينه در را الهي علم تكامل، و ايمان تر عالي مراتب در .بيند مي
 اين از .شود خارج وجود دايرة از بلكه معرفت، و علم دايرة از عارف موقع آن در .نمايد مي
 است، الهي علم قيام برابر در جهل وجود قيام حقيقت در معرفت، :اند فرموده بزرگان رو

 عرَف منْ« اصل به بنا چه مشهود، و شاهد اوست معروف، و عارف اوست حقيقت در يعني
،هنَفْس فَقَد رَفع هبواقع، در .رسيد خدا به توان مي نفس، معرفت به رسيدن از پس »ر 

 .باشد زلنوا و حوادث و افعال تفاصيل صور در بايد الهي صفات و ذات معرفت
 باشد، تشبيه نفي و تشبيه مالحظه بدون بايد الهي ذات براي صفت اثبات در سالك

 تكامل به ننمايد سير را مراحل اين فردي تا نگردد؛ تعطيل به منجر كه تشبيهي نفي
 .رسد نمي

  هر عارف سالك يـيعن .شواهد بر است صفات ارسال علم، از بعد تكامل اول مرتبة
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 از صفت كدام به مربوط وارد، شاهد كه دهد مي تميز شود، مي حاصل او براي كه صفتي
 .شود مي حق صفات مظهر باشد، كمال مرتبة در ايمانش كه مؤمني چه است، الهي صفات

 و ها واسطه همان وسايط از مقصود مدارج؛ بر است وسايط ارسال دوم، مرتبة
 امور و احكام ظواهر در كه افرادي اما .رساند مي مدارج به را سالك كه است هايي درك
  .نمايند طي را مراحل آن توانند نمي اند، مانده

 تفكر الهي احكام باطن در كه فردي .معالم بر است مدارج ارسال سوم، مرتبة
 و عالئم منزله به واقع در مدارج و وسايط .شود مي حاصل معنوي سير او براي نمايد، مي

 .كنند مي راهنمايي خبر و وحي منبع به يعني معالم بر را او كه اند حق طريق مركب
 در الهي ياري به نكرده قناعت امور و احكام ظاهر به تنها حق، طريق عارف بنابراين

 .گردد مي نايل هدف به نموده سير را حق مدارج و مراتب احكام، باطن
 آن به وسيله نيست، مقام را استدالل نيست، راه را شاهد معرفت، كمال مرتبه در

  :است ركن سه را معرفت اين .رسد تواند ينم
  .قرب مشاهدة ـ اول ركن
  .علم از صعود ـ دوم ركن
 .جمع مطالعة ـ سوم ركن
 .نيست شواهد رؤيت و وسيله با واصل عارف براي معرفت حصول مرتبه، اين در

 از عارف معرفت، از حد اين در .توحيد بحر غريق و است معرفت بحر در مستغرق عارف
 همان ماند، اثري عارف انانيت از اگر مقام اين در .است شده خارج اسم از و ذشتهگ علم
 .كشاند مي علم و شاهد و استدالل به را او اثر

 .نيست باقي اثري او انانيت از است، سالك كامل فناي مقام كه وصال مقام در ولي
 معرفت در او .حق معرفت به يابد مي اختصاص او معرفت گشت، فاني عارف وقتي پس
 .اوست ذات دليل او ذات چون ندارد، احتياج دليل به حق

 هرقدر .است عشق آتش التهاب موجب و محبت ازدياد سبب معرفت حصول
 معرفت اگر شود، پيدا خدا معرفت از خدا محبت .گردد زياد نيز محبت شود، زياد معرفت

 تجلي و افاضه اثر ت،معرف كه طوري همان .بود خواهد كمال به نيز محبت بود، كمال به
 .است الهي عنايات و افاضات از نيز محبت و عشق خداست،

  دل در خود انوار به كه يـتوآن پروردگارا :كند مي عرض السالم  عليه حسين حضرت
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 دل از را اغيار تو و .شناختند يگانگي و وحدانيت به ترا كه اين تا كردي تجلي دوستانت
 به و نگيرند دوست را كسي تو جز و ندهند دل كسي هب تو جز تا كردي بيرون دوستانت

 .نبرند پناه تو غير
 :است فرموده ياد آتش شش از مجيد قرآن در تعالي و تبارك خداي
يتُم« معيشت آتش ـ اول  «تُورونَ الَّتي النّار اَفَرَاَ
 «ناراً جعلَه اِذا حتّي انْفُخُوا قالَ« معونت آتش ـ دوم
 «طينٍ مِنْ خَلَقْتَه و نارٍ مِنْ خَلَقْتَني« مذلت آتش ـ سوم

 «كَفَرُوا الَّذينَ اهللاُ وعدها اَلنّار« عقوبت آتش ـ چهارم
 «اِبراهيم علي سالماً و برْداً ناركُوني يا قُلْنا« كرامت آتش ـ پنجم
 «ناراً آنَست اِنّي« معرفت آتش ـ ششم
 نظام معونت، آتش از القرنين ذي .ردندگ مي مند بهره معيشت آتش از خلق عامة

 .يافت عذاب مزيد عقوبت، آتش از كفار .يافت لعنت مذلت، آتش از ابليس .يافت واليت
اً قَرَّبناه» مقام به معرفت آتش از موسي .يافت سالمتي كرامت، آتش از ابراهيم رسيد »نَجِي. 

 در »بِعبدِهِ اَسري« بود؟ چه اول )ص( رماك رسول حضرت .»نَجِياً قَرَّبناه« آخر بود، ندا اول
 .«اَدني اَو قَوسينِ قاب فَكانَ فَتَدلّي دنا« بود چه آخر ،«الْمنْتَهي سِدرةِ عِنْد« بود چه اوسط

 .درخشيد مي برق ناليد، مي رعد باريد، مي شدت به باران شبي ديد موسي حضرت
 باالي در كرد، نگاه طور سوي به .توانستن لكن آرد بدست آتشي تا برداشت زنه آتش

 ور شعله خدا عشق آتش او دل سويداء در لكن ديد، صورت آتش او .ديد آتشي درخت
 و عشق زمين در بيخش بود، وصلت باغ در كه درختي .ايستاد درخت آن زير ساعتي .بود

 بود، قربت و زلفت در هايش شاخه بود، صفوت آسمان در هايش برگ بود، محبت
 .«اهللاُ اَنـَا اِنّي« اش ميوه بود، بهجت نسيم اش وفهشك

 اي كه رسيد گوشش به ندائي ناگاه كه بود مستغرق حيرت كران بي درياي در موسي
 حضرت .داد كفايت در واليت، بحر داد، هدايت بر عنايت، درخت .»اهللاُ اَنـَا اِنّي« موسي
 .نوشيد وصلت شراب و پوشيد قرب خلعت موسي

 حق اسرار ينهگنج عارف،
 فكر و مردم اكثر فهم حدود و دايره از بيرون كه را عاليه حقايق الهي پيشوايان

  از و اند نموده آشنا حقايق اين به را خواص فقط و داشته پنهان است، ايشان نارساي
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 يافتگان راه تمام آري .اند ساخته سرمست و سيراب را آنان تشنه دل سبحاني ازلي شراب
 و لدني علوم و حقايق كه اند داشته رفتاري و روش چنين اليقين حق و قينالي عين حريم
 .اند كرده پنهان نامحرمان ديدگان از را خود دروني الهامات و اذواق

 آن و شمرند حق طريق شرايط از را سرّ كتمان رازدارند، و حاذق اطباي كه عارفان
 غالباً صورت، اين غير در .است عمل نوعي سرّ، اظهار چه دانند مراد حصول موجب را

 سستي به او ارادة حالت اين در زيرا بردارد، كار از دست و كند قناعت گفتن به انسان
 خشم كه كسي و اند ضعيف عمل در غالباً پرگو مردم كه بينيم مي خود ما كه چنان گرايد، مي

 .زند مي انتقام به دست كمتر دهد، مي بروز را خود
 است، نفس اقناع نوعي آن در كه زيرا برد مي لذت غالباً خوشي وصف از آدمي

 كار از پيران لذت و مشغوليت و »الْعيشِ نِصف الْعيشِ وصف« آمده معروف مثل در كه چنان
 .باشد مي شمردند، مي نفس كمال كه را آنچه و كارداني و دليري و خوشي وصف از مانده،

 كند حسادت به وادار را بعضي است كنمم تصميم اعالم و سرّ اظهار آن، بر عالوه
 استهزاء و مالمت راه از يا و آورند، بوجود او براي موانعي بدخواهي و حسودي روي از و

 .گردانند متزلزل و سست را او ارادة
 است، نفوس در آنچه به كه فرمايد مي اشاره و اجمال به تعالي و تبارك خداوند

 و داند مي شخص خود كه است نهاني مطلب سرّ، .»اَنْفُسِهِم في بِما اَعلَم اَهللاُ« باشد مي واقف
 براي آنچه .شود مي تعبير مختلي معاني به اشخاص نظر از سرّ .است خبر بي آن از ديگري

 گردد؛ مي محسوب سرّ عارف نزد كه است چيزي از غير است، منظور سرّ از متشرع فرد
 اشخاص، مختلف مراتب و درجات به ابن پس .است حكيم سرّ از غير عاشق سرّ همچنين
 .است متفاوت آنان نزد سرّ مفهوم

 يعلَم فَاِنَّه« نيست واقف كسي الهي اقدس ذات جز كمال حد در وجود عالم اسرار به
 تجليات .شود مي بيشتر آنان در الهي تجلي او، به بندگان تقرب نسبت به .«واَخْفي السرَّ

 است سرّ تعليم خود اين كه كند مي آشنا حقايق به را او كامل عارف به تعالي حق از واصله
 .عارف به

 خزاين عارف قلب اينرو از است، منشرح معرفت و كمال نور كامل، عارف قلب در
 داند مي دائم او كه نيست اين الهي، اسرار به واصل عارف وقوف از منظور .است الهي اسرار
  از كسي چه و آمد خواهد نياد به كسي چه شد، خواهد پيشامدي چه فردا
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 يا و ضرر خود معامالت در كساني چه و شد خواهد مريض كسي چه رفت، خواهد دنيا
 خواست موقعي مگر نيست، آگاه امور اين به الهي اقدس ذات از غير كسي .كنند مي منفعتي

 الْغَيب اَعلَم ال و اهللاِ خَزائِنُ عِنْدي لَكُم اَقُولُ وال« بداند واصل عارف كه باشد الهي مشيت و
اَقُولُ ال و اِنّي لَكُم لَكاِنْ م وحي ما اِالّ اَتَّبِـعي من پيش الهي خزائن گويم نمي من بگو :»اِلَي 

 وحي من به آنچه از تنها بلكه ام، فرشته من گويم نمي من هستم، غيب به عالم من و است
 .«اهللاُ اِلَّا الْغَيب الْاَرضِ و السمواتِ فِي نْم يعلَم ال قُلْ» كنم مي پيروي شود مي

 شناسايي را آن مختلف حاالت و رسيده نفس معرفت و مطلوب كمال به كه آن
 مراتب اوتاد البته .است اوتاد رديف در اي مرحله در بلكه و است واصل عارف او كند، مي

 .متعددند ظاهراً و دارند مختلف
 كه اين و است، آنان سلوك و سير و سالكين معرفت به راجع اطالعش الهي، عارف

 طي راه چقدر سالك كه اين و شده خارج راه از كسي چه و است راه در فرد كدام بداند
 پيش او براي است ممكن موانعي چه و چيست راهش مشكالت و او معرفت حد و كرده
 .آيد

 عارف ولي شود، مي هافاض او به تعالي حق از كه است اي اندازه همان سالك اطالع
 و مشيت به هم اين و گردد، آگاه مطلبي وقوع از الهام طريق از زماني كه دارد امكان واصل
 او به هرچه سان آئينه واصل، عارف قلب .است زمان قطب توجه و نظر و خداوندي اراده
 .كند مي را آن كنند امر هرچه به و گويد مي را آن بگويند هرچه و دهد مي نشان را آن رسد

 :اند طبقه چند سرّ اهل سالكين
 ديگر عالئم از .صحيح سلوك و صادق قصدي عالي، همت داراي است فردي ـ اول

 تا ندارد آوازه و اسم نشناسند، را او تا نيست ديگران عادت و رسم به كه است اين او
 هركجا افرادي چنين .نمايد مي پنهان سايرين از را خود قليلي عدة از جز لذا شود معروف
 .هستند الهي اسرار ذخاير باشند،

 از آنان خود كه اين حال و نمايند مي اشاره منزلي به كه هستند افرادي يا فرد ـ دوم
 .است آن سواي مرادشان ولي كنند، مي بيان را امري و اند گذشته منزل آن

 داشته مخفي خودشان از را آنان حاالت تعالي خداي كه هستند سالكيني ـ سوم
 حب آنان در .است منيع خيلي آنها مقام اما ترديدند در خود كمال به نسبت آنان .است
  اما شوند مي تأييد غيب از آنان .چيست شـــعلت دانند نمي اما است شديدي وجد و صادق
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 .ندارند اطالع آن از خود

 وصال راه حجابات
 بزرگان .ايدنم برطرف را آنها بايد او كه است فراواني حجب وصال، طالب راه در

 حجاب .است عام حجاب سه اين و دنيا خلق، نفس، :است سه حجاب كه اند فرموده
 كمال وسيلة علم گرچه .كرامت و خدمت ديد طاعت، ديد علم، ديد :است سه نيز خاص
 و ها حجاب ترين سخت از علم حجاب .كند ايجاد حجابي است ممكن نهايات در اما است،

 .است موانع شديدترين
 مقام به او گردد، (ع( زمان موالي حضرت زيارت به موفق حق توفيق به الكيس اگر

 حجاب .نيست دخالتي آن در را شيطان كه است بزرگي نعمت اين و شده نايل مشاهده
 شهود مقام به حق طريق سالك تا .باطني يا ظاهري شهود مگر نمايد نمي برطرف را علم

 گيرد مي سالك از را حجاب آن مشاهده نور اما .نمايد گذر علم حجاب از تواند نمي نرسيده
  .نمايد مي پست او نظر در را علم مقام كه گردد مي منجر مقامي به حتي و

 نظر با علم كه يابد مي در و زدايد مي او از را علم عجب آفت اول وهلة در شهود،
 هم را تصريمخ اختيار دوم، وهلة در .منزل نه است راه چراغ مقصد، نه است وسيله مرشد،

 .كند مي نفي او از نمود، مي فرض خود براي طريق سالك كه
 به دل توجه و خدا ذكر .نيست ممكن خدا به دل توجه طريق از جز كمالي حركت

 مرهم و آسايش و است موحدان سينة چراغ عارفان؛ جام آئينه و است دوستان دل نور او،
 .ندال بيمار طبيب و است دردمندان شفاء دالن؛ خسته

 و عوايق رفع نمايد، منظور و بيند را خود اكتساب و مجاهده و ذكر سالك، اگر اما
 اما شده، محبت و معرفت اخذ و ذكر به توصيه بسياري آيات در گرچه .نتواند حجب
 محبت و معرفت ذكر، اگر .گردد حجاب معرفت، و محبت و است مانع ذكر مواقع بعضي
 مذكور بندة نه گشته، محبت و معرفت بندة يا و ذكر بندة سالك صورت آن در شود، منظور

 .محبوب و معروف بنده يا و
 غير محبت از محب دل كه است مقبول وقتي دعا .بود خالص بايد الهي پيشگاه در

 در من است مدتي كه گفت را عارفي شخصي .باشد اخالص كمال را او و گشته خالي
 طريق به خواهم مي نشده، حاصل برايم يگشادگ حال تا ولي .نمايم مي سير عارفين طريق
  عارفين اي، نكرده طي را عارفين طريق حال تا تو :فرمود عارف .نمايم رجوع سابق
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 و گشود عبوديت، اين در و كنند او بندگي و دانند مي خدا بنده را خود غرضي هيچ بدون
 .گشود بنده نه اي شده گشاد بندة حال تا تو .ندهند دخالت را نگشود

 و گيرد فرا را او الهي جذبة كه كسي مگر مقاماتند، و كرامات محبان سالكين، اكثر
 بدان نه امور اين به توصيه چه، .نگردد منظور ذكر و معرفت و محبت كه است وقتي اين

 .است هدف به سالك حقيقي رساننده اينها كه معناست
 از خود، از عوايق و علل اين رفع با بلكه نداند، امور اين را موفقيت علت عارف

 نتوان او به الهي جاذبيت حوزه در شدن واقع بدون ،«فَال ال منْ و« رسد خدا به الهي جذبة
 غير به را او ديگر كه گردد خدا مجذوب چنان گيرد، فرا الهي جذبة كه را كسي .رسيد

 شود، يفان وصول از اليه موصول به .گردد منقطع حق ماسواي از او التفات و نباشد توجهي
 .«اهللاِ فِي و اهللاِ مع و اهللاِ اِلَي و اهللاِ مِنَ فَهو« محبت از محبوب به و معرفت، از معروف به و

 آن سرانجام كه سوزيم آن آرزوي در .داني تو آن دواي كه درديم آن گرفتار الهي
 ما .تاس گنج هزاران ناكامي يك زير در و است رنج شادي مادر كه دانستيم چه ما .توئي
 است دل زندگي زندگي، .است نامرادي در مراد و است مردگي در زندگي كه دانستيم چه
 مِيِ اگر دوست اي بمير .گردي زنده حق به كي نميري خود در تا .نفس مردگي مردگي، و

 .خواهي زندگي
 از و داريم چشم همين تو كرم از الهي .بميرد كي او توئي او زندگي كه آن الهي

 بس و خويش، كرد به ايم آلوده بس كه را ما بيامرزي كه داريم گوش نهمي تو لطف
 سزاي در محبوسيم بس و خويش، پندار به مغروريم بس و خويش، وقت به ايم درمانده
 به را ما بارده و خويش، كرم به را ما خوان باز .خويش فضل به گير دست را ما .خويش
 .خويش احسان

 و علم را ابليس كه نشويد مغرور خويش علم و دتعبا به عابدان، اي و عالمان اي
 كه نكنيد تكيه آن بر و نشويد مغرور دنيا به دنياداران اي .ديد آنچه ديد ولي بود، عبادت
 .رسيد آنچه به رسيد ولي كرد، جمع بسي دنيا اين از قارون

 است دري افتد، همتي دون هر دست به كه است چيزي نه او وصال گوهر !سالكا
 .شود پيدا حق راه عاشقان حدائق در كه است ابحري و صديقان، صدق دوقصن در
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 عارفان دل در حقيقت گوهر
 يابد صفا واصلين و كاملين دستورات از پيروي اثر در اهللا الي سالكين از بعضي قلب

 تصور و نمايند مشاهده دل آئينه در نوري مقام اين در .گردد برطرف دلشان ديدة از غطاء و
 .دارد كران بي موج بحر اين كه اين از غافل آورند، بدست مقصود گوهر زودي به كه كنند

 اطراف در بسيار نهنگان كه عميق بسيار محيطي و بحر در است گوهري »حقيقت»
 آورد، بدست نتوان تصور و ادعا محض به را گوهر اين كه است بديهي .اند گرفته قرار آن
 .وصول تا انديشه از است فرق زيرا

 و اند فرموده شرايطي آن براي ولي است، الهي موهبت به موقوف آن تحصيل رچهاگ
 از گذشتن جمله آن از نشود، ممكن ازلي عنايات و تأييدات بي باز هم شرايط آن به عمل
 .خداست راه در مرادات و مال و جان

 و بداند را بحر اين به رفتن فرو طرز كه است غواصي خدمت آن، شرايط از ديگر
 اين ماهيان تنفس طرز .بياموزد او به و باشد آگاه نهنگان دفع تدبير از و بشناسد را آن جاي
 راه از و نيابد راه او بر خستگي كشيد، درازا به غوصش زمان اگر تا بگيرد ياد او از را دريا
 .نگردد مضطرب دريا، تالطم و هيبت از كه بيابد او از قلبي قوت و نماند

 غير از اوست در گوهر كه را صدفي وسيله بدين و كند صلحا بصيرتي او نظر به
 بحري جانوران هجوم از و شود، مطلع شدن فرو جاي و وقت و وضع از بشناسد، آن

 و عقبات اين طي از پس .نيفتد واهمه به و نگردد مضطرب دريا عمق كثرت از و نترسد
 .شود نصيب را كه تا الهي خواست به است موقوف كار باز مقامات، حفظ

 به شود رفيق تعالي حق از طلب و سعي اين توفيق كه را كسي است چنين اغلب
 .گردد حاصل وظيفه انجام در قصوري كه اين مگر نماند، بهره بي و رسد مقصود

 ها سال .افتد او چنگ به گوهر اين و شود نصيب دولت اين را كسي كه افتد نادر
 كه كنند نزاع يكديگر با خودخواه دعيانم گردد، معمول مردم ميان در حرفش تنها گذرد
 .نرود او در گوهر احتمال كه دهد نمود چنان را خود عارف، كه آن حال و منم عارف

 آن نه نگرداند، خود از را مردم مظنّه تا دارد سعي و نكند اظهار يافته گنج كه كسي
 اين سوي به هچگون كه كرد تصور بايد .است نيافته كسي من جز را گنج اين كند ادعا كه

 .آورد چنگ به و شناخت را صدف آن توان مي چسان و نمود غوص چگونه و رفت دريا
 :شمار بي شرايط و اصل دو به است منحصر امر اين حصول
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 .باطن و ظاهر مرادات و اخروي و دنيوي آمال ترك و گذشتن جان از ـ اول
 آگاه نهنگان دفع تدبير از و بداند را بحري جانوران افسون او كه دليلي طلب ـ دوم

 .باشد
 حق غير به و است حق خاطر به كنند هرچه هستند، حق عاشق الهي، عارفان

 در و شده فاني خود اوصاف در هركدام الهي توفيق به كه آنانند .نيست معطوف توجهشان
 .اند شده خارج خود از معنوي حال غلبه اثر

 اين در .درآيد معشوق رنگ به عاشق كه شود متحد وقتي معشوق و عاشق آري
 ساز كجا اين از قبل را عاشق وگرنه گفته، معشوق حقيقتاً گويد هرچه عاشق كه است مقام
 به وقتي اما گويد، سخن خود زبان به نرسيده وصال مرتبه به تا او بود؟ تواند سخن برگ و

 مرتبة در و نيافته راه مقام اين به تا عاشق .گويد سخن حق زبان به گشت نايل وصال مقام
 بود؟ تواند گفتن سخن پرواي را او كجا است، محبوس خود لسان

 خود در را مقصود و مقصد هميشه كه اند رسانده مقامي به را خود حقيقي عارفان
 و عاشق صورت كه است اي آئينه قلبشان مرآت .هستند واقعي عشق صاحبان آنان بينند، مي

 .است نمايان آن در معشوق جمال
 شاهد هم او لذا بيند، را عشق آن او خود مدام كه است عشقي نانچ عارف، عشق

 است شكار هم او پس كند، خود عالم از شكار و پرد خود هواي در او .مشهود هم و است
 .اوست خود مقصود و قاصد صياد، هم و

 فرو بحر در كه غواصي ميان است فرق .نيستند يكسان همه عارفين و سالكين البته
 .شود درصدف در با تا رود فرو بحر در كه غواصي آن با آرد،در در تا رود

 كه چنان .تكذيب يا كنند تصديق سخني به را او كه است بيرون آن از عارف حال
 را سخن آن صاحب نيفتد، موافق مردم اكثر مذاق با كه سخني هر است معمول ما عصر در

 .كنند تكفير و زنند طعن
 منت باطني سلطنت به ترا جان كه فرمود خطاب چنين عشق خطّه فرمانفرماي

 اين شكرانة به .ساختيم مصفّي كند، آلوده را خاطر كه غباري هر از را رهت و نهاديم
 دوش از خموشي گليم نيست، راه آن احصاء به را انديشه كه باطن و ظاهر هاي نعمت
  آنچه از ز،مجا خلق مالحظة بي و بپرداز خبران بي قال و قيل از خاطر و بينداز حيرت
  از ترا كالم و بگرداند رو انصاف از همتي دون كه مترس آن از .گوي باز كرديم آگاه
  فريبندگان مقاالت از هم اين گويند نظران كوته و گرداند، پست نظر گيــتن و مــفه ورـقص
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 .جويند تفوق و كنند تعيش آن به تا اند گسترده خود دام كه است
 است جاري كاينات السنه در و بيرون، پرده از رازها و تاس پر عشق غلغله از عالم

 .سرگرم خود بازي به دنيا كودكان و خوابند در خاليق اكثر خواهد، مي شنونده اما
 سخن سربسته يا زنيم معارف از دم پرده بي چه مشغولند، چرا به طبيعت مرتع گوسفندان

 .گوش به غفلت پنبة را بيگانه و است هوش به آشنا گوييم،
 يا مقامي ظاهر كه آن به رسد چه تا گذشته اخروي و دنيوي مرادات از عارف

 .پويد قدح وره گيرد نكته او از وقوفي بي يا و گويد مدح را او فيلسوفي
 طبع، به را اي طايفه و خوگرفته فلسفه به گروهي و سرگرمند اجتهاد به گروهي

 خدمت كه اين بدون يعني مت،خد و اراده بي اي طايفه و است سازگار شنيدن و گفتن
 الخصوص علي پندارد، مي رسيده حقيقت به و عارف را خود بكشد زحمتي و برسد كاملي

 كند، وثوق اظهار و شده او ارادتمند وزيري يا اميري مثالً شود، بسته او بر اي پيرايه كه
 .غفلتند خواب در همه ايشان

 خبران بي كالم شنيدن به عادت و تقليدند گرفتار مردم اكثر ديدند چون راز اهل
 از كه باشد اي نادره .نگريزد يكباره به مستمعين ادراك گاو تا گفتند سربسته سخن دارند،
 دانسته را الهي طايرين زبان و نهد سو يك به را خويش عقليه ادلة و بگذرد ها پرده همه اين
 .رسد مطلوب اصل به و

 به ته از دنيا ناچار زيرا مكن، اصرار نيست، ترتيب و نظم دخيل كه امري تحقيق در
 اشخاص، حال تحقيق در همچنين شنيد، خواهي هم تو شد خواهد آنچه و آمد خواهد رو
 بايد صبر دوم، جوش تا نهايت آمد، خواهد سطح به قعر از باشد عميق هرقدر هم آن زيرا
 و بگذرد ماهي كه است بيرون آن از غدير يا حوض حوصلة زيرا .رسيد نخواهد سوم به

 متصل خم اين هست يعني دارد، حكايتي زير در نشد گنده و گذشت فصلي اگر و نگندد،
 و است ممتاز همه اگر فرما، تعمق رود كمال احتمال كه كسي اوصاف در .اي چشمه به
 .است كمال دليل نيافت، تغيير احوال و اوقات تغير به يعني تفاوت، بي

 :جمله از است شمار بي شرايط را عارف
 .حقيقت دريافت نهايات، در و غفلت از است تنبه بدايات، در يقظه ـ اول
 انانيت، باقيماندة از نهايات، در و است معاصي از برگشتن بدايات، در توبه ـ دوم

 خالصي
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 مابين نهايات، در و سيئات و حسنات بين ما است موازنه بدايات در محاسبه ـ سوم
 .مقامات جمع و فرق

 در تام فناي نهايات، در و حق الوهيت به است تمسك بدايات، در اعتصام ـ چهارم
 .هويت

 در و است، طبع رسوم و نفس حظوظ با مخالفت بدايات، در رياضت ـ پنجم
 .حق غير از حق شهود تصفيه و علم از اعم است معرفت تصفيه نهايات،

 به هاياتن در و خلق، سمع به است حق كالم استماع بدايات، در آن و سماع ـ ششم
 تر منكشف او بر معنوي اسرار هرچه حق طريق راهرو كه است مقام اين در .حق سمع
 را خود گردد، تر محرم بارگاه اين در هرچه و گردد بيشتر او در صورت مراتب حفظ شود،
 .داند تر بيگانه

 مدعيان پرستي اوهام
 گذرد، مي در وهم به آنچه و خداست مخلوق و بوده جزئي معاني مدرك وهم،

 داراي توانند مي چگونه پرستند، مي را خويش توهمات كه مدعياني .است انسان آفريده
 حركتي ايماني، صحيح معتقدات از مقصود !باشند؟ يزل لم ذات عاشق و بوده صحيح عقيدة
 به وصول مايه كه است اي عاشقانه هيجان و سعادت، و خير كمال سوي به روحي است
 .است الهي قدس بارگاه

 مطابق كه كسي .كند رفتار خود صحيح عقيدة وفق بر كه است كسي نصيب سعادت
 اعتقادش كه كسي لكن است، محروم نجات و فالح از كند نمي عمل خود صحيح عقيدة
 است، كوشا طلب در عاشقانه و بوده پابرجاي و صادق خود نيت در اما اوست از تر ضعيف
 بر قدم هر در و لغزد مي پايش كه ماند را يكس شخص اين .رسد مي خود مراد به سرانجام

 خواهد مقصود منزل سر به عاقبت سالك چنين .ايستد نمي باز رفتن از ولي افتد مي زمين
 فراتر قدمي و نشيند مي جاي در كه ماند را شناسي منزل راهدان ديگري آن اما .رسيد
 نخواهد كمالي گونه چهي به و مانده متوقف نخستين منزل در او كه است آشكار نهد، نمي
 .رسيد

 كنند مي تصور دانسته حق عاشق را خود و پرستند مي را خويش توهمات كه كساني
 اعتقاد بر كه را كساني غرور فرط از است، اختيارشان در برين فردوس و ابدي سعادت
 .پذيرند نمي عقلي دليل گونه هيچ و پندارند مي دوزخي نيستند، ايشان
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 و ميل مخالف زيرا است تلخ حق حرف نيست، قيقتح شنيدن مستعد هركسي
 .باشد رسته نفس هواي از كه آن مگر باشد نمي طبعي هر مقبول و است نفساني هواي

 محال و باطله امور گيرند، مي فرا تعصب و ناداني روي از را خود مذهب و دين كه عامياني
 جان پاي تا باطل از دفاع ايبر و پذيرند مي دل و جان با و دانسته تر خوش را معقول غير و

 خويانه درنده بلكه بپذيرند، را منطقي و صواب سخن كه نيستند حاضر آنان .ايستند مي
 !دانند مي سعادت وسيله را آن خويش گمان به و ريزند مي را خود مخالفان خون

 مباح عارفان نزد سماع كه اين از غافل دانند، مي حرام شرط بدون را سماع بعضي
 و برگرفته ميان از را وسائط كه معني بدين .شنود حق به و حق از كه سالكي بر لكن است
 صداي كه چنان نه بخشد، آرامش و آسايش را او دل سماعش تا گمارد حق به نظر تنها

 .افتد خذالن شيب پرتگاه به و رود فروتر ظلمت در و كند تنزل فرومايه نفس بر را مسموع
 بر را غيبي معاني درِ كه است مباح وي بر اعسم است، اشارت اهل كه كسي پس

 فتنه به را خويشتن و گشوده خود روي بر را قطيعت و بال درِ گرنه و گشايد مي او دل روي
 حال مراعات مكان، و زمان رعايت :است شرايطي به مربوط سماع حليت .است انداخته

 .قلب حضور شرط، به تواجد شهوات، كسر حاضران،
 راستين حيات نعمت از نيستند، معرفت مستعد كه اين از گذشته ظاهرپرستان اين

 كه مانند را نقشي و تصوير فاقدند، را ترقي حس كه هستند مردمي آنان .ندارند اي بهره هم
 آري .دارد خود حال به شعور نه و حركت نه و دارد حس نه كه انگارد مي پرده بر نقاش

 احوال به وصول شرط ريزند، او گوش بر معرفت اسرار كه نيست آن شايسته هركسي
 .است مادي و حسي امور از تجرد قلبي،

 عمل صحت شرط
 نهرهاي مانند اوست، استهالك و عبد فناي مستلزم اطالق، نحو به حقيقت ظهور

 يا و سازد؛ مختفي خود در را آن و بگذرد آن بر پهناور و قوي سيلي كه بيابان در كوچك
 تجلي همچنين .گردند ناپديد آن شعاع در ستارگان و آيد مشرق از كه خورشيد چون

 .نيست ممكن ارشاد بدون فناء اين حصول و اوست فناي مقتضي عاشق، بر معشوق
 دل و دست كه معتقدند و دهند مي بسيار اهميت وقت و فرصت اغتنام به عارفان

  الاعم يا قلبي وظايف به خود حال مناسب و باشد، كار در اوقات بيشتر بايد سالك
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 وسوسه طريق از نفس صورت، اين غير در .نگذارد خود حال به را نفس و كند قيام ظاهري
 را او و سازد مي مسلط وي بر را بيهوده و پريشان خياالت و نموده مشوش را سالك خاطر

 .كند مي وادار باطل كارهاي به
 به حال رخو در همواره و دهد انجام خود موقع در را كاري هر بايد سالك بنابراين

 امروز كار فردا اميد به كسي اگر .ورزد اشتغال دارد، مي باز تفريط و افراط از را او كه كاري
 هم شايد و نرسيده هم فردا به و داده دست از را نقد زندگي و فرصت دهد، دست از را

 اين در آدمي و رود هدر به عمر آيد، غالب دل بر مماطله و تسويف اگر .نرسد هرگز
 و ننهاده آن جاي به هم چيزي و داده نسيه به را خود سرماية كه است كسي نندما صورت

 .گردد مستهلك نسيه در اش سرمايه تمام نتيجه، در
 قطب و استوا خط به نزديكي و دوري لحاظ از شهرها از هريك براي حاذق اطباي

 ريگزار يا انسنگست كه زمين نوع يا دريا و كوهستان به نزديكي و دوري و بلندي و پستي و
 كه شهري هر به طبيب كه معتقدند آنان .هستند قائل مزاجي آن ساكنان براي و هوايي باشد،
 با و شود باخبر آن عمومي امراض و متداول غذاي و آب و هوا طبيعت از بايد رود، مي

 .پردازد معالجه به امور اين جميع رعايت
 اختياري آنها غالب كه اموري به است مسبوق انفعاالت، كليه و خيال حدوث

 نيز افكار ظهور كيفيت .خارجي حوادث تلقي كيفيت و محيط تأثير و مواريث مانند نيست،
 سرور ايجاد يكي به نسبت امري است ممكن سبب بدين دارد، تام ارتباط ذهني سوابق به

 شادي و غم و اندوه درجات آن، از گذشته .آرد بار به اندوه و غم ديگري به نسبت و كند
 .دارد ارتباط حوادث تلقي كيفيت با هم اين و دارد، فرق اشخاص به نسبت نيز

 خيالي چون و است، پوشيده آدمي بر آنها اكثر و بوده متعدد دروني انفعاالت اسباب
 بيرون باشد، مي اندوه و غم مبدأ آنچه پس .يابد نمي انجام سهولت به آن دفع گشت حادث

 آن بدون آدمي صورت، اين در و آورد درمي جنبش به را تصورات سلسلة و بوده اختيار از
 .شود مي اندوهگين بخواهد كه

 اين ارزش و اهميت توانند مي قادرند، قلوب امراض عالج به كه توانا مردان ولي
 مهم ديگران كه اموري صحيح، تربيت اثر بر و ببرند ميان از دل چشم گشودن با را حوادث

 .افتد مي هميتا از سالك نظر در شمرند، مي
 آن خالف بر و است، الهي قوانين و رسوم و حدود رعايت با ظاهر در عمل مبناي

  قتل مثالً .باشد مي افراد همه وظيفة قوانين اين تــرعاي و است، مجرم كننده اجرا و مذموم



    109  =========================================عشق و محبت 

 بر اگر و است مقبول باشد، شرايط واجد قاضي حكم و شرع مطابق اگر نفس
 رشتة قطع قتل، نتيجة حال هر در كه صورتي در است نايتج و جرم شود، آن خالف
 شرايط واجد قاضي لكن است، سرقت يا غصب غير، مال تصرف همچنين .است زندگي

 .گردد آن مقام قائم خود و كرده منع مالش تصرف از را صغير يا سفيه تواند مي
 متولد آن از كه آثاري و نتايج بر است مبتني عمل هر فساد و صالح عارفان نزد اما

 و بوده مردود آورد، بار به ناستوده آثار و باشد انحطاط و نقص موجب كه عملي شود؛ مي
 تحصيل يا و كند غرور و خودبيني توليد عبادت، اگر مثالً .جويد دوري آن از بايد سالك
 راه حجاب باشد، نشستن باال و بوسيدن دست و دنيوي رياست به نيل براي ديني علوم
 را كامل ولي اجازة و اذن كه است اين .است معقول غير احديت حضرت پيشگاه در و بوده
 كند، مي حاصل سالك باطن از كه اطالعي با او زيرا اند، دانسته صحت شرط عمل در
 .است مؤثر را او كمال مدارج به نيل در طريق چه به و عمل كدام كه داند مي

 به نظر او زيرا بوده مصلحت وفق رب دهد مي انجام كامل ولي كه عملي هر بنابراين
 خور در او اعمال و است محروم نظر اين از بين كوتاه شخص ليكن دارد، امر عاقبت
 باشد يكسان ظاهر صورت در ها آن عمل اگرچه نيست، حق مرد عمل با مقايسه و سنجش

 .نگردد مشاهده آن در تفاوتي حسي راه از و
 زنبور كه چنان دانند، مي عمل اثر و نتيجه رد را ديگران و حق مردان تفاوت عارفان،

 دهد مي عسل يكي ولي كنند، مي تغذيه مزرعه يك از و گياه نوع يك از ديگر زنبور و عسل
 چه يا كنند مي چه كه نيست اين در منكران و حق مردان تفاوت پس .نه ديگري و

 و فهم به حيوان در سبزه ولي انسان، هم و خورند مي سبزه ستوران هم زيرا خورند، مي
 بايد پس .گردد مي مبدل خرد و ادراك و انساني مواد به آدمي در لكن شود، نمي بدل شعور

 .عمل خود به تنها نه نگريست عمل اثر و نتيجه به
 واالّ است مقبول گيرد انجام عارف و عادل و شرايط واجد حاكم امر به قتل اگر

 اغراض از كلي به كه گيرد انجام كسي حكم به بايد عمل اين .باشد مي مطرود و مردود
  مصلحت يا صورت اين در .باشد بركنده را نفساني آرزوهاي بيخ و بوده پاك نفساني
 كه چنان .است گرفته انجام كلي صالح وفق بر عمل اين يا و اوست، قتل در مقتول

  گونه هيچ ما كه اند نموده اقدام عمل اين به نيز بشريت عالم مصلحين و انبياء حضرات
  مصلحت براي كه را ليـعم حاذق بــطبي همچنين .نداريم ايشان حكم به يــاعتراض حق
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 و مقبول اجتماع قانون در دهد، مي انجام بيماري انتشار از جلوگيري يا بيمار شخص
 .است ممدوح

 است، كشتن از نوعي هم رياضت اين و اند شده رياضت به امر حق طريق سالكين
 كه ظاهر اهل نظر به خاصه است، حيات مظاهر از نفساني هاي اهشخو و آرزوها زيرا

 .پندارند مي حسي لذايذ و تمتعات همين را زندگي
 سالك جهت بدين .نيست نفساني آرزوهاي ريشه بركندن جز چيزي رياضت،

 پس .يابد دست تر خوش حيات و كمال درجة به تا كند مي تحمل را صعب هاي رياضت
 زندگي به رسيدن براي يا گيرد، مي انجام عارف مرد و كامل ولي و خدا حكم به كه كشتني
 و گناه و وزر شدن كم براي يا شوند، مي كشته جهاد در كه مؤمنين به نسبت است جاويد

 .اجتماع مصلحت
 شيرين آب كه چنان عمل، ظاهر به تنها نه نگريست عمل اثر و نتيجه و باطن به بايد

 را تشنگي شيرين آب لكن يكديگرند، شبيه و آيند مي نظر هب يكسان ظاهر به اگرچه شور و
 آرامش را طالب نيز، عارف مرد عمل و سخن .افزايد مي تشنگي بر شور آب و كند مي رفع
 را جوينده و گشايد نمي كار از گرهي گمراه و منافق ولي كند، تر گرم را طلب و بخشد مي

 قدرت و معرفت ذوق كه كند ادراك كسي را تفاوت اين ولي .كند مي سرگردان و حيران
 قوة كه شناسد باز كسي را شور و شيرين آب مزة كه چنان باشد، داشته باطل از حق تميز
 .نگردد تباه و فاسد و بوده كار در اش ذائقه

 عمل لكن آيد، نظر به يكسان ظاهر در است ممكن عارف مرد عمل و ساحران عمل
 ولي بود، خواهد عاقبت سوء و حق از دوري شا نتيجه و بوده خذالن و كفر سبب ساحر
 خواهد عاقبت حسن و خدا به نزديكي و ايمان و هدايت سبب عارف و كامل مرد عمل
 .بود

 بر روز به روز منافق ولي دارند، اشتراك ديني وظايف اداء در ظاهر به منافق و مؤمن
 انجام و نيت اخالص ةواسط به عارف مؤمن مرد اما شود، مي تر دل تيره و افزايد مي حجاب
 .افزايد مي روشني بر روز به روز ريا، از دور عمل

 در و شده پيدا حق ايجاد به متضاد صفات تمام و كفر و ايمان كه گفت توان مي
 اختالفي آنها بين اصل در ولي دارند اختالف خارج عالم در ظاهر به اگر چيزند، يك اصل
 و جمع نظر به و گمارد اصل به چشم و رددرگذ تفرقه از بايد سالك بنابراين .نيست
  .نشود گرفتار كثرت حضيض در تا نگرد عالم در وحدت
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 بهداشت رعايت و بدن نيروي حفظ به عارفان كه اند كرده گمان غلط به بعضي
 كه نيست ممكن زيرا محال، خود حد در و عقل خالف است امري اين .هستند اعتنا بي

 از و سازد ويران است، بدن و نفس كه را تكليف اداء وسيله و داند مكلف را خود كسي
 بايد قوا اين كه آن نهايت يابد، ارتقاء كمال مرتبة به تواند مي بدني نيروهاي اين .برد بين

 روند، بكار مصلحت راه در نيروها اين اگر شوند، مسلط او بر كه اين نه باشند انسان مسخر
 دلبستگي و تعلق ترك دارد، اهميت سالك رب آنچه .انحطاط نه شوند خير و سعادت سبب
 .است

 هوسراني، و كامجويي جز و گردد شهوت مستغرق كه كسي است مسلم نكته اين
 را انساني بلند مقام و عالي مقصد عارفان رو اين از .نبرد جايي به راه باشد، نداشته مقصدي

 ميسر وسه و هوي ترك بدون مقصود اين حصول چون و اند، كرده شرط سالكين به
 و نموده توصيه حق طريق سالكان و رهروان به آن، حقيقي معني به را نفس كشتن نيست،

 .اند شمرده تحليه مقدمة را تخليه اين
 ادراكي و فهم كلي بطور دنيا، حس از مقصود و بپرهيزد دنيا حس از بايد سالك

 دنيوي جمدار و نامشروع مقصود و جاه و مال كسب و نفساني اغراض متوجه كه است
 .باشد

 به را انسان كه باطن ادراك و پاك عقل و احساس از است عبارت ديني حس ولي
 اوست زيرا است، نيازمند كامل مرد هدايت و عنايت به حس اين .رساند كمال و سعادت

 .بپوشاند فعليت لباس صحيح تربيت و تعليم راه از فطري استعدادات بر تواند مي كه
 و نمايد مي سالك به را عبادت و رياضت راه مكر يقطر از اوقات بسيار نفس

 از بسيار چه .است ظاهر عبادت و پوست در عمر صرف و غفلت و غرور ايجاد او مقصود
 !اند گشته منحرف صواب راه از و لغزيده مستقيم طريق از پايشان كه زاهداني و نيرومندان

 به ارشاد در او لذا ندارد، صونيتم دروني عوامل تأثير از زيركي و تقوي همة با انسان اين
 .است نيازمند عارفي مرد وجود

 حمام به دخول وقت در كسي تا است، حمام مثال بر كامل و عارف مرد وجود
 جنابت از و نشده تنقيه بدن اوساخ از و نگردد حاصل ظاهر پاكي نشود، تجريد ها ازجامه
 خودپرستي و هستي از رفعا و كامل مرد پيش در كسي اگر همچنين شد، نخواهد پاك
 .نگردد طاهر است، نفس خيانت كه باطن جناب از نشود، مجرد

 نظرش افق و نهد فراتر قدم مـــعال اين از نفس بر تسلط و اهدهــمج از پس سالك
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 ادراكات و غيبي معاني مشاهدة از و آيد حقير نظرش در دنيا هاي خوشي گردد، تر وسيع 
 حال اين در نيست، همراه انحطاط و روح رنج با و است جاويد كه لذتي برد؛ لذت قلبي
  .يابد رهايي سرگرداني و حيراني از سالك كه است

 مرادف كه شود حاصل خاطر تردد و شك از كه حيرتي يكي :است نوع دو حيرت
 و معرفت فرط از كه حيرتي ديگري .است ايماني بي و گمراهي اش نتيجه و است، جهل
 .ممدوح دومي و است مذموم اولي .خيزد مي بر جمال شهود غلبة

 يكي :است نوع دو جمال حيران .دارد حق به توجه كمال همواره جمال، حيران
 خود خودي از كه كسي ديگري .دارد حق به توجه كمال و است حق طريق در كه كسي
 اكرم رسول حضرت كه چنان خداست ديدار حكم در او ديدار گشته، باقي حق به و فاني

 .«الْحقَّ رأَ فَقَد رآني منْ« فرمايد مي (ص(
 هر در كهف اصحاب اين .خويشند روزگار كهف اصحاب كامل، مردان و عارفان

 .كنند نمي ادراك را ايشان ظاهربين، و ناقص چشمان گرچه دارند، وجود عصري
 پس .است ظاهر صورت در باشد فرقي اگر و نيست، فرقي كهف اصحاب اين ميان

 به تا برگيريم پيش از را صورت بايد ما است، صورت رؤيت از دوگانگي و اختالف اين
 زمين بر گوناگون هاي سايه ها كنگره و افتد شهر بربارة آفتاب نور كه چنان .رسيم وحدت
 حقيقي هستي همچنين گردد، مضمحل كثرت و تعدد ريزيم، درهم ها كنگره اين اگر افكنند،
 مظاهر بر نه دارد ثبات كه گماشت اصل بر چشم بايد نبنابراي .بسيار مظاهر و است واحد
 .تبدلند و تغير معروض كه

 راه رسيده، كمال به و يافته فعليت عمل و علم به كه است روحي نصيب بقاء
 كه سپرد كسي به دل بايد نشايد اعتماد را هركس ولي دارد، پيوستگي اولياء به نفس تكميل

 .تپيداس كردارش و گفتار از واليت نور

 معسر راه و ميسر راه
 موافق هميشه ولي است مطلوب و محبوب است، آدمي طبع و ميل موافق هرچه

 مطلوب و ميل موافق زند، مي سر انسان از كه معصيتي و خالف هر زيرا نيست، مصلحت
 چون زيرا ضروري، است امري شرايع و قوانين از تبعيت پس .شد نمي مرتكب واالّ اوست
 ضرر به ندانسته، يا دانسته انسان و رود حجاب در مصلحت آيد، جوش به شهوت و ميل
 .نمايد مي اقدام خود
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 جهت همين به است، مطلوب و محبوب خود پيروان براي هريك مختلف مذاهب
 خويش مذهب نصرت و تأييد راه در را خود مال و جان و كنند نمي پيروي ديگر مذهب از

 از هريك براي حكمي و دارند، امتياز كافر و مؤمن شرايع، حكم به ولي .دارند مي مبذول
 معسر كافر راه و ميسر مؤمن راه است؛ شده تعيين كيفر و پاداش و شقاوت و سعادت
 .است

 كمال مدارج در انسان ترقي و پيشرفت سبب و مصلحت موافق كه است آن ميسر
 آن معسر .گردد مي منتهي عاقبت حسن به و است مسرت و سعادت آن نتيجة كه باشد،
 .است مصلحت مخالف و طبع موافق آن، و گرايد پشيماني و ندامت به سرانجام كه است

 آرزو و كام مراتع در و بردارند شهوت توسن سر از لگام چون پرست هوي مردم
 شكند، درهم را قوا آن روزگار چون ولي گردند، مي شادمان و خوش چند دمي كنند، رها

 .خورند تأسف شده تباه و گذشته عمر بر و برند دندان به ندامت انگشت
 زيان و سود و عاقبت ديدن زيرا بشنود، سخن كامل رهبر از كه است سالك بر
 و مصلحت تواند نمي و نيست مستقل آن ادراك در عادي عقل كه است امري اعمال،
 و افراط و باطل به ندهد، تميز را خود مفاسد و مصالح كه كسي و دهد، تشخيص را مفسده
 .گردد باطني مسخ به مبتال نتيجه در و نرسد وحدت به و گرايد تفريط

 گونه بدين است، انساني روحانيت و قلب و باطن مسخ اصل، در مسخ عارفان، نزد
 صورت هميشه انسان زيرا شود، مبدل ناسوتي پست صفات به او ملكوتي صفات كه

 .آيد مي در او شكل به باطناً و گيرد مي خود مطلوب
 سازد مي آن مناسب را خود عمل و خيال و فكر گمارد، مي همت چيزي به هك كسي

 تناسب به او خارجي حركات و شود مي عوض او تعقل و تفكر طرز آن، به تعلق فرط از و
 و جاه پي در و ورزد عشق دنيوي امور به كسي اگر مثالً .گيرد مي ديگري شكل مقصود،

 به گل و سنگ حالت سرانجام باشد، لطيف فعواط داراي كار آغاز در هرچند رود، مال
 .رسد جمادي مرتبة به و گيرد خود

 به را او و كرده جدا او از را انساني عواطف كه است مال و جاه حب نتيجه همه اين
 قلب يا باطن مسخ را تبديل اين عارفان .است درآورده آدمخوار ددان و درندگان صورت
 .است توجيه درخور مدرك و مدرِك اتحاد و حكمت طريق از قاعده اين و گويند،

 به چيزي هر شيئيت كه كنيم مي اثبات چنين حكمت علم طريق از را باطني مسخ ما
 از او فعليت و است بالقوه آغاز در نفس .دارد امتياز سايرين از بدان كه اوست صورت
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 از او ياتفعل اگر .است گشته متحقق ها بدان كه است ملكاتي و علمي صور و مدركات
 جنس از او فعليات اگر و .است انسان صورت، به و درنده معني به او باشد، درندگان جنس
 اين و است بشر صورت، به و ستور و بهيمه معني به او باشد، ستوران و بهائم فعليات
 جهت از نيز آنها زيرا گردد، نمي بهائم و سباع با وي اشتراك از مانع ظاهر، صورت اختالف
 با آنها اختالف پس اند، متصف آنها با كه است صفاتي عمده دارند، اختالف هم اب صورت
 .شد نخواهد ايشان باطني اتحاد مانع ظاهري صورت حيث از انسان

 ليكن نمودند، فراواني مجاهدت وصال راه در كه اين با علماء و سالكين از بسياري
 نشناختند؛ را مسجود آدم يا يتانسان حقيقت نبود، صحيح قاعدة روي از ايشان سلوك چون

 .الهي صفات و اسماء و ذات مظهر يعني انسانيت حقيقت
 ندارند آن استعداد وجود، مراتب از يك هيچ .بود حق معرفت ايجاد، از غرض چون

 انساني، حقيقت كه است اين انسان، مگر بشناسند تمام و كمال نحو به را متعال خداوند كه
 ميان از نوع اين چون و اوست دوام و بقاء به محفوظ ينش،آفر و هست نيز ايجاد غايت

 .رسد مي بسر عالم دورة برخيزد،
 .است جامعيت همين شده واقع ماليك مسجود انسانيت، حقيقت يا آدم كه اين سرّ

 كمال نعمت از و كرد، نتوانند عبور خود مرتبة از و محدودند خود عالم در ماليك زيرا
 و محدوديت اين سبب به و محرومند است، آفرينش اصلي محرك كه انساني عشق
 به كه اين تا گشودند وي خلقت بر اعتراض زبان و نشناختند را آدم كه است نصيبي بي

 .بردند پي او جامعيت
 شود معشوق عاشق، يعني گردد معكوس نسبت، رسد كمال به عشق در چون سالك

 گفت توان مي ولي بود، اخد محبوب )ص( اكرم رسول حضرت كه چنان عاشق، معشوق و
 .بود او ظاهر صفت معشوقي و باطن، صفت عاشقي كه

 را خويش ديد، مي عاشق را خود كه سالك رسد، كمال درجة به معرفت اگر آري
 .يابد معشوق

 رهبر حالت تأثير از و انسان پاك قلب از شود مي حاصل گفتار از كه چنان هم وعظ
 حقيقي سالك خويش حالت و گفتار به كامل رهبر كه است اين گردد، مي حاصل نيز كامل

 خويش حالت به گاهي و گفتار به گاهي را سالك كامل رهبر .كشاند مي غيب عالم به را
  و تنها و هستند اعتنا بي قلبي و حالتي و باطني ارشاد به كه كساني .كند مي ارشاد
  و راتـــنظ و اراتـــاش از و الفاظند خوشـدست آنان د،ــجوين مي الفاظ در را ادـارش تنها
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 .اند نصيب بي باطني ارشادات
 فاصلة .خاصي شرايط و حدود به است محدود باصره و سامعه قوة و گوش ادراك

 كه است اين است، مؤثر استماع كيفيت در آن بلندي و پستي و ضعف و شدت و صوت
 .محدود است حسي سامعه قوة پس دارند، اختالف صوت ادراك در ها گوش

 آن ادراك دايرة شود، علمي وسايل به مجهز اگر محدود، چشم و گوش همين ليو
 دور بسيار فاصلة از راديو و تلفن وسيلة به را اصوات گوش كه اين مثل يابد، مي وسعت
 براي ادراك آن، بدون كه كند ادراك را اشيائي دوربين و بين ذره وسيلة به چشم و دريابد،

 .است حسي امور به نسبت مطلب، اين و نگردد ميسر او
 آزاد حسي بند از چشم و گوش اين اگر كه است چنين غيبي امور به نسبت اما

 و بشنوند، و ببينند را مجردات و مثالي صور و روحاني نفخات و اصوات توانند مي شوند،
 .شوند متصف اطالق صفت به كه است صورتي در اين

 و بين راست چشم .است تشخص و تعين در امتياز و نيست بيش يكي حقيقت
 كسي .اوست بصيرت و ديد بيماري و فساد از بيند كثرت كه كسي نبيند، واحد جز نگر حق
 .رسيد نخواهد جاويد سعادت به نريزد، هم در را كثرت حدود تا

 نوعي سنخيت اين و مدرك، و مدرِك ميان است سنخيتي وجود، ادراك شرط
 اتصاف اين .پيوندد نمي حصول به مقام اين قيد، از رهايي بدون و است اتصال و اتحاد

 شنيد و ديد و شنود مي و بيند مي خدا به انسان كه است »النوافل قرب« همان اطالق، به
 .ندارد راه بدان محدوديت كه گردد مي الهي بصر و سمع او،

 محدود را انسان گمان بي شود، تعصب و توقف سبب اگر نقلي علوم و مصنوعات
 عقايد و قول به كه كساني مانند دارد، مي باز بيشتر معارف كسب و پيشرفت زا و كند مي

 را مخالف اقوال شنيدن ياراي غالباً كه باشند داشته مفرط اعتقاد خاص اي طبقه يا شخصي
 حقيقت كه اي دسته مانند محرومند؛ ديگران عقايد و اقوال به اطالع از سبب بدين و ندارند

 امروزي فرهنگ و تمدن مواهب از و پندارند مي قديم حكماء آراء در منحصر را
 .اند نصيب بي

 و بند هر از را آنها بايد بلكه كند، دربند را خود چشم و گوش نبايد سالك بنابراين
 مقيد تا .نيست ممكن شخصيت لوازم و انانيت ابقاء به تعالي حق به رجوع .سازد آزاد قيدي

 گوش نپيوندد، حصول به ظاهر حواس از خروج تا و نرسد حقيقت به نيابد، رهايي قيد از
 .نگردد حق خطاب سماع مستعد دل
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 زيرا سازد، آزاد محسوسات قيد از را تفكر و بربندد را حسي گوش بايد سالك پس
 علم به توان نمي ناداني، و ظلمت و جهل به آميخته معرفت با و است جهل به مشوب فكر
 .رسيد محض نور و

 عالم از را او تدريج به و دهد مي پرورش معرفت و علم به را سالك كامل، رهبر
 حضانت از او كه جائي به تا رساند مي حقيقت به و گذراند مي وهم و خيال و حسي

 .گردد مستغني
 را كاري هر است، گسسته كلي به حسي جهان از و نفساني آرزوهاي از كامل رهبر

 حيات از و باقي حق به و فاني خود زا كه جهتي از و است حق خاطر به دهد مي انجام كه
  .است جاويد زندة او است، برخوردار دائم

 تواند نمي سالك و دارد بسيار هاي آفت و ها دشواري سلوك، مراتب و طلب طريق
 افكندن خطر و تهلكه در را خويش كامل، رهبر بدون سلوك .كند دفع را آنها تنهايي به

 بيراهه از و رساند مقصد به را او كه است دليلي به محتاج زندگي در انسان بنابراين .است
 .دهد رهايي رفتن

 زيرا نمود، تسليم هركسي به را خود نبايد و نيست پيشوايي شايستة هركس ولي
 كند تر سخت را مرض كه است جاهل طبيب مانند تربيت، رموز از اطالع بي و خبر بي مربي

 صفات نتيجه، در و افزايد درد بر درد و هدن بيماري سر بر بيماري غلط، معالجة اثر در و
 .گيرد قوت او در حسد و حقد مانند رذيله

 همراه به است، غير كمال و خود نقص احساس غالباً آن منشأ كه است صفتي حسد
 اگر كه برد مي آرزو حاسد جهت بدين .گيرد مي سرچشمه شريري از كه بدخواهي و حقد
 برد مي رنج انديشه اين از همواره و گرداند زايل او زا را كمال آن حوادث نتواند، هم خود

 .رود مي فرو خود در و
 است، خطرناك بسيار آن نتيجة كه پليد و زشت صفت چند از است مركب حسد

  چون ولي برانگيزد، فضيلت و كمال طلب به را انسان بايد بالطبع نقص احساس زيرا
 خود نقص عالج صدد در اسدح كه اين جاي به است، بدخواهي و حقد همراه حسد
  آرزو اين حصول در را او حوادث و شود محروم كمال از محسود كه خواهد مي برآيد،
  جريان زيرا پايان، بي اندوه آن نتيجة و است نفس ضعف از ناشي صفت اين .كند مدد
 كه است اين بر طبيعت قانون و خدائي سنّت .نيست كسي اختيار به حوادث سير و امور
  در رايطــش دــفاق و صـناق شخص و ردد،ـگ موفق الـكم داراي و شرايط واجد خصـش
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 .ماند مذلت حضيض
 و احتياج از ناشي نيز حسد و است فقر و احتياج سرچشمة خاكي بدن و جسد

 آلوده خانة همين ولي اند، شمرده حسد منزلگاه و خانه را جسد كه است اين باشد، مي نقص
 آن در دل كه دارد تعالي حق با نسبتي »بيتِي طَهرا اَنْ« شريفه هآي موجب به نقص و حسد به

 طاعت و توبه به اغيار مالحظه از را او بايد پس .اوست خانه و حق گاه تجلي و گرفته جاي
 .نگاهداشت پاك

 بدون باشد، مي دانش به وصول سبب كه است تفكر سالك مهمه وظايف از يكي
 كسي مانند كند، مي خاموش را خود تفكر چراغ كه كسي .رسيد حقيقت به توان نمي تفكر
 خاموش است، معشوق كوي به وي هدايت سبب كه را شمعي تاريك شب در كه است
 .گردد محروم ديدار از و نبرد جايي به راه نتيجه در و كند

 باشد، دنيوي امور خاطر به تنها كه را نظري و بحثي علوم تحصيل و تفكر بزرگان،
 تصفيه و اخالق تهذيب واسطة به حقيقي علم .اند دانسته معرفت حجاب و وصول مانع
 لوح از علوم و معارف و حقايق شود، زدوده معاصي زنگار از قلب اگر و دهد دست باطن

 .گردد منعكس آن در محفوظ

 خيال در اسارت و طلبي شهرت
 بجا انعكاسي ترديد و شك بدون ديگران و او خود در آدمي اعمال و سخنان همة

 جامعه افراد و اش خانواده و همنشينان در انسان شخصيت با نسبتي انعكاس اين گذارد، مي
 توان مي را آدمي عمل مناسبت، بدين .وادارد مخالفت يا تقليد به را آن است ممكن و دارد
 هاي موج و دواير آن انداختن از كه كرد تشبيه افكنند، دريا آب يا استخر در كه ريگي به

 .نشيند مي فرو آب ته در و رفته عمق به ريگ آن ولي بندد، مي نقش آب سطح در متعدد
 ممكن آن آثار لكن پذيرد، مي فناء است عرض كه آدمي كردار و گفتار همچنين

 و شود منتقل دوري به دوري از يا شخصي به شخصي از و ماند باقي دراز روزگار به است
 .نيست انسان اختيار در كه است عمل مواليد آثار، اين

 غفلت آن نتايج از نبايد دهد مي انجام كه عملي و گويد مي كه سخني انسان پس
 يا و تن چند يا تن يك گمراهي يا هدايت موجب او، عمل و سخن است ممكن كه ورزد

 .گردد نسل چندين



   سفر به كعبة جانان  =======================================  118 

 .دارد وامي عمل به و كشد مي كار به را او كه است آدمي ارادة و است دل مطيع تن
 نيت رنگ به دهد، مي انجام انسان كه عملي هر و است نيت ظهور عمل، و عمل روح نيت،

 .نكند مطابقت نيت با عمل ظاهر گاهي اگرچه اوست
 فرمودة به و شخصيت و حال مناسب بيروني، يا باشد دروني خواه انسان اعمال پس

 آدمي هرگاه كه معني بدين :«شاكِلَتِهِ علي يعملُ كُلٌّ قُلْ« اوست شاكلة خور در كريم قرآن
 .گيرد خود به نيت رنگ عمل كند، فعلي ارادة

 و آمده هيجان به عجب و خودپسندي بگذارد، نماز خواهد مي رياكار مرد وقتي مثالً
 قرب موجب كه نماز نتيجه در گرداند، مي بر خود صورت به را آن و كند مي تأثير نماز در

 .گردد مي عاليت حق از دوري و او نفس قوت سبب است، الهي
 در معنويش حال رنگ گمارد، همت عملي بر چون هوي از رسته مرد برعكس،

 و صواب رنگ باشد، نامشروع و مذموم صورت به عمل آن اگرچه گردد، ظاهر عمل
 عامة داشتن برحذر و آن دقايق بر اطالع براي سحر تعلم مانند گيرد، مي خود به مصلحت

 قصد با ولي است، حرام اسالم شريعت حكم به هرچند رسح .بدان اعتقاد و پيروي از خلق
 بر .شود مي شناخته مأجور و مصيب آموخته، را آن كه كسي و است مباح مذكور نيت و

 و خير براي محرك اگر عقالني، است امري كه گيريم مي نظر در را ادراك قياس، همين
 و ستم و رياست دقص به اگر و است خير و علم ادراك آن باشد، تعالي حق به تقرب
 و حقيقت به يافتن راه علم، از مقصود زيرا .است محض شر و جهل باشد، غير مال تصرف
 تفاوتي جهل با نباشد، رستگاري و نجات و خير سبب كه عملي هر و است خير طرق
 .است آدمي شاكلة و دروني شخصيت جهل، و علم تشخيص مدار جهت بدين ندارد،

 بدين .است دل سوز مستلزم نياز، و احتياج احساس و است محتاج و ناقص آدمي
 چشم پيش در را خويش احتياج و نقص هميشه كه اند فرموده توصيه ما به بزرگان جهت
 محضر از و فرمايد مدد را ما نقص رفع در همواره كه بخواهيم خدا از و باشيم داشته

 .نمايد برخوردار واصلين
 را راه كه است چشم مردمك دارد، را چشم مردمك حكم هستي، عالم در خدا مرد

 خدا مردان .دارد مي باز حركت از را او يا انگيزد مي بر حركت به را انسان و دهد مي تميز
 .شهودند و ديد مركزي نقطة آنان وجودند؛ عالم مردمك دارند، تصرف قلوب در چون

  درعالم تواند نمي آن، با آويزش علت به علوي جان زيرا است قفس مانند انسان تن
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 تر تنگ علوي جان براي را قفس اين دمي هر منحرف معاشران اين .آيد پرواز به قدس
 كرده منصرف خويش درون از را انسان تعلق، ايجاد و خوش سخن به آنان زيرا سازند، مي
 اعتمادي غالباً .كشند مي ديواري وي استكمال و ترقي پيش و سازند مي مشغول خود به و
 معلوم آزمايش، و حاجت دروقت كه چنان است، بنياد بي كامالً كه دآورن مي وجود به
 .است بوده اساس بي و واهي سخت اعتماد آن كه گردد مي

 نتيجة خوردن، فريب .خورد نمي فريب باشد، نداشته تمايلي و حاجتي تا آدمي
 اميال به نسبت خوردن فريب اين جهت بدين است، بيروني و دروني عوامل سازگاري

 فريب انسان نپذيرد، صورت بيروني و دروني عوامل سازگاري تا .است مختلف نانسا
 .خورد نمي را طلب شهرت و طلب جاه مردمان

 خواه كمال، صفات از صفتي به را كسي مردم كه است آن طلبي شهرت و نام و آوازه
 ظاهر به خطرناك، بسيار است صفتي اين و بستايند روحاني، و معنوي يا باشد جسماني

 منزلت حصول و تمكن طلبي، شهرت از مقصود .زشت بسيار حقيقت در و مطلوب و نيك
 و آرزو را آنچه اكراهي هيچ بدون و رغبت و ميل كمال با ايشان كه مردم هاي دل در است

 .آورند بجا اوست، دلخواه
 تصرف به و كردن مسخر آن، از مقصود و است صفات ترين زشت از يكي طلبي جاه

 قرار خويش فرمان تحت و سازد خود بردة و بنده را آنان تا است مردم هاي لد آوردن در
 اخالص با توأم طلبي نام اين اگر البته .باشد نداشته آنها به نسبت تعهدي هيچ او ولي دهد،

 .نيست مردود باشد، بشر سعادت و خير براي و بوده حق رضاي و
 خيال و وهم اسارت در ماندن باقي آثار از مباهات و فخر و طلبي جاه حقيقت، در

 .است گشته معقوالت و معنويات عالم وارد و رسته خيال و حس عالم از عارف اما .است
 :شود مي حاصل شماري بي ضررهاي طلبان جاه براي
 دقت كمي و احتياطي بي غرور، و كند مي مغرور را او مدح كه است آن زيان اولين

 .گردد مي انحطاط و سقوط به منجر كه است عصيان و خطاكاري آن، نتيجة و آورد مي ببار
 مناسب را خويش حال كه كند مي وادار را انسان طلبي جاه كه است آن زيان دومين

 و مذموم است صفتي كه است نفاق ريشة خود، اين و سازد مردم عقايد موافق و حال
 .ناپسند
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 و اندازد مي وحير و فكري استقالل از را انسان كه است آن طلبي جاه زيان سومين
 او نهاد در كه باطني قواي نيروهاي كمال به نتيجه در و كند مي دور كمال حقيقي مسير از

  .يابد نمي دست است، نهفته
 يا و آب روي در است كفي مانند برحاجت، مبتني و پذير زوال است امري مدح،

 ثابت طهنق يك در و گردش، حال در و لغزان هميشه دريا، آب سطح در است حبابي
 بركنار مدح از را خويشتن همواره مدح، هاي زيان به توجه با بزرگان رو اين از ماند، نمي
 .اند داشته

 ممدوح پشت تو بر واي :فرمود ستايشگري مورد در )ص( اكرم رسول حضرت
 رستگاري روي رستاخيز روز تا بپذيرد و بشنود ترا سخن كه صورتي در و بشكستي

 يومِ ِالي اَفْلَح ما سمِعك لَو و ظَهرَه قَسمت ويحك لِلْمادِحِ )ص( اهللاِ ولُرس قالَ« :بيند نمي
 .«الْقِيامةِ

 معرفت پرتو در شخصيت بلوغ
 قلب و عقل و خيال مولود كه دارد بستگي ادراكي به هرچيز از بيش آدمي هستي

 شخصيت :گرفت ظرن در شخصيت گونه سه توان مي هركسي براي اجماالً پس .اوست
 و زندگي در ها شخصيت اين از كداميك كه اين .قلبي شخصيت عقلي، شخصيت خيالي،

 سعادت حصول در نفوذش و سيطره آنها از كداميك و دارد، مؤثرتري نقش آدمي سرنوشت
 .است شده ذكر قبلي موضوعات در كه است مسائلي جمله از است، مؤثرتر

 و حيات تكوين در كه افراد قلبي و عقلي و خيالي بلوغ و رشد كيفيت مسئله
 ناديده را آن توان نمي كه است موضوعي كند، مي ايفا بزرگي هاي نقش آنها سرنوشت

 از تبعيت به رسد، كمال حد به آدمي قلبي و عقلي بلوغ و رشد هرگاه است بديهي .گرفت
 ،است نهاني خروش و جوش و هيجان با توأم كه خود وجودي خصوصيات و كيفيات

 .بردارد هايي گام معنوي هاي خواهش حصول در تواند مي
 طريق در تحرّي و انسان وجود اسرار در پژوهش راه چراغ و كوشش اصلي انگيزة

 شگرف تحوالت مبدأ كه هايي آل ايده و جهان حقايق به بينش حصول و دانش وصول
 مردان و ابعنو و نوادر نهاد در كه است هيجاناتي و غوغا و خروش و جوش گردد، مي

 .برپاست برجسته
 و دارد را عدم حكم نامتناهي، هستي مقابل در جهان موجودات تمام با انسان نوع

 متزلزل را وجودش اركان تواند مي كوچكي ميكرب و بسته موئي به مماتش و حيات
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 اي اراده نه آن، از رفتن و جهان اين به آمدن در او .سازد رهسپارش عدم ديار به و ساخته
 هر كه خلقت هاي شگفتي از است مظهري خود متكفر، جنبندة همين اما .اختياري نه و رددا

 .است گرديده مشحون حقايق و هستي رموز و اسرار از حياتش دفتر از برگي
 به توجهي كمترين نيستند، برخوردار قلبي و عقلي بلوغ و رشد از كه كساني اما

 ارضاء كادر از خارج را زندگي معني و وممفه و اصلي هدف ايشان .ندارند معنوي مسائل
 حقيقت درك به توانند نمي نتيجه در و ندانسته زودگذر و ناپايدار هاي خوشي درك و غرايز
 .آيند نايل

 عقلي بلوغ و رشد و تكامل لحاظ از اشخاص بندي طبقه و تشخيص و تعيين گرچه
 :كرد تقسيم گروه ود به را آنان توان مي اجماالً ولي نيست، آساني امر قلبي، و

 را حيات از هدف و نيستند برخوردار قلبي و عقلي بلوغ و رشد از كه كساني ـ اول
 .اند نموده خالصه ناپايدار هاي خوشي و غرايز ارضاء كادر در

 هدف ايشان .دارد فاحش تفاوت اول دسته با تعقلشان و تفكر طرز كه كساني ـ دوم
 و لذايذ اين ماوراء يافته، تكامل و رشد همدرك قواي از تبعيت به را حيات اصلي
 .دانند مي زودگذر هاي خوشي

 و فضايل از قلبي و عقلي بلوغ و رشد از برخورداري عدم علت به اول گروه
 و معيار و محك به و خود نادرست پندار از تبعيت به آنان .محرومند قلبي و عقلي كماالت
 اين اثر در آنان .پندارند مي ديگران از اتردان و تر كامل را خود خويش، فهم و عقل ميزان
 و ناقص مدركة قواي پرداخته و ساخته تخيالت و احالم عالم در همچنان نادرست، گمان
 .مانند مي متوقف خود، منحرف هاي انديشه

 به آنچه كنند مي تصور حقايق، تشخيص در عقلي نيروي ضعف علت به گروه اين
 و عاطل آنهاست خالف آنچه و است برابر محض قتحقي با درآمده، ادراكشان و احساس

 كمال حد به حقايق حريم به كه كنند مي تصور خودخواهي حس از تبعيت به اينان .باطل
 را آن پيرامون در فحث و بحث و دانسته شده حل را هستي اسرار تمام لذا اند، يافته راه

 .پندارند مي بيهوده و عبث
 اند، شده واقع خود نظريات و افكار تبعيت تحت عمر سراسر در چون دسته اين

 بر خودپرستي و خودخواهي حس چنان و بوده خود شخصيت شيداي و واله چنان
 مرز يك ساختن با آنان .است گرديده مشتبه آنان بر امر حقيقت كه شده چيره افكارشان
  پذيرياـانـفن كاخ تخيل، عالم در و كرده جدا انـجهاني از را خود شخصيت حساب خيالي،
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 .نهند مي من و ما عنوان كاخ، آن به و نموده بنا حوادث گزند از مصون
 را آن خود خيال در نظر كوته مردم كه است وحشتناكي زندان من، و ما كاخ اين

 گوش نه و بنگرند، را واقعي هاي زيبايي كه است بيني واقع چشم نه را آنان .اند ساخته
 .بشنوند را حقيقت و غيبي عالم نداي كه شنوايي

 بلوغ و رشد از برخورداري نسبت به دروني، نيازهاي از تبعيت به دوم گروه اما
 هاي ناهنجاري و ها گرفتاري از و نموده پيروي معنوي هاي خواهش از قلبي، و عقلي

 آرزوهاي و ها آرمان و قيود مولود كه آن، آور يأس مصائب و مطايب و زندگي دردناك
 .گريزند مي است، ناپايدار و زودگذر

 قلمرو در خاص نوعي به هريك كه بشريت عالم كاروان پيشروان و برجسته مردان
 از همواره و بوده زيبا و پاك قلبي داراي اند، نموده ايفاء را بزرگي نقش جهانيان سرنوشت
 .اند برده پناه مجردات و معقوالت جهان به و گريخته زندگي هاي آلودگي

 آرامش موجب حقيقت، تحرّي در تالش و عنويم هاي خواهش از تبعيت آري
 است، زندگي بنيان بي تعلقات و قيود مولود كه مزاحمي افكار با است بديهي .است خاطر
 مشوش تخيالت چنگ در آدمي كه زماني تا .است ممتنع و محال خاطر آرامش آمدن فراهم
 حريم به و پردازد لتعق و تفكر به و آمده در معقوالت جهان به تواند  نمي است، گرفتار
 .يابد راه حقايق

 قدرت آفات به معرفت
 و انبياء حضرات وجود .شود نمي گسسته هرگز و است جاري آني هر در الهي فيض

 .است الهي پايان بي فيض آثار از قلبي واردات و اولياء و اوصياء
 خاصان دل بر حق و دارند، وجود حق مردان و حق نهي و امر مظاهر دوري هر در

 لكن شود، نمي منقطع هرگز خلق با حق رابطه و كند مي تجلي زماني و دور هر در ودخ
 .است باطني آمادگي و استعداد و راستين طلب فيض، اين از استفاده شرط

 كه ديد را كسي يا ديد مرا كه آن حال به خوشا :فرمود )ص( اكرم رسول حضرت
 ادراك السالم، عليهم اوصياء و اءانبي حضرات رؤيت از مقصود كه دانست بايد .ديد مرا

 آن به يافتن تحقق سپس و فرموده، افاضه ايشان بر متعال خداوند كه است اوصافي و معاني
 .نيست حسي رؤيت مراد و اوصاف، و معاني

  كفار از اريـبسي وگرنه ت،ــاس حقيقت اين به اظرـن نيز «رآني لِمنْ طُوبي« ثـحدي
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 .بودند ديده صحابه از بسياري از پيشتر و بيشتر حسي رؤيت به را )ص( محمدي صورت
 نظر .شود نمي حاصل دل در ايمان ذوق هيچ را منكران بزرگوار، آن روي ديدن از گمان بي
 و اِلَيك ينْظُرُونَ تَريهم و« فرمايد مي مجيد قرآن در متعال خداوند كه است حقيقت اين به
مصِرُونَ ال هبكه آنچنان ترا ولي نگرند، مي برتو كه را منكران بيني مي )ص( محمد اي :»ي 

 .بينند نمي توئي
 ادوار در كه كمالند حد در غيبي علوم درك و باطني رتبت در انبياء از هريك

 اين از بود، دريافته را قدرت آفات سليمان حضرت .شوند مي ظاهر الهي امر به مختلف،
 در كه دهد كسي به دارد، او كه را جاللي و جاه و سلطنت اين كه خواست خداي از جهت
 و نيفتد غرور دام در تا باشد او همپايه قدرت، آفات دريافت و حقيقت درك و باطني رتبت
 مِنْ» لفظ .نسپارد خودبيني و عجب دست به را خود بينش و حقيقت و دانش و دين

 است معنوي مقام تأخر شريفه، آيه مفاد و ”لِاَحدٍ« براي است صفت شريفه، آية در »بعدي
 .زماني مقام تأخر نه

 و يافته تحقق بدان داوود پسر كه است اوصافي مجموع سليمان باطن، جهت از
 مختلف صورت، در كه است ديگر سليمان خود او گردد، متحقق اوصاف بدان كه هركس
 ينْبغي ال كاًملْ لي وهب اغْفِرْلي رب« شريفه آيه معني است اين .متحد حقيقت به و است
 .«الْوهاب اَنْت اِنَّك بعدي مِنْ لِاَحدٍ

 در كسي كه كند عطا وي بر سلطنتي خواهد مي خويش خداي از سليمان حضرت
 در اند، كرده متهم حسد و بخل به را سليمان حضرت ندانسته بعضي .نباشد آن خور

 و نقص از صفت دو ينا چه، .ورزند نمي بخل و كنند نمي حسد پيامبران كه صورتي
 .منزهند آن از انبياء حضرات و برخيزد، نظري تنگ

 و علل ساير و ارث به كه ده سلطنتي مرا الهي :كه بود اين سليمان حضرت مقصود
 از پرهيز زيرا بود، قرب مزيد او درخواست معني .نرسد ديگري به انتقال اسباب
 وجود با كه بود اين او لوبمط و نيست هركسي كار قدرت، وجود با دنيا هاي خوشي
 .گردد بيشتر قرب مستحق پرهيزكاري، و قدرت

 هركسي كار نقد لذات از گذشتن و نسيه، آخرت لذات و است نقد دنيا لذات
 .نسازد منصرف اخروي امور از را او دنيوي قدرت كه خواهد مي سليمان حضرت .نيست
 حضرت .اند بسته دل آن لحصو به غافالن ولي پايد نمي دير جهان اين قدرت و ملك

 .گردد غافالن آموز عبرت او قدرت كه خواهد مي سليمان
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 حد در داشت، سليمان حضرت كه آنچنان حساب، بي توانايي و قدرت تحمل
 خارجي محرك ديگري و دروني محرك و عامل يكي كه قدرت و ميل زيرا .نيست هركسي
 غرق آن در عفت و تقوي و پرهيز صاحبان كه است اي ورطه .كند مي گمراه را آدمي است،
 صاحب مردم كند، مي ظهور گوناگون صور به كه است خطري .اند نيافته رهائي و شده

 و خورند نمي اطمينان روي از و خسبند نمي آسوده و لرزند مي برخود جان بيم از قدرت
 يشتشو همه باطني و نعمت تمام ظاهري محبوسند، نگراني و خوف زندان در آشامند، نمي
  .نقمت و

 تحصيل از و سازد مي مشغول خود به را آدمي سيم و زر و تجمل و منال و مال
 جمع آن صاحبان گرد به جاه و مال طمع به چاپلوسان و متملقان .دارد مي باز كماالت

 جلوه صواب صورت به و حقيقت از دور ستايش به را اشتباهشان و خطا و شوند، مي
 و برخطاكاري تا دهند مي غيرعادي و تلقيني شخصيتي نآنا به تدريج به و دهند مي

 .سازند تر جري پرستي هوي
 ولي رسد، نمي زيان را او جالل و جاه از است سليمان همپايه و همقدم كه كسي

 در كامل و ناقص آري .نيستند آن خور در محرومند سليماني اوصاف از كه همتاني ضعيف
 .دارند تفاوت شرعي تكليف اداء و دنيوي امور مباشرت

 از كه آثاري به دارد بستگي و است متفاوت اشخاص مورد در غالباً حرمت و حليت
 فاسد، و رياكار مرد در عبادت و طاعت و ثروت كه چنان .شود مي حاصل نفس در آن

 ناقص، .است اتصال مزيد سبب كامل، مرد در ولي است ربوبي كمال از بعد و دوري سبب
 كامل مرد ولي دهد، مي دست از را خود پاكي حكم پليدي، اندك به كه ماند را قليل آب

 .گردد نمي ناپاك كه ماند را كران بي درياي
 كمال حد به او .نخواست خود پيش از سليمان حضرت و بود خدا الهام به دعا اين

 بر جاللش و ملك و برد نمي بدر راه از را او قدرت، و جالل و جاه و سلطنت بود، رسيده
 از و مكدر طبيعت، عالم در دخول واسطه به مردم اكثر عقول لكن .افزود مي قشاستغرا
 اين در را طالبان پس .است قاصر ايشان بر غلبه طريق و شيطان جند مكائد دقايق درك
 آنان هالكت و ضاللت سبب قدرت، االّ و نيست چاره كامل استاد به رجوع از مرحله
 .شد خواهد

 ناراً آنَست اِنّي اُمكُثُوا« وفا و خلوص راه پويندگان و فاص و حقيقت سلك همسفران اي
 كردم، احساس را يـــآتش من بايستيد :»تَصطَلُونَ لَعلَّكُم النّارِ مِنَ جذْوةً اَو بِخَبرٍ مِنْها آتيكُم لَعلّي
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 .شويد گرم شايد بياورم اي آتشگيره يا آورم خبري شما براي آن از شايد

 عارفان هگذرگا خاك
 هر دست از و شايد را معنوي ملوك سرهاي حق، طريق سلوك تمناي سوداي

 توان خالصي تلبيس پر ابليس تصرف از اگر .برنيايد اعظم باب اين فتح بينوايي گداي
 و تمام است دولتي برد، توان بدر جان جهان از ايمان كسوت و اسالم لباس و يافت،

 .مدام است سعادتي
 مبتال را او كه ابتال گونه چندين به و بنهادند آدمي راه در كه فاتآ هزار چندين با
 دانة هفت كه دامگاهي از و است »الشَّهواتِ حب لِلنّاسِ زينَ« كه دنيا دامگاه از و نمودند

 »والْحرْثِ واالَنْعامِ لْمسومةِا والْخَيلِ والْفِضَّةِ الذَّهبِ مِنَ الْمقَنْطَرَةِ والْقَناطيرِ والْبنينَ النِّساءِ مِنَ«
 .يافت توان رهايي چگونه نباشد، الهي عنايت و نظر و توفيق اگر شده، پاشيده آن در

 و« نكردند منع دانه يك از بيش مرتبه و شرف همه آن با را السالم عليه آدم حضرت
 و« افتاد نسيان و عصيان دام به ،نشد رفيق او با امتناع توفيق چون .»الشَّجرَةَ هذِهِ تَقْرَبا ال

 .بود »آدم اِصطَفي« شد او رفيق توفيق، چون و »فَغَوي ربه آدم عصي
 تَشْتَهي ما فيها ولَكُم» كه بهشت كامگاه نشد، رفيق )ع( آدم حضرت با توفيق چون

كُملَّ« كرد مي صيد دو دانه يك به ابليس .گشت دامگاه راه او »اَنْفُسافَاَزمطانُ هرا او دنيا »الشَّي 
 ثُم« كام به »اَنْفُسنا ظَلَمنا ربنا« كلمه به كه آمد كامگاه گشت، يار توفيق چون بود، دامگاه
تَبهرسيد »اج. 

 هر و بود متاع هفت آن از ساختند، واشقي شقي براي كه اغالل و سالسل از هريك
 اين .بود »الشَّهواتِ حب لِلنّاسِ زينَ« سرمايه زا ساختند، برايشان دوزخ دركات از كه دركه
 .«اَبوابٍ سبعةُ لَها« كردند گشاده دوزخ در هفت را شهوت هفت

 اَما و« جادة بر »اتَّقَوا الَّذينَ سيقَ و« عاليه درجات صوب بر را اي طايفه الهي توفيق
 .رسانيد »الْمأوي هِي الْجنَّةَ فَاِنَّ« معاد به »الْهوي عنِ سالنَّفْ نَهي و« قدم به »ربهِ مقام خاف منْ

 بر »كَفَرُوا الَّذينَ سيقَ و« قهر كمد به دركات سوي به هم را اي طايفه الهي توفيق
 .انيدرس »الْمأوي هِي الْجحيم فَاِنَّ« معاد به »الدنْيا الْحيوةَ آثَرَ و« قدم به «طَغي منْ فَاَما« جاده

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

  به و ايدــرب مي طبيعت اسفل از را طبع اهل است، جذبه حقيقت كه حق هدايت نور
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 خود مرجع به «اِرجِعي« جذبه تصرف به كه حالت اين در نفس .رساند مي قربت علو
 و آمد اين حكمت .كند گذر ديگر بار بايد آمده، و كرده گذر كه مختلفي عوالم از رسد، مي
 است شده تعبيه كه اسراري و ها گنج عالمي هر از و شده، آشنا حق عوالم به كه آن شد

 .گردد آشنا ها بدان و بردارد
 وام به چيزي عالم هر در آمد، مي و كرد مي گذر مختلف عوالم از كه ابتدا در

 خود رهن و نپردازد را مقام هر وام تا مراجعت در .نهاد مي گرو آنجا خود، از و گرفت مي
 .بگذرد كه نگذارند بازنستاند، را

 و كثافت و ظلمت خاك، صفات و بگذرد، خاك صفات از كه است آن زنده روندة
 فت،كثا خاصيت از .برخيزد نابينائي و جهل ظلمت، خاصيت از .است كدورت و ثقل
 و ركاكت و طبع خست ثقل، خاصيت از .آيد پديد دلي سخت و شفقتي بي و رحمي بي

 اين سالك .خيزد تفرقه كدورت، خاصيت از .شود ظاهر خواري و دنائت و فرومايگي
 و رحمت و مروت و فتوت و كرم مقابل، در و گرفته وام به خاك از را ذميمه صفات جمله
 نهاده رهن نورانيت، و شرف و رفعت و صفا و صدق و يقين و علم و رأفت و شفقت
 .است

 خويش اصلي مقام به و نپردازد، را خود وام تا گذشتن نتواند خاك مقام از پس
 مقر به ستاند، باز خود رهن و كند رد را ها وام اين چون .ستاند باز را خود رهن تا نرسد
 خلعت به و كنند، بنص خالفت سلطنت به را او كه است مقام اين در .آيد واصل اصلي
 مالِك اللّهم قُلِ» گردانند مالك شهادت و غيب عوالم جملگي بر سيادت منشور به و نيابت
 «تَشاء مِمنْ الْملْك تَنْزِع و تَشاء منْ الْملْك تُؤْتِي الْملْكِ

 مقام و حال
 بر خود تكميل پي در و افتد مي راه به كه اي لحظه همان از حق طريق در سالك

 مسافرين مانند او .گذرد مي مراحلي و منازل از مقصود و منظور به وصول راه در آيد، مي
 و ها نشيب به و يابد مي مشكلي قدم هر در و شود مي مواجه اي منظره با دم هر پيما، جهان
 .بيند مي پيش در نهايت بي هاي راه و افزا وحشت هاي بيابان و خورد مي بر فرازها

 در برخي اند، برتافته عنان حق، طريق از نرفته ره خامان، از برخي شده قعوا بسيار
 در كه راهروي مانند سرگرداني بادية در بعضي و اند، مانده زده وحشت طريق، بدايت همان
  و فراز از كه شيردالن از معدودي تنها .اند وامانده كرده گم را مقصود راه سياهي شب
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 نهايت و دليري كمال با شمرند، خير آيد پيش حق يقطر در هرچه و نينديشند نشيب
 .رسند مقصود منزل سر به سرانجام و نمايند طريق طي چاالكي و چستي

 دروني حاالت با را مقامات نبايد ولي بگذرد مقاماتي از حق طريق در بايد سالك
 شود پيدا سالك در باطني تأثر و نفسي حالت مقامات، از هريكي مقابل در زيرا كند، اشتباه

 .نامند »حال« را آن كه
 سالك اختيار تحت و بوده اعمال جملة از و اجتهادي و اكتسابي امور از مقامات اين

 است نفسي مخصوص كيفيات و حاالت از و روحاني انفعاالت مقولة از احوال ولي است،
 ن،آ نزول در سالك كه اين بدون است الهي مواهب از بلكه نيست، سالك اختيار تحت كه

 .باشد داشته تأثيري ادني
 »حال« و اجتهاد، محل اندر وي قدمگاه و طالب راه از عبارتست »مقام« پس
 .سالك مجاهدت تعلق بي وي لطف و خداوندي فضل از عبارتست

 و است مكاسب جملة از مقام .افضال جملة از احوال و است اعمال جمله از مقام
 خود از حال صاحب لكن است، قائم خود مجاهدت به مقام صاحب .مواهب جملة از حال
 .است فاني

 باالتر مقام به ورود از قبل مقامي هر در و نگذرد، مقامات از تا حق طريق در سالك
 به نچشد، را آن مزة و نكند تحصيل خداست فضل كه را احوال نيز و نكند، تصفيه را خود
 .نرسد كمال

 و معرفت كه رسد مي حليمرا به حاالت، و مقامات كردن كامل از بعد سالك
 خود درون از را عرفان اين او و شود مي ناميده عارف سالك، مراحل، اين در .است حقيقت
 .است يكي معروف، و عارف مطلوب، و طالب كه است مرحله اين در .كند مي احساس

 باقي چيزي او هستي از كه گردد فاني خدا در چنان مرحله دراين سالك كه معني بدين
 .نماند

 سالكان و مجذوبان
 ايشان كه هستند كساني مجذوبان .سالكان و مجذوبان :اند قسم دو راه اين روندگان

 آفات كشف و راه احوال از و گذرانند، تعجيل به مقامات اين از و بربايند جذبه كمند به را
 كه است اين نگردانند، مطلع كامالً ضرر و نفع و فساد و صالح از است راه در آنچه و
 .نشايند را مقتدائي و راهبري شاناي
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 سكونت به ولي ربايند، مي جذبه كمند به هم را ايشان اگرچه كه آنانند سالكين اما
 و راه از گاهي گردانند، مطلع كامالً شر و خير و فساد و صالح احوال بر و برند وآهستگي

 .بشايند را گراندي راهبري تا يابند تمام وقوفي بيراه و راه بر تا برند بيراه از گاهي
 تأييد و استعداد به نسبت نفسي هر بگذرند، مقامات اين بر كه انساني نفوس

 هر و بايد سيمرغي را آن بود، نتواند قاف قلة مرغي هر مقام ولي .رسد مقامي به خداوندي
 .بايد مي ديوانه پروانة را آن ساخت، نتواند آشيانه شمع فرق بر مرغي

 تلخ ايشان جان كام بر را مادي تمتعات و لذات ه،جذب كمند كه آنانند ايشان
 خرابات در دارند اقامت پيوسته ايشان .اند چشانيده چاشني ديگر مشربي از و گردانيده
 را ايشان محفل نقل بهشت، هشت نعيم است، شهود ماالمال مدام ايشان جام و وجود،
 .«اَنْفُسكُم تَشْتَهي ما فيها لَكُم و« بلكه نشايد،

 باز .شمارند بازي را مرتبه آن و نيارند فرود بازي مرتبة به سر عالم اين غانمر
 را پروانه شكار، جان است مرغي باز است؟ جانباز پروانة چون كجا است، باز اسپيد اگرچه

 كه است عاشقي پروانه اما نبرد، جان او از صيد كه است صيادي باز !است؟ كار چه جان با
 .نبرد جان جز معشوق، به تحفه

 .اند يافته نازنين و مهر روشن دوستي و مهربان انيسي اند، داده دل تو به كه آنان الهي
 استوار محكم و متين پاية بر اميدشان بناي .دارند توكل تو بر و تولّي تو به كه آنان الهي
 ايشان از هم را آشفتگان ضمير آشوب و خبري با پنهانشان و پيدا از كه توئي و است

 جهان در خواهند، تو از خواهند هرچه گويند، تو به را خود اسرار .بيني مي رآشكارت
 پرواز انفس فضاي در و كنند مي آفاق سير پيمايند، مي راه زندگي فرود و فراز از و گردند مي
 .خبر بي عشق گداز و سوز از خودپرستان و اند بيگانه تو عاشقان از جهانيان .نمايند مي

 سرگرم تو ياد با گيرد، مي فرا ترا طريق سالكين ناراحتي و وهاند كه هنگامي الهي
 به هجران شب كه خوشند .شوند مي شادمان و خوشحال تو وصال دورنماي با و گردند مي

 باز خورشيد به كه پرتوي مانند .شد خواهد آشكار وصل دلنواز طليعه و آمد خواهد پايان
 تو وجود اقيانوس در را خود اندك هستي د،شو فاني دريا در كه اي قطره مانند به و گردد
 .ريخت خواهند فرو ابديت عشق بر و كرد خواهند محو

 نالد، مي جان خروشد، مي دل پايان، بي ضمير هيجان و است كوتاه لغات دامنة الهي
  ترجمان كه هايي واژه آن كو است، انباشته سرهم بر سينه صندوق در معاني
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 .كنند فاش پرده بي را رونيد اسرار و گردند دل احساسات
 سعادت سوي به را ما مقدرات و كن، داللت اجتماعي و فردي مصالح به را ما الهي

 در ليكن است، مشكل و سخت ما آرزوهاي اگرچه برآر، را ما حاجات .ده سوق جامعه
 .«قَديرٌ شَيءٍ كُلِّ علي اِنَّك« گيرد مي انجام آسان و ناچيز تو قدرت و عظمت پيشگاه
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 سوم فصل
 
 
 
 
 
 

 يقين
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  يقين
 
 
 
 

 يقين پرتو در اعظم سفر
 طبيعت، ماوراء اسرار كشف و غيب عوالم به گرايش و دوستي دين حس اصوالً

 امكان عالم كه است ودود رب حضرت جاذبه اين حقيقت در .است انسان غرايز جزء
 .كند مي بجذ خود نامتناهي و اطالق مقام به را اشرف انسان باالخص

 نفسانيه حدود و طبيعيه قيود كردن پاره حقيقيه، مغناطيسيه جذبة اين اثر و نتيجه
 مقدس ذات و صفت و اسم و فعل در فناء و اطالق و تجرد عالم سوي به حركت و است

 .است تر راقي و تر عالي آيد تصور در عملي هر از كه الغايات، غايت و مبدأالمبادي
 به و يابد مي در را جانان كعبه سوي به حركت خود، سرشت ذات و كمون در انسان

 اين در .گردد مي رهسپار صوب بدين دل پاكي به نسبت و بسته سفر بار الهي فطري نيروي
 عالم و او، طبع كه ماده و جسم عالم يعني افتند، بكار او جوارح و اعضاء همه بايد سفر
 وارد سفر اين در بايد اوست، حقيقت كه نفس و عقل عالم و او، برزخ آن امثال و ذهن
 قيام به نماز در و نمايد كعبه سوي به روي بايد بدن .كنند مساعي تشريك يكديگر با شده
 المنتهي سدره به رو و دارد مصون خاطرات از را خود بايد ذهن درآيد؛ سجود و ركوع و

 .باشد مدهوش و محو گشته الهي حريم انوار در غرق بايد روح نهد؛
 آن جوهرة و مغز از و پرداخته عبادات و اعمال ظواهر به فقط كه كساني راينبناب
 او لقاي و جمال از و دور بسي مقصود كعبه از اند، گرديده قانع پوست به و منصرف
 از نيز اينان اند، كرده خالي شانه شرعيه عبادات و حسنه اعمال اتيان از نيز برخي .مهجورند

 .اند نموده قناعت توهم و تخيل به واقع از و مجاز به قيقتح از افتاده، دور واقع متن
 تمام ملكوتي سفر اين در و اند، كرده باطن و ظاهر ميان جمع كه آنانند سلوك اهل

 محبوب حضرت انقياد و عبادت به نموده مجهز را خود وجودي شؤون و مراتب
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 دو اين ساخته ظاهر حقيقت و جان را باطن و كرده باطن عنوان ظاهر از ايشان .اند واداشته
 هباء« ظاهر، بدون را باطن و است باطن به وصول مرادشان ظاهر از اند؛ درآميخته هم به را

 .اند خوانده »منْثُوراً
 علوم تنها انسانيت، معارج و مدارج طي و نفس تكميل در گردد مي معلوم اينجا از

 تنها منطقي برهان و دليل چه .نيست فيكا استداللي و فلسفي علوم مانند تفكريه ذهنية الهيه
 براي را عطشان و تشنه روان نه و كند اشباع را روح و دل تواند مي نه و نمايد اقناع را ذهن

 .نمايد سيراب حقايق به وصول
 را ترديد و شك راه و كرده استوار برهان پايه بر را توحيد كه فلسفه و حكمت

 و باشد مي تفكريه علوم اشرف و است برخوردار اصالتي و متانت از گرچه كند، مي مسدود
 و فلسفي توحيد به اكتفا ولي اند، نموده تعقل و تفكر به امر را انسان اسالم پيشوايان و قرآن

 باطن و دل نمودن محروم چه .نارسا است امري دل، انقياد بدون استدالل مكتب در برهاني
 و تعليم و مكاتب و كتب در سير به دنكر قناعت و غيب، عوالم معنويه روحانيه اغذيه از

 اعضاء ساير و روح و دل گذاشتن گرسنه و است عضوي كردن سير آن، اوج در ولو تعلّم
 .است

 باطني استعدادهاي جهت دو هر رعايت با است، مستقيم صراط بر كه قويم دين
 سوي از و نموده تعقل و تفكر به ترغيب سوئي از :رساند مي كمال به جنبه دو از را انسان
 سوگند يازده از پس و كند، مي شهواني هاي تيرگي از دل تطهير و اخالص به امر ديگر
 .سرايد مي »دسيها منْ خاب قَد و زكّيها منْ اَفْلَح قَد« جليل و عظيم

 مكتب معلمين و متفكرين كند، مي تكلم انسان دل و جان با كه شريفه آيات اين
 كه است مقام اين در چه .كند مي نفس محاسبه و مراقبه و بدتع به دعوت را استدالل
 خروشان سيل سرانجام و شده جاري زبان بر دل منابع از الهيه معارف هاي چشمه
 .آيند مي در حركت به سالك ضمير در ربانيه واردات و الهامات و خدائي هاي انديشه

 در را همه و دريافته سنف تهذيب و باطن تصفيه پرتو در را حقه علوم تمام عارفان
 شمعي مانند ايشان .اند داده قرار خدا حرم را اقصي مقصد و اند نموده ادغام الهي وجه انوار
 در راستين قدم زند، آتش در را خود كه اي پروانه چون يا شود، آب و بسوزد دائماً كه

 دل اشراب و انمنّ خداي به ارتباط بدون و باطن ربط بي خالصه .اند نهاده ميدان اين مضمار
 .رسيد نتوان مقصود منزل سر به رحمانيه، سرچشمه از

  و رست توان مي چگونه او قهر كمند از ننهد، جان گريبان به سر ازلي ايتـــعن اگر
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 شايد را عاشقان وصال، سوداي سر شكست؟ توان قدرت و قوه كدام به را اعظم طلسمات
 .ايدبرني اعظم باب اين فتح خبري بي هر دست از و

 يقين .است يقين شود، مي عارض سالك بر مقصد تا مبدأ از كه احوالي جمله از
 بهترين يقين چه، .اوست آرزوي و آمال باالترين و حق طريق سالك حركت منتهاي
 آمال كعبه به را عارف و كرده برطرف را سفر شدائد كه حق راه سلوك براي است اي وسيله
 .رساند مي

 نصيب را خود وصال تا بخواهيد يقين من از كه فرموده نينچ تعالي و تبارك خداي
 الهي محبوبين و گردد مي وصال علت كه الهي عامل آن يعني يقين بنابراين .گردانم شما

 .است ستوده يقين اين با را آنان تعالي حق و شده آن خواستار
 در ؤثرم عامل و اوست معرفت ميزان به حقه معارف و الهي كالم از هركسي استفاده

 ايمان و عقيده نسبت به فرد ظاهري فعاليت .است صادق اعتقاد و يقين حقه، معاني تحصيل
 هركسي براي .او قلبي ايمان و يقين با متناسب او باطني سير ميزان و اوست، ظاهري
 به مرتبه هر نسبت كه بطوري دارد، وجود متفاوتي معنوي و ايماني مراتب و درجات
 به قطره نسبت بلكه قوت، به ضعف نسبت يا تمام، به نقص تنسب مثل ديگر، مراتب

 .درياست
 و نقصان نسبت به اشراقيه لمعات و وجوديه مراتب ايقان، و ايمان عرفان، و علم

 .است مواد و قوابل استعداد و استحقاق اختالف آن، منشأ و است فيوضات درجات كمال
 و ثانويه فطرت نسبت به وگاه است اوليه فطرت نسبت به گاه نيز قوابل قابليت مراتب
 و فكريه قواي استعمال عدم و نفسانيه مجاهدات ترك و حقه شريعت حدود از تجاوز
 مساوي اشياء تمام به باريتعالي وجود نسبت االّ و حسيه، لذات بر علميه قوانين و عقليه
 .است

 علماء از باعاتّ و امهات و آباء طريق از عموم براي ايقان و ايمان مراتب از بعضي
 اين در ايمان درجات البته .است يقين و ايمان مرتبة ترين نازل اين و گردد، مي حاصل
 حق عالم به ورود از قبل .است مختلف اشخاص اوقات و احوال و افكار نسبت به مرتبه
 .است آن به شدن دارا سلوك شرط كه است يقيني نيز

 يقين مراتب
  است، يقيني سالك براي حق طريق مراحل از حلهمر هر در و است يـمراتب را يقين
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 :است سلوك مراحل طي نسبت به يقين مراتب حصول لذا
 الي سالكين براي قاطعه عقليه براهين و ساطعه نيره حجج از كه اليقين، علم ـ اول

 عادات خوارق و معجزات و تدويني و تكويني آيات در نظر وسيله به شود، مي حاصل اهللا
 است جزئي آنها از هريك كه منايا، علم و صادقه منامات و اولياء و انبياء راتحض از صادره

 .رسالت و نبوت اجزاء از
 از مرتبه اين در .دل نورانيت به اشياء شهود از باشد عبارت كه اليقين، عين ـ دوم

 حميده، اخالق به تخلّق و نفسانيه مجاهدات و حقه شريعت احكام امتثال به ظاهر تهذيب
 صاحب .گردد مي مفتّح جبروت انوار ابواب و شود مي حاصل ملكوت و غيب عالم كشف
 .است قدسيه انوار سوي به فقط او توجه و منصرف جا همه از يقين اين

 در كه حق راه سالك دل بر الهي نور تجلي از باشد عبارت كه اليقين، حق ـ سوم
 قصوي و عرفان مراتب اعلي تبهمر اين .گردد محو خودبيني و عبوديت رسوم تمام مقام اين

 انوار مشاهدة و عقليه مراتب مشاهدة و جبروت عالم كشف آن در كه است ايمان درجات
 .است قدسيه ذات

 به التفاتي و حق جالل و جمال مشاهدة جز نظري حق طريق عارف مرتبه، اين در
 نمايد، نمي مشاهده را اهللا ماسوي كه معنا بدين نه البته .ندارد تعالي حق كبريايي عظمت جز
 گذارند، مي قدم مرتبه اين به كه عارفاني .بيند مي او آثار و لمعات و افعال را آنها تمام بلكه

 قلبي عروج و سير و است، تمكّن و ثبات نحو به آنان از بعضي مشاهدات و قلبي عروج
 .العيني طرفه در آنان از برخي

 ولي باشد، نگذاشته قدم اليقين حق و اليقين عين مرتبة به هنوز سالكي است ممكن
 مشاهده قلب ديدگان با را حقايق كه نمايد پيدا قلبي عروج و معنوي حال چنان ساعتي در

 آن با را ها نعمت تمام و مافيها و دنيا كل كه شود نمي حاضر حال آن در كه بطوري كند،
 .بماند حال آن در مدام كه كند مي آرزو بلكه نمايد، عوض

 و وظايف انجام و باطن و ظاهر مراحل طي از پس يقين و ايمان مرتبة كمال تحقق
 عارف سالك نصيب حق به وصال آن، حصول با كه است عبادات و طاعات و تكاليف

 .گردد مي

 رسوم و عادات ظلمت رفع
  فرا را طريق طي رسم و راه بايد بپيمايد، حق طريق مراحل خواهد مي كه كسي
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 به منوط حق طريق طي كه نگردد، اعتنا بي نيز رحماني غير علل به فراگيري اين در و گيرد
 رسوم و عادات ترك شرايط، آن جملة از كه است شرايطي جمع و آن رسم و راه با آشنايي

 .است خودخواهي و
 به هجرت آن، و گردد كبري مهاجرت مهياي بايد رسيد، اكبر ايمان به سالك چون

 از است دل به هجرت و طغيان، و بغي اهل ستمجال و عصيان اهل مخالطة از است تن
 راه از را سالك كه رسومي و آداب از است دل و تن به هجرت و ايشان، به ميل و مودت
 .است كفر بالد مهمات از رسوم و آداب اين چه دارد، مي باز خدا

 اهل كه است، خيالي و وهمي رسوم و آداب اين به مقيد انسان  مادي، اجتماع در
 را خود هاي بدل و رد و ها معاشرت و محاورات و زيان و سود و دارند عادت دانب دنيا

 طالقه سه را او و بگذرد خيال و وهم عالم اين از بايد سالك .سازند مي استوار آن براساس
 از و نهراسد، مردم مذمت از و نداشته ترس و بيم نيرويي هيچ از متاركه اين در و نمايد

 .باشد نداشته باك كنند، مي قلمداد دانش و فضل اهل را خود كه افرادي مالمت
 را اين عارفان .بگذرد تعينات اين همة از رحماني امداد و الهي توفيق به بايد سالك

 وقعي ها بدان و ندارد آشنايي مردم رسوم و آداب به مجنون كه زيرا اند، كرده جنون به تعبير
 هيچ او، برعليه آنها قيام و حركت از و نگرد ائياعتن بي ديدة به را مردم ذم و مدح و ننهد،
 .ندهد راه خود دل به باكي و ترس

 خودخواهي رواني بيماري به نشده خارج رسوم و عادات عالم از هنوز كه طالبي
 عبادات اند فرموده بزرگان .رسد يقين به و كند طي را حق راه مراحل تواند نمي گشته، مبتال

 .ندارد الهي پيشگاه در مقبوليتي يابد، انجام رسوم و عادات روي از كه طاعاتي و
 از بايد رسي، مقصود و مقصد به كه آني خواهان اگر حق، طريق سالك و طالب اي

 تابع و دورنمايي خود از را خودخواهي رواني بيماري و شوي خارج رسوم و عادات عالم
 در تا كرده تالش يجاودان سعادت به نيل جهت در كسي اگر البته .گردي حقيقت و حق

 فرض همگان بر و بوده الهيه صفات از خودخواهي چنين گردد، محسوب سعداء رديف
 رواني امراض از گردد، بزرگان تحقير و غرور و كبر سبب كه خودخواهي آن اما .است
 .است

 خودخواهي رسوم و عادات حق، طريق در عايق و رذيله صفات از يكي بنابراين
 در بزرگان تحقير و خودخواهي و رسوم و آداب رعايت اثر رد كسي است ممكن .است
 لذا !باشد مالمت مورد قدس، عالم اهل مقابل در لكن آورد، دست به محبوبيتي جامعه
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 فريفته و شيفته نبايد و نيست او معنوي مقام بر دليل جامعه، و افراد بين در فرد محبوبيت
 ابناء لوم از اجتناب بر را قدس عالم لاه مالمت از اجتناب بايد راستين طالب .شود آن

 اما است كذايي و موقتي عزت، و محبوبيت چنين كه دريابد كامالً و دانسته اولي روزگار
 .است رحماني امري جامعه در كامل عارف و رباني عالم محبوبيت

 ماسوي از عديده مخاويف كه باشد جازم چنان بايد حق طريق طي در واقعي طالب
 در با است ممكن االّ و نشود، مغموم و مهموم و محزون امور اين از و ندهد هرا خود به را

 .شود غافل خدا رضاي جلب از ي ا عده رضايت گرفتن نظر
 استيالي اثر در مردم، رضاي جلب جهت در حركت و حق رضايت از انصراف

 و رياضات و واقعي طاعات و الهيه عقل تحت را نفس بايد سالك لذا است، نفس
 .باشد دور به نفاق از كلي به و آورد در هداتمجا

 و آمده مجيد قرآن از بسياري آيات در كه است مهمي موضوعات از منافقين و نفاق
 ميان باشد تفاوت كه است كسي منافق .دارد فرق منافق با مؤمن كه مسلم است حقيقتي اين

 او باطن و ظاهر نبي كه است آن حقيقي سالك و عارف و مؤمن اما .او عالنية و سريرت
 و است منافق او باشد، تفاوت اش باطنيه و ظاهريه امور ميان كه فردي هر پس .نباشد فرق

 آن معني مشاهدة به دل تا آري .است داده عذاب وعدة را منافقين تعالي و تبارك خداوند
 .است منافق نشود، روشن گردد، مي جاري ظاهري لسان از كه مطالبي

 اثر در حق طريق سالكين مسلماً شوند؟ مي منافق مؤمنين از اي عده كه چيست علت
 عظيمه، منازل و مراحل طي .اند شده عظيمه مراحل و منازل طي به موفق الهي استاد ارشاد
 مطالعه اما .است فعليت ملكة كمال حصول و باطنيه قواي و استعدادات مراحل طي همانا
 آيات حتي عرفانيه كالم حفظ كثيره، لغات دانستن متعدده، علوم اخذ مطالعه، كثرت كتب،
 از را انسان ها فرسنگ ظواهر اين بلكه نيست، باطني مقام و موفقيت دليل مجيد، قرآن

 .كند مي دور حقيقت
 مثال همانند فعليت، كمال سرحد به وصول و باطنيه قواي و استعدادات ظهور مثال

  حرارت گردد، آتش يبقر چون كه است ناريت اخذ نيروي آن در كه است حطَب
  فعليت به قريب ناريت قوة تدريج به يافته شدت آن و هرلحظه آن در شده ايجاد
 ظهور بدو اين اما .شود مي ور شعله و روشن تيره حطب همان ناگاه كه اين تا گردد، مي

 اندك به چه است، موجود آن در حطبيت آثار و صفات هنوز و آن تمام نه است فعليت
  ناريت آن گشته، برطرف ظاهره فعليت ديگر، موانع سبب به يا آتش از ريدو يا بادي
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 زايل حطبيت آثار تمام كه بطوري يابد امتداد ناريت قوة هرگاه ولي .شود مي منتفي عارضي
 آن در بگيرد، را خفايا تمام آتش و شود فعليت به تبديل باطنيه قواي و استعدادات گردد،
 خود كه اين مگر شود نمي منتفي بادي هيچ از و است تنعمم اوليه حالت به رجوع موقع
 .است قلوب كيفيت و باطني آتش به اشاره اصل در مذكور مثال البته .گردد خاكستر و فاني

 محض كه بداند بايد مخلَصين، مراحل طالب دين، راه مجاهد حق، طريق سالك
 در مدتي دارد امكان لكهب نيست، كافي قوا فعليت از مراتبي حتي ظهور و عالمي به دخول

 در بايد فردي چنين .نگردد مثمرثمر نرسيده كمال به فعليت اين چون لكن باشد، عالم آن
 تا كند پيدا سنخيت اعلي عالم پاكان با است، الهي عظماي نعمت كه حقيقي رهبر ارشاد اثر
 .رسد اعلي مرتبة به او فعليت و گردد برخوردار آنها فيوضات از

 داخل ولو برند، مي سر به نقص در هنوز طلبي جاه و خودخواهي اثر در كه كساني
 و جهاد در سستي اندك اثر در اما رسد، ظهور به هم فعليت حدي تا و شده عالمي در

 صحابه اكثر كه چنان .نمايند مي اسفل عالم به عود زمان، اندك در مانعي بروز يا سلوك
 پيدا آنها ظاهر در ايمان بودند، رگواربز آن جوار قرب در تا )ص( سيدالمرسلين حضرت

 نور بود، موجود آنها بواطن در و نشده زايل آنها از بالمرّه كفر و جهالت آثار چون ولي بود
 .شد منتفي حسد و جاه و مقام حب عاصفة رياح واسطة به ايمانشان

 مثمرثمر گناه ظاهر ترك يا ظاهر گناه ترك شود، يكسان بايد باطن و ظاهر آري
 و الْاَثْمِ ظاهِرَ ذَروا و« كه شود گناه باطن و ظاهر تارك كه است آن واقعي سالك .تنيس

شدني حاصل ظاهري، علم صاحبان به مراجعه طريق از موفقيت اين كمال مسلماً ،»باطِنَه 
 .نيست

 عالم مراحل تا كه است، شب و روز ساعات مانند حق عالم منازل و مراحل سير
 باقي متقدم عالم از اي ذره قدر به تا باشد؛ نمي ممكن متأخّر عالم ولوص نشده طي متقدم
 .است محال متأخر عالم به نهادن قدم است،

 ظهور و خلوص عالم به دخول مجرد يا فعليت، و عمل بدون اسم تنها بنابراين
 ظاهر فعليت كمال بايد مراتب جميع در بلكه باشد، موفقيت علت تواند نمي ناقص، فعليت
 تابش او قلب به اخالص شمس نور و شده فارغ اسفل عالم شوائب از سالك تا دگرد
 .نمايد

  ساعتي اقالً روز شبانه در كه كسي پردازد، خود اعمال بررسي به االًــاتص بايد سالك
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 حسابرس همواره الهي سالك .نيست حقيقي طالب او كند، نمي رسيدگي خود حساب به
 فرمايد مي )ع( جعفر بن موسي حضرت .»تُحاسبوا اَنْ قَبلَ ماَنْفُسكُ حاسِبوا« است خويش

»سنْ مِنّا لَيم لَم حاسِبي همٍ كُلَّ نَفْسومورد را خويشتن روز هر كه كسي نيست ما از :»ي 
 .ندهد قرار محاسبه

 اگر .كند معين خود حساب به رسيدگي براي را وقتي روز شبانه در بايد واقعي طالب
 توبه مقام به و پردازد خود نفس سياست و تأديب به نمود، مشاهده خود در رضايتي ظهور

 و مهرانگيز نسيم معرض در تا ندهد راه خود به را خواطر و برآيد تالفي و جبران و انابه و
 ابتالء و محاسبه عدم سبب به كه حق طريق رهروان از بسي زيرا .گيرد قرار الهيه جذبات

 و سارقين وادي به و شده منحرف راه از مراقبه، عدم و خودخواهي و رسوم و عادات به
 .اند برگشته ابالسه

 حكمت ظهور و خواطر نفي
 مصمم الهيه، جذبة تأثير از و گرفته جاني خدا سوي به سالك حق، به ارتباط در

 از و بربندد سفر بار است ميسور كه ترتيب هر به و نموده عبور كثرت عالم از كه گردد مي
 .نمايد خالص را خود دغدغه پر عالم ناي

 عاليق قطع زيرا است، نفساني رياضت و مجاهده روحاني، سفر اين توشه و زاد
 پاره را كثرت عالم به علقه هاي رشته اندك اندك بنابراين .است دشوار و صعب بسيار مادي
 شيطان ودجن با محاربه كه شود مي اكبر جهاد عالم وارد و خارج طبع، عالم از و نموده
 اهويه مغلوب و شهوت، و غضب و وهم اسير و گرفتار طبيعت عالم در انسان زيرا .است

 و آتشي دلش كانون در اي زاويه هر .است مستولي او بر آمال غموم و هموم و متضاده،
 در زماني و عيال، و اهل كشاكش در گاهي درونش، در آالم اصناف و احتياج و فقر انواع
 و حسد خار .يابد نمي و جويد مي منصب گاه و طلبد مي جاه گاه نال،م و مال فوت خوف
 از دلش خانة اسير، طبيعت سباع و عقارب و حيات چنگ در و دامنگيرش، امل و كبر

 نهد، پا هرجا به و خورد روزگار سيلي گرداند، روي هرجا از .تار و تيره وهم ظلمات
 .خَلَد پايش در خاري

 وارد است انفسيه كثرات كه برزخ عالم به كه نياسوده هرا خستگي از او هنوز آري
  ذخايري چه دل خانة در خارجيه كثرات كه كند مي مشاهده خوبي به اينجا در .گردد مي
  به عالقه و برخورد از كه است نفسانيه و اليهــخي موجودات انــهم كه نهاده، عتــودي به
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 .اند آمده بوجود خارجيه كثرات
 .است خارجيه كثرات صدمه از تر قوي انفسيه، كثرات آزار و دمهص كه است بديهي

 ولي يافت، رهائي خارجيه كثرات تصادم و مزاحمت از توان مي انزوا و عزلت اختيار با چه
 قرين او با همواره كه زيرا شد، خالص انفسيه كثرات آزار و صدمه از توان نمي طريق بدين

 .همجوارند و
 خواطر نفي به دقت با بايد لذا است، روبرو خواطر لهحم با اتصاالً الهي سالك

 به مگر نگويد كه آن، تسخير و دل خاموشي و صمت از است عبارت خواطر نفي .پردازد
 خوشا و است مطهرات اعاظم از امر اين .تعالي حق ارادة به مگر نكند حركت و خدا ارادة
 باطني مطهرات ظاهري، طهراتم قبال در چه .شود او نصيب موفقيت اين كه كسي حال به

 و حقيقيه معارف اكثر نتيجه كه است، آن تسخير و دل صمت آنها، اعاظم جمله از و است
 .است الهيه تجليات و حقه علوم

 است اي عقبه است، مشكل بسيار خواطر مراحل از گذشتن كه دانست بايد اما
 چگونه او است، عادت هب مبتال كه فردي .نيست آن ياراي را هركسي كه دشوار و سخت

 !كند؟ نفي را آنها و بگذرد خواطر از تواند مي
 و داخلي دشمنان كه بداند بايد برآيد، صعود مقام به خواهد مي سالك كه موقعي

 مشوش را طالب اوقات شده ور حمله او به مختلف جوانب از خواطر، جمله از خارجي
 باطن سيف به را آنها و نمايد مقاومت و هايستاد كوه مانند كه است طالب بر اما نمايند، مي

 .براندازد
 از بايد طالب ولي اند، خفيف خيلي ظاهر به بعضي دارند، اقسامي و انواع خواطر

 نمايد، حقير بسيار خاطري گرچه زيرا .نورزد تساهل و نشود غافل نيز خواطر محقّرات
 اثناي در و دارد مي باز اهر ادامة از را او كه دل پاي در است خاري باطن و معني در لكن
 .گردد مي سالك و طالب طي مانع و كند مي لنگ راه

 اين اما دانند، مي ذكر در تنها را خواطر نفي ظاهري، مرشدين و متشيخين از بعضي
 به آسان و عظيم است امري خواطر نفي زيرا شده، عارض ايشان بر كه است خبطي و خيال
 نصيب كاميابي اين و نمايد خواطر نفي باطن سيف به ات بايد مجاهدت ها مدت ,نيايد دست

 .گردد او
 .است الهي راهنماي و استاد به توسل مذكور، مقامات به نيل و مسير اين طي الزمة

  اصطالحات و الفاظ شيفته را اي عده كه خبر بي معنا از راهنماي و استاد آن نه البته
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 چه .نمايد ارشاد را سالكين بتواند كه هيال عقل صاحب و كامل وارسته راهنماي بلكه كند،
 توقعي اين كه كند رهبري معنا و نور عالم به را انسان تواند نمي ظاهري و طبيعي حواس
 چنين نمايد، صادر نبايد و بايد حكم سالك براي كه نرسد را ظاهري عقل .است نامعقول
 را حقيقت ظاهر لاه .گردد صادر الهي عقل و وارسته استاد از كه است شايسته حكمي
 شهيدان، سرور حكميه و الهيه سخنان قبال در كه هستند كساني همان اينان بينند، نمي

 گويي، مي تو را آنچه ما :«تَقُولُ ما نَسمع ما« كردند اظهار )ع( علي بن حسين حضرت
 .پذيريم نمي

 مقصد راه و بندد ميان بر همت دامن بلكه هراسد، نمي دشمنان اين از خدا راه مسافر
 بيدار بسيار بايد سالك ولي .گردد خارج است انفسيه كثرات كه برزخ عالم از و گيرد پيش

 كثرات دأب چه، .نماند جاي بر خياالت اين از چيزي دل زواياي در كه باشد هوشيار و
 خورده فريب سالك و شوند پنهان دل زواياي در كردن بيرون موقع كه است چنين انفسيه
 راه حيات آب چشمة بر كه هنگام آن در ولي شده، خالص كلي به آنها شر از كه كند گمان
 جفا و قهر تيغ با و تاخته او بر ناگهان گردد، سيراب حكمت عيون از خواهد مي و يافته

 .بسازند را كارش
 آن به مدتي و سازد وارد خود حوض در آبي كه مانَد را كسي مثَل سالك، اين مثَل

 نمودار حوض در صاف آب شده نشين ته آن در كثافات و ها آلودگي تمام تا نزند دست
 حوض در كه اين محضر به ولي .بود خواهد ابدي پاكي و صافي اين كه پندارد او و گردد،
 و كند آلوده را صاف آب كثافات، و لردها تمام بشويد آن در چيزي بخواهد يا رود فرو
 تحصيل رياضت، و مجاهده با بايد سالك واينر از .گيرد فرا را آب روي سياهي هاي لكه

 معبود، به توجه وقت در را او ذهن و كنند قيام نتوانند خياليه مواليد تا نمايد خاطر آرامش
 .سازند مشوش

 ينابيع ظَهرَت« كه است مقام اين در يابد، نجات خواطر از الهي توفيق به طالب اگر
 عظمي نعمت اين از االّ و گردد جاري او قلب در حكمت هاي چشمه »قَلْبِهِ مِنْ الْحِكْمةِ

 و تبارك خداوند جانب از كه اند حقيقه معارف همانا حكمت عيون .ماند خواهد بهره بي
 آن است، قدسيه نفوس روزي الهيه، معارف و علوم اين .شود مي كرامت طالبين به تعالي
 .«يرْزقُونَ ربهِم دعِنْ اَحياء بلْ« است ابدي حيات موجب كه اي الهيه روزي

 جمع ابدي حيات با ماده زيرا .است حقه معارف و الهيه قرب همانا حقيقي رزق
  اءـــفن را يــحقيق مردان اما است، هالكت و فناء رضــمع در ميتـجس و ماده .گردد نمي
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 .يابد نمي راه ايشان بر هالكت و نيست
 از و اليتناهي رحمت از بعديت بلكه نيست عدم هالكت، و نيستي و فناء از منظور

 مردان االّ است هالكت و فناء معرض در چيز همه اند فرموده رو اين از .است حقيقيه معارف
 از غير هرچيزي پس اوست، مظهر چيزي هر وجه .»وجهه اِالّ هالِك شَيءٍ كُلُّ« حق طريق
 لوازم از بوار و نابودي و تفناس معرض در خدايند، مردان كه الهي صفات و اسماء مظاهر
 .اوست

 دلشان در خواطر نفي و نفس تزكيه اثر در حكمت هاي چشمه كه آنان حال به طوبي
 به كه هستند الهي اسماء مظاهر افرادي چنان .است الهيه علّيه مراتب از اين و باشد جاري
 .يابد نمي راه آنها بر فناء و نيستي و هالكت مجيد قرآن نص

 اين در خداست، به راجع يا »وجهه« ضمير »وجهه اِالّ هالِك شَيءٍ كُلُّ« شريفه آيه در
 و خدا مردان مقصود يا كند؛ مي تجلي و ظهور كامالن و عارفان در الهي اسماء آن صورت
 .است يكي هردو در معنا بازگشت هرحال، به و اند الهي صفات و اسماء مظهر كه عارفانند
 يبقي كلمه ،»الْاِكْرامِ و ذُوالْجاللِ ربك وجه يبقي و فانٍ علَيها منْ كُلُّ« هشريف آية در همچنين
 هالكتي آنها براي كه الهي صفات و اسماء مظاهر يعني خدا وجه است، وجه به مختص
 .نيست

 و مراحل و گردد مي روح عالم وارد شد، خارج برزخ و طبع عالم از سالك چون
 كم كم كه است، الهيه اسماء و صفات و خود نفس مشاهدة آن، اجمال كه كند مي طي منازلي

 .رسد مي معبود به بقاء مقام به سپس و رسيده فناء مرحلة به

 الهي حرمات تعظيم و مراقبه
 معرفت اسالم مقدس شرع در مقرره باطني و ظاهري هاي زينت به بايد الهي عارف

 .بيارايد باطني هاي زينت با را باطنش و ظاهري هاي زينت با را ظاهرش و يابد،
 طريق سالكين و ايمان اهل براي خصوصاً همگان، براي باطني هاي زينت جمله از

 اولين از بايد سالك .است خود اعمال مراقب هميشه حق طريق عارف .است مراقبه حق،
 لوازم از اقبهمر چه .ندارد خالي مراقبه از را خود قدم، آخرين تا گذارد مي راه در كه قدمي
 تر دقيق او مراقبة كند، منازل و مراحل طي و رود كمال به رو او هرچه و است سالك حتميه

 .باشد تر عميق و
 :است درجاتي را مراقبه
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 .حق سوي به او سير در است سالك مراقبه ـ اول درجه
 تعالي حق كه يابد مي در سالك .تعالي حق مراقبه به است سالك توجه ـ دوم درجه

 .اوست راقبم
 تجليات كيفيت و تعالي حق وجودي آثار به نسبت است سالك مراقبه ـ سوم درجه

 .احديت حضرت
  .عالي مراقبه سوم، و متوسط مراقبه دوم، و است مقدماتي مراقبة اول،
 در .است خود كردار و رفتار عبادات، طاعات، در سالك مراقبه مقدماتي، مراقبة در

 طريق از مبادا كه است شرع احكام و فرامين وفق بر عمل سالك، منظور مراقبه اين
 واقع توجه مورد تا دهد مي زينت عبادات و طاعات با را خود .گردد خارج شرع دستورات

 .است تعالي حق وعيدهاي و ها وعده سالك، محرك مقدماتي، مراقبة در .شود
 را حق مراقبت ناي و اوست، مراقب متعال خداوند كه داند مي سالك دوم، مراقبة در

 در .است حق رضاي جلب ,مراقبه در سالك محرك مرتبه، اين در .كند مي ادراك شهود با
 نهايت دوست لقاي و وصال مرتبه اين در ولي بود، سالك مقصد منتهاي بهشت اول، مرتبة
 .اوست مقصد

 ظهور و ذات سبق و تعالي حق اقدس وجود به نسبت سالك مراقبة سوم، مرتبة در
 .زمان اجزاء كليه در است احديت حضرت افاضات و تاشارا

 مراقبه به شروع هم او سرسخت رقيب نمايد، مي مراقبه به اقدام سالك كه وقتي از
 است، حق سوي به او سير و كند منظور را حق خواهد مي حاالت تمام در مراقب .كند مي
 .كند منحرف حق طريق از را او خواهد مي رقيب اما

 است الهي احزاب جزو او چون گردد، غالب او به تواند نمي رقيب سطمتو مراقبة در
 قلب ساحت عشق، كه هستند آناني خدا دوستان الهي، احزاب .»الْغالِبونَ هم اهللاِ حِزْب فَاِنَّ«

 راهي آنجا به را رقيب باشد، دوست مقدس ساحت تصرف در كه قلبي و كرده پر را آنها
 .نيست

 هستند؛ مقدماتي مراقبه در يابند، نجات رقيب دست از وانندت نمي هنوز كه كساني
 آنها خواستة و خواهند مي را چيزي هر خود براي و بوده نفساني مشتهيات پي در آنان

 .است خودپرستي و نفساني
 مرحله در است، حق طريق سالك متوجه مخالف رقيب از كه خطراتي بنابراين

  مجهز عشق رويـــني با و نبوده حق طرف به دلش روي وزــهن كه است يــمقدمات مراقبه
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 .نيست
 و حب زيرا گردد، ظاهر سالك ضمير در عشق و حب شديد، مراقبة به اهتمام اثر در

 شده نهاده وديعه به هركسي نهاد در و بوده فطري االطالق علي كمال و جمال به عشق
 پرتو اين گذارد نمي و شده فطري عشق هاي حجاب ماديات، و كثرات به عالقه ليكن است،
 و روند مي بين از باالخره شده ضعيف ها حجاب كم كم مراقبه، واسطه به .گردد ظاهر ازلي
 به كند مي رهبري مطلق كمال و جمال سوي به را او سالك ضمير در فطري عشق و حب
 پاسخ چنين او .كن توصيف ما به را دنيا :پرسيدند مجذوبي از .نبيند خدا جز به كه حدي

 .كنم توصيف شما براي اينك تا نديدم را دنيا گشودم چشم كه روزي از من كه ادد
 يعظِّم ومنْ» است الهي حرمات تعظيم باطني، زيباي هاي زينت از ديگر يكي

 براي متعال خداوند كه است اعمالي انجام الهي، حرمات »ربهِ عِنْد لَه خَيرٌ فَهو اهللاِ حرُماتِ
 .است فرموده نتعيي بندگان

 :است مراتبي را حرمات تعظيم
 .است واجبات به عمل و محرمات ترك اول، مرتبة
 تعظيم حفظ اما است؛ للحق تعظيماً واجبات به عمل و محرمات ترك دوم، مرتبة

 الهي حرمات تعظيم به موفق كسي بنابراين .است معرفت حصول از بعد الهي حرمات
 براي طاعات و عبادات كه بداند و كند درك شهود به ار الهي جاللت و عظمت كه گردد مي

 .است ناقص اجرت، اخذ و عذاب از خالصي
 اين در چه نداند مؤثر خود نجات در را طاعتش و عبادت عارف بايد سوم مرتبة در
 .است دخالتي آن در را نفس و بوده ريا نوعي غير، به نظر .دارد غير به نظر او صورت،
 عبادت باشد، نظر روي از آنها عبادات كه قومي :فرمايد مي )ع( اميرالمؤمنين حضرت
 گروهي .است غالمان عبادت باشد، ترس روي از آنها عبادات كه جماعتي .است بازرگانان

 .است آزادگان عبادت باشد، شكرگزاري روي از متعال خالق به نسبت آنها عبادات كه
 در .ننمايد جسارتي نبساطا حال در يعني نمايد، انبساط حرمت حفظ بايد سالك

 حرمت حفظ بر سعي آنان ولي است، حاصل انبساطي را تام تقرب صاحبان ,سلطان دربار
 .شود جاري لسانشان از سخني مبادا كه كنند

  در سبب ارضةــمع از او شهود تا است ودـــشه حفظ حرمت سالك، ديگر حرمت
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 ناحيه از را همه بين حق چشم به يدبا شود، حاصل كه اي مشاهده هر سالك براي .باشد امان
 .براند چشم پيش از را سبب آن بايد بيند، غير ناحيه از را آن ظاهراً سالك اگر .داند حق

 نفس رؤيت واقعي شرافت بلكه ندارد، شرافتي چندان برزخيه موجودات شهود
 خويش مجرده حقيقت تمام به نفس موقع اين در زيرا كمال، و تام تجرد عين در است
 و زمان به مقيد را او كه خدايي است شهودي مقام، اين در نفس شهود .گردد مي هويدا
 مرتبه شهود برخالف و فراگرفته را عالم مغرب و مشرق تمام كه بيند مي و نيافته مكان
 .باشد مي كلي معاني درك حقيقت، در بلكه نبوده جزئي شهود اين اوليه،

 مردم با گردند؛ نمي تر دريا آب از اما شوند مي غرق بحر در كه آنانند الهي عارفين
 هست قلبشان كانون در كه ايماني نور با بينند، حق ناحيه از را امور همة ولي دارند تماس

 .گردند مي بر غالب و فاتح ميدان از

 نفس تهذيب در حقيقي علم
 ظن و تخمين و تفكر بي ازلي ذات مطلقيه علم از يقيني معارف و علوم حصول

 طبقات اختالف نسبت به است اولياء و اوصياء و انبياء حضرات مراتب افضل از نفسي،
 مراتب معرف و باطنيه درجات نمايندة هركدام علم و باطني، درجات تفاضل و معنوي
 .اوست قربيت

 عرصه به علم با را خود تفاخر تعالي و تبارك خداي كه بس همين علم مقام در
 غَيب اَعلَم اِنّي لَكُم اَقُلْ اَلَم« فرمود نيز و »تَعلَمونَ ماال علَماَ اِنّي« فرمود و رسانيد ظهور

 .»تَكْتُمونَ كُنْتُم ما و تُبدونَ ما اَعلَم و والْاَرضِ السمواتِ
 طلب به امر را )ص( النبيين خاتم و سيدالمرسلين حضرت تعالي و تبارك خداوند

 فرمود عليه اهللا سالم موسي حضرت حق در و »عِلْماً زِدني رب قُلْ« فرمود علم افزوني
»ناهكْماً آتَيح فرمود السالم عليه خضر حضرت حق در نيز و »عِلْماً و »ناهةً آتَيمحعِنْدِنا مِنْ ر 
و ناهلَّمنّا مِنْ ععِلْماً لَد«. 

 روي اهل علما من كه نمود علم به تفاخر اسرائيل بني ميان موسي حضرت وقتي
 داناترين او نام، خضر است اي بنده را ما كه فرمود استدراك و رد را او تعالي خداوند زمينم،
 نمود درخواست و گرديد خجل حق كالم استماع از موسي حضرت .است زمين روي اهل
 .گردد رهسپار الهي استاد آن سوي به علم تحصيل براي كه
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 در را خود كه هايي انسان بسيار چه .است يعلم كدام علم از مراد كه دانست بايد
 نيست، چنان كه صورتي در دانند انبياء ورثه را خويشتن نيز و دارند محسوب علماء سلك
 عاديه افراد تعليم و تكسب طريق از كه علمي .است حق خصوص به ذاتي وصف علم زيرا
 علمي گردد، حاصل قياس و ظن و تخمين و مقدمات تركيب و تفكر طريق از يا و عاميه و

 .كردن معول نشايد علم آن بر و نگردد دل آرامش موجب كه مضَيف است
 علم حصول تنها .خالي معاملت از و شود مجرد معني از كه است آن حقيقي علم

 اتخاذ .نگردد واقف آن اصلي معاني به ولي شود علم واجد فردي بسا زيرا نگردد، مثمرثمر
 وقتي نيز معني چنين .آيد حاصل سالك در آن بر بينش كمال كه است وقتي علم از معني
 مقام در قدم اخالص روي از يعني شود، خارج نيز معني مرحله از عالم كه گردد فايده مفيد
 .نجويد حق رضاي جز و گذارد عمل

 .يافت راه خدا به توان مي وسيله بدين كه نبوت، مشكوه از مقتبس است نوري علم،
 و نيست معرفت اصلي شرط آن فراگيري و رساند نمي مقصد به را انسان ظاهري علوم
 .كند نمي رهبري حقيقت به را متعلم

 صدر شرح و باطن صفاي و نفس تهذيب طريق از كه است علمي اصيل علم
 علوم ساير از باالتر بسي جاليش و روشني نامند، حضوري كه را علم اين .آيد حاصل
 نه گردد مفهوم و معلوم رباني تفهيم و الهي تعليم به كه است علمي حضوري، علم .است

 .نقلي شواهد و عقلي داليل به
 يقين را گمان و احساس هر و مرنج هركسي از كني، علمي چنين طلب اگر ! سالكا

 از درياب، را خويش روح عظمت و نما تفكر قضاوت و تكلم از قبل همواره مپندار،
 تخم اي زنده كه حال .است آخرت كشتزار دنيا كه درگذر فاني زودگذر لذات و ها خوشي
 از هرچه و است عمل و علم به تو قيمت كه بدان و برداري، آخرت در آن محصول تا پاش
 .شد خواهد بيشتر الهي پيشگاه در ارزشت گردي، ور بهره بيشتر دو اين

 را خود تا كن جهد .ني اندازه ترا اندام خاك، قباي اين نيست، تو جاي گلخن اين
 خدا با يعني كوش، خويشتن حضور در همواره .دريابي را خويش وجود راز و بشناسي

  به چنان باطن، عقل ديدة با و مفروش جهان دو به هستي او با كه را دمي آن و باش
 .بيند مي دو را واحد كه توست احول ديدة اين آري .نبيني يكي از بيش كه نگر كاينات
  ربايد مي خودت از ترا او كه است حال اين در ا،ــبگش دتوحي مطلقة نور به را جانت چشم



   سفر به كعبة جانان  =======================================  148 

 .شود مي روز به تبديل شبت و گردد مي مستقر تو جان بر نور و
 ظهور از است عبارت روز و شمس، غيبوبت از است عبارت شب شهادت، درعالم

 جمله از مثبتيه، و منفيه صفات و حاالت از است عبارت روز و شب انساني، عالم در .آن
 بسط، و قبض تفصيل، و اجمال معروف، و منكور نور، و ظلمت جهر، و خفا از بارتندع

 .علم و جهل
 و حق، نور ادراك عدم و دل بصيرت عدم از است عبارت شب حقيقت، عالم در

 بدين كه كسي .حق نور به نسبت كماليه ادراك و دل بصيرت كمال از است عبارت روز
 علم بساط بر او دل و سديد، او قول و عيد زشرو هر و قدر او شب هر رسيد، مقام

 يكي جبروتش و ملكوت و درآمده الهوت رنگ به او ناسوت و است منبسط مطلقيه،
 .است

 رحماني تبارك در ايشان .نيست پذير امكان كامل استادان تعاليم بي مقام اين حصول
 و انسان اجدةس عبديت و مشاهده حقيقت و واحده نور رباني، تقدس و سبحاني تنزّه و

 سواد مصلحتي به مبتديان، و عامي هاي انسان براي از الهي امر به كه قرآنند باطن و حقيقت
 از حال فراخور به هركسي كالم، حجاب و حروف نقاب در و نهاده بياض نور بر ظلمت
 چون جاوداني، حيات و است محض معني كه حرف بي عالم از ولي .گردد مند بهره حقايق
 حقيقت و آيد روز به شبشان سازند، مرتفع بياض نور از را ظلمت سواد آن يان،منته براي
 تحقيق به تقليد از و آمده حاصل واليت و نبوت حقيقت به علم و گردد معلومشان روح
 .رسند

 مربوط آنچه و خوانند، قرآن باطن و حقيقت دارد، اتصال وصي و نبي دل بر آنچه
 كسوت در و عارج و است نازل و خارج و داخل آنچه و خوانند، فرقان ولي، دل بر است

 تغير آن، حقيقت و باطن ليكن ظاهر به است تغير قابل كه گويند كتاب نقاب، و حجاب
 قابل باريتعالي ذات كه همچنان .است الهي صفات مظهر آن حقيقت، در زيرا پذيرد نمي

 كه است اين .يابد مين راه صفاتش مظهر و صفات بر تبدل و تغير هرگز نيست، تبديل
 و مكان و زمان كيفيات حسب به كه قرآن، حقيقت و باطن يا اند الهي صفات مظهر ايشان
 را سرّي هر و دارند بيان ايشان به و آورده بيرون درون از را معاني اشخاص، معنوي مراتب

 .آرند عيان به خويش اهل بر
 تفرقة صور كثرت شب و ,كثرت شب بر است وحدت سرّ روز استيالي قدر، شب

  آيد، جنبش به علت ونـچ و واحدند علت معلول اعداد كه چنان .است وحدت و جمعيت
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 معني آرند، فرود سر اشياء تمام قدر شب در :اند فرموده كه اين .آيد حركت بر نيز معلول
 و گردد آشكار خفي كنز و آيد جهر به سرّ گردد، غطاء كشف چون كه است اين اش اصلي
 بلكه نيست تعين بر موقوف معني اين و درآيد، صفات مظهر يا و صفات روز به ذات، شب

 كه است آن كامل عارف با نسبتش و كيست؟ قابل تجلي، اين براي اما است ثابت هميشه
 بعدش و شده علم تفصيل به تبديل مجملش جهل و آمده در معرفه روز به اش نكره شب
 اوست بعد و حق به اوست قرب نسبت به يكس هر قدر و قدر، شب است اين گشته، قرب

 .خلق از
 توتياي به را ديدگانت و بزدايي دل از اهللا ماسوي غبار كه است آن در قرب كمال

 نفس ديدة به اشياء ظواهر مشاهدة .بشنوي دل سمع به جانان سخن تا بگشايي معرفت
 حقايق دقايق و خاليق رقايق همانا كه باطني عقل ديدة به آنها بواطن مشاهدة و است
 .است

 و افواجي موجي، هر از و امواجي تالطم، هر از و است تالطم در دائماً وحدت بحر
 در هريكي و متحيرند اشكال آن در بيرونيان .برخيزد متباينه و مختلفه اشكال فوجي، هر از

 وحدت يقين كمال در درونيان لكن جحيم، ابواب از است بابي شكل آن و فرومانده شكلي
 مقام اين در است، جاري فؤادشان چشمه از حيات آب و جنبند نمي بادي هر به و اند ثابت
 .است يكي بعد و قرب و تحت، همچون فوق و يسار، همچون شمال كه است

 حضرت كه يافت را آن ماهي بطن ظلمت در بحر قعر عليه، اهللا سالم يونس حضرت
 همچون بر محض نور اجتالء عرصة در آري .يافت منتهي سدره در )ص( سيدالمرسلين

 .است يكي قرب و بعد موت، همچون حيات بحر،
 هيچ و كس هيچ .است هوي نيست آن از باالتر تعالي خداي راه در كه حجابي

 اَفَرَأَيت« است هوي عناها، و بالها تمام موجب و است نكرده مقابله هوي جز خدا با چيزي
 .»هويه اِلهه اتَّخَذَ منِ

 پس .است تفكر و بواطن مشاهدة عدم و ظواهر مشاهدة اثر در هوي ياستيال علت
 مشاهدة بدون شيء هر ظاهر مشاهدة .اشياء ظواهر بر پشت و كن اشياء بواطن به دل روي
 به اشياء بواطن مشاهدة و است نفس ديدة به اشياء ظواهر مشاهدة .است تخيل آن، بواطن
 ديو نفس، كرسي از تواني مي كه است معرفت ينا نور به .الهيه معرفت يا باطن عقل ديدة
 كه است حال اين در .گردد نازل فرش به عرش از وش سليمان جان تا براندازي را ظاهر
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 خويش حيات سرّ و برخواني است، منقوش وقت سليمان نگين بر كه اهللا نقش حقيقت
 .بشناسي را تقوي ازار عظمت و دريابي را سلطنت سرير و بداني

 تا اندازد ساحل به باشد، خاشاكي و خاري هرجا و است مواج دائماً تحقيق بحر
 .گردد بيابان غوالن طعمه

 وادي از تا نِه ايشان سر بر پاي و بردار غوالن از دست بشنيدي، اين چون ! سالكا
 سر بر پا چون نشست باد بر سليمان حضرت .رسي معنا عالم به و يابي رهايي هالكت
 و برد مي رهش ماهه يك بامداد باد، تا گردانيد خاك نيستي، آب به يهست آتشِ و نهاد هوي

 عالم او .»شَهرٌ رواحها و شَهرٌ غُدوها الرّيح لِسلَيمانَ و« آورد مي رهش ماهه يك شبانگاه
 اي .گشت وي مسخّر بود، او در چه هر و كبري عالم تا نمود تسخير را نفس صغراي
 و برَد جانانت كوي به و شتابد استقبال به حقيقت باد تا شو تصف سليمان هم تو !طالب
 .گردد نمايان ماه همچو چاه از جمال حسن يوسف

 و است كثرت و جمعيت، و است تفرقه جهان، اين در نعيم و جحيم مصداق
 مقرر وي بر جهان دو شقاوت و نرسد وحدت به بماند، كثرت و تفرقه در هركه .وحدت
 كثرت و تفرقه از دست و نمود قشر به پشت و آورد وحدت به دل روي هركه و گردد؛

 عبور و يافت، جاوداني زندگي و رسيد حيات آب به نهاد، مستقيم صراط به پا و برداشت
 در و دريافت را ازلي نقاش و رست عالم اين نقش از و گشت آسان وي بر منكور عالم از

 حق و رسيد يقين عين به يقين علم از و نمود مشاهده را حقيقي عالم مجاز، جهان آئينه
 .غير نه و ماند عين نه كه چنان برخاست عين از غير غبار و گرديد منكشف او بر يقين

 و بشنيد حق نداي و گرفت خود به الهوت رنگ شنيد، الهوت بوي ناسوت چون
 لد و جان با را نيستي خرقة و دريد درهم را هستي جامة و پريد ظاهر قفس از جان مرغ

 .خريد
 صورت اوالد، .واحدند بسط صورت اعداد كه چنان است، آدم بسط صورت اوالد،

 آدم صورت در اوالد صورت .واحدند خفاي صورت اعداد، كه چنان است، آدم خفاي نفس
 .است پنهان اوالد صورت در آدم صورت اكنون بود، پنهان

 هر تا هادندبن شرك جدار زير نيز را وحدت گنج واحدند، گنج طلسم اعداد،
 و اشرار از لكن است، مكشوف احرار و اخيار بر گنج اين .نيفتد گنج بدان نظر را نامحرمي

  را عالم و درنيابند مأجوج و يأجوج تا بايد سكندري سد را حقيقت آري .مستور اغيار



    151  =========================================عشق و محبت 

 اين و »ينْسِلُونَ بٍحد كُلِّ مِنْ هم و مأْجوج و يأْجوج فُتِحت اِذا حتّي« ندهند سوق فساد به
 در زيرا .دارد آينده و حال و گذشته بر داللت بلكه نيست معين مكاني و زماني به منحصر

 .حركتند در صفتان مأجوج و يأجوج اعصار از عصري هر
 اين .رسد حيات آب به و گذشته را ظلمت مراحل و منازل تا بايد صفتي خضر

 مراحل اين از پس، .است معني حيات، آب و است اشكال و صور در وقوف همانا ظلمت،
 .دريابي را حقيقي حيات آب و رسي معنا به تا درگذر اشكال و صور

 !دجالي اشكالي، و صور عالم در تا خدايي؛ روح عيسي چون معنايي عالم در اگر
 است يكي ديده را او و نموده محبوس اشكال و صور در را خويشتن كه است كسي دجال

 او وجود همة بلكه گشته مستولي غلظت وي بر كه ظواهر، مشاهدة بر است منحصر كه
 .كثافت و است غِلَظ

 لذات و كدات بر عكوف و وقوف حيرت، اقتضاي و است حيرت صورت دجال
 و حكمت و اسرار به نسبت انتشار ميل و است حركت معنا اقتضاي و است، جسماني
 .انيروح عالم به رسيدن و جسماني تعينات از گذشتن

 اين ثمرات و است فضيلت و علم طيبه شجرة جهان، اين در طوبي شجرة مصداق
 وجود در تواني مي را اكبر عقل عالم يا طوبي شجرة اين .است مقطوع و ممنوع غير ,شجره
 از نتواني نگردي، برخوردار سبحاني شجرة اين اثمار از تا و كني مشاهده بزرگان مقدس
 و ترند صادق و تر مشتاق اثمار، اين طالبان .رسي معنا المع به و بگذري صور و اشكال
 شجرة اين ثمرات و نيابد راه ايشان بر غلظت و ثقلت و نشوند سير گردند برخوردار هرچه
 .نگردد كم هرگز نيز طيبه

 حروف جداول در معاني روانند، جويبارها و ها آب ظاهر عالم در كه همچنان آري
 سر بر دل پاي و دريابي خويش حيات راز تا بكوش .است جاري بزرگان كلمات انهار و

 .رسي معنا عالم به تا بگذري تعينات از و نهي صورت

 حقيقت شمس باطني، عقل
 و آورد مي در صفات تفصيل به را ذوات مجمالت كه اوست است، باطني نبي عقل

 جمع به را تفريق و تفريق به را جمع .سازد مي عيان هست كه آنچنان را چيزي هر سرّ
 و است قلم عقل، ديگر معاني .آورد مي در كل به را اجزاء و اجزاء به را كل و رساند مي
 .نويسد مي خود به و دارد مي بر خود از كه لوح
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 .است قلب قبول، مقام در و است نبي تبيان، و بيان مقام در و است قلم اي مرتبه در
 از .است باني و بنا تعين مقام و تاس جاوداني حيات عين است، معاني تفصيل محل قلب
 خالصة و جوهر و لب المش و قدرت، و قوت كمال به است اشارت قافش حروف، جهت
 در و را علّيين اعلي انصعاد، حال در .كائنات و اشياء كل بر حيات بسط به بائش و اشياء،
 و نقم كل ثاني، ةمرتب در و نعم كل اول، مرتبة در .است حائز را السافلين اسفل انتزال، حال

 .است مشمول را الهي عذاب
 عالم منور شمس كه همچنان .توست الهي عقل صورت شمس، كه بدان ! سالكا

 چون و گردد سوخته است زايد آنچه و شود، پخته است خام هرچه آن واسطة به و است
 از چون نيز الهي عقل آيد، پديد روشن روز و بزدايد را شب ظلمت برآورد، سر مشرق از

 علم روشن روز به را جهل شب ظلمت برآورد سر انسان جبلت جبل از و غيب جيب
 زايد آنچه و شود پخته است، خام انسان وجود در هرچه آن واسطة به و ,گرداند مبدل
 و سازد آشكار را پنهان و نماياند مي بدو باشد نفس در كه صفتي هر و گردد سوخته است
 اين نور به انسان و نمايد كشف را مغيبات و آرد فهم به را معدالت و كند مشكالت حل
 .گردد محيط اشياء كل كنه به خويشتن حد در الهي عقل

 است، قلوب قلب و ارواح روح او كه است نوري واسطة به حال اين كمال حصول
 و است مكنون سر مبين است، عيوب مزيل و كروب كاشف .است غيوب و شهادت نقطة
 انبياء كل معجزات و است واليت و الهيت اسرار انوار مجمع است، صدور ربحو و انهار ماء
 قوت و اراده و علم و حيات مظهر او كه زيرا است، حاصل او از اولياء كرامات و اوصياء و
 .است الهي قدرت و

 حضرت و )ص) االنبياء خاتم حضرت كه چنان مبدأند، يك از همه الهيه عقول اين
 دو ظاهر خلقيت در اگرچه اند حقيقت يك مظهر دو هر عليه هللا سالم االولياء خاتم
 .زمان آخر در ديگري و زمان اول در يكي اند، شكل

 كثرات و تعدد بر پشت و نه بيرون قدم شك، دايره از و بردار ماسوي از نظر ! سالكا
 كه بدان و دل، آرامش و امان و امن است مقام اين در كه آر، ازلي نقطه به روي و كن

 در عليه اهللا سالم يعقوب حضرت سكون و قرار .است شدائد استقبال به معني اين حصول
 از هريك و داشت، مسجوني سجن در يوسف همچو كه بود اين جهت به اعلي عالم

 و كرده شدائد استقبال خويشتن حد در نيز اولياء .نبودند مسجون بي الهي محبوبين و مقربين
 .اند رسيده يقين كعبه به و يافته رهايي سويما مالل و حزن از ايشان قلب
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 وجه آئينه انسان، عالم در ولي چون، بي قادر بر است اشارت اسماء عالم در قلب
 .است الهي معارف كانون و مكتوم سرّ محل و علوم، و است حكمت منبع .است باقي

 ارواح حوران قصر .است صفات در صدف و ذات جواهرات كان است، خفي كنز مخزن
 مقدس وادي است، قلب حقيقت، به مباركه بقعه .است »الْاَصباحِ فالِقُ« فيض منبع است،
 و محبوب، دل گرد بركشند صف ماليك .است توحيد شمس طلوع محل است، عشق
 است، الهي معارف جمله مجمع كامل، عارف قلب .معروف واصف در موصوف شود ظاهر
 .است جاوداني حيات عين

 مقام در تنهايي به كالم زيرا است، ناتمام متكلم رؤيت بدون كالم كه بدان ! سالكا
 قالَ« فرموده كه است معني بدين تنزيل، در اشارت و تمكين مقام در رؤيت و است تلوين
باَنْظُرْ اَرِني ر كتَراني لَنْ قالَ اِلَي لِ اِلَي انْظُرْ لكِنِ وبتَقَرَّ فَاِنِ الْجاس كانَهم فوتَراني فَس» 

 وقتي يقين و رسي، رؤيت مقام به تا بگذري تلوينات منازل و مراحل از بايد پس
 حجاب و غطاء پس در تنهايي به كالم چه .گردد مشاهده متكلم با كالم كه شود حاصل
 آن غير متكلم مراد آيد، تصور در كالم استماع از آنچه شنونده در دارد امكان نيز و است
 پس .نيست پذير امكان يقين حصول و يافته راه دل به تخميني و ظن صورت اين در باشد،
 مراتب معاينه و دارد مراتبي خبر :اند فرموده كه چنان نمايي مشاهده متكلم با را كالم بايد

 معدوم شرك و نيست وجودي را شك معاينه در و نتواند معاينه همچون خبر پس ديگر،
 .است

 قيام .قعود و سجود و ركوع، و قيام جحود، و قرارا ميان است واقع دائماً معني اين
 انبساط و اهتداء و استواء و احتواء و ارشاد و انباء و ارتقاء و استغراق و استكشاف مقام
 و است عبوديت نهايت و انكسار مقام سجود و است تواضع كمال مقام ركوع و .است
 .است اراسر كشف و استار رفع و استقرار و تمكّن و حضور مقام قعود

 روح و جسم اعتدال در تقرب
 و اجناس از جنسي و عوالم از عالمي هيچ و است كاينات زبدة و خالصه انسان نوع

 كماالت در اگر است، موجود كامل انسان وجود در همه كه اين مگر نيست انواع از نوعي
 .مانيم مي متحير كنيم، خوض الهي انسان

 هر تا بيافريد جوهر دو از را انسان ودخ بالغة حكمت و قدرت به متعال خداوند
 اين اثر در انسان كه زيرا كنند حاصل معنوي امتزاج كمال اعتدال، طريق طي اثر در كدام
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 جوهري كه است روح جوهر، دو آن از يكي .رسيد خواهد خود تكاملي منتهاي به امتزاج
 مادة به تقرمف كه طهارت و نزاهت و حركت و حيات علو داراي و نوراني بسيط است

 .نيست جسماني
 هر ملكوت نيز و است امر عالم از روح كه زيرا نيست اي واسطه حق و روح ميان

 كُلِّ ملَكُوت بِيدِهِ منْ قُلْ« است تعالي حق عظمت با قدرت يد در اوست، روحانيت كه شيء
لُ اِنَّما« شود موجود فرمايد اراده كه را هرچه امر، مجرد به و »شَيءٍ ءٍ ناقَواِذا لِشَي ناهداَنْ اَر 
 .»فَيكُونُ كُنْ لَه نَقُولَ

 غلظت و ظلماني، عنصر به متقوم و مفتقر است جوهري كه است جسم دوم، جوهر
 اين ايجاد و حيات سبب اوست؛ الزمه خموديت و جموديت و موت و تركيب و كثرت و

 در بايد آيد، حاصل معنوي متزاجا كمال آن كه طالبيم ما اگر .است اول جوهر همانا جوهر
 .بكوشيم جوهر دو اين صحت كمال

 نيازمند ماليمه اشربه و نافعه اغذيه به خود حيات و قدرت حفظ در جسم كه چنان
 قدرت حفظ در نيز روح باشد، مي ترياقات و معاجين به امراضش معالجات ادوية و است،

 حميده اخالق و صالحه اعمال و الهيه معارف و علوم به كماالتش، ارتقاء و بقاء و حيات و
 نفوس عالم حكماي و اطباء دست به روحي امراض داروي .است نيازمند شريفه ملكات و

 نفساني امراض معالجة بدان كه اند، الهي مشايخ و اولياء و اوصياء و انبياء حضرات كه است
 .كنند حاصل شفا ايشان واسطة به حق طريق رنجوران آري .كنند جاني اعراض و

 جسمي امراض كه زيرا است، جسمي امراض از تر صعب بسي روحي امراض البته
 .است محجوب مردم اكثر از روحي امراض لكن است، مدرك را مردم عموم بلكه اكثر
 قواي به تبعيت در و گردد منصبغ نفس و هوي احكام تأثير به عقلي قواي و انساني روح

 و الهي اطباء آن از بعديت اثر در حال، اين و شود منهمك و منغمس شهويه و غضبيه
 .گردد مي طاري و عارض قدس، عالم از روح اعراض

 در انهماك و انغماس گردد، اماره نفس مغلوب عقلي قواي و انساني روح كه چندان
 جسماني اغراض خدمت در مستعمل و آمده حاصل را عقالني روح شهويه، و غضبيه قواي

 .آيد پديد روحي امراض را انسان كه است حال اين در گردد، مي نفساني و
 جسم خواص و آثار مابين معنوي امتزاج مزاج سوء از اخالقي ذمائم و رذايل تمامت

 پيوسته و است تر صعب روحي امراض معالجه گذشت، كه چنان .پذيرد تولد روح، و
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 و ادويه و غذيها و اند كوشيده امراض اين معالجه در الهي علماي و رسل و انبياء حضرات
 امراض به نسبت را »دوائِيه الْمرَكَّباتِ صورِ مِنْ« اينها غير و ترياقات و معاجين و اشربه

 و احوال و اقوال و افكار و اذكار و رضا و تسليم و طاعات و عبادات و توبه در روحي،
 .اند كرده مدون و معين حميده، و فاضله ملكات و اخالق

 علوم امهات اخذ و بزرگان كالم مطالعه براي است ايماء و نبيهت بيان، اين از غرض
 را اشرف جوهر و بداند را خود ذات جواهرات و حقايق و اصول انسان كه نافعه معارف و
 جوهر تضعيف در و كوشيده مهام به عنايت و مصالح رعايت در و بشناسد اخس جوهر از

 حيوانيه قواي بر انسانيه كماالت تا آرد بجا تجهد و تهمم اشرف، جوهر تقويت و اخس
 وي بر نوراني ابواب گشايش تن، و روح فراق از قبل كه باشد آن بند در و يابد، استيال
 .آيد حاصل

 و بهائم و سباع از حيواناتند الحقيقه في ولي انسانند ظاهر به گرچه مردم اكثر
 داراي است، لسان قلقةل كه نطق حجابات و ظاهري قامات جز انساني مراتب از و شياطين،

 يسمعونَ ال آذانٌ لَهم و بِها يبصِرُونَ ال اَعينٌ لَهم و بِها يفْقَهونَ ال قُلُوب لَهم« نيستند كمالي هيچ
 .»بِها

 فاقد ايشان سمع .است حق مشاهدة و ادراك قلب، و بصر و سمع غائي علت
 و ندارد شايستگي حق كمال و جمال تجلي براي ايشان قلب و است حق سخن گوشوارة

 براي ايشان بصر و سمع كه گفت توان .است اعمي الهي تجليات مشاهدة از ايشان نظر
 .است اي وسيله حجابات، ايجاد

 از مراد و است حق وجه اِبصار اَبصار، از مراد كه است روشن بينش ارباب بر
 انسان قصور .حق جمال يافتدر و ادراك قلب، از مقصود و است حق كالم استماع اسماع،
 روح مغلوب را خويش عقلي قواي و انساني روح او كه است آن كامل انسان از ناقص
 تقويت در را خود علوي قواي او .است گردانيده مستهلك آنها در و نموده حيواني و طبعي

 به انسانيت علو مرتبة از نتيجه در و نموده استعمال حيواني و جسماني قواي تكميل و
 .»اَعماالً بِالْاَخْسرينَ« است نموده سقوط حيوانيت انزل مرتبة

  در اماره، نفس و ابليس حزب بر غلبه و ظفر و فتح عالم بر دخول از قبل آدمي
  و هموم و امل طول .است شهوت و غضب و وهم جنود اسير و گرفتار طبيعت عالم
 و طبع منافيات به و متزاحم متناقضه، رسوم و عادات تزاحم به و مستولي او بر غموم

  دامنگير را مختلفه امــــاسق و آالم و منتظر، را احتياج و فقر واعــان و متألم خاطر، منافرات
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 .باشد مي
 از و گردد منصور و مظفّر نفسانيت و غضب و وهم جنود بر حق توفيق به چون اما

 و گويد بدرود را يناسوت عالم اين و شود مستخلَص طبيعت، عالم عاليق و عوايق چنگ
 عالم بر محيط و همتا بي گوهري و يكتا بيند جوهري را خود نهد، بيرون وهم درياي از قدم

 كه كند مشاهده ضيائي و نوري و بهائي و صفائي خود در .فنا و مرگ از مصون و طبيعت
 فرمودة به بنا طالب كه است سبب بدين مقام اين حصول .است طبيعت عالم ادراك ماوراء

 سبب به و است؛ يافته اي تازه جان و نهاده »الطَّبيعةِ عنِ مت« مقام در دل پاي زرگان،ب
 مشاهدة به و رسته ملكيه صور عالم از اماره، نفس موت يا صغري انفسية قيامت از تجاوز
 .است گشته فائز ملكوتيه معنويه

 و طبعي روح دو بر عقلي قواي و انساني روح و شود شامل الهي توفيق اگر آري
 اين در .»حسناتٍ سيئاتِهِم اهللاُ يبدلُ فَاُولئِك« شود مبدل فضايل به رذايل آيد، غالب حيواني
 نفس، و شود الهي صفات و افعال و احكام صفت به منصبغ روح دو آن كه است حال
 كل از و متحلي الهي كماالت با گردد، شرعي قوانين به مترتب و عقلي زيورهاي به مزين

 تابع هوي و روحانيت تبع جسمانيت، .شود متخلّي  است، الهيه كماالت نقايص كه نقايص،
 نواهي و اوامر تحت سوء به اماره نفس و حق، محض منقاد و مطيع عقل و باطني، عقل
 جسم شده، »تِالْمنْكَرا علَي لَوامةٌ« و بود »والْمبرّاتِ بِالْخَيراتِ اَمارةٌ« و گردد مطمئنه الهي،
 .گردد محض نور روح، و پذيرد روح رنگ

 مشاهدة از و نديد اجسام عالم جز او ديدگان كه راست كسي حقيقت، در بعديت
 ثقالت، اقتضاي و است ثقيل اجسام عالم زيرا .گشت محروم ارواح و عقول و قدس عالم
 و است علو لطافت، اقتضاي و است لطيف روحاني عالم اما ظلمت، و خفا و است سفل
 .نيست پذير امكان نفس اطمينان واسطه بي عالم اين وصول و  نور، ظهور

 تصرف تحت را باد سبب بدين )ع( اهللا سالم سليمان حضرت گذشت، قبالً كه چنان
 علوي عالم تا نمود تسخير را نفس صغراي عالم و نهاد هوي سر بر پا كه داد قرار خويش
 .گشت وا نصيب نور عالم وصول و وي مسخّر

 علوي عالم مساجد و منابر در تا شود متصف سليماني صفات با نيز تو بيا ! سالكا
 قبلة .پرسند تو از نشان بي نشان و زنند تو نام به سكه آن، بالد در و خوانند تو نام به خطبه
 تسبيح و گويند تو ثناي و حمد اشباح، مدينة در قدسيان گردي، نفوس مسجد شوي، قلوب

 .توست دل خانة در ازلي مسجود كه زيرا خوانند تو تهليل و
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 گردي، وجود دايرة مركزي نقطة چرخد، تو اذن به ارادت و امر پرگار حال اين در
 عرصة بر  .بندند تو بر خدمت كمر پري و ديو آرند، تو به رو همه شوي، خاليق مسجود
 گردانند ضايع يل،عل دليل عصاي قاطع، حجت رمح به و آيند ظهور به كلي معاني تو وجود

 تخمين و ظن گردن يقين، شاهد سيف به و گيرند فرو طبيعت ظلمات معرفت، نور به و
 لباس و برآرند روزگار از دمار عيان، ثعبان به و گردند مبدل معروفات به منكورات .برزنند
 .دهند نيازي بي باد بر را آن خاك و بسوزانند قهرش آتش به و بركنند تن از ابليس تلبيس

 كمال به معني چون اند معاني ظهور واسطه حروف، و اصوات اين كه بدان سالكا
 اثري طوبي از .شود منتهي سدرة و برخيزد حجاب نقاب و گردد برطرف صورت رسد
 باقي »َقوسينِ قاب« تنها گردند معزول رضوان و مالك گردد، ناپيدا جحيم و جنت و نماند
 .شود ظاهر «اَدني اَو« سرّ و مانَد

 خويش، ادراكية عدم مراتب نسبت به سالكي هر و است ادراك عدم اصل، در عدم
 از عللي به عقلش كه رسد مراحل از اي مرحله به سالكي است ممكن .داراست را عدميت
 لكن بپوشاند، را عقلش پندار، آسمان حجاب سحاب و گردد متحير و شود قاصر آن ادراك

 سناء آيد، حركت به او نفس در »هو بادِ« استاد واسطة به اردد كه طلبي و درد ابقاء سبب به
 نَفَس .شود مبدل ادراك وجود به ادراك عدم آن و گردد ظاهر حجاب پشت از وحدت برق
 قمر و گردد نمايان هدايت كوكب آيد، سر به هجران شب و گردد دميده او بر وصال صبح

 مغرب به را كثرت ظلمات رديدهگ طالع نبوت شرق از رسالت شمس و شده ظاهر واليت
 .رساند وحدت

 از و كني كاذبان بر پشت و آري صادقان بر دل روي كه شود حاصل وقتي معني اين
 به و گيري پيش تواضع و نگهداري ادب شرايط مشايخ، خدمت در و شوي معرِض منافقان
 .معاني سرّ از ماني محروم صورت اين غير در كه درنيايي گويي وعظ مقام

  و عمل و علم به و يسار و يمن و قالب و قلب به كه بايد استاد خدمت در
  اي، گذشته در او از باطني مقام حيث از كه مبري گمان و ننگري خويش منطق و فلسفه
 او كه مراحلي به نسبت هنوز تو .نيست مقام ارتقاء علت علوم، ظواهر تحصيل كه زيرا

  قطرة و بازكني قابليت دهان صدف همچون كه بايد و خبر، بي و متحيري است پيموده
  كه استاد نفس رياح واسطه به گردد، مي نصيب تو بر معاني سحاب از كه را معرفت باران

  وساوس از و نگهداري صدر صدف در و شوي قابل شود، مي نازل واليت آسمان از
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 در ياما مرور به تا بپروري را آن عشق آتش و طاعت آب به و كني محفوظ اماره نفس
 .عيان حكمت جواهر و شود ظاهر معاني

 ملكوت تا ناسوت از
 باشد روح فاقد ظاهراً خواه باطني، و است ظاهري را موجودات و اشياء از هريك

 و روح فاقد كه نيست موجودي وگرنه است مجازي روح، بي اصطالح واقع در .ذيروح يا
 باطني عضوي انسان، جسماني ضاياع از عضوي هر قبال در كه چنان بنابراين .باشد باطن
 و انوار يا و شموس و اقمار يا باشد ستارگان كه اين از اعم ناسوتي عالم موجود هر است،

 ملكوت، عالم آري .اوست روحانيت و ملكوتي وجه كه دارد باطني موجوديتي نيز ظلمات
 موجودات و عالم اين مشاهده توان را هركسي اما است، جهان اين بزرگ گنجينه و باطن
 .نيست آن معنوي و باطني

 از و شده فيزيكي يا ظاهري نور متوجه نور، كلمة شنيدن با عمومي اذهان معموالً
 است بينايي و نور معرفت، و علم و عدل كه اين درك .ناتوانند معنوي ظلمت و نور درك

 در حركت و است نور برين تعهد مسير در حركت نابينايي؛ و ظلمت ناداني، و ظلم و
 از كه زيرا است دشوار بسيار افراد اغلب براي تاريكي باري، و بند بي و حيواني مجراي
 هم اي عده .ندارند را محسوسات از فراتر حقيقتي مشاهدة توانايي و دورند به معرفت
 معلوم عمل از يقين و ايمان مراتب لكن اند، باطني ظلمت و نور به اعتقاد و ايمان مدعي
 .نباشد ارزشي را عمل بدون ادعاي و گردد

 و باطني ظلمت و نور شناساندن براي الهي عظام سفراء و آسماني كتب تالش عمده
 نور و ظلمات به متعددي آيات در مجيد قرآن .هاست انسان شقاوت و سعادت بر آن تأثير
 كَفَرُوا والَّذينَ النُّورِ لَياِ الظُّلُماتِ مِنَ يخْرِجهم آمنُوا الَّذينَ ولِي اَهللاُ« جمله از نموده، اشاره

ملِيائُهاَو الطّاغُوت مونَهخْرِجالظُّلُماتِ اِلَي النُّورِ مِنَ ي اُولئِك حابالنّارِ اَص مونَ فيها هخالِد«: 
 وارد نور عالم به ساخته خارج ظلمات از را آنها است، ايمان اهل سرپرست و ولي خدا
 خارج نور از را ايشان كه هايند طاغوت سرپرستانشان ورزيدند كفر كه كساني و كند، مي

 .بود خواهند ابدي آن در و اند آتش اصحاب ايشان سازند، مي وارد ظلمات عالم به كرده
 قَد النّاس اَيها يا« فرمايد مي معرفي نور را آسماني نازلة كتب و قرآن متعال، خداوند

كُمرْهانٌ جاءمِنْ ب كُمبر اَنْزَلْنا و كُمبيناً نُوراً اِلَيشما تحقيق به ايد آورده ايمان كه كساني اي :»م 
  مسلماً .كرديم نازل آشكار نوري شما ويــس به ما و آمد پروردگارتان بـجان از برهاني را
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 .»مبينٌ كِتاب و نُور اهللاِ مِنَ جائَكُم قَد« فرمود كه است، ظاهري انوار ماوراء نور، اين
 و هدايت آن در كه را تورات ما :»النَّبِيونَ بِها يحكُم نُور و هدي فيها التَّوريةَ اَنْزَلْنَا اِنّا«
 هدي فيهِ الْاِنْجيلَ آتَيناه و« .كردند مي حكم نور آن واسطة به پيامبران كه فرستاديم بود نوري

و بود نوري و هدايت آن در كه داديم را انجيل عيسي حضرت به :»نُور. »كِتاب اَنْزَلْناه كاِلَي 
لِتُخْرِج ظلمات از را مردم تا كرديم نازل تو به را قرآن اين :«النُّورِ اِلَي الظُّلُماتِ مِنَ النّاس 

 .سازي خارج نور سوي به
 كمال و سعادت طالب .نورند همه نيز بزرگان و اولياء و اوصياء و انبياء حضرات

 .جويد استمداد الهي انوار اين از بايد
 و بوده معنا بي كلماتي اينها گمانشان به و خبرند بي معاني اين از كه آنانند منحرفين

 كساني براي ظاهري حواس با آن لمس و حقايق مشاهده و درك آري .دارند تشبيهي جنبة
 .است محال امري اند، نشده آزاد مادي عالم قيود از هنوز كه

 و طبيعت عالم از واقع در ورزيدند، كفر الهيه عاليه اصول و حقايق ينا به كه افرادي
 و جهان نگذاشتند، معقول حيات و انساني عالم و نور عالم به قدم حيواني زندگي

 عوالم با ارتباط از را خود و كردند خالصه گسيخته نمودهاي در را خويش موجوديت
 سوزان تشنگي آنچه ندانستند گشتند، مان آب هاي سراب دنبال به و نمودند محروم عليايي
 واسطه به تنها آنها معنوي تشنگي رفع !سراب نه است آب خود كند، مي برطرف را آنان
 .مادي دنياي فريبندة ظواهر با نه است الهي عالي اصول و حقايق درك

 :گروهند چند احوالشان كيفيت برحسب الهي انوار و حقايق منكرين
 دليل اساس بر نه آنان .است تعقل و درك ضعف از ناشي شانانكار كه اي عده ـ اول

 حق بر را خود زندگي مطلوب هاي موقعيت احراز با حدي تا خود گمان به كه برهان و
 تعقل مراتب بر بايد .گيرند مي پيش را انكار جهت دليل اقامة از فرار براي ولي دانند، مي

 تفكر مقام به دانم نمي دربارة سپس و نمايند تبديل »دانم نمي« به را »نيست« تا افزود ايشان
 .است آنان نجات موجب تفكر، آن از صادره وظايف و احكام به عمل .برآيند

 رنگي به دوراني و عصر هر در و اند فصلي و موسمي شرايط تابع كه افرادي ـ دوم
  گرا و بپذيرند باشد، حقايق پذيرش و اثبات مقتضي زمانه اگر .آيند مي در لباسي و

 و اثبات نه خبرند، بي باطن از آنان !گيرند پيش در انكار راه كند حقايق انكار اقتضاي
 گونه اين از اجتماعي تحوالت در .انكارشان نه و است معرفت بر مبتني آنان پذيرش
  آنان از الـاستقب .شود مي اهدهــمش ارـبسي ظاهري علماي و دانشمندان نويسندگان، شعراء،
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 .گردد مي مجازيشان حال افزايش سبب زيرا ،زاست مسؤوليت
 حفظ براي اينان .نيست يكسان ظاهريشان و قلبي بيان كه كساني ـ سوم

 حق آنان قلبي دريافت .گرفتارند خودپرستي و نفاق صفت به خود مطلوب هاي موقعيت
 .است انداخته ارزش از را دل بيان ظاهري، گفتار لكن است،

 را غيبيه علوم حصول و معنوي عوالم و الهي انوار همشاهد گاهي گرچه مجيد قرآن
 :است دوگونه غيبيه امور ولي كند، مي معرفي باريتعالي قدرت انحصار در

 آثار روي از اما است، محال انسان براي آنها ماهيت و ذات شناخت كه اموري يكي
 اموري يگريد .كرد پيدا كامل يقين حقايق، و علل آن وجود به توان مي باطني معلوالت و
 عوامل احاطه سبب به لكن بشناسد، تفصيل به حتي را آنها ذات و ماهيت تواند مي بشر كه

 .است ناتوان آنها مشاهدة از او، بر طبيعي
 .است ميسر انسان براي ملكوت عالم مشاهده و لدني علم و غيب علم حصول

 صرفاً را آن كه آيات رخيب و داند، مي پذير امكان انسان براي را غيب علم قرآن آيات بعضي
 غير از غيب علم استقاللي و ذاتي نفي مقصود دهد، مي اختصاص الهي اقدس ذات به

 به متعالي هاي انسان كه ندارد حقيقت اين با منافاتي لذا .آن مطلقيه نفي نه است تعالي حق
 .شوند واجد را غيبيه علوم و نمايند مشاهده را ملكوت عالم حق، توفيق

 غيب علم من« فرمايد مي )ص( اكرم رسول حضرت لسان از آيات ضيبع در اگر
 گوشزد كه اين و است، فاسدين و فاسقين خردانة بي توقعات از جلوگيري براي »دانم نمي

 رؤيت به تواند مي مادي، زندگي لجن از خروج و الهيه حقايق به عمل اثر در بشر كه فرمايد
 و ظاهري علل با نه كه علمي شود؛ حاصل او براي لدني علم و گردد موفق اعلي ملكوت
 .يابد مي راه حقيقي انسان دل بر الهي پيشگاه از مستقيماً كه مادي، ابزار و طبيعي حواس
 فَوجدا» گرديد اعطاء خضر حضرت پاك دل بر الهي، مطلقه فياضيت مقتضاي به كه چنان
 .«عِلْماً لَدنّا مِنْ علَّمناه و عِنْدِنا مِنْ رحمةً آتَيناه عِبادِنا مِنْ عبداً

 آنجا تا نهاده، وديعه به انسان دل كانون در بزرگي نيروهاي تعالي و تبارك خداوند
 :»الْاَكْبرُ الْعالَم انْطَوي فيك و صغيرٌ جِرْم اَنَّك اَتَزْعم« فرمايد مي السالم عليه علي حضرت كه
 نهاده وديعه به تو درون در اكبر عالم كه حالي در ي،هست كوچكي جرم كه پنداري مي تو آيا

 .است شده
 و الهوتي عالم با گذشته مادي عالم ظواهر از خود معرفت نسبت به تواند مي انسان

  اولياء و اءــــاوصي و انبياء راتـحض عالية مقامات به را خود و كند، پيدا اطــارتب ملكوتي
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 .برساند

 نفس ظلمتكدة و الهي انوار
 سرچشمه به او فطرت و شده گذاشته وديعه به انسان نهاد در الهي نور ايهم
 الهي نور نكشد؛ كنار نور جاذبة تحت از را خود كسي اگر .است متصل اليزالي خورشيد

 ما شود، مي پر الهي فيض از هرآني ما وجود پيمانه آري .تابد مي او وجود سطوح تمام بر
 ها خودخواهي هاي خارستان و تمايالت زارهاي شوره به را بخش حيات آب اين كه هستيم
 !ريزيم مي فرو

 جاذبة اما نمايد، مي نور عالم وارد ساخته خارج ظلمات از را انسان الهي نور جاذبة
 منوط ظلمت، يا نور اين حصول .كند مي ظلماني عالم وارد كرده خارج نور از را او طاغوت

 شده، پذير امكان الهي بارقة اكتشاف نور، اين تحقق با .است انسان خود انتخاب و اختيار به
 .آيد مي در معلومات پردة روي بر عليايي مجهوالت

 لكن نيست، توقفي هرگز را تجلي اين و است تجلي در آني هر الهي جالل و جمال
 يكسان هم ادراك صاحبان مشاهدة مراتب .نباشد آن مشاهدة و درك قدرت را هركسي
 الهي انوار و تجليات مشاهدة در اختالف .است ضعيف برخي در و قوي بعضي در نبوده،
 .تعالي خداي به نه هاست انسان خود به مستند

 از وجود تخليه و نفس تزكيه نسبت به هركس براي الهي تجليات و انوار مشاهده
 رفع نسبت همان به باالتر، تزكيه مراتب هرچه .است الهي زيورهاي با آن تحليه و رذايل

 نه كه رساند مقامي به را خود تواند مي كه طوري به تر، سريع دل ديدگان قبال از حجابات
 و انحرافات اما .نمايد مشاهده پرده بي را الهي جالل و جمال كه انوار، و تجليات اين

 و انوار از اثري و ذره حتي كه رسد مي جايي به شده، حجابات اين ازدياد سبب معاصي
 .كند مين مشاهده را الهي تجليات

 نباتات، در گاهي جمادات، در گاهي دارد، خدايي و الهي رنگ همه كه تجليات اين
 توان مي را تجليات اين عليايي مراتب .است متجلي ها انسان در گاهي و حيوانات در گاهي

 .كرد مشاهده بزرگان و الهي كالم در
 متجلي قرآن در آن اعالي حد و اند الهي نور همه پيامبران بر نازله آسماني كتب

  مردم تا شده نازل مقدس كالم اين .بايد بصيرتي تجليات، و انوار اين ديدن براي .است
  و ها دوديتــــمح از تا كنند حركت آن اييــروشن به و ببينند را ايقـــحق نورش پرتو در
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 .يابند رهايي است، تدبر و تفكر عدم و نگري سطحي معلول كه ها بيني كوته
 و تقوي مراحل طي چگونگي بشريت، جامعه در عدالت تحقق براي قرآن
 ناماليمات قبال در را انسان ظرفيت و عظمت و دهد، مي تعليم را سازي جامعه و خودسازي

 تفكيك باطل از را حق و داده نشان را ها انسان واقعي ارزش كند، مي گوشزد زندگي
 .كند مي هموار ها انسان براي ار طلبي حكمت و جويي معرفت طرق الهي نور اين .نمايد مي

 مراتب كه دريابد و پردازد خويشتن مطالعه به كه است اهللا الي سالك بر اينك
 اين خود زندگي در مردم اكثر .است حد چه تا آن تجليات و الهي نور به نسبت او مشاهدة
 هاي ارقهب مشاهدة با اين و زودگذر، و موقتي صورت به لكن بينند، مي را انوار و ها بارقه
 .خيزد مي بر صفا و صدق از الهي دائمي هاي بارقه است؛ متفاوت بسي دائمي

 دل در كه نور منبع اين شده، نهاده تو وجود در فطرتاً بينايي قدرت اين !انسان اي
 جاذبه تحت خواهي نمي كه تويي اين .است متصل ازلي خورشيد سرچشمه به توست،
 الهي نور نكشي، كنار الهي انوار اشعه تحت از را خود تو اگر !گيري قرار الهي نور اشعه
 .گيرد فرا ترا قلب و روح سطوح تمام

 روحي و قلبي سطوح به خود الهي نور سريان و فيض جريان در االطالق علي حكيم
 جهان چند لحظاتي رسد، مي ظهور به سالك مغز در كه هايي بارقه .ندارد امساكي ها، انسان

 .گردند مي خاموش سرعت به لكن سازد، مي روشن او براي را
 اين از گاهي شايد و خواهند، نمي را ها بارقه و نور آن استمرار مردم از بسياري آري

 طبيعت عالم دربارة عميقي تحقيقات و ها بررسي متفكرين برخي !كنند وحشت ها بارقه
 از سپس و رسند مي شفاف و روشن حقيقت به گذشته، ظاهري هاي پديده از و داده انجام
 :گروهند چند اينان !گريزند مي آن

 .كنند مي تصور ذهني پديدة يك را ها روشنايي و ها بارقه اين كه كساني ـ اول گروه
 و مقام به كه اند شده بسته اي ساخته پيش اصول و علمي غرور پوالدين زنجيرهاي به اينان

 و حقايق نمايانگر هركدام كه ها روشنايي تعقيب از لذا .آورد مي فشار سخت آنها شخصيت
 .آيند برنمي آن ماهيت به بردن پي درصدد كشيده دست هستند، واقعياتي

 است، واقعيتي دهندة نشان اي بارقه و روشني هر فهمند مي كه افرادي ـ دوم گروه
  كند، مي مطالبه چيزي آنان از واقعيتي هر مشاهده زيرا !گريزند مي آن مشاهدة از بازهم ولي
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 تعيين انسان براي را بخصوصي وظايف و تكاليف واقعيتي، هر ادراك !طلبد مي را گرويدن
 بسياري از بايد زيرا .كنند استقبال تكاليف و وظايف آن از خواهند نمي آنان اما كند، مي

 احراز لذايذ آن حصول براي زندگي در كه را هايي موقعيت و بگذرند دنيوي و مادي لذايذ
 .گريزند مي وظايف بار زير از كه است اين ،بدهند دست از اند كرده

 ربكُم مِنْ بصائِرُ جاءكُم قَد« نمايد مي اشاره ها بصيرت و تجليات اين به مجيد قرآن
 آمد، شما براي خدا جانب از هايي بصيرت تحقيق به :»فَعلَيها عمِي منْ و فَلِنَفْسِهِ اَبصرَ فَمنْ
 نيز و .اوست ضرر به بپذيرد، را كوري كه آن و اوست سود هب يابد، بصيرت كه كسي پس
 در فردا شما عذر مردم اي :»معاذيرَه اَلْقي ولَو بصيرَةٌ نَفْسِهِ علي الْاِنْسانُ بلِ« رمايدف مي

 آفريده شما نهاد در خداوند را باطني انبياء و ها بصيرت اين زيرا نيست، مقبول الهي پيشگاه
 .«يبصِرُونَ فَسوف رْهماَبصِ و« است

 با بينايي اين .گردد خود بصيرت متوجه بايد است، دروني بينايي خواهان كه كسي
 اي وسيله بلكه ندارد، فيزيكي نمود و نبوده مادي وسايل ساير يا تلسكوپ و ميكروسكوپ

 اننش انسان به كامل مشخصات و مختصات با و نزديك از را ها واقعيت و حقايق كه است
 .دهد قرار مراقبه و محاسبه مورد و بشناسد را خود تواند مي انسان بينايي چنين با .دهد مي

 سوي به او حركت متوقف؛ و راكد يا است جوينده و پوينده ظالم، يا است عادل بداند
 .ها كامجويي و خودخواهي در ور غوطه يا است كماالت و خيرات

 ارتباط آزادي، اين بدون .است ماديات قيود از آزادي در الهي بينايي و بصيرت كمال
 بصيرت اين مايه گرچه .ندهد اي بهره اصالً كه است كوركورانه لمس همچو هستي جهان با
 آغاز ماديات قيود از روحي آزادي كه شود مي شروع وقتي از آن نافذيت ولي است همه در

 ها پرده حقايق، جاي به او و ندهد اي بهره آدمي فعاليت و تالش صورت، اين غير در .گردد
 با حقيقت، با ارتباط عوض به و كوشد مي جهت آن در داده قرار هدف را ها حايل و

 و است حقيقت عالم در گام اولين حجابات، اين از گذشتن !كند مي برقرار ارتباط ها پوشش
 .نيست ميسر تقوي حصول بدون آن، تحقق

 تقوي آن رأس كه بسياري عوامل و علل به است منوط حقه معارف و علوم ادراك
 توانايي و بيشتر الهيه علوم اخذ براي دل قابليت تر، عالي تقوي مراتب هرچه .است

 .تر افزون بزرگان عاليه تعاليم از برخورداري
 انسان كه است ارشاد و هدايت موجب شرطي به بزرگان، عاليه تعاليم و قرآن آيات

  تقوي عالم به نهادن گام .»لِلْمتَّقينَ هدي فيهِ يبر ال الْكِتاب ذلِك« باشد پرهيزكار
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 رهايي شهواني امور و ها جهالت از بيهوده، پندارهاي و خياالت از كه است ميسر را كساني
 در شدن رها از آدمي ذات صيانت يعني تقوي چه، .نمايند اجتناب كمال حد در و يافته
 .ها خودپرستي و شهواني امور و ها غفلت امواج

 تواند نمي او است، اسير خودپرستي و جهالت و نفساني امور زندان در كه كسي
 عالم به و رهانيد ها پليدي از را خود دل و ذات كه فردي اما .نهد تقوي عالم به قدمي
 مرحله ترين عالي به او جان و دل كه است محال داد، ادامه خود راه به و نهاد گام معقول
 با را الهي نور او و است اليزالي خورشيد نور تابش محل انيج و دل چنين .نرسد تقوي

 و كجا شهوت و خشم در اسير و تقوي بي دل و جان لكن .نمايد مي مشاهده قلب ديدگان
 حتي خود، تاريك دل به قياس با او !كجا؟ خود دل كانون در يقين و الهي نور مشاهده
 اوصياء و انبياء حضرات براي خواهد مي نموده، الهي محبوبين قلوب از الهي نور نفي ادعاي

 !كند تعيين تكليف و وظيفه هم اولياء و
 ديگران الفاظ و كالم در يا و خود توهمات و تخيالت در را الهي نور كه آنان

 ـ ذهني بيهوده اشتغاالت و طنطنه پر اصطالحات با بازي كه اين از غافلند كنند، مي جستجو
 سد كه حقايق، مشاهدة موجب نه ـ باشد هم يمنطق و حكمتي الفاظ ظاهراً ولو

 .است الهي نور جريان قبال در نفوذناپذيري
 همان از تجسمي اعمالشان ساخته، پيش اصول و اصطالحات دلباختگان حقيقت در

 خياالت همان از تجسمي نيز خيال وادي مقيمان عملكرد است، اصول و اصطالحات
 !كجا؟ يقين و الهي نور مشاهدة و كجا اين باشد، مي

 عالم در سير و محسوسات عالم از اعراض عليايي، مقامات آن به نيل شرط
 النّاس رأَيت اِذا علِي يا« فرمايد مي )ص( اكرم رسول حضرت كه چنان است، معقوالت
 كه موقعي علي يا :»تَسبِقْهم الْعقْلِ بِاَنْواعِ اِلَيهِ اَنْت تَقَرَّب الْبِرِّ بِاَنْواعِ خالِقِهِم اِلي يتَقَرَّبونَ

 ادراك در تو جويند، مي تقرب تعالي خداي به عبادت و نيكي انواع با مردم بيني مي
 .گيري سبقت همه بر تا ببر رنج معقوالت

 تمام و »الْبرْهانِ قاطِع يا علَيك اَلسالم« برهانند و دليل اهل همه الهي مردان آري
 يا برهان، دهندة تشكيل قضاياي و واحدها البته .است قطعيه اهينبر با توأم آنان سخنان
 قابل هرگز دو اين ولي الهي، عقل به مستند يا و است ظاهري تفكر و عقل به مستند
 .نيست اختالط

  قدس آستان به وديتـــعب و رضا و تسليم مقام، چنان ولــحص براي ديگر شرطي
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 كردن بازگو و عادتي و صوري طاعات و داتعبا نه عبوديت از منظور .است ازلي جمال
 باطن به توجه و عبادت روح با توأم كه است طاعاتي و عبادات بلكه تعبدي، ظاهراً كلمات

 .باشد آن

 واقعه و رؤيا
 وصول راه كند، قيام كشي نفس به و پردازد نفس تصفيه و تزكيه به سالك چون

 مگر صعب است امري آن، كردن رام و نفس كشتن البته .گردد هموار و روشن او بر حقايق
 خويشتن غريزة مخالف كشي نفس زيرا شهوت، آتش بر او نور غلبة و پروردگار عنايت به

 صور شهوت، آتش بر حق نور پيروزي و غلبه كمال اثر در .است حيات حب و دوستي
 .شود ظاهر سالك بر بيداري و خواب در حقايق

 باز حركاتي و احساسات از آن اثر بر انسان كه است مهمي مسائل از يكي خواب
 دارد، توجه خود عالم به نفس حالت، اين در .افتد نمي كار از باطني حواس ولي ماند، مي
 اشتغال سبب به عالم، بدان او توجه عدم و است معنوي ارتباط ملكوت عالم با را نفس زيرا
 .حسي مدركات و بدن تدبير به است وي

 گاهي آنها از بعضي كه دارد وجود ثابته اعيان در ابد ات ازل از كاينات جميع صور
 آن ناطقه نفس از موقع اين در .آئينه در حسي صور انطباع همانند گردد، مي منطبع نفس در

 تفصيل آن به و گرفته مشترك حس از را آن متصرفه قوة و افتد، مشترك حس در صورت
 كيفيت و شغل و حرفه از ذهني ابقسو مناسبت به و مشابهت عالقة به و دهد، مي تركيب و

 تعبير به محتاج خواب جهت اين به پوشاند، مي مختلف هاي لباس صورت آن بر مزاج،
 .است

 تعبير به حاجت و است محض حقيقت آن، از برخي :است درجاتي خواب براي
 آن در متخيله كه رؤيايي .است نكرده تصرف آن در متخيله كه است رؤيايي آن، و ندارد

 باشد، متخيله انشاء و بوده ملكوت از انطباع بي كه اين مگر است، تعبير محتاج كند تصرف
 .نيست تعبيري را آن و است احالم اضغاث خواب چنين كه

 و صالح :است نوع دو بر گردد، ظاهر بعينه يا باشد راست تأويلش كه رؤيايي
 .صادق

 بعينه يا باشد راست تأويلش كه بيند ولي و نبي و مؤمن كه است آن صالح رؤياي
  يا باشد راست تأويلش كه است آن صادق رؤياي .بود حق نمايش از آن و گردد ظاهر
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 چنان را، مؤمن هم و بود را كافر هم رؤيا چنين .بود روح نمايش از آن و گردد ظاهر بعينه
 .الهي نور تأييد به نه روح، نور تأييد به بود دل نظر از آن و ديدند زندانيان و مصر ملك كه

 ايشان رؤياي كه نبود را ولي و نبي و مؤمن جز بود، الهي نور تأييد به كه رؤيايي
 از جزيي نه و است صالح نه مشرك، و كافر رؤياي اما .نبوت اجزاء از جزئي و است صالح
 .است تر وسيع مشرك و كافر رؤياي از معني حيث از مؤمن رؤياي .نبوت اجزاء

 :است نوع دو بر نيز واقعه
 غيبي، عوالم بعضي كه بينند مرتاضين و فالسفه از بعضي است ممكن كه آن يكي

 يابد خالصي حجاب از حدي تا روح رياضت، كثرت از گاهي چه .شود مكشوف را ايشان
 و قرب واقعه، بدان را ايشان اما گردد، كشف ايشان براي روح انوار و آيد تجلي در و

 بيداري در يا است بيداري و خواب ميان يا وقايع ؛نشود نجاتشان سبب و نبود منزلتي
 .مطلق

 به كه آورد موحدان نظر در را حقايق انفس، و آفاق آئينه در تعالي حق كه آن ديگر
 بي يا كرده مناسب بندي نقش را آن خيال، كه بينند الهامات آن صورت روح، يا دل نظر

 .شوند واقف الهامات آن حقيقت بر خيال، تصرف واسطة
 زيادتي سبب را موحد و است ضاللت و كفر در غلو سبب را مشرك و كافر اقعه،و

 از و مانده باز شرك حجاب در مشرك كه است آن مؤمن و مشرك واقعه ميان فرق .ايمان
 شرك ظلمت حجاب از موحد ولي نيايد، بيرون خود هستي از و نيابد خبر وحدانيت انوار

 .آيد بيرون خود هستي از و يابد خالصي
 :است فايده سه وقايع كشف در را سالك
 .يابد خبر خود احوال كيفيت بر كه آن ـ اول
 .آيد پديد انسي حقايق، و لطايف و غيبي عوالم با را او كه آن ـ دوم
 نتواند عبور كسي غيبي وقايع تصرف به جز راه اين مقامات بعضي از كه آن ـ سوم

 .«بِالْغَيبِ يؤْمِنُونَ اَلَّذينَ« دارند غيب به كامل ايمان كه كساني مگر كند،

 عبادت سرّ شهود،
 روح انسان اگر .خداست به رسيدن و عبادي تكامل تشريع، نظام در انسان هدف

 .گردد مي نايل واال هدف بدين برساند، كمال به و سازد شكوفا را خود عقلي مجرد
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 ترين كامل زني صعود قوس در است، عقل صادر نخستين نزول قوس در كه طور همان
 در و شده شروع عقل جوهر از امكان عالم مدار يعني .است عاقل جوهر كننده، بازگشت
 نرسد، كمال مرتبة به تعقل و تفكر و نشود شكوفا عقل اين اگر .گردد مي ختم عاقل جوهر
 .رسيد نخواهد تحقق مقام به حقيقت در نيز عبادت

 در ابتدايي عبادات .انتهايي تعبادا ابتدايي، عبادات :است درجاتي را عبادات
 ابتدايي هاي عبادت .اند انتهايي هاي هدف انتهايي، عبادات و هستند ابتدايي اهداف حقيقت،
 است، باقي آثارشان اگرچه عملي هاي عبادت .محدود غير انتهايي هاي عبادت و محدودند

 و انتهايي يها هدف شهودي، عبادات لكن محدودند، و ابتدايي هاي هدف ها آن خود ولي
 .محدودند غير

 از انسان انتقال از پس تكليف قلمرو كه است آن عملي عبادات بودن محدود سرّ
 هاي هدف نيز مجيد قرآن .است باقي شهودي منطقه لكن يابد، مي پايان آخرت به دنيا

 منيع مقام اين به نيل .داند مي عبادت سرّ و شهودي منطقه به رسيدن در را كمال و انتهايي
 معرفت نسبت به حضوري علم از فردي هر مندي بهره و است حضوري علم معلول الهيه،
 شمار به علمي كماالت از خود نوبت در استداللي يقين و حصولي علم گرچه .اوست

 سرّ است اين گردد، مي محسوب وسيله شهودي، يقين و حضوري علم قبال در لكن آيد، مي
 .«الْيقينُ أْتِيكي حتّي ربك واعبد« عبادت

 است عابد يقين حصول آن، نتيجة و است تفكر و تعقل صاحبان نصيب عبادت سرّ
 تعليق البته .برسي شهودي يقين شامخ مقام به تا را پروردگارت كن عبادت :معبود به نسبت
 به نيستند، تعقل و تفكر اهل كه كساني .است وصف آن عليت بر مشعر وصف، بر حكم
 خويشتن به را ستم باالترين ديگران، بر ستم بر عالوه آنان .رسيد نخواهند انتهايي هدف
 .كنند مي

 حتي و علم تحصيل و كند مي تعقل و تفكر به دعوت را ها انسان مدام مجيد قرآن
 انسان كه است سودمند وقتي قرآن تالوت .داند مي ثمر بي تفكر بدون را الهي آيات تالوت

 سخن، بين در را سخن صاحب و كند مشاهده كالمش در را ممتكل تعقل، و تفكر اثر در
 تجلي بندگانش بر مجيد قرآن در متعال خداوند :فرمود )ع( علي حضرت .نمايد زيارت
 .نمايند نمي مشاهده را متجلي خداي آن ايشان ولي كرد،

 و تبارك خداي وقتي .است تجلي اسالمي، فرهنگ در تعابير ترين ظريف از يكي
  يا تنزل به تعبير آن از فرمايد، مي نــتبيي و نازل را انيـــآسم بلند و عاليه عنايم يك تعالي
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 يعني است، تجافي صورت به باران بارش است، تجافي از غير تنزل البته .نمايد مي تجلي
 تجلي يا تنزل اما .نيست باال در است، پايين در وقتي و نيست پايين در است باال در وقتي
 او نزد ماست، پيش وقتي يا نيست ما نزد خداست، پيش وقتي كه نيست امعن بدين قرآن
 وقتي پرورده خود عاقله در را معقولي يا منقول مطلب كه كامل فقيه يك كه چنان .نيست

 بلكه بندد، مي بر رخت او عاقله از معنا اين كه نيست مفهوم بدان دهد، مي ارائه ديگران به
 .است الهي تعقل و تفكر سبب به تنزل اين ادراك و تجلي اين درك

 ها نعمت سرآغاز كه داند مي كند، تالوت را قرآن تعمق و تعقل و دقت با كه كسي
 هاي نعمت همه سرآغاز است، الهي هاي نعمت فهرست كه »الرَّحمن« مقدسه سورة .چيست
 سرّ به رسيدن باالتر مراحل در و »الْقُرْآنَ علَّم الرَّحمنُ« داند مي قرآن فهم و تعليم را هستي
 .عبادت

 حقيقت اين بر وقوف سپس و است خودسازي مراحل طي عبوديت، اول شرط پس
 عبادت، سرّ به نيل با طريق سالك .است اليزالي خورشيد سرچشمه به وابسته دل كه

 حال اين با را عمر تمام كه نمايد مي آرزو آورده بدست را علوي عالم هاي پديده ترين عالي
 .دكن سپري

 في ينْظُرُوا اَولَم» فرمايد مي مجيد قرآن در تشويق لسان با تعالي و تبارك خداوند
 آنچه و زمين و ها آسمان ملكوت در آيا »شَيءٍ مِنْ اهللاُ خَلَقَ ما و الْاَرضِ و السمواتِ ملَكُوتِ

 بزرگ گنجينه ناي چرا نگرند؟ نمي جهان باطن به من بندگان چرا اند؟ ننگريسته آفريده خدا
 كنند؟ نمي باز را

 و تابناك فروغ آن بلكه نيست، زمين و ها آسمان فيزيكي پديدة ملكوت، از مراد
 آن از مشاهده و نظر چنين .تابد مي دل عالم بر كه است حق جمالي و جاللي عظمت
 عين مقام اعالي حد به كه آنانند رسيده، اعلي حد به يقينشان و ايمان كه است كساني

 رواني سطوح همه كه موضوعي انكشاف حالت آن .اند گشته نايل اليقين حق بلكه يقين،ال
 وجود تاريك زواياي همة بر غروب بي خورشيد مانند كند؛ مي مجذوب خود به را انسان
 حس بخشد، مي انسجام و نظم پايدار معيارهاي و الگوها با را آدمي حيات و تابد مي انسان
 اساسي عنصر يقين، و ايمان چنين .كند مي اشباع اعلي حد در را انانس نهايت بي جويي كمال

 و مشخص را او مطلوب آينده و حال شخصيت مراتب كه عنصري است، انسان شخصيت
 .سازد مي وصول قابل

  هاي كاوش و هستي جهان از ساختگي مفاهيم در انگيز وسهــــوس هاي رفتن فرو اما
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 عقل تباهي جز مغزي، هاي بازي شطرنج اين و الت،معقو و محسوسات ماوراء در اي حرفه
 .داشت نخواهد بر در اي نتيجه خياالت، و پندار هاي بست بن در انسان دادن قرار و قلب و

 است، علمي مبناي غير به كه هايي خواندني و ها شنيدني و ها گفتني كه دانست بايد
 كه محتوي بي ولي ستهآرا و زيبا سخنان چه .است قرآني توبيخات شديدترين مشمول
 به كشتارها چه و است نموده حق را ها ناحق و ناحق، را ها حق كشيده، تباهي به را ها انسان
 .است انداخته راه

 پذير امكان الهي تعقل و تفكر بدون زمين، و ها آسمان باطن به كردن نظر آري
 رؤيت به ولي ندكن نظر بعضي ديدن، از غير نگاه و است رؤيت از غير نظر البته .نيست
 در را هالل و بنگرند سو كم چشمان استهالل، گاه به كه همچنان .نبينند و كنند نگاه نرسند،
 .ببينند را هالل و بنگرند قوي چشم صاحبان اما نيابند،

 رؤيت و نظر چنين اگر چه .گردد مي ختم رؤيت به عاقبت عالم، ملكوت در نظر
 سؤال اين .فرمود نمي توصيه و دعوت آن به را ما ليتعا و تبارك خداوند نبود، پذير امكان

 مشاهده را زمين و ها آسمان ملكوت توانند مي ها انسان همه كه است آن بر دليل تشويقي،
 رؤيت و نظر كيفيت واصل راهيان .ندارد معدودي افراد به اختصاص مشاهده، اين و كنند
 .اند نموده تبيين و تشريح را

 ملكوت، عالم سوي به يكي :است در دو داراي انسان قلب اند فرموده بزرگان
 علماء و حكماء با اولياء و انبياء حضرات علوم فرق .حواس و ظاهر عالم سوي به ديگري

 ملكوت؛ عالم به متصل راه از شود، مي حاصل دل درون از اول دستة علوم كه است اين در
 سوي از و است تن اسير سو يك از روح .ظاهر عالم به متصل درب از دوم دستة علم و

 .ماند مي محروم ديگري از شود متوجه كه سو هر به ملكوت، عالم به متصل ديگر
 به توجه كمال اثر در نفس .است ظاهر عالم يا تن عالم از اعراض در نفس شرافت

 نقش قلبش آئينه در بيداري و خواب در حقايق صور و نمايد مي اخذ علومي پاك، عالم
 ظهور به و نموده دريافت دفعتاً را الهي افعالي و صفاتي ذاتي، تجليات آدمي جان .بندد مي
 .رساند مي

 آني شكفتن و انكشاف و آدمي، باطن در ناطقه نفس و روح آني تجلي اشراق،
 را او قلب شده، عارف مؤمن قريب احديت حضرت حال، آن در .اوست ذات در حقايق
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 بدون موفقيت اين حصول البته .كند مي خدايي هآئين را آن و دهد مي قرار خود نشيمنگاه
 .نيست ممكن الهي استاد و واقعي مكتب درك

 ملَكُوت اِبراهيم نُري كَذلِك« فرمايد مي خود خليل حق در تعالي و تبارك خداي
 براهيما بر را زمين و ها آسمان ملكوت سان بدين :»الْموقِنينَ مِنَ لِيكُوَن و الْاَرضِ و السمواتِ

 .است اليقين عين اعالي حد در مشاهده اين .باشد يقين دارندگان از تا دهيم مي نشان
 مقام .شد آشنا فوق آيه بطوني معاني با حدي تا توان مي الهي تعمق و تفكر با
 باشد، علت بدون آن حصول اگر گرديد، )ع( ابراهيم حضرت نصيب كه ملكوت مشاهدة

 واگر اوست، اختياريه الهية اعمال نسبت به هركسي امتيازات زيرا .نيست امتيازي او براي
 .كرد درك آن راز بايد است، عواملي و علل اثر در موفقيت اين

 نصيب ملكوت مشاهدة توفيق آن، مؤخرات و مقدمات و فوق شريفه آيه طبق بر
 )ع(ابراهيم حضرت .برآيند خوبي به الهي هاي آزمايش عهده از زندگي در كه است كساني
 او به يزلي لم خالق پيشگاه از معنوي مقام و امتياز اين برآمد، موفق الهي امتحانات از چون
 حال بر خوشا .هستيم الهي امتحان معرض در آني هر در بلكه روز هر نيز ما .گرديد اعطاء
 و ها آسمان ملكوت خليل ابراهيم همچون بتواند الهي هاي آزمايش در موفقيت با كه طالبي
 .نمايد مشاهده را زمين

 كه الهي هاي عظمت زيرا نيست، خاص مشخصات با امري اعلي، ملكوت البته
 ملكوت همواره حق اهل .باشد مي نهايت بي است، آن هاي پديده از يكي نيز ملكوت
 نسبت به هركس .نيست يكسان آنان مشاهدة كميت و كيفيت لكن بينند، مي را ها آسمان
 را زمين و ها آسمان ملكوت تواند مي خود كمال و درش و تقوي و عمل و علم مراتب
 .كند مشاهده

 عمل و دل تصفيه و نفس تزكيه مجاهدت، و رياضت مستلزم اعلي، ملكوت مشاهدة
 تواند مي چگونه است، الهي علم فاقد كه كسي .باشد الهي علم از ناشي كه عملي است،
 بر هرچه و حجاب، روي ستا حجابي وگرنه نشيند عمل بر بايد علم باشد؟ الهي عملش
 تا بجوشد درون از بايد علم .بود خواهد تر غليظ حجاب شود، افزوده علمي چنين مراتب
 در دشمن چه بخشد، نجات تاريكي از را دل آن و گردد نورافكن دل بر هدايت چراغ

 بيدار دل صاحب و است روشن توحيد چراغ از جان شبستان وقتي .كند مي نفوذ تاريكي
 .بروني بيگانه نه و كند نفوذ دل آن بر تواند مي دروني بيگانه نه است،

  چهرة حقيقت، كه است كوتــمل عالم به ورود و خودسازي لـــمراح طي از پس
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 مقام اين در .نمايد مي درك قابل او براي را خود حكم و داده نشان سالك به را خود زيباي
 حق و ظلمت از را نور تواند مي و كند مي داپي نفوذ امر عالم بواطن به عالم ظواهر از سالك

 حكمت عقول و بيدار و سالم هاي وجدان و پاك هاي فطرت آري .دهد تشخيص باطل از را
 .دهند تميز صالح از را فساد توانند مي اند، ابدي جالل و جمال گاه تجلي كه طلب

 عيني و علمي عالم مراحل طي
 معرفي عمل لزوم بر حق برهان و حجت را حقيقي علم تعالي و تبارك خداوند

 .است نموده بيان را علم بر اعتنايي بي مختلف صور و كرده
 عمل ديگري و علم، مطابق نكردن عمل يكي :است گونه دو الهي علم بر اعتنايي بي

 تباهي، و فساد مراتب لحاظ از دومي اما است، اعتنايي بي هردو اگرچه .آن خالف بر كردن
 مورد حق حجت و برهان يا الهي علم تنها اول، صورت در زيرا .است اولي از شديدتر

 .آيد مي ميان به آن با مقاومت و لجاجت دوم صورت در لكن گرفته، قرار اعتنايي بي
 و جرم است ممكن ظاهراً كه شده اشاره مراتب اين به نيز اسالمي فقه احكام در
 دربارة شرع حاكم عميق و قدقي هاي بررسي و تحقيقات لكن باشد، يكسان اي عده معصيت

 كه افرادي مثال عنوان به .نيست يكسان آنها مجرميت و جرم مراتب كه كند مي مسلم آنان،
 :دارند مراتبي شوند، مي خواري روزه مرتكب شرعي عذر بدون و علناً رمضان مبارك ماه در

 دين به اداعتق به اعتراف شرع حاكم نزد در و گردد مبتال معصيت اين به كسي است ممكن
 كه دارد اظهار ديگري .شود خود گناه بر مقر حال عين در و نمايد الهي فرايض و اسالم
 تنها نه كه نمايد اظهار سومي .است ديگري دين به معتقد و نبوده اسالم دين بند پاي

 جرم ظاهراً گرچه افراد اين .داند مي خرافي را آن تعاليم بلكه ندارد، اسالم دين به اعتقادي
 مجازاتشان لذا نبوده، يكي آنها مجرميت و جرم مراتب ولي اند، شده مرتكب را حديوا

 .است متفاوت
 بشر اختيار در تعالي و تبارك خداوند كه است جاوداني حيات سرمايه الهي علم

 علم داشتن وجود با انساني كه اين نمايد؟ رفتار الهي علم اين طبق كه كيست اما نهاده،
 است اين بسان باشد، ور غوطه ها خودخواهي و ها خودكامگي و ها نديخودپس در باز الهي
 و شمع و برود راه خطرناك هاي پرتگاه و ها سنگالخ روي تاريك شب در شخصي كه

 !سازد خاموش شده، روشن او راه فرا در كه را چراغي
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 مثَلُ« جمله از فرمايد، مي بيان را علم بر اعتنايي بي صور مجيد قرآن در بسياري آيات
 كَذَّبوا الَّذينَ الْقَومِ مثَلُ بِئْس اَسفاراً يحمِلُ الْحِمارِ كَمثَلِ يحمِلُوها لَم ثُم التَّوراةَ حملُوا الَّذينَ
 لكن دارند، همراه به خود با را تورات كه آنان مثل :»الظّالِمينَ الْقَوم يهدِي ال اهللاُ و اهللاِ بĤِياتِ

 حمل او بر را علم هاي لوحه كه است حماري مانند نيستند، عامل بدان و ننموده كدر را آن
 را ستمكاران قوم خدا و كردند تكذيب را الهي آيات كه قومي مثل است بد چه كنند؛

 .كند نمي هدايت
 دروني الهيه استعدادهاي و تفكر و عقل فاقد كه حيواني ميان است تفاوت چه آري

 وقتي انسان !اندازد؟ نمي كار به را آنها اما داراست را نيروها ناي همه كه كسي و است
 در كه را الهي علم كه نهد گام انسانيت قلمرو در و نمايد عبور حيوانيت مرز از تواند مي

 .درآورد عمل مقام به اوست، اختيار
 .فرمايد مي تعيين راهنمايي ها انسان و امت براي زماني هر در تعالي و تبارك خداوند

 تأليف مردم هدايت و ارشاد براي كتاب هزاران بزرگي دانشمندان كه است متمادي هاي قرن
 طوري به اند، كرده استفاده الهي كالم و سماوي كتب آيات از خود تأليفات در و اند، نموده

 روش و راه ايشان .است حقايق گاه تجلي آثارشان صفحات از صفحه هر گفت توان كه
 مردم اكثر هنوز تفصيالت، همه اين با ولي اند كرده بيان را دين مسير در تكامل و پيشرفت
 قدرت معماي اند نتوانسته هنوز بدهند؛ خود تبهكارهاي به مثبتي پاسخ اند نتوانسته

 را دردي هنوز كنند؛ فصل و حل را پرستي نفس و خودپسندي و خودستايي خودخواهي،
 روشن را تاريكي يك هنوز نمايند؛ مي ضافها جامعه و خود رواني دردهاي بر نكرده درمان
 .افزايند مي ها روان و مغزها ظلمات و ها تاريكي بر نكرده

 آنها اكثر در كه گردد مي مالحظه بزنيم، بشري جوامع هاي كتابخانه به سري اگر
 هستند، مردم رواني هاي بيماري هاي نسخه كه را ها كتاب اين .است موجود بزرگان تأليفات

 آنها باطني و ظاهري محتواي از متأسفانه لكن اند، داده قرار ديد معرض در و كرده نگهداري
 متداول كه عصر اين در خصوصاً .نيستند عامل بدان آگاهي، صورت در حتي و خبرند بي

 قرار مطالعه تحت را آنها كه اين بدون دهد، ترتيب اي كتابخانه خود خانة در هركس شده
 متحمل ها كتابخانه اين ايجاد در آنان كه زحماتي اگر .ببرد اي هرهب آنها محتواي از و داده
 .يافتند مي نجات نمودند، مي خويشتن صرف را آن از ناچيزي درصد اند، شده

  در فردا عملكردي نـــچني با آيا بزرگان؟ كالم از مندي بهره مفهوم است نـــاي آيا
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 و خودخواهي كيفيت اين با ستروا آيا ماند؟ خواهد باقي موجهي عذر الهي پيشگاه
 علم و غيب علم حصول و زمين و ها آسمان ملكوت مشاهدة آرزوي كسي خودكامگي،

 !باشد؟ داشته را لدني
 و شود، مي گشوده او دل روي به آسمان ابواب گردد، الهي روح داراي انسان اگر

 كه است ينا .شود مي بسته رويش به آسمان ابواب كند، آلوده را خود روح و قلب اگر
 :»السماءِ اَبواب لَهم تُفَتَّح ال عنْها واستَكْبرُوا بĤِياتِنا كَذَّبوا الَّذينَ اِنَّ« فرمايد مي متعال خداوند

 روي به آسمان درهاي نمودند، سركشي آن از و كرده تكذيب را ما آيات كه آنان تحقيق به
 را آيات كه است افرادي براي كه نكرين،م براي تنها نه آيات اين .شود نمي گشوده آنها

 ملكوت عالم ابواب كه ظاهري، و مادي آسمان نه درها اين .كنند نمي عمل ولي خوانده
 .شوند مي گشوده يا بسته دل سوي به درون از كه است

 مولي حضرت خاص نظر و الهي توفيق به كه است بشارت را حق طريق سالكين اما
 كه چنان است، باز آنان دل روي به ملكوت عالم ابواب الهي، اداست عاليه تعاليم با و )ع(

 .بود باز اسالم صدر مؤمنين روي به الهي انوار و حقايق مشاهده و ملكوت عالم ابواب
 اعطاء حق، طريق سالكين به باريتعالي حضرت خاص مراحم و الطاف از يكي آري

 گردد نمي هركسي نصيب اهداء و اعطاء اين .است علم تحصيل به عالقه و عشق و اشتياق
 .است راستين طالبان خاص و

 .بپيمايد را علم عالم مراحل كه كند مي آماده الهي توفيق به را خود حقيقي طالب
 محبوب به كه خالقي البته .بايد زادهايي و توشه و وسايل و شرايط مراحل، اين طي براي

 كرامت او به نيز را آن لوازم و شرايط نمايد، مي اعطاء را سفر اين طي اشتياق خويش
 است، اختياري و معنوي حركت يك مستلزم عالقه و عشق آن اهداي كه چنان .فرمايد مي

 .است معنوي ديگر حركت يك اش الزمه نيز ها توشه و وسايل و شرايط اين اهداء
 رسيدن براي و نمايد مي طي روز و شب را عالم اين مراحل  حق، توفيق به الهي مرد

 با گاهي راه بين در گرچه .شود مي فرسا طاقت زحمات و مشقات متحمل نهايي، بةمرت به
 هر دل و است حق ارادة به متصل او ارادة چون لكن ,كند مي برخورد اي دارنده باز موانع
 .دهد مي ادامه خود سير به برداشته پا پيش از را موانع دارد، اتصال احديت حضرت با لحظه

  اعطاء نتيجة و شود مي تعليم باال عالم از يــــعلم مرحله، هر طي در الهي مرد براي
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 و است مرآتي علم، عالم نهايي مرحلة آن در چه .است نهايي مرحلة به رسيدن علوم، اين
 بايد آنچه به است آن در نگريستن و الهي مرآت آن حصول رياضات، همة تحمل از مراد
 .بنگرد

 گردد مي متصل بدان نيز ديگري موانع شده، زيادتر ها حايل اين قدرت مراتب گاهي
 كه نيرويي و امانت آن رشد مراتب بر لكن دارند، باز راه از را او كلي به خواهند مي كه

 هر در كه طوري به گردد، مي افزوده لحظه به لحظه نهاده، وديعه به او نهاد در ازلي استاد
 هيچ بدون رو اين از .كند مي حكايت يزلي لم مطلقيه قدرت از الهي مرد الهية قدرت مرحله،
 .آورد مي بدست را الهي مرآت آن سرانجام تا كند مي طريق طي توقفي

 و كم بي را ازلي محبوب كمال، و جمال آئينه اين در كه الهي مرد آن بر مرحبا
 .رسد نمي انهدام مرتبة به نرفته ميان از موانع نيز مرحله اين در .كند مي مشاهده كاست
 استمداد با او لكن دارد، باز موفقيت مرحلة آخرين از را او خواهد مي آراسته ظاهراً موانعي

 خود محبوب كه نبود اين او آرزوي منتهاي زيرا .شود مي غالب آنها همة بر الهي درگاه از
 آينه بدون را كمال و جمال اين خواهد مي او بلكه بنگرد، آيينه در كاست و كم بي را

 اكنون .رسيد نمي مرحله بدين كرد، نمي طي را علمي عالم مراحل كه مادام البته .كند مشاهده
 عيني، عالم مجاهدات و رياضات كه مسلم .كند طي را عيني عالم مراحل كه اوست بر

 هاي رنج و ها شماتت چه آالم، و شدايد چه .است علمي عالم مجاهدات و رياضات ماوراي
 آماده الهي توفيق به لكن است، آور حمله او سوي به طرف هر از كه موانع و ها نامگذاري

 .نمايد مشاهده آينه بدون را ازلي محبوب عالم، اين مراحل طي با كه است
 حركت يك اش الزمه و بايد، هايي توشه و شرايط و آداب نيز را عيني عالم طي

 مقام به و رساند پايان به نيز را مراحل اين حق، ياري به الهي مرد .است عالي معنوي
 .است علم جزم و قطع مقام از تر روشن و باالتر بسي آن معاني كه مقامي رسد، اليقين عين

 راه سد خواهند مي زيبا ظاهراً كلمات با روحاني لباس در رحماني غير عوامل و علل اگرچه
 .شود فناء خود در و رسد خود به كه است اين آرزويش .شود نمي متوقف او لكن شوند، او
 مراتب به بايد نيست، حق در فناء مقام اين و نرسيده پايان به راه هنوز ويدگ خود با

 ديگري معنوي حركت اثر در حق، ياري به كه است اين .افزود خود مجاهدات و رياضات
 پايان در .نمايد طي نيز را مراحل اين است، عيني و علمي مراتب حركات از باالتر بسي كه
 متوجه او به را او رواني سطوح تمام كه نوري است، نور حقيقت انكشاف مراحل، اين

 .بردارد گام تأثر و تأثير مقام در و سازد
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 ملكوت عالم به ورود
 كه است تولدي :است تولد دو دنيا اين در را انسان او سفراي و الهي كالم به بنا

 تقدر در كه است ديگر تولدي و است؛ خارج انسان اختياريه نيروي و قدرت از آن هستي
 .يابد مي تحقق او خواست به و است انسان خود اختيار و

 .اصلي تولد ثاني، تولد و است فرعي تولد اول، تولد كه اند فرموده اولياء و اوصياء
 يا والْاَبصارِ الْقُلُوبِ مقَلِّب يا» مشهور ذكر و دعا .اند نصيب بي اصلي تولد از كه افرادي بسا
 مربوط ظاهراً »الْحالِ اَحسنِ اِلي حالَنا حولْ الْاَحوالِ، و الْحولِ محولَ يا و هارِالنَّ و اللَّيلِ مدبرَ
 .او نفس از خارج امري به نه و است انسان درون به مربوط باطناً و سال، تحويل به

 يا و معنوي مقام او به كه است شايسته وقتي كسي به تهنيت و تبريك عرض
 اين آنگاه  شد، متجلي سالك وجود در باطني و حقيقي تحول اگر .شود عنايت عظمتي
 مقام اين .بهايي نه و دارد معنايي نه تبريك دل، تحول بدون اما سزاست و شايسته تبريك

 هرچه مراتبي؛ را الخاص خاص و مراتبي را خواص و است مراتبي را عوام دارد، مراتبي نيز
 .رت افزون عظمتش باالتر، تحول آن مراتب

 از بگذرد؛ خود عالم و خود از انسان كه است دل الهي تحول حقيقت، در تحول
 مبدل اخالقش ذمائم شود؛ رها عقبي بلكه و دنيا از نهد؛ نيستي عالم به قدم مجازي هستي

 مقام به و بگذرد ماسوي از شود؛ الهي صفات به تبديل او الهي غير صفات گردد؛ حمائد به
 .رساند كمال به را آن مراتب و رسد انقطاع

 دنياست كند، غافل خدا از را انسان آنچه .است غفلت طرد كه دنيا ترك نه نظر البته
 الهي غير او حركات لكن بسوزد، فاقه و فقر آتش در كسي اگر .باشد پشيزي فاقد ولو

 الهي مقدس قانون از ولي باشد غني دنيوي امكانات نظر از فردي اگر اما .دنياست باشد،
 .نگردد محسوب دنيا او براي نشود، غافل خدا از و نكند يسرپيچ

 و دروني سال تحويل در فضيلت نيست، فضيلتي را ظاهري سال تحويل و تولد پس
 او در الحال احسن نور مراتب كه گردد مي انسان نصيب وقتي اصلي تولد .است باطني تولد
 .رسد تحقق مقام به

 پذير امكان تولد اين بدون موجودات يرسا بر او امتياز و مجد و انسان اشرفيت
 گام و الهي نور تجلي بدون تهنيت، و تبريك عرض و سال تحويل با صرفاً چه .نيست
 .يابد نمي تحقق شرافت آن اشرفيت، عالم به نهادن

  عينيــم اعتـس و شخصـم روز را آن و است انويـث ولدـت اين در قيقيـح يدــع
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 رسيد، معنوي حال اين به الهي توفيق به سالك كه ساعتي هر و شب و روز هر .نيست
 آسمان مشرق از سعادت و هدايت شمس كه است موقع اين در .است عظمي عيد او براي
 .كند مي طلوع او قلب

 زيرا .كرد مسئلت او درگاه از را الهي خلعت اين و معنوي مقام و منصب اين بايد
 اُدعوني« بخواهيد من از كه فرموده خود و است تعالي حق به منتسب خير امور انجام

تَجِباَس لَكُم». 
 ندا دل سمع به تعالي حق گردد، سالكي نصيب خلعت اين الهي توفيق به اگر

 وصال خلعت اين و كماالت اين و تولد اين كه را كسي خاموش، من بندگان اي كه دهد مي
 !منم او گوي تبريك شد، نصيب

 كسي :»مرَّتَينِ يولَد لَم منْ الْاَعلي الرَّب ملَكُوت لِجي لَنْ« فرموده )ع( عيسي حضرت
 تولد همان انسان، نخستين تولد .شود اعلي ملكوت وارد تواند نمي نشده، متولد دوبار كه

 به را انسان تواند نمي حركات اين لكن بشري، قانون با حركت و است والدين از طبيعي
 تزكيه، ملكوت، عالم به ورود و ثاني تولد شرط .برساند نينورا عالم و ارزشي هاي منطقه
 .است دل تصفيه و تخليه

 باطني نيروهاي شكوفايي و رشد اشرفيت، عالم به نهادن گام و تولد اين بدون
 .نيابد ارتباط كلي روح با او روح و نرسد كمال مرتبة به او وارستگي نگردد، پذير امكان

 .است او در متعالي روحي تحول و معنوي اصلي ضتنه آغاز حقيقي، تولد عالئم از
 برخوردار شماري بي باطني علوم و كماالت از رسد، كمال به سالكي در تولد اين وقتي
 و دانش عالم در اليتناهي و روشن افق يك او تربيت و تعليم پرتو كه طوري به شود، مي

 .كند مي ايجاد بينش
 به و روحي نيروهاي تقويت انسان، بر جهان شدن نوراني اصلي علت حقيقت در

 به شدن متصف و الهيه اخالق به تخلق بدون مقام، اين به وصول .هاست آن رسيدن فعليت
 با را مادري عاطفه تواند مي دختري وقتي كه اين همانند .نيست پذير امكان الهي صفات
 ديدگان با نه يمادر عاطفة چه .درآيد فعليت مقام به او مادري بعد كه بچشد باطني ذائقه

 آن بايد استشمام، و لمس قابل شامه و المسه نيروي با نه و است رؤيت قابل ظاهري
 .چيست مادري عاطفة بداند تا رسد شكوفايي مقام به او استعداد

 رحمت و فضل از الهي كرامت كه آمده معصومين حضرات مناجات در گرچه
  فضايل نسبت به باريتعالي خاص توجه .نيست صادق همه در مراتب اين اما اوست،
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 نگردد فروزان دلش كانون در الهي شمع مراتب، آن حصول بدون لذا .است انسان معنوي
»نْ وم لِ لَمعجاهللاُ ي نُوراً لَه قرار نوري او براي متعال خداوند كه را كسي :»نُورٍ مِنْ فَمالَه 

 .نيست نوري دلش در ندهد،
 امور نه است الهي انوار از استمداد و رياضت و تمجاهد الهي، نور حصول الزمة

 بزرگان .كند نمي ايجاد را نور آن ظاهري علم كثرت و ظاهري تعلم و تعليم .ظاهري
 مِنْ يشاء منْ قَلْبِ في اهللاُ يقْذِفُه نُور هو بلْ التَّعلُّمِ و التَّعليمِ بِكَثْرَتِ الْعِلْم لَيس« اند فرموده
 قلب در متعال خداوند كه است نوري آن بلكه نيست تعلم و تعليم زيادي به علم :»عِبادِهِ

 .افروزد مي بخواهد، كه بندگاني
 سودي مطبوع، علم بدون مسموع علم .باشد تعقل و تفكر با توأم بايد علم تحصيل

 او جان در و بجوشد فطرت و درون از بايد علم باشد، عالم درون از بايد انسان .ندهد
 .بود نخواهد بيش حجابي واالّ گردد كوفاش

 علم با توأم بايد بيروني علم بكوش؛ باطني و دروني علم تحصيل در !سالك اي
 را آن آيد، نمي همراهت به توست از بيرون آنچه دروني، و باطني علم بدون .باشد دروني

 .كني ايشره كه مجبوري نيز تو و كرد خواهد رها ترا او كه مرو دنبالش به و كن رها
 به رغبتي تو در هرچند ننگري پست به كه است اين در روح كرامت و شرافت

 ضرر جز سودا اين در زيرا كن رها را آن كند، ايجاد تو در عاليقي وقتي اگر آورد؛ وجود
 .اي نگرفته اي ارزنده كاالي آن، قبال در و اي داده را جانت سودا اين در .ديد نخواهي
 فرمان به خود كه اين بر عالوه سالك كه است آن معنوي ولدت ديگر هاي نشانه از

 و انبياء حضرات همانند زند، مي الهي متين حبل به تمسك »اهللاِ بِحبلِ واعَتصِموا« الهي
 و محبت اساس بر ها انسان همه ارتباط كه آورد مي وجود به الهي جاذبة چنان اوصياء
 به نيل براي وسيله يگانه است، اسالم اركان از يركن كه اتحاد چنين .باشد توحيدي اتحادي

 .است عالم دو هر هاي گنجينه كليد بلكه و سعادت و عزت اوج
 ابدي سعادت عامل را آن و كرده توحيدي اتفاق و اتحاد به دعوت الهي سفراي همة

 بين توحيدي اتحاد تحقق براي من :فرمايد مي كاينات اشرف كه چنان اند، نموده معرفي
 عشق و محبت شربت و كنم كن ريشه را نفاق و اندازي تفرقه خبيثة شجرة تا ام آمده ها نانسا
 .ريزم ايشان كام به را

 منصب و مقام واجد توانند نمي هرگز اند، داده ذلت به تن كه دنياپرستان و خودبينان
  مراد بر باشد، توحيدي اتحاد فاقد كه ملتي .گردند توحيدي اتحاد و يقين الهي
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 طعمة شما مردان :فرمود الهي مرد آن كه شود مي همان سرانجام و كوشد مي انگانبيگ
 .گردند مي آواره شما كودكان و زنان و بيابان الشخوران

 كدام .اند فروخته دنيا تحصيل راه در را خود گرانبهاي گوهر كه آنانند دنياپرستان
 اندازي تفرقه و نفاق و دنياطلبي و خودخواهي و خودبيني با انسان كه اين از باالتر شرمي بي
 عالوه كه آورد وجود به آتشي كند؛ باز بيگانگان روي به را خود حيات منطقه مسلمين، بين
 است ممكن تعالي و تبارك خداوند !دهد؟ فناء باد به هم را ديگران هستي خود، هالكت بر

 .نابخشودني است يگناه اين كه كند اندازي تفرقه كه را كسي مگر بيامرزد، را هرگناهي
 .است الهي سالك وجود در استقامت نور ظهور اصلي، تولد عالئم جمله از
 بدن كه چنان .است سالك حاالت روح منزله به و بوده رواني سازندة ابعاد از استقامت

 هدف به وصول و موفقيت هم استقامت و ظرفيت بدون نيست، پايداري توان را روح بي
 به توصيه و دعوت را همه مجيد قرآن در تعالي و تبارك خداي .نيست ممكن نهايي

 .»اِلَيهِ فَاستَقيموا« فرمايد مي استقامت
 به منتهي نشده حاصل موفقيت آن بدون و است اعتدال رعايت معلول استقامت،

 ولي شود مي مستقيم و متمركز جهت يك به پايه نيروهاي استقامت، در .گردد مي انحراف
 همة به بايد و شايد كه چنان تواند نمي انسان و گردد مي تجزيه قوا و روهاني تمايل، اثر در

 اجتماعي در .گردد عامل و عالم خود اجتماعي تكاليف و وظايف به خصوص به وظايف،
 اينرو از .است تر عالي و زيادتر هم موفقيت بيشتر، استقامت صاحبان تعداد هرچه بشري
 .گردد مستقيم و متمركز اساسي جهت يك هب جامعه و فرد مقاومت نيروهاي بايد

 متمركز را بشر اجتماعي و فردي قواي جميع تواند مي كه اصيلي محور و جهت تنها
 آمادة را خود حق از استمداد با ايمان اهل اگر .متعال خالق از عبارت گرداند، مستقيم و

 زيرا .است حتمي پيروزي و شده آن تحقق ضمانت اعلي ناحيه از كنند، قلبي استقامت
 .اوست دست به همه ذلت و عزت مغلوبيت، و غالبيت

 و مسلمانان غلبة از جلوگيري براي كه اند دريافته را نكته اين درستي به دين دشمنان
 را آن و نموده رخنه حق، محور حول بر آنان مقاومت قواي تمركز در بايد آنان، پيروزي
 .گردد تضعيف و تجزيه قوايشان تا كنند متمايل

 قواي بايد .است الهي اوامر و احكام به توجه كمال متضمن اول مرتبة در استقامت
 سالك الهي، احكام و اوامر به وقوف بدون .شود الهي فرامين به متمركز و متوجه مقاومت
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 به را استقامت تواند نمي نتيجه در و ندانسته را باطني و ظاهري حركات كميت و كيفيت
 توجه در .است غير به توجه عدم كمال متضمن استقامت دوم، تبةمر در .رساند تحقق مقام
 .نيست پذير امكان استقامت قوا تفرق آن با و شود مي پراكنده قوا اغيار، به دل گرايش و

 وقتي زيرا .است آن طلب عدم در مذكور مراحل طي از بعد استقامت كمال
 ديگر و است نوري چنان متضمن خود تعالي و تبارك خداي رسيد، اعلي حد به استقامت
  .ماند نمي باقي آن رؤيت حتي يا و پيروزي و استقامت طلب براي محلي

 خدا ناحيه از جز من توفيق يعني »بِاهللاِ اِالّ تَوفيقي ما و« فرمود )ع( شعيب حضرت
 آسان آن بيان حقيقت، و باطن در ولي است ميسر را همگان آيت، اين ظاهر تالوت .نيست
 اِالّ تَوفيقي ما و« گويد وجود تمام با مقام آن در تا برسد شهود مقام به ايدب سالك .نيست
 در آن الهي نور و حقيقي معناي تا است اختياري استقامت مراحل طي به منوط اين و ،»بِاهللاِ
 .گردد متجلي او

 را او نشده، متجلي او در استقامت معنوي نور و نرسيده شهود مقام به كه كسي
 صورت حجاب صدها پشت از هنوز او كالم زند؛ الهي توفيق از دم وار يبشع كه نرسد
 .ايندو بين ما است عظيمي فرق چه و گيرد، مي

 كند، تن بر را پيروزي خلعت اين خواهد مي و است اصلي تولد خواهان كه كسي
 رفاه با آن طي كه دارد هايي تپه و ها دره ها، ناهمواري راه، اين منازل و مراحل كه بداند بايد
 كه است آن مردانگي نيست، رياضت مستلزم هموار ره در سواري .نيست مقدور آسايش و
 .كني حركت دوست سوي به باريك ره از تاريك شب در

 قرار بليت چوگان گوي را او سر اول برند، محبت بوستان به خواستند را هركسي
 ملبس نبوت لباس به استندخو را الهي سفراي وقتي .رسد او مشام به محبت بوي تا دادند
 .شوند پخته تا بگداختند بال بوتة در را آنان اول برند، مكالمت و رسالت مقام به و سازند

 مقابل در بزرگي ظرفيت بايد كرده، حق طريق مراحل طي آمادة را خود كه سالكي
 هب حكمتيه براهين و منطقيه داليل با بايد جمله از باشد؛ داشته ناماليمات و مشكالت
 .باشد نداشته باكي آنان حمالت از و دهد پاسخ دشمنان و مخالفين

 براي مهمي علت آن، فقدان و است خصم بر پيروزي براي نيرومندي عامل ظرفيت،
 آنها خم و پيچ به و گشته را روزگار هاي نشيب و فراز بايد .است سنگر كردن خالي و گريز
 .گردد افزوده معرفتش بر تا شود آشنا
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 صداها و حركات به الهي مردان لكن دارند، وجود دنيا اهل و منافقين صريع هر در
 مسير اين سگان عوعو از و دهند مي ادامه خود راه به نداده اهميت آنان جوش و جنب و

 جاي بسي البته مسيرند؛ اين سگان زنند، مي افترا و تهمت حق اهل به كه آنان .ندارند باكي
 !كنيم تشبيه معمولي سگان به را سگان اين كه است استغفار

 خداوند كه چنان موفقيد، شما كه دهيد ادامه خود راه به كمال، منزلگه كاروانيان اي
 و است حق خدا وعدة كه باش بردبار :»حقٌّ وعداهللاِ اِنَّ فَاصبِرْ« فرمايد خود حبيب به متعال
 .نسازند مضطرب ترا ندارند، يقين كه آنان

 بر در را حقيقت و گذاشته قدم يقين و تقوي اعالي رحلةم به كه الهي مردان
 نمايد، آرايي صف مقابلشان در دنيا تمام اگر كه گرفته فرا را آنها الهي نور چنان اند، گرفته
 ايشان جهالت بر دلشان كه هستند روحي عظمت صاحب قدري به بلكه .ندارند باكي
 در و كنند مشاهده را زمين و ها آسمان تملكو وار ابراهيم توانند مي افراد چنين .سوزد مي

 .آيند پرواز به ملكوت و الهوت عالم فضاي

 الهوت و جبروت عالم به صعود
 عوايق و عاليق چنگ از و شود پيروز كبري مجاهدة در الهي توفيق به چون سالك

 اين در سالك .گردد مي اعظم اسالم عالم وارد گويد، بدرود را طبيعت عالم و برهد مادي
 ناسوت و ملك عالم در ظاهر به گرچه يافته، اي تازه حيات و مرده طبيعت عالم از الح

 صورت به آورد، روي را او هرچيز و نگرد مي ملكوتي هاي صورت با را چيز هر ولي است
 .شود ظاهر را او خفيه امور بسي و كند مشاهده ملكوتي

 نكند ياري الهي نايتع اگر كند، مي مشاهده خود از آنچه حال اين در سالك اما
 كفر همين به .برگيرد در را او اعظم كفر و شود او گير دامن انانيت و اعجاب است ممكن
 به كفر و بت اين از السالم عليه ابراهيم حضرت و »الْاَكْبرُ الصنَم هِي اَلنَّفْس« كه شده اشاره
 كه است معلوم .»الْاَصنام نَعبد اَنْ بنِي و واجنُبني» دارد دور آن از را او كه نموده التجاء خدا

 رسول حضرت همچنين و است متصور غير مصنوعه اصنام بر ابراهيم حضرت پرستش
 مِنَ اَعوذُبِك اِنّي اَللّهم« كند مي عرض و برده پناه خدا به كفر و بت اين از )ص( اكرم

 و عجز به اذعان و نموده خود نيستي به اذعان و تصديق بايد سالك پس .»الْخَفِي الشِّرْكِ
 .آيد موفق اعظم اسالم به و نشود او گير دامن اعظم كفر تا نمايد خود مملوكيت

  .باشد مي مـاعظ اسالم ظهور شدت آن و است مــاعظ ايمان اعظم، المــاس از عاليتر
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 در و قائم او بر انفسيه كبراي قيامت و نموده ارتحال ملكوت عالم از سالك حال اين در
 .آيد فائز جبروت عالم معاينات به ملكوت، عالم مشاهدة

 او اعظم سفر اينجا از .كند الحقه عاليه عوالم بر صعود سالك كه است آن وقت آري
 در .گردد مي الهوت و جبروت عالم وارد و گذشته روح و نفس عالم از كه گردد مي آغاز
 آنچه نماست، دوست جام و آئينه دلش كه يعارف است، كامل عارفان رديف در او مقام اين
 در را عالم وجود عارفي، چنين .باشد مي معشوق جمال است، گر جلوه صافي آئينه اين در

 .بيند مي خدا وجود
 اما برند مي مؤثر به پي اثر از هنوز بينند، مي عالم وجود در را حق وجود كه افرادي

 معلوالت اينك برد، مي پي علت به معلول از الًقب اگر .بيند مي مؤثر در را آثار كامل، عارف
 حاصل علم چيزي وجود به استدالل از قبل در اگر .كند مي مشاهده الهي علت در را
 نه است يقين دانستن، نه است ديدن سنخ از او علم و گذشته استدالل از اينك كرد، مي

 به كرده گنج به پشت هك جويي گنج مانند اند ناقص اند، مانده برهان در كه آنان .برهان
 است كسي مانند يا گردد؛ مي دور خود مراد از رود پيش هرچه كه رود، اطراف و جوانب

 !باشد شمس جستجوي در و گرفته دست به شمعي وسيعي، صحراي در كه
 عالم وارد تا كند رفض را آن بالمره و كند سفر خود وجود از بايد سالك اين از بعد

 «جنَّتي وادخُلي عِبادي في فَادخُلي« دنيا جهت از است اين به هاشار و گردد، مطلق وجود
 به خطاب »الْمطْمئِنَّةُ النَّفْس اَيتُها يا« و آمده »عِبادي في فَادخُلي« از پس «جنَّتي وادخُلي« كه

 سر به است، اطمينان مقر كه ظفر و فتح عالم در و شده فارغ اكبر جهاد از كه است نفسي
 اعظم جهاد به موقوف آن اضمحالل غايت كه است باقي او وجود از هنوز ولي .برد مي

 عِنْد صِدقٍ مقْعدِ في« دارد جاي مقتدر مليك مضمار در حال اين در سالك ولي است،
 .«مقْتَدِرٍ مليكٍ

 كن ريشه را او بالمرّه تا كند مجادله نيز خود ضعيف وجود اين با سالك بايد پس
 به و گذشته اعظم جهاد از سالك چنين .گذارد قدم مطلق توحيد بساط در بتواند تا سازد
 فاني و گذشته در تعينات و ارواح و اجسام همه از درآمده، »راجِعونَ اِلَيهِ اِنّا و هللاِ اِنّا« عالم
 .رود مي بيرون »الْموتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ« عالم سلطه از و شده

 لطفش كه اين مگر كرد توان او صيد كي نيست، مكاني را رغسيم آشيانه كه جايي
 فناء و توحيد وادي به را اليزالي جمال عاشقان و محبت وادي گمگشتگان و گردد رهنمون
 .نمايد رهبري
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 اكنون .اي ديده ظاهر ديدگان به اي ديده هرچه تاكنون بدان !حق طريق سالك اي
 كه طالبي هر كه است اين الهي مكتب رسم چه، فروبندي را ظاهر چشم كه است اين اولي
 .كردند چنين نيز گذشتگان كه بندد فرو را ظاهر ديدگان نهد، قدم بدان

 ديدگان با .بگشا دل ديدگان و بند فرو ظاهر ديدگان حقيقت، و حق طالب اي آري
 بزم آن در را آنان ملكوتي صورت بنگر، حق درگاه محبوبين به مقدس، جايگاه آن به دل
 قلب ديدگان با كه مسلم و است مادي صور ماوراء ملكوتي صور البته .نما مشاهده سمقد
 كه صورتي .ديد خواهي را حق راه گذشتگان جان از و فداكاران ملكوتي صورت پاك،

 او مقام و شأن در نيز و آفريدم خويش صورت به را آدم :فرمود تعالي و تبارك خداوند
 .«ربي مرِاَ مِنْ« يا «روحي مِنْ« فرمايد

 كه را مجيد قرآن از آياتي تالوت دل، گوش به و فرادار گوش !حق طريق سالك اي
 .«ربي اَمرِ مِنْ الرُّوح قُلِ الرُّوحِ عنِ يسئَلُونَك« كه بشنو است، جاري غيبي هاتف لسان از

 عالم به متعلق اصل در حق، صورت و »ربي اَمرِ مِنْ« و «روحي مِنْ« كه بداني بايد لكن
 مطالعه عالم آن در را كالم اين .شو ملكوتي عالم وارد و درگذر عالم اين از .نيست خاكي
 .است خاكي عالم معاني ماوراء آن، معاني كه دريابي تا كن

 ملكوتي عالم وارد و گذشتي در خاكي عالم كالم و حروف اين از كه موقعي ! سالكا
 تا درگذري نيز الهوتي و ملكوتي عالم اين از كه ستتو بر كردي، مشاهده را آنجا و شدي
 اين از كه توست بر لكن .شود مي »ربي اَمرِ مِنْ« اسم به تبديل نيز «روحي مِنْ« كه ببيني
 و حق طريق سالكين براي است هايي دام نيز اسماء كه بداني و درگذري هم اسماء عالم
 مسمي به و كني طي بايد را مراحل اين .اند شده متوقف مرحله اين در دانشمندان بيشتر
 مسمي آن در خود و كني تالش بايد باز و ببيني را مسمي آن دل ديدگان با و رسي

 .گردي مستهلك

 رباني تجلي و روحاني تجلي
 تجلي نيز را روح .تعالي حق الوهيت صفات و ذات ظهورنور از است عبارت تجلي

  در ولي گيرد، صورت پروردگار خاص نظر به يمراحل طي از بعد مقام اين گرچه باشد،
  پندارند و شوند مغرور مقام اين در .افتد غلط را سالكان بعضي است ممكن تجلي اين
  .يافتند مردان مشارب ذوق و رسيدند مقصود و مقصد كمال به و يافتند حق تجلي كه
  است متابعت جادة كه مستقيم صراط به روي و آيند بيرون شيطان و نفس دام اين از بايد
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 مِنْ الْبيوت وأْتُوا« رساند مقصود و مقصد به را ايشان كه زنند عارفي دامن در دست نهند،
 .»اَبوابِها

 حقايق برخي و باشد رؤيا وسيله به مشاهدات اي پاره است ممكن روحاني تجلي در
 به قادر كه بسا و است مقصود به نيل براي الزم توان فاقد تجلي اين اما شود، كشف آن از

 .نباشد رحماني غير و شيطاني هاي دخالت طرد
 دارد حدوث وصمت روحاني، تجلي كه است آن رباني تجلي و روحاني تجلي فرق

 ولي كند، بشري صفات ظلمت ازالت ظهور، وقت در اگرچه .بود نتواند افناء قوت را آن و
 اين حق، تجلي در ولي .كند معاودت صفات آن شود، حجاب در تجلي چون و نتواند افناء
 الْباطِلُ زهقَ و الْحقُّ جاء قُلْ و« است باطل زهوق حق، تجلي لوازم از زيرا بود نتواند آفت
 .«زهوقاً كانَ الْباطِلَ اِنَّ

 شك شوائب از و نيايد پديد دل طمأنينة روحي، تجلي حصول از كه اين ديگر
 عارف .بود اين ضد و خالف به حق تجلي ولي نشود، حاصل دل آرامش و نيابد خالصي

 در گرچه لذا .نباشد اثري او در را شيطاني وساوس گذارد، قدم مخلَصين جرگة در چون
 او زيرا باشد نمي مؤثر الهي عارف در ولي هست، شيطاني مداخالت امكان نيز حق تجلي
 .است اي ناحيه چه از كه داند مي

 طلب، درد و بيفزايد هستي و عجب و آيد دپدي غرور و پندار روحي، تجلي از ديگر
 به هستي و برخيزد جمله اين حق، تجلي در ولي .شود كم نياز و خوف و پذيرد نقصان
 .گردد زيادت تشنگي و بيفزايد طلب درد و گردد مبدل نيستي

 مشوقي و صواب جادة به باشد دليلي باطناً را صادق مريدان و طالبان حق، تجلي
 كمال حد به صفا و يابد صقالت غير صور زنگ از دل آئينه چون .ادمع و مرجع به باشد
 ذلِك» شود دوست نماي تمام مرآت و گردد احديت حضرت جمال آفتاب مشروقة رسد،
 .فرمايد عطا او به گردد آن خواستار هركه خدا، فضل است اين :»يشاء منْ يؤْتيهِ اهللاِ فَضْلُ
 .آيد آگاه دل بر ولي آيد ناگاه حق تجلي

 را چيز آن كشف صاحب كه وجهي بر است چيزي حجاب رفع كشف، حقيقت
 پيش از را حجاب يعني »غِطائَك عنْك فَكَشَفْنا« كه چنان كرد، نمي ادراك قبًال كه كند ادراك
 .ديدي نمي قبالً كه را آنچه ديدي برداشتيم، تو نظر

 صفاي و حجاب رفع قدر به سالك و گردد گشاده عقل ديدة اول حجاب، رفع در
  اين ولي نامند، عقلي و نظري كشف را اين و كند مي درك را معقوالت معاني عقلي،
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 اين در حكماء و فالسفه بيشتر .نايد قدم در آيد نظر در آنچه زيرا نيست اعتماد قابل كشف
 مدركات و مدرِكات ساير انكار و پنداشتند حقيقي مقصد به وصول را آن و ماندند مقام
 .نمودند گمراه نيز را مردم و گشتند گم ضاللت تيه در ايشان دند،نمو

 مكاشفة آن از بعد و آيد پديد را او قلبي كشف كرد، گذر معقوالت مقام از چون
 در .گردد پديدار اخفي مكاشفة آن از بعد و سرّي، مكاشفة سپس گردد، ظاهر روحي
 از عقالء عقل و حكماء فهم لماء،ع علم قاصر، آن بيان از اشارات و عبارات اخفي مكاشفة
 .عاجزند مقام اين ادراك

 محرِق است، جاللي كه آن اما .جمالي و جاللي :است تجلي دوگونه را تعالي خداي
 است جاللي كه آن نيز و .محرق نه است مشرق است، جمالي كه آن و مشرِق، نه است
 .محيي و مبقي است، جمالي كه آن و است مميت و مفني

 كه چنان كند، متنوعه متعددة اوصاف اقتضاي ذات، ظهور نسبت به جمالي تجلي
 دكّاً جعلَه لِلْجبلِ ربه تَجلّي فَلَما« بود كوه بر كه بود چنان كند، تجلي ربوبيت صفت به اگر
وسي خَرَّ وعِقاً مبود صعقه موسي، حضرت نصيب و تدكدك تجلي، اين از كوه نصيب »ص. 

 پاره پاره كوه اگرچه بماند، موسي حضرت و كوه كرد، تجلي ربوبيت به تعالي خداي چون
 كه بود آنان دارندة و پرورنده ربوبيت صفت لكن گرديد، هوش بي موسي حضرت و شد
 .ماندند باقي

 لَدنّا مِنْ علَّمناه و« بود را خضر حضرت كه بود چنان كند تجلي عالمي صفت به اگر
 را آدم حضرت كه چنان گردد كشف واسطه، بي علوم حقايق و آيد پديد دنيل علم كه »عِلْماً
 .«كُلَّها الْاَسماء آدم علَّم و« بود

 صداي و بود را سليمان حضرت كه بود چنان كند، تجلي سميعي صفت به اگر
 .«مساكِنَكُم ادخُلُوا النَّملُ اَيها يا نَملَةٌ قالَت« شنيد مي را مورچه
 را الياس حضرت و خضر حضرت كه بود چنان كند، تجلي حيات صفات به گرا

 را موسي حضرت كه بود چنان كند، تجلي كالم صفت به اگر .حياتند حال در اكنون كه بود
 و انساني انانيت رفع اقتضاي كند، تجلي بقاء صفت به اگر .»تَكْليماً موسي اهللاُ كَلَّم و« بود

 .«يثَبِت و يشاء ما اهللاُ يمحوا« كند رباني صفات ثبوت
 داد تاراج به او هستي جملگي كه بود را )ص( محمد حضرت الوهيت، صفت تجلي

 يبايِعونَ اِنَّما يبايِعونَك الَّذينَ اِنَّ« نمود اثبات الوهيت، وجود )ص( محمديه وجود عوض و
 .»اَيديهِم فَوقَ يداهللاِ اهللاَ
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 حق طريق در الهيه مجاهدات كماليه مراحل طي بدون ياتتجل اين درك توفيق
 .نيست پذير امكان

 حق ازلي نور قرآن
 است نور معني، يا شود محسوب ذات اسماء رديف در كه اين از اعم موجودي هر

 از باطناً ولي است، متعدد معاني و اسماء اين گرچه .است نمايان حق جمال نوري هر در و
 نشان را عكس يك و جمال و كمال يك همگي و است ساطع وارنوراالن از يا واحد نور
 اشراق و درخشيدن از حقند، قدرت و كمال و جمال مرآت مراتب كه انوار اين .دهند مي
 آن در اهللا ماسوي كل چكيده و جوهر كه انوار اين .اند آمده پديد نوراالنوار و ازلي نور

 تمام و شود مي ناميده قاهر نور يا اول قلع يا اول نور نام به باطن لحاظ از است، نمايان
 .اند كرده نور كسب قاهر نور آن از و بوده محض نور اين ساية موجودات
 عالي نور از تدريج به گاهي سافل نور .نمايد مي روشن را سافل نور عالي، نور هر
 تابش اي اشراق بدان كه كند مي روشن را سافل نور آناً عالي، نور گاهي و گردد مي كامياب

 .گويند آني
 از تر عالي نور نيز سافل نور نمايد، مي روشن را سافل نور عالي، نور كه طور همان

 عدم صورت در مشاهده اين و اشراق اين البته .نمايد مي مشاهده را قاهره انوار يا خود
 ونور ونوراالنوار ونورقاهره نورعالي به موانع فقدان شرط به سافل نور .گيرد مي انجام موانع
 .كند مي اشراق سافل نور به موانع عدم نسبت به عالي نور و رساند، مي عشق و محبت ازلي،

 ماديات در تقيد موفقيت، و يابي فيض به دستيابي از كلي مانعي بلكه موانع از مانعي
 و گرفته اوج او ادراك و شعور گردد، آزاد جسماني كالبد و خود از كلي به اگر انسان .است
 سه در كه است مترادف مفاهيم ادراك و حس عقل، و شعور .نمايد مي مشاهده را واران تمام
 :شود مي مطالعه كمال وجه

 آوارگان و امارگان مخصوص حسي، ادراك يا مذموم عقل يا ناخودآگاه شعور -1
 .اند نكرده مشاهده دل ديدگان با را الهي مكتب تربيت آثار از اثري كه

 لوامگان مخصوص عمقي، ادراك يا فرشي عقل يا جزئي عقل يا خودآگاه شعور -2
 .پختگان و

  مخصوص حواس، و عقل برتر اســاحس و ادراك يا كلي عقل يا آگاه ابر شعور -3
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 .سوختگان و عارفان
 حضرت عنايت خاصه ،)ع( معصومين حضرات توجه و حق ياري به عارف سالك

 ابر عقل يا شعور مرحله و مرتبه آخرين به دتوان مي الهي، رهبران عاليه تعاليم و زمان موالي
 سفر از است عبارت مشاهده حقيقت، در .نمايد مشاهده را الهي انوار و گذارد قدم آگاه
 كمال مشاهده و واقعي نور اين البته .غيبي عوالم با ارتباط و الهوت عالم به ناطقه نفس
 بريدن خود از عبارتي به و ت،ماديا قيد از وارستن ناطقه، نفس تربيت نفس، تزكيه در فيض

 است متجلي دلشان در خدا كمال و جمال كه هستند كساني ايشان .است پيوستن مبدأ به و
»ولي فَههِ مِنْ نُورٍ عبر» 

 .شهادت و است اقرار زبان، نور .دل نور تن، نور زبان، نور :است قسم سه بر نور
 بِما« رساند جنت به زبان نور .محبت و است شوق دل، نور .طاعت و است عبادت تن، نور
 جنّات لَهم كانَت الصالِحاتِ عمِلُوا و آمنُوا الَّذينَ اِنَّ« رساند فردوس به تن نور .»جنّاتٍ قالُوا

 .«ناظِرَةٌ ربها اِلي ناضِرَةٌ يومئِذٍ وجوه« رساند دوست لقاء به دل نور .«نُزُالً الْفِرْدوسِ
 مورد .ارادت محبت، مهابت، :دهند خلعت سه را وي شود، دل نور ايدار كه كسي

 با كه اين بدون جويند را او .باشند داشته بيم او از كه اين بدون شود مردم تكريم و تعظيم
 كه كساني .باشد سببي ميان، در كه اين بدون دارند دوست را او .باشند داشته اي رابطه او

 از كه است كساني آن از شقاوت .است تابان دلشان در قرب نور هستند، نور سه اين داراي
 .شوند بهره بي نورها اين

 شود، مي ناميده قاهر نور يا اول عقل يا اول نور كه ازلي نور مهمة انوار از نوري
 حق انوار الهي، كالم سماوي، كتب .است باالتر انوار تمام از كه حق كالم از است عبارت
 چنين اما است، آسماني كتب آخرين گرچه مجيد قرآن .است قبلي نور سايه نور هر و است
 .نمايد استضائه آن از و باشد تورات يعني قبلي نور سايه كه نيست

 .آنهاست اولين حقيقت در ولي است، آسماني كتاب آخرين ظاهراً مجيد قرآن
 .است انبياء اول معني در ولي است االنبياء خاتم )ص( اكرم رسول حضرت كه طور همان
 جميع و اهللا ماسوي همة و قبالً موجودات ساير و است انوار همه سرآمد بزرگوار اين نور

 .است محض نور اين سايه انوار، و مقدسات
 حواس قدرت و استعداد نسبت به قرآن، مقدس آيات استماع محض به هركس

 از شانقدرت كيفيت نسبت به ظاهري حواس .شود مي ياب فيض آن از خود باطني و ظاهري
 انوار از كه كالم باطن از باطني قواي و شود، مي برخوردار كالم و صوت و قرآن ظواهر
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 مقدس لواي تحت در فقط معنوي انوار مشتاقان و طالبان .گيرند مي فيض است، حق قاهرة
 و عشق مراحل و شوند ناطقه نفس در آني تابش يعني اشراق به موفق توانند مي مجيد قرآن
 .مايندن طي را كمال

 كه چنان گرفت، تعليم آسماني مقدس كتاب از و عشق استاد از بايد را عشق
 است تهنيتي و بزرگوار، است بشارتي اين و »ذِكْرُكُم فيهِ كِتاباً اِلَيكُم اَنْزَلْنا لَقَد« فرمايد مي

 ارانتظ در كوثر شراب اقداح .است قرآن اهل انتظار در قيامت عرصة .را قرآن اهل مهروار
 قرآن اهل انتظار در سرمدي صفات و صمدي ذات باالتر اينها همة از .است قرآن اهل لبان
 .تجويد و لفظ تحقق نه است تفريد و تجريد و معاني نور تحقق قرآن، اهل از مراد .است

 .شد نخواهد برخوردار قرآن از انسان نرسد، تحقق مقام به دل در معاني نور تا
 يسار، از جاللت يمين، از عزت ,گرفته فرا بسيار معارف ار رحمت بارگاه !سالك اي

 كسي دولت اين .نباشد او وصال قصد را هركسي كه آن، ساحت در عظمت و كبريا و قهر
 و انس مقتداي و كائنات سرور كه حبيبي آن كند؛ )ص( خدا حبيب به اقتدا كه سزاست را

 .است جن
 اَنَّه اِلَي اُوحِي قُلْ» فرمود داشتند رحضو كثيري عدة رفت، منبر باالي عالم مهتر آن

عتَمو مهتري رقم كه باشيد آگاه و بدانيد !مجتمعان اي مستمعان، اي :»الْجِنِّ مِنَ نَفَرٌ اس 
 فرستادند، عالم كل پيامبري به را ما .كردند ما نام به رسوالن سيادت و كشيدند ما بر بهتري
 خاموش گفتند يكديگر به داشتند حضور كه اجانن از اي عده .كردند ما شرع بر جن و انس
 او پاي خاك كه است مهتري همان اين .آوريد جاي به كاينات سيد اين حرمت و باشيد
 او اشارت به ايمان آسمان و ممهد، او بيان به اسالم قواعد .گشت طوطيا را آسمان مقربين
 سمِعنا اِنّا« گفتند آنان به و برگشتند خويش عشاير و قبايل سوي به ايشان .گشت مشيد
 .شديم عجب در آن مالحت و بالغت و فصاحت در و شنيديم را قرآن ما »عجباً قُرْآناً

 صاحب خداي طرف از است، كرامت منهاج و سعادت راه ,است دل چراغ قرآن
 و خواطر اكثر عالم، انقراض تا آدم دور از .نرسد بدان عقول و اوهام و افهام كه است جالل
 هاي نشان از برنشاني تا كنند مي غوص او سرمدي صفات درياي در افهام و اوهام و عقول
 هرگز وصاف الهي .آيد  مي پديد نو حيرتي هرلحظه و زمان هر گردند، مطلع او صفات
 .«يصِفُونَ عما اهللاِ سبحانَ« تويي كه چناني خود صفات در تو نتواند، تو وصف

  و دــرسان ودــشه مقام به را خود واندــت مي نفس، تزكيه لماــك اثر در سالك آري
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 ديگر گشت، واصل مقام اين به الهي توفيق به كه وقتي .نمايد مشاهده را محض حقيقت
 با است؛ شيء همان حضور شيء اثبات براي دليل باالترين چه نيست، نياز برهاني او براي

 .است معقول غير دليل خواستن شيء، حضور
 را بينايي آن ما لكن باشد، ما حضور در مدلول يا شيء آن است ممكن انيزم اما

 را باطني يا ظاهري شيء آن و كنيم مشاهده را مدلول آن خود، پيش در كه باشيم نداشته
 !ببينم

 اي يقين، آئينه صيقل اي دوستي، منشور طغراي اي آشنايي، نامة عنوان اي خدا، اي
 نالة اين به ترا تو، واجدان نالة يافت كوي سر بر .ها نجا كنندة غارت و ها دل ربايندة

 .بفرما خاصي نظر ما همة بر واجدانت
 ما بر شيفتگانت اين به ترا .تو شيفتگان غوص محبت، درياي قعر در كه خدايي اي

 بال ميدان در تو، عاشقان فداكاري معارف معركة در كه خدا اي .بيامرز را ما كن، رحم
 كرامت ما همة بر تقوي و تزكيه كمال و نصوح توبة توفيق !الهي الهي .تو سوختگان تاختن
 شهود مقام به هم ما الهي بگذار رسان، اعلي حد به را ما دل بصيرت مراتب الهي .فرما
 »قَبيح الْمدلُولِ اِلَي الْوصولِ بعد الدليلِ طَلَب« اند فرموده كه گرديم، نياز بي برهان از تا رسيم
 .است نامعقول مدلول به وصول از پس دليل بهمطال

 درشهود حقيقي زندگي
 لذا .است حق مشاهدة و ادراك قلب، و بصر و سمع غايي علت شد، اشاره كه چنان

 دهد انجام را آن معني تمام به بايد كه دارد وظايفي انسان باطنيه و ظاهريه حواس از هريك
 درستي به تواند مي ظاهري حواس از حسي وقتي .است مسؤول الهي پيشگاه در وگرنه
 كمال حد در انسان باطنيه عقل سالمت مراتب و آن سالمت مراتب كه كند وظيفه انجام
 حواس سالمت مراتب كه است سالك بر .كرد خواهد قصور وظايف انجام در االّ و باشد

 كه را خويش ظاهريه وظايف بتواند تا رساند كمال حد به را خود باطني عقل و ظاهري
 .دهد انجام نيست، باطنيه وظايف از جدا

 به منوط آن كماليه وظيفه انجام كه است وظايفي نيز را باطنيه حواس از هريك
 قادر وگرنه است بودن كامله باطنيه عقل فرمان تحت و كامل سالمت مراتب از برخورداري

 .است مسؤول احديت پيشگاه در نشده آنها انجام به
  عقل انـفرم تحت يــوقت ولي است، ظاهريه واتــاص دنشني امعهــس حس وظيفة
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 نامطلوب اصوات بعضي شنيدن از است ممكن آن امر به بنا گيرد، قرار كامله باطنيه
 .بشتابد اصوات برخي شنيدن براي يا كند خودداري ممنوعه و

 نيروي ظاهريه، سامعه قوة همانند .است باطنيه اصوات شنيدن نيز باطنيه سمع وظيفه
 .كند اجتناب باطني اصوات اي پاره از و استقبال رحماني اصوات از بايد نيز باطنيه امعهس

 كه چنان .دل سمع به باطني اصوات و رسد مي ظاهر سمع به هرآني ظاهريه اصوات
 نيز باطني اصوات دارد، وجود رحماني غير و رحماني صداي ظاهري، صداهاي بين در

 تفكر با بايد رسد، مي دل سمع به صدايي وقتي .باشد غيررحماني يا و رحماني است ممكن
 غير يا است رحماني است؛ ناحيه كدام از كه گردد معلوم الهي غور و خوض و تدبر و

 پس لكن رسد، دل سمع به كه صداهايي بسا است؟ تصور و وهم قوة از ناشي يا و رحماني
 .نيست بيش توهمي كه گردد معلوم بررسي و تحقيق از

 صداهاي با متفاوت بسي رسد، مي دل سمع به كه صدايي بزرگان، مقدس محفل در
 شبيه آن اوامر لكن كند، مي امر كه است آسماني و رحماني نداي صدا، اين .است ديگر
 بدون قطعي و محكم و متقن است دستوري .نيست غيررحماني اصوات دستورات و اوامر
 .باشد ميان در توهمي و خيال گونه هيچ كه اين

 اين !نمود؟ قلمداد تخيل زائيدة و موهوم امري توان مي چگونه را حقي دستور ينچن
 هرگاه .است نهفته جاوداني سعادت و نجات آن، اطاعت در كه است فرماني دروني، نداي
 خيرانديشانه، بسي صدا اين اما .بود موهوم امري بود، هدف بي و معني بي ندا و صدا اين

 و موهوم صداهاي و سر و تخيالت بر حمل غيرقابل و تاس خردمندانه و خيرخواهانه
 .هدف بي و معني بي

 و باطنيه شهود سوي به را ما اتصاالً و رسد مي دل گوش به دائماً حق نداي آري
 اتحاد و تقوي شرط به مجاهدت، و رياضت شرط به اما كند، مي دعوت ازليه جمال مشاهدة

 عاليه منصب اين امور، اين از استقبال دونب .بال و رنج و درد تحمل شرط به اتفاق، و
 و رياضات براي را خود كمال حد در بايد حقيقت طالب اينرو از .نگردد كسي نصيب

 .نمايد آماده بال و رنج و درد تحمل اتفاق، و اتحاد نفس، تزكيه و تقوي رحماني، مجاهدات
  هرچه .تنيس آساني امر باطنيه شهود تعريف است؟ شهودي چگونه باطنيه شهود

  بشري كلمات و عبارات و الفاظ مقياس با زيرا است، نارسا شود گفته باره اين در
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 .نمود توصيف را حقيقت اين توان نمي
 باطنيه شهود .شناخت توان مي باطنيه شهود وسيله به تنها را هرچيز باطن يا حقيقت

 بيانات و كلمات و اتعبار با كه است آن از تر اصيل و تر روشن برتر، باطني، مشاهدة يا
 .درآيد وصف مقام به بشري

 و حقيقت به رسيدن طالب كه كسي .است باطنيه شهود به زندگي بقاء اساس و پايه
 مرتبة در كه آن .نهد گام شهود مرتبة به و بگذرد استدالل مرتبه از بايد است، كماالت
 .است نرسيده قصودم و مقصد به هنوز و بوده ناقص او نيست، عارف باقيمانده استدالل
 مؤثر از او برند، مي مؤثر به پي اثر از ديگران اگر كرده، طي را استدالل مراحل كامل عارف

 .برد مي اثر به پي
 چه، .برسد باطني شهود مرتبة به بايد است، والهي طيبه حيات خواهان كه كسي

 مقام در كه يسالك .نپذيرند جدايي يكديگر از و يكديگرند ملزوم و الزم زندگي و شهود
 .فناست و مرگ مقام در او است، حق رحمت و لطف و باطني نعم از بعديت

 بدون شهود و فناست و مرگ شهود، بدون زندگي و است مقدسي گوهر شهود
 همه اين كه است شهود به كمال حد در زندگي از برخورداري .نيست درك قابل زندگي،

 .است افكنده قلوب جهان در نوا و شور
 ها كوه در اصوات، كه همچنان .است ادراكات و باطنيه قواي سرچشمه اطنيه،ب شهود

 شهود .گيرد مي اوج و يابد مي كمال باطنيه شهود از باطنيه قواي و ادراكات يابد، مي انعكاس
 دردها و ها محروميت به انساني، ضمير و روح عرصة در و ماست نيازهاي تمام پاسخگوي

 و درد ترين كوچك تحمل تواند نمي نرسيده كمال حد به نسانا كه مادام .بخشد مي تسكين
 .سازد مي آسان را ها رنج و دردها شهود اما بنمايد، را رنجي

 و آني امور و مادي لذايذ بر را جاوداني سعادت الهي سالك كه است شهود پرتو در
 و روح اليتع بر بلكه ندارد گذرا و آني وضع شهود مرحله، اين در .دهد مي ترجيح زودگذر

 .دارد عنايت و توجه نيز آدمي شخصيت تكامل بر
 كه باليي آن البته سازند، آماده بال و رنج و درد براي را خود بايد حق طريق سالكين

 معاصي اثر در كه كسي مانند نيست رحماني بالي رنج، و درد هر چه .باشد حق ناحيه از
 گرفتار دردي به و است وظيفه انجام مشغول معني تمام به كه سالكي .شود دردي به مبتال
 .است عظمي نعمت او براي دردي چنين است، رحماني علت معلول كه شده
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 يا كه باشد، رحماني علت معلول آنها درد كه دردمنداني و نيازمندان حال به خوشا
 ناي .اند گشته مبتال درد آن به وظيفه انجام اثر در يا و بگدازند، بال بوته در حق خواست به

 حيث من نشده جبران نيازهاي اين ها، محروميت و ها رنج اين ها شكست و دردها
 .است آدمي شخصيت تكامل و روح تعالي و موفقيت و سعادت علت المجموع،

 رضا و تسليم مقام در بايد كنند شكايت مبادا اند، گشته مبتال رحماني آالم به كه آنان
 از اندوه زنگ و دريابند را رنجيده رنجي، و ردد اندك به كه بود اين بر بنا اگر .باشند
 گنج چگونه و شد مي تأمين آدمي شخصيت تكامل و روح تعالي چگونه بزدايند، اش چهره

 بنگرد بايد هركس اكنون !گشت؟ مي ظاهر زحمت، و رنج تحمل بدون معرفت و فضيلت
 .است برآمده وظايف انجام عهدة از اي مرتبه چه در كه

 .دهد مي جال را دل ها حرمان و ها محروميت دهد، مي صفا را انساني ضمير بال و درد
 .است محال و بيهوده دل در الهي صفاي و جال حصول انتظار ابتالئات، و آالم تحمل بدون

 و ها شكست حق طريق قهرمانان و آفرينند مي قهرمان ها شكست :اند فرموده بزرگان اينرو از
 و درد بزرگان .انگيزند برمي را انسان نبوغ ها روميتمح .اند كرده تحمل را ها ناكامي

 فالكت مقدمة را طلبي راحت و اند دانسته كاميابي و موفقيت كليد را ها شكست و محروميت
 .بدبختي و

 حضرت .خداست دوستان مخصوص بال و درد كه آمده چنين احاديث و اخبار در
 او بدارد، دوست كه را اي بنده هر اليتع و تبارك خداوند :فرمايد مي )ع( علي متقيان موالي

 را نكاتي باب اين در بياني و نحوي به هريك واصالن و كامالن بزرگان، .گرداند مي مبتال را
 مرادات از مراد نايافت مقامات، از مقامي و است مقام هفتاد را عارف :جمله از اند فرموده

 راه الهي قدس بارگاه به نبودي، بال و رنج و درد اگر :اند فرموده نيز و .است جهان اين
 .ننمودي

 كه است اين كنند، مي مشاهده را الهي جمال و اعلي ملكوت الهي مردان آري
 و .ام نپرستيده ام،  نديده كه را خدايي »اَره لَم رباً اَعبد لَم« فرمايد مي متقيان موالي حضرت

 كنار ديدگانم پيش از ها پرده اگر :»يقيناً ازدت ما الْغِطاء كُشِف لَو« فرمايد مي بزرگوار آن نيز
 .گردد نمي افزوده من يقين بر چيزي رود،

 را فرسا طاقت زحمات هرگونه روز شبانه لذا هستند، الهي يقين داراي حق اهل
 آنها دل كانون در خاصي سرور مشقتي، و زحمت هر تحمل برابر در .شوند مي متحمل
  آنها در ظاهري اتــحجاب و شده برطرف آنها دل دگانـدي قبال از هپرد زيرا است، گر جلوه
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 مدام بلكه نشده، طبيعي عوامل نقاش دست زير اي لوحه الهي، مردان چنين .است اثر بي
 و نامحدود حركتي و نقش كنند؛ مي ترسيم ها انسان و طبيعت روي را الهي مشيت نقش

 .اليتناهي
 و محدود امور رديف در كيفيت و كميت لحاظ از ظاهراً ولو الهي عارفان حركت

 نيست، راهي بدان را كيف و كم كه است اليتناهي و وسيع حركتي باطناً لكن باشد، گذرا
 .موضوعات و امور ساير صورت به چه و باشد كالم صورت به چه

 تنها چه .است الهيه حركت به متصل مسلماً باشد، محدوديت فاقد باطناً كه حركتي
 و آثار ارزيابي .است اليتناهي و محدود غير آثارش هم و خود هم كه است هيهال حركات
 و بررسي اين در آنها استعمال و است بشري موازين توان ماوراي حركتي چنين نتايج

 .تفصيل بر است اجمالي و اشاره نهايتاً و حقيقت، نه است مجاز و عرف طريق به سنجش،
 حصول .شود ظاهر الهي حركات او از الهي قتوفي به كه عارفي سالك حال به خوشا

 االسباب مسبب گرچه .است احديت خالق جانب از الهيه نعم همة بمانند عظمي نعم چنين
 و بركت با وجود آنها، حصول علت يگانه لكن باشد، متعدد وسايل كه دارد امكان و اوست
 .است واصل راهنماي مقدس

 وصول كه اهللا اِلَي سير در اصلي هدف به سالك واصل، راهنماي هدايت و ارشاد با
 اليقين علم عالم از پيش اهللاُ اِالَّ اِله ال گفتن .رسد مي است، اليقين حق يا اهللاُ اِالَّ اِله ال مقام به

 ال مقام حقيت در .رساند نمي وصال به را انسان باز اليقين عين عالم در توقف .ندهد سودي
ال بگويد مقام آن در عارفي كه است قينالي حق مقام اهللاُ، اِالَّ اِله اهللاُ اِالَّ اِله. 

 تنها .است استدالل عالم آن كه مكن توقف اليقين علم مقام در حق طريق سالك اي
 عالم به را خود تا كني طي را مراحل اين بايد .رساند نمي مقصود و مقصد به ترا استدالل

 و منما توقف نيز استدراك عالم در .برساني است استدراك عالم همانا كه اليقين عين
 .دريابي را اهللاُ اِالَّ اِله ال آن تواني مي حال اين در برسان، حقيقت عالم به را خويشتن

 است، مطالعت اليقين علم .اليقين حق حقيقت، و است، استدالل اليقين علم پس
 از اليقين عين خيزد، سماع از اليقين علم .مشاهدت اليقين حق است، مكاشفت اليقين عين
 .خيزد عيان از اليقين حق الهام،

 سبب از يا و است سبب همان از رهايي اليقين عين است، شناختن سبب اليقين علم
 .»اهللاُ اِالَّ اِله ال اَنَّه فَاعلَم« است انتظار از آزادي كمال اليقين حق است، رستن باز
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 كه دهم مي شهادت من خدا، ءاوليا اي الهي، درگاه محبوبين اي شما حال بر خوشا
 را حق طريق مراحل .كرديد عمل خود الهي تكاليف و وظايف همه به حق توفيق به شما

 درجة كمال به طاعت و عبادت در گشت، افزوده شما يقين بر مرحله هر در پيموديد،
 وجود در اعلي حد در آن نور و شديد نائل اليقين حق مقام به سرانجام تا رسيديد اخالص

 و الصلوةَ اَقَمت و الرِّسالَةَ بلَّغْت قَد اَنَّك اَشْهد« رسيديد وصال به و شد متجلي قدستانم
تالزَّكوةَ آتَي و رْترُوفِ اَمعبِالْم و تينِ نَهنْكَرِ عالْم و تدبخْلِصاً اهللاَ عتّي مح قينُ اَتيكالْي». 

 اثر در قطعاً مقامات اين حصول كه دهم مي هادتش من خدا، درگاه محبوبين اي
 منْ و بِعهدِهِ موفي اهللاَ اَنَّ و اهللاِ بِعهدِ وفَيت اَنَّك اَشْهد« بود شما الهي پيمان و عهد به وفاي
 .«عظيماً اَجراً فَسيؤْتيها علَيهِ اهللاُ عاهد بِما اَوفي

 عقبي و دنيا در را او تعالي و تبارك خداي د،باش وفادار خدا عهد به كه كسي آري
 و اليقين حق مقام به گردد، متجلي دلش كانون در الهي عشق نور .فرمايد عنايت عظيم اجر

 .شود الحال احسن داراي و گردد نائل وصال
 .خواهانيم را حال احسن آن و يقين آن تو از هم ما الْاَحوالِ، و الْحولِ محولَ يا !الهي

 وفادار بايد و شايد كه چنان خود، الهي تعهد به كه معترفيم و مقر خويش گناهان به لبتها
 در را خود و ايم آويخته در تو رحمت حلقه از و آمده تو رحمت در به اينك اما .ايم نشده

 .ايم داده قرار تو الطاف نسيم معرض
 تو زيباي و جميل ستر »الْجميلِ ستْرُك اَينَ« الراحمين ارحم اي مهربان، خداي اي
 غِياثُك اَينَ الْقَريبِ، َفرَجك اَينَ« كجاست؟ تو جليل عفو »الْجليلِ عفْوك اَينَ« كجاست؟
 الْعظيمِ، فَضْلُك اَينَ الْهنيئَةِ، مواهِبك اَينَ الْفاضِلَةِ، عطائُك اَينَ الْواسِعةِ، رحمتُك اَينَ السريعِ،

 كجاست؟ تو قديم احسان آن »الْقَديمِ اِحسانُك اَينَ
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 مفهوم توكّل

گـردد    حاالتي كه تا رسيدن به مقام وصول علي الخصـوص در اواخـر سـير، عـارض مـي                  
 .توكل، رضا، تسليم، توحيد، اتحاد: عبارتند از

 مالك  مراد از توكل، تفويض امر است به تدبير وكيل علي االطالق؛ واگذاري امور است بر              
توكـل ايـن    . اهللا  توكل، اظهار عجز و ناتواني است در همه امور و انقطاع بنـده از ماسـوي               . مطلقيه

سالك راه حق بايد بدانـد كـه در         . نيست كه انسان از همة كارها دست باز دارد و به خدا واگذارد            
تنهـا در   وقوع همه كارها شروط مؤثر نيست، و نيز وقوع همة كارها در غير شروط نيست، بلكـه                  

 .وقوع بعضي كارها شروط مؤثر است

اگر كسي وقوع تمام كارها را در غير شروط بداند، جبر در خيال آيـد و اگـر وقـوع تمـام                      
كارها را به شروط نسبت دهد، قدر در خيال آيد و اگر به نظر راست بنگرد، نه جبر مطلق است و          

حصـول كمـال ايـن علـم بـدون          بدون علم بر جبر و قدر، توكل حاصـل نشـود و             . نه قدر مطلق  
 .رياضت قوة عاقله ميسر نگردد

اي   خداوند تبارك و تعالي نظام اسباب و علل را در عالم قرار داده و براي هرچيزي وسيله                
معتقـد  . داند و اتكـائش بـه اوسـت         تعيين فرموده، لكن مؤمن واقعي مؤثر حقيقي را جز خدا نمي          

، چه با وجود اسباب ظاهري و عادي و چه بـا            است كه شفا دهنده و روزي دهندة حقيقي اوست        
 »و منْ يتَوكَّلْ علَي اهللاِ فَهو حسبه اِنَّ اهللاَ بالِغُ اَمرِهِ قَد جعلَ اهللاُ لِكُلِّ شَيءٍ قَدراً«عدم آنها 

قادر است در آني از او سلب كند يـا          , هايي را كه به بشر عطا فرموده        خداوند متعال نعمت  
فرمايـد و     اوست كه اتصاالً بندگان خود را به درخواست حاجات امر مـي           . تر گرداند    افزون آنها را 

 .كند اجابت آنها را ضمانت مي
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 دعا و توكل

 خداونـد تبـارك و   .هاي عظميه قرآن مجيد، اجابت دعاي دعاكننـده اسـت     يكي از بشارت  
ـ      «فرمايد    مي) ص(تعالي به پيغمبر خود       اي حبيـب مـن هنگـامي كـه          :«يو اِذا سأَلَك عِبـادي عنّ

همانا من نزديكم؛ اي بندة     : »فَاِنّي قَريب «بندگانم دربارة من از تو سؤال كنند، در پاسخ ايشان بگو            
كنم به    دعاي دعا كننده را اجابت مي     : »اُجيب دعوةَ الداعِ  «. من، من بر تو از هرچيز ديگر نزديكترم       

: »فَلْيستَجيبوالي ولْيؤْمِنُوا بي لَعلَّهم يرْشُدونَ    «.  و از من بخواهد    مرا بخواند : »اِذا دعانِ «شرط اين كه    
 .پس بايد دعوت مرا اجابت نمايند و به من ايمان آورند باشد كه راه يابند

دعـا نـوعي عبـادت و خداپرسـتي         . در آيه شريفة فوق مطالب حكمتي عميقي نهفته است        
چـه، خـداي تبـارك و تعـالي در ذيـل آيـه شـريفه                . ستهاي بزرگ الهي ا     بوده و يكي از نعمت    

»  لَكُم تَجِبوني اَسعاِنَّ «فرمايـد   بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را، پس از امر به دعا چنين مـي             : »اُد
 ورزنـد،   كساني كه از عبادت من تكبر مي      : »الَّذينَ يستَكْبِرُونَ عنْ عِبادتي سيدخُلُونَ جهنَّم داخِرينَ      

  .در روايت نيز آمده كه دعا مغز عبادت است. به خواري و ذلت وارد آتش دوزخ خواهند شد

كسي كـه از عبـادت خـدا تكبـر كنـد و آنچـه نـزد اوسـت                   : فرمود) ع(حضرت امام باقر    
دعا بهترين وسيله براي نزديكي بـه       : فرمود) ع(حضرت صادق   . تر است   نخواهد، از همه مبغوض   

رخواست چيز كوچك را به جهت كوچكيش رهـا نكنيـد، زيـرا دارنـدة               د: خداست، و نيز فرمود   
اي موسـي تمـام     : خداوند متعال در حديث قدسي فرمود     . هاست  ها همان صاحب بزرگي     كوچكي

بنـابراين افـرادي كـه از دعـا اعـراض و تكبـر              . احتياج خود را از من بخواه، حتي نمك نانـت را          
 .گردد  تعالي واقع نميورزند، خواسته و نيازشان مورد پذيرش حق مي

شود، بلكه گاهي شبهات شيطاني نيز مانع اين عبادت           البته تنها استكبار سبب عدم دعا نمي      
البالغه و مطالب حكمتي را حفـظ   امروزه دشمنان اسالم، بعضي آيات قرآن و نهج   . گردد  بزرگ مي 

د خداونـد تبـارك و تعـالي    گوين آنان مي . برند  كرده و براي رسيدن به منافع خود آنها را به كار مي           
آورد، پس انسان هم بايد بكوشـد و بـه            هرچيزي را به وسيله اسباب و وسايل عادي به وجود مي          

 .آن اسباب و وسايل دست يابد تا به آرزوها و مقاصد خود نايل آيد

 گرچه اين سخن ظاهراً حكمتي اسـت كـه الزمـة رسـيدن بـه مقاصـدي، فـراهم نمـودن                    
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. اي از مراتب صحيح است نه در تمام مـوارد      م، كلي نيست بلكه در مرتبه     اما اين حك  است  اسباب  

گويند، در حالي كه اعتقادي به آن ندارنـد           آنان براي اغفال ديگران و رعايت منافع خود چنين مي         
 .و يا عقيدة ايشان از طريق ايمان به خدا نيست

ل عادي، مقبوليـت دعـا      ما نيز معتقديم در اغلب موارد، بدون فراهم نمودن اسباب و وساي           
سنت الهي تحويـل و تبـديل       » فَلَنْ تَجِد لِسنَّةِ اهللاِ تَبديالً و لَنْ تَجِد لِسنَّةِ اهللاِ تَحويالً          «ممكن نيست   

در بعضي روايات نيز آمده كه خداوند تبـارك و تعـالي ابـا دارد كـه بـدون اسـباب و                      . پذيرد  نمي
 .وسايل چيزي را به وجود آورد

اي از وسـايل      كنند كه دعا وسـيله      شمنان اسالم و افراد ضعيف االيمان اظهار مي       همچنين د 
تخديري بيگانگان و استعمارگران است تا مردم را به جاي فعاليت و مجاهدت و مبـارزه بـه دعـا                    

اي از مراتب صحيح است و آن عده از علماي ظاهري كه آثـاري از                 اين هم در مرتبه   . وادار نمايند 
خواهند مسلمانان را به كلـي از دعـا منصـرف      نيست، تعليماتشان چنين است كه مي ايمان در آنها  

 .كنند
كند، لكن ايـن را يـك    قرآن مجيد با اين كه در مواردي اجابت دعا را وابسته به وسايل مي          

پردازد كه براي اجابت دعا به كلي ابواب وسايل           داند، زيرا خود به ذكر مواردي مي        حكم كلي نمي  
چنان كه . ادي مسدود بوده، لكن در اثر دعا مطلوب به امر پروردگار حاصل شده است        و اسباب ع  

در سن پيري و ضعف و سسـتي از خـدا خواسـتار فرزنـد صـالحي شـد، و                    ) ع(حضرت ابراهيم   
چون همسرش اين بشارت الهـي را       . خداي تبارك و تعالي از همسر عقيم او فرزند كرامت فرمود          

توانيم فرزنددار    زد كه چگونه من و شوهرم با اين شرايط مي           ش مي شنيد، از فرط تعجب به صورت     
 !كني؟ آيا از امر خدا تعجب مي: »قالُوا اَتَعجبينَ مِنْ اَمرِ اهللاِ«فرشتگان گفتند ! شويم

حضرت زكريا نيز با اين كه پيري و سستي او را فرا گرفته بود، از خدا فرزنـد صـالحي را                     
در . اي به نام يحيي به او عطا فرمود  او را پذيرفت و فرزند شايستهتعالي دعاي خواستار شد و حق 

جنگ بدر مسلمانان هم از حيث نفرات، هم از لحاظ توشه و غذا و هم از لحاظ وسـايل جنگـي،                 
تَجاب لَكُـم اَنّـي ممِـدكُم بِـاَلْفٍ مِـنَ             «ضعيف بودند و به خدا پناه بردند         فَاسـ كُـمبتَغيثُونَ ر اِذْ تَسـ 

و خداي تبارك و تعالي دعاي آنان را پذيرفت و با هزار فرشـته آنـان را يـاري                   » الْمالئِكَةِ مرْدِفينَ 
 .رساند و مسلمانان پيروز گشتند

و حواريون خداونـد بـراي آنـان مائـدة آسـماني نـازل              ) ع(به درخواست حضرت عيسي     
 دهـد، چنـان       را شـفا مـي     حق تعالي گاهي به اسـباب عـادي و گـاهي بـدون آن، بيمـاران               . فرمود
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 .اند كه مريضان بسياري در اثر توسل به حضرات پيشوايان الهي شفا يافته

هاي تغييرناپذير خداي تبـارك و        بنابراين اجابت دعا بدون مدخليت اسباب عادي از سنت        
طور كه خاموش شـدن آتـش بـا آب، منافـاتي بـا سـوزاندن آن نـدارد، ايجـاد                       همان. تعالي است 

بدون علل و اسباب عادي نيز موجب تغيير سنت الهي نيست، لذا دعا موجـب حصـول                 اي    پديده
 .مطلوب بوده و منافاتي با اسباب و علل عادي ندارد

در مواردي كه بايد اسباب و وسايل فراهم شود، مسلماً دعـا جـاي كوشـش و فعاليـت را                    
توانستند بگويند كه مـا بـه         يگيرد، و االّ منافقين كه به علت ترك جهاد مورد مالمت بودند، م              نمي

انگاري نسبت به اسباب و وسـايل عـادي و مهمـل دانسـتن              اصوالً سهل ! عوض جهاد، دعا كرديم   
طلبـد،    مؤثر حقيقي اوست و مؤمن واقعي حاجـات خـود را از او مـي              . آنها، امري حكمتي نيست   

هـا    د ولـي بـدان    رو  هرچند در بعضي موارد براي اطاعت امر الهي و انجام وظيفه، پي اسـباب مـي               
داند كه ذات اقدس احديت قـادر اسـت           و در صورت عدم دسترسي به اسباب، مي       . اعتنايي ندارد 

 .حاجات او را بدون اسباب و وسايل ظاهري هم برآورده نمايد
پاسخ ديگر به شبهة فوق اين است كه سوء استفاده دشـمنان و اسـتثمارگران منحصـر بـه                   

اما نكتـه   . گيرند  ن هرچيزي را در جهت منافع خود به كار مي         موضوع دعا و توكل نيست، بلكه آنا      
تر به دشمنان، از اين نيست كـه رابطـة       مهم آن است كه هيچ چيزي مضرتر نسبت به انسان و نافع           

. انسان از خدا قطع شود و روح بندگي و تسليم و ايمان به غيب، رو به ضـعف و سسـتي گرايـد                      
تواند از احكام و آيات قرآن مجيد اسـتفاده نمايـد، كـه              چه، در اين صورت رهرو الهي ديگر نمي       

 .شرط برخورداري از آنها تقوي و ايمان به غيب است
آيا ايمان مؤمنين به ضرر دشمنان است يا به نفع آنها؟ آيا الزمة خلـع سـالح دشـمن ايـن                     
 است كه بگوييم شرط مقبوليت دعا، فراهم نبودن اسباب و وسايل عادي است؟ يـا ايـن كـه دعـا           

باشد؟ يا بـا   اي از وسايل تلقين به نفس است؟ يا علل و اسباب تنها راه رسيدن به هدف مي           وسيله
 !وجود دعا ديگر نيازي به تالش براي تحصيل علل و اسباب نيست؟

فرمايـد    علت چيست كه خداوند تبارك و تعالي اتصاالً ما را به كوشش امـر نمـوده و مـي                  
؟ زيرا در اين تالش و فعاليت، هزاران آزمايش و كشف وسـايل تكامـل               »هاوأتُوا الْبيوت مِنْ اَبوابِ   «

 . تر هرچه تالش بيشتر، شرايط براي تكامل انسان، افزون. در پيش است
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ايـن  . حتي امر است در موقع دعا به مقربين الهي توسل جوييم و آنان را شفيع قرار دهـيم                 

اتب، آزمايشـي اسـت كـه ميـزان بنـدگي و        اي از مر    درخواست شفاعت از آن بزرگواران در مرتبه      
 .شود فروتني انسان به آن سنجيده مي

شبهة ديگر براي ايجاد سستي در دعا اين است كه برخي گويند تا حـال دعـاي مـا مـورد                     
اين موضوع در زمان حضور پيشوايان آسماني نيز مطرح شده، اما باالترين            . قبول واقع نشده است   
پـذيرم آنگـاه      دعاي دعاكننده را مي   : »اُجيب دعوةَ الداعِ اِذا دعانِ    «كه  فرمايد    پاسخ را خود قرآن مي    

شود كه بسياري از دعاها، دعاي حقيقي         از اينجا معلوم مي   . كه مرا بخواند و حقيقتاً از من بخواهد       
قسم اخيـر   . باشد  نيست، بلكه يا لقلقة زبان است يا مشروع نيست يا مقبوليت آن به مصلحت نمي              

اين كه كسي مال و منال بخواهد كه به رضاي حق در راه خدا صرف كند اما به مصلحت او                    مانند  
تعالي قبولي دعا را ضمانت كرده، آثار آن دعا چه در دنيـا و چـه                  در اين صورت چون حق    . نباشد

گـاه دعـا در پيشـگاه محبـوب ازلـي، بـدون اجابـت                 شود، لذا هيچ    در عالم آخرت به او عايد مي      
 .ماند نمي

خداوند ! رسد كه اي بنده، اي نيازمند       ي اتصاالً اين نداي آسماني به سمع دل عارفان مي         آر
اين نداي آسماني هر آني جاري اسـت و تـوقفي           . كند  تبارك و تعالي قبولي دعاي ترا ضمانت مي       

از اينرو اولـي اسـت      . شنوند  بر آن جايز نيست، لكن اين نداي حق را بيدار دالن و صاحبدالن مي             
ك الهي در حضور اهل حق، در سفر و حضر، بكلي حب جاه و مال حتي عالقه به اوالد و          كه سال 

خويشان و اقربا و دوستان را از خود دور كرده و تنها حب الهـي و محبـوبين درگـاه او را در دل                        
يا اگر رهروي به توفيق الهي به محافل حقه راه يابد، در موقع رهسپار شـدن بـدان و                   . داشته باشد 

حل آن كوي، حب ماسوي را از دل بيرون كند و جز حق هدف ديگري نداشته باشد، زيرا                  طي مرا 
 .ها در حقيقت مالقات با حق است چنان محافل و مجالس و مسافرت

الهي ترا به مقربين درگاهت به ما قلب بيدار، گوش شنوا، چشم بينا كرامت فرما تـا سـمع                   
ايق را بهتر مشاهده نمايد تا از صميم دل روي به           دلمان حقايق را بهتر بشنود و ديدگان دلمان حق        

 .تو آريم و توكل ما تنها بر تو باشد
 

 غلبه نيروهاي باطني بر ظاهري

 گرچــه امــروزه قــانون علــت و معلــول و قــانون وراثــت مــورد تأييــد همــه دانشــمندان  
 اســت، لكــن بــه تجربــه و شــهادت تــاريخ و بزرگــان، گــاهي يــك نيــروي غيبــي و نــامريي بــه 
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 اگر نبـود آيـة      :فرمايد  مي) ع(حضرت اميرالمؤمنين علي    . زند  ود آمده و آن قوانين را برهم مي       وج
 .كردم هاي آينده را اظهار مي شريفه محو و اثبات، هر آينه پديده

بسا نيروهايي كه انسان متكي به آن و آثار و خواصش بوده، دفعتاً واحده تبديل به خـالف                  
نچه معلوم اوست و به او اختصاص دارد، متكي شـود و بـه عوامـل و                 بنابراين نبايد به آ   ! آن گردد 
اگر هم در ادراك كسي ظاهراً اصالتي باشـد، ممكـن اسـت      . هاي ديگر به ديدة تحقير بنگرد       پديده

 .اي و نيروي غيبي ظاهر گردد و نتايج مأخوذه و علت و معلول آن را برهم زند ناگهان پديده

درت حق، موجب سقوط است و بسا آنچـه را كـه انسـان              آري اتكاء به خود و تغافل از ق       
كرد، مراحل و منازل تنزل و بلكـه خـالف را طـي كـرده و نتـايج                    علت تفاخر و استيال تصور مي     

 .منتظره حاصل نشود

رسد، ولـي     اي كارها وسيع و بزرگ و بعضي مشكالت الينحل به نظر مي             چنين گاه پاره    هم
 زماني برخي امور ظاهراً كوچك و جزيي عمالً مشـكالت           گردد، و   به ياري حق به آساني حل مي      

شمردم، غافل از اين كـه كـل          در اوايل كارهايي را جزيي مي     : عارفي فرمايد ! كند  فراواني ايجاد مي  
هـا   در حقيقـت چـون همـة نعمـت    . شمردم، غافل از اين كه جزيي بود  بود و مشكالتي را كل مي     

هـا    است، لذا كوچكي و بزرگي امور و دشـواري فضل اوست و او مدير واقعي و حالل مشكالت        
 .امري ظاهري است نه باطني و نبايد در نظر آيد

در حصول هر موفقيتي، خطرات و موانع بسياري وجود دارد، نيروي اصيل براي رفع همه               
  .ها توكل كرد از اينرو در حل مشكالت، بايد بر حالل واقعي آن. آنها قدرت كاملة حق است

حق را اتصاالً توصيه است به تفكر و تعقل قبل از اقدام به هر امـري، البتـه                  سالكين طريق   
در صورت عدم اخذ نتيجه مطلـوب، بايـد بـه مقـام مشـورت               . تفكري كه معلول عقل الهي باشد     

برآيند و از افكار صاحبدالن استمداد جويند كه در اين حالت، نتايج حاصله در حكم پاسخ الهـي                  
 .است

اي عايد نگشت، بايد از تـدبير خـود بگـذرد و              از تدبير و مشورت بهره    اما وقتي سالك را     
چه گاهي بـه خواسـت      . بدون نگراني كار را به خدا واگذار نمايد، و يا چنگ بر عروة الوثقي زند              

اي بنـدگان   : خواهد بفرمايـد    گردد، يعني حق تعالي مي      خدا نتيجه مطلوب از آن طرق حاصل نمي       
 !ا پاسخ خود را از من بشنويدمن، بياييد از من بپرسيد ت
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جوانـان  فرمايد كـه آن   خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد در احوال اصحاب كهف مي           
خداي تبـارك  . روي به درگاه ربوبيت نهادند، از تدبير خود برخاستند و كار به تقدير گذاشتند  

فَااهللاُ خَيرُ حافِظاً و «و تعالي ايشان را در غار غيرت و ظل رعايت و كنف واليت خود نگاه داشت               
شد، زيرا نـور بـاطن بـر نـور ظـاهر              نور سرائر ايشان بر همة انوار غالب مي       . »هو اَرحم الرّاحِمينَ  

نـور آفتـاب صـورت بـه در غـار ايشـان             . نور ظاهر در قبال نور باطن، ظلمت است       . پيروز است 
 .پيچيد آمد و روي از نور سريرت ايشان در مي متقاصر مي
قُـلْ اِنَّمـا    «انـد     د بر سالكين الهي، بر جوانان رشيد اسالم كه قيام كنندگان في سبيل اهللا             درو

 تحقق معني حقيقيه قيام باهللا در كانون دل سالكين حقيقـي اسـت،              .«اَعِظُكُم بِواحِدةٍ اَنْ تَقُوموا هللاِ    
انـد   يان الهي فرمـوده پيشوا. آنان كه زندگي و قيامشان براي فداكاري و شهادت در راه اسالم است       

همين كه نور يك امر الهي در نيت يعني در دل و جان تحقق يافت، گويا در حد اعلـي بـه مقـام                        
 .عمل رسيده است

خوشا بر حال آن مجاهديني كه سرائر ايشان با نور خدا منور گشته و در رديـف عاشـقان                   
اگر به يكي از آنان     . ن است اين نور مستودع جهان دل و عالم جان ايشا        . آيند  جمال حق بشمار مي   

 .بنگري، ظاهراً مشغول در ميادين اعمال، لكن دل و جان او در حضور حضرت ذوالجالل است
اِيـاك  « جواناني كـه از      .آري مقام جوانان مكتب اسالم، كمتر از مقام اصحاب كهف نباشد          

دبكمر مجاهدت بر ميان بسته از دنيا و عقبي گذرند، و از             » نَع»اكتَعينُ  اِي خويشـتن را بـراي     »  نَسـ
مبارزه و شهادت آماده كنند و منتظر امر الهي باشد؛ آن هم با چنان ايمـان و يقينـي كـه بـا كمـال                         
اشتياق سبقت جويند همانند ياران حضرت اباعبـداهللا، كـه در واقـع آنـان هـم يـاران خـاص آن                      

 .حضرتند
به ديدة بصيرت به عالم باطن      بدان مجاهدي كه داراي چنان شرايطي باشد، اگر         ! اي سالك 

بيند كه در محفل انس به او  نگرد، تمام كرّوبيان عالم اعلي، حضرات انبياء و اوصياء و اولياء را مي            
شنود كه منادي حق نـدا در دهـد كـه اي              اگر گوش جان فرا دارد، مي     . نوازند  نگرند و او را مي      مي

 حضـرت اباعبـداهللا، اي زائـرين كعبـة          مجاهدان راه حق، اي جوانمردان اصحاب كهف، اي ياران        
در وجـود مقـدس شـما       » جاء الْحقُّ و زهقَ الْباطِلُ اِنَّ الْباطِلَ كانَ زهوقاً        «جانان درود بر شما، نور      

 .گر است جلوه
روي؟ راه اين است، حب دنيا از دل و جان بيرون كن كـه در يـك دل                    كجا مي ! اي سالك 

 مگــر بــر تــو اتمــام .هــاي پراكنــده بــه هــم ناينــد شــقدو عشــق جمــع نشــود، عشــق خــدا بــا ع
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 هرگـز   .فرمايد  حجت نشده است؟ خداي تبارك و تعالي در هر عصري از اعصار اتمام حجت مي              

حب «ماند تا اين كه حقايق را به مردم ابالغ نمايند و بفرمايند كه                روي دنيا از ولي حق خالي نمي      
 ».الدنْيا رأْس كُلِّ خَطيئاتِ

مه مشاعل فروزان، اين همه مبلغين الهي، اين همه تقريرات و تحريرات مقدس، اين              اين ه 
البتـه  . گنجد همه استادان الهي، همه براي تذكر و تحقق همين امر است كه در دل، چند عشق نمي      

چون او خود دوست دارد كـه عاشـق ايشـان           . عشق به محبوبين حق در رديف عشق به خداست        
ستي به در رحمت من آيي، در مقام راز و نياز، ايشان را شـفيع آور، بـه                شوي و فرموده وقتي خوا    

 .«فَقَدِ استَمسك بِالْعرْوةِ الْوثْقي«حبل المتين، به عروه الوثقي چنگ بزن 

. كند تا ديگر عذري براي او بـاقي نمانـد       خداي تبارك و تعالي حجت را بر انسان تمام مي         
ديگر ديـدة دل اعمـي شـود،        » خَتَم اهللاُ علي قُلُوبِهِم   «رسد كه     ي مي اما در اثر اصرار بر عصيان، وقت      

بـه آن سـتمكار ملعـون آيـات بسـياري      . حقايق را نبيند و سمع دل از ادراك حقيقت ناتوان گردد       
نتوانسـت از خـود برخيـزد و        . نمودند، لكن غرور و خودخواهي نگذاشت توجهي به حقايق كند         

ادي و باطني از خود بيخود و بيگانه شود و خود اصلي را بدست              قبل از مرگ ظاهري، به موت ار      
حب دنيا نگذاشت به كالم استاد الهي، آن برگزيده خـدا گـوش فـرا دارد، ايـن اسـت كـه                      . آورد
 .فرمايد ما ديدة او را بدوختيم تا گرد در ما نگذرد مي

 تـو مأموريـت     ! اي كلـيم   .اي كه نمرود را دعوت كني       مأموريت يافته ! فرمان آمد اي خليل   
. اي صناديد قريش را دعوت كنـي  تو مأموريت يافته ! اي حبيب من  . اي فرعون را دعوت كني      يافته

 .شود اما وقتي دل به مرتبة ختم رسيد، كالم خدا و رسول او بر وي مؤثر نمي

اي آب تو مـأمور بـاش تـا         . گفتيم اي پشه تو مأمور باش تا قدر نمرود را در كنارش بنهي            
اي عنكبوت ترا اين مقام داديم كه بروي و حبيب ما را از آسـيب               . ران او را غرق كني    فرعون و يا  
 .نگهداري

. چنان كني كه يك پشه مبارزه كند، چنان كني كه عنكبوت ضعيف سپهساالري كنـد              ! الهي
 .داري كند آتشي كه مونسي كند، درخت سبزي كه مشعل. آب در اطاعت ولي حق باشد

 هـاي آشـنايان، آن       ير مهربـان، اي كارنـدة تخـم پشـيماني در دل           پـذ   اي خداي توبـه   ! الهي
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اي افكننـدة سـوز در      . هاي همه بكار تا با توبه و انابه و اخالص به سوي تـو آئـيم                 تخم را در دل   
ما عبدناك حقَّ عِبادتِك و ما عرَفْناك       «هاي تائبان، اي پذيرندة معترفان، همه مقر و معترفيم كه             دل

 قَّ محرِفَتِكهاي دوستان، اي عاشق سـالكين زيبـا دل، هرآنـي             اي كارندة تخم پشيماني در دل     . »ع
 .دانيم، درياب ما را كه جز تو پناهي نداريم دستگير ما تو باش كه جز تو دستگيري نمي

 
 هدف مكتب عرفان

 بهشـت و     معجوني اسـت از نيكـي و بـدي،        . از ديد عرفان اسالم، انسان عالم صغير است       
در حالـت كلـي در همـه ادوار         . وزخ، نور و ظلمت، رحمان و شـيطان و بـاالخره مـاده و روح              د

ها از لحاظ استعدادهاي انساني با هم فرقـي ندارنـد، و ميـزان رشـد و                   مختلف تاريخ، همه انسان   
 .شكوفايي قواي انساني بيش از همه مرهون تعليم و تربيت است

هاي اوليه از كودكي مكتب واقعي ببينند،          انسان نقش تعليم و تربيت به قدري است كه اگر        
كامالً سرشار از معنويات گردند، و اگر نوزاد انسان امروزي را با حيوانات پرورش دهند، استعداد                

 .او كور شده با حيوان فرقي نكند

محـيط و   . آري شعور انسان با حفظ اصالتش، تابع شعور اجتماع و محيط زنـدگي اوسـت              
عي نه پوچ و كذايي در رشد و شكوفايي امانت الهي نهفته در نهاد بشر، كمـال                 تعليم و تربيت واق   
 . روحي و معنوي است نه جسماني تكامل، عمده جهاتالبته منظور از رشد و. تأثير را داراست

سعادت ابدي انسان در پرورش و بارور نمودن استعدادهاي بـاطني خـود بـه حـد كمـال                   
انسان با تزكيه و تكامل روح بتواند از مرتبة روح حيواني           هدف مكتب عرفان اين است كه       . است

به اصطالح قرآن، سـير تكامـل را از نفـس امـاره     . گذشته به مرتبة روح انساني و روح الهي برسد 
آغاز كرده به مرحلة نفس لوامه رسد، آنگاه با طي مراحل تكاملي آن قـدم در مرتبـة واالي نفـس                     

 .مطمئنه گذارد

ة اصلة درخت وحشي است و تعليم و تربيت اصـيل بـه منزلـة پيونـدي     نهاد انسان به منزل 
 ريشة آن به منزلة نهاد او و        .تر و بلكه اعلي گردد      الهي در همان اصله است تا گل و ميوة آن عالي          

تـوان اصـالت نهـاد را در          نـه مـي   . اش به منزلة اكتساب بعدي اوست       ساقه و شاخه و برگ و ميوه      
 .تعليم و تربيت را در تكوين شخصيت انسان ناديده گرفتانسان منكر شد، و نه نقش 
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 تعلـيم و تربيـت      .سازمان شخصيت بشر، مخلوطي است از عوامل ارثي، اكتسابي و نظري          

خواهـد   جان انسـان در اثـر لطافـت و سـبكي مـي      . تواند روح انسان را به كمال رساند        صحيح مي 
مكتب اسالم چنين تعليم    . ع عروج است  هاي مادي و تعلقات گوناگون مان       صعود نمايد، لكن وزنه   

تـوان بـه مقـام برتـري و           دهد كه بايد عاليق را شناخت و سپس آنها را حذف كرد وگرنه نمي               مي
 .آسماني رسيد

عوامل مادي و تعلقات دنيوي، جان آدمي را محبوس كرده، مانع ارتقاء روحـي و اسـتفادة                 
يـق دنيـوي اعـراض نمايـد مگـر بـه حـد              طالب سعادت بايد از عال    . گردد  ها مي   شايان از فراغت  

هـا و پـااليش و تزكيـه     مشروع، و دريابد كه غرض از آمدن به اين دنيا، حفاظت روح از آلـودگي           
جان و تن را همچون صدف، اختصـاص بـه          . مند شود   آئينه قلب است تا بتواند از نور درون بهره        

 .«يقَد اَفْلَح منْ تَزَكّ«پرورش گوهر گرانماية الهي دهد كه 
 بيشـتر داد تـا آن را تخـم           ايزد متعال به حكمت و مصلحتي بعضي را نعمت فاني عاريت،          

اما آن مغروران غافـل، از تصـرف آن نعمـت           . سعادت ابدي سازند و بدان، نعيم باقي كسب كنند        
فاني به تلذذ جسماني مشغول شدند و به عيش تيرة چند روزه مغرور شدند و عمـر قصـير را در                     

حقـوق  . له جيفه دنيا و محافظت آن در باختند و از تدبير زاد سفر آخرت غافل ماندند               تدبير و حي  
برادران ديني را فراموش كردند و عهد خدا را بشكستند تا كالم الهـي از حـال ايشـان خبـر داد و         

 .كنيم  آن مردودان را فراموش مي كه فردا در وسعت فضاي عالم بقاء» نَسواهللاَ فَاَنْسيهم«فرمود 
در مكتب اسالم طرز فكر اخالقي و منش انسان با ديگران، همه بر اساس توحيد و تقـوي                  
و عدل الهي است نه بر پايه مبادالت و روابط سودجويانه، و او بايد در اين زمينه بذل توجه كامل             

 :به اصولي چند نمايد
وا نيست كه بر اين اساس، بر احدي ر. هاي انساني اول ـ كرامت نفس، يا بزرگداشت جنبه 

ارتكـاب هـر نـاروا، تـن دادن بـه ذلـت و              . خود را پست سازد و به خواري و زبوني تن در دهد           
پس بايد از آنچـه بـا مـنش انسـاني     . رضامندي به خواري است، چه در پنهان باشد چه در آشكار     

 .تناسب ندارد، احتراز كرد
تأمين زندگي مرفه . روا نداردبيند، به ديگران  دوم ـ رعايت ميزان، آنچه را به خود روا نمي 

امـا بـرخالف ديـد ظاهربينـان،        . از راه تعدي و تجاوز به حقوق ديگران، خواري و مـذلت اسـت             
تحمل ناماليمات و فداكاري در راه تأمين عزت نفس و رشـد فكـري خـود و جامعـه بـا انگيـزة                   

 .خدايي، عزت و سربلندي است
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 خـود وفـا كنـد، نـه تنهـا نسـبت بـه        سوم ـ وفاي به عهد، مسلمان كسي است كه به عهد 

تعهدات عادي بلكه مهمتر از آن، متناسب با امكانات و شرايط خود، مسؤوليتي را برعهده گيرد و                 
با معرفت و دقت و مراقبت به انجام آن پردازد، و در هيچ حالي خود را خالي از تكليف و وظيفه                     

 . كند)ص(نداند و در همه امور پيروي رسول خدا 
 :«اَلشَّريعةُ اَقْوالي والطَّريقَةُ اَفْعـالي والْحقيقَـةُ اَحـوالي        «فرموده  ) ص(ل اكرم   حضرت رسو 

كسي كه مراحـل شـريعت را       . شريعت اقوال من است، و طريقت افعال من، و حقيقت احوال من           
پيموده وارد عالم طريقت شود و حمل بار گران امانت را تقبـل نمايـد، او در رديـف امنـاء الهـي                   

 .است
. مردان طريق حق، كلمات الهي و اشجار طيبه اسالم هستند، اين مقام را به هركسي ندهند               

كلمة طيبه، آن سالك طريق الهي است كه مراحل طريق وصال را پيموده و بـه مقصـد و مقصـود                     
اي است كه از ثمرات پاكش هم خويش برخوردار است و هـم               او چنان شجره طيبه   . رسيده است 

 .سايرين
 برخوردار است كه قول او      «اَو اَدني «كسي از امتيازات    . سالكيني كه اقوال خدايند   درود بر   

الخاصـان    در اين صورت او در زمرة كلمات و اشجار طيبه الهـي و در جرگـه خـاص                 . الهي باشد 
الخاصان، نظرگاه لطف و رحمت خاص الهي اسـت، و سـرّي از اسـرار ايـن                   مجمع خاص . است

 .و مقربين درگاه حق حاضرنداست كه در آنجا محبوبين 
درود بـر آنـان     . درود بر آن راهروان طريق حق كه افعال الهي و مظاهر صفات حق هستند             

اند و اين، باالترين مقامي است كه خداي تبارك و تعالي از فضل و رحمـت خـود                   كه احوال الهي  
ته، رنـگ الهـي     چنان حالي كه بندگان سعيد خدا از رنـگ دنيـا و عقبـي وارسـ               . فرمايد  عنايت مي 

 .رنگي است اند و فخر و مباهات آنان با صبغة الهي يا بي پذيرفته
درود بر مردان الهي، آن بيداردالن كه به مكتـب مقـدس ربـوبي راه يافتنـد و متعلمـين آن                  

مقام عظماي آنان بر اهل بصيرت بسي روشـن اسـت، همـة حركـات چنـان                 . دانشگاه الهي شدند  
در آن مقام نامي از عقل ظاهر نيست كه تبعيت از عقل الهـي نمايـد،   . سالكيني تعليم و تعلم است   

 .زيرا افرادي كه داراي چنان شرايطي باشند، كل حركات آنها معلول عقل الهي يا عشق است
استاد الهي هم آنـان را در عـالم شـريعت معلـم و              . اند  سالكين حقيقي، عاشقان جمال حق    

ش او بر اين است كه آنان در ظواهر شرع متوقـف            سعي و تال  . راهنماست و هم در عالم طريقت     
 .نشده، وارد عالم طريقت كه باطن شريعت است، گردند
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عاشقان جمال ازلي در عالم طريقت نيز به وظايف و تكاليف خـود عـالم و عامـل شـده،                    

نفاس به واسطة اساتيد الهي و تعاليم الهوتيه و ا. خود و ديگران را از تعاليم عاليه برخوردار سازند 
قدسيه آنان به وصال رسند و داراي احوال الهي گردند؛ به جايي رسند كه به سمع دل نداي حـق                    

 .را بشنوند كه درود بر شما اي احوال الهي
بـا  : بنابراين سالك بايد به مكارم اخالق، موصـوف و بـه خصـال پسـنديده آراسـته باشـد            

 ظالمان بـه عـداوت، بـا فـاجران بـه            درويشان به بذل و سخاوت، با علماء به توقير و حشمت، با           
اهانت، با خلق به احسان و مروت، با حق به تضرع و استكانت، با نفس بـه جنـگ، بـا خلـق بـه                         
صلح، با هوي به مخالفت، با شيطان به محاربت، در وقت مصائب صابر و به عيـوب نفـس خـود           

 قـدم در شـريعت      عارف، از ذكر عيوب خلق ساكت، به تقدير قضاي ازلي راضي، از بدعت دور،             
راسخ، از مواضع تهمت دور، بر علم نجات حريص، از اهل غفلت متنفر، به انـدك دنيـا تـابع، از                     
ان                         افعال و اقوال خود خائف، از فضيحت و رسـوايي قيامـت ترسـان، و بـه فضـل و عنايـت ديـ

 .اميدوار
 

 اعتصام عام و خاص
دا و نيـل بـه مقـام        غرض از درك نياز و انجام وظايف، حركت سالك است به سـوي خـ              

ترين وسيله براي نيل به حق، چنگ زدن به فرامين بزرگان ديـن     در اين طريق، عالي   . شامخ توحيد 
 .تاس

واعتَصِموا بِحبلِ اهللاِ جميعـاً و ال       »توصيه قرآن مجيد، اعتصام و تمسك به حبل الهي است           
حبل به معني ريسمان است و به تعبير بزرگان، موجب          . »واعتَصِموا بِاهللاِ هو موليكُم   «و نيز   » تَفَرَّقُوا

 .امان و پيوستگي است
هرچه خداوند متعال براي هدايت خلق و رسيدن او به حق ايجاد نموده، ماننـد فضـايل و                  

امـا برخـي از     . مكارم اخالقي، آيات انفسي و آفاقي، انزال كتب و ارسال رسل همه حبل اهللا است              
انـد، ماننـد حضـرات انبيـاء و      ب تام دارند حبلُ اهللاِ الْمتـين ناميـده شـده    اين موارد كه به خدا تقر     

 .و اهل بيت وحي و قرآن مجيد) ص(اوصياء، حضرات رسول اكرم 
كساني كه تمسك آنها به اخبار و آيات قرآني است و به وعده و وعيد الهي معتـرف و بـه                     

اما افرادي كه عالوه بر آن، خاضعانه بـا         . نداوامر و نواهي او احترام قائلند، داراي اعتصام عام هست         
شان به غير حق تعلـق نگيـرد و رشـته             انقطاع الي اهللا به عوالم باطني توجه نموده، بر آنند كه اراده           

 .اند اتصالشان قطع نشود، داراي اعتصام خاص
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عبرت يعني از صفات زشـت بـه        . از جمله اسباب حصول اين مقام، استبصار از عبر است         

كسي كه حوادث روزگار را ببيند اما از رذيلت به فضيلت نرسـد، او نـه                . ك عبور كردن  صفات ني 
اي اسـت كـه در وادي ضـاللت           صاحب عبرت است و نه اهل تفكر و تعقل، بلكه انسان دنيا زده            

 .سرگردان است
حصـول ايـن    . هـا پنـد گيـرد       ها و ناكـامي     ها بصيرت يابد و از غفلت       سالك بايد از عبرت   

 هركه به حكمت رسـيد او       :اند  چنان كه فرموده  . به وجود عقل و نور حكمت است      بصيرت منوط   
 .را عبرت آمد، و هركه را عبرت حاصل شد گويا از حال گرفتاران واقف است

در حكمـت   . از جمله آثار بارز اعتصام الهي، رسيدن به مقام وحدت و اتحاد قلوب اسـت              
م اتحاد و اتصال درآينـد، در ظهـور آثارشـان           الهي است هرگاه دو علت متسانخ و متجانس به مقا         

تـر    تسريعي آيد و هرچه به مراتب اين اتحاد افزوده شود، اسرعيت در ظهـور معلـول نيـز افـزون                   
اما در صورت تفارق علل يا كاهش مراتب اتفاق، آن اسرعيت و يا تسريعيت خاصيت خود     . گردد

گردد، چه آن علل مثبـت     موديت مي كم حركت مزبور تبديل به جموديت و خ         را از دست داده كم    
بنا به قانون فوق هرگاه يكي از آن علل مثبت و ديگري از علل منفي به شـمار                  . باشند و چه منفي   

آيد، هرگز اتحادي بين آنها حاصل نشده و اثري از آثار معنوي در حركت چنان معلولي به ظهـور                   
 .نخواهد رسيد

 الهـي، آن  كه در اثـر تبعيـت از دسـتورات   بنابراين بر طالب سعادت و خير جاوداني است     
نخيت بـا علـت مثبـت معنـوي        علت مثبت معنوي را در خود ايجاد نمايد تا بتواند با حصـول سـ              

چنين اتصال حاكي   . ديگري كه آثار انوار قدسيه در آن ظاهر و مشهود است، اتصالي به هم رساند              
. دهنـد   فته به راه خود ادامه مـي      از اتحاد است، زيرا هر دو از نور محض علت العلل سرچشمه گر            

 .در اين مقام است كه طي آثار رحمانيه قدسيه ايشان به مرتبة كمال اسرعيت خواهد رسيد
هاي فردي و اجتمـاعي مسـلمين از ميـان خواهـد              با تحقق اتحاد و وحدت قلوب، ضعف      

ني و  ها سبب تقويـت نيروهـاي بـاط         برخي ضعف . اند، ظاهري و باطني     ها بر دوگونه    ضعف. رفت
 .معنوي است و بعضي سبب تضعيف آن مانند تفرقه و پراكندگي قلوب

 تفرقه را انواع و اقسـامي اسـت، از جملـه آنهـا تفرقـه ميـان ظـاهر و بـاطن اسـت، مثـل                          
ــدن، قبــل از آن نيــز ايــن تفرقــه    ــين جســم و روح پــس از مــرگ و خــروج روح از ب  تفرقــه ب

  و روح، تفرقـه بـين روح و جسـم           در نتيجـة ارتكـاب معاصـي و تضـعيف قلـب           . ممكن اسـت  
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. در اين صورت ظاهراً بين آنها اتحاد است و باطناً تفرقه. آيد و نيز مابين قلب و روح به وجود مي     
برد و از درون به وحدت نرسيده، آمادگي اتحاد قلبـي بـا    چنين فردي كه خود در تفرقه به سر مي        

 .ديگران ندارد
، مانند اغلب مواردي كه افراد آشكارا با يكـديگر          نوع ديگر تفرقه ميان ظاهر و ظاهر است       

و باالخره نوع سوم، تفرقه ميان باطن و باطن است مانند آن كـه بـين دو               . اختالف و مباينت دارند   
لسان ظاهري گوياي وحدت در كلمه ولـي لسـان بـاطني،            . نفر ظاهراً اتصال باشد و باطناً جدايي      

! ل وصال اما باطناً مخالف اسالم و اخبار و آيـات قـرآن            ظاهراً كلمات در حا   . مبين اختالف در آن   
 .ضعف كنوني مسلمين در اثر تفرقه و عدم اتحاد قلوب است

هـا    ارتباط وقتي الهي است كه موجب اتحاد قلوب باشد و بر مراتب مقـام معنـوي انسـان                 
ت، ارتبـاط  انـدازي اسـ   ها و در معني عين تفرقه اما آن ارتباط ظاهري كه موجب تفرق دل       . بيفزايد

اندازي بردارد و به مقام توبه و انابـه برآيـد و آثـار     اگر كسي دست از تفرقه    . حقيقي و الهي نيست   
رحماني توبة او روشن گردد، وظيفه ديگران استقبال از اوسـت واالّ بـراي جلـوگيري از افـزايش                   

 .مراتب تفرقه، اولي عدم ارتباط است
چـه  . »و ال تَفَرَّقُوا  « قلبي و پرهيز از تفرقه است        توصيه اكيد خداي تبارك و تعالي به اتحاد       

تفرقـه مسـلمانان را     . ترين لطمه بر پيكر اسالم و مسلمين و سبب شقاوت ابدي است             تفرقه بزرگ 
چنان مضمحل و طفيل بيگانگان گرداند كه ديگر اثري از اسالم باقي نماند و كفار بر آنـان چيـره                    

اندازي   يزند و دريابند كه خصم در تالش گسترش تفرقه        مسلمين بايد از خواب غفلت برخ     . شوند
 .و پايمال كردن حقوق آنان است

حركت اهل ايمان چون از ناحيه باطن است، لذا در تمام امور بايد با اخـالص و اطمينـان                   
زيرا در اخالص، قدرت الهي حاكم اسـت و خداونـد           . قلب به حفظ اتحاد و اتفاق قلبي بپردازند       

 .ه مهم را به بشر كرامت فرموده استمتعال اين دو عطي
بنابراين دعوت بزرگان به اتحاد و اتفاق، هم دعوت به وحدت كلمه است و هم به اتحـاد                  

چنـين  . تـر   تر، موفقيت بيشتر و نيل به كمال سعادت آسان          هرچه اين وحدت قوي   . قلوب و ارواح  
 .هي استاتحادي محصول تربيت قلوب و برخورداري از تعاليم عاليه عارفان ال

 لـذا در مكتـب الهـي اولـين درس          . تحقق وحدت منـوط بـه طـي مراحـل محبـت اسـت             
 تعلــيم عشــق و محبــت اســت و جمعــي كــه محبــت حــاكم بــر روابــط آنــان نباشــد هرگــز بــه 

، تعلـيم   )ص(معلم اول بشـر حضـرت رسـول اكـرم           . رسند و اسمي بي مسمي باشد       وحدت نمي 
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كيمياي محبـت در افـراد      . م محبت وافري داشت   داد و حتي به دشمنان خود ه        عشق و محبت مي   
سنگدل هم تغيرات و تبدالتي معنـوي بـه وجـود آورده، زمينـة اتحـاد و اتفـاق قلبـي را فـراهم                        

 .سازد مي

كند كه انسان از اعمال الهي و حركات معنوي ديگران استقبال كند و بـه                 محبت ايجاب مي  
اهل معرفت عالوه بر آن     .  معنوي آنان گردد   مقام تشويق و تحسين برآيد تا موجب افزايش مراتب        

بينند كه به جبران كمبود معنـوي آنـان           از مشاهدة امتيازات ديگران مسرور شده بر خود وظيفه مي         
 .پردازند

يكي از احكام صادره از محبت اين است كه انسان هرچـه را مـورد پسـند اوسـت، بـراي                     
حكم ديگر آن ايثار و تقدم      . گران نيز روا ندارد   پسندد، بر دي    ديگران بپسندد و آنچه را بر خود نمي       

را اداره كند و اهـل ايمـان را بـه             تواند عالمي   اين دستورات حقيقتاً مي   . خير ديگري بر خود است    
 .مقام اخوت و وحدت رساند، و البته جامع همه آن معاني، تسليم است

ا مراتـب پرهيـز او از   سالك بايد با تفكر و تعقل الهي مراتب تزكيه خود را افزايش دهد تـ  
وقتي منيت و خودخواهي او زايـل       . نواهي و محرمات الهي و سلم و انقيادش به مرتبة كمال رسد           

شود و اختالف و تفرقه از        تفكر حق و باطل معلوم مي       شد و در عالم محبت ساكن گرديد، با كمي        
اگـر  . ليه وحدت نيست  در آن مقام ديگر سليقه نقشي ندارد و مانعي براي تحقق كما           . رود  ميان مي 

امـا در وحـدت     . وحدت قلبي در جمعي تحقق يابد، آنان در واقع يك روح در چند قالب هستند              
ظاهري ولو هزاران نفر گرد هم جمع آيند، بدون طي مراحل محبت و ايثار، آثار الهي و حقيقي از                   

 .آن ظاهر نگردد
زد، زيرا كه موجب تألم     كند كه انسان از خشونت و تندي به شدت بپرهي           محبت ايجاب مي  

آساي   پيشرفت سريع و برق   . »ولَو كُنْت فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوا مِنْ حولِك        «و تفرق قلوب است     
 .بود) ص(اسالم مرهون منطق دلنشين و اخالق نرم و با عظمت حضرت رسول اكرم 

رهيـز از خشـم و      اهميـت پ  ) ع(خداوند متعال در قرآن مجيد در جريان حضـرت يـونس            
ــوده، درس بزرگــي مــي  ــيم و تربيــت و ارشــاد،   غضــب را گوشــزد فرم ــام تعل  دهــد كــه در مق

البته هر غضـبي در پيشـگاه الهـي         . »وذَالنُّونِ اِذْ ذَهب مغاضِباً فَظَنَّ اَنْ لَنْ نَقْدِر علَيهِ        «! غضب چرا؟ 
 غضـب آن   . ادت اسـت  مردود نيست؛ غضبي كه به فرمان عقل و عشـق الهـي حركـت كنـد، عبـ                 

. گشـت  شخصيت با عظمت، الهي صرف نبود وگرنه به آن بال و مشقات و غم و اندوه دچار نمـي    
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بحانَك            »گرچه آن بالهم در حقيقت براي او نوازش بود           سـ اِالّ اَنْـت فَنادي فِي الظُّلُماتِ اَنْ ال اِلـه
 ».اِنّي كُنْت مِنَ الظّالِمينَ

. ها بسيار است اند، زيرا كه شباهت نفس حضرت يونس دانستهبزرگان نفوس طيبه را چون 
بايد . اند آن بزرگوار در دريا به آن زندان مخوف افتاد، نفوس زكيه نيز اسير و محبوس جسم گشته        

ها را تحمل كنند، از خلق بشريت در آيند و به اخالق بـا عظمـت الهـي آراسـته                      شدائد و شكنجه  
م اقرار بر قصور خود برآيند تا مورد استقبال و اعزاز و اكـرام حـق   گردند، مانند آن بزرگوار به مقا  

 .تعالي قرار گيرند
اي اسـت كـه از        هاي آسماني كه موجب احياء قلوب است، نصيب قلوب زكيـه            آري مائده 

قلوب عارفان و واصالن به علت تحمـل رياضـات و مجاهـدات بسـيار               . تنگي نجات يافته باشند   
 .اند  خود به آب رسيدههاي وسيع است؛ آنان در دل

چـاهي كـه بـه آب نرسـيده بـا برداشـتن ظـرف        . بكوش، بكوش به آب رسـي  ! اي سالك 
اما وقتي چاه به آب رسد و آب برجوشـد،          . كوچكي آب از اينجا و آنجا پر نشود و رفع نياز نكند           

 .هرچه از آن برداند، مراتب تطهير آن باالتر گردد
سـيده و در زمـرة آزادگـان و اهـل طهـارت قـرار               عاشقان خدا به توفيق او بـه آن چـاه ر          

هايي كه اتصاالً و باطناً در لباس الفاظ و           هاي آسماني هستند، آن مائده      آنان شايستة مائده  . اند  گرفته
 .گردد معاني عايد قلوب پاكشان مي

اي سالك در اين مسير بايد موانع را يكي پس از ديگري از پـيش بـرداري تـا راه وصـال                      
دارد،   ترين حجاب كه تو را از طي طريق حق بـاز مـي              بدان اولين مانع و بزرگ    . گرددبرتو هموار   

 .از زندان خودي بيرون باش، از هستي مجازي درگذر تا هستي حقيقي را دريابي. خودي توست
مردان الهي كه اين مسير را پيموده و خداوند تبارك و تعالي مأموريت تعليم و تعلم الهـي                  

آنان مدام به مقام توبه و انابه برآمده        . رموده، همة حركاتشان تعليم و تعلم است      را بر آنان عنايت ف    
اي سالك تو نيز بدانان پيوند و بدان كسي كه بـا اميـد الهـي وارد      . اند  در رديف سعداء قرار گرفته    

، » ذَنْـب لَـه   اَلتّائِب مِنَ الـذَّنْبِ كَمـنْ ال      «پذيرد    عالم توبه شود، خداي تبارك و تعالي توبة او را مي          
 .درهاي رحمت او همواره به سوي عاصيان و خطاكاران باز است

 الهي تو شاهدي كه در . در هر حال كه باشيم، مجذوب جمال تو هستيم الهي ما



 213  توكل 

كنيم و در حين ارتكاب هـم   هرگز با جسارت خطا نمي. هاي ما متوجه توست    خطا هم دل  
 .از تو شرم داريم

 از بـاغ وصـال، نسـيم    . تو گريختيم ولي لطف تو در ما آويخـت الهي مقر و معترفيم كه از     
قرب وزيد، باران فردانيت بر گرد بشريت ما باريد، رحمت تو ما را فرا گرفت و درخت اميـد بـه                     

آن رحمتي كه سؤال در او گم گشت، آن لطفي كه انديشه در آن نابود شـد، آن كرمـي كـه                      . برآمد
 . اندازه غايت گذشتوهم در آن متحير گشت، آن فضلي كه از

 اگر سؤال كني عطـا بـر        .اي بندة من اگر طاعت كني قبول بر من        : اي  الهي تو خود فرموده   
جـويي و كـه را    روي، كـه را مـي   اي انسان كجـا مـي     . اگر گناه كني و تائب شوي عفو بر من        . من
 در بري؟ شـفا از مـن، آب   خواهي؟ درد خود را پيش كدام طبيب مي   خواهي؟ حاجت ز كه مي      مي

جوي من، راحتي در كوي من، طرب در طلب من، انس با جمال من، سرور به بقاي مـن، شـادي               
 .به لقاي من

 .درود بر محبوبين الهي كه مراحل اين طريق را پيمودند و به آمال خود موفق شدند
 

 تأليف قلوب به نظرحق
 تمركـز  جمـع واقعـي،  . كند كه همه بايد جمع واحـد شـوند          مكتب اسالم چنين تربيت مي    

 .كامل روحي است و بر عكس، تفريق عبارت است از تشتت و پراكندگي افكار
تمركز روح به صورت دسته جمعي از ميان بردارنده هر مانعي است، لـذا اسـالم مـردم را                   

جمـع ظـاهري اثـر      . نمايد كه سعادت ابدي خود را در تمركز كامل روحي بدانند            چنان تربيت مي  
 .به اتفاق، اتفاق باطني است نه ظاهريندارد و عمده دعوت اسالم 

انـد    تمركز كامل روح موقعي است كه نظر خاص الهي با آن همراه گردد، چنان كه فرموده               
قـرآن  . رو بايد اول متوجه به خالق لم يزلي و نور محـض ازلـي شـد                 ، از اين  »يد اهللاِ مع الْجماعةِ   «

زمين است و مثال نورش، شبيه چراغـي اسـت          ها و     فرمايد كه خداوند متعال نور آسمان       مجيد مي 
اي از شعاعش بـا مركـز    او آن كانون معنوي هستي است كه هر نقطه        . كه در چراغداني قرار گرفته    

 آن نور ازلي در عين حال كه مركز فضاي عـالم اسـت،   .مساوي است و تمام موجودات از اوست    
ودهاي عالم امكان و منافذ مشكات      گردد كه انوار آن از خالل تار و پ          محيط عالم هم محسوب مي    

اوست كه قادر به زدودن موانع و تنوير و         . نمايد  هاي رنگارنگ موجودات تابش مي      جهان در آئينه  
 .باشد تأليف قلوب مي
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ينَ قُلُـوبِهِم لَـو اَنْفَقْـت مـا فِـي              «فرمايد    خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد مي        بـ اَلَّف و

هـاي آنـان       او بـين دل    :« اَلَّفْت بينَ قُلُوبِهِم و لكِنَّ اهللاَ اَلَّف بينَهم اِنَّه عزيزٌ حكـيم            الْاَرضِ جميعاً ما  
توانسـتي آنـان را بـه هـم      كردي، نمي   الفت افكند، اگر تو همه آنچه را كه در زمين است انفاق مي            

 .قتدر و حكيم استالفت دهي، وليكن خدا بين ايشان الفت برقرار كرد كه او حقيقتاً م
زيرا كسي كه از ديگري كراهتي دارد، در        . درك و فهم اين آيه در اولين وهله مشكل است         

قبال مژدة دريافت پاداشي بزرگ، حاضر است آن را فراموش نمايد بلكه تبديل به الفت و محبـت       
هاي زمين هم     فرمايد كه حتي با انفاق تمام ثروت        اما خداوند متعال خطاب به پيامبر خود مي       . كند

 .پذير نبود اين كار براي تو امكان
وقتي الفت يا كراهت نتيجه عوامل ظاهري است، تعويض بلكه تبديل آن به سهولت انجام               

كند، ولي  مثالً اگر سائلي موفق به دريافت احسان نگردد، با نظر كراهت به طرف نگاه مي            . گيرد  مي
اما گاهي الفت يا كراهت ناشي . گردد زاري مي با اجابت درخواست او آن كراهت تبديل به سپاسگ        

از عاطفه و يا قواي منفعله و نتيجه عوامل و اسباب ظـاهري مكـرري اسـت كـه در اعضـاء بـدن          
در هر دو حالت، اين كراهـت شـباهت         . كند  مخصوصاً در مغز و قلب، تغييرات عضوي ايجاد مي        

ت كـه در عضـوي زنـده صـورت          با غرايز طبيعي دارد و اساس آن، تغييـرات شـيميايي اسـ              تامي
 .گيرد مي

و روحي بي درمـاني ايجـاد         اين تغييرات در صورت تكرار، تقويت يافته و امراض جسمي         
شـود و   تـرين محـرك تشـديد مـرض مـي      كند و بسا كه يادآوري آن عاطفه يا كراهت، بـزرگ          مي

 .اش بكوشد، موفق نگردد شخص هر اندازه در تغييرات عاطفه
ي كه هر روز فرزند خود را تحـت شـكنجه و عـذاب ديگـري بينـد،                  به عنوان مثال، مادر   

اين امر در   . امكان ندارد كه كراهت او تبديل به محبت گردد، ولو از دست آزار دهنده احسان بيند               
اثر تغييرات عضوي است كه در اعضاء حادث شده و مانع از حصول محبت نسـبت بـه شـخص                    

و ديگري اسـت تـا آن را تبـديل بـه درك و شـعور             او محتاج تغيير عضو به عض     . آزاردهنده است 
او مانند كسي است كه حس مخصوص خود را از دست بدهد، كه تا آن را بـه كـف             . ديگري كند 

اين است غرض آيه كريمـة فـوق، زيـرا          . بهره است   نياورده از احساس مخصوص به آن حس بي       
د كه حضرت رسـول اكـرم   آفريدن عضوي جديد و يا استرداد حس از دست رفته، قطعاً امري نبو           

ــروت ) ص( ــة ثـ ــاق همـ ــا انفـ ــد    بـ ــام آن باشـ ــه انجـ ــادر بـ ــان، قـ ــين آنـ ــا بـ ــاي دنيـ  .هـ
ح در  كريمه  آيه  بساين  اكنون  ت و  است  قرآني  معجزات  و يكم  نشمندان  دا از   اري 
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 انـدكي تفكـر در      .انـد   گونه تغييرات عضوي نشده     نظر دربارة عواطف، متوجه اين      محققان صاحب 

 .نمايد مت قرآن مجيد را بر ما روشن مياين زمينه، حكمت و عظ
ترس سخت ناگهاني، گاه آثارش به قدري شديد است كه سبب سفيدي موي سر، مـرض                

طـور گـاهي كراهـت      همـين .پذير نيست بهق و يا اضطراب و رنج دائم گشته و در مواردي درمان       
پذير نبـوده و    عالجكند كه حتي بعد از زايل شدن علت، باز هم مستمر، تغييرات عضوي ايجاد مي  

 .برگشت آن به حالت طبيعي، فوق طاقت انسان است
بنابراين سالك بايد همواره بر عجز خود مقر و معترف باشد، از كبر و غـرور و خـودبيني                   
اجتناب كند، در برابر عظمت پروردگار متعال خاضع و خاشع باشد تا مشمول لطف و نظر خاص                 

 .ور گردد علهحق شود و عشق الهي در كانون قلبش ش
عاشقان حق از الست مست آمدند و از بادة الست سرمست آمدنـد، كـه مشـتاق و عاشـق                    

چنان كه اگر قطرة روغني را زير دريا و ميان گل نهند، بـه              . وطن اصلي خويشند و با دنيا نياميزند      
ب تدريج از آن گل جدايي جويد و به آن همه آب نياميزد، اگر فرصتي يابد به يك ساعت روي آ                   

ولي اگر قطرة ديگري روغـن      . آيد و جملگي آب را زير قدم آرد و بدان همه جواهر التفات نكند             
يابد، دست موافقت بر گردن مرافقت اندازد و اگر از دولت وصال، شرر آتشي يابد خود را فـداي     

 .آن سازد
دايي بـا  اي از درياي دنيا هستند، زود با دنيا درآميزند ولي ارواح خـ  نفوس انساني كه قطره 

اگر از دولت وصال شرر آتش تجلي حق بينند، به همگـي وجـود در او آويزنـد و                   . آميزند  آن نمي 
جان خويش را بذل او كنند، بسوزند و از اين سوختن بوي خدايي برخيزد و مشتاقان را سرمست                  

 .گرداند
 چنان كه آتش بر عود مبارك است كه بوي نهفته او را آشكار سازد، آتش تجلـي حـق بـر                    

هـا چـه     عزت عود از آتش است، اگر آتش نبود ميان عود و ساير چوب            . مشتاقان نيز مبارك است   
سـوزد و ايـن سـوز هرچنـد           تفاوت بود؟ عود وجود عارفان در آتشي كه بر او مبارك است، مـي             

 .سازد بيشتر باشد، دل مشتاقان را نيز بيشتر مي
ن بعد از قرآن مجيد و حـديث        سخنان ايشا . سعادت ابدي در عمل به سخنان عارفان است       

زيرا سخن ايشان نتيجة حال است نه ثمـرة قـال، از            . هاست  نبوي و برگزيدگان او، باالترين سخن     
 .عيان است نه از بيان، از اسرار است نه از تكرار، از جوشيدن است نه از كوشيدن

 آتش  جان عارفاني كه به كلي شجرة وجود انساني خود را چون عود در  الهي ترا به
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 .عشق تو سوختند، اين سوختن را بر همة مشتاقان و آرزومندان نصيب فرما
 توكل و آرامش قلبي

 يعني انسـان خـود را بـه         .كلمة اسالم از سلم، ضد ستيز به معني بندگي و فرمانبري است           
 .آئين ايزدي بسپارد و در مقابل، نعمت آرامش و سكون دل بيابد

به فرمودة عارفان، بشـر از  .  طالب صلح و امنيت است     به موجب آموزش قرآن، بشر طبيعتاً     
زند تا از آن رها شـده، بـه           يك اصل پاك جدا شده و در گرداب جهان مادي افتاده دست و پا مي              

 .صورت نخستين كه تجرد و پاكي است برگردد
دين حق آن است كه مطابق فطرت و طبيعت بشر باشد تا به آساني آن را بپذيرد و سـبب                    

رو اسالم با اموري كه مافوق يا مادون طبيعت بشر باشد، مخـالف اسـت و                  از اين . گرددتكامل او   
اسالم ذهن بشر را از ماديات قطع نكـرده  . پذيرد نشيني و رهبانيت را نمي دوري از جامعه و گوشه 

سازد تا از راه علـوم مـادي او را بـه شـاهراه تجـرد رهبـري          بلكه به اندازة لزوم به آن مشغول مي       
چه در اين دنيا قطع تعلق از ماديـات نـاممكن اسـت، منتهـا               . د، يعني از مجاز به حقيقت برد      نماي

 .امتياز در كميت و كيفيت ارتباط با آن است
انهماك بشر در ماديات براي طلب آرامش دل است ولي او به جنبة ضـعيف كـه تـرس و                    

آمـوزش  . گـردد   ون مـي  قراري او افـز     وهم است، متوسل شده لذا برعكس مقصود، پريشاني و بي         
كند   دهد و معالجه درد روحي را بر طبق آئين طبيعت مي            اسالم چنين روح مضطرب را آرامش مي      

 .تا به آرامش دل كه خواست فطرت اوست، نايل شود
هاي فكري بـه سـر        افرادي كه فاقد ايمان و توكل به خالق كائناتند، در تشويش و ناراحتي            

زادگـان واقعـي، داراي       اما اهل ايمـان، آن نجيـب      . بختي آنهاست برند و اين از عوامل اصلي بد        مي
انبـوه تحقيرهـا و   . روحيه قوي و نيرومندند و زبوني و فرومـايگي بـه حـريم جانشـان راه نـدارد                 

. هاي پي در پي قادر نيست كه استقالل و شخصيت آنها را از بين برده و مأيوسشان نمايد                   شكست
هاي حوادث مقاومـت      در مقابل طوفان    ق، همانند سد محكمي   نيرو و نور ايمان در ضمير مردان ح       

 .كند مي
ايمان از لذات معنوي و متعالي محرومند، اما عارف الهي كه تمـام امـورش بـراي                   افراد بي 

ــت      ــذتي اس ــراي او ل ــدامي ب ــت و اق ــر حرك ــت، در ه ــن اس ــرفت دي ــق و پيش  حضــرت . ح
 رد كسـي را كـه خيرخـواه همگـان          خداونـد متعـال دوسـت دا      : فرمايد  مي) ع(مولي الموالي علي    

 دارد، لذتي برتر از تمام لذات او  استفادة جامعه را بر منافع خود مقدم ميفردي كه . باشد
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 .ها و ناماليمات باشد گردد ولو در ظاهر متحمل ناگواري را عايد مي

هاي روحي و رواني مردم از نيروي         ها و بيماري    پيشوايان مقدس آسماني براي درمان عقده     
و دقـايق     آنان در اين مبارزه مقدس از تمام مباني علمـي         . كردند  شفابخش علم و ايمان استفاده مي     

اَال بِـذِكْرِ اهللاِ    «دادنـد     هاي ناراحت را شفا مي      نظير ايمان، دل    رواني بهره گرفته با تكيه بر قدرت بي       
 ئِنُّ الْقُلُوباي روانـي بـر عمـوم دانشـمندان         هـ    امروزه نيز تأثير مهم ايمان در بهبود بيماري        .«تَطْم

جهان به اثبات رسيده و روانپزشكان با استفاده از اين نيـروي معنـوي بـه نتـايج درخشـاني نايـل           
 .اند آمده

تـرين مرتبـة     ميزان بهره مندي از توكل به حق تعالي به نسبت مراتب ايمان اسـت و عـالي                
 . ايمان در مرتبة كمال هستندبرخورداري از لذات واقعي، از آن عارفان الهي است كه صاحبان

تطهير قلب از اعتماد به خلق، يكي از ابواب بزرگ معرفت و از شؤون توكـل اسـت و در                    
صاحب توكـل   . از شرايط ايمان شمرده شده است     » و علَي اهللاِ فَتَوكَّلُوا اِنْ كُنْتُم مؤْمِنينَ      «آية شريفه   

 .مقام بسيار وااليي در پيشگاه الهي دارد
خداوند تبارك و تعالي در يكي از كتب سماوي چنين          : دق عليه السالم فرمود   حضرت صا 

ام سوگند، هـركس از غيـر مـن آرزويـي      به عزت و جالل و بزرگواري و مقام سلطنت      «فرمايد    مي
كند، او را به ناكامي كشانم و جامة خواري بر اندامش كنم و از مقام قرب خود به كناري زده و از              

 .موصل خويش دورش ساز
ها بـه دسـت       ها به جز من از ديگري آرزومند است؟ و حال آن كه سختي              آيا او در سختي   

كوبد؟ و حال آن كه كليـد         آيا به غير من اميدوار است و با پنجة خيال در ديگري را مي             . من است 
چه كسـي در    . در خانة من به روي كسي كه مرا بخواند باز است          . درهاي بسته به دست من است     

 خود مرا مورد آرزوي خويش ساخت كه من او را به آرزويش نرساندم؟ و چه كسي                 هاي  مصيبت
 در پيشامد بزرگي كه براي او كرده بود، به من اميدوار شد كه من اميد او را از خود بريدم؟

هايم را با فرشـتگاني كـه بـا     من آرزوي بندگانم را در خزانه غيبم نگهداري كردم و آسمان         
ه تسبيح من مشغولند پر كردم و به آنان دستور دادم كه درهـاي اجابـت را                 ناپذير ب   نيروي خستگي 

 .ميان من و بندگانم نبندند، ليكن اكثر بندگان به گفته من اعتماد ننمودند

داند كه جز مـن احـدي         هاي من بر او شبيخون زند، مگر نمي         كسي كه مصيبتي از مصيبت    
ــردن آن نيســت، پــس چــرا آن مصــيبت ز   ــه برطــرف ك ــادر ب ــن  ق ــل اســت؟ اي ــن غاف  ده از م
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من بودم كه آنچه را از من نخواسته بود به او عطا كردم، سپس آنگاه كه دادة خود را از او باز پس            
 .گرفتم از من باز نخواست و از ديگري خواستار شد

مگر آرزوها در نزد من متوقف نيست؟ جز من كـه بـه آرزوهـا پايـان بخشـد؟ اگـر اهـل                       
ه يكباره دست اميد و آرزو به سوي من دراز كنند و مـن بـه هريـك از               ها و زمينم همگي ب      آسمان

اي از ملك من كم نشود، چگونه كم شـود ملكـي كـه مـن                  آنان به اندازة آرزويشان عطا كنم، ذره      
 »!خود قيوم و سازندة آنم؟

بايد كه در همة كارهايت به خدا توكل كني و هرچه           : فرمايد  مي) ع(حضرت موسي كاظم    
ز او راضي باشي و بداني كه خداوند متعال هيچ خير و فضلي را از تو دريغ نكند و نيز                    با تو كرد ا   

 .بايد بداني كه حكومت در امور با خداست
اي است از ثمرات شجرة طيبه توحيد كه در قلب انسان ريشه              بنابراين روايات، توكل ثمره   

يقي به مشام او نخواهد رسـيد و        دوانده، و تا كسي به اين مقام نرسد بويي از توحيد عرفاني و حق             
 .راهي به محفل قرب و مجلس انس نخواهد داشت

ايمان كه پاية توكل است كسي راست كه از اقرار به زبان و تصديق عقلي گذشته به حريم                  
اين ايمان . با قلم عقل بر لوح دلش نگاشته شود» ال اِله اِالَّ اهللاُ«قلب وارد شده باشد و كلمة مباركه   

تقواي تام و مجاهدات و رياضات شرعي است تا در اثر آنها انشـراح صـدري بـه سـالك     مستلزم  
آنگاه در پرتو حق ببيند كـه فاعليـت مطلقـه           . اش محل اشراق نور توحيد گردد       دست دهد و سينه   

چون ايـن حـال   . دار وجود در انحصار ذات اقدس الهي است و او متفرد در ابداع و اختراع است             
يابـد كـه همـه        د، به غير او اميد نبسته و جز او ثقه و اعتماد ننمايـد و مـي                در قلب او منكشف ش    

  .ها و زمين استقالل نيست اي را در آسمان مسخر قدرت اويند و هيچ ذره
حقيقت توكل آن است كه انسان از روي اختيار برخيزد و خيمه رضـا و تسـليم بـر كـوي              

فردا .  نهد تا از پردة عزت چه آشكار شود        قضا و قدر زند، و سر مطالعت بر مطالع مجاري احكام          
چون هنگام بار رسد و سؤال كنند، از آنان كـه بـر مقـام توكـل اسـتقامت ورزيدنـد و در منـازل                         

 .عبوديت، صدق به جاي آوردند نيز سؤال كنند، لكن سؤال تشريف نه سؤال تعنيف
 از دنيا بگسلد   پس طالب حقيقي بايد دامن همت بر كمر زند و تا ممكن است پيوند دل را               

و ريشه محبت دنيا را قطع يا اقالً سست نمايد تا از خطرات و عواقب وخيم آن كه بـر بـاد دادن                       
 .ايمان و آشفتگي امور دنيا و آخرت است محفوظ و در امان باشد
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كسي كه از لذات دنيوي چشم بپوشد و طالب لذايذ حاصله از حكمت شود و نفس خـود             
يش دهد، در همة اوقات مهياي مسافرت به عالم آخرت بوده و مـرگ  هاي روحاني آرا  را به زينت  

 .را استقبال خواهد كرد، حصول اين مقام جز با تعقل ممكن نيست
عارفي گويد پس از آن كه به مالحظه و مداقّه در اشياء خود را خسته كردم، انديشيدم كـه                   

 چه نظركنندگان به خورشـيد  .شود، بر من نيز وارد گردد مبادا آنچه بر راصدين كسوف حاصل مي      
لذا ترسيدم كه اگـر اشـياء   . اگر بي احتياطي نموده و حايلي در ميان ننهند، ممكن است كور شوند       

را با چشم تن بنگرم و براي درك و شناخت آنها حواس ظاهري خود را به كار بـرم ديـدة عقلـم                 
دي بـدين وسـيله ادراك      پس دانستم كه بايد به عقل رجوع كرده و حقيقـت را تـا حـ               . نابينا شود 

البته گرچه تمثيل فوق ممكن است كامالً صحيح نباشد و معتقد نيستم كه سنجش عقالنـي                . نمايم
امور به مثابة نگرش از وراء حايل و حجاب باشد، ولي نگريستن به عوارض اشياء، نزديك به اين                 

 پايـه و اسـاس بگيـرم،    لذا عقل را برگزيدم و بنا را بر اين گذاشتم كه احسن وجوه را        . حال است 
 .آنچه را كه بهتر يافتم، حقيقت دانم و آنچه را كه با نيكويي موافق نبينم، غلط و خطا پندارم

خـداي  . سالك الهي بايد همه اعمال خود را بر وفق علم و ارادت و حكمـت انجـام دهـد     
بقَت كَلِمتُنـا لِعِبادِ      «فرمايـد     تبارك و تعالي در قرآن مجيد مي       سـ لَقَـدـلينَ   ورْسدر ايـن آيـه     . »نَـا الْم

»تسبقت علم آن است كـه پـيش از كـرد،           . علم، ارادت، حكمت  : مشتمل بر سه اصل است    » كَلِم
سـبقت  .  سبقت ارادت آن است كه آنچه دانست كـرد، خواسـت كنـد             .بايست كرد   دانست كه مي  

 .حكمت آن است كه آنچه كرد، راست كرد و به سزا كرد
اين تويي كه بايد از ناآمده بيانديشي و گذشـته را يـاد             . ت و گذشته ياد   او را ناآمده نقد اس    

او را گذشته نبايد ياد كرد كه آن در علم اوست، و از ناآمده نبايد انديشيد كه آن                  . كني و نگهداري  
 .در حكم اوست، و نبايد نگهداشت كه آن در ملك اوست

 اسـت كـه وزن در       فعـل بـر صـواب آن      . حكمت فعل بر صواب است و نطق بر صـواب         
نطق بر صواب آن است كه هر سخني را به جاي           . معاملت نگاهداري، مخصوصاً در معامله با حق      

 .خود نهي و آن را به همانندش پيوند دهي، و آخر هر سخن را به آغاز آن متصل گرداني

حكمت سراج منيري است كه خداي تبـارك و تعـالي           : فرموده) ص(حضرت رسول اكرم    
هرچه گويد به نور آن حكمت گويد، هرچه بشنود بـه نـور آن حكمـت          . نهد  كر مي در دل اهل تف   

 .شنود، هرچه بيند به نور آن حكمت بيند
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اگر مراتب تفكر و تعقل الهي كسي به كمال رسـد، خـداي تبـارك و تعـالي او را از علـم                       
مـت  حكمت برخوردار فرمايد و در رديف عاشقان جمال قرار دهد؛ عاشقان جمال حق، اهل حك              

 ساعتي تفكر برتر از عبادت هزار ساله        .نمايد، تفكر الهي    قرآن مجيد اتصاالً توصيه به تفكر مي      . اند
اهـل قضـاوت    . خوشا بر اهل تفكر كه آينده نگرنـد       . بلكه برتر از عبادت ثقلين معرفي شده است       

 .بايد اهل تفكر باشند؛ بدا بر حال آن قاضي كه از عقل الهي محروم شود

دهـد،    ه معلول عقل ظاهري باشد، فاقد ارزش است و نتـايجي كـه ارائـه مـي                اما تفكري ك  
قبل از اقدام به هر كاري بايد بـا تفكـر           . رو نبايد بر عقل ظاهري متوقف شد        حقيقي نيست، از اين   

بايد از ضرر كثير اجتناب ورزيد و به امري اقدام كرد كـه در آن               . خير و ضرر آن را محاسبه نمود      
ر اقدام به كاري كه هم مشتمل بر خير كثير است و هم ضرر يسير، طوري عمل                 د. خير كثير باشد  

رسـاند و مراتـب    چنين تفكري انسان را به حكمت مـي     . كرد كه آن ضرر يسير هم به ظهور نرسد        
مقام باطني هـركس    . گرداند  توكل سالك را باال برده، او را به كمال انقطاع از ماسواي حق نايل مي              

 .يزال به نسبت مراتب انقطاع اوستدر پيشگاه خداي ال

از مقـام سـؤال، انديشـه       . سفر قيامت بس طوالني است، زاد تقوي گرفتن بايـد         ! اي سالك 
عقبة صراط بس باريك و تند است، طاعت را مركـب سـاختن و دسـت از معصـيت                   . داشتن بايد 

دار و  ت كار انديشـه   اي سالك از عاقب   . معصيت به نقد كرده و توبه به تأخير انداخته        . برداشتن بايد 
 .بيش از اين خود را تخم حسرت و ندامت مكار و وقت خويش را غنيمت دار

روزگار جواني را مغتنم شمار كـه       . اي سالك، آگاه باش كه مراتب انقطاع تو به كمال رسد          
 عظيم كه از خواب غفلت اين آيه شريفه تنبيهي است. »و منْ نُعمرْه نُنَكِّسه فِي الْخَلْقِ اَفَال يعقِلُونَ     «

حضـرت  . بيدار شويد و روزگار جواني را غنيمت شماريد و عمل كنيـد پـيش از آن كـه نتوانيـد                   
جـواني قبـل از پيـري،       :  پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمـت بشـماريد           :فرمود) ص(رسول اكرم   

 . از فقر، حيات قبل از موت و فراغت قبل از اشتغالغنا قبل, صحت قبل از سقم

و «يد بدانيم تا سير در معاني قرآن ما را حاصل نشود، به مقصد و مقصود نخواهيم رسيد                 با
قرآني كـه نـه بـر اوزان اشـعار عـرب            . »ما علَّمناه الشِّعرَ و ما ينْبغي لَه اِنْ هو اِالّ ذِكْرٌ و قُرْآنٌ مبينٌ             

 يب خداست، كه است، نه مشابه سخنان آفريدگان، بلكه برهان نبوت و رسالت حب
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 .»بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْم«ها  ها برآمد نه از راه ديده از راه دل
اً     «البته كالم خدا و بزرگان در كسي مؤثر است كه حي باشد              يــنْ كـانَ ححـي دربـاره    . »م

تواننـد   ه دالن مؤثر است، ايشان مياي حبيب من، انذار تو بر زند  . انسان، كمال ايمان و عقل است     
كفار و جهال، مرده دالنند و در رديف مردگان به شمار آيند و از انذار و                . مند گردند   از پند تو بهره   

اي سالك بكوش مراتب معرفت خـود را نسـبت بـه توحيـد بـه كمـال        . پند تو برخوردار نگردند   
باش كه سـعادت ابـدي تـو در پيـروي از            از تعاليم عاليه بزرگان و حضرات اولياء غافل م        . رساني

 .ايشان است
. »فَسبحانَ الَّذي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شَيءٍ و اِلَيهِ تُرْجعونَ«خداوند متعال به حبيب خود فرمود 

كلمة سبحان، كلمة تعظيم و اجالل خداي تبارك و تعـالي و تنزيـه و تقـديس او از هـر عيـب و                        
 .نقصي است

تنزيـه  .  كلمة مقدس سبحان به دو معني آمده، يكي تنزيه و ديگري تعجـب             در قرآن كريم،  
فَسبحانَ «و  » سبحانَ اهللاِ عما يصِفُونَ اِالّ عِباد اهللاِ الْمخْلَصينَ       «مربوط است به ذات اقدس باريتعالي       

بحانَ الَّـذي   «و معني تعجب مربوط اسـت بـه افعـال خداونـدي     . »الَّذي بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شَيءٍ   سـ
 .»اَسري بِعبدِهِ

اي راهروان طريق حق، بكوشيد خويش را مظهر صفات خدا گردانيد، به طوري كه مظاهر               
معاني سبحان در هر مرتبه در شما به مقام تحقق رسد تـا بتوانيـد در حـد كمـال از ارزاق بـاطني                      

م مغْفِـرَةٌ و رِزقٌ           لِيجزِي الَّذينَ آمنُوا و   «مند گرديد     خداوند متعال بهره   لَهـ الِحاتِ اُولئِـكمِلُوا الصع 
كَريم». 

الهي چه عنايتي و چه مرتبت و درجتي باالتر از اين كه در دارالشفاء رحمـت خـود جـان                    
خـدايي كـه پاسـخ      . اي دانندة آشكار و نهان، اي فريادرس فرياد كنندگان        . خستة ما را درمان كني    

خدايي كـه در ازل     . ا و درماندگان را به وفا، دعا كنندگان را به عطا          گويد كوشش بندگان را به جز     
 .احسان او، در حال انعام او، در ابد افضال او

اي خداي مهربان، آيا اين خبر درست است كه چون مؤمنين فردا به بهشت روند، بعضـي                 
خوردار گردنـد؟  هاي بهشت بر از زواياي بهشت خالي مانَد و تو خلقي نو آفريني تا آنان از نعمت            

هـاي تـو      الهي باور كردني نيست كساني رنج ناديده و به مقام طاعت و عبادت درنيامده از نعمت               
هـاي   اند، از نعمـت   ها زحمت كشيده و دل بر كرم تو بسته          برخوردار گردند، لكن بندگاني كه سال     

 !تو محروم مانند
 اي  ارگان جز تو چارهاي چارة بيچ. پناهان جز تو پناهي نداريم الهي، اي پناه بي
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 .اي اجابت كنندة دعاي از همه بريدگان، اي گنجينه فقيران. نداريم

گوييم، ولي دل ما آرزوي       ذكر ترا مي  . توانيم  الهي مشتاقيم كه همواره ذكر تو گوييم اما نمي        
. يابـد هاي ما جز با ذكر تو اطمينان ن         الهي ذكر خود را بر ما تعليم فرما كه دل         . ذكر ديگري را دارد   

 .هاي ما جز با ياد تو، جز به لقاي تو آرام نگيرد دل

اين سوز و گداز را     . نشاند  الهي تشنة آب جمال توييم، اين تشنگي را جز وصالت فرو نمي           
اي آرزوي  . گرداند  الهي حسرتمان را جز نسيم رحمت تو زايل نمي        . سازد  جز لقايت خاموش نمي   

 .دل مشتاقان، اي منتهاي آمال عاشقان
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 رضا ثمرة محبت

پـس شـرط    . از حاالت عارضه بر اهل سلوك تا رسيدن به كعبه مقصـود، حـال رضاسـت               
است براي كساني كه قصد رجوع به او دارند، چه به وسيله عبادات و طاعـات و چـه بـه وسـيله                       

 .ن كه اول مقام رضا را محكم و استوار نمايندسلوك در طريق مجاهدات و رياضات، اي

ها و نارضايتي امروز بشر، ثمرة اعمال و افكار گذشـتة ايشـان               ها و بدبختي    اغلب گرفتاري 
طور همه حوادث عالم در       چنان كه درخت در درون هستة خود بالقوه موجود است، همين          . است

ي علـل خـود هسـتند هرچنـد         اين حوادث، تظاهرات خـارج    . توي علل خود موجود و مندرجند     
 .ظاهراً شباهتي از حيث شكل و طبيعت و شدت و ضعف ميان علل و معلوالت آنها ديده نشود

افشاند و فردا بدون ترديد، ثمرة آنها را          هاي نو مي    انسان هر دم با اعمال و افكار خود تخم        
ول به علت ناتواني از     اكثر عق . درود كه ديروز كاشته است      غالباً هركسي امروز آن مي    . خواهد ديد 

هاي فردي و اجتماعي خـود، حيـران و متعجـب مانـده از فـرط                  ها و گرفتاري    درك علل ناراحتي  
اما در نظر مرد بينا دل كه با چشـم   . كنند  ناداني و درماندگي، عدالت و حكمت خدائي را انكار مي         

ه هركس رنجي   بيند، همه مبني بر عدالت و حكمت محض است و ب            بصيرت، اسرار خلقت را مي    
رسد كه شايسته آن است، و اگر هم از طريق آزمايش و يا مصلحت، رنجي رسد، بدون مكافـات                   

 .نماند

 بنابراين مانع درك حقيقت، فقدان بصـيرت و قصـور عقـل بشـر اسـت، وگرنـه سـاحت                    
 آري بشـر از يـك سـو اسـرار          . با عظمت باريتعالي از هرگونه آاليش ظلـم پـاك و مبـرّي اسـت              

 افشـاند،   فهمد و از سوي ديگـر هـر لحظـه از سـر نـاداني تخـم بـدي و سـتم مـي          ميخلقت را ن 
 ها دير يا زود روئيده و نتيجه خود  غافل از اين كه به موجب قانون ازلي طبيعي، اين تخم
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 .سازند را ظاهر مي
داند آنچه از ناحيه دوست       اما سالك حقيقي در پرتو معرفت به عدالت و حكمت الهي، مي           

 .موجب سعادت اوست، لذا راضي به رضاي اوسترسد،  مي
مقام رضا، همان خشنودي است به آنچه خداي رحمان مقرر فرموده، و سرور قلب اسـت                

سالك طريق حق نخواهـد و اراده نكنـد غيـر آنچـه را كـه خـدا                  . بدانچه از نيك و بد به او رسد       
اگر چنين نباشد با مقام رضا      خواسته، اين است كه عارفان راه حق آن خواهند كه او خواهد، زيرا              

 .پس محب و عاشق حقيقي آن خواهد كه محبوب و معشوق او خواهد. منافات خواهد داشت
در حقيقت فناء اراده در ارادة حق تعالي، همان         . شود  مقام رضا بدون فناء اراده حاصل نمي      

نفساني كه  شود مگر به ترك حظوظ        فناء اراده حاصل نمي   . فناء صفت است در صفات حق تعالي      
كسي كه در مقام رضاست، تابع هوي و هوس نگـردد و            . اين معني براي عوام بسيار مشكل است      

سخت ترين رياضات را تحمل كند؛ اصل رياضت منع نفس حيواني است از انقياد قوة شـهويه و                  
 .غضبيه

بالجمله رضا همان رضايت است به آنچه خدا خواسته كه آن ثمرة محبت اسـت و الزمـة                  
دم انكار است بر خواستة خدا، اين است كه عارفان طريق حق، نخواهنـد غيـر آنچـه خـدا                    آن، ع 

 .خواهد، چه در ظاهر و چه در باطن، چه در دل و چه در قول و چه در فعل
اهل ظاهر را مطلوب آن بود كه خدا از ايشان راضي باشد تـا از خشـم و عقـاب او ايمـن         

و . »رضِي اهللاُ عنْهم و رضُوا عنْـه      »كه از خدا راضي باشند      گردند، اما اهل باطن را مطلوب آن بود         
آن چنين باشد كه هيچ حالي از حاالت مختلف مانند مرگ و زندگي و فنـاء و بقـاء و مشـقت و                       

دانند كه صدور همه از اوست و بر غيـر ارادت و مـراد                راحتي، مخالف طبع ايشان نباشد، زيرا مي      
 .او مطلبي اختيار نكنند

ر كسي كه تساوي حاالت مختلف در طبعش راسخ گردد، آن خواهد كه خدا خواهد، لذا ه
اي    خداوند متعال آنگـاه از بنـده       .اند هرچه او را آيد بايد، پس هرچه او را بايد آيد             بزرگان فرموده 

پس حقيقت لذت معنوي براي عرفـاي       . راضي شود كه حاالت مختلف نسبت به او مساوي باشد         
زيرا كه ايشان را بايست و نبايست نباشد و همه بايسـت و نبايسـت بـه ايشـان                   . طريق حق است  

رو عارفان كوي وصال نه بر هيچ حادثي، مبتهج و نه بـر هـيچ فـائتي متأسـف                     از اين . بايست بود 
 .گردند، و اين محصول عشق است

 خوشا بر حال اهل رضا، آن عاشقان جمال ازلي كه خداي تبارك و تعالي گوهر 
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عشق ركن اساسي براي رسـيدن      . از فضل و رحمت خويش بر آنان ارزاني فرمود        عشق را   
  .به معشوق است

اي دل، صالي عشق ده، يادآور حضرت داوود پيامبر را كه با صداي خوش خود چگونـه                 
اي عاشق خدا بردار كالم خدا را و        ! نمود  گرديد، برگ درختان را زرد مي       آب را از جريان مانع مي     

نشـان كـه عاشـق را بـه      عشق دارويي است از عالم بي. لب، زبور عشق تالوت كن   بر دردمندان ط  
 .براي رسيدن به هر مطلوبي، كمالي است و كمال رسيدن به وصال، عشق است. كمال رساند

گـردد، از سـه       اند وجد و سرور باطني كه موجب آگاهي و بيداري دل مـي              بزرگان فرموده 
از طريـق نظـر در        دومي. ريق استماع مقاالت و كالم است     اولي به ط  . سمع، نظر، فكر  : طريق است 

درِك در درجـة اول، عقـل             . از طريق تفكر در آيات الهي       سومي. اخبار و روايات   در ايـن مقـام، مـ
در درجة دوم، روح است و در ادراك او نقش مؤثر نـه از آن عبـارات و                  . است به هرچه رو آورد    

 آري وجـد و سـرور واقعـي در پرتـو معرفـت بـه       .ستالفاظ، كه از آن نور الهي و صفاي باطن ا       
  .حقيقت قرآن است

تَبارك الَّذي جعلَ فِي السماءِ برُوجاً و جعلَ فيها سِراجاً          «فرمايد    خداوند تبارك و تعالي مي    
در اين آيه شريفه، سماء اشاره به آسمان قرآن است كه همه مردم بايد در پنـاه ظـل                . »و قَمراً منيراً  

 .بيان و حمايت آن شوند

اي، و هـر      اي از آن دقيقـه      اي از قرآن برجي، و هر آيتي از آن درجي، و هر كلمـه               هر سوره 
آن آسمان صور سبع مباني، و ايـن آسـمان سـور سـبع     . حرفي از آن ثواني اندر آسمان سبع مثاني      

ود، و در آسـمان  نگرد تا راه زمنـيش گـم نشـ    در آسمان صور سبع مباني به ستارة ظاهر مي      . مثاني
 .سور سبع مثاني به ستارة آيت قرآن نگرد تا راه دينش گم نگردد

خداي تبارك و تعالي فلك را آفريـد و دور او را دو             » هو الَّذي جعلَ اللَّيلَ و النَّهار خِلْفَةً      »
و شب را به ماه منـور كـرد و روز را بـه خورشـيد معطـر             . شب ديجور، روز با نور    : قسم گردانيد 

يعني كسي كه در    . اشارت بر شب محنت يا روزگار محنت و روز روشن دولت است           . مطهر نمود 
شب محنت او را آرامشي نيست، نوميد نشود كه روز روشن دولت در اثر اسـت و كسـي كـه در                      

 .روز روشن دولت او را آرامشي است، ايمن نباشد كه شب محنت در پي است

«وا فينا لَنَهدالَّذينَ جاهلَناوبس منَّهاشاره بر سه منزل است«دِي :  

  .اول ـ جهد نسبت به اندرون و مبارزه با نفس
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  .دوم ـ اجتهاد يعني بنيان حق و حقيقت و ارشاد مردم

 .سوم ـ جهاد با اعداء دين و كفار
كسي كه در مقام اجتهاد است، نعمت نصيب        . بيان هر سه حال است    » جاهدوا فينا «مراد از   

آن كه در رعايت عهـد الهـي اسـت، مواصـلت            . ن كه در اجتهاد است، عصمت نصيب وي       آ. وي
 .اهللا شود، يعني به رضاي خدا اما بايد هرسه حال في. نصيب وي

مـا سـاختي،      الهي آنچه بي  . الهي ما را از ما بردار، ما را به دست اعتماد به كوشش وامگذار             
. اي، به جرم مـا ويـران مفرمـا    را كه براي ما افراشتهالهي از تو خواهانيم بنايي . ما راست گردان    بي

 .الهي ما را به علم قرآن آشنا ساز
 

 عمل به رضاي محبوب
منـد گردانيـده در معـرض       سالك بايد بداند آنچه خداي تبارك و تعالي او را از دنيـا بهـره              

لت بر مثال نردباني است كه انسان       اين مال و منال و دو     . »ما عِنْدكُم ينْفَد و ما عِنْد اهللاِ باقٍ       «فناست  
هايي را كه خداي تبارك و        نعمت. تواند باال رود و پايين آيد، سبب سعادت و يا شقاوت گردد             مي

 .تعالي بر او عنايت فرموده در راه رضاي حق بكار برد
ق ، امكاناتي را كه ح    »منْ اَصاب ماالً حالالً فَكَف وجهه     «فرمود  ) ص(حضرت رسول اكرم    

خويشان خـود را    . تعالي بر تو عنايت فرموده، آبرو و دين خود را حفظ كن و در راه فقرا بكار بر                 
 .«و ايتاءِ ذِي الْقُرْبي« و نيز فرمود «و آتَي الْمالَ علي حبهِ ذَوِي الْقُرْبي«فراموش منما 

و » لْمؤْمِنُـونَ اِخْـوةٌ   اِنَّما ا »خداي تبارك و تعالي انفاق خويشان ديني را نيز توصيه فرموده            
و » ذَوِي الْقُرْبي و الْيتامي و الْمساكينَ وابنَ السبيلِ و السائِلينَ و فِي الرِّقـابِ             «شرح آن چنين است     

و » و فِي الْمالِ حقٌّ سوي الزَّكـوةِ      «فرمود  ) ص(حضرت رسول اكرم    . »و قَضي بِهِ دينَه   «نيز فرموده   
 .«و وصلَ بِهِ رحِمه« و دربارة صله ارحام فرمود «اَقام بِهِ علي جارِهِو «نيز فرمود 

كسي را كه علم اكسـير حاصـل آيـد، او را    . مال و منال به مثابت مس است در قبال اكسير       
تر، طالي بسيار نيز حاصل كند و آن چنين است كه سياهي و كـدورت و خفـت و                     اگر مس زياده  

امـا  . كند و سرخي و صفا و ثقل و ثبات در آن پديد آورد تا زر خالص شود                ثباتي از آن بيرون       بي
دوام اسـت، ديـر و زود از دسـت تـو خواهـد رفـت؛                  اي سالك اين مال و منال و طال و نقره بي          

 .اكسيري به طلب و زري حاصل كن كه پايدار است
نـَا»من دل از عقبي و دنيا ببريدم تا نسب من با : آن حبيب خدا فرمود  »  مِنَ اهللاِاَ
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: لذا آن بزرگوار فرمـود    . اي سالكين بدانيد نسبتي كه به حدوث پيوندد، ابدي نيست         . راست گردد 
كُلُّ حسـبٍ و نَسـبٍ   «رود، ولي حسب و نسب من باقي است  ها از ميان مي ها و نسب همة حسب 

 .«ينْقَطِع اِالّ حسبي و نَسبي
در سدره همه خزاين را بر من عرضـه كردنـد،           ! جادنيا كجا و من ك    : آن حبيب خدا فرمود   

 .حتي به گوشة چشم نيز ننگريستم، بلكه وجود خود را در آن قمارخانة حقيقت درباختم
» يحِـبهم «آن مرغ جاني كه از آشـيان        . عزت ظاهري هيچ است، عزت ابدي را به دست آر         

 به بالي عشـق دچـار گرديـد، چشـم هـواي      »يحِبونَه«پرواز كرد و بر شبكه ارادت افتاد و به دانة    
نفس او را از جمال مرادات دو جهاني بربستند و به طعمة ذكر پرورش دادنـد؛ مراتـب اسـتحقاق                    

 .بدانجا رسيد كه دست سلطان ازلي نشيمنگاه او شد
اَلزّاهِـد  «انـد     آري جاني كه به حق زنده گشت با غير نيارامد، اين است كه بزرگان فرمـوده               

اگـر دنيـا هـم    . زاهد صيد حق است كه صياد ازلي او را از دنيا ربوده اسـت        » حقِّ مِنَ الدنْيا  صيد الْ 
رِضـاً  «دارد به خاطر خداست، ارادة او در ارادة حق مستهلك گشته و تصرفش به ارادة خداسـت                  

بِقَضائِك». 
. رف صيد حق از جنت است  عا» والْعارِف صيد الْحقِّ مِنَ الْجنَّةِ    «زاهد هنوز ناقص است اما      

عارف از دنيا و عقبي رسته و رها شـده، زنجيرهـاي تعلقـات نفسـاني و دنيـا و عقبـي را از هـم                          
هـا    چنين سالك عارف را نشايد كه اسم اعظـم از كتـاب           . گسيخته، جمال و وصال خدا او را بس       

اي آب اسـت، در     او بر مثال آن ماهيان مشتاق جوي      . بجويد كه نتواند، چه او خود اسم اعظم است        
حالي كه آب آنان را احاطه كرده؛ آري كسي كه مطيع و منقـاد فرمـان حـق شـد، او اسـم اعظـم                         

خداي تبارك و تعالي باليا و فتن از آنان برگرداند و به بركت همت بلند ايشـان، بـاران                   . خداست
انـد،  هـاي رنگارنـگ بروي      رحمت از آسمان حقيقت بر قلوبشان باراند و در بوسـتان دلشـان گـل              

  .هاي اليزالي كه هرگز پژمرده نشوند گل
خداي تبارك و تعالي عاشقان جمال و مخموران خمر عشق را در پردة عصمت خود نگاه                

يطانِ و عـنْ           »بدين معني كـه     » اِنَّ اهللاَ يدافِع عنِ الَّذينَ آمنُوا     «دارد    مي دورِهِم نَزَعـاتِ الشـَّ ـنْ صـع
صدورشـان را از نزعـات شـيطان و    : »صيانِ و عـنْ اَرواحِهِـم طَـوارِقَ النِّسـيانِ         قُلُوبِهِم خَطَراتِ الْعِ  

  .دارد قلوبشان را از خطرات عصيان و ارواحشان را از طوارق نسيان محفوظ مي

آن كه . هاي عاشقان الهي در معرض غارت سلطان عزت است نه غارت شياطين دل
 عاشق دل سوخته به .  اعتنايي نداردغارتگر دلش سلطان عزت باشد، او به ماسوي
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عاشق جمال را مال و منال دنيا مسدود نكند، بلكه همه امكانات موجب تقرب              . مرغ بريان نياسايد  
 .اوست

البته خداي تعالي كه قدرت و اختيار بر همه عنايت فرموده، تكليف مااليطاق تعيين نكرده               
 هركسي را به قدر معرفت و استطاعتش مكلف فرمـوده، نـه بـه               او. »ال يكَلِّف اهللاُ نَفْساً اِالّ وسعها     «

از اين رو وظايف عاشقان الهي باالتر از افرادي است كه هنـوز             . قدر عزت و عظمت خدايي خود     
 .اند از تعاليم عاليه الهيه برخوردار نشده

. بدايت اهل شريعت راست، نهايت اهل حقيقـت را        . شاهراه دين را بدايتي است و نهايتي      
ل اهل شريعت خدمت است بر شريعت، اما صفت اهل حقيقت عالوه بر آن، قربت اسـت بـر                   عم

ها داد كه آنها مستضعفين       قاعدة اهل شريعت را به سهولت نهادند، خدا به آنها رخصت          . مشاهدت
اما روش اهـل    . اند، بار سنگين را از دوش آنها برداشت زيرا كه طاقت كشيدن چنان باري ندارند              

 .مربوط به اهل حقيقت است» جاهِدوا فِي اهللاِ حقَّ جِهادِهِ« صعوبت نهاد، حقيقت را بر
انـد، پندارنـد كـه آن         خواجگان خلق پرست و نفس پرور كه رداء تكبر بـه دوش انداختـه             
دانند كـه طليعـه       نمي! امكانات ايشان را كرامتي و اين كثرت مال و فرزندان آنان را سعادتي است             

اما طليعه لشـكر محنـت كـه        .  را رسد، بر مراتب شقاوت ايشان بيفزايد       لشكر نعمت چون غافالن   
 .بيدار دالن را رسد، بر مراتب صفاي دل ايشان بيفزايد

فرعون را چهارصد سال سلطنت و نعمت دنيا داد اما او غافل بود، اگر ساعتي درد و سوز                  
كسي ندهنـد، او شايسـته      درد و سوز عشق الهي را به هر       ! آن كليم خدا را خواستي به او ندادندي       

كند، همان دم كه تيغ بـر سـر حضـرت زكريـا               عاشق الهي درد را استقبال مي     . جمال آن درد نبود   
خواهي؟ از همة اجزاء و اعضـائش عشـق روان            پرسيدند اي زكريا چه مي      راندند، اگر از او مي      مي
 .گفت آن خواهم كه او خواهد گشت، مي مي

رسند كه مراد محبـوب را بـر مـراد خـويش تـرجيح                آري دوستان در دوستي به جايي مي      
بينيم پدر و مادر به خاطر فرزنـد خـويش    چنان كه مال و آسايش كه دو امر مطلوبند، مي . دهند  مي

 .پوشند خيزند و از آسايش چشم مي اند، بر مي از سر مالي كه به هزار رنج به دست آورده

اه و نام و آرامش پاي بند است، همچنين است عاشق كه در نخستين مراحل عشق كه به ج    
كشد تـا     شويد و بر آرامش خاطر خط بطالن مي         بعدها در راه معشوق خود دست از جاه و نام مي          
 .آنچه را كه دلخواه معشوق است به حصول پيوندد
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تا عاشق از بند مراد نرسته است و صحت و سقم و جفا و وفا در چشـم او برابـر نگشـته                       
بـرد و جفـاي دوسـت را          اشق واقعي از خالف مراد خود لذت مـي        ع. است، عاشق حقيقي نيست   

 .چنان خوش دارد كه مهر و وفا را
او در اين صفت چنان قوت گيرد كه به سوي مراد خويش ننگرد و از خواسـت محبـوب                   

سبب آن امر اين است كه رنج و الم، انفعالي اسـت كـه در               . برد  بيش از خواست خويش لذت مي     
جود اسباب رنج و الم حاصل شود و بسـتگي دارد بـه كيفيـت برخـورد و               نفس انسان به هنگام و    

رو ممكن است امري نسبت به شخصي ايجاد رنج و الم كنـد و نسـبت    از اين. تلقين به آن اسباب  
به شخص ديگر سرور و شادي؛ و نيز امكان دارد همان امر از جانب يك تن اثـر مختلفـي داشـته       

 .در حالت ديگر خالف آن اثر داشته باشدباشد، در حالتي ايجاد الم كند و 
چـون عاشـق از سـر مـراد         . رنج و آزار، دلخواه معشوق است و كاميابي، مطلـوب عاشـق           

خويش برخاسته و ميل او در ارادة معشوق فناء پذيرفته است، لذا هرچه معشـوق را كاميـاب تـر                    
 .ببيند، مانند اين است كه بيشتر به مراد خود رسيده است

 چون عشق بي صدق و راستي نتواند بود و بي استقامت و پايداري بـه حـد       از سوي ديگر  
از اينـرو  . قهر محك و مايه آزمايش نقد وجود صدق و راستي اسـت كمال نرسد، بدين سـبب     

آزمايد و به ميزان درد و بـال، نقـد            گدازد و مي    معشوق بدين محك، عاشق را در بوتة آزمايش مي        
زيرا كاميابي آرزوي عاشق اسـت و صـدق و پايـداري را در             . جدسن  تر مي   وجود او را هرچه دقيق    
 .و نامرادي معيار صدق و پايداري عاشقان است آري ناكامينيل مراد نتوان آزمود، 

گمارد تا درجه او را در عاشقي بيازمايد، و           پس معشوق، شعله درد و بال به جان عاشق مي         
ايش سـربلند بيـرون آيـد، آنگـاه معشـوق         خـرد تـا از آزمـ        عاشق صادق قهر و بال را به جان مـي         

 .آرزوخواه و مراد جوي او گردد
تـر و واالتـر اسـت و آن اسـتغراق او در وجـود                 شـريف   از اين پس عاشق را مقـامي      

 گـردد و او را      معشوق است، چنان كه وجودش به تمامت از عشق محبوب پـر و لبريـز مـي                
كه معشوق بـر سـر وي چـه حكـم     به هيچ روي اراده و خواهشي باقي نماند و منتظر است    

او به خـود و بـراي خـود هـيچ نخواهـد، آن جويـد كـه او                   . راند و چه بر هستي او گمارد      
خـرد و فرمـان دوسـت بـر سـر و چشـم نهـد و             خواهد، اگر لطف باشد يا قهر، به جان مي        

 چه ترجيح و گزينش، عالمت بقاء وصف خودي است و . تفاوت بين لطف و قهر نگذارد
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اهش و آرزو است و اين با تسليم و انقياد و فناء كه حاصل استغراق است، مباينت توأم با خو
 .دارد

اي رسد كه از سر مراد خود برخيزد و چشـم بـر               چنان كه گذشت، عاشق در عشق به پايه       
پس هرگاه اراده دوست اين باشد كه داغ هجر و فراق به سينه او نهـد، در آن                  . فرمان دوست دارد  

 .يندسوزش همه سازش ب
چون عاشق در نظر به معشوق مستهلك گردد، نه به قهر نگرد نه به لطف، زيـرا خـواهش                   

كه ناظر لطف و قهر باشد، او عاشق خود          كسي. هريك از آنها عالمت بقاء وصف خودي است       
، اين است كه اين بلبل گل اليزال ازلي، خار قهر را با گلزار لطـف بـه دم                   است نه عاشق راستين   

 .آشامد زهر و نوشدارو را يكسان ميكشد و  در مي
چون عاشق از اوصاف خود فاني گردد، از تنگنا و مضيقه اراده و خواهش رهايي يابد و و                  

 .وجودش فراخي و وسعي شبيه معشوق پيدا كند
 

 رضا، راز دوستي
سالكين حقيقي كساني هستند كه دري از عالم غيب به روي دل آنان گشودند، حلقة دل را       

 . و به توفيق خدا آنان را بر سر راه آوردند و شمعي در خانة دلشان بيفروختندبجنبانيدند
دست از اغيار . جويد گويد، به جان و دل رضاي او مي       عارف كسي است كه با خدا راز مي       

 .پويد بويد، در ميدان عبوديت مي شويد، گل وصال مي مي
ي به ذات قديم خود، گـاهي       خداوند تبارك و تعالي در قرآن مجيد سوگند ياد نموده، گاه          

دارد و  به صفات كريم خود، گاهي به مفعوالت و مصنوعات خود كه صاحبان ايمان را دوست مي         
نمايـد كـه      سوگند يـاد مـي    . »اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَما علَيها حافِظٌ     «،  »والسماءِ والطّارِقِ «حافظ ايشان است    

لـذا انسـان موحـد    .  كاتب كردار و گفتار اوسـت      كسي نيست كه بر او نگهباني نباشد؛ نگهباني كه        
لباس مراقبت در پوشد، گوش به احوال و اقوال و اعمال خود دارد و سينه از لـوث غفلـت پـاك                    

 .سازد
خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ يخْرُج مِنْ بينِ الصلْبِ و         «كند در خلقت خود كه        سالك عارف تفكر مي   

 جهنـده، آبـي كـه از پشـت مـرد و از اسـتخوان سـينة زن بيـرون                    آفريـده شـده از آبـي        » التَّرائِبِ
 اول نطفه بود، به قدرت خـود علقـه گردانيـد، پـس بـه مشـيت خـود مضـغه سـاخت و                        . آيد  مي

 به ارادة خود عظام را پديد آورد، و به جود خـود كسـوة لحـم بـر عظـام پوشـانيد، و بـراي ايـن                  
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اي كـه پـر آب شـود         كوزه. ت نيكو بياراست  كه بر پدر و مادر جلوه كند، در صدف رحم به صور           
اگر نگونسار كنند ديگر آبي در آن نماند، خدايي كه نطفه را در رحـم مـادر نگونسـار كـرد و بـه                        

 .قدرت خود نگاهداشت

خدايي كه بعضي را به صورت ساجدان آفريد، بعضي را به صورت راكعان آفريد، بعضـي                
ر قيام و قعود و ركوع و سجود مجبورنـد و بـراي   را به صورت قاعدان خلق فرمود كه همة آنها د     

ولي انسان را به صورتي آفريد كه در انجام آنها صاحب اختيـار و اسـتطاعت                . آنها فضيلتي نيست  
 .است، كه اگر به رضاي حق انجام دهد، در پيشگاه او داراي فضيلتي عظيم است

دد جسـتن كمـال      صـ  هر كه را دوستي باشد، در     .  اوست انسان كامل دوست خدا و حبيب     
رضاي او بود، با او رازها گويد، در سفر و حضر جانب او رعايت كند، بـه جـان او سـوگند يـاد                        

) ص(خداي تبارك و تعالي همة اين معـاني را بـه حبيـب خـود                . كند، قدمگاه او را عزيز شمارد     
در . يسـت ارزاني فرموده است تا بر همه معلوم گردد كسي را در پيشگاه الهي آن مقام و منزلـت ن                  

 در .«و لَسوف يعطيـك ربـك فَتَرْضـي   «قبله، رضاي او نگهداشت و شفاعت را در رضاي او نهاد           
درود . قرآن مجيد هزاران جا نام اين حبيب خدا ذكر شده، بعضي به تعريض و بعضي به تصـريح                 

 .خدا بر تو اي حبيب خدا و آل طاهرين تو باد

نهد كه ترا زيبا آفريدم و به اعضاء ظاهري و صفات             ميمنت    خداي تبارك و تعالي بر آدمي     
باطني بياراستم، بنگر كه نطفه مهين در قرار مكين به چه رسانيدم و به قلم قدرت چون نگاشتم و                   

وقتي خواهند شـكر ايـن    ! لكن او چه بد عهد و ناسپاس است       . هر عضوي را خلعتي عنايت كردم     
: در خواهند، به او گوينـد     » و لَقَد كَرَّمنا بني آدم    »يم را   ها را از او طلب كنند و حق اين تكر           نعمت

اي . هاي ما را عمري بداشتي اگر آراسته باز نفرستي، ناكاسته بـاز رسـان               اي كه امانت  ! اي خواجه 
انسان ناسپاس، ديدگاني پاك بر تو عنايت كرده بوديم، به نظرهاي ناپاك تو آثار تقـديس از آنهـا                   

 مـا پـاكيم،     !خواهي با آن ديدگان ناپاك ما را مشاهده كني؟ هيهـات، هيهـات             برخاست، اكنون مي  
 .«والطَّيبات لِلطَّيبينَ«پاكان را پاك شايد 

سمعي بر تو عنايت كرديم كه درهاي وحي را بر آن تعبيه كنـي، ولـي تـو آن سـمع را در                       
 سـمع ناپـاك چگونـه       نداي ما پاك است، حـديث مـا را بـا آن           . رهگذر اصوات خبيثه قرار دادي    

 خواهي شنيد؟
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ترا زبان عنايت كرديم تا با ما رازگويي، تو آن را بساط غيبـت و روزنامـة جـدل و ديـوان          
 !خصومت قرار دادي

جناب جبرئيل به حضور آن مهتر عالم آمد، او را بسيار بي قرار و بي آرام ديد كه عنان دل                    
رسيد اي مهتر عالم، اين چـه سـوز و چـه            پ. به دست غم سپرده و اندوه او به غايت رسيده است          

عاصيان امت  : اي؟ فرمود   بينم كه اين چنين بار غم و اندوه بر خود نهاده            شوري است كه در تو مي     
خواهم كـه ايـن امـت را بـر مـن              قرار نموده، از دوست مي      من و انديشة عاقبت كار ايشان مرا بي       

 .بخشد
اي : فرمايـد   كنـد و مـي      بر تو سالم مـي    جناب جبرئيل به بارگاه عزت رفت و آمد كه خدا           

و لَسوف يعطيك «آمرزم كه از من راضي شوي  اندوه وغم را بر خود راه مده، چنان مي! حبيب من
 اگر امت تو با دلي پاك توبه كنند و بر من و حبيبم و اوصياء او ايمان آورند، همة                    .«ربك فَتَرْضي 

قُلْ يا عِبادِي الَّذينَ اَسرَفُوا     «گردانم  » هباء منْثُوراً «ن ايشان را    زلت ايشان را مغفور كنم و همة گناها       
 .«علي اَنْفُسِهِم ال تَقْنَطُوا مِنْ رحمةِ اهللاِ اِنَّ اهللاَ يغِْفرُ الذُّنُوب جميعاً

: فرشتگان و آدميان، و غايت شرف ايشان در دو چيز اسـت           : كمال كرامت دو گروه راست    
عبوديـت  . عبوديت محض، فرشتگان راست، و عبوديت و محبـت، آدميـان را           . بتعبوديت و مح  

محض، فرشتگان راست كه صفت خلق است، و محبت و عشق آدميان راسـت كـه صـفت حـق                    
 .است

: فرمايـد  خداوند متعال در عبوديت نيز آدميان را برتري داده، چنان كه دربارة فرشتگان مـي     
ولي دربارة آدميان   » عِبادي«فرمود نه   » عِباد»ضافت را برداشت يعني     ، تشريف ا  »بلْ عِباد مكْرَمونَ  «

خدائي كه با آن همه معاصـي،       . به اضافت فرمود  » يا عِبادِي الَّذينَ اَسرَفُوا علي اَنْفُسِهِم     »فرمايد    مي
عبوديت را بر نيفكند، تشريف اضافت را برنگرفت، عين گناهان را اظهار نكرد، پوشيده و سربسته  

 .دري اسراف كردند، زيرا كه در ارادت او مغفرت بود نه پرده» اَسرَفُوا«رمود ف

كند به افعال خود و گاهي بـه صـفات خـود و               خداي تبارك و تعالي گاهي سوگند ياد مي       
يحِـبهم و   «دارم    كه اي انسان خداشناس تـرا دوسـت مـي         » فَو ربك لَنَسئَلَنَّهم  «گاهي به ذات خود     

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

حـينٌ مِـنَ    «انسان اشارت اسـت بـه حضـرت آدم،          » هلْ اَتي علَي الْاِنْسانِ حينٌ مِنَ الدهرِ      «
  روح آدم ميان مكه و طائف متوقف ماند اشارت است بر آن روزگاري كه جسد بي» الدهرِ
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روح شايسته مهلت نيسـت، شايسـتة مهلـت           البته كالبد بي  . خلقتش به تأخير افتاد   و كمال   
 .دل است

اي داديـم كـه مـا را          بر آدم دلي داديم كه ما را بشناسد، زباني داديم كه ما را بستايد، ديـده               
زهي دولت كـه    . دستي داديم كه كأس وصل از دست ما گيرد، قدمي داديم تا در راه ما رود               . ببيند
رگاه عزت كه به حضرت آدم روي آورد، او را به صد اعزاز و اكرام بر سر راه آوردنـد و راز                      از با 
 بر جمال «و نَفَخْت فيهِ مِنْ روحي «خال اقبال   . بر كسوت دولت او زدند    » اِنَّ اهللاَ اصطَفي آدم   «تراز  

 مقـام و منزلـت او روشـن         او را پوشـانيدند، امـا بـاز       » لِما خَلَقْت بِيدي  «او زدند و خلعت رفعت      
بر او پيوست، مقام و منزلـت وي روشـن گشـت، زيـرا كـه                » و عصي آدم  «چون خطاب   . نگشت

 .نواخت در مقابل موافقت، دليل كرامت نيست بلكه نواخت در برابر مخالفت، دليل كرامت است
شـتگان  حضرت آدم با آن اعزاز و اكرام، تاج عزت بر سر، حليه كرامت در بر، اگر همه فر                 

و عصـي   «عجب اين است كه در وهدة زلت افتـد و خطـاب             . كردند عجب نبود    او را خدمت مي   
مور شود، سپس تـاج        در او پيوندد، دل بسوزد و به مقام راز و نياز آيد، آتش عشق شعله              » آد»  ثُـم

تَبيهبر سر نهد» اج! 
ده، دست از اغيار شسته،     كجاست آن راهرو تائب ميزر تجريد بر بسته و رداء تفريد برافكن           

از كون تبرّي و به مكون تولّي كرده، از زير قدم او به لطف قدم، چشمه حيات جوشيده تا از ايـن           
 هاي جانفزا به ديدار دوست نوش كند و به جانان رسد؟ شراب

جناب عزرائيل از خدا مأموريت يافت كه آدم را قبض روح كند و فرمود بگو اين موت بر              
چون حضرت آدم عزرائيل را ديد، بسـيار  .  راندم كه ترا به عالم پيروزي و بهشت برم       سر تو از آن   

وقتي كه از بهشت واماندي چنين گريه نكردي كه بر فوت دنيـا             ! عزرائيل گفت اي آدم   . بگريست
كـنم، بلكـه گريـه مـن از بـراي لـذت               گفت اي عزرائيل براي فوت دنيا گريه نمـي        . كني  گريه مي 

 .در بهشت لذت نعمت است، در دنيا لذت راز ولي نعمت. قخدمت است و ذكر ح
تشريف اضافت است و خطاب قومي است كـه مـراد نفـس بـه               » قُلْ يا عِبادِ الَّذينَ آمنُوا    »

عبوديـت وقتـي    . خواسته حق دادند و خداوند تبارك و تعالي بر ايشان تشريف اضـافت فرمـود              
اورد، نفس خود را دشمن گيرد تـا بـا او           تحقق يابد كه انسان خود را مقصر داند تا عجب ني          

 .موافقت نكند، در حقيقت بنده باشد و پاي از بند بندگي بيرون ننهد

»كُمبنُوا اتَّقُوا رلطف است، در قهر به عدل «قُلْ يا عِبادِ الَّذينَ آم كُمباِتَّقُوا قهر است، ر  
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در . ف و رجـاء زنـدگي كنـد       نمايد تا انسـان در خـو        راند، بر لطف فضل خود مي       خود مي 

نگـرد و   آيد و در رجاء به رحمت حق مـي  زارد و به مقام توبه در مي    نگرد و مي    خوف به خود مي   
 .نازد مي

ها پاك سازد تا بـه خـدا          سالك طريق حق بايد به مقام توبه برآيد و خانة دل را از آلودگي             
ه و قدم بـر خـط عصـيان نهـاده،           مبادا از جمله آنان گردد كه حرص دنيا راه بر محبانش زد           . رسد

 .اند آئينه دل پر از زنگار كرده و توبه به تأخير انداخته
خانه را پاك گردان تا صاحب خانه بـر خانـه فـرو             ! به حضرت داوود وحي آمد اي داوود      

. دل مـؤمن  : فرمـود . گفت اي خداي رحمان آن كدام خانه است كه جمال و جالل ترا شـايد              . آيد
هـاي    اي داوود توبه كن و آتش عشق بر وي زن تـا عشـق             : سازم؟ فرمود عرض كرد چگونه پاك     

اي بينـي و طالـب حقيقـت، اينجـا را نشـان ده كـه                  ديگر را بسوزاند و بعد از اين اگر دل شكسته         
 .خرگاه قدس ما اينجاست

. اي سالكين طريق حق بدانيد كه اصحاب خدمت ديگرند و اصـحاب حرمـت ديگـر               
 اهل خدمت چـون نالنـد از        .ترك حرمت داغ فرقت بر دل نهد      ترك خدمت عقوبت بار آورد،      

از دوسـت بـه     . غير دوست به دوست نالند، اهل حرمت چون نالند از دوسـت بـه دوسـت نالنـد                 
رسد ولـي باطنـاً شـكري اسـت،           دوست ناليدن عين توحيد است اگرچه ظاهراً شكوي به نظر مي          

ه خداي تبارك و تعالي از نالـة حضـرت          از آنجاست ك  . يعني اي خدا جز تو نبينم جز تو نشناسم        
اِنّـا  «از دوست به دوست ناليـد كـه خـداي تبـارك و تعـالي فرمـود                  » مسنِي الضُّرُّ «ايوب خبر داد    
اَنّـي  «بلكه به خداي خويش گفت » مسنِي الضُّرُّ«حضرت ايوب نگفت اي عالميان   . »وجدناه صابِراً 
 .«مسنِي الضُّرُّ

باالترين حجاب براي رسيدن به خدا      . ترين راه به خدا نياز است       ه نزديك اي سالك بدان ك   
 .«ربنا ظَلَمنا اَنْفُسنا«به راه ابليس نگر كه همه دعوي است، به راه آدم نگر كه گفت . دعوي است

تـرين مقامـات شـدند كـه بـه       از حضرات انبياء و اوصياء و اولياء وقتي موفق به اخذ عالي   
هـاي    حضرت آدم كه ترك اولـي كـرد، مصـائب و شـدائد و سـختي               . ف نمودند قصور خود اعترا  

در واقـع آن    . از لسـانش جـاري گشـت      » ربنا ظَلَمنا اَنْفُسـنا   «بسياري تحمل نمود تا به توفيق حق        
كسـي از روي    . اذعان و اعتراف، مقام توبه و پشيماني و آمادگي براي انعقاد يك تعهد الهـي بـود                

 .كند كه آمادة تعهد با خداي خويشتن باشد م خود ميمعرفت اقرار بر ست
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بحانَك اِنّـي كُنْـت مِـنَ        «حضرت يونس به درگاه الهـي اقـرار كـرد كـه              سـ اِالّ اَنْـت ال اِلـه

اني چه مع » فَاستَجبنا لَه و نَجيناه مِنَ الْغَم و كَذلِك نُنْجِي الْمؤْمِنينَ         »و حق تعالي فرمود     » الظّـالِمينَ
البته كالم آن بزرگوار اقرار لفظي نبود بلكه نـور معـاني در آن       . با عظمتي در اين آيات نهفته است      

در آية شريفة فـوق،     . متجلي بود، زحمات و رياضات بسيار تحمل كرد تا دل كامالً متحول گرديد            
ت بـر تجديـد زمـان،        با الف و الم محلي و فعل مضارع، اشاره اس          «كَذلِك نُنْجِي الْمؤْمِنينَ  «آمدن  

يعني منحصر به وقت و زمان خاصي نيسـت؛ خداونـد تبـارك و تعـالي همـواره توبـة تائيـان را                       
 .بخشد پذيرد و واماندگان را نجات مي مي

عادل كسـي اسـت كـه نـور ايمـان را بـه              . اي سالك نور ايمان خود را با معاصي مپوشان        
كسـي  » بِسوا ايمانَهم بِظُلْمٍ اُولئِك لَهم الْاَمنُ و هم مهتَدونَ        اَلَّذينَ آمنُوا و لَم يلْ    «ظلمت ظلم نپوشاند    

كه به سبب ضعف ايمان، ظالم نفس خويش باشد، معاصي او غالب بر طاعت اوسـت و مـأوايش              
 .دوزخ است

هاي اهل غفلـت بـه نـور قربـت، و             اشارت است بر زنده كردن دل     » اِنّا نَحنُ نُحيِ الْموتي   «
 .هاي اهل شهوت به نور مشاهدت و مواصلت كردن جانزنده 

وقتي عنايت ازلي انسان را دريابد، نفحات الطاف الهي و نسيم رحمت بر مشام جان رسد،                
آيد و آتش ندامت بر خرمن معاملة او زند و اين آتـش               در اين حال دردي در نهاد انسان پديد مي        

ند كه گويا به آفات معاصي ملوث نشده بـود          معاصي او را بسوزاند، توبة نصوح چنان پاكش گردا        
»      لَه نْ ال ذَنْبمِنَ الذَّنْبِ كَم خاست، اكنون چنان پاك شده       اول كه از او نصيبة آتش بر مي       . »اَلتّائِب

 اي محبوب خدا    :«يا مؤْمِنُ َفقَد اِطْفَأَ نُورك لَهبي     «كه اگر بر دوزخ گذر كند، از دوزخ فرياد برآيد           
 .»اِنَّ اهللاَ يحِب التَّوابينَ«ش مرا خاموش كرد؛ تو محبوب درگاهي نور تو آت

مردان الهي دل به دنياي فاني نبستند و از اسفل سافلين طبيعت، روي به ذروة اعلي علّيـين          
در تزكيه نفس و تربيـت آن       » قَد اَفْلَح منْ زكّيها و قَد خاب منْ دسيها        «عبوديت نهادند و به فرمان      

در اين مقام است كه خداي تبارك و تعـالي          . شدند  كوشيدند وگرنه با خسارات بزرگي مواجه مي      
 .يازده قسم ياد كرده كه داللت بر اشرفيت نفس دارد

اي خـدايي كـه راهنمـاي       . اي خدايي كه عربدة مستان عشق از جام شراب توست         
ما را در رديف آنـان      . متحيران به منشور رحمت توست، ما را از خواب غفلت بيدار فرما           

انـد،   دست تصرف از كونين كوتاه كرده. اند قرار ده كه از كونين رميده و با دوست آرميده       
 بر پيشاني ايشان، نشان . هر آني رو به درگاه تو دارند، پاي عشقشان هميشه در راه است
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 .اقبال، بر ديدة يقين ايشان نور اعتبار، بر مشام ايشان روايح نفحات روضة وصال
 كرّات بر اين معني اشاره شـده        .اند  اي سالك تفكر كن كه پاكان در كدام مرتبه قرار گرفته          

آن . هركه از زخم دوست نالد، نـامرد اسـت        . كه سعادت ابدي معلول رياضات و مجاهدات است       
ـ       «عزيزي براي عيادت بيمار عارفي رفت و براي تنبيه او چنين گفت              م لَيس بِصادِقٍ في حبهِ مـنْ لَ

آن عـارف سـربلند     . صادق نيست در محبت او كسي كه بر بالي او صابر نشود           : »يصبِرْ علي بالئَهِ  
اي جوانمرد غلط گفتي، صادق نيست در محبت دوست كسي كه بر بالي او شـادمان          : كرده گفت 

 .نشود
 اند، در نتيجه تـاج عـزت بـر سـر،     ايشان كساني هستند كه در مقام سلم و رضا قرار گرفته         

 .حلّه افتقار در بر، به ظاهر كسوت عبوديت، در باطن لطف ربوبيت
شوي؟   هاي خويشتن ناراحت نمي     اي سالك چرا بر خويشتن توجهي ننمايي؟ چرا از كرده         

وقتـي آن نهـاد از زخـم احسـاس درد           . كه در نهادي تحقق يافته، آن نهـاد را دردي اسـت             زخمي
 !ات كو، اگر بي ياري طلبت كو؟ ر بيماري نالهاگ! اي غافل. كند كه داراي حيات نباشد نمي

اي : كند  اي ندا مي    فرشته. كوبيم  ايم، حلقه در تو راه مي       الهي اينك به درگاه رحمت تو آمده      
بياييـد اي بـال و پـر        : كند  خداي تبارك و تعالي خود ندا مي      . اهل درد بياييد درمان شما اينجاست     

ادگان، اي آنان كه قدرت طيران و پرواز نداريد، بـال           شكستگان، اي دل شكستگان، اي از پا در افت        
 .ايد، درمان بال و پر شكسته شما اينجاست، بياييد و پر شكسته

دوا فينـا    «بيا اي انسان بال و پر شكسته، بيا به مقام            الَّذينَ جاهـتـا بـر سـنت       » و»  منَّهدِي لَنَهـ
پريدي، اكنون به  تا حال به بال و پر خود مي    . ماز اشعة انوار خود تو را بال و پر كرامت كني          » سبلَنا

 .بال و پر ما پرواز نما
 

 شكر، تجلي رضا

 :اند تر شمرده دين را مقامات بسياري است، ولي بزرگان دو قسم آن را از همه مهم

مقامات اول يا مقدمات، مقاماتي هستند كه به نفس خود مقصود نيستند مثل توبه، خـوف،                
اين مقامات، مقدمات و وسـايلند بـراي انجـام امـوري كـه              . ه و مانند اينها   صبر، زهد، فقر، محاسب   

 .وراي آنهاست

مقامات دوم يا نهايات، مقاماتي هستند كه به نفـس خـود مقصـودند ماننـد عشـق،              
 اين مقامات در دار بقاء جاوداني است و هرگز . محبت، رضا، توحيد، توكل و مانند اينها
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 .يافتانقطاعي بر آنها راه نخواهد 

بر اساس تعاليم عاليه الهيه، حمد و سپاس باري تعالي نيز در رديف مقامات نهـايي اسـت                  
»    هدعقَنا ودهللاِ الَّذي ص دمخـداي  . اش را بر ما راسـت گردانيـد   حمد خدايي راست كه وعده : »اَلْح

ده تبارك و تعالي حمـد حقيقـي را در رديـف اذكـار خـود بـه شـمار آورده و قـرين شـكر نمـو                          
 .«فَاذْكُرُوني اَذْكُرْكُم واشْكُرُولي و ال تَكْفُرُونِ«

 فـردا در آن عرصـة       .شأن و مقام حامدين الهي در پيشگاه حق، بسي واال و ارجمند اسـت             
و انجمن كبري كه ايوان كبريا بركشند و بساط عظمت بگسترانند، منادي ندا كنـد حامـدين          عظمي

شـمار،   در ميان عدة انبـوه و كثيـر و بـي        .  رهسپار گردند  حقيقي برخيزند و به سوي سعادت ابدي      
ايشان كساني هستند كه حمد و سپاس خدا را توأم با عمل خالص بـه جـاي   . خيزند  اي بر مي    عده

 .كه درباره كاملين و واصلين است، دربارة حامدين حقيقي نيز صادق است آن عالئمي. اند آورده

 توصـيه و تأكيـد      . كلمات مقدس دينـي اسـت      شكر به معني و مفهوم حقيقي خود يكي از        
خداي تبارك و تعالي و سفراء كبار او اتصاالً به سپاسگزاري است، تا آنجا كه بزرگان ديـن شـكر         

 .اند را از صفات ارزندة نفس معرفي فرموده
شـكر معيـار ارزش و      . شكر وسيله جذبه و كشش از ناحيه بنـده بـه سـوي معبـود اسـت                

شكر معيار كماالت نفسـاني     . وجب افزوني نعم و الطاف الهي است      شكر م . بزرگواري نفس است  
 .است، لكن تنها عدة قليلي شاكر و سپاسگزارند

انـد آنـان كـه غافـل نبـوده و از حقيقـت شـكر                  ظاهراً شاكرين كثيرند، لكن باطناً چه قليل      
كُور و قَليـلٌ مِـنْ عِبـادِي    «فرمايد  مندند، اين است كه خداي تبارك و تعالي مي  بهره اگـر در  . »الشـَّ

اي قدرداني و تشكر حقيقتاً رايج گردد، در اين صورت تحولي عظيم در آن جامعـه ايجـاد                    جامعه
 .شود مي

هر نعمتي كه به انسان رسد بايد آثار آن عنايت در وجـودش نمايـان گـردد، ايـن توصـيه                     
هـا و     مـت عـارف كسـي اسـت كـه آثـار نع          . باالخص به راهروان طريق حق و عارفان الهي است        

گرچه امر به شكر ظاهري و بـاطني اسـت، ولـي نـه قـدرداني و                 . عنايات الهي در او نمايان شود     
شكرگزاري حقيقي منحصر به لفظ و كلمات تشكرآميز است، و نه سپاسگزاري لفظـي و ظـاهري                 

حمد و شكر حقيقي آن اسـت كـه نعمـت الهـي بـه               . در حد اعلي مقبول درگاه احديت است      
 .ه حق صرف شود و آثار آن در انسان ظاهر گرددرضاي حق و در را
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 چنين شكري سبب افزايش   .بنابراين باالترين شكر، استعمال نعمت الهي در محل آن است         
 نكتة باريك آن كـه سـالك        .هاي ظاهري و باطني است و حق تعالي خود متضمن آن است             نعمت

ب مسؤوليت و وظـايف و تكـاليف       بايد به مقام تفكر برآيد و دريابد كه اعطاي هر نعمت، بر مرات            
 .افزايد او مي

هـا بـه مقـام تشـكر و           اگـر مـردم در قبـال نعمـت        . شكر مراحل و مراتب و كيفيـت دارد       
كفران نعمت سبب كاهش مراتـب      . گردند  سپاسگزاري از منعم ازلي برنيايند، مرتكب ناسپاسي مي       

اسـبه برآيـد كـه در قبـال         رو سالك بايـد بـه مقـام مح          از اين . و يا سلب آن و بلكه ضاللت است       
 .شمار الهي تا چه حد شاكر و قدردان است هاي بي نعمت

هاديان الهي است و سپاسـگزاري        در بين نعم اعطائي، برترين آنها نعمت عظماي هدايت و         
سالك بايد منصفانه به مقام تفكر و سنجش برآيد و دريابد كه به چه              . از آن اوجب واجبات است    

 .گزار استميزان در قبال آن سپاس

اي خـداي   : كـه ) ع)ايمان واقعي در شكر متجلي است، بنگريم به مناجات حضرت سجاد            
هايت شكر ترا به جاي آرم، باالخص در برابر نعمت            توانم در مقابل نعمت     رحمان، من چگونه مي   

هدايت كه راه حق را به من نمودي؟ و حال آن كه توفيق شكر اين نعمت كه خود نعمتـي عظـيم                   
تلزم شكر ديگري است و لذا شكر به تسلسل انجامد و آن را حد و نهايتي نباشد، پـس                   است، مس 

 !كيست كه بتواند از عهدة حتي شكر يك نعمت تو برآيد؟
اي خداي من به عزت و جالل و بزرگواريت سـوگند از روزي كـه   : در جاي ديگر فرمايد  

ر است، اگر در هر چشم بر هم زدن         فطرتم را ابداع فرمودي تا مادام كه خداونديت پايدار و برقرا          
 .هاي ترا بجا آرم ام شكر يكي از نعمت به اندازه همة آفريدگان شكر تو نمايم، باز نتوانسته

توصيه به شكر نعمت واالي هدايت و توجه به آثار آن، تعليم زيبايي است بـراي بيـداري                  
هم السـالم مالحظـه     قلوب از خواب غفلت كه در اكثر ادعيه و زيارات حضرات معصـومين علـي              

 .شود مي
هادي الهي شاكر باشد، به همان اندازه نور حكمت  هر اندازه بنده در قبال نعمت هدايت و         

چنين قدرداني و سپاسـگزاري موجـب افزونـي         . گردد  و علوم و معارف الهي در دلش متجلي مي        
 .برد االتر ميگردد و مقام انسان را از فرشتگان ب پاكي دل و افزايش اسرار الهي در دل مي

 شكر را لذت و حالوتي ماوراء ساير حظوظ است و براي عارفان حقيقي، هيچ 
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كسي كه در طريق نيل به مقام الهوتي، طعم معرفـت بـه خـدا و      . لذتي باالتر از لذت شكر نيست     
 !تواند مزه و طعم زندگي حقيقي را بچشد؟ شكر به درگاه او را نچشيده، او چگونه مي

دلـي  . شكر متجلي است و كسي كه شاكر نيست، نه دل دارد و نه زنـدگي            ايمان واقعي در    
خداي تبارك و   . بيند  كه شاكر نيست، سنگي فاقد روح را مانَد كه كور و مرده است و حق را نمي                

كننـد كـه بيـنش پيـدا كننـد و             آيا در روي زمين سـير نمـي       : فرمايد  تعالي دربارة چنين افرادي مي    
وا گردد؟ ديدگان ظاهري كور نيستند لكن ديدگان باطني كور اسـت  هاي آنان به حقيقت شن      گوش

شناسند، چنان كه افراد كثيري از هـم عصـران حضـرات              بينند و مردان الهي را نمي       كه حق را نمي   
 .انبياء و سفراء الهي، آنان را نشناختند و به شقاوت ابدي مبتال شدند

و به خصوص نعمت هدايت شـاكر       هايي است كه در قبال نعم الهي          تجلي نور حق در دل    
آري . چنين شكري افضل اعمال بـوده و تركيبـي از علـم و حـال و عمـل اسـت                   . و سپاسگزارند 

 .شكرگزار واقعي داراي علم و حال و عمل الهي است
كسي كه شكرگزاري او ظاهري است، فاقد اين سه منصب الهي است و در قبال نعمت، نه              

الهي موجب ايجـاد حـال اسـت، بايـد آن علـم را از محضـر                 علم  . علم دارد و نه حال و نه عمل       
بدون اين فراگيري، شناخت حقيقي نعم و خصوصاً نعمت هدايت          . هاديان الهي فرا گرفت     مقدس

هاي واال موجد نشاطي است و اين نشاط يا حـال          شناخت اين نعمت  . هاديان حق، ممكن نيست     و
توضيح و تشريح كيفيت اين علـم       . گردد  ي مي هاي محبوب ازل    الهي، سبب قيام و اقدام به خواسته      
اگر كسي داراي آن    . هاديان حق است    هاي كامل، علماي رباني و      و اين حال و عمل در توان انسان       

شرايط و عالئم شود، سالم و درود خدا و محبـوبين او را بـه سـمع دل دريافـت كنـد و فـتح و                          
 .نصرت الهي او را دريابد

اين نصر اشارت است بر نصرت به سپاه نفـس، و فـتح اشـارت               » لْفَتْحاِذا جاء نَصرُ اهللاِ وا    «
اين نصرت در خزينه حكمـت اسـت و مفتـاح           . است بر گشاد شهرستان بشريت به سپاه حقيقت       

رسد، دست   دستي كه به اين مفتاح مي.اين فتح در خزينة مشيت، تا دست هر نامحرمي بدو نرسد        
، بازو از توحيد، انگشتان از معرفت، اين دست بـه هـر             سعادت است، دستي كه ساعد آن از ايمان       

ايـن دسـت در سـراپردة عنايـت         . »جاء نَصرُ اهللاِ والْفَـتْح    «كجا كشيده شود اين معني متجلي گردد        
 .متواري است تا كي بيرون آيد و دست بر كه نهد

 هاي الهي را  شاكر كسي است كه نعمت. اين سعادت نصيب شاكرين الهي است
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منـد سـازد؛      ها برخوردار شود، هم ديگران را بهره        ه خدا بكار برد؛ هم خويشتن از اين نعمت        در را 
 .ها اين است زينت زبان

ها به هواي او، سرور ارواح به لقاي او، معالم تفريـد بـه                ها به ثناي او، بهاي دل       زينت زبان 
هد حقيقت بـه بشـارات      رايات او، انبساط اسرار به رضاي او، شواهد حقيقت به اشارات او و معا             

 .او
 

 هاي دروني شكر، استخراج گنجينه
هاي الهي را به رضاي حق در راه خدا صرف  چنان كه گذشت، شاكر كسي است كه نعمت

هاي الهي و به  حصول اين امر بدون شناخت نعمت. هاي الهي در او نمايان گردد كند و آثار نعمت   
 .خصوص خويشتن شناسي ممكن نيست

خَلَقَ الْاِنْسانَ مِنْ   «نه  ! و ديگر تمام شد؟   » خَلَقَ الْاِنْسانَ مِنْ طينٍ   «كني    گمان مي اي انسان آيا    
و لكـن   » خَلَقَ الْاِنْسـانَ مِـنْ طـينٍ      «. به ديدة حقارت بر خود منگر     » يحِبهم و يحِبونَه  «و لكن   » طينٍ

»    نْهضُوا عر و منْهاهللاُ ع ضِيو لكـن  » خَلَـقَ الْاِنْسـانَ مِـنْ طـينٍ    «!  استببين ارزش تو تا چه حد» ر
» اين نور حرمت را در آن گل تعبيـه نمودنـد و پـرورش آن را بـه عهـدة تـو                      . »فَاذْكُرُوني اَذْكُرْكُم

تواني اين نور حرمت را پرورش دهي، بايد از تعاليم عاليـه برخـوردار                گذاشتند، اما به تنهايي نمي    
 .شوي

دت را به روي همه باز كرده و به همـه اعضـاء ظـاهري و                خداي تبارك و تعالي باب سعا     
. »هو الَّذي اَنْشَأَكُم و جعلَ لَكُم السمع و الْاَبصار و الْاَفْئِدةَ قَليالً ما تَشْـكُرُونَ            «باطني كرامت فرموده    

و شـامة   اوست كه براي همه ديدگان ظاهر و باطن، سمع ظاهر و باطن، زبان ظاهر و باطن، ذائقه                  
 .ظاهر و باطن داده، بايد در صحت آنها به خصوص در صحت و سالمت اعضاء باطني كوشيد

كني؟ ديدة بصيرت بگشا، اما بدان بصيرت در هـر كسـي بـه                اي غافل حقيقت را انكار مي     
خواهد، بدون اينها اثري از آثـار بصـيرت در تـو تحقـق         آيد، تزكيه و تقوي مي      مقام تحقق در نمي   

توانـد اشـياء را       تواني حقيقت را مشاهده كني، چنان كه شخص اعمي نمـي            تو نمي . تنخواهد ياف 
تا . تا بصيرت در تو نيست، جمال حق، جمال اولياء الهي مشهود تو نخواهد گشت        . مشاهده نمايد 

تـواني از وادي ظلمـت        تزكيه در تو تحقق نيافته ، آيات الهي و نداي حق را نخواهي شنيد و نمي               
 !گام نهي و به معبد اصلي خدا گام نهي، اعتكاف كجا، آن معبد كجا و تو كجا؟به عالم نور 
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اگـر تـو بـر ضـعف        . اي غافل شامة باطني خود را به طاعت و عبادت و انقياد تقويت كن             

هاي اليزال را استشمام كني، هنوز ذائقة باطني تو در            تواني عطر گل    شامة باطني باقي ماني، كي مي     
تـواني درك كنـي؟       تو لذت شراب طهور عشـق را كـي مـي          . برد  سر مي جموديت و خموديت به     

. نيروهاي باطني خود را با تقوي شكوفا ساز و مراتب بصيرت خود را با تقوي به حد اعلي رسان                  
به شراب طهور عشق از دست ساقي وحدت سرمست شو كه بدون اين سرمستي تـرا بـه بارگـاه                    

 .الهي، به محفل انس راه ندهند

لْ لَـه عينَـينِ و لِسـاناً و            « و تعالي تكليف مااليطاق تعيين نفرمـوده         خداي تبارك  عـنَج اَلَـم
 مگر دو ديدة ظاهر و باطن بر تو عنايت نفرموده، مگر زبان ظـاهري و                «شَفَتَينِ و هديناه النَّجدينِ   

يعه نهاده، بر توست    هاي بي شمار به ود      باطني و دل بر تو كرامت نفرموده؟ اي بشر در تو گنجينه           
 .ها را بر خويشتن مكشوف سازي كه با استمداد از خدا آن گنجينه

ها مبرّي و معرّي شود، بر مراتب شكستگي آن افزوده گردد و به جـايي                 اگر دل از آلودگي   
هـاي الهـي      بيداردالن از ايـن نعمـت      .رسد كه خانه خدا، معبد اصلي و عرش معالي حقيقي شود          

 .ر رديف شاكرين حقيقي به شمار آمدندبرخوردار شدند و د
هاي الهي را در راه خدا صـرف كنـد و بـه               شاكر حقيقي آن سالك زيبا دل است كه نعمت        

را » اَلَم نَجعلْ لَـه عينَـينِ     «اي سالك به ديدة بصيرت      . معاني باطنيه و حقيقيه آيه شريفه فوق بنگرد       
دينِ    «.  خود كشف كن   در خود بياب، ديدگان باطني و زبان باطني را در          النَّجـ ناهيد هـ خداونـد  » و

تبارك و تعالي ترا فطرتاً هدايت نموده كه نيك و بد، زشت و زيبا، صحت و سقم، خير و شـر را                      
 .بر توست كه در تحصيل علم الهي بكوشي و آن را به كار بندي تا آن گنج را بشناسي. بشناسي

! ن گنج را به دست آوري، خواب غفلت تا كـي؟          اي سالك خدا ترا نيافريده مگر اين كه آ        
حـق و باطـل، زشـت و زيبـا، معلـوم و      . عمر گذشت اما اثري از آثار آن گنج مشهود تو نگرديـد       

هاي الهي برخـوردار شـود و      كسي كه هم خود از اين نعمت       «فَاَما منْ اَعطي واتَّقي   «. آشكار است 
كارهـاي مشـكل بـر او آسـان         » فَسنُيسرُه لِلْيسري » مند نمايد و پرهيزگار باشد      هم ديگران را بهره   

 .ها و حجابات برطرف شود و راه لقاء هموار گردد ها و حائل گردد، پرده
اي سالك مگر بر تو اتمام حجت نشده، مگر اين همه حضرات انبيـاء و اوصـياء و          

اي  ايي قرار گرفتهمگر در ج. اند كه تو جاهل نباشي اولياء و علماي رباني براي اين نيامده 
 سمع الهي  كه لين خيانت انسان متوجه خود اوستاو! رسد؟ كه احكام الهي بر تو نمي
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 . خدا تكليف مااليطاق براي او تعيين نفرموده استو اال ،ندارد

دانـد، او بـه خـود      كسي كه وظايف ظاهري و باطني و سرّي اعضاء و جوارح خود را نمي             
ا معامله نكرده، پـس چـرا بـه تجـارت بـاطني توجـه نكـرده و                  مگر او با خد   . خيانت كرده است  

متوجـه او     داند كه در اين غفلت چـه خسـارات عظيمـي            تجارتش تنها متوجه ظاهر است؟ آيا مي      
شده؟ او آن سمع و ديده و لسان الهي خود، آن خزائن و دفاين وجودش را از دست داده اسـت،                     

مع باطني تو، كو ديده و لسان باطني تـو؟ چـرا            كو س . او هم بر خود خيانت كرده و هم بر جامعه         
 !هايي كه در نهاد توست، هنوز مكشوف نگشته است؟ گنجينه

»    كُمبصائِرُ مِنْ رب كُمجاء هـا، چـه نيروهـا و ادلـه و            خداي تبارك و تعالي چه قـدرت      » قَد
هاي باطني، آن بصائر      ه گنجينه كسي ك » فَمنْ اَبصرَ فَلِنَفْسِهِ  «براهين عقلي و الهي بر تو عنايت كرده         

 «و منْ عمِـي فَعلَيهـا     «. مند كرد   را ديد و به خود بينا شد، عالوه بر خود ديگران را هم از آنها بهره               
 .خبر ماند، به خود نيز خائن و نابينا گشت ها بي اما كسي كه از آن گنجينه
 اهللاَ ال يحِـب كُـلَّ خَـوانٍ     اِنَّ«دارد    داني كه خدا خـائنين را دوسـت نمـي           اي انسان هيچ مي   

در امـوال بـه اختـزال رود، در    . در اموال، در اعمال، در احـوال     : اين خيانت در سه امر رود     » كَفُورٍ
 .اعمال به ريا و تصنع، در احوال به مالحظت اغيار

خداوند متعـال در هـيچ زمـاني روي زمـين را بـدون راهنمـاي ظـاهري يـا بـاطني بـاقي              
رسـد كـه       اما وقتي فرا مي    .برنامة الهي را بر بشر بخوانند و وظايف او را تعيين كنند           گذارد تا     نمي

بذل و بخشش از طريق وصـيت كجـا و در           . ديگر اموال در اختيار او نيست و قدرتي بر آن ندارد          
خواهـد   اي خرما به دست خود دادن كجا؟ در اعمـال بـه تصـنع و ريـا مـي          زمان حيات حتي دانه   

 جلب نمايد، غافل از آن كه رضاي افراد به چه كار آيد، رضـا رضـاي خداسـت،                   رضايت افراد را  
 .كند تصنع و ريا اعمال ظاهراً خير را هم محو و نابود مي

تُعِـزُّ مـنْ    «در احوال به مالحظت اغيار، غافل از اين كه عزت و ذلت در دسـت خداسـت                  
رُ اَنَّكالْخَي دِكبِي نْ تَشاءتُذِلُّ م و ءٍ قَديرٌتَشاءلي كُلِّ شَيكنند؟ دنيا همه جمع شوند، چه مي»  ع! 

اي سالك با استمداد از حق به مقام توبه برآ كه توبه از گناهـان، اوجـب واجبـات                   
واجـب  . دهنـد   هايي هستند كه انسان را در معرض خطر قرار مـي            گناهان مانند سم  . است

ر در دفع آن تأخير نمايد، ديگر       تر انسان آن سموم را خارج سازد كه اگ          است هرچه سريع  
 بسا كه گناهان نفوذ كند و بر همه نيروها لطمه وارد . دارو مؤثر نشده بدن را نابود كند
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سازد و قلب و جان انسان را فاسد و مضمحل نمايد، چه سم گنـاه مـاوراء سـموم ديگـر                     
 .است

. رفـع آنهـا بكوشـند     گذارد كه در      ها را فرا گرفته، عجبا غفلت نمي        امروز سموم گناهان دل   
انگاري و تأخير را بر خود روا مداريد كه تأثير اين سم       اي مردم در رفع سم گناهان بكوشيد، سهل       

مبادا كار به جايي رسد كه ديگر توبة نصوح مؤثر نشود، بخـار معاصـي               . هر آني در افزايش است    
نقطـه بهبـودي حاصـل    اگر ظـاهراً از يـك     . دل را فرا گيرد و ديگر مرآت دل قابل انعكاس نباشد          

يكي از آن موانع اجل است كه ميان انسان و آنچه خواسـت فطـري            . شود، نقطه ديگر نجات نيابد    
حتي ممكن است با توبه تا حدي از سنگيني بار گناه كاسته شود، ولي آثـار                . اوست، فاصله اندازد  

 . قابل تعمير نيستزنگار معاصي از آئينه دل زدوده نگردد، زيرا كه آئينه دل فاسد شده و ديگر

ها پـاك و      بنابراين تا وقت باقي است بايد از خواب غفلت بيدار شد و درون را از آلودگي               
مبادا كار به جايي رسد كه بي توبه از دنيا رود، چنين فـردي             . منزه كرد و موفق به توبة نصوح شد       

ده تـا جبـران     اي ملك الموت يك روز ديگر، ساعتي ديگـر مـرا مهلـت              : به قابض االرواح گويد   
 !از اين روزها و ساعات بسيار در تصرف تو بود، اما همه را فاني كردي: پاسخ شنود. مافات كنم

اما خدا درهاي خيانت را به روي عاشقان خود مسدود كرده اسـت، و درهـاي خيـرات و                   
ن آنان بندگان صالح خدا، عاشقان او، امنـاء الهـي و خـادمي            . بركات را به روي اينان گشوده است      

 .حقيقي درگاه احديت هستند و در كنف حمايت او

اند، توبه كامـل      سالكين و عاشقين الهي، تائبين حقيقي هستند كه موفق به توبة نصوح شده            
تائب حقيقـي   . و بي بازگشتي كه به رضاي حق است نه از ترس آتش دوزخ و نه به طمع بهشت                 

.  از خـواب غفلـت بيـدار نمايـد         كسي است كه در درونش واعظي باشد كه او را نصيحت كند و            
هاي خرد را بـه       چنان كه خياط پارچه   . نصوح از مادة نصاحت به معني خياطت و دوزندگي است         

هاي حقيقي، آن     ها و سرمايه    دوزد، در توبه نصوح هم فرد عاصي، آن گنجينه          هم متصل كرده و مي    
آورد تـا بـه مقـام         جمـع مـي    قوا و نيروهاي باطني را كه پراكنده كرده، مانند خياط دوبـاره يكجـا             

 .وحدت رسد و در جرگه موحدين به شمار آيد

مسلم است . درود اليتناهي بر سالكين طريق حق كه فرزندان گرامي اشرف كائناتند
  سـالكين حقيقـي،   .يابـد   كه اين ارتباط كبريايي روحي جز بـا دل شكسـتگي تحقـق نمـي              
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يند، اما اين شكستگي بشارتي است كه       افتان و خيزان با بال و پر شكسته به در گاه خدا آ            
در قبـال خواسـته قلبشـان كـه الهـي كـي ايـن               . گردنـد   مقضي المرام از بارگاه حق بر مي      

شكستگان را با شراب طهور عشق سيراب خواهي فرمود؟ هاتف غيبي بـه سـمع دل ايـن                  
تَرْضي«ندا در دهد  بك فَ ر طيكعي فولَس و«. 

 كه به پاي دل، با دل سوزان و ديدگان گريان به محفـل انـس،             درود بر خادمين بارگاه حق    
معنـي حقيقيـه دل     . هاي ديگـر اسـت      اين شكستگي بال و پر ماوراء شكستگي      . به بارگاه حق آيند   

بحانَك اِنّـي كُنْـت مِـنّ              « و   »اِنّي ظَلَمـت نَفْسـي    «سوزان و اين شكستگي همانا       سـ اِالّ اَنْـت ال اِلـه
 .ت و مبشري است كه هرچه زودتر به پاي دل به لقاء رسنداس» الظّـالِمينَ

اميد به حق آن كه شكر بـه جـايي          . درود بر آن سالكين كه در شمار شاكرين به شمار آيند          
 .رسد كه شكر و شاكر و مشكوريك، سجده و ساجد و مسجود يك، معبد و عابد و معبوديك

ا از دل بيرون راندند و با پاك شدن         درود بر سالكيني كه در تزكيه نفس كوشيدند، بيگانه ر         
اما معبد ظاهري و    . ها به معبد خداي لم يزلي راه يافتند، معبدي كه باالترين معبدهاست             از آلودگي 

 .باطني را با يكديگر مقايسه نتوان نمود
در معبد ظاهر مادام كه معتكف در مقام اعتكاف است نبايد حتي االمكـان از آنجـا بيـرون                   

امـا سـالكين الهـي در معبـدي ديگـر           . رورتي رفت، زياد توقف نكنـد و برگـردد        رود و اگر به ض    
دل آنان با صاحب معبـد اسـت و         . اند، آنان را جايز نيست كه قدم از اين كعبه بيرون نهند             معتكف

چنان دل با آن پيوند شده كـه        . هر آني در آنجا در مقام اعتكافند و اين دو از همديگر جدا نشوند             
 .اشد، اعتكاف آنان ابدي استهرگز گسستني نب

مندنـد زيـرا      آنان چنان كه از اين اعتكاف در عالم فاني برخوردارند، در عالم باقي هم بهره              
اگـر  ! لسان حال و قالشان اين است كه اي خـدا         . زندگي حقيقي بدون صاحب معبد ممكن نيست      

. يي، حوراي ما تويي    بهشت ما تو   .ما را در فردوس برين جاي دهند، بي جمال تو خريدار نيستيم           
شـكر  . ايـم، جـز لقـاء تـو هـيچ نخـواهيم             ما به توفيق تو خويشتن را از قيد دنيا و عقبي رهانيـده            

 .اليتناهي ترا كه مراتب بصيرت ديدگان باطن ما را به كمال رسانيدي تا جز ترا نبيند
 

 انوار الهي در تشكر

 .  و باطني آن استيكي ديگر از ابعاد تشكر و سپاسگزاري، بعد نورانيت معنوي
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 :گردد در تشكر واقعي سه نور معنوي مشاهده مي
البته نه تشكري به عنوان تشويق، بلكـه  . كنند نور اول ـ نور فردي است كه از او تشكر مي 

در حقيقت، تشكر از كسي در قبال انجام وظيفة الهي          . تشكر در قبال انجام عملي ظاهري يا باطني       
اما عملي كه ظاهراً الهي و باطناً به        . ، موفق به انجام آن شده است      است كه او صرفاً به رضاي حق      

عملـي ظـاهراً و     . رضاي خلق باشد، نيمي بهر حق و نيمي به رضاي مردم، شايسته تشكر نيسـت              
باطناً الهي است كه خالص باشد، چنين عملي نوراني بوده و فرد عامـل آن، نـوري از انـوار الهـي       

 .است و سزاوار سپاس و تشكر
همان طور كه عمـل كـامالً خـالص، نـوراني     . كند نور دوم ـ نور كسي است كه تشكر مي 

 اين مقـام نصـيب هـر كسـي      .است، تشكر از روي اخالص و باطني نيز نوري از انوار الهي است            
تواند نورانيت عمل الهي را مشاهده نمايد كه خود نـوراني و واجـد شـرايط                  نگردد، چه فردي مي   

چـون رضـايت، انـواع و       . گيـرد   مل الهي است كه به خاطر حق انجام مـي         چنين تشكري ع  . باشد
مراتب دارد لذا هرچه مراتب اخالص عمل باالتر، جلوات الهـي در آن و در تشـكر فـرد شـاكر،                     

 .تر عالي
وقتي فردي موفق به انجام عمل الهي گشته و فرد ديگري . نور سوم ـ نور منعم ازلي است 

از منشأ و منبعي      كند، اين نعم عظمي     ده و با اخالص از او تشكر مي       به توفيق حق، آن نور را مشاه      
 از آن گردد كه عبارت است از نور حق، كه انـوار دوگانـه مـذكور نيـز     نوراني به اين دو اعطاء مي     

 .شود منشعب مي
اين كجا و آن تشكر ورد زبـان  . در واقع علم تشكر در كتاب حكمت، مبحثي نوراني است        

 !اكثر مردم كجا؟
گردد، هيچ گاه در انتظـار تشـكر مـردم            لبته كسي كه موفق به انجام عمل الهي خالص مي         ا

نيست، زيرا چنين انتظاري مباينت با اخالص داشته، شايسته تشكر نيست مگر يـك نـوع انتظـار                  
 .خاص رحماني

پـردازد،    عارفي كه در مطالب حكمتي سير كرده و به رضاي حق به ارشاد مردم مي              
البته نه تشكر لفظي و لساني، بلكه تشكري كـه  .  در انتظار تشكر آنان استاي او در مرتبه  

چه، هم تشكر انواع و اقسام دارد و هم استماع تشكر به طرق             . يابد  حروف به آن راه نمي    
ها مؤثر گشته،     يابد كه كالم حكمتي او در دل        همين كه عارف الهي در مي     . گوناگون است 

 عـالوه بـر ايـن او در         .شـنود   هده و به سمع دل آن را مي       او به ديدة دل نور تشكر را مشا       
 انتظار تشكر ديگري است، تشكر خالق رحمان كه آيـا عمـل او در پيشـگاه الهـي مقبـول           



 ه جانانسفر به كعب  248
 .واقع شده يا نه؟ غير از اين دو، ساير انتظارات رحماني نبوده، شيطاني است

رضايت كامل حق   قلوب پاك و مصفا در آرزوي توفيق انجام عمل خيري هستند كه مورد              
بزرگان در انتظار تشكر مردم نيسـتند، امـا در قبـال اسـتفاده از كـالم                 . و شايسته تشكر از او باشد     

. پذير نيست   حكمتي و ارشاد الهي آنان، مسلماً وظايفي بر ديگران است و االّ نيل به سعادت امكان               
منْ لَم يشْكُرِ النّـاس لَـم   «ند ا از جمله فرايض ديني، تشكر است تا بدانجا كه پيشوايان دين فرموده 

 .«يشْكُرِ اهللاَ

هاي كامـل كـه در اخـالق حسـنه و فضـايل               امتياز انسان به ميزان كماالت اوست و انسان       
. بايد كه آنـان را بشناسـد   باشند، لكن ديده مي حميده سرآمد زمان خود هستند، شاكرين واقعي مي    

يت است، عبوديتي كه مظهـر مقـام ربوبيـت يعنـي            حصول مقام روحاني براي كاملين در اثر عبود       
 .متصف شدن به صفات الهي است و بايد اين عبوديت را از آنان فراگرفت

كسـي كـه خواهـان ايـن منصـب          . است كه نصيب هركسي نشود      عبوديت يا بندگي مقامي   
نه به كلي   البته مراد از آن     . واالست، بايد داراي شرايطي باشد كه از جمله آنها، اعراض از دنياست           

دست شستن از دنيا كه مقصود، ترك لذات اين عاريت سرا و برهنـه شـدن از هـوي و هـوس و                       
 .خودپرستي است؛ زيرا عبوديت با منيت و رذايل اخالقي سازگار نيست

خواهد به عالم انسانيت گام نهد، بايد از مرحله حيوانيت دور شـود و زنجيـر                  كسي كه مي  
 نفساني را از پاي عقـل بيـرون آورد تـا بتوانـد مراحـل عـالم                  شهوت حيواني و آمال و مشتهيات     

ها رهايي يابد، دل خود       تواند اولياء الهي را بشناسد كه از آن گرفتاري          كسي مي . سعادت را بپيمايد  
را صيقلي كند تا موانع ظلمانيه معدوم و تجرد روحاني او را حاصل آيد، واالّ شناخت او ظـاهري                   

 .است نه باطني

خت مردان الهي نصيب اهل تقوي است، چه تقوي اصل و سرآمد تمام صـفات               توفيق شنا 
تواننـد ماننـد مـردان الهـي بـه مقـام واالي               كساني مي . باشد  الهي است و ساير فضايل فرع آن مي       

 .بندگي رسند كه مراحل عالم تكامل را پيموده و به اعلي درجة قرب نايل شده باشند

كرگزاري در قبـال نعمـت هـدايت و هاديـان           تابش نور معرفت بر دل، به ميزان ش       
حصول تقواي واقعي و شدت اشتعال شعله عشق در اثر تابش نور معرفت بـر        . الهي است 
 اگر اين نور بر دلي بتابد، چنان غرق مطالعه اوصـاف جـالل و جمـال هاديـان                  . دل است 
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ـ   چنـين فـردي مـي     . حق شود كه خود را مستغرق در درياي مـواج نـور الهـي بينـد                د توان
آري اگرچه خداشناسي فطري است، ولي كمـال        . حضرات اولياء و مردان الهي را بشناسد      

 .پذير است معرفت حق، به وسيله حضرات اولياء امكان
چنـان  . بدا بر حال كساني كه ساليان متمادي در محضر بزرگان باشند، لكن او را نشناسـند               

ب مقدس آن بزرگـوار را جريحـه دار         كه عدة كثيري حضرت موالي متقيان را نشناخته و مدام قل          
 :فرمود است كه مي) ع(زبان حال عارف كامل، لسان آن مولي . كردند مي

روش ظاهري شما،   . هاي دين، حقيقت مرا مستور كرديد       شما به تظاهر پديده   ! اي تبهكاران 
گرچه شما مرا   . حقيقت مرا پنهان نمود لكن صدق نيت من، حقيقت شما را بر من روشن ساخت              

من بر سـر راه روشـن حـق كـه از ميـان      . شناسم شناسيد، ولي من شما را چنان كه هستيد مي        ينم
هـاي   ولـي شـما از جـاده   . هاي تاريك ضاللت كشيده شده، نگهباني شـما را بـه عهـده دارم      جاده

كنيد كـه بـه آب        هايي مي   چاه. پيونديد، بدون آن كه راهنمايي داشته باشيد        گمراهي به يكديگر مي   
اينك وقت آن فرا رسيده كـه       . رسيد  كنيد به آب نمي     سيراب گرديد، لكن هرچه بيشتر مي     رسيد و   

! مشكالت و رموز را صراحتاً به زبان آورم كه اگر تخلف كنيد، رأي روشن از شما گريـزان شـود                   
 دانيد عاقبت امر شما چگونه خواهد بود؟ در اين صورت آيا مي

گ به دامن رحمـت تـو زنـيم و حبيـب تـرا بـه                شمار ما را وادار كرده چن       الهي گناهان بي  
كمـال  . الهي ترا به جان حبيب خود ما و همه مؤمنين و مؤمنات را بيـامرز              . درگاهت شفيع آوريم  

الهي ما را از در رحمت خود مقضي المـرام          . و روحي را از تو خواستاريم       شفاي دردمندان جسمي  
 .به راه انداز

ايم و اتصاالً عهد خود را        ايم، عهد كرده    پيچي نموده الهي مقر و معترفيم كه از فرمان تو سر        
شكنيم، ما را بيامرز و به لبـاس تقـوي ملـبس فرمـا،               به توفيق تو ديگر عهدمان را نمي      . ايم  شكسته

الهي گناهان هرچه بزرگ باشد، بـاالخره متنـاهي اسـت، بـه ايـن               . لباس عصيان را از تن ما بركن      
 .ت اليتناهي خود بنگرگناهان بزرگ متناهي ما منگر، به رحم

الهي ما را آن شايستگي نيست كه اين حاجت را از تو بطلبيم، ولي به خاطر حبيبت مـا را                    
الهي لـذت   . هاي ما را منور گردان      از شراب طهور عشق سرمست گردان، به انوار معرفت خود دل          

ركن، چنـان كـه   الهي حب دنيا را از دل ما ب. عبادات و طاعات و حالوت مناجات را بر ما بچشان  
 .با خاصان خود چنين كردي
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 تسليم و مراتب آن

مقام تسـليم   . شود، تسليم است    از حاالت سالكين طريق حق كه در بين سلوك عارض مي          
خود را بـه    فوق مقام توكل است، چه در توكل سالك در انجام امري خدا را وكيل نموده و تعلق                  

داند، ولي در تسليم قطع تعلـق نمـوده تـا هـر امـري كـه آن را بـه خـود متعلـق                           آن كار باقي مي   
 .شمرد، متعلق به او داند مي

تسليم يعني رهرو طريق سـعادت و       . تسليم، انقياد باطني و اعتقاد قلبي در مقابل حق است         
د قـرار دهـد و تسـليم آن    را الگو و سرمشق خو  ) ص(كمال، اخالق و رفتار حضرت رسول اكرم        

 .بزرگوار گردد كه در حقيقت، تسليم به اوامر و نواهي خالق متعال است
تسليم، عمل عقل و حكم فطري است و ضد آن، شك و خاضع نشدن قلب در برابر حـق                   

گيـرد نـه      بنابراين در مقابل تسليم، شك قرار مـي       . گردد  است كه از معيوب شدن نفس حاصل مي       
ا شأن عقل سليم، حكم قطعي است، اما شـأن نفـوس رحمـاني حكـم قطعـي                  زير. جحود و انكار  

نفوس رحماني غالباً در مقام شك واقع شده حكمشان به طريق ترديد است و اگر گـاهي                  . نيست
 .جزم و قطعيتي نشان دهند، يا برخالف واقعيت است و يا در جهت انكار واقعيت

دنيا و عدم اشتغال دل به آن، براي مهيا         توصيه و سفارش بليغ پيشوايان الهي به اعراض از          
كسي كه او را آرزوي لقاء حـق ا سـت و اميـدوار اسـت كـه                  . شدن به امر آخرت يا لقاءاهللا است      

بتواند به ياري الهي مراحل آن را طي كند و در آخرين مرحله به وصـال حـق رسـد، او شـيفته و                        
فا و حظـي مـاوراء سـاير صـفاها و           حتي در موقع تذكر اين امر مقدس، صـ        . شود  فريفته دنيا نمي  

  .رسد حظوظ در او به ظهور مي
همه شرايع و اديان آسماني، اخالق و معامالت، بدايات و نهايات آن براي موفقيت 

 شــرك، . جــامع ايــن معــاني و كفيــل آن، تســليم اســت . بــه لقــاء و وصــال حــق اســت 
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ولي مطلق كه حق تعـالي      شود كه روح انسان تسليم         آنجا ناشي مي    خودنمايي و غرور از    ،شك
 .است، نگردد

گردد و قلب همچون تن، از عيوب         با تسليم روح به حق، كشور وجود كالً تسليم حق مي          
توانـد حـق را بيابـد و تسـليم            هاي ضخيم طبيعت، مي     و آفات سالم شده و بدون اسارت در پرده        

 .شود ني جايگير ميهاي تاريك طبيعت، آفت خودبي اما در قلوب معيوب و اسير در پرده. گردد
سالك به واسطة صفت برجسته تسليم، موفق به پيمودن مقامات معنوي و دريافت معارف              

كسي كه تسليم شد و اخالق و رفتار حضرت اشرف كائنـات و اوصـياء ايشـان را                  . گردد  الهي مي 
فـت كـه    اهل معر . رسد  هاي آنان سير نموده و قطعاً به مقصود مي          شعار و دثار خود كرد، او با قدم       

. اند، بسي بيش از حكماء بـه مقصـد نزديكنـد            قدم در جاي پاي حضرات اوصياء و اولياء گذاشته        
البته غرض، ترك تفكر و تعقل نيست اما بسا از حكماء و فالسفه كه به علـت مراجعـه بـه عقـل                       

لذا امر است كه انسان در جسـتجوي عـارفين و           . خود در معالجه خويشتن، عاقبت منحرف شدند      
هاي آنان، تسـليم       رباني، آن پزشكان متخصص روحي باشد و بدون چون و چرا در نسخه             علماي
 .گردد

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

و سالك الي اهللا بايد متوجه باشـد كـه در ايـن حـوادث شـك                 . سببي از اسباب سماوي يا ارضي     
 .اي در قلب او داخل نشود شبهه

دوم ـ تسليم شدن علم ظاهر است به علم باطن، زيرا بعضي امـور از نظـر سـالك عـارف      
 .مخفي است و حِكَم و مصالح آنها را جز خدا كس نداند

سوم ـ تسليم نمودن آنچه غير حق است به حـق تعـالي، بـدون ايـن كـه تسـليم خـود را         
ماند چيزي از ظلمات عالم امكان، به جهت آن           لي حق، باقي نمي   زيرا در شهود تج   . مشاهده نمايد 

گردد از براي شهود حق تعالي و صفات و افعال او، و در نتيجه         كه عارف در اين مرتبه خالص مي      
 .ماند از شهود تسليم و ساير متعلقات خود سالم مي
 

 قلب سليم
ر پسـنديده، در قلـب      تسليم پس از پاكي و سالمت نفس از عيوب و تخليه از ملكات غيـ              

توانـد بـدان مقـام منيـع      لذا شرط تسليم، داشتن ايمان كامل است واالّ سالك نمي        . شود  حاصل مي 
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توكل بر خدا، تفويض امر بر خدا، رضا به قضاء اهللا و تسليم از              : ايمان را اركاني است   . نايل گردد 
منـد    و يا چندان از آن بهـره      كسي كه فاقد اركان چهارگانه مذكور است، يا ايمان ندارد           . براي حق 

 .نگشته و فاقد قلب سليم بوده و از فراغت قلب محروم است

فراغت قلب، آرامش دل است از كل اَنحاءِ اسوائيه؛ و عدم اضطرار و اضـطراب و نگرانـي             
است از سقوط و سير و حركت در طرق قهقرائيه، و ظهور آثـار انبسـاط الهيـه اسـت بـر سـير و                         

 . چنان سير و حركتي كه شك و ترديدي در انحراف بدان راه نيابدحركت در طرق صعوديه،

حصول اين نعمت و منصب الهيه جز با انقطاع و انفصال از ماسواي حق و اتصال و پيوند                  
بـه  : »اَال بِذِكْرِ اهللاِ تَطْمـئِنُّ الْقُلُـوب      «پذير نيست     اش ذكر قلبي است، امكان      بر حق، كه وسيله كامله    

 .ها به مرتبة اطمينان رسند  نام خداست كه دلدرستي كه با ذكر

اي اسـت در طـرف چـپ بـدن انسـان، و               يكي مضغه : قلب يا دل اطالق شود بر دو معني       
اي است روحاني كه تعلق معنوي دارد با دل           اي است رباني و دقيقه      ديگري دل باطني، و آن لطيفه     

 . به انجام تكاليف استآن دل بود كه عالم و عارف به معاني بوده و مخاطب. جسماني

دل باطني آن دل بود كه مأجور است به انجام واجبـات و منـدوبات، و معاقـب اسـت بـه               
ارتكاب منهيات و محظورات، و عالقة آن به دل جسماني، چنان است كه در حيرتند عقال كه چه                  

 يـا از مقولـه     آيا اين عالقه از قبيل عالقة اعراض است به اجسام،         . نحو عالقه است فيمابين آن دو     
 !اوصاف است به موصوفات خود؟

دل باطني آن دل بود كه به انجام حسنه و اكتساب فضايل مستحسنه و بـه صـيقل تزكيـه،                    
اي رسد كه حاصل شود در آن انكشاف حقايق و عالم شود به علـوم                 روشني و صفاي آن به مرتبه     

 .محجوب ماندباطني، ولي در اثر ورود آثار ظلمانيه از قبول اشراق و انوار 

تا كسي دل خود را از قيد عاليق دنيوي نرهاند، به صفا و سالمت قلبي نرسـد و متصـف                     
زيرا در اثر تمايل به معنويات است كه دل قابليت فيوضـات و اسـتعداد فيضـان           . به فضايل نگردد  

 .ذاردانوار الهي را به هم رساند، تنها مهر و محبت او در دل نشيند و جايي براي اغيار باقي نگ

عارفان طريق حق چون عزم مقام عبوديت كنند، نقوش كاينـات را از لـوح ضـمير                 
خويش محو نمايند و در اسـتقبال كعبـه، روي دل بـه كعبـه حقيقـي آرنـد، پسـتي ذرات                      
موجودات را در اشعة آفتاب كبريا محو بينند، و اوهام فاسده و تصورات باطلـه را پشـت                
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. يران نموده، پنـاه بـر حصـن فـاطر كاينـات گيرنـد             قدس ط  سر اندازند، و در فضاي عالم     
آنجاست كه آفتاب دولت از مشرق عنايت طلوع كرده و بحر رأفـت و رحمـت اليتنـاهي                  

در اين مرحله است كه بحر دل با بحر ابد آميزد، بدين معنـي كـه                . حق را مشاهده نمايند   
از ميـدان مسـابقت   كسي كه اين طريق را بپيمايـد، گـوي دولـت    . ازل ابد بيند و ابد، ازل     

 .مبارزان صفوف واليت بربايد

قالب چون صدف است و     . نفس عارف پربهاست زيرا چنان نفسي از حضرت جدا نيست         
هـاي پـاك عـرش        دل. نفس چون گوهر، مبدأ هر دو از حضرت و مرجع هر دو با حضرت است              

 .معالي خداست

 .قلب منيب، قلب شهيد، قلب سليم: ها بر سه قسم است دل

آن كـه از    : »منْ خَشِي الرَّحمنَ بِالْغَيبِ و جاء بِقَلْـبٍ منيـبٍ         «يب آن است كه فرمود      قلب من 
 .خدا ترسيد و عيوب خود ديد و در اصالح آن كوشيد و به مولي گرديد، قلب او منيب است

مع و هـو   اِنَّ في ذلِك لَذِكْري لِمنْ كانَ لَه قَلْب اَو اَلْقَي «قلب شهيد آن است كه فرمود     السـ
او را پيغام دادم و گوش هاي او را گشودم، يادگاري است بر اين كه او داراي دلـي زنـده                     : »شَهيد

 .است و گوشي شنوا و دلي بيدار دارد، چنين دل در محضر خداست

ليم جز آن كه خدا را با قلبي س       : »اِالّ منْ اَتَي اهللاَ بِقَلْبٍ سليمٍ     «قلب سليم آن است كه فرمود       
 .طوبي بر آن كه دلي دارد از شبهه و شك شسته، به مولي پيوسته، از كاينات رسته. آمد

سالك طريق حق بايد به توفيق الهي دل را دريابد و به دل رسد، زيرا آن كه دل را يافـت،                     
دانـي كـه دل چيسـت و كجاسـت؟ دل منظـر             . آن كه به دل رسيد، به خـدا رسـيد         . خدا را يافت  

 . دل مجاهد و مبارز راه حق؛ دل جوانان رشيد و فداكار مكتب اسالمكدام دل؟. خداست

اگر قالب هم رنگ دل  . دل مظهر جالل و جمال كبرياست، اين دل منظور لطف الهي است           
 .گيرد، مانند او منظور الهي شود

زيـرا  . دلي را كه قساوت گرفت، سختي آن از سنگ سخت شديدتر اسـت      ! اما قساوت دل  
جار است، اما اگر تمام نيروهـاي جهـان متحـد شـوند، نتواننـد دلـي را كـه                    سنگ سخت قابل انف   

 !قساوت گرفته ، منفجر سازند

هـاي   كبر و نخوت از بيماري هاي خود محوري است كه معلول بسته شدن فعاليت       
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نماي انساني مختل شود، اگـر ايـن ميهمـان سـراي الهـي                اگر اين قطب  . سازندة دل است  
 .انيت خبري نيستويران گردد، ديگر از انس

. ها از راه دل است اتحاد حقيقي بين انسان  . هاي سازنده از دل است      الهامات روحي و بارقه   
اين آرامـش و اطمينـان از حـق شـروع شـده و در حـق خـتم                   . اطمينان و آرامش از آن دل است      

 .ستتوانيم به بارگاه الهي با خود ببريم، قلب سليم ا باالترين ارمغاني كه ما مي. شود مي

صفات و خصوصيات برجستة بسياري بايد تا قلب سليم حاصل آيد، كه از جمله آنها توبه 
گرچه خداي تعالي واقف به احوال بشـر اسـت، ولـي هركسـي تـا                . و تأمل در احوال خود است     

شناسد و امر است كه انسان با مطالعه در اعمال و نفس خود، وقوف بيشتري                 اي خود را مي     اندازه
تواند به ميزان توجه به حق و سير در طريق حق، دريابد تـا چـه                  سالك الهي مي  . ابدبر خويشتن ي  

 مثالً عدالت يكي از شرايط اهـل ايمـان   .حد صفات الهي در وجودش به مقام تجلي درآمده است    
 .است، اما ايجاد آن در آدمي به سهولت ممكن نيست و به هركسي عادل نتوان گفت

م قلب سليم نرسد، لذا بر اوست كه در كيفيـت پيـدايش             سالك بدون رفع حجابات به مقا     
توصيه اكيد پيشوايان مقدس الهـي بـه احتيـاط و دقـت             . اين حجب و طريق رفع آنها تفكر نمايد       

است و توجه بر اين كه انجام تكاليف ظاهري در حقيقت، اشاره است بر انجام تكاليف و وظايف          
 .باطني

 باطني عللي سبب تقويـت و يـا نقصـان مراتـب             همانند اعضاء ظاهري، در اعضاء قلبي و      
در مجموع از امراض و آفات اعضاء يا قواي باطني، تعبير به آلودگي يا حجـاب                . صحت آنهاست 

. تواند مراتب صحت اعضاء باطني يا قواي قلبي خود را افزايش يا كاهش دهـد                انسان مي . شود  مي
 مثالً هر عمل و خـدمتي كـه انسـان      !داردبسا فردي آن حجابات و ظلمات را نبيند و آن را نور پن            

انجام دهد و در نظرش جلوه نمايد، ظلمت و حجاب است ولو در قبـال آن نـوري هـم مشـاهده        
اما اگر انسان به توفيق الهي بر آفات قلبي غالب آيد و موفق به رفع حجاب گردد، آنگاه به                   . نمايد

 .شود كمال انقطاع رسيده و صاحب قلب سليم مي

گونـه شـك و شـركي در آن            قلبي است خالص و پيراسته از غير خدا كه هـيچ           قلب سليم، 
 .نباشد و اين جز به تقوي حاصل نشود

دل، . توان به فوز اكبر كه لقاء اهللا است، رسـيد           تقوي دري است رباني كه از آن مي       
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اي را دارد و شيطان مانند دشمني است كه قصـد دخـول و تصـرف و اسـتيال و          مثال قلعه 

هم رسانيدن آن قلعه را دارد، و نگهداري قلعـه ممكـن نيسـت مگـر بـه حراسـت            تملك ب 
 .امري كه جامع مراتب عدم دخول شيطان باشد، تقوي است. ابواب و اطراف آن

 اسـت   تأثير نيست، ولي دافع وسوسه شيطان نشود بلكه آدمي ناگزير           ذكر ظاهري گرچه بي   
 گناهان و اهمال در عبادات هراسان        از صدور  در نتيجه تقوي است كه دل     . از تعمير قلب به تقوي    

و ترسان شود و ترديدهاي قلبي حاصله از مفاسد اخالقي و تخيالت فاسده، با تقـوي تبـديل بـه                    
 .اطمينان شده و قلب ذاكر الهي گردد

عنـي  ي» اِذا اَراد اهللاُ بِعبدٍ خَيراً جعلَ لَه مِـنْ قَلْبِـهِ واعِظـاً           «فرمايد  ) ص(حضرت رسول اكرم    
بدين معني كه در . دهد اي ارادة خير كند، براي او از قلبش واعظي قرار مي  هرگاه خدا در حق بنده   

منْ كانَ مِنْ قَلْبِهِ واعِظاً، كانَ علَيهِ مِـنَ  «و نيز اشاره فرمود  . ادراك معارف الهيه هرگز محتاج نگردد     
 از جانب خداحافظي شود، كه نگذارد آن        يعني هركه را در دلش واعظي باشد، براي او        » اهللاِ حافِظاً 

 .دل از حدود الهي تجاوز نمايد
اي نبرند، زيرا اوقـات ايشـان غالبـاً در خـأل و مـأل          اما افراد الهي و ساهي از حقيقت بهره       

علت ترك حقـايق بـراي فـرد مـؤمن چيـزي جـز تفـرق حـواس و                   . صرف اشتغال دنيوي است   
تبعيت از نفس، قـاطع بنيـان سـعادت و    . وي نيست پراكندگي خاطر و غفلت دل از حق و عدم تق         

 .موجب سخط حضرت عزت است
در اثر فقدان تقوي، دود تيرة معاصي آئينه دل را تيره و تار نموده، آن را از حالـت اصـلي                     

عارف ديو هوس و مشتهيات نفساني خود را به زنجير تقوي مقهور سازد، زيرا              . گرداند  خود برمي 
ي و فروزان، كه اگر دمي انسان را غفلت زده بيند، ناگهـان دوزخ              نفس آتشي است خاموش نشدن    

 .ور شده و خرمن سعادت و حيات را خاكستر كند آسا شعله
» ال تَعمي الْاَبصار و لكِنْ تَعمي الْقُلُوب الَّتي فِي الصدورِ         «فرمايد    خداوند تبارك و تعالي مي    

ذكر سينه براي تأكيـد اسـت كـه    . ها كور است    نهها كور نيست، ولي دل هاي درون سي         يعني چشم 
چون پيوسـته اوقـات ايشـان       . كوري ايشان همانند كوري ظاهري نيست كه بر چشم عارض شود          

توانند به قلوب خـود ادراك حقـايق كننـد، لـذا              مصروف به استجالب لذايذ جسماني است، نمي      
 .بصران كرده است تعالي ايشان را تعبير به بي حق

تقـوايي، موفقيـت ظـاهري خـود را           اغنياء و صاحبان جاه كه به علت بي       چه بسيارند   
چيزي عجزه و فقرا را حمل بر دنائت و شـقاوت             اسناد به عقل و كارداني خود نموده، و بي        

 غافل از اين كه ارزاق حـالل در قبضـه خـداي كـريم و رزاقـي اسـت كـه بـه                       ! ايشان كنند 
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تـر     فقري سخت  :اند  بزرگان فرموده . فقر دل است  فقر واقعي،   . مصالح بندگان دانا و بيناست    

عـدم مـال و منـال مشـقت         . از ناداني و ثروتي باالتر از خرد و عبادتي برتر از تفكر نيسـت             
هـا    چنان كـه تـن    . تر از آن، رنجوري تن و دشوارتر از آن رنجوري دل است             است و مشكل  

، رنجوري دل را برطـرف      هاي علم و حكمت     ها نيز رنجور گردند، با طرفه       رنجور شوند، دل  
سعيد كسي كه خلوتي اختيار نموده به شناسايي نفـس خـويش پـردازد و حقيقـت را                  . كنيد

 .دريابد
اي  اي است كه بر آسمان ماهيت مسافران راه حقيقت تابد، و غنچه    تر ستاره   حقيقت، روشن 

گشت، ارقام هر نفس ناطقه كه به زيور حكمت آراسته . است كه در چمن دل عارفان شكفتن يابد
عملي كه به حليـه علـم و حكمـت متحلـي     . سعادت ابدي بر جبين استعدادش نوشته خواهد شد 

نشده چون تني است كه او را جان نيست، زيرا علم مفتاح حقايق است و حكمت، مصباح رمـوز                   
اين است كه طالبان طريق ايقان و شاربان رحيق عرفان، آن مفتاح و مصـباح را از عارفـان                   . دقايق

 .لب كنند كه قلوب عارفان، معدن تقوي و اخالص استط

. اخالص، جامع تمام افعال شايسته است، يعني قبولي و شايستگي عمل به اخالص اسـت              
صاحب نيت صادق آن كسي است كه داراي قلب سليم باشد، چه اخالص ناشي از سالمت قلب                 

 .هاي نفساني است از خواهش

يعنـي روز   » ينْفَع مالٌ و ال بنُونَ اِالّ منْ اَتَي اهللاَ بِقَلْبٍ سليمٍ          يوم ال   «فرمايد    خداوند متعال مي  
اي ندهد، در آن روز سود نصيب كسي است كه با قلب سـليم بـه خـدا                    قيامت مال و فرزند فايده    

تـر و     پس اخالص ناشي از صفاي قلب است، هرچه صفاي دل بيشتر، اخالص افزون            . روي آورد 
 .أم با اخالص گردد، واجب است بر حق تعالي اجر آنالبته هر عملي كه تو

 
 تسليم علم ظاهر به علم باطن

تر از نفس نيست اما براي تحقق اين شرافت بايد عقل باطني              هيچ چيز در آفرينش، شريف    
شود و با     ياب مي   هاي حواس فيض    چه عقل عادي براي كسب علوم ظاهري از روزنه        . را بكار برد  

 .راك حقايق نموده و به حكمت واقعي نائل گشتتوان اد اين طريق نمي

عقل عادي اگر علمي هم كسب نمايد، علم ظاهري بوده و سـبب وصـال نخواهـد                 
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تا انسان عقل   . چه الفاظ و عبارات و اصطالحات ظاهري، شخص را به كمال نرساند           . بود
در قـدم  باطني را بكار نبرد به حقيقت نرسد و هر چه آموخته و تجربه اندوخته، همچنان                

 .اول بازماند

علوم عقلية باطنيه مطلوبيت ذاتيه دارد و آدمي را به عالم مجردات كشـانده و بـه حقيقـت                   
اش را تبجيـل و عـالم عـارف را تجليـل              اسالم از عقل باطني تمجيد كرده و علم مـأخوذه         . رساند

 .نموده است
 مـالك و منـاط      بزرگان براي درك و مشاهدة حقايق، عقـل بـاطني را بكـار بـرده و آن را                 

عقل باطني است كه جاذب جميع علوم باطني        . اند  وصول به مقصد و حصول به مقصود قرار داده        
اين همه شكوة بزرگان از مردم زمان خود و ابراز تمايل به خلوت گزيدن و به                . باشد  و معارف مي  

بـراي  ارتياض نفس پرداختن و تهجد داشتن و تحمل رنج و رياضت و دستور مخالفت با نفـس،                  
 .آن بوده كه حواس در يك نقطه متمركز شود تا به وحدت جمعي خود برسد

سالك طريق حق بايد به اين نكته توجه كامل نمايد كه چون نفس به مقام ملهمگي رسـد                  
در اين مقام پنـدارد كـه حـد         . و ذوق الهامات باز يابد، هنوز از خويشتن رهايي كامل نيافته است           

 عشوة ابليس خورد، به نظر عجب و بزرگي به خويشتن نگرد و بـه       اعالي كمال است، دم نفس و     
بلكه بايـد بـر مراتـب     ! وار از سرشاخ قبول عزت، بر سر زمين رد مذلت افتد            تندباد لعنت، شكوفه  

تزكيه خود بيفزايد و تزكيه نفس خود را به حد اعلي رساند، از شـكوفگي بـه ثمرگـي رسـد و از           
 .ثمرگي به مقام پختگي

چون ذوق الهامات يابـد، تقـوي و        .  هر مقامي كه باشد، ابتدايي است و انتهايي        نفس را در  
. بدايت آن شناختن حق و باطل، و نهايـت آن تـرك باطـل و اتبـاع حـق اسـت         . فجور را بشناسد  

بـاطِالً وارزقْنـا    اَللّهم اَرِنَا الْحقَّ حقّاً وارزقْنا اِتِّباعه و اَرِنَا الْباطِلَ          «فرمود  ) ص(حضرت رسول اكرم    
هتِنابالبته تحقق آن به موت نفس از صفات ذميمه و زندگي دل به صفات حميده است. »اِج. 

در اين مقام است كه نفس را ديدة حق بيني و گوش حق شنوي پديد آيد و به سوي خدا                    
نَه    «حركت كند    سـونَ اَحتَّبِعلَ فَيونَ الْقَوتَمِعسقـول اسـت كـه سـالك ذوق     از آن . »الَّذينَ ي»  ـتاَلَس

كُميابد و به مركز اصلي و مقصد خود پرواز كند» ِبرَب. 

شود، ولـي بايـد در كتمـان معـاني            سالك در ذوق الهامات با معاني بسيار آشنا مي        
دهد بايد به نور الهامات انجام دهـد          سالك در اين مقام هر كاري را كه انجام مي         . بكوشد
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 .هايت مقام ملهمگي، تحقق نور حق در دل استن. نه به ظلمت بدعت
بزرگـان و محبـوبين درگـاه       . »اَلْمؤْمِنُ ينْظُرُ بِنُورِاهللاِ  «سالك به هرچه نگرد به نور حق نگرد         

 .نگريستند الهي چنين بودند به هرچيز به نور حق مي
ةً مِـنْ عِنْـدِنا و    فَوجدا عبداً مِنْ عِبادِنا آتَي«خداي تبارك و تعالي در اين آيه شريفه          مـحر ناه

كمال شايستگي مقتدايي يكي از محبوبين درگاه خود را كه حضرت خضـر             » علَّمناه مِنْ لَدنّا عِلْماً   
 :فرمايد است، اثبات مي

 .«عبداً مِنْ عِبادِنا«اول ـ مقام عبديت خاص 
 .«رحمةً مِنْ عِنْدِنا«واسطه از مقام عنديت  دوم ـ تحقق رحمت بي

 .«و علَّمناه مِنْ لَدنّا عِلْماً«واسطه  سوم ـ كرامت علوم لدنّي بي
كسـي كـه    . هر سالك و نيز هر مقتدا بايد تا حد امكان و به نسبت داراي اين شرايط گردد                

 .داراي اين شرايط نباشد، مقتدايي را نشايد
 تا سالك   .بديت است باالترين تعليم است براي ما كه در اين مسير، قدم اول، ع           ! اي سالك 

 بايـد از خـود و حتـي از سـعادت و             سـالك . از رقّ ماسواي حق آزاد نشده مقام عبديت را نيابـد          
 . پيوند دارد، آزاد نيست او با سعادت و شقاوت و با خودتا. شقاوت خود آزاد شود

منـدي هـركس از ايـن      بهره.واسطه است قدم دوم، كمال شايستگي براي تحقق رحمت بي      
بنابراين تا همة حجابات برطرف نشده در حد كمال نتواند          .  به نسبت رفع حجب اوست     نور الهي 

 .مند گردد از اين نور الهي بهره
تا كمال رفع حجابات حاصل نشده بود، بـه واسـطه، وحـي را              ) ص(حضرت رسول اكرم    

واسـطه    ت شـد، بـي    چون شب معراج كشف حجابا    . »نَزَلَ بِهِ الرُّوح الْاَمينُ علي قَلْبِك     «يافت    درمي
 .«فَاَوحي اِلي عبدِهِ ما اَوحي«وحي را دريافت نمود 

البته هركسي به مراتب علم و معرفـت خـود          . قدم سوم، برخورداري از علوم غيبي و لدني       
 .مند گردد تواند از نور رحمت الهي، از علوم غيبيه و علوم لدني بهره مي

عـوام و خـواص،   . الخاص  و خاصعوام و خواص: اند برخورداران رحمت سه طايفه   
برخورداري عوام از صفت رحمانيت     . واسطه  الخاص بي   كنند، و خاص    به واسطه دريافت مي   

يء عِبـادي    » برخورداري خواص از صفت رحيمي است        .«سبِقَت رحمتي غَضَبي  «است   نَبـ
   الرَّحيم الخاص از صفت      برخورداري خاص . »اَنّي اَنَا الْغَفُور»محاسـت كـه از     »  الرّاحِمينَ اَر

 تجليات صـفات الوهيـت و محـو آثـار انسـانيت و بشـريت، و نيـز از محـو نقـوش علـوم                         
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 .گردد روحاني و عقلي و سمعي و حسي ميسر مي

سالك ابتدا بيضه صفت است و هنوز به مقام مرغي عنديت نرسـيده، او بايـد از مألوفـات                   
استاد الهي سالك را بيضه صفت، زير بـال و          . ددخود روگردان شود تا استاد الهي او را نصيب گر         

همچنـان كـه مـرغ در       . پر واليت خود گيرد و بر پرورش او همت گمارد و مراقب حال او شـود               
بيضه تصرف كند و آن را به مرغي تبديل نمايد، استاد نيز سالك بيضه صفت را به توفيق حق بـه                     

 .مقام مرغي عنديت رساند
انـد، امـا مـرغ        يا بيرون آيد زيرا كه او را از بهـر دنيـا آفريـده             مرغ ظاهر از قشر بيضه به دن      

از صـلب   . انـد   معنوي از اندرون به دريچه ملكوت بيرون رود، چون او را از بهر آن عـالم آفريـده                 
ايـن توفيـق    . متولد شـود  » في مقْعدِ صِدقٍ عِنْد مليكٍ مقْتَدِرٍ     «واليت و رحم ارادت و مقام عنديت        

 . راه بندگي و عبديت رود و علم ظاهر را تسليم علم باطن نمايدسالكي راست كه
بندگي شرايطي دارد، بايد بندة خدا منفرد و مجرد باشد، نه بر دل غباري نه بر پشت باري،        

صالحين آناننـد   . نه در سينه آزاري، جامة جفا چاك كرده و ملبس به لباس وفا و تقوي شده است                
سر نفس نصيب طلب را بـه صمصـام         . از پيش پاي خود بركندند    كه خار اختيار در مجاري اقدار       

 .تواضع بيفكندند تا به مرتبة اعالي عبوديت رسيدند
پرسـتد،    بندگي به نصيب آميخته و به حظ نفس آلوده شده، كسي كه خدا را به نصيب مـي                 

 .اين بندة نصيب است نه بندة خدا
 الهي حضرت خضـر آمـد تـا از          حضرت موسي سالم اهللا عليه، كليم خدا به نزديك استاد         

اما چند بار بر استاد خويش اعتراض نمود، يكي درباره كشتن غـالم  . مند گردد  تعاليم عاليه او بهره   
كرد، با آن همه تعهد،       نيروي نفس نصيب طلب او را تحريك مي       . و ديگري دربارة شكستن كشتي    

بار نفس او را بجنبانيـد       چون ديگر    .نمود لكن حضرت خضر صبر همي كرد        تعهد را فراموش مي   
 .«هذا فِراقُ بيني و بينِك«آن استاد الهي فرمود 

دنيا كامگاه مردان الهي است، بدين معنا كه سعادت ابدي را در اين دنيـا تحصـيل                 
 ايـن دنيـا بـراي       .اي سالك مبادا در اثر غفلت اين كامگاه براي تو دامگـاه شـود             . كنند  مي

آن سـالك اول، آن     . ولي به توفيق حق براي او كامگاه شـد        حضرت آدم ابتدا دامگاه بود،      
چشمة لطف ازل، آن اعجوبة صندوق قدرت را چندي ميان مكه و طـائف در مهـد عهـد                   

آن شور بخت ابليس بـر وي گـذر كـرد و بـا دسـت حسـد، نهـاد او را                      . معارف بداشتند 
امـا  .  نيسـت  بجنبانيد اجوف يافت و گفت ميان خالي است و از ميان خالي كاري سـاخته              
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باش تا چندي بعد باز راز او در طيران آيـد،           : اقبال ازل در حق آدم، او را چنين پاسخ داد         

نا   «او چنين گفـت   . اولين كسي كه صيد كند تو باشي       نْفُسـ لَمنـا اَ بنـا ظَ او را مقـام  » ر»  ثُـم
تَبيه كرامت فرمودند» اج. 

خواهنـد تـرا    اران ابتال راهزنـان مـي  سالكا بدان آفات بسياري در پيش پاي توست و به هز       
زيـنَ لِلنّـاسِ حـب      «اند    مبتال سازند و در سراسري جهان براي تو هفت دام و هفت دانه بگسترده             

لِ الْمسـومةِ والْ                   الْخَيـ ةِ و اَنْعـامِ  الشَّهواتِ مِنَ النِّساءِ والْبنينَ و الْقَناطيرِ الْمقَنْطَرَةِ مِنَ الـذَّهبِ و الْفِضـَّ
 .»والْحرْثِ

. خوار آن بودي اگر به عوض هفت دانه، يك دانه بودي، اين نفس بهيمه صفت، دانه! سالكا
 !اگر فضل و رحمت خدا بر ما نرسد، توفيق رهايي كي ما را نصيب گردد

 
 دلدادگي، تسليم به معشوق

او باشـد، ولـي     در مرتبة رضا هرچه خدا كند موافق طبع         . مرتبه تسليم فوق مقام رضاست    
در مرتبة تسليم سالك طبع خود و موافق و مخالف آن را جمله به خـدا واگـذارد، يعنـي در ايـن                       

 .مقام او را طبعي نيست كه موافق و مخالفي باشد
حسرت وقتي دست دهد كه مطلوبي از آدمي فوت شود و يا در آرزوي امـري باشـد كـه                    

 .ن امري است مطلوب در گذشته يا آيندهبدان نتواند رسيد، پس حسرت خوردن ناشي از فقدا
. حسرت مستلزم توجه قلب است به گذشته يا آينـده و غفلـت از حـال و وقـت موجـود                    

ماند و توجه خـود   خورد از ادراك لذاتي كه موجود است محروم مي بنابراين كسي كه حسرت مي    
گـذارد و ايـن       مـي گمارد كه در دست نيست و به خيال نابود، موجود را هم فـرو                 را به چيزي مي   

 .خود مانع سير در طريق حق است
فناء پيشاهنگ بقاست و شخصيت در فقدان شخصيت است و تا انسان فعليت موجـود را                

آب اگر فعليت آبي را رها نكند، فعليـت  . رها نكند، وصول او به فعليت ديگر و باالتر محال است  
 .گردد بخار بودن در آن متحقق نمي

 جـان و دل حـاالتي       .بي در اين حكم با فعليت خارجي مشابهند       صور نفساني و حاالت قل    
رسند و سالك تا با صفت بشري همراه اسـت،            اند، اگر رها نكنند به حاالت واالتر نمي         را كه يافته  

 .گردد تا تعين باقي است، به صفت اطالق موصوف نمي. گيرد به صفات خدايي پيوند نمي
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ها در مـردم متفـاوت         بدين جهت خوشي   هركسي در حاالت و لذات خود محصور است،       

گردد؛ اما سرمستي عاشـقان ازلـي از ديـدار            است و هر كسي از پيمانة صورتي مست و بيخود مي          
 .ساقي است

فـروغ    اول كـم  . شـود   در عشق به حق، اندك اندك لذات نفساني به لذات روحاني بدل مي            
روغ كمـي دارد و زودتـر فـرو         است و زودگذر، ماه نو را ماند كه به تـاريكي آميختـه اسـت و فـ                 

 .اي را ماند كه هميشه تابناك است نشيند، سپس ستاره مي
رفته هستي ننگين عاشق، رنـگ هسـتي          گذرد، رفته   همچنين حاالتي كه به درون سالك مي      

شـكند و وجـود     عشق وجود عاشق را درهـم مـي       . گيرد  وااليي كه موهبت عشق است به خود مي       
رهـد و بـه كمـال آزادي          د؛ در اول كه مغلوب هوي بود از بند مـي          ساز  جاوداني ديگر براي او مي    

 .رسد مي
اي و مناسب آن كمالي دارد، چنان كه وظيفة چشم، ديدن و كمـال                هريك از اعضاء وظيفه   

وظيفة دل نيز ادراك جمال است و كمال آن در تسليم به معشوق . آن راست و درست ديدن است     
 .ست در ارادة معشوقاست، و دلدادگي همان مرتبة تسليم ا

تـراود    ها و لذاتي كه از عشق مي        خوشي. هاست  كران لذت   ها و منبع بي     عشق، اصل خوشي  
نهايت است، معلول اسباب خارجي نيست، بلكه ريشه آن در مـزرع جـان گسـترده     مانند عشق بي 

 .شده و به آب ذوق و هواي معرفت پرورش يافته است
شود و شادي از آميزش دل به چيزي موجـود            ميغم از تعلق خاطر به امري فائت عارض         

ولي عارف عاشق مستغرق    . دهد، در اين هر دو حظ نفساني منظور است          كه حاصل شده روي مي    
آب و  . خبر از خود، بدين جهت جوشش غليان او از هـواي ديگـر اسـت                در عشق خداست و بي    

بة آن گاهي سبز و تر و گـاهي  گردد، تا اشجار طي هوايي كه به جهان غيبي بستگي دارد، آلوده نمي  
تـوان آن را بـا        ها و حاالت آن مانند غم و شـادي جسـماني نيسـت و نمـي                 خوشي. خشك گردد 

 .عوارض نفساني قياس نمود
خبـر نيسـت، و    دهد، شبيه غم و شادي مـردم بـي      حاالتي كه بر سالك طريق حق روي مي       

 جزيي كه زاده پندار اسـت، در        چنان نيست كه هوش و ادراك او را صور ذهني و خيالي و معاني             
باده، مست عاشق است و عاشق، مسـت        . مستي عاشق حق، مستي ديگر است     . قبضة تصرف گيرد  

 .باده نيست؛ چنان كه قالب از ما هستي پذيرفته است و هستي ما از قالب نيست
قرآن مجيد سراسر در تعريف اهل تسليم و رضا و نفـوس كامـل اسـت و در ذم و                    
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تسليم باش و چهرة خاطر به ناخن اعتـراض مخـراش، كـه             . از خدا غافل  نكوهش دنيادار   

 .زمام امر در قبضه اقتدار قضا است، و امنيت خاطر عارف موقوف به تسليم و رضاست
يكي محل سكني، ديگري معاش و گذراني بـه         : دو شيء براي انسان از لوازم زندگي است       

ي سـرو سـامان اسـت، ولـي بـراي عـارف             فردي كه فاقد خانه است، سرگردان و ب       . فراخور حال 
اگرچه محل سكني و معاش گذراني به فراخور حال از لوازم زندگي اسـت، ولـي ايـن دو سـبب                     

 .گردد حصول اطمينان قلبي در او نمي

خانه واقعي عارف، تسليم است و گذرانش توكل بي تشويش، پس او در آبادي اين خانـه                 
رضـا آن اسـت كـه مكروهـي در       . نفس ايمن نشوي  تا به شهرستان رضا نروي از حوادث        . كوشد

چون حكم، حكم اوست راضي بـه رضـاي دوسـت بـاش كـه رضـا از محبـت                    . نفس پديد نيايد  
 .برخيزد و محب صادق، از رضاي دوست نگريزد

راهروان حقيقي طريق وصال، كبوتران حرم الهي هستند كه خويشتن را در معـرض نسـيم               
كالم محور قطب فلك فضل و علـم بـه          . رگاه حق قرار دهند   اشراقات و انوار جبروتي محبوبين د     

آنان از محرمان حرم حق به شـمار آينـد و   . طريق ظاهر و باطن به آنان رسد و از آن استقبال كنند   
 .به ديدة بصيرت، حقايق را مشاهده نموده و به كمال يقين نائل گردند و سر تسليم فرود آورند

از جـان   . ز شاخسـار شـجرة طيبـه اسـالم برچينـد          آري هركسي را نرسد كه ميـوة مـراد ا         
گذشتگي و فداكاري الزم است، بايد از جان و مال، از اهل و عيال درگذرد، از قيد دنيـا و عقبـي                      

در اين صورت او ياور اسالم اسـت و نـور           . بيرون آيد تا در معرض نسيم آن اشراقات قرار گيرد         
 . يافته استدر او تحقق» و نَحنُ لَه مسلِمونَ«اسالم 

 معناي متعارف آن نيست، بلكه به معناي        «و نَحنُ لَه مسلِمونَ   «مراد از اسالم در آيه شريفه       
يعني سر انقياد به فرمان مـوالي ازلـي         . اذعان كننده به حكم و انقياد به امر او در كمال يقين است            

 بـه امـر او، اخـالص ورزنـده بـه            نهادن؛ يعني مائيم اذعان كننده به حكم پروردگار، انقياد نماينده         
يعني الهي ما مخلوط كننده نيسـتيم عبـادت تـرا بـه          . »ال نَعبد اِالّ اِياه مخْلِصيَن لَه الدينَ      «طاعت او   

شريك سازنده نيستيم طاعـت تـرا در طاعـت غيـر تـو، خالصـاً مخلصـاً مـا تـرا                      . عبادت غير تو  
چه عبادت  . تو، نه بر سبيل انفراد نه بر سبيل اشتراك        مطيع و منقاد فرمان توئيم نه غير        . پرستيم  مي

 .و طاعت، شركت را بر نتابد بلكه محض قرب را شايد
راهروان حقيقي طريق حق آنانند كه با تصفيه دل، با تخليه از رذائل و بـا تحليـه بـه                    
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هاي خود را عرش معلّي و موضع علوم غيبي و            حمائد خود را به محفل انس رسانيدند، دل       

هاي خاصان را موضع وحي و الهام و منْـزَل تنزيـل              خداي تبارك و تعالي دل    . م نمودند الها
توانـد از     هر دل به نسبت تزكيه خود مي      . كرده، اما دريافت اين معاني را مراتب بسيار است        

راه رسيدن به اين معاني بر اهل بيان و ارباب قال مسدود اسـت،              . اين معاني برخوردار شود   
 . اين معاني بر اهل حقيقت و ارباب حال، مفتوح استاما ابواب حرم

 مقصـود از صـمت، نـه        .هاي آنان صمت است     اهل سلم و رضا، ارباب احوالند و از نشانه        
چه، سـكوت مطلـق غيرمعقـول اسـت و          . معناست  سكوت مطلق بلكه حذر از هذيان و سخن بي        

 و آداب شـريعت منتشـر       با سخن معارف و حقـايق دينـي       . سخن گفتن به موقع، برتر از آن است       
 .خداوند متعال متصف به صفت تكلم است و از اسماء و اوصاف جميله او متكلم است. گردد مي

بنابراين در مقابل صمت، حذر است نه تكلم و آنچه مورد تحسـين عقـل و شـرع اسـت،                    
گوينده  البته كالم واعظ و .باشد كه از فضايل و كماالت انساني است   حفظ زبان از لغو و باطل مي      

وقتي مؤثر است كه به علم خود عامل باشد، و هرگاه مردم به عيوب او واقـف گردنـد، كالمـش                      
جاي بسي شكر و سپاس است كه انسان در محيطي قرار گيرد كه كالم آنـان الهـي                  . شود  اثر مي   بي

 .باشد
اگر علت كالم ظاهري يا باطني، تفكر و تعقل باشد مقبول است، و در صورتي كـه سـبب                   

پس قبولي و يا طرد سخن به لحاظ علمي و تفكر و تعقل الهي و يا                . تخيل باشد، مطرود است   آن  
هرچه تفكر و تعقل باطني تقويت گـردد، نتـايج آن و از جملـه مقبوليـت سـخن               . فقدان آن است  

اگر علت سخني، هم تخيل باشد و هم تعقل، آنچـه مقبـول نيسـت               . ظاهري يا باطني بيشتر است    
براي تقويت و يا تضعيف تعقل و تخيـل، علـل و عـواملي اسـت كـه بايـد                    . تناشي از تخيل اس   

 .شناسايي و رعايت گردد
اگر آن طرب . بذله قسمي از كالم است كه در گوينده و شنونده ايجاد تبسم و سرور نمايد             

و سرور علت تقويت حكمت و عرفان باشد براي عمـوم بالمـانع اسـت ولـي در بـين صـاحبان                      
 عارف الهي اگر به مصـلحتي       .است كه چنين بذله از حد اعتدال هم كمتر باشد         معرفت، اولي اين    

اي گويد، آثار الهي و مثبت آنرا كامالً بسنجد و يا براي خنثي كردن اثرات سوء بذلة نسنجيده                    بذله
 .ديگران گويد

توصــيه اكيــد بــه تملــك زبــان شــده، زيــرا بــه اختيــار درآوردن آن از بزرگتــرين 
در قبـال آفـات     . صاحب آن از بسياري آفات و عاهات محفوظ اسـت         هاست، و     هنرمندي
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سخن حكمتي و بجـا از كمـاالت وجـود اسـت و خداونـد متعـال در قـرآن مجيـد             زبان،  

 .گردد سخن، باب معارف مسدود مي صاحبان آن را مدح شاياني فرموده و بي
است و هريـك    بين روح و باطن ملكوتي با ظاهر و قواي ملكي نفس، روابط قوي برقرار               

هاي خود را در      روح، سالمت و كمال و يا بيماري      . به شدت از صحت و فساد ديگري متأثر است        
امـا در كثيـري از   . دهـد  منافذ قواي ملكي، كه همان روابط ملـك و ملكـوت اسـت، نمـايش مـي          

منحرفان، به علت اتفاقات و نيز شدت قوة ماسكه، بسا كه آن انحرافـات قابـل احسـاس نبـوده و                 
ولي در آخرت كـه روز ظهـور حقـايق و بـواطن و سـراير                . وصيات روحي آنان ظاهر نگردد    خص

 .شود با غلبه قوة نفس بر قوة ماسكه، همه امور پنهاني آشكار و علني مي» يوم تُبلَي السرائِرُ«است 
 

 از تسليم تا تكريم
دعي نيسـت،    دارنـده مـ    .خبري اسـت    ادعاي كمال نمودن و مدعي مقامات بودن، دليل بي        

هاي اهل تسـليم،       يكي از نشانه   .صدفي كه از دريا به كنار افتد و خودنمايي كند، فاقد گوهر است            
خداي تبارك و تعالي مقام سالك متواضع را برتـر از           . برخورداري از فضيلت بزرگ تواضع است     

و اَخْبتُـوا  «فرمايد  ن ميو در وصف مؤمني» و بشِّرِ الْمخْبِتينَ«دهد  ديگران دانسته و او را بشارت مي   
ِهمباِلي ر«. 

اخبات مقامي است كه سالك در آن مقام از خطرات راه گذشـته و از شـر نفـس در امـان                      
او وارد دارالسالم يا داراالمن توحيد شده و تزلزل و اضـطراب از وجـودش سـلب گشـته،                   . است

 .غمي جز عشق حق در دل ندارد
مخبتين آنانند كه همواره به ياد حق، متـذكر  : فرمايد يقرآن مجيد مخبتين را چنين وصف م   

هـاي آنـان از       به هنگام ياد خدا دل    . و در اقامة صلوة ساعي و در برابر پيشامدها، صابر و بردبارند           
آيد و هرچه را خداوند متعال به آنها كرامت نموده در راه او انفـاق                 هيبت جالل الهي به طپش مي     

بـر  » اَسـلِموا «، تقـدم كلمـة      »لهكُم اِله واحِد فَلَه اَسلِموا و بشِّرِ الْمخْبِتينَ       فَاِ»در آيه شريفه    . كنند  مي
 .اند مخبتين، داللت دارد بر اين كه صاحبان مقام تسليم، داراي قلب سليم

. تو چه داني حال آن مرد سليم النفس را، پاكي و راستي او ما دانيم  ) ص(يا محمد   
البته اين تعليمي است عاليه بر همه ما،        . او منگر به باطن او بنگر     به ظاهر   ) ص(يا محمد   

بر ظاهر او منگر، بدان نگر كه او هر آني در كوي محبت ماست، مجـاور درگـاه ماسـت،                    
 .معتكف كعبة وصال ماست
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هركسي به مراتـب معرفـت خـود از ايـن     . هاست رحمت اليتناهي خدا شامل قلوب انسان 
كدام تن است كه نه گداخته آتش قهـر او، كـدام دل اسـت نـه                 . سترحمت اليتناهي برخوردار ا   

نواختة لطف او، كدام جان است نه در مخلب باز عزت او، كدام سر اسـت نـه سرمسـت شـراب                      
محبت او، كدام چشم است نه در انتظار ديدار او، كدام گوش است نـه در آرزوي اسـتماع كـالم                     

 .اي خدايي كه رحمت تو غالب بر عدل توست! او؟
مرادي كه نـه مـراد وي باشـد،         . هر نواختي كه نه نواخت وي باشد، سهو است        ! اي سالك 

بـه  . به عبـادت و طاعـت خـويش تكيـه مكـن           . مهري كه نه مهر وي باشد، لغو است       . سهو است 
راضي شدن به تقدير الهي و دست اعتمـاد بـه ضـمان او زدن،               . قدرت اختياريه خود متكي مباش    

تكيه بر تقدير و گذاشتن اختيار به صندوق افتقار، صراط مستقيم است؛            . نقطه پرگار طريقت است   
 .خود را بدو سپردن، مدار اسرار حقيقت است

 يكـي را در صـدر       .هر امري كه به حكم او در مقام تحقق است، حكمتش در پيش اوست             
اند نشـ  يكي را در بساط انبساط مـي . دارد نشاند، يكي را در صف نعال در عين مذلت مي        عزت مي 

يعِكُم  »فرمايـد   يكي را مي  . دارد  و يكي را در سياط قهر مي       شِـرُوا بِبـتَبفرمايـد   ديگـري را مـي  » فَاس
»ظِكُموتُوا بِغَيم». 

گروهي نقاب عصمت از جان آنها برداشته شده و رقم مهجوري بر حاشـيه وقـت ايشـان                  
 ندگي دهد، نه زهـري كـه نفـس را         اند؛ نه نواختي كه دل را ز        كشيده شده و رد قبله عالم گردانيده      

 اما گروهي بر بساط انبساط در روضة انس و ناز نشسته، هر دم              .« يموت فيها و ال يحيي     ال«كشد  
 .«ذلِك جزاء منْ تَزَكّي»نواختي و قبولي و هرلحظه فتوحي و وصولي 

اي .  اي موسـي تـو فرعـون را دعـوت كـن             فرمان آمد اي خليل تو نمرود را دعوت كـن،         
اي فرستاديم تا قـدر تـرا         اي نمرود شقي اينك پشه    . تو صناديد قريش را دعوت كن     ) ص(محمد  

زني، اينك قطعه چوبي با موسـي          مي «اَنـَا ربُكم الْاَعلي  «اي فرعون شقي كه نعرة      . در پيش تو نهد   
ايد، اينك   اي صناديد قريش كه قصد هالكت حبيب ما كرده        . فرستاديم تا سزاي ترا در كنارت نهد      

 .عنكبوت ضعيفي از غيب به شحنگي وي فرستاديم تا آفات قهر خدا را بر سر شما آورد
سالك در هر مقامي كه هست بايد از در توبه درآيد تا مورد رحمـت خـالق رحمـان                   

در كلمة مقـدس  . »اِنّي لَغَفّار لِمنْ تاب و آمنَ     «فرمايد    خداوند تبارك و تعالي مي    . قرار گيرد 
فعل » لِمنْ تاب«.  مبالغت است كه اقتضاي كثرت كند، يعني خدا فراخ بخشايش است           غفار،

 كند، يعني هر قدمي كـه بنـده بـه سـوي خـدا حركـت كنـد،                    بنده است اقتضاي كثرت نمي    



 269    تسليم
معلـوم  » اِنّي لَغَفّار لِمـنْ تـاب و آمـنَ        «نگرد    خالق رحمان هزاران بار به ديدة كرم به او مي         

 .ون ايمان پذيرفته نشوداست كه توبه بد
. طاعت را هم به ستر احتياج اسـت       . بايد دانست معصيت را تنها به ستر احتياج نيست        

 !گردد زيرا اگر آفات طاعت را پيش آورند، نگراني و شرمندگي انسان بيش از معصيت مي
اي است كـه برداشـته شـده و       پرده. همچنين بايد كمال توجه به رحمت اليتناهي خدا كرد        

هاي مؤمنان برداشـته      ز مبادا فرو گذاشته شود و آن، پردة حجاب فكرت است كه از پيش دل              هرگ
اي است كه فرو گذاشته شـده، مبـادا هرگـز برداشـته شـود و آن، پـردة رحمـت                       پرده. شده است 

 .خداست كه روي اقوال و اعمال عاصيان كشيده شده است
 چون حضرت موسـي     .»ومِك يا موسي  ما اَعجلَك عنْ قَ   «حضرت موسي را اين عتاب آمد       

! قوم خود را واپس گذاشت و به ميعاد خداي تبـارك و تعـالي شـتافت، خطـاب آمـد يـا موسـي             
موسي عذري آورد كه خـدايا      ! نوازم  ندانستي كه من ضعيفان را دوست دارم، دل شكستگان را مي          

 نكـردم، بلكـه كمـال       تو دانايي و از حال من آگاهي، در اين حركت تضييع حقوق ايشان را قصد              
رضاي من در مراعات دل ضعيفان و دل شكسـتگان اسـت؛      : فرمود. خشنودي و رضاي ترا جستم    

 .اگر كسي مرا جويد، در دل ايشان جويد. با ايشانم» و هو معكُم«در خلوت 
ابليس دعوي كرد و دست بر دامن تكبر زد، بنگر كه با او چه              . عزت، صفت خاص ماست   

قارون به كنوز خـود     . دعوي خدايي كرد، بنگر كه چگونه او را به هالكت انداختيم          فرعون  . كرديم
 .تفاخر نمود، بنگر چسان او را به زمين فرو برديم

اي حبيب خدا اين زمين و آسمان را كه آراستند به حرمت و عصمت تـو آراسـتند، علـوم         
با ايـن همـه منقبـت و    . اندنداولين و آخرين را بر تو آموختند، خطبة سلطنت كونين به نام تو خو     

در حـال افتقـار و      . »قُلْ رب زِدني عِلْماً   »مرتبت، از طلب علم فرو منشين، علم را از ما طلب كن             
دعوي علم مكن كه دعوي كردن، خويشتن ديدن است، فروتني خـدا          . انكسار از ما طلب علم كن     

 .ديدن
ب علـم او را حوالـت بـه         فرق است ميان مصطفي و موسي، كه اين دعوي علم كـرد، طلـ             

، لكن طلب علـم     »هلْ اَتَّبِعك علي اَنْ تُعلِّمنِّ مِما علِّمت رشْداً       «گفت    دانشگاه خضر نموديم كه مي    
 .را حوالت به خويشتن كرديم) ص(محمد 

اگر كلّيان ترا ناسزا گفتند بـاك مـدار         . اي محمد آن خواهيم كه هميشه در ماكوبي       
اگر ترا هجو گفتند تو به حمد و ثناي         . نويسيم  اي تو به قلم لطف مي     كه ما لوح مدح و ثن     
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 .ما آغاز كن

اي كه     يا محمد سينه   .اين زمين و آسمان را خلق نكرديم مگر به خاطر تو          ) ص(اي محمد   
در او سوز عشق ما بود، دلي كه در حريق مهر و محبت ما باشد، جاني كه غريـق لطـف قـدم مـا                      

پردازد؟ ما با آدم عهد بستيم كه تناول همه ثمرات اشجار بهشت برتو  گان ميباشد، از كجا به بيگان  
و لَقَـد عهِـدنا اِلـي آدم مِـنْ     «آدم آن عهد را بشكست . مباح است، اما از ثمر اين شجر تناول مكن       

لُ فَنَسِيقَب«. 

 آن  نهي تحريم آن است كـه وعيـد قرينـه         . نهي تحريم و نهي تنزيه    : نهي بر دو قسم است    
آدم آن نهي را تنزيه پنداشـت و علـت ايـن بـود كـه                . باشد، ولي در نهي تنزيه قرينه وعيد نيست       

 .مراتب عشق او به پاية عشق اشرف كاينات نرسيده بود

اما بايـد بـدانيم كـه علـم شـريعت           . اعطاء علم حقيقي به نسبت مراتب عشق انسان است        
به تلقين است، علم حقيقت به نـور يقـين   علم شريعت . آموختني است، علم حقيقت يافتني است     

در آن مقام است كه جاللـت       . بيند  حقيقت، آفتابي است كه مرد به نور عزت از آفاق دل مي           . است
 .«اَلْعلَماء خُلَفاء االَنْبِياءِ«نبوت و رسالت دامن او گيرد 

 بـه   .باالترين ستم آن است كه انسان بر خويشتن ستم كند، به جاي طاعت، معصـيت نهـد                
 .شواهد معرفت رخت بر دارد، وسواس شيطان رخت فرو نهد. جاي توفيق، خذالن نشيند

قُلْ لِلْمـؤْمِنينَ يغُضُّـوا مِـنْ       «. اي سالك از عالم تشتت بيرون آي و قدم بر عالم جمعيت نه            
صارِهِمبگو بر مؤمنان كه ديدگان از محرمات فرو پوشند و ديدگان قلب را از هرچه دون حـق                 » اَب 

است، فرو گيرند تا پراكندگي به جمع مبدل شود و بساط بقاء بگسـترد و فـرش فنـاء در نـوردد،                      
 .زاويه اندوه را در بندد، باغ وصال را در بگشايد

«    كُموِ فيها نُعيد اعمال قوالب، عبـادات    . آدمي هم قوالب است و هم ودايع      . »مِنْها خَلَقْناكُم
قوالـب را  . عبادات و طاعـات بـاطني و راز و نيـاز اسـت    و طاعات ظاهري است، و اعمال ودايع    

پـاداش قوالـب را نقـد نفرمـود         . »و اِلي ربك فَارغَب   «ودايع را فرمود    » فَاِذا فَرَغْت فَانْصب  «فرمود  
ي تحفه ودايـع را نقـد   ، ول»واَما منْ خاف مقام ربهِ و نَهي النَّفْس عنِ الْهوي فَاِنَّ الْجنَّةَ هِي الْمأْوي   «

 .ودايع را فرمود من از آن شمايم, قوالب را فرمود شما از آن منيد. »فَاذْكُرُوني اَذْكُرْكُم«نهاد 
و نَفَخْـت   «اي سالك خود را بشناس كه يك معني از معاني نور خدا كه همانا سرّ                

 فرشتگاه مقـرب،   است، در سويداي دل تو به وديعه نهاده شده، سرّي كه       «فيهِ مِنْ روحي  
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 .كردند ارواح خود نثار آستانة مقدس اين سرّ مي

 تـو تابـان   اي و نـور علـم بـر دل    اي سالك تو از خاكياني تا در پرده لطف خـاص نيامـده    
ي در تو به ظهور آمد، تـرا پـاك          چون اين معان  . نگشته و اسرار مواصلت به تو روي نياورده است        

چون اين درر   . بايد گفت » كَاَمثالِ اللُّؤْلُوءِ الْمكْنُونِ  »نبايد گفت   » حماءٍ مسنُونٍ  « بايد گفت نه خاك،   
 .حقايق در درج دل تو نهادند، در زمره محبوبين درگاه حق به شمار آيي

عشقي كه در كانون قلب     . شايد مس را طال كند      كيميا كه مصنوع خلق است مي     ! اي سالك 
از كدورات پاك و منزه كرده تاج بـر تـارك افـالك             شايد كه آن خاك را        تو متجلي است، آيا نمي    

 .رساند، عجبي نيست» اِرجِعي اِلي ربكِ«كند؟ و اگر اين كيمياي باطني ترا به مقام 

چون شراب وصال از دست ساقي وحدت نـوش كنـي، نـور جمـال در دل تـو پيونـدد و             
 گاهي سـتر بـه وجـود        اما ممكن است اين تجلي دوام نيابد و       . صفات جمالي در تو متجلي گردد     

آيد، زيرا كه اينجا مقام تلوين است مگر اين كه صفات جاللي در تو متجلي شود، در اين صورت             
در اين مقام است كه دوگانگي برخيزد، ذره به صحرا رسـد و قطـره بـه                 . تجلي را انقطاعي نيست   

 .دريا
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 اد توحيد و اتح
 
 
 

 فرق توحيد و اتحاد

توحيد يگانه گردانيدن دل است، يعني تخليص و تجريد آن از ماسواي حـق، هـم از روي                  
يعني طلب و ارادت او از همه مطلوبات و مـرادات           . طلب و ارادت و هم از جهت علم و معرفت         

جـه  منقطع شود و همه معلومات و معقوالت از نظر بصيرت وي مرتفـع گـردد، از همـه روي تو                   
 .بگرداند و به غير از حق او را آگاهي نماند

بـرد بـه      مرتبة اول از نظر در آيات و مصنوعات و استدالل پي مـي            : توحيد را مراتبي است   
از همـه ادلـة عقليـه و نقليـه چشـم              مرتبة دوم بعد از طي مراحل نظـر و اسـتدالل،          . خالق كائنات 

دانـد، بـه جهـت آن كـه      مناقشات حجاب ميچه ادله را به واسطه اشتمال بر قياسات و         . پوشد  مي
 .اند عارفان طريق حق در مشاهدات غيبي و الريبي، جلوة محبوب را ديده

در توحيـد   . توحيد يكي كردن باشد و اتحاد يكـي شـدن         . فرق است مابين توحيد و اتحاد     
كسي كه يگانگي مطلق در دلش راسـخ گـردد، بـه اتحـاد              . شائبه تكلّفي است كه در اتحاد نيست      

پذير نيست، جـز كسـي كـه مـدتي خـود را بـا                 البته اين مقام الهي هركسي را امكان      . رسيده است 
هـا بـه رنـج     فرسا افكنده باشد و نفس خود را بـا مجاهـدت   رياضات به زحمات و مشقات طاقت    

 .اندازد تا از شراب طهور الهي او را بچشانند و مقصد و مقصود او را به او بشناسانند

هاي اصيل الهي دسترسـي   فهمند و به گنجينه وز و اشارات را نميكساني كه اين رم   
انـد و غـرق در لـذات          هاي دنيوي معتكف گرديده     ندارند، چون در خيمة لذايذ و خوشي      

اند، به هنگام شنيدن اين سخنان با خطر عظيمي مواجه  مادي و بدني شده و اسير آن گشته
هـاي الحـاد و سـقوط در مهالـك      اريكيگردند كه عبارتند از وارد شدن به ظلمات و ت           مي

ــزه اســت از ايــن نســبت  ! حلــول و اتحــاد ظــاهري  . هــا و حــال آن كــه حــق تعــالي من
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چكيدة كلمات و بيانات در اين زمينه بدان گونه كـه درك آن بـر افهـام آسـان باشـد، آن                      
است كه مبالغه در نزديكي به خدا را بفهماند و توضيح دهـد كـه عشـق خـدا بـه بيـرون                       

 .گردد و نهان و آشكار بندة عاشق محيط ميودرون 

اي را دوست بـدارم، او را بـه خلوتگـاه             فرمايد هنگامي كه بنده     خداوند تبارك و تعالي مي    
 آنگاه او از ماسوي منقطـع شـده در          .كشانم، چنان كه اين معامله با محبوبينم تحقق يافت          انس مي 

نمـايم،    جمال و اسرار ملكوت خويش مـي      فكر و انديشه او را مستغرق       . گيرد  عالم قدس قرار مي   
پس در اين صورت گـام      . نمايم  تمام نيروهاي باطني او را حيران درخشش انوار جبروت خود مي          

آميزد، تـا آن كـه از خـود           گردد و گوشت و خونش با عشق من مي           ثابت مي  «اَو اَدني «او در مقام    
افتد تـا آن كـه    ده به كلي از نظر او مي     اغيار را از دل بيرون كر      .پوشد  غافل و از احساس چشم مي     

در پيش نظر و فكر و دل و روح و جان من يار اسـت، همـين   . من به منزله گوش و بصر او باشم      
 ديگر هيچ، تا آن كه به مقامي رسد كه گوش او جز ذكر من نشـنود، چشـم او                     است و  يار، همين 

 .داند مي» من«جز مرا نبيند، بلكه چشم و گوش خود را 

الهي : را بداني، در اين جمله آسماني تفكري كن       » من«لك اگر خواهي معني حقيقيه      اي سا 
هاي محبت و     هاي ما تابان كردي، چشمه      شكر اليتناهي، تو آني كه نور تجلي عشق خود را بر دل           

اي نور ديده محبان و سـوز دل عاشـقان اراده فرمـا تـا               . عشق خود را در سرهاي ما روان نمودي       
 .د خود را فداي شعلة آن شمع فروزان و محبوب خود سازيموار وجو پروانه

چون آئينه دل سالك صادق از تصرف مصقل توحيديه صقالت يافت و زنگـار طبيعـت و                  
ظلمت صفات بشريت از او محو گرديد، پذيراي انوار غيبي گردد و سالك به نسبت صـقالت دل،          

 . مثال بروق و لوامع و لوامح استدر بدايت حال، آن انوار در دل بر. آن انوار مشاهده كند

چندان كه اين صقالت زياد گردد آن انوار نيز زيادت شود و گـاهي بـر مثالـب مشـكوه و                     
هاي آتش متنوعه گردد، و چون ترقي كنـد بـر مثـال               هاي مختلفه و شعله     هاي متلونه و شمع     چراغ

 .پديدار شودكواكب خرد و بزرگ، و سپس بر مثال اقمار و بعد از آن بر مثال شموس 

نوري كه در اول ظاهر شود، در قلب سالك خبير و ناهج بصير بر مثـال بـروق و لوامـع و           
 .رغبت شود لوامح است و اثرش آن است كه اندك اندك، سالك به دنيا بي
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و اگر بر مثال    . نظر كند   اگر بر مثال نجوم ظاهر گردد، سالك از تمام مشتهيات جهان صرف           
بينـد     و آخرت صرفنظر نمايد، و اگر بر مثال شموس پديد آيد، نه دنيا مي              اقمار ساطع شود از دنيا    

 .بيند مگر خداي خويش را بدون حجاب روح شناسد و نمي و نه آخرت مي

اند كه يكي شدن بنده باشد با حق تعالي، كه            بنابراين اتحاد آن نيست كه بعضي توهم كرده       
 استماع اين كلمات و شنيدن سخنان و معاني         خبران به محض    بعضي ظاهربينان و از عالم باطن بي      

غير معروف عرفا، اعراض نموده و زبان به طعن و ايراد و تكفير و تفسيق گشوده، به ساير كلمات 
بلكه مراد از اتحاد آن است كه عارفان طريق حـق غيـر خـدا نبيننـد و     .نگرند و مقامات ايشان نمي 

 .تكلف گويند هرچه جز اوست از اوست بي
 
 مسافرين راه توحيداحوال 

 :ها سه گروهند  انسان.ترين و شريف ترين مقامات توحيد كه وصال است در قبال عالي
گروه اول ـ كساني كه در منزل طبيعت و بشريت اقامت دارند، هرگز ديـار خـود را تـرك     

ترين آمال انساني     ظلمات بشريت بر ايشان چيره گشته و از خواستن وصال كه مقدس           . گويند  نمي
خواهند كه از ظلمت طبيعت و دركـات          آنان نمي . آيند  ت، محرومند و درصدد طلب آن بر نمي       اس

كـردار  . بـرداري كننـد   كوشند تا از دنيا نه به رضاي خدا كه به خاطر دنيا بهـره      آن رهايي يابند، مي   
آتـش دوزخ و  : ايشان تباه گردد و آرزوهايشان بر باد رود، عاقبت دچـار دو آتـش عظـيم گردنـد                 

 .تر از آن آتش فراقباال
ولـي در   كوشـند،   گروه دوم ـ آن دسته از مسافرين طريق توحيدند كه در نجات خود مـي  

 :اند شوند، ايشان نيز چند گونه بين راه متوقف مي
الف ـ كساني كه ديـار خـود را تـرك گوينـد و در رياضـت و مجاهـدت و تزكيـه نفـس          

گردد، ولـي آثـار عـالم بشـريت و طبيعـت در              هر روز مراتب معنوي ايشان افزون مي      . كوشند  مي
 .رسند مانند و به وصال نمي در بند خَلق مي. ايشان باقي است

ب ـ كساني كه خوف عذاب بر وجودشـان مسـتولي گشـته و نجـات خـود را از خـداي        
 .اند اي از مراتب در زندان محنت طلبند، ايشان هم در مرتبه تبارك و تعالي مي

بر آنان غالـب شـده از خـداي خـويش خواسـتار نـه       ج ـ كساني كه حب درجات  
اينان گرچه ممكـن اسـت دچـار        . گردند  وصال، كه طالب جايگاه كرامت يعني بهشت مي       
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 .آتش دوزخ نگردند، ولي به كمال وصال هم نخواهند رسيد

گروه سوم ـ آن دسته از مسافرين راه توحيدند كه بار خود بندنـد، ديـار خـويش را تـرك      
انديشـند و   اند، جز وصال نمي ريني هستند كه به قصد جزيرة سيمرغ به پرواز آمده  آنان طاي . گويند

آنان در حد كمال در تزكيه نفس كوشـند، از نيرنـگ بشـريت پـرواز                . آيند  در طلب غير آن برنمي    
كرده چنان اوج گيرند كه اثري از آثار دو جهان در ايشان باقي نمانـد و سـرانجام، كمـال وصـال                      

 .نصيب ايشان شود
 هرچـه را بينـد، تـدبير        .آري توحيد واقعي آن است كه انسان از خود و عالم سـفر نمايـد              
 .مدبر و تقدير مقدر بيند و فناء تمام اشياء و بقاء خالق آنها را مالحظه كند

عيشـي اسـت و جـوهر         ها در بـي     از خود در آي چون مار از پوست، كه جوهر تمام عيش           
برو خود را بشـناس، اگـر خـود را شـناختي از شـادي و نشـاط                  . ها در غناي نفس     تمام توانگري 

خواص، غواصـي در دريـاي فكـرت        . اگر صحبت خود يافتي از هر دو عالم بپرداختي        . بگداختي
قلوب نه تنها خفته كه غالباً مـرده، قلبـي          . نمايند، و عوام حيران و سرگردان در بيابان غفلت مانند         

 .كه زنده شد رنگ نپذيرد
 گفت تا كي سياحت و گرد عالم گشتن؟ گفت اگر آب يك جا جمع شود،                عارفي يكي را  

قلبـي كـه بـا    ! تو چرا دريا نباشي كه متغير نشـوي و آاليـش نپـذيري؟           : عارف فرمود . متغير گردد 
 .درياي رحمت خالق ازلي اتصال يافت، هرگز اسير رنگ نگردد

قـت بگـذرد و مراحـل       براي نيل به مقام شامخ توحيد، سالك بايد از عالم شـريعت و طري             
در اين مسير توقف جايز نيست، هر روز بلكه هرآني          . وحدت را طي كند تا به عالم حقيقت رسد        

مدام در حال توبة نصوح باشد، آاليش معاصي را از . بايد بر مراتب تزكيه و تصفيه خويش بيفزايد   
توفيق حـق بـه عـالم عيـان     خود بزدايد، اغيار را از دل بيرون كند تا بتواند از عالم خبر گذشته به           

رسد و به نظر خاص الهي و تعاليم استاد، خويشتن را به عالم حقيقت رساند تا در رديف مرداني                   
كُلُّ منْ علَيها فانٍ و     «در اين صورت حيات طيبة ابدي نصيب او گردد          . قرار گيرد كه وجه خدايند    

اين مقام است كه ابرهاي تـراكم خطايـا از افـق دل كنـار               در  . »يبقي وجه ربك ذُوالْجاللِ والْاِكْرامِ    
 .رفته خورشيد آسمان حقيقت بر دلش تابش كند و دل عرش معالّي خدا و نشيمنگاه او گردد

رسيدن به حقيقت، موهبت الهـي      . شريعت از مكاسب است، حقيقت از مواهب      ! اي سالك 
يـت رسـان تـا از مواهـب الهـي           در مكاسب متوقف مشو، خويشتن را به منطقه جاذبة الوه         . است

 .برخوردار گردي
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بـر شـريعت    . بينـي   پرستي، در عالم حقيقت او را مـي         در عالم شريعت او را مي     ! اي سالك 
در عالم شريعت اگر خويشتن را اثبات نكني، يعني خود را نشناسـي             . اثبات است، بر حقيقت نفي    

يعنـي در قبـال   . دم به اقبال تو آيداما در عالم حقيقت، نفي خويشتن است بايد ع    . به هالكت افتي  
در عالم حقيقت كسي كه خود را اثبات كند، به كفر           . قدرت خدا خويشتن را در حكم عدم بداني       

 .افتد

اند كه جان خـود را در راه خـدا            آماده, سالكين حقيقي را آن حال است كه اگر امري رسد         
د را در راه وصال حـق قربـاني كننـد،        خواهند جان خو    اند و مي    آنان پروانگان شمع ازلي   . فدا كنند 

الهي اين قرباني را از آنـان       . چنان در عشق او بسوزند كه حتي خاكستري هم از ايشان باقي نماند            
چـه افتخـاري    . تـرا طـواف كننـد       اي كعبه جانان و اي كعبة آمال بگذار آن پروانگان جمال،          . بپذير

اگر بـه ديـدة دل      ! به به چه مبارك سودايي    ! يرفتمباالتر از اين كه بفرمايي اين قرباني را از آنان پذ          
 .بنگري اين حقيقت است نه مجاز

متعلمين مكتب ربوبي آنانند كه از مراحل و منـازل كثـرت گذشـتند و بـه مقـام وحـدت                     
دنيا را به خاطر دنيا نخواهند و نه آن را ترك كننـد، بلكـه               . آنان نه دنيا خواهند، نه عقبي     . رسيدند

 .و كلي آنان به رضاي حق باشدتمام حركات جزيي 
وحـدتي اسـت    . وحدتي است قبل از خبر، اما آن را بهايي نيست         : وحدت را مراتبي است   

. رساند و گاه ممكن است او را گمـراه كنـد            بعد از خبر، ولي اين وحدت هم انسان را به لقاء نمي           
خويشتن را به عـالم     خبري و خبر را طي كرده و          اگر سالك به توفيق حق مراحل و منازل عالم بي         

در . عيان رساند، در اين صورت وحدت عالم عيان بر او اعطاء گـردد و ايـن وحـدتي پربهاسـت                   
عالم عيان، سالك از موحدين به شمار آمده و خداي تبارك و تعالي او را از شرك جلـي و خفـي    

 .رهانيده است
ليـه بزرگـان،    سالك عارف به توفيق الهي و نظر و توجه خاص حضرت مولي و تعـاليم عا               

وحـدتي اسـت در عـالم وصـال كـه           . اين مراحل را نيز طي كرده و خود را به عالم وصال رساند            
اين جاست كه سالك به حقيقت رسيده و دلش با نور محض اتصال يافته    . هاست  باالترين وحدت 

ه او در برابر بحر اليتناهي قرار گرفته، براي او لباس غواصي آورنـد تـا بـه آن ملـبس شـد                     . است
در اين مقام است كه عاشـق       . افروز بصيرت به دست آورد      خويشتن را به دريا افكند و گوهر شب       

 .و معشوق و عشق را يكي بيند، عالم و معلوم و علم را يكي بيند



 ه جانانسفر به كعب  280

 ال اِله اِالَّ اهللا سرّ اتحاد
سالك حقيقي بايد خود را بشناسد و بداند كه آدميت عالم ظـاهر اسـت، دل سـليم عـالم                    

آدميت در صورت دل متحيـر و دل در نقطـه           . آدميت صدف دل است، دل صدف نقطة سرّ       . معني
نظر خاص خداي تبارك و تعالي شامل نقطة سـرّ شـد و كعبـه از ايـن نظـر شـرافت يافـت                        . سرّ

 خانه در اولي اضافت نام خود به. »و طَهرْ بيتِي»و در سورة ديگر فرمود » فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ«
بيت مـرا،   » طَهرْ بيتِي «در ديگري اضافت خانه با نام خود كرد         . كرد و زائرين را كسان خود خواند      

 !يعني دل خويش را پاك گردان، يعني تو از آن مني، من از آن تو
طالب حقيقي چنان در تزكيه نفس كوشد كه وارد عالم درون شود كه عبارتند از دل، روح، 

قدم به عالم دل نهد، سپس به عالم روح و سرانجام به عـالم سـرّ رسـد تـا سـفر                      او بايد اول    . سرّ
 .روحاني خود را به پايان رساند

عالم فناء، عـالم جذبـه، عـالم        : سالك را در طريق حق براي رسيدن به دل، سه عالم است           
عالم فناء آن است كه سالك نفس خويش را فاني سـازد و صـفات ذميمـة خـود را نـابود                      . قبضه

تبـديل آنهـا بـه      , مراد از فناء نفس، غافل بودن از آن است و مراد از نابودي صفات ذميمـه               . مايدن
گيـرد، و عـالم     عالم جذبه، عالمي است كه سالك در جذبة الوهيت قرار مي          . اوصاف حميده است  

 .گردد قبضه آن است كه سالك در قبضه خداي سبحان واقع مي
سنگت اكسـير   . يد سراسر وجودت را تصرف كند     اي سالك در اين مقام است كه نور توح        

انوار توحيد پرتوي بر تو افكنده و در زمرة سالكين حقيقي . گرانمايه گردد، مس دلت زرناب شود   
 .قرار دهد و به عوالم قلب كه تسليم و رضا و تفويض و طمأنينه و تسكين است، راهنمايي كند

 مشتاق بتابد و روح او را در بـر          ظهور جمال حق چنين است كه انوار جمال بر دل سالك          
مظهر جمال يا مجالي تجلي جمال حق       . گيرد و به معادن فطرت كه عالم سرّ است، رهنمايي كند          

مقـامي اسـت    . شود، روح است    در اينجا دل است، و آنچه به معادن فطرت يا عالم سرّ كشيده مي             
 .مجذوب و محبوب خداست رسيده، او «ال اِله اِالَّ اهللاُ«كه سالك به حد اعالي مقام 

اي سالك با ال اِله اِالَّ اهللاُ در دل را باز كن، با ال اِله اِالَّ اهللاُ مرغ سرّت را از قفس بيرون آور                        
اَال »ال ِاله اِالَّ اهللاُ مغناطيس دل و جـان و روح اسـت              . و بدان كه غذاي اين مرغ ال اِله اِالَّ اهللاُ است          

 .»خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَاِنَّ اَولِياء اهللاِ ال 

نهــد و  مجـذوب سـالك پـس از مشـاهده و مكاشــفه، قـدم در راه مجاهـدت مـي       
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پنداشـتم كـه مـن او را يـاد            در بدايت راه مي   : مجذوبي فرمايد . شود  راهنماي ديگران مي  
شناسم، دوست دارم، چـون بـه انتهـاي راه رسـيدم، روشـن گرديـد يـاد او،                     كنم، مي   مي
 .ناخت او، و محبت او پيش از من بوده استش

اشـتقاق عاشـق و معشـوق از        . مجذوب سالك هم عاشق است و هم معشوق و هم عشق          
چون عوارض از بين رود، دوگانگي برخيزد يگانگي پديد آيد، جـاي كثـرت را نـور                 . عشق است 

 .وحدت و يگانگي فرا گيرد

 و سفر روحاني و معنـوي، جـز         كثرت كه امري است موهوم به نسبت معرفت از بين رود          
رفتن از كثرت به وحدت، يا از نكرت به معرفت نيست؛ و اين مقام از آن سالكاني اسـت كـه بـه                   

 .اند مرتبة اعالي توحيد يا ال اِله اِالَّ اهللاُ رسيده
نخستين كسي كه از عالم كفر ال اِله بر عالم عدل گام نهاد، آن فرشتة مردود ابلـيس بـود و                     

 كه از عالم ايمان اِالَّ اهللا گام بر عالم فضل نهاد، برگزيـده خـدا حضـرت آدم عليـه                     نخستين كسي 
اي سـالك بـه     . سرلشكر عالم عدل ابليس شده و سرلشكر عالم فضـل، حضـرت آدم            . السالم بود 

اي، يـا   اي و به ابليس ملحق شـده      خود نگر و ببين كه تو از عالم كفر ال اِله بر عالم عدل گام نهاده               
 !اي؟ اي و به آدم پيوسته ق حق از عالم ايمان اِالَّ اهللا بر عالم فضل گام نهادهبه توفي

خداي تبارك و تعالي فرمود ال اِله اِالَّ اهللاُ حصن من است و كسي كـه داخـل حصـن مـن                      
اما اين حصن وقتي استوار است كه حدود ال اِله به حدود اِالَّ             . شود از عذاب من ايمن خواهد بود      

 .اي بيش نيست ندد، در غير اين صورت آن مكان خرابهاهللاُ پيو
اگرچه همة مسلمانان ال اِله اِالَّ اهللاُ گويند، اما تنها گفتن لفظ ال اِله اِالَّ اهللاُ موجب خـروج از                    

كسـي كـه در لفـظ ال اِلـه اِالَّ اهللاُ            . زندان كفر نيست، بلكه بايد نور ال اِله اِالَّ اهللاُ بر بـاطن او رسـد               
يا اَيها الَّذينَ آمنُوا آمِنُوا بِـاهللاِ  «كند، منافقي بيش نيست   قف است و نور آن بر باطن او نفوذ نمي         متو

 گويندة ال اِله اِالَّ اهللاُ بايد در بند دنيا و درهم و دينار نباشـد                .«و الْمؤْمِنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاهللاِ    «،  »و رسولِهِ 
يقُولُـونَ  «شـود   يرا كه نـور ال اِلـه اِالَّ اهللاُ در دل او مشـاهده نمـي           و االّ گويندة با اخالص نيست، ز      

في قُلُوبِهِم سما لَي بِاَفْواهِهِم«. 
اُذْكُـرُوا اهللاَ ذِكْـراً     «را ذكر نمايد؟    » ال اِله اِالَّ اهللاُ   «اكنون كدام زبان است كه اين كلمة مقدس         

 . و گاهي نور ذكر ذاكر با نور مذكور آميخته شودآن ذكري كه ذكر ذاكر و مذكور باهمند،» كَثيراً

وقتي سالك طريق حق در مقام صبر و شكيبايي روي دل از ماسوي بركنده متوجـه    
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به خدا نمود، آنگاه خدايي كه بر همه چيز قادر است، تمام مشكالت را بر او آسان كرده،                  
اوند مهرباني و رحمـت  داند كه مقتضي خد  او مي . گرداند  دورترين راه را بر او نزديك مي      

 !است، ديگر در حصول شدايد و مصائب، هم و غم كجا

اين مقام كساني را سزاست كـه بـه         . البته هركسي را نرسد كه قدم به اين مقام الهي گذارد          
كـالم خـدا ديگـر اسـت و     . سبب تزكيه و تسليم و رضا از عالم خلق بگذرند و به عالم امر رسند          

و مـا   «بر كالم الهي تكثر و تضاد راه نيابـد          . مري است، كتاب او خلقي    كالم الهي ا  . كتاب او ديگر  
 .، لكن عالم خلق داراي تكثر است»اَمرُنا اِالّ واحِدةٌ

. همچنان كه كتاب الهي داراي آياتي است، كالم الهي كه امري است نيز داراي آياتي است               
نماينـد،   خواننـد و مـي   ريج بر او ميتا انسان در تحت زمان و مكان واقع شده، آيات الهي را به تد   

امـا  . يكي پس از ديگري، از حالي به حالي، در ساعتي پـس از سـاعتي، در روزي پـس از روزي                    
وقتي مرد الهي به كحل هدايت، ديدة دل را بينا نمود، در اين مقام او از عالم خلـق گذشـته و بـه                        

 .عالم امر رسد
. تر از روح نيست چيز به خدا نزديك  هيچروح از عالم امر است كه اختصاص قربي دارد و    

بدين سـبب آن را عـالم امـر گوينـد كـه بـه               . عالم امر، عالمي است كه كيفيت و مساحت نپذيرد        
 يعني از منشـأ كـاف و نـون، خطـاب         .بي امتداد زماني و واسطة مادي به وجود آمد        » كُنْ«خطاب  

 .مي گشتبرخاست و صفت حيات هوالحي يافت و قائم به صفت قيو» كُنْ«
براي چنان سالكي هرگز موت نيست، چه موت ظاهري نه سـبب عـدم كـه بـراي مـردان                    

 موحدين حقيقي قبل از     .الهي، جدايي از غير خود است، جدايي از انتسابات اعتباري به اين و آن             
انـد، آنـان صـاحبان        موت قهري طبيعي، به موت ارادي از عالم خلق گذشته و به عالم امر رسـيده               

 .ئنه هستندنفوس مطم
شود، نسبتش به ثقل اولي و آنچه سـبب تحيـر نفـس               آنچه در دنيا سبب اطمينان نفس مي      

هاي حوادث و جريانات روزگـار    آنچه ثقيل است در قبال طوفان  .گردد، نسبتش به خفت اولي      مي
 .شود تغيرناپذير است ولي آنچه خفيف است به اندك حادثه و جرياني متغير و متزلزل مي

و آدم از گل، افعال ابلـيس،       » خَلَقْتَني مِنْ نارٍ و خَلَقْتَه مِنْ طينٍ      « آتش آفريده شده     ابليس از 
فَاَما مـنْ ثَقُلَـت موازينُـه فَهـو فـي عيشـةٍ            «نسبتش به خفت اولي، لكن افعال مرد الهي ثقيل است           

 .»راضِيةٍ
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ت و رسـوم از او   آري اگر خورشيد توحيـد بـر دل تفريـد بتابـد، دل منـور شـده و تعينـا                   

ايشانند كه حاصل دنيا و عقبي در قمارخانه تفريد و در حلقة پاكبازان تجريـد در                . مضمحل گردد 
اي هستي در     اگر مردي اين راه داري، قلندرانه بايد از سر تعينات خويش برخيزي و ذره             . اند  باخته

رَ الـزّادِ التَّقْـوي      و تَزَودوا فَاِ  «وجوه احوال خود نگذاري و با لباس تقوي ملبس شوي            اگـر  . »نَّ خَيـ
وصل خواهي پاي از دايرة هستي بازكش و بدان كه كيمياي عظـيم در حلقـة غيـب اسـت نـه در              

 .بازار
 

 توحيد اقرار و توحيد معرفت
آنان داراي قدم ثابت، ايمان راسـخ،  . عارفان طريق حق، بلبالن خوش نواي گلزار توحيدند  

 .آري آن دل خوش است كه او در آن دل است. كران و روح شادمانند صبر بي
بلبـل روي   . اي است كه شيفته و شيدا و عاشـق جمـال حـق اسـت                عارف موحد، دلباخته  

ديده نشده بلبلي در    . سازد  فطرت انس با گل و گلستان دارد، النه و كاشانه خود را در گلستان مي              
اشق گل است و حيـات او محضـر         او در كنار گل است، بلبل ع      . باديه و كوير و بيابان خانه سازد      

بديهي است جاذبة   . عارف عاشق آن شمع ازلي است     . فطرتاً انس انسان نيز با جمال خداست      . گل
تـرين    جاذبـة عشـق، مبـارك     . عشق گل اليزال، بلبالن را به گلستان عشق مجـذوب كـرده اسـت             

خاصـي اسـت،   گل اليزال را از ايـن دعـوت، نظـر           . هاست، دعوتي از ناحيه آن گل اليزال        دعوت
 .معشوق ازلي را وظيفه ناز است و بلبالن را راز و نياز

. اما سالك عارف نبايد از شر دشمنان، باالخص از شر شيطان و نفس اماره مطمـئن گـردد                 
قـرين بـد   . بلكه هرآني بايد مراقب حال خويش شده و از شر اين دشمنان بزرگ به خدا پناه بـرد            

سيئات اعمال را   . بر باطن بنده راه يافته و بر او مسلط شده         شيطان است كه نقاب تلبيس بربسته و        
م   «آرايد تا آنان را به مخالفات كشاند و از صراط مسـتقيم برگردانـد    در نظر بندگان مي   ـنَ لَهـيز و

 .ترين دشـمنان اسـت      تر از آن، نفس است كه بزرگ        صعب. »الشَّيطانُ اَعمالَهم فَصدهم عنِ السبيلِ    
ان اگرچه خصم است ولي در مؤمن طمع كفر ندارد، از او طمع معصيت دارد ولي نفـس بـه                    شيط

 .كشد و طمع كفر دارد كفر مي
كـارزار نفـس را كمربنـد كـه او          ! وحي رسيد كـه اي داوود     ) ع(به حضرت داوود    

از جهاد اصغر برگشتيم بـه      : فرمود) ص(حضرت رسول اكرم    . كارزار ترا كمر بسته است    
 از آن   ،دشمن را به شمشير از خود دور توان كـرد، ولـي نفـس را دور كـردن                 جهاد اكبر،   
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با هر دشمني كه بسازي از شر او ايمـن شـوي،   . تر بوده و از شر او ايمن نتوان شد   صعب

 .لكن اگر با نفس بسازي، هالكت تو حتمي است
.  گـردي  ايمان به آن ديار بـاقي رهسـپار         مراقب خويش باش كه مبادا از دنيا بي       ! اي سالك 

. شويد  بدان انسان مؤمن و عاقل چون از اين دنياي فاني به دار باقي رهسپار گردد، غسال او را مي                  
اي مقربين درگاه مـن بنگريـد چنـان كـه آن غسـال ظـاهر او را           : فرمايد  خداي تبارك و تعالي مي    

ا را   ساكنان حضرت جبروت گوينـد خـدايا مـ         .شويم  شويد، من با رحمت خود باطن او را مي          مي
آن نور جـالل ماسـت كـه از         : فرمايد  ور است؟ مي    خبر ده آن چه نوري است كه از دهان او شعله          

در رو به اين جاي ناز كه هم طوبي بينـي، هـم زلفـي و                : باطن به ظاهر تجلي كرده و او را گويند        
 .حجاب حساب، و حسني ديدار بي عتاب است، زلفي نعمت بي  طوبي عنايت بي.هم حسني

اي سالك نگر تا گمان نبري كه فردا چون عاشقان درگاه عزت و مستغرقين بحر يقين بـه                  
در ماهي طپشي است كه اگر آب همـه       . گردد  مقام مشاهده رسند، از مراتب شوق ايشان كاسته مي        

 امروز ايشان در عين شـوقند و فـردا          .گردد  اي از طپش او كاسته نمي       بحار عالم را جمع كني، ذره     
 .قدر عين ذو

اجابـت،  : در اينجا بايد به نكتة مهمي توجه نمود كه سالك را بـا خـدا دو صـحبت اسـت                 
 .استقامت

درك شريعت  . اجابت شريعت است، و استقامت حقيقت     . اجابت عهد است، استقامت وفا    
هزار سال را به ساعتي توان كرد، اما درك حقيقت ساعتي را به هـزار سـال ممكـن اسـت نتـوان                       

ة شريعت، قلم نسخ در كشند اما عهد محبت و عقد معرفت، نشايد كـه منسـوخ   فردا بر هم . يافت
اگر به جنت روي، هر ساعتي كه بر تو بگذرد، از معرفت خدا عالمي بـه روي تـو گشـوده                 . گردد

  .گردد كه پيش از آن نبود
كمال اين توفيق از آن سالكاني اسـت كـه مراتـب معرفـت توحيـدي خـود را بـه كمـال                       

ثُـم  «اشارت است به توحيد اقـرار،       » قالُوا ربنَا اهللاُ  «. »اِنَّ الَّذينَ قالُوا ربنَا اهللاُ ثُم استَقاموا      «اند    رسانيده
توحيد اقرار عامة مؤمنان راست، و توحيد معرفت، عارفـان و           . اشارت به توحيد معرفت   » استَقاموا

توحيد معرفت آن است كه بـا خـدا         توحيد اقرار آن است كه خدا را يكتا گويي،          . صديقان راست 
 .يكتا باشي

داد، مريدي از او  يكي از عارفان كه در مقام علم ايستاده و از توحيد اقرار نشان مي
 آيا در جهان كسي هست كه خدا را نشناسـد؟ بعـد            : شناسي؟ فرمود   آيا خدا را مي   : پرسيد
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آيـا  : ت، پرسـيدند  از مدتي كه آن عارف، غريق بحر توحيد معرفت بود و حريق نار محبـ              

من كه باشم كه خدا را بشناسم، آيا در جهان كسي هسـت كـه       : شناسي؟ فرمود   خدا را مي  
 !خدا را بشناسد؟

توحيد معرفت آن است كه در تصديق به نهايت تحقيق رسد و در حدائق حقـايق ايمـان،                  
دست سـاقي   به قدم صدق و يقين بخرامد و قالده تجريد بر جيد تفريد ببندد، و شراب وصال از                  

  .وحدت گيرد و در باغ لطائف، گل معارف ببويد و عالم علوي و سفلي به هم زند
اي كساني كـه راه توحيـد       . »تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْمالئِكَةُ اَالّ تَخافُوا و ال تَحزَنُوا و اَبشِرُوا بِالْجنَّةِ          »

ةِ و«معرفت رفتيد، محزون نشويد فرشتگان از آسمان فرو آيند    زْلِ الْوِاليـمترسـيد  »  ال تَخافُوا مِنْ ع
شـاد باشـيد    . اندوه مداريد كه شما را مؤاخذت نيست      . كه شما را امروز از عزل واليت بيم نيست        

كه شما را جز لطف ازلي بدرقه و همراه نيست، بنازيد كه براي شما از دوست پيغام شـادي آمـد                     
»    يوةِ الدفِي الْح لِياؤُكُمنُ اَوخِرَةِ   نَحĤْفِي ال نْيا و« .»          خِرَةِ بِـالْغُفْرانِ؛ وĤْفِي ال نْيا بِالْايمانِ، ويوةِ الدفِي الْح

ةِ و فِـي                     بـحنْيا بِالْميـوةِ الـدغْفِرَةِ؛ فِي الْحصيلِ الْمخِرَةِ بِتَحĤْفِي ال رِفَةِ وعقيقِ الْمنيا بِتَحيوةِ الدفِي الْح
 .»بةِ؛ فِي الْحيوةِ الدنْيا بِالْمشاهِدةِ و فِي الĤْخِرَةِ بِالْمعاينَةِالĤْخِرَةِ بِالْقُرْ

خوشـا بـر آن     . فرشتگان گويند خوشا به حال امتي كه چنين كالم پاكي بر ايشان فرو آيـد              
صـديق اكبـر بايـد كـه        . ها كه صدف اين در مكنون گردد        طوبي به آن سينه   . ها كه اين خواند     زبان

حـرم را بـه     . ديدة فاروق بايد كه روشن كننده صـبح ازل بينـد          .  و كمال رسالت بيند    جمال نبوت 
 .نامحرمان و غافالن نمودن شرط نيست

يكي اين كه از دين خود و صالحيت خويش غافل ماند و مغلوب نفس              : غافالن دوقسمند 
. »آياتِنا غـافِلُونَ  والَّذينَ هم عنْ    »گردد، ديده فكرت و عبرت بر هم نهد كه حاصل وي اين است              

غافل پسنديده است كه سلطان حقيقت بر باطن او اسـتيال يافتـه و چنـان در انكشـاف                   , قسم دوم 
 .جمال، مستهلك شده كه از خود غافل گشته است

 خداونـد تبـارك و     .گروه اول گرفتار درياي هالك هستند و گروه دوم بـر دريـاي نجـات              
اشاره به  » بحرانِ هذا عذْب فُرات سائِغٌ شَرابه و هذا مِلْح اُجاج         و ما يستَوِي الْ   «تعالي در آيه شريفه     

 يكي فرات و ديگري اجاج؛ يكي درياي نجات و ديگـري دريـاي هـالك كـه                  :فرمايد  دو دريا مي  
 .ميان بنده و خداست

. حرص، ريا، اصرار بر معاصي، غفلت، قنوط      : درياي هالك داراي پنج كشتي است     
كسي كه بر كشتي ريا نشـيند بـه         .  طمع نشيند به ساحل حب دنيا رسد       كسي كه بر كشتي   
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 .كسي كه بر كشتي اصرار بر معاصي نشـيند بـه سـاحل شـقاوت رسـد                . ساحل نفاق رسد  

كسي كه بر كشتي قنوط نشيند به       . كسي كه بر كشتي غفلت نشيند به ساحل حسرت رسد         
 .ساحل كفر رسد

كسـي كـه بـر    . ا، زهـد، معرفـت، توحيـد   خوف، رج: درياي نجات را نيز پنج كشتي است      
كسـي  . كسي كه بر كشتي رجا نشيند به ساحل عطا رسـد    . كشتي خوف نشيند به ساحل امن رسد      

كسي كه بر كشتي معرفت نشـيند بـه سـاحل انـس             . كه بر كشتي زهد نشيند به ساحل قرب رسد        
 .كسي كه بر كشتي توحيد نشيند به ساحل مشاهدت رسد. رسد

آنـان  . كننـد   دالن از طريق اشراق، ادراك كماالت و علوم بـاطني مـي           آري عارفان و صاحب   
هاي ايشـان مشـكات انـوار و          يابند، دل   چون از راه دل به منازل روحاني و مقامات معنوي راه مي           

  .مجالي تجلي است
هاي   به نور حكمت دل     خداي تبارك و تعالي خواست روي عدم بساطي از قدم بگستراند،            

ايشان را از دو بيني نجات داد، همـه         . ر ساخت و به سوي خود راهنمايي فرمود       اولياء خود را منو   
تعالي ايشان را بـه خـزائن          حق .يك بين و يك نظر شدند، يعني از كثرت روي به وحدت آوردند            

و لَنَجزِينَّهم اَحسنَ   «نور مدلول آيه كريمه     . علمي، مكرّم و به حفظ ودايع خود مخصوص گردانيد        
 .آنان را در بر گرفت و نور كلمه صدق را قدوة آنان ساخت» كانُوا يعملُونَالَّذي 

 ايشـان اعـالم اسـالمند،       .درود خدا بر راهروان پاك طريق حق، بر آن عاشقان الهي اسـت            
ايشـانند كـه گـوي     . امان جهانند، بر سر كوي شريعت داعيانند، بر لب چشـمة حقيقـت سـاقيانند              

 .زان صفوف واليت بربودنددولت از ميدان مسابقت مبار
 

 موحدان، صاحبان علم فهم

قدرت او بحري   . »اِنَّ اهللاَ علي كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ     «خداوند متعال به هر چيزي قادر و تواناست         
سـالك  . است عظيم و اليتناهي، علم بشريت طاقت كشش آن را ندارد، وهم و فهـم بـدان نرسـد                  

همـة  . تـر آيـد      افتـاده  منـد شـود     ن باره از معاني بهـره     هرچه پيش رود متحيرتر گردد، هرچه در اي       
اي است از علم      ها و الهامات ذره      مخلوقات نمودي است از قدرت او؛ اين همه وحي         موجودات و 

 .او

حضرت داوود و سليمان اگرچه به حكم نبوت مشتركند ولي در درجه و فضـيلت،            
لـم فهـم افزونـي داد و فرمـود          نبيني كه خداوند تبارك و تعالي سليمان را در ع         . متفاوتند
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يمانَ« لَ ناها سمفَه ملك عظيمي او را عنايت فرمود، منت ننهاد ولي چون علم فهم را بر . »فَ
يمانَ«او عنايت فرمود، منت نهاد  لَ ناها سمفَه  .»فَ

علم تفسر و تأويل به تعليم و تلقـين اسـت، امـا             . علم فهم وراء علم تفسير و تأويل است       
علم تفسير بدون استاد در كار نيست و علم تأويل بـدون اجتهـاد              . ه الهام و وحي است    علم فهم ب  

 .علم فهم را معلم جز حق نيست. راست نيايد

 علم ايشان به جائي رسيد .مند شدند محبوبين و مقربين درگاه الهي از اين علم مقدس بهره       
اي پيغامي   مقامي و در هر كلمهايشان را در هر حرفي. كه تخم ارادت بكشتند و بر دوستي گرفتند  

هـا در خمارنـد، روزهـا راه جوينـد و             ايشان روزها در كارند و شـب      . و در هر آيتي واليتي است     
 .ها راز گويند شب

توفيق ده تا ما هم در ميدان جالل تو در صف صديقان و موحدان، ذكر تو گـوييم و                   ! ملكا
 .فان، گرد كعبة وصال تو طوافي كنيمدر مجمع عار. در دارالجالل كل، راه وصال تو پوييم

باشـد و در آخـر        به معني خبر داديم مي    » كَتَبنا»كلمة  » و لَقَد كَتَبنا فِي الزَّبورِ    «در آية شريفه    
يعنـي اي موسـي، اي      ). ص( اشارت است بر امت حضـرت محمـد          «صالِحونَ«آيه شريفه، كلمة    

نَحـنُ الْـاخِرُونَ    «. تگان و برگزيدگان ماينـد     كه ايشان شايس   (ص(داوود خبر داديم از امت محمد       
آفتـاب قـدرت، پيـراهن سـياه عـدم          . در ظاهر بيگاه خيزان بودند، در باطن بگاه خيزان        » السابِقُونَ
 .دميد كه ايشان برخاسته بودند كرد و صبح مشيت مي چاك مي

 و مفـاتيح  حضرات انبياء و رسل كه علَم سعادت و رايت اقبال بر درگاه سينه نصب كـرده               
اند، كي صورت بندد كه صولت غوغاي         كنوز خيرات و خزاين طاعات در كف كفاف ايشان نهاده         

 .«اِنَّ عِبادي لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ«لشكر شياطين راه به ساحات اقبال ايشان برد؟ 

 برخيز دوستان مـا را در بوسـتان لطـف بـه آواز خـوش              ! فرمان آيد داوود را كه اي داوود      
! مائده چنان مائده، دعوت چنان دعوت، ضيافت چنـان ضـيافت       » سبحانَ اهللاِ «. خويش ميزباني كن  

 .مريد به مراد خود رسيده، مرغ به آشيان خود پريده، دوست به دوست رسيده است

در سراي راز نزول كرده، بر بساط انبساط آرام گرفته، در حظيره قدس            » قَد اَفْلَح الْمؤْمِنُونَ  «
مـا هـم بايـد      . متوجه ايشان است  » يرِثُونَ الْفِرْدوس «ت فضل پوشيده، كساني كه معني كماليه        خلع

 .مند شويم نسبت و نسب خود را راست كنيم تا از اين ارث باطني بهره
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مندي وراث از ارث متفاوت است، بندگان خدا نيز نسبت به مراتب عبـادات                چنان كه بهره  
گروهي كه مقـام ايشـان از همـه بـاالتر و بـه خـدا       . مند خواهند شد  و طاعات از ارث باطني بهره     

 .ايشانند كه دو گيتي به آب انداختند و به غير ننگريستند. نزديكترند، اصحاب علّيين است

 حجابات راه را برطرف      ابدي است، بايد به تزكيه و تقوي       آري سالكي كه خواهان سعادت    
هفت حجابند  » سبع طَرائِقَ «در نظر ارباب معرفت، مراد از       » بع طَرائِقَ ولَقَد خَلَقْنا فَوقَكُم س   «. سازد

عقـل، علـم، قلـب، نفـس، حـس، ارادت و      : شوند كه عبارتند از    كه مانع حركت به سوي خدا مي      
 .مشيت

گاهي عقل، انسان را به اشتغاالت دنيوي وادار كرده و او را از حركت به سـوي حـق بـاز                     
كشاند نسبت به اقران و او را در وهدة تفـاخر و              سان را به ميدان مباهات مي     وقتي علم، ان  . دارد  مي

كشـاند تـا در معـارك و امـور            زماني قلب، انسان را به دالوري و دليري و تهور مـي           . تكاثر اندازد 
نفس دشمن انسـان  . اندازد باطل شركت كند به جهت صيت دنيوي و خود را به ورطة هالكت مي             

.  خود را براي مبارزه با او آماده كـن و گرنـه چنـان افتـي كـه برنخيـزي                اي سالك . و دين اوست  
شهوت و معصيت، حجابات  . حجابات ديگر حس شهوت و ارادت معصيت و مشيت فترت است          

 .عامة خلق است و فترت، حجاب خاصان در راه حقيقت است

ستند، جوانمردان طريقت از اين حجب گذشته و هرآني در مقام توبه و بازگشت به حق ه               
در بيداء كبريا خود را گم كـرده چنـان آتـش            . آنان به غير ننگرند و ديده همت به كسي باز نكنند          

حسرت در كلبة وجود خود زنند كه به غير حق ننگرند و در درياي هيبت به موج دهشـت غـرق           
 .اند گشته

در ايـن آيـه شـريفه،       . »غافِرِ الذَّنْبِ و قابِلِ التَّوبِ    «فرمايد    خداوند متعال در قرآن مجيد مي     
آمـد،    زيرا اگر توبه مقدم بر غفـران مـي        . توبه مؤخر آمد و غفران از طريق فضل و كرم، مقدم آمد           

در آيه شريفه در ميـان      . آمرزد  پنداشتند كه او غير تائب را نمي        شد و مردم مي     توبه علت غفران مي   
اگـر حكـم   . يكسـان واو عطف آمد كه معطوف، ديگر است و معطوف عليه ديگـري و در حكـم                 

 .شدي خطا بود و اگر هر دو يكي بود، هر دو غلط بود مخالف مي

نْبِ و قابِلِ التَّوبِ    «خداي تبارك و تعالي      رِ الذَّ  را براي خود صفت ثابت كـرد        «غافِ
. فرمايد  مي» شَديدِ الْعِقابِ »كه محل تصرف نبوده و پذيرندة تغيير و تبديل نيست، سپس            
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.  و عقوبت، محـل تصـرف و پذيرنـده تغييـر و تبـديل اسـت                شديد، صفت عقوبت است   
سـنت خـداي تبـارك و       . يعني سخت عقوبتم، اگر خواهم سست گردانم      » شَديد الْعِقابِ «

تعالي اين است كه بر بندگانش آيه وعيد نازل كند تا شكسته و كوفته گردند و بـه خـود                    
» شَديدِ الْعِقـابِ «فرمايد  سپس ايشان را مورد رحمت خويش قرار دهد؛ چنان كه مي     . آيند

تا بنده به ناز و آرامش      » ذِي الطَّولِ «فرمايد    تا بنده به زاري و تضرع درآيد و بالفاصله مي         
 .آيد و دلش با نور حق منور شود

يا اَيها الَّذينَ   «خداي تبارك و تعالي در بسياري از آيات قرآن و از جمله در اين آيه شريفه                 
توبه را مراتبي است، توبة عوام، توبـه        . فرمايد   ما را به توبه امر مي      »ي اهللاِ تَوبةً نَصوحاً   آمنُوا تُوبوا اِلَ  

 .الخاص خواص، توبة خاص
. الخاص از رؤيت اوصـاف بشـريت        توبه عوام از زلت، توبة خواص از غفلت، توبة خاص         

خـود نبينـد    توبة خواص از طاعت به توفيق است؛ طاعـت          . توبة عوام از معصيت به طاعت است      
 .خواهد از رؤيت توفيق به مشاهدة حق رسد الخاص آن است كه مي توبه خاص. همه توفيق بيند

«مِنْ عِقابِك فْوِكوذُ بِعاشارت بر نظر عوام است» اَع. «خْطِكمِنْ س وذُ بِرِضاكاشارت » اَع
كه الهي از تـو بـه تـو          اشاره بر نظر خاص الخاص است،        «اَعوذُ بِك مِنْك  «. بر نظر خواص است   

ايشاننند كه در حقيقت روشني دنيا و عقبي به نور ايشان  . گريزم  آورم، از تو به سوي تو مي        پناه مي 
 .است

خداي تبارك و تعالي آسـمان را بـه نـور خورشـيد و مـاه و                 » اَهللاُ نُور السمواتِ و الْاَرضِ    «
جـوانمردان  . صياء و اولياء روشن فرمـود     زمين را به نور حضرات انبياء و او       . ستارگان روشن كرد  

 نور اسالم با نور اخـالص، نـور ايمـان بـا نـور               :حكمت و رهروان طريقت را انوار ديگري است       
نور ايمان در صدق و نور احسان در        , نور اسالم در اخالص است    . صدق، نور احسان با نور يقين     

 .يقين
 با نور مكاشفت، نـور اسـتقامت        نور فراست : باز جوانمردان طريقت را انوار ديگري است      

در حضرت عليت نور جمال، نور جالل، نور هيبت بـه           . با نور مشاهدت، نور توحيد با نور قربت       
 .جايي رسد كه عبوديت در نور الوهيت ناپديد گردد

نور خاصة الوهيت را در اين عصـر بايـد در وجـود مقـدس عـروة الوثقـاي زمـان                 
تش نور، خلعتش نور، والدتش نـور و مشـاهدتش          آن وجود مباركي كه خلق    . مشاهده كرد 

در روي او نور رحمت، در زبان او نور حكمت، در سكوت او نور تعظـيم، در                 . نور است 
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 .تعظيم او نور تسليم

ايـن  .  استضـائه نماينـد     انوار ايـن نـور خـدا در حـد اعلـي            خوشا به حال راهرواني كه از     
ايشان جمـال   . »لْهيهِم تِجارةٌ و ال بيع عنْ ذِكْرِ اهللاِ       رِجالٌ ال تُ  «جوانمردان را عالئمي است، از جمله       

فردوسند و زين دارالقرار، مغبوط مهاجرانند و محسود انصار، ايشانند كه بـه يـك اشـارت آنچـه                   
 .خواهند فراهم شود

در دياري خشكسالي پديد آمد، اكثر مردم رنجور و ناتوان گشتند، بـراي استسـقاء بيـرون                 
ن آن جمع عارفي بود، يكي از آن افراد او را گفت آيا نبيني كه مردم دست به دعا به                    در ميا . رفتند

كردي؟ آن مرد الهي سر بر آسمان بلند كرد و            اند، چه بود كه تو هم اشارتي مي         درگاه خدا برداشته  
او بـه   هنوز دعاي   . الهي به حق آن رازي كه شب گذشته رفت        » اِلهي بِحقِّ ما جرَي الْبارِحةِ    «گفت  

آري اشارة دوست به دوست چـه آثـار معنـوي           . اتمام نرسيده بود كه باران شروع به باريدن نمود        
 .عظيمي در بر دارد

اما سرگشتگان وادي ضاللت را خبري نيست كه خدا را سالكاني است كه به متابعت سيد                
درةَ مايغْشـي    اِذْ يغْشَ »اند كه خود را به مقام         اولين و آخرين چنان در تزكيه نفس كوشيده        ي السـ» 

دِي اهللاُ لِنُـورِهِ مـنْ       «، استفادت نـوري از      »لَقَد رأي مِنْ آياتِ ربهِ الْكُبري     «رسانيده و در مطالعه      هـي
شاءنموده و به ديده حق دو عالم امر و خلق را مشاهده كرده و باز نگريسته كـه از كـتم عـدم،                       » ي

نهد و از دريچه ازل بيرون نگريسته و پرگار وار بر دايرة              هرچيز چگونه به صحراي وجود گام مي      
ازل و ابد آمده و كرات از عدم به وجود آمده و از وجود به عدم رفته، گاه موجود معـدوم و گـاه                 

 .معدوم موجود، و گاه نه معدوم بوده و نه موجود

زيـرا  . نيسـت پذير    در زير اين پرده اسرار بسيار است و ادراك اين معني بر هركسي امكان             
زبان عارفان، عارفان دانند و ادراك اين معني بر صاحبان عقول و قلوب سـليم و محرمـان اسـرار                    

پذير است، كه در تزكيه نفس كوشيدند و سبل خودبيني از چشم بصيرت خود                بارگاه قدس امكان  
 .برداشته از نابينايي كفر رهايي يافتند و به كعبة وصال رسيدند

 اسـت، امـا بـه       هوتي، آن عنقاي مغرب و از ميانه غائب در عـالم غيـب            گرچه آن پرندة ال   
 اسـت، كيفيـت احـوال       هر چيزي را اثـر و خاصـيتي       . توفيق حق كه از محفل جانان غائب نيست       

 .عاشقان جمال حق نيز نماينده كيفيت عشق جوار اوست
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 بهار موحدان
دانند كه سرچشـمه       مي .اند  عاشقان محبوب ازلي، موحداني هستند كه با لباس تقوي ملبس         

عاشق خدا كسي است كه از تقوي از اين چشمة آب حيات در             . سعادت واقعي عشق به خداست    
 .حد اعلي برخوردار است

در بين مصنوعات الهي چه در جمادات، نباتات يا در      . در دنيا هريك از مخلوقات زيباست     
آري بهـار طبيعـت     . ه باشـد  اي نداشـت    ها، مصنوعي نيسـت كـه از زيبـايي بهـره            حيوانات و انسان  

خورند، زيبا هستند اما از آن  ها كه از نسيم بهاري به اهتزاز درآمده و به هم مي زيباست، اوراق گل  
لـرزد،   هاي عاشقان الهي كه از نسيم جمال ازلي به خود مـي       دل. هاي موحدان است    زيباتر بهار دل  

 .از همه زيباتر است
والْمرْسـالتِ  » .دهـد  سيم رحمت حق قرار مـي سالك حقيقي پيوسته خود را در معرض ن

خـداي تبـارك و تعـالي در ايـن آيـات            . »عرْفاً فَالْعاصِفاتِ عصفاً و النّاشِراتِ نَشْراً فَالْفارِقاتِ فَرْقاً       
اول ـ  : كند بـه چهـار بـاد مختلـف، بـه طبـع مختلـف و مخـارج مختلـف          شريفه، سوگند ياد مي

 .چهارم ـ فارقات. اشراتسوم ـ ن. دوم ـ عاصفات. مرسالت
هـا را، نشـاط دادن درختـان را،     اول ـ به طبع نرم و گرم فصل بهار را، سبز گردانيـدن بـاغ   

 .هاي زمين را ها را، خارج ساختن نهاني ها و كوه آراستن دشت
دوم ـ به طبع گرم و خشك فصل تابستان را، سـوختن و خشـك كـردن زمـين را، پخـتن       

 . راها را و رسانيدن غالت ميوه
سوم ـ به طبع سرد و نرم فصل خريف را، زايل كردن سموم فضا را، طبع تابستاني به رفق  

 .به طبع زمستان و طبع زمستاني به لطف با طبع تابستان آميختن را
چهارم ـ به طبع سرد وخشك فصل زمستان را، گشادن دهان زمين را، آفت و عاهت زمين  

 . رازايل كردن را، خزاين درختان مهر نمودن
خيزد و    معلوم نيست از كجا برمي    . تر از سنگ    تر از آب و گاهي سخت       گاهي اين بادها نرم   

تـر دو بـادي       از آنها عجيـب   . نشيند؛ برخاستة مكتوم، آرميدة معدوم      رسد و در كجا فرو مي       كي مي 
كنـد و خشـك       گرم را خشك مي   . گاهي سرد  خيزد، گاهي گرم،     انسان برمي  است كه از لب و بيني     

 .نمايد كند و خشك را تر مي تر را خشك مي. نمايد م ميرا گر
اند و سراي سـعادت       آنان موحدان و مؤمناني هستند كه رقم سعادت بر ايشان كشيده          

ةً     «انـد     اند، حيات طيبه را تحفة ايشان نمـوده         جاي ايشان نموده   بـيـوةً طَيح ه اگـر  . »فَلَنُحيِينـَّ
گردد كه بهـار توحيـد و نسـيم توحيـد از سـينه                ياندكي در اين شريفه تفكر كنيم روشن م       
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اِنَّ «خيزد، درخت معرفت به بار آيد، سايه انس بيفكند، چشمة حكمـت گشـايد                 ايشان برمي 

 .»الْمتَّقينَ في ظِاللٍ و عيونٍ
خداي تبارك و تعالي در اين آيـه شـريفه بـه بنـدگان منـت                » و اَنْزَلْنا مِنَ السماءِ ماء بِقَدرٍ     «

نهد كه باران رحمت فرستاديم در فصل بهار به تلقيح اشجار، و صد هزاران بدايع و ودايع كـه                    مي
ظـاهر  . »فَاَنْشَأْنا لَكُم بِهِ جنّاتٍ مِنْ نَخيلٍ و اَعنـابٍ  «نبات و ثمار و رياحين      . تعبيه بود آشكار گشت   

 .آيه اشارت به بهار عموم است، باطن آيه اشارت به بهار خصوص
اگـر در بهـار عمـوم ابـر     . م آيت آفاق راست، بهار خصوص آيت انفـس راسـت      بهار عمو 

اگر در بهار عموم رعد بـا صـولت اسـت، در            . بارنده است، در بهار خصوص چشم گرينده است       
اگر در بهار عموم برق با حرقت است، در بهار خصوص نور            . بهار خصوص ناله و حسرت است     

ا و گل ببين، در بهار خصوص ديده باطن برگمـار و            در بهار عموم ديده ظاهر بگش     . فراست است 
 .در مرآت دل، جمال محبوب ببين

بـدان خـدا   . اي سالك از خواب غفلت بيدار شو و خزان دل را به بهار توحيد شاداب ساز     
خيزد كه بـويي از آن را         هاي ايشان هر روز صدها بار بهار توحيد برمي          را خاصاني است كه از دل     

 .لكن اكثر مردم از اين مردان الهي غافلندبه دو عالم ندهند، 
بـا خـود گفـت      . درخشـيدند   يكي از عرفا شبي در مناجات بود، شب مهتابي ستارگان مـي           

اي راز و نيازي و نه سـوز و گـدازي، همـه جـاي جهـان                   دريغا جهاني بدين عظمت، نه از گوشه      
ه از گوشت برداشتند،    پنداري كه جهان خالي است؟ پرد       نداي غيبي به گوشش رسيد تو مي      . خالي

 .گوش فرا دار تا نالة دل سوختگان شنوي
اي راز و نيـازي، از        اي، از هر زاويـه      اي ناله   چهار گوشة عالم پيش من نهادند، از هر گوشه        

چون اين ديد و شنيد كه نالة اواهان به آسمان بلنـد شـده و صـداي يـا                   ! هر طرفي سوز و گدازي    
 .اي در هوا اي ديد در پيش دريا و ذره ا در قبال ايشان قطرهها جهان را فرا گرفته، خويش ر رب

شـدگانند، در باديـة ارادت تـو بسـي      الهي در درياي عشق تو بسي غـرق  : با حسرت گفت  
در راه وصال تو بسي دل شدگانند، نه هيچ طالب را آرام و نه هيچ قاصد را رسيدن بـه                    . متحيرانند

 .كام
اي ناظم قالده نبـوت، اي كاشـف        . احكام تو اي رسول اطهر، اي طراز جامة رسالت        

قـرآن  » و رتِّلِ الْقُرْآنَ تَرتيالً   «هميشه باالخص در ليالي متبركه بخوان قرآن را         . اسرار واليت 
را به ترتيب و ترتيل بخوان تا دوستان ما در ميادين قدس به الحان انس، جان خود بپرورند                  
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 .و اسرار خويش را معطر و مروح گردانند

هركه خواهد با ما به مقام راز و نياز آيد، بگو در كمال اخالص به حضرت ) ص(محمد يا  
نماز راز گفتن با خداست، نماز در اميد كوفتن         . ما قدم نهد و كمال دقت او را در نماز حاصل آيد           

نمـاز خويشـتن را از دسـت نفـس ربـودن      . نماز نهايت مجاهدت و بدايت مشاهدت است      . است
ر چون درخت گلي است، معرفت در او چون بوي خوش گل و نماز چون               شخص نمازگزا . است
تواند گل و برگ را به آساني از درخت بركند، اما بوي خـوش و نسـيمش را بـه                      هركسي مي . گل

ممكن است ابليس در نمـاز وسوسـه كنـد تـا چيـزي از او بربايـد، ولـي                 . آساني نتواند از او ببرد    
 .معرفت را نتواند از او تصرف كند

بينـد، بدانـد كـه بـر       سي كه در خود ذوق راز و نياز و مناجات و طاعت و عبـادت نمـي                ك
بيماري نفساني مبتال گشته است؛ چنان كه اطعمة لذيذ و شيرين در ذائقه بيمـار تلـخ نمايـد و از                     

 .خوردن آن اكراه كند
رَض   «اي سالك اگر چنين ديدي بايد در رفع بيماري           مـ اني تـا   بكوشـي و بـد    » في قُلُوبِهِم

اندرون انسان مسـلح بـه سـالح بـاطني نـور واليـت نباشـد، از شـر شـيطان ايمـن نتوانـد بـود                           
، زيرا كه مخلص هنوز در بين راه است و به كمال نرسيده مگر ايـن  »والْمخْلِصونَ في خَطَرٍ عظيمٍ   «

. او را فـرا گيـرد     » م سلْطانُ اِنَّ عِبادي لَيس لَك علَيهِ    «شود و معني كماليه     » مخْلَصينَ«كه وارد عالم    
لَاُغْوِينَّهم اَجمعينَ اِالّ   «فرمايد    چنان كه خداي تبارك و تعالي از زبان آن دشمن مردود و مطرود مي             

 .»عِبادك مِنْهم الْمخْلَصينَ
يكي اخالص دين و طاعت از براي خدا، و ديگري اخالص خود            : اخالص دو گونه است   

ايـن مرتبـة اول   . اشاره است به قسـم اول  » لِيعبدوا اهللاَ مخْلِصينَ لَه الدينَ    «ريفه  آيه ش . از براي خدا  
درجات ايمان است و بر هر كسي تحصيل آن از لوازم و فرايض بـوده، عبـادت بـدون آن فاسـد                      

 .است؛ اين مرتبه يكي از مقدمات وصول به قسم دوم است
اشاره است به قسم دوم، كه اخـالص را بـراي بنـده             » صينَاِالّ عِباداهللاِ الْمخْلَ  «اما آيه شريفه    

اولي به صيغه فاعـل ايـراد   . ثابت كرده، ولي در قسم اول، اخالص را براي دين اثبات نموده است      
 .شده است و دومي به صيغة مفعول

رسد به كسي مگر مؤيد باشد از جانـب           اي است كه نمي     اين قسم از اخالص مرتبه    
ست مگر كسي كه داراي اين منصب است و سالك تا به اين عالم              حق، و موحد حقيقي ني    

به نص كتاب اهللا سـه منصـب واال بـراي           . پا ننهد، دامن او از خار شرك مستخلص نگردد        
 :صاحبان اين مقام ثابت است



 ه جانانسفر به كعب  294

فَاِنَّهم لَمحضَـرُونَ اِالّ  »اند  اول ـ آن كه ايشان از محاسبة محشر و حضور در عرصات فارغ 
 .اند و احتياج به محاسبة ديگر ندارند زيرا كه ايشان حساب خود را پس داده» هللاِ الْمخْلَصينَعِباد ا

دوم ـ آن كه از سعادت و ثواب بر هركس در مقابل عمل و كردار او عطا كنند، مگـر ايـن    
صنف از بندگان كه كرامات و الطاف نسبت به ايشان وراي طور عمل و فوق پاداش كردار ايشان                  

 .«و ما تُجزَونَ اِالّ ما كُنْتُم تَعملُونَ اِالّ عِباد اهللاِ الْمخْلَصينَ«است 

اي است عظيم و مقامي است كريم كه در آن مقامات رفيعه و مناصـب منيعـه    سوم ـ مرتبه 
است، زيرا كه ايشانند كه به ياري حق حمد و ثناي او را آنچنان كه سزاوار بارگاه اوست به جاي                    

اين غايت مرتبة مخلـوق و نهايـت منصـب    . »حانَ اهللاِ عما يصِفُونَ اِالّ عِباد اهللاِ الْمخْلَصينَ  سب«آرند  
ممكن است و تا ينابيع حكمت به امر خدا از زمين دل ظاهر نگـردد، كسـي آن جرعـه را نتوانـد                       

 .چشيد
همين اين منزلت كسي را دست دهد كه قدر خود بداند و معني حقيقي شب قدر و اِحياء                  

آري صـاحبدالن را مـوت نباشـد        . يعني اگر كسي قدر اين قدر بدانـد، او را مـوتي نيسـت             . است
 .اند ايشان داراي حيات طيبة جاوداني: »اَلْمؤْمِنُ حي فِي الدارينِ«

 كسي كه به پاكي     .اي سالك، بهشت جوهر پاكي است، كسي كه آاليش دارد راهش ندهند           
كسي .  دنيا ايشان را از ياد خدا غافل نگذاشت        .«كُم طِبتُم فَادخُلُوها خالِدينَ   سالم علَي «رود گويند   

، ايشـان را    »واذْكُرُوا اهللاَ كَثيراً  «كه بر بساط توحيد گام نهاد، بر منشور دولت او اين طغري كشيدند              
»از ذكر خدا غافل نگذارد» فَاذْكُرُوني اَذْكُرْكُم. 

» خَتَم اهللاُ علي قُلُوبِهِم»اگر اين مهجوريت به مرتبة . فل شودمهجور كسي كه از ياد خدا غا
اي باطني از كلمات بينـا گرداننـد،          رسد، ولو همه انبياء متحد شوند كه چنين مهجوري را به كلمه           

 .نتوانند زيرا كليد گنج ذكر به دست توفيق است
فتاد، بنازيدنـد، قـومي را      اند، قومي را نظر بر جمال لطف و كرم ا           مؤمنان در گفتار دو قسم    

 .نازيدن ايشان به اميد وصال، و ناليدن ايشان از بيم فصال. نظر بر جالل كبرياء قدم افتاد، بناليدند
شنوي، نه از جـالل او خبـر داري و نـه از جمـال او اثـري                    اي آن كه نام او را مي      

ـ      : شناسي، آغاز هركار به نام او كن، كه خود فرمود          ه نـام مـن كنـد،       هركه ابتـداء كارهـا ب
 .انتهاي كارها به نام او كنم

نـامي كـه دل عـارف را بـه          . نام او مونس غريبان است، پشت و پناه عاصيان است         
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عارفان مقربين درگاهند نه قرب مسافت،      . جوش آرد و زبان عاصي را به فرياد و خروش         

 .بلكه قرب واليت
عد شقاوت كـه پيـدا گشـت، از         قوانين سعادت كه به ظهور آمد، از جمال نام او آمد و قوا            

اما بدان كه سرا پردة رفعت و عزت جالل و جمال خـدا بـر كـنج حجـرة                   . حرمان نام وي گشت   
 .اي نبرند ادبار هر گدايي نزنند و نور جالل و جمال بر هر دل و سينه

درماني، از تو خواهانيم كه بـه         الهي اي پذيرنده عذر هر پشيماني، اي طبيب هر مريض بي          
 .بيبت همة ما را بيامرزي و كمال شفاي دردمندان را عنايت فرماييجان آن ح

الهي كدام دل است كه در آن آتش عشق تو نيست؟ كدام ديده است كه در انتظـار ديـدار                    
تو نيست؟ كدام جان است كه در مخلب عزت تو نيست؟ كدام سر اسـت كـه سرمسـت شـراب                     

 !عشق تو نيست؟
عشقيم، متأسفانه در اثر عصيان و تمايـل بـه امكانـات            الهي ما اهل عالم قدسيم، اهل ديار        

اما كبوتري كه از ديـار خـود دور   . ايم مادي، آن ديار خود را، آشيانه حقيقي خود را فراموش كرده  
افتاده، آشيانه خود را گم كرده خواه بر شاخسار سبز باشد يا بر جويبار خـرم، خـواه روي ديـوار                     

 .كند اشد، آشيانه خود را فراموش نميخراب يا در دام صياد، هر كجا كه ب
سوگند به ذات اقدست گرچـه از ديـار خـود           . الهي اگرچه ما مقر و معترفيم كه گنهكاريم       

 الهي بيا به ما رحم كـن، بـه   .ايم ولي هركجا رويم آشيانه خود را فراموش نخواهيم كرد      دور افتاده 
 .حق محبوبين درگاهت به همه ما توبة حقيقي كرامت فرما

 
 تغراق در بحر توحيداس

كنيم مايه حيات مادي ماست، حيـات مـادي مـا از ايـن هـوا مـدد                    هوايي كه ما تنفس مي    
بخش معشوق است، حيات معنـوي مـا    هواي روحاني، هواي ديگري است و آن دم جان . گيرد  مي

 .گيرد نيز از اين هوا مدد مي

 :نفس داراي سه درجه است

اين نفس . ت كه معلق به علم و مملو از خشم استاول ـ مربوط به زمان استتار سالك اس 
 .از وحشت استتار پديد آمده و نوعي تاريكي است

 .دوم ـ نفسي است كه مملو از وجود نور است كه اشارة حسيه بدان ممتنع است
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سوم ـ نفسي است كه او را صدف نور گويند و به ماء قدس تطهير شده و قائم بـه اشـارة    
 .ازليه است

سالك در مدت سلوك سه تنفس      . اند  ج، دومي را معراج، سومي را تاج فرموده       اولي را سرا  
نفس ديگر، نفسـي اسـت كـه از         . يكي در زمان احتجاب، ديگري در زمان تجلي و انكشاف         : دارد

همة جهات پاك و منزه شده و از رذائل رهايي يافته، به طوري كه اشاره شد به ماء قـدس تطهيـر           
 .شده است

كند، سالك بدين وسيله متوجه اوامر        كه پيش پاي سالك را روشن مي      سراج چراغي است    
دهـد و   سراج، نور علم است، به اين وسيله سالك راه را از چاه تميـز مـي  . گردد و احكام الهي مي  

هـاي سـالك را        ندارد كه همه تـاريكي      اين سراج آن قدرت را     سازد، ولي   زشت را از زيبا جدا مي     
 .روشن نمايد

گذرد، به عوالم حقايق و معاني طيران كند و وارد            ، سالك از علم و خبر مي      در مقام معراج  
گيرد و آرامش دل و سرور و صفاي باطني           نور عيان صفات ذميمه را از سالك مي       . عالم عيان شود  

 .را به مقام تحقق درآورد
 ترين مقام قـرار  تاج، اشاره است بر عزت و قدرت و رفعت مقام سالك، و اين كه در عالي         

 .گرفته، بر همه تفوق و برتري دارد، او را آرزويي جز ديدار و لقاء نيست
اي كه با امواج خروشان  چون كشتي نشسته هم. شباهت به حال غريق نيست      حال سالك بي  

اين امواج خروشان آرزوهـاي او، حـزن و انـدوه           . كند  دريا مواجه است كه اتصاالً او را تهديد مي        
اينهـا  .  او، دلباختگي به اين و آن و توجه به مشتهيات نفساني است            هاي  حوادث دنيوي، دلبستگي  

اگـر پـدران شـما،      : موضوعاتي هستند كه قرآن مجيد هم نسبت به اينها اعالم خطر فرموده اسـت             
پسران شما، برادران شما، زنان شما، اقوام شما، اموال شما، منازل شما، تجـارت شـما در نزدتـان                   

است، پس در انتظار امر خدا شويد، راه هدايت بر روي اهـل  ) ص (تر از خدا و رسول او     محبوب
اين امور سالك را مضطرب كرده و صبر و قرار را از او گرفته است، زيرا سقوط . فساد بسته است 

سخت نگران است و براي حفظ حيات معنوي خود         . بيند  خود را در اين مهالك با چشم خود مي        
 .بدطل از خدا و اولياء او استمداد مي

سالك بايد از حب دارايي مادي خود بگذرد و خويشتن را از قيد تعلقات نفسـاني                
سالك پـس از ايـن كـه از دارايـي           . برهاند و االّ در بند است، بايد علقه از او گرفته شود           

ً بايد از دارايي معنوي خويش بگذرد كه عبارتند از علم و حال و  مادي خود گذشت، بعدا
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اگرچه هريك از اينها وسيله وصالند، امـا بايـد در           . ت و عبادات  اشارات و شواهد و طاعا    

 .آنها غرق نشود و بدانها اتكاء نورزد، كه اين اتكاء حجابي است عظيم
علم گرچه مطلوب است تـا      . سالك بايد بكوشد تا مادون، هنگام سير در مافوق غرق شود          

حـال اگرچـه    . رق اسـت  زماني كه سالك به حال نرسيده، چون به حال رسـيد علـم در حـال غـ                 
پسنديده است تا زماني كه سالك به حقيقت نرسيده و چون به حقيقت رسـيد، حـال در حقيقـت      

بـه  ) ع)حضـرت اسـماعيل   . حقيقت و هرچه هست نيز مستغرق در بحر جمع اسـت          . غرق است 
د؛ چيزي دلبسته نبود و چيزي نتوانست مانع راه او شود، بنابراين سر تسليم به امر پـدر فـرود آور                   

  .او در بحر توحيد مستغرق بود

 :غرق را سه درجه است

اول ـ استغراق علم در حال، كه به سبب استقامت در مبارزه با نفس و گذشتن از تعلقـات   
 .نفساني، اين مقام او را عنايت شده و مقام عبديت در حق او صادق است

هـاي    سالك با يافتـه دوم ـ استغراق اشاره در كشف، و اين مقام مربوط به زماني است كه 
 . آثار رسم رسته است است و از خستگويد و با مشهودات خود در سير باطني خود سخن مي

سوم ـ استغراق شواهد در بحر جمع، مقامي است كـه تجليـات ذاتـي حـق شـامل حـال        
 .اين سالك از فناء به بقاء رسيده است. اوست

راحل فناء را طي كرده وارد عالم اي سالكين طريق حق خويشتن را به بحر جمع رسانيد، م
بدانيد كه در بحر جمع تلوين و تلون نيست، اما بسياري از سالكين ظاهر در تلـوين و          . بقاء شويد 

 .آيند تلونند و هر روزي به رنگي در مي
بحر جمع، تفرقـه را از ميـان        . بحر جمع موجب رفع مباينت و سبب اسقاط اضافات است         

بحر جمع تمام موانع را نابود سازد و ترا تحت اشعه و تجليـات     . اندبردارد و سالك را به خدا رس      
 !آنجا كه سطوات نور قدم تاختن آرد، ظلمات حدثان را چه مجالي ماند. ذاتي حق قرار دهد

دسـت رد بـر     . البته اين سعادت نصيب همگان نگردد و هركسي را به اين دريا راه ندهنـد              
درود بـر متعلمـين مكتـب       . ي بايد تا گام به اين دريـا نهنـد         سينة نامحرمان زنند، زيرا مردان درياي     

راه بر آن شايستگان بـاز و  . ربوبي كه به اين دريا رسند و به قدوم دل در محفل انس حضور يابند             
هموار است، خداوند تبارك و تعالي در اندك مدت مراتب بصيرت آنان را به طور محيرالعقول به                 

 .كمال رساند
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كه به توفيق و عنايت حق، به آسـاني حـب دنيـا از دل بركننـد و داراي                   پاكان و زيبادالني    

ايشـان مـردان دريـايي      . عشق الهي شوند، مراتب تزكيه نفس و تصفيه دل را به حد اعلي رسـانند              
هستند نه تو مرد صحرايي كه مستغرق در مادياتي، ترا با اين دريا چه مناسبت و با اهل اين دريـا                     

 !چه سنخيت؟
ا گويي من به دريا نرسيدم و به لقاء نايل نگشتم؟ تو هسـتي مـرد صـحرائي،                  چر! اي غافل 

اي آن كه به گمان خود عازم اين دريايي، توشه راه تو چيست، ارتزاق تو               ! چه بشتابي در اين دريا    
 .»قُلْ منْ يرْزقُكُم مِنْ السماءِ والْاَرضِ«از كجاست؟ 

. سـوتي، ارتـزاق معنـوي يـا ملكـوتي و جبروتـي            ارتزاق مادي يا نا   : ارتزاق دو گونه است   
اي آن كـه مسـتغرق در       . ارتزاق مادي براي حيات فاني است، ارتزاق معنوي بـراي حيـات بـاقي             

 !اي، ترا با ارتزاق معنوي چه مناسبت؟ ارتزاق عالم مادي گشته
ارتزاق مادي حدود، قوانين و احكامي دارد كه طبـق آن بايـد از طريـق مشـروع             ! اي غافل 

اگر مراتب اين دو ارتزاق به حد اعلي رسد، آن عافيتي كه            . صل آيد و به ارتزاق معنوي پيوندد      حا
ةَ الـدنْيا و الْـĤخِرَةِ             «در سجده آخر نماز خواهان آني        ةَ، عافِيـ الْعافِيـ ـئَلُكةِ نَسالْعافِي لِيتحقـق  » يا و

 .ددر اين مقام است كه جالل و جمال حق مشهود تو گرد. يابد مي
ارتزاق معنوي و باطني چيست؟ درود بر حضرات انبياء و اوصياء و اوليـاء و آل طـاهرين                  

تعـاليم عاليـه الهـي،      . فرماينـد   مند مـي    ايشان كه متعلمين مكتب موالي ابدي را از اين ارتزاق بهره          
هاي طبيبان باطني، دسـتورات و افاضـات مقـدس ايشـان بـراي                انفاس قدسيه اساتيد الهي، نسخه    

كُلُـوا مِـنْ طَيبـاتِ مـا        «ارتزاق باطني براي همه فراهم و مهياسـت         . مين، ارتزاق معنوي است   متعل
قْناكُمزطلبد كه آن بوستان را دريابد و از ثمار لطايف آن برخوردار گردد دل بيدار مي. »ر. 

آري از همه جا به خدا راه است اما جز متعلمين مكتب اسالم، آن صاحبدالن، رونده كـو؟                  
جز شاگردان مكتب ربوبي، آن اهل سـلم و رضـا، خورنـده             , تان عزت پر از اثمار لطايف است      بس

اي  كدام است؟ همه جا پر از صدف دعوي است، اما جز دل عارفان الهـي، در سـينة اكثريـت ذره               
اي قليـل،     جا يوسف دلبر است، اما يعقوب دلداده كو؟ جـز عـده             همه. جوهر معني مشهود نيست   

 .اند  اولين مرقات الهي گام ننهادهديگران هنوز به
چه دليلي بر هستي خدا داري؟ گفـت آفتـاب          ! از عارفي پرسيدند، اي پير خرابات     

همه جا پر از ادله و براهين بر هستي اوسـت، نگرنـده             . كه برآمد، به چراغ حاجت نيست     
خواهـد، آن صـاحب شـامة بـاطني كـه بـوي               جا پر از رياحين است، بوينده مـي         كو؟ همه 
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جا تريـاق اسـت،    همه. حين الهي را استشمام كند، كه شامة ظاهري را آن قدرت نباشد         ريا

 .خواهد دردمند و مار گزيده مي
سالك بايـد   . ارتزاق باطني پاك است   . ارتزاق باطني براي مكاشفات و رسيدن به لقاء است        

عنـوي  در صورت تحقق ايـن امـر مراتـب م         . بكوشد ارتزاق ظاهري او هم در رديف طيبات باشد        
از اين ارتزاق است كه در دل صفا خيـزد، از صـفاي دل نـور    . سالك، جان و سرّ او به كمال رسد  

مقامي كه ذكـر و     . معرفت خيزد، دل در ذكر مستهلك گردد و در رديف ذاكرين الهي به شمار آيد              
در اين صـورت    . ذاكر و مذكور يك، سجده و ساجد و مسجوديك، سؤال و سائل و مسؤول يك              

ده و سؤال تو در حد اعلي مقبول درگاه حق گردد و ترا بنوازند و نداي لبيك را به سمع ذكر، سج 
, قطره به دريا رسد و ذره به صـحرا        . را دريابي » اُدعوني اَستَجِب لَكُم  «دل بشنوي و معناي حقيقي      

كنند كـه تـو     اي از آن به صد دريا اثر دارد؛ اينجاست كه ترا استقبال               كران كه هر ذره     آن درياي بي  
 .شايستة اين دريايي

چون جان سالك در حق فاني گشت و قطره به دريا پيوست، در آن عالم جز جمـال حـق                    
عقل و جان و دين و دل همه رفـت و او            . توان گفت او در جمال حق، در خدا ساكن است         . نبيند

كيست كـه   . خبر باشد، كه عاشق در ميدان شهادت، جز جمال حق چيزي نبيند             به كلي از خود بي    
 .خبر باشد؟ كسي كه از سرّ اين دريا سرمويي خبر دارد از اينها بي

ترا به اين . تواني به مكتب الهي وارد شوي     تو با آن كالبد و جان مادر زاد نمي        ! اما اي غافل  
كو جان تو؟ آنان كه به ايـن        ! داني  دريا راه ندهند، هرچند خود را عاشق جمال و دلدادة جالل مي           

سوگند به خدا اگر هزاران مرتبـه جـان خـود را            . اند داراي صدها جان دگر هستند       جستهدريا راه   
 .اند فداي عاشق و معشوق كنند، باز تشنه

سيري در كتاب مقدس آسماني كن، سمع دل فرا دار تا همانند مردان الهي              ! اي غافل 
ا   «ندايي است و    » يا اَيها النّاس  «: اما بدان نداي حق مراتبي دارد     . نداي حق را بشنوي    هـيا اَي

نداي عالمت اشـاره  . اولي نداي عالمت است، دومي نداي كرامت . ندايي ديگر » الَّذينَ آمنُوا 
تزكيه و تصفيه خـود را      . بر تخويف و تحذير است، نداي كرامت اشاره بر تشريف و تبشير           

اي؟  ك قرار گرفتهبه كمال رسان تا اين نداهاي آسماني را بشنوي، ببين تو در رديف كدام ي              
تواند نداي كرامت را بشنود كه حـب دنيـا را از دل بيـرون كنـد، كمـال انقيـاد را                        كسي مي 

اِنَّـك  «كن سازد و بماننـد معلـم اول بشـر داراي              داشته باشد، خلق بشريت را از خود ريشه       
مقـامي  دانـي داراي چـه        اگر اين نور در دل تو متجلي گـردد، مـي          .  گردد »لَعلي خُلُقٍ عظيمٍ  
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بيارايند و ايـن طـراز وفـا بـر كسـوة            » و ما ينْطِقُ عنِ الْهوي    «خواهي شد؟ ترا به زيورهاي      

 و در دنيا و آخرت در رديف حضـرات انبيـاء و             «ما زاغَ الْبصرُ و ما طَغي     «صفاي تو كشند    
 .اوصياء قرار دهند

 ديگر آورنـد تـا بـا آن    از عالم معني لباس   . براي سالكيني كه به اين مقام علوي نايل شدند        
به جان آنان قرطة تسـليم پوشـانند و         . محرِم شوند كه با اين لباس احرام ظاهر به لقاء نتوان رسيد           

. دراعة عمل از رو؛ يعني آنان در مقام سلم و رضا و كمال انقيادند، اين است لبـاس بهشـتي آنـان                     
اطر بهشت اسـت و نـه از خـوف آتـش            چه عارفان نه دنيا خواهند و نه عقبي، انقياد آنان نه به خ            

سوگند به عزت و جاللت تا جمـال        . خواهيم  خواست آنان اين است كه الهي از تو ترا مي         . دوزخ
رضوان اهللا، بهشت ما لقاء توست، حور عينا چه         . پرده ننمايي، به بهشت نخواهيم رفت       خود را بي  

 .«لْمولي و نِعم النَّصيرُنِعم ا«و » حسبنَا اهللاُ و نِعم الْوكيلُ» !خواهيم

روزي كه آفتاب حقيقت از فلك كبريا طالع گردد و تا حدي بصيرت تو افزايش               ! اي غافل 
بيني دنيايي    آن وقت مي  . بيني آيات و رايات او را، هرچند ترا از آن سودي حاصل نگردد              مي, يابد

اي   عقبي را حلقـه   . ي همتان زنند  اي، آن دنيا را نعلي كنند و بر سم سمند عال            كه تو صيد وي گشته    
في «كنند و بر گوش خادمين بارگاه مولي كنند، ايشان را به اعزاز و اكرام پيش سلطان عزت برند                   

 .»مقْعدِ صِدقٍ عِنْد مليكٍ مقْتَدِرٍ
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 فناء
 
 

 فناء، نهايت حركت 

كنـد و     ه نفـس در آن حالـت از خـود سـلب اراده مـي              فنا عنواني اسـت بـراي حـالتي كـ         
خواهد مگر آنچه را كه خدا خواهد؛ اين سلب اراده با تجليات افعالي، صـفاتي و ذاتـي حـق                      نمي
چه، سير  . فناء عبارت است از نهايت سير الي اهللا و بقاء عبارت است از بدايت سير في اهللا                . است

 .وجود را به قدم صدق يكبارگي قطع نمايدالي اهللا وقتي به كمال رسد كه سالك بادية 

سير في اهللا وقتي محقق شود كه بنده را پس از فناي مطلق، وجودي و ذاتي مطهر از لوث                   
اختالف اقوال مشايخ در تعريف فنـاء و        . احداث ارزاني دارند تا بدان به صفات حق متصف شود         

 .اند هم او جوابي گفتهبقاء به نسبت كيفيت قلوب سائلين است و هركس را به فراخور ف

آشكار شـد و    » او»غايب شدم   » من«هنگامي كه   . تجلي حق تعالي سبب استتار خلق است      
هرگاه خداوند متعالي به افعال تجلي كند، افعال خلق         . هنگامي كه او آشكار گرديد مرا غايب كرد       

دد و اگـر بـه      در آن مستتر گردد و اگر به صفات تجلي كند، صفات و افعال خلق در آن مستتر گر                 
كمال بندگي وقتي حاصل شـود      . ذات تجلي كند، افعال و صفات و ذات خلق در آن مستتر گردد            

 .كه اين فناء محقق گردد
 

 فناءِ افعالي

يكي از مراتب فناء سالك، فناء افعالي است و آن، سقوط رؤيت فعل خود و شهود                
ليت او بدان قائم است و      اي است الهي، كه فاع      زيرا انسان را وجهه   . فعل حق تعالي است   

ولي اگر بـه دوام     . اي است نفسي، كه به اعتبار آن افعال نيك را به خود نسبت دهد               وجهه
رُ و مـا        «مجاهدت و رياضت، حق تعالي ديدة او را روشني بخشد و سـرمة               صـب مـا زاغَ الْ
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ناء ف.  در چشم وي كشد، وجهة نفسي از پيش برداشته شود و وجهة الهي باقي ماند«طَغي
 .افعالي بدون حصول اخالص تحقق نپذيرد

 زيرا سـخن و     .قول و عمل بدون ارتباط و اخالص، ظهور نفس است در مرتبة اعراض            
صوت و عمل، حركات بيروني جسم است كه هر دو از مقوله اعراضند و محـرك اصـلي، نفـس                    

 .آورد كند و آن دو را به وجود مي است كه در بدن تصرف مي

ة قول و فعل بدون ارتباط، تنزل اوست از پاية بلند تجرد به مرتبة نازل               ظهور نفس در مرتب   
 .تعلق جسمي و در ارتباط، سير اوست در عقول و مجردات، و اين بلندترين پاية ادراك است

اند و با جسم سـنخيت دارنـد، و           رو توجه دارند كه خود زادة جسم        حواس به ظواهر از آن    
گرايد كه خود از آن عالم است و با عقـول و ارواح مناسـبت                 رو مي   جان به سوي مجردات از اين     

كسي كه توجه به ظاهر دارد، به باطن نتواند پرداخت و وقتي مست فكر و وهـم اسـت، آن                    . دارد
 .شود گر نمي حالت قلبي كه نتيجه گسيختگي و انقطاع از محسوسات است، جلوه

باشد و چشم و گـوش حسـي را         پس سالك بايد در حال مراقبه، توجه كامل به دل داشته            
زيرا اسير در محسوسات به منزلة غبـاري اسـت كـه            . دربند كند تا معاني غيبي وي را روي نمايد        

برآينه نشيند كه در اين حالت او را به خارج و ظاهر متوجه ساخته و از كـار اصـلي خـويش كـه                
شـده و زوال آن بـه       دارد، و اين اشتغال به تـدريج گـران و سـنگين               سير در ملكوت است باز مي     

تر گرداند و در ايـن        زنگي كه بر روي آينه بچسبد، ديدة ادراك را تيره         . پذيرد  دشواري صورت مي  
 .اي از مراتب فناء نخواهد رسيد صورت سالك به مرتبه

او . سالك واقعي از عالئق دنيوي منسلخ شده و به هر چه در عالم وجود است، دل نبنـدد                 
.  عالقه و دلبستگي بدان ندارد زيرا الزمه دلبستگي، انفصال از حق است            مندي از دنيا،    در عين بهره  

اعـراض سـالك از عالئـق       . انفصال از حق، موجب بعد است و انفصال از غير حق موجب قـرب             
 .موجب اتصال او به حق گردد

براي مشاهدة هر عالم    . عالوه بر مشاهده با ديدة سر، انسان را مشاهداتي با ديدة سرّ است            
چشـم  . اي خاص بايد كه بتواند با آن ديده آن عالم نوراني را مورد مطالعه قرار دهـد         ي، ديده نوران

زيرا عارف لباس شهوت و خـواهش       . قلب عارف باز است و او از كوري باطن نجات يافته است           
 .نفس از وجود خود بركنده و از تمام منظورها وارسته، او را منظور فقط يكي است
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بر ديدة تـو كشـند، بايـد امـروز     » وجوه يومئِذٍ ناضِرَةٌ«كه فردا كحل اي سالك اگر خواهي  

اي طالـب   . برنكشـي ) ص(گرد سنب براق شرع بر ديدة عقل كشي و پـاي از قيـد دام محمـدي                  
بر تو  » فَسوف يحاسب حِساباً يسيراً و ينْقَلِب اِلي اَهلِهِ مسرُوراً        «محاسب نفس خود باش تا حقايق       

بر تو آشكار سـازند و بـه مقـام رفيـع            » لَتَرْكَبنَّ طَبقاً عنْ طَبقٍ   «ان دهند، و لطايف غيبي از پردة        نش
 .كه غير مقطوع و غير منقوص است» لَهم اَجرٌ غَيرُ ممنُونٍ«رسانند 

و آن سـه مقـام      ) ص(اشارت است بر مقامات حضرت مصـطفي        » لَتَرْكَبنَّ طَبقاً عنْ طَبقٍ   « 
سوم ـ هيبت تا در حـد اعلـي ادب    . دوم ـ لطف تا انبساط يافت . اول ـ قرب تا انس يافت : تاس

.  بنواخت، به هيبـتش در بوتـة خشـيت بگـداخت            به لطفش كارهاي او پرداخت، به قربش       .يافت
چون مأموريت بر ابالغ حقايق يافت، هركسي را نظر به هيبتش افتاد، خـوف يافـت و از انـس او                   

 . قربش مهر يافترجاء يافت و از
اشارت است بر مقامات او در شب معراج كه خداوند متعـال            » لَتَرْكَبنَّ طَبقاً عنْ طَبقٍ   «و نيز   

سرّ او را جذب كرد، و سرّ او روحي وي را جذب نمود، و روح او قلبش را جذب كـرد و قلـب                        
 .او نفسش را جذب نمود

 اسـت، بـه وصـال نخواهـد رسـيد           هاي ظلماني و نوراني در درون انسان بـاقي          تا حجاب 
»     ديدح موالْي رُكصفَب غِطائَك نْكات امـروز تيزتـر      پس بر انداختيم از تو پردة ترا ديده       : »فَكَشَفْنا ع

 .است
اي حبيب خدا ما همه حجابات دروني ترا برانداختيم تا عوالم نوراني ديگر مكشوف نظـر                

 .ديدي تو گشت، ديدي آنچه را كه قبالً نمي
مـن آنـم    ! من كجا و دنيا كجا    : چون عوالم نوراني مكشوف نظر حبيب خدا گرديد، فرمود        

هاي عوالم را بر من عرضه نمودند، به توفيـق حـق بـه چشـم همـت بـه هـيچ يـك             كه تمام گنج  
است، از هرچه تعلق به حدوث دارد چشم پوشم تا نسـب            » اَنـَا مِنَ اهللاِ  «چه، نسب من    . ننگريستم

 .من باقي ماند
به خود آي و با توبة نصوح خود را بياراي، و از دروازة عدم بـه آشـيان اصـلي             ! اي سالك 

 . بپرواز آ»اَو اَدني«خود 
 

 لياقت يا عنايت؟

كرامت حق تعالي در اكثر نعم، بدون استحقاق است، خواه فرد اهل ايمان باشد يـا                
اما اگـر كـل     . رجة عظمت نه، يا از حيث مراتب ايمان در مرتبة حداقل باشد يا در منتها د             



 ه جانانسفر به كعب  306

نعم الهي بال استحقاق رسد، در اين صورت بنـدگان را در پيشـگاه احـديت بـر يكـديگر                    
 .امتياز و فضيلتي نيست

: گردد، بـر دو قسـم اسـت         بنابراين نعم الهي كه به فضل و رحمت اليتناهي حق شامل مي           
اسـتحقاق، و البتـه     رسد و قسمي ديگـر بـه شـرط            قسمي از نعم بدون استحقاق به عموم بشر مي        

اولي نعم عام است و شامل حال همگان و در شـمول آن، كسـي را                . استحقاق را هم مراتبي است    
دومي نعم خاص اسـت از آن       . باشد  بر ديگري فضيلت نيست و مثبِت درجه و مقام باطني او نمي           

نيست، بلكه  در قسم اخير كرامت استحقاق بدون مقدمه        . مقربين كه قابل قياس با ساير نعم نيست       
است، و االّ اگر قوة اختياريه بشر را هيچ گونه مدخليتي      » يا منْ يؤْتِي الَْكثيرَ بِالْقَليلِ    «مطابق با اصل    

 .گردد در آن نباشد، منتهي به عقيده باطل جبريون مي

فرمايد، اشاره به قوة اختياريـه        اين كه خداوند متعال كثير را در مقابل اندك و قليل عطا مي            
حتي آرزو و حاجت الهي در دل، نـوعي سـؤال اسـت كـه در قبـال آن پاسـخ بـاطني                       . استبشر  
تواند با استفاده از موهبت قـواي          سالك مي  .رسد، زيرا هر سؤال و جوابي در قالب ظاهر نيايد           مي

باطني و تعاليم عاليه بزرگان و در اثر تسليم و رضا و اطاعت و تقوي، به حد كمـال از رحمـت و      
 .مند گردد هي خداوند تبارك و تعالي بهرهفضل اليتنا

مشاهدات ظاهري و باطني گرچه نشانة استحقاق و مورد توجه درگاه الهي بودن است، اما               
بسا كه برخي در اثـر اسـتحقاق، مشـمول نعـم ظـاهري و               . به ثبات اين استحقاق اعتمادي نيست     

افته و يا حتي از آنان سلب گشته    اند، ولي بعدها در اثر تنزل استحقاق، آن نعم كاهش ي            باطني شده 
 .است

سالك بايد به توفيق الهي در تزكيه و تصفيه باطن خود تالش نمايد و هرآن مراقب باشـد                  
زيرا از جمله اموري كه اعتمادي بر آن نيست، قلـب  . كه مبادا مقام و منزلت او در خطر قرار گيرد    

 .دانسان است كه بسا روزي در ترقي و روز ديگر در تنزل باش
. خطاست كه انسان كيفيت قلب و مراتب صفاي آن را علت كاملة حصول نعمت قرار دهد

كسي كه در اثر تزكيه و تصفيه موفق به دريافت نعم باطني شده، حركات او علت ناقصه است نـه      
انـد، اعمـال خـود را         رو صاحبان معرفت كه به مراتب واالي صفاي باطني نايـل شـده              از اين . تامه

مقـر و   » يؤْتِي الْكَثيـرَ بِالْقَليـلِ    «اند، بلكه به مصداق       امله حصول نعم اليتناهي ندانسته    هرگز علت ك  
 .گرداند معترفند كه اين لطف و كرم الهي است كه علت ناقصه را سبب حصول نعم اليتناهي مي



 307    فناء

البته فراهم شدن زمينه براي حصول علت ناقصه نيز از لطف و كرامت عام خداوند تبارك                
نمايند كـه الهـي همـه          است، چنان كه پيشوايان مقدس الهي در مقام راز و نياز عرض مي             و تعالي 
لذا انتساب اعمال خير و كماالت به خود و عدم توجه بـه             . رسد  هاي تو بدون استحقاق مي      نعمت

 .منابع و مجاري فيض الهي در طريق وصول به هدف، حجاب است

ريا با خلـق و   : ريا است و آن بر دو گونه است       از جمله موانع عظيمه در تحقق فناء افعالي         
در ريا بـا    . در ريا با خلق، عمل نه به صرف رضاي حق، كه به خاطر خلق انجام گيرد               . ريا با نفس  

 .نفس، خير را به خود نسبت دهد، در صورتي كه انتساب تمام اعمال خير به خداست
تواند آن را نبينـد،        انسان نمي  ظاهراً فعل اختياري بدون تصور و مالحظة آن انجام نگيرد و          

مالحظـة اثـر، مالحظـة      . اما در واقع فعل اختياري موقوف بر مالحظه اثر است نه مالحظـة تـأثير              
سـالك بايـد چنـان    . باشـد  مفعول است و مالحظة تأثير، مالحظة فعل است كه صـفت خـود مـي           

اسـت كـه سـالك چنـان         ادراك كامـل آن      .مستغرق مالحظة اثر باشد كه از مالحظة تأثير باز ماند         
. مستغرق مدرك گردد كه به انديشه و خيال، درك خود نكند كه مالحظه عمل، سد بزرگي اسـت                 
 .بسا اشخاصي كه در طريق وصال زحمات بسيار كشند، ولي به علت رؤيت عمل به هدف نرسند

ز هاي با عظمتي كه امتيازات الهي به دست آورده و در راه ابقاء اصول انسـانيت ا    شخصيت
دل و داد و فريـاد   اند، موفقيـت آنـان معلـول سـخنان فريبـاي فصـحاي بـي                آن بهره برداري كرده   

تماشاگران خارج از صحنة تكاپو نيست، بلكه به سبب سخنان ملكوتي مردان الهي و در اثـر تـأثر            
 .هاست از تابش اشعه خورشيد بسم اهللا جان و دل آن

هاسـت، آرام بخـش    آسان كنندة دشـواري . تهاس بسم اهللا الرحمن الرحيم گشايندة بستگي     
اي بـر صـحراي       از خزائن غيب هـيچ تحفـه      . ها و شفاي دردهاست، رافع هموم و غموم است          دل

هيچ دعايي در معرض حاجت به قبلة اجابت نرسـد مگـر            . وجود نيايد مگر به بدرقه نور بسم اهللا       
اهدت ننهد مگر به آثار انوار هيچ كس قدم از منزل مجاهدت در مقام مش. به مدد حشمت بسم اهللا   

در فراديس اعلي، شراب طهور از دست خداي غيور و سـاقي وحـدت نتـوان دريافـت                  . بسم اهللا 
 .نمود مگر به وسيله و ذريعة بسم اهللا

البته مراتب استضائه هركس از نور الهي به مراتب علم اوست، و علم را انـواع و اقسـامي                   
  :است

 .علمي است خبري
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 .ميهاعلمي است ال

  .علمي است غيبي
علم . ها شنوند   علم الهامي، علمي است كه دل     . ها شنوند   علم خبري، علمي است كه گوش     

علم خبري به روايت است، علم الهـامي بـه هـدايت اسـت،              . ها شنوند   غيبي، علمي است كه جان    
اِنَّ «علم الهامي را فرمـود      . »فَاعلَم اَنَّه ال اِله اِالَّ اهللاُ     «علم خبري را فرمود     . علم غيبي به عنايت است    

  نّا عِلْماً    «علم غيبي را فرمود     . »الَّذينَ اُوتُوا الْعِلْممِنْ لَد ناهلَّمع كه وراي همة علوم اسـت       » و»  ذلِـك
حصول چنين علمي نصيب سـالكاني اسـت كـه از           . »وال يحيطُوَن بِهِ عِلْماً   «قال اهللا تعالي    » عِلْم اهللاِ 

 .ددنيا خارج شون
اگـر در آتـش فقـر و فاقـه بسـوزي و بـه               . آنچه ترا از خدا باز دارد، دنياسـت       ! اي سالك 

خويشتن معجب باشي، آن عجب تو دنياست؛ و چنين افرادند كه عمـر گرانمايـه خـود را در راه                    
 .اند امور نفساني سپري كرده

ه نفس نظرگاه شـيطان اسـت، دل نظرگـا        . نفس خواهندة هوي است، دل خواهندة بالست      
خداي تبارك و تعالي اين گنجينه معرفـت را         . نفس مصطبه ديو است، دل خزينة معرفت      . رحمان

 .در كنار دشمن نهاد و او را از آسيب دشمن محفوظ داشت
مراتب تزكيه خويش و استقبال از مردان الهي را به كمال رسان تا عنايـت حـق                 ! اي سالك 

آنها به خورشيد شوند و روشني گيرند، و قسمي         قسمي از   : ستارگان آسمان دو قسمند   . ترا دريابد 
قسمي بـه   :  مؤمنان نيز دو درجه هستند     .از آنهاست كه خورشيد بر آنها گذر كند و روشني بخشد          

قسمي از مؤمنان هستند كه     . »والَّذينَ جاهدوا فينا لَنَهدِينَّهم سبلَنا    «درگاه شوند و نور هدايت گيرند       
اَفَمنْ شَرَح اهللاُ صدره لِالِسالمِ فَهو علي نُـورٍ         «كند و نور معرفت بخشد      عنايت حق بر ايشان گذر      

 .استضائه از اين نور نيز به مراتب مقامات معنوي است. »مِنْ ربهِ
يرْفَـعِ  «امروز به علم و ايمـان       . درجات مؤمنان و دوستان، يكي امروز است و ديگري فردا         

هم درجات «، فردا روضة رضوان و قرب رحمان »كُم والَّذينَ اُوتُوا الْعِلْم درجاتٍاهللاُ الَّذينَ آمنُوا مِنْ
 .»عِنْداهللاِ

اند، اهـل   اهل صورت در وادي تفرقه  . اما درجات اهل صورت و اهل صفت متفاوت است        
حضرت رسول اكـرم    در مقام صورت است، و اين كه        » اِنََّما الْمؤْمِنُونَ اِخْوةٌ  «. صفت در نقطة جمع   

 .در مقام صفت است» اَلْمؤْمِنُونَ كَنَفْسٍ واحِدةٍ«فرمود ) ص(
معلوم نيست كه قرب اهللا در كدام فرمان است، پس بايد به همـة دسـتورات عمـل                  
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. و نيز معلوم نيست بعداهللا در كدام نهي است، پس بايد از همة منهيات اجتناب كرد               . كرد

طاعـت بـه    . ، يا به حكم عبوديت است يا به حكم عشق و محبـت            بايد بدانيم كه طاعت به فرمان     
زيرا اهل عشـق و محبـت در انتظـار          . حكم عشق و محبت برتر است از طاعت به حكم عبوديت          

او را منت نهـادن و ديـده بـه مكافـات            . پذيرد  اين است كه دوست او را خدمتي فرمايد، منت مي         
 اسـت و هـم اكـراه، هـم ثـواب جويـد و هـم                 داشتن نه، لكن اهل عبوديت كه وي را هم اختيار         

 .اين عبادت عابدان و عامة مؤمنان است، و آن عبادت عارفان و منزلت صديقان. مكافات طلبد

آري آزاد كـردن شخصـيت      . اي سالكين طريق حق از دنيا بگذريد و خويشتن را آزاد كنيد           
چنـين  . اني اسـت  از چنگال تمايالت و روانه ساختن آن بـه سـوي خـدا از وظـايف مهمـه انسـ                   

شخصيت نبايد حتي گاهي به رضاي وجدان هم فروخته شود تا چه رسد به سپاسـگزاري مـردم؛                  
 .گيرد چنين شخصيت و آزادي در مجراي معامله قرار نمي

خداوند تبارك و تعالي راه وصول را هموار كرده و براي رفع اين حجـب عظـيم، جـان و                    
اِنَّ اهللاَ اشْتَري مِنَ الْمؤْمِنينَ اَنْفُسهم و اَموالَهم بِـاَنَّ           «مال مؤمنين را پيشاپيش خريداري نموده است      

 چنان كه قبالً اشاره شد، خريد و معامله برخدا روا نيسـت، زيـرا خريـدار چيـزي را                    .«لَهم الْجنَّةَ 
خواهد آن را در تملك خود آورد، در صـورتي كـه خـدا مالـك                  خرد كه مالك آن نباشد و مي        مي

مراد از آيه شريفه اين است كه چون بـذل جـان و مـال از سـوي مـؤمنين                    .  و آخرت است   جهان
 .آورد، گويا جان و مال مؤمنين در برابر بها و ثمني قرار گرفته است استحقاق ثواب و جنت مي

خـداي تعـالي    . نفس، آرزوكده و بالخيز است و مال نيز ماية برهمنـدي و عصـيان اسـت               
دهد   دو سلب كرده زيرا هر دو غالباً زيان آورند و به جاي آنها چيزي مي              ملكيت مؤمنين را از اين      

حكمت اين خريداري آن است كه مؤمنين از زوال تصرف خود در            . كه سبب سعادت ابدي است    
و نيز جان و مال، وسـيله اداي فـرايض و           . جان و مال واقف شوند و در خور مجاورت حق آيند          

اند، فريفته نشـوند      ز خود چيزي ندارند و به عملي كه انجام داده         نوافل است تا مؤمنين بدانند كه ا      
 .و عجب نياورند

نفس انساني با صفت آويزش تعلق دارد و آويزش به اشياء، در انسان فطري اسـت           
اين تعلق در ايام طفوليت بـا       . و هركس به چيزي دلبستگي دارد و بدون آن نتواند زيست          

عد از رشد و بلـوغ ايـن تعلـق بـا صـالحديد خـرد                يابد، ولي ب    صالحديد خرد انجام نمي   
گرايد و گاه از روي خـرد         پذيرد، لكن گاه از روي غفلت به مظاهر شيطان مي           صورت مي 
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مؤمنين از قسم اخيرند و هميشه تعلق ايشـان بـه حـق             . گرايد  واقع نگر به مظاهر حق مي     

 .است نه به جان و مال

وت اختياري كـه آن را سـه نـوع فـرض     دل سالك در اثر مجاهدت و بذل جان و مال و م      
. گاه حـق شـود      اند، تحمل فقر و بردباري، تحمل آزار خلق، و مخالفت با هواي نفس، تجلي               كرده

 .تجلي خدا را نيز نهايت نيست و علم و معرفت حاصل از آن نيز نهايت ندارد
بگـو بـه    ) ص(اي پيغمبـر    : »قُلْ لِلْمؤْمِنينَ يغُضُّوا مِـنْ اَبصـارِهِم      «فرمايد    خداوند متعال مي  

 مراد از اين آيه، نه آن است كه اطباق جفن كنند            .هاي خود را از حرام فرو بندند        مؤمنين كه چشم  
هاي خود را فرو بندند از آنچه شرعاً و عقالً نبايد بدان نگريست، زيرا نه هر                  بر حدقه، بلكه چشم   

 .نظري حرام است و نه غض بصر از همه چيز واجب است
زيرا سـالك  . چشم تن از حرام وديدة دل از ماسواي حق بايد فرو بست: اند  فرموده عارفان

مانند كسي است كه به قصد حج احرام بندد و تا سلوك خويش را تمام نكند، ترك نظر بـه غيـر                      
 .ها واجب است حق و انصراف غالباً از خوشي
 انسـان را از درون      انگيـزد و    نظـر، خيـال را بـر مـي        . هاي پليد است    ترك نظر، دفع خاطره   

اتصاف به صفات حق، بدون تـرك ايـن نظـر حاصـل             . سازد  منصرف كرده و به خارج گرايان مي      
صفات كمال در انسان تا سلوك را به پايان نرسانده به نحو تقيد و محدوديت است و سمع  . نشود

 .اي است از درياي سمع و بصر مطلق و بصر او، قطره
 و مال از مرتبة بسط رهـايي يافتـه و مقـام قـبض او را                 انسان در اثر مجاهدت و بذل جان      

در چنـين  . بسط حالتي است قلبي و ثمرة آن توجه به خارج و انصراف از باطن است              . حاصل آيد 
صورت انسان قيام به اموري كند، لكن قبض حـالتي اسـت قلبـي كـه توجـه انسـان را بـه درون                        

 .دارد خويش وا مي
اند به الفبا آمـوختن طفـل مكتبـي كـه آن              تشبيه كرده عمل را     تعليم صورت علم سلوك بي    

همچنين مقلدين و آنـان كـه       . آموزد، بدون اين كه از تركيب آنها در كلمات آگاه شود            الفاظ را مي  
آموزند و محو و سكر و انبساط و انقبـاض و عشـق را در خـود تصـور كـرده و از           صورت را مي  

 .نند و از آثار حقايق نصيبي ندارندخبرا جنبانند، بي روي جهالت به تصديق سري مي
هر صفتي كه در مفهوم آن نسبتي به غير ملحوظ شود، تحقق آن در خارج بسته به                 

مثالً جود كه يكي از آن مفاهيم اسـت، تحقـق آن            . كسي است كه محل وقوع صفت است      
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پس گـدايان را نبايـد خـوار        . پذير نيز بستگي دارد     در خارج عالوه بر بخشنده به بخشش      

شت، زيرا خوار داشت گدا دليل بـر نقصـان جـود اسـت و كـم حوصـلگي بـه هنگـام                       دا
 .تر سازد بخشش، آئينه جود را تيره

كند و او در طلب به جد بـر           جود حق تعالي نخست احتياج را در وجود سالك ايجاب مي          
اگرچه احتياج به ظـاهر نقـص اسـت، لكـن آن احتيـاج،      . زند  خيزد و در راه مجاهدت قدم مي        مي
 .دارد ودي ديگر است كه انسان را به طلب كمال وا ميج

ماننـد و دسـت از طلـب          كساني كه حس احتياج را فاقدند در همانجا كه هستند فـرو مـي             
اي از مراحل، كمالي مناسب آن مرحله سالك را حاصل آيـد              كشند و حال آن كه در هر مرحله         مي

 .تا به فناء مطلق رسد

لق طلب كند و گدايي كه چشم از خلق و ماسواي حق            گدايي كه از خ   : گدا دو قسم است   
 .اولي فقير مال است و دومي فقير معني. پوشد، زيرا او تشنة كماالت الهي است مي

زنـد و     گدا به اعتبار ظهور نقص و شهود آن، آئينه جود حق است كه در راه كمال قدم مي                 
 .ر جود الهي گرددشود، سپس واصل به حق شده و مظه در خور فيضان كماالت الهي مي

 خودنگاري يا خدا نگاري؟

) ص( مختص به ياران حضرت رسول اكرم      «تَحِيتُهم يوم يلْقَونَه  «در قرآن مجيد آية شريفه      
سالك موحد و صادق نيز در رديف آن نفوس فاخره و بحور علم ذاخره اسـت، در رديـف        . است

رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا    «دان وفادار ماندند    آن رجالي كه با موالي خويش عهد و پيمان بستند و ب           
 .»اهللاَ علَيهِ

از ماسـوي   . باش تا اين سالك مراحل طريق حق را طي كرده به سعادت ابدي نايل گـردد               
برخيزد، تأخير و درنگ از پاي عطف برطرف شود، ابر لطف باران كرم ريزد، خورشيد وصـال از                  

 .ل به دوست نگران گرددمشرق يافت تابان شود، ديده و جان و د

آن ديده كه الهي ترا ديد به مالحظه غير كي پردازد؟ آن جان كه با تو صـحبت يافـت، بـا                      
آب و گل چند سازد؟ خو كرده به حضرت عزت به مذلت حجاب، چند برتابد؟ آن مـردان الهـي                    

 !كه كمال انقطاع از ماسوي براي ايشان عنايت شده، كي به خودنگاري پردازند؟
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خود را چه آرائي كه     . نمرد خود را چه نگاري كه خود نگاري را قدري نيست          اي جوا 
بي تو ترا بيارايد؛ از او به او نگر نه از » و زينَه في قُلُوبِكُم  «بگذار  . خود آرائي را بهايي نيست    

 .خود به او
اي مهتر عالم ترا به     . »ذيراًاِنّا اَرسلْناك شاهِداً و مبشِّراً و نَ      «معلم اول ما چنين تعليم فرموده       

اند، بيگانگان را بيم      سوي خلق فرستاديم تا آشنايان را از نواخت و لطف ما خبر دهي كه نواختني              
 .آرايند اند، دوستان را بشارت دهي كه سراي سعادت از بهر ايشان مي دهي كه گداختني

برابـري  ) ص(با محمد   اگرچه تو سر جريدة اصفيائي و عنوان صحيفه انساني، اما           ! اي آدم 
، و او در سـور ايـن سـرور اسـت     »قُلْنَا اهبِطُوا مِنْها جميعاً  «چون تواني كه تو درد زدة اين خطائي         

 .»اَسري بِعبدِهِ«
اگرچه تو شيخ االنبيائي و در معهد نبوت، مجاب الدعائي، لكن با محمد صحبت              ! اي نوح 

و او دست آموز اين لطف » ئَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْمفَال تَس«چون تواني كه تو سراسيمه اين زخمي 
 .»و لَسوف يعطيك ربك فَتَرْضي«است 

برابـري نتـواني    ) ص)اگرچه تو پيشواي ملتي و طراز حله خلّتي، لكن با محمد            ! اي خليل 
لِيظْهِرَه علَي الدينِ   «ت  و او در زمرة اين عصمت اس      » بلْ فَعلَه كَبيرُهم  «كه تو در تواري اين تهمتي       

 .»كُلِّهِ
اگرچه تو همراز رحماني، لكن با محمد برابـري نتـواني كـه تـو مهجـور ايـن                   ! اي موسي 

 .»اَلَم تَرَ اِلي ربك« و او مخمور اين شراب است »لَنْ تَراني«ضربتي 
ي را  داعـ . هاي نيكو در پـيش ماسـت        اي محمد بشارت ده دوستان را كه ايشان را نواخت         

اجابت، سائل را عطيت، مطيع را مثوبت، سالك را اگرچه جرم بسيار است ولي رحمت مـا از آن                   
 .تر است باالتر و وسيع

فضل كبير را حالي ديگـر    . اي محمد اين همه كه شنيدي از فضل، كبير است نه فضل كبير            
دانـد    افت نمي دل به نور يافت، غرق گشته و از غرقي كه هست، طلب از ي             . و نواختي ديگر است   

 !تواند و از شعاع وجود، عبارت نمي
خداي تبارك و تعالي كساني را كـه        . هزار جان فداي آن سالك كه رموزعشق داند       

عـرش را  . پرورانـد  طوق عشق و محبت در گردن دارند، در حجر فضل و مهـد عهـد مـي       
. كرسي را صفت عظمت اسـت، عظمـت او را بـس           . صفت رفعت است، او را رفعت بس      

نفس را انانيت است، انانيت او . ان را آرايش و زينت است، آرايش و زينت او را بسآسم
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قُلْ بِفَضْـلِ اهللاِ  «اي دل كه تو داراي انكسار و افتقاري، ترا فضل و رحمت ما بس        . را بس 

فْرَحوا    ي لْ بِذلِك فَ هِ فَ تِ مبِرَح اگر مؤمنان را سزاست نعيم بهشت، عارفان سزاوارترند بـر    . »و
 .اميد ديدار جمال احديت، و يافت حقايق قربت و تباشير وصلت

كسي كه ديدار محبوب ازلي او را عنايت شده و با ولي نعمت مأنوس شـده،             ! اي جوانمرد 
ديدار نعمت او را چه سيري دهد؟ الهي به بهشت و حورا چه نازيم، اگر صدقي دهي كه با آن در                    

 .»دقِ و صدقَ بِهِوالَّذي جاء بِالص«دل بهشتي سازيم 
در قول چنان   . قول، عهد، عزم، عمل   : صدق به معني راستي است و آن در چهار چيز است          

اِنَّه كانَ  «و حضرت اسماعيل را فرمود      » والَّذي جاء بِالصدقِ  «را فرمود   ) ص(كه حضرت مصطفي    
د   «را فرمود   ) ص(ياران حضرت رسول اكرم     . »صادِقَ الْوعدِ  ـهِ       رِجـالٌ صـلَيوا اهللاَ عد قُوا مـا عاهـ« .

اِنَّـه كـانَ    «اين امتيازات در حضرت خليل خدا جمع بـود          . »اُولئِك الَّذينَ صدقُوا  «مؤمنان را فرمود    
 .»صِديقاً نَبِياً

كمال را دين را پرسيدند، فرمود سخن بـه حـق و عمـل بـه     ) ص(از حضرت رسول اكرم     
صدق در قول آن است كه چـون        .  و آنچه نمايي، داري    صدق آن است كه آنچه گوئي كني      . صدق

بنده با خداي خويش در راز و نياز و به مقام مناجات درآيد، آنچه گويد صدق آن را از خويشـتن         
روي كـردم بـر خـدايي كـه         » وجهت وجهِي لِلَّذي فَطَرَ السمواتِ والْـاَرض      «اگر گويد   . طلب كند 

اگـر گويـد    . لكن دلش به سوي دنيا باشد، چنين كسـي كـاذب اسـت            ها و زمين را آفريد،        آسمان
سالك بايد از دنيا و     . لكن دلش دربند دنيا و شهوت باشد كاذب است        » اِياك نَعبد و اِياك َنستَعينُ    «

 .شهوت، حتي از خويشتن نيز آزاد گردد
ي كنـد،  سالك بايد هر مقامي از مقامات را چون توحيد، زهـد، صـبر، خـوف و رجـاء طـ            

حقيقت آن را از خود طلب كند و به ظواهر و اوايل آن اكتفا ننمايد تا اطمينان و آرامش در دل او                      
او همـه  . چنين سالك از عذاب قطيعت رسته و به وصال دوست آرميده است. به مقام تحقق رسد 

ات بيند نـه    راحت بيند نه شدت، اكرام بيند نه اهانت، شادي بيند نه اندوه، عزت بيند نه ذلت، حي                
 .مرگ، ديدار بيند نه حجاب

فردا كه صبح قيامت بدمد و سـراپردة قهـاري برپـا شـود، تجلـي انـوار جمـال و جـالل،                       
عرصات قيامت را روشن كند، از اين تجليات كسي برخـوردار خواهـد شـد كـه در دنيـا آفتـاب                      

 .معرفت به دلش تافته و نور جمال و جالل به جان او پيوسته است
توبـه را   . »واَنيبـوا اِلـي ربكُـم      « توبه تأخير و درنگ بـر خـود روا مـدار           اي سالك در  

» اِنَّ اِبراهيم لَحليم اَواه منيب «توبه پيامبران، چنان كه حضرت ابراهيم را فرمود: اقسامي است
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 اتَّبــِع   و«را فرمـود    ) ص(و حضرت رسول اكرم     » و خَرَّ راكِعاً و اَناب    «و حضرت داوود را فرمود      

   اِلَي نْ اَناببيلَ منشان توبة پيامبران اين است، كمال خدمت با صفات پيامبري، بار بال كشيدن             . »س
 .هاي پر از شادي با دل

نشان توبة عارفان عبارت اسـت از       . »و ما يتَذَكَّرُ اِالّ منْ ينيب     «قسم دوم، توبة عارفان است      
عارفـان  .  خجل شدن، در همه حال با همة دل با خدا گشتن           معصيت به دور بودن، از طاعت خود      
 .را در دنيا ذكر او و در عقبي ديدار او

الهي جوي تو روان، تشنگي ما تا كي؟ اي سالك در انجمن دوستي، لباس بال بايد پوشيد؛                 
از بـاغ وصـال     . الهي ما گريختيم اما رحمت تـو در مـا آويخـت           . بگريز اگر طاقت اين كار نداري     

از آسـمان  . باران فردانيت به گرد بشريت، كرم و فضل تو ريخت. قرب، عشق تو برانگيخت  نسيم  
 .اي پاي در گل فرو مانده، دست بيار. لطف، باران برّ آمد و درخت اميد به بر آمد

هاي بي كران ترا مهيـا فرمـوده، قصـدي دهـد              اي سالك، خداي تبارك و تعالي چه نعمت       
كششي دهد قربي كه از آب .  نوري دهد باطني كه از جهانيان باز برد    .غيبي كه ترا از جهان باز برد      

 .چون سالك فرد شد، وصال را شايد. و گل باز برد
ولـي  . اي سالك، خداي تبارك و تعالي گوهر اخالص را در دل تو به وديعه نهـاده اسـت                 

ن اسـت  شرطي از شرايط ظهور نور اخالص ايـ  . گردد  اين اخالص با پراكندگي آرزوها جمع نمي      
ذكر خدا مونس ايشان، وعـدة  . هر مكروه طبيعت كه به تو رسد بر ديده نهي، بزرگان چنين كردند   

خدا آرامش دل ايشان، نفس ايشان نفس صديقان، وقار ايشان وقار روحانيان، ثبات ايشـان ثبـات                 
 .«ذِكْري لِمنْ كانَ لَه قَلْباِنَّ في ذلِك لَ«، »تَلينُ جلُودهم و قُلُوبهم اِلي ذِكْرِ اهللاِ«ربانيان 

اي منتظران وارد لطف ما، اي نظارگيان شاهد غيب ما، نور واليت نراند بـه دل شـما مگـر        
ها پاك و منزه ساز و به مقام          دل را از آلودگي   . سلطان سرّ ما، حلقة در دل نكوبد مگر رسول برّ ما          

لَم يكُنْ ثُـم  «ن كه زلل و معاصي صفت بدا. توبه درآي تا زلل و معاصي تو منعدم و متالشي گردد  
 .است» لَم يزَلْ و ال يزالُ»است و صفت رحمت، صفت » كانَ

دست بر دامن صادقان زن كه نظر صادقان، چون بـه           . مراتب صدق خود را به كمال رسان      
خارستان خذالن رسد، عبهر دين برآيد و بركات انفاس قدسيه ايشان بر هر شورسـتان ادبـار كـه                   

 .رسد، بوي عنبر عشق دهد
چنان كه اشاره شد، سالك حقيقي آن است كه هر مكروه طبيعت كه به او رسد بـر                  
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در مسير عشق لبـاس بـال بپـوش و          . كسي كه از زخم دوست بنالد، نامرد است       . ديده نهد 

اگر طاقت اين كار داري، قصد راه كن كه هيچ كس با بيم جان، غواصي . شربت بال بنوش
 .ب و گل، سرافرازي نتواند نمودو به پشتي آ

نور . »اَهللاُ نُور السمواتِ والْاَرضِ   «اي سالك بكوش و مراتب نورانيت دل را به كمال رسان            
. در حقيقت آن است كه غيري را روشن كند و هر آنچه روشن كننـدة غيـر نيسـت، نـور نيسـت                      

 بدين معني كـه منـور غيرنـد،    شمس و قمر نورند نه بدين معني كه به نفس خود نور باشند، بلكه           
 .«اِذَا الشَّمس كُورت«چون بعد از مدتي آن شمس و قمر مكدر و مكور خواهد بود 

. »و جعلْنا سِراجاً وهاجـاً    »نور ظاهر را فرمود     . نور ظاهر و نور باطن    : نور بر دو قسم است    
 .«رَح صدره لِالِسالمِفَمنْ يرِدِ اهللاُ اَنْ يهدِيه يشْ«و نور باطن را فرمود 

نور ظاهر را خسوف و كسوف است، لكن نور باطن را كسوف و خسوفي نيست و تكدير                 
اما بدان كه خـداي تبـارك و        . طلوعي است بي غروب، كشوفي است بي كسوف       . بر آن راه ندارد   

خـداي تبـارك و   » ماَلَست بِـرَبكُ «در عهد . تعالي آن نور حقيقت را در دل تو به وديعه نهاده است   
 .«اِنَّ اهللاَ خَلَقَ الْخَلْقَ رش علَيهِم مِنْ نُورِهِ«تعالي از نور خود در دل تو به وديعه نهاد 

كوشـد    اند، آن نور به دنيا اعتنايي ندارد و مـي           نوري كه دردل تو به وديعه نهاده      ! اي سالك 
جام الست، شراب ذوق به كام جـان        الهي عشاق تو در تجرّع      . خويشتن را به مركز خويش رساند     
  .اند رسانيدند و از الست سرمست آمده

چينند، اين تعليم را از جهان ديگر فـرا           گردند و دانة عشق مي      مرغاني كه گرد دام عشق مي     
 .آري گوهر اخالص نيز از كان ديگر است. گرفته اند

قام وصال تـرا  اي سالك، اگر شجرة اخضر نفس خود را فداي آتش جالل و جمال كني، م          
چـون  . »جعلَ لَكُم مِنَ الشَّجرِ الْاَخْضَرِ ناراً     «شايد، بايد اين شجرة اخضر نفس تبديل به آتش شود           

نودِي مِنْ شاطِيءِ   «خبران، من آتشم نه شجره        اين شجره تبديل به آتش شد، ندا در دهد كه اي بي           
 .»نَ الشَّجرَةِ اَنْ يا موسي اِنّي اَنـَا اهللاُالْوادِ الْاَيمنِ فِي الْبقْعةِ الْمباركَةِ مِ

هايي كه جان خـود را فـداي          پروانه شمع ازلي باش نه پروانة ظاهر، زيرا پروانه        ! اي سالك 
اي پروانة جمال دوست، بايد در شـعلة محبـوب          . شمع ظاهر نمودند، خاكستري از آنها باقي ماند       

و خُلِـقَ   «تا چند به پر و بال پروانگي        . قي نماند خود چنان بسوزي كه حتي خاكستري هم از تو با         
 گرد سرادقات جمال ما گردي؟» االِنْسانُ ضَعيفاً
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بيـا در ميـدان     . اي پروانة ضعيف، تو با اين پر و بال نتواني در فضاي عشق ما طيران كنـي                
بال و پـر بـاطني را بـر تـو           » نالَنَهدِينَّهم سبلَ «اين بال و پر در باز تا بر سنت          » والَّذينَ جاهدوا فينا  «

پريدي، اكنون طيران تو با بال        قبالً با بال و پر خويش مي      . »يهدِي اهللاُ لِنُورِهِ منْ يشاء    «كرامت كنيم   
 .و پر ماست

 
 فناءِ صفاتي

اگر خداوند تبارك و تعالي به صفات خود تجلي كند، صفات و احوال خلق در آن مسـتتر                  
سالك تا زمـاني كـه بـه        . ليات بدون تزكيه و حصول تقوي دست ندهد       توفيق درك اين تج   . گردد

. تصفيه خويش نپردازد، از قيد شرك و شك رهايي نيافته و توحيد حقيقي بر او ظاهر نخواهد شد
تـر گـردد، در زمـرة     اما اگر به تصفيه خويش پرداخته و حركت او به سوي وحدت و مبدأ سـريع          

 .شود» لَهم ما يشاءونَ فيها«

سالك بايد از اصل و حقيقت خويش آگاه و با خبـر شـود و بدانـد او در همـين نقـش و                        
نمايد نبوده است، بلكه اصل و حقيقت او مظهر مرتبة جامعيت الوهيت اسـت، كـه      صورتي كه مي  

او بايد از منازل شهوات طبيعي و مشتهيات نفساني         . در مراتب تنزل ملبس بدين لباس گشته است       
بات جسماني درگذرد، و از لباس مادي منخلع گردد و از ظلمت تعين خودي              و مطلوبات و مرغو   

 .كه حجاب اصل و حقيقت است، صافي شده و پرده پندار منيت از روي حقيقت براندازد
هريك از صفات ذميمه، به حقيقت دامي است كه شاهباز روح انساني را مقيد و پـاي بنـد                 

يرون نهاده در فضاي روحانيت پرواز كند، و مانع است از           گذارد كه از زندان تن پا ب        گردانيده، نمي 
پس بـه   . اين كه قدم فراتر از مقام طبيعت نهد و آنچه مطلوب از انشاء انساني است حاصل نمايد                

چه انعـام را اسـتعداد و       . »اُولئِك كَالْاَنْعامِ بلْ هم اَضَلُّ    »گمراهي و ضاللت واپس تر از انعام گردد         
اما انسان  . اند، مطيع و فرمانبردارند     ت معنوي نيست و از بهر آنچه آفريده شده        قابليت كسب كماال  

با وجود اين همه استعداد و قابليت الهي، اگر زمام اختيار به دست طبيعـت و هـوي داده و تـرك                  
 .گردد تحصيل كماالت نمايد، و روي به جانب اسفل آرد از درجة بهائم نيز منحط مي

 اين توجه خاص موجب برهان حقيقي و اين برهـان           تقوي موجب توجه خاص، و    
حقيقي سبب حصول علم باطني است، و نور علم باطني يا الهيه دل اهـل تقـوي را منـور               

پس روي از مقتضاي طبيعي گردانيده و توجـه بـه عـالم علـوي نمايـد و در پـي                  . گرداند
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ص ملكـات   اعمال و اخالق مرضيه سعي و اجتهاد به تقديم رسـاند و نفـس را از خصـاي                 

 .ناپسنديده مزكّي و مهذّب دارد

به سبب توجه و برهان و علم روشن شود كه تقيـد بـه لـذات طبيعـي غيربـاقي، موجـب                      
پس سالك روي از مشتهيات نفساني گردانده، توجه به عالم روحـاني            . حرمان از لذات باقي است    

 كرده بود، باز از منـازل       نمايد و چنان كه از عالم غيب و اطالق به مراتب شهادت و مقيدات تنزل              
كثرات عبور نموده و به مبدأ حقيقـي وصـول يابـد، از مكـارة دنيـوي گذشـته و بـه مألوفـات و                         

 .مرغوبات روحاني متصل گردد

آري اطالع بر حقايق امور و اعراض از مشتهيات نفساني جز با توجـه خـاص و برهـان و               
؛ بدين طريق معلوم گردد كـه تقيـد بـه           شود  علم باطني كه از شائبه شبهه معرّي باشد، حاصل نمي         

در اين مقام است كه سالك عـارف متوجـه بـه    . لذات جسماني موجب فقد كماالت معنوي است    
دانـد كـه تـا در         او مي . عالم روحاني شده به ارواح قدسيه متصل گردد و مقيد در دام طبايع نماند             

 .فتمقام تلوين صفات مادي است، از قيد شك و شرك رهايي نخواهد يا
عاشقان جمال ازلي كساني هستند . سالك بايد مراتب تقواي خود را به حد عاشقان برساند  

آشنايان تقوي كساني هستند كه به پنـاه        .  فرود آيند  »في مقْعدِ صِدقٍ عِنْد مليكٍ مقْتَدِرٍ     «كه در مقام    
 به پنـاه احتيـاط      خادمان تقوي كساني هستند كه    . تقوي آيند و از هر آنچه معصيت است بپرهيزند        

عاشقان تقـوي كسـاني هسـتند كـه از حسـنات و             . شوند و از هرچه شبهت است، اجتناب ورزند       
 .طاعات خويش از طريق ناديدن، چنان پرهيز كنند كه ديگران از معصيت
كسـاني كـه بـه هـدف        . عاشقان جمال حق آنانند كه خود را براي گرفتاري بال آماده كنند           

خداي تبارك و تعـالي  :  فرمود)ص(حضرت رسول اكرم . اند اه سفر كردهاند از اين ر     اصلي رسيده 
در فـراديس اعلـي بسـي منـازل و          : و نيـز فرمـود    . كنـد   دوستان و عاشقان خود را به بال تعهد مي        

انـد، بـدان مقـام     درجاتي است كه خداي تبارك و تعالي كساني را كه در دنيا به بالها مبـتال بـوده            
 .رساند

 
 دة ثانيارادة اول و ارا

صـفت نتيجـة اراده و     . خواست بشر صفت اوست و خواسـت خـدا، صـفت خـدا            
پس فناء اراده در ارادة حق تعالي، همانا فنـاء صـفت اسـت در صـفات                 . اختتام آن است  
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 .حق تعالي

سالك عارف بايد كه از هستي خود برخيزد و بداند آنچه صفات خودي اسـت، همـه                
 و هر آنچه رنگ است، در راه حقيقت همه ننـگ            بند است و آنچه بند است، همه رنگ است        

 .اين برخاستن و رهايي جز با عشق، ممكن نيست. است

ارادت و خواست سالك بايد به رضاي حق منضم شود و غير رضاي حق در هـيچ امـري                   
بايد ارادة خويش را از ميان بردارد و در جميع اقوال و افعال نظرش به رضاي حـق                  . طلب ننمايد 

بايد سـالك اراده و رضـاي خـود را در اراده و رضـاي خـدا محـو و                    . ظ نفس خود  باشد نه به ح   
» اِرجِعي اِلـي ربـكِ راضِـيةً مرْضِـيةً        «آية شريفه   . متالشي سازد تا خواست او، خواست خدا باشد       

خـواهي؟    چـه مـي   : از عـارفي پرسـيدند    . اشاره است بر آن كه سير رجوعي مشروط به رضاسـت          
 .ه ارادة من در ارادة اهللا محو شود تا مراد من، مراد خدا باشدآن خواهم ك: فرمود

كسـي كـه از   . ارادة اول و ارادة ثـاني : پس سالك طريق حق را در ايـن راه دو اراده اسـت       
همچنـين  . روي اخالص خواهان درك حقيقت است، اين خواسـت ارادة اول در وجـود اوسـت               

 . است»اَمرِ ربي«يا » روح«و آن نيز همان » يمعن«براي او ارادة ديگري است كه عبارت باشد از 

ارادة اول مقدمه است بـراي درك ارادة ثـاني، و درك ارادة ثـاني بـدون ارادة اول                   
اگر ارادة اول مراتبي را طي كند، به ارادة ثاني نايل شده به مرحله و مقـامي                 . ميسر نيست 

ر آنجا سـالك بـه روح يـا         يعني د . رسد كه در آن به جز معني چيز ديگري درك نشود            مي
در آن مرحلـه، روح بـه اراده و اراده بـه            . رسـد   اراده يا معني كه هر سه يكي هستند، مـي         

روح، روح به معني و معني به روح، معني به اراده و اراده به معني قابل تبديل بـوده هـر                     
 .در آن مقام است كه عابد و معبود، و ساجد و مسجود يكي گـردد              . سه در حكم واحدند   

براي نيل بدين مقام، الزم است ارادة اول يعني ميل فطري مراتبي را طي كند تـا بـه ارادة                    
 :ثاني يعني امر رب يا ارادة پروردگار برسد، بدين شرح

 تصميم توأم با اخالص، ايجـاد       .اراده اول بايد توأم با اخالص باشد تا ايجاد تصميم نمايد          
صفت توأم با اخالص، ايجاد تفكر نمايـد       . جاد صفت اقدام و عمل كند و عمل توأم با اخالص، اي         

 .و تفكر توأم با اخالص، علتي است براي درك معنا كه همان ارادة ثاني يا ارادة ازلي است

به طور كلي معني غير از كالم است، و الفاظ تنهـا قـادر بـه بيـان جزئـي از معنـي               
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رك حقيقـي آن معنـي،   د. باشد، به خصوص معني علوي در قالب لفظ قابل بيان نيست  مي
مستلزم مشاهدة روحي آن حقايق است نه فراگيري الفاظ و كلمات، مصداق بارز اين امر،      

 .حقايق ملكوتي و الهوتي قرآن است
كردند، اما متأسـفانه نتوانسـتند از قـرآن فـيض يـاب               ايكاش همه به سوي حق حركت مي      

ها و ظواهر و معاني و تفسير          و ترجمه  اند، و از تاريخ     خلق از آيات شريفه قرآن چه فهميده      . شوند
اند امراض روحي خـود را        و تا چه حدي با قرآن توانسته      ! اند؟  اي نموده   و تأويل قرآن چه استفاده    

چـون قـرآن نقـاب      . مداوا نمايند؟ در صورتي كه قرآن شفاي امراض روحاني و جسـماني اسـت             
ة بيماران فراق لقـاي خداونـد       عزت از صورت خود بردارد و برقع عظمتش را برطرف نمايد، هم           

 .كشاند تا به مطلوب رساند قرآن طالب خود را مي. دهد تبارك و تعالي را شفا مي
هدف اصلي از بحث در تاريخ قرآن، در قرائت آيات و معاني و تفسير و تأويل، حركت به   

حرف قرآن را به اين عالم فرستادند در كسوت حروف، و در هر . سوي حق و نيل به وصال است
رْ فَـاِنَّ الـذِّكْري تَنْفَـع     «آن هزاران هزار غمزة جان ربـا تعبيـه كردنـد و آن وقـت نـدا دادنـد             وذَكـِّ

 .»الْمؤْمِنينَ
دام رسالتت را بگستران، كسي كه صيد ما شـود، دام رسـالت خـود               ! اي حبيب من  : فرمود

و سفيدي كاغذ نديدند، ولي اما خلق از قرآن جز حروف سياه . داند كه با او چطور رفتار نمايد       مي
براي سالك مقامي وجود دارد كه وقتي بدان رسيد، تمام قرآن را در نقطـة بـاء بسـم اهللا مشـاهده                      

 .بيند نمايد و همه موجودات را در نقطة باء بسم اهللا مي مي
ها و زمـين اسـت يكايـك بـه شـمار آورد، روز بـي                  اگر فردي بخواهد آنچه را در آسمان      

خداونـد متعـال را   » اِنَّه بِكُـلِّ شَـيءٍ محـيطٌ   « دولت واقعي كه شامل شود، در دايرة نهايت بايد، اما  
جاللت نقطـة بـاء بسـم اهللا        . بيند  محيط و خويشتن را محاط در نقطة واقع در زير باء بسم اهللا مي             

هـر حرفـي از قـرآن در لـوح محفـوظ            . دهـد   خود را به محرمان و محبوبان درگاه الهي نشان مي         
» ق والْقُرآنِ الْمجيـدِ   «در حقيقت لوح محفوظ، دل عارف كامل و قاف          . ر از كوه قاف است    ت  عظيم
 .است

اي مبـين، در   اي قـرآن مجيـد، در پـرده    شود، در پـرده  قرآن در هر عالم به اسمي ناميده مي  
هـاي    قـرآن نـام   . عالمي عظيم و در عالمي ديگر عزيز، در جهاني كـريم، در جهـان ديگـر حكـيم                 

حـم  «شنود، آن كـه را سـمع بـاطن اسـت، عـالم       ي دارد، هركسي اين اسماء را باطناً نمي      شمار  بي
 .شنود اين اسماء را مي» عسق
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غرايب قرآن را جستجو كردن، كار هر فردي نيست مگر اين كه عارف خود را بـه مكتـب                
ه او  نويسـد؛ در ايـن مكتـب اسـت كـ            آن وقت استاد ازل، قرآن را در لوح دل او مي          . ازلي برساند 

خدا خواست كـه محبـان و محبوبـان درگـاهش را از اسـرار ملـك و       . چيست» ن والْقَلَمِ«داند   مي
ايـم ايـن خبـر را از           مگر نشنيده  .ملكوت آگاه نمايد در كسوت حروف، تا نامحرمان مطلع نشوند         

مد و اين نشان سرّ احد با اح! است» يس»هرچيزي قلبي دارد، قلب قرآن   : سيد دو عالم كه فرمود    
گويند بوجهل و بولهـب،       چه مي . است كه غير از واصلين، ديگري به اين معنا واقف نيست          ) ص(

م بكْـم   «دانستند عربيت حروف را، اما از درك حقيقت كـور بودنـد    دانستند يا نه؟ مي قرآن مي  صـ
 .قرآن از حقيقت آنها خبر داد» عمي فَهم ال يرْجِعونَ

. داند كه از خودپرستي خارج شود تا اهـل قـرآن گـردد              ت مي عارف جمال قرآن را آن وق     
اَفَـال يتَـدبرُونَ    «آنان كه از قيد تن و خودپرستي آزاد شدند، به حقيقـت قـرآن رسـيدند و معنـاي                    

. گويـد   گيرد و با هر نامحرمي سخن نمي        قرآن با هر نامحرمي انس نمي     . شامل حالشان شد  » الْقُرْآنَ
كمترين آگاهي از قرآن اين است كه فردي بـه          . دلي زند كه عارف باشد    قرآن غمزة جمال خود با      

عارف به آخرت رسيده و قبـل       . تواند قرآن را بشنود     كسي كه به آخرت نرسيده نمي     . آخرت رسد 
 .از موت طبيعي، به موت ارادي نايل گشته و قيامتي در خود برپا نموده است

آن را ببينند، در صورتي كه بين مردم و قرآن  توانند قر   اكثر مردم از كجا مي    ! هيهات، هيهات 
دريغا كه  . شد  گر مي   اگر آنها به درون پرده راه داشتند، اين معني به آنها جلوه           . صدها حجاب باشد  

بوجهل با آن فصاحت و     . به ظاهر قرآن قناعت كردند، پوستي از قرآن مشاهده كردند نه مغزش را            
كند و از محو به اثبات  احب كمال را در خود محو مي قرآن ص.علم در معني حرفي از قرآن نشنيد 

رسـيد، اينـك ديگـر سـوادي          در مرتبة اول كه از قرآن سياهي و سفيدي به اثبـات مـي             . رساند  مي
 .نمايد بيند، بلكه بياض محض مشاهده مي نمي

رسـيد، هرآينـه پسـت و گداختـه           ها و زمين مـي      اگر جاللت قرآن به عرش اعلي و آسمان       
لٍ لَرَأَيتَـه خاشِـعاً              «مردم چه فهم كردند از آية شريفه        شد، اين     مي بـلـي جاَنْزَلْنا هـذَا الْقُـرْآنَ ع لَوو

اي از دشمنان، بين مردم تفرقه اندازند    اما ظاهربينان به گمان خدمت وعده     ! »متَصدعاً مِْن خَشْيةِ اهللاِ   
 .و گويند فالني اين كلمات را نوشته و گفته است

خواهي كه فردي قرآني و مسلمان حقيقي باشي و اين حقايق بر               اگر مي  !اي سالك 
نبايد چنـين   . »ال يمسه اِالَّ الْمطَهرُونَ    «تو روي نمايد، بايد كه قرآن را با طهارت مس كني كه           
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پنداري كه اين طهارت هنگام مس آيات قرآن، صرفاً طهـارت ظـاهري از طريـق غسـل و وضـو                     

 .ز آن، طهارت قلبي و باطني استتر ا است، بلكه مهم
همـة انحـاء ارادات تـو،    . كنـي  گـويي، مـس مـي     شنوي و آنچه را كه مي       آنچه را كه تو مي    

كني و ظاهراً خود را اهـل قـرآن           ممسوس توست، اگر الهي نباشد تو بي طهارت قرآن را مس مي           
ـ         ! نمايي  مي آري تمـام  . ه فرمـان او اهل قرآن، عالم به احكام قرآن است و مذعن به حكم و منقاد ب

اگر اين احـوال و نيـات و اطـوار و شـؤون     . احوال و نيات و شؤون و اطوار تو، ممسوس توست    
كني، واالّ چه بسا انسان عمري ظاهراً با طهارت قرآن را             الهي باشد، تو با طهارت قرآن را مس مي        

 !مس كند، و باطناً و قلباً بي طهارت
 

 استحالة خدايي با عشق
تني داري كه خالصة همـة عـالم اجسـام          . ان بدان كه تو نسخة مجموع همة عالمي       اي انس 

دلـي داري كـه هيئـت اجتمـاعي اسـت از            . است؛ روحي داري كه زبدة همـة عـالم ارواح اسـت           
 .سرّي داري كه نسخة عالم الوهيت است. خصايص هر دو

 بر تـو حاصـل      تا تن را به رنگ جان در نياوري، از پوست بيرون نشوي و والدت نفساني              
باشد كه بايـد از همـه         اين پوست يكي نيست بلكه متعدد است و آن تعينات و جهات مي            . نگردد

تـر    شوي، خويشتن را لطيف     آيي و از هر بطني كه متولد مي         از هر پوستي كه بيرون مي     . بيرون آيي 
 .كني تر مشاهده مي و نوراني

بـات داخلـي و جميـع موانـع         اي سالك طريق حق بر توست كه از عاليق و عوايـق و عق             
هـوي، نفـس،   : موانع داخلي عبارتنـد از . خارجي فاني شوي تا طي مراحل حق بر تو ممكن باشد     

شيطان، عرف، عادت، مألوف، كه هر كدام براي تو حجابي است عظيم، بايـد كـه از ايـن همـه و                      
 .توابع و لواحق و لوازم و عوارض آنها فاني شوي

ست كه حظي از آنها ظاهراً و باطناً به دل راهي ندهي تا از قيـد       در اين مقام معني فناء آن ا      
بزرگـان، خويشـتن را بـه حليـة ايـن فنـاء             . همه آزاد شوي، بدان كه طي طريق حق اشـق اسـت           

بياراستند، راهروان طريق حق نيز بايد اين فناء را حليه و شعار و دثار خود سـازند تـا فـتح بـاب                       
اين منصب الهي نصيب كسي گردد كه طالـب صـادق           . گرددالهي و وصول به بارگاه قدس ميسر        

 .باشد
   .اول ـ توجه صحيح بـه عـزم و جـزم بـراي طلـب اصـول       : صدق را مراتبي است

سـوم ـ توكـل در كـل     . دوم ـ صبر و مداومت بر مجاهدات جسماني و رياضات نفسـاني  
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. وحدت حاصل نشودپنجم ـ اعتماد و ثقت كامل به حق كه بي آن  .  چهارم ـ تسليم و رضا .امور

 .اين پنج اصل از امهات مقامات رجالند
بايد از ظواهر نيز درگذري و به مألوفات برنگردي و در اين مجاهدت و رياضت مداومت                

بايد كـه قـواي نفسـاني و        . اي كه با وجود قدرت، خالف آن نكني         كني تا ترا ملكه گردد به مرتبه      
حاني و ملكي نيـز تبـديل بـه حقـايق رحمـاني             غضبي تبديل به قواي روحاني گردند و قواي رو        

اي كه تن رنگ جان گيرد و جان صورت الهي پذيرد، و ايـن كاميـابي بـه واسـطة                      شوند، به مرتبه  
 .غلبة روحانيت است بر جسمانيت

عرف مألوف، و اُلْف معروف به واسطة استيالي جسمانيت اسـت بـر روحانيـت، در ايـن                  
تواند طي  آثار و خواص تن را پذيرفته، در اين صورت نميحال است كه جان ثقيل گشته زيرا كه  

ولي اگر جان بر تن استيال يابد و روحنت مستولي شود، تن در روح پنهـان     . منازل طريق حق كند   
 .ابدال را بدين جهت ابدال خوانند كه آثار جسماني به آثار روحاني مبدل گشته است. گردد

وحانيت داشته باشد، خداوند تبـارك و تعـالي         اگر طالب، صادق شود و مناسبت كامل با ر        
 .مرشدي براي او روزي فرمايد كه وي را تسليك كند

طالب بايد راه افراط و تفريط نپيمايد، زيرا در چنين صـورت ممكـن اسـت از شـياطين و               
اجانين او را به صورت مرشدي پيدا شود كه ظاهراً او را ارشاد كند و ليكن در حقيقـت وي را از                      

آري اين مرشد كذايي در دل طالـب، تـزيين زخـارف و اباطيـل و                . ت صحيح خارج سازد   اعتقادا
تسويالت شيطاني به وجهي كند كه آن را حـق و كرامـت تصـور نمايـد و ضـالل را هـدايت، و                        

 .اضالل را تجلي و كشف و شهود پندارد
تـر    سالكا، بكوش تا ترك وطن مألوفات و عادات كني آن چنان كه ترك مألوفات، مـألوف               

بدان كه طي اين مسير و حصول مقصود بـدون عشـق و قـرار گـرفتن در حـوزة جاذبيـت                  . گردد
 .پذير نيست الوهيت امكان

بايـد  . تنها زيبايي شايسته عشق و سـتايش اسـت        . عشق، در حقيقت عشق به زيبايي است      
زئـي و   دانست كه زيبايي تام و ابدي از آن خداست و هرچيزي كه در عالم ظاهر زيباست، تنها ج                 

 .پرتو گذراني از آن جمال ابدي است
زيبايي هر چيزي مانند نور گرفتن ديوار است از آفتاب، چـون خورشـيد از آن رو                 

بنابراين عشق به هرچيزي كه داراي زيبايي جزء و موقـت و            . بگرداند، ديوار تاريك است   
هـا   يبـايي عاريتي است شايسته نيست، از ظاهر بايد گذشت و به اصل و منشأ ذاتي همه ز             
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 .رسيد

نيـروي جاذبـة ذرات و اسـتحاله شـكلي در شـكلي، يعنـي               . عشق يكي از اصول فناست    
جذب و انجذاب كه باعث رشد است، همه تجليات عشقند، ولي كمال اين تجليات در دل انسان                 

 .كامل پيداست
 انسان كامل، همان كمال مطلوبي    . انسان به صورت، عالم اصغر است و به معني، عالم اكبر          

 .است كه براي تحقق يافتن آن، همه خلقت در كارند و همة سير تكامل به سوي اين هدف است
انسان كامل علت غايي خلقت است، هرچند ظاهراً و زماناً بعد از همه به وجود آمده، ولي              

از نظر زماني، درخت علت ميوه است، لكن از نظـر غـايي، ميـوه               . در واقع نخستين جنبده اوست    
 .تعلت درخت اس

جوهر روح انسان، الهي است كه به دليلي هبوط كـرده و مهجـور افتـاده اسـت و او                    
 .كوشد نخستين مقام خود بلكه باالتر از آن را دريابد مي

. اولي بيانگر منشأ شر و دومي بيـانگر اخگـر الهـي اسـت             : انسان داراي نفس و روح است     
، ولي نفـس دانـي بـا درك حـق و     اولي از عالم خلق است و ديگري از عالم امر صادر شده است   

 .تزكية اخالقي فاني شدني است
اگر جوهر ذاتي انسان، الهي است و تحقق اين وجود الهي در همـين حيـات فـاني ميسـر                    
است، پس منطقي است كه بگوييم اگر انسان كمال وجود خود را تحقق بخشد، سر منشأ قـدرت                  

 .كران گردد و علم بي
دل انسـان  ترين نوع آن جاي گرفته،  يت و در جسم او دانيترين واقع در روح انسان، عالي 

كامل، عرش خداست و عقل او قلم تقدير، و جانش لوح محفوظ، پس انسان در وجود خود                 
 .حامل مثال اعالي همه چيز است

جوشـد و بطـن     معرفتي كه عطيه الهي است و آزاد از چند و چون عقل است، از درون مي               
ازد، ولي منشأ اين معرفت حواس نيست بلكه همان معرفتي است كـه      س  حيات اشياء را نمودار مي    

 .را كرامت فرمود و موجب شد كه فرشتگان او را سجده كنند) ع(خداوند متعال حضرت آدم 
انسان از درون خود علمي وراي عقل و منطق دارد و دستيابي بـدان از طريـق تفكـر                   

 پس شرط اصلي وصول بدان  .يسر گردد نيست، بلكه تنها از صافي دل، از آنچه جز خداست، م          
 .غش است تا مرآت حق گردد معرفت، دلي صاف و بي
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انسان كامل در رابطه نهايي عشق، ارادة خـويش را در ارادة حـق مسـتغرق سـازد و                   
زندگي در خدا، استحالة خدايي است، هر روحي كه زندگي در خدا آغـاز كنـد بـدو بقـاء                    

 .يابد مي

هـا معـاف    او از تـأثير انديشـه  . نطق و احساس پوشيده اسـت    حال انسان كامل بر عقل و م      
است، وجود او در حضور خدا پاياني ندارد، چون بدين درجه رسد، اوصاف بشريت از او محو و       

اين همان چيزي اسـت كـه عارفـان كامـل آن را تولـد دوبـاره                 . به اوصاف الوهيت متصف گردد    
ايـن مـن نيسـتم      :  عارفي گويد  .ا نيست خوانند و آن چيزي جز مرگ در خويش و زندگي در خد           

براي يافتن زندگي بايد آن     :  فرمود )ع(اين كه حضرت مسيح     . زيد  بلكه مسيح است كه در من مي      
 .را گم كرد و براي ورود به عالم ملكوت بايد دوباره متولد شد، اشاره به همان حقيقت است

اول است و آخر، جـز او       كند كه خدا ظاهر است و باطن،          قرآن مجيد از يك سو تأكيد مي      
 ادراك ايـن حقيقـت از       .هرچه هست فاني است، و از سوي ديگر نيز قائل به بقـاء انسـان اسـت                

 .قدرت عقل و منطق خارج است

 عاشـقان حـق،     .پيوسته بنده از خدا محجوب است مگر اين كه اوصـاف وي فـاني شـود               
 كسـي اسـت كـه از        آري صفا، صفت كساني است كـه عاشـقند و عاشـق           . خورشيدهاي بي ابرند  

 .اوصاف خود فاني شده و به اوصاف حق بقاء يافته ا ست

روح بر هبوط دردناك خود واقف است و تالش او براي معرفت حق و بازگشت بـه                 
 .، ولي بايد دانست كه مطلق نه پذيراي كثرت كند و نه پذيراي صفات و تعيناتسوي خداست

نگي آنها واقعيتي است؛ هرچند دو      در عالم روح، كثرت و وحدت يكي است و وجود يگا          
تـرين مثـال      عـالي . شود  توانند در محل واحد وجود داشته باشند، ولي دو اراده يكي مي             شيء نمي 

تـوان   تا اين اراده حاصل نشود، نمي    . براي اين مطلب، فناي تام ارادة عاشق در ارادة معشوق است          
 .از امارگي به مطمئنگي رسيد

ي نتوان رسيد جز به تصرفات جذبات حق و اكسير عنايت رب،            از مقام امارگي به مطمئنگ    
ي         «چنان كه فرموده     بـر حِـموءِ اِالّ ما رةٌ بِالسارلَاَم تـا نفـس امـاره معمـوره نگشـته بـه             »اِنَّ النَّفْس 

 .مطمئنگي نتوان رسيد
ي اي از فالسفه را از اينجا غلطي افتاد، پنداشتند امارگي از صفات ذميمة حيوان      عده

است و در تهذيب نفس از طريق عقـل خـود كوشـيدند، بـه اميـد آن كـه از امـارگي بـه                         
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از اين معامالت به مقصد و مقصود نتوان رسيد، مگر اين كه نفس امـاره               . مطمئنگي رسند 

 .معمورة شرع گردد
ايشان پنداشتند شرع براي تزكيه نفس است و گفتند ما را اين تزكيه از طريـق عقـل خـود                    

چون نور ايمـان نداشـتند كـه بداننـد از           .  ديگر ما را به شرع و انبياء حاجت نيست         حاصل گردد، 
حجاب طبع به طبع نتوان رست و ندانستند كه يكي از اسرار شريعت آن است كه جذبـة حـق در    

ولكِنَّ اهللاَ  «تواند به طبع خويش كسي را از چاه طبع رهايي دهد              آن تعبيه شده، بنابراين انسان نمي     
 .»منْ يشاءيهدي 

پروانه صفتان جانباز عالم عشق كه كمند جذبة الوهيت به گـردن ايشـان در عـالم السـت                   
كنند كه بـه دليـل        افتاده، امروز چندان به پر و بال طلب، گرد سرادقات شمع جمال حق پرواز مي              

» و نَحنُ اَقْرَب اِلَيهِ مِنْ حبلِ الْوريدِ       «هاي  يك شعله از شعله   » منْ تَقَرَّب اِلَي شِبراً تَقَرَبت اِلَيهِ ذِراعاً      «
او را در كنار وصـال كشـد     » جذْبةٌ مِنْ جذَباتِ الْحقِّ تَوازي عملَ الثَّقَلَينِ      «استقبال كنند و به دست      

 .»يا اَيتُها النَّفْس المطْمئِنَّةُ اِرجِعي اِلي ربكِ«كه 
 

 گاه لقاء وعده

ديـن را صـفات   . »اَلزِّيادةُ علَـي الْكَمـالِ نُقْصـانٌ   «بر كمال افزايد، نقصان بود هر زيادتي كه  
 .بايست صفتي از صفات دين را به كمال رساند بسيار است، هريكي از انبياء مي

حضرت نوح دعوت را، حضـرت موسـي        . حضرت آدم صفت صفوت را به كمال رسانيد       
زن را، حضرت يوسف صدق را، حضرت       مكالمت را، حضرت ايوب صبر را، حضرت يعقوب ح        

 .داوود تالوت را، حضرت سليمان شكر را، حضرت يحيي خوف را، حضرت عيسي رجاء را
او قلب  . چون مقام نبوت به محبوب خدا رسيد، مراتب عشق و محبت را به كمال رسانيد              

يـك از   هر. عشق و محبت پروري جز كار دل نيست       . عالم بود، به عبارت ديگر او دل انساني بود        
چون صـفت عشـق   . اعضاء موظفند كه كاري را انجام دهند، كار دل عشق و محبت پروردن است     

درود بر تو اي حبيب خدا، درود بـر آل طـاهرين تـو             . ها منسوخ گشتند    به كمال رسيد، ديگر دين    
 .باد

 بـدون عشـق،     .ها به عشق خدا بيناست، دلي كه فاقد اين عشق است، نابيناست             دل
) ص(حضرت رسول اكرم  . گذرد  شايد، عاشق در راه معشوق از هستي مي       كسي وصال را ن   

 همه هستي خود را باخت و در شعله شمع جالل احديت همه را سوخت تا معني كماليـه                 
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»   دينَكُم لَكُم لْتاَكْم موبه مقام تحقق آمد، و پس از او اوصياء مقدسش در حفاظت اين معنـي               » اَلْي

 .با جان و دل كوشيدند
وند تبارك و تعالي خواست پرتوي از جاذبة جمال خـود را در بـاالترين غرايـز بشـر                   خدا

 اخگرهاي عشق اين عاشـقين      توان گفت روشنايي جهان ابدي به سبب      . قرار دهد، عشق را آفريد    
امـا بايـد بـدانيم كـه جـز          .  لقاء حـق   اين جهان به منزلة اتاق انتظار است براي مشاهدة        . خداست

 .«واعلَموا اَنَّكُم مالقُوه و بشِّرِ الْمؤْمِنينَ»كسي را به اين بزم يار راهي نيست عاشقان جمال ازلي، 

هركسـي  . آري باالترين امتياز براي انسان عشق به خداست، عشق به حقيقت مرگ اسـت             
زنـد، زيـرا كـه        كه مراتب عشق خود را به كمال رساند، حقيقت عشق به مرگ از جان او سر مـي                 

آن چه دلي بود ارتياحي كـه       ! آن چه جاني بود كه وعدة لقاء فراموش كند؟        . ء آنجاست وعدگاه لقا 
باالترين دولت براي سالك طريـق حـق،        ! جز شواهد عشق نتوان يافت، از جاي ديگر طلب كند؟         

 .رسد عشق به مرگ يا عشق به خداست، ليكن اين امر جز با صبر و مسارعه به مقام تحقق نمي

، عجله ناپسند و نكوهيده اسـت       »خُلِقَ الْاِنْسانُ مِنْ عجلٍ   «. و مسارعه فرق است ميان عجله     
 اما مسارعه پسنديده و ستوده است و بـر آن امـر شـده               .«فَال تَستَعجِلُونِ «و از آن نهي شده است       

 .است

مسارعه، شتافتن به كاري است امـر شـده         . عجله، استقبال كاري است نه در وقت خويش       
نتيجه مسارعه، تحقق وقار و     .  نتيجه عجله، وسواس شيطان و شور دل است        .در اول وقت خويش   

 .«هو الَّذي اَنْزَلَ السكينَةَ في قُلُوبِ الْمؤْمِنينَ«سكينه در دل و جان است 

) ص(حضـرت رسـول اكـرم     . »اِذا جاء نَصرُاهللاِ و الْفَـتْح     «چون سورة مباركه نصر نازل شد       
دهد، اما بايـد   ة مباركه از كمال خير عاقبت و نهايت پيروزي ما خبر مي   يا جبرئيل اين سور   : فرمود

 .راه فناء رفت و شربت مرگ بايد چشيد
 جوار حق تـرا بهتـر از        .آن جهان ترا بهتر از اين جهان است       ! اي مهتر عالم  : جبرئيل گفت 

آن .  لقاسـت  مرگ اگرچه ظاهراً راه فناست، ولي اين فناء طريق بقاست و بقاء وسـيلة             . ديدار خلق 
هـا و زمـين بـدو         مهتر عالم از صدف قدرت آمده، آفتابي بود كه از فلـك اقبـال بتافتـه و آسـمان                  

 .»اِنَّك ميت و اِنَّهم ميتُونَ«آراسته، با اين همه كرامت او را گفتند 
اكنون بـازآ  . اي مهتر عالم قدم بر سراي آدم نهادي و عالم كون در زير قدم آوردي      

فردوسـيان عاشـق چهـرة    . سعداء در انتظـار ديـدار توسـت   . م ابد روشن به توست   كه عال 
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بي مهر تو اي محبـوب مـن        . آستان حضرت در اشتياق قدم معرفت توست      . زيباي توست 

 .كسي را به اين بارگاه، بار نيست
اَلنّـاس يحتـاجونَ اِلـي      «حضرات انبياء در عرصة قيامت نيز نيازمنـد ايـن سـرور كايناتنـد               

اگر كسي خواهد در زمرة محبوبين الهي به شمار آيد، بايد سـر             . »فاعتي يوم الْقِيامةِ حتّي اِبراهيم    شَ
 .»قُلْ اِنْ كُنْتُم تُحِبونَ اهللاَ فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اهللاُ«بر خط فرمان او نهد 

. يـاء اسـت   بسي باالتر از اشرفيت امت ساير انب      ) ص(مراتب اشرفيت امت حضرت محمد      
دادند، اگر قوم عيسي را مائده از آسمان فرستادند، امـت محمـد             » منّ و سلْوي  «اگر قوم موسي را     

را تجـرّع  ) ص(عارفان طريق محمـدي  . اين درد نوشان ژنده پوش را عشق و محبت دادند    ) ص(
 .ريزند، بس كه از جام جمال به كام جان ايشان مي» و سقاهم ربهم«شراب شهود 

هاي تابـان، خنـدة آسـمان زيباسـت، امـا از آن               بايد دانست كه گل ها، خندة چمن، ستاره       
دلـي كـه از     . هاي عاشقان جمال ازلي، عارفان است كه هميشه شاد و خـرم و خنداننـد                زيباتر، دل 

لرزد، خندان است؛ ايـن خنـدة عـارف عاشـق اسـت كـه بـه خـود                     عشق جمال ازلي به خود مي     
  .خندد مي

 گلشن عمر گلي نچيده و در آسمان حياتش ستارة تاباني نديده، دلش از آتـش             كسي كه از  
اما وقتي شجرة طيبه عشق ريشه كـرد،  . ور نگشته و فروغ اميد در دل او مشهود نيست          عشق شعله 

هـاي حـوادث را بـر ايـن گيـاه آسـماني و            گردد، و طوفان    اين شجرة طيبة الهي ديگر خشك نمي      
هـاي    دل. به زيور عشق و تقوي آراسته نگردد، به مقام اطمينـان نرسـد            تا دل   . الهوتي اثري نيست  

حصول ايـن   . هاي حوادث را بر آن اثري نيست        مطمئن همچون جبال با عظمتي هستند كه طوفان       
 .عشق و اين اطمينان، بدون تزكيه نفس در حد كمال و تحقق صدق، ممكن نيست

 تطابق ظاهر و باطن و توافق سـرّ         امر صدق، فضيلتي است راسخ در دل انسان كه اقتضاي         
و عالنيه او باشد، و فروع صفات حسنه از آن منشعب گردد و اصول صفات ذميمـه از آن منتـزع                     

 .گردد
ً و حصوالً         خداي تبارك و تعالي اين     . صدق، اسمي است براي حقيقت شيء وجودا

دقُ   « تر  مقام واال را از صفت صادقيت خود عنايت فرموده كه اوست از همه صادق              نْ اَصـم
پس از خـداي تبـارك و تعـالي، حضـرات انبيـاء و              . »منْ اَصدقُ مِنَ اهللاِ قيالً    «،  »مِنَ اهللاِ حديثاً  

ادِقُونَ    «و  » و صدقَ الْمرْسلُونَ   «اوصياء و اولياء از لحاظ صدق مورد تأييدند        الصـ م اُولئِكِ هـ« .
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دوا            اِنَّما الْمؤْ «: فرمايد  خداي تبارك و تعالي مي     جاهـ وا ورْتابي لَم ولِهِ ثُمسر نُوا بِاهللاِ ومِنُونَ الَّذينَ آم
 .»بِاَموالِهِم و اَنْفُسِهِم في سبيلِ اهللاِ اُولئِك هم الصادِقُونَ

خـواهي عالمـات و رايـات وحـدانيت خـدا و عالئـم فردانيـت او را                    اي سالك، اگر مـي    
و مِنْ  «ني كن، به اصل خلقت خود بنگر كه اول چگونه بودي            بشناسي، اندكي در نفس خود جوال     

نهادي تاريك در تيرگي صفاتت متحير، از آسمان اسـرار بـاران انـوار              . »آياتِهِ اَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرابٍ    
 .باريدن گرفت، خاك عبهر شد، سنگ گوهر شد، ظلمت نور شد

 صادقان بشمار آيي و بدان كه       اي سالك، مراتب صدق خود را به كمال رسان تا در رديف           
دهـد، قابـل    در اين مسير، عقل ظاهر بكار نيايد زيرا نتايجي كه در اين راه عقـل ظـاهر ارائـه مـي          

رود، مانند كاسه اي است كه بر روي آب           سالكي كه به فرمان عقل ظاهر اين راه مي        . اعتماد نيست 
 .كند، مقصد و مقصودي ندارد  ميدريا شناور است، آواره و سرگردان به اين سو و آن سو حركت

اگر خواهي مراحل اين طريق را طي نمايي، در درياي عشق محبـوب ازلـي و عقـل كلـي                    
در ايـن مقـام     . خويشتن را به شعلة ازلي زن، وجود انساني را تبديل به آتـش كـن              . مستغرق باش 

ك مـنْ فِـي النّـارِ و        اَنْ بورِ »است كه آتش بر تو و كساني كه در پيرامون اين آتشند، مبارك است               
 .«منْ حولَها

وقتي آتش تمام اجزاي عـود را تصـرف كنـد، بـوي             . آخر كم از عود نتوان بود     ! اي سالك 
الهي توفيق ده، اين عود دل و جان خود را بر آتش عشق تـو فـدا                . شود  خوش نهفته او آشكار مي    

 .سازيم
را در باختي و به ابتالء عشـق        خوشا بر حال تو اي سالك كه وجود انساني و انانيت خود             

ما هم نقاب از جمال كمال تو برداريم تا روشن شود هستي تو مغلوب عالم نيستي و                 . ما بسوختي 
 .رنگي گرديده، در اين مقام است كه مظاهر صفات ما در تو متجلي خواهد بود بي

 دارد،  طاووس بال و پر زيبا دارد، بلبل الحان خوش دارد، طـوطي زبـان انسـان               ! اي سالك 
ها نظارگي را شايد و بس،     اما اين همه زيبائي   . مند است   تجمالت دنيا هريكي از نوعي زيبايي بهره      

ايـن نظـارگي مسـتلزم جانبـازي و از جـان            . ولي نظارگي بر جمال شمع ازلي كار آساني نيسـت         
 .گذشتن است و اين كار جز پروانة ديوانه از دست كسي بر نيايد

اَولِيـائي تَحـت قِبـابي ال يعـرِفُهم        «انـد     تحت قباب غيرت متـواري    پروانگان بارگاه حق كه     
شناسم، آنانند كـه بـراي منادمـت مجلـس انـس و مالزمـت مقـام قـرب                     ايشان را من مي   » غَيري
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امور نفساني در كام جان ايشان تلخ است . اند  ايشانند كه بر كمند جذباتشان بسته شده      . اند  برگزيده

اَلَسـت  «هنوز هم ايشان سرمست بادة      . ان را از مشربي ديگر چاشني چشانيد      زيرا كه معشوق، ايش   
كُممقام آنان در خرابات وجود است، و جام ايشان ماالمال شراب شهود است.  هستند«بِرَب. 

نعمت هشت بهشت، نقل محفـل      . اند  بر كاينات خوانده  » قُلِ اهللاُ ثُم ذَرهم   «ايشانند كه آيت    
مرغـان آن، سـر بـه بـازي        . »اِنَّ الَّذينَ سبقَت لَهم مِنَّا الْحسني اُولئِك عنْها مبعدونَ        «د  ايشان را نشاي  

باز كجا پروانه ديوانه تواند بود؟ باز صيادي جان شكار اسـت،            . ندهند و اين مقام را بازي شمارند      
جـان نبـرد، پروانـه ديوانـه     باز صيادي است كه صيد از او ! پروانه ديوانه را با جان چه كار است؟      

 .صيادي است كه محبوب را تحفه جز جان نبرد

جبرئيـل و ميكائيـل صـيادان       . گردد   روشن مي  «و لَقَد كَرَّمنا بني آدم    «در اينجا معني باطنيه     
دِك و نُقَـدس          «كردند    عالم ملكوت بودند و مرغان تقديس و تنزيه شكار مي          مـبِح حب ـنُ نُسـنَح و

چون شكار حقيقي به صفات جمال و جالل رسيد، بال و پر بگذاشتند و دسـت از صـيد و                    . »كلَ
ايـم و بـدين دام    در ازل صيد كرده» يحِبهم«با ايشان گفتند ما صيادي را در دام       . صيادي بركشيدند 

چوگـان  كند و گوي دعوي به  انگيز مي آنان با خود گفتند اين آدمي كه چنين كار حيرت        . ايم  آورده
كند كه ما نتوانيم، كمر خدمت بر ميان جان           كند كه ما ندانيم و شكاري مي        ربايد، كاري مي    معنا مي 
 .بستند

 در كايناتش براي صيد فرستادند، فضـاي هفـت   «اِرجِعي«چون نفس مطمئنه را به صيادي    
 همـه   روي به فضاي هشت بهشت نهـاد، از       . اقليم را بگشت، صيدي كه مخلب او را شايد نيافت         

جاذبة الوهيـت شـمع ازلـي او را بـه سـوي خـود               . جا گذر كرد، صيدي كه دل او را شايد نيافت         
 پروانـه ديوانـه خـود را فـداي          .خواند كه اي پروانه ديوانه، صيدي كه شايسته مخلب تو بود منم           

آري چون پروانه ترك جان خود گيرد، شمعش بـه صـد هـزاران              . آتش عشق محبوب خود نمود    
 .»و ال تَحسبنَّ الَّذينَ قُتِلُوا في سبيلِ اهللاِ اَمواتاً بلْ اَحياء عِنْد ربهِم يرْزقُونَ«در برگيرد لطف او را 

 

 فناءِ ذاتي
هرگاه خداوند متعال به ذات تجلي كند، افعال و صفات و ذات خلق در آن مسـتتر                

 و سالك در فناي ذات به       شود، بيشتر فناي ذات منظور است       وقتي از فناء بحث مي    . گردد
كمـال بنـدگي آنگـاه حاصـل        . كمال مطلوب رسيده و از قيد اسارت نفس آزاد شده است          
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                 ، شود كه اين فناء پيش آيد و در اين باب، فناء عنواني است براي اضمحالل مادون، علماً

ً و حقاً  .جحدا
ي سـالك   هايي هستند هستي نمـا، اول بـرا         كشف اين كه ممكنات وجود ظلي دارند وعدم       

علماً حاصل شود و او از طريق علم به اين حقيقت رسـد و بعـد حـاالً و سـپس بـه شـهود ايـن                           
در مرتبة اول شك و ترديدي دارد، ولي در مرتبة دوم شك و ترديد از او            . كند  حقيقت را درك مي   

در اين مقام است كه او نفي وجود از ممكنات نموده و جاحد وجود واقعـي آنهـا                  . گردد  زايل مي 
در اين مرتبه حال او نسـبت بـه ماسـوي اهللا ماننـد كسـاني باشـد كـه مشـاهدة سـراب           . گردد  مي
در مرتبة سوم بعد از فناي موجودات در نظر سالك علمـاً و             . دانند كه سراب است     نمايند و مي    مي

 مرتبة اول، علمـي و مرتبـة دوم، جحـدي و            .حاالً، معاينه كند فناي ماسوي اهللا حتي فناي خود را         
 .تبة سوم، فناي حقيقي استمر

 عيـان در معـاين، و    است از فناي معرفت در معـروف، و فنـاي  در درجة اول، فناء عبارت    
 .فناي طلب در شهود وجود

معروف سالك، حق تعالي است و فناي معرفت در معروف، عبارت است از اين كه سالك                
الهي است و استعداد وجـودي      از طريق علم بداند معرفتي كه او واجد شده از افاضات و عنايات              

او در كسب علم و فضيلت و معارف الهي، موهبتي است از حق تعـالي و اگـر حضـرتش افاضـه                   
فناي عيان در معاين، عبارت است از ايـن كـه سـالك واقـف               . رسيد  كرد، به اين معرفت نمي      نمي

حـق را جـز     . تكند، ديدة سالك نيسـ      گردد اين كه به عيان، معاين را كه در ممكنات مشاهده مي           
قرار گرفتـه   » فَبي يبصرُ «يابد و باطل، باطل را و او مصداق           تواند ببيند، حقْ حق را در مي        حقْ نمي 

 .است
فناي طلب در شهود وجود، عبارت است از اين كه در اين مقام براي سـالك حـال طلـب                    

 .گردد باقي نماند، زيرا طلب با مشاهدة مطلوب از سالك سلب مي
 فناء عبارت است از فناي شهود در مـورد طلـب و در مـورد معرفـت و در       در درجة دوم،  

يعني با اسقاط طلب، شهود طلب و با اسقاط معرفت، شهود معرفت و با اسقاط عيان،                . مورد عيان 
 .گردد شهود عيان فاني مي

و اين  . در درجة سوم، فناء عبارت است از شهود فناء كه اين فناء، كمال فناء است              
سـالك  . ه عارف، سالك سبيل بقاء، ناظر برق عين و راكب بحر جمع باشـد             وقتي است ك  

ناظر برق يقين يا نـاظر   . راه بقاء يعني در راه ابدي است و از موت به هستي رسيده است             
راكب بحر جمع يعني سـوار      . برق عين، يعني كمال برخورداري او از تجليات ذاتي است         
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 .تاي است كه در بحر جمع شناور اس در سفينه

 اين ايمان و معرفـت      .در حد كمال است   , طوبي به حال آنان كه ايمان و معرفتشان به حق         
ايمان و معرفت برخي افراد به حق از روي تقليد به آباء و اجداد و اتّباع از علماء                  . را مراتبي است  

اهين معرفت و عرفان بعضي بر اساس حجج نيرة عقليه و بـر           . بدون اطالع از ادله نيره عقليه است      
انـد، قلبشـان      اي در مقام شهودند، آنان خُلّـص مـؤمنين و اهـل يقـين               اما عده . ساطعة قطعيه است  

اَهللاُ نُـور  «نگرنـد   ها و زمـين را مـي   مطمئن از معرفت خداي يگانه است و به ديدة حق نور آسمان    
 .»السمواتِ و الْاَرضِ

از كل ماسوي منصرف شده حتي به       آنان كه ايمان و توحيدشان در مقام فناء في اهللا است،            
 .هويت خود نيز متوجه نيستند، مگر به اعتبار درك كل آن لمعات و اشراقات از حق تعالي

در نزد ارباب عرفان و معرفت، مراد از فناء في اهللا، فـاني و معـدوم شـدن ذات عـارف از                      
نمونـة  . داوندينفس االمر نيست، بلكه مراد مقصور كردن نظر است به مشاهدة عظمت كبرياي خ            

گردد كه در حال نماز، پيكـان دردنـاكي را از    بارز آن در احوال حضرت مولي الموالي مشاهده مي       
يا غش و مدهوشي آن بزرگوار در ! پاي مبارك ايشان خارج كردند و آن بزرگوار متوجه نگرديدند 

ع از تمـام    موقع مناجات، البته نه غش ظاهري كه تغيري جسماني است، بلكـه انصـراف و انقطـا                
اين است معناي فناء فـي    . ماسوي و محو گشتن در ذات احديت، كه در معنا كمال هشياري است            

 .اند اهللا، نه آنچه را كه بي خبران از عرفان و جماعتي از متصوفه تصور و توهم كرده
 

 انس و فناءِ ذاتي

سنخيت در انـس دخيـل      . » اِذا دعانِ  واِذا سأَلَك عِبادي عنّي فَاِنّي قَريب اُجيب دعوةَ الداعِ        «
صـالح را  .  هركه را مراتب سنخيت باالتر، مراتب انس او باالتر       .سخنيت نيست، انس نيست   . است

اگر بخواهيم با خـداي خـويش بيشـتر مـأنوس           . سازد  با طالح سنخيتي نيست، عالم با جاهل نمي       
 .شويم، بايد به واسطه تقوي بر مراتب سنخيت خود بيفزائيم

اي منكر اين انس هستند و حق هم دارند كه با خدا مأنوس نشوند، از اينرو در صـدد                    عده
آري كالبد مادي را . آيند كه بين خالق و خلق سنخيتي نيست تا انس حاصل شود            انكار انس بر مي   

 .با خداي متعال سنخيتي نيست، لكن قلب پاك با خداي خويش ارتباط معنوي و روحاني دارد
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در حقيقـت ايـن     . قلب مؤمن عـرش معـالي مـن اسـت         : فرمايد  الي مي خداي تبارك و تع   

و نيـز حـق     . تواند عرش معالي خـدا كنـد        باالترين مقامي است كه هركس با توبه دل خود را مي          
اين دو كالم آسماني ما را از اقامه ادله و براهين نسبت            . ام  هاي شكسته   من در دل  : فرمايد  تعالي مي 

 .ندك نياز مي به انس با خدا بي
و نيـز   » اَال بِـذِكْرِ اهللاِ تَطْمـئِنُّ الْقُلُـوب       «فرمايـد     خداوند تبارك وتعالي در قرآن مجيـد مـي        

آيـا تحقـق ايـن اطمينـان و صـعود كلمـة طيبـه بـدون انـس             » اِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيب   «فرمايد    مي
سرور و نشاط من : »ي فِي الصلوةِقُرَّةُ عين «فرمايد    مي) ص(حضرت رسول اكرم    ! پذير است؟   امكان

حضرت امير المؤمنين   ! يابد؟  اين چه سرور و نشاطي است كه بدون انس تحقق مي          . در نماز است  
 .تر است از طفـل بـه پسـتان مـادر            سوگند به خدا فرزند ابوطالب به مرگ مأنوس       : فرمايد   مي (ع(

 .حصول اين انس بدون عشق ممكن نيست
 :ستانس را درجات و مراتبي ا

استحالء ذكر، يعنـي    . درجة اول انس، انس به شواهد است با استحالءِ ذكر و تغذّي سماع            
گردد، و اين وقتي اسـت كـه خداونـد شـيريني              كند، كامش شيرين مي     سالك وقتي خدا را ياد مي     
 .انس را به او چشانيده باشد
.  اسـت  الهي حركت بـه سـوي تـو از راه قلـب چـه مطبـوع               : خوانيم  در دعاي عارفين مي   

 .الهاماتي كه موجب ياد توست چه شيرين است، شراب قرب تو چه گواراست
يكي استماع آواز خوش كه با كالم الهي توأم شود كه عروجي در             : سماع را دو معني است    

ديگري عروج دل به استماع آوازها و نواهاي باطني كه صفاي جان را به حد اعلـي                 . دل پديد آيد  
كننـد،    مبتـديان از اولـي تغذيـه مـي        . ه مبتديان دارد، دومي به منتهيـان      اولي اختصاص ب  . رساند  مي

 .منتهيان واصل از دومي
وقوف به اشارات، آگاهي از لطايف و اخبار و الهامات و اسـتحالء ذكـر و تغـذي سـماع،                    

اما چون هنوز به كمـال نرسـيده ممكـن     . رساند  سالك را به عالم قلب كه عرش رحمان است، مي         
م  «اند به اين دعـا متوسـل شـويد     در اين موارد بزرگان فرموده. را دست دهد است حيرتي او     اَللّهـ

قاً اِلي لِقائِكشَو ئَلُكاَس«. 
رسـد و بـا انـوار         درجه دوم انس وقتي است كه سالك به مقام كشف و شهود مـي             

 از  در اين مقام نبايـد    . رسد  گردد و مراتب انس او به خدا به حد اعلي مي            الهي مأنوس مي  
نظر دور داشت وقتي كه سالك از واردات كسب معرفـت كنـد و بـر مراتـب معرفـت او                     

نظر شده، عشق الهي راهنماي او گردد كه بـه            تر اين است كه سالك بي       افزوده شود، اولي  
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 .ورطة هالكت نيفتد

اضمحالل آثار . درجة سوم انس، اضمحالل آثار نفساني است به منظور مشاهدة انوار رباني  
در . ها و عاليق، تصورات و تخيالت است به واسطة تجلي ذاتي حق             ي، از دست دادن هوي    نفسان

رسد، فقري كه حضـرت       او به مقام فقر مي    . ماند  اين تجلي اثري از آثار انانيت در سالك باقي نمي         
 .»اَلْفَقْرُ فَخْري«فرموده ) ص(رسول اكرم 

مقام بـاطني ايـن     . ي موهوم است  از نظر عارفان، فقر فناي نفس، سلب انانيت، سقوط هست         
هاي الهي    اين فقيران و گدايان، صاحبان گنجينه     . فقيران و گدايان در پيشگاه الهي بسي باالتر است        

اند و سر به      اين گدايان، ديده از هر دو عالم دوخته       . نيازي است   ها بي   هستند كه يكي از آن گنجينه     
دانند كه اين دنيا، دنياي غـرور اسـت نـه             يستند مي  پابند دنيا ن   .آورند  خرمن دنيا و عقبي فرود نمي     

بسي فريبنده است هركه را بنـوازد پـس از انـدكي او را              . جايگاه سرور، دار فرار است نه دار قرار       
اي فتّـان     هركه را روزي دل بيفروزد، بعد از اندكي در آتش هالكت بسوزاند، دنيا معشوقه             . بگدازد
 .است

 چه علت آن نور خدا در سويداي دل تو به وجود آمد؟ تاج              به آن عارف واالمقام گفتند به     
شاهي را از سر بنهادي، لباس سلطاني از تن بركشيدي با مرقّع درويشي ملبس شدي؟ گفت آري،                 

به آن  . اي در پيش نهادند     روزي در تخت سلطنت نشسته و بر چهار بالش حشمت تكيه زده، آئينه            
 مونس نه، راهي دور ديدم كه زاد نـه، زنـداني تافتـه              ها ديدم كه    نگريستم، خويشتن را روي خاك    

 !ديدم كه مرا طاقت نه، قاضي عدل ديدم مرا حجت نه

خواب غفلت تـا    ! اي دركشند، از قاف تا قاف بگيرد        اي مردي كه اگر گناهانت را به گوشه       
شتم آيـا  سوگند به خدا قدمي برنداشتم، جز آن كه پندا:  چه فرمود  »اَو اَدني «كي؟ بنگر آن صاحب     

اي در دهان نگذاشـتم مگـر ايـن كـه             پيش از مرگ باز آن قدم را به زمين خواهم نهاد؟ هيچ لقمه            
 !پنداشتم آيا پيش از مرگ آن را فرو خواهم برد؟

الهي در جايي كه آن اشرف كائنات چنين گويد، ما در قبال اين همه معاصـي بـا تـو چـه                      
تو هرآني باز است، توفيق ده كه ما به مقام توبـه    اما اي پروردگار مهربان، درهاي رحمت       ! گوئيم؟
 .الهي ترا به جان حبيبت به همة ما توبه نصوح عنايت فرما كه ما را هيچ عذري نيست. برآئيم

اشارت است به باد عنايـت كـه از مهـب           » هو الَّذي اَرسلَ الرِّياح بشْراً بينَ يدي رحمتِهِ       «
روبـد و چهـار در بـه روي           وبه، همة خاشاك و كدورات را مـي       وزد و به شرط ت      كرامت مي 
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 :گشايد ايشان مي

آيـد   باب احسان، باب نعمت، باب اطاعت، باب محبت؛ اما انسان غافل از راه كنـودي مـي    
»   هِ لَكَنُودالرِّضـا   «. بندد  ها را به روي خود مي       و اين باب  » اِنَّ الْاِنْسانَ لِرَب ريعخـداي تبـارك و     » يا س
 .آمرزد گشايد و او را مي الي به شرط توبه و انابه، باز آن درها را به روي او ميتع

»          اُجاج هذا مِلْح و فُرات ذْبنِ هذا عرَيحالْب رَجالَّذي م وه«  ،»ويك حرف است و فـرد،      » ه
 هم   نه اسم است و نه صفت، اشارت است بر خداي يگانه كه            «هو«. اشارت است بر خداي يگانه    
قرارگـاه نفـس، چنـان كـه در         » واو«است و   » ها«در اصل   » هو«آن  . داراي اسم است و هم صفت     

اشارت است فرا دل دوستان كه به نور عشـق          » عذْب فُرات «. »هوما«گوييم نه      مي «هما«مقام تثنيه   
از كثـرت   اشـارت اسـت فـرا دل بيگانگـان كـه            » مِلْح اُجـاج  «. منور و به زيور ايمان آراسته است      

خداي تبارك و تعالي هركه را خواهد تاج اعزاز بر سر نهـد، او را بـر    . معاصي تاريك گشته است   
. بساط راز خود راه دهد، و هركه را خواهد داغ خسار بر پيشاني نهد، او را از ساحت قربش براند                   

»فُرات ذْبسالكيني هستند كه مراتب صدق ايشان به كمال رسيده است» ع. 
گـاه چـون    . شـكني   گاه چون شير هرچه آيدت مـي      . از خواب غفلت بيدار باش    ! اي غافل 

گاه چون آهو در مرغـزار      . گاه چون كبك بر كوهسار مراد همي پري       .گرگ هرچه بيني همي دري    
 .معلوم است كه ترا از حيات طيبه خبري نيست. آرزو همي چري

.  در معاينـت و مشـاهدت      خدا را دوستاني است كه امروز در زندگاني ذكر و مهرند، فـردا            
علَم سعادت و رايت اقبال بر درگاه سـينه ايشـان نصـب             . نيازي شدند   ايشانند كه مقبول درگاه بي    

حائطي از عصمت بـه     . كردند و مفاتيح كنوز عبادات و خزائن طاعات به كف كفاف ايشان نهادند            
ين به سـاحات اقـدس      دور ايشان كشيدند تا از آفات لشكر عاصيان در امان باشند و صولت شياط             

ايشانند كه خداي تبارك و تعالي نعم باطني خود را شامل حـال ايشـان گردانيـده                 . ايشان راه نيابد  
 .است

  :اين راه را سه منزل است
 اول ـ نمايش 
 دوم ـ روش

 سوم ـ كشش 
كُـم  و قَـد خَلَقَ   «روش ايـن اسـت      . »سيريكُم آياتِهِ فَتَعرِفُونَها   «نمايش آن است كه فرمود    

نُـري اِبـراهيم ملَكُـوت       «نمايش، بـه خليـل خـدا گفـت         .»دنا فَتَدلّي «، كشش اين است     »اَطْواراً
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 كشش، حضرت رسـول اكـرم      .»اِنَّ معِي ربي سيهدينِ   «روش، موسي را گفت     . »السمواتِ والْاَرضِ 

 .»اَسري بِعبدِهِ«را گفت ) ص(

اگر عمـري بـا     . اند   كه راهزنان و اهريمنان در كمين      متكي به خود مباش و بدان     ! اي سالك 
. بدان كه سعادت ابدي معلول رفاه نيست، رنج و مشقت بايد          . اتكاء به خود روي، به جايي نرسي      

انـد و در پـيش وي ميـدان محنـت و حيـرت                هاي محبت آراسته    و بدان بوستان معرفت را به گل      
در . انند، ناچار است كه از ميدان حيرت بگذرد       اگر خواهند كسي را به بوستان معرفت رس       . نهادند

بنگـر  . اين ميدان حيرت، سر او را به چوگان بليت نهند، سپس او را به بوستان معرفت راه دهنـد                  
در حال حضرت موسي كه چون خواستند او را لبـاس نبـوت بپوشـانند، وي را در خـم چوگـان                      

 .بليت نهادند تا تصفيه شد و به كوي توحيد رسيد

اي سالكين طريق حق، بايد اول از خود رسـيد، تـا            . كه به دريا رسيد، از خود برسيد      باران  
 .به مولي رسيد

 

 نيايش، محفل انس
 دعـا سـالح مـؤمن       .دعاسـت , هاي غيبي كه خدا بر انسان كرامت فرمـوده          يكي از گنجينه  

سـان را بـه    دعـا دل ان  .ها دعاست   باالترين حربه . است، اگر با شرايط باشد آن شود كه دل خواهد         
 .مراتب تقرب انسان در پيشگاه الهي به وسيله دعاست، دعا تكلم با خداست. دهد خدا اتصال مي

دعا رفتن به بارگاه    . دعا كليد عطايا و موجب تقرب الي اهللا و سبب حيات طيبه روح است             
دعا كوبيدن باب رحمت الهي و موجب فتوح خيـرات و بركـات و            . الهي و ارتباط دل با خداست     

 .رح صدر و نور و ضياء سرّ استش
دعا موجب رسوخ محبت و     . دعا موجب افزايش مراتب عشق و محبت انسان به خداست         

 .دعا منَزِّه نفس از آثار سوء شواغل است. عشق خدا بر دل است
اي سالك طريق وصال، اي مسافر كعبة وصال قبل از حركت، زاد و توشة خود فراهم كن،   

 دعـا دثـار عارفـان كعبـة         .دعا شعار عاشقان قبلة جمال اسـت      . دعاستتوشة سالكان كعبة وصال     
 .دعا سبب ملكوت عزت است. دعا معراج نفس ناطقه به اوج وحدت است. جالل است

فْرَف اعتدال انسان بـه مقـام خلّـت          . دعا مرقات رسيدن به مقام واليت است       دعا ر
توانـد بـه      نسان بخواهد مـي   آري راه باز بوده و منحصر به عده معدود نيست، اگر ا           . است
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تكليف مااليطاقي نبوده و راه نيل به كعبـة جانـان بـر همگـان               . مقام خلت و واليت رسد    

 .اند بزرگان مشعل فروزان فرا راه نهاده و اين راه را روشن و هموار نموده. گشوده است

، تو  خواهي بداني كه اسم اعظم خدا كدام است         كني و مي    اي آن كه از اسم اعظم سؤال مي       
امـا  ! خود اگر در مقام سلم و رضا باشي، مطيع و منقاد فرمان حق گـردي، آن اسـم اعظـم تـوئي                     

 !حيف

چه عـالم ملكـوت     . دعا دست يافتن به كنوز دفائن و علوم غيبي و تصرف در طبايع است             
بـه خـدا اگـر دل خـود را     . محيط بر عالم ناسوت است، و عالم ناسوت محاط در عـالم ملكـوت         

آن ودايعي كه خدا در     .  جاي تعجب نيست   «و اِذا تَقُولُ لِشَيءٍ كُنْ فَيكُونُ     «دا كني   عرش معالي خ  
 .سينة انسان نهاده اگر شكوفا شوند، از قوه به مقام فعليت درآيند، كارهاي خدايي كنند

 دعا سبب. است» اَنـَا عِنْد الْمنْكَسِرَةِ قُلُوبِهِم«دعا موجب شكستگي قلب و سبب تحقق نور        
افزايش مراتب دل شكستگي است و مقام قربيت هركسي در پيشگاه الهي بـه نسـبت انكسـار دل                   

 .آري پربهاترين، گرانبهاترين كاالي بازار هستي، دل شكسته است. اوست
اي سالكين طريق حق به وسيله دعا مشام ارواح خود را معطر سازيد و قلوب خود را بـه                   

خود را به محفل انس كشايند و بدانيد كه سعادت دنيـا و             بيائيد نفوس   . رياض قدس ارسال داريد   
 .عقبي در پيروي از كالم بزرگان است

باش اي سالك تا اين قطره به دريا رسد، اين كـاال بـه              . اي سالك بكوش خود را دريا كن      
خريار رسد، ابر برّ گريان شود، گل قبول شادان گردد، مقبوليت تو در پيشگاه الهي به حـد اعلـي                    

  .رسد
صرف لقلقه لسان سودي ندهد،     . البته شرط مهم تأثير ادعيه و اوراد و اذكار، طهارت است          

 دعاي بدون طهارت، مانند قلب      .دعا بايد توأم با طهارت باشد     . بلكه موجب قساوت و تبعد است     
. قلب بي حضور، از حقايق به دور اسـت . بي حضور است، و قلب بي حضور چراغ بي نور است      

 .نور مانند آن كور است كه در دست او مشعل فروزان استمثَل قلب بي 
اين طهارت با مطهرات ظاهري ممكن      . هاست  طهارت، شستشوي درون از ادناس و پليدي      

مطهرات بـاطني الزم اسـت كـه ايـن ادنـاس و             . نيست، زيرا مطهرات ظاهري، ظواهر را پاك كند       
 .ها را از دل بزدايد ها و آلودگي پليدي

اگـر خـواهي كـه ايـن همـه عنايـات و       .  مهم باطني، توبه و مراقبه است  از جمله مطهرات  
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مقامات نصيب تو شود، خود را تطهير كن و به مقام توبة نصوح برآي تا بـه كلـي تـرا از ادنـاس                        

پاسـبان حـرم    » اَلْقَلْب حرَم اهللاِ و ال تُسكِنْ حرَم اهللاِ غَيرَ اهللاِ         «مراقب دل خود باش كه      . تطهير نمايد 
 .دل شو، خدا را فراموش مكن و در تزكيه نفس بكوش تا از شراب ديدار ساقي سرمست گردي

 به پيروزي و نجات و نجاح پيوست، كسي كـه           »قَد اَفْلَح منْ تَزَكّي و ذَكَرَ اسم ربهِ فَصلّي        «
ت از ميـان     تصـديق اسـ    »تَزَكّي«. هاي الهي را در خود به مقام تحقق درآورد          نور معاني اين توصيه   

 عمـل اسـت بـه اركـان،         »فَصلّي«. شهادت است بر زبان ظاهري و زبان دل       » و ذَكَرَ اسم ربهِ   «جان  
 .اعمال ظاهري و باطني باالخص نماز

نماز معظم اعمال و بهينة احوال است؛ ميدان خدمتكاران، بوستان صديقان، خطيب قربت،             
به نورش منور كند، بنده را به عطـر عبـادت           سينه را   . متقاضي رحمت , شفيع زلت، وكيل حضرت   

البتـه ايـن    . »اِنَّ الصلوةَ تَنْهي عنِ الْفَحشاءِ والْمنْكَرِ     «معطر گرداند و از دل فحشاء و منكر را بزدايد           
وقتي است كه به تمام شرايط و شرايع آن عمل كند و فرايض و سنن و آداب آن را بر وفق فرمان              

ب طهور از نجاسات پاكيزه گرداند و دل را به صيانت و آب طهور معنـوي                تن را به آ   . تمام نمايد 
 .از جنابت نفس خالي دارد، و روي دل به او نمايد

نوازي معروف، به     نوازندة بندگان، يگانه در نام و نشان، به بنده        , اي خداوند كريم و مهربان    
ر شب چـه خـوش اسـت آن         الهي ه . شنوندة دعاي نيازمندان  . مهرباني موصوف، نوازندة ضعيفان   

آن . آن ساعت كه نسيم صباي مهـر بـر دل مشـتاقان وزد            . ساعت كه هنگام راز و نياز عاشقان بود       
» و نَحنُ اَقْـرَب   «، بر بساط    »والصبحِ اِذا تَنَفَّس  «كند    ساعت كه خداي تبارك و تعالي سوگند ياد مي        

ود دهد، تعهد شفاي مريضان كند، به كمند        شراب وصال بر عاشقان خ    » و هو معكُم  «و در خلوت    
اگـر  . اي بندگان من، اگر طاعت كنيد قبـول بـر مـن   : فرمايد لطف رميدگان را به درگاه كشد و مي    

آب در جوي من، راحتي در كوي مـن، طـرب           . اگر توبه كنيد عفو بر من     . سؤال كنيد، عطا بر من    
 .در طلب من، انس با وصال من، شادي به ديدار من

» مـا غَـرَّك   «كنـد     سؤال مي . آميز  تهديدي است لطف  » يها الْاِنْسانُ ما غَرَّك بِرَبك الْكَريمِ     يا اَ «
چه چيز وادارت نمود؟ چه چيز ترا فريفت كه مرتكب معاصي شدي؟ ضمن سؤال تلقين جـواب                 

دهي   را با ياد بنده مي    » الْكَريمِبِرَبك  «كني و     يا اَرحم الرّاحِمينَ تو سؤال مي     ! »بِرَبك الْكَريمِ «كند    مي
 .»غَرَّني كَرَمك«تا در قبال سؤال تو بگويد 

. قلـوب عاشـقان تشـنة وصـال تـو         . اي نزهت قلوب فقرا، اي سلْوت صدور انبياء       
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آري شب، بوستان دوستان است، بهار عارفـان        .  خيزان در اشتياق مشاهدة جمال تو      هاي شب   دل

عاشـقان اسـت، نصـف الليـل هنگـام راز و نيـاز و مناجـات          مرغزار محبان است، خلـوت      . است
الهي ميدان مواصلت كجاست، كجـا تـرا يـابم، كجـا تـرا              : حضرت موسي گفت  . دلباختگان است 

 .در خلوت: جويم؟ اين فرمان آمد

در . ترين حالت روانـي     خلوت و نيايش، برقرار كردن رابطه ميان انسان و خداست با عالي           
عدادهاي عقالنـي و وجـداني و آرزوهـا و اميـدها از همـه سـطوح                 اين حالـت همـة قـوا و اسـت         

 .گيرد موجوديت انسان خارج شده، بي اختيار مانند تابلويي زير دست نقاش ازل و ابد قرار مي

ترين ارادة روحاني، بسيج      در نيايش همة قوا و استعدادهاي انساني و الهي با تحريك قوي           
شـود جهـان هسـتي        در اين هنگام اسـت كـه روشـن مـي          . برد  شده تا منطقه جاذبة ربوبي باال مي      

در صورت تحقق اين شـرايط      . نهايت  رصدگاهي است براي مشاهده جمال ازلي و نظارة كمال بي         
كنـيم و طعـم مناجـات و          شنويم و مشيت او را احساس مي        بينيم و صداي او را مي       الهي، او را مي   

مان جز سـراغ او را        بوييم، انديشه   وي او را مي   ها و رياحين ك     چشيم، گل   نيايش و راز و نياز را مي      
الهي، در جهان تمام حركات جزيي و كلي و هرآنچـه ظـاهراً مـورد عالقـه                 : گوييم  گيرد و مي    نمي

 .خواهيم ماست، جز اين نيست كه وصال تو را مي
 

 سرور در شهود

مقامي اقتضاي  . دهد  سالك به اقتضاي وقوف در هر مقامي حاالتي مختلف به او دست مي            
سرور و فـرح دو لفـظ       . در مقامي شاد است، در مقامي غمگين      . حزن است، اقتضاي مقامي سرور    

 .مترادف هستند و از هر دو براي امر دنيا و آخرت استفاده شده است

فَرَح بيشتر در تمتعات و التـذاذات دنيـوي         . سرور عنواني است براي ابتهاج و ارتياح كامل       
هـاي اخـروي      ، و سرور بيشتر در بهجت     » اهللاِ و بِرَحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرَحوا     قُلْ بِفَضْلِ «استعمال شده   

 .و صفاي سرور بيشتر از فرح است» و لَقّاهم نَضْرَةً و سرُوراً«

 آيـد كـه شـخص در تمتعتـات و التـذاذات دنيـوي كـه بايـد حقـاً                      مواردي پـيش مـي    
اين اختيـار    . دو به همه مشتبه گرديده است      كند و اين    محزون باشد، اظهار شادي و نشاط مي      

 فرح به جاي حزن، از جهت غفلتي اسـت كـه او را فـرا گرفتـه و اگـر او در ايـن فـرح                          



 339    فناء

 . آناً فرح او به حزن مبدل گرددبه خود آيد،

زيرا نه خواسته و مطلوب قلوب      . ميان سرور و شادماني قلوب، تفاوت مافوق تصور است        
هر قلبي حزن و سروري دارد؛ حزن قلب در اثر بعد اوست            .  آنان يكسان است و نه حزن و سرور      

هرچـه مراتـب ايـن بعـد و قـرب           . از مطلوب خود، و سرور آن در قرب و نزديكي به محبـوبش            
 .تر بيشتر، حزن و سرور او افزون

وجد و سرور كوته فكران در ارتباط با صـاحبان جـاه و مقـام ظـاهري و تلـذذ از ظـواهر             
 امـا صـاحبان مراقبـه بـر         . روش نامعقول و نكوهيده مقبوليت عام يافته اسـت         است؛ متأسفانه اين  

زيرا هر لذت و سروري كه توأم با لـذات معنـوي            . احوال و تحليه به صفات كمال از آن بركنارند        
آن شادي و سـروري كـه در   . نبوده و موجب اتصال قلبي به مبدأ اعلي نگردد، لذت حيواني است         

 .ل دنيوي و اخروي آورد، سرور حقيقي نيستپي خود هزاران حزن و مال
آن دل خوش است كـه او در آن دل          . وجد و سرور حقيقي در ارتباط با خالق متعال است         

عمل به فرمان مقربين الهي نيز سبب ايجاد ارتباط معنوي با آنان و حصول وجـد و سـرور                   . است
ت، امـا كسـي كـه صـفاي         آري در عمل به رضاي حق، وجد و سرور الهي نهفته اس           . باطني است 

 .معنوي ندارد، درك آن نكند
بنابراين تشخيص خير از شر، بابي از ابواب حكمت و معرفـت اسـت و ايـن علـم را بـه                      

آنچه موجب سير انسان در مراتب صعودي شده و او را به محبوب ازلي رسـاند،                . هركسي ندهند 
 ولـي آنچـه آدمـي را از         .داردخير است و سرور آفرين، و براي هر مرتبه از وصال، خيري وجود              

 .مطلوب حقيقي باز دارد، شر است ولو ظاهراً نشاط و سرور باشد
وقتي مراتب معنوي عارف به كمال رسـد، تمايـل او صـرفاً بـه مطلـوبي گـردد كـه عـدم                   
وصالش حزن آورد، لكن حزن و اندوهي كه موجب دل شكستگي است و تقرب به هر مرحله از                  

اين چـه عـالمي، چـه       ! عجبا.  سروري كه موجد دل شكستگي است      وصالش سرور آورد، ولي آن    
تمايل و چه مطلوبي است كه هم بعديت و هم قربتش موجب انكسار دل اسـت، و حصـول هـر                     

 .هاي اليتناهي است مرتبه از سرور آن، نمايندة سرورها و نشاط
واقـع  رساند كـه در قـبض و بسـط     سالك واقعي در سايه تزكيه نفس خود را به مقامي مي    

اي را به كمال مطلوب و مقام شامخ انسـانيت برسـاند،              چه وقتي خداوند متعال بخواهد بنده     . شود
 .»واهللاُ يقْبِض و يبسطُ و ِالَيهِ تُرْجعونَ«دهد  او را در قبض و بسط سير مي

سالك به هنگام مطالعه اعمال خود و توجه به عيـوب خـويش، خجـل و محـزون                  
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. شود نمايد، بدين جهت بدان قبض اطالق مي ف و وظايف را جستجو مي گردد و تكالي    مي

پـس از انجـام وظيفـه بـه         , ولي در بسط كه مقام اعطاء فيض الهي براي افناء نفس اسـت            
گيـرد و سـر كـون و      رضاي حق، موفق به انبساط و سرور و عروج روحي شـده اوج مـي              

 .ايستد مكان مي
 :سرور را سه درجه است

 اول حزن حاصـل از      :كند  اين سرور سه حزن را برطرف مي      .  ذوق است  درجة اول، سرور  
 .سوم حزن حاصل از وحشت تفرق. دوم حزن حاصل از ظلمت جهل. خوف انقطاع

اين سرور، حجاب علم را مرتفع و رقّ تكليف را منقطع، و           . درجه دوم، سرور شهود است    
 .كند اختيار را از سالك نفي مي

 اين سرور، وحشت را از سـالك محـو و روح سـالك را               .درجة سوم، سرور اجابت است    
 .كند شاد و او را به باب مشاهده نزديك مي

سالك مادامي كه به ذوق نرسد، خوفي در دل دارد كه مبادا به مقصد نرسد و دولت وصال             
گردد كه سالك به تهذيب و تزكيه نفـس پـردازد، كسـب               وجود خوف سبب مي   . بدو روي ننمايد  

خوف مأموري است كه پيوسته مراقب حال سالك است تا او از طريـق       . يل كند فضايل و طرد رذا   
. دهـد   وقتي خوف مأموريت خود را انجام داد، جاي خود را بـه ذوق مـي              . صواب منحرف نگردد  

وقتي سرور ذوق حاصل شد، حزن ناشي از خوف انقطـاع و ظلمـت جهـل و وحشـت تفـرق را                     
 .سازد مرتفع مي

علم گرچه وسـيلة كمـال اسـت        . هود رافع حجاب علم است    چنان كه اشاره شد، سرور ش     
تـرين و شـديدترين موانـع و          حجـاب علـم از سـخت      . ولي در نهايات براي سالك حجابي است      

 .تواند اين مانع را از پيش پاي سالك بردارد حجب است و تنها شهود مي
كـه حقـايق را   بايد بدانيم هيچ چيز براي حقايق حجاب نتواند بود مگر پردة پندار و خيال            

اطالع بر حقايق قرآن بدون ترقي روح انسان از نشئات طبيعت و وهم و خيـال و    . سازد  مخفي مي 
انسان كامل در فنـاي ذاتـي، آثـار    . پذير نيست   سپس از آنجا طيران به مقام شامخ عقل الهي، امكان         

فْنيخدا نيستكند نه علم خود را، در آن مقام علم او جدا از علم فيه را مشاهده مي م . 
وقتي سالك به شهود رسيد، نور مشاهده حجاب علم را مرتفع سازد و مقـام علـم                 

. گردد و در ثاني از خود علـم         مرتبة اول از آفت عجب علم راحت مي       . نزد او محقر گردد   
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خالصي او از آفت علم وقتي است كه بفهمد علم وسيله است نه مقصد، چراغ راه اسـت                  
 .اند را مقصد و غايت اتخاذ كردهنه منزل، ولي غالباً علم 

رٌ »اند   اين كه گفته  . اگر سالك بدون علم راه رود، به ضاللت افتد         اَكْبـ حِجاب وقتـي  » اَلْعِلْم
است كه سالك علم را مقصد پندارد و آن را وسيله مقاصد سوء خويش قرار دهد و بدايات را بر                    

 است كه مقصد اتخـاذ شـود و وسـيله           به عبارت ديگر، علم وقتي حجاب اكبر      . نهايات حمل كند  
و نيز وقتي است كه سـالك در نهايـت بـدان تكيـه     . مقاصدي باشد كه موجب تقويت نفس گردد  

 .گاه سالك بايد شهود باشد نه علم، عيان باشد نه خبر كند، در نهايات تكيه
هركـه را شـرايط مملوكيـت       . يكي ديگر از آثار سرور شهود، سلب اختيار از سالك اسـت           

مملوك كسي است كه در مقابـل مالـك ازلـي اختيـاري             . تر، او را برخورداري از وجود بيشتر      بيش
ولي اگـر سـالك قبـل از ورود بـه مقـام             . نداشته باشد و او در اين صورت مجبور است نه مختار          

ايـن  . شهود، طريق جبر اختيار كند راه خالف پيش گرفته كه منجر به ضـاللت و گمراهـي اسـت            
شود كـه او از     وه بر اين كه سالك را در راه سلوك متوقف خواهد كرد، سبب مي             عقيده و نظر عال   

 .ترقي و تعالي بازماند
برخالف گمان برخي، مملوك در انجام امر مالك مختار نيست، زيرا اگر او اختيار در ترك                

كساني كه هنوز راهي طي نكرده و مملـوك نيسـتند، نبايـد دم از بنـدگي                 . داشت مملوك نبود    مي
 .ندزن

 از لـوازم    رود، اختيـار هـم كـه        طور كه سالك رو به كمال مي        در طي مقامات سلوك همان    
سـالك  . اظهار وجود، مستلزم ابراز من و ماست      . شود  تبع از او گرفته مي    اقتدار و تشخص است بال    

تا از من و ما نگذشته هنوز هستي اعتباري او باقي است، از اينرو سالك براي فرار از مـن و مـا و             
 .ستي اعتباري، سلب اراده و اختيار را طالب استه

. غشاوه غفلت را از بصر بصيرت ما بگشاي، و هرچيز را چنان كه هست به ما بنماي                ! الهي
دل را آئينـه    . نيستي را به ما در صورت هستي جلوه مده و نيستي را بر جمـال هسـتي پـرده منـه                    

ي و مهجوري همه از ماست، مـا را         محروم. تجليات جمال خود قرار ده نه علت حجاب و دوري         
 .به ما مگذار و ما را از ما رهايي كرامت فرما

 

 جمع، سرّ فناء
جمع هم متضمن معناي مصدري است به معني گرد آوردن و فراهم نمودن، و هـم                
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جمع مفرد اسـت و جمـع آن،        . متضمن معناي اسمي است به معني جماعت و گروه مردم         

 .باب، اشاره است به حق بدون خلقاما جمع در اين . باشد جموع مي

در . سالك تا در راه است با دو موضوع متضاد روبرو است، يكي تفرقـه و ديگـري جمـع                  
 .بيند و در جمع، جمع در راه، خلق را جدا از حق مي. راه، در تفرقه است و در منزل، در جمع

كند اشـاره را   يسازد تفرقه را و قطع م جمع عنواني است براي مقامي كه آن مقام ساقط مي    
دارد او را از      دارد از آب و گل، سالك را بعد از حصول تمكين و نفي تلوين، و بـر مـي                    و دور مي  

 .كند از او اعتالل را شهود دوئيت و نفي مي

گـردد و سـالك از روي آب و خـاك             شود و اشاره قطع مي      پس در جمع، تفرقه ساقط مي     
در اتاقي كه نور تمام فضاي آن را روشن كرده است، . يابد خيزد و از شهود شواهد رهايي مي برمي

مقام جمع، مقام بسط نور واجب است، نـور  . اشاره به يك نقطه از نور به طور مجزا ممكن نيست 
 .«اَهللاُ نُور السمواتِ والْاَرضِ«كند  واحدي كه تمام قلب و روح را احاطه مي

جان علوي ما از آب و گل و . تنسبت آب و گل مربوط به تن خاكي و عنصر طبيعي ماس    
اما اكثر مردم در تلوين و تلون هستند و هر دقيقه بـه             . خاك به وجود نيامده و نسبتي با آنها ندارد        

 .آيند رنگي در مي
تلون يعني از رنگي به رنگي و از حالتي بـه حـالتي   . سالك بايد از تلون پاك و مبرّي باشد 

. سد، از ظهور عوارض و بروز حوادث تغيير حالت دهـد          نفس تا به تمكّن و استقامت نر      . درآمدن
تر شود، تلون او كمتر و تمكن او بيشتر گردد و در سـير بـه جـايي                    سالك هر قدر به حق نزديك     

 .رسد كه از تلون در او اثري باقي نماند
در مقام جمع، تلوين و تلون نيست و نفس از ظهور عوارض تغيير حالـت ندهـد و صـفا                    

 :ا درجاتي استصفا ر. حاصل كند
صفاي علم راه سرور را هموار و حـد سـير را   . اول ـ صفايي است كه از علم حاصل شود 

 .كند مشخص و همت قاصد را تصحيح مي
سالك در اين صفا به حالوت مناجات رسيده و شاهد حقيقي را . دوم ـ صفاي حال است 

 .برد از دور مشاهده نموده و عوالم كون را از ياد مي
 نهايات خبـر را در  و,  است كه حظ عبوديت را در حق ربوبيت درج اتصالسوم ـ صفاي 

 .سازد بدايات عيان غرق، و خست تكاليف عبد را در عزّ ازل، منطوي مي
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  :جمع را درجاتي است

 اول ـ جمع علم

 دوم ـ جمع وجود

 سوم ـ جمع عين

لي و شـواهد    علـوم اسـتدال   . جمع علم با فناء علوم استداللي و شواهد است در علم لدني           
آثاري هستند از مصنوعات كه ساختة دست بشر است، ليكن علـوم لـدني، علـم حـق اسـت كـه                      

 .شود واسطه به محل قابل افاضه مي بي
جمع وجود با فناء آثاري و وجودي سالك است در وجود حق تعالي، به وجهي كه مفهوم                 

 .مسمي استاشاره به نهايت اتصال ممكن نيست، اسم بدون . اتصال منتفي گردد
جمع عين با فناء ذات و كليه آثار و صفات ممكن است، به طـوري كـه از ممكـن اسـم و          

مقام جمع آخرين مسير سالك است كه در اين مسير، سالك مشـرف بـه بحـر                 . رسمي باقي نماند  
 .توحيد است

سالك در اين مقام كه انقطاع از ماسوي او را حاصـل شـده، وارد عـالم انـدرون گشـته و                      
 اندرون كه جاذبة خداست، چنان او را مجذوب كرده كه از كمند دنيا و عقبي رسته اسـت،                   جاذبة

وصف حال ممكن   » لَم يكُنْ «وصف ذات باريتعالي و     » لَم يزَلْ «. رسيده است » لَم يزَلْ «به مقام نور    
 .ذات كبريايي متصف به ازليت و ابديت است، و ممكن محكوم به عدم و فناست. است

جهت ملـك او محكـوم      . جهت اول ملك، جهت ديگر ملكوت     : ا دو جهت است   ممكن ر 
، ملك را بقـايي     »ما عِنْدكُم ينْفَد و ما عِنْداهللاِ باقٍ      «به فناست و جهت ملكوتي او متصف به بقاست          

اولي صـورت اسـت، ديگـري       . اولي ملك، ديگري ملكوت   : پس ممكن را دو جهت است     . نيست
. اولي برون است، دومـي درون     . دومي غيب , اولي شهادت . يگري معني اولي لفظ است، د   . سيرت

در اولي انجام امري نياز به زمـان و مكـان           . در اولي محدوديت است، در دومي محدوديت نيست       
 .دارد، در ديگري زمان و مكان مطرح نيست

بقاء مشهود در فنـاء شـهود       . بقاء معلوم در فناء علم است     : بقاء را نيز مراتبي است    
اول فناء علم است كه بايـد     .  است »لَم يكُنْ «در انسان به فناء     » لَم يزَلْ «بقاء صفت   . ستا

ً صورت گيرد نه وصفاً       . عياناً فاني شود نه علماً     ً و  » لَم يكُنْ «. فناء شهود بايد وجودا محوا
 .حقاً اثبات شود» لَم يزَلْ«
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. كند در مسير خود با آنها برخورد ميعنوان فناء و بقاء دو موضوع متقابل هستند كه سالك 
از عـدم   . دهـد، بقـاء     دهد، فناء و اموري را كه به خدا نسـبت مـي             اموري را كه به خود نسبت مي      

 اگر اين همه مظاهر وجود تحت اشـعة         .انتساب به حق، فناء و از انتساب به حق، بقاء حاصل آيد           
 .»كُلُّ شَيءٍ هالِك اِالّ وجهه«! وندگرفتند، چرا بايد محكوم به فناء ش خورشيد ازلي قرار مي

تا هستي سالك بر جاست، آئينه دل او از لوث دوئـي و غبـار اغيـار هنـوز پـاك نشـده و                        
دارد، او از مشـاهدة       تلويث به لوث تعين و هستي، او را در اسارت قيد مشتهيات نفساني نگه مـي               

 .حقيقت محروم است

الب حقيقت و دولت حقيقـي هسـتند نـه مجـازي،            از اينرو بزرگان و عارفان كه هميشه ط       
دولت مستعار كه به ناچار مسترد گردد، مربوط به امري است خارج از ذات انسان كه                : فرمايند  مي

 .دولتي شايسته التفات است كه عين ذات انسان بوده و از آن انفكاك نپذيرد. سرانجام در او نماند
 

 صدق، رمز وصال

ل شود، چه انسان مخلوطي است از خيـر و شـر و صـحبت،               وصلت از اتّباع عارفان حاص    
بر اثر صحبت و همنشـيني، صـفات        . انگيزد  محركي است خارجي كه خصوصيات دروني را برمي       

  .دروني انسان بر وفق اوصاف همنشين در ظهور آيد، نيك باشد يا بد

بـه زر و سـيم   تواند مـس و قلـع را          كيميا يعني اكسير يا مادة مكمل، به عقيدة پيشينيان مي         
بدين جهت كالم عارفان را كه مايه تبديل ذمـائم بـه حمائـد اسـت، بـه كيميـا تشـبيه                      . مبدل كند 

 .اند كرده
عارف كامل كسي است كه از صفات بشري رهيده و بـه صـفات و اسـماء الهـي متصـف                     

البته اوصاف مظهر صفات حق يا لطف و قهر در وجود عارف به نحو تعاقب ظاهر گـردد،                  . گردد
ولي بر خـالف آن حـق       . او در حال و آن واحد به دو صفت متصف و مظهر دو اسم نتواند بود               و  

شود و به سـبب جامعيـت ذات، در           تعالي كه اوصاف او نسبت به صفات هرگز منفك و جدا نمي           
 .همه حال به صفات لطف و قهر متصف است

ف را با نور كالم عارفان سبب تخليه و تحليه و تجليه است، چنان كه اگر نور ضعي
قوي اتصال روي دهد قوي گردد، كماالت استاد عارف نيز به نسـبت قابليـت و اسـتعداد                  

 .سالك در او ظاهر گردد
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 :وصلت و راه يافتن به دو راه ميسر است

يكي نسبت و مناسبت، چنان كه بين عاشق و معشوق و خويشاوندان اسـت كـه وسـيلتي                  
 محبت، ميان طالـب و       است كه در اين صورت     دمتجويي و خ    است نفساني يا طبيعي؛ و يا چاره      

اي اعم از اين كه درونـي باشـد يـا     زيرا هر حادثه. پيوندد مطلوب و خادم و مخدوم به حصول مي   
 .آيد خارجي، محتاج است به اسباب و آالت، و بدون آنها هرگز به وجود نمي

آالت احتيـاج   راه ديگر آن است كه طالب را طلب كنند كه در اين صـورت بـه اسـباب و                    
 .شكند نيست و اين كرم محض است؛ دعوتي است كه شرم طالب صادق بي وسيلت را مي

صدق، راستگويي و راستكاري و مطابقة خبر است با واقع از نظر منطق و علـم معـاني، و                   
به عبارت ديگر، چنان باشـي كـه   . نزد عارفان برابر بودن ظاهر و باطن و موافقت زبان و دل است       

 .يا چنان نمايي كه هستي، نياميختن احوال به مداخلة نفسنمايي  مي
صدق، هر حقيقتي را گويند كه به كمال ممكن خـود رسـيده و نصـيب خـود از تماميـت                     

 :وجود استيفاء كرده باشد، و صديق كسي است كه
 .اول ـ سير در طريق حق كند بي آن كه به ريا و غرض ديگر مشوب باشد

 .ي حق نداند و در خود همواره كمي و كاستي بينددوم ـ زندگي خود را جز برا
بدين معني كه در بدايت كـار، ادراك و عمـل او،   . بين باشد سوم ـ در معرفت خود راست 

 .در وسط احوال او، در نهايت وقت او موافق رضاي حق باشد
وقت آن است كه جز حق در آن نگنجد و آن، يا سبك است چون برق، يا پاينده است، يا                    

آنچه پاينده اسـت، شـاغل و مشـغول         .  آنچه سبك است چون برق، غاسل و شوينده است         .غالب
 .آنچه غالب است، محو و نابود كننده است. دارنده است

 اولي سبب شود كه دنيـا       .اولي از فكرت زايد، دومي از لذت ذكر آيد، سومي از نظر خيزد            
آخرت بگـذرد تـا حـق معـاين         دومي سبب شود كه از      . را فراموش كند تا ذكر عقبي روشن شود       

سومي سبب شود كه از هر دو عالم بگذرد و آئين و رسوم بشريت نابود كند تـا غيـر حـق                      . شود
 .باقي نماند

پس وقتي علم و ادراك به چيز     . ادراك حكم مدرك دارد و علم صفت معلوم به خود گيرد          
، پست و فرومايه است     شريف تعلق يابد، شريف است و اگر به چيز خسيس و فرومايه تعلق يابد             

 .و صاحب اين ادراك، فاقد صدق و صفاست
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صـدق در افعـال، يعنـي    . صدق در اقوال يعني موافقت دل و زبان       : صدق را درجاتي است   

صدق همت يعني دل سـالك      . صدق در احوال، يعني كمال توجه دل به حق        . وفا به اعمال شرعي   
صـدق، فنـاء و نيسـتي       : انـد   و نيز فرمـوده   . هدگيرد، انصراف از آن او را روي ند         به آنچه تعلق مي   

است از خود و آثار خود، يعني خود را نبيند و كار و كوشـش خـويش را هـيچ شـمارد، در ايـن                         
 .صورت فناي فعلي و ذاتي او را حاصل آيد و وجود او وسعت پذيرد

اند كه محـدود اسـت، در ظـرف محـدود آب معينـي                  وجود انسان را به ظرفي تشبيه كرده      
گير شود، وجود انسان نيز محدود است و منابع وصـول معرفـت بـا آن در حـواس، محـدود                     جاي
. پذير اسـت    مقصود آن كه مبادي معرفت، چه به اعتبار ظرف و چه به اعتبار علم، نهايت              . باشد  مي

پذير اگر خود را از اغراض نفساني به وسيله مجاهدت پاك سازد، بـه علـم                  ولي اين وجود نهايت   
پيوندد و از پليدي و اغراض نفساني به          حوض آبي است كه به دريا مي      .  متصل شود  نهايت حق   بي

پذير چنان قـدرت و وسـعتي پيـدا كنـد كـه مقـام                 در اين صورت، اين وجود نهايت     . ماند  دور مي 
 .اطمينان و خالفت او را حاصل آيد

ب نـدارد؛  نفس مطمئنه، جاني است كه خدا را به حد كمال شناخته و آني از ديدار او شكي       
در اين مرتبه   . يا جاني است كه به حق پيوسته و در جايگاه امن و دور از فناء مسكن گزيده است                 

است كه حالت اطمينان و آرامش و يقين بر وجود سالك مسـتولي گشـته و مقـام خالفـت او را                      
 .حاصل آيد

 

 وصال، فناءِ تعينات
 چنـد چيـز تركيـب يابـد كـه           كل در اصطالح منطقيان و فيلسوفان آن است كه از مجموع          

هركدام را جزء نامند، لكن در تعبير عارفان ذات حق تعالي است در مرتبة واحديت و بـه اعتبـار                    
جزء، مقيد و وجود متعين است و حق تعالي كل تمام آفرينش اسـت، زيـرا هـر                  . جامعيت صفات 

 .اي از مراتب خلقت، مظهري است از مظاهر او مرتبه
اما عاشـق جـزء كـه بـه         . باي مطلق، يعني خدا را دوست دارد      عاشق كل كسي است كه زي     

بنـدد او از لـذت        چيزي يا شخصي و يا جنسي بخصوص كه جزئي از زيباي مطلق است، دل مي              
 .نصيب است جمال زيباي مطلق محروم و بي

 هر جنبشي آلودة غرضي است مگر عشق، آن عشق كه به حـق باشـد يعنـي عشـق                   
كسي كه تنها دلدادة گل است از ذوق        . حرمان از كل است   كل، ولي عشق به جزء مستلزم       
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 .نصيب است آواز بلبل محروم است، و كسي كه دلباختة صورت است از لذت معني بي

معني در صورت، ظاهر شود ولي به هر حال صورت، محـدود اسـت ولـي معنـي از هـر                     
ي است ولي آن  اگرچه صورت، مظهر معن   . كند  جهت نامحدود است و در صور گوناگون جلوه مي        

 نزديـك اسـت بـه       .دهد و شامل جميع شؤون و اطوار معني نيست          را آنچنان كه هست نشان نمي     
عالوه بـر   . معني از آن جهت كه معني در آن ظاهر است و دور است از آن، زيرا كه محدود است                  

چـون و     اين ظهور معني در صورت، شامل احكام و لوازم صورت است، بدين جهت حقيقتِ بـي               
. يـد   آ  تا معني از مرتبة اطالق و تنزه خود تنزل نكند به صور در نمـي              . و پاك از آاليش نيست    چرا  

افتد و شكل درخت دارد، انعكاس معني در صورت نيز چنين است ولي               عكس درخت در آب مي    
 .از عكس درخت، ميوه نتوان چيد و در ساية آن نتوان نشست

وجودات در حد خود كمال و جمالي دارد        جهان لبريز از زيبايي است و هر موجودي از م         
 .گر نيست، ولي هريك از اينها جزئي از زيبايي مطلق است كه در ديگران جلوه

عاشق جزء، جمـال را تنهـا در يـك          . عاشق كامل كسي است كه عشق به جمال كل ورزد         
 .مند است بيند، او از لذت محدود و ناقص بهره چيز و يك صفت مي

عاشـق جـزء، نـادان وخـام        . در معرض زوال است و پايدار نيست      دليل ديگر آن كه، جزء      
 اين عاشـق ماننـد غريقـي        .بندد كه زوال، صفت ذاتي اوست       است و به اميد بقاء دل به چيزي مي        

زند تا خويش را به سـاحل كشـد؛           است كه از ترس جان دست به هر گياه و خس و خاشاكي مي             
انند بنده و مملـوكي اسـت كـه حتـي بـر امـور            جزء در تصرف كل، م    . آرزويي غلط و اميدي تباه    

 .كند كه مطلوب كل است و به مراد عاشق نتواند بود جزء، آن مي. خويش نيز قادر نيست

چون مقيد مظهر مطلق است، پيوسته به او اسـت لكـن ايـن مطلـب ممكـن اسـت سـبب                      
اي جمـال     هخبران باشد، يعني عشق به جزء را عشق به كل پندارنـد؛ چنـان كـه طايفـ                   گمراهي بي 

غافل از اين كه خـار و گـل بـه هـم             ! اند  پرستي را برگزيده و آن را يكي از اصول حقيقت دانسته          
نگرد و به جـاي     كس به اين دو يكسان نمي       اند، ولي هيچ    اند و هر دو از يك درخت روئيده         پيوسته

 .بويد خورد و نمي گل، خار نمي

لكن از جهـت تعـين و تقيـد         مقيد از جهت اين كه مظهر مطلق است بدو پيوسته،           
. منفصل از اوست، وگرنه هيچ مقيد نبودي و همه مطلق بـودي و كثـرت وجـود نداشـت                  
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همچنين هر معلولي مشابه علتي است كه از او به وجود آمده، و از جهت ديگـر جـدا از                    
 .شود اوست كه نام معلوليت بر او اطالق مي

دو متصل، و از جهتي كه پـاي بسـت          بنابراين مقيد و جزء از جهتي كه مظهر مطلق است ب          
رسد تا نفس تعين را از خويشتن         هيچ سالك به مطلق نمي    . تعين و تقيد است، از او منفصل است       

 .محو ننمايد، و نيز عشق به متعين ديگرْ بند به بند افزودن و رنج بر روي رنج نهادن است

ت اطالق متصـف  حقيقت سلوك آن است كه مقيد از خود برهد و به مطلق رسد و به صف           
پرستش صورت، تعلق به مقيد است و توقف و درنگ در اين مقام، سالك را مانع اسـت از         . گردد

 .رسيدن به مرتبة اطالق

وجهي بـه اطـالق كـه آن،        : وجود حقيقي، يگانه و واحد است و حقيقت را دو وجه است           
ك حقيقـت   حـق و خلـق يـ      . وجود حق است و وجهي به تقييد و تعين، كه آن وجود خلق است             

 .است و كثرت، ظهور مرتبة اطالق در مراتب تقييد و تعين است

و ظهـورش در حـد      » اَلْبـاطِن »بنابراين خداوند متعال در حد ذاتي خود، موصوف به اسم           
 وقتي سالك از خود و صـفات خـود فـاني            .است» اَلظّاهِر«مراتب تقييد و تعين، موصوف به اسم        
 .گر شود  واحد جلوهگشت، تقييد و تعين برخيزد و حقيقت

سـفيران حـق حضـرات انبيـاء        . سالك تا نقش تعينات را به كلي محو نكند به مطلق نرسد           
اند كه راه شكستن اين بندها را به مردم بياموزند و مقيد را بـه   عليهم السالم براي اين مبعوث شده 

 .و بيهوده بودمطلق رسانند، اگر پيوستگي از جهت تعينات كافي بود، بعثت انبياء امري عبث 

اگر اتصال از جهت تعينات كافي بود، همت انبياء دربارة اصول تعليم و تربيت و تهـذيب                 
بزرگان . رفت، در صورتي كه بر خدا فعل عبث روا نيست           و تصفيه اخالق امري غلط به شمار مي       

 .اند تهذيب و تصفيه اخالق را در تقويت روح و عقل و ظهور عشق الهي شرط الهي دانسته

. آورد  پذيرد و جان، آثار حيات را در قالب جسماني پديد مي            دن از تأثير روح، حركت مي     ب
عقل جوهري است مجرد از عالم غيب، و راه تشخيص مصلحت و مفسده را تا حدي بـه انسـان                    

ماند و هرآني شـكلي و رنگـي          آموزد، ولي عشق محرك عالم هستي است كه بر يك حال نمي             مي
انگيـز بـه      هاي شگفت   قراري  جان عاشق الهي، حاالت عجيب و غريب و بي        گيرد و در      به خود مي  
 .آورد وجود مي
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هر علمي كه مربوط به امور دنيوي اسـت،  . علم تابع معلوم است و حكم معلـوم را دارد   
شود مگر علم سـلوك       غايت آن انتظام امور خارجي است و هنگام مرگ از آدمي گسسته مي            

گردد و او را از خودبيني        ن سالك است و هرگز جدا نمي      يا علم حال و عشق، كه صورت جا       
 .رهاند مي

خودبيني مانع وصول است، زيـرا مـرد خـودبين از ديـد حاجـت و نقـص معنـوي خـود                      
شرط آرايش به صفات كمال و اوصاف الهي، فـاني        . بيند  محجوب و كور است، او حقيقت را نمي       

 را كـه از خـود رسـته، تشـبيه           شخص محو در جمال و كمال حـق       . شدن از خود و خودي است     
گيرد و موج دريا او را از سـوئي        اي كه در دريا افتد، او در سطح آب دريا قرار مي             اند به مرده    كرده

همچنين كسي كه در درياي وحـدت  . دهد، حركت او همان حركت درياست به سوئي حركت مي   
ي كـه بـه دانسـتن چنـد         مدعيان. گردد، فعل او فعل خداست      غرق شود، به صفات الهي متحلّي مي      

افكنند خود را عالمـة   مبحث لفظي و نام چند راوي و ناقل خبر و مسائل شرعي، باد در آستين مي 
. دهر پنداشته و توجهي به حقيقت ندارند، اين همه نشانة غرور و خودپرستي و خودستائي اسـت                

 .اين راه، طريق بحث نيست، طريق شكستگي است، راه حال است نه قال
لب معني است و معني، هيئتي است كه بر فكر عارض شـود، و فكـر هركسـي بـه                    لفظ، قا 

تـوان گفـت كـه شخصـيت هركسـي در             از اينرو مي  . نسبت كيفيات نفسي و حاالت قلبي اوست      
ز  سخن عاشق، عشق و اشتياق را جلوه دهـد و نيـز ا  . سخن او پنهان و به تعبير ديگر آشكار است     

 .جهد سخن عاشق بوي عشق مي
شود، زيرا هر فعلي كه بر نفس و قلب           ه معني، بدون شكستن صورت حاصل نمي      وصول ب 

تا صفات و اوصاف فعليت پيشين بر جاست و سـالك           . شود داراي حكم خاصي است      عارض مي 
پس سالك كمال طلب تا صورت نشكسته و در بند . آيد بدان تعلق دارد، به فعليت الحق نائل نمي

 . نتواند نهادپرورش تن است، به عالم جان قدم
مقصود از شكستن صورت، خودكشي و ضعيف و ناقص نمودن جسـم نيسـت كـه             

. اين از طريق محمديان بيرون است، بلكه مراد همان موت ارادي و افنـاء تعينـات اسـت                 
سالك تا بدين مقام نرسد و ترك تعلق نكند كه به منزلة ريخـتن شـكوفة درخـت اسـت،                    

رود، هليلـه و       در دهان خرد نكنند به خورد بـدن نمـي          نان را تا  . آيد  ميوة معني پديد نمي   
برند، اين    دهند و سپس به كار مي       كوبند و تركيب مي     شكنند و مي    چند داروي ديگر را مي    

 .شود همه نشانة آن است كه بقاء بدون فناء حاصل نمي
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آن زيبايي كه در اجـزاء جهـان        . جهان از حسن و جمال سرشار و لبريز است ولي محدود          

كران جمال لم يزلي، كه از فرط پري و كثـرت تـاب               اي است از زيبايي پهناور و بي        ينم، قطره ب  مي
 .مستوري ندارد

به دليل حديث شريف قدسي، ذات حق گنجي نهان بود، خواست آن گنج را بر مال كند و                  
يزلـي را بـه ديـدة دل          بر صحرا نهد و هرآني متجلي باشد، تا اهل دل آن زيبايي مطلق جمـال لـم                

بنابراين سالك بايد دل به جمال غير حق نبندد و رخش همت به سـوي جمـال و كمـال                    . بنگرند
 .مطلق بتازد

شهود علم حق، سالك را فاني سازد و كسي كه وسعت علم و احاطة اشراف حق تعالي را                  
توان گفت كه شهود علم و كمـال        . دريابد، او به علم و معرفت محقر بشري خويش فريفته نگردد          

لك را در خود فاني سازد، چنان كه قطره در دريا و روشني چـراغ در روشـنايي و فـروغ                     حق، سا 
 .خورشيد

زيـرا  . كسي كه جمال و كمال حق را شهود كند، در پرتو آن جمـال و كمـال فـاني گـردد                    
او مانند عاشقي اسـت كـه   . ظرفيت و استعداد بشر در قبال پرتو جمال مطلق تنگ و محدود است  

در . ار وصال به روز آورده و در شرار عشق سوخته، او تشـنة آب وصـال اسـت         ها را در انتظ     شب
خبر از در درآيد و جمال خويش  اين حال نوميد نشسته و تنها سر بر زانو زده كه ناگاه معشوق بي  

بدو نمايد و اشك از رخسارش پاك گرداند و دست مهر بر سر خاك آلودش مالـد در ايـن حـال          
 .ماند ، واله و حيران ميعاشق خود را فراموش كرده

تازنـد و سـر بـر آسـتان ارادت            اند كـه در وادي طلـب مـي          دلدادگان جمال لم يزلي چنين    
گدازند و سر بر زانوي مراقبه، چشم بر          نهند، و قواي جسماني در بوتة رياضت و مجاهدت مي           مي

ن همـان و نقـد   گشايند، تا كدام وقت و ساعت پرتوي از جانان بتابد، كـه تابيـد   دريچة عنايت مي 
 .هستي در باختن همان

اين فناء و نيستي، اثر و حكم تجلي است كه كوه طور با همه زفتي تاب آن نياورد، همـين                
فَلَما تَجلّـي   «اي خورشيد جمال قهاري بر آن پرتوي افكند، بر شكافت و از هم گسيخت                 كه لمحه 

 .»اًربه لِلْجبلِ جعَله دكّاً و خَرَّ موسي صعِق
اند، عبـارت اسـت از        كمال انقطاع از ماسوي كه بزرگان آن را شرط وصول دانسته          

كمال انقطـاع  . خروج از خود، خروج از هستي و ماسوي، اتصال به حق و گسستن از غير   
همة حضرات انبياء و اوصياء را صعقه جالليه فرا گرفتـه           .در اثر حصول صعقة جالليه است     
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. ها و فشـارها و سـوز و گدازهاسـت           الء به دردها و گرفتاري    است، كه در حقيقت همان ابت     
را بـه   » قاب قَوسينِ «ظاهراً  .  احراز نگردد  »قاب قَوسينِ اَو اَدني   «بدون حصول صعقه جالليه، مقام      

اند، اما در واقع در دايره كه داراي دو كمان كامل اسـت،               اندازة دو كمان مانده به خدا تفسير كرده       
يعني فناء در خود و بقاء در حق و » قاب قَوسينِ«بنابراين مقام . اي نيست ان هيچ فاصله بين دو كم  

 . يعني فناء مطلق و وصال مطلق»اَو اَدني«

چون سالك صورت را شكست و تعينات بريخت، نور ذاتي حق كه مجموع انـوار جميـع                 
احدي الذات است و بـه ذات       چنان كه خداي تعالي       هم. كند  اسماء و صفات است بر او تجلي مي       

چنين حواس ظاهري و باطني سالك صـفت يگـانگي بـر              خويش عليم و سميع و بصير است، هم       
كند، بدون اين كه حـواس        شنود و لمس مي     بيند و مي    گيرد، چنان كه انسان در خواب مي        خود مي 

ذارد و به نـور     گ  در اين مقام است كه او به عالم موحدين حقيقي قدم مي           . ظاهري او در كار باشد    
 .گردد نظر الهي ديدگان دلش روشن مي

پير كسي است   . البته اين موفقيت بايد به ارشاد و رهبريت پيري يا استادي كامل انجام يابد             
.  اسـت  كه اين منازل را به قدم مجاهدت پيموده و آفات و عقبات هر منزلي را باز يافته و شناخته                  

افـروزد تـا       عشق را در درون سالك مـي       رارت شوق و  رساند و ح    اوست كه سالك را به كمال مي      
انـد،     يا استاد را به فصل تابستان تشبيه كرده         اينرو اين پير   از. ميوة خام وجودش به سبب آن برسد      

اند كه مختصـر بـرگ معرفـت را از درخـت              خبر و عادي را تشبيه به فصل پائيز نموده          و استاد بي  
ر كامل، پير سال و ماه نيست، بلكه بخت جواني است كه اين استاد و پي  . ريزد  هستي رهرو فرو مي   

 .بخشد هر روز نيرومندتر گشته سالك را سعادت مي
 

 ورود طيب الهي و وصال

 چنان كه عاشق .محفل مشاهدت، جايگاه مخموران خمر عشق و عاشقان دل سوخته است
در حقيقت عاشق   . دكند، معشوق نيز به عاشق خود نظر افكن         به ديدة دل به جمال معشوق نظر مي       

 .تر از توست اصلي اوست، تو معشوق و محبوبي و او بر تو عاشق

دانـي كـه بـاالترين        الهـي مـي   . خواست عاشق اين است كه معشوق از او چيزي بخواهـد          
آنان نه دنيا خواهند نه عقبي، شكر اليتنـاهي كـه تـو عاشـقان               . خواستة عاشقان تو، وصال توست    

 .جز حب و عشق تو، در دلشان عشق ديگر نيست. اي رهانيدهخود را از قيد دنيا و عقبي 
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چنـين سـالكي را نـه در    . آري سالك طريق وصال، سالكي است كه مطيع فرمان حق باشد  

لباس جفا چـاك كـرده، لبـاس        . دل غباري نه بر پشت باري، نه در سينه آزاري نه با كس شماري             
او اول از همه با خود به صلح رسـيده و           . وفا پوشيده، از دو كون رميده و با معشوق آرميده است          

ترين طاعت و عبادت او ايـن   سپس با ديگران، اما آن سالكي كه هنوز با خود در قهر است، بزرگ           
 .است كه ابتدا با خود به صلح رسد

خـواهم بـا      من مـي  ! اي بندگان من  : رسد كه   از درگاه الهي مدام نداي غيبي به سمع دل مي         
رتان چيست؟ اي بندگان من بياييد با من صلح كنيد، بياييد توبه كنيـد              شما صلح و آشتي كنم، عذ     

در اين مقام خوف را كنار بگذاريد و همة         . پذير منم، هيچ نوميد نباشيد      توبه» اِنَّ اهللاَ يحِب التَّوابينَ   «
از رحمت مـن    . »ذُّنُوب جميعاً ال تَقْنَطُوا مِنْ رحمةِ اهللاِ اِنَّ اهللاَ يغْفِرُ ال        «وجودتان پر از نور اميد باشد       

توبه نصـوح كنيـد، بـه عـزتم سـوگند           . نوميد مباشيد، هرچه بوديد و هرچه هستيد نگران مباشيد        
 .زنم آمرزم و شرر عشق بر جانتان مي تان را مي همه

خداوند تبارك و تعالي، آن معشوق ازلي راه و رسم وصـال را بـه عاشـقان سـوخته دل و                     
آيا حديث موسي بر تو آمد آنگاه كـه         » هلْ اَتيك حديثُ موسي اِذْ رأي ناراً      «آموزد    ديرينة خود مي  

آتش را ديد؟ رسم است كه عرب آتش افروزد تا ميهمان گيرد، خدا نيز آتشي افروختـه تـا بـدان                     
 .جست كه خانه افروزد، اما آتشي يافت كه جان و دل سوزد كليم خدا آتش مي. ميهمان گيرد

مانند ميهمانان عاشق نيست، و هيچ ميزباني باالتر از آتش ميزبـان ازلـي              مقام هيچ ميهماني    
دهد كه اي سالكين و عارفين حق، خود را در آتش عشـق         او منتظر است و مدام ندا مي      . باشد  نمي
مـن پـرورش    » اِنّي اَنـَا ربـك   «ور سازيد، راه باز است نه مسدود، تا چنان كه به موسي گفتم                شعله

م، به شما هم گويم اي عاشقان من، من پروردگـار شـما و ميزبـان شـمايم و شـما                     دهندة تو هست  
 .ميهمانان من هستيد، اما به شرطها و شروطها

» كلَينَع پاي خود را به روي دو گيتي گذار، از قيـد دنيـا و عقبـي خـارج شـو، بـا         » فَاخْلَع
. د و وارد وادي مقـدس شـوي       دوست يگانه شو با دو گيتي بيگانه، تا كمال انقطاع ترا حاصل آيـ             

اگر مقدس شده بـه     , ظاهر خاك و آب و هوا و گل است        . اين وادي مقدس، وادي ظاهري نيست     
 .خاطر انسان كامل است

. اي عاشق ديرينه، اصل وادي مقدس در توست، اصل بيت مقدس در وجـود توسـت     
 شـنوي    مـي  كمال توجه به آن بيت خدا كن كه در خويشتن است، آنگاه اين نداي غيبـي را                



 353    فناء
 .»اِنَّك بِالْوادِ الْمقَدسِ طُوي«

بيا در ميهمانسراي ازلي قرار گير، آن آتشي كه خدا بر دل آن مرد الهي نهاد، بر دل تو نيـز                     
 «و اَنَا اَخْتَرْتُك فَاستَمِع لِما يوحي     «شنوي    در اين صورت تو نيز به سمع دل اين ندا را مي           . نهد  مي

تواني وارد عالم اسرار شوي و از محـارم اسـرار مـا               ترا برگزيدم، تو هم مي    گويد كه     به تو هم مي   
 .گردي

هزاران درود بر حال آن سالك عارفي كه تمايل و اشتياق قلب او به چنان مطلـوبي اسـت                   
هرچـه مراتـب ايـن دل       . كه هم هجران و هم وصـالش موفقيـت اسـت و موجـد دل شكسـتگي                

قلبي در حـد كمـال نشـمينگاه حـق تعـالي و محـل               . تر شكستگي باالتر، مراتب عرشيت او عالي     
 .استقرار تخت سلطنت خالق رحمان است كه انكسار آن در مرتبة اعلي باشد

ها خواستار وصالند، پس هجران چرا؟ آري اين قـانون مسـلم الهـي                ترديدي نيست كه دل   
نـان كـه    آ. است كه تا عاشق در اثر مشكالت دل شكسته و دردمند نگردد، وصال ممكـن نيسـت                

 .بدون استقبال از دردها و مشكالت جوياي وصالند، سخت در خطا و اشتباهند
. گرچه درد و بيماري انواع و اقسامي دارد، لكن هر درد و مرضي نصـيب هركسـي نشـود                  

بهرة خواص، دردي است كه در او تغييرات و تبدالت الهي ايجاد كند، به طوري كه از ماسوي اهللا 
چنين دردي مقام و مرتبة خـاص اعطـائي از ناحيـة حـق              .  به حق گردد   منصرف و كمال توجه او    

 .است كه مريض را تنها متوجه يك چيز نمايد و آن، انتظار ورود طبيب است
لـذا هـر مـريض منتظـر        . هر مرض نوعي طبيب دارد كه ديگري قادر به درمان آن نيسـت            

ار درد الهي شـده، در انتظـار        كسي كه به توفيق حق دچ     . طبيبي است كه واقف به معالجة او باشد       
 !طبيب الهي است كه ورود او همان و شفاي كامل همان

 برخي انتظارها رافـع     .ترين آالم و امراض جسمي و روحي، مسلماً درد انتظار است            سخت
درد انتظار الهـي ظـاهراً در رديـف آالم و امـراض،     . حجب است و بعضي موجب افزايش حجب      

چنـين دردي نعمـت عظمـي اسـت و          .  آالم قلبي و روحي است     لكن باطناً داروي شفابخش همه    
بنـابراين چـه    . ورود طبيب الهي، نعمتي باالتر كه اثرات او بسي بيش از درد و داروي انتظار است               

سعادتمند است آن صاحب دردي كه در حين انتظار، طبيب الهي به سراغ او آيد و او را به وصال                    
 .رساند

 امر است به دعا براي كرامت شفا، ولي در اينجا دعـا             در ساير آالم و امراض همواره     
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سـالكيني كـه بـه درد الهـي دچارنـد و دل سـوزان دارنـد، صـالح و                  . را كيفيت ديگـري اسـت     

زيـرا در تشـديد درد انتظـار،    . سعادتشان نه در معالجة درد كه در افزايش آن به حد كمـال اسـت          
ر تحقق پذيرد و در كاهش آن، وصـال بـه           توجه قلب به حق فزوني يافته و وصال در مراتب باالت          

اند كه كمال شدت درد انتظار، كمـال وصـال را             از اينرو بزرگان فرموده   . حداقل مراتب تقليل يابد   
 .آورد مي

ها و مشقات  بنابراين اي صاحبدل و اي طالب وصال، آمادة هجران باش، خود را براي رنج   
 كشيدند و دردهـا و مشـقات فـوق تصـوري را          ها  آماده ساز كه آنان كه به وصال رسيدند، هجران        

 .متحمل گرديدند
, اش مبشر الهي است كه اي عاشق        اما اين درد و هجراني ديگر است، هجراني كه هر مرتبه          

خسته مباش به راه خويش ادامه بده كه وصال نزديك است؛ و بدان هرچه اين درد بيشتر و تلخي          
 .تر تر و عالي تر، وصال نزديك هجران سخت
ول هريك از مراحل اين هجـران، هماننـد هريـك از مراتـب وصـالش، يـك مقـام و                حص

دهـد كـه اي سـالك         نكته باريك آن كه قبل از حصول آن، مبشري بشارت مي          . منصب الهي است  
 .طريق حق، ترا بشارت باد بر حصول و وصول يك منصب و مقام الهي و ورود طبيب الهي

واقف است به اسرار غيب، راضي است بـه آنچـه           آن طبيب الهي، عالم است به علم الهي،         
اسرار خدا در پيش اوست، او دليـل و برهـان حـق اسـت، او در وادي سـلوك               . خدا راضي است  

 .مشعل فروزاني است
گردد و بـه معالجـة امـراض روحـي            آن طبيب الهي و روحاني در اطراف و اقطار عالم مي          

هـا از روي مصـالح و         جزاي ايـن مـرهم    هاي اين طبيب شفابخش است زيرا ا        مرهم. مشغول است 
شود تا شـفاي كامـل او را حاصـل     حكم به هم تركيب يافته، روي زخم روحي محكم گذارده مي         

چـون ايـن    . هاي روحي كوري دل، كري گوش و اللي زبان باطني است            از جمله اين بيماري   . آيد
د آنچـه را كـه ديگـرن    شـنو  بيننـد، مـي   بيند آنچه را كه ديگران نمـي  مرضي شفاي كامل يافت، مي  

 .گويند گويد آنچه را كه ديگران نمي شنوند، مي نمي
آن معشوق ازلي به عاشـقان خـود نـدا در دهـد كـه ناراحـت و محـزون              , آري حق تعالي  

قَـد  «با تمام تجهيزات طبش آمـاده اسـت         » طَبيب دوار بِطِبهِ  «نباشيد، طبيب حاذق من اين جاست       
هراهِمم كَمها، داروها را با خودش آورده است مرهمهمة » اَح. 

تجهيزات را داغ كرده و گداختـه اسـت تـا آن            » و اَحمي مواسِمه  «اي دردمند بيا كه او      
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يضَع ذلِك حيثُ «. كن كند؛ طوبي به حال آن مريضي كه طبيبش او باشد       روحي را از ته ريشه     درد

يٍ   «.  كه درد توست   نهد  اين داغ را به جايي مي     » الْحاجةَ اِلَيهِ  مـبـر آن قلبـي كـه كـور       » مِنْ قُلُوبٍ ع
هاي باطني را كه كـر        و گوش » و آذانٍ صم  «نهد    است و مراتب بصيرتش ضعيف شده، بصيرت مي       

و هركه  » و اَلْسِنَةٍ بِكُم  «! است و ديدگان باطني را كه كور است، شنوا و بينا سازد؛ ديگر ترا چه غم               
و در جاهـايي كـه   » متَتَبع بِدوائِهِ مواضِـع الْغَفْلَـةِ  «ارد و الل است، گويا كند را قدرت بيان باطن ند   

هايي را كـه در حيـرت اسـت، او را از غفلـت و حيـرت و                    و مكان » و مواطِنَ الْحيرَةِ  «غفلت دارد   
ك و اِنَّ هللاِ تَبـار «سرگشتگي برهاند و با شراب طهور الهي سرمست كند؛ آن شـراب طهـوري كـه           

تَعالي شَراباً لِاَؤْلِيائِهِ اِذا شَرِبوا سكِرُوا و اِذا سكِرُوا طَرِبوا و اِذا طَرِبوا طـابوا و اِذا طـابوا ذابـوا و اِذا                       
 فَرْقَ بينَهم و    ذابوا طَلَبوا و اِذا طَلَبوا وجدوا و اِذا وجدوا وصلُوا و اِذا وصلُوا اتَّصلُوا و اِذَا اتَّصلُوا ال                 

بيبِهِمنَ حيب«. 
خداوند تبارك و تعالي براي دوستانش شراب مخصوصـي دارد كـه وقتـي از آن بنوشـند،                  

و در آن طـرب پـاك گردنـد و در پـاكي گداختـه و ذوب                 . مست شوند و بر اثر آن به طرب آيند        
وجـد درآمدنـد، واصـل    شوند، و چون گداخته شدند به طلب برآمده و به وجد آيند و چـون بـه     

گردند و اتصال دوست نصيب آنان گـردد، بـه طـوري كـه ديگـر بـين آنـان و حبيبشـان فـرق و                   
 .دوگانگي نباشد

آنان . آري اين شراب مختص اولياء است، مخصوص متعلمين برجسته مكتب ربوبي است           
د آنـان،   در. كه نه طالب شراب طهور عشق، كه باالتر از آن، خواهان شراب ديـدار سـاقي هسـتند                 

اي . شراب طهور مـا تـوئي     ! اي ساقي : خود طبيب و ساقي است و به زبان تفريد و تجريد گويند           
 .»حسبِي اهللاُ«جمال كل، اي جالل كل، شراب ما تويي 

عاشقي كه اين شراب را بر سر كشد و سرمسـت گـردد، ديگـر او را بيـداري و هشـياري                      
اين شراب است كه عاشق     . و بيدار حقيقي شد   آن بيداري و هشياري مجازي رفت، هشيار        . نيست

خـود  . را به مرتبة كمال طرب و سوز و گداز اندازد تا خرمن هستي خود را به كلي فرا بـاد نهـد                      
 .مجازي به ديار عدم شتابد و هستي حقيقي او را حاصل آيد

واَشْـرَقَتِ  «در اين هنگام، طلعت آفتاب معشوقي از برج طـالع بتابـد و بـه مقتضـاي         
عشق بر عقل پيروز شود و نيسـتي   . كل ظلمات بشريت را از ميان بردارد      » اَرض بِنُورِ ربها  الْ

عشق، قلم عزل بر منشور ايالت عقل كشد و عقل را پيـرو خـود گردانـد، سـپس                   . بر هستي 
عشـق الهـي يـا عقـل بـاطني          . »فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ  «رقم صفح بر جرايد جرايم او كشد        

 كشور غريب انساني گردد و رياض حقايق او را سرسبز و خرم گرداند و چمـن                  فرمانرواي
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 .اي هزاران گل بر دماند مرادش را از هر گوشه

داد، قابـل     وهم كه آنچه را ارائـه مـي       . اكنون تمام قواي بدن مطيع عشق يا عقل الهي است         
ه قضاياي احـوال نفـس      نظر كه مشغول توجي   . اعتماد نبود، اكنون به ترنم اقوال عشاق مترنم است        

حواس كه ادراكش هر دم به قانون ديگر بـود و           . پردازد  بودي، اكنون به ترتيب مقدمات وصال مي      
ذوق بسيطش در وادي ديگر، اينك همة مدارك خـود را برسـاز معشـوق راسـت گردانيـده و در                     

د، اكنـون   بصر كه ادراكش سطوح اجرام كثيفه و اضواء ظاهريه بـو          . برد  چنگ نوازش او به سر مي     
حاصـل و اطـوار       سمع كه دائمـاً در انتظـار اخبـار بـي          . نگرد  جز لطايف جمال و دقايق كمال نمي      

شم كه مشـغول استشـمام صـنوف و انـواع روايـح             . شنود  الطائل بود، اكنون جز نام معشوق نمي      
اعـوان و اعيـان مملكـت    . بويـد  خوش بودي، اينك جز نسيم خاك كوي مشگ بوي معشوق نمي     

 ظلمات هموم سرگردان بود، اينك در دولت معشوق و هنگـام سـلطنت او از ديجـور                  بدن كه در  
ماسواي حق رهايي يافته، عشق بر عقل الهي پيروز گشته و عاشق كـه خويشـتن را در حضـيض                    

ديد، اكنون در اوج دولت و عزت به دريافت امتيازات صـعوديه مفتخـر گشـته                  ذلت و محنت مي   
 .است

»    اِالّ ه اهللاُ ال اِلهاي كه سلطان سـالطين وارد خانـة          آيا آماده ! اينك اي عاشق دردمند حق    » و
اي فرود آيـد، آن خانـه را در حـد             دل تو گردد؟ اين رسم است كه چون سلطاني بخواهد به خانه           

نهـد تـا خانـه        كند، چهار بالش سلطاني مـي       آيد خانه را جاروب مي      فراشي مي . باال پاك نگهدارند  
ود سلطان عزت، بايد فـراش ال اِلـه از پـيش آيـد و خانـه دل را از خـس و                       براي ور . آماده گردد 

چهار بالش سلطاني بنهد، آب وفا زند، فـرش         . خاشاك معصيت به جاروب تفريد و تجريد بروبد       
رضا افكند، عود صفا در مجمرة والء بسوزاند تا معشوق بر دل عاشق فـرود آيـد و آن را عـرش                      

 .«فَتَبارك اهللاُ اَحسنُ الْخالِقينَ«عهد بر سرير سرّ تكيه كند معالي خويش قرار دهد و در مهد 
اكنون هنگام وصال است، معشوق از تُتُق جالل و جمال ظاهر شود و ديدة عاشق سـوخته           

االحزان سينه است، به جمـال يوسـف روشـن گردانـد و               و ديرينه را كه چون يعقوب ساكن بيت       
در ايـن   ! سـالكا . از غم به شادي رسد و از شادي به دولـت          االحزان به كمال او گلشن نمايد،         بيت

 !مقام عاشق با مشاهده جمال معشوق ازلي، حورا را چه كند، نعيم بهشت به چه كار آيد؟
وجد در واجد فاني شود، واجد در       . صبح يگانگي بدمد، آفتاب حقيقت طالع گردد      

ر مسـتغرق گـردد و      دل در ذكر مستهلك شود، سرّ در نظـ        . آن خورشيد محض فاني گردد    
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از دل نماند مگر نشاني، از سرّ نماند مگـر بيـاني، از جـان نمانـد     . جان در حق فاني شود  

 .مگر عياني، قطره به دريا رسد و ذره به صحرا
زبـان  . دل چه داند كه در جان چه لطايف است        . اند  زبان چه داند كه در دل چه تعبيه كرده        

دل زبـان   . د و سرّ در اخفي، در نور حق، به خدا رسد          در دل رسد و دل در جان، جان در سرّ رس          
!  سرّ جان را گويد اي جان خـاموش  !جان دل را گويد اي دل خاموش      ! را گويد اي زبان خاموش    

 !آن نور محض سرّ را گويد خاموش
تواني تكلم كني كه دل       ديگر اي زبان تو حق تكلم نداري، حق تكلم با دل است، وقتي مي             

سكوت و خموشي، شايسته است كه جان تكلم كنـد، اي دل            !  دل گويي اي دل    به زبان . اراده كند 
به عالم سرّ پا نهادي و به حضور سـرّ رسـيدي،            ! اي جان . تو حق تكلم نداري مگر به فرمان جان       

نگري، بـه سـمع    هرچه گويي به ارادة من است، به ديدة من مي   . اكنون گوينده منم  ! ديگر خاموش 
 .گوييشنوي، به زبان من  من مي

 اي بندة من تا حـال تـو         :خداي تبارك و تعالي ندا در دهد، يك منادي به زبان خدا گويد            
آري انسان كامل هرچـه  . شنيدم، اكنون وقت آن است كه من گويم و تو بشنوي گفتي و من مي   مي

اين از غيرت الهيت بر سرّ فطرت است كه هر عضو ظاهري و بـاطني را  . گويد به زبان خدا گويد    
نـه ايـن كـه هـر عضـوي هـر       .  رسيدن به سرّ خود آفريده و مكلف گردانيده كه به او رسـد        براي

حركتي خواهد بكند، ديده هر چه خواهد بنگرد و زبان هرچه خواهد بگويد و سمع آنچه خواهد                 
 .بشنود

ن است مأموريت تو اي. »و اِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاستَمِعوا لَه«تو در سماع ذكر من باش    ! اي سمع 
ديگر دوران فراغ و مهجوريت بسر رسيد كـه الفـاظ را بخـواني و               . كه به كالم من گوش فراداري     

اينـك تـو از     . خبـر مـاني     معاني را حامل نباشي، به ظاهر قرآن اكتفا كني و عمري از بواطن آن بي              
ه از  عالم ظاهر برخاستي و به عالم باطن گام نهادي، عالم و عامل به قـرآن و حقـايق آنـي، هرچـ                     

 .لسان تو جاري گردد، مصداق حكم قرآن است
هـزاران درود بـر تـو كـه         . »فَاعتَبِرُوا يا اُولِي الْاَبصارِ   «تو با بصيرت و عبرت باش       ! اي بصر 

مأموريت خود را درست اداء كردي و مراتب بصيرت و عبرت خود را بـه كمـال رسـانيدي و از                     
 .عالم غفلت و كوري باطن نجات يافتي

اينهـا  ! اي محبـوب مـن    . »فَـاذْكُرُوا آالء اهللاِ   «هاي مـن بـاش         تو ذاكر آالء و نعمت     !اي زبان 
  .هاي من باش تا مجالي تجليات من گردي امانات من است، حافظ و امين امانت

بدان كه اينك تو در حـريم عـزت مـن هسـتي، صـولت غوغـاي                 ! اي معشوق من  



 ه جانانسفر به كعب  358
ِ «شيطان قدرت ورود به سـاحت اقـدس دل تـو را نـدارد              لَـيهِم         ا ع لَـك سنَّ عِبـادي لَـي

لْطانٌ س«. 
آدم يا حقيقت انساني، جامع حقايق و مرآت غيب و شهادت است و آنچـه بـدين صـفت                   

گردد، گوشت و استخوان و اندام انساني نيست، بلكه دل اوست كه بر اثر مجاهـدت و          متصف مي 
 .كشش عشق بدان مرتبه نايل شده است

ت، به سبب تواتر تجليات بـه تمـام اسـماء و صـفات حـق                دل كه مركز ادراك حقايق اس     
دل در اين حالت صفت جمعيـت بـه خـود       . گاه ذات اقدس حق تعالي شود       متجلي گردد و تجلي   
 .گنجد گردد، چنان پهناوري كه حق در آن مي رهد و فراخ و پهناور مي گيرد و از تنگي مي

 جذبات اشـعة شـمع ازلـي        .يدوار بال و پر بگشا      جمال صمدي در تجلي آيد، روح پروانه      
اي : هاي شمعي بيارايد و عاشق خود را به هزاران لطف بنوازد            هستي پروانه بربايد و او را به حليه       

بندة خالص من، اي عبد پاكباز من، اي محب از جان گذشته من، اگر در راه مـا ديـدة خـود را از      
ان نثار كـردي، فضـل مـن        اگر ج . دست دادي، اي عاشق جمال محزون مباش، لطف من ديدة تو          

 .»فَبي يسمع و بي يبصرُ و بي ينْطِقُ و بي يبطِش»من باشم سمع تو، من باشم ديدة تو . جان تو
مـرد  . اي را ماند كه حركت او تابع حركت آفتاب اسـت            آري مرد كامل فاني در حق، سايه      

 نيست، چنان كه ميـان آفتـاب و         اي  كامل از آن جهت كه اتصال به حق دارد، بين او و حق فاصله             
ظِـلُّ  «سايه فقط يك خط موهومي فاصله است و جدايي بين مرد كامل و حق، زادة اوهـام اسـت                    

 .»الْاِلهِ هو الْاِنْسانُ الْكامِلُ
 

 الفقر فخري
منظور از وجود و هستي، ظهور خيرات و بركات است؛ هرچه مراتـب خيـرات و بركـات                  

خداي . چيزي كه داراي خير و بركت نيست، فاقد هستي حقيقي است          . باالتر، مراتب وجود بيشتر   
. تبارك و تعالي وجود محض است، يعني خيرات و بركات او به تمام معني در حـد اعلـي اسـت                    

ايـن  . »و ما اَرسلْناك اِالّ رحمةً لِلْعالَمينَ «نيز مايه رحمت تام براي جهانيان است        ) ص(حبيب خدا   
 و دوران تجلي خاصي است، و هركسي بـه نسـبت مراتـب تقـواي خـود                  رحمت را در هر زمان    

اين شهود تناسب كامل با ميزان تأثير انوار رحمت بر دل دارد؛ كمـال              . تواند آن را مشاهده كند      مي
 .شهود اين تجلي از آن عاشقان جمال است

تفاخر حضرات انبياء اين بود كـه ايشـان بـه عنايـت الهـي داراي مقـام سـروري،                    
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اما اي حبيب خدا تفاخر تو بر چيست؟ تو         . ساالري، دليلي و شفيعي بودند      يي، قافله پيشوا

نصيبي است، كام من در ناكـامي اسـت،           خود فرمودي اي حبيب خدا كه نصيبة من در بي         
مراد من در نامرادي است، هستي من در نيستي است، توانگري و فخر من بر فقـر اسـت                   

رُ فَخْري « قْ فَ لْ  ايـن   .ئل و گداي كوي حق، بسي باالتر از سالطين دنياسـت          آري مقام سا  . »اَ
كمال عارف، فقر بعد از غناست و فناء بعد از بقـاء، كـه بقـاء                . مقام نصيب هر كس نشود    

رو عارف در درگاه الهي از همة ماسـوي اهللا حتـي از علـم و                  از اين . حقيقي همان فناست  
 .معرفت و كماالت خود چشم پوشد

ق خدا، اين چه سرّي است كه تفاخر به سروري انبياء و پيشوائي اي محبوب خدا، اي عاش
راه تو راه . آري عاشق پيش معشوق بايد دست خالي رود! كني، فخر و مباهات توبه فقر است    نمي

 .حد اعالي عشق است، اين راه را به نيستي بايد رفت، سروري و پيشوايي همه هستي است

عقول حيران است بر صبر تو كـه كفـار لـب و             اي مظهر صفات خدا، اي مظهر صبر خدا،         
قبـل از   . شكستند، تو هدايت و ارشاد ايشان را از خدا خواستار بـودي             دندان ترا با سنگ ابتالء مي     

 .»لَيس لَك مِنَ الْاَمرِ شَيء«رسيد  هاي مقدس تو به حركت آيد، اين خطاب مي اين كه لب

بسي جاي تعجب اسـت كـه ايـن معاملـه بـا             . اي محبوب خدا اين معامله تنها با تو رفت        
او مظهر صفت قهر    . »رب ال تَذَر علَي الْاَرضِ مِنَ الْكافِرينَ دياراً       «گفت    او مي . حضرت نوح نرفت  

اما حبيب خدا كه مظهر لطف و رحمـت حـق     . »قُلْ كُلٌّ يعملُ علي شاكِلَتِهِ    «رفت    بود، راه خود مي   
ايـن چـه تصـرف و چـه         . »اَللّهم اهدِ قَومي فَاِنَّهم ال يعلَمـونَ      «فت  گ  زدند، مي   بود، چون سنگ مي   

مقامي است كه عقول الهي از ادراك آن قاصرند، كه نيستي را در پيش تو نهادند كـه بايـد هسـتي                  
 .خود را در نيستي ببازي

تـوان در حـد اعلـي         تا وجود و هستي مجازي باقي است، از وجود و هستي حقيقي نمـي             
 آري همـة حضـرات انبيـاء و         .شود  خوردار شد مگر به قدر آنچه از هستي مجازي او كاسته مي           بر

اوصياء و اولياء در تحقق اين هسـتي كوشـيدند و همـه هسـتي بشـري را فـداي عشـق معشـوق          
 همگي هسـتي خـود را       )ص( اما حضرت محمد  . اي باقي ماند    سوخته  نمودند، لكن از هريكي نيم    

گرچه هريك از حضـرات انبيـاء     . عله جمال ازلي سوخت و درباخت     در آتش عشق معشوق در ش     
 .اي باقي ماند اي و سايه سوخته مند بودند، ولي از هر كدام نيم از نور خدا بهره



 ه جانانسفر به كعب  360
تو نور محض خـدايي، تـو آن        . اي پيغمبر رحمت صلوات خدا بر تو و آل طاهرين تو باد           

نـور  . »ائَكُم مِـنَ اهللاِ نُـور و كِتـاب مبـينٌ    قَد ج«نوري كه خود را به كلي از سايه خويش رهانيدي         
، اكنون سرحد ابد گرفتـه اسـت        »اَولُ ما خَلَقَ اهللاُ نُوري    «اول سرحد خود را گرفته      ) ص(محمدي  

 .»ال نَبِي بعدي«
پيغمبران را دولت نبوت و رتبت واليت كه نهادند از روش خويش نهادند، سپس از روش                

قاعدة دولت او از جذبة حق ساختند و ) ص(اما حضرت مصطفي   . خويش به كشش حق رسيدند    
ايشان از بشريت به نبـوت آمدنـد، ولـي      . پيش از دور گل آدم، او را به كمند عشق گرفتار نمودند           

ايشان همه از تفرقت قدم به دايرة جمع نهادنـد، او از دايـرة       . اين حبيب خدا از عقبي به دنيا رسد       
 .اي نجات مردمجمع قدم به تفرقت نهاد بر

، اي در يتيم، ما ترا از قعر بحر قدرت در آورديـم و بـه جهانيـان عرضـه                    )ص(اي محمد   
هنوز آدم ميان نواخت و سياست بود كه مـا          . كرديم تا همه جهانيان از جمال تو رنگ ديگر گيرند         

 رقم لطف بر دل تو كشيديم، حجاب ميان تو و خـود از ميـان برداشـتيم و خـود را بـه جـان تـو              
 .نموديم

 اي حبيـب مـا آن   .در شب مقدس قدر قرآن را بر لوح دل تو نازل كـرديم     ) ص(يا محمد   
شرافت شب قدر اي حبيب مـا بـه   . تخصيص و تنصيص كه با تو رفته با هيچ پيامبري نرفته است    

 .سبب شرافت توست
 كه قرآني. آري باالترين امتياز حبيب خدا همانا نزول قرآن مجيد بر لوح دل مقدس اوست         

هر حرفي از آن در تحقيق و تمكين را صدفي است و هر كلمه از آن، شراب رحيـق و تسـنيم را                       
اهللا كه از نظر بشريت داراي اختصار و اقتصـاري اسـت، در               آن نقطة تحت باء بسم    . وسيلتي است 

عالم معني و در آسمان قرآن بر مثال زهرة كمال است، و بر رخسار حقيقت بر مثال خـال جمـال                     
 .تاس

اي مهتر عالم، اي سيد مكرّم، ما به نور قرآن دل تـرا روشـن كـرديم و بـه لطـايف غيبـي                        
اي سيد كاينات مقصود از آفرينش و نزول قـرآن و توصـيه             . مشاهدت و مكاشفت مهذب نموديم    

 .بر شرافت شب قدر، كشف آيت جمال و رايت جالل تو بود
اهيم را خلت داديم، ترا محبـت       اگر ابر . ترا از همه انبياء برگزيديم    ) ص(يا محمد   

اگر با موسي سخن گفتيم     . اگر او را خليل خود خوانديم، ترا حبيب خود خوانديم         . داديم
واسـطه سـخن گفتـيم،        اي در ميان بود، او سخن شنيد و گوينده را نديد، با تو بـي                واسطه

 تـورات و انجيـل    مـادر اگـر عيسـي را در شـكم   . سخن شنيدي و گوينـده را نيـز ديـدي         
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بعاً مِـنَ الْمثـاني و           «، ترا سبعاً مِنَ الْمثاني و قرآن عظيم كرامت نموديم           موختيمآ سـ نـاكآتَي لَقَد و

ظيمالْقُرْآنَ الْع«. 
درك و        «ترا به سه خصلت بر ساير انبياء برتري داديم          ) ص(يا محمد    صـ لَـك نَشْـرَح اَلَم

نام ترا بلند كرديم و بر نـام خـود بسـتيم و شـطر سـطر                 » ك ذِكْرَك وضَعنا عنْك وِزرك و رفَعنا لَ     
 .توحيد قرار داديم

اگر طالب وصال هستي پا از دايرة هستي دركش و به مقام فقـر و مسـكنت درآي،                  ! سالكا
 مراتـب هسـتي حقيقـي       .كه هيچ كس با اين هستي مجازي نتواند به وصال و هستي حقيقي رسد             

بايد بداني كه وصول بـه حضـرت        .  از مراتب هستي مجازي اوست     هركس به نسبت كاسته شدن    
خداوندي از قبيل وصول جسم به جسم، يا عرض به جسم، يا علم به معلوم، يا عاقل به معقـول،                    

اين وصول به سبب بنده نيست، به سبب جاذبة الوهيت اسـت تـا كـه را                 . يا شيء به شيء نيست    
 .دست دهد

ا آن نتواني از سدة آستان بشريت به سدره المنتهي صعود   اگر بر براق همت نشيني ب     ! سالكا
كني، مگر به جاذبة الوهيت و سر نهادن بر عتبة محبوب خدا، كمـال توسـل بـه عاشـقان جمـال،                      

 .، آن يگانه طبيب خدا)ص(توسل به حبيب خدا 
عونَـك  اِنَّ الَّذينَ يبايِ  «اي حبيب من، هركس ترا يافت ما را يافت          : فرمايد  خداوند متعال مي  

آنـان كـه در دانشـگاه عشـق تحصـيل           . ، كمال اين موفقيت از آن عاشقان اسـت        »اِنَّما يبايِعونَ اهللاَ  
اند، اين عشق و دلدادگي را آموختند و تعاليم عاليه ايشان از اسـتاد عاشـق اسـت، از اسـتاد                     نموده
معي افروختنـد،  آنان كه در اين دانشگاه درس عشق آموختند، در جـان ايشـان از عشـق شـ               . ازلي

 .هركه را اين كمند عنايت برگردن افتاد، آنجا افتاد
. اند اين عشق را عاشقان از جهان ديگر آورده. توان گفت ماية اين تعليم در عالم الست بود

درود بر شما اي محبوبين درگاه الهي، اي استادان         . آري منزلگه عاشقان، عارفان، جهان ديگر است      
 .اي الهي در اصل مايه اين عشق را تو در دل ما تعبيه فرموده. الهي، اي معلمين عشق

خدائي كه در دل سنگ صفت عاشقان، شرر عشق تعبيه كرده ولي در اظهـار آن، سـنگ را             
فـرود  » ال اِله اِلَّا اهللاُ   « آهن   .به آهن حاجت افتد، چه در آن آهن نيز اين شرر عشق تعبيه شده است              

 .»فيهِ بأْس شَديد و منافِع لِلنّاسِو اَنْزَلْنَا الْحديد «آيد 
هاي زيبا، كه بـال و پـر بياراسـتند و بـه               درود بر عاشقان دل سوخته، بر آن پروانه       

 .سوي معشوق خود پرواز كردند و جان خود را فداي آن محبوب ازلي نمودند
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انـد     رسيده درود بر مجاهدين راه حق، درود بر شهيدان زنده، آنان كه باطناً به مقام شهادت              
 .كوشند خدمات شاياني با جان و دل براي احياء قلوب كنند اند، مي اما ظاهراً زنده

كـش، بلكـه      درود بر عاشقاني كه سرمست از شراب عشـقند، آن هـم نـه سرمسـتي پيالـه                 
ز دست ساقي وحدت هركسي نتواند به اين مقام واالي الهي برسد، مگر ايـن  . سرمستي دريا كش  

 .ناكي را طي كندهاي خطر كه وادي

عاشـقاني كـه خويشـتن را آمـاده         . ور اسـت    هايي كه از آتش عشق شـعله        طوبي بر آن دل   
عاشقان خدا در هر شـهر و ديـاري         . هاي خطرناك گذشتند تا به جانان رسيدند        نمودند و از وادي   

 .اند، آري تقدس شهر با عاشقان است كه باشند، آنجا را مقدس نموده

نشـان   عشق نوري است از خدا كه از عالم بـي      . ركسي ندهند البته اين عشق را به ه     
اهـل ظـاهر   . ها وارد شده تا عاشق را به كمال رساند، به مقـام فنـاء و بقـاء رسـاند                   بر دل 

بينند نه باطنشان را، زيـرا كـه ايشـان بـه مقـام       بينند، ظاهر آنان را مي عاشقان خدا را نمي  
 .اند شهادت و فناء رسيده

د كـه از آب و گـل، از جـان و دل درگذشـتند؛ از قيـد دنيـا و عقبـي         آنان عاشقاني هسـتن   
چنان عشق جمال روح مقدس ايشان را تقويت نمـود كـه روحشـان را بـه                 . خويشتن را رهانيدند  

از قفس تن پرواز نمودنـد، ظـاهرًا جسمشـان در دنياسـت، لكـن               , از عالم تن  .  برد »اَو اَدني «مقام  
 .سير ايشان در عالم المكان و الزمان است. كند روحشان در عالم الهوت پرواز مي

اي آن كه طالب عشقي، حجاب تو، توئي توست، از توئي خود دور شو تا به عالم المكان                  
اي طالب درد عشق، بدان تا انسان در عالم الزمان و المكان سير نكند، به معشوق                . و الزمان رسي  

عاشقان جمال حق، اين عشق شما را مبارك اي . هزاران درود , درود بر عاشقان جمال   . خود نرسد 
 .و ابدي باد

ها را برافراشتي و زمين را روي آب بگستردي، به آسمان و افق               به آن نامي كه آسمان    ! الهي
 .هاي معاصي را از افق و آسمان قلب ما بزداي قلب ما نيز بنگر، ابرهاي سيه فام و تيرگي

ستون نگاهداشتي، حافظ قلب ما نيز تو باش          به آن نام و قدرتي كه تمام كرات را بي         ! الهي
 .هاي روزگار نگاهدار و آن را از طوفان

هايي چند همـين      به آن نامي كه حضرت آدم ترا بدان نام خواند، بعد از سال            ! الهي
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خـوانيم و سـوگند       ما نيز ترا بدان نام مي     . كه ترا بدان نام خواند، از تقصيراتش درگذشتي       
 .اهان ما را بيامرزدهيم بدان نامت كه گن مي

به آن نامي كه حضرت خليل اهللا ترا بدان نام خوانـد و در نتيجـه آتـش را بـراي او                      ! الهي
آتش ظـاهري  ! الهي. سرد و سالم باش، و او را نجات دادي! خاضع گردانيدي و فرمودي اي آتش  

زان گرچه مشكل است، لكن دشوارتر از آن آتش سوزان جهالت و نفس است، ما را از آتش سـو                  
 .نفس و آتشي كه شياطين و دشمنان بر افروزند، نجات ده

به آن نامي كه حضرت يعقوب ترا بدان نام خوانـد و در نتيجـه روشـني ديـدگان و                    ! الهي
به قلب محبوبت،   , خوانيم، ترا به آن نام مقدست       ما نيز ترا بدان نام مي     . يوسف او را باز گردانيدي    

اي خدايي كه يوسف آن يعقوب را باز  . ا به حد كمال رسان    روشنايي قلب ما را ، چشمان دل ما ر        
گردانيدي، ما هم يوسفي داريم، بدان نام مقدسي كه آن بزرگوار ترا خواند، يوسف ما را به ما بـاز             

 .گردان
به آن نامي كه حضرت ايوب ترا بدان نام خواند و در نتيجه از درد و رنـج جسـمي                    ! الهي
دهيم ترا به آن نام مقدست كه براي جميع           خوانيم و سوگند مي     م مي ما نيز ترا بدان نا    . نجات يافت 

 .مرضاي جسمي و روحي شفاي كامل عنايت فرما و بر آنها لباس عافيت بپوشان
. رفـت   به آن نامي كه حضرت خضر بدان نام ترا خواند و روي امواج درياها راه مـي                ! الهي

هاي شديد  ذشتن از روي امواج و طوفانگرچه گذشتن از امواج درياها مشكل است، لكن گ       ! الهي
تر است، و مقصود و مرام آن بزرگوار نيز تنها عبور از روي امـواج                 طريق حق و عقبات آن مشكل     

مـا  ! الهي. هاي شديد روزگار، ظاهراً و باطناً بود        آب نبود بلكه در اصل، گذشتن از امواج و طوفان         
 محبوبـت يـاري فرمـا كـه مـا نيـز از امـواج و                 خوانيم، تـرا بـه روح پـاك آن          نيز ترا بدان نام مي    

 .هاي زمانه به آساني بگذريم طوفان
به اشراق و نور ذاتت، آن اشراق و نوري كه بدان بر كـوه نـور و كـوه طـور تجلـي                       ! الهي

 با آن اشراق و نور بـر        .السالم را مدهوش ساختي     فرمودي، و كوه را مندك و حضرت موسي عليه        
نان كه آن بزرگوار را مدهوش ساختي، ما را نيز مدهوش عشـق خـود               همچ. قلب ما نيز تجلي نما    

 .ساز
. به آن نامي كه حضرت موسي بن عمران بدان نام ترا به سوي طور خواند              ! هيال

باطناً طور يكـي نيسـت، طـور        ! الهي. در نتيجه دعايش در حد كمال به مقام اجابت رسيد         
، هر مكان  كه در مقام اتصال استقلبي. سينا بسيار است، هر شهري و بلدي طوري دارد
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چنان كه محبت خويش را به آن بزرگوار        , خوانيم  ما نيز ترا بدان نام مي     ! الهي. براي او طور است   

 .در حد كمال كرامت فرمودي، عشق خود را بر دل ما نيز القاء فرما
به آن نامي كه حضرت موسي بن عمران بدان نـام تـرا خوانـد و در نتيجـه خـود و                      ! الهي

هر عصـري از اعصـار موسـي و         ! الهي. يارانش نجات يافتند، لكن فرعون و فرعونيان غرق شدند        
دهيم بدان نام كـه آن بزرگـوار تـرا            خوانيم ترا بدان نام و سوگند مي        مي. فرعون و فرعونياني دارد   

خواند، ما را از شر فرعون زمـان و فرعونيـان محفـوظ دار و موسـاي زمـان و يـارانش را پيـروز            
 .انگرد

بدان نامي كه حضرت داوود ترا بدان نام خواند و در نتيجه از تقصيرش درگذشـتي،                ! الهي
 .ترا سوگند به روح مقدس آن محبوبت از ما درگذر! الهي. خوانيم ما نيز ترا بدان نام مي

. به آن نامي كه حضرت سليمان بدان نام ترا خواند و بر او چنان سـلطنتي بخشـيدي                 ! الهي
تمناي مقام و سلطنت ظاهري نيستيم بلكه از تو تمناي سلطنت باطني داريم كه ابـدي                ما در   ! الهي
 .ترا به آن نام مقدست بر ما سلطنت باطني كرامت فرما. است

خواند و بـدان وسـيله مردگـان را زنـده      به آن نام كه حضرت عيسي بن مريم ترا مي         ! الهي
موت جسمي مشكل است، !  الهي.بخشيد ساخت و كوري و كري و گنگي را به اذن تو شفا مي    مي

تـر    كوري و كري و گنگي ظاهري دشوار است، لكن سخت         . تر از آن، موت دل است       لكن مشكل 
خـوانيم، تـرا سـوگند        ما نيز ترا بـدان نـام مـي        . از آن، كوري و كري و گنگي باطني و قلبي است          

ري باطني ما شـفاي كامـل       هاي ما را زنده گردان و به كوري و ك           دهيم به آن نام مقدست، قلب       مي
عالوه بر آن، اين توفيق را براي ما كرامت فرما كه به اذن تو موجب احياي قلوب                 ! الهي. عطا فرما 

 .و شفاي كري و كوري باطني ديگران گرديم

به آن نامي كه گوهر مخزون، در مكنون و سرّ مكتوم است، هركسـي تـرا بـدان نـام                    ! الهي
خوانيم و دعاها و حاجـات        ام اجابت رسد، ما نيز ترا بدان نام مي        خواند دعايش در حد اعال به مق      

 .داريم خويش را به بارگاه رحمت تو عرضه مي
دهيم به آن نور محضت كه وجود تمام انـوار بـه واسـطة همـان نـور                    ترا سوگند مي  ! الهي

 .است، با نور محض خود، عالم دل ما را منور گردان
هـر اعـالي اسـماء و صـفاتت، بـه حـق             دهـيم بـه حـق مظ        تـرا سـوگند مـي     ! الهي

خواندنـد و     ها ترا به اسماء مقدس آنـان مـي          خمسةالنجباء كه حضرات انبياء در گرفتاري     
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فرمودي، از ما نيز رفع موانع فرما و مراتب سنخيت قلوب مـا را                رفع گرفتاري از آنان مي    

 .بدان انوار مقدس به حد اعلي رسان
 

 پايان
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