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 و كرم لطف اتتجلّي از لوامع را كه همتائیقياس، بیبی حمد و سپاس
 هستی اوج به نيستی بخشيد و او را از حضيض لؤرا تأل آدمبنی غيرمتناهيش، قلوب

 كبير عالم گردانيد و در اقيانوس و عظمت، صدرنشين رفعت مرتبة در بلندترين
ر درا شناور نمود، و  و كماالت، وي جواهر علوم آوردن چنگ به وجود، براي
و  ترقی رتبةوار در پرواز آورد تا در موجود، او را پروانه دور شمع به ادوار خلقت

 گردد، و جمال حق ازلی انتهايبی كمال و نمايندگی تمظهريّ  تعالی، شايسته
 ظهور و بروز رساند.  به پنهانی پردة را از پس ابديت

 و مظهر اتمّ  ازلی كماالت و منبع الهی اعظم ناموس حد بر آندرود بی
بشر  سرور كاينات، كه آن طاهرين و بر آل )ص(اكرم رسول الهوتی، حضرت صفات

 فرمودند.  هدايت سعادت شاهراه به و گمراهی ضاللت را از طريق
 خويش خود را از ساية یكّل به كه خدايی نور محض انتها بر آنبی سالم

 .«ُمبين   ِكتاب   وَ  ُنور   اللِ  ِمنَ  جاَئُكمْ  ْ َقد»رهانيد 
 ، اكنون«ُنوري اللُ  ما َخَلقَ  َاوَّلُ » خود را گرفته اول، سرحّد )ص(نور محمدي

 ستارگان كرد، تمام طلوع محمدي دين چون. «ديَبعْ  َنِبیَّ  ال» سرحد ابد گرفته
 مصباح تو آن. «باحِ ِمصْ الْ  َعنِ  نیَتغْ اسْ  الصَّباحُ  ا َطَلعَ ِاذ»بربستند  رخت نبوت آسمان
 آفتاب اگرچه ها از توست. تو خود فرموديمصباح كل روشنائی كه هستی حقيقی
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تا  من سمقد ا دينفرو شود، اّم «تِ َموْ الْ  اِئَقةُ ذ س  فْ نَ ُكل  » در مغرب وجود من
 ماند.  باد باقیابداآل عالم انقراض

 را عارفان آن دين، باطن را علماي و باطنی، ظاهر آن است را ظاهري دين
و  تبارك خداي. «ُامَِّتهِ  فی َكالنَِّبی   ِمهِ َقوْ  فی َمشاِيخُ َالْ »كنند می نگهداري و مشايخ

َنا َنزَّلْ  نُ ِانا َنحْ » فرموده ضمانت دو طايفه اين وسيله را به دين اين محافظت تعالی
 . «َلحاِفُظونَ  ا َلهُ ِانّ  وَ  رَ كْ الذ  

 و پايه شده كشيده آن تا قله قاف كوه از دامنه كه است مرقاتی همچون دين
العبور صعب هايآن، كتل هايو پله بر قله ديگر آن و طرف قاف كوه در دامنة آن

است.  آن، طريقت هايو كتل حقيقت آن، شريعت، قلة دين هستند. پاية كوه
 هايآغاز كند و از كتل است، بايد از شريعت حقيقت وجدان خواهان هركسی
ز احقيقت، نبايد  از وجدان پس ايمرحله در هيچ را بداند كه بگذرد. و اين طريقت
 شكند. می درهم دين شود و مرقاتمی متزلزل دين پاية بكشد و ااّل دست شريعت

با  آن، سفري باطن به است؛ سفر از ظاهر دين طريقت، تنها سفر سالك
 حقيقت.  يافت انگيزة و به بار شريعتكوله

از  جدولی دارد، زيرا هر انسانی ظهور خاصی هر سالك، طريقت براي البته
 فردي هايتفاوت خود دارد. همين به ويژة هايها و گرهو قفل بحر وجود است

 عشق عظيم هو عطّي مانند ذكر و زهد و توكل خاصی سنت شود تا سالكمی سبب
 را برگزيند. 

 اهیندارد. پير ر امكان جز با پير راه طريقت هايكتل كردن طی از طرفی
 راهی دهد. خضرمی حقيقت رايحة سراسر وجودش و پوشيدهدر شريعت خرقة كه
 سالك، شرر است. راهنمايی بر جان كه اياست، جذبه صمدي درگاه مجذوب كه
سر  انیفرياد حّق ريزد، و مستانهمی وجودش حضور را در جام شراب همواره كه
 دهد. می

ها را گره آن كه اوستداد؟ زيرا تنها  پير راه به بيعت چرا بايد دست
 است.  او آگاه سويداي و بر سّر سالك، مطلع ثابت در عين كه شناسد. اوستمی

 داند. را می وجود سالك قفل رمز گشودن كيفيت كه اوست
 َحقيَقةُ الْ  وَ  عالیَافْ  الطَّريَقةُ  وَ  الیوَاقْ  َالشَّريَعةُ » فرموده )ص(اكرم رسول حضرت 

 گردد، حملمی طريقت وارد عالم را پيموده شريعت مراحل الهی سالك. «الیوَاحْ 
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 كه است آن قرار گيرد و در تالش الهی اءامن نمايد تا در رديفمی امانت بار گران
 دارايرسد و  وصال به آنان قدسيه الهوتيه، و انفاس و تعاليم اساتيد الهی واسطه به
 گردد.  الهی احوال آن

 عقل فرمان او معلول حركات است، همه مولی مكتب مالهی، متعّل سالك
 در راه را نشايد. عاشق وصال و عشق، كسی ارادت است. بدون يا عشق الهی

را نباخته،  و آن خود نگذشته مجازي از هستی گذرد، تا انسانمی از هستی معشوق
 برخوردار نخواهد شد.  حقيقی از هستی

از  مرگ به عشق رساند، حقيقت كمال خود را به عشق مراتب كه كسی
و  است «اللُ  الَّ اِ  ِالهَ  ال» حرم آنجاست. مرگ لقاء وعدگاه زند، زيرا كهاو سر می جان
 رفيننرسد، لذا عا تحقق به جز با صبر و مسارعه عشق اين زوار حق، لكن ممّر
 خدايی عشق طريق سلوك مبناي اند. آريشتافته آن استقبال به ارادي موت به الهی

 به دل و زندگی ذميمه از صفات است نفس موت به و آن است ارادي موت به
 حميده.  صفات

 گرفت. عشق تعليم آسمانی مقدس و از كتاب را بايد از استاد عشق قعش
الهی،  عاشقان. «هِ ِللّ  ًاُحبّ  آَمُنوا َاَشد   الَّذينَ وَ » است تعبير شده اشتداد حب به در قرآن

باالتر،  است. از همه كوثر در انتظار آنان شراب و اقداح قيامت قرآنند و عرصة اهل
 اهليت، تحقق است. مراد از اين قرآن در انتظار اهل سرمدي و صفات صمدي تذا

 و تجويد.  لفظ تحقق تجريد و تفريد است، نه و مقام نور معانی
 تنزيل َزلو ُمْن و الهام وحی را موضع خاصان هايدل و تعالی تبارك خداي

 . ابواببرخوردار شود معانی تواند از اينخود می تزكيه نسبت به و هر دل نموده
 و ارباب بيان و بر اهل است حال، مفتوح و ارباب حقيقت بر اهل معانی اين حرم

 قال، مسدود. 
 شود، پاسخی گرفته بزرگان و كالم آسمانی مقدس از كتاب كه عرفانی

ا َامّ  وَ » و آثاري است را عالئمی نعارفا معرفت. اين تشنگان درونی نداي به است
. «الهُ َموْ  رِ الََِْم َهويُه، ُمطيعًا َعلی فًاِلديِنِه، ُمخاِل ِسِه، حاِفظًاِلَنْف صاِئنًا اءِ ُفَقهاْل ِمنَ  كانَ  َمنْ 
 منشأ همه اند. چهيافته دنيا رهايی به مربوط از تعلقات هستند كه مردان الهی اين

 . «ِبالس وءِ  اَرة  مّ  َاَ لَ  سَ النَّْف ِانَّ » است ها نفسهالكت و مبدأ همه اخالقی رذايل
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است.  تطهير نفس براي اولياءو  اوصياءو  انبياء حضرات همه مأموريت
 الهی بركات، عقل پذير است؛ منشأ همهامكان سليم عقل وسيله به تطهير نفس

 اعالي ّ حد به سيدنر، و «لَ َعقْ الْ اللُ  ما َخَلقَ  َاوَّلُ »باشد می اول حائز رتبة كه است
 است.  الهی عقل وسيله به دل با خالق دل و اتصال كمال

 و نفسانيه غضبيه بر قوة و اخالص ايمان كيمياگري به حق طريق عاشقان
را  حق، نفس توفيق اند و بهخدا گردانيده و منقاد فرمان قوا را مطيع آمده، آن غالب
 اند. رسانيده مطمئنگی مقام به ارگیاز اّم

 وَ »سوار بود  قدرت نفخة ديار بر براق اين به آمدن در مقام روح كه چنان
 براق به «كِ َرب   ِالی ِجعیِارْ » ديار اصلی به در مراجعت ، اكنون«ُروحی ِمنْ  فيهِ  تُ َنَفخْ 

 نيست. اين قدس آشيان ورود به را قدرت نفس، كسی نيازمند است. جز براق نفس
 َهويالْ الَ  َلوْ »اند: فرموده رساند، از اينرو بزرگان ينعلّي اعلی را به روح كه است براق

 كه نيست شدهتطهير تر از نفسشريف چيز از آفرينش ، هيچ«اللِ  ِاَلی َطريق   ما ُسِلكَ 
 رساند. می و كمال پرورش حد اعالي را به روح

رساند،  كمال را به روح كوشد و پرورش خويش روح در پاكی اگر سالك
 رسد و باز مستحق لیاّو فطرت سرحّد آزاد گردد و به و اخروي دنيوي از تعلقات

 «قاُلوا َبلی» پاسخ هبباالتر از قبل، و  معانی گردد با ادراك «ُكمْ َرب  بِ  تُ َاَلسْ » خطاب
آزاد شده،  و قاف و شين عين هاياز حجاب عشق كه است مقام نمايد. در اين قيام

آميزد،  با عشق آويزد و روح در روح پديد آيد. عشق برخيزد و يگانگی دوگانگی
 بيند، اين و عشق «اللُ  الَّ اِ  ِالهَ  ال»خود را بطلبد نور  هرچه روح رسد كه جائی به

 . «امِ ركْ اِ الْ وَ  اللِ َجُذوالْ  كَ َرب  هُ َوجْ  قیَيبْ  وَ  ها فان  َعَليْ  ْ َمن ُكل  »خدا  وجه است
 و به باطنی حواس با تقويت حق طريق مسدود نيست، سالك راه آري

تواند آنان، می الهوتيه و تعاليم اساتيد الهی به و رضا و توسل تسليم كمال سبب
 َاو» مقام خود را به كنانپرواز و پر آراسته رساند. بال انقطاع مقام را به تنخويش

و در  انبياء حضرات يفسير نمايد و در رد «نیَادْ  َاوْ  نِ َسيْ َقوْ  قابَ »در  رسانده «نیَادْ 
 قرار گيرد.  اوصياء زمرة

پديد  در دل طلب و بواعث عشق دواعی الهی سخن كه بايد بدانيم
صادر شود  حقيقت راه و عارفان صادق اگر از منشأ نظر عاشقان آورد، باالخصمی

 . «َحكيم   ُكل  ضالَّةُ  َمةِ ِحكْ الْ  َكِلَمةُ »
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 ُمناديًا ناِمعْ ا سَ َربَّنا ِانَّن»آمد، گفتند  از در سمع دولت اين را حديث قومی
بر  «ُكمْ ِبَرب   تُ َاَلْس» در خطاب عشق اين تخم اگرچه«. ُكمْ آِمُنوا ِبَرب   َان ايمانِ لْ لِ  ُينادي

 شود؟  را نصيب دولت صاحب كدام تخم اين ها انداختند، اما تربيتدل
 ايتمّن دستنيست، اما  ا خالیتمّن اين از سوداي سري هيچ و نيز اگرچه

 را از وساوس خويشتن كه نرسد، مگر اين دولت اين كبرياء دامن به هركسی
هر  است، برهاند و در رذيله صفات رئوس منشأ آن كه نفسانی و هواجس شيطانی

و  دليلبی كه بسيارند و كسی راهزنان طريق پيرو استاد شود؛ و بداند در اين امري
 رسد.  هالكت زودتر به رود، هرچه راه ينا بدرقه

 همگی كه پرستانو هوي االنبر بّط است سلوك، حجت از بيان غرض
و  بزرگان مشارب اند، از ذوقگماشته بهيمی و شهوت لذت اءبر استيف همت

نها ان، تايش و از فضايل ورزيده انعام، قناعت چون نقد وقت ايشان، تنها به درجات
ديگر نگويند  متحسران فردا چون اند، كهنموده بسنده نماز و روزه آفتظواهر پر به

 خبر بوديم. بی دولت اين ما از حديث
 ابالغ را وسايط ايشان خدا باد كه اولياءو  اءشمار بر سفربی درود و تحيات

 نجات شاهراه را به ضاللت تيه تا سرگشتگان عباد مقرر فرموده سوي به حقايق
 فرمايند.  داللت

 كردي، ينابيع تابان دوستانت را بر دل نور جمالت كه خدايی تو آن الهی
نور  دوستان، آن نور ديدة تی. ايساخ روان ايشان هايرا از سينه و ِحَكم علوم

  از تو خواستاريم. با شايستگی را توأم و حكم علوم هايچشمه و آن و جالل جمال
ترا  كه غايبی ترا جوئيم، نه كه دوري ، نه«ِرَفِتكَ َمْع َحقَّ  ناكَ ما َعَرفْ » الهی

است، و  تو گفتند، خبري صمدي در ذات هرچه اءرحمان، علم خداي پرسيم. اي
 َخَبرِ اْل اءَ َور َحق  الْ  َحقيَقةُ »است، اما  تو گفتند، اثري سرمدي در صفات هرچه مشايخ

 . «َثرِ  َاالْ وَ 
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در تكاپو است،  همواره مطلوب كمال به رسيدن براي از بدو آفرينش هر موجودي

 حركات در نتيجة است ممكن دارد. گاهی ذيشعور عموميت در موجودات یكلّ  قانون اين

خود  يماز مسير مستق موجود را چندي آيد و آن حاصل ايبا مانعی، وقفه اصطكاكو  جزيی

 و اصطكاكی مانع گونههيچ یكّل و حركات يابد. اما در نوع مقام تنزل يتا حّد باز داشته

 و خير جزيی بر صالح رحمانی فيض از منبع جاري یكّل وجود ندارد، زيرا خير و صالح

نبوده،  و وقفه تعطيل نوع هيچ عالمكّلی در سير  است. بنابراين موجودات، غالب تيارياخ

 اند. قرار گرفته كلی حركت سيطره تحت موجودات همه

 در طرف است: يكی يا دو حّد دو نقطه افراد خود داراي مراتب از لحاظ هر نوعی

باالتر.  نوع فرد پائين به باال متصل در طرف و ديگري قساب نوع فرد عالی به پائين، متصل

از  تكوين در عالم دهند كهمی را تشكيل ممتدي موجودات، سلسلة افراد انواع تمام بنابراين

 گردد. آغاز می هيولی

 نتوامی كه ايگونه به شمار استبی انسان، تمايز و تفاوت افراد نوع كماالت ينب

دو  ظاهري با وجود تشابه كه طوري تصور كرد؛ به و جوهري دو فرد امتياز نوعی بين

شود. می محسوب حيوانات در رديف و ديگري انسان حقيقتًا يكی آزمايش انسان، در صحنه

 همنوع افراد بين چندانی عده، تفاوت افزونی انسان، عليرغم دستپائين انواع اما در بين

 آنها نيست، تمايزشان و عمل و حركت در حس زيادي تفاوت وجود ندارد. در حيوانات

 در نباتات تفاوت در شعور و ادراك. اين نه است جسمی و توانايی جثه بيشتر در ضخامت

بشر  آنها در تقاضا و نظريات رسيده، تمايز و تفاوت حداقل به و در جمادات كمتر است

 در نهاد هريك متعال كمتر. خالق بيشتر نهد و بر ديگري قدر و قيمت سنگ يك به كه است
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آثار و  واقعند و آن مرتبی بر سلسلة كه نهاده و خواصی طبيعت جمادات، از افراد انواع

 دهند. بروز می خود و عالم و مصالح نظم را براي خواص

از  بيانی ترينبا فصيح خود تمامًا نهادين و خواص با طبايع یتكوين موجودات اين

و  مصالح آن كه است الزم حقيقی و گوش باطنی كنند. چشم حكيم، حكايت وجود قادري

 افزا و دالرا را بشنود. روح نغمات را ببيند و آن خصوصيات

گويند و  محسوس را انساندارد و باطنی، ظاهر  وجود انسان، ظاهري ساختمان

 جسمی ساختمان عناصر سازندة از سنخ انسان ظاهري . ساختمانمعقول را انسان باطن

 داراي كيفيت عناصر در او از حيث تركيب نسبت كه آن است، نهايت دستپائين موجودات

 امتيازات ندارد. اصل فرقی ظاهر با حيوانات صورت از حيث اّلواِ  است خاصی امتيازات

ز بيشتر و برتر ا مراتْب به كه او است باطنی و جهات ساختمان به مربوط انسان گوناگون

را  هر موجودي او. چه اختصاصی امتيازات خصوص باشد، بهاو می ظاهري امتيازات

 آن او مستلزم ماهيت قتحّقو  نتعّي كه يا كثيف يا خسيس، لطيف نفيس است خاصيتی

غير او نيز در آنها  باشد كه و آثار و افعالی بسا او را خواص چه بر آن است. عالوه خاصيت

 باشد.  شريك

و  اعمال از ساير موجودات، و نيز داراي ممتاز است بدان كه است را خاصيتی آدمی

و در  نباتات و در برخی، اصناف حيوانات انواعاز آنها،  در بعضی كه است ديگري قواي

او را  جهت آن و به است او، نطق اختصاصی با او شريكند. اما خاصيت ديگر اجسام بعضی

آن،  به كه است معقوالت ةادراكّي قوة ظاهري، بلكه لفظی بالفعل نطق نه گويند و آن ناطق

 از محمود باز شناسد.  را و مذموم را از قبح حسن

شوند و او  است، اگر بر او غالب ديگر شريك و مركبات با حيوانات آدمی آنچه

فروتر از  بلكه و بهايم حيوانات مراتب و به شده سازد، منحط متوجه را بدان خويش همت

بر  رغبت امر در نتيجة اين. «غاِفُلونَ الْ  ُهمُ  ُاولِئكَ  َاَضل   ُهمْ  َبلْ  عامِ َانْ َكالْ  ُاولِئكَ »رسد  آن

 به لآنند و يا مي به مايل جسمانی و قواي حواس كه است بدنی لذايذ و شهوات تحصيل

 ند كهفكر كند، دا اگر انساناست.  هغضبّي قوة استيالي ثمرة و انتقام، كه قهر و غلبه ادراك

از  ابواب در اين و اكثر حيوانات است و نقصان رذيلت ه، علتعقليّ  در عوالم قصور همت

در  سعی شود به راضی و باطنی كمالی عقل قادرتر. چگونه او كاملترند و بر مراد خويش

نتواند و  هنرسد و با او مقابل حيوانی كند به بذل آن خود را به همت اگر غايت كه طريقی

 گيرد.  بر او سبقت سبع كند، آن مقايسه عیُبخود را با َس بیغض اگر در باب
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تا  طبيب كه سازد، چنان پاك خود را از رذايل نفس كه است در آن انسان فضيلت

سازد،  فساد پاك خود را از علل نفس نيز چون نتواند. انسان نكند معالجه مرض علت رفع

است،  حقايق و تحصيل علوم ادراك كه خويش خاص افعال به آمده حركت او به فطري قوة

 قوة گمارد، در نتيجه همت آن و عوايق موانع و رفع سعادات شود و بر اكتساب مشغول

 خالی از رطوبت تا محل كه آيد؛ مانند آتشی نايل مقصود خويش به يافته او تقويت عقليه

 زيادتر گردد.  آن استيال و سوزانندگی ور شد، هر لحظهشعله نشود و چون نيابد مشتعل

از  است. بسياري تعقل قوة خود به دستپائين از انواع انسان امتياز جوهري بنابراين

 از محدودة ايشان و تدبير و احساس و تصرف و ادراك تعقل قوة فعاليت افراد بشر كه

د، اما فراتر گذارن قدمی كوچكترين محيط اند از ايننيست، نتوانسته مادي، خارج حيات

 اند. نهاده بيرون قدم يماد گذشته، از دايرة مرتبه ديگر از اين قسمی

 با كليه وسيلهبدين كه است و احساس و تصرف تعقل قوة در فعليت انسان كمال

است،  و تنزل و ترقی و ضعف شدت قوا قابل گيرد. اينمی و تماس يافته ارتباط موجودات

 هاست. انسان ساير افراد فوق قوا در برخی اين شدت مراتب كه طوري به

عاليه،  مناصب به عالم آفريننده كنند، از طرفسير می مادي عالم در وراي كه آنان

اند. گشته مردم مور تربيتخدا، مأ سوي و سير و سفر به و كفايت لياقت جهت سرافراز و به

و  تعقل قدرت از شدت ايعده بسيار است، تا آنجا كه تفاوت هم سلسله افراد اين در ميان

 علمی برتر از سطح و مادي، در افقی طبيعی اسباب در مواد عالم، بدون و تصرف احساس

 اند. قرار گرفته بشر عادي و معمول متداول

 طريقه به آيد كهمی خود بدست زندگی از محيط بشر عادي و صنايع علوم        

 يا الهام وحی طريق به مجردات از عالم كه است انیو رّب یلدّن ايعده معلو است، ولی تعليم

 ايشان و عيان حس مقام به آن و خصوصيات با لوازم فرود آمده، صور علمی آنان بر قلب

. است با واقعيت مطابق همه آغاز شده حق از جانب كه آن جهت به معلومات رسد. اينمی

با يكديگر  از مطالب در بسياري نبوده با حقيقت مطابق قضايا و علوم اغلب اما در بشر عادي

و تغيير  شده خود منصرف و استخراجات اءاز آر دانشمندي كه افتاده مخالفند. مكرر اتفاق

در  يكنيات، لاز بديه در نظر دانشمندي علمی ايو قضيه است، و يا مطلبو نظر داده رأي

 در حقيقت كه آن و حال شده شناخته و دليل و نيازمند برهان نظر دانشمند ديگري، نظري

 بشري تخطاها در اجتماعا گونه اين حاكميت ر نيست. غالبًامتصّو د و اختالفشی، تعّد

 كشاند. می فنا و اضمحالل وادي را به جماعاتی آن، وقوانين
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 است: علمی را دو جهت ناطقه نفس قوة كه آن از جهت است دو نوع انسانی كمال

قدر  و به آن تبع نمايد تا به و حقايق علوم تحصيل كه است آن علمی قدرت و عملی. كمال

 تمعرف به كند، بعد از آن ها حاصلآن بر حقايق و اطالع موجودات بر مراتب توان، احاطه

 دل اتحاد رسيده مقام به توحيد، بل عالم شود تا به فمشرّ  حقيقی و مطلوب مقصود اصلی

 خاطر او زدوده ضمير و آئينه از چهرة شك و زنگ گردد و غبار حيرت و مطمئن او ساكن

 شود. 

گرداند،  مو منّظ را مرتب خويش خاص قوا و افعال كه است آن عملی قدرت كمال

 باطنی آنها عقل هماهنگی ننمايند، تا به بر يكديگر غلبه شده و مطابق متوافق با هم كه چنان

يكديگرند و  و ملزوم الزم و عمل علم ماند، زيرا كه ضايع عمل بی علم يابد. چه او تقويت

 رسد.  اعلی حّد نيز به د، كمالمنتها رسن آيد و اگر هر دو به حاصل آنها كمال از تركيب

و  است و تفكر در حد قوه است. غرض از فرايض غرضْ  حق، اختياِر در طريق

و  باشد، غرض تا در تصور صانع مصنوع كه آيد، چنان حاصل رسد كمال حد فعل به چون

 مقامی به نيز چون رسد. انسان كمال درجه پذيرد به تحقق در خارج و چون تفكر است

 در تحت واقع نامتناهی شود، جزئيات واقف یكّل وجه به و حقايق عقول بر مراتب رسد كه

ظاهر گردد  در وي شود، آثار ملكوتی عمل قرين آيد و چون بر او حاصل وجهی ات، بهكلّي

 را دارا شود.  همطلقّي تام مقام رسد، اعلی حد به سير صعودي و اگر اين

و  ابدي دتشود تا مستعد سعا كمالی و دوام اءاو را بق كه است آن مطلقيه تام مقام

و  محب ميان حجابی كه است مقام نمايد. در آن الهی فيض قبول گشته سرمدي نعيم

 شرف نبود، او را هيچ صیاق و سعادت اعلی رتبة آيد؛ اگر اين نايل وصال به نبوده محبوب

 به كه اختياري است كمال، سيري سوي به سير انسان پسنبود.  بر ساير موجودات و امتيازي

 موقوف و قيام حركت اين است. چون و حركت در قيام دستور الهی طبق و عمل علم قدم

 است. شده سير واليتی تعبير به از آن جهت اين است، به و اراده و شوق محبت به

 خود را به ماسواي خود، قاطبة وجوب به كه است پروردگاري حمد و ثنا شايسته

 ممكنات از انواع خود هر نوعی كامل قدرت به كه راستاو و سپاس وجود آورده. ستايش

 اوست اليق كه يحد را به اتاز مخلوق ر نموده، و هر قسمیمصّو رواست كه صورتی را به

 است.محدود فرموده

 قايقـح ابالغ را وسايط ايشان او باد كه اولياءو  شمار بر سفراءبی حّياتـدرود و ت 

 فرمايند.   داللت نجات شاهراه را به ضاللت تيه ر فرموده، تا سرگشتگانعباد مقّر سوي به 
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 محض انسانی، سعادت نفس از تكميل و هدف است و غرضی را غايت هر فعلی

 بر تحصيل در طالب شود تا شوقی اشارتی محض سعادت بر ماهيت كه است است. اولی

 سريعتر.  مطلوب سوي به طالب بيشتر، حركت رحمانی شوق اين پديد آيد؛ هرچه كمال

تا  صانع كه ماند. چنان تفكر ضايع بی بر عمل، و عمل است تصور و تفكر مقدم

 به را تمامًا ننمايد و اگر عمل صرف عمل نكند فكر را در كيفيت تصور مصنوع نخست

 ايند. بنابرمثمرثمر نشو نرسد، مصنوع اتمام به نكند و اگر عمل آن خاطر نياورد، آغاز به

 نننشيند و چو انسان در خيال كمال تحصيل محض، انديشه تتصور و تفكر سعاد بدون

 نگردد.  را نصيب وي محض ميسر نشود، سعادت كمال تحصيل

 گرفته، آن جاي تصور ايشان در مذاق نفسانی و شهوات مادي لذات افراد كه برخی

 متضاد از طبايع بدن . چهاندَاَلم دفع مادي لذات كه غافلند از اينپندارند،  تام را سعادت

 جباضداد بر بقيه، مو از اين يكی و غلبه شده مركب و سرد و تر و خشك مانند گرم

و  مرض عالج است. پس حالت آن رفع براي مادي و اخذ لذات است تركيب انحالل

 او را هيچ كه است آن محض نباشد، سعادت محض و سعادت مطلوب از الم، غايت راحتی

 اين اكاز تصور و ادر ايشان عقول كه نيفتد. اما جمعی مداوا نيازي و به نبوده و المی رنجی

معاد  از امر ونمودند  اجزاء پيكر و تفّرق بعد از تالشی بشر بطالن به قاصر بود، حكم معانی

دادند و  گماشتند، خطير باقی همت نفسانی واتو شه مادي لذات مانده، بر كسب غافل

 خريدند.  حقير فانی

رذيلت،  جهت و به است كرام با مالئكه فضيلت، مناسبت امكان جهت بشر را به

 ، واجباخذ كماالتند علل كه باطنی و قواي حواس اعطاء با بهايم. لذا از جهت اركتمش

 فضايل دهد و كسب را صيقل خويش كرده، دل قوا را تقويت و حواس آن بر او كه است

 نه و ُسفلی ُعلوي يابد. مراد از عالم انتقال علوي عالم به روحانی حال در كمال نمايد، پس

در  اگرچه است شود اسفل محسوس هرچه حس، بلكه حسب به است مكانی ُعلو و سفلِ 

 او كنند.  تعقل اسفل در مكان اگرچه است بود، اعلی معقول هرچه باشد و اعلی مكان

 - لاّو دو فضيلت: اجتماع به است مشروط عالم سعيد بر بشر در اين اسم اطالق

 و استفاضه حقايق ـ مطالعه مباشد. دّو او را نافع ابدي سعادت به در وصول كه عللی حصول

است، و  كمالی سعادت از مراتب اول مرتبة امور مادي. اين به اشتغال اثناي در اتعلوّي از
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 حق و جمال انوار جالل به نياز شدهبی بدنی يابد، از سعادت ديگر انتقال عالم به چون

 گردد.  آراسته

 جسمانيت تبةدر مر جماعتی كه ادنی مقام است: اول را دو مقام اول مرتبة اصحاب

 روحانيت در مرتبة گروهی كه اقصی مقام نمايند. دوم استفاضه علويات باشند و از عالم

 مگر اين است ناقص سعادت اين آيد. البته حاصل در ايشان بالفعل علويات باشند و فضايل

 و سلم رياضت آن هرچه كه برخوردار گردند، كمالی از سعادت يّ تا حد تسليم در مقام كه

 ديگر انتقال عالم به باالتر شود و چون كمالی و سعادت از آثار علويات آنان يابد، بهرة اءارتق

 گردند.  نايل مطلقيه سعادت به از آثار نامتناهی و استفاضه انوار الهی يابند، از استناره

 همت و دنائت نفس خساست به مذكور نيامده كماالت در معرض صفتانا بهايماّم

 ازلی از موهبت كه قدر استعداد فطري به در هر صفت كه اند، در حالیكرده اعراض از آن

اند و گشوده و سعادت كمال را نيز طريق گروه رسند. اين خويش كمال توانند بهاند، میيافته

 ايشان اند، ليكنسر نمودهرا مّي آن و علل اسباب كردهدعوت آن و تهديد به ترغيب چندين به

 مصروف هرا در امور دنّي شريفه را شعار خود ساخته، قواي حقيقت ضد ورزيبا اهمال

 مجاورت را به نرسند، زيرا انعام كمالی سعادت هرگز به گروه اين اند. بدينسانداشته

 نيست.  اشرف، راهی سعادت به و در وصول ساتو مقّد علويات

 خالصی و حسرات آالم از شائبه - لاست: اّو را دو مرتبه انسان سعادت پس

 ظواهر فريبندة به اشتغال از بابت باالتر و چه از درجات محروميت از جهت نباشد، چه

 فراق به وصال، ديگر نه مقام به و نيل علوي عالم به بعد از انتقال - مو حسی. دّو طبيعی

 خورد.  حسرت مطلوب بر فوت مبتال شود و نه محبوب

 شمرد، و جملگی تعطّي را بزرگترين اتاز دنّي و نجات خالصی كامل عارف

 حسب كند، به در مواد فانی تصرفی داند. اگر اندك را بر خود وبالی دنيوي محسوسات

 يزيچ، از او اختياري. پس باشد و نه مجالی نه آن و ازاله او را در انحالل باشد كه ضرورت

در  نفس و مخالفت صادر نشود و مكر طبيعت باريتعالی و مشيت اراده مقتضاي خالف به

 نكند.  اثري وي

 انسان تصرف كه است يناند، اخوانده را سعادت آن كه فضايل از مراتب اول مرتبه

امور او  زيرا كه هدف به نزديكتر است نگذرد، اين تعادل از حدّ  محسوسات در احوال

 تفكر از دايرة باشد ليكن در محسوسات تصرف به است، و هرچند آميخته تدبيري به متوجه

 ننهد.  بيرون قدم 
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 مقتضاي كند و به صرف فضايل خود را در كسب و همت اراده تمام دوم در مرتبه

آن،  مرتبه و آخرين بسيار است طريق اين اضطرار. مراتب ننمايد مگر در مقام توجهی حسی

و  نظر بر آينده و نه منظري افتد به او را التفاتی نه حال در آن كه است محض هالهّي فضيلت

 یحّظ به رغبت و نه چيزي به و شعف شوق و نه از حالی خوف نهو  گذشته بر مشايعت نه

امور  او به و همت بوده فضايل مرتبه او در آخرين يا نفسانی. تصرف جسمانی از حظوظ

 باشد.  حق رضاي او تنها به و اعمال افعال و تمام انتظار عوضی شود بی الهی

 و آئينه نهاده وديعت بشر به طينت در گنجينه هر قيمتیچون، گوبی خالق حضرت

صور  اعمال، مرآت و مركز دايرة است مدار سپهر كمال كه كار گرفته در او به نمايیگيتی

 گوهر يقين.  و صدف است دين شمع انهار مكارم، و مقرّ  و سرچشمه است معالم

 سر به نفس سبب نيز به شود، جوهر دلمی تيره آن از بخار و امثال آئينه كه چنان

 و ارتكاب لهو و لعب به استعمال گيرد و از كثرت رنگ اءبقبی دنياي حب هوا و غلبة

باز ماَند و  انوار حق اشعه و ادراك صور حقايق پذيرد، و از پذيرش تيرگی و مناهی معاصی

و  زرگو كار دنيا را ب و خرد شمرده را سهل عقبی د، مهمخود را از فساد نشناس صالح

 است:  را دو مرتبه حالت انگارد. اين عظيم

و نفوذ  ر ننمودهمسّخ طور كاملرا به هنوز كشور دل معاصی زنگ سپاه كه آن يكی

و  توبه معماري را به آن ويرانی توانجال نينداخته، می را از قابليت دل معصيت، مرآت

 را زدود.  آن پشيمانی، تعمير نمود و تيرگی

 هم روي قدري به معاصی رسد و زنگ يحد به كدورات كثرت كه ديگر آن مرتبة

نباشد و از  اثري نماند، پند و اندرز را در وي انجالء را ديگر مجال دل مرآت هنشيند ك

ر را فرا گيرد. د دل كفر درون نهد و ظلمت خاموشی رو به نايما دود عصيان، چراغ تراكم

بر  «ُيؤِمُنونَ  ال ْ ُهمِذرْ ُتنْ  َلمْ  َامْ  َتُهمْ َذرْ َانْ ءَ  ِهمْ َعَليْ  اء  َكَفُروا َسو الَّذينَ  ِانَّ » شريفه آيه وقت اين

 َعلی وَ  ِعِهمْ َسمْ  َعلی وَ  ُقُلوِبِهمْ  َعلی اللُ  َخَتمَ » كريمه آيه و تمثيل دل، صادق اين صاحب

 آيد.  او موافق در حال «َعظيم   اب  َعذ َلُهمْ  وَ  ِغشاَوة   ِهمْ صارِ َابْ 

 باشد. چه محض الهی همه الل الی سالك افعال كه است آن فضيلت مرتبة باالترين

دوست. خير  نكند جز رضاي غرضی از براي فاعلش كه است محض، خير محض الهی فعل

ها و انگيزه ديگِر كه سليم صادر شود از عقل فعل مطلوب، و چنين لذاته است غايتی محض

 نفس و عوارض بدنی طبيعت هايو ناچيز شوند، مانند خواسته در او منتفی اها جملهتمنّ 

و  خيرمحض حال در اين سالك فعل از آنها، پس ناشی تخيالتی و عوارض و سبعی بهيمی



  22                                                                                  سفر به کعبه جانان

 

 ضرري دفع براي و نه است نفعی جذب براي نه سليم عقل صاحب است. فعل ناب حكمت

 جملگی سعادت. تا كسی منتهاي است رياستی، اين طلب و نه مباهاتی جهت به و نه

 نرسد.  حقيقی سعادت نكند به را ترك یاله غير و همت و اراده نفسانی عوارض

 نرسد، اين سعادت مملو نشود به نامتناهی و حكمت از شعار الهی سالك تا اندرون

خود را تنها بر  همت كه . كسانیاست از امور طبيعی گشتن و صاف بعد از پاك آكندگی

روز،  يك شدن معتدل كه سند، چناننر حقيقی سعادت دارند به قوا مصروف بعضی اصالح

كند  لذتی طلب كه است آن سعادت طالب طريق نباشد. پس اعتدال موسم بر بازگشت دليل

و  او را زوالی شود تا سعادت و ثابت او دائم براي سيرت باشد، و آن حكمت در سيرت كه

 نباشد.  انتقالی

 احوال اين باشد، ليكن ديگران شريك نو ِمَح مصائب در است ممكن كامل عارف

او  شود. چهنرا رسد، مبتال  ديگران كه غيررحمانی مشقت نگرداند و به و شكسته او را ذليل

 و آالم مصائب از او صادر نشود، اگر به صبريبی نبوده تأثرات مستعد آن مانند ايشان

و صبر و  و شجاعت محافظت شود، از جهت نيز گرفتار و امتحان السالمعليه ايوب حضرت

 نگردد.  مايل سعادت شده، از حدّ  ملكه حقيقی سعادت به او را در وثوق كه قدمی ثبات

 سعادت اهل به نباشند، اگر بخواهند خود را شبيه فضايل اين داراي كه كسانی

شوند  و مضطرب لممتأ در باطن وادارند، ليكن صبر و تحمل بهرا  ظاهر خويشتن نمايند به

 حركات َثلصادر گردد. َم از ايشان و غيرمشروع نامناسب و رفتار و اعمال حركات و عاقبت

 از علت، چون اطاعت عدم دليل به را ماَند كه عضو فلج و افعال حركات ايشان، َمَثل و افعال

 رياضت سالك اگر نفس ديگر شود. همچنين جانب به آن كنند، حركت جانبی به تحريك

 اين نشود. صاحب ايمن و تفريط افراط طرف به و ميل نباشد، از تجاوز حد اعتدال كشيده

در  هر كسی حقيقی اند: سعادتفرموده بزرگان كه نرسيده، چنان سعادت مرتبة هنوز به نفس

 ر اوست. اليتغيّ  كماالت بوتث

 عظيم و مشقات و آالم مصائب به باشد و چون خلق سعادتمندترين بسا كسی چه

 غير بسی عقيده او را سعيد نشمرند! اين از مردم اياز دنيا رود، عده حال گرفتار آيد و با اين

را   حال آن مناسب فعل ود، بهترينش سعيد عارض عارف به كه زيرا هر حالی است معقول

و  مصائب صبر به در فاقه. چه تحمل و حسن ايثار كند مانند صبر در شدت، سخا در ثروت

و  نفس شهامت از غايت فهم، كه و نقص احساس عدم از جهت صعب، اگر نه وقايع
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 سيرت سعيد باشد، بلكه احوال اين او در همة است. پس سيرت باشد، نيكوترين همتیبلند

 تر گرداند.  او را افزون باطنی كند و اشراقات مزيد سعادت او اقتضاي

نيز  ايشان افعال غايات كه آن است، از جهت صنف سه بساطت حسب به ِسَير خلق

و  بوده عاقله نفس غايت كه همّيِحْك سيرتو  غضبيه شهويه، سيرت است: سيرت نوع سه

 لذت كه، چناناست خويش مطلوب در ادراك هر كسی لذتهاست. سيرت ّ و اتم اشرف

 از حصول بوده كامله نفس مطلوب غايت از حكمت، كه حكيم لذت باشد و از عدالت عادل

 تصور عايد گردد.  فوق لذتی آن

اظهار  جهت ا ازها، اّمسيرت اكمل و سيرتش امور است اشرف حقيقی سعادت

 مغلوب یدر موارد حس است، ليكن و مباشرتی تمايل و غضبيه شهويه را با قوة فضيلت، آن

 و در آن خفته كه ماَند، مانند فاضلی پوشيده انسان مقام، شرف اين حصول آنها نگردد. بدون

 نتمّك ببسبا وجود امكان،  بر اظهار فضيلت تمايل نبرد. عدم ايبهره او كسی فضلاز  حال

 رسد.  الهی و عشق شيفتگی حدّ  در او به راسخه در ضمير گشته، محبت اصلی شرف

 به كند و سرور دل حسی قواي را مغلوب باطنی قواي دارد كه ننگ عارف سالك

 به تمايل ضرورتی . او اگر بهدارند شركت در آن ديگر هم حيوانات ايد كهنم فانی لذات

 است.  از حكمت ناشی بوده نيز جزو معقوالت نمايد، آن و غضبيه شهويه قواي

 قوة استيالي از جهت آن به و شوق است مرغوب آدمی طبع ابتدا پيش حسی لذت

و  يدهناپسند را پسند گردد، آنگاهمی باطنی قدرت كاهش موجب در تزايد بوده، حيوانی

و  شتینظر بصيرت، ز شود و سپس منتفی رسد، لذت نهايت به را زيبا پندارد و چون زشت

 را در نظر آورد.  عاقبتش را ظاهر سازد و وخامت آن فضيحت

و بها و  حسن ود، كمالش حاصل و چون است حسی لذت خالف به عقلی لذت

 كه است لذتی ساير لذايذ است، و آن ماوراي عقلی ظاهر گردد. لذت آن و فضل شرف

 رساند. فضيلت به و از رذيلت صحت به و از بيماري كمال به را از نقص صاحبش

 تدا بهرا اب عقلی، هر كسی يا لـذت حقيقی سعادت لـذت تحصيل بـراي        

و  اخالق تهذيب به از آن و پس شريعت سياست به است، بعد از آن احتياج ديبتـأ

 . حكمت بر وفق طريقت تقويم به عقيدت، سپس

  است: يكی ذتـدو ل ذلـود و بـدر ج و انفعالی. مثالا  است: فعلی بر دو گونه لذت
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اخذ و  به تعلق كه گيرندهعايد بذل و ديگري و اداست اءاعط به تعلقش كه كنندهعايد بذل 

 سعادت است. لذت انفعالی باالتر از لذت بسی فعلی لذت كمالی مراتب دارد؛ البته قبول

آن، در نثار  تاّم لذت و ادراك جود است مستلزم سعادت است، پس فعلی حقيقی، لذت

 است.  رغايب و اشرف نفايس ترينشريف كهبَود،  و اظهار حكمت فضيلت

 ضد خاصيت است مرتبت، خاصيتی و علوّ  منزلت اشرفيت را با آن جود حقيقی

و  تقّل موجب شود و تبذير در آن ناقص بذل به دنيوي عراضو اَ  چه، اموال جود مجازي

و  ازدياد ذخاير گردد و تبذير موجب لبذ به جود حقيقی گردد، ليكن ذخاير و خزاين نيستی

اضداد و  و تسلط و غرق حرق در معرض ماند. مواد جود مجازي محفوظ و زوال از نقصان

 ماند.  اد و اضداد ايمنحّس و تسلط ثير آفاتاز تأ جود حقيقی شود، ليكن اءاعد

 كند، چنان حق در راه هدتشود، بايد مجا نايل حقيقی سعادت خواهد به اگر كسی

 َلَمعَ  اللَ  ِانَّ  نا وَ ُسُبلَ  مْ ِدَينَّهُ جاَهُدوا فينا َلَنهْ  الَّذينَ وَ »فرمايد  و تعالی خداوند تبارك كه

 خدا خالص خود را براي انسان، حقيقت كه است خدا آن در راه مجاهدت«. ِسنيَنحْ مُ الْ 

فرمايد:  )ص(نبياءاال خاتم حضرت كه خود دور كند، چنانرا از  نفسانی عراضاَ نموده

 كند.  شما حلول بر قلوب كنيد تا حكمت با نفس مجاهده

 ر ايندعمر نيست، اگر  از يك او بيش دنيا زندگی در اين بايد بداند كه هر كسی

 فضايل اگر نفس، او را از كسب فايز خواهد شد و ابدي سعادت نمود به فضايل كسب عالم

دار درو  آخرت او شود زيرا كه نصيب سعادت است كرد و از دنيا رفت، ديگر محال محروم

سازد و  سپري غفلت عمر خود را به اگر كسی و زرع. پس دار كشت نه و حصاد است

 نشده نادم خويش معاصی از كند، و تا در دنياست شقاوت كسب را پيموده باطله هايراه

او  نصيب حقيقی سعادت كه است از دنيا رود، محال حال نشود و با همين توبه به موفق

 گردد. 

نظر،  يك اند و بههو جواهر امور نسبّي است. اعراض و جواهري عراضرا َا انسان

خود از  چيز در جاي اصالت، همه نظر و به است باالتر از خود، َعَرض به نسبت هر پستی

 مطلب شد. شاهد ناظر بر اينمی ناقص حكيم و اگر نبود، حكمت است الهی آثار حكمت

دارد  بخصوص آنها، آثار و خواص و تركيبات و جواهر و ارتباط از اعراض هر يك كه آن

 نزد علماي معنی شد و اينمیو آثار مذكور ظاهر ن و جوهر نبود، خاصيت عرض اگر آن كه

 عمده، جوهر اصلی جواهر و اصولند و غرض ماتاعراض، متمّ  است. در واقع بديهی شيمی

بايد  اويند. پس جواهر و اصول متمم نيز اعراض ايجاد است. در انسان غايی علت كه است
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او را  وقت شود، آن و واصل كامل مانند تا جوهر او رشد يافته در او باقی تا مدتی اعراض

 به شده برداشته ها از ميانحجاب همه كه است مقام نمايند؛ در اين مستخلص از اعراض

 آيد.   نايل دوست جميل جمال وصال

 قو ُخْلنياز است،  اخالق تهذيب را به هركسی حقيقی سعادت به رسيدن براي

و  تفكر و تخيل احتياجباشد از آن، بی صدور فعلی سهولت را مقتضی نفس كه است ايملكه

ر را پايدا خوانند و آنچه است، حال الزوالسريع را در نفس آنچه اسالم تی. در حكمتروّي

 نامند.  خلق را ماهيت آن كه نفسانی از كيفيات است كيفيتی ملكه نامند، پس َمَلكه است

 اصل كه است آن و عادت. طبيعت است: طبيعت دو سبب را در نفس خلق كيفيت

فكر و يا  واسطه ابتدا به كه است چنان كند. اما عادت از احوال حالی اقتضاي شخص مزاج

 الفت با آن ممارست به نموده شروع در آن فتكلّ  كند و به يا كاري خيال، اختيار صفتی

 نامند.  را خلق اين يا كار از او ظاهر شود كه صفت آن فكر و خيال گيرد، بعد بدون

را نيز  ناطقه است، يا نفس حيوانی نفس از خواص خلق اند كهكرده قدما اختالف

ديگر  اسباب به رخیو ب ها طبيعیخلق اند بعضیگفته است؟ قومی مشاركتی آن در همراهی

 و هرگز تغيير نيابد.  است طبيعی اند اخالق، همهگفته شود و گروهی حادث

د خداون آن، بلكه مخالف نه است طبيعی نه اند: خلقفرموده از بزرگان جمعی

گيرد، و  فرا يا دشواري آسانی را خواهد به هر خلقی كه آفريده بشر را چنان و تعالی تبارك

 گردد.  و مداومت، ملكه ممارست و به است در ابتدا ارادتی اين

و  كودكان شود كهمی مشاهده بالعيان كه است، چنان اخير حق مذهب ميان در اين

 آن ايشان با افعال و هماهنگی موسومند و همراهی خلقی به كه با كسانی مجالست به جوانان

را نشايد  خلق بودند. بنابراين ديگر موسوم خلق پيشتر به كه گيرند، در صورتیمی را خلق

 مقتضی كه آب تغيير نپذيرد، مانند طبع امور طبيعی طبع داند كه كسهمه گفتن، چه طبيعی

 به بود بزرگان نيز طبيعی اگر خلق است، سوزانيدن كه آتش و طبع است پائين جانب به ميل

 فرمودند. نمی توصيه و تعليم و تأديب اخالق تهذيب

 رسی، و كالم اليقينعلم تا به كوش اخالق حق! در تهذيب طريق سالك اي پس

 را به انايش و كالم فراتر نه نهی، و قدمی اليقينعين مرتبة به بپذير تا قدم را از جان اولياء

 . آيی نايل اليقينحق مقام تا به كوش و انقطاع كار بند و در تقوي
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اند، در شمرده را واجب اولياء متابعت همت، التزام تبر ذمّ  كه از بيدار دالن جمعی

 محلّ  ار،رموز اسر و در اثر فهم نموده نر و مزّيمنّو انوار حق خود را به دل ايشان اثر پيروي

 و هر فردي نيست حضور ايشان فيض درك را قابليت هركسی گشتند. ليكن حكمت بدايع

در  مكنون ُدر دارد چون پنهان از نااهل اهلش كه ِنی، چنان و سعادت شرف اين شايسته

 مخزون.  سينة صدف

و  هر علم شرف چهاست.  و فنون علوم شريفترين اخالق تهذيب و صناعت علم

 موجود است، و اين آن ذاتی شرف حسب باشد، به موجودي اصالح مقصودش كه فنی

از  غرض كه طب و فن علم كه است. چنان ظاهر و مكشوف و باطنی سليم بر عقول حقيقت

 ام. د طبابت و فن از علم است، شريفتر است موجودات اشرف بدن اصالح آن

 آن وجهی، و نقص تمامترين به اوست خاص در صدور افعال هر چيزي كمال

و  است، علم انسان خاص صدور افعال سبب . آنچهاست افعال شیء در قصور صدور آن

باشد،  موجودات اشرف كمال آن ثمرة كه و فنی هر علم باشد، پسمی اخالق تهذيب فن

 خواهد بود.  و فنون ومعل شريفترين

 تیو جمادات، تفاو ناميات بلكه از حيوانات هر صنفی در ميان گذشت كه چنان

 را اين از موجودات نوعی بيشتر از آنهاست، و هيچ تفاوت انسان نوع و در ميان هست

باشد و نيز  موجودات اخسّ  شود كه يافت كسی انسان نيست. در نوع و مباينت اختالف

 مراتب ادنی توانمی تهذيب و فن علم وسيله است. تنها به كاينات و افضل اشرف كه كسی

او زيرا  حيتاستعداد و قدر صال به را نسبت هركسی رسانيد؛ البته مدارج اعلی را به انسانی

 آن وسيله به كه و فنی علم آن است شريف چه نيست. پس كمال نوع اين اليق هركسی

 نمود.   كاينات را اشرف موجودات اخس توانمی

و  فعالااست، و صدور  متباين قوة را سه انسانی نفس كـه ر شدهمقـّر نفس در علم

يا  ديگر مغلوب دو قوهشود،  قوا غالب از اين قواست، و اگر يكی اين سبب به مختلف آثار

 مفقود شوند: 

نظر در  وقشفكر و تميز و  گويند و آن، منبع َمَلكی را نفس آن كه ناطقه قوة - اول

 امور است.  حقايق

 بر  و اقدام ريـو دلي غضب د، منبعـگوين یـسبع را نفس آن هـك غضبی وةـق - دوم
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 است.  طلبیجاهو  و تفوق تسلط و شوق اهوال 

غذا و  و طلب شهوات نيز نامند و آن، منبع بهيمی را نفس آن كه شهوي قوه - سوم

 است.  و نكاح و مشارب مآكل التذاذ به شوق

 را. اين از آنان معدودي ةعّد سبعی و نفس است را شامل بهيمی، اكثر بهايم نفس

از  آسانتر است تا حدي سبعی نفس رو اصالح است، از اين در حداقل بهايم در برخی قوه

 بهيمی.  نفس اصالح

 در ذات ناطقه نفس است. اگر حركت آن عدد قواي حسب به نفس عدد فضايل

حركت،  را از آن باشد، نفس و معارف علوم اكتساب او به و شوق بوده اعتدال به خويش

 را علت ناطقه نفس آيد. حركت الزم حكمت تبعيت، فضيلت شود و به لحاص حقيقت علم

 و غالبًا است موقتی حركت اول و ذاتی. در صورت و يا درونی است و خارجی يا ظاهري

 چيزي يا شنيدن ديدن كه برگردد. نظير آن اوليه حالت به زودي به اثر محرك از حذف پس

 از اعتدال خارجی تأثيرات و ضعف در اثر شدت حركت اين اندازد، بسا كه حركت او را به

در  و تفريط ثير احساسات، افراطتأ و متعادل، تحت و تفكر موزون تعقل جاي بر گردد و به

است. در  روح و بيداري آگاهی به مربوط نفس، در اصل باطنی شود. حركت حاصل درك

 عقل و تقويت علم و حصول رشد فكري منجر به ناطقه نفس دائمی حالت، فعاليت اين

 گردد. می

 تهييج را انقياد نموده عاقله باشد و نفس حد اعتدال به سبعی نفس اگر حركت

حركت،  ينااو شمرد، از  قسط عاقله نفس شود بر آنچه مورد و تجاوز از حد نكند و قانعبی

 آيد.  حاصل شجاعت آن تبعيت به وجود آمده به در نفس حلم

او نهد،  نصيب عاقله را نفس باشد و آنچه حد اعتدال به يا بهيمی شهوي اگر نفس

سخا  آن، فضيلت تبعيت به آيد كه حاصل تحركت، عفّ  را از اين نمايد، نفس اطاعت

 شود.  حادث

شوند،  و هماهنگ با يكديگر ممزوج گردد و هر سه مذكور حاصل فضيلت اگر سه

 را فضيلت حالت است، اين آن به فضايل كمال د آيد كهپدي متشابه آنها حالتی تركيب از

 اجناس اند كهفرموده ر متفقًاّخو متأ ممتقّد حكماي جهت گويند. از اين كمالی عدالت

 از اين يكی كه را سزاست كسی چهار است: حكمت، شجاعت، عفت، عدالت. مدح فضايل

 مال و كثرت ظاهري مقام تفوق را به ا باشد، و اگر كسیآنها را دار يا همه چهار فضيلت

 نيست.  كنند، معقول مدح
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آالت.  به تحريك و ديگري ذات به ادراك است: يكی را دو قوه نفس اعتباري به

 عملی، و قوة و قوة نظري قوة به ادراك دو شعبه، قوه شود به دو نيز منشعب از اين هريك

 است اعتبار قوا چهار بدين شهوي. پس يعنی جذب و قوة غضبی يعنی دفع قوة به تحريك

 آيد.  حاصل باشد، فضيلتی معتدل خويش موضوعات در تصرف هريك و چون

 نيز چهارند:  فضايل پس

  نظري قوة حكمت، از تهذيب - اول

  غضبی قوة شجاعت، از تهذيب - دوم

  شهوي قوة عفت، از تهذيب - سوم

  عملی قوة عدالت، از تهذيب - چهارم

منحصر  فضيلت آن كه است سزاوار مدح در صورتی فضايل از اين هريك صاحب

 غير نرسد، او به اگر سخاوتش سخاوت صاحب كند. مثالا  سرايت ديگري به او نشده ذات به

 ند نهباشد، او را غيور خوان صفت بدين شجاعت ی. اگر صاحبسّخ خوانند نه را ِمنفاق

 حكيم.  بود، او را مستبصر گويند نه صفت بدين حكمت شجاع، و اگر صاحب

 به خصوص دارد، به وجوديت سمت هر چه به است معرفت حكمت، حصول

 كدر امور هولنا عاقله از نفس است غضبی است. شجاعت، انقياد نفس باطنی در عوالم آنچه

 نفس است شهوي نفس شدن او كند. عفت، مطيع رأي بر حسب تا اقدام آن اضطراب و عدم

 هر سه اتفاق ظاهر گردد. عدالت از آن او تا آثار خيريت يرأ بر اقتضاي را و تصرف عاقله

 را به قوا صاحبش هويها و تجاذب تا اختالف است مميزه با يكديگر و انقياد از قوة قوه

 آيد.  حاصل و انتصاف انصاف نيفكنده حيرت ورطه

 را سرمة بصيرتش كند و ديدة مبدل حقانی صفات را به كونی صفات اگر آدمی

و  دانش كند و اين وجود مطلق و ادراك حق جمال قوا مشاهده جميع كشد، به وحدت

 . است آفرينش شجرة ش، ثمرةبين

 

شود. آنها ذكر می مهمترين دارد كه نامحصوري فضايل، انواع چهارگانه اجناس

 عبارتند از:   است حكمت جنس در تحت كه انواعی

 اءَذك - اول

  فهم سرعت - دوم
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  ذهن صفاي - سوم

  متعّل سهولت - چهارم

  تعقل حسن - پنجم

  ظتحّف - ششم

 ر تذّك - هفتم

در  گيرينتيجه ِتِجه، سرعتُمْن در مقدمات ممارست كثرت به كه است آن ذكاء

 باشد كه آن فهم سهولتبدرخشد.  شود و همچو برق نتايج، ملكه استخراج قضايا و سهولت

نيازمند نشود.  اضافی مكث به كه چنان گشته ملكه لوازم به از ملزومات را حركت نفس

آيد.  حاصل و تشويش اضطراببی مطلوب استعداد استخراج كه است آن ذهن صفاي

 مطلوب به كلی متفرقه، توجه موانعبی گردد كه حاصل تیرا حّد نفس يعنی تعلم سهولت

بايد و  را كه و مقداري حد هر حقيقتی، نفس در كشف كه است آن تعقل حسنباشد.  داشته

 عقل باشد كه آن ظتحفّ اعتبار خارجی.  باشد و نه كرده داخلی اهمال نه شايد نگاهدارد، كه

 كرده و خالص آنها را خالصه سپس اخذ نموده لتفكر يا تخّي قوت را به و وهم، صوري

 صور محفوظه خواهد به كه هر وقت نفس يعنی رتذكّ نمايد.  در خود ضبطنگاهدارد و 

 نموده.  اكتساب كه است ايملكه نيز در نتيجه اين يابد كه دست

 نيز منتهی و نادانی جهل آن، به و زشتی بر قبح عالوه معصيت - راستين حكماي

 و هالكت عصيان قباحت سزاست كه بر وجهی و حقيقت بر سبيل شود. چه، اگر كسیمی

 فضايل داراي كه كسی كند. بنابراين معصيت استقبال ندارد كه را دريابد، امكان آن ارتكاب

ور و غوطه متالطم امواج خود در ميان كه را نشايد. زيرا كسی ديگران نيست، راهنمايی الهيه

بخشد؟  خالصی هالكه امواج را از ميان ديگران تواند كه گونهاست، چ شدن بر غرق مشرف

هر  اقوال نموده ملخود غور و تأ و مذهب دين و مبانی در اساس كه است الزم بر هر كسی

 يصو بـد و تشخ خـود را در تميـز نيـك فهو متصّر رهمفّك قـواي را نپـذيـرد، بلكـه كسی

 دچار گردد.  ابدي بدبختی به مانده محروم الهی از فضايل كند وگرنه اعمال از ممكن محـال

 گروهند:   علماء سه

 هستند كه سويیكم مانند چراغ ظاهر دانند و بس، ايشان علم آنانند كه - اول گروه

دنيا فروشند، زيرا  را به دين طايفه را افروزند. اكثر اين حد ضعيف، ديگران خود سوزند و به

 توان باطن علم را به هر دو عالم اين اند، چهدانسته آخرت اند و نهدنيا شناخته نه ايشان كه

 كسی يشانا از ميان نيست. گاهی رهبري را صالحيت قوم اين ظاهر، پس علم به نه شناخت
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از او  و بالعرض ضعيف حّد به عوام كه است دارد و ممكن طينت حداقل، پاكی به باشد كه

 مند گردند. بهره

 هستند كه نوري كم مانند ستارة دانند و بس، ايشان باطن علم آنانند كه - دوم گروه

 چه، علم نيست رهبري را نيز صالحيت طايفه خود تجاوز نكند. اين او از حوالی روشنايی

 نرساند.  كمال به نكرده ظاهر احاطه علم بی باطن

هستند  آفتابی مثل ظاهر، ايشان علم دانند و هم باطن علم هم آنانند كه - سوم گروه

 سازند.  مستعد را روشن قلوب توانند عالمخود می با نور حقيقت كه

 هر عصر اصول شود و بيداردالن داند و عامل حكمت بايد علم یحقيق عالم

 اند. اينكرده راهنمايی را بدان و مردم فرا گرفته ايشان اوصياءو  انبياء را از حضرات حكمت

 ناقالن سوء افهام و به بوده شايع مردم در ميان كه است امروزي غير از حكمت مقدس علم

فرا  باطن را از اهل مقدس علم عصر بايد اين است؛ در اينشده در آن ، تحريفیناقابل

 گرفت. 

كثر فرا گرفت، زيرا ا و معرفت باطن را بايد از اهل و باطنی حقيقت علم آري

 آنهايی باشند، خصوصًامی و هوي جهل عبيد دنيا و پرستاران ظاهر و لفظی علم به منسوبين

 كجا؟! علم و حقيقت كجا و حق است، ايشان گرفته جاي ايشان در دماغ عوام پيشوايی كه

 مزارع كه سعيد آنان است. ايشان پرستمحسوس و برتر از ادراك كوتاه افهام وراي باطنی

 نشو و نما كند.  اولياء پرتو انوار لطايف تابش به ايشان و معرفت علم

اند. نموده زندگی و فضيلت با حكمت كه و رادمردانی دانشمندان پاك درود بر روان

روح عارفانی که در اثر رياضت و مجاهدت و استقامت به وصال رسيده و شاد باد 

 اند. جاويد باد نامرسانيده و نجات سعادت سر منزل را به و حيرت جهل واديبازماندگان 

را  و دانش عقل فروزان و اعصار، مشعل قرون در ظلمات كه بشري فرهنگ لهقاف پيشروان

 اند. بخشيده روشنايی و اوهام جهل تاريك محيط به گرفته دستبه

 

 است:  نوع شجاعت، يازده جنس تحت فضايل

  ِكَبر نفس - اول

  نجدت - دوم

  بلند همتی - سوم
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  ثبات - چهارم

  حلم - پنجم

  نفس سكون - ششم

  شهامت - هفتم

  لتحّم - هشتم

  تواضع - نهم

  تَحميَّ - دهم

  ترّق - يازدهم

 آنها التفاتی وجود و عدم و به دنيوي و ذلت عزت به نفس كه است آن ر نفسبَ كِ 

در  است نفس ، ظهور رشادتنجدتقادر باشد.  و غير ماليم امور ماليم ننموده، بر تحمل

و  حقيقت، سعادت را در طلب نفس بَود كه آن ها و ناماليمات. بلند همتیناگواري قبال

 را قوت نفس يعنی ثباتها شاد و ناشاد نگردد. نيايد و بدان در چشم جهانی اين شقاوت

 آن حلمنكند.  قراريها بیآن شدن از عارض باشد كه و شدايد مستقر شده در آالم مقاومت

 سكوناو نتواند.  تحريك آسانی به غضبيه قوة آيد كه حاصل اينينهرا طمأ نفس باشد كه

 در خود ايجاد كند. ها آرامشیها و مبارزهو حرب در خصومات نفس كه است آن نفس

كار گيرد.  به رمق حقايق، تا آخرين تحصيل را در جهت بدنی آالت نفس بَود كه آن شهامت

 واضعتبردبار باشد.  شدايد موانع به امور معنوي تحصيل در طريق نفس باشد كه آن لتحمّ 

بَود  آن تحمياز او نازلترند.  در مقام كه نشمرد بر كسانی خود را مزيتی نفس كه است آن

اضطراب، از را بی نفس يعنی ترقّ ننمايد.  سستی از محرمات خويش در حفظ نفس كه

 پديد آيد.  ديگران، تأثري تألم مشاهدة

 كه ايمشده واقع خدا در زمانی ما بندگان -اننمايو فساد عالم آخرالزمان       

 زمان اين كيفيت و تعالی است. خداوند تبارك آخرالزمان و ازمنة از اوقات و شبهه شكبی

برحذر  آن را از فتن نيز مردم و ايشان گردانيده معلوم اوصياءانبياء و  حضرات را به

 اند. داشته

و  الهيه هايوعده خواهد كرد كه مشاهده بالعيان تأملی اندك به عاقلی هر شخص

 را احاطه اكثر مردم زمان در اين و فسادي فتنه هرگونه كه است حق، حق طريق هاديان ابالغ

 اند. گشته مستغرق و جهالت شرارت بالد در ورطة اكثر اهالی كه نموده، چنان
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نموده،  معرفی و دينداري دين حامی خود را ظاهرًا ايعده كه ساد اينف عمدة علت

 ايشان، تحصيل اند. منظور اصلیآمده قادر و غالب با خداي صدد محاربت در باطنًا ليكن

با  مخاصمت طريق با پيمودن مرام اين به وصول چون دنياست، ولی و منال و مال رياست

و  حيله اين و به گشاده موافقت و زبان در بر كرده دوستی دشوار بود، لذا لباس تعالیحق

و  حيله ندر هر عصر اي منافقين اند. اگر چهعناد با خدا پيموده طريق دسيسه، در حقيقت

اعصار  منافقين به نسبت باب عصر را در اين اين منافقين اند، ليكنداشته تزوير را معمول

 است.  گذشته، امتيازي

قبی، در دنيا و ع مردم و بدترين حق، شريرترين و محبوبين الهی كالم بر اساس

 است ها عالمیانسان ترينو مقدس بهترين كه نكند، چنان خود عمل علم به كه است عالمی

 كه وارد شده )ع(معصومين تاز حضرا نمايد. در اخبار آخرالزمان خود عمل علم به كه

 رسول نيستند. حضرت خود عامل علم به كه علمايی علما هستند، آن مردم شريرترين

 شوند. می يمتأذ عملبی بد عالم از بوي دوزخ فرمايد: اهلنيز می )ص(اكرم

 ِعلمُ َالْ » نيست علم بزرگتر از حجاب حجابی اند در دنيا هيچفرموده بزرگان كه اين

 پيشوايان حضرات فرمودة نكند. برطبق خود عمل علم به كه است عالمی براي« َبر َاكْ  ِحجاب  

را  ديگري كه است در روز قيامت، عالمی و ندامت حسرت از لحاظ مردم الهی، شديدترين

 به عالم خود آن رسد، لكن جاودانی سعادت به و او پذيرفته نموده خدا دعوت سوي به

 گردد.  الهی گرفتار عذاب عمل ترك تجه

و  ناصواب تفكر و تحقيق، دستوراتبی انسان كه و تأثر است تأسف جاي بسی

در  و باطل و زيبا و حق و بد و زشت خود قرار دهد، و نيك دينی را عقيده ايشان ناحق

را  عظيم جسارت اين مردهنش خود الزم در امر دين و فحصی باشد، بحث يكسان نظرش

 پندار اوست.    ماوراي الهيه فضيلت نشود كه شناسد، و ملتفت و فضيلت معرفت

 

 است:  نوع ت، دوازدهعّف جنس تحت فضايل

  حياء - اول

  رفق - دوم

  سيرت حسن - سوم

  مسالمت - چهارم
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  َعتَد - پنجم

 صبر  - ششم

  قناعت - هفتم

 وقار  - هشتم

  ورع - نهم

  انتظام - دهم

  حريت - يازدهم

  سخاء - دوازدهم

احتراز از  جهت به قبايح استشعار از ارتكاب بَود در وقت انحصار نفس آن و حياء

 حسنع. تبّر شود از طريق حادث را كه اموري است انقياد نفس رفق،مذمت.  استحقاق

 صادق رغبتی معنوي هايَيتِحْل تحصيل به خويش تكميل را براي نفس بَود كه آن سيرت

از  و متباينه مختلفه احوال تنازع كند در وقت مجاملت نفسْ  بَود كه آن مسالمتآيد.  حاصل

باشد در  ساكن نفس بَود كه آن َعتدَ يابد.  قبر او تطّر اضطراب كه آنو ملكه، بی سر قدرت

كند  مقاومت نفس بَود كه آن صبرباشد.  خويش مالك معنی تمام و به شهوت حركت وقت

از  دنيوي لوازم باشد به راضی نفس بود كه آن قناعتاز او صادر نشود.  ، تا قبايحاءاهو به

 ناماليمات در قبال نفس بَود كه آن وقاركند.  ِخللْ  سّد كه و مالبس، چندان و مشارب مآكل

 بَود كه آن بَود. انتظام نيكو او را ملكه افعال بَود كه آن ورعننهد.  بيرون قدم اعتدال از حد

 نفسْ  بَود كه آن حريتآيد.  حاصل اتّم وجه به در امور معنوي و ترتيب نظم را رعايت نفس

 آن و مصارف اعتدال حد به جميله مكاسب وجوه به دنيوي لوازم باشد بر اكتساب نمتمّك

 وجه به بَود كه آن سخاذميمه.  مكاسب وجوه به مال از اكتساب عراضالهيه، و ِا در وجوه

 ساند. بر استحقاق مصّب را به شود و آن بر او سهل و مقتنيات مال اعتدال، انفاق

 

 خيري و زندگانی شدر تعّي حياء و بدون است حياءعفت،  گانهدوازده از انواع يكی

از  نفوس كردن و پاك امور اجتماعی در انتظام فضيلت تأثير اين بايد بداند كه نيست. سالك

 ايهسجّي و اين مراقب، بيشتر است و هزاران و ناپسند، از صدها قانون زشت افعال ارتكاب

 سازد. دور می و گناهان و از رذايل نموده نمزّي حسنه آداب را به انسان كه است

  كه است سفيدي نقطة هر كسی ه: در دلـك است )ع(باقر محمد امام حضرت از كالم
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 كند، آن توبه ز آنرسد و اگر ا هم به سفيد سياهی نقطه شود، بر آن گناهی مرتكب چون 

 گرداند، آن را متمادي مناهی اصرار ورزد و ارتكاب گردد. اما اگر در گناه زايل سياهی

دل، ديگر  آن شود و صاحب سفيد پوشيده نقطه آن رسد كهمی جايی به زيادتر شده سياهی

 سيالب به دل د و عمارتاينجا گراي كار به كه از آن پيش نكند. پس خير بازگشت به

پويد تا  سعی قدم را به آن تدارك خود جويد و طريق چارة گردد، بايد انسان ويران معاصی

 نبرد.  حسرت دندان به تأسف وزد، انگشت زندگی بر بوستان تندباد اجل كه وقتی

خود را از  بايد نفس كس از همه پيش رهبرحقيقی -الهی و سالك رهبر حقيقی

سفيد را  نداند، جامة خودنمايی را وسيله حقه مطالب نمايد و ابالغ نصيحت معاصی ارتكاب

 رشته نداند و به منشیبزرگ ديباچة خنسرا سر نگرداند و دستار بزرگ مردم كاذب صبح

 نشمارد و آستين قلوب ذبج را وسيله دانه صد بر خود نبندد، تسبيح معرفت دعوي سخن

 خيرخواهی را از جهت حق كلمه نشمارد، بلكه از دنيا كشيدن را دستاويز اظهار دست فراخ

 مند گردد. بهره جاودانی باشد تا از مثوبات طالب خالق و رضاي خاليق

 تغفل را از خواب بصيرت باشد و ديده خود عامل علم بايد به رهبر حقيقی

 خود عمل علم به كه اند: رهبريفرموده ديگر را بيدار كند. بزرگان بگشايد تا بتواند خفتگان

 جيفه خيالپر از درون كه بلغزد، و َنَفسی از سنگ باران ها چوناز دل نكند، پند و نصيحتش

شور بلند نگردد، پر سينة تا از سخن خيزد، شعلة از مزبله كه است دنيا برخيزد مانند نسيمی

 را نيفروزد.  دلیمرده برنخيزد، چراغ دل را نسوزاند و شرار گفتگو تا از آتش دلیافسرده

 نداشته منظور ديگري متعال خالق جز رضاي حق كلمة بايد در اعالم ربانی عالم

 داشته وافی و نصيب حظ دانیجاو و از نعم نهاده مستعد اثر كاملی در قلوب باشد تا سخنش

در  «َحَسَنةِ الْ  ِعَظةِ َموْ الْ  وَ  َمةِ ِحكْ ِبالْ  كَ َرب   َسبيلِ  ِالی عُ ْ ُاد» شريفه آيه حكم به كه باشد. ديگر آن

را  بيان انادا كند و زب ماليمت را به و مطلب را شعار خود ساخته گفتارينرم ها طريقبحث

و  است غيرماليم اكثر طبايع در ابتدا براي پند و نصيحت نيااليد. چه گفتاريتلخزهر  به

 نشود.  ايشان بود، دلنشين غيرماليم نيز آن اداي چون

ود، سرافراز فرم افسر نبوت را به و هارون موسی حضرت خداوند متعال كه وقتی

 َلَعلَّهُ  نًاَلي   الا َقوْ  َلهُ  َفُقوال َطغی ِانَّهُ  نَ َعوْ ِفرْ  َهبا ِالیِاذْ » مأمور ساخت فرعون دعوت را به ايشان

او در كفر و  كه درستی رويد به فرعون سوي به و هارون موسی اي: «شیَيخْ  َاوْ  َيَتَذكَّرُ 

هر  د. پسيا بترسپند گيرد و  گوئيد شايد كه سخن نرمی كرده، با او به خود طغيان عصيان

  و مهربانی، چراغ اشفاق هـداند و ب ود الزمـرا بر خ مرضيه وهـشي چنين بايد مراعات ظـواع
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 برافروزد.  غافلين قلوب سرايدر ظلمت آگاهی

 الهی رضاي تحصيل كه است نيز آن حقه مطالب بر مستمعين امر ضروري نخستين

 جهخود گمارند و تو بر اصالح مطالب، همت آن از شنيدن ساختهخود  را مقصود الهی

 اهل برين فردوس كه مجلس از موائد فوائد آن مقصور ندارند، بلكه شنيدن خاطر را تنها به

 آب به ذميمه صفات هايرا از پليدي طبيعت خود بردارند. جامة روحی است، قوت يقين

 مواعظ جاروب به فاسده خياالت و خاشاك را از خس باطن و ساحت شستشو دهند نصايح

 سوزند و شمع دلسوز در هم كلمات را با آن حرص نمايند. خارستان و روب رفت الهيه

 كلمات پرتو آن برافروزند. به نور معرفت به درونی هايديده را در لگن بينیعاقبت نگاه

حقه،  مطالب آن زندگی سار آبرا منور گردانند و از چشمه دل آسا سرايو وحی آسمانی

از خود  غبار معاصی دلْ  لرزش جانگداز به تهديدات گردانند. از شنيدن را زنده مرده دل

 برسانند، و مقربين مرتبة اوج خود را به روح دلنواز پرواز مرغ بشارات بيفشانند، و از استماع

 هشيار سازند.  غفلت را از مستی و ارشاد، دل هدايت جانفزاي نسايم وزيدن به

شود، بايد  واقع لغزشی سخنوري طريق افتد و در سلوك را خطايی حق اگر اهل

 و استقامت زيركی را نشانه گيريرا بر خود هنر نشمارند و خرده بينیكنند و عيب اغماض

 انرا از خطا و سهو و نسي مردم ساير )ع(معصومين جز حضرات ارند. چهخود نپند طبع

نيست. اگر  و تدبيري چاره حد كمال به معنی از اين هنيست، و در تنّز و گريزي گزيري

 و تفكر و تعقل نموده بزرگان در كالم رود، سيري در دل ايشبهه سخن را از اين كسی

 نهد.  سخن، گردن اين اذعان طوق به دهد و خاطرش گواهی مقال اين دقنمايد تا بر ص

بسيار  انواع آن در تحت كه است صفتی سخاعفت، سخاست.  فضيلت از توابع

 است:  نوع آنها هشت مهمترين باشد كهمی

  كرم - اول

 ايثار  - دوم

 عفو  - سوم

  تمرّو - چهارم

  ُنبل - پنجم

  مواسات - ششم

  سماحت - هفتم

  مسامحت - هشتم
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 كه بر وجهی المنفعهدر امور عام مال نمايد انفاق را سهل نفس بَود كه آن َكَرم

او  خاصة به كه باشد از سر مايحتاجی آسان بر نفس بود كه آن ايثاركند.  اءاقتض مصلحت

 آن عفوباشد.  او ثابت استحقاق كه كسی در وجه كردن و بذل ، برخاستنباشد داشته تعلق

 قدرت با حصول نيكی به مكافات يا طلب بدي به مجازات باشد ترك آسان بر نفس بود كه

 آن ُنبلو بذل.  افادت زينت به یبَود بر تحّل صادق را رغبتی نفس بَود كه آن تمروّ و تمكن. 

 مواسات،ستوده.  سيرت و مداومت پسنديده افعال مالزمت نمايد به ابتهاج نفس بود كه

در  يرا تا حد ايشان دادن و شركت بَود در معيشت و مستحقين و دوستان ياران معاونت

 كه ئیاز چيزها است بعضی كردن بذل سماحت،او.  به است متعلق كه چيزهائی بعضی

 گرفتن ترك كه از چيزهائی است بعضی گرفتن ترك مسامحت،بر او.  آن نبود بذل واجب

 نبود.  واجب آن

 هم دنيا ترا به از جهت كه قدر اندوهی فرمايد به از بزرگان يكی -دنيا محنتكدة

 بر آئينه ز رهگذر عقبیا غبار مالل كه رود و چندان بيرون از دلت آخرت رسد، اندوه

 دنيا راضی قليل متاع خود را به كه همتانیبرخيزد. دون دنيا از دل نشيند، غم خاطرت

 دنياي نهاديكج كه پرستانیخواهند ماند. نفس محروم عقبی باقی اند، از سعادتساخته

نخواهند  دعوي گردن پرستانحق اند، در صفساخته سجود خويش را محراب بدكيش

اند، داده خويش القائد آم دست اختيار به عنان زندگی در جادة كه مستانیافراشت، و سياه

 نخواهند انداخت.  َسَقر بار اقامت جز در مقر 

فرو  حسنات اعتبار از چهرة قرار آبرويبی دنياي غافل، دوستی دل اي       

فرما  شوري قلكار خود با پير ع چارة مستی، تفكر نما و در غفلت از بادة كه آن ريزد. ايمی

تسخير در  پنجهسر را به شهرياران جميع لكُم و بساط گردي زمين روي مالك اگر فرضًا كه

 روزگار، خدنگ نهند و گردنكشان فرمانت سر بر خط كمان چون عالم نوردي، و سركشان

نبيند و غبار  ناخوشی هرگز روي بيدارت بخت در دهند، و ديده تن بندگيت طوق وار به

را  حالت ماَند و گونه از گزند روزگار مصون اقبالت ننشيند، و چهرة خاطرت بر آئينه ماللی

د و ساغر و نوخيز باش جوان در جويبار زمان دولتت روزگار نخراشد، و نهال مصائب ناخن

فرو كوبند و  رحيل طبل سرشار و لبريز گردد، آخراالمر چون و طرب تعيش از بادة دورانت

و  مال وقت بندند، در آن ضعف رسن اقتدار را به روبند و دست از وجودت جهان ساحت

 نخواهد داد.  سودي و جالل و جاه منال

  یـنوش چـد، زيرا هيـنده ثمري جاودانی ز شقاوتـج جهانی ظاهري سعادت نهال
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 بناهاي بسی كه است سيلیتند در حقيقت نيالوده. لذايذ دنيوي نيشی رنج به كه نيست

 انداخته.  در چاه برادران دست به بسيار يوسف كه است گرگیساخته، و كهنه ويران دوستی

 خشنود منزل نه است گريستنخون راحت، جاي جاي نه است محنت دنيا جاي

هر  وينقصانی، در ر آبستن ظاهري و هر كمال است زيانی متضمن از آن زيستن، هر سودي

 تاعنقد عمر عزيز م تميز به اهل نهفته. پس تعبی دام و زير هر طربی خفته مار رنجی گنجی

 به آن غشتهروزگار از شهد آ دارانخرند؟! و ذائقهچرا می ننمايا عيب با چندين جهان قليل

 و خدا از دل ياد مرگ غافالن كه نيست برند؟ جز اينمی لذت زهر بال چگونه هزار گونه

 اند. نموده نفسی شهوات تحصيل به دل و روي محو كرده

 همه طوفانی ابرهاي چون وافر و فريبنده، غالبًا هايلذت ناپسند به تمايالت

و  فالكت گرداب را به آنان مهيبی و نابود كند و با نيروي خود نيست را در گذرگاه حسنات

و  نموده را تضعيف روحی جهنده، قواي ايجرقه چون كذايی لذات دهد. اين سوق بدبختی

 ناتوان معنويات تحصيل براي الزم ارادة و آدمی، او را از عزم روح تعادل زدنبا برهم

 محافظت روحی طوفان را از خطرات خود را بشناسد و آن بايد نفس آدمی گرداند. پس

 اهشرا شناخت، نگ آن كه است، كسی گوهر گرانبهايی اند: نفسفرموده نمايد. بزرگان

 داشت. 

 فاتو تكّل امور زايده به طبعًا كه است راه از اين اجتماعی حيات به انسان احتياج

و  نيست را نهايت انسان است، آمال حرص افتقار، زيادي و علت است مايل زندگانی

، زيرا را نابود كند خويش تواند آرزوهاينيز نمی ِنی. انسان و لذايذ را كرانی حظوظ

دهد؛  تغييراتی خويش تواند در آمالمی ، ليكناست يكی حيات آرزوها و گسيختن گسيختن

  تر در آورند. تر و شريفطرز لطيف خود را به توانند آمالمی عفت فضيلت صاحبان

 

 است:  نوع عدالت، دوازده جنس تحت فضايل

  صداقت - اول

  الفت - دوم

 وفا  - سوم

  شفقت - چهارم

  َارحام صلة - پنجم
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  مكافات - ششم

  شركت حسن - هفتم

 قضا  حسن - هشتم

 د توّد - نهم

  تسليم - دهم

  توكل - يازدهم

  عبادت - دوازدهم

و ايثار هر  يقصّد فراغت اسباب جملگی بر اهتمام است يا دوستی، سبب صداقت

 در معاونت است گروهی ها و اعتقاداترأي شدن متفق الفت،باشد بر او.  ممكن كه چيزي

و معاونت، تجاوز  مواسات طريق از التزام كه است آن وفاتدبير معيشت.  يكديگر براي

بر  همت داشتنرسد، و مقصور كسی به كه غيرماليمی از حال است آگاهی شفقت،ننمايد. 

 شركت دنيوي را با خود در خيرات و پيوستگان خويشان باشد كه آن ارحام صلةآن.  ازالة

كند و در اسائت،  مقابله از آن زياده يا به او كنند، مانند آن به كه احسانی يعنی مكافاتدهد. 

 طور معتدل، چنان به است داد و ستد در معامالت شركت، حسنكمتر از آن.  عفو يا به به

 بدون مجازات از باب است ديگران حقوق رعايت قضا، حسنشود.  ديگران طبع موافق كه

باشد.  معنی اين مناسب كه با اموري است حق اهل دوستی طلب د،تودّ و ندامت.  تمّن

يز جا بر ايشان اعتراض كه خدا و كسانی دارد به تعلق كه بر فعلی است رضا دادن تسليم،

 و كفايت قدرت به آن حوالة كه در كارهايی يعنی توكلاو نباشد.  طبع موافق نيست، اگرچه

د. و تأخير نطلب و تعجيل و نقصان نيست، زياده در آن تصرفی را مجال لقو َخ نبوده بشري

 تشمرد و اطاع واجباو را بر خود  بينو مقّر و تمجيد باريتعالی تعظيم كه است آن عبادت

 را شعار و دثار خود سازد.  ايشان و متابعت

 هايفضيلت توانمی با بعضی بعضی فضايل، و از تركيب حصر انواع است اين

 . «التَّوفيقِ  َوِلی   اللُ  وَ »تصور كرد  شماريبی

 كه است آفريدگاري پاك ذات مخصوص مطلق غناي - در اعتدال حقيقی استغناي

 همنّز اجافتقار و احتي و خاشاك از خس تشعّز و ساحت هامكان، منّز از لوث وجودش دامن

از  كه و هر ذيحياتی افتاده هستی هاتكنار اّم به نيستی از مشيمة كه است. هر موجوديو مبرّ 

 ناچار  ضروريات اسير و از تحصيل احتياج زنجير وجود پا نهاده، به عمارت به عدم نهانخانة

 و ناگزير است. 
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 و ديدة ناز دنيا كشيد دست كلی را به قلمرو امكان و ساكنين زمان سلسله دينمقّي

 است، و صانع بيرون مخلوقيت طاقت از حوصله پوشيدن بشري طبيعت از مقتضاي خواهش

 سبب و به ننموده تكليف آن به «َعهاُوسْ  الّ اِ  سًاَنفْ  اللُ  فُ ُيَكل   ال» شريفه آيه حكم به بيچون

 است. خداوند متعال نفرموده مالمت را معاش، احدي وجه و طلب مايحتاج خواهش

 زيان و دفع قدر كفاف به منافع و جلب نموده و واجب الزم را بر همه ضروريات تحصيل

 است.  ساخته و حتمی فرض و گرما و سرما را بر همه و تشنگی گرسنگی

 نيست:  بيرون قسم دنيا از سه در طلب آدمی احوال

دنيا  در طلب حالل از وجه اعتدال حد به معاش توسعهقدر  به كه آن اول قسم

 ايشان رعايت شرعًا كه جمعی حال خود و از آئينه را از احوال سرتُع نمايد و زنگ تالش

ا غّر و در شريعت سنن دنيا از جمله طلب از مراتب مرتبه اين بزدايد. است بر او واجب

 كه است، چنان مذموم شدن رهبانيت طريق و سالك آن و ترك تاس و پسنديده ممدوح

از  دست امور اخروي به اشتغال جهت به كه كسی فرمايد: از ما نيست )ع(صادق حضرت

 دنيا گمارد.  بر تحصيل همت پوشيده از آخرت چشم كه دنيا بردارد، و كسی طلب

 ما َاَحلَّ  باتِ ي  ُموا طَ ُتَحر   آَمُنوا ال ا الَّذينَ يا َاي هَ »رمايد: مجيد ف در قرآن خداوند متعال

 اي كه است اين شريفه آيه معنی صهخال. «َتدينَ ُمعْ الْ  ُيِحب   ال اللَ  َتُدوا ِانَّ َتعْ  ال وَ  ْ َلُكم اللُ 

نكنيد  بر خود حرام كرده شما حاللبر  تعالیحق كه لذيذي و پاكيزه نفيس چيزهاي منينمؤ

را  كنندگان يتعّد خداوند متعال كه ننهيد، بدرستی پا بيرون و شريعت و از حدود الهی

 دارد. نمی دوست

خدا است،  سوي به و حركت بوده حق، فضيلت رضاي جلب جهت دنيا به تحصيل

 نَ ُزي  »رسيد  شريفه آيه اين كرد، بهمی تالوت قرآن خداست. فردي ی، حبّ حّب چنين

 َخيلِ الْ وَ  ِفضَّةِ الْ  وَ  َهبِ الذَّ  ِمنَ  َطَرةِ ُمَقنْ الْ  َقناطيرِ الْ  وَ  َبنينَ الْ  وَ  اءِ سالن   ِمنَ  اتِ الشََّهو ُحب  اسِ ِللنّ 

 بسيار ناراحت «َمابِ الْ  نُ ُحسْ  َدهُ ِعنْ  اللُ  الد نيا وَ  َحيوةِ الْ  َمتاعُ  ذِلكَ  َحرثِ الْ  وَ  عامِ نْ  َاَ الْ  وَ  ُمَسوََّمةِ الْ 

و درد خود را اظهار  رفت )ع(صادق گرديد. نزد حضرت و مضطرب دگرگون شد و حالش

 و معيشت خواهمكرد می خواهی؟ عرضمی چه بزرگوار فرمود: تو دنيا را براي كرد، آن

 مهمانی را به نمايم، نيازمندان كنم، از فقرا دستگيري را فراهم امخود و عائله زندگی وسايل

 فرمود: اين كنم. حضرت خدا صرف دنيا را در راه و منال بروم، مال حج كنم. به دعوت

خطايا و  جمله علت دنيا كه حب خواهی. بنابراينمی را از آن نيست، تو آخرت خواهیدنيا
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بخواهد، دنيا  را بهر دنيا و زندگی دنيا و زندگی كه است كسی شده، براي معرفی گناهان

 او شود.  واسطه بال محبوب

اعتدال، و  حّد به معاش در توسعه اكتفاست دنيا، عدم طلب از اقسام دوم قسم

 از طلب قسم حالل. اين از ممرّ  جالل و حشمت و اسباب و منال مال در تحصيل كوشش

از  بسياري و ُمنِتج مفاسد عظيم بسی است، اما مورث و مباح حالل نفسهفی دنيا گرچه

 شقاوت دركات حضيض به سعادت درجات را از اوج طالب است، كه اخروي هايخسارت

 شاند. را فرون عقل چراغ بخار نخوتش اندازد و تراكم

بيشتر نوشد  اند، هركهكرده شور تشبيه آب دنيا را به ثروت سليم عقول صاحبان

 و تقوي ورع گيرد و نهال ضمير او قوت در گلشن و طمع حرص تر گردد. َعَشقهتشنه

د و دلير ساز اتخاذ شبهات و مكروهات ارتكاب به رفتهپذيرفته، رفته و ناتوانی ضعف دمبدم

 اندازد.  و نامشروعات محرمات مهالك از آنجا به

خود را  چون انسان «نیَتغْ اسْ  اهُ رَ  َانْ  غیَلَيطْ  سانَ ِانْ الْ  ِانَّ  الّ كَ »فرمايد: می خداوند متعال

 آب هبدار غرور را  اين و منال خرد، مال ارباب جهت كند. ازاين طغيان نياز بيند هرآينهبی

 است، و چون جهانيان رفاه و سبب جهان آبادي بارد، باعث تا معتدل اند كهكرده تمثيل باران

دنيا  ومنال گردد. مال آدم بنی احوال تنگی علت و عالم خرابی درگذرد سبب از حد اعتدال

 سيالب بال و حصول موجب  اّلواِ  دنياست و دين آبادي موجب است اعتدال حّد تا به هم

 گردد. می ودل دين خانه

و  رو باشیميانه معاش وجه فرمايد: بايد در جستجوي السالمعليه صادق حضرت

 كه ريصیكند، و كمتر باشد از حقصور می در آن باشد كه از كسی بيش باب اينتو در  سعی

فرمايد: می )ص(اكرم رسول نهد. حضرتمی بر آن و دل گشته خود راضی دنياي به از عقبی

يد نما را مالقات تعالی كند، خداي مال بسياري جهت به حالل دنيا از وجه طلب كه كسی

 . باشد بر او غضبناك كه درحالتی

دنيا از ذكر  به اشتغال شومی به آدمی كه بس دنيا، همين طلب قسم اين در مذمت

 باز ماند.  ذوالجالل حضرت

 و حرام حالل از مالحظه ورع ديدة آدمی كه است دنيا آن طلب از اقسام سوم قسم

دنيا  مال آوريخود را بر جمع تبپوشد و هّم شرعيه حقوق ايو اد حق جانب و رعايت

شمار را و روز و دينار دانسته شمار درهمرا ُسبحه و ليالی ايام توالی مقصور گرداند؛ سلسله

 از ناز و  دنيا فروشد و چشم خود را به دين گشته دنيا فريفته و منال مال نشمارد؛ به چـهي به
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 گرفتار آيد.   جاودانی و عذاب ابدي شقاوت بپوشد و به سرمدي نعمت

 نيز چهار جنس اضداد آن اعتباري محصور است، به در چهار جنس فضايل چون

 ضد عفت، جور ضد عدالت.  ضد شجاعت، َشَره ضد حكمت، جبن است: جهل

تجاوز نمايد،  يا تفريط افراط طرف به حد از آن چون كه است يرا حد هر فضيلتی

 به و رذايل مركز است منزلة به اند: فضايلفرموده گردد، از اينرو بزرگان رذيلت فضيلت آن

 از محيط، و هرچه هاستنقطه دورترين مركزي دايره، نقطة بر سطح كه اطراف. چنان منزلة

 همچنين نزديكتر شود، كند، از مركز دورتر و بر محيط ديگر حركت نقاط به نقطه از اين

در  حد از آن است، و انحراف عد از رذايلبُ حد در غايت آن كه است يرا نيز حّد فضيلت

 گردد.  رذيلتی به قرب گيرد، موجب صورت كه و جانب هر جهت

 وسط زيرا كه است شماريبی هايلت، رذيلتهر فضي مذكور در مقابل بنابر قاعدة

 خط در روي است مانند حركت فضيلت نامحدود. در واقع، مالزمت و اطراف محدود است

 مستقيم ، خطدو حّد ميان كه از آن؛ و ظاهر است مانند انحراف رذايل مستقيم، و ارتكاب

در  جهت، صعوبتی است. از اين نهايتمستقيم، بی غير خطوط نباشد ليكن از يكی بيش

و  باريكتر است خدا از موي صراط آمده اشارات به كه شود و اين واقع فضايل طريقه التزام

 است.  معنی از همين از شمشير تيزتر، عبارت

و  طافرا در طرف گذشتن از حدّ  آيد، يكی حاصل از دو طريق انحرافات چون

و دو  فضيلت، وسط و آن است دو رذيلت هر فضيلت مقابل تفريط، پس در طرف ديگري

 مذكور اجناس بنابر قاعدة اند پس چهار جنس فضايل باشد. چون آن رذيلت، دو طرف

و  شجاعت؛ َشَره در مقابل ر و جبنحكمت؛ تهوّ  در مقابل و َبَله است: َسَفه هشت رذايل

 افراط در طرف كه عدالت. َسَفه در مقابل و انظالم عفت؛ ظلم در مقابل مود در شهوتخ

 است، و َبَله واجب از آنچه نباشد يا زياده واجب در آنچه است فكري قوة است، استعمال

افراط،  ر در طرفخلقت. تهّو از روي نه اراده به است فكري قوة تفريط، تعطيل در طرف

 كردنتفريط، حذر در طرف نيست، و جبن جميل بر آن اقدام شرعًا كه بر امري است اقدام

 لذت افراط، طلب در طرف يا َوُلوع محمود نباشد. شره حذر از آن شرعًا كه است از چيزي

 بر طلب حركتاز  است تفريط، سكون در طرف از مقدار شرع، و خمود شهوت زياده است

خلقت.  نقصان از روي اختيار نه از روي را مجاز شمرده آن و شرع عقل كه ضروري لذت
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 در طرف ناپسند، و انظالم از طرق است دنيوي معيشت اسباب افراط، تحصيل در طرف ظلم

 طريق به آن گرفتنو انقياد او از  ظالم بر ستم است دنيوي معيشت طالب تفريط، تمكين

 مذلت. 

دو  عدد هر نوعی كرد تا به حاصل فضايل، بايد علم اجناس در تحت واقع در انواع

 آيد، مشكالت حاصل فضيلت شود. چون معلوم و تفريط افراط در جانب آن مقابل رذيلت

گردد زيرا  حاصل فراغتی تدر تصور آيد، از عبار معنی چون كه شود چنان برطرف آن علل

ذكر  چند نوع مقابل مثال، رذايل عنوان به كار آيد. ذيالا  به معانی حصول براي عبارات كه

 گردد.  ديگر معلوم انواع رذايل قياس شود تا بر اينمی

 ذهن، سهولت فهم، صفاي ، سرعتاءشمرديم: ذك نوع هفت حكمت از انواع قبالا

 در جانب و بالدت؛ خبث خبث ميان است وسط ذكاءر. ظ، تذّكتعقل، تحفّ  علم، حسنت

 از جهت اختيار باشد نه از سوء بالدت كه در صورتی تفريط، البته در جانب و بالدت افراط

باشد  و درنگ تأملبی كه تخيلی سرعت ميان است وسط فهم خلقت. سرعت يا عدم نقص

 كه التهابی ميان است وسط ذهن شود. صفاي م، ملكهاز تأخير تفّه كه فهم، و كندي احكامبی

 طشود و در استنبا حادث در نفس كه باز دارد، و ظلمتی را از مطلوب تجاوز، نفس سبب به

ندهد، و  صور را مجال استنباط كه مبادرتی ميان است وسط متعّل تأخير افتد. سهولت نتايج

 ادراك فكر به صرف ميان است وسط تعقل صور بود. حسن در استنباط كه موانعی صعوبت

 وسط ظمطلوب. تحفّ  تمامی زايد باشد، و قصور فكر از تعقل مطلوب در تعقل كه چيزي

 كه مطالبی از ضبط یبود و غفلت فايدهبی ضبطش آنچه ضبط زايد به عنايتی ميان است

روزگار و  تضييع كه و يادآوريی عرضه كثرت ميان است باشد. تذكر، وسط مهم حفظش

 آيد.  باشد، حاصل الزم آن رعايت آنچه از اهمال كه كند، و نسيانی كندذهنی

و  سيدهر وضوح كمال به خدايی بر وعظ خلق عامه احتياج - الهی وعظ ضرورت

 است.  از بيان مستغنی عقل طريق به آن فضيلت وجوب

 كه عبوديت طريق در و رهگذرند يك بر همه كه تكاليف به عمل مراحل طی در

 غوالن اغواي به و نهد بيرون حق ازطريق خويش پاي با يكديگرهمسفرند، اگركسی جملگی

 اورا به كه است الزم گيرد برسايرين درپيش و ضاللت تغفل باديه و هوس، طريق هوي

 به ضاللت طريق را از او شرايط اجتماع و امكان كنند، و درصورت رهنمايی حق طريق

 برگردانند.  حق طريق

 ود فرستد، ـخ برادر دينی به مسلمانی كه هديه فرموده: هيچ )ص(اكرم رسول حضرت
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از  صدقه او شود، و نيز فرموده: هيچ هدايت زيادتی سبب كه نيست حكمتی كلمةبهتر از 

در  مختلفه اءرا آر قومی وقتی كه نيست تر از اينتر و پسنديدهخوش تعالیدر نزد حق منمؤ

 را به شده، ايشان از هم آنان جدايی باعث دنيوي يا عداوت جدا ساخته از هم بندگی راه

را  كدورت ايشان، زنگ بواطن از مرآت حقه مطالب صيقل سازد و به جمع طريقه يك

 بهتر است.  ساله يك از عبادت تعالینزد حق عمل بزرگوار فرمود: اين بزدايد و نيز آن

عطا  چه موعظه «ِعَظةُ َموْ الْ  َهِديَّةُ الْ  مَ ِنعْ  وَ  َعِطيَّةُ الْ  مَ ِنعْ » فرموده )ص(اكرم رسول حضرت

شد  دو شخصی نشور گفتگوي يوم شافع آن در خدمت كه است. مأثور است خوبی و هديه

 قهپيراسته: طري زيور كمال به ايشان احوال و عارض آراسته صفتی به از ايشان هر يكی كه

سر  فرمود و بهمی خير و صالح تعليم را نماز واجبی، جاهالن بعد از اداي كه آن يكی

 كه آن ديگري نمود، و شيوةمی خاليق را به و رستگاري فالح حكمت، راه بيان انگشت

آندو  صفت حضرت آن افراشت. چونمی بندگی ها لوايو شب داشتمی روزها را روزه

 َاوَّلِ الْ  لُ َفضْ »فرمودند  ز سنجيدند، چنينامتيا ميزان به قدر ايشان را شنيدند و متاع شخص

ر خود و ارشاد را شعا هدايت كه اولی شخص فضيلت: «ناُكمْ َادْ  َعلی لیَكَفضْ  انیالثّ  َعَلی

 وعظ فضيلت يداتمؤ شما. آري بر كمترين است من مانند فضيلت دومی بر شخص ساخته

 و شبهه شك راه آن و داليل پيوسته شياع مرتبة عا بهمدّ  شواهد اين و كثرت از حد گذشته

 است.   را فرو بسته

 از است داللت، ُمنبی از روي عدالت است. لفظ عدالت چهارگانه، از فضايل يكی

و  اقصی مرتبة به است. وحدت اعتبار وحدت، ممتنعبی مساوات مساوات، و تعقل معنی

 كه لأ اّوآثار او از مبد ممتاز است، و سريان و كمال شرف و مدارج از مراتب اعلی درجة

 كه یاول از علت انوار وجود است معدودات، مانند فيضان در جملگی اوست واحد حقيقی

تر وجود او وحدت، نزديك به هركه موجودات. پس در جملگی اوست وجود مطلق

 عقل از ديدگاه هاست. چهنسبت ترينمساوات، شريف نسبت سبب اين تر، و بهشريف

 اعلی با عالم دل و اتصال قصد قربت بدون عدالت و اجراي وحدت اين باطنی، حصول

 نامقدور است.  صدور موجودات اعلی عالم از ناحيه فيضان بدون كه است، چنان نامعقول

و  است حقيقی، عدالت وسط چه آنهاست كاملترين عدالت ضايل، فضيلتدر ف

 و كثرت قلت ِسَمت كه است وحدت اطرافند. اعتدال، ظلّ  آن به نسبت است جز آن هرچه
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و  نقصان را از حضيض آن وحدت زينت بگيرد و به متباين از اصناف و زيادت و نقصان

رسيد. نمی هم وجود به نبود، دايرة رساند. اگر اعتدال و فضيلت كمال اوج فساد به رذيلت

 باشد، به نظامی كه و در اموري است امور مختلفه بين نظام مقتضی و مساوات عدالت

 است.  فساد و اختالل به آن غايت  اّلو ِا موجود است در آن عدالت وجهی

 در اين باشد و نفسمی فضايل همه و جور است، مستلزم ظلم مقابل كه عدالت

 قرب غايت حالت قادر است، اين ممكن وجه بهترين خود به خاص فعل اداي به مقام

هر  نيست، زيرا كه مانند ساير فضايل عدالت فضيلت بودن است. وسط تعالیحق به انسانی

 مضّر نقصان؛ در آنچه طلب باشد و هم زيادي طلب و جور، هم جور است عدالت دو طرف

 زيادي.  ديگران خواهد و براي كاستی خويش براي است

 است و شايستگی؛ جور نيز امري فضيلت تحصيل براي اختياري است امري عدالت

و مذمت، بعيد  اختيار رذيلترا  است، و عاقل و ناشايستگی آن، رذيلت حاصل كه اختياري

 قوا، مخالف از بعضی صادره فعل رو بسا كهاست، از اين گوناگون قواي داراي است. انسان

 مستی يا در حال افراطی يا شهوت غضب فرد مبتال به كه ديگر باشد. مانند آن قوة مقتضاي

 آن استخدام به اي، عقلهر قوه با غلبة چه شود. پشيمان بعدًا كند كه كاري عقل مشورتبی

و فساد  زشتی قوه، عقل آن تو حّد تشّد بعد از تسكين نيابد، ولی اعتراض مجال در آمده

 عقل گاهاند، هيچآمده نايل فضيلت سعادت به كه كسانی ظاهر گرداند. ليكن را كامالا  فعل

 باشد.  را ملكه آنان حميده ر افعالنگردد و صدو مغلوب ايشان

از  و زيادي كمی زيادت، و چون لْ و تفّض است اند عدالت، مساواتگفته بعضی

 گذشت، عدالت كه و ناپسند خواهد بود. اما چنان مذموم هم تفضل است، پس مذموم وسط

 كه است در عدالت و احتياط لغهو لذا تفضل، مبا را داراست وسط مرتبه بوده فضايل جامع

 نيست، مثالا منوال بر يك فضايل همه بودن وسط گردد. البته ايمن آن از كاهش انسان

 احتياط به در سخاوت عدالت، زيادي است، در رعايت و اسراف بخل ميان كه سخاوت

 عدالتْ  و خمود، در مراعات شره انمي است وسط كه از نقصان، و يا عفت تر استنزديك

 است نافع در آنچه محتاط عادِل از زيادي، چه تر استنزديك احتياط به در آن كاستی

 نو ديگرا مضر باشد خود را بيشتر دهد را بيشتر، و در آنچه را كمتر دهد و ديگران خويش

عدالت،  اين است. البته در آن و احتياط غهمبال كه از عدالت خروج نه تفضل را كمتر، پس

 يك هيچ در حق لتفّض دو نفر جاي بين خود نباشد، و در قضاوت را جز در نصيب عادل

 است.  قبيح از عادل مطلق و تساوي محض عدل جز رعايت نبوده
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قوا و  آن، تعديل كار بندد و خود به در نفس لرا اوّ  عدالت انسان كه است واجب

 با طبع را بر امور ماليم و غضب، آدمی قوا، شهوت تعديل بدون است. چه ملكات تكميل

 اين و انقالب گردد و از اضطراب شهوات انواع مختلف، طالب هايانگيزه خود وادارند تا به

شود، گويا او را  او چنين حال كه شر و ضرر پديد آيد. كسی قوا، اجناس و تجاذب احوال

بايد  كنند. پس پاره نمايند يا پاره دو نيمه كشند كهمی مختلف از جوانب بلكه از دو جانب

 و تساوي عدل گرداند و او شرايط را در وجود خود حاكم الهی خليفه تميز، اين قوة انسان

 كثيره، مرتفع از صدور افعال ناشی نظام خود رسند و سوء حق به را نگاهدارد تا هريكی

 گردد. 

 انبياء حضرات بعثت مجيد براي قرآن كه الهی سفراي اهداف از بزرگترين يكی

نا ُرُسَلنا َسلْ َارْ  َلَقدْ » هاستانسان سعادت عامل يگانه كه است كرده، عدالت بيان عليهم اللسالم

   .«طِ ِقسْ ِبالْ  اسُ النّ  ِلَيُقومَ  انَ ميزالْ  وَ  ِكتابَ الْ  نا َمَعُهمُ َزلْ نْ اَ  وَ  ناتِ َبي  ِبالْ 

 را در آن و اراده داشته در معيشت كنند و نظامی در آنها اعتبار عدالت كه اموري

 است:  نوع باشد، سه مدخلی

 ها دارد. و بخشش اموال به تعلق آنچه - اول

 دارد.  و معاوضات معامالت به تعلق آنچه - دوم

و  تأديبات باشد چون در آن يتعّد امكان دارد كه اموري به تعلق آنچه - سوم

 سياسات. 

 دهد. مثالا  و مساوات را مناسبت و نامتساوي هرچيز نامتناسب كه است كسی عادل

شده، اگر  تقسيم مختلف دو قسمت به باطن از جهت خصوص ظاهر به از حيث كه چيزي

ا تافزايند  از زايد كسر كنند و بر ناقص برند بايد مقداري حد تساوي خواهند آنها را به

 رود.  از بين و زيادي و نقصان و كثرت گشته، قلت حاصل تساوي

و  رو علم ننتواند، از اي از آن اطراف ّ نشود، رد واقف امور اصلی اوساط بهتا  كسی

 به امور انحرافی سوق علم اين است. بدون از فرايض و باطنی امور اصلی اوساط به معرفت

 كه ستا نرسد، اين حقيقت نباشد به و عالم عامل علم اين به كسی نپذيرد و تا مركز تحقق

 . اوست وحدت منبع زيرا كه است الهی و عدالت، ناموس تساوي واضعاند فرموده بزرگان
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 است كسی كند و ستمگر اعظممی تساوي ابطال كه و جائر است عادل، ظالم مقابل

 مساوات عتطبي به زند، عمل چنگ الهی ناموس به كه را منقاد نباشد. كسی الهی ناموس كه

 صادر نگردد.  جز جميل وحدت بپرهيزد چه، از منبع مضرات كند و از جملگی

 است:  چهار نوع مضرات جملگی اسباب

 است.  آن تابع و ردائت پستی كه شهوت - اول

 آيد.  حاصل آن تبع جور به كه شرارت - دوم

  باشد. آن دنبال به حزن خطا كه - سوم

 آيد.  آن در پی و اندوه مذلت مقارن حسرتی كه شقاوت - چهارم

در  چون كه نباشد مگر آن لذتی را در آن غير گردد، آدمی زيان اگر موجب شهوت

را  ضرر رسانی آن كراهت رضا دهد. گاهی آن به بالعرض شده واقع ايخواسته به نيل طريق

 نمايد.  مكروه آن تحمل شهوي قوة كند ولی احساس

 يابد. مانند كسی لذت غير رساند و از آن ضرر به شرير تعمدًا كه است آن شرارت

از  رساند، ليكن نفعی كه آن آورد بی دست به نمايد تا نعمتی ستمكاران پيش سعايت كه

 برد.  لذت خود از حسد و مانند آن تسكين رسد از بابت بر كسی كه مكروهی

لذتی،  به عمد و يا رغبت از روي بر غير شود نه ضرر زدن سبب كه است خطا آن

 باشد.  حزنی حالت او را در اين آيد، كه بر شخصی كه مانند تير غير عمدي

 نآو او را در  صاحبش باشد از ذات جآن، خار سبب كه است شقاوت، مبدأ فعلی

 به بر او نشسته شخصی كه نايافته از ستور رياضت كه نبَود. مانند آسيبی ايو اراده اختياري

 نمايد، چنين را مشاهده دارد، هالكتش بر او دلبستگی كه شخص آيد و آن حاصل كسی

باشد،  يا خشم مستی سبب اگر به غير َملوم. ليكن واقعه بَود و در اين مرحوم شقیِ  شخص

 مسكر و انقياد قوة تناول كه احوال شود، زيرا مبدأ ايننمی از او ساقط و عقاب عقوبت

 باشد.  اختيار و اراده آيد، به آنها الزم تتبعّي به صدور قبح كه هو غضبّي هشهوّي

 است:  گونه سه عدالت

كرامات.  و ُمفضی است خيرات واهب كه تعالی واجب حق اداي به قيام - اول

را  افضل خود طريق قدر توان خود و معبود، به در امور ميان انسان نمايد كهاقتضا می عدالت

 پيمايد. 

 در ره و انصاف امانات و ردّ  بزرگان و تعظيم نوع هم حقوق اداي به قيام - دوم

 معامالت. 
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 اسالف.  حقوق اداي به قيام - سوم

ظاهر  در انسان الهيه و كرامات آثار عدالت كه است واجبی، آن حقوق اداي دليل

 ر عبادتبو اجتهاد خود را  بايد جّد نامتناهی، انسان و نعم اتعطّي همه اين شود، و در مقابل

 به در قيام نرا نامعذور شناسد. بنابراي و تقصير خويشتن مقصور دارد، و در اهمال تو اطاع

و  نفوس به و لحظه هر ساعت شمار او كهبی و نعم و شكر عطيات رحمان خالق حقوق

اگر از  كه و منكر است. چنان مذموم غايت به بلكه روا نبوده رسد، اهمالما می اجسام

 و تهذيب بنيه در تصور نيايد. اگر از تركيب را بدلی وجود است، آن كه گوئيم اول عمتن

 در معرض اياز دريا قطره اءاعض منافع كتاب لفينو مؤ تشريح كتاب فينصور گوئيم، مصّن

و قوا و  وساند. اگر از نفبرنيامده آن از نكات اينكته معرفت و از عهدة نياورده تعريف

 او به و بركات و نور و بها و مجد و سنا و خيرات عقل از فيض كه گوئيم، مددي ارواح

 بقاي از نعمت يابيم. اگر خواهيمنمی مجالی را در آن و اشارت رسد، عبارتما می نفس

 ير و عجزو تقص گوئيم، از ما جز حيرت سخن احدي و جوار رحمت سرمدي و ملك ابدي

 صادر نگردد. 

 است:  مقاماتی تالهّي حضرت به و قرب عبوديت حقوق اءاد را در طريق انسان

 بزرگ حكما و علماي مرتبة نامند و اين را موقنين ايشان كه يقين اهل مقام - اول

 است. 

 كه است كسانی تبةمر خوانند، و اين را محسنين ايشان كه احسان اهل مقام - دوم

 باشند.  آراسته و فضايل عمل حليه به علم با كمال

 و سعی شده عباد مشغول اصالح به باشند كه جماعتی ابرار و ايشان مقام - سوم

 مقصور دارند.  خاليق نفوس خود را بر تكميل

 حضرات مرتبة خوانند و اين و مخَلصين را فائزين ايشان فوز كه اهل مقام - چهارم

 را مرتبة انسان آن وراي كه اتحاد است مرتبة مقام اين است؛ نهايت اولياءو  اوصياءو  انبياء

 نپذيرد.  ديگر صورت

 اهل برتر از مرتبة محسنين يقين است، ولی يقين مذكور شامل مناصب همة البته

 باشد. باالتر می فوز از همه اهل و يقين است يقين

 است:  چهار خصلت مذكور به استعداد بر مقامات

 حقايق.  در طلب و نشاط حرص - اول

 ی. يقين و معارف حقيقی علوم تحصيل - دوم
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 بر تالفی اراده باشد، و كمال اهمال نتيجة كه قريحتی و نقصان حيا از جهل - سوم

 آن. 

 و توان.  طاقت حسب به فضايل طريق سلوك مالزمت - چهارم

 رعايت عدم خوانند، و در نتيجه احديت حضرت به اتصال امور را اسباب اين

 باشد:  وطیرا سق مزبور، انسان شرايط

 باشد.  اعراض موجب كه سقوطی - اول

 باشد.  حجاب مقتضی كه سقوطی - دوم

 باشد.  احديت از حضرت دوري سبب كه سقوطی - سوم

 طرد باشد.  علت كه سقوطی - چهارم

 نيز چهار است:  ابدي شقاوت اسباب

 د. باش آن عمر تابع تضييع تفكر كه عدم - اول

 شود.  حاصل نفس نظر و رياضت از ترك كه جهل - دوم

 آيد.  حاصل شهوات از تبعيت كه وقاحتی - سوم

 آيد.  الزم انابت و ترك از استمرار قبايح كه رذايلی به شدن از خود راضی - چهارم

 هايباغ به كه است درختی منزله دنيا به اين محبت كه حق! بدان طريق سالك اي

و  شهوات و ريشه نشو و نما كرده زمان ابناي همنشينی و هواي در آب شيطانی وساوس

 جز ارتكاب را شكوفه ملعونه شجرة نموده، اين محكم دل در زمين نامشروع آرزوهاي

 كنريشه قلب را از زمين درخت نيست. تا اين الهی از رحمت جز نااميدي آن و ثمرة ناهیم

 برطرف نشو و نما ننمايد. طريق حقايق هاينتابد و گل در آن عرفان نكنی، پرتو آفتاب

 آرزوهاي ريشه قطع به الهيه و نصايح مواعظ تيشه به كه است آن درخت اين نمودن

 به تا بتوانی سازي پاك رحمانی غير را از آاليش دل و ساحت يبپرداز و شهوات نامشروع

 درآوري.   را از پاي آن سبحانی و توفيق ايمانی قوة

 نبا وجود مقار در فطرت از موجودات بعضی و كمال است را كمالی هر موجودي

كمال،  به بايد از نقصان دوم، حركتی قسم كمال حصول در تأخير. براي بعضی و كمال است

 نيست.  ات، ممكنمعدّ  التند و بعضیمكّم بعضی كه اسبابی معونتبی و ياري بدون و آن

  به كس و هيچ است سايرين سبب به هريك يكديگر محتاجند و كمال به همه مردم
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 شخص يك منزلة را به همه كه است الفتی پيدايش نياز به نرسيده، پس كمالی به تنهايی 

و  است الفت آن محتاج طبعًا شده، پس آفريده كمال به متوجه بالطبع انسان گرداند. چون

بر  محبت رترياست. ب بر عدالت مقدم و محبت است قلوب، محبت تأليف به اشتياق سبب

 است اتحادي مقتضی و محبت صناعی است اتحادي مقتضی عدالت كه است آن عدالت

و در  بوده فضايل اكمل كه است. نياز بر عدالت را اقتدا بر طبيعت طبيعی، و صناعت

 است.  محبت فقدان دارد، از جهت عميقی اثرات نوع نظام محافظت

 مادر به مانند محبت طبيعی و ارادي. محبت است: طبيعی دو گونه نیانسا محبت

 ممكن نوع بقاي ننموده مادر نبود، فرزند را تربيت در طبيعت فطرتًا محبت اگر آن فرزند كه

 شد. نمی

باشد.  سريع انحاللش و هم عقدش هم كه آن است: اول چهار نوع ارادي محبت

 و انحاللش سريع عقدش كه آن است. سوم سريع و انحاللش غيرسريع عقدش كه آن دوم

 است.  غير سريع انحاللش عقد و همه هم كه آن باشد. چهارم غير سريع

 - لذت. دوم - است: اول نوع سه بساطت حسب به در مطلوبات مقاصد انسانی

 آيد. پديد می چهارمی هر سه، نوع پيوستن همخير. و از به - نفع. سوم

 سرعِت به لذت محبت زود بندد و زود گشايد، چه كه است محبتی علت لذت،

 علت نفع،كند.  سرايت مسبب به از سبب است، و استمرار و زوال موصوف ر و انتقالتغّي

است.  االنتقال سريع زوال از جهت نفع محبت دير بندد و زود گشايد، چه بود كه محبتی

 تو سنخّي مشاكلت از جهت زود بندد و دير گشايد، زود بستن كه است محبتی علت خير،

و  خير بوده ماهيت الزمة كه است اتحاد حقيقی از جهت و دير گشادن خير است اهل ميان

 د. دير بندد و دير گشاي باشد كه تیمحب هرسه، علت شود. تركيب محبت انفكاك مانع

 طلب يا از فرط عشق تر است. علتت، خاصاز موّد كه است محبت، عشق شدت

ب، در ترّك از جهت و هم بساطت از جهت را هم خير، و نفع طلب بَود يا از فرط لذت

 لذت طلب از فرط كه مذموم است: يكی دو نوع عشق نبَود. پس مدخلی عشْق استلزام

با يكديگر نيست.  قياس ايندو قابل خير خيزد؛ لذت طلب از شدت محمود كه خيزد، ديگري

است، از اينرو  ديگري مخالف هر طبيعتی و ميل است متضاد مركب از طبايع انسان چون

 لذات اين يك هيچ سبب ديگر خواهد بود. بدين طبع باشد، مخالف طبعی ماليم كه لذاتی

را با  انسان الهی نيست. اما جوهر بسيطة ديگر خالی آزار طبايع و از شوائب نبوده خالص

 با لذات مشابهتی كه است ممكن از لذات را نوعی نيست، لذا وي ديگر او مشاكلتی طبايع
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يا  تامّ  عشقرا  رسد، آن شدت غايت معنوي، اگر به لذات آن مقتضی محبت ديگر ندارد.

 نامند.  الهی محبت

و  و مطلوب، دوستی طالب خيزد، ميان لذت طلب از فرط كه مذموم در عشق

جدا گردند.  كنند و سپس چند بار دوستی مدتی در اندك باشد كه متواتر است. گاه جدايی

 و با زوال است لذت بقاي اعتماد به باشد، از جهت بقايی ايشان را ميان محبت ندرت ر بهاگ

و  نيست و الفتی را با يكديگر مشاكلت مختلف اءگردد. زيرا اشي نيز زايل اعتماد، محبت آن

باشد، و  سطوحو  نهايات به تألف پديد آيد، آن ايشان در ميان و الفت شوق اگر نوعی

 است.  انفصال آن، مستدعی ظاهري وصال و حتی مالقات

از  آن تو موّد بوده خير خيزد، خير محض طلب از شدت محمود كه عشق

 مالقات و همانند به متشاكل اءماَند. اشي است، مصون ماديات از لوازم و زوال، كه دگرگونی

هستند و  با هم الفت به متشاكلند، مشتاق نيز چون هر بسيطهيكديگر مسرور و مشتاقند، جوا

 رود. از بين آيد و مغايرت الزم حقيقی وحدت آنان ميان

 طلب آن سبب طرف از يك كه بَود، مانند محبتی مختلف آن اسباب كه اما محبتی 

ر دبسيار است، و  مو تظّل یتشّك محبْت نوع منفعت، در اين ديگر طلب بَود و از طرف لذت

 لذت، استعجال نبَود. زيرا طالب و شكايت عتاب چنين محبت، اين از اصناف صنف هيچ

 ايشان، اعتدال او تأخير نمايد و ميان مطلوب منفعت، درحصول خود كند و طالب مطلوب

و  در اكثر اوقات، مفقود است دارد كه چيزي توقع از ديگري يكی نبندد. چون صورت

 ،اءآيد و استبط حاصل اءت، استبطو از فساد نّي است تفساد نّي انتظار، موجب به فقدان

 اكثر مماليك كه گويند. چنان امهلّو را محبت محبت چنين كه است بَود، اين مالمت مستدعی

قدر  به از مماليك، تا رضا اكثر موالی همچنين دارند و توقع از استحقاق خود زياده از موالی

محبت،  نخواهد شد. اين منظوم نبندد، محبت صورت است عدالت از لوازم كه استحقاق

 عو سري اءاالنقض سريع محبت اين با اخيار تواند بود، ليكن با اشرار و هم اشرار را هم

 محبت گونه اين ات. بسا كهبالذ نه است بالعرض بمطلو و لذيذ نافع بَود، چه االنحالل

 در طبيعت كه است انستیآن، مؤ ها و سببدر مسافرت مثالا  غريب افتد در مواضع اتفاق

 مردم، مركوز است. 

خود  از اظهار خاصيت هرچيزي كمالو  موجود است مردم در فطرت طبيعی انس

خاصيت، مبدأ  اين است. چه خاصيت نيز در اظهار اين محبت نوع ينا و كمال گردد، معلوم

 و ضيافات در عبادات اجتماع به سبب منجر شود، از اين قلوب الفت بسا به كه است محبتی
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آيد و  فعل به هاز قّو است ممكن حقيقی ت، انسجمعّي اند. زيرا بهفرموده و ترغيب تشويق

تأكيد و تسديد  و نيز در معامالت، موجب حج در مراسم خصوص در عبادات، به اشتراك

 رسد.  حقيقی محبت درجة به انس اين كه گردد و بسا و الفت انس

نبوده،  و لذت منفعت از انتظار و توقع كه است الهی حقيقی، محبت محبت بنابراين

خير  محبت گونه و اخيار است. اين نيكان پاك جواهر بسيطه و مناسبت سنخيت آن سبب

 است. و مبر منزه ماديات بوده، از شائبه فضيلت و عين محض

را در او  سعايت يابد و نه بدو راه نقصان نه كه است خير آن اهل محبت از فضايل

 و نصيبی. آري حظ اشرار را در آن دخالتی، و نه را در او مجال مالمت باشد، و نه تأثيري

 و لذات شهوات انواع شود، محبت پاك طبيعت هاياز آاليش در انسان اگر جوهر بسيطه

 خير محض مطالعه به نظر بصيرت به آيد. آنگاه در او حاصل صادق شده، شوقی منتفی

 ديگر مقايسه با لذات شود كه او را حاصل گردد و لذتی بر او تابان و انوار حق پرداخته

 وتآن، او را تفا و ترك بدنی طبيعت و در استعمال اتحاد رسيده مقام به نمود. پس نتوان

 او گردد.   نصيب تاّم ود و صفاينش حاصل زيادي

از  اّلباشد و ِا با شرايط مورد و توأم به ظهور آن كه است الهی وقتی هر صفت

 شمار آيد: به شيطانی بلكه غير الهی صفات

 حضرتشود.  محسوب و يا حميده رذيله صفات تواند در رديفمی حرص صفت 

 علم. حرص و طالب مال سير نشوند، طالب گاههيچ فرمايد: دو حريصمی )ص(اكرم رسول

و در  است حميده صفات در رديف شرايطی دنيا با جمع ظاهري و مقامات و منال مال به

 مقامات و كسب مادي امكانات از توسعه و شيطانی. اگر هدف ذميمه جزو صفات غير آن

رحمانی. اما  و آرزويی است داد مظلومان، فضيلت به را باشد و رسيدگیفق ظاهري، ياري

و  بر پيكر حق زدن باشد و يا آسيب ستمكاران و تقويت بينوايان اگر غرض، تضعيف

 مردم نجات تنّي نيز اگر به علم بر تحصيل شيطانی. حرص و عملی است حقيقت، رذيلت

 تحصيل جهت خدايی، و اگر به است اسالم، صفتی به شايان خدمات باشد و ارائه از جهالت

 است.  شيطانی باشد، صفتی دنيايی و اشتهار و مقام ماديات

 تمايل  اّلشود و ِا خدا اكتفا نمايد، سالم حالل به كس فرمايد: هرمی )ص(پيامبر خدا

است، زيرا  و قلبی روحی و هالكت د، سالمتگردد. در اينجا مرا شده، هالك حرام او به
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و  نموده اخذ علم كه فرمايد: كسیبزرگوار می است. و نيز آن و روح قلب مرگ موجب گناه

او  دنيا نصيب دنيا باشد فقط از آن، تحصيل مقصودش كه يابد و كسی كند، نجات عمل بدان

  درآيد،  عمل مقام بداند و به كه و گروهند، فرديد فرموده: دانشمندان گردد. همچنين

 علم بر طلب حرص است. پس شونده نكند، هالك عمل بداند و كه است، و آن يابندهنجات

 است.  رحمانی و از صفات بوده شرايط، فضيلت با جمع

را  رذيله، امانت از صفات و در مراتبی است حميده از صفات در مقامی امانتداري

 را سالم آن نهمعّي بسپارند، بايد در وقت ديگري به را كه يا مبلغی است. مال و اقسامی انواع

 استرداد مال است، وظيفه غصبی برگرداند، اما اگر دريابد كه صاحبش به كاست و كمو بی

 خويشتندار بايد انسان است. البته سرّ  امانات، سپردن آن. از جملة واقعی صاحب به است

آميز باشد. و حكمت الهی اظهار ننمايد مگر اظهار آن ديگري خود را به سرّ  االمكانحتی بوده

از  ا اگراست. امّ  آن رعايت به فبسپارد، او موّظ امانت رسم را به يسّر ديگري به كه كسی

بر  بوده نامشروع آن نكردن اءباشد، افش و مسلمين اسالم متوجه يا اسرار خطري سّر حفظ

 را آشكار نمايد.  سّر الهی، بايد آن حكم طبق

جا  مورد و به به كه بر اين صبر است، مشروط و حميده الهيه ديگر از صفات يكی

و يا  و تكاليف وظايف انجام در طريق و مصائب با مشكالت مواجهه باشد. صبر در مقام

 حميده تحقانيه، از صفا و معارف الهيه علوم تحصيل وافر در راه هايتو مشّق رنج تحمل

ر داست. اما صبر نموده معرفی مجيد خود را دوستدار صابران در قرآن و خداوند متعال است

 رحمانی و غير رذيله و ديانت، از صفات و ناموس عرض به و متجاوزان ستمكاران قبال

 است.  شيطانی بلكه

است.  رذيله از صفات و در غير آن حميده جا همانند صبر، از صفاتبه تواضع

 احترام در قبال از كبائر است؛ احترام غير اهلش و براي پسنديده متواضعين در مقابل تواضع

تو  براي كه فرمايد: كسانیمی )ص(اكرم رسول ر سزاست. حضرترا تكّب رانو متكّب است

 نشو.  قائل احترامی شوند، تو نيز برايشاننمی قائل احترامی

 ةو يا در جرگ حميده صفات تواند در رديفنيز می تو محّب و عدل و غضب خشم

 شمار آيد.  به رذيله صفات

 فضايل تحصيل نيز به آن كه است ناقصه قواي در تكميل گذشت، سعادت كه چنان

فرا  تقليد ظاهري طريق به را كه از حقايق ايهر نكته باشند كه است. اما جماعتی ممكن

 و كمال نمايند و بر وفور علم تعجب مستمعين كنند كه ايراد و بيان اند، بر وجهیگرفته
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عقايد  و خالصة خالی حكمت از ثمرة شاندر حقيقت، ضماير اي دهند. ولی او گواهی فضل

 نبوده حقيقی ايشان و امثال جماعت است. آثار اين ترديد و حيرت ايشان معارف و حاصل

 است.  نفس واقع، زيرا مصدر حكمتْ  به نه آثار حكماست ظاهر شبيه به

 ذاتشان نبوده النفس عفيف صادر شود، ليكن از بعضی تعّف صاحبان عمل همچنين

 جهت كنند به اعراض دنيوي و لذات از شهوات كه نيست، مانند كسانی عفت به موصوف

 در غفلت نيافته آن و ذوق بوده نصيببی فضايل بعضی از درك كه انتظار چيزي، و يا اين

 به لذت را نگهدارد، زيرا طلب عفت و حق حدّ  كه است كسی در حقيقت عفيفاند. مانده

 به تشود، و در مشتهيا آراسته ذاتًا غرضی شائبه بی معنوي قوة زينت و به كند اعتدال حدّ 

 نمايد.  اقدام مصلحت اقتضاي به مشروع قدر احتياج

و  و خطرات بر اهوال صادر شود مانند اقدام شجاعت افراد امور شبيه از بعضی

 فضيلت نه است رذيلت اعمال رغايب. در حقيقت، اين يا بعضی مال طلب كارزار از جهت

را  نفس است. چه طمع از غايت كه شجاعت از فرط اهوال، نه بر اين ايشان و صبر و ثبات

 است.  طبع و پستی همت خساست نمودن، نهايت اقدام عظيم مكاره و به خطر انداختن به

 مشابهت و شجاعان عفيفان به كه و شجاعت از عفت تهی ار پيشگانبسا عّي چه

و  اءاعض شديد نمايند مانند قطع و صبر بر عقوبات از شهوات اعراض كه يحد نمايند، به

 و چشم بريدن و پا و گوش دست به صبوري در نهايت ناپذير و حتیالتيام راحاتج انواع

 مردم در ميان و ياد ايشان رضا دهند تا اسم و قتل و صلب و عقوبت عذاب و انواع كندن

 ا از خوفي و عشيره قوم از پيوستن كه نمايد كسی شجاعت ظاهرًا گردد! همچنين شايع

و  رغبت از غايت معشوق در طلب اقعّش محترز باشد، يا بعضی مقام يا از سقوط حاكم

 را بر حيات مرگ انداخته مخوف هايرا در ورطه ديدار او، خويشتن تمتع حرص فرط

 اختيار كنند. 

 قدرت شير به واقع، چه به نه است ظاهر شجاعت به شير و ساير حيوانات شجاعت

 شجاعت؛ مثل طبيعت به نه است و قوت غلبه طبيعت او به دارد و اقدام خود وثوق و برتري

 از ستم كه است كسی حقيقت به شجاع كند، ليكن سالحبی قصد ضعيف كه حیمبارز مسّل

 و ناپسند بر حذر باشد.  امور زشت و ارتكاب

شديد  عذاب به مقرون آن مبادي نشود و حتی ابتدا احساس شجاعت لذت بسا كه

 بعد از مفارقت، احساس در دنيا و چه امور، چه در عاقبت باشد، ليكن هالكت و خوف

باشد.  سايرين به نسبت تعالیحق و در راه حق در حمايت نفس بذل آنجا كه گردد خاصه
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 بيش چند روزي فانی عالم اين زندگی داند كهآيد می صلاو را حا سيرت اين كه كسی

او در  و اقدام حق او در محبت رأي كه است است، اين كار مرگ سرانجاِم و هر آينه نيست

 ننمايد.  خدا از جهاد اعراض در راه و استوار گشته فضيلت، ثابت طلب

 باقی كند كه چيزي بقاي ر از جهاد، طلبدر فرا بزدل داند كهمی شجاع انسان

 خواري به و ناگوار بوده او تيره و حيات يابد عيش مهلت هم نخواهد ماند، اگر چند روزي

و  و ذكر باقی شجاعت را با فضيلت رو مرگ رساند. از اين پايان و مذلت، روزگار خود به

 با هواي در مقاومت شجاع و آفت؛ حال پر محنت تر دارد از زندگیدوست سرمدي سعادت

 است.  نيز چنين و پرهيز از شهوات نفس

از فضايح،  و نينديشيدن بر اهوال اقدام داند كهرا تصور كند، می حد شجاعت هركه

انگيز مانند ندارد و از امور هول باك آبرو و شرافت از رفتن كه نيست. كسی شجاعت

و  ياران و از فراق و دردناك مزمن هايو بيماري پی در پی هايو صاعقه سخت ايهزلزله

نزديكتر  و وقاحت جنون ندارد، او به خوف دريا و ساير بليات و آشوب و موج دوستان

 شجاعت.  تا به است

 بلند بپرد يا از جاي خطر افكند، مثالا  خود را به اغتو فر امن در مقام كه كسی

 مردم خود را به مادي و قدرت افكند، تا قوت گردابی در شنا خود را به مهارت بدون

 مقامی فقر يا زوال از خوف كه از شجاعت. كسانی تر استنزديك حماقت بنمايد، او نيز به

ر بجاع، صبور و ش انسان شجاعت. چه نه است جبن طبيعت به ايشان انتحار كنند، عمل

از او صادر گردد، لذا  آن مناسب آيد فعلی او را پيش كه و هر حالی شدايد قادر است تحمل

 است.  فرض بر همه واقعی شجاعان و تكريم تعظيم

 كه آيد، چنان غالب خويش بر نفس كه است كسی مردان ترينو قوي ترينشجاع

 كردم مبارزه قوي كردند و با دشمنان عداوت با من زيادي فرمايد: اشخاص از بزرگان يكی

و  ديگران حقوق تجاوز به عدم نديدم. همچنين خويش تر از نفسرا قوي دشمنی هيچ ولی

بارز   از صفات نشود، لذا شجاعت حاصل شجاعت جز به دين و صيانت شرافت حفظ

 است.  الهی مردان

از  كه هايینمايند با فضيلت مشابهت ظاهرًا كه ساير افعالی است قياس بر همين

 اقد سخاوتف در واقع نمايند ولی سخاوت ظاهرًا برخی هستند. مثالا  اصلی فضايل توابع

 همانند افعال آن زيادي يا توقع طلبیيا جاه شهوانی تمتع كنند براي مال بذل اند، چهحقيقی

 نمايیسخاوت اين نباشند. علت واجد استحقاق نمايند كه بذل مرابحه، يا بر كسانی اهل
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 اسراف به و گروهی طلبيدن رنج به و شره، برخی حرص طبيعت به است بعضی بودن مبتال

 كه نمايند، در صورتی مشابهت اءو اسخي اءِعّفاَ به فساد كه بسيارند اهل چه و تبذير. آري

 از فضيلت، آنانند.  خاليق دورترين

 و اجمال اطالق طريق به آن و قبايح ار و ذمايمغد دنياي وفايی بی -وفا بی دنياي

 هايخرد گل دست به كه گسلزنجير عاليق و شوريدگان صاحبدل ير خردمندانضم بر آئينه

 را از خواب بصيرت اعتبار ديدة نگاه سرانگشت و به دار غرور چيده از خارستان تجربه

 و گذشتنی ناپايدار گذاشتنی دنياي سر منزل كه است اند، ظاهر و روشنماليده غفلت گران

و  غرورش، ريختنی و ساغر سرور لبالب نبستنی دل نهاد امتدادش سست و رشته است،

 است.  شكستنی

 خون و و بسيار گلبرگها در خاك ها دريدهناموس بسی كه است ايارهدنيا غّد

 تلخكامی باعث آن ندارد و شيرينی ايثمره جز دشمنی كه است نهالی و مالش ملك كشيده؛ 

از  فانيش لذات به كه كسی روز جزا. بدبخت زردرويی مورث سرخش و زينت است عقبی

افشاند،  محبتش تخم دل در زمين كه آن حاصل داند، بی دنيا را سعادتی جا رود و دولت

 از آن درد خويش چارة كه دردمندي پويد، بيچاره سعی قدم به طلبش راه كه سالكی آواره

 و صورت نگاشته چنين الهی وحی حديد، خامة را در سورة پير زال اين تمثال جويد. چهرة

َلُموا َانََّما ْعاِ» استنموده وجه بدين اءاشي تبيان را در آئينه الزوال سريع هستی اين احوال

و  طالبان كه: اي است اين سراپا هدايت آيه اين مضمون صلحا«. و ...َلْه وَ  الد نيا َلِعب   َحيوُةاْل

و  بازي آن زندگانی نما، بدانيد كهدوست دشمن اين زنجير محبت دنيا وگرفتاران شيفتگان

 را به زارعين و شادابيش نمو كند و طراوت باران آبياري به كه لهو است، مانند گياهی

ار دنيا و نابود گردد. كشتز شكسته در هم و زرد شود، سپس خشك از آن آورد و بعد تعجب

امان، بی و تندباد اجل دوران حوادث به دارد، عاقبت رنگ و آب چند روزي آن و گلشن

 گردد.  لمبّد رنگی شكسته به تشرسد و خرمّي نهايت به طراوتش

 ندارد، دل است زنده آن به كه را با آن طعام مرض، اشتهاي در وقت آدمی كه چنان

باز  اوست خالق كه دنيا از ذكر پروردگار متعال حب و استيالي هوي تسلط علت نيز به

 به نيز چون ندارد، دل بيمار لذت هر چند لذيذ باشد در مذاق طعام كه ماند. همچنانمی

خدا  و بندگی و عبادت اطاعت و از نعمت بزرگان كالم دنيا مبتال شد، از وسوسه مرض

 برد. نمی لذت

 و در  «ُغُرورِ الْ  َمتاعُ  الّ يا اِ الد نْ  َحيوةُ َما الْ  وَ »فرمايد حديد می در سوره داوند متعالـخ
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در  تعالی حق«. اِرَقرالْ  ارُ د ِهیَ  ِخَرةَ آالْ  ِانَّ  وَ  يا َمتاع  الد نْ  َحيوةُ الْ  َانَّما هِذهِ »فرمايد می منمؤ سورة 

خودآرا  عجوزة اين وفايیسرا و بی اين ثباتیبی و بيان مذكور تحقير دنيا نموده آيات

 به دو روزه، پاي اقبال ريزيدانه و به نداده دل فانيش لذات كرشمه به است، تا بندگانفرموده

را  دل نپوشند و يوسف سرمدي از سعادت غفلت، چشم خوابیگران و بهننهند  فريبش دام

 خرد جز حقارت ديدة به در امور آن نفروشند، بلكه و شادكامی عيش روزة پنج دراهم به

 نچينند.  عبرت جز گل فكرت دست به عاليقش نبينند و از حدائق

بياراي، تفكر نما و  و محبت زيور عدل را به و دل خودآي حق! به طريق سالك اي

 سفالي در ارض اصلش را ماَند كه بهطّي شجرة وجود تو آن مقام در اين بپرهيز، كه از تخيل

 در عالم روح َدوران كه موِرق. بدان روحانيه در عوالم ثابت، و فروعش ناسوتْ  عالم

تفكر  و عدم لتخّي معقوالت، تفكر. در عالم روح جوالنو سير و  است لمحسوسات، تخيّ 

 دارد. اما تفكر در حقايقباز می هانوار حّق او را از مشاهدة شده و حجابی حايل انسان براي

و از قيد  نموده را از خود خلع كالبد عنصري انسان كند كهايجاد می ديتجّر حالت چنان گاه

 يافته اءارتق مجرده عوالم به آيد، آنگاهدر او پديد می و صفايی لؤو تأل رسته طبيعت و سجن

 كند.         می را مشاهده هنورّي عوالم و گلشن



 فصل دوم
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 طبيعت از دو چيز است: شود، يكیمی منتهی كماالت انواع به كه حركاتی مبدأ همه

 و پی گوناگون هايو دگرگونی تحوالت در مراتب نطفه مانند تحريك يا صناعت. طبيعت

تا  و ادوات وسايط به چوب مانند تحريك رسد. صناعت حيوانی كمال به كه تا آنگاه پی در

 رسد.  تختی كمال به كه آنگاه

صدور  رتبه، چه از حيث وجود و هم از حيث هم عتبر صنا است مقدم طبيعت

استمداد و  به انسانی و ارادة از خواسته و صدور صناعت است محض الهی از حكمت آن

 متعلم.  منزلة به و صناعت است معلم منزله به طبيعت امور طبيعی، پس اشتراك

 آن در شباهت صناعت و كمال خويش،مبدأ  به اوست هدر تشبّ  هر چيزي كمال

 قدرت به كه كند تا كمالی طبيعت اقتدا به شود كه واقع وقتی شباهت طبيعت. اين به است

 آيد. پس تميز و تدبير حاصل نيز بر وجه گردانيده، در صناعت آن را متوجه طبيعت الهی

 طبيعت.  با كمال انند و مقارنهم است كمالی صناعت، حصول الزمة فضيلت

در  كنيم تأمل است، كه الزم طبيعت نيز اقتدا به فضايل و كسب اخالق در تهذيب

 از همان و در تهذيب بوده سياق بر چه در بدو خلقت كه وجود و قوا و ملكات مراتب

 كنيم.  پيروي روش

 آن. چه در تحصيل و سعی غذاست طلب پديد آيد قوة در كودك كه ايقوه اولين

 در او افزون قوت اين كند، و چون طلب شير از پستان متولد شود، ناآموخته چون كودك

 را كه يابد، مطالبی تقويت او تا حدي تخيل قوة خواهد، چون آواز و گريستن را به شود آن

و  اذيت پديد آيد و از آنچه غضب . بعد قوةخواستار شود كرده تحصيل حواس از طريق

آغاز  و كوشش او شود، مقاومت منافع وصول مانع آنچه آزار رساند، احتراز كند و در مقابل

 از مادر و دايه فرياد و گريه به اّلنمايد، واِ  قيام و انتقام دفع به تنهايی بهكند و اگر بتواند 

ظهور  در او ظاهر شود، ابتداي تميز است قوة كه اثر نفس ترينصخا جويد. سپس ياري
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 رفته و ساير قوا در او رفته قوه و اين است و قبح حسن بر ادراك دليل كه حياست قوه اين

 افتد:  فعاليت به در وجود انسان مشخص قوة سه و تزايد نهد. بنابراين تقويت رو به

 و نمو تغذيه را به شخص و چون است ماليمات مبدأ جذب كه ايقوه - اول

در او  تناسل به و شوق نكاح ميل شود، پس برانگيخته گرديده متوجه كه كمالی رساند، به

 پديد آيد. 

 شخصی حفظ به و چون است و ناماليم امور منفی مبدأ دفع كه غضب قوة - دوم

 در او پديد آيد.  تفوق نمايد و انواع بر محافظت دد، اقدامقادر گر

نامند. در  را عقل نمايد و آن در انواع يابد تعقل تقويت چون تميز كه قوة - سوم

 تدبير صناعت نوبت گردد و بعد از آن واگذار بود، تمام تدبير طبيعت به كه كمالی حال اين

 يابد.  قيقیح بقاي رسد و بدان

تا  كه است مدفونی هايذاتی؛ او را گنج و تمايالتی باطنی است را قوايی انسان پس

بايد خود را  الهی نرسد. سالك حقيقی سعادت نگردد به آنها نايل و استخراج كشف به

 اند و بههكاويدنيز خود را  بزرگان خود پيدا نمايد، كه را در درون خويش بجويد و گمشده

 اند. پرداخته آن تماشاي به يافته ها دستگنجينه آن

استاد  و تعاليم دستورات كند و بر طبق طبيعت به بايد ابتدا اقتداء فضيلت طالب

تميز پردازد، و  قوة تعديل به و سپس غضب تعديل شهوت، بعد به تعديل خويش، ابتدا به

از  و جز تأسف است ابدي شقاوت سبب و نوميدي اهمال نپيمايد. چه نوميدي هرگز طريقه

 نگردد.  حاصل اينتيجه آن

 او راسخ در طبيعت بايد تا هيئتی حرفه آن را ممارست يا تجارت كتابت بطال

 ملكه، صانع اعتبار آن او را به شود، آنگاه مصلحت اقتضاي به فعل مبدأ صدور آن گردد كه

 آن بايد كه بر افعالی را اقدام فضيلت طالب دهند. همچنين نسبت حرفه خوانند و بدان

 بر وجه افعال اقتدار بر صدور آن پديد آيد كه در نفس ايو ملكه اقتضا كند تا هيئت ضيلتف

 گردد.  متصف فضيلت آن باشد تا به سهولت به كمال

 بنمود، ط ءداـاقت بدان توانمی نفوس در تهذيب هـك و فنون علوم مناسبترين

و  است صحت محافظت مقتضی آنچه دو جزء است: يكی داراي جسمانی طب است. 

 الزمة آنچه دو جزء دارد: يكی نفسانی طب علت. همچنين ازالة مقتضی آنچه ديگري
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 همت بايد كمال حق طريق رذيلت. سالك ازالة الزمة آنچه و ديگري است فضيلت محافظت

 بشتابد.  هدف سوي به قوي بگمارد و با ارادة رذيلت و رفع فضيلت را بر حفظ خويش

 در اين غضب، و دقت قوة و سپس شهوت قوة ابتدا بررسی است فضيلت بر طالب

و  اعتدال، در حفظ از آن. در صورت يا منحرف است اعتدال بر قانون هر يكی آيا حال كه

در  و سپس قوه در تعديل انحراف، اول بكوشد و در صورت آن فعالصدور ا گردانيدن ملكه

 نمايد.  كوشش آن و حفظ صدور افعال گردانيدن ملكه

را  ترتيب شده مشغول نظري قوة تكميل يابد، به فراغت دو قوه اين از تهذيب چون

 تحصيل طريق نمايد و به لت، صيانترا از ضال ذهن كه غور در فنی كند: اول رعايت در آن

 گردد. بعد از آن ملكه حق مالزمت شده حاصل و يقين را ذوق كند تا ذهن هدايت معارف

رسد از  مرتبه بدين بكوشد. چون كمال حّد تا به حقايق و كشف موجودات اعيان در معرفت

را  نكته اين گمارد و چون همت قواعد عدالت فظبر ح شود. سپس فارغ قوه سه اين تهذيب

 گردد.  فضيلت و ِسَمت حكمت عنوان شايسته شده بالفعل كند، انسانی نيز رعايت

يافته،  توفيق سعادت و تحصيل فضيلت شد و بر نيل ر و فاضلخّي نفس چون

 آن در حفظ كه اوست صاحبگردد، بر  يقينی و معارف حقيقی علوم تحصيل مجذوب

 است. قانون با مزاج امور ماليم در طب، استعمال بدن صحت حفظ بكوشد. قانون شرايط

 يكمذكور با او شر در خصال كه است با كسانی و همنشينی نيز معاشرت نفس صحت حفظ

گيرد، لذا تأثير ببيند می ديگري عرا مكرر از طب آنچه انسان طبع غالبًا و همانند باشند، چه

و  ضيلتنيست. احتراز از افراد فاقد ف مانند تأثير معاشر و همنشين در نفس چيزي هيچ

اند و نيز هتناپسند گماش و لذات زشت بر تمايالت خويش همت كه شّر از اهل اجتناب

 و محافل و حضور در مجالس واياتاخبار و ر و استماع و حكايات احاديث پرهيز از شنيدن

روايتی،  يا استماع است. از حضور در جمعی نفس صحت در حفظ شرط ايشان، مهمترين

 وروزگار دراز  به تطهير آن گيرد كه تعلق نفس به و پليدي خبث چندان است ممكن

و  برجسته فساد فضالي حال، سبب اين امثال ر نگردد، و بسا كهدشوار ميّس معالجات

 باشد.  و هشيار شده آگاه علماي ضاللت موجب

بخش،  لذت و حكايات موافق، در مزاح با ياران و مراودت معرفت با اهل مجالست

 افراط به اعتدال و از حدّ  شهوت باشد نه عقل مقتضاي به كه شرطی به و مباح جايز است

 جانب است: يكی ها دو جانبرا نيز مانند ساير خلق ظاهري انبساط چه نگرايد. وتفريط

 و تندخويی. حدّ  ترشرويی به معروف تفريط جانب و هرزگی، ديگري فسق به موسوم افراط
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 بوده، تنها اسم رويی و گشاده بشاشت مشهور به است اعتدال بر شرايط مشتمل كه وسط

 سزاست.  آن حببر صا ظرافت

 امور نظري از قبيل چه است حميده وظايف نفس، التزام صحت حفظ از اسباب

كند  اخذهمؤ همقرّر از وظايف را در خروج روز نفس روز به كه بر وجهی عملی، باشد و چه

 در طب است بدن رياضت جاي به معنی جايز نشمرد. اين وجه هيچ را به و اهمال و اخالل

در  است بدن اطباي رياضت، بيشتر از مبالغه اين در تعظيم نفس اطباي و مبالغة جسمانی

و  ر حقايقباز ماند و از فكر د وظيفه از مواظبت چون چه، نفسبدنی.  رياضت منافع تعظيم

 گردد؛ از او منقطع قدس معال گرايد و خيرات كند فهمی نمايد، به اعراض در معانی خوض

 مستلزم و واماندگی َلتُعْط اين تر شود، كهنزديك هالكت ماند به محروم حليه از آن و چون

 است.  بهيميت مرتبة به و رجوع انسانيت از صورت خروج

 دقاستمرار ورزد و با ص حقه علوم و مالزمت امور فكري رياضت، به طالب چون

پردازد،  حكمت مطالعة به نظر دقيق متنفر گردد و به از باطل شده مأنوس گيرد، با حق الفت

 رسد. چنين اقصی مرتبة ظفر يابد و به علم آن و ذخاير و اسرار و غوامض بر ودايع پس

بر خود  و غرور گردد، عجب روزگار و سرآمد اقران يگانه و فضيلت در علم اگرچه طالب

ور از مراست. لذا  علمی، عليمی هر صاحب و فوق نبوده را نهايتی علم ندهد و داند كه راه

 كند كه را ملكه نورزد و تكرار و تذكار آن شده، غفلت كشف او را از علم و تذكر آنچه

  است. علم، نسيان اند آفتفرموده بزرگان

از  باشد نه غنی نفس از جهت كه است كسی غنی بايد بداند كه نفس صحت طالب

بسا  لینياز است، و توانگر و بی كثيري در تصور عده گرچه مال صاحب و منال. مال جهت

زيادتر  بيشتر، فقر او او نيازمند مواد دنيوي حاجت رفع هركه نيازمندتر باشد؛ چه از همه كه

 نيازمندترين ظاهري مقام او بيشتر. صاحبان كمتر، توانگري دنيوي منافع نياز او به و هر كه

و  طالب ديگران بر متصرفات شده خود منصرف از متصرفات ايشان خلقند، زيرا رغبت

 رياستی به كه بسا اشخاصی نيز بسيار است. چه ايشان حيات انقطاع گردند و اسباب حريص

را  نشيند، آن اسباب آن بر مشاهدة چشمشان يابند و چون لذتی ز آنا چند روزي رسيده

است. در  خارج ايشان تصرف از دايرة كنند كه چيزهايی به توجه شمرده از امور طبيعی يكی

 دنيا در طبع كه انحاللی است، و از جهت وبال بر ايشان و منال و مال رياست اين حقيقت

 مجازي.  هاينعمت خواستاران حال است ناراحتند، اين دارد، غالبًاخود 
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 آن موجود است، زوال فضايل و ارباب افاضل در نفوس كه حقيقی هاياما نعمت

 خيرات و واهب است استرداد منزه از نقيصه ربوبيت موهبت نگردد. چه ممكن آفت هيچ به

و  شقاوت به گذاريم بينيم، و اگر ضايع ثمري تا هر لحظه كرده ثمراتاز  استفاده امر به

خود  ذاتی باقی جواهر نفيس باالتر كه از اين و خسران غبن ايم. كدامخود رضا داده هالكت

 نماييم؟!  َعَرضی فانی خسيس اغراض و طلب كنيم ضايع

 آن گردد، چه مشغول طلبیفزون به نشايد كهقادر باشد  كفاف بر تحصيل كه كسی

 تحصيل به كه نباشد. اما كسی را غايتی آن بيند كه هايیناگواري آن و طالب نيست را نهايتی

ز نياز نگذرد و ا از حدّ  شود، بايد كه محتاج و طلب سعی و به قادر نبوده مقدار ضروري

د نگهدارد، مانن خوشرفتاري احتراز نمايد و در معامله، طريق تپس و مشاغل حرص استيالي

 به كنند، و نه اعراض زياده در طلب خود اكتفا نمايند و از سعی قوت به كه ساير جانداران

 وجود قوة سبب نيز به جيفه، روزگار گذرانند. انسان تناول به كه از حيوانات مانند بعضی

كند،  تأمل خويش و اغذيه اقوات با آنان، بايد در تحصيل خود و مشابهتش نفسدر  حيوانی

و ناپسند  زشت از ضرورت بيش عمر را در تمتع و فناي اغذيه گردآوري به عقل و اشتغال

 ظتمحاف طالب اند. مثالا بهطّي از آثار صفات كه و اعمالی نمايد بر اخالق شمرد و نيز مراقبت

 به و شرع عقل طريقه خود را موافق آن، بايد اموال و يا تحصيل جود و سخاوت بر ملكه

 كند. هرگاه را عتاب يابد، نفس و امساك بخل خود را به ميل نمايد و چون بذل نيازمندان

 ناكیو خطر است، بايد در امور هولناك آن و يا كسب شجاعت صفت در صدد حفظ كسی

 اند. نكرده منع از آن و شرع عقل گذارد كه قدم

متذكر آنها  نكند واكثر اوقات و غضب شهوت قوة بايد تهييج نفس صحت حافظ

را تيزتر  و غضب شهوت آنچه و شنيدن نمايد از ديدن خود را حفظ و گوش چشمنشود. 

 تذكر و مشغول بدون و شنيدن مجرد ديدن دهد. البته سرايت و جوارح اءاعض به كرده

 راندن در وقت حاصله تذكر لذت به نكند. اما بسيار شود كه تأثيري دل، چندان ساختن

 ورطه به كه در او پديد آيد و بسا آن مثل اعادة به رتبتی، شوقی رفعت و يا در حال شهوتی

 كسی به است شبيه شخص اين باشد. حال محال بلكه لمشك از آن خالصی افتد كه هالكتی

 يافتن تدبير خالصی كند و بعد به را تهييج ايو ديوانه درنده يا سگ تندرو سركش اسب كه

 ننمايند.  اقدام حركات اين به جز ديوانگان كه است معلوم از او پردازد!

آنها بپرهيزد و  اصحاب و مساعدت رذايل به غالاز اشت اوقات بايد در همة سالك

 فرمانروايان كه كند. چنان آماده و غضب شهوت قوة از حركت پيش صبر و حلم خود را به
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مرزها  نبرد و استحكام آالت تهيه مهلت، به هنگام و به دشمنان از هجوم قبل دورانديش

 مانند.  محفوظ دشمن شوند تا از آسيب مشغول

هر  به از اقدام خود باشد، و قبل واعمال افعال و متوجه احوال بايد مراقب سالك

ود را خظهور آيد،  ناپسند از او به امري نمايد. اگر احيانًا تفكر و تأمل آن در نتايج كاري

 و مالمت خود را سرزنش اول كه طريق برآيد، بدين و مجازات تنبيه در مقام كرده تأديب

 خود را به اگر كام كه و ناگوار آيد. چنان بر او سخت شود كه اموري كند و بعد متحمل

 گرفتن؛ و اگر در روزه سازد به را تلخ خويش نبايد خورد، مذاق كه كرده شيرين ايلقمه

 ديگر.  در واقعة صبر نمودن هكند ب اخذهبيجا از او سرزده، خود را مؤ غضبی ايواقعه

 بر صحت خود را حمل و افعال خورد و اعمال خويش نفس نبايد فريب انسان

 در تجسس نظر دقيق نمايد و به ّ تام و جستجوي خود سعی عيوب بايد در طلب كند، بلكه

را  ديگران كه است آن باب چيز در اين ثرترينو مؤ ترينخود برآيد. نافع معايب خفاياي

را مرور  سراپايش گشوده را هر روز و شب خويش خود قرار دهد. دفتر اعمال عيوب آئينة

نمايد و  شكر توفيقش آورده جاي حمد خدا را به از او سر نزده ناپسندي نمايد، اگر فعل

 نمايد.  و انابه توبه تأخير بدون كرده شده، خود را مالمت قبيحی فعل اگر مرتكب

 مبالغه نفس يابد، بايد در مالمت وقوف خويش ئهبر سّي چون و كمال فضيلت طالب

با  ها بازگشتهاز زشتی ندهد، تا نفس رذايل ارتكاب نمايد و اجازة اقامه بر آن يّ حد نموده

 در وقت و حلم از شهوات نفس ضبط به جوانی در ابتداي گيرد. اگر كسی الفت حسنات

ايجاد  شرايط بر او دشوار نباشد. بايد هميشه آداب اين كند، مالزمت عادت غضب شدت

 از خورشيد كسب ماه كه نشود. چنان كار خير از او فوت كند تا انجام را رعايت حسنات

خود  عقل ها را بهنور كند تا آن فاضهساير قوا ا خود به عقل نور نمايد، او نيز بايد با آفتاب

 دهد.  مشابهت

آيد، و  حاصل تازه را صفات روز نفس اخالق، روز به و جهد در تهذيب از سعی

 پردة كه ايمرتبه رسد، به هم به سعادت معارج و صعود به در كماالت او را ترقی هر لحظه

 خلوت محرم بلكه و ملكوت اسرار ُملك ده، محلش او برداشته ديدة از پيش طبيعت

 گردد. جبروت

 نكند، و خود را به سعی ضرورت از حد  زياده آن ا و متعلقاتدر امور دني آنگاه

نفروشد.  پيرزالی كالف بهاي تجرد را به كنعان سرمد گرفتار نسازد و يوسف مشقات

 ابد و پادشاهی ُملك بهايش را كه ندهد و متاعی ارهپ خزف چندين را به ابدي سعادت
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گوهر  انسان باالتر كه از اين شقاوتی نفروشد. چه و خاشاكی سرمد است، بر سر خاك

 نمايد.   معاوضه ناچيز و فانی را با متاع و باقی قدس از عالم گرانمايه

 به رذايل نيز بايد ازاله نفوس كنند، در طب ضّد به امراض معالجه ابدان در طب

هرچيز  هشت، اما چون چهارند و رذايل فضايل كه ديديم گذشته اضداد آنها كرد. در فصل

 مجاز. اما دو به اّلشمرد ِا نتوان را اضداد فضايل رذايل ضد نيست، پس از يك را بيش

د تفريط، اضدا در غايت و ديگري افراط در غايت اند، يكی فضيلت رافاط كه رذيلت

بدانند،  امراض اجناس كنند: اول معالجه را چنين جسمانی طب، امراض يكديگرند. در قانون

ها مزاج فاتدر واقع، انحرا كه شوند. امراض مشغول معالجه به آنها بشناسند، سپس بعد علل

 باشد. می اعتدال آنها به رّد است، عالجشان اعتدال از حد

 دو گونه است، به و دفع تميز، جذب قوة سه كه انسانی از قواي هريك انحراف

است،  و زيادي كمی در جانب تجاوز از اعتدال كه قوه تدر كمّي پذيرد: يا از خلل صورت

يا  افراط حسب است: يا به علت از سه ايهر قوه اضامر قوه. پس تدر كيفّي يا از خلل

 يا ردائت.  تفريط

اوهام،  قوة به بر مجردات و حكم گري و حيله تميز مانند خبث در قوة افراط

بر  محسوسات حكم و اجراي در امور عملی و كندفهمی مانند بالهت در آن تفريط

 نيست.  و كمال مثمر يقين كه علومی به مانند شوق قوه و مجردات، و ردائت معقوالت

مانند  در آن بيجا، تفريط و غيرت انتقام و فرط غيظ دفع، مانند شدت در قوة افراط

 انتقامات به مانند شوق قوه و كودكان، و ردائت جهال به خويش نمودن و شبيه تیحمّي بی

 غضب موجب كه سببی به انسان يا بر نوع يا بهايم بر جمادات گرفتن فاسد مانند خشم

 نباشد. 

 به و شيفتگی و عشق و لذايذ دنيوي متاع به مانند حرص جذب در قوة افراط

و  ضروري هاينيازمندي از طلب مانند سستی در آن باشند، تفريط شهوت محل كه كسانی

غير  با ذكور يا استعمال مقاربت مانند شهوت قوه ، و ردائتو خمود شهوت نسل حفظ

 آن.  مشروع

آنها و  همة مرجع بسيار خيزد كه هايآنها بيماري و تركيب نفسانی امراض از اين

 است.  اجناس و مزمن، اين مهلك اكثر امراض ريشه طور كلیبه
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 خويش عنايت به جسمانی. خداوند متعالو  است: نفسانی دوگونه انحرافات اسباب

 از سببی، موجب تأثر هر يك كه طوري آفريده، به جسمانی بر بنية را مرتبط انسانی نفس

متأثر شود،  وهيا استمرار اند عشق يا استيالي غيظ از فرط چون نفس است. مثالا  ر ديگريتغّي

 نفس تغيير حال نيز موجب از امراض شود؛ تأثر بدن بدن صورت دگرگونی تأثر موجب اين

بايد  نفس معالج و قصور در كاربرد قوا و ملكات. پس لتميز و فساد تخّي گردد مانند نقصان

 آن رفع به قواعد طب است، از روي جسمانی بنيه كند، اگر سبب سبب حال شناسايی اول

 گردد.   نيز زايل ب، مرضسب زوال به شود كه مشغول

 امراض هيا قطع. معالج با چهار چيز است: غذا، دوا، سم، كیّ  امراض كليه معالجه

 آن بايد زشتی مبتال شود، اول نفسانی مرض به است: اگر كسی طريق نيز بدين نفسانی

 به نيابد، سپس راه بر آن ترديدي هيچ كه وجهی ابد بهدري طور قاطع را به و آثار آن رذيلت

را در  رذيلت آن مقابل نشد، فضيلت حاصل نمايد. اگر مطلوب اجتناب از آن عقالنی اراده

 به طريق كند؛ اين مبالغه وجه و نيكوترين بهترين به فضيلت آن در تكرار افعال نظر گرفته

 است.  نفس اطباءنزد  غذايی درمان منزلة

 طريق به كند چه نفس تو مذّم و مالمت مطلوب، توبيخ حصول عدم در صورت

 يعنی حيوانی از دو قوة يكی نرسيد و مقصود، تعديل نتيجه يا عمل، و اگر به فكر يا قول

 درمان منزلة به روش كنند؛ اين را تعديل آن ديگري باشد، بايد با استعمال و شهوي غضبی

 است.  دوايی

باشد، بايد  غايت به در نفس رذيلت رسوخ برنيايد و مطلوب هم طريق اگر بدان

 تعديل جويد و شروط ياري ضد آن رذيلِت اسباب گرفتن كار از به نمودنش كنريشه براي

 آن شود، مرتكب نزديك وسط مرتبة نهد و به انحطاط رو به رذيلت چون نگاهدارد. يعنی

 سمی معالجه منزله به طرز درمان كند؛ اين ديگر تمايل طرف به لنگردد تا مبادا از اعتدا

 رعايت تمام احتياط بدان نگردد و در مبادرت متوسل مضطر نشود بدان تا طبيب كه است

 نگذرد.  از اعتدال كند كه

 افعال و تكليف و تعذيب عقوبت بايد به نشود، سرانجام حاصل مطلوب اگر باز هم

كنند؛  ديبتر باشد، او را تأمشكل آن انجام كه نذور و عهودي و به شاقه اعمال و به صعب

 عضو است.  يا قطع كردن داغ معالجه منزلة به معالجه نوعاين
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 طرز عالج به نفسانی، ذيالا  امراض در ازالة درمان كلی هايروش به با توجه اينك

 ديگر امراض طرز رفع قياس تا بر اين كنيممی اشاره مهلكه امراض چند از اين مرضی

 نباشد.   بر آنها عذري را با وقوف گردد و طالب آنها معلوم و اعتبار معالجات نفسانی

 

 

 كنبسيار است. لي يا مركب، مراتب بسيط را در حالت نظري قوة امراض       

 است:  نوع آنها سه ترينتباه

  حيرت - اول

  بسيط جهل - دوم

  مركب جهل - سوم

 است.   ردائت از جهت سوم و نوع تفريط از جنس دوم افراط، نوع از قبيل اول نوع

 مشكله در مسايل هادّل از تعارض كه و باطل حق از تحقيق است حيرت، عجز نفس

و  جمع كند كه را بر خود ملكه قضيه تذكر اين كه: اول است آن مرض اين خيزد. طرز رفع

از  فساد يكی به رهمتحّي در مسايل اجمال است، و به محال حال در يك و اثبات و نفی رفع

و  مقدمات دقيق و بررسی منطقی قوانين عبعد از تتّب دوم كند. در مرحله حكم دو طرف

كار گيرد تا  به تام، آنها را در هر طرف وافر و احتياط جوئیقياس، با پی جستجو از صورت

 يابد.   وقوف خطا و منشأ غلط موضع به

 عاري علم او از فضيلت نفس دريابد كه آدمی كه  است آن يطبس جهل        

بر  گمان كه و كسی است نادانی م، دركتعّل شرط نباشد چه ابتدا مذموم جهل است. اين

 و رضايت مذموم متعّل بر جهل، عدم از اطالع پس نپردازد ليكن متعّل خود كند به دانايی

 است. رذيلت بدان، بدترين

 انسان فضيلت تا دريابد كه و حيوان انسان در حال است تأمل به مرض اين عالج

 به سخنانش بوده در عداد ساير حيوانات و تميز است، و جاهل نطق به بر ديگر حيوانات

نيفتد،  غلط رخود بهب انسان اسم و تميز، و لذا از داشتن نطق تا به نزديكتر است آنان بانگ
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 خوانند! آري شباهت، انسان طريق را به انسان گويند و تمثال گندم را مجازًا گندم گياه چه

 به چه، هر حيوانی تر استنازل از حيوانات در رتبه داند كهكند، می انصاف اگر جاهل

بر  نيل و آمادگی ز بودهاست، مجّهنيازمند  نسل و حفظ امور معاش در ترتيب كه ادراكی

 اخسّ  كه و فوايد جمادات اگر در منافع جاهل. بلكه خالف خود دارد به وجودي كمال

 طبع و فرومايگی رتبه بر نقصان افتد. بدينسان بازپس هم فكر كند، از آن است كاينات

   كند. حركت و فضيلت علم در طلب شده آگاه خويش

 عالم كه اعتقاد اين باشد و به خالی علم از صورت نفس كه است آن مركب جهل

 مزمن هايبيماري بعضی از معالجه ابدان اطباء كه كند. چنان خودداري است، از فراگيري

 به انديشیكج با آناو  عاجز باشند، چه مرض اين نيز از معالجه نفوس اطباءعاجز شوند، 

 نپردازد.  علم كسب نگردد و به آگاه خويش جهل

مانند  رياضی علوم تحصيل او را به كه است آن مرض اين طرز درمان بهترين

 در آن ارشاد را پذيرفته كنند. اگر اين تشويق براهين در فهم و رياضت و هندسه حساب

با  منصفانه پديد آيد. و چون در وجودش بهبودي با خبر شده قينیي غور نمايد، از لذت

 به برده پی خويش عقيدة نيابد، بر سستی را در آن بودن يقينی درافتد و لذت عقايد خويش

 نمايد.   قيام متعّل رسد و به بسيط جهل مقام

 

 

 است:  نوع آنها سه ترينتباه بسيار است، ليكن مراتب را گرچه دفع قوة امراض

  غضب - اول

  جبن - دوم

  خوف - سوم

تر مناسب ردائت به سوم ، و نوعتفريط از قبيل دوم افراط، نوع از قبيل اول نوع

 شود.  می بيان آنها ذيالا  درمان و طريق هريك است. شرح
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 جانب به از داخل است حيوانی روح حركت باعث كه است نفسانی حالتی غضب

 افروخته خشم يابد آتش شدت چون حركت باشد. اين تقامو ان شهوت مبدأ آن كه خارج

 و ظلمانی تيره از ُدخانی و شريانات زياد آن، دماغ آيد و از حرارت در غليان شود و خون

 حال شود. در اين ضعيف عاقله و اثر قوة محجوب نور عقل كه حدي گردد به انباشته

هر قدر در  است، چه دشواري در غايت خشم آتش رونشاندنو ف ر احوالتغّي معالجه

آرند، روي و خشوع و خضوع موعظه ور گردد و اگر بهبكوشند، بيشتر شعله آن خاموشی

 يابد.  او تقويت خشم

 آن وقوع يا احتمال نشده هنوز واقع كه است امري دفع براي غضبيه قوة حركت

از  و حقد همه داده. غضب، حزن، شرمساري رخ كه است از امري نتقاما يرود، يا برامی

 يا به ظاهر، دفعتًا يا به است باطن يا به روح توجه در هر يك هستند كه نفسانی صفات

ا امّ  كمتر از آن گريزد و در حزن باطن به و فزع، روح در ترس كه يا زياد. چنان تدريج، كم

 يگردد و در شرمسار و رخسار سرخ چشم كنند كه ظاهر توجه به و خون در خشم، روح

 بوده روح از آن مراحل در اين اصلی ؛ حركت است خشم خود نوعی آن كمتر از آن، اگرچه

 قادر بر انتقام اگر انسان و غضب است. در خشم با او در حركت هم خون خون، اگرچه نه

 امكان عدم گردد، و در صورت او سرخ صورت كرده ظاهر ميل به از باطن باشد، خون

 او زرد گردد.  صورت رنگ نموده ميل باطن به شده، خون مأيوس

 مختلف همانند تركيبات است حال، مختلف اختالف حسب به در اشخاص غضب

 مانند روغن شود، برخی مشتعل از كمتر شرري ند كبريتمان تركيبات بعضی كه ؛ چناناءاشي

ضعيفی،  و اصطكاك يا از سايش آتشی از اندك وتر كه خشك مانند چوب ايو پاره

از  وارده هايو آسيب غضب در تهييج است بسوزد؛ همچنين انبوه و درختان عظيم هايبيشه

 ی. سخن كمترين كامل رعايت آن، عدم

 قسمند:   سه غضبيه قوة از جهت مردمان

 براي غضب، فكر و هوشی حركت در موقع افراطند كه در طرف كه كسانی - اول

 روند.  بيرون و شرع عقل نماند و از طاعت باقی آنان

 عقل كه یندارند، و در جاي غضبيه قوة مطلقًا تفريطند كه در طرف كه كسانی - دوم

 كند از جا درنيايند.  بر غضب حكم و شرع
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 به ايشان و غلظت موقع به ايشان اعتدالند، غضب در جادة كه كسانی - سوم

 تجاوز نكنند.  و شرع و از حد عقل جاست

 كه غضب نه در حقيقت و مطلوبست، و اين مرغوب آن حد اعتدال كه ممسّل

 هو ناپسند بود مذموم ولی نيست غضب اگرچه آن تفريط است. طرف نفس و قوت شجاعت

 است.   خالی نيست، از غيرت غضبيه قوة او را مطلقًا كه كسیاست.  و خواري جبن نتيجه

دير  اند، بعضیچند گونه غضب از لحاظ فرمايد: مردمانمی )ص(اكرم رسول حضرت

 زود به آيند و زود برگردند؛ گروهی غضب زود به آيند و زود برگردند؛ برخی غضب به

ميان،  ر اينآيند و دير برگردند. د غضب دير به هستند كه آيند و دير برگردند؛ كسانی غضب

 آنانند كه اشخاص آيند و زود خشنود گردند، و بدترين غضب ير بهد افراد آنانند كه بهترين

 شوند.  آيند و دير راضی غضب زود به

است.  و روانی روحی هاياز ناراحتی يكی شدن و زود عصبانی و غضب خشم

 )ص(اكرم رسول حضرت پوشاند.خود را می چهرة زند، عقلمی حرف خشم كه هنگامی

آيد.  خود غالب بر خشم كه است زور بازو نيست، نيرومند كسی به فرمايد: نيرومنديمی

 و انجامش است سفاهت آغازش كه فرمايد: بر تو باد پرهيز از خشممی )ع(علی حضرت

 ندامت. 

 در بررسی كه است مهمی انسان، از مسايل روانی در حاالت و اثر شديد آن خشم

و  جسمی خصوصيات بنا به قرار گيرد. انسان مورد توجه دقت بايد به آدمی وشتسرن

 آن كه است محدود و معينی ظرفيت داراي زندگی هايشدايد و ناگواري روانی، در مقابل

 و حساسيت او دارد. استقامت عصبی هايسلول و توانايی با استقامت مستقيم ظرفيت، رابطه

 بروز عواملی واسطه و به مرور زمان به نرفته، بلكه از بين يكباره انسان عصبی هايلولس

 را برهم روانی و توازن گشته، تعادل فرسوده اعصاب كلی به كه ايدرجه يابد تا بهمی كاهش

 زند. می

 و علت است یعصب هايسلول و ناتوانی اعصاب، ضعف فرسايش مهم از عوامل

در  كه هاستحوصلگیو كم ظرفيتیو غضب، خودخوري، عصبانيت، شتاب، كم خشم آن،

 گردد. ها میو ناكامی شكست و موجب حالیشده، موجد پريشان عمر دامنگير انسان طول

با  آدمی نرو اگر روا مراد و آرزو نيست، از اين بر وفق هميشه زندگی وقايع چون

مقصد  به مانده محروم روانی نباشد، از آسايش قرين و محبت و رضا و تسليم صبر و تحمل
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بر او  روانی هايها و ناتوانیها و ناراحتیعقده حاالت در اين و مقصود نخواهد رسيد؛ بلكه

 كاهد. او می عصبی هايسلول و توانايی از استقامت مرور زمان به گشته چيره

 خود دارد، ولی ومنحصر به خاص هايسلول انسان بدن از اعضاي هر يك گرچه

 هايلدارند، و سلو عصبی هايبا سلول مستقيم رابطة و توانايی از نظر استقامت همگی

و  روحی مختلف است. حاالت بدن هايعملكرد ساير سلول كيف و بر كم حاكم عصبی

 هايعملكرد سلول عصبی، در دايرة هايبر مغز و سلول روانی تأثير آشفتگی از جمله روانی

وجود  به تغييراتی و قلب گوارش، تناسلی، تنفس مانند دستگاه ديگر بدن هايدستگاه

بهتر از  مراتب خاطر به و آسايش شادابی ها در موقعدستگاه اين كه است آورد. بديهیمی

 كنند. می وظيفه انجام روانی هايو ناراحتی و غضب خشم حال

 اعتدال سختی به و تأثر خاطر است، بلكه ماللت تنها موجب نه در غضب افراط

 واننموده، قوا را نات و تشنج ار اختاللرا دچ بدن و آرامش زند، سالمتیمی را برهم مزاج

در  تدريج به قرار داده خطرناك هايبيماري در معرض پيش زا را بيش سازد و انسانمی

را از كار  هاضمه و دستگاه را مغشوش خون گردش دواند، انتظاممی ريشه اندام همه

و ديوانگی،  و كري، گنگی انند خفقان، كوريم خطرناكی اثرات به است اندازد و ممكنمی

 شود.  منتهی ناگهانی مرگ به و گاهی عضوي فلج

و  غضب بايد اسير و بنده است. انسان عظيم و آفات از مهلكات در غضب افراط

باد  كه كشتی آن سالمت به فرمايد: من از بزرگان يكی كه نگردد، چنان خويش شهوت

 هايافكند و بر سنگ عظيم هايكوه داراي ايورطه را به دريا آن آشوب و شدت ختس

را  مالحان كشتی در آن ملتهب، چه غضبناك شخص از سالمتی زند، اميدوارترم سخت

 زبانه كه غضبی شعله و تدبير در تسكين حيله هيچ باشد، ليكن و تدبيري تأمل مجال

و يا  و انقياد كوشند، كنند و در خضوع اعتراف گناه عدم به كه نيايد و چندان د، نافعكشمی

 بلكه ثر نيفتد،او فرو نشانند، مؤ خشم و آتش شر كرده كار برند تا مگر دفع در او به موعظه

و  مواريدر ناهيابد، او  شدت افكنند و هر لحظه خشك هيزم بر آن اتصاالا كه آتشی بسان

 نمايد.  مبالغه و آزار ايشان ناموزون حركات

فرمايد: می )ص(اكرم رسول وارد گرديده، حضرت غضب اخبار بسيار در نكوهش

فرمايد: نيز می )ع(صادق را. حضرت عسل سركه كه كند چنانرا فاسد می غضب، ايمان

مرد دانا را  دل غضب كه است روايت حضرت است؛ و باز از آن كليد هر شر و بدي غضب
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 خود نيز مالك نباشد، بر عقل خود را مالك غضب كه اند: كسیفرموده نمايد. بزرگان هالك

 نيست. 

است! در  مردانگی نشانه غضب شدت كنند كه متوّه چنان بعضی كه است َعَجب

 در موقع عاقالن، چه نه است و ديوانگان اطفالمانند  غضبناك شخص افعال كه صورتی

 گويی و هرزه و دشنام مانند فحش و امور ناشايست زشت غضب، حركات شدت استيالي

 و شجاعت و مردانگی عقل نشانة اعمال اين زند، چگونهاز او سر می ركيك و سخنان

و  و شرف مردانگی نه است فضيحت و سزاوار تمسخر و مذمت صفت اين است؟ صاحب

و افراد سالم.  و جوانان از مردان بيشتر است و بيماران و كودكان در زنان صفت عزت، و اين

بتواند  غضب غلبه هنگام به كه است كسی فرمايد: شجاعمی )ص(اكرم رسول حضرت

 خويشتندار باشد. 

 و آثاري است، لوازم خبيثه و از صفات عظيمه مهلكاتاز  غضب كه بر اين عالوه

 همة آنان، كه سرّ  اءو افش مسلمين، شماتت دادن، اظهار عيوب دارد مانند دشنام دنبال نيز به

 لواحق صادر نشود. از جمله عاقلی از هيچ اند كهمهلكه و صفات پست اينها از اخالق

 احقخاطر گردد. لوو افسرده پشيمان آن، آدمی آتش ز فرونشستنبعد ا كه است آن غضب

فرومايگان،  يآنان، استهزا مو تأّل دوستان عبارتند از: ندامت، انتظار مجازات، دشمنی غضب

 غضب علل در درمان هفتگانه لواحق اين ابدان. معالجه مو تأّل ر مزاجدشمنان، تغّي شماتت

 از مرض چيزي ندرت و اگر به است ُمسبَّب شدن برطرف سبب، موجب رفع زيراكه است

 باشد.  سهل آن ازالة تدبير عقل جا ماند، به به

 چيز است:  ده غضب اسباب

  ُعجب - اول

 افتخار  - دوم

  اءِمر - سوم

  لجاج - چهارم

  مزاح - پنجم

 ر تكّب - ششم

  اءاستهز - هفتم

 َغدر  - هشتم

  مَضْي - نهم
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  طلب - دهم

 باشد.  و حسادت منافسه موجب كه نفايسی

 آن شايسته كه منزلتی استحقاق به خويش در نفس است كاذبی ب، گماناما ُعْج

 منزلت سزاوار آن يابد، داند كه وقوف خويش هايو كاستی بر عيوب چون نباشد. ليكن

 خلق.  ميان است مشترك فضيلت و نيز داند كه نيست

 و زوال آفات در معرض كه ارجیخ چيزهاي به است مباهات ا افتخار، و آنو اّم

 و به شدنفخر كنند از غصب مال اگر به نباشد. چه ها وثوقیآن بقا و ثبات بوده، به

و  پدران فخر، حق آن افتخار كنند، در حقيقت نسب نباشند و اگر به ايمن آن رفتنغارت

 أُتونیوَ  ساِبُكمْ ِبَانْ  َتأُتونی ال» استرمودهف )ص(اكرم رسول فرزندان. حضرت نه است مادران

گوئيد و آنها  خود سخن از اعمال ننمائيد، بلكه مطرح من خود را پيش هاينسب«: ماِلُكمْ عْ ِباَ 

 كنيد.  عرضه من را به

 باشد. قوام و خصومت و ايجاد دشمنی الفت زوال و لجاج، موجب يا ستيزگی اءمر

 است.  عالم نظام رفع و دفع موجب و لجاج اءو مر است محبت به عالم

در حد اعتدال،  شوخی توقف و ليكن استباشد، پسنديده قدر اعتدال مزاح، اگر به

 طنمايند از حد وس شروع چون كنند، ليكن قصد اعتدال اندشوار باشد. اكثر مردم غايت به

 پسگيرند.  دل يكديگر به كشد و طرفين، كينة و غضب خشم كار به بگذرند تا آنجا كه

  نگهدارد، جايز نيست. تواند اندازهنمی كه كسی براي مزاح

 صاحب كه است دو اينآن ميان است، و فرق عجب به نزديك ا تكبر، و آنو امّ 

 خود دارد، ليكن به كه گمانی جهت گويد به دروغ خويش بر نفس و خودپسندي عجب

 باشد.  خالی گمان از اين گويد اگرچه دروغ ديگران متكبر به

 باشد، نفس موصوف و فضل حريت به كه و كسی است جاهالن از افعال اءاستهز

 بدو دهند.  شاهان خزاين آرد اگرچه جهل در معرض دارد كه تر از آنامیرا گر خويش

 و ساير مراتب و مقام مال بيشتر از جهت آن و استعمال بسيار است غدر را وجوه

باشد،  انسانيت مايه او را اندك كه كسی پيش وجه هيچ باشد. غدر به و انتقام شهوت

 نشود.  معترف بدان رو كسی نيست، از اين پسنديده

 در انتقام را تعجيلی است. عاقل انتقام جهت به بر ديگري ظلم تحمل م، تكليفَضْي

بر او يا  از ظلم معنوي مهم نمايد خسارت يقين كه با عقل نباشد مگر بعد از مشورت

 حلم.  فضيلت از حصول نشود مگر پس حاصل وارد خواهد شد، و اين ديگران
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 از حريصان عظيم بر خطاي است و محاسده، مشتمل منافسه موجب نفايس طلب

 آيد. طبع حاصل آن تبعيت به كه آنها و جزعی فوت نگرانی جهت به و مقام ثروت صاحب

 نشود، و چون راضی آفات يافتن راه و فساد، جز به ر و دگرگونیبر تغّي ر استمقّد دنيا كه

ظاهر گردد و  در وي مصائب اصحاب مبتال شود، حالت چيزي دادن از دست دنيا به حريص

 فاش نظير آن او در طلب و حاجت گشته، فقر او واقف بر عجز و اندوه و دشمن دوست

 گردد.  او در دلها كم شود و قدر و منزلت

 غضب باشد، چه بر او آسان غضب كند، عالج را رعايت عدالت شرايط كه كسی

 باشد، از مصدر قبايح را كه افراط؛ و نشايد خلقی در جانب از اعتدال و خروج ر استجْو

 د. شمارن جميله صفات

 مانند كبر و آن هيجان كند در محو اسباب سعی كه است اين غضب عالج طريق

 نيست ممكن غضب با وجود اينها رفع و مقام، چه مال ، حرص، دشمنی، حباءلجاج، استهز

 نمايد اخبار و مالحظه است. همچنين و آسان سهل غضب بردن اينها، از بين با زوال ولی

 و ثواب در مدح را كه و متذكر گردد اخبار و احاديثی آمده غضب تدر مذّم را كه ريآثا

 است.  حلم كه كند در فوايد ضد غضب و نيز تأمل وارد شده از غضب خويشتنداري

 و خود را از صدور شود بايد ابتدا تفكر كند در آنصادر می از انسان كه هر فعلی

و  غالب ايشان غضبيه قوة كه كسانی كند از مصاحبت نمايد، و اجتناب ظتمحاف آثار غضب

 را نشانه باشند و آنخود می غيظ و تسكين در صدد انتقام بوده خالی حلم از فضيلت

 مانند كوه كه و وقار و كسانی و حلم علم كند با اهل پندارند. و نيز همنشينی مردانگی

 آيند. از جا در نمی هر باد ضعيفی به دهاستوار بو

 باعث كه عقل و نقصان دل مگر از بيماري نيست غضب متذكر شود كه بايد انسان

از  خدا برتر است قدرت آن. بايد ياد آورد كه و قوت شجاعت نه است نفس ضعف آن

از  ناچيزتر است الهيه قاهرة قوة باو در جن كند؛ و قدرتمی غضب كه او بر ضعيفی قدرت

 دهد تا از وي را قوت ضعيف روزگار آن او و نيز بداند بسا كه قدرت در جنب ضعيف آن

 برآيد.  و مكافات تر گردد و در صدد انتقامقوي

و  او متحرك ر و اعضاياو متغّي صورت غضب، چگونه در وقت تصور نمايد كه

است. بايد  و قانون قاعده غير مطابق و گفتارش بيرون طبيعی از نظم رشو كردا مضطرب

و  است عزيز و محترم بصيرت و قاهر و در نظر صاحبان غالب و بردباري دريابد هر حليم

فرموده:  )ص(اكرم رسول مقدار. حضرتها بیو در ديده الحال، مغلوبمضطرب هر غضبناك
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با  بخوابد؛ وضو و غسل بنشيند و اگر نشسته شده، اگر ايستاده او عارض به غضب كه كسی

 نيز مفيد است.  غضب آتش تسكين سرد براي آب

 عاقله، آثار بد قوة حاكميت بدون كه است انسان و اصلی از امور فطري غضبيه قوة

 از آن اند، غافلكرده را پيشه غضب، جهل در اثر افراط كه ظهور رسد. بسا خردمندان به آن

 است و تندخويی، باليی غضب است. شدت و انسانيت حياءو  در ماليمت انسان عظمت كه

  اند.مودهرا جهاد اكبر فر آن بزرگان كه است، چنان غضب، جهاد با نفس فروخوردن و عظيم

از معرفت، مانند  ايبهره چندان دارند و نه بر انتقام قدرت نه كه اشخاصی غضب

 سّر و كشف در حقد و حسد، بدگويی، شماتت غالبًا ظهور آن كه زير خاكستر است آتش

 صالح فساد و مخالف ولو سبب ناشايست و افعال اخالقی رذايل همه است. در ارتكاب

 و تلخكامی و عذاب غير از رنج به حسد، كه جز در رذيله ستا یرا حّظ نفس باشد، باز هم

حسود را  همواره كه دردها حسد است تريناند: عادلفرموده اءحكم كه ندارد؛ چنان ثمري

 بسوزد تا داد محسود از او بستاند.  آتش به

از  علم بهرا مقهور كند و  طبيعت اين حلم به چون و مردانگی شجاعت صاحب

و  اخذهيا مؤ پوشی عفو و چشم شود، به داخل كه نمايد، در هر حالی اعراض آن اسباب

  نمايد. است، رعايت عدالت شرط را كه نگاهدارد و اعتدال عقل سيرتانتقام، 

از  نمود. يكی او اقدام و نقص ذكر عيب به از جهال يكی كنند كه حكايت از ملكی

 ديگران عبرت باز ايستد و موجب فعل دهد، از اين فرمان بر عقوبت اگر ملك گفت خواص

 تر گردد و بهخيره عقوبت اگر در پی دور است، چه من از رأي معنی اين گفت شود. ملك

 كرده موجه مردم و عذر او را پيش داده درازيزبان پردازد، او را مادة من معايب افشاي

 باشم.

است، در  آن زمينه بردن از بين به آن و درمان است نفس، غضب امراض بزرگترين 

 عمر را به بتواند لحظات گردد. اگر انسان آسان غضب و لواحق عراضاَ دفع صورت اين

در حدود  صورت باشد، در اين در امان روانی هاياز ناراحتی كند كه سپري ايگونه

 اءاجز و توانايی خود و از استقامت فيزيولوژيكی از استعدادها و خصوصيات اناتامك

 نمايد كه طی نوعی عمر را به اگر لحظات گردد؛ ليكنبرخوردار می خويش اندام متشكله

 خواهد شد.  محروم مطلوب سالمتی گردد، از نعمت عصبی هايسلول ضعف سبب

 روانی هايها و ناتوانیو عقده سر و كار داشته با خودخوري دامم آدمی اگر روان

او  اگر روان ولیگردد.  خاطر سپري نموده، عمر با دغدغه شود، خاطر را مشوش بر او چيره
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ديگر از  باشد، و از سوي قرين و محبت و رضا و تسليم سو با صبر و تحمل از يك

  نباشد. و عصبانيت خودخوري براي ديگر محلی شود، پاك ذهنی هايآاليش

 ساكن در صبر و محبت كه مداوا نمود. كسی را بايد با صبر و محبت غضب بيماري

 كه است ايرمنده انسان فرمايد: قلبمی )ع(علی حضرت است. خدا ساكن در پيشگاه است

 و خوشی سعادت براي كه است كسانی ز آنا كرد. خوشی رام را با مهر و محبت بايد آن

و  را هدايت را توانا، گمراهان را شاداب، ناتوانان كنند. محبت، پژمردگان تالش ديگران

 رادمردان جاودانی سرمايه بخشد. محبتمی را جان دالن را اميدوار نموده، خسته مأيوسان

با مهر و  وجودشان كه بخشد. كسانیمی حيات را نفخة ناتوان روح است. محبت جهان

 و مفهوم معنی جاياند. در آمده آدمی هيئت به هستند كه شده، فرشتگانی آميخته محبت

را بايد در  محبت حقيقی است. معنا و مفهوم خالی آن اصطالحی در معنی محبت حقيقی

جستجو  واقعی هايسرافراز و در وجود انسان ايهر و وجدانمنوّ  هايو روان پاك قلوب

  كرد.

او  آسانی به غضب قوة كه طوري به است نفس اطمينان و آن است حلم ضد غضب

 خشم فروبردن غيظ نگرداند. كظم او را مضطرب روزگار بزودي ارهندهد و مّك را حركت

با  ضديت ليكن نيست حلم گرچه غيظ كظمنگاهداشتن.  غضب و خود را در حالت است

 و از اخالق ضد غضب شريفه دو صفت اين ظهور كند، پس گذارد آثار آننمی داشته غضب

 اند. و فاضله حسنه

 واثر و نفعی،  حلم را بدون علم است، بلكه نفسانيه كماالت اشرف بعد از علم حلم

نيز با  حلم شده علم رو هرجا مدح از اين نيست، ثمري بردباري باغبانی را بی دانايی شجرة

 نياز كن بی علم سبب كند: خدايا مرا بهمی عرض )ص(اكرم رسول است. حضرتذكر شده آن

 د: مرتبةاست، و نيز فرمو انبياء طريقه فرمايد: حلممی ده. همچنين زينت حلم صفت و به

با  نیكشود؟ فرمود: پيوند می چيز حاصل چه كردند به كنيد، عرض را نزد خدا طلببلند 

سازد، و  خود ترا محروم از نيكی با هركه كنی و احسان كند، و نيكی ترا قطع دوستی  هر كه

 هركس كه چيز است فرمايد: سهبا تو رفتار كند. و باز می نادانی به با هر كه بورزي حلم

باز  یاو را از معاص كه تقوايی ندهد، اول او فايده عمل باشد، هيچ از آنها را نداشته يكی

 در ميان با آن كه نيك خلق سازد، سوم را كوتاه ردانخكم زبان با آن كه حلمی دارد، دوم

 كند.  زندگی مردم
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عزيز  و نادانی جهالت را به هرگز كسی فرمايد: خداوند متعالمی )ص(پيامبر خدا

 كه است روايت السالمعليه صادق نگردانيد. از حضرت ذليل و حلم را با علم نكرد و كسی

 او.  و ياري نصرت براي هركس حلم است كافی

 آن، حلم به اما با مداومتنرسد،  قدر حلم به و شرافت در فضيلت گرچه يظغ كظم

 متحلّ  به شود و حلم حاصل متعلّ  به فرمايد: علممی )ص(نبياءاال خاتم حضرتشود.  حاصل

 مدح خود فرو برند، خشم را كه كسانی كريم در قرآن خداوند متعال است. غيظ كظم كه

 و اخبار، بسيار است.   نيز آيات حلم اجر و ثواب و كثرت و در فضيلت فرموده

 به لهكرد، او در صدد مقاب او بدي به كسی چون يعنی است ديگر انتقامجويی صفت

 كه تهمت به و تهمت فحش به و فحش غيبت به غيبت برآيد، مانند تالفی نيا بدتر از آ مثل

ترا  سیكفرموده: اگر  )ص(اكرم رسول است. حضرت از محرمات ترديد شرعًا اينها بدون همة

بر مرد  در اوست. پس آنچه به مكن در توست، تو او را سرزنش كه عيبی كند به سرزنش

 يرةكند و پا از دا بسنده در شريعت مقرره جزاي او رسيد، به به اگر ظلمی كه ر استديندا

 ننهد.  بيرون شرع

در  تأمل در دنيا و آخرت، سپس آن عاقبت در بدي انتقام، تفكر است ترك عالج

داوند ست. خعفو بسيار ا و حسن و اخبار در مدح عفو است، و آيات كه فوايد ضد انتقام

و باز  «جاِهلينَ الْ  َعنِ  ِرضْ عْ اَ  وَ  فِ ُعرْ ِبالْ  أُمرْ وَ  وَ َعفْ الْ  ُخذِ »فرمايد می كريم در قرآن متعال

ُفوا َتعْ  َانوَ »و نيز  «َرحيم   َغُفور   اللُ وَ  ْ َلُكم اللُ  ِفرَ َيغْ  َانْ  ُتِحب ونَ  الَفُحوا اَ َيصْ ُفوا َولْ َيعْ َولْ »فرمايد می

 .  «ويِللتَّقْ  َربُ َاقْ 

 نفرت سبب در گفتار و كردار كه است و درشتی رذيله، غلظت از صفات يكی

 مهربانی در مقام شود. از اينرو خداوند عالم امور زندگی اختالل و منجر به از آدمی مردمان

 از بعضی. «ِلكَ َحوْ  َفض وا ِمنْ نْ َلا بِ َقلْ الْ  َغليظَ  َفظًا تَ ُكنْ وْ لَ  وَ »فرمايد پيغمبر خود می و ارشاد به

 لشگر شيطان به و پيوستن ايمان سلب سبب خويیو درشت غلظت آيد كهاخبار بر می

 و گفتن هركاري به از اقدام قبل كه احتراز از آن، و اين نهايت است بر هر عاقلی است. پس

 رفق تاز او صادر نگردد، و فضيل و درشتی غلظت نمايد كه فكر كند و مواظبت هر سخنی

 گردد.  او را ملكه شريفه صفت وا دارد تا اين نياد آورد و خود را بر آ را به
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 )ص(رسل اشرف جهت اين به است نيكان و اخالق منينمؤ از صفات و نرمی رفق

 فرمايد: رفقیديدي. و باز منمی نيكوتر از آن بود ديدنی، هر آينه چيزي فرمايد: اگر رفقمی

مگر  جا برنداشتند داد و از هيچ آنجا را زينت كه گر اينجا نگذاشتند م هيچ را به و نرمی

و  است رفق و صاحب فرمايد: خدا مهربانبزرگوار می كرد. آن آنجا را معيوب كه اين

 و نرمی رفق كه است روايت حضرت باشد؛ و از آن چنين را كه دارد كسیمی دوست

او  به تدادند، خير دنيا و آخر و نرمی را رفق ر كهو نيز ه است؛ شوم مبارك، و درشتی

 نمودند.  محروم ساختند از خير دنيا و آخرت محروم و نرمی را از رفق دادند، و هركه

 به است. و نرمی در رفق آدمی و زندگی عيش نصففرمايد: می )ع(كاظم حضرت

 انجام و درشتی خشونت شود، هرگز بهمی ارا انجامو مد رفق به كه اموري شده ثابت تجربه

 روي رسد و به آدمی به كه است ناگواريی تحمل و آن است رفق به يابد. مدارا نزديكنمی

بلند و  مراتب به را در دنيا و آخرت آدمی كه است صفاتی خود نياورد. مدارا از جمله

 ارجمند رساند.   درجات

و آشكار  است و درشتی غلظت به نزديك كه است خلقیكج رذيله ديگر از صفات

 غضبيه قوة از نتايج كه صفت باشد. اينمیخلقی كج از ثمرات و درشتی غلظت كه است

 ها را از او متنفرو طبعافكند می دور كرده، از نظر مردم را از خدا و خلق است، انسان

 معالجه نيست. طريقه خالی و غم و اندوه و الم از حزن اي، لحظهخلقكجگرداند. می

 اين شود كه را ياد كند، و مصمم آن و اخروي مفاسد دنيوي انسان كه است آنخلقی كج

 او را ملكه شريفه صفت اين گرايد كهخلق  حسن به و چندان را از خود دور كرده صفت

 گردد. 

 آن بر حسن و نقل و عقل است فاضله و ملكات صفات از شرايف خلق حسن

 خويش اموال به را نداريد كه آن فرمايد: اگر امكانمی )ص(اكرم رسول دهند. حضرت گواهی

  كنيد. مالقات رويیرا با گشاده دهيد، آنان را وسعت مردم

 خوش كه است؟ فرمود: آن كدام منينمؤ افضل كردند كه عرض جناب آن به

 در روز قيامت ايشان ترينو نزديك من پيش مردم ترينتر است. و باز فرمود: محبوبخلق

 كه گدازد چنانرا می گناه خلق است. و نيز فرموده: حسن آنان ترينخلق من، خوش به

 را.  يخ خورشيد
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بود.  در او كامل خلق حسن كه مگر اين را برنيانگيخت پيغمبري هيچ خداوند متعال

و سيد  است. سرور پيغمبران برگزيدگان اخالق و اشرف پيغمبران صفات خلق، افضل حسن

 عالم اوندقرار داشت، لذا خد آن و در نهايت رسيده غايت به صفت در اين )ص(و جان انس

 ُخُلق   َلَعلی ِانَّكَ »او فرمايد:  و ثناي مدح در مقام خويش حبيب خود به اظهار نعمت براي

 .  «َعظيم  

 را در دل ديگري دشمنی است. هركه و دشمنی رذيله، عداوت از صفات صفتی

و  اءصدد ايذ و آشكار، در طور علنی هيا ب كشد و كند و انتظار فرصت را پنهان گيرد، يا آن

 اول قسم از ثمرات كه را عداوت گويند و دومی را حقد و كينه برآيد. اولی شخص آزار آن

كار بردارد.  از روي پرده عاجز شده آن از حفظ دل گيرد، خزانة قوت چون است، زيرا كينه

خود  ديگر، خشم يا مصلحتی عجز از انتقام علت به هك است غضب از ثمرات حقد و كينه

 رذيله و اخالق مهلكه از صفات شود؛ هر دو قسم حاصل كينه طريق كند و بدين را پنهان

 است. 

متولد گردد مانند حسد،  و دشمنی ديگر از عداوت مهلكه صفات اوقات اغلب

محرماتند و از  همه اينها كه و امثال اءاستهزعيب،  غيبت، دروغ، بهتان، شماتت، اظهار

و  بغض ودنشود، تنها خ حاصل از اينها هم يك هيچ فرض و دنيا. اگر به فساد دين موجبات

 ينو در آزار است. ا متألم از آن بيمار و روح از آن قدسی نفس كه است از امراضی عداوت

باال مهجور  عالم ساكنان و مصاحبت دور و از مجالست لهیا قرب را از بساط آدمی صفت

 توز نشود.كينه منمؤ كه است گرداند، اين

 منع اخيار و نيكان و شيمه ايمان اهل خود را از شيوه صاحب و عداوت بغض 

 ا او دشمنیب كه كسی به نسبت و همنشينی و مرافقت و مهربانی و فروتنی نمايد از بشاشت

كند و  را ضعيف ايمان ايدرجه از اينها به نياز او باز دارد. هريك و رفع دارد، و نيز از ياري

و  نكوهش اخبار و آثار بسيار در جهت شود؛ بدين تقرب بزم او و باريافتگان ميان حايلی

بكارد،  عداوت تخم فرمايد: هركهمی )ع(صادق است. حضرتو دشمنی وارد شده عداوت

 است.  كشته بدَرَود كه همان

 كه است ايشجره و دشمنی عداوت كه در اين است صفت، تأمل اين درمان راه

 صاحب كام جز زهر جانگداز به كه است ندارد، و ساغري در دنيا ثمري و الم غير از اندوه
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 به بنيادش ها كهبرنخيزد، بسا عزت از آن جز دود كدورت كه ستا خود نريزد، و آتشی

 طرف به و دشمنی، ضرري از عداوت است. غالبًاگرديده و مختل عداوت، سست تيشه

 رساند.  اليم عذاب خود را به صفت، صاحب اين نرسد و عاقبت مقابل

 باقی را در حالتی خويشتن عاقلی چهي دريابد كه با تأمل چون صفت اين صاحب

 دوستانه با او رفتار نمايد كه دشمن، سعی به خود او رسد و سودش به مضراتش نگذارد كه

 هاينيكی و محافل كند و در مجامع تالش نيازش آورد و در رفع عمل به و گفتار مشفقانه

 با گوشمالی طريق كند تا بدين و احسان او نيكی به از ديگران بيش را اظهار نمايد، بلكه وي

روا  آن كند، افشاي معصيت در خلوت منیگردد. اگر مؤ غالب خود، بر شيطان نفس دادن

و در  و ارشاد اوست راهنمائی اول، وظيفه علنی، در وهلة ارتكاب در صورت ولی نيست

 او.  به است حجت و اتمام مناسب هدايتی و تأثير، رفتار تربيتی عدم صورت

 غير اهل به نسبت وظيفه هم، ولی به نسبت است منينمؤ مذكور، وظيفة نكات البته

 به نسبت از آنان آزار و اذيتی احساس عدم است. در صورت حجت ايمان، ارشاد و اتمام

 به دهشود تا در آين محبت المقدور رعايت تیصدور آن، بايد ح عدم به و يقين مسلمين

است:  بر دو گونه بدارند. دشمنی را دشمن دين دشمنان بايد مسلمانان بگروند، و االّ  اسالم

 مختلف در شرايط دهد كهمی نشان بينانه واقع و آشكارا. بررسی و يا علنی در قلب پنهانی

 خارج را از حد تعادل حق، انسان رضاي به و عداوت دشمنی است. چنين صالح يك كدام

 دشمنی است. پس تعالی نزد حق و پاداش معنويات و تقويت قلب صفاي سبب بلكه نكرده

 او براي خشم ندارد، زيرا كه ضرري صادره و معاصی كفر و فسق جهت به و غضب

 خويش.   براي نه خداست

خود را  كسی كه است آن است. عجب غضبيه، عجب قوة تابعه صفات از جمله

 ينباشد يا نه. همچن كمال الواقعفی آن در خود بيند، خواه كه كمالی جهت شمارد به بزرگ

 اگر صاحب آن. پس از منعم در خود و غفلت است يا نعمتی صفت شمردن بزرگ عجب

از  نه فرموده او را كرامت خويش لطف به داند كه را از خداوند متعال آن ا صفتیي نعمتی

 نخواهد بود.  خود، عجب استحقاق جهت

 و جالل و عزت و كمال عظمت پروردگار كه به است عجب، معرفت درمان طريقه

تر قليل تر و از هر قليلیليلذ دريابد خود او از هر ذليلی كه سزاوار جز او نيست، و اين
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كار؟  چه او را با عجب در خور او نيست، پس و خاكساري و مسكنت و غير از ذلت است

او،  نهايت بی از كماالت جملگی و كماالت از خداست همه و آثار و افعال وجود و كمال

 انداخته همگی بر گردن بندگی و طوق نهاده كاينات جمله بر دوش ذلت غاشيه كه اوست

 ُقِتلَ »كند بيدار می عجب او را از خواب مقدس آيات باشد، اين را بصيرتی است. اگر كسی

 ُثمَّ  َبَرهُ َفَاقْ  َاماَتهُ  ُثمَّ  َيسََّرهُ  لَ السَّبي ُثمَّ  َفَقدََّرهُ  َخَلَقهُ  َفة  ُنطْ  ِمنْ  َخَلَقهُ  َشیء   ي  اَ  ِمنْ  َفَرهُ َاكْ  ما سانُ ِانْ الْ 

 خلقش ايچيز آفريده؟ از نطفه است، او را از چه ناسپاس چه باد انسان كشته«: َشَرهُ َانْ  اءَ ا شِاذ

رسانيد و در  مرگش به گردانيد، آنگاه را بر او آسان راه بخشيد، سپس مقررش كرد و اندازة

 را برانگيزد. بخواهد او  چون نهاد، سپس قبرش

 فهچيزها، از نط تريناو را از پست بود، خداوند متعال عدم در نهانگاه انسان، اول

تر و چيز پست از همه خلقتش و مادة او عدم ابتداي كه آفريد و بعد او را ميرانيد. انسانی

و  رياز خود اختيا ، نهعاجز و ذليل ميانه در اين مسكين تر، آننمتعفّ  اءاشي از همة آخرش

 و خستگی، نه و صحت تشنگی و نه اختيار است او به گرسنگی بر كاري، نه او را قدرت نه

خير خود را  ضرر، نه و نه است خود را مالك نفع زندگی، نه و نه اوست ارادة او به مرگ

ياد او بماند  به امري كند كهمی ، ارادهتواندبداند نمی خواهد چيزيشر، می اختيار دارد و نه

 كشندة كه رود، غذايیكند از خاطر او نمی را فراموش خواهد چيزيكند، میمی فراموش

او ناگوار است،  در كام اوست حيات باعث كه و دوايی اختيار استبی آن از خوردن اوست

بر  خبر دارد كه نه، نه روزگار مطمئن از آفت ايظهنه، و هر لح ايمن اياز حادثه هر ساعتی

 گوناگون هايزايد. مرض او چه جهت فردا روزگار به كه است لعمطّ  آيد، و نه سر او چه

در  تیاو آماده، از هرجا سر بر آورد آف جهت به صعب هايو بيماري بر او مسلط مزمنه

و  كرده اجتماع در وجودش متناقض قرينش، اخالط ايحادثه كند ميل هر طرفی وبه كمينش

ت. و اجتهاد اس در سعی ضد ديگري به بدنش از ساختمان جزوي كردن در ويران هر يك

 گوشه دهد و از هر روي ايحادثه بدنش در حجرة و هر لحظه بينوا از خود غافل بيچارة

شوند،  از او غافل نفس باال يك عالم برد. اگر كاركنانمی حشو جوار اءاز اعض متاعی دزدي

 از او باقی از او بردارند نشانی دست اعلی ةخّط پاَشد و اگر نگهبانان از هم بدنش اجزاي

 . «َشیء   َعلی ِدرُ َيقْ  ال ُلوكًاَممْ  دًاَعبْ »نماَند 

 است، اما آخرش بيچاره انسان احوال َوَسطِ  ورزد! و اين او عجب سزد كه كی پس

گردد و  گنديده جيفة كشد و بدنش بيرون عاريت سراي از اين بايد بميرد و رخت كه اين

از يكديگر جدا  تغيير يابد، بند بندش زيبايش بريزد، صورت از هم وجودش كتاب شيرازة
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و  گرانكاسه لگدكوب او گاهی شود، و خاك خاك بپوسد و بعد از آن افتد و استخوانهايش

 عمارتی از گلش سازند و زمانی خشتی از خاكش گردد. گاهی زنانخشت پايمال زمانی

بر سر  بيلداران ايدر آورند و لحظه از پايش كلنگی ضرب به اراندكلنگ پردازند و ساعتی

 برآرند.  بيلش

ند. او را بنماي كنند و بالهاي بگذرد، باز او را زنده كهنه خاك بر اين روزگاري چون

 و به آورده درآورند، او را از قبر بيرون اول هيئت به ساخته را جمع متفرق خاك ذرات

ها رنج چه وقت در آن كه محشر در آورند. آه هولناك صحراهاي كشند و به قيامت عرصات

 دلگشا و كوثري ها مشتمل، بهشتیعذاب بر انواع و دوزخی و مشتعل روختهاف بيند، آتشی

 محاسبه به زيرك گشوده، حسابرسان افعال و دفترهاي بر پا كرده اعمال بخشا، ترازويفرح

 هبيند، مالئك اخذهو مؤ محاسبه در معرض روز حساب خود را در دفترخانه ايستاده، ناگاه

آَمُنوا  ذينَ َها الَّ يا َاي  »او دهند  يا چپ راست دست او را به اعمال و نامة و شداد ايستاده غالظ

ما  اللَ  ُصونَ َيعْ  ال اد  ِشد ظ  ِغال ِئَكة  المَ َعَليها  ِحجاَرةُ الْ وَ  اسُ َهاالنّ َوُقودُ  نارًا ْ ليُكمهْ اَ  وَ  ُفَسُكمْ ُقوا َانْ 

 وقت در اين كه نيفتاده، آه از قلم يكی كرده هر آنچه. «ما ُيؤَمُرونَ  َعُلونَ َيفْ  وَ  ُهمْ َاَمرَ 

 خواهد گفت: در آورند كه عذابش به اخذهمؤ آيند و در موقف غالب ها بر حسناتشنافرمانی

 تفصيلی جاست، اما عال عجب اجمالی مذكورات، عالج در اين تأمل«. ابًاُتر تُ ُكنْ  َتنیيا َليْ »

 پردازد.  آن چارة بايد به عجب، پس در اسباب است تأمل آن

رع، عبارتند از: علم، معرفت، عبادت، اطاعت، تقوي، و عجب اسباب اكثر اوقات

و  و فهم و انصار و زيركی ناعوا و نسب، جاه، مال، اقتدار، تسلط، قوت، بسياري حسب

 . اءذك

خود شناسا و  را به آدمی كه است آن حقيقی علمبايد بداند  علم؛ انسان به اما عجب

 خداوندي و جالل و عزت او را از عظمت امور دانا كند. خاتمة او را بر خطر و تشويش

 و بس. شكی است و تعالی تباركو كبريا سزاوار خداوند  بزرگی سازد، بفهمد كه آگاه

ا ررا زيادتر نمايد و او  آدمی و مسكنت و خواري و مذلت خوف علمی چنين كه نيست

 دنيوي منسازد، يا عل اينها متنبه را به آدمی كه علمی سازد. پس قصور خويش به معترف

و  است النفسخبيث آن است، يا صاحب اتو صناع از فنون بلكه نبوده علم حقيقتًا كه است

 نهاده خويش زار دلرا در شوره علم سازد، شجرة پاك خود را از رذايل دل كه از آن قبل

 است. 
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و  و خوشگواري، صافی فرود آيد در نهايت از آسمان كه است همچو بارانی علم

 شيرين ميوة است شيرين آن طبيعت كه درختی شوند. پس سيراب از آن و گياهان درختان

 ناپاك فرود آيد و دل دل بر زمين بار آورد. علم است، تلخ تلخ آن سرشت كه دهد و درختی

 خويش علم خود به امر كنند، ليكن نيكی را به مردم قلوب اين را تاريكتر كند، صاحبان

اما  «ِقُلونَ َتعْ  َفالاَ  ِكتابَ الْ  ُلونَ َتتْ  ُتمْ َانْ  وَ  ْ ُفَسُكمَانْ  نَ َسوْ َتنْ  وَ  ِبر  ِبالْ  اسَ النّ  َاَتأُمُرونَ »نيستند  عامل

 را زيادتر گرداند.  پاك دل علم، صفا و روشنی

خدا او را  است عجب صفت صاحب بداند هركه انسان كه است آن علم از ثمرة

 است. در احاديث محبوب و شكستگی و حقارت و پستی خدا ذلتندارد؛ در نزد  دوست

ر و زد ما قددانی، ترا در نقدر میفرموده: تا خود را بی خداوند متعال كه وارد است قدسيه

نداري. و نيز  قدري ما هيچ بدانی، در پيش خود قدري از براي و چون است ايمرتبه

 سزاوار است شما را بلند گردانم. پس مرتبة شماريد تا من كفرموده: خود را خرد و كوچ

 طلبد. او می موالي بدارد كه خود را نوعی عالم كه

نمايد،  و تكبر منع و از عجب و انكسار امر كرده فروتنی را به مردم كه هر عالمی

 خود عمل علم به كهخواهد شد  و از كسانی است و تكبر كند، منافق خود عجب ليكن

خدا در  مقدار است، خوفخوار و بی ربانی دنيا در نظر علماي و عزت اند. نعمتنكرده

دنيا  گرم نه خدا وادارد. ايشان خدمت خود برانگيزد و به را از خوابگاه شبها ايشان ظلمات

فكر و  جز يك را، فكرشان دردش كنند و نه خدا را شكوه بالي را، نه سردش را طالبند و نه

 سودا نيست.  جز يك به ذكر نبوده، در سرشان جز يك ذكرشان

دنيا نباشد و  و اهل اغنياءاز بهر  عالمی و تواضع فروتنی كه است كم زمان در اين

 علما در گفتار و كردار كه سزاوار است خدا شود. پس رضاي او از علم، طلب غرض

اند و خواسته چه جا آرند، ببينند از ايشان را به حق رضاي و هميشه كرده تأمل خويش

 شوند.  خالی عجب خود را بشناسند و از كبر و نفس انجامد تا ذلتكجا می به ايشان عاقبت

و توقير را  تعظيم آن كار آيد و صاحب معنا به در عالم چه آن و فنون از علوم

 درگاه به و تقرب و عمل اخالق دينی، تهذيب از علوم اصلی است. غرض دينی شايد، علوم

 هو فروتنی، ك تواضع زينت به و آراستگی ما و منی است، تا تجرد از لباس ّ وجلخداي عّز

 دينی مذكور بر علوم آيد. اگر غرض است، حاصل باطنی عبادات و اشرف اعمال اعظم

 بارور نگردد.  و اعمال محامد اخالق ثمرة به و كمال دانش نشود، شجرة بمترّت
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 وديد،  نظر خودپسندي به كماالت و كسب علوم خود را در تحصيل آدمی چون

 را در ميزان وي گرديد، آميخته خودبينی عفونت به و اطوارش اخالق گلزار مكارم شمايم

دل،  انةرا بر در و ديوار خ و كماالتش معارف نقوش نماند و بدايع قدر و قيمتی حقيقت

در  بودهن بهايی صور را در حقيقت و حسن و ناچيز گرداند. امور ظاهري غرور، باطل اشتعال

 به نه است سيرت حسن بشر به سعادت و ناروا باشد، زيرا بناي رونقبسيار بی بازار معنی

 است.  شكسته و قلوب و كماالت فضايل صورت، و پروردگار را نظر به حسن

اظهار  از عبادت بداند غرض انسان كه است آن و طاعت عبادت به عجب اما عالج

 و حقيقت بندگی انسانی، تا معنی اينها در نفس شدن و ملكه و عادت است و مسكنت ذلت

 كه صفتی كند. پسمی را باطل عبادت داشته منافات غرض با اين آشكار شود. عجب آن

 دارد؟!  معنی چه است عبادت بطالن موجب

اعتبار، و از از آنها فاسد و بی كیي بدون بسيار و عبادت عبادت و آداب شرايط

 باشد و مقبول مختل از آن شرطی رود كهمی احتمال است. در هر عبادتی ساقط قبولی درجة

 كه كند؟ كسی عجب خويش عبادت به عاقل چگونه احتمال با اين نشود. پس الهی درگاه

 امر جاهل حقيقت و به غافل است، بسی دابو آ شرايط تمام او جامع دارد عبادت يقين

 عاقبت كه است ثمربخش باشد، وقتی خالی خلل او از همه عبادت كه است. بر فرض

 ُمعظم كه است شود؟ اين امر خود مطمئن از عاقبت كه و كيستخير شود،  به ختم صاحبش

  است. سوء خاتمه معرفت، خوف اهل خوف

 و خرمن است فروزان را برقی اعمال كشتزار محاسن كه است دو صفت آري

ريا و  حق، خرقه طريق تا سالك كه است دو، ريا و عجب سوزان. آن را آتشی كمال صفات

 گاهرا از خود دور نكند، در پيش دنيوي اغراض چند رنگ نكند و لباس را از دل عجب

 و رنگ آب را در بازار حقيقت، بی نشود زيرا گوهر طاعت كرامت عتخل شايسته احديت

 نخرند.  چيزي به اخالص

فرموده: از  )ص(اكرم رسول حضرت كه است، چنان پنهان غايت به ريا در طاعت

 نرم سنگ روي مورچه از حركت تر استمن، خفی در امت شرك بپرهيزيد كه نهانی شرك

 سهولت ماند و به خود نيز پوشيده خفا بر صاحب از غايت شرك تاريك. گاهی شب در

 نشود.  آن ادراك

 همت خود بر امور ظاهري و طاعات در عبادات و ظاهربينان نظراناكثر كوته

 دقايق و رعايت ظواهر حدود و آداب از مواظبت عبارتست بر امور باطنی، كه گمارند نه
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 سفيد پوشد و ردا افكند و موضع در نماز لباس كه و استحباب. مانند اين وجوب ظاهري

و  و سجود، خضوع ادا نمايد، در ركوع وقت جويد و نماز را در اول مباح و مكان شريف

كند؛ در  را رعايت تجويد و قواعد ترتيل جا آرد و در قرائت، دقايق را به ظاهري خشوع

نكند؛ در  و وقار را فوت سكون حال را بخواند و در همه وارده و قعود اذكار و ادعيه قيام

 همين و طاعات و ساير عبادات و يسار ننگرد و در مناسك يمين به از احوال هر حالی

 اندك را به هر كسی جوارحند كه و افعال امور ظاهريه جمله كار بندد. اين را به روش

دارد  ديگري شرايط بوده آداب اين وراي حقيقی بندگی ر است، ليكنآنها ميّس رعايت اهتمام

 باطن.  احوال به و متعلق است كار دل آن كه

و  تخير و عبادا عمل در انجام كه است، بدينسان اخالص باطنی احوال از جمله

است،  حضور قلب باطنی آداب نكند. از جملة ريقصد ديگ حق رضاي جز تحصيل طاعات

 خدا گرداند. بندگی به و متوجه برتافته حاصلبی و خياالت از افكار باطل دل روي يعنی

 با خداي دل سراي فروهشته، در خلوت و آن اين انديشه بر ابواب و نسيان فراموشی پردة

 مادي طريق تعلق از دام كه است را حاصل كسی سعادت اينراز و نياز پردازد.  به خويش

و  جالل كعبه كاروان و به جسته وارستگی دلگشاي طريق به دلبستگی و از خاربست رسته

 باشد.  پيوسته حق جمال

نفسانی،  و غير اينها از كماالت و سخاوت و شجاعت و تقوي ورع به عجب عالج

با  توأم كه است نجات سودمند و موجب وقتی صفات اين بداند همة انسان كه است آن

 صفت چگونه عاقل شخص آنها را فاسد نمايد. پس آيد، همه عجب نباشد و چون عجب

 فاتیصبايد بداند  كند؟! انسان او را ضايع حسنه صفات تمام دهد كه خود راه را به ايرذيله

اكثر  كه در چيزي وجود دارد، پس و زيادتی نيز با كم بيند، در سايريندر خود می را كه

 است؟!  عجب جاي با او شريكند، چه مردم

خوار و ناچيز  الهی خود را در پيشگاه كه راست كسی و خير عاقبت استيال و غلبه

 بر فضيلتش نكند كه مغرور شود. چرا فروتنی خويش قوت و به شجاعت به كه اين بيند نه

 او را از كجا حاصل و نعمت صفت اين كند كه محمود گردد؟ بايد تأمل بيفزايد و عاقبتش

 خداست، پس اينها از جانب همه كه كيست. اگر دريافت از جانب آن تحصيل و توفيق شده

 سابقه بدون شود كه او شاد و فرحناك و توفيق ضلف كند و به و جود او عجب كرم بايد به

 جهل ، زهیرا از خود دانست فرموده، و اگر آن او را كرامت فضيلتی چنين استحقاق، توفيق

 و نادانی. 
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 چند چيز است:  و نسب، دانستن حسب به عجب چارة

خود  كه ست، زيرا كسیا خردياز بی ديگران بر كمال بداند عجب كه اين - اول

 بخشد؟  سودي او را چه ديگري است، كمال كمال و بی ناقص

و  اخالق مكارم و صاحب از نيكان گذشتگان، بداند اگر ايشان به در عجب - دوم

 ايشان صفت بود. اگر اين نفسی و شكسته ذلت ايشان ترديد شيوة بودند، بی شرافت

 نبود، چه دهكند و اگر پسندياقتدا نمی ايشان و به است خالی چرا خود از آن بود، پسنديده

 ايشان؟!  به افتخار است جاي

 خود عجب بر نسب كه چرا كسی كه نسب، تفكر كند در اين در افتخار به - سوم

 هركس قيقیح و نسب اصل كرده؟ خداوند متعال را فراموش خويش حقيقی كند، نسبمی

 ِمنْ  َلهُ َنسْ  َجَعلَ  ُثمَّ  طين   ْ ِمن سانِ ِانْ الْ  قَ َخلْ  اَ َبدَ  وَ  َخَلَقهُ  َشیء   ُكلَّ  َسنَ َاحْ  َالَّذي»فرمايد می را بيان

 ! «َمهين   اء  م ِمنْ  ُسالَلة  

 و باالترين بوده انسان شكستگیاز آثار دل كه است فسینضد عجب، شكسته

، در بازار حقيقت رسيد، چه صفت اين رسيد، به عالی مقام به است. هركسی كماالت

 خرند و بس. می دلی شكسته

و  زوال در معرض هميشه كه مال در آفات است مال، نظر و تأمل به عجب عالج

و  مال تدر مذّم را كه نمايد اخباري مالحظه بر اين عالوه؛ و بقاء از دوام و عاري فناست

و  در روز قيامت است ايشان فقرا و عزت در فضيلت و آنچه رسيده مالداران حقارت

كند، در  عجب آن گردد و به شاد و خوشحال مال ديندار به عاقل بهشت. چگونه به سبقتشان

 آن حساب، و در حرام و طول در روز قيامت است مرتبه پستی آن در حالل كه حالی

 و عقاب!  است اخذهمؤ

 كه است و آالمی امراض يادآوري به درمانش خويش، پس و قدرت قوت به عجب

او  تشبی، قّو تب چگونه كه در اين است گرداند، و تأمل مسلط آدمی بر بدن خداوند متعال

 جزيدرد آيد، از هر عا به از بدنش و الغر كند. اگر رگی را نحيف و بدنش ضعيفرا 

گردد؛ اگر  طاقترسد بی چشمش به تر شود؛ و اگر غباريذليل عاجزتر و از هر ذليلی

 سپاو را بكشد،  تواند كه ريزي و حيوان گيرد و پشه بربايد نتواند پس از او چيزي مگسی

 خود بنازد.  و قدرت قوت به كه سیبيخرد ك

 است و انصار، مرضی اعوان و كثرت و امارت و حكومت و منصب مقام به عجب

از  دارند، غافل و فروتنی زيردستی چشم گرفتارند و از هركس آن دنيا به از اهل بسياري كه
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بنگرد  عقل ديدة به كه و وبال. كسی انخسر و مايه است زوال آنها در معرض همه كه اين

 آن بايد ترك زدن بر هم چشم يك فريبد؛ بهرا می باديه تشنگان بيند كه آنها را سرابی همه

او با او همراهند  اهل بخوابد، نه خاك بر روي گور تنها و ذليل در خانه نموده و منصب جاه

 مال.  فرياد او رسد و نه به جاه او، نه عيال نه

 عمل را به ايشان در دنيا نيز تا خواهش و خويشان و انصار و قبيله اعوان اين

اندازد  مهالك بايد خود را به مسكين بيچارة گردند. آنآورد، دور او جمعند و گرد او میمی

سازد تا  و صحرا سرگردان يابانو دريا و ب كوه خود را دربازد، و خود را به و دنياي و دين

كنند.  و ياري او را اعانت باشند و در حوادث مستقيم اطاعت بر طريق نشده متفرق ايشان

در  روزي سازد، چون را فراهم ايشان هايدهد و خواسته فراوان بسيار نعمت هاياگر سال

بندند و  او را بر ميان پيچند و كمر دشمنیاو ب كند، سر از فرمان مسامحه ايشان خواهش يك

 او را ياد كنند.  بدي به و مجامع در محافل

 هرگز گرد عجب است. زيرا عاقل بيخردي خود، عالمت و زيركی عقل به عجب

را  ناز او ظاهر شود، آ تدبير صوابی خود را حقير شمارد و اگر در مكانی عقل نگردد، بلكه

است،  عجب اقسام بدترين خويش رأي به جا آورد. عجب اند و شكر او بهاز خدا د

فاسد اختيار  و مذاهب باطل اءآر كه و طوايفی و ضالل بدعت اهل جميع و ضاللت گمراهی

 . «َفِرُحونَ  مْ هِ َديْ ِبما لَ  ب  ِحزْ  ُكل   ُزُبرًا َنُهمْ َبيْ  ُهمْ رَ َفَتَقطَُّعوا َامْ » است عجب سبب كردند، به

 عجب دشوارتر است، زيرا صاحب روحی ساير امراض از عالج مرض اين درمان

خود را  كه گزيد. كسیرا برنمی آن و ااّل است خود جاهل ِ غلط و به خود غافل از خطاي

د خود دارد، پن رأي به عجب برآيد؟! چون خويش درصدد معالجة نداند، چگونه مريض

 نمايد.  را متهم آنان نكند بلكه در گوش كسی

و  و مغرور نشود خود مطمئن رأي به آدمی كه است آن مرض اين عالج الجملهفی

 باشد.  داشته و شرع از عقل قاطع خود حجتی رأي صحتبر  هميشه

 و مزاولت تمام با سعی مستقيمه و قريحة سليمه بر عقل است موقوف هقطعّي هادّل 

 آن و صوابنيست،  ايمن خويش از خطاي ، باز آدمیاءعلم و مصاحبت و حديث قرآن

ننمايند و  ضنكنند و در آنها خو عرا تتبّ  فاسده ذاهبو م اكثر مردم، افكار باطله كه است

   برندارند. و رسالت وحی خانوادة از قدم قدم
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خود را باالتر  آدمی كه است حالتی و آن است رذيله از صفات كبر نيز مانند عجب

االتر بمتكبر خود را  كه است و كبر آن عجب ميان نمايد. فرق بداند و اعتقاد بدان از ديگري

 او به نيست، بلكه غير در ميان پاي در عجب خود را بيشتر شمارد، ولی از غير داند و مرتبة

 شمارد.  صفتی، خود را كسی جهت خود بالد و از خود شاد شود و به

را  اظهار آنها كه چند است را آثاري و آن آدمی و باطن در نفس است كبر صفتی

 و انتظار سالم او نشستن و پرهيز از پهلوي ديگري از همنشينی ر گويند، مانند خودداريتكّب

او را  ظهو پند و موع كردن با او تكلم حقارت و به و نشستن رفتن در راه و تقدم داشتن

 اينها.  و امثال دانستن ارزشبی

شمار بی آن بسيار و گزند و آسيب آن است، آفت رذيله صفات كبر از بزرگترين

و  از بزرگان شدند و بسی هالك مرض اين سبب به كه و خواص بسيار از عوام است. چه

 گرفتار گشتند.  شقاوت دام به آن واسطة به روزگار كه علماي

از  است و مانعی پرده فيوضات، و بزرگترين مرتبة به در رسيدن است كبر حجابی

 ر  ُمَتَكب   بِ َقلْ  ُكل   َعلی اللُ  َبعُ َيطْ  َكذِلكَ »فرمايد: می خداوند متعال سعادات، جمال مشاهدة

 سَ فيها َفَلِبئْ  خاِلدينَ  مَ َجَهنَّ  ابَ وُلوا َابْ خُ َفادْ »فرمايد و نيز می «ِبرينَ َتكْ ُمسْ الْ ُيِحب   ال ِانَّهُ »و  «ار  َجبّ 

و بر  است تواضع بيارايد كه صفت ضد اين بايد خود را به آدمی پس. «رينَ ُمَتَكب  الْ يوَ َمثْ 

 كبر از مزرع شجره او گردد و ريشه كند تا تواضع، ملكه مداومت متواضعين و اخالق اعمال

امر  و فروتنی تواضع خود را به مخلوق بهترين یو تعال شود. خداوند تبارك او كنده دل

 . «ُمؤِمنينَ الْ ِمنَ  اتََّبَعكَ  ِلَمنِ  َجناَحكَ  ِفضْ اخْ وَ »فرمايد می

 جهد و كوشش ريشة و نابود كرده را پژمرده آدمی آمال هايگل كه است كبر آفتی

و رفتار و  حركات يا به و اندام چهره باشد، به كه را بخشكاند. كبر هرجا و در هر لباسی

مغز  در يك و آنها با هم سازگار نيست و دانش و ناپسند است. كبر با عقل معاشرت، زشت

 نگنجد. 

 نيازي اندازد زيرا حقيقتنمی دفاع زحمت در اظهار حقيقت، خود را به مرد حقيقی

و  آرامی اند و بهنزده دم از آن اند، هيچرسيده حقيقت به كه ندارد. از اينرو كسانی مدافع به

 كه است نايشا و رفتار و شخصيت اخالق اند، تنها از روزنهرا پوشانيده راز آن شيوايی

 كرد.  را مشاهده حقيقت از پرتو تابناك ايگوشه توانمی
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 هيچ به و رفتار بزرگمردان اخالق نقش كند، ليكن بر آب را نقش آدمی كبر حسنات

 زندگيشان، محو و نابود نگردد.  اصلی از لوح ايو حادثه ناماليم

 است:  گونه تكبر سه

 بدترين نمودند و اين نمرود و فرعون كه بر بر خدا كند همچنانتك كه آن - اول

 تكبر اشاره گونه اين به است. خداوند متعال و طغيان جهل محض و سببش است آن اقسام

 . «اِخرينَ د َجَهنَّمَ  ُخُلونَ َسَيدْ  ِعباَدتی َعنْ  ِبُرونَ َتكْ َيسْ  الَّذينَ  ِانَّ » فرموده

و انقياد  اطاعت داند كه خدا كند و خود را باالتر از آن پيغمبران تكبر به آنكه - دوم

 ْ ِهمَعَليْ  اللُ  َمنَّ  الءِ هؤُ اَ »گفتند می بودند كه كسانی او، ايشان و امثال نمايد مانند ابوجهل ايشان

 . «ُلناِمثْ  َبَشر   الّ اِ  ُتمْ َانْ  ْ ا ِانقاُلو» فرمايدمی ديگر خداوند متعال در آيه و« اننِ َبيْ  ِمنْ 

را در  بيند و ايشان خدا كند و خود را باالتر از ايشان تكبر بر بندگان كه آن - سوم

 است، ولی اول كمتر از نوع تكبر در زشتی قسم اين و حقير شمارد. گرچه خود پست جنب

و  و برتري عظمت خدا شود. چه مخالفت منجر به و بسا كه است نيز از مهلكات صفت اين

 از صفات تكبر كند در صفتی كه ايو هر بنده است الهی اقدس ذات تكبر و تبختر، مختص

 است.  پرداخته منازعه خدا با او به

 است:  درجه سه نفوذ تكبر را در دل

داند  گراناو مستقر شود و خود را باالتر از دي در دل خبيثه صفت اين كه آن - اول

ا كبر است، زير درجات از بدترين درجه ظاهر سازد. اين ر گفتار و كردار خويشرا د و آن

او را فرا  و جوارح اءاعض هايشو برگ و شاخ دوانيده ريشه صاحبش كبر در دل درخت

 است.  گرفته

 زبان به يكننيز از او ظاهر شود ل او باشد و كردار متكبرين كبر در دل كه آن - دوم

 نياورد. 

 هسازد، بلكدر كردار و گفتار ظاهر ن در دل، خود را باالتر داند ليكن كه آن - سوم

 كرده كبر را قطع درخت و برگ شاخ شخصی كند، چنين و فروتنی در تواضع سعی نهايت

 تواند بهیكند، م تالش برآمده ريشه آن او هست، اگر درصدد بركندن در دل آن ريشه ولی

 گردد.  از آن خالص آسانی

پردازد،  آن درمان به عجب عالج روش بايد به گرفتار است مرض اين به كه كسی

 در اخبار و احاديثی آن، نظر كردن خاص در بر دارد. از معالجات را هم كبر عجب چون

 خود، غايت برتري به بداند حكم كه رسيده، و اين ضد آن تكبر و مدح در مذمت كه است
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باالتر  در نزد خدا مقامش باشد كه ايكريمه صفت صاحب شخص است، زيرا بسا آن نادانی

 ترجيح خود را بر ديگران بصيرت اهل چگونه پس نيست. آگاه و متكبر از آن از اوست

  داند.را غير از خدا نمی كسی مةو خات امر است مناط، خاتمت كه دهند با وجود اين

خود  براي آورده و انكسار عمل ذلت نهايت آدمی كه نيست اين و فروتنی تواضع

خود را بهتر  كه است آن در حقيقت، تواضع نبيند بلكه ديگري به نسبت چيز مزيتی در هيچ

 ست. ني عالم ديگري خاتمه به نداند، زيرا غير از خدا كسی تر از ديگريو در نزد خدا مقرب

نمود  اين كه است. چنان در آب ستاره نمودن ابرار چون اخيار و افتادگی تواضع

 رومايگاننگردد. تكبر ف ايشان شأن كسر نيز باعث بزرگان نيست، فروتنی ستاره پستی سبب

را نيز  نكند، سفله منزلتی كسب شدن دود از بلند كه دود است، چنان شدن مانند بلند

 نيفزايد.  قدر و قيمتی و نخوت گردنكشی

و  حوالاپرداخته، در  خويش درونی نهانخانه كنجكاوي به عقل بايد با چراغ انسان

 و صفات اكثر عيوب سرچشمه از كبر وغرور كه تفكر بنگرد. چون ديدة خود به اوضاع

 معاف آن در چارة گمارد و خود را از سعی آن بر رفع بيند، همت خود اثري در ناپسند است

را  ننمايد، و آنا دقت اوصياءو  انبياء و اطوار حضرات بايد در اوضاع و معذور نداند. سالك

حقند برخود  كوي روانراست را كه اءو اتقي اولياءاز  خود داند و پيروي و قدوة سرمشق

 و قدرت كسر شأن مستلزم كه اموري ارتكاب را به سركش چند، طبع گرداند. روزي واجب

زير بار  به كمچريده، كم خودسري سالها در صحراي را كه نفس گردد وادار كند. توسن وي

 او گرداند.  و ملكه را عادت و فروتنی افتادگی تدريج آرد تا به تحمل

را حقير  گيرد و بزرگان و سبك را سهل حق كسی كه است كبر آن اقسام بدترين

 نشنود. پس قبول سمع را به آنان زند و قول طعن حق را نداند و بر اهل حق شمرد. يعنی

سازد،  و غرور پاك عجب را از زنگ دل بيفكند و آئينه از دوش خودنمايی جامة اگر عارفی

 خاضع ايشان كالم را در اطاعت جانش و گردن كرده امور تبعيت در جميعرا حق  اهل

پاشيده، خود را  و طمع حرص ديدة به مالمت زهد و ورع، خاك دست به گرداند و پيوسته

 و غرور نيندازد.  عجب پرتگاه به از فراز هستی

از كبر  و خالی تواضع ملكه بخود را صاح نخورده و شيطان نفس فريب بايد آدمی

از  بودنخالی ادعاي انسان بسيار شود كه بياورد. چه آزمايش را در معرض نداند، و خويشتن

 فريب و به بوده او نهان نفس در خفاياي مرض اين شود كه معلوم امتحان كبر كند، اما بگاه

 است. كشيده و مجاهده از معالجه دست اماره نفس
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بر متكبرين،  تواضع لكن است متواضعين به شد نسبت بيان تواضع در مدح آنچه

 با تكبر بر آنان، بسا باشد كه كبر و گمراهی افزايش و سبب خود است و ذلت پستی نهايت

نيكو  با هركس فروتنی فرموده: شيوة )ص(اكرم رسول تكبر كند. حضرت و ترك او بيدار شده

است.  اولی برآمدن معارضه مقام و به تكبر نمودن با آنان مگر با متكبران، كه استو پسنديده

 ايشان و حقارت خواري سبب اين رسيديد، تكبر كنيد كه متكبرين به چونو نيز فرموده: 

بزرگوار  آن همچنين كنيد. تواضع آنان رسيديد به من امت متواضعين به چون است، ليكن

 اضنيد. اعراو را بلند گردا مرتبة خداوند متعال كه نكرد مگر اين تواضع كس فرموده: هيچ

 نيست.  ممكن تواضع كبر و منافع تفكر در مضرات تواضع، بدون به ر و تمايلاز تكّب

 نظير نوزادان كه است روحی نوزادان فكري، بسان هايتراوش بايد بداند كه سالك

و  خود لوازم در نشو و نما و تقويت روحی نوزادان اين اند.و تقويت نيازمند تربيت جسمی

 روز به كودك كه نيست. همچنان كودكان تربيت وسايل به شباهتبی خواهند كهمی وسايلی

 احتياج تريجديدتر و كامل و دستورهاي وسايل شود بهمی رگبز كه سال به روز و سال

و  وسايل نيز در نشو و نما و تقويت، به فكري هاييا تراوش روحی دارد، نوزادان

 اءاعض در آينده كه نوزادان رسند. اين هدف نيازمندند تا به تريجديدتر و كامل دستورهاي

 صاحب دست در ظاهر به آنان زندگی وضع دهند، گرچهمی تشكيل را انسان روحی خانوادة

 اجتماع هيئت اين دست به هر كسی زندگی وضع در حقيقت ولیاست،  و روح قلب آن

 به بسته و عادات، گفتار و كردار هر فردي و رفتار، صفات اخالق پس است. روحی

را پديد  شخص خانوادة شده بزرگ كمكم كه است اداننوز همان زندگی وضع چگونگی

و  مثبت هايجنبه و تقويت روحی نوزادان پديدآمدن دربارة دقت كمال آورند. بنابراينمی

 هموار گردد.    بر انسان معنوي سعادت تا راه است الزم منفی هايجنبه دفع

 

كند.  همخود تّو را كمال آن كه چيزي واسطه به افتخار است رذيله صفات از يكی

 است. آنچه محض از جهالت ناشی و مانند آن تكبر بوده از انواع در حقيقت صفت اين

 عالج چهنمايد، و آن افتخار نيز داللت تكبر كند، بر مذمت و ناپسندي بر نكوهش داللت

 نيز باشد.  آن تكبر است، درمان

 اطاعت كه كسی از فرمان است و سركشی گردنكشی و آن است ديگر بغی صفت

 از فرمان است، زيرا سرپيچی بزرگ تكبر و مهلكات انواع نيز از بدترين باشد. بغی او الزم



  92                                                                                  سفر به کعبه جانان

 

 هالك مانده باقی سبب، بر كفر خويش بدين كفر شود و بيشتر كافران منجر به االطاعهواجب

 شدند. 

 آدمی به هر بدي زودتر از عقوبت غیب فرمود: عقوبت )ص(اكرم رسول حضرت

 كه رسيده ضدش در مدح آنچه و مطالعه آن عاقبت در بدي بغی، تفكر است رسد. درمان

 كه االمر و اينو اولی اند مانند خدا و رسولاالطاعهواجب كه است و انقياد مقاماتی اطاعت

 گردد.  تا ملكه وا دارد ايشان اطاعت به خود را عمالا 

از خود  نقص و نفی كمال اثبات در مقام تالش و آن است ديگر خودستايی رذيلة

خود را  كه زيرا كسیو روشن،  واضح آن و زشتی است عجب از نتايج است. خودستايی

 خن، تأملاز هر س پيش آدمی كه سزاوار است پس خود نگشايد. مدح به هرگز زبان شناخت

 نباشد.   خودستايی متضمن كند كه

بر دو  او دارد، و آن به نسبتی كه يا چيزي خويش در حمايت است سعی عصبيت

و  الزم آن و دفاع حفظ كه است و مذموم. اگر مورد حمايت، چيزي است: ممدوح گونه

 فاضله و از صفات كند، پسنديدهتجاوز نمی و انصاف امر از حق و در اين است واجب

 تجاوز نموده و انصاف و از حق نيست سزاوار حمايت شرعًا كه است است. اما اگر چيزي

 است.  رذيله و از صفات بوده مذموم گرايد، عصبيتمی باطل به

و  يا جبن است يا عصبيت آن سبب كه است رذيله صفات نيز از جمله حق كتمان

 آن ضمن يا تفريط، و در افراط يا از طرف است غضبيه قوة از توابع صفت طمع. اين گاهی

شهادت،  و كتمان مردم ميان در قضاوت طرف يك مانند رعايت است بسياري خبيثة صفات

و  واضح صفت اين سبب به آدمی حق. هالكت و تكذيب باطل و تصديق ناحق و شهادت

 است.  نياز از بيانو بی روشن

ينها خود را از ا بايد آدمی بسيار است، پس صفات اين و اخبار در نكوهش آيات

 تذكر شدهرا م بينديشد و فوايد ضدش آن عاقبت مبتال بايد در سوء دارد. شخص محفوظ

خود  متوجه احوال و در جميع نموده انصاف امور مراعات وا دارد، در تمام آن خود را به

 گردد.   او حاصل براي انصاف دور شده، ملكه حق و كتمان باشد تا از تعصب
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 و مصائبی از آالم ر استتأّث عدم و آن است يا سنگدلی قلب ديگر قساوت صفت

و  داد مظلومان به ي، نرسيدنو تعد همانند ظلم ناپسند ديگري رسد. اخالق ديگران به كه

صفت،  است. ضد اين رذيله از اين و مانند آنها ناشی از فقرا و نيازمندان دستگيري عدم

 لتردد و در فضيگمی مترتب بسيار بر آن قدسية و صفات آثار حسنه كه است قلب رقت

 بسيار است.  آن، اخبار و آيات

 زيرا قساوت است دشواري دل، در نهايت و نرمش رقت و كسب سنگدلی عالج

خود را از  تدريج بايد به ر نيست. آدمیميّس آسانی به آن و ترك در نفس راسخ است صفتی

 فيض اين تنمايد تا مستعد درياف مواظبت دور بدارد و بر آثار رقت از قساوت ناشی اعمال

 گردد.   مطلق از فياض

 است. غضب ضد غضب و جبن چيز است آن به علم ضد چيزي، مستلزم به علم

 اولی نفس حركت است. چون آن و جبن، سكون انتقام شهوت جهت به است نفس حركت

 به را آگاه نفس كه پرداخت، بدينسان جبن درمان به سبب دفع بايد از طريق است، پس

نباشد و  از غضب خالی كرد. چه، كسی تحريك غضب هايانگيزه و به نموده نقصانش

 ور شود.  گيرد و شعله قوت مانند آتش شده برطرف پی در پی تحريك به آن و ضعف نقص

باشد.  يا مظنون يقين وقوعش كه امري از وقوع است دل و سوختن خوف، تألم

است.  خويش از خدا و گناهان ترس كه و پسنديده ممدوح است: يكی بر دو قسم خوف

 پديد آيد كه در آينده امر ناگواري و از انتظار وقوع است بر چند نوع كه مذموم ديگري

و بر هر دو  و عظيم يا مشكل است نيز يا از امور سهل حادثه نشود. آن آن در بر دفعقا انسان

يا غير او.  يا خود فرد است پيدايش را سبب باشد يا ممكن، و ممكنات تقدير يا ضروري

 از اين چيزي به عاقل و نشايد كه نيست عقل مقتضاي به اقسام اين يك از هيچ خوف

و  بيم او است، داند كه از حد قدرت و بيرون ضروري شود. زيرا اگر حادثه ترسان اسباب

از  پيش كه ندارد، و بقدر عمري ايفايده محنت در بال و جذب جز تعجيل از آن نگرانی

و  دنيوي نموده، از تدبير مصالح ضايع و جزع و اضطراب و فزع خوف به آن حدوث

دو  بدبخت كرده جمع آخرت دنيا با عذاب مانده، و خسران محروم ابدي سعادت حصيلت
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ها نهد، از تدبير بر بودنی دهد و دل و تسلی را تسكين است. اما اگر خويشتنشده جهان

 ندهد و به خود راه را بر دل خوف چنين عاقل نماند. پس محروم و اخروي دنيوي مصالح

 او حاصل براي مآل و سعادت حال شود تا راحت راضی سبحانی و مقدرات الهی قضاي

 آيد. 

 خوف كند در باب خود او نباشد، بايد انديشه از فعل و اگر در ممكنات، خوف

 و دل آن وقوع به جايز باشد، و جزم وجود و عدمش كه است آن ممكن حقيقت كه ممكنه

كند،  زندگی جميل ظن به ندارد. اما چون ثمري تألم در حصول و خوف، جز تعجيل ینگران

 نمايد. چه اقدام و دنيوي دينی مهمات تواند بهمی نموده الوقوعدر غير ضروري خيال ترك

از حد  نهانی را الطاف و پروردگار مهربان و روزگار را رنگی است را گردشی فلك هر لحظه

 است.  افزون و از نهايت بيرون

احتراز  بر نفس خود او باشد، بايد از سوء اختيار و خيانت خوف، فعل اگر سبب

را سزد  كسی قبايح دارد، زيرا ارتكاب وخيم و عاقبتی غايت ننمايد كه اقدام كند و بركاري

 رسوايی بسا موجب چه ظهور قبيح كند كه انديشه باشد، و چون ممكن حقيقت به نادان كه

 را داشته آن عاقبت فعل، تشويش ننمايد. اگر بعد از صدور آن اقدام شود، بر آن و عقوبت

است:  از دو جهت را سبب خوف دو نوع اين خواهد بود. پس دوم از نوع خوف باشد، اين

 اگر شرط امتناع، اما به دوم، بر ممكن و در قسم كند حكم وجوب به بر ممكن اول در قسم

 ماند.  نيز مصون دو خوف جا آرد، از اينرا به هر يكی

 كند مانند خوف از آنها وحشت سببطبع، بی كه است از اموري ديگر خوف نوع

است.  و قصور عقل واهمه قوة غلبة تنهايی؛ منشأ آن در حالت شب خصوصًا تاز مّي

را بداند تا  و خوف تشويش اين كند و سبب تأمل اندكی مواقع بايد در اين عاقل شخص

 و از جنگ ترسيدياز او نمی و قوت قدرت در وقت كه بيجا است. كسی خوفش دريابد كه

 كنی؟!  می او وحشت و حركت حسبی از بدن كردي، چگونهاو احتراز نمی و جدال

شديدتر  در نزد اكثر مردم و چون است از مرگ مذموم، ترس هايديگر از خوف

 چند چيز است:  از مرگ خوف است. سبب نيز اهّم آن است، معالجة

 شود و ديگر وجودي صرف و معدوم مرگ، فانی به تصور كند كه كه اين - اول

مبدأ و معاد است.  به اعتقاد و جهل از سستی ناشی خوف د؛ ايننباش عالمی او در هيچ براي
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و  و مجاهدات قطعی و براهين داليل آنها به عقايد و استحكام اصول حصول درمانش

از  بدن جامه مگر دور كردن نيست مرگ شود. بداند كه حاصل او يقين تا براي است عبادات

يا با  و نعمت و راحت يا در بهجت است باقی انسان هميشه بد كهخود، و نيز دريا نفس

 و نقمت.  عذاب

نيز در اثر  يابد، اين لیاو رسد و تنّز به مردن، نقصی واسطة به كند كه خوف - دوم

 است.  و انسان مرگ حقيقت به جهل

است،  انسانيت مرتبه لكما سبب مرگ دو را شناخت، داند كه اين حقيقت هركه

آن،  به و اشتياقش مرگ به طالبپسر ابی انس خدا قسم فرموده: به )ع(اوصياءسيد  كه چنان

را  انسان مرگ باشد، داند كه كامل عقل را كه مادر. كسی پستان به طفل از انس بيشتر است

 رساند. و سرور می و نور و سعادت راحت رهاند و بهمی طبيعت سراي ظلمت از اين

با  حتيافته، و در سا رهايی نيستی سراي زندان از تنگناي مرگ اسطهو به انسان

و فقر و نياز  و مرض و بيم و الم خوف قرار وارد شود، از محل سراي و عظمت وسعت

و اشرار و  منافقين گيرد. از همنشينی و غنا جاي و امن و صحت راحت فارغ، و در منزل

و  مبتهج انس خلوتخانه و محرمان قدس عالم ساكنان مرافقت و به ديوسار دور، ظالمين

 حقيقی او زندگانی گيرند و به از آدمی شكسته و پاي و دست خسته جانی مسرور شود. نيم

ابد  و حيات حقيقی و لذات عقلی هايسرور و شادمانی عاقل دهند. كدام سرمدي و حيات

 معصيت انواع به پر از مار و مور و آميخته خانهگذارد و در وحشتمد را میسر و پادشاهی

 گردد؟ می و عنا ساكن و مرض

 مكن، آتش خود را فراموش آر، زنهار ديار حقيقی خود ياد اصلی از وطن هان

و گرد و  زن را بر هم قدسی و پر روح آر، بال حركت به اشتياق و شعلة زن را دامن شوق

 آشيان و به را بشكن خالی تنگ قفس بيفشان. اين را از آن جسمانی غبار كدورات عالم

 ناسوت عالم زندان و خود را از تنگناي خود باز كن را از پاي پرواز كن، زنجير عاليق قدس

قرار  بر مسند عزت سان گذار و در صدر ايوان الهوت عالم دلگشاي در فضاي برهان، قدم

 گير. 

 بار غمی و محنت؟ هر ساعت رنج زندان محبوس طبيعت، تا كی تا چند گرفتار دام

خود از  تا كی؟ پاي زهر آلود منافقين تا چند نوشی، نيش المی جام و هر لحظه تا چند كشی

را ياد آر  و دوستان ياران ، دمیسرور گذار عالم در گلستان و قدم نه بيرون ويران خانه اين

 دار.  ديار صحبتی آن با رفيقان و زمانی انوار راز گوي عالم با ساكنان و گاهی
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است.  هدنّي دنياي از لذات شود، مهاجرت از مرگ خوف باعث كه از اموري - سوم

بندد  چيزي به دل عاقل چگونهاست.  از آنها گذشتنی كه در چيزهايی است تأمل آن درمان

 بيرون دنيا را از دل محبت نباشد. پس از آن جز مهاجرت ايبايد و چاره مفارقت از آن كه

 شوي.  فارغ و الم خوف تا از اين كن

 هاياز وسوسه خيال او شاد شوند. اين مرگ به دشمنانش كه آن خوف - چهارم

 المی ايمان، نه به ضرر رساند و نه دين به نه بعد از مرگ دشمن شادي ا كهاست. زير شيطان

 جان.  به رسد نه بدن به از آن

 و پايمال و ضايع خوار و ذليل و عيالش او اهل بعد از وفات كه آن خوف - پنجم

 خيالی چنين زيرا هركهت، فاسد اس و خياالت شيطانی هاينيز از وسوسه خوف گردند. اين

و  يا ثروت در عزت خود مدخليتی داند و از براي خود را منشأ اثري كه است كند معلوم

و  اهل اقلعو قضا و قدر اوست.  خداوند متعال به و نادانی جهل پندارد. اين ديگران قدرت

  تر است.مهربان آنان بهاز او  مرتبه هزاران خدا سپارد كه خود را به عيال

. از او سر زده كه وگناهانی معاصی واسطه به است الهی از عذاب خوف - ششم

شده،  خوف اين صاحبان و اخبار بسيار مدح در آيات كه است ممدوح خوف از انواع اين

 تمعصيت، از غفل و ترك بهو انا توبه به برنيامدن و درصدد عالج برخوف ماندن باقی ليكن

 است.  و نادانی

رسيدنی.  هر فرقی ناچار به به و ضربتی چشيدنی هركس براي است مرگ، شربتی

 عمر را براي طول است. اگر كسی محال بدن براي ابدي بقاي و تمناي دائمی حيات آرزوي

و قوا و  او ضعيف در پيري، مزاج بداند كهبيشتر و كاملتر آرزو كند، بايد  جسمانی لذات

روز  نبوده از درد خالی پذيرد، هر لحظه زوال شود و صحتش مختل او از كار مانده حواس

 و عيالش و بسا در نزد اهل در نزد مردمان رسد كه يحد تا به است در تنزل روز بدنش به

 . «ِقُلونَ َيعْ  َاَفال قِ َخلْ الْ  ِفی هُ سْ ُنَنك   هُ رْ ُنَعم   َمنْ  وَ »فرمايد می لخداوند متعا كه مقدار شود، چنانبی

است،  و عبادات و طاعات حسنه و اخالق فضايل كسب عمر براي طول اگر تمناي

نكرد و  بد را از خود دفع است. اگر صفات صعوبت در نهايت در پيري كماالت تحصيل

كند؟  زايل رسيد، كجا تواند آنها را از خود پيري و به گشت او مستحكم در دل يلرذا ريشه

دشوار  بسی در پيري كه و مجاهداتی رياضات تحمل به است موقوف رذيله صفات دفع چه

 است. 
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عمر مقدر  را از خود دور سازد و به ملا طول بد از جمله سعادت، صفات طالب

 كوشد. در اين كماالت و تحصيل و تقوي و عبادات در طاعات قدر امكان شده، به راضی

و  متعلق اعلی عاَلم به پروا ندارد، خاطرش و تأخير آن و از تقديم بوده مرگ او مشتاق وقت

 را جوياست.  حق قرب بساط و هميشه شايق قدس حرم ساكنان مصاحبت به

و  امور بيم اين از امثال مطلقًا در امور مذكور كه است قلب ف، اطمينانخو ضد اين

كند و  را تحصيل صفت بايد اين است سعادت خواهان كه نيابد. كسی او راه در دل ترس

 صفت اين تحصيل پابرجا باشد. طريقه مانند كوه نلرزد، بلكه از هر بادي ضعيف شاخه چون

 و در محل نگاهداشتن و ترس بيم خود را در مواضع كمو كم در گفتار فوق است تأمل

پيدا  و اطمينانی او قوت شود و در دل حاصل ملكه تدريج تا به و خطر، صبر نمودن ترس

 گردد. 

دارد.  زنان طبيعت كه است دارد، و مردي مردان جثه كه است ترسو كودكی شخص

مرد  ندهد. نام خود راه بر دل و خوف شمارد بايد ترس مردان خود را از زمرة كه كسی پس

 اعتبار است.  و بی ارزشبی بصيرت اهل بر ترسو، ناگوار و در پيش نهادن

از  آدمی كه از مكر خداست غضبيه، ايمنی قوة به وابسته رذيله ديگر از صفات

 انديشه او نينديشد و در دل و جالل نشيند و در عظمت او ايمن و امتحانات الهی عذاب

ز رو محاسبه اعتقاد به يا عدم است و نادانی غفلت، جهل اين باشد. سبب او نداشته اخذهمؤ

 يا اعتماد به الهی و رأفت رحمت سعة به و بد، و يا اطمينان نيك اعمال و جزاي قيامت

 است ابدي و خسران عذاب و موجب مهلكه از صفات صفت خويش. اين و عبادت طاعت

 را به یآدم كه است از اينها راهی و غرور؛ هر يك يا عجب يا جهل يا كفر است آن سبب هك

 رساند.  هالكت

است، و اگر  و نادانی جهل آن باشد، سبب الهی و جالل از عظمت اگر غفلت پس

باشد غرور؛ و  الهی رحمت به است؛ اگر از تكيه ايمانیكفر و بی باشد منشأ آن اعتقاديبی

ر از مكر خدا بسيا يمنیا و اخبار در مذمت است. آيات خود باشد عجب عمل اگر اعتماد به

 . «خاِسُرونَ الْ  مُ َقوْ الْ  الَّ اِ  اللِ  رَ َمكْ  َفالَيأَمنُ  اللِ  رَ َاَفَاِمُنوا َمكْ » است

 است:  نوع بر سه و آن از خداست ناپسند خوف صفت ضد اين

 از او صادر شده.  كه و تقصيراتی كرده كه از گناهانی خوف - اول
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 او.  و عذاب خداوند متعال كبرياي و جالل از عظمت فخو - دوم

 از هر دو امر مذكور.  خوف - سوم

 به وبيشتر باشد  خداوند متعال و جالل عظمت به انسان ترديد هر قدر معرفتبی

 قاهره قوت او از خدا زيادتر گردد. ادراك و خشيت خود بيناتر شود، خوف و گناهان عيوب

و  جالل شود. زيرا صفات و خوف اضطراب خدا موجب شديدة وعزت باهره عظمتو 

 و ادراك صفات بر آن را احاطه است، و احدي غيرمتناهی و قوت خداوند در شدت جمال

 هم نرا دريابد، آ صفات از آن بعضی اجمال بر سبيل عاليه عقول آنها ميسر نيست، بلكه كنه

را  رسد و آن آن به ناچيز ايشان عقول كه است امري غايت او بلكه از صفات نه حقيقتدر 

 تصور كند.  كمال

و  جالل صفات از ادراك عاليه، اظهار عجز است و عقول قدسيه نفوس نهايت

 از دامن انديشه او گنگ، و دست از اوصاف ايشمه از اداي عقل خداوندي. زبان جمال

و از  از انديشه حسنش نيست. كمال راهی قدسش را در ساحت وهم كوتاه، و پاي جاللش

را  است، هركه مختلف عقول اختالف نيز به مرتبه است. اين بيرون پيشهفكرت عقل حد

 ِعباِدهِ  ِمنْ  اللَ  یشَ ِانَّما َيخْ » او افزونتر است و خوف خدا را شناساتر و بيم كاملتر عظمت عقل

 «. اُعَلمؤُ الْ 

 يمبرا تصور نمايد و از  آن آدمی كه است مكروهی رسيدن از تشويش و خوف بيم

 آنها خوف و مهمترين بسيار است حذركردنی گردد. مكروهات دردمند و ترسان آن وصول

 مراتب باالترين خداوند متعال. اين لقاي لذت از حجاب و خوف است قرب از بساط دوري

در  عليهم الل صلوات اولياءسيد  كه است، از اينجاست و صديقين مقربين درجة بوده خوف

 ِبُرَاصْ  فَ َفَكيْ  اِبكَ َعذ َعلی تُ َصَبرْ  یَربّ  وَ  يَ الَمو وَ  ديَسي   وَ  يا ِالهی نیَفَهبْ » فرموده آن به اشاره

 «. اِقكَ ِفر َعلی

و  نفسانی فضايل و افضل است منيع و درجات رفيع راتباز خدا از م خوف مرتبه

 بر سعادت، و هيچ است آن قدر ياري به هر صفتی است، زيرا فضيلت حسنه اوصاف اشرف

 حاصل الهی او نيست. اما قرب قرب مرتبة به پروردگار و رسيدن باالتر از مالقات سعادتی

 معرفت او، و اين معرفت به است موقوف با خدا و آن و انس محبت تحصيل نشود مگر به

نپذيرد  بر فكر و ذكر تحقق فكر و ذكر او، و مواظبت نگردد مگر به حاصل و انس و محبت

و  از خدا لذت چيز مانند خوف آن، و هيچ هايها و شهوتدنيا و لذت دوستی ترك مگر به
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وارد  صفت اين و اخبار بسيار در فضيلت نكند، از اينرو آيات كندنيا را ريشه شهوت

 است. شده

 فرموده عنايت خوف اهل را براي و رحمت و رضوان و هدايت علم تعالی خداي

 «َهُبونَ َيرْ  ِهمْ ِلَرب   ُهمْ  ِللَّذينَ  َمة  َرحْ  وَ  ُهديا » و نيز فرمايد: «اُعَلمؤُ الْ  ِعباِدهِ  ِمنْ  اللَ  َشیِانَّما َيخْ »

 ِلَمنْ  وَ »از پروردگار خود ترسانند و نيز فرمايد:  كه است كسانی براي و رحمت هدايت

 . «َجنَّتانِ  هِ َرب   َمقامَ  افَ خ

 دارند بر فضيلت ، داللتاءو رج و گريه و ورع و تقوي و اخبار، علم آيات بر طبق

و  علم كه آنند؛ چنان الزم اثر و بعضی و بعضی خوف از آنها سبب یبعض از خدا. چه خوف

 فضيلت اين است. البته آن الزم اءاثر آن، و رج اءو بك و ورع خوف، و تقوي سبب معرفت

 است.  مذموم ّ نگذرد و اال از حدّ  خوف كه است تا وقتی و مدح

 اين اثر است. َمَثلبی بلكه فايدهكمتر از آن، كم كه است ياز خدا را حد خوف پس

شوند و تا  گريان سوزناكی سخن مجرد شنيدن به كه است اكثر زنان قلبی مانند رقت خوف

ببيند تا  و هولناكی چيز مهيب كه كسی برگردند؛ يا مانند خوف اول حالت شد به قطع سخن

 نباشد بلكه نجات موجب بوده فايدهبی خوفی گردد، چنين غافلاو  شد دل از نظر غايب

 رسد، بساكه افراط مرتبه بگذرد و به از خدا از حدّ  است. اگر خوف مساوي آن وجود و عدم

يرا زباز دارد.  را از عمل و آدمی كفر است شود، اين الهی از رحمت و نااميدي يأس منجر به

 و نشاط شوق اين وجود نيايد، و چون به نشاطی و در دل باشد در خاطر شوقیتا اميد ن

 و شرع نزد عقل خوف بازماند. لذا اين از عمل آدمی داده روي شوند، كسالت برطرف

 است. ناپسند و نكوهيده

از  كس بشر نيست. هيچ در قوة امور الهی كنه قضا و قدر و ادراك حقايق فهميدن

مگر از  خود، نيست و عبادت خبر ندارد و اعتماد بر طاعت است پرده در پس آنچه

 خردي. بی

او برنگردد و  دفتر حال شود كه مطمئن داند و چگونه كار خود را چه عاقبت كسی

از  شديدتر است آدمی قلب اند: گردشفرموده بزرگان كه نشود، چنان لمتبّد دل احوال

 در ديگ.   جوشان آب گردش
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 كبيره و گناهان عظيمه از مهلكات كه خدا است از رحمت رذيله، يأس از صفات

َرُفوا َاسْ  الَّذينَ  يَ يا ِعبادِ  ُقلْ »فرمايد: می كه چنان شده از آن صريح نهی كريم است. در كتاب

، و از «الرَّحيمُ  َغُفورُ الْ  ُهوَ  ِانَّهُ  َجميعًا الذ ُنوبَ  ِفرُ َيغْ  اللَ  ِانَّ  اللِ  َمةِ َرحْ  َنُطوا ِمنْ َتقْ  ال ُفِسِهمَانْ  َعلی

 است.  اءو ضد آن، رج خدا كفر است از رحمت يأس شود كهمی ديگر معلوم آيات

 محبوبی. اين انتظار وصال جهت به در دل از سرور و انبساط است عبارت اءرج

 را فراهم محبوب به رسيدن از اسباب بسياري آدمی كه است اءرج وقتی سرور و انبساط

و  را از خس دل زمين نيست. اگر انسان رجاءآن،  اسباب تهيه بدون چيزي توقع اّلنمايد، واِ 

سازد،  جاري بر آن طاعت بپاشد و آب در آن ايمان تخم كرده پاك ذميمه ار اخالقخ

 اميدواري نگاهدارد؛ اين خاتمه او را بيامرزد و از سوء پروردگار كه لطف اميدوار باشد به

 است. پسنديده و شرع در نزد عقل محمود بوده رجاء

 صفات رذايل به مشحون نيفكند و يا بيفكند وليكن دل در زمين ايمان تخم كه كسی

 ننمايد و چشم سيراب طاعت آب را به آن بوده دنيوي و لذات شهوات هلّج و مستغرق

 محبوب توقع در قبال محب كه است وقتی رجاءنخواهد بود.  رجاءباشد،  داشته مغفرت

 است، آنگاه او بيرون از قدرت را كه كند مگر آنچه را فراهم وصال اسباب خويش، تمام

و  را از هوي وي و دل را از شر شيطان و ايمانش عاقبت خدا او را از سوء و كرم فضل

 به است مخصوص رجاء و فضيلت در مدح و اخبار وارده آيات نمايد. پس محافظت هوس

 باشند.  فرو نرفته آن ذاتدنيا و ل به كه خالص عمل صاحبان

 نبويه و احاديث قرآنيه آيات است، بعضی منينمؤ اميدواري باعث كه از چيزهايی

 طلب ايمان اهل براي اجمعين عليهم الل صلوات مرسلين انبياءو  مقربين مالئكه كه است

 خداوند متعال كه شود چنانمی لهیا درگاه مقبول ايشان دعاي كه كنند، البته مغفرت

 . «ضِ ََرْ اَ الْ  ِفی ْ ِلَمن ِفُرونَ َتغْ َيسْ  وَ  ِهمْ َرب   دِ ِبَحمْ  ُحونَ ُيَسب   ِئَكةُ َمالالْ  وَ »فرمايد: می

 طاهرين و ائمه روز قيامت شافع منين، شفاعتمؤ نجات عوامل از جمله

 دامن طاهرينش خود و آل حضرت برپا شود، آن قيامت عرصة است. چون السالمعليهم

 را از درگاه منينمؤ بندند و عفو گناهان برميان سياهاننامه برزنند و كمر عذرخواهی شفاعت

را  تششفاع قبول وعدة جهانيان برگزيده بر آن خداوند مهربان كه نمايند، چنان مسئلت الهی

 .  «ضیَفَترْ  َرب كَ  طيكَ ُيعْ  فَ َوَلَسوْ »فرمايد می داده
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 و آيات نيست د و ابديمخلّ  در دوزخ منمؤ شود كهمی معلوم وارده هاياز بشارت

و با  كرده كفار خلق را براي دوزخ آتش خداوند متعال كه دارد بر اين و اخبار بسيار داللت

 الَّذي َقیَاشْ الْ  الَّ ليها اِ َيصْ  ال»فرمايد: و می «ِعباَدهُ  ِبهِ  اللُ  فُ ُيَخو   ذِلكَ »ترساند را می منينمؤ آن

 . «یَتَولّ  وَ  َكذَّبَ 

 رجاء او غلبه حال به كرد، اصلح در خود احساس را تقريبًا مرگ عاليم چون آدمی

بسا  سر آمده، چه به و عمل طاعت وقت هنگام و در آن است عمل تازيانة است، زيرا خوف

و  خدا رفته سوي به اميدواري بايد با كمال انسان خدا شود. پس ّ حب كمی باعث خوف

 از دنيا رود.  او باشد، تا شاد و فرحناك لقاي شايق

نمايد؟  خود رود و با او مالقات محبوب پيش محب هباالتر ك از اين شادي كدام

 كند. پس مفارقت خويش از معشوق عاشق كه نيست شديدتر از اين المی هيچ كه چنان

 هايكند و محبوب بر او غلبه و مقام و مال فرزند و عيال دوستی كه كسی و بيچاره مسكين

 اولين است، و اين از بهشت رفتن بر او مانند بيرون مرگ رتصو او در دنيا بمانند. در اين

 دنيا نبسته به دل كه او رسد. اما كسی به بعد از مرگ كه شديدي بر عذاب عالوه اوست الم

سرور  اولين و اين است از زندان بر او رهايی جا آورده، مرگ خدا به طاعت قدر امكان و به

 و مهياست.   او آماده براي از مرگ پس كه هايیبر نعمت عالوه اوست انیو شادم

 و اضطراب عجز و زبونی خبيثه صفت اين است. عالمت نفس ديگر، ضعف رذيله

 اين جزئی. صاحب هر ناماليم به شدن و متزلزل هبلّي يا نزول حادثه وقوع در وقت است

و  است مهابت و عدم ذلت آن و الزمة مقدار استخوار و بی بصيرت ارباب در پيش صفت

از منكر و  و نهی معروف در امر به و مسامحه و امور عاليه بزرگ از كارهاي جستن كناره

از  و هميشه و لرزان او مضطرب قلب از بالها. پيوسته چيزي اندك به و تزلزل اضطراب

و  در بيمی و هر لحظه و غمی در تشويشی است، هر ساعت و ترسان دنيا خائف حوادث

 المی. 

فرمايد: می )ع(صادق است. حضرت بري نفس از ذلت منمؤ بنده كه در خبر است

خود را خوار و  كه نفرموده اجازه ليكن اختيار داده را در هر كاري منمؤ بندة خداوند متعال

خود را عزيز بدارد  بايد هميشه منمؤ بندة پس «ُمؤِمنينَ ِللْ  وَ  ِلَرُسوِلهِ  وَ  ِعزَّةُ الْ  هِ ِللّ  وَ »نمايد  ذليل
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اما  شكست توان چيزي از كوه تيشه به تر باشد، چهمحكم ز كوهبايد ا منننمايد. مؤ و ذليل

 نشود.  شكسته چيزي منمؤ و ايمان از دين

بر او  كه است اموري و آن، تحمل است دل و محكمی نفس صفت، عزت ضد اين

 كه بر استخاشد. در استوار ب كوه چون نلرزيده از هر بادي ضعيف مانند گياه آَورد كه روي

 به خداوند متعال كه فرموده )ع(باقر است. حضرت و عزت و مهابت صالبت صاحب منمؤ

دنيا و  در دنيا و آخرت، ظفر در رستگاري فرمايد: عزتمی كرامت خلعت خود سه بندة

 معصيت.  و اهل ظالمين در دل آخرت، و مهابت

از  نه آن است. صاحب و سرآمد اكثر ملكات بيشتر صفات شريف، افضل صفت اين

از  و نه مخّر ايشان از مدح است، نه بيمناك ايشان از دشمنی روزگار شاد و نه ابناي دوستی

 شمشيرها كشند عالم فرمايد: اگر همهمی )ع(منيناميرالمؤ است. حضرت غمناك ايشان تمذّم

 نكند.  من در حال آرند، تفاوتی من به روي مه پشتيبانی و به

در  و حيات موت بلكه و مرض گرديد، صحت عنايت صفت اين را كه هر كسی

 هملك اين متأثر نگردد. و نهار مطلقًا ليل بروزگار و تقّل است، از گردش نظر او يكسان

 آن از آب هر كسی كه نيست ايرسد، و چشمه آن بتواند به هر كسی كه نيست صفتی فاضله

 معركه جز دليران كه است بگردد. ميدانی گرد آن هر فردي كه نيست ايبنوشد، و سراپرده

 ننهند.   قدم در آن دلی شير وادي جز نامداران كه است نكنند، و راهی جوالن در آن مردانگی

از  است و قصور همت طبع و آن، پستی است همت دنائت رذيله صفات از جمله

و ضد آن،  است نفس و ضعف دلیكم نتيجه صفت و خطرناك. اين بزرگ كارهاي طلب

 كارهاي و طلب عالی و مناصب مراتب نمايد در تحصيل سعی آدمی كه است علو همت

 پست منافع طمع و حقير سر فرود نيارد و به امور جزئی به عالی فتص اين عظيم. صاحب

يها يا و مافبر ندارد، دن خويش از مطلوب ضرر و خطر، دست خود را نيااليد و از بيم دنيوي

او شاد و  دنيا به از رو كردن اعتبار، نهاو بی در پيش جسمانی در نظر او خوار و لذات

 و غمناك.  محزون كردنش از پشت و نه فرحناك

 مقصود برآمد، نه نهاد و در صدد تحصيل طلب در راه اگر قدم علو همت صاحب

 به صفت اين از خنجر. چون از شمشير ترسد و نه سر، نه پرواي و نه است جان او را بيم

رسد و  هم او به در دل ايمان گردد و كمال مقصد اعلی طالب آن رسد صاحب كمال مرتبة
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 و اعظم نفسانی فضايل باالترين كه است نفس شجاعت نتيجه نهراسد. علو همت از مرگ

 است.  انسانی مراتب

را  آن بندد البته بر ميان برآيد و كمر اجتهاد در آن چيزي در صدد طلب هر كه

 ايشان خود را به و منزل راه ند، خداوند متعالكن خدا سعی در راه كه يابد. كسانیمی

 .  «ِسنينَ حْ مُ الْ  عَ َلمَ  اللَ  ِانَّ  ُسُبَلنا وَ  ِدَينَُّهمْ جاَهُدوا فينا َلَنهْ  الَّذينَ وَ »نمايد می

 در محافظت است و اهمال كوتاهی و آن است غيرتیبی رذيله از صفات صفتی

از  خبيثه صفت و اوالد؛ اين و عرض از دين است و الزم واجب بر انسان آن نگهداري آنچه

 است. ضد اين غيرت، سرنگونمرد بی فرمود: دل )ص(پيغمبر است. حضرت عظيمه مهلكات

 و ملكات از فضايل باشد كهمی نفس و قوت شجاعت  نتيجه و آن است صفت، غيرت

 شمرد.  واقعی مردان نشايد او را در زمرة است خالی صفت از اين هر كه است شريفه

 ايمرتبه هر يك محافظت يو اوالد خود است، و برا و عرض دين غيرت، حفظ

 تجاوز نكند.  از آن غيرت صاحب كه است

 شتننهد و خوار دا بدعت در دين كه كسی بدعِت ّ در رد است در دين، سعی غيرت

 ترويج منكرين. بايد در شبهه و رّد باطل اهل ادعاي كند و دفع اهانت دين به كه كسی

 مبالغه نهايت و حرام حالل آورد و در نشر مسائل عمل و جهد را به جد دين، الزمة احكام

 آشكارا معصيت كه نكند و با كسانی از منكر مسامحه و نهی معروف نمايد، و در امر به

 ننمايد.  و دوستی سازش ضرورتكنند، بیمی

 به منتهی امِر و در ابتداينباشد  او غافل از حال كه است خود آن در عرض غيرت

مرد، خود  كه نمايد. سزاوار است محافظت نامحرم خود را از ديدن نكند، و زن فساد، اهمال

 مراقب هميشه كه است بر اوالد آن غيرت بدارد. مقتضاي و مهابت با صالبت را در نظر زن

 حرام او از غذاي گوشت كه سازد. زيرا طفلی مهيا حالل او را از راه او باشد و غذاي احوال

ا تميز رسد او ر حّد به گردد، و نيز چون سرشته او با خباثت طبيعت وجود آيد بساكه به

 حكايات از شنيدن است زنان غيرت، منع بياموزد. مقتضاي نيكان و آداب دين احكام

 . آمد و شد دارند با مردم كه زنانی پير آميز و مصاحبتعشرت انگيز و سخنانشهوت

نرسد  افراط حّد ا بايد بهاست، اّمپسنديده و شرع در نظر عقل گرچه غيرت صفت

برآيد.  باطنی بگيرد و درصدد تجسس بر آنها تنگ شده خود بدگمان و عيال اهل مرد به كه



  104                                                                                  سفر به کعبه جانان

 

دارد از  او دشمن را خدا و رسول غيرت از انواع فرموده: بعضی )ص(اكرم رسول حضرت

 و تفتيش در تفحص افراط نمايد. بالجمله خود غيرت بر عيال جهتمرد بی كه اين جمله

بد  وقت، مرد از گمان در آن زيرا كه نيست موافق شرع ناپسند و با طريقه و عيال اهل احوال

 .  است مذموم شرعًا نباشد و اين خالی

 از خاطرش كه د امريمجّر به آدمی كه است ديگر شتابكاري رذيله از صفات يكی

 آن قبتنمايد و در عا را مالحظه آن اطراف كه آن كند، بدون بر آن خطور نمايد اقدام

 نعيم دنيا و معاوضة به دين در فروختن كلی سبب نمايد كهمی تفكر معلوم بينديشد. اندكی

 و آن است شيطان هاياز راه است. عجله و شتاب سرا، عجله عاريت اين زخارف به آخرت

 )ص(پيغمبر رسانيده. از حضرت هالكت به صفت را با اين آدم از فرزندان بسياري لعين

 نبدر كارها از جا و تأنی و تأمل است شيطان از جانب فرمود: شتاب كه است روايت

  ان.منّ  خداي

 به است مخلوقات ايجاد، اقرب در سلسلة امر برخاسته از عالم انسان نفس چون

در صدد  عاقل انسان است. پس خدايی كماليه او سرور از صفات لذت عالم، و برترين خالق

جويد  ندارد، بقايی آخري خواهد كه و سعادتی ستني را زوالی آن باشد كه سلطنتی تحصيل

فقر  به كند كه كسب نباشد، غنايی ذلت آن در پی طلبد كه نباشد، عزتی راه فنا را در آن كه

و  بوده خدايی كماليه از صفات همه باشد، اين عاري از نقص جويد كه نيانجامد، كمالی

 دعوت به زده بر ميان همت آمدند، دامن كه پيامبرانی است. همه كماالت آن، طالب طالب

آَمُنوا  ا الَّذينَ يا َاي هَ » ندا كردند كه را فرا گرفت اقطار عالم بلند كه پرداختند و با صدايی خلق

 َََِّخَرةِ االَّ  نَ الد نيا مِ  َحيوةِ ِبالْ  َاَرضيُتمْ  ضِ َارْ لْ ا ِاَلی ْ ُتماَقلْ َاثّ  اللِ  َسبيلِ  ِفُروا فیانْ  َلُكمُ  ا قيلَ ِاذ ْ ما َلُكم

 . «َقليل    اّلاِ  َََِّخَرةِ االَّ  الد نيا ِفی َحيوةِ الْ  َفما َمتاعُ 

با  فرود آئيد و خودسري درونی، از اسب هايوسوسه و اسيران نفس گرفتاران اي

را در خود  خدايی كماليه كنيد تا صفات خود حكومت و عاطفه بر احساس عقل تازيانة

او را وادار  نمايانده انسان را به حق و جالل جمال كه است صفات ايجاد نمائيد، زيرا اين

 تُ َوجَّهْ  یِانّ »بتابد و بگويد  رخ و آفتاب و ستاره ماه خدا از عشق همچو خليل د كهكن

 . «ُمشِركينَ الْ  ا ِمنَ ما َانَ  وَ  َحنيفًا ضَ َارْ الْ  وَ  اتِ السَّمو َفَطرَ  ِللَّذي ِهیَ َوجْ 
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 در آنجا تاجتا  پايانكشور بی به است خلق ، خواندنانبياء از بعثت كلی غرض 

 مذلت رسند كه عزتی ندارد، به مرگ فايز شوند كه زندگی چنان بر سر نهند، و به سروري

داند می چون دنيا خواند، سروري اندازد و به شتاب را به ايشان نيست. اما شيطان در قفايش

 اين نه، تا به خالی و كدورت عو نزا ّ وغم از هّم هم و چند روز آن نيست را بقايی اين كه

در دنيا  بارياز زهد و سبك روند، بلكه بيرون باقی و از فكر ُملك غافل از ياد آخرت سبب

و  مغروري چه گردند. پس و غضب شهوت نقد است، بازمانند و بندة خود پادشاهی كه

 گردد.  خويش و غضب شهوت بنده فرزند آدم كه است خرديبی

 انسان كه است آن درمانش است، و طريق در دنيا و آخرت منشأ خسران شتابكاري

 موجب و هم است در نظر مردمان و خواري خفت سبب هم ند كهك آن ياد فساد عاقبت

با  ست. پسا اوصياءو  انبياء صفت گردد كه و تأنی تأمل و پشيمانی، و متذكر شرافت ندامت

در  و باطنًا را ظاهرًا و سكون نكند و طمأنينه تأمل را بدون فعلی هيچ خود عهد كند كه

 ينهو وقار و طمأن مرتفع عجله خبيثه شعار خود سازد، تا صفت سكناتو  حركات جميع

 گردد.  او حاصل براي

ار در گفتار و كرد است نفس و اطمينان و آن، آرامش عجله، وقار است ضد صفت

فكر و  موافقت كار را به از آن و بعد از آن، تا هر جزئی از شروع پيش و سكنات و حركات

 دهد.  بير انجامتد

وقار  نامند. پس یرا تأّن بعد از شروع گويند و تأمل را توقف از وقوع پيش تأمل

 و فضايل صفات از شرايف كه است و ُپردلی نفس قوت و آن، نتيجه هر دو است شامل

خدا  نرگزيدگاو ب اوصياءو  انبياءرسد.  آن شرافت به كه است و كمتر صفتی است ملكات

را در نظر  صفت اين شرافت پيوسته منمؤ كه سزاوار است كنند. پس مدح صفت اين را به

 او گردد.   و ملكه بدارد تا وقار عادت بر آن و اقوال و افعال و خود را در اعمال داشته

است.  نفس و ضعف جبن جهنتي صفت است، اين مردم به بد بردن ديگر ظن رذيله

او در  واهمه قوة گذرد و به خاطرش به كه فاسدي هر خيال به النفس ضعيف زيرا ترسوي

 ُكنُتمْ  وَ  السَّوءِ  َظنَّ  ُتمْ َظَننْ  وَ » است عظيمه از مهلكات صفت رود؛ اين آن آيد معتقد شود و پی

 بهترين خود را به منمؤ فرمايد: بايد امر برادرانمی )ع(منيناميرالمؤ حضرت. «ُبورًا مًاَقوْ 
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 كه مادام او نبري بد به گمان تو سر زده مناز برادر مؤ كه ايسانحه و به كنی حمل محامل

 بيابی.  آن خوبی از براي محمل

خود  را مثل همه و است كند، بدباطن سوءظن منينمؤ دربارة كه ترديد كسیبی

 عالمت صفت اين كه آن كند. سرّ  ظاهر او نيز سرايت به عاقبت باطنش پندارد و خباثت

 از باطن كسی جز پروردگار متعال كه است شيطان، اين و از القاي است نفس خباثت

 نه.  راهی ديگري دل را به دلی و هيچ نيست آگاه ديگري

 در حق خود نديده چشم و به را ندانسته چيزي كه كسی است معقول نهچگو پس

 انسان است؟ چگونه او انداخته دل به بد را شيطان گمان اعتقاد نمايد، و نداند اين ديگري

تر فاسق یداند او از هر فاسقمی كه آن نمايد و حال قبول آورده شيطان را كه خبري عاقل

ما  ِبُحوا َعلیَفُتصْ  ِبَجهاَلة   مًاُتصيُبوا َقوْ  نْ اَ َفَتَبيَُّنوا  ِبَنَبأ   فاِسق   ُكمْ جاءَ  آَمُنوا ِانْ  يا َاي َها الَّذينَ »است: 

 كند، اگرچه را تصديق ملعون آن سخن منمؤ شخص كه جايز نيست پس. «ناِدمينَ  ُتمْ َفَعلْ 

 گردد.  ضميمه آن به هم خارجی قرائن بعضی

خود  بر دل آدمی كه است یشده، ظّن نهی و از آن مذموم شرعًا كه ظن مراد از سوء

را اظهار  دهد يا آن را ترجيح بدي طرف كرده مايل آن جانب را به نفس دهد و سپس راه

بد و  گمان نيست. امتياز بين آن، سوء ظن ترجيح بدون دل به نمايد. اما مجرد خطور امري

 فردي به او نسبت تغيير دل ور باعثتص اگر آن كه است چنين در دل مجرد خطور امري

خطور  محض الزم، ولی آن و دفع است در او پديد آيد، سوءظن يا نفرتی كراهت شود، مثالا 

 ال وَ  م  ِاثْ  الظَّن   ضَ َبعْ  ِانَّ  الظَّن   ِمنَ  ًاِنُبوا َكثيرتَ آَمُنوا اجْ  يا َاي َها الَّذينَ »نيست:  اياخذهرا مؤ دل به

 اتَُّقوا اللَ وَ  ُتُموهُ هْ َفَكرِ  تًاَميْ  َاخيهِ  مَ َلحْ  َيأُكلَ  َانْ  ْ َاَحُدُكم َاُيِحب   ضًاَبعْ  ُضُكمْ َبعْ  َتبْ َيغْ  ال َتَجسَُّسوا وَ 

 . «َرحيم   اب  َتوّ  اللَ  ِانَّ 

 كامل نهی مقدس شارع جهت اين است، به ابدي شقاوت بد موجب گمان چون

 رسول حضرت كه شود، چنان ديگران بدگمانی سبب كند كه كاري آدمی كه از اين فرموده

نيز فرموده: هر  السالمعليه منيناميرالمؤ بپرهيزيد. حضرت تهمت فرموده: از مواضع )ص(اكرم

 عالم گردد. حتی او بدگمان به را كه نكند كسی درآورد، مالمت تهمت محل خود را به كه

بد  او گمان به كسی نكند كه مردم، خيال در بين و ديانت صالح به پرهيزكار و معروف

اگر  نظر ننگرند، بلكه يك او را به باشد همه مردم جميع اعلم گرچه ديبرد، زيرا هر فرنمی

 هديگر هستند ك نمايند، جمعی بر صحت او را حمل افعال همه و باطنًا كثير ظاهرًا جمعی

 او باشند.  به در صدد اتهام و هميشه او بوده عيوب طالب
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بيند  از آدمی كه خيري هر عمل دشمنی، پس چشم نگرد مگر بهنمی حسود دشمن

خود رسوا  پندارد؛ چون را مانند خويش او باشد و همه عيوب بپوشاند و در صدد تجسس

 ايشان روند و زبان از فكر او بيرون او ظاهر سازد تا مردم او خواهد و عيوب شده، رسوايی

خدا  ندگانبدور دارد تا  تهمت خود را از موضع كه است منبر هر مؤ سگردد. پ از او كوتاه

 سبب هركه نگردد، زيرا ايشان معصيت نيفتند و او شريك معصيت بد نبرند و به او گمان به

 است.  او شريك شود در گناه ديگري معصيت

 گمان كه ضدش و شرافت آن فساد بعد از مالحظه كه است بد آن گمان درمان راه

نسازد و  خود را با او بد دل رسيد، اعتنا نكرده خاطرش به ظنی سوء است، از هر كس نيك

در  نكند، كه تنها كم او را نه به نسبت و احترام د و اكرامرا با او تغيير ندهد و تفّق رفتارش

از  آمده غيظ به شيطان سبب دعا نمايد، تا بدين او را او بيفزايد و در خلوت و دوستی تعظيم

 خاطر او نيفكند.  بد به و احترام، ديگر گمان تعظيم اين خوف

 كنی، نه نصيحت بايد او را در خلوت نمودي مشاهده منیاز مؤ اگر خطا يا لغزشی

از  كه چنان باشی حزوناو م او نمايی. بايد از خطاي و بدگويی غيبت به شروع كه اين

 چنين باشد. چون او از هالكت تو از نصيحت، نجات و غرض شويمی خود محزون لغزش

 شود.  جمع او هرسه و نجات بر خطا و نصيحت حزن بر تو ثواب رفتار نمايی

ننمايد،  بر بدي بد نبرد و گفتار و كردار او را حمل گمان منیمؤ هيچ بايد به انسان

ا اگر كند. امّ  حمل محامل بهترين از او شنود به كه از او بيند و هر سخنی كه هر عملی بلكه

 به و احتياط باشد، حزم و دنيوي دينی زيان سبب شود كه و راست واقع بد او مطابق گمان

 او نرسد.   به خسرانی او وانگذارد تا ضرر و خود را به و دنياي جا آورد و امور دين

 

 

و  آنها شهوت، بطالت، حزن و مهمترين از حد شمار است بيش جذب قوة امراض

 است.   از ردائت و چهارمی و سومی از تفريط افراط، دومی از جهت حسد است؛ اولی

از  لذت و آز در طلب حرص تمذّمبر  شرحی اجمال طريق به از اين پيش

 شد.  بيان و مشروبات مأكوالت
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و  بدن و الغري و ضعف ديانت نقصان اسباب از بزرگترين بر شهوت حرص

از  است فكر و خيال انصراف آن آبرو است. عالج رفتن و از بين و اضرار عقل مال اتالف

و  فاضل با همنشينان و مجالست دقيقه علوم به غالقدر طاقت، و اشت به مادي محبوب

 كه يحد به و شراب از طعام و خودداري مشروعه عوامل استعمال به شهوت قوة تسكين

 نشود.  سقوط منجر به كه شرطی رسد، به را ضعفی بدنی قواي

و  مصيبت وقت به یاست، يك فرموده: صبر دو قسم )ع(علی سرور اتقيأ حضرت

 نفس منع گيرد. ديگري پيش مردانگی طريق آن صعوبت در تحمل بنده كه تبلّي نزول

 ترك مرارت عرو نمايد و در تجرّ  كه و امر نامشروعی معصيت به از ارتكاب است بهيمی

 بر جگر نهد.  صبوري آن، دندان

 آيد از آن پيش حرامی چون است: يكی ر دو قسمفرمايد ذكبزرگوار می و نيز آن

 ديدة حرامی لذت به كه خودكام نفس طلبد، و به ياري خويش از خداي شده منصرف

 پيش مصيبتی چون نمايد. ديگري معصيت آن ترك را ياد نموده الهی گشاده، خشم هوس

  او دهد. قضاي رضا به كرده آيد ياد حق

 ورع، زينت كه كن را رعايت و پرهيزكاري فرمود: ورع )ص(اكرم رسول حضرت

 همچنين صعود نمايد. مقربين مرتبه اوج به كمند ورع به و انسان است دين و ستون منمؤ

 از ورطه نشيناندر دريا جز كشتی كه است، همچنان مانند كشتی فرمود: ورع حضرت آن

 به هالكت و غرقاب نفسانی هايهوس از امواج ورع نيز بدون ننيابند، انسا نجات هالكت

 نرسد.  نجات ساحل

و نياز خود را  دعا برداشته به دست كه ايفرمايد: بندهمی )ص(نبياءالاخاتم حضرت

 باشد، چگونه حرام او از طريق و پوشش خورش كه نمايد، در حالی مسئلت الهی از درگاه

دنيا  از شهوات شهوتی ترك من از امت شود؟! و نيز فرموده: اگر كسی او مستجاب دعاي

از  ايلقمه فرمود: ترك )ع(صادق گرداند. حضرت اكبر ايمن او را از فزع كند، خداوند متعال

 خوشتر است.  نماز سنتی از دو هزار ركعت تعالی نزد حق حرام

را  آدمی همت بال كه است كفر، طمع از اصول موده: يكیفر )ع(حسين حضرت

 ابواب كه است است. طمعكار غافلنموده محروم عزت اوج به و از طيران بسته

 مطالب عرض را براي خرد و بزرگ نالة گشاده، و پيك هر آنی رحمان خداي گزاريحاجت

 بردار نيست. دست بندگان احتياج از گريبان رحمتش بار داده، و جذبة دو جهانی
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 شدايد است. خوشا به و اعظم بوده محامد خصال ال، داسو سؤ طمع

 آتش را به ديگران ياري و خار و خس دوخته خلق از احسان طمع چشم كه همتانیصاحب

 توانگران و سلك اغنياءمار باشند، در ش هرچند فقير و تنگدست اند. ايشاناستغنا سوخته

 نياز كسیبی نيست، بلكه مال بسياري به نيازيفرمود: بی )ص(اكرم رسول محسوبند. حضرت

 باشد.  او غنی نفس كه است

 مجوس و حرام، اي تميز حاللبی اي، ايگشته اسير نفس كه خودكام شوم دل اي

خدا  فرمان به دور و دراز، تا چند پشت زنجير آرزوهاي محبوس و آز، اي حرص آتشكدة

 تكليف مراحل و از طی روي و هوس هوي و راه گردانی تهی از نقد ورع دل و گنجينه كنی

 دست كه اندازي؟ سعادتمند كسی مردارخواري به كركس را چون همت و هماي ازمانیب

 يافته رهايی هوس قفس از تنگناي روحش و مرغ كشيده نفسانی لذات و آز از دامن حرص

 پرواز آيد.  به روحانيت و فضاي علو همت و در اوج

 

 را به مصالح، انسان در رعايت اهمال است، چه هانیدو ج حرمان مقتضی بطالت

كشاند. زيرا  اخروي فالكت او را به ابدي سعادت از اكتساب رساند، و غفلت دنيوي بدبختی

 است، توجه تعالی جود واجب افاضه مستدعی ايجاد كه غايت حصول براي اصلی سبب

 طالتو نزاعند چه، ب دشمنی در مقام خويش با خالق قتدر حقي بطالت اهل باشد. پسمی

 نيست.  آن و مذمت قبح شرح به و نيازي فساد است اين متضمن

و  نفس و حقارت مانند مهانت آن تابع و رذايل طبعی و پست همتی اما دون

 كه و آالم امراض و انواع است از تقرير و بيان و جالل، مستغنی حشمت و زوال گريطفيلی

 و مقرر است.   معلوم طبی و تجاوز از حد پديد آيد، در علوم از اسراف

 است حرص آن مطلوبی، و سبب يا از فوت از فقد محبوبی است نفس حزن، تألم

 كسی حالت اين آن. البته و فوت بر فقدان و حسرت بدنی و شهوات جسمانی بر مقتضيات

و مقاصد  مطالب جملگی به داند و وصول را ممكن و لذات محسوسات بقاي كه راست

 شمرد.  را ناممتنع تصرف تحت

 نگهدارد، داند كه انصاف آيد و شرط اگر بر سر عقل حزن مرض مبتال به شخص

بر  طمع است. پس عقل عاَلمِ  ت، اموِرو ثاب باقی نباشد بلكه و بقايی را ثبات جسمانيات عالم
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گمارد. در  خويش همت كمالی مطلوبات نشود و بر تحصيل اندوهگين از فوت نكرده محال

و  فزعرسد بی امنی نگردد، به مادي محبوب از فقد و زوال و متألم ديگر متأسف حال اين

اسير  حيرت، واالّ يابد بی يقينی و ثمرة حسرتیكند ب حاصل تیو مسرّ  جزعيابد بی یخرّم

 نماند.  خالی محبوبی و فوت از فقد مطلوبی گاهانتها و هيچشود بی و المی حزن

شود و  موجود خشنود به اللالی سالك كه است آن جميله و اخالق بر عادت اءاقتد

 كند كه تأمل ايشان ها و معاشخواسته تالفو اخ خلق ننمايد. در اصناف مفقود تأسف به

 ِهمْ ِبما َلَديْ  ب  ِحزْ  ُكل  » و خشنود است راضی تا حدي خويش و قسمت نصيب به هريك

 و تحصيل مناهج از پيروي را برگزيده و طريق سنت همين فضيلت اگر طالب«. َفِرُحوَن

و بند  قيد جهالت به كه است جماعتی برنگردد، برتر از آن سرور و لذات به كمالی منافع

مخطی، او  و ايشان است ُمبطل، او ُمصيب و ايشان است او محّق گرفتارند. چه ضاللت

 اللِ  ياءَ لِ وْ اَ  ِانَّ  الاَ »او  اعداي خدا و ايشان او ولیّ  و شقی، بلكه سقيم و ايشان و سليم صحيح

 . «َزُنونَ َيحْ  ُهمْ  ال وَ  ِهمْ َعَليْ  ف  وْ خَ  ال

 انحراف سوءاختيار خود ايجاد كنند. دليل را به آن مردم كه است حالتی حزن

 به است. اگر كسی خويش از مطلوب و نوميدي رغبت از امور طبيعی، فقدان حزن صاحب

طبيعی، و  نه است ضروري نه حزن كند، دريابد كه تأمل حزن در اسباب نظر حكمت

 مصيبت به مبتاليان كه يابد. چنان َوتو َسْل سكون بازگشته طبيعی حالت به سرانجام محزون

 مدتی اندك شده، بعد از گذشت عارض از حد بر ايشان فزون حزنی كه و دوستان عزيزان

و  فقد مال به كه كسانی اند. همچنينكرده فراموش را آن كلی و به آمده و فرح نشاط به

 یو تسلّ  آرامش به ايشان بعد ناراحتی اند، كمیگرفتار شده و غم اندوه چند به روزي ِملك

 است.  گشته خاطر تبديل

 به و خوشدلی را با خشنودي الهی امانت كه است آن شكرگزاري مراتب كمترين

را  ها بگذارد و اخسّ داده افضل ُمِعرّْ آنجا كه نمايند، خاصه شتاب در اجابت دادهخدا 

و  سركشان رسد و نه بدان ضانمتعرّ  دست نه كه است و عقل بستاند. مراد از افضل، نفس

 حفظ و هم ماست جانب رعايت افتد و در اخذ اخس، هم شركت طمع را بر آن زورمندان

 شويم.  محزون چيزي ما، لذا نبايد از فقدان همنوعان در ميان عدالت

 است، شايسته عاريتی نبود كه بيش عيب فرمايد: اگر دنيا را يك از بزرگان يكی 

 گرفتن عاريت از به همت ارباب كه ننمايد، چنان التفات بدان باهمت شخص كه است
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تو چيست؟  حزن و قلت نشاط فرط پرسيدند سبب ارند. از حكيمید ننگ آن تجمالت

 شوم.   اندوهگين آن تا از مفقود شدن ننهم دل بر چيزي فرمود: من

 به فساد آن و از هر امري است معاصی ترينو بزرگ امراض ترينحسد از مشكل

 پيغمبر خود را تعالی شد. حق واقع زمين رويدر  بود كه ايخطيئه بيشتر است، و اول قلب

 ِمن وَ » رمودهاز شر حسد امر ف بردن پناه و  ساحر به از شيطان استعاذه به بعد از مأموريت

 است. شمرده آنان و حاسد را در رديف «ا َحَسدَ ِاذ حاِسد   ر  شَ 

حرص، استكبار،  است چيز كفر سه اصولفرموده:  السالمعليه حسين حضرت

 از اين ايمان و صاحب از حسد بيزار بوده فرموده: ايمان )ع(منيناميرالمؤ حضرت حسد.

 بزرگ زيرا از اركان است ايمان اخبار مذكوره، حسد دشمن حكم بركنار است. به صفت

 است، كه االطالقعلی قضا و قدر حكيم به دادن و تن اقرز قسمت به بودن ايمان، راضی

و  را غلط عالمگيرش علم و ساحت نيست او راه و عطاي منع سهو و خطا را در حريم

 قلم دمعباد هرگز نلرزيده، و ق مصالح در تحرير ارقام ايجادش كاتب ِنی. دست اشتباه

 قضا خالف رضا بركردة دمع نلغزيده، پس باب هيچ و داد به عدل مستقيم از جادة تقديرش

 است.  انقياد و امتثال

نعمت،  آن و در انتظار انتقال بردن نعمت ارباب حسد بر احوال كه است پر واضح

 است. حضرت ايمان از اركان كه و رضاست تسليم خوردن، منافی دل خون روز و شب

است.  و خشمناك ناراضی حسود بر تقدير الهی: «َقَدرِ الْ َعَلی بان  َغْض َالَحُسودُ » فرموده )ع(علی

 به نه شده داده ديگري به چرا نعمت كه نيست و خرد جز اين عقل حسد در قاموس چه

مرا  او راست كه و اعتباري مرا نگشته، و عزت گشته را روزي فالنی كه من، و قدر و منزلتی

 را.  وي نه است شايسته

 گناهان، خانه دارد و از سيالبوا می معاصی انواع را به حسد آدمی خبيثه صفت

 نخل و تيشه ايمان بوستان آفت كه بر آن گذارد. حسد عالوه ويرانی رو به و ايمان دين

امتياز  نو خوار و در ميزا زشت و آن را در دنيا نزد اين است، آدمی جهان آن سرافرازي

 به و كرامت خود را از فراز شرف نامحمود صاحب صفت مقدار گرداند؛ اينو بی سبك

 افكند.  و خواري مذلت حضيض
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ار دّو چرخ حسود خلد، و گردش كشد در دل خاري هر كسی از پاي زمانه دست

 از رشتة مفتونش دل بگسلد. خاطر او از هم تابد، شيرازه را محكم هركسی حيات رشته

 و نزار و از لذت رنجور است هميشه مرضبال، و بیبسته است مردم، مرغی حيات

 زهر حسد هميشه از تلخی ناپسندش برخوردار چه، مذاق دنيا كمتر از ديگران هاينعمت

 فرموده السالمليهع علی الموالیمولی را دشوار است. حضرت وي متنّع لذت ر، و ادراكمتغّي

 آن مبانی كالم، صدق لبّ . «َجَسدَ الْ  ُيذيبُ  َحَسدُ َالْ »فرمايد و نيز می «الر وحِ  سُ َحبْ  َحَسدُ َالْ »

 گدازد. حضرت و مالل غصه مبتال سازد و در بوته و اندوه غم را به حسد انسان كه است

 را.  هيزم آتش كه خورد همچنانرا می فرموده: حسد حسنات )ص(اكرم رسول

 انسان است. براي دنيوي و مالل اندوه و مايه اخروي و عذاب نكال حسد موجب

 انديشه آب را به نيست. مرد خردپيشه تر از آنكشنده ناپسندتر از حسد و مرضی صفتی

 سبحانی و توفيقات ربانی عنايت ، و از دارالشفايشستن صفت اين وجود از لوث دامان

درد  و اين را نافع مرض اين كه است. از دواهايی ضروري خواستن مهلك مرض اين دواي

 بنياد است. سست سراي اين بقايیدر بی و انديشه است، تفكر در مرگ را دافع جانكاه

 ممتاز باشد، اين از همگان فوايد و امتيازات به خواهد كهحسد می حسود از فرط

و  از جهل است بخود كند. حسد مرّك به آن و جذب از ديگران آن بر زوال همت كه است

اجتماع،  باشد و بر فرض فرد را محال يك دنيوي خيرات اجتماع حرص، و حسود نداند كه

 نتواند.  منديبهره

 دشمن به كه كسیاند: فرموده است، و بزرگان صفات ترينزشت و ترينحسد قبيح

 كه است كسی شر، شرير باشد و شريرتر از آن و محب شر است خود شر خواهد، محب

تر باشد و تر و زشتكند، تباه با دوستان معامله خود خواهد؛ و اگر اين غير دشمن شر را به

  علما است. ميانآن، حسد در  ترين قبيح

 خصلت شش سبب را به طايفه شش تعالیفرمايد حقمی )ص(اكرم رسول حضرت

 برد:   دوزخ به

 و ستم.  ظلم سبب را به امامرا و حّك - اول

 تعصب.  واسطة را به اعراب - دوم

 ر. تكّب جهت را به اقتدار و شوكت اهل سا ورؤ - سوم

 خيانت.  واسطه جار را بهت - چهارم 

 واجبه.  عبادات آداب و ندانستن جهالت سبب روستاها را به اهل - پنجم
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 حسد.  واسطة علما را به - ششم

 خويش نفس حسد خود ضرر به فرمايد: حاسد بهمی )ع(صادق حضرت ناطق امام

 ار لعنتحسد خود سزاو به ابليس كه محسود رسد، همچنان ضرر او به كه از آن رساند پيش

عهد و  حقايق مقام اء بهو ارتق و هدي اءاجتب محل را به )ع(آدم حضرت شد، ليكن ابدي

 ببر حسد مترت اخروي، چند ضرر عاجل و نكال ظر از وبالن قطع رسانيد. بنابراين اصطفاء

 است: 

 طاعات.  افساد و تباهی - اول

 و شروري ذنوب انواع حسد او را به و شرور، زيرا كه معاصی ارتكاب - دوم

 عالمت حاسد را سه اند كهفرموده محسود باشد. بزرگان نعمت انتظار زوال در آن وادارد كه

 مذمومه و از فواحش نفاق عين عداوت، و اين نمايد و كتمان حضور تملق وقت است: به

 نمايد.  محسود رسد شماتت به مصيبتی كند، و هرگاه غيبت است، در غياب

 كه و مصيبت. چنان و عذاب وبال انواع انضمام فايده، بهبی و تعب غم - سوم

و  ثابت است او را خشمی تر نيست، زيرا كهشبيه مظلوم از حاسد به ظالمی اند هيچگفته

 الزم.  است و غمی دائم است غيظی

 به رسد. چگونه مراد خويش حاسد به كه نادر است و خذالن، چه حرمان - چهارم

 بندگان به ساناح از غايت كه است الهی نعمت مقصود او زوال كه آن مقصود رسد و حال

و  وند حكيمخدا! «ض  َبعْ  َعلی َضُكمْ َبْع ِبهِ  اللُ  ا ما َفضَّلَ َتَتَمنَّوْ  ال وَ » و فرموده خود عطا نموده

 در تبديل تغيير و سعی ايتمّن نموده، پس بالغه حكمت رعايت تفضل در اين يقين دانا به

 با تدبير او.  است و مخالفت االطالقعلی با حكيم است تآن، ضدّي

 غير. به نعمت زوال آرزوي به است شهوت انگيزة شدن حسد، برانگيخته حقيقت

 در نفس و غضب روز خشمروزبه يافته شدت غضبيه حسد در نفس، قوة پيدايش محض

گردد.  نعمت آن زوال اسباب در برانگيختن حيلو  مساعی انواع تر شود، و مستلزمراسخ

و  امامرا و حّك در پيش ميسر نيست، حاسد گاهی سهولت به احوال در اغلب زوال اين چون

 در اجراي ثريو مؤ مهم توانند عاملمی ايشان داند كهمحسود كند، زيرا می سعايت سالطين

او  نفع به و نتيجه محسود شده حال شامل الهی عنايت البًاغ او باشند، اگرچه مقصد شوم

 شود. می تمام

عالم، زيرا هرگز حسد  خرابی اسباب بر پيدايش است كلی باعث مذموم صفت اين

 و مقام و قدرت فضل بر ارباب فقط آن تعلق نگيرد، بلكه چيز و عاجز تعلقبی بر مردم
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 محسود و زوال اءاو درصدد ايذ با تحريك كه حاسد و كسانی مقدار كه نهما است. به

بازمانند و  و نوعی شخصی وظايف كنند، از ايفاي خود را صرف و وقت او برآمده نعمت

 است.  بشري جامعة زيان و به عالم و آبادي بر ضرر عمران قهرًا اين

 است:  مرتبه سهحسد را  اند كهفرموده بزرگان

خود  به آن خواستار انتقال گرچه غير است نعمت دوستدار زوال كه آن - اول

 نباشد. 

 يابد.  او انتقال به كه طريقی غير را خواهد به نعمت زوال كه آن - دوم

اگر از  غير، و نعمت زوال خود تمنا كند بدون را براي نعمت آن مثل كه آن - سوم

 و رجحانی غير را بر او فضل غير را خواهد تا آن نعمت مقصود عاجز آيد نابودي تحصيل

 نباشد. 

غوب، و محمود و مر است غبطه به موسوم را كه ايو مجاز، مرتبه تشبيه طريق به

 محمود.  و يك مذموم اند، سهرا چهار اعتبار كرده و مراتب در حسد شمرده داخل گاهی

داراست، و  ديگري آنچه مثل به است و جاه و قدرت و مال فضل غبطه، تمناي

غير  نعمت ناتوانی، زوال در صورت كه شرطی به طور مشروع به آن در تحصيل كوشش

 به شوق و حسد؛ غبطه غبطه ميان است فرق نامند. پس هم را منافسه غبطه نخواهد؛ چنين

با  مراهاز غير، و حسد ه آن زوال تمنايبی كرده از غير احساس كه است يا مطلوبی كمال

 از غير است.  زوال تمناي

و  كماالت به شوق، متوجه محموْد است: محمود و مذموم. در غبطة دو گونه غبطه

 . دنيوي و لذات شهوات به شوق، متوجه مذموْم است، و در غبطة سعادات

دو شخص:  دربارة االّ  جايز نيست فرمايد: حسد بردنمی )ص(اكرم رسول حضرت

 كند. دوم مصرف حق را در راه و او آن عطا فرموده او را مال تعالی خداي كه مردي اول

 آموزد. گرچه خاليق به كرده عمل علم آن و او به داشته ارزانی او را علم تعالیحق كه مردي

خواهد؛ در  ايشان نعمت زوال كشد كه ايیج نبايد به ولی نيست مذموم حاالت اين آرزوي

 اند. را حسد ناميده مجاز غبطه طريق به مقام اين

است  موصوف غبطه پسنديده خصلت به منفرمايد: مؤمی )ص(اكرم رسول حضرت

 كه آن كرد و حال توان شك منافسه در حسن ناپسند حسد. چگونه صفت به و منافق

 َيَتناَفسِ َفلْ  ذِلكَ  فی وَ »فرمايد و نيز می «ُكمْ َرب   ِمنْ  ِفَرة  َمغْ  ساِبُقوا ِالی»فرمايد می ند متعالخداو

 . «ُمَتناِفُسونَ الْ 
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و  در فضايل منافسه مثل لیو مباح؛ اوّ  و مستحب واجب به است منقسم منافسه

 و محاسن و آداب اخالق در مكارم منافسه مثل واجب. دومی انفاق جهت اموال تحصيل

در  عتوسّ  جهت اموال تحصيل مثل مستحبی. سومی انفاقات جهت به اموال و تحصيل افعال

 نگردد.  منتهی حرام به كه صورتی

 در راه آن صرف بيشتر براي وسعت اياما تمنّ  است از ضيق در اصل، نجات عتوسّ 

 تحصيل پس است. آنان معنويات زوال سبب توسع است، هرچند در اكثر مردم انعخدا بالم

 نفس فضايل، ولی در رديف ايو در مرحله است خاطر حق، عبادت به مادي امكانات

 گردد.  و حرمت كراهت منجر به كه و بسا مباحاتی است آن، مذموم طلبیفزون

 

 

 توسط و انسان انوار اوست و اشعه و مظهر عظمت ياد دوست گاهجلوه كه دل آئينة

است، از  خويش خالق عظمت ناظر گلشن روزنه و از آن آشنا شده خويش با خداي آن

 ديدن جهت كاينات در نگارخانة كه گردد. چشمیو تار می نما تيرهدوست دشمن همنشينی

آمد و شد  شده، محل اعتبار آفريده هايگل چيدن روزگار براي كردگار و در گلشن صنع

ُدَرر  و شايسته ندلنشي و نصايح گوشوار مواعظ اليق كه گردد. گوشیمی نفسانی هايهوس

 مدخلو  باطل هايحرف نمل است، وادي و اكابر دين و ائمه )ص(خدا و رسول سخنان

 دوست و ذكر جميل حق بايد گويا به كه گردد، و زبانیمی الطائل سخنان سلسله پايهزار

 دل مرگ مصيبت مبتال شود به انسان در نتيجه گردد، كهمی آن و توابع غيبت به باشد، آلوده

 است.   مصائب اعظم كه

 او از شنيدن مردم، كه به است مناز برادر مؤ يامر ناخوشايند غيبت، تفهيم حقيقت

در  و مانند آن، چه و حكايت و اشارت اءايم به و چه متكّل طريق به گردد، چه آزرده آن

 تصريح.  طريق به و چه و كنايه تعريض طريق به در غيبت، چه حضور و چه حال

چيست؟ گفتند  غيبت دانيد كهد فرمود: آيا میخو صحابه به )ص(اكرم رسول حضرت

 باعث را كه امري مناز برادر مؤ توست كردن او داناترند. فرمود: غيبت، ياد خدا و رسول

 هم د، آندر برادر ما باش گوييم خدا اگر آنچه رسول گفتند اي خاطر او شود. بعضی رنجش

 باشد!  تهمت و ااّل است يبتاست؟ فرمود: اگر در او باشد، غ غيبت



  116                                                                                  سفر به کعبه جانان

 

نيست، و  خالف را در آن اسالم از علماي احدي كه است كبيره از گناهان غيبت

 بر آن عذاب و اخبار وعدة و در آيات است از كبائر مهلكه تحقيق نزد صاحبان

ديگر  بعضی شما غيبتاز  فرمايد: بايد بعضیمجيد می در قرآن است. خداوند متعالشدهداده

 از آن كه خود را بخورد، البته برادر مردة گوشت دارد كه از شما دوست نكنند، آيا يكی

دارند امر  دوست كه آنان تحقيق فرمايد: بهخدا بترسيد. و نيز می از عذاب داريد پس كراهت

 است.  دردناك عذابی گردد، برايشان شايع ايمان اهل در بين و ناپسندي زشت

تر سخت از ساير گناهان بپرهيزيد كه فرمايد: از غيبتمی )ص(اكرم رسول حضرت

 لیاو را بپذيرد، و توبه كند و خداوند متعال توبه از ساير گناهانش است. زيرا بسا كسی

 نمايد.  حاصل او كرده غيبت كه كسی رضاي كه آمرزد مگر اينرا نمی غيبت صاحب

كبيره،  معاصی در ميان آن شمردن گناهان و اعظم در امر غيبت گيريسخت سبب

 نفوس اجتماع تعالیمقصود حق است. چه االطالقعلی حكيم با غرض آن بودن منافی

 معنی اين اوست، و اوامر و نواهی اتمام خدا به راه سلوك و آن واحد است طريق به خاليق

 تصفا و صميمي نپذيرد مگر به قتحّق هم ها، آنانسان و تعاون همياري نشود مگر به تمام

 غيبت به مردم و محبت. اما با اشتغال بر الفت و اجتماع و تراحم و دوستی نفوس متقابل

 گشته ويران و محبت الفت پديد آيد و بناي ايشان در بين يكديگر، حقد و حسد و كينه

 سريعتر منجر كه گردد. لذا هر معصيت نقض تعالیحق نيايد، و غرض فعل به و تعاون ياري

 بيشتر است.  آن شديدتر و عذاب آن گردد، نزد خداوند مفسدة الهی غرض نقض به

از  است نقل گردد. نيز حاصل و اشاره اءايم به نيست، بلكه منحصر بر زبان غيبت

 تر است، رسولكوتاه كه كردم او اشاره رفتن بر ما وارد شد، وقت زنی گفت كه عايشه

 كه نگردد مگر اي نيز حاصل نوشتن به او كردي. غيبت غيبت تحقيق فرمود: به )ص(اكرم

 باشد.  ضروري و غير آن شرعی در احكام باطل اقوال نقض براي

گويند  كه او، مانند اين قصد غيبت به است كسی نمودن و ثنا غيبت، مدح واعاز ان

 مصروف خود را در امور حسنه و بيشتر اوقات و عابد است و صالح بسيار متقی فالنی

صبر و  از قلت ما گرفتاريم آنچه و به داده روي امر فتوري او را در اين تازگی دارد، ولیمی

 وسيله اين تا به قصد غيبت خود نمايد به نفس است. ابتدا نكوهشمبتال شده سستی، او هم

 - رسد: اولظهور می از او به كبيره گناه سخن، سه اين بر او وارد نمايد. اما در ضمن نقصی

 هتشّب بهخود  نفس تزكيه - مدح. سوم مقدمة در ضمن منبرادر مؤ غيبت - ريا. دوم
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شعار  نفس و مذمت خود نيست، و مالمت افعال به را اعتقادي صالح اهل صالحان. چه

 ريا.  بر وجه نه ليكن است ايشان

شوند و  مشغول كسی غيبت به مجلس از اهل جمعی كه آن غيبت اقسام از جمله

 اللناز آنها گويد سبحا ننمايند. يكی توجه بر آن ديگر پرداخته حكايت به از حاضران بعضی

و ذكر  باشد! تسبيح غيبت بر استماع حاضران و مقصود او تشويق شده واقع امري عجب

 گرداند.  و معصيت خباثت را واسطه الهی

نبود!  چنين من گمان كه تعجب بر سبيل است غيبت به دادن غيبت، گوش از انواع

باشد. گويا  سخنان گونه اين و نقل در ازدياد كالم گوينده نشاط موجب سخنان قسم اين چه

 است.  كنندگانغيبت نيز در رديف فردي كند؛ چنين غيبت بيشتِر استخراِج او ارادة تعجب

قصد رضا باشد مانند  اگر به هم غيبت فرمود: شنونده )ص(اكرم رسول حضرت

نيست.  بري غيبت و انكار، قصور كند از گناه بر دفع است، و اگر با وجود قدرتكننده غيبت

دشوار شود  برايش محل و غير او ترك گوينده نباشد و از خوف دفع را قدرت اگر شنونده

و  ظاهر منع زبان انكار نمايد. اگر به دل ناچار بايد به نجامد، بها ضروري نياِز فوِت يا به

 نيز به نفاق گناه از او نگردد بلكه معصيت رفع منعی چنان باشد، به مايل دل انكار كند و به

 شود.  ضميمه آن

ود با وجرا خوار كنند و او  منیمؤ نزدش فرمايد: هر كهمی )ص(اكرم رسول حضرت

 خاليق در مجمع او را روز قيامت ننمايد، خداوند متعال او اقدامی و ياري بر نصرت قدرت

نشود،  ريخته غايب منمؤ آبروي نمايد كه تالش فرمايد: هركهگرداند. و نيز می خوار و ذليل

 نديگر از آ د. در حديثكن او را حفظ آبروي در روز قيامت كه است الزم بر خداوند متعال

آيد بر خداوند  الزم او شود، حقی حرمتیبی مانع منیمؤ در غياب آمده: هر كه حضرت

 كه غايب منبرادر مؤ دربارة فرمايد: هر كهآزاد نمايد. و نيز می دوزخ او را از آتش كه متعال

شر را در  هزار باب نمايد، خداوند متعال غيبت و دفع كرده او كنند احسان غيبت در مجلسی

 هفتاد برابر گناه اوست ننمايد، براي دفع كند، و اگر با وجود قدرت از او دفع دنيا و آخرت

 كننده. غيبت

 غيبت آن كنند و او با رّد منیمؤ نزد او غيبت فرمايد: هركهمی )ع(باقر حضرت

 د وـدهد، و اگر با وج نصرت ا و آخرتـاو را در دني متعال داوندـنمايد، خ و ياريش نصرت

 گرداند.  پست او را در دنيا و آخرت تعالی ننمايد، حق ياري قدرت
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و  اخالقی شود، عيوب درمان جسمانی داروهاي معجون به بدنی امراض كه چنان

 به اطوار سيئه گردد، و بدينسان دفع حميده و صفات علوم معجون نيز به نفسانی رذايل

 اوالا  است الزم بايد، پس معالجه آن اضداد اسباب را به شود. هر مرضی مبدل حسنه اخالق

 از آن.  لسان نگهداري عالج بيان و ثانيًا غيبت هايو انگيزه علل ررسیب

چند چيز است، و  غيبت به ارتكاب هايو انگيزه اسباب - غيبت هايانگيزه

 است:  نوع ده غيبت اصل كه فرموده اشاره طور اجمال به )ع(صادق حضرت

گردد  مستولی بر شخصی امور دنيوي، غضب تزاحم ةواسط به غيظ، كهاِء شف - اول

 منیمؤ ذكر عيوب او نشده، به غيظ شفاء سبب و ورع ر امر دين، تقويد قصورش علت و به

 پردازد. 

از  مزاح براي در مجلسی جمعی ران، كهَاْق و موافقت وانِاْخ مساعدت - دوم

را بر  مخلوق او رضاي آيد، پس گران و انكار او بر آنان فقتموا كنند و عدم غيبت مسلمانان

 برگزيند.  الهی غضب

خود  كريم در كتاب با وجود هشدار خداوند متعال و بدگمانی، كه سوءظن - سوم

او  در حق بدي ارادة مسلمانی برد كه ، گمان«م  ِاثْ  الظَّن   ضَ َبعْ  ِانَّ  الظَّن   ِمنَ  ًاَتِنُبوا َكثيراجْ وَ »

 او به كالم باب سد براي گمان مجرد اين خواهد نمود. به او سبقت جوئیعيب و به داشته

 اعتبار گرداند. را بی و كالمش انداخته ها از ارزشپردازد تا او را در دل ذكر عيوبش

دهند و  ها نسبتاز زشتی ريام او را به و تمهيد عذر، كه نفس تنزيه ارادة - چهارم

 از من.  نه ظهور رسيده از او به عمل سازد و گويد اين منسوب آن را به او ديگري

نمايد  آنان و تضعيف همگنان و عيب قدح نفس، كه و تزكيه قصد مباهات - پنجم

 خود باز كند.  جويیبرتري راه وسيله تا بدين

 ختهحسد او افرو او كنند، نايره همانندان و ثناي مدح ردمم حسد، چون - ششم

و  عزت و رفع ساقط مردم آنها را از قلوب شود تا مقام مشغول آنان ذكر عيوب به شده

 نمايد.  ايشان احترام

 به شانو خوشحالی مزاح نمايد كه كسانی مراعات و مزاح، كه لو َهْز َلِعبْ  - هفتم

 يابد.  آنها منزلتی تا در دل امور است اين امثال

او  به ديگران نمودن اعتناتحقير و بی جهت و ريشخند كسی، به اءاستهز - هشتم 

 امور مايلند.  اين به كه مقاصد خود نزد كسانی به نيل براي
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از  بسياري كه است دشواري ورطه غير، و اين ءابتال سبب به اظهار اندوه - نهم

 رچهگبر او كند.  اظهار حزن را برده هبلّي صاحب نام كه كردند، بدينسان سقوط آن به خواص

فرد  نام او را بفريبد تا است، اما شيطان ثواب موجب نبوده مذموم و غمخواري ترحم اين

شود،  گناه منجر به كه است طاعتی گردد. اين آزرده آن به ز وقوفسازد و او ا مبتال را فاش

 نمايد.  او اظهار غم ذكر نام بدون توانستمی كه در حالی

از منكر  نهی طريق به خشم از منكر، چه نهی از باب نه بر معصيت غضب - دهم

 نسبت معاصيش ببرد و به وي نام مجالس در كه آن نه است، ولی بسيار ممدوح در محلش

 آن ابهام شود و از جهت گناه منجر به كه است نيز طاعتی نمايد. اين دهد و بر او غضب

 افتند.  ورطه در اين از خواص بسياري

بداند  انسان گردد كهنيز آشكار می آن درمان غيبت، راه هايانگيزه شدن با معلوم

 است. كسی اخروي و عقوبت دائمی عذاب به و گرفتاري اليتناهی نعيم فوت سبب بتغي

 هوي و مخالفت گذراند و زجر نفسمی سخت عبادات مشقت عزيز خود را به اوقات كه

و  عتطا از انواع برده را فرمان ماند تا امر الهیباز می دنيوي هايو خواسته از حظوظ نموده

 مشقت گشته باطل و حسناتش «ُثورًاَمنْ  َهباءا » اعمالش غيبت مند گردد، با ارتكاببهره عبادت

 بر باد رود.  و زحمتش

 آنها، او را حسرت بر نابودي و عالوه استكننده غيبت از صعود اعمال مانع غيبت

 عمل نامة به عملش ايفاز صح اوست حسنات انتقال و آن است ديگري و غبن

 شونده! غيبت

 منتقل كسی و آزار غيبت، به اذيت جبران به كنندهغيبت حسنات كه آمده در حديث

را بر او  شوندهغيبت نباشد، سيئات را حسناتی كنندهو اگر غيبت او شده غيبت شود كه

 خشك هيمة در سوختن آتش كه است روايت )ص(اكرم رسول از حضرت كنند. تحميل

 در حسنات.  غيبت كه االثر نيستسريع چندان

 كه فرمود: در روز قيامت كه )ص(اكرم رسول از حضرت از مشاهير اخبار است

 نگاه دهند، چون او را بدستش عمل را آرند و نامة ايباشند، بنده حساب در موقف بندگان

زيرا از  نيست من صحيفه نبيند. گويد خداوندا اين در آن خود چيزي از حسنات كند

 ضايع از مردم كردن غيبت تو به رسد حسنات بينم. خطابنمی در اين خود چيزي حسنات

 است!   گشته

 از  اريـد، بسيـكن هـمالحظ ونـد چـرا بدو دهن عملش را آرند و نامة ديگري آنگاه
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 بينممی طاعاتی زيرا در اين نيست من عمل صحيفه بيند، گويد خداوندا اين در آن حسنات 

اند و تو كرده غيبت كه است جمعی حسنات اين رسد كه ام. خطابجا نياورده آنها را به كه

 است!  يافته تو انتقال صحيفه به ايشان عمل از صحايف

و  اسباب انسان كه است آن تفصيل به غيبت معالجه اما طريق - غيبت رماند روش

 كند:  اضداد آن به را منظور داشته، عالج فوق گانهده هايانگيزه

 عمالاگر با ِا در خود كه تفكر است و خشم، به غيظ اءشف امر اول، يعنی درمان

 جرئت الهی حرمت هتك خاطر خود به تسكين و براي كرده الهی بر او، معصيت غضب

 خود و ايمن غضب عمالاِ ترك است اولی كند، پس غضب بر من تعالی حق شكنمايم، بی

 الهی.  از غضب گشتن

نشود  داخل از آن كه است را دري دوزخ تحقيق به كه آمده )ص(نبوي در حديث

نيز  سماوي كتب است. در بعضی خواسته الهی معصيت خود به غيظ شفاء كه مگر كسی

خود و  غضب ترا در حين خود تا ياد كنم غضب مرا در وقت پسر آدم، ياد كن اي آمده: كه

 كنم. می را هالك آنان كه قرار ندهم كسانی ترا در جمله

 بر غضب مخلوق او رضاي چون كند كه آن اخوان، به موافقت امر دوم، يعنی درمان

 و به نموده رحم خويش بايد بر نفس كند. پس بر او غضب تعالیاختيار نمايد، حق الهی

 د. خدا گرفتار نساز عذاب ننمايد و خود را به الهی غير و توقير او، تحقير حق رضاي جهت

مجرد  هبضرر مورد انتظار از ديگري،  كه است آن سوءظن، به امر سوم، يعنی درمان

، گرفتار ساختن الهی عذاب فانی، خود را به ضرر دنياي توهم به است. پس و احتمال گمان

در  هغيبت، بسا ك به اشتغال و عدم الهی محرمات مراعات به است. لكن خرديكم نهايت

 ماند.  از ضرر او محفوظ الهی حمايت

 منیمؤ غيبت ضمتعّر كه است آن ديگري، به به جنايت امر چهارم، نسبت عالج

 نهايت هچقرار گيرد.  الهی غضب مخلوق، در معرض احتمالی اميد فرار از غضب نشود تا به

 رزنشسو يقينی، و از  دائمی هالكت به و مبادرت احتراز از ضرر احتمالی است خرديبی

 گشتن.  گرفتار خالق مالمت و به فرار كردن لوقمخ

است،  خرديكم است، نهايت معصيت غير با ارتكاب موافقت جلب تمهيد عذر كه

 او ننمايند و خرد موافقت بسوزاند، اهل خود را در آتش نادانی از غايت زيرا اگر كسی

 عذر خود ندانند.  او را وسيله پيروي

 و  عيب كه در اين تفكر است نفس، به و تزكيه قصد مباهات امر پنجم، يعنی درمان
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 و مقام فضل ساختن باطل خود، مستلزم و بزرگی فضل منظور اثبات به ديگران سرزنش 

نيز در  نزد مخلوق فضيلت تحصيل چنان كه بر آن است! عالوه تعالی نزد حق به خويش

 شود.  اعتقاد مردم سلب سبب و بسا كه است احتمال عرضم

ضرر  از نيمه محسود و برگشتن از غيبت حسد، پرهيز است امر ششم، يعنی درمان

 اكتفاست محسود، گويا عدم غيبت حاسد را در دنيا. پس است و عذابی حسد، خود رنج چه

 حاسد، سبب بدگويی گاهی كه بدان. با آن است اخروي عذاب و افزودن دنيوي عذاب به

مخفی،  هاينشر فضيلت از وسايل اند يكیگفته كه محسود گردد، چنان فضل ظاهرتر شدن

 است.  حاسدان بدگويی

 را در پيش اگر امروز كسی كه در اين است تأمل به اءاستهز امر هفتم، يعنی درمان

محشر  در عرصات شخص آن دارد كه تحمل نمايد، آيا روز قيامت اءهزچند نفر معدود است

 مرتكب انسان دارد كه ارزشی بود، باز چهنمی امر هم كند؟ اگر اين اءاستهز مردم او را پيش

 و مقربين حق قرب از مقام او رسوا نموده اولياءخدا و  خود را در پيش با آن شود كه گناهی

 او دور گرداند؟!  اهدرگ

 نیآن، مانند درما طالبان در قلوب مقبوليت براي و هزل لعب امر هشتم، يعنی درمان

مخلوق،  در قلوب منزلت و طلب الهی قبول ذكر شد، زيرا رد ياران در موافقت كه است

  دهد. نتيجه مطلوب عكس در دنيا و عقبی كه است آن خود مستلزم

 باب در اين شيطان ولی است مستحسن اگرچه و ترحم اغتمام امر نهم، يعنی درمان

 باطل تنها سبب شود، لذا نه معصيت منجر به وا دارد كه كالمی حسد َبَرد و او را به انسان به

او سزاوار خود  صورت گردد، در اين ديگري به حسناتش انتقال واسطه اجر او كه شدن

 نمايد كه ترحم ديگران به طريقی و به نموده خود رحم به بايد انسان است. پس ترحم

 نگردد.  معصيت به منتهی

امر در  اين گرچه كه در اين تفكر است بر معصيت، به غضب امر دهم، يعنی درمان

شود و  گناه غيبت، منجر به به ارتكاب ا بهاّم است و سزاوار ثواب خود بسيار ممدوح محل

خود را  و غضب از ترحم در هريك كه بر اوست است. پس ترحم مانند درمان هم آن درمان

 سازد.  و خالص پاك از معصيت

 اهداف كه است دائر بر جواز غيبت، موضعی عذرهاي مجمل - موارد جواز غيبت

رو در چند  نيابد. از اين غير تحقق و نقص ذكر غيبت بدون نيويو د دينی و مصالح الهی

 است: استثنا شده از تحريم موضع، غيبت
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 و وصول ظلم خود او رفع كند و براي ستم انسان به اگر كسی م، يعنیتظّل - اول

 ظلم آن بر رفع قدرت و هركه تواند در نزد والیطريق، می بدين ر نباشد االميّس خويش حق

 ت، اداءبا وجود قدر فرموده باب در اين )ص(اكرم رسول كند. حضرت آن باشد، بيان داشته

 حالل ثامروز و فردا انداختن، باع به كاذب هايرا با وعده حق و صاحب نكردن مردم حق

 اوست.  و جواز مجازات حرمت هتك شدن

 به هرگاه صالح، چه طريق به فاسق و بازگرداندن تغيير فسق به استعانت - دوم

 كه شرطی جايز است. به غيبت باشد، آن فسق اهل گردانيدنو فسوق، اميد بر منكرات اءافش

خود  باطلة امور و اغراض اجراي به آن ضمن كه اين باشد نه منكر و معصيت مقصود دفع

 شود.  مضاعف كنندهغيبت وزر و وبال پردازد و ااّل

با  و مانند آن گويد برادر يا پدر يا شوهرم مفتی به كسی كه ، چناناءاستفت - سوم

 طريق به آن اءاد چيست؟ البته حال از اين خالصی كند، راهرفتار نمی شرعی طريق به من

كند؟ در  معاشرت با او چنين شوهرش كه زنی در حق گويی گويد چه مثالا است كنايه، اولی

 او مردي كرد كه آمد و از شوهر خود شكايت )ص(اكرم رسول خدمت زنی آمده حديث

 توانماو می اطالعرساند، آيا بینمی خود را روزي مرا و فرزندان قدر كفايت و به است بخيل

 كند بهمی ترا كفايت ترا و فرزندان فرمود: بردار آنچه تحضر بردارم؟ آن از مالش چيزي

شوهر  و ظلم از بخل حضرت آن تجاوز منماي. او به از مقدار متعارف عرف، يعنی طريق

شوهر  به حرمتیبی بود نه اءاو استفت نفرمود، زيرا غرض بزرگوار منع كرد و آن خود شكايت

 خود. 

 مسلمين اموال مقصود حفظ حديث، هرگاه شاهد و راوي تعديلو  جرح - چهارم

 است باب و حسد. از اين و كينه بغض باشد نه كذب از مداخلة رهمطّه سنت و حمايت

اند نموده بعضی و ايراد عيب كرده تدوين حديث روات در باب رجال از كتب اءرا علم آنچه

 باشد.  محفوظ از كذب مطهره شريعتاو مردود و  تا روايت

 كه مشاور، چنان در ضرر و خطر و نصيحت از وقوع تحذير مسلمانان - پنجم

 باشد كه آن نمايد و ترس و معاشرت تردد و با او مصاحبت از فساق نزد يكی ندانسته كسی

 اين او، مانع فسق كردن آگاه به كه جايز است صورت رسد، در اين ضرري وي امر به از اين

 گردد.  مصاحبت

مورد نظر  كند و شخص مشورت و مانند آن و معامالت ازدواج در باب اگر كسی

 اولی گردد. ليكن اقدام پرهيز او از آن باعث ذكر آنچه باشد، جايز است را نداشته آن اهليت
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 ننمايد. هرگاه عيوب به و تصريح بهتر است كنی عاملهم اين اگر ترك گويد كه چنين است

 ذكر آن، چنان عيوب، جايز است تصريح به نباشد االّ  از شر ممكن مسلمانان بر حذر داشتن

او را بشناسند؟  مردم ترسيد از ذكر فاجر كهفرمايد: آيا میمی )ص(اكرم رسول حضرت كه

 از او حذر كنند. ياد كنيد تا مردم تدر اوس آنچه فاجر را به

و  جواز غيبت از اسباب يكی به علنی مبادرت جهت به شدن سزاوار غيبت - ششم

 بدون كه دهند. همچو فاسقی نسبت گناهان يا مطلق خاص گناه او را به كه از اين باكیبی

 همان او به غيبت جايز است صورت اينو فجور تظاهر نمايد، در  فسق به پروا از مردم

او را از  غيبت از بزرگان ديگر. بعضی و ظلم فسق به نه متظاهر است كه و ظلمی فسق

حيا از  پردة فرمود: هر كه )ص(اكرم رسول حضرت كه خبر مشهوري اند بنا بهدانسته طاعات

از او  هرچه باب در اين نباشد، يعنی پردازد، او را غيبتی فسق خود اندازد و آشكارا به روي

 نيست.  در غيبت كنند، داخل فاش

 مذاهب پيشوايان و ذكر معايب آنان هضاّل و مقاالت فاسده اءو آر بدعت اهل ّ رد

 نورزند.  انحراف مستقيم از صراط ر شدهمتنّف و مذهبشان از ايشان مردم جايز است، تا باطله

 طريقی او گردد، به لقب و نقصی و عيب بد معروف وصفی به كسی هرگاه - هفتم

 لقب ذكر او بدان مقدور نباشد، جايز است صفت غير آن به مخاطب او براي شناسايی كه

 است.  اجتناب مكان، اولیا در صورت ولی

شود، بر كار  حدود و تعزيرات اثبات ايشان شهادت به كه جمعی هرگاه - هشتم

 آن همجاز است، خوا شهادت طريق به شرع امنزد حّك شوند، ذكر آن آگاه و فاحشی زشت

 لعان موجبات به زوجه شوهر را انتساب است روا گنهكار حاضر باشد يا غايب، همچنين

 شرع.  نزد حاكم

از  عاصی، يكی كنند و در غيبِت مشاهده گناهی دو نفر از شخصی هرگاه - نهم

ر هر نيست. زيرا ب بر آنان يادآوري، گناهی كند، از اين گناه ذكر آن آندو در حضور ديگري

 زيرا چه است اجتناب اولی رسد، ليكنظهور ن به ايشان زايد بر اطالع و امري بوده دو معلوم

 گردد.  عاصی آبروئیبی سبب گناه باشد و ذكر آن كرده فراموش از ايشان بسا يكی

 و متأسف كند و نادم توبه غيبت از گناه كه است فوري واجب كننده بر هر غيبت

 حفظ مال، چه از غصب است اشدّ  نیمع و اين است مردمان آبروي شود. زيرا غيبت، ريختن

 وبال دفع مجرد توبه به بوده الناس حق از اعظم غيبت مال. پس از حفظ است آبرو اهمّ 
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خاطر او را عفو  رضاي به شوندهتا غيبت نيست تحلّي جز درخواست اينشود، لذا چاره

 نمايد. 

او  براي كه آن لآمده: اّو دو حديث )ص(اكرم رسول از حضرت غيبت در كفارة

 حليت اياو كرده غيبت كه از كسی او طلبی. دوم آمرزش تعالی و از حق استغفار كنی

 حسنات درهم، آنگاه باشد و نه دينار در آن نه رسد كه روزي كه از آن خواهی، پيش

را بر  شوندهغيبت نباشد، سيئات اگر او را حسناتیدهند و  شوندهغيبت را به كنندهغيبت

 او بيفزايند.  سيئات

 كس آن به كنندهغيبت غيبِت كه آن اند: اولنموده چنين دو حديث اين بين جمع

و  او رسيده به غيبت كه آن ت. دوممانند مّي باشد يا ناممكن ممكن آن رسيدن نرسد، چه

 است.  خاطر او الزم و رضاي حليت طلب صورت ه، در اينگشت آزرده

 شريفه و عفو كند. در تفسير آيه عذر نموده قبول كه شوندهبر هر غيبت است سنت

 از جناب )ص(اكرم رسول حضرت كه آمده «جاِهلينَ الْ  َعنِ  ِرضْ ْعاَ  وَ  فِ ُعرْ ِبالْ  أُمرْ وَ  وَ َعفْ الْ  ُخذِ »

 بر تو ظلم را كه كسی عفو كنی امر فرموده تعالیحق عفو چيست؟ گفت پرسيد اين جبرئيل

 خويش ترا از بخشش كه كس آن به از تو بريده، و عطا كنی كه آن به كرده، و بپيوندي

 وارد شده، در وقحق كنندگانحالل ثواب بسيار در باب است. اخبار و احاديثنموده محروم

 خرد و بصيرت صاحبان «اللِ  َعَلی ُرهُ َفَاجْ  َلحَ َاصْ  َعفا وَ  َفَمنْ » هدايت وافی شريفة آيه باب اين

 است.  را كافی

نمايد،  را رعايت و تأسف و اظهار حزن لتذّل طريق در اعتذار، آدمی كه است الزم

 غيبت، فاحشه فاحشة به كه باشد، تا آن باطنی ندامت بدون مقصود او اظهار ورع كه آن نه

بپردازد و  شوندهغيبت حميده ذكر خصال به زمان بايد در بقيه نگردد. پس ضميمه هم نفاق

 گيرد.   در پيش و محبت دوستی طريق

 اسم را در عرف رچند آنچيز است، ه سه آن، در حقيقت و ملحقات غيبت توابع

 است:  خاصی

 زبان به او گفته، چه را دربارة آن كه كسی به غير است قول نقل و آن نميمه - اول

 غيبت بين جمع آن خاطر شود، فاعل كراهت باعث نقل آن كتابت. هرگاه يا به اشارت يا به

 است. كرده و نميمه
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و  «يم  ِبَنم اء  َمشّ  از  َهمّ »فرمايد می و تعالی خداوند تبارك چينیسخن و نميمه دربارة

بر  داللت «ُلَمَزة   ُهَمَزة   ِلُكل   ل  َويْ » شريفه و نيز آيه «َزنيم   ذِلكَ  دَ َبعْ  ُعت ل  »فرمايد می بعد از آن

 دارد.  امنّم وبال ِعَظم

فرمايد: نرود. و نيز می بهشت به چينفرمايد: سخنمی )ص(اكرم رسول حضرت

 ايشان مجالست به ترند و مردمخلق خوش هستند كه كسانی تعالیشما نزد حق تريندوست

 بين تردد كنند و چينیو سخن نميمه به شما نزد خدا آنانند كه ترينو مايلند؛ و دشمن راغب

 باشند.  عيبانبی جويیعيب مقاماندازند و در  مفارقت منمؤ برادران

تو  دربارة فالنی كند كه آيد و گزارش امینّم نزد كسی اند: هرگاهفرموده بزرگان

 است:  امر الزم شش مراعات كس گفت، بر آن و چنان چنين

و  است فاسق اماو نكند و او را راستگو نداند، زيرا نّم تصديق كه آن - اول

 مردود.  تششهاد

 نمايد.  كند و نصيحت و نهی منع او را از آن كه آن - دوم

با  دشمنی است و واجب خداست دشمن امگيرد، زيرا نمّ  او را دشمن كه آن - سوم

 خدا.  دشمنان

تا  بايد صبر كند نبرد بلكه منبرادر مؤ بد به او، گمان مجرد قول به كه آن - چهارم

 شود.  روشن حال حقيقت

 كند.  مبادرت و تجسس تفحص به ندارد كه را بر آن او انسان قول - پنجم

نشود.  نميمه ابارتك به كرد، خود نيز راضی منع او را از نميمه وقتی كه آن - ششم

 اعراض مقوله از اين نگويد. بايد انسان آورده از او سخن كه را نزد كسی امنّم سخن يعنی

 بپرهيزد.  آراسته، از رذايل اخالق مكارم خود را به جايز نداند، و نفس امنّم سرّ  اءافش نموده

 كرد. آن سخن نقل از كسی )ع(علی حضرت در خدمت مردي كه در اخبار آمده

باشد ترا  و اگر دروغ دارم باشد ترا دشمن كنم، اگر راست معنی اين فرمود تحقيق حضرت

 )ع(يا علی است؛ گفت مبذول هم آن كه انگارم و ناديده كنم اقاله كنم، و اگر خواهی مجازات

 اين مرتكب كه از كسی و عفو است و عقوبت عداوت مقام، فسخ در اين فرماي. اقاله اقاله

 شده.  معصيت قسم

 كه يو بعد از مالقات، او را از چيز رفت حكيمی زيارت به مردي اند كهآورده 

خيانت:  با سه ايآمده من زيارت به تحقيق فرمود به بود خبر داد. حكيم او گفته دربارة كسی

  وشـمرا مش ارغـف دل هـك آن - ی. دومـساخت دشمن من را بر دل منبرادر مؤ هـك آن -اول



  126                                                                                  سفر به کعبه جانان

 

 ساختی.  آلوده تهمت خود را به امين نفس كه آن - كردي. سوم

 هر كدام و به دو دشمن بين در آمد و شد است كه كسی ، يعنیذواللسانين - دوم

 وجهی به قسم خاطر او جويد. اين كند و رضاي زارشگ اوست طبع موافق را كه آنچه

 است.  ثالثه اقسام و بدترين ديگر نميمه وجه و به است غيبت

 خدا را كسی بندگان بدترين فرمايد: در روز قيامتمی )ص(اكرم رسول حضرت

 اين سخنان رود به گروه گروهی، و نزد آن سخنان آيد به نزد جماعتی كه خواهيد يافت

از  هريك آن صادر شود، از شنيدن نزاع از طرفين يكی موافقت به كه كالم اين جماعت. چه

 كه نيست راضی و رفيق مصاحب هيچ گردد، و چون و ناراحت داشته كراهت دو طرف

او سپرد، لذا  رضاي راهرود و  و محبت صداقت طريق طور مخفی او به با دشمن مصاحبش

 گردد.  او محسوب در شمار دشمنان فردي چنين

 كه است، چنان عذاب است، وعدة زبانو دو رويدو در سخن كه كسی براي

تعالی، نزد حق خاليق تريندشمن فرمايد: در روز قيامتمی )ص(اكرم رسول حضرت

د و خود بدارن را در سينه منمؤ برادران و دشمنی عداوت كه و متكبرانند و آنان دروغگويان

 پيمايند.  و تواضع خلقیخوش طريقه كنند، ظاهرًا مالقات با ايشان چون

باشد،  و دو زبان دو روي كه كسی است ايبنده فرمايد: بدمی )ع(باقر امام حضرت

برادر  آن هباو پردازد و اگر  غيبت كند و در غياب، به رويیگشاده مندر حضور با برادر مؤ

 . و خوار گرداند مبتال شود، او را شرمنده باليی به رسد، حسد برد و چون نعمتی

 است:  بر چند وجه بر انسان و دوروي زباندو معنی صدق كه بايد دانست

 كند.  نقل ديگري را به نزاع از طرفين هريك كالم كه آن - اول

 بدين بنمايد كه دو نفر است، و چنان ميان از دشمنی نيكو شمارد آنچه كه آن - دوم

 نكند.  نقل كالمی طرف هرچند از هيچ نيكو است بودن حال

 و مساعدت.  نصرت را به از طرفين كند هريك وعده كه آن - سوم

در  و دشمنی از گناه را بر آنچه از طرفين كند هريك تحسين كه آن - چهارم

و  گردد عيب غايب نمايد و چون در حضور تحسين كه اين احوال تريناوست، و زشت

 سازد.  را نيز ضميمه نفاق فاحشه، معصيت كند تا بدين سرزنش

 در دشمنی كه بر آن گفتنو يا ثنا است سزاوار است، سكوت متخاصمين بين آنچه

در حضور  كه ثنا همچنان باشد. اما اينمطهَّر می شرِع او مطابق دشمنی است، يعنی محق

 ظهور رسد.  نيز به با دشمنش شود، در رويارويی واقع محق
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 اللسانينذي وارد شود، داخل و قصد اصالح نيكويی به نزاع طرفين بين كسی اگر

از  صورت در اين باشد كه مطلوب و دشمنی عداوت آن رفع شرعًا كه اين شرط به نيست

شود،  دشمنی آتش نشاندنفرو سبب نيز گويد كه دروغی اگر در ميانه است. حتی طاعات

 او را دروغگو نشمرند.  شرعًا )ص(نبی قول مقتضاي و به است جايز

در حضور  كه دين و دشمنان امبا امرا و حّك آيا برخورد دوگانه گويد كه اگر كسی

و  از استمرار ظلم قلبی عميق و خشم غيظ واسطه به شوند و غائبانه و تحسين مدح

 است؟  نفاق و فاحشه نهی در گردند، داخل مذمت جورشان

 ايشان منياز و از تجاوز و ستامور بی اين از ورود به كه: اگر كسی است آن پاسخ

از قدر  زياده مال و يا كسب و مقام جاه برخورد دوگانه، حب آن و سبب است ايمن

 نيست.  بالو و از اثم خارج بوده نفاق از روي مجالست باشد، اين ضرورت

 كه روياند همچنانرا می در دل، نفاق جاه فرمايد: حبمی )ص(اكرم رسول حضرت

 داخل گوسفندي گله به كه گرسنه فرمايد: خطر دو گرگبزرگوار می را. و نيز آن سبزي آب

 مرد مسلمان.  دين به نسبت و مقام مال از خطر و ضرر حب شوند، كمتر است

بر  قوي احتمال از آن و در امتناع بوده ضرورتی به امبا امرا و حّك اگر همكاري

ست. ازيرا پرهيز از شر جايز  نيست مورد نهی صورت او باشد، در اين و ضرر به آسيب

او  شپرهيز از شر جهت به كه است كسی مردمان فرمايد: بدترينمی )ص(پيامبر خدا حضرت

 كنند.  و تواضع اكرامرا 

 وجهی به و هم است بزرگ و مهلكات خاصه اتاز محرّم هم كه حسد - سوم

از او پيدا  شديدي و ناراحتی گردد، كراهت مطلع غير اگر بر آن است، زيرا آن دل غيبت

 و حسد نمايد.  غيبت ميان حسود جمع كند؛ از اينرو شخص

ديگر  رذايل خاطر سپارد، درمان به را كامالا  شود و آن واقف معانی بر اين اگر كسی

 نطق به از حيوانات انسان فرق كند، داند كه انديشه اگر در كذب گردد. مثالا او آسان براي

نيست.  واقف آن به كه بر امري غير است نمودن از اظهار آن، آگاه و غرض است عقلی

 مقامی لتخّي آن گويی، داند كهكند در گزافه مقصود است. اگر انديشه اين منافی كذب ليكن

در  است، و ريا كذب فقر و احتياج بخل سبب در او وجود ندارد، و نيز دريابد كه كه است

آنها  شود، رفع آنها واقف را بشناسد و بر اسباب رذايل حقيقت چون است. پس و عمل قول

 گردد.   بر او آسان
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و  خطور و مرور خياالت محل بلكه نيست خالی هرگز از فكر و خيال آدمی دل

 از لطايف است ايلطيفه آدمی نشود. دل آن ملتفت انسان گاهی است، اگرچه افكار گوناگون

 ايمانند نشانه انسان افكار است. دل و جوالن خياالت تاز و تاخت ميدان پيوسته كه الهيه

بسيار بر  از نهرهاي آب كه است افكنند؛ حوضی آن و جوانب، تيرها به از اطراف كه است

وارد  مختلف و از آنها اشخاص شمار داشتهبی درهاي كه است ايشود؛ خانه جاري آن

 بگذرد.  آن از مقابل حّدبی هايو صورت شده نصب در مكانی كه است ايشوند؛ و آئينه

واطر خاز افكار و  فرموده: دو نوع )ص(اكرم رسول حقيقت، حضرت اين به در اشاره

امور خير و  بر عزم مشتمل است افكاري و آن َمَلك از جانب وارد شوند، يكی آدمی در دل

بر  مشتمل است خياالتی و آن شيطان از جانب واقعيه. ديگري حقةامور  قصد آنها و تصديق

 امور حقه.  و تكذيب امور فاسده عزم

 اند: دارد، دو قسم او را مشغول دل كه گذرد و افكاري خاطر انسان به آنچه

 آن.  آوردن جابر به است محرك فكر آدمی كه فعلی - اول

و مجرد  خيال محض آن، بلكه بر انجام نيست محرك فكر انسان كه فعلی - دوم

 آيد و بسا كه حاصل يا كدورتی صفايی آدمی از آنها در دل فكر و تصور است، اگر چه

 يسودمند، ديگر افكار حسنه است. يكی نيز دو قسم خير يا شر گردد. اين فعلی انجام سبب

 امور محال.  مانند تمناي و كاذبه فاسده خياالت

 است:  دو گونه قلبيه و خياالت خواطر نفسانيه كليه

 گويند.  را الهام آن خير كه بر عمل افكار محركه - اول

 نامند.  را وسوسه آن شر كه بر عمل محركه خياالت - دوم

امر،  ملك. در ابتداي از فيض اول است، و قسم اثر شيطان وسواس يعنی دوم قسم

نيست،  ترجيحی را بر ديگري يك و هيچ است طور تساوي دو اثر به اين را قابليت انسان

 و تقوي ورع يا مالزمت و هوس هوي متابعت واسطهبه برديگري آن و غلبه ظهور يكی بلكه

 است. 

با  يابد كه فرصتی و غضبی، شيطان شهوي قوة ايمقتض به انسان ميل هنگام به پس

 در دل فاسده و خياالت آثار ايشان، ظهور وسواس شود و از انواع لشگر خود وارد قلب

 شود، لشكر فرشتگان و تقوي ورع به نفس و ميل ذكر خدا كرده به توجه است. اما اگر دل

  پديدار گردد. در دل حسنه ، افكار و نياتايشان را فرا گيرند و از فيوضات دل
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 شد در خانة غالب شد و گير و دارند، اگر شيطان و آمد در دو لشكر، پيوسته اين

 را وطن گردد دل با جنود ماليك باز دارد. اگر غلبه مستقيم او را از طريق شده ساكن دل

شود مگر  يكديگر بسته شد به و آمد راه نگامه نهند؛ در آن اقامت در آنجا رحل خود نموده

 از آنجا بگذرد.  تعجيل در نهايت كه گاهی

 غالب و ديوان امداد نمايند، شياطين و غضب و شهوت فاسد و باطل اگر خياالت

 غالب يكگردد. اگر مال شيطانی خانه دل از زواياي سازند و هر زاويه آشيانه در دل شده

بيشتر  رسد. ليكن دل به تازه نوري از ايشان نمايند و هر لحظه اجالل نزول وند، در دلش

ز اخواهند قادرند،  كه تصرفی اند و هر نوعشده و مالك فرا گرفته را شياطين مردم هايدل

 افكنند.  و هالكت وسواس اودية را به آن اينرو صاحب

 اندك خود را گشايد، و به افتد زود جاي هرجا كه است، به از آتش شيطان چون

 اندك كه اين مجرّد خود را به كند و جاي توالد و تناسل سرعت يابد در نهايت كه ايمايه

ر ديگر پيدا شود. اگ هايآتش آن و جوانب نمايد و در اطراف وسيع يافت دل در خانة راهی

 چندين گناهی او رسد و از خيال خيال ها بهو راه دهد، شعب فاسدي خيال را به دل آدمی

 وسط حكم حسنه نگردد. چه، اخالق منتهی جايی ديگر متولد شود و هرگز به گناهان خيال

 از يكی بيش هر چيزي را. وسط و جوانب اطراف حكم رذيله را دارند و صفات و ميان

 اند. نهايتو بی ّ حدو جوانب، بی اطراف ولی نيست

و  از حدّ  راههو بی است يكی هر منزل به مقصود، و راه به است راهی هر ُخلق

 يكی ملك سوي و در به بيرون از حساب معبر شيطان سوي به درهاي حصر متجاوز. پس

 همجيد نيز ب بيشتر و آسانتر است. در قرآن آن باشد، غلبة بيش آن راه كه است، و لشكري

َتتَِّبُعوا  ال وَ  هُ َفاتَِّبُعو َتقيمًاُمسْ  اطیا ِصرهذ َانَّ  وَ »فرمايد می آنجا كه شده تصريح مطلب اين

 . «َسبيِلهِ  َعنْ  ْ ِبُكم َفَتَفرَّقَ  الس ُبلَ 

 راه فرمودند اين كشيده خود خطی اصحاب براي )ص(اكرم رسول حضرت روزي

 هايیراه خطوط فرمودند اين بسيار كشيده خطوط و راست از چپ خداست. بعد از آن

 راه ناختنخواند. با وجود اينها شخود می را به آدمی نشسته شيطانی هر راه به هستند كه

 مسدود است است فرشتگان راه كه است، و دري ذقحا راهنماي به و محتاج مشكل راست

 ِعباَدكَ  الّ اِ  َمعينَ َاجْ  ْ ِوَينَُّهمغْ َُاُ لَ  ِتكَ َفِبِعزَّ » گفت شيطان اطمينان اين مفتوح، به شيطان و درهاي

 بگشايد. را  بسته باز را ببندد و در پنهان درهاي كه است بر انسان. «َلصينَ خْ مُ الْ  ُهمُ ِمنْ 
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ود را نمايد و لشكر خ را مشتبه و باطل حق كرده تلبيس ملعون اين بسا باشد كه

 آن و عاقبت عظيم شيطانی افكند. ضرر وساوس مهلكه را به پوشاند تا آدمی ملك لباس

 دل باطل به است. ميل بسيار سخت حق سوي به ميل ليكن آسان باطل به است. ميل وخيم

 راست راه گردد. پيدا كردن و كدورت افسردگی را باعث و نفس و ظلمت تيرگی را سبب

 است.  و روشن واضح كس بر همه كه باطل هايراه خالف به است مشكل

 و كيفيت و خدعه و شيطنت مكر و حيله هايراه كردن در پيدا آدمی خيال اغلب

 و دفع با دشمنان منازعه خود مشغول در دل است. هميشه لذات به و نيل شهوات به وصول

و  تنبيه را مشغول خويش دل كرده دوستان و عداوت مخالفت فرضِ  است. بسا كه آنان

 را سياه دل كه خياالتی نمايد به خود را صرف ند. روز و شبك ايشان و جوابگويی مجازات

 نمايد.  و دنيا را تباه و دين

 و كدورت ظلمت يا غير آن، در پيدايش امور مباح دربارة چه فاسده خياالت جميع

امور  در لنيستند: بر تخي بر آنها، يكسان عذاب  و وقوع معصيت مشتركند، اما در صدق دل

 دل و خطور در د تخيلو در امور غير مشروع، مجّر نيست گناهی و تفكر در آنها مطلقًا مباح

 تعلق از اختيار امر بيرون به زيرا تكليف نيست و مجازاتی عقاب اختيار باشد، باز هماگر بی

 مصمم آن بر انجامسازد و  تخيل خود را مشغول قصد و اختيار دل نگيرد. اما اگر از روي

 شخص نينچميسر بود نكردم،  كه موقع را در فالن گناه چرا فالن خورد كه باشد، يا تأسف

 مانعی شده فعلی انجام به مصمم اگر كسی است است؛ همچنين و سزاوار عذاب عاصی

 كند، گناهی خدا ترك از انجام، از خوف قبل نمايد ولی اگر عزم دهد و نكند، ليكن روي

 نويسند.  بر او حسنه بلكه نداشته

را  و شهويه و غضبيه واهمه كند و قوةمی گردش انسان در بدن مانند خون شيطان

 عاليق ريشه كه نمانند مگر كسانی محفوظ شيطان آورد. از وسوسهمی در حركت وسوسه به

ساير  و هموم است، خياالت يكی كه مستقيم غير از فكر راه و به كنده دل را از زمين دنيويه

خدا  خالص بندگان از جمله خدا سپارند؛ آنان كنند و خود را به خود بيرون را از دل طرق

 . «َلصينَ خْ مُ الْ  ُهمُ ِمنْ  ِعباَدكَ  الّ اِ » را استثنا كرده ايشان شيطان هستند كه

مانند هوا در  را فرا گرفته آن و همه است و سيال جاري در بدن نمانند خو شيطان

را با چيز ديگر پر سازد.  نمايد نتواند مگر آن را از هوا خالی خواهد ظرفی قدح. اگر كسی

 از امور دينی ياد خدا و فكر امري به را مشغول اگر آن كه است نيز چنين دل ظرف پس

 راه دل به شيطان دم ماَند، در آن از خدا غافل كه هر لحظه شود و ااّل بسته انشيط كند، راه
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 َعنْ  شُ َيعْ  َمنْ  وَ » خود فرموده كريم در كتاب خداوند متعال كه كند، چنان يابد و وسوسه

 . «َقرين   َلهُ  َفُهوَ  طانًاَشيْ  َلهُ  ضْ ُنَقي   منِ الرَّحْ  رِ ِذكْ 

 امر است:  سه به شيطان وساوس قطعی عالج

 ملكات و اصول ذميمه صفات رئوس كه در دل شيطان عظيم هايراه ّ سد - اول

 هدنّي دنياي و محبت و حسد، كبر و عداوت، بيم و غضب، حرص است، مانند شهوت رذيله

 وسوسه د شدهرا باز بيند، وار آن چون كه شيطان براي است از اينها دري و مانند آن. هريك

 پنهانی.  هايعبور از راه شكل به گاهیها وارد نتواند شد مگر گاهراه بعد از سدّ  كند، ولی

و  فاضله است، از اخالق فوق اضداد صفات كه با صفاتی در ملك گشودن - دوم

 و عبادت.  بر تقوي و مواظبت و طاعت ورع و همرهی شريفه صفات

شيطان.  عظيم ابواب بعد از سدّ  و زبان در دل انذكر خداوند منّ  به اشتغال - سوم

 پنهانی هاياز راه گاهیگاه گردد، ولی تمام دل او از مملكت و تصرف سلطه گرچه بدينسان

از  و در بعضی خود پيدا كرده يبرا راهی تدريج نشود، به ياد خدا دفع به گذر كند و چون

 گزيند.  و مسكن مأوي دل زواياي

 سدّ  بدون دارد، ليكن شيطان وسواس تأثير بسيار در دفع گرچه ذكر خدا در دل

 باز ذكر مترّت ايفايده از خود، چندان هدنّي دنياي و عالقة ذميمه صفات او و دفع ابواب

 از نهرهاي كه گردد. مانند حوضی داخل از آن شود زياده ياد خدا دفع به نشود، زيرا هرچه

 ّ تا سد ريزد، كه را بيرون آن كوچكی خواهد با ظرف وارد شود و كسی گنديده بسيار آب

از نهرها  برابر آن ريزد چندين بيرون كه از آب نتواند كرد. چه، هر ظرفی آب نكند منع راه

 مملو كند.  متعفن را از آب و حوض شده داخل

با انوار  و دل و هوس، پاك هوي از شوائب نفس ظاهر گردد كه ذكر هنگامی فايدة

 است، ذكر قلبی و خواطر نفسانی شيطانی وساوس دافع كه شود. ذكري تابناك و تقوي ورع

شود،  جمع با ذكر زبانی ياد خدا. اگر ذكر قلبی به است دل ساختن مشغول آن كه است

 از ثواب خالی تنهايی به گرچه ثرتر است. ذكر زبانیمؤ شيطان بيشتر و در دفع آن فايدة

 او نتواند.  وساوس و دفع با شيطان مقابله نيست، ولی

عظيم، كليد  بس است ايمرتبه ولیاست،  و مشكل صعب گرچه شيطان ابواب سدّ 

جند  ذكر خدا و نزول محل صورت، دل در اين است. چه مرادات ابواب و مفتاح سعادات

 به ياد خدا انس از دوام شود. آنگاه بر او گشوده فيض از عالم معارف گردد، و ابواب ماليك

 از او زايل و اوهام شكوك سبب، ظلمات آيد و بدين او حاصل لقاي او و از انس، شوق
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 َمِئن  َتطْ  اللِ  رِ ِبِذكْ  الاَ » فرموده خداوند متعال كه رسد. چنان اطمينان مقام به گردد و نفس

 رسد.  اطمينان مرتبه ها بهياد خدا دل سبب به «ُقُلوبُ الْ 

و  رذيله از صفات نفس هبر تخلي است موقوف شيطان وساوس از چنگ خالصی

را صفا و  و تحليه، نفس بر ذكر خدا. زيرا بعد از تخليه و مواظبت حسنه با صفات آن تحلية

ماند و بر  ديگر مصون قواي يابد و از كشاكش تیو قّو تسلط عاقله آيد و قوة حاصل بهجتی

آنها را  كه كند، چنان را ضبط لهو متخّي واهمه قوة گردد و عنان و غالب ساير قوا مستولی

 آن . بعد ازخواهند نتوانند رفت كه هر وادي نباشد و به تصرفی عاقله قوة امر و نهی بدون

 و انقياد قوة اطاعت را ملكه دو قوه رسيد، اين ملكه مرتبه مكرر شد و به حاالت اين كه

و  دهغير از خواطر محمو ايستند و به باز و اضطراب يگردآيد و از هرزه حاصل عاقله

لشكر  بين مقام، نزاع شود. در اين عاقله منقاد قوة خطور نكند و نفس از دل پسنديده

در آنجا  بالمنازع و لشكر فرشتگان شده شيطان ابواب ّ سد برطرف، بلكه و شياطين فرشتگان

 استقرار يابد.  اطمينان در كمال قرار گيرند و نفس

 از محتويات است و مملو فكري از مجموعه و ضمير او پر است آدمی اندرون آري

 شود. اينمی او جمع در باطن زندگی و دوران در اثر مرور زمان كه و صور نفسانی ذهنی

كار  اماو را بر انج شده یآدم و تهييج خود منشأ تحريك و انباشته، در موقع متراكم محتويات

ضمير  دو قسمت به ضمير آدمی سازد. از اينرو از نظر روانشناسیروا يا ناروا مأمور می

و  داشته دو ضمير را در نظر اين هميشه شود. اسالممی تقسيم و ضمير ناخودآگاه خودآگاه

 است. كرده خود را در آنها پياده تربيتی اساس

 نداي و به تعهد كن خويش خود آي، با خداي و به خود را بشناس سالك اي پس

 و صفات و از قيد و بند غرايز نفسانی خدا بشتاب سوي ده. به مثبت خپاس اخالقيت وجدان

پرواز كن.     ايمان و پر بگشا و در آسمان پيوند، بال پاك مردان خود را آزاد ساز و به رذيله



 
 
 

 فصل سوم
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و  پايه كه آن جهت گويند به شود، اصولمی از مبدأ تا مقصد عارض را كه احواالتی

مقصود  و كعبه قلب منزل نكند، به را طی مراحل تا اين امورند و سالك اين سلوك اساس

 و يقين.  امور عبارتند از: ارادت، شوق، محبت، معرفت نخواهد رسيد. آن

 كه و هر كسی آنهاست قلبی اختالفات حسب به حق راه سالكين درجات اختالف

 بيگانه ارادت، اخراج اول تر خواهد بود. مرتبةاو عالی او باالتر باشد، مقامات قلبی درجات

اد مگر با انقي نيست ممكن خانه از اين بيگانه است. اخراج حقيقی و محبوب دوست از خانة

 گردد. می تخليه از بيگانه سالك دل مقام در اين كه شرعيه اتاز دستور

 چيز است:  سازد، سهدور می تعالی را از حق بندگان اند: آنچهفرموده بزرگان

 در ارادت.  صدق قلت - 1

 طريقت.  به جهل - 2

 بوالهوس.  گفتار علماي - 3

باشد و پنهان،  نامعلوم و راه باشد و محجوب در پرده مطلوب چون كه بايد بدانيم

تحير آشكار نشود، مريد م هويدا نگردد و اگر حق و واقعيت وجود آيد، حق به اختالف

 گردد. 

 است:  و ضروري الزم خصيصه مريد را هفت كه بايد بدانيم

 در ارادت.  و راستی صدق - اول

 كردار. زشت از همنشينان است جستن دوري آن طاعت، و نشانة به توسل - دوم

 نفس.  آفات دريافت آن، استكشاف و نشانة خويش نفس حال به معرفت - سوم

 ديگران. به نسبت استاد است ديدن او برتر و نشانة با استاد الهی مجالست - چهارم

  اعمال و در انجام را دريافتن طاعت و شيرينی حالوت و بدان نصوح توبة - پنجم

 و زهد و هوس هوي اسباب براندازي آن پايدار و استوار گشتن، و نشانة الهی

 است.  و راغب مايل بدان نفس در آنچه ورزي
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 حالل.  و ارتزاق كسب - ششم

 اين رساند، و نشانة ياري اعمال مريد را بر انجام كه صالح و پاك همنشين - هفتم

 و ستم.  گناه از انجام نمودن و نهی و تقوي بّر او بر انجام و ياري همنشين، معاونت گونه

نگردد و  هفت، راست اين جز به و ارادت است ارادت خصيصه، پايه هفت اين

 نگيرد.  قوام

ر ميس لقاء اءرج بدون حق لقاء و البته حق لقاء سوي به است روح شوق، حركت

 در سلوك كه بود و چندان ضروري را بعد از اشتداد ارادت، وجود شوق شود. سالكنمی

خود و  خود را بين هستی كه يحد او بيشتر خواهد شد تا به كند، اشتياق بيشتر ترقی

  بيند. خود حجاب محبوب

 كه است و عشق و اشتياق و عالقه و رغبت باطنی، ميل بزرگ هاياز نعمت آري

و عشق،  است. ميل، رغبت، عالقه، اشتياق ايرا مرتبه با يكديگر هر يكی ارتباط در عين

 هريك فقدان او مفيد و خير باشد. البته براي كه امري سوي به انسان از كشش است عبارت

 است.  عظمايی باشد، نعمت الهی كه از اينها نيز در صورتی

 شهود است، ولی آنها قابل و آثار و خواص ظاهري هاياز نعمت بسياري گرچه

پذير امكان دل بصيرت باطنی، به هاينعمت مشاهدة خصوص و به نعم اين كماليه ادراك

 واالي هايتوانند نعمتمی رسانيده كمال را به دل صيرتب آنانند كه حقيقی است. رهروان

و  و عالقه و رغبت ميل داراي هستند كه طالبينی نمايند. آنان را مشاهده و ظاهري باطنی

 ره جانان سر منزل دل، به قدوم آيند و به حقايق استقبال به دل قدوم بوده، به وافري اشتياق

 . سپارند

 امري او را در هيچ شود و غير رضاي منضم حق رضاي بايد به سالك و ميل ارادت

بايد  سالك نفس. بلكه حظّ  به بنگرد نه حق رضاي به و افعال اقوال ننمايد و در جميع طلب

 او خواست سازد تا خواست محو و متالشی حق و رضاي خود را در اراده و رضاي اراده

 سير رجوعی كه بر آن است نيز اشاره «َمرِضيَّةا  اِضَيةا ر كِ َرب   ِالی ِجعیِارْ » خدا باشد. فرمان

در  من ارادة كه خواهم اهی؟ فرمود: آنخومی پرسيدند چه رضاست. از عارفی به مشروط

 مراد خدا باشد.  محو شود تا مراد من الل ارادة

عالی،  همت داشتن نپذيرد و الزمة امكان علو همت بدون مقام اين حصول

 اجتماعی، شناخت محيط وضع به قناعت قوي، عدم از حقايق، ارادة هدفداري و برخورداري

پذير و امكان دو پديدة شخصيت، تفسير منطقی و عناصر سازندة باطنی نيروهاي
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 زودگذر كه لذات و ارزيابی لذايذ دنيوي از امواج ناپذير، صبر و شكيبايی، برتر رفتنامكان

 است.  خويشتن روزانة و محاسبة موازنه كند، و باالخرهمی را در خود خالصه زندگی

بوده،  ها الزمسختی و تحمل مجاهدت، رياضت راه در اين ند كهبايد بدا سالك

عبور  و خطرات موانع اين بتواند او را از همه كه اياست. تنها وسيله نيز در پيش خطراتی

گرداند،  نايل مقام او را بدين نموده را شيرين و تلخی ها را آسان، درد را لذتدهد، سختی

 است.  عشق

 مقام به وجود نيايد، عشق به در سالكی عالمت تا آن كه است را عالمتی عاشق

باشد.  معشوق فرمان و منقاد محض مطيع عاشق كه است آن عشق نرسد. عالمت تحقق

 َفاتَِّبُعونی اللَ  ُتِحب ونَ  ُتمْ ُكنْ  ِانْ  ُقلْ »در نيايد  تحقق مقام به معشوق، عشق از فرمان پيروي بدون

كنيد تا خدا  پيروي ورزيد از منمی خدا عشق بگو اگر به آنان به من حبيب اي: «اللُ  ُكمُ ِببْ ُيحْ 

درآيد  ترنم بتابد و به دل در كانون نور عشق خود برخوردار فرمايد. آنگاه شما را از محبت

گويا و  ذكرت را به زبانم روردگاراپ: «ُمَتيَّمًا كَ ِبُحب   بیَقلْ  وَ  جًاَلهِ  ِركَ ِبِذكْ  ِلسانی َعلاْجوَ » كه

 قرار فرما. بی را در عشقت قلبم

 حيوانی هايدر جاذبه كه با روانی است و محبت عشق داراي را كه روانی آيا آن

 تفسير نمود؟ روح و مبانی اصول با يك توانمی نهاده و محبت را عشق و نامش فرو رفته

 آن احلخود را دريابد و مر صعود تكاملی است، بايد طريق حيات عالی حقيقت كه انسانی

در  با آن بشري مسائل همه كه است انسانی حيات، روح نمايد زيرا محور حقيقی را طی

 است.  ارتباط

 معرفت مراتب كه را سزاست او كسی هدرگا خدا و محبوبين از فرمان پيروي اين

 ِالی الطَّريقُ  فَ َكيْ  اللِ  يا َرُسولَ  َفقالَ  اللِ  َرُسولِ  َعلی َرُجل   َدَخلَ »رساند  كمال خود را به نفس

 كه است نيست، اين ممكن پيروي نفس معرفت بدون. «سِ النَّفْ  ِرَفةُ َمعْ  َفقالَ  َحق  الْ  ِرَفةِ َمعْ 

 . «الَمعاِرفِ  َفعُ َانْ  سِ النَّفْ  ِرَفةُ َمعْ »فرمود  متقيان موالي حضرت

در  ايمسئله پذير نيست، زيرا هيچامكان و تصفيه تزكيه نيز بدون نفس معرفت

در كار باشد،  انسان پاي نباشد، و آنجا كه انسان به مرتبط نشود كه يافت بينیقلمرو جهان

و  ها و معلوماتآگاهی نيست. آن ممكن و تصفيه تزكيه ها بدونبستاز بن روح نجات

يرا را ندارند، ز روح رهبري اند، توانايیقرار گرفته خود طبيعی در استخدام ها كهدريافت

ير ود در ساو با ابعاد محد ساده در شكل كه است عیتر از خود طبييافته تكامل حقيقتی روح

 نيز وجود دارد.  حيوانات
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 الهی را بايد از خدا خواستار شد. اما ياري رفيع و مقام عظمی نعمت اين حصول

و  و تصعيد برآيد خود در صدد معرفت انسان كه است و تصعيد روح، موقعی در معرفت

را  نيز آن خداوندي خير قرار گرفت، ارادة به در مسير سبقت اراده چوننمايد.  جدي ارادة

 رساند. ثمر می به

 و سالكان مريدان جميع به عرفا خطاب حضرات تمام كه كن توجه دوست اي

 متصف الهی چند صفت بايد به در آغاز راه گويند: اگر مرد راهیاند و میگفته طريقت

صدق، توكل، صبر،  از جمله گردي آتش او َانِگشت و دستگيري شيخ وجدان تا براي گردي

 يك هيچ كه سالكی و َسَهر است. آن موارد، عزلت، صمت، جوع و در بعضی عزيمت، يقين

 و بوالهوسانه است وصال خواهان كه است را در خود نپرورانده، هوسرانی اوصاف از اين

 است.  ستار گوهر حقيقتخوا

را  اوصاف و از خود آغاز نما. در ابتدا اين در نزن در و آن اين جهتبی سالك اي

 بد و مراتكرد و زهر هجر اثر نمو گل درد فراق كه كن. آنگاه راه و طی ده در خود پرورش

خود  مالخواهد آمد و ج ماندارو و در با شيشه راه رسيد، طبيب كمال به سوز و گداز دل

وجود  جمال، به عاشقين كشد و تماممی ناز تو را هم كه نماياند و بدانبر تو می پردهرا بی

 شوند. می مبتهج و مريدي سالكی چنين

و  شيخ است، يافتن و ضروري الزم حق طريق بر سالك كه قدمی و نخستين اولين

حيد، رساند و در تو انجام را به گانه نه اعمال استاد بايد آن دريافتن و براي استاد است

 عمل و پنج را در ظاهر مقرر سازد گانه نه از اعمال چهار عمل استوار و پايدار گردد. پس

 استوار گرداند.  آنها را در باطن

ار، ند و تأثيرگذفاعل و عزلت است. جوع و عزلت ظاهري، جوع، سهر، صمت اعمال

با  سخن موارد، ترك اند و تأثيرپذير. اما مراد از صمت، در بعضیمنفعل و سهر و صمت

 كه نطق است، مگر آن لسانی از نطق جلوگيري براي دل مو تكّل ذكر قلبی به و اشتغال مردم

جوع،  بيفزاي. البته قلبیبر ذكر  لسانی با صمت گردانيده، پس و واجب الزم تعالی خداي

 را.  دارد و عزلت، صمت دنبال سهر را به

 نه اعمال است. اين و يقين و صبر و عزيمت و توكل باطنی، صدق عمل اما پنج

 است.  اعمال اين مجموعة گيرد و طريقترا در بر می خيرات و همة خير است هاتاّم گانه

 خويش او از ارادة امور براي با مهيا شدن كه است مراد، كسی كه بدان سالك اي

گذرد و می و رنج مشقت بدون و مقامات و نيز از رسوم شده تعالیحق و مجذوب گسسته
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امور بر  هايها و سختیدارد، دشواري كه و آرامشی و شيرينی با خوشی كند، بلكهتجاوز می

 گذرد. میگردد و می او آسان

 از آن فادهكند تا با استرا مهيا می مراد اموري براي حق اقدس ديگر، ذات عبارت به

 شخصی به اللاهل برد. مريد نزد محققين از شدايد لذت گردد، بلكه امور شدايد بر او آسان

 دوستی و براي گزيدهخدا را بر و درگاه برداشته خدا قدم سوي به فقط شود كهمی اطالق

 نمايد.   او تالش خدا و خشنودي

و بالغت،  فصاحت در مقام نيست، ولی تفاوتی و ارادت اراده بين ظاهرًا گرچه

 باشد.  رسيده و تحقق فعليت مقام به كه است اياراده آن ارادت

با  مردان و اراده عزم قطع را ياراي آلتی آرزوهاست. هيچو كليد  رمز نجات اراده

را  بلند و محكم هايمردان، كوه فرمايد: ارادةمی )ع(علی حضرت الموالینيست. مولی همت

 كند.  را قطع الهی مردان تواند ارادةچيز نمی هيچ كند ولیمی از جاي

 و فداكاري معنويت را درس از آن، انسان حاصل و نتايج رموز اراده به آشنا شدن

 آورد. بار می به نفس به و متكی او را مبارز، با وجدان، با ايمان، متوكل آموخته

 ها و بهبلندتر از كوه و همتی عزم دهد بهمی تحويل جامعه به مردانی اراده مكتب

جهان،  و ناماليمات حوادث سخت بادهايتند ها و درياها كهبزرگتر از اقيانوس روحی

 آنان و ايستادگی شهامت تواند بر كاخآنها ندارد و نمی و استقامت ثبات اركان نفوذ به ياراي

 وارد آورد.  حق، تزلزلی در راه

 و متانت بردباري روح آمدها را بهپيش سهمگين و امواج با اراده، تالطم مردان

 و ناكامی و از نامرادي و گرفتاري نشده، از رنج دهند. هرگز از روزگار دلتنگمی كينتس

 و افغان و شيون دوستان پيش دانند ناليدنبرند. زيرا مینمی شكايت و بيگانگان دوستان پيش

و  نزهرآگي بخنداهتزاز آورد يا ل را به دوستان دردناك دل تارهاي كه جز آن و آن نزد اين

ندارد.  ايتيجهوادار كند، ن شماتت را به بنشاند و آنان دشمنان و زبان بر لب نيشخند آتشين

 حل مشكلی اميد و انتظار واهی به و نشستن و زاري و گريه سرايیاز نوحه واقفند كه آنان

 سست و عفريت را شكست شكالتو م موانع سّد اراده نيروي نشود. بايد كار كرد و به

 گردد.  حاصل موفقيت سر بريد تا كمال اراده كبوتر زيباي را پيش و اهمال عنصري

  انسان فعاليت سجايا و اساس اركان برگيرد كه خويش از جمال حقيقت، پرده زمانی
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 و فضيلتی را مزيتی زندگی وگرنهگردد  ريزياست، پی حقيقت آستان مقبول كه ايبا اراده 

خود را از  است، مقدمات و كماالت خيرات آغاز و بنياد همه كه اراده اين نباشد. تحرك

 طلبانحق با عظمت بر وجود آن، كاروان دليل گيرد، و بهترينمی پاك و فطرت سليم عقل

 است.  بشري تاريخ يافتهرشد

در اثر  در انسان، كه و استعداد آن زمينه فقدان جهت به نه رادها اين تحرك عدم

 است آنها اين همة جامع و تلقينات، كه التتخّي و اقسام انواع از جمله است موانعی پيدايش

 بس است زيرا هر دو كاري نيست او عملی و تصعيد براي معرفت نمايد كه گمان انسان كه

 ار. دشو

گذر از  و در حين در مسير زندگی آدمی و امكانات قدرت به اما از توجه

 اگر بشر به برد كه پی تواننمود، میمی در آغاز غير ممكن كه العبوريصعب هايسنگالخ

 و مطرح حريف و حذف و مقام سود و لذت كسب براي امكانات همه آن صرف جاي

 به بود، بلكه تنها كافی برد، نهكار می آنها به به و عمل حقايق را در تحصيل آن خود، كردن

 تجويز دروغ مورد نياز براي امكانات كه يافت. چنانمی دست هم چشمگيري هايموفقيت

 اسقي لامور تصنعی، قاب و انجام توجيهات با انواع واقعيات كردن و دگرگون و ستمگري

 آنها الزم به ها و عملشناخت يا تحصيل عدالت اجراي براي كه امكاناتی با صرف نيست

 شود. می

 دو پديدة عالی، تفسير منطقی و همت اراده تحقق مهم از شرايط يكی بنابراين

 روشن بر سالك الا كام دو پديده اين حقيقی ناپذير است. اگر معانیپذير و امكانامكان متقابل

 . مقصد و مقصود رسد خود نسنجد، نتواند به و توانايی نشود و اينها را با قدرت

 مقدور است از آن مثبت آيا اخذ نتايج بايد تفكر نمود كه هر امري به از اقدام پيش

و  با وجود توانايی انسان كند: گاه اشتباه آن مقابل پذير را با نقطةامكان است ممكن يا نه، چه

 ناتوان یبردارد، خود را بس ثريمؤ هايگام هدف به نيل تواند در راهمی با آن كه قدرتی

و ناتوانی،  با وجود ضعف باز دارد. و گاه عجز او را از فعاليت احساس پندارد و همين

و ناچيز  كم او بسی امر توانايی آن نجاما در قبال كه تصور نمايد، در حالی را شدنی نشدنی

 ر ايناو خواهد شد. د هايها و فعاليتهمت هدر رفتن سبب باب تفكر در اين باشد. عدم

 خواهد شد.  مغلوب بيفزايد وگرنه خويش توانايی بر مراتب كه بر اوست مقام

و  اجتماع محيط، ناسازگاري يمانند ناهنجار است ذاتی برون ديگر، موانع موانع

  ال» دور استـمق مختلفی نيز با وسايل مشكالت اين حل هـازنده، كـس و تربيت تعليم فقدان
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 .  «َعهاُوسْ  الّ اِ  سًاَنفْ  اللُ  فُ ُيَكل  

 هدف دربارة شناسند، سخنانشاننمی هستی براي مبدأيی كه ظاهري متفكران

 ورند كهغوطه در ابهامات چنان كند. اينانتجاوز نمی اساسبی مفاهيم عده از يك زندگی

و  ارانندارند. اما هشي روحی و فضايل كماالت فرا گرفتن ها را بهانسان توصيه امكان

 دهند. می سوق متعالی هدف سوي ها را بهانسان اتصاالا  دالنصاحب

 سوي به حركت را براي زده، مردم نهيب در موارد بسياري )ع(منيناميرالمؤ حضرت

است، بكوشيد  شما نهايتی براي: «َنهاَيِتُكمْ  َتُهوا ِالیَفانْ  َنهاَيةا  َلُكمْ  ِانَّ »داد واال هشدار می هدف

را از  همگان كه نيست زمانی نهايت، پايان خود برسانيد. مقصود از اين نهايت را به خويشتن

 حيات واالي هدف به نيل در جهت منظور تالش نخواهد بود، بلكه گريزي بدان رسيدن

 َلمْ  تَ ِجئْ  نَ َايْ  ِمنْ  َلمْ َتعْ  ْ َلم ِانْ » فرموده بيان نرا چني شناسیهدف كلی بزرگوار قانون است. آن

 روي. كجا می به دانست اي، نخواهیاز كجا آمده كه دانیاگر نمی: «َهبُ َتذْ  نَ َايْ  ِالی َلمْ َتعْ 

 داند چهمی در هر لحظه كه برخوردار است عالی روشنايی هدفدار از چنان انسان

 او را نشان شايسته موقعيت زندگيش كشتی نمايقطب رود، گويیكجا می و به كندمی

ور غوطه نخواهد شد، چرا كه شناخته حيات بعد روحی، حقيقت فعليت دهد. اما بدونمی

 برايش پديده و فهم بر او شده، درك پديده آن احاطة مادي، سبب پديدة در يك شدن

او  خود را نيز به حقيقی قيافه پديده آن است. حتی كلی قانون يك باشد و اينمقدور نمی

 نمودي آنان«: ياالد نْ  َحيوةِ الْ  ِمنَ  ظاِهرًا َلُمونَ َيعْ » شريفه آيه معنی است نخواهد داد، اين نشان

 دانند. دنيا را می از حيات

 كه یمقصود رسد. آيا روان بكوشد تا به جان صفاي مراتب بايد در افزايش سالك

 از خود نشان ذاتی و حركت است و اجتماعی محيطی و عوامل ارثی مقتضيات تسليم

را  و قلمرو حيات انداخته فعاليت خود را به ذاتی درون نيروهاي كه روانی دهد، با آننمی

 . «اِترَخيْ وا الْ َتِبقُ يها َفاسْ ُمَولّ  ُهوَ  َهة  ِوجْ  ِلُكل  »است؟  يكی قرار داده خيرات مسابقه ميدان

است،  جبري از خود در حركت خارج با عامل بدن طبيعی در گهوارة كه آيا جانی 

از  استعداد وپيگير و مستمر پرداخته، صدها بعد  تكاپوي و به رها شده از آن كه جان با آن

 است؟  دهد، يكسانمی خود نشان
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 است؟ مسلمًا جامد يكی ونراكد در در پويا با انديشه در روان متحرك آيا انديشه

هر چند  روان وگرنه در خيرات، ارزشمند است و مسابقه و تكاپو در مسير كمال تحرك اين

 است ايپرنده و پر زدن و بال مانند تحرك الهی گيريجهت و پويا باشد، بدون متحرك هم

جز  كه در صورتی ها پيمودهافتمس كند كهمی شده، او گمان زنجير بسته به پايش كه

 است. نداده انجام زنجير، كاري هايحلقه در پيرامون درجازدن

 دهد، نيرويتأثير خود قرار می را تحت روانی مختلف سطوح غرايز كه جوشش

 از سود حاصله كه طوري اندازد بهرا از كار می سنجحقيقت و تفكر و ساير نيروهاي تعقل

با  توأم محدود همواره سود و لذت كند! چنينمی تلقی حيات اصلی غرايز را تفسير كنندة آن

غرايز و  در ارزيابی انسان كه است از آن آنها مانع بودن چشمگير است، ولی خساراتی

 عنوان را بهمحدود  هايشناخت اگر اين گيرد. انسان در پيش منطقی آنها راه هايفعاليت

 فريبد. را می دهد، جامعه تحويل جامعه به شايسته معرفتی

 زرق به و دلخوشی حيات عالی حقيقت شدن ها جز گمروزيسيه همه اصلی علت

 تاكنون كه بر اين بشر، عالوه ظاهري هايپيشرفت همه دنيا چيز ديگر نيست. اين و برق

 است. افزوده را نيز بر آن ديگري نكرده، دردهاي را درمان جامعه باطنی از دردهاي دردي

ا بنخواهد شد. اما  شناخته انسانی حيات ُبعد روحی، حقيقت فعليت بدون آري

را  و مسير و مقصد تواند مبدأ حركتمی يابد كهمی روشنايی چنان آن، حيات شكوفايی

حواس، با  ها از راهبا تاريكی آميخته هايها و شناختمعرفت ههم نمايد. آنگاه تعيين

بعد  دهد، چهمی خود را انجام كار منطقی شده انسانی، استخدام در حيات صحيح ارزيابی

آنها  اندازد و از فريبكاريمی انسان و معارف معلومات بر همه عام روشنايی يك روحی

 كند. می جلوگيري

 و معنوي و باطنی، مادي ظاهري هايبر آگاهی و تصفيه تزكيه واسطه بايد به انسان

 همه است ممكن درونی تاريك نقطة وجود يك را بپذيرد كه حقيقت اينبيفزايد و  خويش

 و در توان نبوده كار آسانی الهی قانون اين رعايت البته گرداند. او را مختل باطنی نيروهاي

 تاريك و وجود نقاط آگاهی نقص علت نبايد به مشكل، سالك اين نيست. در قبال هر كسی

 روشنايی بايد از آن نقيصه اين جبران براي ورزد، بلكه امتناع در مسير حق بسيار، از حركت

 ها و افزايشتاريكی تقليل را بنمايد و در دارد، حداكثر استفاده سراغ در خويشتن محدود كه

 بكوشد.  روشنايی مراتب

  هـو يا شب است وريـيا حض یـروان ايـهبا فعاليت انـانس اطـارتب هـك بايد دانست
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 نهايی پاسخ آن و چراهاي چون همة به توانرياضت، نمی تحمل بدون حضوري. بنابراين 

 ونگردد. آيا تاكننمی زندگی ركود و سكون موجب ناتوانی اين كه داد، و نيز بايد پذيرفت

هرگز. آيا  ؟ نهباز دارد حقايق و تفكر دربارة ها را از تعقلانسان است توانسته ناتوانی اين

 هرگز.  گردد؟ نه مانع محض طبيعی حيات را از نفوذ به انسان كه بوده چنان ناتوانی اين

و  نمايد، خستهنفوذ می غير قابل گاهی كه حقايق دربارة از كاوش حقيقی طالبان

 حقايق مطلوب ز چهرةا پرده نشدند كه اگر موفق اند. آنانننشسته و فارغ نوميد نشده

نيز  د. اينخود قرار دهن ديگر آنها را مورد شناسايی هاياند ابعاد و چهرهبردارند، اما توانسته

گير و پی هايكاوش به يجد را با ارادة انسان كه است الهی حكمت هايديگر از جلوه يكی

 و فهم سازد تا شهودرهسپار می حقايق آن زوايا و اعماق شناخت به مستمر وادار نموده

است،  روح شناسايی كه معرفت اعالي نقطه شهود و فهم، به آنها را برانگيزاند و با آن برين

ما  وَ »فرمايد می قرآن كه است همان سازنده العادهواال و فوق و آگاهی علم صعود نمايد. اين

را  حكمت الهی، ابواب قانون رعايت سبب به علم از آن اندكی كه« َقليالا الّ اِ مِ ِعْلاْل ِمنَ  ْ ُاوتيُتم

 تاسالمی، حرك روانشناسی سازد. آريآشنا می گشوده، او را با اسرار الهی انسان روي به

 هايدر روانامتياز  اين داند. تحققامتياز بشر می تريناست، عالی وصال به نيل را كه الهی

 پذير است. امكان اولياء مكتب يافتگان و تعليم سالم

خود  هبشماست، بيائيد  آرزو و تمناي مقصد متعالی حق! اگر اين طريق سالكين اي

دهيد؛  خود آشتی از او، خود را با ذات توفيق و درخواست كنيد و با استمداد از حق رحم

 را سه حضوري برخوردار شويد. علم حضوري از علم و در حد كمالرا دريابيد  حقيقی منِ 

 است:  مرحله

 اطالع يك حضوري از علم مرحله است، اين مبهم آن ذاتی معلومات - اول مرحله

 اين اول در مرحله ندارد. توقف تر اطالعیعالی از مراحل آن و صاحب و نارسا است خام

 اند. گرديده كامياب پندارند كه مرحله در اين ندهد، هرچند متوقفين سودي علم

 حيات كننده اداره حقيقت يك عنوان به است «من» ذات دريافت - دوم مرحله

 اتدر تصادف را از نوسانات روشن، انسان دريافت متنوع. اين و روابط طبيعت در پهنه آدمی

 دهد. می نجات پايهبی و سكنات وحركات

 اين به رسيدن است. بدون «جز من»در برابر  «من» بروز استقالل - سوم مرحله

نخواهد  از پيش برخوردار باشد، كاري درونی ها و نيروهاياز فعاليت انسان استقالل، اگرچه

 برد. 
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خود  د، نهاظهار نظر نماي بينی جهان دربارة استقالل اين تحقق بدون كه هر متفكري

دارد.  ديگران را براي بينیاز جهان چيزي تفهيم توان و نه كرده را درك واقعيتی فهمد چهمی

 تنها شايسته كه استفريبنده احساس اختيار نيز نوعی احساس هرگونه حال، حتی در اين

 امور انسان استقالل، سرنوشت اين جبر است. در فقدان زنجير عامل هايحلقه كردن صيقلی

 «من» جايگاه كنندة ويشتن، تعيينخبر از خبی انسان و براي است پايهبی تمايالت در دست

 است.  اجتماع او، محيط و روان يا روح

 عوامل نقاش زيردست ايلوحه انسان كه آن جاي استقالل، به اما در بروز اين

 طبيعت را روي الهی مشيت نقش كه است زبردستی ها گردد، خود نقاشانسان و نوع طبيعی

را با  من مراحل هستند كه الهی سالكين بزرگ، آن هاينمايد. شخصيتمی سيمها ترو انسان

 پس اند، از آنقرار گرفته الهی عشق حقيقت، در جاذبة به و با نيل كرده طی تمام ارادت

 است.  آنها عشق گردانندة

 هاياستدالل اند، بهوجود آمده به عشق و تحريك انگيزه به كه هايیشناخت آري

 به هستی در جهان جاريه قضاياي ها و روابطتها و كميّ كيفيت در محاسبه معمولی منطقی

 عشق چراغ. چه، روشنايی يك روشنی به آفتاب نگرند، همچونمی نيازيو بی حقارت ديدة

او واقعند،  در مسير اشعه را كه آنچه خود و هم هم كه است آفتاب اصيل مانند روشنايی

و  نگارين است زيبايی، نمودي نمايد آنرا آشكار می حقيقی هايسازد و زيبائیمی روشن

 شود. می كشيده كماالت بر روي كه شفاف

 را بر روي و شفاف نور نگارين آن ازلی نقاش كه و كمال جمال درود بر عاشقان

 آنها را بياراست.   الهی و با زيورهاي نموده رسيمآنها ت كماالت

و  علم و از سنخ نفسانی كيفيات از جمله و نخواستن يا خواستن و كراهت اراده

 هو اعتقاد يا مظّن يقين چيزي و منفعت مصلحت علم، به از طريق چون است. انسان ادراك

غير  رادهارا نخواهد.  و فسادش، آن زيان اعتقاد به بخواهد و در صورترا  كند، آن حاصل

 او به علم دارو كند، چون خوردن ارادة رغبتیبيمار با بی كه است، چنان و شهوت از رغبت

 است.  گرفته دارو تعلق بودن نافع

 و مجازي هر چيز حقيقت زيرا است يا مجازي انشايی حقيقی، ارادة ارادة در مقابل

 غضب نباشد و تظاهر به خشمگين كسی كه افتد مانند آن يكديگر اشتباه دارد، بسا ايندو به
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 وانمايد كه چنان نخواهد ولی را واقعًا نمايد، چيزي دوستی باشد و تظاهر به كند، دشمن

خواهد  را هم ديگري هد، تركرا بخوا دو ضد يكی بين انسان است. وقتی آن خواهان

 ضد آن.  عين باشد، خواه آن مستلزم خواست اين خواست، خواه

را  دفیهمعنوي، و هر  هدفی حقيقت و هر نياز را در عالم است را نيازهايی انسان

ها با بدان نيل كه فرموده تعيين و اوقاتی طرق امور معنوي انجام براي راهی. خداوند متعال

نمودار آن،  رسيد كه توان هدف به و كامل صحيح و با عقل نيازيبا بی نه است نياز ممكن

 است.  و بصيرت قصد و اراده امور از روي برگزيدن

و  از محبوب و هر يك اوست مبغوض خداست، ضد آن محبوب كه هر عملی

حب، واجب، حرام، مست پنجگانة احكام در فقه دارند. گرچه متناهی غير مراتب مكروه

 مسائل و همه نيست ممكن پنج تحديد به حكمت در علم شده، ليكن معين و مباح مكروه

  مگر دو چيز را: ساخت حكمت، منطبق علم و كراهت اراده با مراتب را نتوان فقه

يا  فعل ماز آن، در مقا گريزان جهتی باشد و از دار عملیدوست از جهتی اگر انسان

دارو نمايد  تلخی تحمل كند، مانند بيمار كه عمل مرجَّح به سنجيده را با هم ترك، دو جهت

 از ترجيح پس آخري عزم معنی به در حقيقت و كراهت شفا را برگزيند. اراده و جهت

 است.  جهات

دو در  اين ترجيح عدم در مقام و انسان نيست يا مفسده مصلحت محض فعلی هيچ

 به فعل انتساب است. در صورت عمل، خود مفسده برنيايد زيرا تكلف آن صدد انجام

 مصلحت او مراعات است، بسا كه مفاسد و مصالحی ما يا او داراي براي هم ديگري، آن

را بر او  اندازد، آن تكلف ما را به ما باشد و نه مصلحت مخالف و نها كند. اگر فعل خويش

 دانيم.  مباح

 فعل يا به تصميم نشوند، چه جا جمع در يك و كراهت حكمت، اراده در علم پس

 الی كلذا در سلونيست.  و مكروه و مباح نظير مستحب دو تصميم ترك، و اين يا به است

  است. حق، فرض طريق بر سالكين نكته اين نباشد و مراعات و حرام جز واجب الل

 است يا مفاسدي نكردنی ترك است مصالحی الهی، داراي فرامين كه ديگر آن نكتة

 بدان ناگر انسا آور نيست، بسا كه الزام چندان و مفاسد اعمال مصالح احتراز كردنی. اما گاه

 نمايد، چنين يا ترك فعل او را وادار به ارزشمند نرسد كه نظرش به يابد، چندان هیآگا

 است.   يا مباح يا مكروه موارد، مستحب اختالف بر حسب اعمالی
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و تصور و  يا تخيل تفكر و تعقل از سير مراحل فعل، پس به و داعی يا انگيزه اراده

 فرمان به ذهنی صورت آيد. يعنیپديد می در انسان و ذوق شوق انبعاث شرط تصديق، به

 و ذوق شوق و بر توسن يافته قوام تصديق و در هامون گرفته تصور سرچشمه از عالم روح

 كند. می اندام وجود عرض در ميدان و اراده تصميم و در لباس سوار شده

انسان،  دماغی مخازن هايو شكن و در پيچ روح و نامرئی تاريك زوايايدر 

 رنگارنگی و آرزوهاي از حد بيرون و توهمات و تخيالت گوناگون و تصورات احساسات

 گذرند. ضمير او می و درون سينما از برابر ديدة مانند تصاوير پردة اغلب است، كه نهفته

از صور  يكی سينة به تكوين مورد بحث، دست خوي فوق، اين اتمقدم با حصول

اخطار  وي و به اعالم وجود خارجی در عالم توليد آن را به روح و تصميم زده ذهنيه

 گر شود. شهود جلوه بايد در ميدان نمايد كهمی

تصديق، و از  سوي به لو تفكر يا تخّي تعقل از عالم را كه اراده تكوين مراحل

 اراده گويند. يعنی واعيه دارد، ارادة خود جريان تحقق و ظرف عمل سوي به تصديق جانب

 آيد. می تولد و پيدايش مقام به ذهنی اءيا وع از ظرف

را  اراده گردد. اجرايآغاز می آن و اجراي در نفس، تكوين اراده بعد از پيدايش

ر در ّخو مؤ در ذهن مغايی، مقّد و علت است غايی ها علتآن مهمترين كه است عللی

 باشد، ارادة خدايی و عشق از عقل ناشی فعلی انجام به و ذوق شوق چنانچهوجود است. 

  است. مذمومه باشد، ارادة نفسانی هواهاي و وساوس از تخيالت و اگر ناشی ممدوحه

آغاز  زندگی خود را در افق بخشفرح و طيران افكار نشست در كنگرة چون اراده

بخشد و آواز  معنوي را لذت روح اعماق تواند تارهايمی خود وقتی نمود، از طيران

گردد و در  فضايل كرده، طاير آسمان با خرد هماهنگی آورد كه نشاط را به شخص دلنوازش

گر جلوه پرور انسانيتروح و در هواي نموده يمان، ابراز وجود و شخصيتا محور مكتب

 شود. 

و مظاهر  و نادانی جهل عفريت و منحوس عبوس بَود و در صورت جز اين چون

 و ساحت وجدان تنها در پيشگاه گر شود، نهو حسد جلوه و كبر و نفاق زشتخويی اهريمنان

و سزاوار  و عتاب سرزنش مستوجب كامالا  ندارد، بلكه و اعتباري قدر و قيمت برهان

 باشد.  و عذاب نكوهش
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 و از جادة خطا پوئيده به ندهد، راه پاسخ و الهام اراده فرشته نداي به كه كسی

در  ايپاره است. او همچو تخته گشته و هوس هوي و اسير سرپنجة شده منحرف حقيقت

 با مشكالت و مبارزه مقاومت شود، تابمی پرتاب هر طرف به امواج هوس به دريا كه وير

 را ندارد. 

 عمفيد واق تواند هموارهو نمی سودمند نيست در هر مورد و مقام ابراز اراده البته

بر  آن ديتموجو كه ايدهد. اراده نوازش پرور خويشرا با عطر جان روح شود و مشام

 ندارد. غالب و رحمانی اخالقی برپا شود، هرگز ثمرة نفس در هامون و گمان وهم اساس

 راسخ عزم جنايت، داراي در ارتكاب كه است بزهكارانی ارادة جزائی، محصول هايپرونده

 سازند. می آغشته گناهیبی خون به خود را تا مرفق دست قوي هستند و با ارادة و ثابت

و  مصلحت به كه افكاري و افكار عمومی، يعنی اجتماع بايد با ارادة شخصی ارادة

 باشد. خصوصًا داشته يافته، هماهنگی تراوش عقل فرامين نداي و به است جامعه سعادت

بر  ايشان زيتمز شود. بايد ابرا قاطبه و پرچمداران جامعه برگزيدگان از طرف اراده اگر اين

 و اغراض نفسانی تدبير بوده، عوامل و حسن و صداقت و امانت اخالقی فضيلت به ديگران

 كند.  رخنه آنان فضيلت و كاخ حصار ايمان نتواند به مادي

 و عشق عقل باغبان دست به آن نهال نيكو دهد كه ميوه وقتی اراده طيبة شجرة آري

گردد، و در  آبياري غيبی الهامات و از چشمه شده غرس آسمانی مكتب در بوستان خدايی

 گردد.   يابد تا پرچمدار فضايل پرورش و انصاف مهد عدالت

 ضعف علل ثر است؛ مهمترينمؤ اراده و قوت در ضعف بسياري و عوامل علل

 عبارتند از:  دهارا

  ممارست عدم - اول

  طلبیراحت - دوم

  و مواد مخدره و افيون الكل استعمال - سوم

  سرايیو ياوه پرحرفی - چهارم 

 زياد  و غصة غم - پنجم

  و جبن ترس - ششم

  همتیدون - هفتم
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  انديشان بد تلقينات و اعتنا به حسودان سخنان به توجه - هشتم

  و پيري كهولت در ايام خصوص حياتی، به نيروي در مصرف افراط - نهم

  و ترتيب نظم عدم - دهم

  النفسو افراد ضعيف دينبا مترّد ترديد در امور و مشاوره - يازدهم

 و تفكر  تأمل عدم - دوازدهم

  قواعد بهداشتی رعايت عدم - سيزدهم

  ر و موهوماتتطّي به عقيده - چهاردهم

 رعايت بخواهند بدون باشند، ولی بسيار قوي اراده نيروي داراي اگر افراد ملتی

را كبر و نخواهند شد. زي با كبر و غرور اجرا نمايند، كامياب خود را در جامعه انتظام، ارادة

 علت به ندهد، بلكه و ترتيب نظم و اختيار اصول و از خودگذشتگی فروتنی غرور اجازة

 گردد.  متالشی بزودي ملت آن نداده مثبت نتيجه آنان اراده عمالشخصی، اِ  منافع اصطكاك

 انسانكند. می عقيم بلكه را فلج اراده خاطر نيز شديدًا زياد و ناراحتی و غصه غم

 رفطداند از  یاو رسد، پيام به را كه ننموده، هر محنتی را ناراحت  بايد خاطر خويش الهی

 كنندهو آزاد دهندهبخش، تعالیآرامش بايد مانند شادي و اندوه و تعالی. غم تبارك خداي

  و پايدار باشد. و متين بزرگ هايها و موجد انديشهاز ناراحتی انسان

 واقعيت كه ندارند و برخی بر ما حقيقتی وارده بيشتر مصائب كه نيست ترديدي

سازد، اگر او  را دچار اضطراب انسان جهان، ذهن مصائب كه نيست. آنگاه ارد، مصيبتد

آورد،  روي خارجی ظلمات از ياد ببرد و به است جاودانی شادي خود را كه باطنی روشنی

در  كه كنيم را فراهم ايخجسته وضع نخواهد شد. ما بايد آن نايل و اندوه جز غم چيزي به

 سبكتر گردد.  جهان كنندةو خسته سنگين بارهاي آن

 آن اكثر مردم دارد، هرچند متأسفانه بستگی ماست در درون آنچه سعادت، بيشتر به

آيند.  كوچك دل ديدگان در قبال كه آن شرط كوچكند به جويند. مخاطراتمی را از خارج

بر او  كه است بيشتر از مخاطراتی دهند، بسیمی را فريب انسان كه از مخاطرات عده آن

را  بزرگ خير و نيكی گيرد، پسمی ما سرچشمه از دل بزرگ هايشوند. مصيبتمی تحميل

 گرفتنعزا از پيش ولی است انديشی، عاقالنهآمال آوريم. آري خود بدست نيز بايد از درون

 در خيال.  زندان از ساختن بهتر است قصرها در تصور و انديشه غير معقول؛ ساختن

 عبارتند از:  كه اراده تقويت علل رعايت بر مريد است فوق مراتب به با توجه

 اراده.  ضعف احتراز از علل - اول
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 و آن.  نگفتار اي اعتنا به خود بدون و عاقالنه راسخ در عزم و پايداري ثبات - دوم

 خود.  به فتور و سستی ندادن راه - سوم

و  انتقادات به و عنايت آنان پند حكيمانه و پذيرش از بزرگان اعراض عدم - چهارم

 جا.  به ايرادات

 از اوقات سهمی و اختصاص بزرگان كالم و استماع از مطالعه غفلت عدم - پنجم

 بدان. 

 و آز.  طمع و ذلت ز خواريپرهيز ا - ششم

 است.  گرفتاري دام كه هدايا و تحفی از قبول اجتناب - هفتم

 و ترتيب.  نظم رعايت - هشتم

 و انصاف.  عدالت رعايت - نهم

 و وعده.  قول يجّد مراعات - دهم

 ل. جا و تعلّ تأخير بی بسيار و نه تعجيل در عمل، نه حد اعتدال رعايت - يازدهم

 باشد.  دل تا گفتار و كردار بيانگر نغمة نفس اعتماد به - دوازدهم

و تحسر از  حال تأثر از زمان در عدم و جديت حال شمردن غنيمت - سيزدهم

 گذشته. 

 هدف.  به و عالقه عشق - چهاردهم

 مريد در خواب آنجا كه تا است هدف به و عالقه تشديد اراده، عشق مهم از عوامل

 در حقيقت، عاشق االرادهخود نبيند. افراد ضعيف و معشوق هدف جز صورت و بيداري، به

 عرا نيز مان خود، ديگران كاميابی بر عدم عالوه ورزند. آناننمی خود عشق هدف به نبوده

 گردند. استعدادها می تضعيف شده، باعث

از  اياراده كوچكترين كه عظيم ّ شط بر روي است مانند كاغذي االرادهمرد ضعيف

كند،  هر سو اراده به كه است شناگر ماهري بسان االرادهمرد قوي دهد، لكننمی خود نشان

قرار  عظيمی در برابر درياي داند كهمی الهی سالك رود. آريشكافد و میرا می آب سينة

 طلبد. ها از او میها و كوششتالش دارد كه

 

انكار  ديده به و تأثير آن و اخالق ارادهانگيز شگفت قدرت به كوركورانه ايعده

ثر بشر مؤ در اخالق اراده اند كهي، گفتهماد فالسفه برخی از گفتار نارواي نگريسته، با پيروي
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از  و اخالقی معنوي ارادة است. اگر دستورات بينانهو غير واقع گفتار ناحق اين نيست. البته

 هاستبدبختی تمام مورث كه تمادّي متزلزل هايبر پايه زندگی بربندد، و رخت جامعه

 شود. برچيده حيات از صفحه تآدمّي و طومار مفهوم بشريت استوار گردد، بايد كتاب

 و كسب اخالق تهذيب قادر به و تصميم، بشر باز هم با وجود اراده اند كهگفته 

و  و اراده است و غرايز طبيعی فطري تمايالت تابع ساننيست، زيرا ان پسنديده خصال

 نيست.  درونی با تمايالت مبارزه را ياراي تصميم

 فرقی درونی و الهامات عقلی و اعالمات غرايز طبيعی بايد بين كه است آن پاسخ

 اخالقی و دستورات ادهندارد، و ار مصداق و ترديد در آن بردار نيستطفره گذاشت. غريزه

 تواند بهیسازد. بشر نم وجود برطرف از كانون نموده كنرا محو و ريشه آن تواند نهالنمی

 را در خود عقيم جنسی اخالقی، تمايالت هايفرمول كند و به گرسنگی باب ّ اراده، سد

يد پرهيز از نيز مؤ و اخالق رادهو تأثر را از خود دور نمايد. ا ذات حب سازد، و يا عواطف

 توانمی اخالقی و دستورات معنوي ارادة وسيله به نيست، ليكن و غريزي امور فطري

 در آورد.  و ترتيب نظم را تحت درونی تمايالت

و  غريزه است ندارد. بشر قادر تامر كليّ  غرايز است، اين تابع اند ارادهگفته كه اين

 است امري محدود سازد. اين اخالقی مرز اصول به اراده نيروي خود را به غريزي زايايم

و در عداد  گذشته نظري از مرحلة معنی اين شود، و امروزهمی مالحظه بالعيان كه شدنی

 رود. ار میشم به و تربيت تعليم علوم مهم و از اصول محصور شده و تربيتی يقينی علوم

و  اءحسود حسد را از آب كه است، چنان وراثت تابع و اخالق اراده اند كهگفته

 است.  فرا گرفته آنان طبيعت و از مكتب كرده اجداد خود كسب

از  در اخالق اراده اثر نيست، ولیبی و روحيات در اخالق هرچند وراثت بايد گفت

 داراي اند، همهدنيا آمده به منطقه در يك كه والدينی فرزندان كه ثرتر است. چنانمؤ آن

 اتو تعليم تلقينات نيستند، بلكه يكسان مزاجی متحد و ساختمان واحد، اخالق روحيات

 ثر است. مؤ آنان و روحيات در تربيت و غير اخالقی اخالقی

تامه، و  نه است جزء و ناقصه علت ثر است، ليكنمؤ در اخالق مزاجی ساختمان

 شود ساختمان ثر افتد. اگر فرضمؤ آن تواند در اصالحمی اراده نيروي به اخالقی تربيت

 يا كردار زشت نيك اعمال و اختيار مرتكب ارادهبی كه است طوري اشخاص بعضی مزاجی

شد.  قائل يا ردائت فضيلت توانروا يا ناروا نمی اعمال گونه اين شوند، برايمی و ناشايست

  هـد كـهستن جسمی بيماري مبتال به روحی، بلكه دچار كسالت اشخاص بر اين، چنين عالوه
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 شوند.  عالجهبايد م

و  پوسترا سفيد پوستسياه تواننمی كه چنان اند همايراد كرده اراده منكرين

را تغيير  خود يا ديگري اخالق تواننيز نمی نمود، با اراده قلبرا بزرگ قلبكوچك شخص

 داد. 

 امور تكليفی هرا ب است، هرگز امور تكوينی نادرستی قياس اين كه است آن پاسخ

و  آفرينش و سازمان خلقت دستگاه به بستگی قلب و كوچكی نمود. بزرگی نتوان تشبيه

بشر  از قدرت كه تكليفی است امري اراده نيروي به حسنه اخالق كسب دارد، ليكن تكوين

اقتدار او  از حيطة ينیامور تكو ولی مختار است امور تكليفی نيست. بشر در انجام خارج

بشر در  كه است آن حق اختيار، بلكه مذهب و نه است جبر حق مكتب است. نه خارج

مذكور در  اختيار است، و انتقاداتبی امور تكوينی مختار و در انجام امور تكليفی انجام

و  قبوده، از منط و مغلطه فسطهتصميم، س نيروي تقويت امكان و عدم اراده قدرت نفی زمينه

 دور است.  به برهان ساحت

 طبيعی جبر حيات را معلول انسانی هايو بينش علوم دامنه گسترش كه كسی

 گيرد، به را ناديده يابیحقيقت به و عشق جويیكمال و عوامل دانسته آن ونو شؤ  محض

 خبر است. آنها بی وجود آورنده به هايانگيزه و علوم او از سرگذشت طور قطع

 در عصر حاضر، باالخص و صنايع و اكتشافات اختراعات و وسيع سريع پيشرفت

 اند، اثراتشده منصرف و از حقايق نموده ها معطوفخود را بدان توجه همه كه در افرادي

 است محض، تهمتی طبيعی و حيات جبري لعوام به علوم كردن است. منحصرنهاده منفی

 آشكار.  است واقعی و خالف نابخشودنی

 و با تعليم پا خاسته به بسياري بينانو درون سازانو مكتب انسانی علوم دانشمندان

را  آنان خدمات اند. اينداده انجام بشريت عالم به شايانی ها، خدماتو ارشاد انسان و تربيت

ها دانست؛ مگر پرستیها و منبازيو من شخصی و يا منافع جبري عوامل معلول تواننمی

 كردن موضوعی، با ضميمه به يا عشق و خودخواهی شخصی منافع سبب به كه دانشمندانی

را از  و ديگران و خويشتن داده را فريب خود، آنان به مردم توجه با جلب« نيست جز اين»

 اند. داشته محروم بزرگان انديشه عالی و محصوالت نتايج

بشر  حال شامل طلبجو و تعالیكمال دانشمندان وسيله به خداوندي اگر عنايت

 طبيعی در حيات ورانغوطه هايدرندگی كنندهمتوقف در اكثر اوقات تنها اسمشان كه -نبود 

 هايجنگ به نظري كشانيدند. باالخصمی نابودي ها را بهانسان اينان - است محض
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پندارند، می اساسی قانون اءبق تنازع و كشتار را در راه درندگی ضعيف، كه با ملل قدرتمندان

د فريا نهادن ضعف نمايد. اما با رو بهتر میروشن بشريت را بر جامعه دانشمندان اين ارزش

هاست، آن تريناز اساسی دين كه انسانی بنيادين علوم شدن و كمرنگ طلباناصالح

 مخرب اگر چند موج نمودند، كه تبديل اسلحه انبارهاي را به خاكی ناآگاه، كرة قدرتمندان

 ديگر اثري گذاشته، سر كشد، را در اختيار آنان ميلياردها نفوس جبري عوامل از چند مغز كه

 نيست.  از انسان

 هايارزش و اصول انسانيت انسانی، نجات علوم ديگر دانشمندان كار با ارزش

 مكتب به دست كه هر متفكري است. در حقيقت بيگانگان زير پاي به از سقوط انسانی

 منافع او معلول فعاليت آنها زده، و اجتماعی فردي از حقوق ها و دفاعانسان در راه سازي

 است. نبوده طلبیو مقام و خودخواهی شخصی

ها ارزش وجود آورد از منطقة به جبري عامل را كه هر واقعيتی دانشمندان اين

ها. در هدف اختيار انتخاب و نه بوده آزاد در ميان ارادة كار نه دانند، زيرا در آنمی خارج

 كه مشهود نيست حقيقی كار منِ  وجود آورد، در آن به جبري عامل را كه هر كاري واقع

 نمايد.  را انتخاب آن به وصول و وسيله اختيار برگزيند و راه را به بتواند هدفی

 ترينرا در عالی بتواند جهانی برخوردار شود كه قدرتی از چنان فرضًا اگر كسی

در  باشد و نه قدرت، او را اختياري آن آوردندستدر به نه زد، ولیبسا و قانون نظم

كار او، از  هايارزش و مبناي مقدمات نداده، بلكه انجام از آن، كار با ارزشی برداريبهره

 است. بوده ديگران

 است مانه مغز بشري قهخال نيروهاي راستی آيا به كه است ديگر اين مهم موضوع

 جر بهكار افتاده، من به قبلی محاسبه و بدون و گريخته طور گسيخته به هم آن بيگاه و گاه كه

از  در لحظاتی فقط كه قدر است و اختيار بشر همين شود؟ آيا آزاديها میتمدن سازندگی

محدود  و تحركات تموجات مينه بشري و مرز انديشه ها بيايد؟ آيا حدانسان سراغ عمر به

 نيست. « هرگز»و « نه»جز  ها برابر آن، چيزيو ده االتسؤ اين است؟ پاسخ

  

در  آن و جوالن ر انسانو متكّث متنوع استعدادهاي از انبوه قدري شكوفايی بنابراين

كند، می خود جلب را به انسان كه جبري عوامل دو بعد است: يكی هستی، معلول عرصه

 و تعالی.  كمال به و عالقه عشق ديگري

  غالب محض، بر آن طبيعی اتـحي اقـو اعم وحـوذ در سطـنف سبب هـاخير ب عامل
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تر زشباالتر و با ار افراد بسی دهد. چنين نجات را از هالكت تواند خود و ديگرانآمده، می 

 هستند.   محض طبيعی در حيات وراناز غوطه

اي، و در مرتبه است دوستیو غير دوستیانسان الهی سالك مهم از وظايف يكی

 الهی وظايف است. از جمله ايثار نيز همين بر خير خويشتن؛ معناي خير ديگران داشتن مقدم

خود  را براي نيز بپسندد و آنچه ديگران پسندد برايخود می را براي آنچه انسان كه است آن

 ، احتياجداشته مختلفی جهات و فرامين احكام اين نپسندد. البته هم ديگران پسندد براينمی

 تفسير دارد.  به

 را فرد براي هر آنچه ايثار است، و نه و شايسته داشتنیدوست هر انسانی نه مسلمًا

و را باشد، نبايد ا ضد انسان و باطنًا انسان ظاهرًا كه رواست. فردي خود پسندد بر ديگري

او را  راه تا از اين اوست نجات يفردي، برا با چنين هم كامل انسان داشت. دوستی دوست

 رحمت همگان براي )ص(اكرم رسول حضرت كه برساند، چنان انسانی واالي هايارزش به

و  تكليف همه براي امر در مراتبی اين من. گرچهكافر باشند يا مؤ «عاَلمينَ ِللْ  َمةا َرحْ » است

دارد.  تريوسيع بوده، دايرة دوستیو انسان خواهیديگراز  اعم اخالق است، لكن وظيفه

 تحت كه است الهی پيشگاه مقبول ايو عاطفه و عالقه بايد بداند محبت دوستدار ديگران

 است.  انسان مخصوص و حركتی اراده باشد، چنين و اراده اختيار عقل

در  است، آنچه بزرگی خطاي است، اين هباالراد حيوان، متحرك معتقدند كه ايعده

 سلسله يك بر داشتن عالوه انسان اراده، ولی نه است و ميل وجود دارد، شوق حيوان

 اراده است عقل است، هرجا كه عقل همدوش ارادهاست.  ها و تمايالت، واجد ارادهشوق

  است. و بالعقل باالراده متحرك انسان نيز هست، پس

اند باالراده متحرك ها گاهیاكثر انسان است، ليكن باالراده متحرك كامل انسان البته

است. ميل،  و الميل بالشوق متحرك هميشه حيوان و الميل، ولی بالشوق متحرك و گاهی

 حيوان، موقعيا  كشاند. در انسانمی خارجی اءاشي سوي را به موجود زنده كه است كششی

 سوي او را به ها پديدار شدهو نوشيدنی غذا و مأكوالت به و تشنگی، ميل گرسنگی احساس

استراحت،  به ميل خستگی دارد و موقع مخالف جنس به ميل جنسی كشاند. در غريزهمی آن

از فقرا و  دستگيري به و تمايل دوستیو انسان دوستیغير و اكثر اوقات مادري عاطفه حتی

 است.  نيز چنين نيازمندان
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 است مقبول خارجی، و وقتی اءو اشي انسان ميان است ايرابطه و عاطفه ميل پس

نيست.  یخارج اءو اشي انسان بين ايو رابطه اراده، وسيله ولی باشد اختيار عقل تحت كه

 را كه جهتی وكند تا هر امر می و محاسبه از اقدام، بررسی امور را قبل مفاسد و مصالح عقل

 بر اساس انسان كه از اوقات را بنمايد. بسياري آن انجام ارادة سازد، انسان مشخص

 رژيم كه است. كسی مخالف نآ با انجام كند، ميلرا می كاري به اقدام صالحديد عقل، اراده

 است اغذيه آن خواستار صرف نشسته، ميلْ  مطبوع با غذاهاي ايدارد و بر سر سفره غذايی

پرهيز  به است، لذا او تصميم و ناهی را هشدار داده جسمی هايخطر نگرانی عقل ولی

در  هم ضد ميل دارو ندارد، بلكه خوردن به ميلی بيماري، آدمی در موقع گيرد. همچنينمی

 اوست.  بهبودي دارو براي عقل، صرف حكم يابد ولیمی او تقويت

 از اراده اشین اخالق ها، بدينسانميل ها و ضدميل آوردندر كنترل تحت يعنی اراده

 گيرد نه انجام و اراده عقل مصلحت بر حسب كه است اخالقی، كاري و فعل است و عقل

بايد  كه است، در حالی و شوق ميل دوستیديگر اكثر اوقات، علت و شوق. ميل بر اساس

رد قرار گي ر انسانيتو معيا تواند مالكنمی عاطفه. عاطفه گردد نه تعيين عقل مرزها توسط

 كه و لذا در جايی است دلسوزي معموالا  شود. عاطفه واقع اختيار عقل تحت كه مگر اين

 خواستار عفو اوست.  شود، عاطفه و مجازات بايد تنبيه انسانی

نيز  منيناز مؤ كنيد و گروهی زناكار را مجازات مرد و زن»فرمايد مجيد می قرآن

 از عقل جداي است. عاطفه آن خالف عاطفه حكم غالبًا ، ولی«باشند مجازات شاهد اينبايد 

 مهمی نكته را به ايمان اهل كريم مذكور، قرآن شريفه است. در آيه منطقو اراده، كور و بی

 ا و دوستاناقرب بخصوص فرد جانی، اكثر مردم مجازات كه: موقع معنی دهد بدينمی توجه

 است. چه ديگري را حكم عقل عفو او را دارند، لكن تمناي و عاطفه دلسوزي او از روي

و  دائمی جنايت عفو شود، وقوع احساس، هر جانی تبع و به نسنجيده اگر بنا باشد كه

شده،  عوض بشريت عامه مصلحت براي الهی قوانين خواهد بود. لذا آنجا كه هميشگی

 به محبت نه و خيانتكار در واقع فرد جانی به نسبت است. عاطفه غير معقول بر آن دلسوزي

ها تعاطفی، قساو حكم اين در پس سليم است. عقل بر ديگران و ستمگري قساوت او، كه

و  است بيننزديكو بصير، اما عاطفه،  است دوربين عقل كند، چهمی ها را مشاهدهو جنايت

 عمل عظيم عاطفی، از آثار و نتايج و انسان نيست عميق دوستیبصيرت. در عاطفه، ديگربی

 خبر است. و عقل، بی الهی فرمان بر طبق

 زنند و  است، بايد زناكار را تازيانه سليم و عقل حكمت مطابق الهی و قانون حكم
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 گروهی زهدزد را ببرند. امرو دست با شرايطی كنند و يا توأم را اعدام مجرم در مواردي

 شرايط اگر با جمع كه دانند، در صورتیمی انسانيت و خالف دزد را قساوت دست بريدن

 گردد. می كنريشه با آن مرتبط و جنايات شود، دزدي عمل

 موالي حضرت مخصوصًا آسمانی عظام پيشوايان حضرات زندگی در تاريخچه

 كمال و در مواردي ظهور رسيده به و رأفت محبت كمال بزرگواران از آن متقيان، در مواردي

 گاه به ولی تر استنازك تر و از گللطيف از نسيم گرچه كامل انسان دل خشونت. آري

 خورد. نمی تكان اياو ذره شوند، دل كشته جانی اگر هزاران كه است چنان ت، آنضرور

و يا  و رأفت قرار گيرد تا عطوفت اختيار عقل بايد تحت انسان عواطف بنابراين

 است الهی مقصود از عقل، عقل مقام در اين جا باشد. البتهو به او سنجيده و شدت سختی

 آن. چه، عقل و قضاوت ظاهري عقل باشد، نه الهيه عاليه و قوانين اصول آن گاهتكيه كه

 و صدور احكام از واقعيات بسياري حسی، از درك هايدريافت محدوديت علت به ظاهري

 باشد.  را داشته حقايق ارائه توان كه اين رسد به چه عاجز است آن

 چند از راه قدمی كه است كوچكی چراغ منزلة به انسانی ال، عقلح در بدايت

است.  نادانی تر از آن، غايتتر و عالیروشن چراغی كند، تصور نبوِدمی او را روشن طوالنی

 است. اين خدايی پاك نمايد، عقلمی ها روشنرا فرسنگ زندگی راه بزرگتر كه چراغ آن

 ادراكی و قواي بدنی حواس بدون كه است و عشق و معرفت سيال و برق فعال قوة همان

يابد. منطقی، در می و استنتاج استدالل به احتياج و بدون آن ترا با تمامّي دماغی، حقيقت

پرتو و از  جا گرفته در دل نوريپر مانند چراغ كه است و خدايی معنوي عشق همان اين

 است.    و فروزان مطلق، تابان جميل جمال

 

 از خداي همواره حق طريق است، و سالك سليم عقل الهی عظماي نعم از جمله

 سليم عقل برساند. در عظمت كمال حّد او را به باطنی عقل سالمت دارد كه مسئلت انمّن

 چيزي زمين در روي و تعالی تبارك فرمايد: خدايمی )ص(اكرم رسول ضرتح كه بس همين

 از كبريت عقول چنين كه طوري است، بهنكرده خلق و باطنيه سليمه تر از عقولكمياب

 است. فرموده كرامت سليم عقل آنان خدا به كه افرادي حال كمتر است. خوشا به احمر هم

باشد.  سليم از عقل ناشی كه آيد، تفكريوجود می به در اثر تفكر الهی قوي ارادة

 اند. شده واقع بزرگان عاليه تعاليم تحت متمادي ساليان هستند كه كسانی عقول اين صاحبان
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 تو غور نمود و در صور و خوض بايد تفكر و تعقل هر كاري به از اقدام قبل

 كه است سليم عقل داراي كسی داد. البته را انجام آن شرايط سليم، با مراعات عقل تصديق

 سليم او واجد عقل نمايد كه تصديق الهی هادي قرار گيرد و آن استاد واقعی تعاليم تحت

 داند. می را هم شناسد و مراتبشرا می سليم عقل حق، صاحب ولیّ  است. آري

 نشود و صالحيت اخذ نتيجه به موفق خويش و تعقالت از تفكرات الهی اگر سالك

تفكر افراد  يجبايد با مشورت، از نتا صورت نگردد، در اين معلوم چندان كار برايش به اقدام

 متوسل رحمان خداي مثبت، به نتايج حصول عدم كند و در صورت مورد اعتماد استفاده

آنان، خود در  تفكرات از نتايج و استفاده و استمداد از ايشان محضر بزرگان درك شود. البته

 است.  توسل نوعی حكم

 اقدام الهی، صالحيت خود فرد يا هادي در اثر تفكر و تعقل، از ناحيه چنانچه حال

رساند و بداند  انجام را به آن يقو و ارادة تا با قاطعيت است شد، بر سالك معلوم امري به

 ها توفيقسال كه افرادي براي است، مخصوصًا معصيت در اينجا تأخير يا سستی كه

 اند. را داشته عاليه از تعاليم برخورداري

اوست.  ادةو تفكر و ار تعقل به و موجودات از ساير حيوانات انسان امتياز و برتري

 است.  غرايز حيوانی دست به حيوان ادهار زيرا لگام

سپارد تا در  و هوس هوي دست را به لگام انسان كه نيست اين در عمل قاطعيت

كار و  سود و زيان و تشخيص و دقت از تفكر و بررسی پس قرار گيرد، بلكه پرتگاه لبة

 د. ده را انجام آن تمام عقل، بايد با قاطعيت تصديق

آن،  هايو سختی مشكالت تناسب است، و به قوي ارادة مستلزم هر كاري انجام

 اندازة به هر كدام قوت نبوده، مراتب يكسان ها همهاست. اراده الزم تواناتري ارادة

 قوي ةكار است. رمز موفقيت، همانا اراد همان انجام هايو سختی با مشكالت رويارويی

 دارد. برمی را از ميان مشكالت كه است

و  عمل صالحيت به يقين اعلی، حصول از ناحيه و استفاضه تفكر و مشورت بدون

 بلكه روانی از امراض ترديدي گردد. چنيندچار ترديد می مقدور نشده، انسان قاطعانه اقدام

 است. البته روانی دچار ناراحتی نرود، انسان نترديد از بي اين كه است. مادام ايمان بالي

و  تحقيق را وادار به انسان كه نباشد، اما ترديدي تحقيق آن در پی كه است مذموم ترديدي

 در طريق كه است است. بر سالك يقين مرقات پله و اولين بوده نمايد، مستحسن تجسس

 نكشد.  مو تعلّ  از تحقيق نرسيده، دست يقين تا به وظايف شناخت
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اند، قرار گرفته بزرگان عاليه تعاليم تحت متمادي ساليان كه آنان افراد، حتی انحراف

 بودند، منحرف يافته رهايی دورويی از مرض است. اگر آنان دلیترديد و دو همان در نتيجه

 كند. وارد می انسان بر حقيقت محكمی ، ضربةدر مسير حق و دودلی گرديدند. شكنمی

 بكوشد. ساكنين از آن ترديد خود و نجات بايد در رفع در مسير حق الهی سالك

را دارا  بزرگان عاليه از تعاليم استفاده توانايی تفكر نيستند وگرنه اهل ترديد، مسلمًا مقام

بر  بايد عالوه راستين است، و طالب اوامر الهی همان نآنا از ناحيه صادره هستند. دستورات

 تبا قاطعي نيز تفكر كند و سپس حقايق آن باطنی ظاهري، در معانی در معانی و تعمق تأمل

 تصور بر نبوغ مافوق ايو ضربه است كاميابی بالي دهد. ترديد و دودلی تمام، كار را انجام

 زند. می باطنی و نيروهاي و هوش

 شك مرض مخصوصًا روانی امراض ما را از تمام درگاهت مقربين سوگند به الهی

 حق اهل كه ما گردان خود را شامل نما، لطف كرامت سليم و عقل كامل برهان، بر ما يقين

 را بشناسيم. 

 حق طريق قهرمان كه مصر فرستد به فرمانداري خواست )ع(منيناميرالمؤ حضرت

فرماندار را  و اين مصر نوشت مردم به ايبزرگوار. نامه معنا مورد اعتماد آن تمام بود و به

در  كه است شما فرستادم، او فرمانداري سوي خدا را به از بندگان نمود: يكی توصيف چنين

 سوزان از آتش بر آنان ترسد كهنمی تنها از دشمن رود، نهنمی خواب به سخت روزهاي

 آن شود و ضربتكند نمی تيزيش كه الهی از شمشيرهاي است تر است. او شمشيريسخت

 ورزد. نمی كار سستی زمامدار در انجام مصر اين مردم گردد. اياثر نمیبی

 سوزان ن، آتشدشمنا براي در هر عصري ربانی حق، هاديان طريق مردان آري 

 حضرت گردد.كند نمی آن تيزي هستند كه شمشيري تر از آنند، آنانسخت بلكه

از  يكی به كه طوري بود، به روحی و قدرت قاطعيت خود مظهر اعالي منيناميرالمؤ

 آنان به شوند، پشت بسيج من بر عليه عرب اگر همه نويسد كهمی ايدر نامه فرمانداران

 كنم. نمی

را با  شود، بايد آنصادر می الهی عقل از ناحيه كه حق! دستوري طريق سالك اي

 به كه بدان دشوار. ولی و بس است حق و طريق عشق راه اين دهی، چه انجام تمام قاطعيت

 حل آسانی را به مشكالت توانیمی قوي و با ارادة استاد ربانی و هدايت سليم عقل رهبري

 نمايی. 

  اهل د، همهـكننياد می نيكی از آنها به الهی مجيد و محبوبين قرآن كه بزرگی مردان
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 به نيل داشتند كه كردند، و يقينمی اطاعت و دل را با جان حق ولیّ  و دستورات تفكر بوده

حقيقيه،  و باطنيه علوم گذارانپايه آن حق، مرداناست.  فرامين آن در انجام جاودانی سعادت

و  يأس»و « توانيمنمی»و « شودنمی» هايواژه شوند، آناننمی سست هرگز در مسير حق

   اند.كرده حذف زندگی را از قاموس« نوميدي

 و اين است از حقايق برخورداريعالی،  و همت ثر در ارادتمؤ از عوامل يكی

 . مراد ازَحُقهُ  َكما ُهوَ  است اءاشي حقايق به ميسر نيست. حكمت، علم حكمت حصول بدون

. باشد يا باطنی يا الهوتی، ظاهري ملكوتی باشد چه ناسوتی است، چه موجودات همه اءاشي

 است.  موجودات نيز مراد از شیء، كل «ليم  عَ  َشیء   ِبُكل   اللَ  َانَّ » شريفه در آيه

 به و تعالی ببريم. خداوند تبارك پیاء اشي حقايق به تا حد امكان كه امر است

و آنها را  برده پی اءاشي حقايق به بهتر از ديگران كه فرموده كرامت حكمت علم كسانی

 مشقات و تحمل و مجاهدات رياضاتحقايق،  شناسايی الزمة اند. البتهشناخته

 فريبیخود تكاليف، نوعی به عمل زحمات تحمل بدون فرساست. انتظار موفقيتطاقت

 است.  محال وضعی با چنان موفقيت است، چه

 قوانين بايد طبق سالك كه است و تكاليفی وظايف كننده معين هر حقيقتی شناخت

سود و  به مراحل اين طی است ممكن برسد. ظاهرًا جاودانی سعادت د تا بهرفتار نماي آن

 جانی جنبة صرفًا و ضرر احتمالی سود است آن همة گردد، اما از نظر معنوي او منتهی زيان

 دارد.  و مالی

ناسد، بش هست كه را چنان و واقعيات حقايق كه است اين سالك مهم از وظايف

 به د كهتعبير و تفسير كن چنان با خودفريبی كه اين زيان، نه به شود چه سود او منتهی به چه

 قرآن آيات و بعضی متقيان موالي از كالم كثيري عده امروزه كه گردد. نظير آن او منتهی نفع

خود  و محافل در مجالس تفسير آن ذكر و نموده، به استقبال آنهاست نفع به ظاهرًا كه

 پردازند. می

 عاليه تعاليم انسان كه است اينيازمند راهنما و ارشاد كننده حقايق و شناسايی درك

با  رويارويی بينی، تواننمايد تا با واقع راستين شناخت را از او بياموزد و خود را آمادة

 بيابد.  هست كه را آنچنان و واقعيات اوضاع

  عين هـكنند كمی خود، گمان دل ساختنو كور وجدان با فريب و تبهكاران فاسدين
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 به متكی هرا ندارند، بلك حقايق درك آمادگی هستند كه كسانی غالبًا اند. اينانرا يافته حقيقت 

 نيستند.  بزرگان از تعاليم استفاده حاضر به پندار خود بوده

 وضوح گذشته، به و فرمانروايان سالطين و سرگذشت قرآن آيات به نگاهی

با  مشورت مقام خود به و ادراك عقل به اءدر اثر اتك آنان اكثريت كه است نمايانگر اين

 كه اند، در حالیآميز زدهشقاوت اقدامات به برنيامده، دست آن و اهل افراد ذيصالح

 سعادت آنها به به و با عمل شده خود آگاه و تكاليف وظايف توانستند با مشورت، بهمی

 آيند.  يلنا جاودانی

 شدن و كشته 1945 در اوت هيروشيما و ناكازاكی اتمی مثال، با بمباران عنوان به

 جهانی با تنفر شديد وحشيانه عمليات اين معصوم، فرمانده و كودك گناهفرد بی هزاران

 يتو حيث قرار گرفت و بشرخواهان دوستانصلح و سرزنش مورد مالمت شده مواجه

و  ديوانه فردي كه سياستمدار برجسته يك عنوان به شد، و او نه او متزلزل و جهانی سياسی

 شد!  معرفی شرافتبی

 بود، و چسان چگونه بشريت سابقةكشتار بی او از آن و ارزيابی تحليل واقعًا

 و در شناخت پرداختنمی بیفريخود ديد؟! اگر او بهمی را در آن خود و ديگران سعادت

 ننگ لكة آمد، اينبر می مشورت مقام به معرفت امور با صاحبان و بررسی واقعيات حقيقی

 نشست. او نمی بر دامن ابدي

هر  سود و زيان دربارة و تفكر و سنجش واقعيات ما، شناسايی پيشوايان اما شيوة

است. بوده و اهلش با بزرگان آمدنبر مشورت در مقام و سپس آن به از اقدام قبل امري

 مقام به الهيه، هميشه خاص و مقامات و عظمت اشرفيت با آن )ص(اكرم رسول حضرت

 بست. آنكار می به جنگ در مقام امور حتی را در همة شيوه آمد و اينبرمی مشورت

 رعايت حد كمال را به و منافقين، عدالت خود با مشركين هايجنگ بزرگوار در تمام

 بود.  و فضيلت عدالت حضرت، بسط آن اصلی هدف نمود، چهمی

 را ارزيابی مقابل جبهه قدرت و كميت كيفيت بينیبا واقع همواره الهی محبوب آن

 را مورد بررسی دشمن نيز نيرو و قدرت آن كرد. در اثنايمی نبرد الهی به اقدام سپس نموده

 آورد. نمی بر زبان نیسخ تفكر و تأمل بدون گاهداد؛ هيچقرار می

 كشورها متصديان كه است بزرگوار، الگويی آن هايجنگ كيفيت و بررسی مطالعه

 شود: می اشاره از آن ايگوشه به نمونه عنوان در اينجا به گيرند، كه درس بايد از آن

 آوردند.  رتـحض آن شـپي ردهـير كـرا دستگ دشمن از سربازان بدر يكی در جنگ
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چند شتر نحر  روزي قريش نمود كه البزرگوار از او سؤ نبود، لذا آن معلوم تعداد دشمنان 

 تا هزار 900حدود  فرمود: تعداد دشمن تا. حضرت ده شتر و گاهی ُنه گاهی كنند. گفتمی

 است...  صد نفر كافی شتر براي نفر است، زيرا يك

 ژوئن در ششم كه و اسرائيل اعراب در جنگ عملكرد مسلمين نحوة به بنگريم حال

 قبلی دقيق ارزيابی شكست، عدم شدند. علت مواجه بزرگی با شكست ، اعراب1967

 به آشنايی جاي به سر آنها بود. آنان پشت ظاهر و نيروي قدرت و كيفيت دشمن نيروهاي

نبرد  به بينیو واقع اگر با دقت و سرود بودند! آنان حماسه خواندن جنگی، مشغول فنون

 آن مسلمانِ  ميليون 600 حيثيت شدند كهنمی مواجه بزرگی شكست پرداختند، با چنانمی

 دار گردد. روز، خدشه

 متكیخود  عقل باشد، بايد تنها به كه و مقامی در هر پست هر حال، رهرو الهی به

 دشمن نمايد ولو از جانب استقبال مغرضانه غير و از انتقادات استفاده عاليه از عقول نشده

 الهی راهنماي ببيند. وظيفه افكار ديگران خود را در آئينه و معايب باشد. او بايد نقايص

 بلكه نشده ناراحت الهی انتقاداتاز  كه است باشد، و بر سالك سالكين حال مراقب كه است

 )ع(صادق است. حضرت تكامل مقدمة انتقادي چنين شود، كه آن پذيراي و دل با جان

 به ارمغان عنوان مرا به نواقص كه دارم را بيشتر دوست كسی برادرانم در ميان فرمايد: منمی

د خود را گردد، او باينمی كند كاميابنمی از انتقاد استقبال كه كسی نمايد. بنابراين ارائه من

 را.  آئينه بشكند نه

 تحقق در جهت الهی انعطاف مراعات اوقات حق، اغلب طريق دقايق از جمله

 و تملق الهی انعطاف است، بايد بين و حسد فرق غبطه بين طور كه همان است. البته اهداف

در  و رنگی هر صورت به گوناگون هايبا ماسك و چاپلوس نهاد. فرد متملق نيز فرق

 سود خود همه تا براي استندارد و آماده رحمانی هدف نبوده بند اصولآيد، او پايمی

نرسد،  ضرري اصول به پذير و الهی، تا آنجا كهانعطاف انسان را زير پا گذارد. لكن اصول

 دهد. می مثبت پاسخ و انتقادات االتسؤ به تملقی كمترين و بدون داده نشان نرمش

كند. اشجار می اشجار حمله به سهمگين هايروزگار مانند طوفان حوادث گاهی

 اين گردند، بدونخود بر می جاي به شده خم و راست چپ به طوفان در قبال سبز و خرم

از خود  انعطاف جاي خشك، به وارد شود. اما درختان آنها ضرري و ريشه اصل به كه

آنهاست،  خشكی معلول جا كهبی و مقاومت صالبت با اين دهند، ولیمی نشان صالبت

 )ص(اكرم رسول حضرت جهت شوند. بدينمی شديد از جا كنده در اثر طوفان سرانجام
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 هايدر برابر طوفان است. سنبل حوادث، مانند سنبل در طوفان اقعیو منفرمايد: مؤمی

 اين نمايد ولیمی ها مقاومتطوفان در مقابل ناآگاه منپذير است، اما مؤشديد انعطاف

 در بر ندارد.  سودي او و جامعه براي مقاومت

 الهی عظام پيشوايان راتحض باشد. ترغيب علوم تمام بايد آشنا به حق طريق سالك

ديگر را  تواند علوممی است، كه ظاهري عقايد و اصول تنها شامل علوم، نه مجيد به و قرآن

 و در بر گيرد.  در آورده هو عقايدّي اصوليه علوم نيز در رديف

 شرايط به تر از همهو آگاه بوده هدف سوي به سالك راهنماي بهترين واقعی مربی

 خود و طرح زمان اوضاع به الهی سالكين بزرگان، آشنا شدن دستورات از جملهاست.  زمان

 خود و ديگران سعادت آميز برايموفقيت اينقشه طرح است. زمان شرايط به نسبت اينقشه

 نيست.  ممكن زمانه حوالا به و آگاهی آشنايی ها و زحمات، بدوناز رنج مثبت و اخذ نتايج

 اوضاع به كه خود آشنا شويد، ملتی زمان اوضاع فرمايد: بهمی )ع(صادق حضرت

دارد،  ا معانیبزرگوار درياه اين گيرد. كالمقرار نمی بيگانگان آشنا باشد مورد هجوم زمانه

روزگار  اوضاع به آنان كه است واقعيت مغلوب، بيانگر اين ملل زندگی در تاريخچة سيري

 بودند.  روزگار خود واقف بر اوضاع غالْب ملل نبوده، ولیخود آشنا 

عصر خود بود.  اوضاع به آنان كامل آشنايی علت به صدر اسالم مسلمين فتوحات

 ننمود، روميا را محاصره كرد و قسطنطنيه حمله غربی روم به اسالم پرستیيكتا ارتش وقتی

 كردند. متقابالا می بحث خرافی آنها در مسائل بودند و دانشمندان خبرروزگار بی از تحوالت

 رهبران غفلت شرق، در نتيجه ماندگیاخير و عقب در قرون ركود و جمود و خمود مسلمين

 تحوالت از پيدايش است. اينان الطوايفیملوك و زد و خوردهاي داخلی هايآنها و جنگ

را تسخير  صنايع غرب بيدار شدند كه خبر بودند و هنگامیباختر بی مدار مردو ريشه عميق

بيدار  غفلت از اروپا ديد، از خواب پياپی هايشكست كه با اين عثمانی بود. دولت كرده

 كرد.  خود مشاهده را بر فراز آسمان دشمن پرواز هواپيماهاي كه نشد تا وقتی

برخوردار نگردد،  عاليه تفكر نباشد و از تعاليم و اهل گاهآزمان كه ملتی آري

 دهد، لذا به خود را سر و سامان و اجتماعی اقتصادي، سياسی، فرهنگی تواند اوضاعنمی

 گردد.  بيگانگان بايد وابستة و آزادگی بر خود و استقالل اءاتك جاي

 و امر او را كه خود شده موالي فرمان تسليم حد كمال به آنانند كه حقيقی سالكين

با  امور و مناظر و حوادث ظواهر و بواطن به پذيرفته ر استبر تفكر و تدّب توصيه اتصاالا 

نامحدود و  نتايج و ظاهري باطنی منازل از اين آنانند كه الهی نگرند. مردانتدبر و تفكر می
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در  یتجّل در وجود خود به الهی توفيق را به موده، مظاهر آناخذ ن بسيار عميق الهيه ثمرات

 منع احساسات و از تبعيت تفكر توصيه به اتصاالا  الهی مجيد و رهبران آورند. قرآنمی

نمايند. خوشا بر را گوشزد می احساسات در قبال مغلوبيت تفكر و عواقب كنند، و ثمراتمی

 احساساتند.  مغلوب كه آنان ا بر حالتفكر و بد اهل حال

كرد يا  و عرض رفت )ص(اكرم رسول نزد حضرت شخصی كه است در روايت

 كرد؟ آن خواهی كنم، عمل فرمود اگر ترا نصيحتی فرما. حضرت نصيحتی من به الل رسول

 شد، آنگاه و بدل رّد و جواب السؤ بار اين كند. سه عمل تعهد نمود كه در پاسخ شخص

 افكنو نور تفكر كن دي، قبالا ش كاري انجام به مصمم فرمود: وقتی )ص(اكرم رسول حضرت

 لتو اگر شر و ضال كن اقدام است خير و هدايت آن انداز، اگر عاقبت آن جوانب را به عقل

 نما.  است، اجتناب

 عبرت ديدة را به جهان كنند، زيرا آنانمی امور را مشاهده متفكر عاقبت مردان

و  بوده از تفكر گريزان كه افرادي وخيم عاقبت به انگذشتگ حاالت از مطالعة نگريسته

در  كه چنان است د احكامر، سّيتدّب گفت اند. توانبرده اند، پیشده احساسات مغلوب

برتر است، از  ثقلين از عبادت بلكه هزار سال تفكر از عبادت اند: ساعتیفرموده آن عظمت

 احساسات.  نه است منطق تابع ميشهه حقيقی رو طالب اين

با  سخت )ع(معصومين و  حضرات شده فقر، درد معرفی اسالمی در فرهنگ گرچه

از فقر است.  بيش مراتب تدبير به از سوء بزرگواران آن نگرانی اند، ولیكرده مبارزه آن

 ُسوءِ  ِمنْ  ُكمَعَليْ  َاخافُ  َولِكنْ  رِ َفقْ الْ ِمنَ  مَّتیاُ  َعلی ما َاخافُ »فرمايد می )ص(اكرم رسول حضرت

 ير است. بر شما از سوء تدب من نگرانی ولكن ترسمنمی از فقر بر امتم من: «التَّدبيرِ 

شد و  يابشرف )ص(حضور پيامبر خدا به شخصی كه آمده باز در حديثی

 بناكغض: «َضبْ َتغْ  ال»او فرمودند  به كوتاهی در جمله نمود. حضرت نصيحتی درخواست

ديگر  ايخود با قبيله قبيله ميان نزاعی با مالحظه كرد. در برگشت قناعت بدان نشو، و او هم

 آن نصيحت ناگهان ز شد، كهمجّه رزم لباس خود به از قبيله حمايت براي قبلی عادت بنا به

 حبتمهر و م از طرفين، با ايعده شدناز كشته قصد جلوگيري افتاد. لذا به يادش بزرگوار به

 جوانمردي، از با اين نيز در مواجه رفت. آنانپيش غرامت پرداخت و حتی و پيشنهاد صلح

و تفكر او  تعقل با آب احساسات برافروخته آتش پوشيدند و بدينسان چشم و غرامت جنگ

 گرديد.  خاموش
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 هايها و سالحقدرتقدرت، ابر به عمومی اذهان از سوي زيادي توجه امروزه

و  ظاهري نيروهاي شود كهمی معلوم قرآن آسمانی در كتاب جديد است، اما با سيري

 گذارد. نمی باقی تأثير، اثر ابدي و يا در صورت ثر نيستمؤ چندان كثرتش

 آثار عظيم داراي دهد كهمی ما نشان را براي نيرو و سالحی و تعالی خداوند تبارك

قرون،  در طول )ع(اطهار و ائمه انبياء حضرات دريغبی و زحمات است. تالش و ابدي الهيه

 اسالم و غلبه الهی دين حقيقی رونق سازند كه متوجه نكته اين را به مردم كه بوده اين براي

 باشد.  از تفكر الهی ناشی كه است، اتحادي در اتحاد قلوب

 لها در قبانيروها و اسلحه نمايد؟ تمام مقابله تواند با تفكر الهینيرو می كدامين

 هم ظاهري ها و نيروهاياز اسلحه ايهذّر حتی است است. ممكن عدم در حكم تفكر الهی

 زندگی از مشكالت بسياري نمايد. آري را حل مشكالت آن تفكر الهی كار نيايد، ولی به

 نيست. حقيقتًا نآ و امثال و خونريزي قتل به و نيازي است شدنیحل ها با تفكر الهیانسان

تفكر  ما آن هاكيد بر تفكر و اتحاد است. متأسفان توصيه است. اتصاالا  نجات تفكر كليد باب

و  احساسات كه ايم. امر استگشته و رسوم و آداب احساسات را كنار گذاشته، مغلوب الهی

و  الهی عقل با تقويت ائيم، و ايننم سير در معقوالت انداخته كناري را به و رسوم آداب اين

 پذير است. تفكر امكان

 عقل درشوراي آن تصويب تا درصورت تفكركرد هركاري به اقدام از قبل بايد پس

 كه نيست تفكر اين معناي . چهباشد ها همراهرنج و با مشقات نمود، ولو اقدام وتفكر، بدان

 نه كه ايالهيه بسا اقدامات چه گردد، بلكه رفاه به منتهی گيرد و حتمًا انجام آسانی امور به

 نيز باشد.  فراوانی و آالم مصائب تحمل مستلزم نباشد، بلكه در ميان ظاهري از رفاه تنها اثري

 را طی آنها تفكر است، مراحل از جمله كه استاد الهی برنامه طبق حقيقی طالب

 يناخواهد شد، اما  مواجه عظيمی ها و خطراتبا رنج طريق در اين داند كهمی يقين به كرده

 سعادت، تحمل به رسيدن الزمة او. چه نفس و تكميل تهذيب براي است ايامور وسيله

و  انسان روحيه تضعيف عوامل از بزرگترين يكی پروردگیو ناز است، ها و مشقاترنج

 راه دوست بارگاه به گاه تدبيرند و هيچو بی پرور، كاهلو تن اوست. افراد نازپرورده بدبختی

هدف،  به نيل بايد در طريق و مردان است. زنان بالكش مردان از آِن و وصال نيابند. عاشقی

 اند. نهاده كار بر محنت اين بناي از بال كنند كه استقبال بلكه رنج لتحم

  بخشنتيجه یـرنج چنان ها بيند، ولینيز رنج احساسات در قبال بسا انسان چه البته
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 سعادت را به آدمی و رنجی او نيز باشد. زيرا هر سعی كنندةضايع است ممكن نبوده 

 َضلَّ  ماالا، الَّذينَ عْ اَ  َسرينَ خْ  َاِبالْ  ُئُكمْ ُنَنب   َهلْ  ُقلْ »فرمايد می خداوند متعال كه د، چنانرساننمی

 زيانكارترين اعمال از لحاظ كسانی چه كه بگو آيا شما را خبر دهيم: «ياالد نْ َحيوةِ الْ ِفی ْ ُيُهمَسعْ 

و  شب گرچه است. اينانشده دنيا ضايع و زندگی در حيات ايشان سعی كه افرادند؟ افرادي

 عقل؛ تنها تحمل نه بوده از احساسات ناشی آنان فعاليت اند، لكنكرده و تالش روز سعی

 است.  و روح قلب تقويت سبب از تفكر الهی گرفته نشأت و مشقات زحمات

اوست،  پذيرد هرچند مورد پسند عقلرا نمی ها و مشقاترنج آدمی دل اكثر اوقات

زيرا پذير نيست. ها امكانگرفتاري جز در صحنه وجود انسان رشد و نمو و بارورشدن ولی

 الهی قانون اين خيزد،برمی ريزد و كماالتمی از انسان نتعيّ  كه است مشقات تحمل در قبال

 و بزرگان طبيعت، تضاد است از قوانين نيست. يكی گريزي هدف، از آن به و در نيل است

 از آن ناشی هايدمو تصاتا تضاد : «اِدَجوالْ أِ بدَ مَ الْ َعنِ  ضِ َفيْ الْ امُ َدو ما َصحَّ  التَّضاد  الَ َلوْ »اند فرموده

 پذير نيست.  امكان االطالقعلی فيض نباشد، دوام

 آن نصيب سعادت است، و اين خويش خالق به انسان منظور از خلقت، رسيدن

 گردد.  اضلهف مدينه رساند تا صاحب تحقق مقام به كمال را در حد نظم كه است الهی انسان

 رساند، از جملةمی نظم منتها درجة را به آنها انسان مجموعه كه است عللی البته

 رسد كهمی تحقق مقام به الهی نظم لحاظ، وقتی است. از اين الهی يا وحی آنها عنصر قانونی

با تفكر  دقيقی ريزيآنها، برنامه شكوفائی گردد و براي ملحوظ انسان هستی هايجنبه تمام

 آيد. عمل به الهی

 ديگر داراي است، و از سوي هلوع و طبيعت يماد بدن سو داراي از يك انسان

ديگر، او  عبارت است. به فجور و تقوي به ملهمه و نفس توحيدي و فطرت الهی روح

 اعتقادي هاير از آن، واجد جنبهو باالت اخالقی هايجنبه غريزي، داراي هايبر جنبه عالوه

 است. 

 هايكند و جنبه را رعايت ظاهري يا اعمال غريزي هايتنها جنبه اگر قانونی

 نشود.  الهی ايجاد نظم قادر به قانونی انگارد، چنين را ناديده و يا اعتقادي اخالقی

 ظاهري هايجنبه رعايت اساسبر  يمعاصر، تا حد در جهان جاري قوانين متأسفانه

و  شده گسيخته از هم و اخالقی اعتقادي هايجنبه و اعتقادي، لذا رشته اخالقی نه است
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تجاوزگر است،  و طبيعت طلبحقيقت فطرت بين كه بدينسان، در پيوند ناگسستنی

 از هم عملی و نظم ظاهري هايجنبه و در نتيجه، شيرازة نشده رعايت كنندهتعديل هايجنبه

 ُهمُ  ُاولِئكَ  وَ  َاَضل   ُهمْ  َبلْ  عامِ َانْ َكالْ  ُاولِئكَ »افتد فرو می حيوانيت ورطه به و زندگی گسسته

 . «غاِفُلونَ الْ 

 هايجنبه تمام است. اگر قانونی آن نظم، عنصر فاعلی اساسی ديگر از اركان يكی

 قانون در اجراي باشد، يا عنصر مديريت نظم فاقد عنصر فاعلی نمايد، ولی يتمذكور را رعا

 ينفرد باشد يا چند جامعه، يك ناظم آن استوار نگردد. خواه اصيل كند، نظم كوتاهی الهی

 بر مردم مردم فرد بر مردم، و حكومت حكومت بين جهت ديگرانند، از اين منتخب فرد كه

 وجود ندارد.  قیفر

ظهور  براي زمينه ايدر جامعه كه است شكر و نيز فخر و مباهات جاي گرچه

 سعادت موجب الهی عنصر وحی تجلی تنها مشاهدة گردد، ولی فراهم الهی عنصر قانون

 لیثر است، عنصر فاعمؤ جامعه گيريدر شكل عنصر قانونی طور كه همان گردد. چهنمی

 تبهكار.  پرهيزكار باشد چه دارد چه سزائی به سهم جامعه لتشّك نيز در كيفيت نظم

 فكر بشري عصارة ايشان قانون كه ايفرمايد جامعهمی )ع(منيناميرالمؤ حضرت

 عمروبن ايشان فرهنگی لو مسؤ زمامدار آنها معاويه كه اياند. جامعهباشد، در جاهليت

شود ر میميّس آسمانی وحی بدون يا باطنی، نه حقيقی نظم اند. آريباشد، در ضاللت عاص

 اصيل رسد تا نظم تحقق مقام آن؛ بايد هر دو به به و عامل اسشناستاد وحی بدون و نه

 استوار گردد. 

مرد  وجود يك نيست، بلكه كافی فرشته وسيله به آسمانی وحی تنها نزول بنابراين

 الواسطهو مع مستقيم باشد، يا غير عنصر قانونی آن حامل و بالواسطه طور مستقيمبه كه الهی

 برقرار نگردد، آن مربوط علل تمام بين خاص است. زيرا تا ارتباط شود، ضروري آن مجري

 تنظيم شكل نورانی، لكن است جرمی گرچه هر ستاره كه نگردد، همچنان متجلی الهی نظم

 است.  خاص با روابط آن يافته

 سبب دارد به امكان عنصر قانونیاست:  را با عنصر فاعلی، تفاوتی عنصر قانونی

گردد،  منقضی تأثيرش بدهد يا مدت خود را از دست سازندگی يا تحريف، صالحيت نسخ

نظر  به آسمانی وحی شد. گاهی منقضی از قرآن پيش آسمانی تأثير كتب مدت كه چنان

 زندگیسا تواند صالحيتاز تحريف، می و عصمت از نسخ صيانت سبب به الهی خاص

  مرهون ابدي پذيرد و سعادتهرگز تغيير نمی هـمجيد ك د قرآنـد، ماننـنده خود را از دست
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 است.  آن قوانين به اطاعت

 پذير استاست، لذا نيابت و دگرگونی زوال در معرض همواره نظم اما عنصر فاعلی

و تغيير بر  لاست، تصور تبدي اليزال كه قانونی رواست، لكن بر آن و نماينده و تصور نيابت

 روا نيست.  آن

 افزايش قابل خود رسيده، ديگر نه نمعّي نصاب به و امامت نبوت هر دو جريان

 ، محال)ص(مرتبتختمی حضرت ، با انتصابانبياء جليله كاهش. در سلسله قابل نه است

، )ع(اطهار ائمه حضرات جليله در سلسله يابد. همچنين راه نبوت شامخ بر مقام كسی است

 راه و امامت اليتو بر مقام احدي نيست االعظم، ديگر ممكناللبقية حضرت با انتصاب

 يابد. 

رسالت،  معرفت به نبوت و شناخت است الوهيت معرفت خدا به شناخت كه چنان

با استمداد از  تكوينی واليت شامخ مقام است. امامت، آن امامت معرفت نيز به امام شناخت

بر  وهبزرگوار عال آن ود. يعنیب را نيز شامل )ص(اكرم رسول حضرت كه است آسمانی وحی

 بود.  امامت سمت و رسالت، داراي نبوت ونشؤ حفظ

 بشريت، همين فرد و جامعة براي الهی نظم عنصر فاعلی اين و عظمت در اهميت

 ميَتةا  ماتَ  َزماِنهِ  ِامامَ  ِرفْ َيعْ  َلمْ  وَ  ماتَ  َمنْ »فرمايد می )ص(اكرم رسول حضرت كه بس

 كسی است. مرگ مرده جاهليت مرگ را نشناسد، به زمانش بميرد و امام كه كسی: «جاِهِليَّةا 

است؛ بوده جاهلی او نيز زندگی زندگی باشد، مسلمًا امام، مردار جاهلی نشناختن سبببه كه

 عقلی او نيز زندگی باشد، زندگی معقول امام، ارتحال به معرفت علتبه كه كسی و مرگ

 تا آن هاستسختی و تحمل رياضت و سعادتی، مستلزم حيات چنين حصول است. البتهبوده

 . «َسهُ َنفْ  َاماتَ  وَ  َلهُ َاحيا َعقْ  َقدْ » كه است صاحبدالن از آن پذيرد و اين تحقق الهی نظم

 و ترتيب فرد و جامعه، نظم موجود در زندگی معرفت، حداكثر نظم اين در فقدان

 گونهبشر بر دو و اجتماعی فردي در زندگی و مديريت ايجاد نظم است. بنابراين ظاهري

و  يا باطنی حقيقی ايجاد نظم و ترتيب، ديگري نظم ظاهري صورت مراعات است: يكی

 هباشد و هرچند بثر نمیو مؤ مهم چندان اطنب وجود نظم ظاهر بدون آن. ايجاد نظم رعايت

 ظاهري هايبسا نظم چه مقصد و مقصود نيست. بلكه به شود، رساننده داده رونق ظواهر آن

 است.  باطن نظم ويرانی علت كه هائیو مديريت

 د باطنًابايد خو اول ايجاد نمايد، در وهلة و باطنی حقيقی بخواهد نظم كه فردي

تواند وجود آورد، او نمی به خود نظم در نفس هنوز نتوانسته كه فردي باشد. چه نظم اهل
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 سَ َنفْ  ِبطُ َيضْ  ال َمنْ  َكثيرِ الْ  َعَددَ  ِبطُ َيضْ  سَ َليْ »گردد  ايجاد نظم به موفق كثيري عده در درون

 . «اِحَدةِ والْ 

 از ناحيه كه است در قلوب، فرمانی معنوي لها و تحّودلدر  باطن نظم منشأ حقيقی

و  الهی مردان از فرامين برخورداري علت به كه بسيار افرادي گردد. چهصادر می باطن

 حق و در راه شده لمتحّو كوتاهی در خود، در مدت الهی و ايجاد نظم حق درگاه محبوبين

 اند. رسيده و معقول طيبه حيات اند و بههچيز خود گذشت از همه

 را سزاست بشري، كسی جوامع و مديريت در قلوب ايجاد نظم وليتمسؤ بنابراين

 الهی حجت وجود چنين ضرورت باشد. براي و الهی باطنی نظم اعالي خود واجد حدّ  كه

و  تبارك خداي بسيار است، از جمله و شواهد نقلی عقلی و نسلی، براهين در هر عصري

 «هاد   م  َقْو ِلُكل  » مقدسه لهجم. «هاد  م  َقوْ  ِلُكل   وَ  ِذر  ُمنْ  تَ ِانَّما َانْ »فرمايد مجيد می در قرآن تعالی

 خالی الهی از حجت زمين و هرگز روي است حجتی هر قومی براي دارد كه داللت

 آنان، تداوم و اعراض است، و با اسراف غيبی بركات نزول نيز سبب ردمم گردد. آمادگینمی

 َانْ  حًاَصفْ  رَ كْ الذ   ُكمُ َعْن ِربُ َاَفَنضْ »فرمايد می كه شود، چناننمی قطع الهی و سيرت سنت اين

رها  حجتیما شما را ب شود كهنمی شما سبب و اعراض اسراف ، يعنی«ِرفينَ ُمسْ  مًاَقوْ  ُتمْ ُكنْ 

 كنيم. 

 در هدايت در حد اعلی همه كه است فراوانی ونشؤ داراي الهی محبوب امام، آن

 ربوبی مقام به آن و اتصال پذير نيستپذير و نيابتغيبت ونشؤ از آن ثر است. بعضیبشر مؤ

 ونشؤ بعضی گردد. ولینمی زايل هستی جهان به آن و افاضة نشده قطع يابیفيض براي

و  و در امور اعتباري تشريعی اعمال در زمرة ونشؤ پذير است؛ آنپذير و نيابتامام، غيبت

 و تربيت.  تعليم از جمله است قراردادي

باشد  ابتیين کهنياز ا ست، اعمين خالی ميخدا و زع ا از حجتيدن گاهچيه نيبنابرا 

در قلوب، بر  الهی جاد نظميو ا نفوس هيو تزک الهی تيو ترب ميبار تعل ه. هموارهَعْن ا َمُنوب  ي

 .نديخدا د حجتييتأ د بهيمؤ که است الهی مردان آن دوش

 ميتعل لياص کتب، دو اصل الو انز رسل وحی، مراد از ارسال منطق محکم حکم به

 ُمُهمُ َعل  ُي وَ  ِهمْ يَزکّ يُ  وَ  اِتهِ يآ ْ ِهميْ ُلوا َعلَ تْ يَ  ُهمْ ِمنْ  َرُسوالا  نَ ّييُام  الْ ِفی َبَعثَ  الَّذيُهوَ » است تيو ترب

 .«َمةَ ِحکْ الْ  وَ  ِکتابَ الْ 

را  تنها کسی الهی و علوم و حکمت کتاب ميو تعل نفوس هيات، تزکيآ تالوت

خداوند و  د بهيامور با نيا ليتحص نرو براييباشد. از ا حق هياز ناح مبعوث که سزاست



  168                                                                                  سفر به کعبه جانان

 

ظاهر را نرسد  اهل د، کهيگرد منقطع شانيا و از ماسواي جست کتمسّ  وي مظاهر صفات

و  اءمظاهر اسم نيدند. اها گردر دل باطنی جاد نظميو ا نفوس الهی تيترب به موفق که

 .هستند الهی و عارفان ياءو اول ياءو اوص ياءانب اول، حضرات در درجة الهی صفات

و  ميتعل بشر را در امر مقدس و اجتماعی فردي تکامل هرگونه ربناييد زيمج قرآن

 هيد. تزکيفرمامی هيتوص نفوس هيتزک ها را بهت، انسانيو ترب ميداند، و در تعلمی تيترب

 .گردد فاضله نهيمد تا صاحب اعمال و ذمائم اخالق از رذائل ر نفوسياز تطه است عبارت

و  فاضله نهيمد ليتشک براي شانياست. ا الهی سفراي ت، سمتيو ترب ميتعل سمت

 ربوبی، مبعوث سقد معارج به عقول اءو ارتق ملکوتی معارف فهم به نفوس اعتالي

خود،  ز ذاتیيغرا اقتضاي نگردد، به ارهاّم نفس و حمالت منياگر گرفتار اهر اند. انسانگشته

کند. دو  صرف تکامل خود را در راه زندگی ونو اطوار و شؤ احوال همه که است آن طالب

 تيفعل مقام است، به الهی قرب به رانيط براي دو بال منزلة به خود را که و عملی نظري قوة

 .دآنان، پرداز انسانی دو قوة شکوفا نمودن عنیي گرانيارشاد د به آورد، سپس در

 هيرا ما ليو تکم استکمال عنیيدو اصل،  نيد ايمج در قرآن و تعالی خداوند تبارک

 میيبه بشر در نفوس تغراق، و اس«ر  ُخسْ  َلفی سانَ ِانْ الْ  ِانَّ  رِ َعصْ الْ وَ » نموده معرفی ابدي سعادت

 دو قوة نيا که است. مگر کسانی دانسته و خسران انکارييرا ز يامور ماد به و اشتغال

 گرانيارشاد د به رسانده کمال صبر را به به و تواصی حق به تواصی عنیيخود  انسانی

 نفوس که است یيمح فيشر قی، مظهر اسميحق و معلم الهی، مربی سالک اند. آريپرداخته

 .کندمی ياءرا اح

 تيو ترب ميتعل امر مقدس تيتقو از مراتب، سبب ايدر مرتبه مادي امکانات گرچه

و  نجات اصلی و علت قیيحق گشاينان، مشکليتصور ظاهر ب بر خالف ارشاد است، ولی و

ها تيو فعال مادي و امکانات بودجه مراتب شينفس، افزا هيتزک ست. بدونيبشر ن سعادت

 .ديگرد نفوس ياءاح به موفق تواننمی ليوسا نيدرد نشده، بد رسد، درمان حد کمال ولو به

، زنندمی ها را شخمكنند، جانها را شيار میدل هستند كه الهی، كشاورزانی مردان

 افشانند، نهالها میجان در مزرعة و معارف علوم دهند و بذرهايمی را آمادگی نفوس

 اءِ السَّم ُعها ِفیَفرْ  وَ  ُلها ثاِبت  َاصْ »شود  طوبی شجرة رسانند كهمی جائیرا به وجود انسان

 معرفی مجيد خود را زارع در قرآن و تعالی تبارك خداي. «هاَرب   نِ ِبِاذْ  حين   ُاُكَلها ُكلَّ  تیُتؤْ 

اند فرموده بزرگان كه است اين. «ُعوَنارِ الزّ  نُ َنحْ  َامْ  ُعوَنهُ رَ َتزْ  ُتمْ َانْ ءَ  ُرُثونَ ما َتحْ  ُتمْ يْ أَ َاَفرَ » فرموده

 بسپاريد.  زارعون خود را به جان مزرعه كه
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 و منازل كرده ها طیوادي قرار بگيرد كه افرادي تعليمات تحتبايد  بشري جوامع

 مقدس برنامة به زدن وظيفه، چنگ اند. امروز مهمترينسر گذاشته ها را پشتو گردنه پيموده

 ينو عارف اءاوليو  اوصياء الهی، حضرات محبوبين را بايد در كالم تفسير آن كه است آسمانی

 و اجتماعی فردي توانند زندگیمی هستند كه الهی مردان نمود. اين و دريافت اهدهمش الهی

 مقصود رسانند.   سر منزل را به بخشند و آنان حقيقی بشر را نظم

 است، موضوع و خودآگاهی شناسیبنياد خويشتن كه الهی با عظمت از حقايق يكی

 َانْ  آَدمَ  يا َبنی ْ ُكمِاَليْ  َهدْ عْ اَ  َاَلمْ »فرمايد می با خداست. خداوند متعال انسان الهی د و پيمانعه

آدم! مگر  فرزندان اي: «َتقيم  ُمسْ  اط  ا ِصرهذ ُبُدونیاعْ  َانِ  وَ  ُمبين   َعُدو   َلُكمْ  هُ ِانَّ  طانَ ُبُدوا الشَّيْ َتعْ  ال

و مرا  آشكار شماست او دشمن را نپرستيد كه شيطان كه نبستم با شما عهد و پيمان من

 راست؟  راه است اين بپرستيد كه

 است ّ ذر عالم، در عالم عهد و پيمان، فراتر از اين اين موطن الهيه حقه معارف بنا به

قالب، در  به از تعلق پيش انسان باشد. آنجا روحمی الهی خذ مواثيقتقرر عهود و ا عالم كه

اد گرديد و استعد حجاببی فيض آمد و مستفيض نايل حجابشهود بی روحانيت، به صفاي

و  تبارك خداي كه مانهرسيد؛  «قاُلوا َبلی» استعداد مقام و به گرفته «ُكمْ ِبَرب   تُ َاَلسْ » خطاب

 ُهمْ َهدَ َاشْ  وَ  يََّتُهمْ ُذر   ْ ِهمُظُهورِ  ِمنْ  آَدمَ َبنی ِمن َرب كَ  َاَخذَ  ِاذْ  وَ »فرمايد: مجيد می در قرآن عالیت

 از پشت پروردگارت را كه نگامیآر ه و ياد: «ناَشِهدْ  قاُلوا َبلی ْ ُكمِبَرب   تُ َاَلسْ  ْ ُفِسِهمَانْ  َعلی

پروردگار  آيا من كه ساخت گواه را بر خودشان و ايشان را برگرفت آنان آدم، ذريه فرزندان

 داديم.  گواهی شما نيستم؟ گفتند آري

امر  ينبگوئيد ما از ا فرمايد: تا مبادا روز قيامتمی خداوند متعال فوق آيه در ادامه

 از ايشان پس اند و ما فرزندانیبوده مشرك از اين ما پيش بوديم، يا بگوئيد پدران فلغا

 آيات گونهكنی؟ و ما اينمی اند، هالكداده انجام انديشانباطل خاطر آنچهبوديم. آيا ما را به

 باز گردند.  ايشان دهيم، باشد كهمی خود را تفصيل

 نبود، ارواح از او پنهان انسان حقيقی من ور و سرور، آنجا كهن عالم در آن آري

 بودند و مشتاق فرشتگان چرخيدند و همنوايمی ازلی زيباي وار گرد شمعها پروانهانسان

خود  بالغة و مشيت حكمت كرد و به تجلی بر آنان ربوبيت صفت به تعالیاو. حق وصال

 و اختيار سر تسليم ارادت با كمال فرمود. آنان و منازلی مراحل طی به ولرا موك وصال اين
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راز  همچون نهفته باشد تا استعدادهاي ايشان و مربی ّ مراحل، رب او در تمام نهادند كه

 او گردند.  وصال رساند تا شايستة فعليت مقام را به ايشان

فرمود  ها الهامانسان روح را به ان، فجور و تقويبدو خلقت، پروردگار مهرب در آن

 فيض و سريان از جريان ناشی ربوبيت مقام از جانب تعليم اين«. ويهاَتْق ها وَ َهَمها ُفُجورَ َفَاْل»

تميز دهند.  را از باطل حق خود بتوانند راه در زندگی را امداد نمايد كه است، تا آنان حق

 ست. اتقوي، توحيد  او، و برترين به ظلم، شرك و بزرگترين است فجور ظلم نبدتري چه

 است آميخته با پروردگارشان راستين ها با عهد و پيمانیانسان پاك فطرت بنابراين

 ا اللَ َصَدُقوا ما عاَهُدو ِرجال  » مقام نهند تا به او را گردن رسوالن جز او را نپرستند و فرمان كه

 آيند.  نايل «َعَليهِ 

 عالم بدين قدم سرانجام را سير كرده و انوار، مراحلی مجردات ها، آنانسان ارواح

 شاهداتسير و سفر، م اين مراحل اند. در طیشده محبوس و در كالبد جسمانی نهاده خاكی

 است. شده حاصل آنان براي و تبدالتی راتبسيار و نيز تغّي حكمتی و كالم الهی و علوم

 االنامخالق لقاء به تمام و اشتياق و رغبت الهی، ميل فطرت مقتضاي بنا به انسان

 لحظه در اولين نيست معلوم كه طوريدارد، به وحشت آن و اوضاع دنيوي داشته، از حيات

 كمگردد! اما كممی گريان شود كهاز دنيا روبرو می وحشتناكی منظرة ورود و تولد با چه

و  دنيا و لذات مشتاق از خود نبود، آنچنان ايپشه دفع قادر به كه ضعيف انسان همان

 انواع شناسد و بهنمی از باطل آن، حق مرغوبات تحصيل در راه شود كهمی آن هايكرشمه

 دهد! در می ها تنها و ستمگريكشیحق

داند و نمی حقايق از آن چيزي گويی كند كهمی زندگی چنان عالم او در اين گرچه 

عهد  نر آو تقرّ  اخذ تعاليم عدم دليل فراموشی نمايد، اما اينياد نمی شده طی از سير مراحل

ديگر  و بعضی مطالبی وشیفرام علل، سبب برخی دنيوي در زندگی كه نيست. چنان و پيمان

تذكر و  سبب عللی است ممكن شود، همچنينها میآن بعدي ظهور و يادآوري موجب

 گردد.  ملكوتی حقايق آن تشريح

 بدون موضوعی تشريح سبب اشارت يك و قوي، گاه سالم روح صاحبان براي

 اماكن هبو يا در بيداري، سير  در خواب رادياف چنين شود. بسا كهمی آن فراگيري سابقه

 ها در آنجا زندگیو سال را ديده نقاط آن گويا قبالا كه طوري نمايند، به بعيده و نقاط مقدسه

 ايآئينه در حقيقت كه - عالم تواند از آناز جسم، می با انقطاع انسانی اند. چه، روحكرده

 نمايد.  و رموز را كسب اشارات ايببيند و يا پاره هايینشانه - ارواح براي است
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و  تاست. كميّ  و موانعی و عوالم، در اثر وجود حجب حقايق تذكر آن عدم بنابراين

 ادراك جهت الهی محبوبين براي كه طورينيست، به يكسان همگان براي حجب اين كيفيت

 وجود ندارد.  مانعی الهی، هيچگونه لمو سير در عوا معنوي

و  انبياء وفا نمود و حضرات با بندگان ربوبيتش پيمان به و تعالی تبارك خداي

عهد  حقايق آن فرمود تا او را به بشر گسيل را براي اولياء حضرات آنان و در غياب اوصياء

 آنان را براي تكامل ها راهانسان و تربيت نفوس و تزكيه معارف متذكر گردند، و با تبيين

 رچند برخی، ه«ِخَرةِ آالْ  ِفی الد نيا وَ  َحيوةِ الْ  ِفی ُكمْ ياءُ اولِ  نُ َنحْ » دهند كه هموار گردانند و مژده

 . «ُكُرونَ َيذْ  ُروا الا ُذك  ِاذ وَ »گردند تذكر آنان، متذكر نمی اين در قبال

عذر  براي جائی واالئی نيروها و امتيازات اءپروردگار مهربان، با اعط بر آن عالوه

 خاص فعاليت آن و منظور از آن، نه است ها عقلحجت آن است. از جمله نگذاشته باقی

در  كه است فطري سليم عقل مراد آن دهد، بلكهنمی انجام كار با ارزشی كه است نظري

يگر، دشود. امتياز نمی ناتوان گيرد و از ارشاد و راهنمايیقرار نمی يز حيوانیغرا استخدام

 هستی در اقيانوس آن انداختنراهو به وجود انسان شتیک در تنظيم كه است پاك وجدان

نور و  وسيله، راه بدان اوصياءو  انبياء حضرات كه است سماوي كتب كوشد. و باالخرهمی

 اند. داده نشان بشري را بر جوامع ظلمت

در : «ِصُرونَ ُتبْ  َاَفال ُفِسُكمْ َانْ  فی وَ  ُموِقنينَ ِللْ  آيات   ضِ َارْ الْ ِفی وَ »فرمايد مجيد می قرآن

 يز آياتیشما ن هايبرخوردارند و در نفس از يقين كه كسانی براي است آياتی زمين روي

 بينيد؟ است، آيا نمی

 كتب و اوصياءو  انبياء آنها حضرات ترينبا عظمت را كه آفاقی انسان! آيات اي 

است،  و وجدان آنها عقل ترينبا عظمت را كه انفسی بينی؟ آيا آياتنمی است سماوي

 و آگاه شنوي؟! بدانرا نمی و پند و اندرز آنان و وجدان عقل نمايی؟! نداينمی مشاهده

 بود. ثر نخواهدديگر بر تو مؤ را نشنوي، پندهاي الهی آيات اين اگر نداي كه باش

 اين فروزان، با وجود منير الهی هايمكشوف، سراج راه روشن، عالئم سعادت راه

 َيُمر ونَ  ضِ َارْ الْ  وَ  اتِ السَّمو ِفی آَية   ِمنْ  نْ َكَاي   وَ »ُمعِرضند  اكثر مردم آسان، لكن سير و سلوك

گذرند، بر آنها می كه ها و زمينها در آسمانبسيار نشانه و چه: «ِرُضونَ ها ُمعْ َعنْ  ُهمْ  ها وَ َعَليْ 

 كنند. می از آنها اعراض كه در حالی

 گيريم، همان در پيش خواهيممی كه راهی است. اين اعراض، فراموشی اين علت

 قلب ديدگان بصيرت و قدرت دل شنوايی قدرت ايم. لكنرا ديده يكبار آن كه است راهی
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 آن آئيممیتفكر بر مقام به ايم. لذا هرچهداده را از دست آن یكلّ  كرده، يا به را تضعيف

 افتد. نمی يادمان ايم، بهسير كرده را كه مراحلی

 است:  بسياري هايرا علت و فراموشی اعراض اين

و  ارهاّم نفس مانند تسويالت است طبيعت عظيمه، شوائب هاياز علت يكی

در  و تعالی كاذبه. خداوند تبارك و اوهام فاسده خياالت سبب به صالحه غير اعمال تزئينات

 حب خطرات اتصاالا  اولياءو  اوصياءو  ءانبيا مجيد، و نيز حضرات سماوي، در قرآن كتب

 اند. و هشدار داده دنيا را گوشزد نموده

 دين است. پيشوايان عادت و فراموشی، وساوس اعراض بزرگ هايديگر از علت

 است. همة روانی هاياز بيماري يكی عادت شويد، كه خارج از عادت اند كهنموده توصيه

 و تزئينات ارهاّم نفس تسويالت عادت. حتی از روي باشد نه حق رضاي بهبايد  اعمال

 اند. دانسته عادت از وساوس ناشی را هم غيرصالحه اعمال

 اميسو فراموشی، نو اعراض و از موجبات در مسير پيشرفت عظيمه عوايق از جمله

 خدا پناه نما. بهعالم خبرانو بی و تقليد جاهالنپيكر آدمی غوالن است، مانند متابعت امثله

 گردند. می آنان گمراهی سبب كه ،ارشاد مردم موجب نه افراد كه چنين از شّر بريممی

 َرضَ عْ اَ  َمنْ  وَ » است شياطين اءو استغو اءاستهو ديگر، اجابت همهّم از علل همچنين

 و فراموشی اعراض نمايد، اين اعراض از ياد من كه كسی: «كًاَضنْ  َمعيَشةا  َلهُ  َفِانَّ  ريِذكْ  َعنْ 

 گردد. او می آخرت معيشت ضيق دنيا و سبب معيشت تنگی موجب

و  تبارك اند، خدايرو برگردانده حق و از راه كرده خدا را فراموش كه افرادي

 كهنمايد، چنانمی محسوب كوران در رديف در عقبی را در دنيا باالخص ايشان تعالی

و  است قلب و قساوت و تاريكی كوري، كوري اين. «میعْ اَ  ِقياَمةِ الْ  مَ َيوْ  ُشُرهُ َنحْ  وَ »فرمايد می

: «ُقُلوِبِهمْ  َعلی اللُ  َخَتمَ »فرمود  ختم ن. دربارةو رْي است: ختم، طبع بسياري را مراتب آن

خداوند در  بلكه: «ِهمْ رِ ها ِبُكفْ َعَليْ  اللُ  َطَبعَ  َبلْ »را فرمود  آنها را مهر نمود. طبع هايخداوند دل

ما كاُنوا  ْ ُقُلوِبِهم َعلی انَ ر َبلْ  اَکلّ »فرمود  كرد. در مورد رين را طبع قلبشان اثر كفرشان

شدند، می مرتكب آنچه است، بلكه چنين هن: «ُجوُبونَ َلَمحْ  َمِئذ  َيوْ  ِهمْ َرب   َعنْ  ْ ِانَُّهم َکّلا ِسُبونَ َيكْ 

 سخت روز، از پروردگارشان در آن آنان پندار كه است. زهی بسته زنگار بر دلشان

 و خداست.  انسان بين و تاريكی حجاب بزرگترين محجوبند؛ و اين

است. از اينرو  حق رضاي به تسليم و عدم راموشیدر اثر ف حجابات اين همه آري

و  در حد كمال در دهد، بلكه تن و تعالی تبارك خداي هايخواسته تمام بايد به رهرو الهی
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 و توجهات عاليه و تعاليم معنوي قواي تقويت نتيجه نمايد. در استقبال تام و عالقه با عشق

و  سير معنوي براي باالتري پيدا كرده، توان از قيود كالبد جسمانی آزاديالهی، روح،  مردان

 يابد. می الهی بارگاه به رجوع

ديد  بو رضا، مرات و تسليم نفس تزكيه و كمال تقوي سبب تواند بهمی الهی سالك

 بود ببيند و آن ديده لدر اّو هرا ك حقايق آن رساند، تا آنجا كه كمال خود را به قلب و ادراك

و  حق قدس، نداي در عالم الهی مردان بود، بشنود كه شنيده در اول را كه یحّق نداهاي

 شنوند.  را می دوست حديث

 مستند به با اوست، و اين و عهد و پيمان حق به سالك، معرفت ارادت منشأ حقيقی

 و واالترين ادراكات تعهد الهی، عاليترين به و معرفت نيست. ادراك آدمی سودجوي طبيعت

 هواي به ارادت متعهد از عالم انسان كه است آن، طلب معانی و از جمله هاستمعرفت

 انگيزه را بدون نور الهی و بزرگان، اين اولياءو  اوصياءو  انبياء پرواز كند. حضرات طلب

 به علیابستند و در حد  عهد و پيمان خويش خود يافتند و با خداي در درون سود و زيان

 الهی بقاتمسا توانستند وارد ميادين حقند كه دولت ارادتمندان وفا نمودند. اين عهد الهی

 گردند. 

فرمايد می و ترغيب تشويق الهی مسابقات ها را بهمجيد در موارد بسيار انسان قرآن

يا  انحصار قدرت براي سبقت نه است آمرزش به سبقت اين. «ُكمْ َرب   ِمنْ  ِفَرة  َمغْ  ساِبُقوا ِالی»

 برچيدن براي سبقت نه خداست به در گرايش . سبقتاءدر بق و تنازع خونريزي در ميدان

 ند كهآنان: «َلها ساِبُقونَ  ُهمْ  وَ  اتِ رَخيْ الْ  ِفی ُعونَ ُيسارِ  ُاولِئكَ » و تقوي و شرافت فضيلت بساط

 جويند.  سبقت آن كنند و به امور خير شركت در انجام

 تطهير درون ره، بهمقّر ساعت از رسيدن يشپ را سزد كه امر كسی در اين موفقيت

 جهدهد، در نتي نجات هالكت را از ورطة اعمال، خويشتن از روز مشاهدة خود پردازد و قبل

تواند می سالك ديار رهسپار نمايد. اين خود را بدان و جان را يافته حقيقت منزلگه آدرس

را دريابد  اين الهيه كند و معنی و ادراك را مشاهده كاينات آياتی چهرة الهی مانند محبوبين

بر  داّل كه است يتیخدا را آ در هر چيز: «اِحد  و َانَّهُ  َعلی َتُدل   آَية   َلهُ  َشیء   ُكل   فی وَ » كه

 اوست.  وحدانيت

  چهرة دهـاهـمش توانذهنی،  در هر شرايط هـرا نسزد ك هر كسی تحليلی چنين البته
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 فی ِانَّ »نمايد می مطرح عقال و خردمندان را براي مجيد آن را بيابد، لذا قرآن كاينات آياتی

 . «بابِ َالْ الْ  الَُِوِلی يات  آلَ  النَّهارِ  وَ  لِ اللَّيْ  فِ ِتالاخْ وَ  ضِ َارْ الْ وَ  اتِ السَّمو قِ َخلْ 

از  است سازد، عبارتتر میرا روشن عينی جهان ياتیآ چهرة كه و تركيبی نگرش

وجود آيد  به در مغز انسان وقتی ناب فهمعينی.  و جهان ناب فهم ميان ارتباط برقرار نمودن

 و جريان واال قرار گيرد، در عالم شده خارج محض طبيعی راتتأثير و تأثّ  از تنگناي كه

  دريابد. آن حقيقی را از منبع سارچشمه اين اصلی

جز  انسان دنيا براي بزرگ ناب، وجود كارگاه فهم و تحقق تعهد برين اما بدون

نها فرا گرفته، ت بزرگ و كارگاه كتاب از اين و هر آنچه نيست و مبهمات مجهوالت تماشاگه

 انگيز. از چند سطر محدود و ابهام است كلماتی

و  دروغ رنگارنگ گستردة بساط شدن واال و تعهد برين، برچيده آگاهی اين نتيجه

 آن، و متقابالا  مختلف در اشكال پرستیو دنيا تكاثرطلبی بربستن و رخت گريحيله

 است.  حقيقی هاياز زيبائی برخورداري

ايد از بنيازمند است.  تعهد الهی خود به درون و پاكسازي تصفيه براي الهی طالب

 هايمعرفت به وصول ها، توفيقخود از آلودگی بگذرد و با تطهير درون نفسانی هايهوي

 عا با وجود عقلاد اين البته كه -را ندارند  درونی هايتصفيه توانايی كه واال را بيابد. كسانی

 در كسب شبايد با كوش - نيست پذيرفته يهعال و تعاليم و تربيت تعليم و امكان و وجدان

انكار  جاي دهند، و يا به نجات هالكت را از ورطه عاليه، خويشتن تعاليم و فراگيري علم

 ِالی هُ جاَوزْ  وَ  هُ عْ َفدَ  َامرًا َتِطعْ َتسْ  ا َلمْ ِاذ»اند فرموده كه گيرند، چنان خود را در پيش حقايق، راه

در  آنچه سوي و به را رها كن تو است، آن از طاقت خارج امري انجام وقتی: «هُ َتِطعْ سْ ما تَ 

 نما.  حركت تو است استطاعت

 است:  اصلی را دو حركت آن كشتی نشينانيم، كه مانند كشتی هستی ما در اقيانوس

 عمومی است حركتی لی. ايناز كشتيبان با ارادة ساحل سوي به است حركتی - اول

است.  شامل بزرگ ناچيز تا كيهان را از ذرة كاينات همه خداوندي سلطة تحت كه و تكوينی

 آن از حركت جلوگيري توان نيرو و مقاومتی يابد و نه راه كشتی بر اين و توقفی سكون نه

 دارد.  نهايی منزلگه سوي را به

سفر و  طول به آگاه نشينان. كشتيبانكشتی ارادة به اختياري است حركتی - دوم

 مراتب به بستگی از آن برداري بهره كه صادر نموده و دستوراتی سرنشينان، قوانين نيازهاي

 ندد وكار ب را به و قوانين وراتـدست بايد اين كمال دارد. طالب هركس و تفكر و عمل تعقل
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 گردد.  سقوط موجب مسامحه اندك بداند كه 

 اقيانوس اين ساحل براي ايكشتی، توشه در و ديوار و تزيينات به مربوط هايآرمان

 است انسانی شخصيت سطوح باز شدن جايگاه ربوبی پيشگاهاست، نباشد.  ربوبی پيشگاه كه

در و ديوار و  به مربوط هايزيبائی است. و پرداخته خود ساخته آنها را در حيات كه

 كار آيد؟ همة چه را نبيند به آن از آن، هرگز روي شدن از پياده پس كه كشتی تجمالت

 كودكان بازي اسباب ها، جز نمايشآن سر گذاشتن از پشت مذكور پس جذاب عوامل

 نيست. 

 محفل ورود به خود وفا نمائيم، تا شايستگی تعهد الهی به است باقی تا فرصت پس

 پيوستند كه حق ارادت خود وفادار شدند و به عهد و پيمان به را بيابيم. كسانی ازلی جمال

 تر از آنخطرناك چيزي انسان جويكمال شخصيت گذشتند، زيرا براي و هوس از هوي

 باعُ ت  ناِن: اِ ِاثْ  ُكمْ َعَليْ  ما َاخافُ  َوفَ َاْخ ِانَّ »فرمايد می )ع(منيناميرالمؤ نيست، از اينرو حضرت

و  نفس از هواي شما دوچيز است: پيروي به من ترس ترينوحشتناك: «َاَملِ الْ  ُطولُ  وَ  َهويالْ 

 آرزو.  طول

 لكن ستآنها را دارا كه با انسانی و وجدان فاقد عقل حيوان بين است تفاوتی چه

 يابد كه قلمرو انسانيت و ورود به عبور از مرز حيوانيت توانايی وقتی بندد؟ انسانكار نمی به

 رساند.  يیشكوفا كمال را به خويش باطنی ورزد و نيروهاي اجتناب نفس هواي از پيروي

 و كالم قرآن و آيات كرده خود تأليف اصالح براي كتاب بشر هزاران كه هاستقرن

 براي پاسخی هنوز نتوانسته از ايشان بسياري آورده، ولی نگارش به را در آن الهی اءسفر

 افزايد؛ يكمی بشري عجوام آالم بر مراتب نكرده را درمان بيابد. دردي خويش هايتبهكاري

 افزايد! ها میانسان بر مغز و روان نكرده، ظلماتی را برطرف تاريكی

 معنی، نظم يك به حقدر ستيزند.  حقند و با باطل حامی همواره الهی متعهدين

با  دينبنيا نظم اين زدنهمبر گرچه است. در دو قلمر فرد و اجتماع انسان زندگی بنيادين

رساند و  حق به ضرري امر نه پذير است، اما اينامكان ظاهرًا صور مختلف خود به فريفتن

 گاهی بوده، گرچه باطل همواره و باطل است حق هميشه سازد. حق نظم را عامل باطل نه

 باز هم فرموده )ع(منيناميرالمؤ حضرت كه ها گردد، اما چنانو خودخواهی اميال جوالنگاه

 است.  حق از آنِ  دولت

 را به پندارند و اصالت و ساختگی اعتباري را دو مفهوم و باطل حق گروهی

 د، ـداننرا نمی و باطل حق يا معنی دهند. آنان در شهوات ورشدنو غوطه و آشاميدن خوردن
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 كنند.  تفكري انسانی شخصيت اند دربارةيا نتوانسته

 اند، نسبیگرفته ايبهره و فلسفی علمی از اصطالحات يتا حد ديگر كه گروهی

ر و تغّي كه از اين اند، غافلدو پنداشته آن اصالت عدم را دليل و باطل حق مصاديق بودن

 است زندگی بنيادين حق، نظم دو كه اين نزند. هويت حق بر اصالت مصاديق، آسيبی لتبّد

 طريق الكخواهد بود. س مطرح انسان براي همواره ناپذير بودهآن، خلل كنندةتباه و باطل

و  و باطل حق تشخيص را براي دل آئينه وسيله اين بكوشد و به نفس بايد در تزكيه حق

 آئينة دل، ماوراي آئينه تر سازد. او بايد بداند كهبا باطل، شفاف مبارزه و از حق طرفداري

 است.  ظاهري و آئينه ذهنی

 محض به كه نيست صور در آئينه مانند انعكاس ها در ذهنصور پديده انعكاس

از  ينی، پسع از ارتباط حاصله ذهنی هايرود. صور و پديده از بين ارتباط، انعكاس قطع

ها گيريموضع و دگرگونی درونی تغييرات گاهی است. اگرچه باقی در ذهن ارتباط قطع

 زوال به و گاه يافته تقليل نمايیدور تا حد گردد، تا آنجا كهمی صور ذهنی تغييرات سبب

نيز  آن و ثبات وامموضوع، د بيشتر به و اهميت توجه نسبت شود، اما به منتهی صورت

 دارد.  تو قضايا در حافظه، كلّي صور و ساير موضوعات در حفظ قانون تر گردد. اينافزون

 اصیاز گرد و غبار مع آن شفافيت حفظ در صورت كه است ايرا آئينه انسان آري

 آن و اوج جذبه مقام شود و اگر به نمايان در آن ازلی جمال كمال و با تعهد الهی، انعكاس

 گردد.  یمتجل «ِدُكمْ ِبَعهْ  ُاوفِ  ديُفوا ِبَعهْ َاوْ »آيد و نور  رود و جمال رسد،  انعكاس

 تا انسان است با خويشتن و صميميت بارز تعهد برين، خلوص مختصات از جمله

، علمی، صنعتی باشد مانند نبوغ نبوغ داراي اگر انسان رسد خود را نفريبد. هر مقامی به

 داگرياز سو نامتياز را با تعهد بري نباشد، اين از خويشتن و بيگانه و هنري قضايی، سياسی

 اندازد. كار می ها بهانسان در خير و صالح باال برده پست

 كسی امتياز نصيب اين ميلياردها حوادث در سلسله تعهد برين، وقتی بر اساس

و  حكيمانه دستورات كار برد. بر طبق ها بهانسان خير و صالح را در راه گرديد، بايد آن

تواند میننيازمندند، او  آن به ديگران شد كه امتيازي داراي هك انگيز اسالم، كسیشگفت

 معنی است؛ بدين المالاو بيت معيشت كند، متكفل دريافت مزد و اجرتی امتياز خويش براي

 دهد. می خدا تحويل ها بهانسان را از راه آن گيرد و محصولامتياز را از خدا می اين آدمی كه

 و عمل از علم انسان آن، برخورداري و حاصل است در پرتو تعهد الهی الهی تحيا

  تر و عملقـعمي علم هـرچـه هـك یـمعن دينـاست. ب یـاعل ّدـدو در ح د اينـو پيون یـاله
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 تر خواهد بود. الهی تر، حياتْ ناگسستنی و عمل تر و پيوند علمحكيمانه

پذير نيست. از امكان تعهد الهی انسانيت، بدون حياءا يعنی الهی وحی هدف تحقق

و  و عمل علم اصل و سه تعهد الهی به نسبت فراوانی آورد خود اهتمامدر ره انبياء اينرو همه

 اند. فرموده پيوند آنها، مبذول

 عقايد خود را مايد كهاختيار ن ايخود الگو و اسوه بايد در زندگی حق طريق سالك

 حضرت سازد. چون او، رفتار خود را بر كردار او منطبق خود را بر خلق او، اخالق بر عقيدة

 است، الگوي حق سوي به راهيان سرآمد همه و عملی علمی از لحاظ )ص(اكرم رسول

 خواهد بود.  جهانی رسالتش منطقه او همسان بودن خواهد شد و قلمرو قدوه همگان

او را  نمود، سپس بمتأّد عاليه كماالت به را اول الهی محبوب آن خداوند متعال

 حبيب اين و تعالی تبارك او امر كرد. خداي اءاقتد را به مردم ها قرار دادهانسان الگو و اسوة

از  پيش شريفه آيه اين. «َعظيم   ُخُلق   َلَعلی ِانَّكَ »فرمود  توصيه چنين عاليه خود را با كماالت

آن،  صناعی در نظم بحث است. زيرا سير طولیشده او نازل كماالت به مربوط آيات همه

. رسد تحقق مقام به عظيم خلق آيد، سپس حاصل كمال به اتصاف اول كه است اين مستلزم

 زندگی ونو شؤ و سيرت سنت است، لذا تمام عظيم خلق بزرگوار داراي آن چون بنابراين

 است.  همگان او اسوة

 

قد و علفظی،  اءمجرد اد به كه نيست و آسانی با خدا كار سهل بستن عهد و پيمان

 از ابتدا تا ختم بسياري بنايی، مشكالت ساختن براي عهد و پيمان كه يابد. وقتی تحقق پيمان

از  فراوانی هايالهی، سختی عهد و پيمان كاخ ورود به براي كه است دارد، مسلم دنبال به آن

 ِبالس وءِ  اَرة  ََََمّ اَ لَ  سَ النَّفْ  ِانَّ »ود خواهد آمد وج به ارهاّم نفس از ناحيه باالخص مختلف جوانب

 امور.  و واقعيت حقيقت يتاز رؤ است انسان آنها بازداشتن از جمله كه «یَربّ  ما َرِحمَ  الّ اِ 

 را ذهنی خياالت ماساس، توّرو دراز بی دور آرزوهاي كه گذاردنمی حقيقی انسان

حق، با  جاذبه سوي به الهی و معنوي حركت واقعی، يعنی كند. رشد او یحقيق رشد جانشين

 هايراه هايها وخارستانها و پرتگاهها، لغزشسنگالخ را از سالك يابد. تقوي امكان تقوي

روانی،  ظرفيت و توسعه تقوي او شود. حصول رستگاري موجب و داده نجات منحرف

 مركب ايمان، بهترين ازتحقق بزرگان: پس فرمودة است، بنا به الهی كيبايیش و صبر معلول

  در یـمقصود، صبروشكيباي سوي به حركت براي دگیـزن متالطم و پرموج درياي در
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 است.  الهی وظايف انجام

نور  قويتاوست. در اثر  براي سازنده و از اصول انسانی از ابعاد اساسی تقوي آري

گردد.  تخليه اساسبی ها و لذايذ و آمالاو از خواسته بتابد و درون انسان بر دل حق فروغ پر

وجود  به در دلش ايخواسته شده، جز حق او زدوده از درون محض طبيعی حيات محبوبيت

 حد كمال به انسان روحی و اعتالي ترقی كه است صفا و اخالص اين نيايد. در حصول

را از  حق حاميان جان او دشمن شوند؛ بلكه نتوانند بر او غالب داخلی رسد و ديگر، دشمنان

شكوفا  حباالتر رفته، با رو كاينات هايقله از همه عظمت با شخصيت در آورد. چنين پاي

 بايستد.  و تعالی تبارك خداي در پيشگاه

است. با سازنده هايفرهنگ روانی، داشتن ظرفيت توسعه اين به رسيدن الزمة البته

ها و گره گشايندة اسالم مانند دين مكتبی هيچ بشر، مسلمًا و معنوي ابعاد مادي همة نظر به

د آنن در تالش و دشمنان نيست. اما بيگانگان سعادت او به و رسانندة بشري پيچيده معماهاي

 پايهبشر و بی سازندة هايفرهنگ كردن ببرند. دگرگون ما را از بين سازندة هايفرهنگ كه

 از عدم باشد، ناشیمی و وجدانی عقالنی بر قوانين مبتنی كه اخالقی هايارزش نمودن تلقی

 كلی به اند كهيممستق از طريق و منحرفان نفس اسيران است. آنان مهار غرايز حيوانی

 آتشفشان، مواد كوه بسان غرايز حيوانی اند، چهنموده خود را ويران شخصيت ساختمان

 و نابود كند.  را سوزانده اخالقی هايبشر و ارزش سازنده هايفرهنگ

 و تربيت و تعليم او از نظاره براي نگردد و كششی الهی جاذبه تا مجذوب انسان

 سقوط انسانيت شامخ از مقام شده درونی و باالخص بيرونی دشمنان نباشد، مغلوب الهی

و  شرافت كه نباشد، چنان او را حد و مرزي و پليدي وقاحت صورت در اين كند.می

 ندارد.  نيز حد و مرزي انسان و عظمت طهارت

 قلبی اعتدال در حال و هر فردي اوست تعهد ربانی واسطه به انسان شخصيت

 درونی استعدادها و نيروهاي از مصالح انسان شخصيت است. ساختمان شخصيتی داراي

و غرايز  زده سر اصلی از فطرت كه است الهی و معمار آن، عقل و مهندس شده ساخته

ذا خود را برهانند، ل يافته ايهكوشند تا روزنمی آتشفشان كوه مانند مواد گداخته درونی

 است.  تعهد ربانی حق، نگهداري طريق سالكين وظيفه ترينواجب

 كار برد، اما به شخصيت ساختمان و تنظيم خود را در تحكيم فعاليت تمام اگر كسی

 از انسان نيمی تنها دربارة را مهار ننمايد، نه غرايز درونی اين و الهی با فكر صحيح

  امـسرانج د كردند ولیـعه هـك است. آنانداده خود را از دست معارف همه نينديشيده، بلكه
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 اند. داده خود را از دست معارف همه كه را شكستند، غافلند از اين الهی پيمان 

 هميشه آتشفشان كوه هايها و دامنهباشد، در قله و مجلل هرچند محكم ساختمان

هر  به شخصيت ساختمان سازندگی است. براي شدن و خاكستر ويرانی، سوختن در معرض

 به صحيح برداريبا بهره را مهار كرده شخصيت كنندهتهديد عوامل نحو ممكن، بايد آن

 لكهنيستند ب نابودي به تنها محكوم غرايز نه صورت رسيد. در چنين حيات اعالي هدف

تواند می شناسمتفكر انسان و كدامين مكتب انسانند. كدام شخصيت ساختمان بنايزير

 آنها را انكار كند؟  بودن حياتی

فرياد  اوليه و همصدا با فطرت هماهنگ اولياءو  اوصياءو  انبياء حضرات همه

 نيرو و هيچ او باشد. هيچ موجوديت مافوق چيزي انسان اعالي بايد هدف زنند كهمی

از  موجوديت را ندارد كه آن و شايستگی محض، قدرت و نيروي محبوب جز آن محبوبی

مفتخر  باالتري امتيازات دريافت را بهاو  كرده وصال، جبران را در راه انسان دادة دست

 تسازد، در حقيق خدا مستهلك رحمت شعاع به وصول در راه را انسان آنچه سازد. بنابراين

 است.  يافته توفيق امتيازات اخذ تمام به نداده، بلكه از دست تنها چيزي نه

 اين را بپيمايند كه نمايند و مراحلی بشر را طی اول معلم بايد راه الهی سالكين

ناپيدا  فرداهاي به دوختنو چشم هرگز ترديد و سستی كه خدا پيمود. معلمیمحبوب

ترديد و  سازد. چه منحرف يابد و يا او را از مسير حق راه و تصميمش بر اراده نتوانست

 و آن الهی محبوب آن يابد. مگر تصميم راه ضعيف و يا ارواح ناتوان هايبر اراده سستی

بود  اساسو افكار بی زودگذر و خياالت هايانگيزه چيز آگاه، معلولبيدار و از همه هميشه

 شايستگی بود كه و نورانی پاك قلبی زند؟! او دارندة كند و فردا بر هم امروز اراده كه

و انوار  كاينات از همه خواهد كهمی واال قلبی مقام انچن را داشت. آري الهی وحی گيرندگی

 باشد.  تعهد ربانی برتر رود تا بتواند نگهدارندة آن

 الهی محبوب آن سير در صفات به ابعاد حياتی، منوط ما از همه كمالی برخورداري

 حامل خدا، آن بوبمح خداست. آن برگزيدة آن با صفات قدر امكان خود به و اتصاف

رسانيد.  كمال خود را به و تربيت و هوس، تعليم هوي دخالت كمترين رسالت، بدون امانت

 الهی محبوب آن مقدس قلب امور خير نموده، نخست اكيد بر انجام توصيه كه قرآنی آيات

 كرد. می را تحريك

 برگزيده آن صفات ترينشاخص از جملةاست، سازنده اصل برترين كه تعهد الهی

 امكانات عرضه در مقام پرستبت قريش در پاسخ بود كه تعهد ربانی اين سبب خدا بود. به
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 دنيا را در اختيار من امكانات خدا اگر تمام حضورش، فرمود: سوگند به به دنيوي فراوان

  برندارم. بگذاريد هرگز از تعهد خود دست

ر مقصود رهسپا را به انوار خدا و كماالت الهی، جويندگان فروزان مشعل آن

 كرد كه ثابت جهانيان هموار نمود. او بر همة جانان منزلگه به حركت را براي و راه ساخت

 تعهد ربانی وفا به بدون هم خداست، و آن به آن و اتصال دل در آرامش حقيقی سعادت

 نيابد.  تحقق

از  خود بيش هاينفس در آخرين حتی )ع(علی و حضرت )ص(اكرم رسول حضرت

 چنين الموالیمولی اند. حضرتفرموده توصيه تعهد ربانی نگهداري را به هر چيز مردم

 خود را كه سرآورد و جان به من سينه خود را در روي هاينفس فرمود: پيامبر خدا آخرين

 الهی محبوب نمود. آن تسليم آفرينجان به من هايدست در دنيا بود، روي الهی ايوديعه

او  به كه هستم كسی اولين فرمود. منمی تعهد را توصيه خود نگهداري هاينفس در آخرين

 در اين نمودم. من را مشاهده طاير قدسی پرواز آن كه هستم كسی و آخرين آوردم ايمان

عهد  و وفا به تعهد ربانی او حفظ توصيه ام، باالتريناو دور نيفتاده از تعليم آنی آغاز و انجام

 را شكستند.  عهد و پيمان بعد از تو آن پيامبر گرامی بود. اما اي

 الو حّل كامل انسان نمود روحی روشنگر عاليترين كه عظمت با اصل يك آري

 بزرگواران آن كه است است، اين كماالت كوي رهروان در سر راه و ابهام مشكل هزاران

 حصول يد كهبرسانيد، و بدان غايت آن است، بكوشيد خود را به را غايتی اند: اسالمفرموده

 است.  تعهد ربانی در گرو حفظ آن

 به كه شما در گرو تعهد شماست. هركسی فرمود: شخصيت چنين )ص(پيغمبر خدا

اعتنا بی تعهد ربانی اين به كه است. آنان خود خائن بر شخصيت است نتعهد خود خائ

 نفرموده و تعالی خواهند شد. مگر خداوند تبارك متالشی از هم مدتی باشند، در اندك

مجيد  نمگر در قرآ. «ُعُقودِ ِبالْ  ُفواآَمُنوا َاوْ  ذينَ يا َاي َها الَّ »و  «ُؤوالا َمسْ  كانَ  دَ َعهْ الْ  ِانَّ  دِ َعهْ َاوُفوا ِبالْ »

با  كه عهدي تا به ايد وفا كنيدبسته با من كه عهدي به «ِدُكمْ ِبَعهْ  ُاوفِ  ديُفوا ِبَعهْ َاوْ » نفرموده

 وفا كنم.  امشما بسته

 كه است. مادام صحيح و تربيت تعليم مستلزم در جامعه تعهد ربانی نگهداري البته

 قرار ندهند، همه و تربيت تعليم حوزة را در متن و شايسته امور، عناصر پاك دگانگردانن

 تريپيچيده بگذرد، دردهاي بشري از تاريخ كه ماَند و هر روزي نتيجهو بی ها عقيمكوشش

 لمينمع سوي به كرد؛ حركت حركت الهی جاذبة سوي گردد. بايد به دردها افزوده بر روي
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 پيشوايی مقام به حقيقتًا كه يافتهرشد هايخداست. انسان جاذبه سوي به شايسته، حركت

 هايند. انسان پر تالش كاروان اند، پيشروانآمده نايل

 اعالي منافقين! هدف فرمايد: ايمی شكنانعهد به خطاب متقيان موالي حضرت

شما  اعالي است، اما هدف الهی جاذبة سوي به و آن، حركت است ابهامو بی روشن من

 ةاست، از اينرو در هم تكاملی حركت شما در اين دادن شركت است؟ منظور من كدام

شما  و هدف ديگر است من هدف دانم، لكنمی و مسئول خود را نگهبان زندگی ونشؤ

 و وحدت سازد. زيرا اتحاد واقعیاز يكديگر جدا می متضاد، ما را دو هدف ديگر و اين

است؛  حيات واالي اتحاد در هدف نيز مستلزم آن و تحقق است تعهد ربانی در سايه قلوب

 برقرار نگردد.  ها وحدتیانسان نيست، بين در هدف اتحادي آنجا كه

 و شما راه خود روم راه ، منكنممی حركت الهی جاذبة سوي به منافقين! من اي

دهد، و می را نشان راه غايت وضوح با كمال كه شده نصب من در راه خود. عالماتی

شما  نفسانی هايهوي اامّشماست،   هاينشانگر لغزش كه شده شما نصب در راه عالماتی

 را ببينيد.  آن وخيم گذارد عواقبنمی

نمايند، زيرا می را در ظواهر مشاهده خبران، حسندنيا و بی محبينمنافقين،  آري

تر سیهشيارتر و سيا از من معاويه خدا كه است. سوگند به بواطن، بصيرت ديدن الزمة

 مردم تريننبود، سياسی منفور و مبغوض گريخدا اگر حيله كند. بهمی گرينيست، او حيله

 بانخود را از نرد شما باطل، من و راه است حق من ملحدين، راه ين، ايمنافق بودم. اي من

 نردبانی ترينخطرناك زيرا اين شده، باال نبرم و ما ساخته از من آن هايپله شما كه كلمات

 كند. می ساقط انسانی حيات را از متن انسان كه است

خود را شكستيد.  داده، عهد و پيمان شما را فريب اساسبی هايعلت كه كسانی اي

شكند، در عهد خود را می كه كسیبود.  تعهد ربانی شما نگهداري مهم و تكاليف از وظايف

در  را حتی سعادت افرادي خدا چنين سوگند به است. گفته صريح انسانيت، دروغ ادعاي

اند. دنيا و رياست و منحرفين، محب اكثر منافقين كه ستني نبينند. ترديدي يا همو رؤ خواب

 هايخود را بر ويرانه زندگانی كه نيرومندانی فرمان كنند تصديقتصور می آيا آنان

عهد  به ناست؟! اگر عهد شكنا الهی اند، تصديقیاستوار كرده ناتوانان خدادادي هاينعمت

و  هاز ماّد آينه ثمر رسانند، هر را به درونی ودايع تعهد ربانی فظح واسطه خود وفا كنند و به

 خواهند پيوست.  اعلی عالم به آزاد گشته ماديات

  و روحی قلبی اعتالي به شده قدم خود ثابت در عهد و پيمان هـك درود بر سالكينی
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امور  به مربوط هايو اراده نظري عقل يهاقالب كه نيست اعتال فضيلتی گشتند. چنين موفق 

 بتواند آنها را محدود سازد.  طبيعی

 بشارت اند، بر آنانرسانيده كمال را به خود و وفا بدان تعهد الهی مراتب كه كسانی

را  بودن محب طعم هم هستند كه مردانی خدا. آنان محبوب خدايند و هم محب هم باد كه

 را.  بودن محبوب مزة اند و همچشيده

با  انسان الهی اوست، و جذبة جذبة مراتب نسبت به هر كسی محبوبيت مراتب

 از سفرة از ايشان است، بعضی را مراتبی الهی رسد. محبوبين كمال به تعهد الهی حفظ

 از شراب از ايشان ی؛ بعض«ُكمْ ُكرْ َاذْ  ُكُرونیاذْ فَ » از مائدة برخوردارند و برخی «َمتیُكُروا ِنعْ ُاذْ »

 . «ُبونَ ُمَقرَّ ِبَها الْ  َربُ َيشْ  نًاَعيْ  نيم  َتسْ  ِمنْ  اُجهُ ِمز وَ » ممزوج از شراب سرمستند و برخی تسنيم

و  علم انوار مشعشع را به اسالم تاريك اند محيطتوانسته هستند كه الهی مردان اين

 سازند.  جاري طالبين هايسينه و معرفت، به علم چشمه گردانند و هزاران لمبّد عرفتم

 اين است. اما تحقق اين حقيقت وصاليد، راه طالب كه حق طريق راهروان اي

در  و شدايد است. سيري و مشقات و مجاهدات رياضات تحمل و سنخيت، مستلزم محبت

 رسيدند، از اين كه آنان كه است ، نمايانگر ايناولياءو  اوصياءو  انبياء حضرات زندگی تاريخ

 اهل باطن و شدايد، در ذائقه ها و مشقاترنج اين تحمل بدانيد كه گشتند. ولی نايل طريق

 تر است. از هر چيز شيرين حق

 شكم ها را بر ما بچشان. اگر چهنجو ر و مجاهدات رياضات آن شيرينی طعم الهی

نمرودي،  آتش او بود. ميان خلوتگاه باطن را بال بود، اما از روي يونس ماهی، حضرت

متعهد،  سالك است، خلوتگاه د را خلوتید و متعهّ موّح منخدا بود. هر مؤ خليل خلوتگاه

 اوست.  سينة

خود  آئی، شايد، كه نازي، زيبد. اگر در طربد! اگر امروز بد و متعهّ موّح منمؤ اي

 اقبال مرغ من، آشيانمؤ ايمان ماست. بر درخت تاسرار ِالهّي محل منمؤ فرمود سينه چنين

مبارك،  خلوتگاه است ماست. اين نظر جالل فيض متعهد چشمه سالك ماست. مرغزار سينة

 آفت. بی زالل چشمة است اين

. «اءِ السَّم ُعها ِفیَفرْ  وَ  ُلها ثاِبت  َاصْ » تو نشانيم در سينة كه متعهد! درختی سالك اي

 سالك نسازد. اي آشيان شيطان وسوسه آن، مرغ ديو نبَود و بر درخت مأواي سينه اين

 نجوشد.  حيات تو سازيم، جز آب سينه از ساحت كه ايمتعهد، چشمه



 تعديل قوا و ظهور فضايل                                                                                                        183

    

گوهر  مائيم. آن آن ايم، مربیشما كاشته در دل كه درختی الهی! آن انمرد اي

 و سنخيت محبت مائيم. بكوشيد مراتب آن ايم، حارستو نهاده دل در صدف كه معرفت

 َانَّ  رِ كْ الذ   دِ َبعْ  ِمنْ  الزَُّبورِ نا ِفیَكَتبْ  َلَقدْ  وَ »ما آئيد  وارثين رسانيد تا در صف كمال خود را به

 .  «اِلُحونَ الصّ  يَ َيِرُثها ِعبادِ  ضَ َارْ الْ 

آن،  هدف كه است انسان الهی رسالت تحقق تعهد الهی، ضرورت مهم از نتايج

 آب چون الهی بشر رسالت باشد. برايمی كمال رو به در مسير تحوالت انسانيت بقاي

 كه بشري مكاتب پيروان گردد. اما برايمی هالكت سبب بر آن اعتنايیبی كه است تحيا

 سراغ تيره خاك جز همين و آغاز و انجامی خود طبيعی و تكاپوي انسان، جز تقويت براي

 الهی سالتر. رميّس الهی و مردان بزرگان شناخت و نه است هضم قابل مهم اين ندارند، نه

در  خاكی كرة در همين انسانی كاروان افتادن با راه كه است آهنگیخوش بشر، جرس براي

 گرايد. می خاموشی به آن نهائی و با توقف انداز شدهآنها طنين اولين گوش

هر  برايخود  انتخاب نمودن و منطقی درونی اضطرابات كاهش براي لوحانساده

 آن پذيرش به را توصيه ديگران نموده آماده هايیمورد، پاسخ اين و از جمله حياتی مسئله

 لدر تحّم تخديري نقش دانند كهمی يايیرؤ را موضوعی الهی رسالت نمايند. آنانمی

و  مست لحظاتی خيالی شراب ها دارد، تا با اينآور انسان و شكنجه خشن جدي حركات

تلقی، خود  چنين غافلند كه انديشانساده را بيابند. اين راه و تداوم طی خود شده، قدرتبی

 دارد.  همراه ها را بهانسان مرگ كه است بزرگی تخديري عامل

 از آن، موجب علمی و ارزيابی ادراك طبيعت، و نه ديگر به گروهی و عالقه عشق

در  چند روزي است. اينانشده تاريك ديدگاه از همان هر سئوال اصلی عوامل جستجوي

 يناخيز پرداخته،  و جست خود ساخته، به و ارادي جبري زنجير عوامل هايحلقه ميان

 ختاري هخود، ساز فلسف سرگرمی نامند و براي تفسير را تاريخ و غير قابل هدفبی تكامل

و  بشري عالم پاكان و فداكاري تاريخ عظمتبا فريادهاي به پاسخگويی براي نوازند. ضمنًا

 را شعار خود كنند. حيات از حق انسان برخورداري لزوم از قبيل وجدان، موضوعاتی نداي

 متفكران.  و نه است لوحانساده بخشها تنها تسلیجواب گونه اما اين

وجود  ها بهانسان در پيشبرد مختصات فعاليت هزاران صدها بلكه بشري در جوامع

 ماهري سوداگران در واقع زنند. اما آنانمی از رسالت دم اشاره يا به صراحتًا همه آيد كهمی
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 و نه است رحمط رسالتی نه را در زندگی فريبند، آنانرا می رسالت، مردم با نقاب هستند كه

 انسانيتی. 

 به هستند كه هايیتاريخ، مانند حباب رودخانه در سطح دروغين رسالت عيانمد

و  راستين تاريخ، هر دو رسالت نشينند. اگرچهفرو می برخورده پايدار حقيقت هايصخره

 قدري به الهی راستين سالتر به نياز انسان كند، لكنمی حفظ آينده نمايش را براي دروغين

 دروغين هايرسالت سراغ آن، به به دسترسی عدم در صورت كه است و اساسی ايريشه

 را ندارد.  حيوانی مافوق زندگی توجيه مطلق، توان به گرايش بدون انسان خواهد رفت. چه

 و نه بشر است هايدانستنی نتيجه ويرانگر، نه هايها و كشاكشنابسامانی همه اين

 هاست. رسالتانسان بخشنجات رسالت به اعتنايیبی سبب به او، بلكه هاينادانی محصول

در سود و  شدن را از خالصه انسانيت و توانسته بروز نموده در تاريخ اتكّر به الهی

 همين اند، ولیشده الهی هايمتأثر از رسالت یاقليت برهاند. گرچه غرايز حيوانی هايزيان

 بر اين ها با تكيهاكثريت اند. حتیرا استوار كرده انسانيت قليل، بنياد تاريخ يافتگانره

نمايند، و از می زندگی االتسؤ پاسخگويی به نيازيبی احساس آنان ها يا زير سايهاقليت

 كنند. می اند، تنفسوجود آورده به بشري معرفت عالم براي آنان كه هوايی

 نيست، زيرا اكثريت حق پذيرش آمادة شرايط در همه آدمی سودجوي طبيعت

 از ركود حاصله اوقات اغلب شده، حتی گيريهستند قالب ها در آنچهانسان اتفاق به قريب

عبارتند  عبور كنند كه دشواري بايد از مراحل رسالت اجراي براي خبرند. بنابراينبی در آن

 از: 

 قالب.  از آن آمدن بيرون بر ضرورت آگاهی - اول

 الهی.  رسالت پذيرش براي آمادگی - دوم

 الهی.  رسالت اياجر - سوم

 دربارة است، چه خويشتن به انسان ساختن رسالت، آشنا مواد اين تريناز اساسی

 ترينعالی حتی تالش گيرد، و نهمی صورت تعليمی هيچ نه از خويش بيگانه انسان

 انسان آشنايی متمانند عظ بشر عظمتی عايپر مد شود. آيا تاريخثر میمؤ انسانی هايمكتب

است،  ساخته الهی محبوبين با خود تنها از عهدة انسان راستين دارد؟ آشنايی با خود سراغ

 شرايط همه به و الهی، كه انسانی عالی اوصاف تمام به هستند متصف برگزيدگانی زيرا آنان

 دارند.  كامل او آشنايی عیطبي ماوراءو  طبيعی دو چهرة به خصوص و به انسانی

  غرايز حيوانی تعديل هـب انسانی، منوط آلايده نور من با خود و تجلی آشنايی تحقق
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 انسانی آلايده زنجير بر من بارترين خود طبيعی، سنگين قيد و شرطبی است. چه، رهايی 

را بر  كند، آنمی احساس د، اختياريدور خو زنجير به اين در پيچاندن كه است. اگر آدمی

 خواهد زد.  انسانی آلايده بر من طور جبري نزند، به - حيوانی يا غرايز خام - خود طبيعی

 اتمی انفجارهاي به شباهت كه است روانی ها و انفجارهايدرونی، ضربه هايجهش

ها انسان توانند سرنوشتمی حتی بار آورده به یيا منف اثر مثبت انفجارها در انسان دارد. اين

 مثبت نتايج منجر به يافتهو رشد پاك انفجارها در دل اين سازند. وقوع دگرگون كلی را به

در بر  كلی جز نابودي ايآلوده، نتيجه از روان و بروز آن شده تاريخ و پيشرفت حياتی

 نخواهد داشت. 

ها از و محو ارزش تفسير صحيح از قابليت تاريخ ديگر در دور كردن یاساس عامل

 شود و آينده تلقی معدوم گذشته است، كه و آينده گذشته به اعتنايیبشري، بی قاموس

اسارت،  چون هايیپديده و پيدايش در مسير زندگی ارزشی هايمالك سقوط قطعًامجهول. 

 عدم شوم علت جبري معلول كه امر اتفاقی يك ها، نهو ساير محروميت بردگی، گرسنگی

 گمان متفكري كه باطل خيال زهی ديروز و فرداست. به اعتنايیو بی و وسيله هدف تفكيك

 محاسبه اجتماعیهاي بیکه پيشرفت علوم حرفه اي و تکنيک ناخودآگاه و تالش كند

 آرمان اعاليش موفق سازد. انسان را به تواندمی

ه طل گرويدپرستی از حق به دور افتاده و به باامروزه اکثر انسان ها در نتيجه نفس

ر اصل هاي سياسی و اقتصادي ولی داند، اين است که سرتاسر روي زمين را ظاهرا بحران

ل هاي سياسی و اقتصادي بسا که قابهاي معنوي فراگرفته است . خطرات بحرانبحران

 .ناپذير استهاي معنوي جبراناما بحران ،بران باشدج

 انتحار و خودکشی است که آمار آن در ،هاي معنوياز جمله آثار سوء بحران

هاي حرانببيش از ساير ملل است . مقابله با آثار سوء  ،کشورهاي پيشرفته صنعتی و مرفه

نايع و اين خارج از توان علوم و ص ،طلبدمیکسب آمادگی و رياضت و  مجاهدت  ،معنوي

 بشري است .

ته و به ها را در علوم و صنايع دانسافرادي که ترقی و اداره مطلوب زندگی انسان

دانند که میخبرند و ناز قدرت و ابعاد مثبت و منفی علم بی ،اعتنايندعلوم و معارف حقه بی

شهامت و عزت نفس  ،بان علم ظاهريافکنند. اينان در مقابل صاحمیمردم را به چه ضاللتی 

  کف آنان خود را از دست داده آماده تسليم گشته اند، غافل از اين که  علم  و صنعت در

 طلبی است .ابزاري  براي سودجويی و سلطه
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ی که باشد ؟  در حالمیبار همين علوم  و صنايع اسارت ،آيا  معناي حقيقی علم

ت  ق و حقيقحنمايان  آنگاه که  از نماينده واقعيت و حقيقت است . اين عالم ،علم  و عالم

ان ين که انساغرورشان  مانع  از شنيدن کالم  مردان الهی شده و مجال سوال از  ،زنندمیدم 

جاوز  تدهند . پس اين چه علمی است که از  مرز حدس و گمان  میاز کجا آمده است را ن

 ،ان  رسدلجنی است در دل که  اگر قطره اي آب معارف بد ،ر  و تکبرچنين غروکند ؟  مین

رون يات به دی مانع نفوذ آب حبه کلّ  ،ر رسدتر سازد  و اگر  به مرتبه تحجّ آن  را  آلوده

 انسان شود.

و  با    ،فردي که چهره  دانشمندي  او فقط با تاييد غرور  و ادعاهاي  واهی اوست

قطعا  او  در  ،زندمیتراشی ز قلمرو  شناسايی خود دست به مطلقکسب اطالعات محدود ا

اصول  هايی که قوانين وگريانحراف مردم تاثير عميقی دارد . آيا مديريت ها  و مربی

مرتکب   ،نمايندمیهاي خود " تفسير و توجيه خواهمسازنده  را تنها  در  منطقه " می

 گردند ؟میاساس نادعاهاي بی

برد. میخبر را با خود انسان هاي  بی ،جويبار حيات و عوامل جبريجريان 

 اعتاليی نه در زندگی كه نيست غرايز حيوانی هدفگيري به شباهتبی گروه اين هدفگيري

ز امور خير ني در انجام حيوانی، گاهی اهداف به رسيدن براي سقوطی، اگرچه فهمند و نهمی

 جويند.  شركت

 چنين معنوي، تسليم آمادگی و كسب با نفس مجاهدت در طريق الهی مردان

را سير  معقوله مراحل حق نكنند. عارفان صنعتی علوم خود را اسير اين نشده دانشمندانی

 حيات گوناگون هايعرصه تفكر پا به بدون بدورند، آنان در محسوسات نموده، از اسارت

 هايرا جذبه آنان نسپارند، چراكه نفسانی هايخواسته دستاختيار خود را به و زمامنگذارند 

 است. كرده احاطه الهی

 بينند، بهشناسند، جز او نمینمی و هدفی او، راهی جز خدا و طريق الهی مردان

ما »فرمايد می )ع(لیع حضرت كه بينند، چنانخدا را می آن از ديدن نگرند قبلمی هرچه

 ال»فرمايد می )ص(اكرم رسول نرو حضرتاز اي. «َدهُ َبعْ  وَ  َمَعهُ  وَ  َلهُ َقبْ  اللَ  تُ َأيْ رَ  وَ  الّ اِ  ئًاَشيْ  تُ َأيْ رَ 

در  و فانی او منصوص حق به كه نيست را مالمتی علی: «اللِ ِفی ُصوص  َمنْ  َفِانَّهُ  َعِليًا َمُلومَ 

 خداست. 

 است. لذا پيامبر گرامی معقول از حيات برخورداري و آگاهی فهم اين الزمة البته

 اعِ وِبَانْ  هِ ِاَليْ  تَ َانْ  َقرَّبْ تَ  ِبر  الْ اعِ وِبَانْ  خاِلِقِهمْ  ِالی َيَتَقرَُّبونَ  اسَ النّ تَ َأيْ ا رَ ِاذ ياَعلی»فرمايد می اسالم



 تعديل قوا و ظهور فضايل                                                                                                        187

    

و  در تكثر عبادت پروردگارشان به تقرب براي مردم ديدي كه هنگامی ياعلی: «ُهمْ ِبقْ َتسْ  لِ َعقْ الْ 

گيري.  سبقت ببر تا بر همه رنج معقوالت برند، تو در ادراكمی ظاهر رنج امور خير به انجام

 یعال هدف ورود يك بود. آري محسوسات در ميان مانند معقول خلق بزرگوار در ميان آن

را شكوفا و  آن كه درخت ريشه به است زاللی نفوذ آب انسانی، همچون موقعيت حوزة به

 بارور گرداند. 

 را در خود فرو صاحبش و تا حدي شده در مسير خود متوقف گاهی الهی رسالت

 ار ظهور راهو انتظ خستگی اخذ نيرو يا رفع براي را همانند توقفی بايد آن برد، ولیمی

 امروز كه سر راهی هايبسا سنگ كننده، چهساقط توقف نمود نه تر تلقیتر و روشنمستقيم

 شوند.  فردايی كاخ بنيان

مانند وراثت،  جبري زنجير عوامل هايحلقه از ميان فرد و جامعه مسير زندگی

 عوامل از اين نادرست گذرد. تلقیمی اجتماعی و محيط جغرافيايی و تربيت، محيط تعليم

 باقی و وسيله هدف اختيار و انتخاب براي هم ضعيفی روزنه كه ها، بساانسان در سرنوشت

 ها آمادهگيتی، وسيله عرصة به و جامعه انسان نهادن از قدم پيش كه تلقی نگذارد، مانند اين

 مشاهده قابل تنها ضد واقعيت نه تكلّي اين به مسئله رشباشد! پذي شده ها تعيينو هدف

 طبيعی تاريخ به انسانی تاريخ گردانيدن لو مبدّ  حيات نابودي امضاي معنی به است، كه

نيز  و آن است و تفسير خود حيات شناخت به حيات، منوط اعالي هدف درك است. مسلمًا

 پذير نيست. امكان انسانی اعالي هدف ندر نظر گرفت بدون

با  و مبارزه از خويشتن بينانهواقع الهی، ارزيابی رسالت تحقق مهم از شرايط بنابراين

 ارزش به كه ديگران. انسانی با حيات مبارزه است، نه و تكراري و منحوس كاذب هايمن

با  مبارزه كند، چهنمی مبارزه ديگران رگز با حياتبند است، هو پاي واقف خويش حيات

و  تبهكاران از آثار شوم كه گردد. كيستخود آغاز می با حيات از مبارزه ديگران حيات

 ؟ نماها را نشناسدانسان چهرة ترينوقيح خبر باشد و اينبی دروغين رسالت عيانمد

 ناست، لذا از هماشده بنيانگذاري حقيقت بقو مطا صدق بر مبناي آدمی فطرت

، او آغاز شده فطرت در اساس پردازد، اختالل مبارزه به ديگران با حيات انسان كه لحظه

 ال َان الا َجهْ  َمرءِ ِبالْ  َكفی وَ  َتريافْ  َمنِ  خابَ  وَ  عیادَّ  َمنِ  َهَلكَ »گردد  وي هالكت منجر به

 بهرهافترا زد بی كه رسيد، و آن هالكت نمود به دور از حق ادعاي كه كسی: «َرهُ َقدْ  ِرفَ َيعْ 

 نداند.  قدر خويش كه بس مرد همين شد، و در جهالت

  گاهود را جلوهـخ آورد و قلب تحقق مقام هـرا در خود ب یـد الهـنور تعه اگر انسان
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 در مجراي موفقيت اين او بتابد. حصول بر دل شعاعی ربوبی قامسازد، از م آفرينهستی

ها و ساير جمعيت و تراكم تنهايی كه است مقام است. در اين انسانی و اصول الهی قوانين

اند، مطلق در اقيانوس هايیحباب نشستنو فرو سر بر كشيدن منزلة به طبيعی، صرفًا عوارض

 بيفزايد و نه بر عزتم من در پيرامون مردم كثرت فرمود: نه )ع(علی حضرت كه چنان

 یَعنّ  َتَفر ُقُهمْ  ال وَ  ِعزَّتًا لیَحوْ  اسِ النّ  َرةُ َكثْ  َيزيُدنی ال»پديد آورد  در من آنها ترسی پراكندگی

 .  «َشةا َوحْ 

 مقام و ادراك« حقيقی من»  شناسايی بدون كه است ارادت، موانعی تحقق در طريق

نبوده،  ممكن احديت آستان به آنها و وصول خلقت، رفع ممتاز خود در عالم و موقعيت

 گردد. می غير الهی هايجاذبه مجذوب آدمی

 و تعالی ند تباركخداو شده، از جمله اكيد بر خودشناسی توصيه اسالمی در منابع

: «ُتمْ َتَديْ ا اهْ ِاذَ  َضلَّ  َمنْ  َيُضر ُكمْ ال ُفَسُكمْ َانْ  ُكمْ آَمُنوا َعَليْ  يا َاي َها الَّذينَ »فرمايد مجيد می در قرآن

كنيد و  خويش از نفس و محافظت مراقبت كمال هايتان! يعنیبر شما باد نفس ايمان اهل اي

 د. بر شما وارد آورن توانند ضررينمی يافتيد، گمراهان شما هدايت اگر بدانيد كه

بر  كه كسی قطعًا: «َهلُ َاجْ  ِرهِ َغيْ  رِ ِبَقدْ  َيُكونُ  ِسهِ َنفْ  رِ َبَقدْ  جاِهلَ الْ  َفِانَّ »اند فرموده بزرگان

 واهد بود؛ تر خوجاهل ديگران و ارزش اندازه است، به خود جاهل نفس قدر و منزلت

 خود را شناخت، به كه كسی: «ِرَفة  َمعْ  وَ  م  ِعلْ  ُكل   غاَيةِ  ِالی َتهیانْ َفَقدِ  َسهُ َنفْ  َعَرفَ  َمنْ » باالخره

 گشت.  نايل و معرفتی هر علم نهايت

 در همين و باخبر باشد. بداند او آگاه خويش و حقيقت بايد از اصل سالك بنابراين

 الوهيت جامعيت او مظهر مرتبة و حقيقت اصل است، بلكهنمايد نبودهمی كه و صورتی نقش

 است.  گشته لباس بدين ل، ملبستنّز در مراتب كه است

 و مرغوبات و مطلوبات نفسانی و مشتهيات طبيعی شهوات بايد از منازل سالك

 حجاب خودي، كه نتعّي گردد و از ظلمت نخلعم مادي صفات در گذرد. از لباس جسمانی

 سعادت براندازد. چه، حقيقت از روي تپندار منّي و پردة شده است، صافی و حقيقت اصل

خورشيد  رسد و چون اعتدال حّد و به گشته او قوي روح كه است كسی نصيب حقيقی

دهد،  خود اضائه روشنائی را به بدن تاريك كتكند و ممل نورافشانی دلش تابان، در آسمان

  َمنْ  تيهِ ُيؤْ  اللِ  لُ َفضْ  ذِلكَ »بخشد  تازه را رونقی ناطقه را نابود سازد و نفس نادانی و ظلمت
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 . «اءَيش

 او را محتواي است، يعنی عالم قواي محتواي انسان كه است آن آدمی نتلّو سبب

 اند. در نهاد او نهاده اياند و از هرچيز سررشتهآفريده عالم قواي

 قواي روح، فرماندة كه اين عوض است، و به غريب عالم در ابتدا در اين آدمی

غضب،  اسير پلنگ گردد. روح، ساعتیمی جسمانيه قواي باشد، اسير و خادم جسمانيه

 در اين روح كه است. اما آنگاه حرص سگ زير دست شهوت، زمانی در كار خوك ايلحظه

نمايد و از ظهور می تدريجًا آن ديد، خاصيت حقايق تعليم واقعی در محضر استادان جهان

در  داند كهكرده، می را بررسی جسمانيه قواي كلّ تم كند و داعيةياد می اشعهود اوليه

 بايد با او باشد.  جسمانيه قواي فرماندهی حقيقت

قدسيه، و  در هيئت باشد و تأملمی اعلی است، ذكر عالم روح معين كه چيزي

و  سير هويا كه از بازماندگانی و اجتناب الهيه صفات به و تحليه تقوي به نفس تشويق

 اند. نفس

 اعلی نيز مدد از عالم روحانيه قوة است، به مددهايی از خارْج جسمانيه قواي اگر به

از  و تطهير آن رجس از عالم تخليص ثوب شود به معطوف الهی عنايت عنان است. چون

درآورد و  تصرف را تحت جسمانيه قواي كلی و به ظاهر شده روح موقع جنس، آن ادناي

 ند. خود تجاوز نتوا از مقام ايهذّر بنمايد كه خود معين را در موقع كار هر كدام

بر آن،  شود و عالوه صغير داده عالم خالفت روح شد، به حاصل مقام اين كه گاهآن

 قيام روح كه است آن صغير و كبير در در عالم كبير نيز او را هست. خالفت عالم خالفت

مقام،  اين است. تحقق اصلی مملكت و آئين و رسم اعلی عالم ماليم كه هيئتی نمايد به

 محاسبه قابل قانون آن است. مسلمًا در حد كمال باطنی نيروهاي در آوردن فعليت به مستلزم

خود  عالی مديريت است، امكانوجود آورده به را در انسان امتيازات همه اين كه الهی

از   فرار انسان موجب گوناگونی عوامل در نظر داشته، ولی امتيازات آن به را نسبت حقيقی

از خود  پيدايش و در نتيجه درون به و تخيالت اتتوهمّ  كردن و سرازير امتيازات اين

 است. گرديده بيگانگی

 شديدترين كه از خويشتن در حقيقت، گريز است و امتيازي ز هر كمالا فرار انسان

درد  اين تخديري گوناگون درصددند تا با عوامل گرايانپستی است. روانی هايبيماري

 آثار سوء آن رود ولی از بين سرعت مذكور به عوامل كه گيرند، در صورتی را ناديده كشنده

 ماند.  است، باقی انگیاز خودبيگ كه
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 دنياست، چنين و عذاب اضطراب را كه آن و معلوالت مجيد از خودبيگانگی قرآن

خواهد خدا می: «ُفُسُهمْ َانْ  َهقَ َتزْ  يا وَ الد نْ  َحيوةِ الْ  ِبها ِفی ْ َبُهمِلُيَعذ   اللُ  ا ُيريدُ ِانَّم»فرمايد می بيان

 شود.  ربوده ايشان هايكند و نفس را در دنيا عذاب ايشان وسيله بدين

ها و تهآرزوها و خواس امواجش كه است آن، مانند دريايی روزه چند دنيا و زندگی

 شده روها صرفبرسد يا نرسد، ني نتيجه به چه امواج ايجاد اين هاست. برايها و اشتياقاراده

شود،  و معنوي مادي زندگی حال مفيد به امواج گردد. اگر اينمی مستهلك و زندگی

گردد،  پايهبی و توهمات تخيالت معلول كه و در صورتی است عمل براي ايمقدمه

 شود.  الهی رهسپار پيشگاه خالی دست آدمی كرده را مختل و مغزي روانی نيروهاي

شما جز  هايها و تجسيمتلقين آئيد و بدانيد كه در به غفلت از خواب مردم اي

خود را  كه ندهيد. كسی را فريب و خويشتن نساخته ندارد. خود را گمراه سودي گمراهی

 راستين را پيدا كند. رهبران تواند جانشجز او نمی و كسی كرده خود را گم بفريبد جان

 و تجسس، وظيفه و نگريستن رفتنراه گيرند، لكنمی جان كردگانگم فرا راه راغیچ فقط

 است.  خود انسان

 ونو شؤ امور مادي چرا در همة كه ايانديشيده حقيقت در اين انسان! آيا هيچ اي

 حركت كمترين رايو ب ايپرداخته افراطی گاهی بلكه الزم هايموشكافی به دنيوي زندگی

نيستی؟!  قايل حقی خويشتن جان براي اي، ولیشده قايل و اهميتی حق دنيوي زندگی

و  بوده الهیغير حركتی دنيوي، مسلمًا زندگی تحصيل براي كوشش تمام صرف كه درحالی

 رساند. مقصد نمی را به انسان

 تواند شخصيتبيشتر شود، بهتر می مسير تكاملدر  رشد انسان مراتب هر اندازه

ود عبور كند و خ قلمرو انسانی به از مرز حيوانی تجريد نموده طبيعی خود را از موجوديت

 و تفسير نمايد.  مطرح خويشتن براي تفصيل را به

 یدر شناساي تجريد، سعی قدرت مراتب از كمال با برخورداري بيندرون بزرگان

 حصول در جهت آن درآوردن فعليت خود و به باطنی ها و عناصر و نيروهايزوايا و پديده

 . اندداشته و ديگران خويش ابدي سعادت

 دنيا و مفتون جذاب عوامل قويترين بود كه يحّد به الهی تجريد محبوبين قدرت

 شخصيت منطقه به شدن با نزديك زد، بلكهرا متأثر سا ايشان ها نتوانستشخصيت كننده

 داد. می ادامه خويش راه به نفوذ بدان توان بدون شده ايشان، دگرگون

 وردار گردد، ـبرخ بيشتري یـانسان ازاتـو امتي تخصصات از مراتب هر اندازه آدمی
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 رو آن گردد. از اينمی لمبّد روح ضرورت بايستگی او به خود طبيعی آرايش شايستگی 

را  اتو فخر و مباه خودآرايی كرده تلقی رشد، آرايش عالم از ورود به قبل را كه امتيازاتی

 ها فخر و مباهاتبدان كرده تلقی روح بايسته ضرورت گرفت، اينكمی نتيجه از آن

از گفتار و  يك و مسير تكامل، هيچ ز شخصيتا منطقه اين ورود به توانايی نمايد. بدوننمی

 باالتر نخواهد رفت.  گريمعامله از حّد كردار آدمی

 ثمر رساندن وفا كنيم، در رشد و به عهد خويش به حق، بيائيم طريق سالكان اي

 ه، كامطيّب شجرة آن و از ثمرات بكوشيم ما كاشته دل در بوستان ازلی باغبان كه عشق نهال

 مناعت هماي كه عارفانیكردند.  چنين عارفان كه سازيم را شيرين خود و ديگران جان

  .پرواز نمودند ازلی محبوب يافتند و در فضاي سعادت گنج قناعتْ  بودند، در كنج

ور طهغو و در بحر نفسانيت پرورانده دور و دراز را در دل آرزوهاي كه اما آنان

 اجل گرگ شدند؟! ناگهان افزودند، چهخود می مستی دنيا بر مراتب شراب بودند و به

 جان داد. خدايا ترا به خاتمه ايشان زدةعمر غفلت فرو برد و به آنان بر حلقوم مرگ چنگال

 نما.  حفظ فرما و از سوء عاقبت را نصيب درگاهت، خير عاقبت محبوبين

و  نفروشيم فانی دنياي اين را به ابدي خود آئيم، سعادت به عطا فرما كه توفيق یاله

 اين كه دريابيم غفلت از خواب نورزيم؛ با بيداري ابر ابهام، غفلت مستور در پشت از آيندة

 اي. فرموده عنايت جان نفس، صفا و روشنائی كمال ها را تو براينعمت همه

پرواز  تخيالت و در فضاي ننشينيم احالم هايبال بر روي عطا فرما كه توفيق الهی

 ننمائيم. 

ا َتِظُروا ِانّ انْ وَ  نَ ا عاِمُلوِانّ  َمكاَنِتُكمْ  َمُلوا َعلیاعْ  ِمُنونَ ُيؤْ  ال ِللَّذينَ  ُقلْ  وَ »منتظر  امام اي

فرمايد  كنما ريشه دنيا را از دل حب كه از خدا بخواه ولیاز منتظرانيم، يا م ما هم «َتِظُرونَ ُمنْ 

 نباشيم.  مقام و تشنه تا هرگز محب

نپذيرفتند، در  ايشان نشنيدند، روش دنيا دادند، پند عارفان به دنيا دل الهی! اهل

 مقام كه نگذشت فريبكار شدند. اما ديري دنياي اين تسليم و پر گشوده دنيا بال عشق هواي

در برابر  نبرد و قصرها و امكاناتشان از پيش كاري ايشان هايشد، حيله سرنگون ايشان

نرسيدند،  اسالم حقيقت دنيا شدند و به شراب مست روزگار پايدار نماند. آنان حوادث

 كه از اين غافل اند!قرار گرفته اسالم صفوف اول در صف پنداشتند كهمی چنين اگرچه

 ارُ رِاقْ الْ اُر، وَ رِاقْ الْ ُهوَ  ديقُ التَّصْ ديُق، وَ التَّصْ ُهوَ  َيقينُ الْ َيقيُن، وَ الْ ُهوَ  ليمُ التَّسْ ليُم، وَ التَّسْ ُهوَ  مُ السْ اِ لْ اَ »

 . «اِلحُ الصّ  َعَملُ الْ ُهوَ  واْلَاداءُ  داءُ اَ الْ وَ هُ 
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 تو خواهی كه چنان خود را آن و وظايف بينديشيم خويش آيندة به ده توفيق الهی

 ايفا كنيم. 

را بيااليد  دل هر چه مبتال گرديم، ما را از شّر روانی هايبيماري به مگذار كه الهی

 دار.  محفوظ

 فرما.  د حفظباز دار كمال به را از رسيدن جان ما را از شر آنچه الهی

 ا توبةبكن، ما را بيامرز و  ما نظري هايبر ما بگستران، بر دل رحمت سايه الهی

 انداز.  راه و متعهد به نصوح

خاطر و  ما آرامش ر فرما و بر همةما را منّو هايو كمالت، دل انوار جمال به الهی

 نما.  كرامت قلب اطمينان

 خواسته باالترين عاشقان، اي نهائی مطلوب عارفان، اي الآم منتهاي اي الهی

تو  رحمت باب در پيشگاه فريادكنندگان، اكنون فريادرس فقيران، اي گنجينة دالن، ايبيدار

 تو چنگ محكم رشته و به ايمقرار داده رحمتت نسيم را در معرض و خويشتن ايمايستاده

 ايم. فرود آورده رحمتت بارگاه حريم خود را به دردها و نيازهاي و راحلة ايم، قافلهزده

 انداز.  راه به المرامما را مقضی همه درگاهت مقربين ترا به الهی

 

 گردد، چه حق محبت وارد عالم شده خارج باطل محبت بايد از موطن سالك

گذارد نور است، نمی دل غبار آئينه كه باطل سازگار نيست. حبّ  حق با محبت باطل محبت

 دوستانگيرد. لذا دنيارا می عقل جلو ديدگان كه است ايپرده باطل بتابد. محبت بر آن حق

 َعنِ  ُهمْ  يا وَ الد نْ  وةِ َحيالْ  ِمنَ  ظاِهرًا َلُمونَ َيعْ »است، محرومند  آخرت دنيا كه باطن از مشاهدة

هر فساد،  و ريشة هر فتنه است؛ مايه گناهان همه دنيا رأس حب آري. «غاِفُلونَ  ُهمْ  ِخَرةِ آَ الْ 

 وفا را محبوبيار بی و زودگذر شود، و اين فانی دنياي اين محّب دنياست. نبايد كسی حب

 خود گيرد.  و معشوق

 عيان، سرمايهمدّ  الفگاه نوشتنی، مرتعدر است و بساطی گذشتنی است دنيا پلی

بر  كه دنياست مهر. اينبی ايوفا، دايهبی خسيسان، دوستی ناكسان، قبلة دولتان، معشوقهبی

خود را  عاشق هزاران گويد: من نگريسته بيرون به شك و از شبكه نشسته بلندي طارم

 نگرديد.  آلوده كسی خون به ستمد كشتم، لكن

  هالك د وـرا فروختن ويشتنـخ د: گروهیـدنيا دو گروهن مردم هـك سالك! بدان اي
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 دنيا، به متاع را به خويشتن سالك را خريدند و آزاد گشتند. اي خويشتن شدند، و گروهی 

از  چند روزي در حد كمال كه شدند آنان مفروش، بنگر چه و موقت ظاهري مقام

 دنيا برخوردار بودند؟!  هاينعمت

 بارد، بهكجا می ابر دنيا به منگريد كه مردم فرمايد: ايمی )ع(علی مناناميرمؤ حضرت

 مال نجوئيد و به دنيا راه نكنيد، از پرچم دنيا را اجابت مسپاريد، خوانندة دنيا گوش گويندة

 را ماند كه سركشی است. دنيا اسب تاراج دنيا در معرض نشويد. اموال مفتون آن و منال

 و تاراج!  تباهی خواهد باز ايستد؛ سراي از او حركت بشصاح هرگاه

ر را دارالقرا و آن گذري سالمت بلوا به پل از اين تا جهد كن سالك اي پس

دنيا  محب كه راست كسی و شيطان، غالبًا نفس نبندي. حمالت در وي و دل نسازي خويش

شير  ود كهباند. بايد هشيار گشته دنيا چيره بر محبين هپنجقوي دو دشمن اين نباشد وگرنه

 اشرف كه است كند. اين در انسان و شيطان ارهاّم نفس نكند كه آن گوسفندان در گله گرسنه

 وَ  هاُروتَ  ِمنْ  َحرُ سْ  َاَ يا لَ الد نْ َفِانَّ  ِبَيِدهِ  سیَنفْ  الَّذييا َفوَ ِاتَُّقواالد نْ »دهد هشدار می چنين كاينات

اوست،  در يد قدرت جانم كه خدايی به نشويد، قسم آن بپرهيزيد از دنيا و فريفته: «ماُروتَ 

 ساحرتر است!  و ماروت از هاروت آينه دنيا هر

 

ِفُروا انْ  َلُكمُ  ا قيلَ ِاذ آَمُنوا ما َلُكمْ  يا َاي َها الَّذينَ »فرمايد مجيد می در قرآن خداوند متعال

 وقتی كه شده ايد، شما را چهآورده ايمان كه كسانی اي: «ِض...َارْ الْ  ِاَلی ُتمْ اَقلْ َاثّ  اللِ  َسبيلِ  فی

 شويد؟! و گرانبار می ثقيل زمين سوي رويد، به خدا بيرون شود در راه گفته

هر  است؟ البته و جاذبه جرم به بوطچيست؟ آيا مر  به مربوط و ثقالت سنگينی اين

 و نه است جاذبی سنخيت، نه اين است. بدون را جاذبی و هر مجذوبی را مجذوبی جاذبی

معنوي.  باشد يا عوالم مادي اءاشي به مربوط و مجذوبيت جاذبيت اين مجذوبی، خواه

نگردد.  زمين نيز مجذوب چيزي ننمايد و هر هر شیء را جذب زمين جاذبة بنابراين

 الهوت.  عالم مجذوب هر روحی گردد و نه ملكوت عالم مجذوب هر دلی نه همچنين

را  ايطاست، بايد شر و الوهيت ملكوتی، الهوتی آرزومند سير در عوالم كه طالبی

 وجود نيامده در او به سنخيت آن كه شود. مادام الوهيت عالم كند تا مجذوب در خود جمع

 زند!  دم چه الهوتی است، از عالم ناسوت عالم و مجذوب

آيا : «ِخَرةِ اْلآ يا ِمنَ الد نْ  َحيوةِ ِبالْ  َاَرضيُتمْ »فرمايد می خداوند متعال كه است مقام در اين

 داديد؟ لكن جيحتر آخرت را بر نعم آن و نعم شديد و زندگی دنيوي حيات به راضی



  194                                                                                  سفر به کعبه جانان

 

 َفما َمتاعُ » است اندك آخرت، بسی دنيا در نزد نعم متاع دنيا بدانند كه و فريفتگان شيفتگان

 . «َقليل   الّ اِ  ِخَرةِ اْلآ يا ِفیالد نْ  َحيوةِ الْ 

 را مشاهده تدنيا شدي؟ زيرا تو حقيق و عاشق چرا محب دانیانسان! می اي

گرفتار  چنين «تَ يْ أا رَ ِاذ» ديديرا می طبيعت اءماور و عالم پرده اگر پس«. َتيْ أرَ  ال» ننمودي

 وَ  َنعيمًا تَ أيْ رَ  ُثمَّ »شد. ثر میدر تو مؤ بزرگان و كالم الهيه و آيات و مواعظ شديدنيا نمی

 دنيا ديدگان حب ديدي، لكنرا می عظيمی و سلطنت الهی هاينعمت آنگاه «َكبيرًا كًاُملْ 

 است! ترا كور نموده باطنی

دادند و  هم به دست ارهاّم و نفس شيطان چسان كه بدبخت در كار قارون كنيم تأمل

را  اشاو و خانه )ع(موسی حضرت دعاي به و تعالی تبارك كردند. خداي خارج او را از دين

 . «ضَ َارْ الْ  اِرهِ ِبد وَ  نا ِبهِ َسفْ َفخَ »فرو برد  در زمين

كنند، می استقبال آن و مقام خاطر جاه از خدا و آخرت، دنيا را به معرضين آري

دنيا  طالبان سوي يابند، بهخود می را پناهگاه آن دنيا دانسته خود را در طلب سعادت

 ملجأ نجات.  نه است هالكت ورطة آنان خدا گريزگاه روند. اما سوگند بهمی

 خطر است آن، دام اند: گريزگاهفرموده نماست. از اينرو بزرگاندوست دنيا دشمن

رود تا از  آن سراغ به حق رضاي به كسی كه بال كند، مگر اين را تسليم انسان وپناهگاهش

 كند.  بشريت و جامعه الهی دين به دنيوي، بتواند خدمتی امكانات طريق

« منی»از  هرگز كسی شو كه بيرون« من»  ر و از راهغرور منگ چشم به سالك اي

 مصلحتی را ديد و به از بزرگان، ابليس آمد. يكی آمد از منی بر سر ابليس نبرد. آنچه سودي

 روش است ؛ اينمن چون تا نشوي مگو منداد:  چنين نمود. پاسخ پندي از او تقاضاي

و  مقعد صدق آخرت، ساكنين طريقت. فردا در سراي اهر و جوانمردان حقيقت سالكين

 را از همه نجستند و خويشتن در دنيا برتري هستند كه جبروت، كسانی حضرت مقربين

 كهتر و كمتر دانستند. 

 شود. قرابت اينها از تو بريده همه كه مغرور مباش و نسب و مقام مال به سالك اي

نگردد.  هرگز قطع دومی شود لكن بريده لیدين. اّو و قرابت نسب بتاست: قرا دو قسم

 دنيوي و امكانات ظاهري و قدرت و منال مال به يا متكی نسب قرابت به متكی كه كسانی

 )ص(اكرم رسول اند. از اينرو حضرتمبتال شده روانی هايبيماري به خود هستند، آنان

 ا گناهاناست؟ درد شم كدام و درمانتان چيست دردتان كه : آيا شما را خبر دهمفرمايدمی

 . «فارُ ِتغْ ِاسْ الْ  اَئُكمُ َدو وَ  الذ ُنوبُ  اَئُكمُ د ِانَّ »شما استغفار  و دواي است



 تعديل قوا و ظهور فضايل                                                                                                        195

    

 هايبيماري از اين الهی هاينسخه به و مراجعه را با استمداد از حق بايد خويشتن

 مقدس روحی، همانا كتاب هايبيماري براي نسخه داد. مهمترين نجات و روانی روحی

را  مردم ، قرآن«َنذيرًا عاَلمينَ ِللْ  ِلَيُكونَ  ِدهِ َعبْ  َعلی ُفرقانَ الْ  َنزَّلَ  الَّذي َتباَركَ » است قرآن آسمانی

 نمايد. می را مشخص آن و داروهاي ترساند و امراضمی روانی هاياز بيماري

ست، و قيود دنيا شهوات و اسير حب شده كشيده نفسانی زنجيرهاي به كه انسانی

 د بهتواننمی د آزاد سازد،قيو همه بگيرد و او را از اين از دستش كه وجود رهبر الهی بدون

 باالترين و تعالی تبارك خداي وقتی كه نيست آن امر نمايندة اين مقصد و مقصود رسد. ولی

او از  معنی تمام او عطا نمود ديگر به است، به الهی راهنماي نصب خود را كه نعمت

تواند از وجود نكند، نمی آنها عمل اگر به دارد كه و تكاليفی وظايف است. بلیّ مبر مسئوليت

 برخوردار گردد.  رهبر الهی

 نمود، آنگاه عمل خويش نهمعّي و وظايف تكاليف به معنی تمام به سالك وقتی

 آن فرمان به و طاعت دستورات انقياد به در نتيجه فردي رود، زيرا چنينمی پيش مانع بدون

 نمايد. سير می سرعت به مانع و بدون دنيا گذشته حب يگر از جاذبهمرد الهی، د

 كثرت علت به نفسانی عبور از جو آرزوهاي دنيا يعنی حب از جاذبة رهايی البته

 بتواند به كه است الزم الهی نيست. نيروي و آسانی مادي، كار سهل در عالم قيود انسان

را  انسان نور الهی كند. اين را پاره دنيا و نفس حب و يا نور الهی، زنجيرهاينير اين وسيله

 ا برايآورد. اّممی طيران كرده، به پرتاب اعلی ملكوت عالم فضاي اوج به مادي از عالم

 راعاتم شد. بدون سملّب تقوي الهيه لباس كوشيد و به نفس نور بايد در تزكيه آن حصول

 پذير نيست. امكان موفقيت مولی، اين فرمان به و انقياد و تسليم اطاعت امور و بدون اين

 خود را راهنماي فرستاد، سخن خود را فرو مقدس كتاب را كه خداي سپاس

 را براي آزادي و نعمت اسرار برداشت مجاز از چهرة نمود، پردة حيرت وادي گمشدگان

 َلمُ َيعْ  الَّذي َزَلهُ َانْ  ْ ُقل»داند را می و زمين آسمان هايپنهانی كه فرمود؛ خدايی احرار كرامت

 . «ضِ َارْ الْ  وَ  اتِ السَّمو ِفی رَّ الس  

و  بر صحت بكوشند، تا همگان حقايق در نشر اين كه است حق طريق بر سالكين

 را حاصل منديبهره كمال شفابخش نسخه يابند و از اين خود، آگاهی و روان روح سقم

داد  توفيق هطيّب كلمات و بسط نشر حقايق را به آنان تعالیحق كه كسانی حال كنند. خوشا به

 صدق سخن و قائل صواب قول نثار فرمود، تا ناقل را بر آنان دانش و گوهرهاي و ُدَرر علم

  مراتب عاليترين هـب از اغيار سترده باري، دل ْ بر پشت غباري، نه بر دْل نه گشتند. ايشانند كه
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 د. دارن بزرگی مقام الهی در پيشگاه رسيده عبوديت 

 او را توتياي قدم خاك الهی كرد، طالبين تو حركت سوي به هر كس كه جاللی اي

خود را بر  دل تو آمد، دردمندان بارگاه به هركس كه عزيزي نمودند. اي خويش باطنی ديدة

 او بستند.  حقيقت فتراك

را  بازي سازيم طعمه روزد. جانبيف تو آتشی بر سر كوي كه مشتاقيم آن غالم الهی

 دهد. غاليه تو آوازي بر سر كوي را كه محبی نثار كنيم تو پرواز كند. دل طلب در فضاي كه

از درد  كه بر چشمی آوريم گيرد. رشگ تو رنگی عشق از شراب را كه عارضی گرديم

 ما گردد.   نصيب خورشيد ازلی جمال مشاهده كه ذا روزيريزد. حّب تو اشگی نايافت

 را از همه تابد و آنانمی تقوي سر اهل بر باالي فروزانی همانند كوكب تقوي        

 مشخصه مهمترين رساند. تقويمی دوست لقاي به دهد و سرانجامعبور می و موانع خطرات

هر  ، محبوبيت«قيُكمْ َاتْ  اللِ  دَ ِعنْ  َرَمُكمْ َاكْ  ِانَّ » شريفه آيه است. بر طبق انسان الهی شخصيت

 الهی يشگاهپباالتر، در  هر فردي تقواي اوست. مراتب تقواي مراتب به الهی در پيشگاه كسی

 دور است.  هب خويش از تقوي، از خداي انسان فاصله ميزان تر و بهگرامی

 تقوي، كه تحصيل ضرورت فرمايد: يكیصادر می دو حكم فوق شريفه آيه

هر  محبوبيت كه آن است. ديگري آن بر اساس احديت و بعد ما در درگاه و قرب محبوبيت

ما  تر، در پيشاو عالی تقواي مراتب او باشد؛ هركه تقواي مراتب بايد در نزد ما به فردي

 به . نسبتدر نزد ما كمتر و منزلتشان اند، قربگرفته فاصله از تقوي كه تر و آنانگرامی

 از آنان.  تأثير، اجتناب عدم و در صورت است حجت ارشاد و اتمام اخير، وظيفه گروه

 ما َقدََّمتْ  س  َنفْ  ُظرْ َتنْ َولْ  وا اللَ آَمُنوا اتَّقُ  يا َاي َها الَّذينَ »فرمايد می و تعالی خداوند تبارك

بورزيد و هر  ايد، تقويآورده ايمان كه كسانی اي: «َمُلونَ ِبما َتعْ  َخبير   اللَ  ِانَّ  اللَ  اتَُّقواوَ  ِلَغد  

 نچههمانا خداوند بدا فرستاده، و از خدا پروا كنيد كه پيش چه فردايش براي بنگرد كه كس

 است.  كنيد آگاهمی

 كه عام تقواي به است مربوط ذكر شده: اولی تقوي فوق، دو مرتبه شريفه در آيه

باشد.  حق دون از هر چه است انقطاع كه خاص تقواي میاست. دوّ  محرمات از اجتناب

 دلهايشان باشد كهمی كامل الهی، عارفان عاشقان است، از آن تقوي حقيقت كه خاص تقواي

 كه است كسی عارف .«عاِرفينَ الْ  ُقُلوبُ  ويالتَّقْ  ِدنُ َمعْ  وَ  ِدن  َمعْ  َشیء   ِلُكل » است تقوي معدن
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 عاِرفُ َالْ »گرداند  و منزه بعد او از خداست، پاك سبب را از آنچه خود را بشناسد و آن نفس

 . «هادُ ُكل  ما ُيَبع   َهها َعنْ َنزَّ  وَ  َسهُ َنفْ  َعَرفَ  َمنْ 

 «َطُهورًا ابًاَشر ب ُهمْ َر ُهمْ اَسق وَ » ناب می صهبا، آن بادة هستند كه كسانی الهی عارفان

 و هم است پاك هم كه است طهور، شرابی شراب اند. آنگشته و سرمست را نوشيده

 حق را از ماسواي سالك «ما ِسوي ُكل   َعنْ  ُرُكمْ ُيَطه  » )ع(صادق امام فرموده و به كنندهپاك

 و رفع الهی و نظر كامل توجه بدون انقطاع كمال اين كند تا جز خدا نبيند. حصولمی پاك

 َرهُ َصدْ  اللُ  َشَرحَ  َاَفَمنْ » صدر است است: يكی هائیرا پرده نيست. انسان ها ممكنپرده

 َزيََّنهُ  وَ  يمانَ االْ  ُكمُ ِاَليْ  َحبَّبَ  اللَ  لِكنَّ  وَ » است قلب دوم پردة. «هِ َرب   ِمنْ  ُنور   َعلی َفُهوَ  مِ الِاسْ ِللْ 

او  دل كه است. انسانی شيفتگی مقام كه «ًاَشَغَفها ُحبّ  َقدْ » است شغاف سوم پردة. «ُقُلوِبُكمْ  فی

ما » اد استديگر فؤ گرداند. پردة مجازي عشق را جايگاه است، نبايد آن عشق رحل محطّ 

 است.  شهادت پردةسرا كه «أيما رَ  ادُ ُفؤالْ  َكَذبَ 

 هاينمايد و او را از خواهش با تقوي نظر بر صدر سالك و تعالی تبارك خداي

 ورع ر راهدها را از او بزدايد و آاليش كند و تماماو  قلب به نظري برهاند. سپس نفسانی

فنا  المعدنيا برهاند و در  حب و گل نمايد، او را از آب وي شغاف نظر به اندازد. چون

 او جاري از سينه و حكمت معرفت هاينمايد، چشمه اد ويفؤ به نظري كه اندازد. آنگاه

 گردد. 

برد. اگر  انسانيت علياي بر ذروة حيوانيت را از حضيض انسان كه است تقوي آري

 مجاز اعراض از عالم شده حقيقت عالم مجذوب رساند، قهرًا كمال را به تقوي مراتب انسان

او را فرا  حق، روح محبت اشتعال رسد كه مقامی به در او شديدتر گشته الهی كند، حب

 نمايد، بدين اعراض حق نهد. از اغيار و ماسواي گام «هِ ِللّ  ًاُحبّ  َاَشد  » الهيه منصب گيرد و به

 را از خدا داند.  و ذلت و عزت آنان، سعادت و اعتنا به توجه در عين كه معنی

 قرار گيرد، سه مخَلصين رسد و در رديف انقطاع مقام ينبد تقوي صاحب چون

در  در شناخته، محبّ  محو شود، شناختن در يافته گردد: جستن يز نيستچ چيز در سه

در  خطر مهم را شعار و دثار خود سازد، از سه تقوي كه اند كسیفرموده محبوب. بزرگان

 َيتَّقِ  َمنْ  وَ » قيامت شدايد اهوال - مموت. سّو سكرات - مدنيا. دّو شبهات - لباشد: اّو امان

 «. ُبهُ َحسْ  َفُهوَ  اللِ  َعَلی َيَتَوكَّلْ  َمنْ  وَ  َتِسبُ َيحْ  ال ثُ َحيْ  ِمنْ  هُ ُزقْ َيرْ  وَ  َرجًاَمخْ  َلهُ  َعلْ َيْج اللَ 

  خدا توكل به امور خويش در همة است، لذا آنان لتقوي، توّك اهل از عالئم عالمتی

 شمار آمدند.  به متوكلين در رديف كه كسانی حال خوشا به«. لينَ ُمَتَوك  اْل ُيِحب  الَل ِانَّ»دارند  
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 ال ُلوقَ خْ مَ الْ  ِبَانَّ  ِعلمُ َالْ  َجلَّ؟ َفقاَل: وَ  َعزَّ  اللِ  َعَلی َما التََّوك لُ  ِرئيلَ ِجبْ  ْ َعن النَِّبی   لَ َسأ»

 ْ َلم َكذِلكَ  دُ َعبْ الْ  ا كانَ َخلِق، َفِاذالْ  ِمنَ  َيأسِ الْ  مالُ ِتعْ ِاسْ َنُع، وَ َيمْ  ال وَ  طیُيعْ  ال َفُع، وَ َينْ  ال وَ  َيض ر  

ا الِل، َفهذ يِسوَ  َاَحد   فی َمعْ َيطْ  َلمْ  الِل، وَ  يِسوَ  فِ َيخْ  َلمْ  وَ  جُ َيرْ  ْ َلم الِل، وَ  يِسوَ  الَََِحد   ْ َملَيعْ 

 است م، گفت: علبر خدا را پرسيد توكل معناي وحی از پيك )ص(پيامبر حضرت«: لُ التََّوك   ُهوَ 

دارد و  دريغ عطا كند و نه نفعی، نتواند چيزي رساند و نه نتواند ضرري مخلوق كه اين به

 ماسواي نكند و به جز خدا عمل احدي شد براي چنين بنده كه از خلق، وقتی است يأس

 توكل.  است نكند، اين جز خدا طمع احدي بترسد، و به و نه اميدوار باشد نه حق

 و نصيب تصور است مافوق و مجاهدت رياضت ملكوتی، مستلزم مقام اين حصول

در  د كهدهد، و بدان خدا نشان را به خويش توكل بايد عمالا  الهی نگردد. سالك هر كسی

و  مصائب هايتلخی كه است دچار خواهد شد. تقوي شدايد و مصائبی به حق طريق طی

 را نوازش خستگانو دل سالكان كه است گرداند. تقويمی او شيرين شدايد را در كام

 آموزد. می عشق درس آنان گذارد و بهمی مرهم آنان دهد، بر جراحاتمی

 گرفتاري اند، در مقامشده سملّب تقوي و با لباس كرده را پيشه تقوي كه الهی مردان

و آسايش، از  فراخی و آسايشند و در مقام فراخی در كمال خدا گويی بال، با اميد به به

 ناراضی. به نخود ناراحتند و از كثير آ قليل از اعمال گرفتار باليند. آنان خدا گويی خوف

 چشم گردند. روشنیگويد، خرسند نمی را مدح شاناي زنند و اگر يكیمی خود تهمت نفس

 آنان اريندارد. پرهيزك زوال رنگ كه است از چيزي آن، كه و مقام دنيا و جاه از متاع آنها نه

 را به بياميزند و قول علم را به و شدايد صبورند، بردباري است. در مصائب از امور فانی

 عمل. 

 ُهمْ ُجرْ اهْ وَ  ما َيُقوُلونَ  َعلی ِبرْ اصْ وَ »گردد  بر تو روشن طلب شو تا راه صابر سالك اي

صبر كند  در نعمت كه است آن نيست، مرد مردانه مهم چندان صبر در محنت. «يالا َجم رًاَهجْ 

 غیَلَيطْ  سانَ ِانْ الْ  ِانَّ  َکّلا»كفور و كنودند  در نعمت ننهد، اكثر مردم بيرون پاي خويش و از رقم

 . «نیَتغْ اسْ  آهُ رَ  َانْ 

 «.َجميالا  رًاَصبْ  ِبرْ َفاصْ » صابر باش و در ناماليمات مباش غافل در نعمت )ص(يا محمد

مراد و مقصود رسيدند.  صبر به سبب به اقتدا كنی، ايشان گذشته انبياء در صبر به كه تراست

شفا بر  شربت صبر بود كه. «َجميل   ر  َفَصبْ »داد  رهايی االحزانرا از بيت يعقوب صبر بود كه

رسانيد  اسماعيل گوش فدا به نداء صبر بود كه. «صاِبرًا ناهُ ا َوَجدْ ِانّ » ريخت ايوب مذاق

 رساند كه مأوي جنت را از بلوا به انسان كه صبر است. «اِبرينَ الصّ  ِمنَ  اللُ  اءَ ش ِانْ  ِجُدنیَستَ »
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 ُيِحب   اللُ  وَ »نويسند  امروز او را منشور محبت. «اِبرينَ الصّ  رِ َبش   وَ »او فرا خوانند  گوش به

 . «ارِ ّ الد َبیُعقْ  مَ َفِنعْ  ُتمْ ِبما َصَبرْ  ُكمْ َعَليْ  م  َسال»دهند  خلعت و فردا اين «اِبرينَ الصّ 

 اهل بردار كه از خلق بدو سپار، دل مباش، دل خود متكی اعمال به سالك اي

شو،  منقطع سالك اي«. يالا تَتبْ  هِ ِاَليْ  َتَبتَّلْ  وَ  كَ َرب   مَ اسْ  ُكرِ اذْ وَ »اند و انقطاع لتبّت تقوي، اهل

اشجار  همه با آن تاست. جّن حق طريق سالك عاليه از مقامات انقطاع شدنی، زيرا كه منقطع

 هايسينه از احتراق و انكال اغالل همه با آن نيايد و دوزخ ايشان خيال و انهار در جمال

 نرسد.  ايشان دامن كبر و غرور به از بيشه بلرزد. خاري ايشان

در دنيا  نفس، هركه آتش نام به است را آتشی سیدر دنيا هر نفْ  كه بدان لكسا اي

 آتش و مجاهدت رياضت آب به رسد و هر كه عقوبت آتش باشد، به سوخته نفس آتش به

 بنشاند.  عقوبت آتش بنشاند، در عقبی نفس

 آب به بتوانی تا در عقبی بنشان نفس و رياضت، آتش مجاهدت امروز به سالك اي

 امروز، تغابن تغافل سالك اي هانرا بنشانی.  عقوبت و معرفت، آتش و نور تقوي رحمت 

 دل تو و رقيب شاهد سرّ  و تعالی تبارك خداي نيستند! از تو غافل كه مباش فرداست، غافل

 تو باشد.  حال شامل حق نظر جمال هر آنی كه باش چنان داند. باريبيند و میتوست، می

 در ميان و با هزار مركب ايفرومانده طلب راه قدم در اولين كه آن اي بيدار باش

دريا  به غواصان همه روي، با آنمی بيراهه و چراغ اي، با هزار شمعشده منقطع تكليف بادية

 اي! داده اي، خود را نيز از دستنياورده بدست چيزي كه بر آن و عالوه فرو رفته

و  و دل غرور خريده سرور، شراب شراب جاي به و زود برگشته، اي دير آمده اي

را  تا حقيقت فراتر نه قدمی «ِخَرِةآالْ  َلیالد نيا عَ  َحيوةَ َتَحب وا الْ اسْ  ِبَانَُّهمُ  ذِلكَ » باد داده به جان

 و ديگري امروز است ريزد. شراب، يكی دل در جام ازل ساقی كه است آن بازيابی. شراب

 . «َطُهورًا ابًاَشر ْ َرب ُهم ُهماَسق وَ » رحمان روان، فردا از كف لطف فردا. امروز از منبع

او جز شواهد  گاهنظاره كه نگر. كسی صانع منگر، به صنايعشواهد  به سالك اي

  ُكل  » فناست در معرض شواهد صنايع نيست. آن راهی جوانمردان نيست، او را در راه صنايع

 . «اِمرِاكْ الْ وَ  لِ َجالُذوالْ  كَ َرب   هُ َوجْ  قیَيبْ  وَ  ها فان  َعَليْ  َمنْ 

 وين. عقد پرَبر درنوردندْغاَ بساط اخضر فروگشايند و اين ةقّب نتا اي سالك اي باش

خدا نقد شود  وعدة زنند تا اين بر سمك كنند، و سماك و خورشيد سياه ماه كنند، چهره تباه

 . «اِجَفة  و َمِئذ  َيوْ  ب  ُقُلو»گردد  خبر عيان و اين «اِدَفةُ َبُعَها الرّ َتتْ  اِجَفةُ الرّ  ُجفُ َتْر مَ َيوْ »
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 در اختيار تو و تعالی تبارك خداي را كه هايیو نعمت ودايع بياد آر آن سالك اي

 باطنی، مراقبه و طهارت تقوي از اركان كه را و بدان محاسبه ياد آر مقام است. به گذاشته

 هالكت به وگرنه باشی ويشتنخ مراقب بايد در هر حال گويند. را نور سعادت آن كه است

باش،  خويش دل مراقب است. بودن دل حرم و پاسبان نفس كشيدنمراقبت، كشيكافتی. 

 شمنكنند. از د تو را ويران دل غفلتی اندك اند و بهدر كمين دشمنان شو كه دل حرم پاسبان

 همه. «َانُفَسُهمْ  مْ سيهُ َفانْ  َنُسوا اللَ  وُنوا َكالَّذينَ َتكُ  ال وَ » مكن و خدا را فراموش مباش غافل

 ذات در تطهير بار آيد. با مراقبت گرانقدر به نيروي اين كه است اين براي و عبادات طاعات

 شد.  نخواهی خدا خالی به نسبت و ريب از شك وگرنه خود بكوش ّ و سر

را بايد  راه كدام كه بدان سعادتی ، اگر طالبلقاءوعد رضا و م در مقام سالك اي

تو كشند، َگرد  يدةدبر  «ناِضَرة   َمِئذ  َيوْ  ُوُجوه  » لطف امروز ُكحل خواهیاختيار كنی. اگر می

 كه خواهییدر مكش. اگر م از قيد و بند اسالم و پاي كش عقل را بر ديده اسالم براق ُسم

قرار  كسانی نما تا ترا در رديف مزين تقوي را بر تو آشكار سازند، خود را با زينت حقايق

 بيرون متواري، تا كی عنايت در پردة سعادت فرشته ريآ. «ُنون  َممْ  رُ َغْي ر  َاجْ  َلُهمْ  وَ » دهند كه

 نهد.  كه بر دوش آيد و دست

 دنيا بودن، قدم و متاع و مقام جاه و طالب و كاهلی و رفاه، با سستی آسائیاما با تن

 اتو دستور شدايد و مصائب تحمل گذاشت. بايد خود را آماده نتوان الهی عالم اين به

الهی،  رهبران كه ننالی دوست نمائی. بايد از زخم اوصياءو  انبياء الهی، حضرات مردان

 بزرگان خاطر گردي، كه رنجيده را گويند از آنان حق كه انسانند. مبادا آنگاه حقيقی دوستان

. با نه حق عالم به مقد داري اگر طاقت بنالد، نامرد است دوست از زخم كه كسیاند: فرموده

و با  ينمود، بايد با تقو نتوان و گل، سرافرازي آب به كرد و با عشق نتوان جان، غواصی بيم

 ر كرد. خود را منّو دل با عمل، كانون توأم حقه و معارف علوم

 از خدا ياري تقوي تحصيل براي مردم فرمايد: ايمی )ع(علی متقيان موالي حضرت

 ابدي. آن سعادت سوي به است مستقيمی شماست، فردا راه پناهگاه جوئيد. امروز تقوي

قرار دهيد.  خويش دل را مالزم بشتابيد، تقوي تقوي سوي به مردم فرمايد: ايبزرگوار می

را  تقوي كه جوئيد، از آنان پيشی مرگ به كنيد، با تقوي درمان را با تقوي دل هايبيماري

بگيرند.  كنند فردا از شما عبرتمی پيروي از تقوي كه بگيريد. مبادا كسانی كردند، عبرت تباه

گزيدند.  دوري از تقوي كه افرادي دربارة تفكر و عبرت به است نيز اشاره بسياري در آيات

 ايشان نمودند، عاقبت را ضايع مردم حقوق و باطل حق و با تلبيس كرده ظلم كه انآن



 تعديل قوا و ظهور فضايل                                                                                                        201

    

نا َضَربْ  وَ  نا ِبِهمْ َفَعلْ  فَ َكيْ  ْ َلُكم َفَتَبيَّنَ  ْ ُفَسُهمَظَلُموا َانْ  الَّذينَ  َمساِكنِ  فی ُتمْ َسَكنْ  وَ »شد؟  چگونه

 . «ثالَ َامْ الْ  َلُكمُ 

 را به اسالم نمائيد. دين خود را تابان عقول كنيد و با تقوي پيشه يتقو مردم اي

 اساسش نه كه است دينی اسالم دثار خود. چه خود بچسبانيد و شعار خود سازيد نه قلب

 خاموش چراغهايش گردد و نه فرسوده آن قوانين شود، نه كنريشه درختش يابد، نه ويرانی

 نگردد.  خاموش آن هاينپذيرد و قنديل هرگز ويرانی كه است نيانیشود، ب

 را از ورطه خويشتن حذر كنيد، با تفكر الهی بترسيد از ترديد و از آن مردم اي

 برد و از خود ارادهسر می و ترديد به شك در عالم كه و ترديد برهانيد. كسی شك هالكت

 سويی او را به دريا هر لحظه سهمگين امواج را ماند كه سنگیندارد، تخته و تصميمی

 شكنیعهد شكنند، اينو عهد خدا را می عهد خود وفا نكرده به كه دهد. افراديمی حركت

 از بيماري رهايی تقوي، مستلزم كمال به است. نيل ايمان و ترديد و نقص شك معلول آنان

 ت. و ترديد اس شك

اگر  هستند كه افرادي بركنيد. آري را از دل زشتی بورزيد و نهال تقوي مردم اي

 نفر بركنده هزاران از دل نهال آن شود كهمی كنند، سبب كنخود ريشه را از دل زشتی نهال

 . «ِركَ َصدْ  ِمنْ  ِعهِ ِبَقلْ  ِركَ َغيْ  رِ َصدْ  ِمنْ  الشَّرَّ  ِصدِ ُاحْ »شود 

و  خالی تتو رساند، نداريم. دس ما را به كه تقوايی آن كه و معترفيم الهی! مقرّ 

ا تبخوانيد مرا «: َلُكْم َتِجبْ َاسْ  ُعونیُاْد»  اينااميد نيستيم، زيرا تو خود فرموده ولی روسياهيم

 نوازد و معانیخود را می گانبند و تعالی تبارك خداي شريفه آيه شما را. در اين كنم اجابت

 آورد. در می یتجّل به خود را در تائبين نواخت

شما  كنم تا اجابت «َلة  ُمهْ  ِبال َلُكمْ  َتِجبْ َاسْ  َلة  َغفْ ِبال  ُعونیْ ُاد» غفلت بخوانيد مرا بدون

 كثير دهم و پاداش پذيرم قليل از بنده، عمل كه خدايم آن مهلت. مرا بخوانيد، من را بدون

ل. كثير خود را قلي و پاداش را كثير شمارم بنده قليل عمل. «َقليلِ ِبالْ  َكثيرَ الْ  ِطیُيعْ  يا َمنْ »

 بخرم.  كوهی به را از بنده نشمارم، اما كاهی ايهو ذّر نثار كنم بر بنده نعمت هزاران

 ايد، ايآمده من در رحمت به كه شكستهدل عاصيان اي «َلُكمْ  َتِجبْ َاسْ  ُعونیُادْ »

 كه ر حالیهيكدله، هر كجائيد در  دوستان دردمندان، اي برده. ايفرو گل پا به واماندگان

 پرواز كنيد.  آئيد، گرد در من من سوي تير بال، مرا بخوانيد، به عطا يا خسته باشيد، غرقه

شما را  گويم قدر طاقت، پاسخ بخوانيد مرا به «َلُكمْ  َتِجبْ َاسْ  ُعونیُادْ » من بندگان اي

عطا و نوال. بخوانيد مرا  شما را به گويم ال، پاسخدعا و سؤ فاقت. بخوانيد مرا به فكش به
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 موقت، پاسخ طاعات و تفضل. بخوانيد مرا به كراماِ شما را به گويم اعتذار و توسل، پاسخ به

 د. ّبمؤ مثوبات شما را به گويم

 از لذت ما ياد كرديد لكن تقديس، پاكیآواز  به سال هزاران اعلی، اگرچه مأل اي

 باب پيش كه شرمندگان روسياهان، اي تائبين، اي نداريد. اي آگاهی من و وصال عشق

باال و  عالم فرشتگان سالة هزاران عبادات بينوا، اگرچه برهنة گدايان ايد. ايما ايستاده رحمت

 وبيانكّر عبادت هزاران را به سوز عشق داريد. اين سوز عشق ايذره را نداريد، لكن وبيانكّر

 نوميد نشويد.  كارانتوبه تائب، اي عاصيان ندهيم. اي و فرشتگان

را در  بساط اين تو نباشی توست. فردا چون براي كاينات همه انسان! اين اي

ز روز را بر چينند. امرو آن رفت دوست اند، چونگسترده دوست براي كه نوردند. بساطی

 ا چونكار نيايد. فرد به ناگزيريد. فردا روز شهود است، واسطه است، از واسطه حجاب

 كه است در جايی برهان كار آيد؟ اقامة چه به صورت نمايد، آفتاب طلوع رفخورشيد معا

آشاميد، خوريد و میمی كار آيد! امروز با واسطه چه به آمد برهان عيان نباشد، چون عيان

 ارا.  گو بياشاميد وبخوريد «: َرُبوا َهنيئاااشْ ُكُلوا وَ »روز شهود است، او خود گويد  فردا چون

چادر  جمال، اي مطلع افضال، اي منبع اقبال، اي مركز دايرة اي «رُ ُمدَّث  يا َاي َها الْ »

از خود  ما آرزوست انداخته، اگر ترا قرب دل بر راه انسانيت گليم بر سر كشيده، اي بشريت

 دل از راه انسانيت را از خود بازكن، گليم چادر بشريت نيز برخيز. برخاستن برخيز و از اين

 پرواز نمايد و به طلب هواي به ارادت شود و از عالم صحرايی دل بردار، بگذار تا مرغ

 خود رسد.  قرب آشيان

او  جالل ها در قبالجالل قدرها در برابر قدر او غدر بين، و همه همه )ص(يا محمد

 نيست.  را جالل او كس و با جالل نيست را كمال او كس . با كمالدان زوال

 و، با ـيكتا ش دار، با دوست ار خالیـخود را از اغي دل )ص(يا محمد «رْ َفَطه   ِثياَبكَ  وَ »

ما  وَ » گردان خدا خالص را براي آسوده، خويشتن و از تعلق عاريت، از خود بيگانه خلق 

شريفه، امر  آيه را در اين انسان و تعالی تبارك خداي. «ينَ الدّ  َلهُ  ِلصينَ ُمخْ  ُبُدوا اللَ ِلَيعْ  الّ اِ  ُاِمُروا

بر  است رنگ روش چون عبادت به نسبت اخالص فرمايد. روشمی و اخالص عبادت به

 نيست.  هايیرا ب اخالصبی ندارد بها ندارد، عبادت رنگ كه گوهر، گوهري
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بسوزاند و  است حق دون هرچه بيفروزند كه منمؤ در دل كه است آتشی اخالص

و منقاد  مطيع نفس كه است مقام استوار كنند. در اين اخالص رشته او را از محارم، به دست

 نمايد و كبر از سر كنآيد، حسد را ريشه غالب كند، بر بخل را وداع طمع شود، عالم وي

 يابد.  بردارد و تقرب دل از راه تفرقت پوشد، اسباب تواضع فرو نهد، لباس

از  ترا گويی، عبار حق به بنده چيست؟ فرمود: اگر قرب پرسيدند قرب از عارفی

 تغراقپنهان، و اس با خدا از خلقْ  است و آن، خلوت روان بدان و اشارت است آسان آن

را گويی،  بنده به حق نهان. اگر قرب از خوْد با اوست و راز و نياز و مناجات صحبت

 مهبر شما از ه من «َقريب   یَفِانّ »خود گويد  كه جز اين نيست راه را بدان و اشارت عبارت

بر  من ر دور است،بسيا آن از سياهی چشم سپيدي من، نزديكی نزديكی ترم، در قبالنزديك

 . «َوريدِ الْ  لِ َحبْ  ِمنْ  هِ ِاَليْ  َربُ َاقْ  نُ َنحْ  وَ » ترمنزديك شما از آن

و  تنّي و كامل دقيق قرب، سرآغاز امور بررسی مقام به و رسيدن تقوي در طريق

 بهشما را محاس كه از اين كنيد قبل خود را محاسبه كه است. امر است اعمال دائمی محاسبة

از  كنيد، قبل آماده مرگ خود را براي رفته مرگ استقبال به «ُتحاَسُبوا َانْ  لَ حاِسُبوا َقبْ »كنند 

 شما آيد.  استقبال به مرگ كهاين

و  نيات پيدايش نيز زمينة اوست، و صفات نيات بر اساس انسان اعمال محاسبه

بداند  كه و اين اوست و صفات تنّي به مربوط انسان حسابرسی و اوليناست. از اينر افعال

 ترجيح را بر مرگ و چرا زندگی است او كدام و تكاليف چيست، و وظايف مراد از زندگی

و  و وظايف سازد، تكاليف خود را مشخص و معنوي حقيقی بايد هدف دهد. انسانمی

 مقام است. در اين زنده آرزو و اميدي چه به بداند كه نموده را معين خويش آرزوها و آمال

 برايش «الينَ الضّ الَ  وَ  ِهمْ َعَليْ  ُضوبِ َمغْ الْ رِ َغيْ  ِهمْ َعَليْ  تَ َعمْ َاْن الَّذينَ  اطَ ِصر» حقيقی معانی كه است

 گردد: می معلوم

 لماست، او در عا حق به و وصال طريق مراحل مراد زندگی، طی اگر دريابد كه

 «الينَ الضّ » ر رديفرا نداند، د برد. اگر مقصود زندگیسر می به «ِهمْ َعَليْ  تَ َعمْ َانْ  الَّذينَ  اطَ ِصر»

 ست، در جرگها تقوايیغير مراحل طی از زندگی هدف آيد، و اگر پندارد كهشمار میبه

 گردد. می محسوب «ِهمْ َعَليْ  ُضوبِ الَمغْ »

خود  حقيقی هدف كه شده او كرامت به عظمی نعمت اين كه كسی حال خوشا به

خاطر  نموده، با اطمينان مشخص راه را در اين خويش و تكاليف است، وظايف را دريافته

را  زندگی كه است او آن و نشانه است. عالمت قرار گرفته و حق و تقوي الهيه عقل در خط
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 در دعاي )ع(سجاد حضرت كه خواهد؛ چنانخدا می به رسيدن براي كه زندگی براي نه

 تو صرف و اطاعت در عبادت عمرم كه ده توفيق مرا آن كند: الهیمی عرض اخالق مكارم

 خود بري سوي مرا به كه كنممی گردد، از تو مسئلت شيطان د مرتعبخواه كه شود و آنگاه

 تو مرا فرا گيرد.  و غضب خشم كه از آن قبل

خود  حقيقی و هنوز هدف نساخته خدا مشخص به خود را نسبت موضع كه انسانی

تواند با می ، چگونهنمايد تنظيم آن به نيل براي صحيحی تا برنامه نداده را تشخيص

 در تشخيص تالش امر مرهون در اين يابد؟ موفقيت و تقرب كرده مبارزه روانی هايبيماري

و پرهيز  كردن امور مشورت برآمدن، در انجام و عمل علم مقام الهيه، به برنامه هدف، تنظيم

 است.  اخالقی از تكبر و ساير رذايل

 كس فرمايد سهمی متقيان موالي باشد، از اينرو حضرت يد با اهلشبا مشورت البته

و  منصرف ترا از احسان را، زيرا بخيل مده: بخيل، ترسو و حريص راه مشورت محفل را به

را  حرص نمايد، و حريص را در كارها تضعيف اتو فقر بترساند، ترسو روحيه دستیاز تهی

 صفتی هر يك و ترس و بخل فرمايد حرصدهد. و نيز می زينت رتدر نظ با ستمگري

از  ناشی خدا كه به سوءظن از آنها باشد، لكن فاقد يكی فردي است ممكن كه جداگانه است

و  ترسو، بخيل فردي چنين بوده رذيله صفات اين است، جامع ايمان و يا ضعف فقدان

 است.  حريص

 و خودخواهی طلبیبرتري از زندگی دارد و مرادش الهی غير اهداف كه كسی

 از زندگی مقصودش كه ا فرديو حسود نباشد؟ امّ  تواند متكبر، خودخواهمی است، چگونه

 دنياست. بنابراين از حب نيست، او وارسته را در او راهی نقائص خداست، اين رضاي جلب

 برند، آنانمی نيستند و از تكبر و حسد خود رنج موفق رذيله با صفات در مبارزه كه افرادي

 خود غافلند.  نيت دقيق از بررسی

 افكار و روحيات دهندةتشكيل فرهنگی عوامل دقيق ت، بررسیدر نّي اخالص الزمة

 و ملل،  اقوام ميان بسيار رايج هاياز پديده يكی هـچاست.  در زندگی آدمی هايو نگرش

  ها.و عقايد و سنت و رسوم ها است، مانند آدابفرهنگ رسوبی استحكام 

و  بر اصالت اي، دليلیيا جامعه در قوم هنگفر يك و استحكام د رسوخمجّر

 به آنان نفوذ كند، براي مردم ابعاد روانی بر اعماق فرهنگی نيست. زيرا وقتی آن حقانيت

از  بسياري و تحليل نگرند. بررسیمی و جهان انسان به با آن آيد كهدر می عينكی شكل
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 موانع كه است اساسبی و موضوعات يانگر وجود مطالبنما و كنونی گذشته هايفرهنگ

 آورد. وجود می به در مسير تكامل بزرگی

 امور به آن ظاهر مثبت به رابطة از جمله بسيار است فرهنگی رسوب اين عوامل

 برخی تو استمرار مطلوبي از زمان، يا دوام از آنها در مقاطعی بعضی بودن ضروري جهت

 سبب قومی كنند و يا تعصب را اثبات آن بودن اند خطازمان، نتوانسته ديگر، اما با گذشت

نيز  بند شهوات از اسيران است. بسياري گرديده خطاها و اشتباهات آن انگاشتن ناديده

 آزاد كنند.  خردانبی آن را از زنجيرهاي اند خويشتننتوانسته

 بر جامعة حاكم است، بايد فرهنگ مسير تكامل ورود به آماده كه كسی بنابراين

 قحدر مسير  را كنار بگذارد تا موانعی آن دليلبی قرار دهد و رسوبات خود را مورد تحليل

در  از بيگانگان، حتی تقليد، باالخص واسطة به فرهنگ اين وجود نياورد. اما متأسفانه به

از  دست و آسانی زودي اين رود بهنمی احتمال كه نفوذ كرده و مقتدر چنان بزرگ مغزهاي

آيند و ها میقرن ها در پیبسپارد. قرن تفكر و تعقل دست را به بردارد و آنان گريبانشان

 سدّ  ، چهتقليد چنين اند كهفكر نيفتاده اين به اجتماع، غالبًا هايمديريت هنوز مقامات

 آورد. وجود می به در مسير تكامل پوالدينی

و  خويشتن روزانه تفكر و تعقل، محاسبه به دين مجيد و بزرگان قرآن توصيه اتصاالا 

 كه است كسانی نصيب توفيق اين است. البته گذشتگان حركات از نتايج گرفتن پند و عبرت

در  كه كسی: »لِ َعْقِباْل َتِفعْ َيْن َلمْ  َسهُ َنْف بْ ُيَهذ  َلْم َمنْ »كوشند می نفس و تزكيه اخالق در تهذيب

 است. نبرده خود سودي كوشد، او از عقلنمی نفس تهذيب

 حسابگري است، زيرا چنين رشد تكاملی عوامل از مهمترين يكی نگريآينده

 كند كهمی زندگی در لحظاتی فعليت، آدمی اين . بدوناست باطنی نيروهاي فعليت مستلزم

او  كشيدن ديگر براي ناآگاه و عوامل حاضر انداخته حال به او را از گذشته ناآگاهی عوامل

 اندركار است. بعد دست لحظه به

 قهقرا را به و حركت نگريمجيد، عقب قرآن از آيات در بسياري خداوند متعال

 ِمهِ َيوْ  فی اَقبَ ر وَ »فرمايد می متقی انسان دربارة )ع(منيناميرالمؤ است. حضرتفرموده توبيخ

 به و در حركت بوده فردايش كند مراقبمی زندگی كه در روزي«: َاماَمهُ  ُقُدمًا َنَظرَ  وَ  َغَدهُ 

 نگرد. می آينده پيش، به

 همه است. بسيج حيات وحدت شدن متالشی موجب دهو آين از گذشته گسيختن

 در مسير حق بزرگی خأل پيدايش حاضر نيز سبب از لحظه دو و گسيختن آن به قوا نسبت
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 از ذهن هايیمانند خطور سايه و آينده گذشته به نسبت انسان حالت، شناخت شده، در اين

 علل كه امروزي هاياز معلول است بريدن در حقيقت و گسيختگی، توجهیبی است. اين

 تحقق آنها در آينده معلوالت كه كنونی از علل است يافته، و گذشتن تحقق آنها در گذشته

 يابد. می

 انسان شخصيت و سقوط ءو كيفر و اعتال پاداش ديگر، تعلق بسيار با اهميت اصل

و  تصميم يعنی تاست. نّي و روانی مغزي هايفعاليت از نوع هك اوست تنّي بر مبناي

 كه هدف است: يكی دو موضوع به مربوط آن هدف، و ارزش به نيل براي اقدام آمادگی

و  مغزي زيربناي به مربوط كه انگيزه است، ديگري و اقدام اتخاذ تصميم به انسان محرك

 است ذاتی ارزش داراي تباشد، نّي و خيرخواهی طلبیانسان، كمال اگر انگيزهاست.  روانی

 اگر تصميم برسد يا نرسد. ولی آن و به باشد يا ناشايسته شايسته هدف كه نظر از اين صرف

 ولو اين است زشت و روانی مغزي زيربناي باشد، چون درونی و پليدي طلبیو اقدام، شّر

 است.  ارزششود، باز بی منتهی هم خيري هدف به اقدام

اند فرموده الهی داند: پيشوايانمی درونی انگيزة به را مربوط مكافات نيز اصل اسالم

 َكالر وحِ  َعَملِ ِللْ  َيةُ َالن  »است.  نيات به وابسته اعمال ارزش محققًا: «ياتِ ِبالن   مالُ عْ  َاِانََّما الْ »

: «ِعباِدالْ  ُتجازُ  الص ُدورِ  ِفی ِبما وَ »با جسد است.  روح مانند رابطة با عمل نيت رابطة: «َجَسدِ ِللْ 

 بدن فاسد را زيبايی شوند؛ زيرا روحمی داده مكافات است بندگان هايدر سينه و با آنچه

 رود. می از بين روح زيبايی سطةوا جسد به زشتی كند، ولی تواند اصالحنمی

 و احساس و نوميدي يأس شدن كنت، ريشهنّي بر مبناي مكافات مهم از نتايج

 اشتباه سازد. اينمی و تباه را افسرده افراد معمولی است، كه هدف به نيل از عدم شكست

 و تجسم اهداف فيزيكی را در تحقق ادتسع آنان كه است از آن ناپذير ناشیو جبران بزرگ

 فوق زحمات پندارند، و لذا با وجود تحملمی ها در برابر ديدگانشانخواسته محسوس

 نمايند. می محكوم شكست را به هدف، خويشتن به نيل و عدم العاده

 لاز جمله: عم ستياد كرده، بسيار ا انسانی هايارزش عنوان مجيد به را قرآن آنچه

 ب  ِبَقلْ  اللَ  َاَتی َمنْ  الّ اِ  َبُنونَ  ال وَ  مال   َفعُ َينْ  ال مَ َيوْ » سليم و قلب در خيرات صالح، مسابقه

 كه فرزندان، مگر كسی دهد و نه را سودي انسان مال نه كه است روز قيامت، روزي: «َسليم  

 آيد.  الهی پيشگاه به سليم با قلب

 انگيزة را بر مبناي مكافات اصل اسالم كه است اين و نقلی عقلی ةادّل همه نتيجه

 الهی . انگيزةنمايدمی معرفی سليم قلب ز عالئمرا ا و انديشه تدر نيّ  اخالصدانسته،  درونی



 تعديل قوا و ظهور فضايل                                                                                                        207

    

از  وااليی از مراتب دارند كه بيشتري برخورداري الهی از انگيزه است، افرادي را مراتبی

 و تبعيت بزرگان عاليه رهرو الهی، تعاليم طريق، سرمشق مند باشند. در اينبهره الهی فرهنگ

 .  است ايشان از فرامين

است.  كمال سوي به و حركت همانا تجددطلبی، نوخواهی انسان فطريات از جمله

 و هم قلب و نورانيت از نظر ايمان نمايد، هم پيشرفت در هر آنی نفس بايد تا آخرين سالك

 است الزم ايالهی، سرمايه گوهرهاي اين خريداري براي ه. البتهحّق و معارف علوم از لحاظ

 هر آنی پايدار نبوده سرمايه اين سالك، عمر اوست. لكن سرمايه ميان، بزرگترين اين و در

 قرار نگيرد.  جايش به بسا معادلی و چه است در كاهش

جز  هست د آنمجّد حصول رود، امكان از دست كه اند: هرچيزيفرموده بزرگان

 ها در پیحسرت الهيه عظيم سرمايه اين نباشد. اتالف را بازگشتی هرگز آن كه عمر گذشته

 به آن، موفق در قبال آدمی كه مگر اين است مغبونيت هم آن معادل كسب دارد، حتی

 د. آريياب فزونی و نورانيتش معنويت و روز مدام گردد و شب گوهر باالتري اكتساب

بدارد  و مقدس را پاك فطرياتش انسان كه بر آن مشروط است كمال، فطري سوي به حركت

 است.  نزولی و تمايلش حركت و االّ 

 و بدان جسته ظاهري لرا در تغيير و تبّد تكاملی حركت ضرورت نظرانكوته برخی

نيست.  و تكامل پيشرفت تجدد و نوخواهی، وسيله هر تغيير و كه نمايند، در حالیافتخار می

باشد  با معنويات توأم شود كهمی محسوب تكامل وقتی ظاهري وندر شؤ لتغيير و تبّد

 است.  لتنّز در معنی وگرنه

 حركت استاد الهی و اوامر و ارشادات الهی احكام بر طبق حق طريق اگر سالك

او  و عشق و طلب ارادت رود و هر روز بر مراتبمی پيش و مانع وقفه نبدو كند، مسلمًا

 العادهفوق مغبونيت دو روز دليل تساوي و وضعی، حتی در حال شود. توقفمی افزوده

در  اشاشد. ايكبا ديروز او برابر ب امروزش كه كسی حال اند: بدا بهفرموده است، لذا بزرگان

يا  ثبات بماند، لكن در او ثابت مرتبه آن نمايد و نورانيت توقف حال در يك انسان قعمو آن

 است.  طلب تداوم آن، مستلزم نورانيت افزايش

 يا كاهش حال در يك توقف تر از همهمهم است، ولی بسياري را علل معنوي وقفه

تصور  خود به و معلومات عقل به اءاتك كیگيرد: يمی سرچشمه نورانيت، از دو جهت
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 الهی منبع ترك ديگر. ديگري از منبع فيض از كسب بازماندن مقصود و در نتيجه به وصول

 لی. تر از اوّ نازل منبعی به و تمايل و نفس، و يا توجه شيطان در اثر وساوس

 سوي به نموده اعراض از اصل سانبسا كه، ان نفس و اغواي شيطان در اثر وسوسه

 التتخی نمايد، اين اقبال باطل و به اعراض بدتر، از حق در مراحل كند، بلكه حركت فرع

 العادهفوق از مغبونيتی دو روز حكايت تساوي وقتی گردد. بنابراينمی و تنزل وقفه سبب

 خواهد بود!  چگونه تر و بدتر از آننازل مراتب دارد، پس

 مغز و باطن ظواهر و مالحظه اكتفا به عدم به است منوط لو تنّز از وقفه مصونيت

پذير نيست. امكان و معنوي باطنی اصيل هاياز سرچشمه اخذ علم بدون مهم امور،  و اين

بر  امانت نان، بار سنگيآن اند و در غيبتالسالمعليهم اوصياءو  انبياء منابع، حضرات آن

بشر  اءابن همة به نسبت و معنی در اصل امانت آن پذيرش است. گرچه اولياء حضرات دوش

 ندارد.  و فعليت نبوده جمع در همه امانتداري آن شرايط عمالا  است، لكن صادق

 و وقوف آنها، آشنايی از جملة كه است شرايطی حصول مستلزم هر امر الهی انجام

 اتصال آنها بدون به آشنايی صرف امر است. البته آن و جزئيات و كليات و فروع اصول به

 تواند مثمرثمر باشد. يكديگر، نمی به و فروع اصول

 امور آشنا و به و فروع اصول به كه است مقامیواال شخصيت الهی، آن اصيل منبع

او  است؛ مسلمًا و معرفتی علم با چنين آميخته حركاتش و تمام بوده واقف آنها با هم ارتباط

 است.  را پذيرفته الهی امانت بار سنگين كه است فرد واجد شرايطی همان

 اصيل هادي آن حق توفيق به الهی از درگاه بايد با استمداد بصيرت حقيقی طالب

 مصون معنوي نمايد، تا از وقفة فيض و كسب از او تبعيت كمال بشناسد و در حدّ را  الهی

 طريق به كه زيرا فردي است استفاضه، خدمتگزاري اين باشد. نتيجة ترقی در حال مدام شده

  است. و كمك خدمتگزاري براي شود، در حقيقتمی خدا دعوت

 حقيقت، اكتفا به به و وصال از موفقيت و بازماندن معنوي وقفة ساير علل از جمله

 و مقاومت لراه، صبر و تحمّ  امر است. در اين تعقيب و عدم مقدماتی، خستگی هايموفقيت

 نمايد  توجه راه اين و دقايق ظرائف بايد به است. سالك بسيار الزم ناپذير و حوصلهخستگی

 : كه اين از جمله 

 وصال.  براي است صبر علتی - اول

ايجاد  براي است در آن، علتی و تصرف اهمال كه است عرفان، طريقتی عالم - دوم

 در وصال.  موانع
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 مقصد.  راه ساختن دور براي است عرفان، عاملی در عالم تغافلی اندك - سوم

 در روح.  معنی اثرات كاهش براي است معرفت، تغيير نيت، سببی در عالم - چهارم

 يقين.  جز در مقام و تكذيب تصديق جايز نبودن - پنجم

 آثار معنوي.  يترؤ جز از طريق در تصديق يقين حصول ر نبودنميّس - ششم

 در صحيفه آثارش، كه جز از طريق در تكذيب يقين ادراك نگشتن معلوم - هفتم

 نباشد.  از آن ياثر عقل

 

 تجزيه. حيات غيرقابل اند و برخیتجزيه قابل و باطنی، بعضی ظاهري اءاشي در بين

 مجموعه در يك متشكل آن، مانند واحدهاي ابعاد متنوع كه نشدنیتجزيه است حقيقتی آدمی

و  جدا نيست اصل نيز از اين تعقل و حياتی مهم ثرند. نيرويدر يكديگر مؤ و مرتبط پيوسته

 عقلظار از تمقاصد مورد انت پاسخگوي بوده انسان، ناقص با ابعاد درونی هماهنگی لذا بدون

 ديگر است.  با نيروهاي آن هماهنگی به منوط عقل از زبان حقيقی پاسخ د. استماعنخواهد بو

 نتايج بينانه، منتجواقع هايانديشه نيز بدون آدمی حيات اصيل نيروي اراده، اين

و  در پرتگاه است ايكنندههدايت بدون ماشين حركت بسان نخواهد بود، بلكه منطقی

 دهد. می سقوط نابودي هولناك هايدره را به آدمی موجوديت شيبی، كهسرا

ظهور  كه است، تا آنجا و ساير نيروها ضروري و اراده تعقل بين هماهنگی بنابراين

 عدم رذيله، معلول و صفات نيروها است اين و هماهنگی ارتباط سبب به حميده صفات

 آنها.  ارتباط

 را به و هريك نكرده قطعه قطعه عمر خود را با مرور زمان باشد كه بايد آگاه سالك

رساند.  اعلی حّد خود را به بصيرت با استمداد از خدا مراتب نسپارد، بلكه از زمان ايبرهه

 وجوديش، ديگر با نيروهاي و هماهنگی ارتباط بدون عهد كند كه الهی او بايد در پيشگاه

 است.  محال آن یيا تجّل معنی صورت، حصول در آن ننمايد، چراكه و تعقلی اراده گاههيچ

 سازد و هر نمی ودپرستیـو خ ودبينیـازي، خـسبا رياكاري، ظاهر هرگز معنی آري

ها و گاهیخود را در برابر آ مقاومت زودي خود گيرد، به را به اشكال اين كه ايقيافه

 اءِ يالر   بُ َثوْ »آشكار خواهد گشت.  پرده پشت و واقعيات داده از دست مردم هايبينیواقع

زير خود را  كه شفاف است ريا، لباسی لباس«:  عار   َفِانَّكَ  ِبهِ  َبسُ ا َتلْ ِاذ وَ  َتهُ ا َتحْ َعمّ  َيِشف  

خود ببرند،  آبروي رياكاران و عريانی. سرانجام برهنه قطعًا را پوشی دهد، اگر تو آنمی نشان
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 تدريجی خودكشی يك به دست داده را بفريبند، خود را فريب ديگران كهاز آن بيش آنان

 اند. زده روحی

دانند، می مطلق دنيا را مطلوب برخی كه نيروهاست اين و هماهنگی ارتباط از عدم

از  ديگر چيزي شده برچيده سرعت به كه است ايگسترده دنيا همچو سايه كه از اين غافل

در مسير  آن دادن قرار دنيوي، كه زندگی به اعتنايیبی معناي به نه اين مشهود نباشد. البته آن

 است.  آن محصول ابديت كه است از اصالتی و برخورداري اخروي زندگی

 تابش تواند در اثربسيار خشن، می هايها و سنگالخخارستان با تمام طبيعت پهنة

 بودي. نديده كه بينی آن از طبيعت دهد، آنگاه خود را نشان ماوراي گشته روح، شفاف اشعه

و  سليم عقل شنواي با گوش شنوي، ولیرا می طبيعت هاينت آهنگ كه است مقام در اين

 مقام به قشهوات، و عش در اشباع باري و بندبی وسيله به كه مادي گوش با اين وجدان، نه

 است. داده خود را از دست و شنوايی و خودپرستی، حساسيت و شهرت

است،  آنها در حد اعلی ابعاد حيات و هماهنگی ارتباط كه مردانی حال هخوشا ب

خالصانه،  انجذاب اين شنوند. نتيجةمی را در حد اعلی طبيعت هاينت اين مسلمًا آنان

 ها مبدلتاريكی نبوده و هوس، معبود انسان ديگر هوي كه است مقام است. در اين استقامت

 است مقام نشود. در اين و باطنی ظاهري دشمنان او مغلوب ها گشته، موجوديتوشنائیر به

 ِمنْ  ِسر   صُ خالاِ لْ اَ » آمده قدسی در حديث كه گردد، چنان در او متجلی اسرار الهی كه

را در  از اسرار من، آن است يسّر اخالص: «ِعبادي ِمنْ  تُ َببْ َاحْ  َمنْ  بَ َقلْ  ُتهُ عْ دَ َتوْ ِاسْ  اريرَاسْ 

خدايند و  سّر اخالص، داراي صاحبان دارم. آري دوستش كه نهممی وديعت به ايبنده قلب

 آن، معلول و متداول ساده فراتر از معناي اخالص است. چنين متجلی آنان در دل نور الهی

 كسانی از آن اخالص است. اين نفسانی ز اميالا درگذشتن سبب روح، به واالي فعاليت

 اند؛ اخالصو هماهنگ باهم در ارتباط آنها هميشه حياتی نيروها و ابعاد اصيل كه است

 است.  و تربيت تعليم اهل از آن حقيقی

 ربانی عنايت است، مستلزم متجلی الهی اولياءدر  كه آن عاليه معنی به اخالص

 وَ  اتَُّقوا اللَ وَ »داد  هم فرمود، تعليمش عنايت را اخالص هركه و تعالی است. خداوند تبارك

 با پاك كه است درونی سارهايچشمه اليروبی عامل يگانه اخالص بنابراين. «اللُ  ُمُكمُ ُيَعل  

 قدسی روح گردد. اخالص، آنمی متجلی انسان در درون ناب هايمعرفت آنها، انبوه شدن

 و حوادث عمتنو دنيا و رويدادهاي هايو فراز و نشيب را از قهر طبيعت انسان كه است

 رهاند. ناگوار می
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 ايشان ابعاد روحانی كه ورزيد از كسانی اند: بترسيد و اجتنابفرموده چنين بزرگان

 هايانرژي تمام هستند كه مردمانی از ايشان ندارد. قسمی و ارتباط با يكديگر هماهنگی

 سودي نخود از آ كه آن اندازند، بدونكار می به سود ديگران خود را در راه و روانی مغزي

و  هوي اهل براي و فداكاري خدمتنيست.  و اخالص تفكر الهی معلول فعاليت برند. چنين

 در برابر جوامع كه . اما انسانیاست غير الهی گردد، امريمی آنان طغيان سبب كه هوس

 در تبادل ننموده دريغ و فداكاري خدمت گونه داند، از هيچمی خود را متعهد الهی بشري

و  مبادله يابد فوق انجام با تعهد الهی كه خدمتیندارد، زيرا  و بهايی آن، انتظار عوض

  بهاست.

 حق يختنشهود سازد و از آم را قابل رسد، واقعيات كمال اگر به در انديشه اخالص

 اثري كه نابينايان رساند. متأسفانه كمال را به انسان بصيرت كرده، مراتب جلوگيري باطل به

 بينايان بينايی آنان كنند، حتی را معالجه خواهند بيناياندر آنها مشهود نيست، می از بصيرت

 كنند! می تعيين دارو و درمان ايشان براي كرده تلقی را بيماري

 شما را عنايت اخالص ينا كه بكوشيد و بدانيد زمانی در اخالص الهی سالكين اي

ندهند. بايد  هركسی را به و منصب مقام اين قرار خواهيد گرفت، البته امتحان شود، در مقام

 . خدا بسپاريد خود را به هم مقام كنيد و در آن آماده امتحان خود را براي اعلی در حّد

 َتَحنًاُممْ  َشهاَدةا »كند یم عرض چنين خويش خداي به الموالیمولی حضرت

 چنين الهی، طالب دهم. سالكمی خدا شهادت به شده امتحان با اخالصی: «ُصهاالخْ اِ 

 رسد كه: اي دل گوش ندا به تفكر اين درخواست، با كمی اين در قبال ولی است اخالصی

 آي.  ونبير محدود طبيعت اخالصی، از حوض چنان اگر طالب بنده

 بعد روحانی اليتناهی اقيانوس در آيد و پا به به محدود طبيعت از حوض اگر انسان

 اقيانوس او را به نگردد، كه حوض آن خشكيدن تنها سبب نه ورود بدان گذارد، دريابد كه

 دهد. چنين حركت «اِجُعونَ ر هِ َليْ ا اِ ِانّ  وَ  هِ ا ِللّ ِانّ »و در مسير  داده پيوستگی بعد روحانی اليتناهی

كنند  توانند مغلوبرا نمی قرآن، مخَلصين صريح آيه بر طبق نيست، چه انحراف قابل انسانی

 بدهند.  مغزي و شستشوي

 وَ » كريمه مفاد آية به درونی سارهايعهد خود وفا كند، چشمه اگر به حق طالب

درد و  و تعالی خداوند تبارك شده خداست، اليروبی علم منابع كه «ُكلَّها اءَ مَاسْ الْ  آَدمَ  َعلَّمَ 

 ال وَ  كَ ِمنْ  اُئكَ د وَ  ُعرُ َتشْ  ال وَ  كَ ِمنْ  اُئكَ َدو»خواهد فرمود  او روشن را به زندگی درمان

 بينی.  نمی ولی ستفهمی، و درد تو از تونمی ولی درد تو از توست دواي: «ُصرُ َتبْ 
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 است. چنان و محبت و اشتياق ارادت الهيه محرك عوامل مهمترين از جمله عدالت

مبدأ  مهم نكته است، ولی متمركز در عدالت حميده صفات گذشت، تمام قبلی در فصول كه

 است.  كاربرد آن و روش شروع

 دقت آن و مبانی ميزان و بررسی خود با ديگران ارتباط چگونگی د بهباي الهی انسان

 اجتماعی زندگی تشكل صرف ها چيست؟ مسلمًابا انسان در ارتباط الهی ميزان نمايد. اصوالا 

 دها برايقوا و استعدا و هماهنگی مزاحمت بر عدم آن نيست، زيرا مبناي توانايی را اين

 و فلسفه اجتماعی علوم متفكران اعتراف است. بهشده نهاده مادي در زندگی تیبهزيس

 بردارد.  تكامل در راه گامی نتوانسته تشكل اين حقوق، تاكنون

ها را انسان و معنوي روحی تربيت اجتماعی، توان سازماندهی از اين برآمده قوانين

و  تهديد كيفري به بزدايد تا نيازي آنان را از درون طغيانگري حس مثالا  كه طوري ندارد، به

و  و صميميت صدق كه نيست تربيتی قدرت را آن معمولی قوانين نباشد. چنين جبري عامل

 آنها شكوفا نمايد.  را در ذات انسانی خلوص

 حيوانی ها و تمايالتخواسته تواند بر مبناينمی انسانی در روابط الهی ميزان پس

 از سنخ ايمقوله الهی است. ميزان انسان الهی حيات كنندهمختل قرار بگيرد، زيرا اينها همه

 تكامل ها و از عالمانسان هايها را از جانپديده اين باشد، چهنمی عتطبي عالم هايپديده

 نيست.  خبري

 به منيناميرالمؤ حضرت كه چنان نيست،« حقيقی من»جز  الهی در حقيقت، ميزان

ما  ِركَ ِلَغيْ  ِببْ حْ َفأ ِركَ َغيْ  نَ َبيْ  وَ  َنكَ فيما َبيْ  انًاميز َسكَ َنفْ  ْ َعلاجْ  يا ُبَنیَّ »فرمايد می فرزند خويش

 خود را ميزان ها، نفسبا انسان در ارتباط فرزند من اي: «َلها  َرهُ ما َتكْ  َلهُ  َرهْ اكْ وَ  ِسكَ ِلَنفْ  ُتِحب  

بر  را كه بدار و آنچه نيز دوست ديگران به داري دوست خويشتن را براي قرار ده. آنچه

با  در ارتباط تكامل عوامل تريندرخشنده است مدار. اين روا ديگران هب خود نپسندي

 ها. انسان

 َاوَّلُ  َفكانَ  لَ َعدْ الْ  َسهُ َنفْ  َزمَ َالْ »فرمايد می )ع(منانمؤامير حضرت عدالت اجراي براي

 مرتبة نموده، اولين عدالت اجراي به خود را ملزم كه كسی: «ِسهِ َنفْ  َعنْ  َهويالْ  یَ َنفْ  ِلهِ َعدْ 

 عدالت اجراي به از خويشتن خود است. بايد ابتدا با مراقبت از نفس هوي نفی عدالتش

امور، از  اصالح به و قيام و تربيت نيابد. تعليم عدل اجراي توفيق خود پردازد وگرنه دربارة
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فرد يا شیء  معنا نباشد كه را انكار اين متفكر و مكتبی سزاست. هيچ شرايط ينواجد ناحيه

 . «طیُيعْ  ال الشَّیءِ  فاِقدُ »باشد  حقيقت آن تواند معطیفاقد حقيقت، نمی

 هايو مديريت فرد و جامعه براي واقعيات ترينو ضروري ترينمهم بنابراين

خود از  رهايی ورزد و تواننمی عدالت خويشتن به كه یكسخود است.  جوامع، حقيقت

اجرا  ديگران را دربارة تواند عدالتمی را ندارد، او چگونه و اضطرابات حوادث طوفان

 ديگر را به تواند جوامعمی نباشد، چگونه عادل و همزيستی در تشكل كه ايكند؟! جامعه

  دهد؟! سوق عدالت

 اريكة است، و تحكيم غالب جوامعی بر زمامداران و زعامت رياست هواي وقتی

 توان چگونه جويند، آنانمی ديگران و هوس هوي ارضاي وسايل خود را در تهيه قدرت

 را دارند؟!  سايرين ارشاد و هدايت

 رسد كه جايی كند، اگر بهنمی خود عمل دربارة و عادالنه معرفت با سابقة كه فردي

او  در دسترس را هم ارشادي و حكما و آثار و كتب اولياءو  اوصياءو  انبياء حضرات تمام

خورشيد تا  يك جاي خورشيد به هزاران طلوع نخواهد داد! همچون برايش بگذارند، سودي

و  فاقد دست كه كسی براي محكم عصاي هزاران نمودن هببيند، يا تهّي يا خفاش اعمی يك

 پاست! 

گيرد  بهره شده گذاشته وديعه در نهاد او به كه ايلهيها بايد از نيروهاي سالك

ها رِ َغيْ  ِمنْ  َلهُ  َيُكنْ  َلمْ  اِجر  ز وَ  اِعظ  ها وِمنْ  َلهُ  َيُكونَ  َحتی ِسهِ َنفْ  َعلی ُيَعنْ  َلمْ  َمنْ  َلُموا َانَّهُ عْ اِ »

ننمايد، و  برداريبهره ندهد و از خويشتن يتبر خود اهم كه بدانيد كسی: «اِعظ  و ال وَ  اِجر  ز

 او را نه صورت نباشد، در اين از انحرافات ايكننده و جلوگيري دهندهپند برايش از درون

 ها. از زشتی ايبازدارنده باشد و نه واعظی

 دين بزرگان خود باشد، كه مراقب از همه بيش كه است الهی بر سالك پس

 خويشتن از خود براي كه است كسی يافتهرشد انسان: «ِسهِ ِلَنفْ  ِسهِ َنفْ  ِمنْ  َرء  امْ  َفَاَخذَ »اند فرموده

 اندازشاناساس، چشمبی شانحركات اند، تمامنرسيده مرتبه اين به كه كند. كسانی برداريبهره

 حتمی. از اينرو و هالكتشان است آن يا شبه جبري تأثير عوامل تحت و اعمالشان معنیبی

 كسی: «َرهُ َقدْ  ِرفْ َيعْ  ْ َلم»ا يو  «َسهُ َنفْ  ِرفَيعْ  َلمْ  َانْ  َرءُ امْ  َهَلكَ »فرمايند می )ع(معصومين حضرات

 َمنْ »اند فرموده رسد، و متقابالا  هالكت به را نشناخت خويش خود را يا قدر و منزلت كه

هر  نهايت به خود را شناخت، كه كسی: «م  ِعلْ  وَ  ِرَفة  َمعْ  ُكل   غاَيةِ  ِالی َتهیانْ  َفَقدِ  َسهُ َنفْ  َعَرفَ 

 رسيد.  و معرفتی علم



  214                                                                                  سفر به کعبه جانان

 

شود،  مشاهده عدالت اجراي صورت بايد به وجود سالك در معرفت اين تجلی

امور  به نسبت و هم و مادي امور ظاهري به نسبت خود و ديگران، هم در حق عدالت

 و باطنی ويدر امور معن ورزند، لكنمی عدل در امور ظاهري كه و باطنی. بسا افرادي معنوي

بر خويشتن،  عالوه هستند. تا فردي خويشتن ستمديدة فراديا كنند، چنينمی بر خود ستم

شمار  به عادالن اجرا نكند، هنوز در سلك و باطنًا را ظاهرًا عدالت هم ديگران به نسبت

 نيايد. 

 است مبارزه در مقام و باطنی ظاهري با دشمنان هميشه حقيقی و عادل مجاهد الهی

و  الهی مردان اين فراوانی در آيات ورزد. خداوند متعالمی عدل و ديگرانخود  به و نسبت

 هايرا زنده و تمجيد نموده، آنان حد تعظيم ترينرا در عالی رسيده آزادي به قهرمانان

فرمايد می است، از جملهشمار آورده به و صديقين انبياء حضرات و در رديف جاويدان

 عاشقان اين: «اِلحينَ الصّ  وَ  اءِ الش َهد وَ  ديقينَ الص   وَ  نَ النَّبيّ  ِمنَ  ْ ِهمَعَليْ  اللُ  َعمَ َانْ  الَّذينَ  َمعَ  َفُاولِئكَ »

و  كخداوند تبار هستند كه و صالحين اءو شهد و صديقين انبياءاز  پاكانی همراه تعهد برين

 است. رسانيده اتمام به آنان در حقخود را  هاينعمت تعالی

خود و  در حق ورزيعدالت را نيز در جهت مراتب، مردم بر اين عالوه الهی مردان

از  معنوي حيات استخراج براي در زندگی يجدّ  تكاپوي اند. آناننموده غير ارشاد و هدايت

 واجب يحّد را به عدالت اءو احي بشريت ضد نماهاياز انسان حيات حق و گرفتن طبيعت

 زندگی.  ادامة هوا براي تنفس اند كهدانسته و ضروري

 یديگران، خيال از عدالت برخورداريش نورزد، توقع عدل بر خويشتن كه فردي

ها و شايستگی در مجراي رود كه كسی سراغ همواره و عدالت حق نيست. چه بيش

خود را  وجودي اجتماع، نقش در صحنه زنده انسان يك عنوان ها قرار گيرد و بهتگیبايس

 وي حياتی ونشؤ كشد و همة بيرون مجاري خود را از اين كه ايفرد يا جامعه نمايد. اءايف

 اختياري، ستمديدة حق دادن گردد، او با از دست گوناگون هايوابستگی دستخوش

بنيادين،  شكست و اين او نارواست دربارة ديگران ورزيعدالت و توقع است خويشتن

 دارد.  را در پی شمار ديگريبی هايشكست

 با طبيعت آدميان بين رابط كه نيست فيزيكی پديده يك قرآن، حق مفاد آيات بنا به

و  سليم عقول وسيله به كه هاستاز زمان هايیدر برهه تكاملی عامل باشد، بلكه و همنوعان

شود، و د میآشكار و گوشز مسير تكامل و ديگر پيشتازان اولياءو  انبياء ها و حضراتوجدان

 است.  خود انسان ذاتی فعاليت به مربوط تمامًا از آن برخورداري
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در  زالل بطبيعی، مانند آ هايستهو خوا تمايالت انبوه در ميان همواره الهی مردان

 بشري كاروان بر سر راه فروزان هايمشعل بسان اند. آنانو پرصخره خشك كوه يك

 وابستگی علت آنها برآيند، اما به ردنک درصدد خاموش باطل درخشند، هرچند هوادارانمی

 نيستند.  آن بردن از بين خدا، قادر به مشيت به

كاربرد قوا  بشر نحوة حق، غالبًا طريق و هاديان الهی وحی ارشاد و راهنمائی بدون

 كوشش ودر اثر تفكر  امتيازات اين تواند دريابد؛ چهرا نمی الهی و باطنی ظاهري و امتيازات

 نحوة یاله باشد. اما وحی الهی اءاعط آن، نتيجة بدون باشد و چه شده او حاصل براي

 را به آن و معنوي مادي و سود و زيان و منفی مثبت و مراتب استفاده كاربرد و كيفيت

 چه است امتيازات، نيرو و توانائی اين نمايد از جملهمی و توجيه و حق، مشخص درستی

 باطنی.  باشد و چه ظاهري

داوود  حضرت در دست جاز غيبیبا اع سرد و سخت مجيد، آهن قرآن آيات بنا به

 بيان امر را چنين اين حكمت و تعالی بود. خداوند تبارك انعطاف و قابل نرم السالمعليه

 َمُلونَ ِبما َتعْ  یِانّ  َمُلوا صاِلحًااعْ وَ  دِ السَّرْ  ِفی رْ َقد   وَ  ساِبغات   َملْ اعْ  َانِ  َحديدَ الْ  نا َلهُ لَّ اَ  وَ »فرمايد می

و رسا با  وسيع هايزره از آن كه داديم و فرمان گردانيديم او نرم را در دست ما آهن: «َبصير  

 شايسته شما كارهاي بساز، و همه و مناسب اندازههم هايو روزنه شدههندسی هايحلقه

 كنيد بينائيم. می آنچه ما به بدهيد كه انجام

 بايد كارهايی آهن وسيله به يعنی «َمُلوا صاِلحًااعْ وَ »فرمايد می آخر آيهدر  كه اين

 فيهِ  َحديدَ الْ  َناَزلْ َانْ  وَ »فرمايد گردد. و نيز می واقع بشريت عالم مورد استفاده بدهيد كه انجام

ها و منفعت است سخت آسيبی در آن كه را فرو فرستاديم آهن: «اسِ ِللنّ  َمناِفعُ  وَ  َشديد   َبأس  

با  بسازد كه ها و وسايلیآهن، سالح وسيله تواند بهمی انسان مردم. يعنی ها برايو نعمت

ها در انسان و دنيوي اخروي منافع دهد كه انجام بشريت عالم به و شايسته الهی آنها خدمات

را زير  انكند و مظلوم دنيا را تخريب كه و كشنده تخريبی هايو سالح وسايل د، نهباش آن

 خود قرار دهد.  ستم

  مادي و توانايی سياسی از نيروي استفاده كاربرد و كيفيت وةـمجيد نح قرآن بنابراين

 است. آشكار نموده سنگين هسانح را در اين مشی و خط نموده تبيين همه را براي و معنوي 

 در ساختن است، هم زودگذر دنيوي سودهاي در خدمت عمومًا بشري علم امروزه

با  خصوص متقاضيان؛ به به آن در عرضة كند و هممی تالش و كشنده تخريبی هاياسلحه

 گردد. می و پررونق گرم جنگ، بازار اسلحه آتش ور شدنو شعله دو گروه بين آغاز نبردي
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ا و باطل، چيست؟ آي مسلمان دو گروه، ولو غير جنگ در مقابل مسلمين وظيفه

 دفاعی اسلحه هر دو گروه به كه است اين اسالم بفروشند؟ حكم آنها اسلحه توانند بهمی

 از حضرت شخصی كه است در روايت كه و كشنده. چنان تخريبی اسلحه شود نه فروخته

 آنها اسلحه به توانيمآغاز شود، آيا ما می نبردي باطل دو گروه پرسيد: اگر ميان )ع(صادق

 هبفروش، اسلح اسلحه هر دو گروه فرمود: به قرآن واالمقام نر و مبيّ مفّس بفروشيم؟ آن

 و كشنده.  تخريبی اسلحه نه دفاعی

را بر  نی، يكیمعّي و تودة يا حزب از نژاد خاص ا طرفداريي با تبعيض اگر كسی

بار را و در حقيقت، استك نموده سرپيچی الهی و از فرمان كرده دهد، ستم ترجيح ديگري

و  مردم و مال از جان پاسداري براي است موظف و آزاده عادل است. انساننموده تقويت

 حافظ كه يحد بفروشد به دفاعی اسلحه هر دو گروه كشی، بهدمو آ از تخريب جلوگيري

 شود.  آنان و مال جان

 نامه ناشتر صادر فرموده، در آمالك به كه در فرمانی )ع(علی منيناميرالمؤ حضرت

يا  انمكن. زيرا ايش حكومت مردم به آشامخون مالك! مانند درندة فرمايد: ايمی مقدس

تو  و همنوع با تو برابر مسلمانند كه تو هستند، يا غير دينی با تو برابر و برادران مسلمانند كه

 رفتار كنی.  عدالت به بايد با ايشان هستند، در هر حال

از  استفاده و نحوة دانسته را در مدار عدالت سياسی كاربرد نيروي بزرگوار نحوة آن

 نيز بايد به و باطل با افراد غيرمسلمان است. حتیمحصور كرده لمرو عدالترا در ق آن

 و تربيت از تعليم كه است قهرمانانی از آنِ  اعلی در مرتبة عدالت اين رفتار شود. البته عدالت

 اند. برخوردار گرديده الهی عاليه

 تلزمدر زندگی، مس آن و اجراي قح گرفتن به قرآنی اكيد آيات توصيه بنابراين

 ا بهرا بگيرد و او ر انسان خود آيد و دست كه نيست است. حق، چيزي و تربيت تعليم

و  از ستم و تربيت، اجتناب حق، تعليم تحقق وادار نمايد. براي در جامعه حق دادنتبلور

 دارد.  ضرورت با خودخواهی و مبارزه و هوس هوي هاياز طوفان تعدي، گذشتن

 با ستمكاران گردد، و همواره ضايع خود و ديگران نگذارد حق كه است كسی عادل

ايد بميسر نيست،  حياتی هايو نوسان شرايط در همه حق پردازد. اما وصول مبارزه به 

حق،  اند: در گرفتنفرموده شود. از اينرو بزرگان فراهم گيرد و شرايطی صورت هايینوسان

 كنيد.  قيام آن گرفتن به شود، سپس جمع آن نباشيد، بگذاريد شرايط شتابزده
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گردد. می متجلی سالك در درون نور الهی كه است حق واالي حوزة در ورود به

است، لذا  زهمبار خود براي سازيعدالت، آماده خود و غير و اجراي از حق دفاع الزمة

 و جهد دريافت جز با جد قح: «ِجد  ِبالْ  الّ اِ  َحق  الْ  َركُ ُيدْ  ال وَ »فرمايد می منيناميرالمؤ حضرت

 نشود. 

 َلوِ  وَ » است آن و نظم هستی با جهان حق پيوستگی اعالي مرتبة نمبّي بسياري آيات

 آنان هايهوي پيروي اگر حق: «فيِهنَّ  َمنْ  وَ  ضُ َارْ الْ  وَ  اتُ السَّمو َفَسَدتِ لَ  ُهمْ واءَ هْ اَ  َحق  الْ  اتََّبعَ 

 الهی نيروي حق، آن فاسد شود. بنابراين در آنهاست و آنچه ها و زمينآسمان كند، هرآينه

 و سرانجام نيست راهی را بر آن استوار است، و باطل آن روي هستی بنياد جهان كه است

 است.  و نابودي كاران، تباهیباطل

ها و از خواسته را امواجی و واقعيات حقايق كه ستمكارانی عملی پاسخ آري

است. كرده را احاطه ايشان طرف از همه كه است پندارند، فشار جبر قوانينخود می تمايالت

 با آن مواجهه در مقام خويش كاذب قدرت به اءخود و با اتك از هواهاي با سرخوشی آنان

 طوفانی در برابر بادهاي ديدهخزان هايهمانند برگ سرانجام پردازند، ولی مبارزه به قوانين

 گردند.  و تسليم مغلوب

 و ستمگران، جريان در برابر نيرومندان حيات حقوق ها در حفظانسان اما ناتوانی

 مواجه آن مختلف با اشكال بيش و تاريخ، كم در گذرگاه ايهر جامعه كه است ناكیدرد بس

 پاك خداست، در درون مشيت جلوگاه كه آدميان هايجان كردناز درو است. درد ناشی

 زانیفرو مانند شمع گذشته خويش از جان آن عالج براي كشد. آنانمی زبانه الهی مردان

 دهند كه: هشدار می و مدام نموده ها را روشنو مسير انسان خود را ذوب هستی

حقيقی!  مبارزين الهی، اي و معلمان جامعه مربيان حق، اي طريق رهروان اي

را  همه زشت اعمال كه از آن نفرموده، پيش تعيين مااليطاق تكليف و تعالی خداوند تبارك

 بنشاند، به روز سياه را به باز شود و همه زندگی سطوح ها از الباليو وقاحت گرفتهفرا 

دها و وجود ما از استعدا كه از آن بكوشيم. پيش حيات اوراق و در پاكسازي خود آئيم

شود،  مستهلك و هوس در بازار هوي سكه به سكه زندگی هايشود و سرمايه نيروها خالی

 ال، روز ـاعم مـروز تجس هـك ائيمـدار نمـرا نيز بي و ديگران ويمـدار شـبي غفلت وابـاز خ

 ندهد.  سودي و ندامت است وحشتناكی
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 فرشته و دست فرو نرفته غفلت خواب به كه است در انتظار كسی سعادت بدانيم

 عميق در خواب كه است فردي در كمين ابدي جنباند، و شقاوترا می اشگهواره بيداري

 جويد. خود را می زندگی هايغفلت، آرمان

مگر  هتكاپو در آمد به كمال ذبةدر جا الهی برين از عشق با برخورداري كه كسی

 نظر به داممبردارد؟! او  دست اعمال رسوبات بيارامد و از پاكسازي خبريدر بی تواند كهمی

 و كمال و جمال ز جاللداشته، ا «َربیّ  رِ َامْ  ْ ِمن الر وحُ  ُقلِ  الر وحِ  َعنِ  َئُلوَنكَ َيسْ » شريفه آية

 گردد.  الهی و جالل و كمال جمال جاذبة ورود به رد تا شايستهبردا توشه روحی

 عالم، اشرف موجودات ترينيجد كه و هوس هوي است خطرناك چه پس 

و  اساسبی آرزوهاي كه از آن كشد. پيشمی تباهی خلقت، به جدي را در كارگاه مخلوقات

فرستد، بايد  ديار نيستی نوردد و به ما را در هم معنايپر اتمغز و حيپر مغز، زندگیبی آمال

است.  در مسير تكامل سالك محصولش، زاد و توشة كرد كه حركت الهی محرك با اميدهاي

ها و سختی آزمايشگاه ورود به بدون سعادت، اما تبهكاران حصول شرط است اين

 ارشاد ديگران خود به گمان به نابينايان اين اند، حتیرسيده هدف به ها پندارند كهناگواري

بسا فرد  چه: «َعليل   ُهوَ  وَ  اسَ النّ  ياوَ ُيد َطبيب   ِبالت قی اسَ النّ  َيأُمرُ  َشِقی   ُربَّ  وَ »پردازند نيز می

 در حالی را مداوا نمايد، مردم را ماند كه امر كند، او طبيبی تقوي را به مردم كه شقاوتمندي

 خود بيمار است.   كه

را در نهاد  مطلوب سويبه و گرايش و انقطاع ذاتی استعداد غناي متعال خداي

ناپذير با آشتی در مسير حق، تضادي غير حق به است. از اينرو اتكايادهنه وديعه به انسان

 است.  جانان محفل به وصول توانايی براي الزم فاقد شرايط صورت دارد، زيرا در اين تكامل

 كه نيست يناجز : «َرُجل   یالد نيا َعلِفی لُ ُيَعو   ال ها َمنْ اِحدُ و الد نيا وَ  ِانَّما َرُجلَ  وَ »

 نكند.  تكيه مردي هيچ در دنيا به كه است آن، كسی مرد دنيا و يگانة

 الهی وعدة بنا به رسد، ولینمی مطلق نيازيبی خدا به به اءبا اتك انسان گرچه

از  خدا شعاعی به اءگردد. اتكمی نايل خويش هدف به «ُسُبَلنا ِدَينَُّهمْ جاَهُدوا فينا َلَنهْ  الَّذينَ وَ »

 اين روياند. اما تحققمی را در انسان عشق در فضاي و پر طيران بال كه است خداوندي اراده

 رسد.  نفس و كرامت حرمت به كه است كسی از آن معنوي مقام
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 باشد، او براي نداشته خود حيائی از نفس و حيا نمايد لكن شرم از ديگران كه كسی

: «ِسهِ َنفْ  ِمنْ  سانُ ِانْ الْ  ِيیَ َتحْ َيسْ  َان بِ َادَ الْ  غاَيةُ »اند فرموده نيست. بزرگان قائل ارزشی خويشتن

 برخوردار گردند توفيق از اين كسانی خود حيا كند. از نفس آدمی كه است آن ادب نهايت

 تريناز بديهی نفس به افرادي، احترام چنين آيند. براي نايل نفس عظمت راكاد به كه

 احترام مبادا اين كه است ضروري باريك نكته اين به را التفات سالك ها است. البتهضرورت

 دنيوي تحيا آنها تباهی و از جمله بسيار است آن منفی نتايج باشد، كه خودخواهی معلول

 است.  و اخروي

و  احترام گزارد. چنين خود احترام نفس به كه است قطعی كسی براي تكامل

 كمال امر را به اين كه است. كسی خداوندي و از مشيت بوده معنوي مقام عظمت، يك

 و تخمين حدس گردد. اگرچه و مكشوف بر او معلوم بسياري و مجهوالت رساند، مبهمات

پذير است، امكان گذشته به و مقايسه با تشابه آن و كيفيات روانی آينده لحظات به نسبت

 خود را به تزكيه مراتب كه كسانی نخواهد شد، مگر براي كامل زمينه در اين انسان علم ولی

 دانند. نمی ديگران را كه هدانند آنچخدا می خواست به اند، ايشانرسانده حد اعلی

است، و  خوردن فريب در معرض همواره و روانی، انسان روحی نوسانات در قبال

 است:  رفع قابل اساسی با دو عامل اختياري ضعف اين

 و تفكيك حقايق و تشخيص شناخت براي و تفكر و تعقل الهی عقل تقويت - اول

 شده، آدمی در دل آرامشی یتجّل موجب موفقيت چنين خياالت. حصول و آنها از اوهام

 صورت، هم است. در ايننكرده كوتاهی وظايف در انجام عمد و آگاهی داند از رويمی

از تقصير  ناشی اضطراب يابد و هممی تقليل تا حدود زيادي آينده به از جهل ناشی ضعف

 گردد. می برطرف

 انگيز ايناست. آثار شگفت آن آفريننده دست به حيات رشته كه اين به توجه - دوم

 بخشو حيات سازنده قدرت به لويرانگر مبّد ضعف بالفاصله كه است يحّد به توجه

 شود. می

را  انیو ناتو رسانده، ضعف كمال خود را به باطنی قدرت بايد مراتب الهی سالك

 يد كهبكوشد. بايد اعتقاد نما نفس و كرامت عزت تحصيل ندهد و در جهت راه برخويشتن

 بر مراتب بجويد، عزيز نشود بلكه را از در ديگري عزت كه از خداست. كسی و ذلت عزت

ننمايد،  يلرا عزيز يا ذل كسی سببو هرگز بی است عادل خداوند متعالگردد.  افزوده ذلتش

 . است در خود انسان و ذلت عزت حصول اصلی علت
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و  مقام تعالی رفتار كند، خداي و اوامر الهی احكام آورد و طبق ايمان اگر كسی

 گرداناز خدا رو گرفته را در پيش باطل راه كه فرمايد؛ و كسی را بر او كرامت عزت منصب

. «َقدير  َشیء   ُكل   َعلی ِانَّكَ  رُ َخيْ الْ  ِبَيِدكَ  اءُ َتش َمن ُتِذل   وَ  اءُ َتش ْ َمن ُتِعز  »د نماي گردد، او را ذليل

و  خداست از آن خداست. عزت باطنی، اتخاذ راه مقام ايناء و اعط عزت حصول الزمة پس

. «ُمؤِمنينَ ِللْ  وَ  ِلَرُسوِلهِ  وَ  ِعزَّةُ الْ  هِ ِللّ  وَ » نيست تاو عّز را در درگاه كسی و عارف منغير از مؤ

در  باطنًا كه ظاهري هاياست، و بسا ذلت و مذلت خواري باطنًا كه ظاهري هايبسا عزت

 و عذاب ذلت موجب آنچه است. مسلمًا جاودانی و ارجمندي عزت سبب الهی پيشگاه

 خواهد بود. ن تگردد، هرگز عّز جاودانی

ها در آثار و نشانه آن با جستجوي هر كسی كه است را عاليمی حق درگاه عزيزان

است.  نفس و غناي عاليم، عزت آن پردازد. از جمله خويشتن ارزيابی تواند بهخود می

 و منال مال داشتن اند: غنا بهفرموده باشد، بزرگان نفس عزت داراي كه است كسی منمؤ

نياز  رفع گاه به الهی باشد. مردان غنی نفس از لحاظ كه است كسی غنی نيست، بلكه دنيوي

 وارد نيايد. حضرت ايخود يا غير، لطمه نفس بر عزت كنند كه عمل چنان خود و يا ديگري

كنيد.  حاجت طلب نفس زتعبا «: ُفِسَانْ الْ  ةِ ِبِعزَّ اِئجَ َحوُلُبوا الْ ُاطْ »فرمايد می )ص(اكرم رسول

 شما خطري نفس و عزت بر شرافت نهيد كه در ميان نياز خود را با ديگري در صورتی يعنی

 وارد نيايد. 

گر اباشند و لذا  نياز ديگران رفع آمادة نشاط با كمال آنانند كه حق درگاه عزيزان

 رواست كسی هاظهار نياز ب نكنند. البته يگانگی ننمايد، با او احساسرا اظهار  نيازش كسی

بار  رانبا عزت، هزا فرمايد: مرگمی )ع(حسين او باشد. حضرت نفس غنا و عزت به يقين كه

 با ذلت.  از زندگی بهتر است

 نظاهربينا توست، ولو از آن و عزت پيروزي كه حق! ترديد مكن طريق سالك اي

 و ذلت فرمايد: ما كجامی السالمعليه حسين امام حضرت كه پندارند، چنان تو را مغلوب

را بر ما  آن )س(زهرا حضرت پاك و دامان كجا! خدا و رسول كجا و ذلت منكجا، مؤ

اقرار  مانند ذليالن هن: «َعبيدِ الْ  ارِ َفرِبالْ  ُاِفر   ال وَ  الذَّليلِ  ارِ ِاقرِبالْ  ُاِقر   ال»پسندد و نيز فرمود نمی

 نمايم. فرار می مانند بردگان و نه كنممی

 است، چه با شهامت توأم باطلی بودن و يا باطل حقی بر حقانيت مناقرار مؤ آري

 در مراتب ز نقصا ناشی فضايل اين است. فقدان و شجاعت من، رشادتمؤ الهيه از صفات

و دروغ، عجز و  است عزت راستی: «ز  َعجْ  بُ ِكذْ الْ  وَ  ِعز   قُ دْ َالص  » فرمايداست، و نيز می ايمان
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و  دروغ نفس، مرتكب و عزت شهامت و صاحب است منمؤ و عالمت پيشه ذلت. راستی

 متقيان موالي است. حضرت و حقيران دونان گردد، اينها از عاليمو افترا نمی تهمت

 تالش آخرين عاجز است. پس انسان فعاليت غيبت، نهايت: «عاِجِزالْ  دُ ُجهْ  غيَبةُ َالْ »فرمايد می

و  سعادت است؛ او اينها را وسيله و فاسق، غيبت، تهمت، افترا و بدگويی منمرد غير مؤ

 خود پندارد.  در مرام موفقيت

 )ع(صادق حضرت. «َسُطهاَاوْ  ُاُمورِ الْ َخيرُ »رو هستند، ميانهنفس عزت احبانص

تو  به از نزديكی مردم كه تندخو باش اياندازه به نه رو باشميانه فرمايد: در هر كاريمی

 ترا تحقير نمايند.  مردم و عاجز كه ضعيف اياندازه به كنند، و نه وحشت

 اين كه خصوص است، به و سخاوت حق، تواضع درگاه ديگر عزيزان هاياز نشانه 

 اءِ ِنيغْ اَ الْ  اُضعُ َتو َسنَ ما َاحْ » فرموده )ع(علی فقرا باشد. حضرت به نسبت اغنياءاز  تواضع

 به اغنياء به فقراست اعتنايیبرتر بی فقرا؛ از آن به نسبت اغنياء تواضع زيباست چه «اءِ ُفَقرِللْ 

 هايرا از نشانه بزرگوار سخاوت نفس. آن خدا و عزت اعتماد به جهت و به حق رضاي

 متقی از انسان عمل الهی در پيشگاه باشد، چه حق رضاي به كه شمارد، سخاوتیمی منمؤ

 است.  مقبول

 كمال و جز آن او دنياست اصيل است، هدف كردگانگم خود از جملة لبخي

 اترا جز با امكان خويش و خود واقعی« من»شده،  و تحكيم ندارد. او در دنيا تثبيت مطلوبی

 شناسد. نمی دنيوي

، و غنا است ثروت در پی در اكثر اوقات فرمايد: بخيلمی السالمعليه علی حضرت

شود. او در دنيا می افزوده فقرش خود بكوشد، بر مراتب نيازهاي رفع در پی هرچه لكن

قرار گيرد،  الو سؤ حساب در معرض توانگران بسان كند و در آخرت زندگی مانند فقيران

 است.  خوار و مفلوك او در دنيا و عقبی

در  درونی عميق و انقالب تحول يك نفس، مستلزم و كرامت عزت حصول بنابراين

 است، لكن الهی، معنوي مردان هايها و گرايشهاست. كششها و خواستهكشش

 نداشته با هم سنخيتی گرايش دو نوع اين است؛ مسلمًا مادي الهیغير هايانسان هايگرايش

 و ناسازگارند. 

 كسی است. نفسانی هايگرايش عليه قيامو  در حقيقت، انقالب معنوي هايگرايش

 كند، بر عليه مبارزه با خويشتن اول در مرتبة شود كه نايل ابدي سعادت خدا رود و به راه

 و جبران عبادت پردازد، سختی و باطنی ظاهري مبارزه به با آن نموده خود قيام ارهاّمنفس
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 بر عليه كه آناست. او چشانده را به معصيت لذت كه همچنانبچشاند،  را بر بدنش مافات

 الهی پيشوايان را ارشاد كند؟ حضرات تواند سايرينمی ننموده، چگونه خود قيام اماره نفس

 . اندارشاد خود پرداخته به اول

 نفس اول است. در مرحلة ارهاّم نفس بر عليه عارف سالك و نهضت انقالب آري

 قيام عدالت به بر آمده توبه مقام دهد، بهقرار می و اصالح خود را مورد محاكمه، مجازات

ثار و جانبازي، اي بشريت، آمادة عالم سعادت براي گذشته مادي خدا از منافع نمايد، در راه

 و نفسانی مادي منافع بر عليه شجاعانه الهی سالك كه است ايثار حالتی شود؛ چه فداكاري

 كند. می حركت

و  هپرداخته، شيفت مبارزه خود به با نفس انسان كه است ها آنشجاعت برترين 

 ديفرنباشد، در  با معنويات توأم كه دنيوي امكانات نباشد، بداند آن دنيوي مقامات فريفته

ا َفَامَّ »فرمايد می قرآن كه است، چنان ماندنی و حق تنیرف از بين و باطل است امور باطل

 . «ضِ َارْ الْ  ِفی ُكثُ َفَيمْ  اسَ النّ  َفعُ ا ما َينْ َامّ  وَ  اءا ُجف َهبُ َفَيذْ  الزََّبدُ 

ديو  و پاي هستيد، بگذاريد دست نفس عزت حق! اگر طالب طريق سالكين اي

 استضائه ابديت اميد شما از فروغ شود. بگذاريد سراج بسته الهی زنجير عقل شما به شهوت

 ر اميالبراز و نياز آيد و  مقام شما به هايكند. بگذاريد جان نورافشانی همواره كرده

 دامن هست از هرچه نبندد و جز دوست دل يماّد پيروز گردد و بر تعلقات منحوس

 دل جز شيفته جانان نخرند. در محفل و عفت جز عشق حقيقتدر بازار  برافشاند، كه

 است.  الهی خاص از عنايت دل شيفتگی نپذيرند، كه

نكند،  نورافشانی حق توفيق به و محبت اگر عشق بدانيد كه حق طريق سالكين اي

 بلغزند و فرو افتند.  راهگذران

پرواز  تخيالت ننشينيد و در اوج احالم هايلبا حق! بر روي طريق سالكين اي

 طريق سالكين رسيد. اي جانان منزلسر بكوشيد تا به اخالق و تهذيب نفس نكنيد، در تزكيه

 اههرا از بير برافراشتند تا راه فروزان هايمشعل الهی خود آئيم. محبوبين حق! بيائيد به

اما  ار استمقصد و مقصود رسيم. آرزوها بسي تا به نمائيم ا طیر حق طريق بشناسيم، مراحل

 و استقامت مجاهدت و بر مراتب آرزوها بكاهيم كمتر، بيائيد از مراتب و استقامت مجاهدات

 بيفزائيم. 

 و پر روح بال و تعهد الهی توبه به كه ده توفيق درگاهت محبوبين جان ترا به الهی

 پرواز آوريم.   به دوست را در فضاي نشستهو قفس بستهپا مرغ ا بيارائيم. اينخود ر
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 َلعُ َتقْ  جالِ الر   ِهَممُ » است رهنمود حكيمانه انسانی، اين اصول تريناز سازنده يكی

 را به انسان حق توفيق به عالی كند. همتها را از جا برمیكوه مردان هايهمت: «ِجبالَ الْ 

 رساند. مقصود و مقصد می سرمنزل

 با ارادة توأم همت ساير شرايط است. جمع انسان الهی ارادة معلول عالی همت

 و علوم دارد و همه خداوندي از هستی نشانی كاينات ثمر نيست. اگر هستیضعيف، مثمر

 از ارادة اينيز جلوه انسان الهی است، ارادة خداوندي از علم اينمونه بشري معارف

 است.  خداوندي

 ِبِهمَِّتهِ  َيطيرُ  ءُ َمرْ َالْ »پرواز كند  عاليه مقامات تواند بهمی الهی همت واسطه به انسان

 شرطی جويد، به خدا تقرب به مادي امكانات واسطة تواند بهو نيز می «هِ ِبَجناَحيْ  َيطيرُ  َكالطَّيرِ 

 توار از آفقرار نگيرد، تا ابراهيم نفس هواي و در تصرف نداشته و بهيمی طبيعی تمتع كه

 َفَطرَ  ِللَّذي ِهیَ َوجْ  تُ َوجَّهْ »خدا بندد  به و دل «ِرُكونَ ا ُتشْ ِممّ  ي َبر یِانّ »يابد  رهايی شرك

او را  و تعالی تبارك رساند، خداي كمال را به خويش و اگر همت. «ضَ َارْ الْ وَ  اتِ سَّموال

. «نیْغَفاَ  ِئالا عا َوَجَدكَ  وَ » الهی از غناي است عبارت فرمايد كه عنايت مقام ترينعالی

 كمال خود را به تا همت و حشمت مملكت با وجود آن السالمعليه سليمان حضرت

 كرد. می حاصل تكلف به و نانی بافتمی زنبيل خويش مبارك دست بود، به نرسانده

 امكانات خداست، چرا آن به تقرب موجب مادي امكانات كه پرسد اكنون اگر كسی

 و تعالی تبارك خداي كه اين نفرمود؟ پاسخ عنايت آله و عليه اللخود صلی بحبي را به

 كدام ، آن«َعظيمًا كَ َعَليْ  اللِ  لُ َفضْ  كانَ  وَ »خود نهاد  را در اختيار محبوب امكانات باالترين

 . «َعظيم   ُخُلق   َلَعلی ِانَّكَ  وَ »خدا  اخالق به قبود؟ تخّل عظيم فضل

ت، شكار كند نتوانس« َاِرنی» را با تير و كمان وصال مرغ خواست موسی حضرت

نهادند.  )ص(خدا حبيب شست به اعزاز و اكرام با صد هزاران اعلی ّ را در حد وصال آن لكن

 به مملكت ناقه زمام «كًاُملْ  لی َهبْ  َرب  » از خدا خواست منت با هزاران سليمان حضرت

مبتال  «رِ َخيْ الْ  ُحبَّ  تُ َببْ َاحْ  یِانّ » آفت به كه نگذشت چندي نيازمند او نهادند، ولی دست

 گرديد. 

كردند، او  را بر او عرضه بود، دو جهان المنتهیدر سدرة كه )ص(اكرم رسول حضرت

  َلَقدْ  وَ »كردند  او را عنايت مقصود دو جهان در آنها ننگريست، الجرم همت چشم وشةـگ به

 . «ريُكبْ الْ  هِ َرب   آياتِ  ِمنْ  أيرَ 
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خواستار  كه در بر دارد. كسی ايمفيد و سازنده العادهفوق نتايج و الهی عالی همت

 نه در آورد. زيرا تحقق مقام را در خود به و بردباري شكيبائی بلند است، بايد كمال همت

 ثمر بخش بلند همتی، صبر و شكيبايی بدون رسيد و نه عالی همت به تواندو می اين بدون

 اند، علو همتدو قرين و بردباري كيبايیش: «ِهمَّةِ الْ  ِتُجُهما ُعُلو  ُينْ  أمانِ َتو َاناةُ الْ وَ  مُ ِحلْ َالْ » است

 دهد. می آنها را نتيجه

و  و از موضوعات است امور الهی به عارف سالك و اشتياق تمايل، ارادت اصوالا

 نه و حياتی روانی هايپديده اين حق طريقرهرو  است. براي ر و گريزانمتنّف الهی امور غير

است.  حيات ادامة عوامل ترينو بنيادي ذات صيانت وسايل تريناز اساسی يكی ، كهمضّر

 دست به عظمی نعم مبادا اين كه است الهی قانون عليه و طغيان بايد مهار شود، جريان آنچه

و  ارادت الهی در تقويت كه است واقعی گردد. لذا بر جوينده تنقم به لمبّد خود انسان

 قرار گيرد.  و نابودي شدن متالشی خود او در معرض گرنه بكوشد و اشتياق

 تواند همتمی دارد و حتی انسان و اشتياق بر اراده تأثير سوئی كه از عواملی يكی

و  است: الهی دوگونه و آالم است. لذات لذايذ و آالماو راكد گذارد،  را در درون عالی

و  است. تموج الهی شود غير انحراف سبب كه و المی و مجازي؛ لذت الهی يا غير حقيقی

 در درون بيش و را كم اراده و آزادي تواند آگاهیغيرالهی، می و يا الم در لذت اهتزازي

 زد. سا راكد و متوقف آدمی

و  اصول تأثير و فعاليت مانع كه است يحد به دو پديده تأثير اين شدت گاهی

 موجب سازد كه را مختل انسان روان قدري تواند بهمی شود. درد و الممی انسانی هايآرمان

 ورطة را به ايتواند جامعهمی لذتی تحصيل گردد؛ يا شوق ديگران و تجاوز بر حقوق تعدي

 بيشرمانة ها و تجاوزهايها و تعدياز خودباختگی مشحون بشري اندازد. تاريخ هالكت

را  لذايذش آدمی كه نيست باالتر از اين و قساوتی نقصی هيچاست.  دو پديده از اين ناشی

  سازد. مبتنی ديگران بر آالم

و  و انقباض بيفزايد و در انبساط خويش معنوي قدرت بر مراتب بايد همواره انسان

 )ع(صادق تنگرايد. حضر و تفريط افراط به نگهداشته تعادل قلبی، خود را در حّد نوسانات

 هگرايد. خوشا ب سستی به پديد آيد و سپس و انبساط نشاط گاهیگاه هر كسی فرموده: براي

 دتیفرمايد: هر عبانيز می )ص(اكرم رسول خير شود. حضرت او رو به سستی كه كسی حال

  منتهی من او بر سنت ادتـعب اطـنش كه یـرايد، كسـگ سستی به سپس هـك است را نشاطی

 است. شده باشد، گمراه من سنت و اگر مخالف يافته شود، هدايت
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در  عينی و جهان و غرايز حيوانی بدن خود را با طبيعت ارتباط حقيقی اگر من

را  من است توانسته رساند، روح انسانی اعالي حّد به مختلف و نوسانات و انبساط انقباض

گشته،  ساقط بودن از هدف طبيعی و انبساط مقام، نشاط برهاند. در اين مادي از عاليق

 و نشاط انبساط جستجوي بدون حقيقی بردارد، و من دست حقيقی از من و انقباض سستی

 او با جهان و ارتباط انسان حيات اءاجز همانا مديريت خود پردازد، كه وظايف انجام به

 به كه ردد، بسا سالكينیگ مبذول خاصی توجه نكات اين بايد به است. در مسير حق عينی

 گرديدند.  منحرف بدان توجهیبی جهت

نها امر نيست. ت با اين در مقابله نيرومندتر از علو همت عاملی هيچ كه بايد دانست

نمايد  حفظ دو پديده آن منفی را در برابر تأثيرات انسان و ثبات تواند آرامشمی علو همت

 كند.  را تضمين معرفت كمال به روح، وصول با راز اصلی انسان ساختن و با آشنا

 دو پديده تا مبادا اين است بسيار الزم و لذايذ دقت آالم در حصول بنابراين

 امر راهی اين تحقق نمايند؛ براي محروم را از آن كشند و آدمی روح بر راز اصلی هايیپرده

 نيست.   الوهيت جاذبه ميداندر  شدن جز واقع

 بشر درخشش در حيات كه است ارزشیبسيار زيبا و پر كلمات از جمله حريت

 َرُجل   ُهوَ » بيان كه برخوردار است الهی محتواي از چنان مقدس كلمه دارد. اين ايكنندهخيره

 حالت اين است. چه كافی شخصيت يك عظمت توصيف براي تنهايی به« اِررَاحْ الْ  ِمنَ 

اند فرموده است. بزرگان و شيطانی نفسانی قيود و زنجيرهاي از همه انسان آزادگی گوياي

 مقام اين به بنده چون است. آري عبوديت و كمال آزادگی، نهايت«: ُعُبوِديَِّةاْل َنهاَيةُ  َيُةُحر َاْل»

 آزاد گردد.  خود و ديگران رسد، از بندگی

 َلُكمْ  ْ َيُكن َلمْ  ِانْ »فرمود  اميه آل بردگان به و حقيقت، خطاب حق راه سرور شهيدان

نداريد و از معاد  ما دينشاگر  «:ياُكمْ ُدنْ  فی ارًارَفُكوُنوا َاحْ  َمعادَ الْ  َتخاُفونَ ال ُتمْ ُكنْ  وَ  دين  

 اريد. را زير پا نگذ انسانی قدر اصول آزاد مرد باشيد و اين در دنيايتان سيد، اقالا ترنمی

 كه حريت حد اعالي نمود، نه مطالبه فرومايگان از آن اءسيدالشهد را حضرت آنچه

 ُحر   َانتَ » فرمود كه يزيد رياحی بنحّر را در حق تحرّي واالي بود. اما مرتبة از آن ايمرحله

  او در حد اعلی هـاست، چرا كترا ناميده مادرت كه همچنان مرديتو آزاد: «ُام كَ  كَ َكما َسمَّتْ 

 را از قيود دنيا آزاد نمود.  خويشتن
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 و روحی دهد، در دو بعد ماديمی انجام مطلوبی تحصيل براي انسان را كه اعمالی

 انسانی.  باشد و يا غير انسانی او موضوعات مطلوبات كه يناز ا ثر است، اعماو مؤ

 به مفرط و عالقه مانند عشق است سازگار نباشد، غيرانسانی با حريت كه هر عملی

 د. خود قرار ده جاذبه را تحت رسد و انسان مطلق هدف مرحلة به كه يحّد به مخدوم

و  و تفكرات و عواطف اميال ترديد همهكند، بی جلوه مطلق هدف هر آنچه 

نمايد. می خود جذب سوي را به انسان هايو فعاليت ونشؤ و همة و تصميم و اراده تجسيم

 روشن آن و دافعه جاذبه با دنيا و كيفيت انسان عقالنی، ارتباط و تنظيم تصفيه از اينرو بدون

اختيار آنها دنيا و اسير بی مقتضيات دستخوش اراده و سستی جهل سبب به انسان نگردد.

از  بند و زنجيري به خود را مانند كودكان دون، شخصيت دنياي شود. مجذوبينمی

 كشند. دنيا می هايخواستنی

 خود اوست آن تداوم ضامن بكوشد و بداند كه حريت بايد در تحصيل انسان

 پرستان، با اسبابقدرت غيرانسانی تر از آن، حركاتو مزاحم نيرومند نفس طبيعت وگرنه

 شناسو هدف آگاه هايانسان جهت زنجير خواهند كشيد. بدين را به خود، آدمی گيريبرده

 خونين در واقعة گاناند. بزرنموده صرف حريت حفظ خود را در راه تالش ترينباارزش

 را، مطلوبيت گذشتگی و از جان زمان و طاغوتيان در برابر طاغوت مقاومت كربال، علت

 اند. متذكر شده و پستی ذلت و مطروديت الهی حريت

 مقام به كه نور است. كسیهمچو خورشيد بی حريت بدون در حقيقت، حيات

بلند در  تآشنا گردد و با هم خويش باطنی ستعدادها و نيروهايو ا رسد، با امكانات حريت

 ديگران در مقابل و بردگی از تسليم و اعتقاد محكم آنها بكوشد و با ايمان رشد و شكوفايی

از  محروميت، ناشی درد از اين احساس و فقدان كمال به اشتياق ورزد. اما عدم امتناع

عمر در  ساختن و سپري اختيار خود طبيعی به خويش و استعدادهاي ناتمهار امكا وانهادن

 . «ُغُرورِ الْ  َمتاعُ  الّ الد نيا اِ  َحيوةُ َما الْ  وَ » است فريبنده زندگی يك

 در گرو شكوفايی همت چنين و حصول است علو همت مستلزم حريت

بتواند  دارد كه عظمتیبا چنان اتكاي نقطة نياز به مه است، و آن انسان نهادين گرايیعظمت

 نيست.  احديت اقدس جز ذات آيد و آن ها و شدايد غالبسختی بر تأثيرات

 را بشناسد،  خويش خداي انسان كه نيست باالتر از اين و نعمتی و مقام ثروت هيچ

  الهی: «َوَجَدكَ  ْ َمن َفَقدَ  َما الَّذي وَ  َفَقَدكَ  َمنْ  َوَجدَ ا ماذ»فرمايد می از اينرو سرور آزادگان 
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 واقعی حريت است ترا يافت؟! اين كه كرد، كسی گم كرد و چه ترا گم كه آن چيز يافت چه

جز خدا  اتكائی هر نقطة داند كهجز خدا نيست، او می كسی چنين حقيقی. اتكاي و آزادگی

 است.  فنا و تزلزل رضدر مع

 نشان روشنیبه تاريخ بر صفحات و يا مروري خويش پيرامون حوادث به نگاهی

 از همان هم ايشان اند، سقوطكرده اءاتك ديگري نقاط به ازلی غير از نقطة كه دهد افراديمی

 است. شده ناشی نقطه

 )ع(معصومين حضرات و نيز همه علیبنحسين و حضرت ابيطالببنعلی حضرت

و تفسير  را ارائه و آزادگی خويش، حريت و رفتار و سيرة در كالم وجهی ترينعالی به

 اند. كرده

 راز رسول همدم خدا، اي خليل نور ديدة فرزند ابيطالب، اي منين، اياميرالمؤ اي

 كه رسيدي مقام آن الهی، به محبوب ما، درود بر تو اي دل آرام وجود مقدس، اي خدا، اي

 داشتند.  خدا بر تو ارزانی حبيب وسيله به پروردگار متعال اذن را به مواليی منصب

تو  جان و پاي بر دست عاليق زنجيرهاي بود كه حقيقتی چه اين الهی محبوب اي

تو  سراغ به نفسانی امواج و انواع آن و مقامات دنيا، تجمالت كه داشتی حقيقتی نپيچيد؟ چه

خود را،  لد گردد، منطقه تو نزديك روح منطقه به تو نتوانست حريت از هراس آمد، لكن

 و خدا بود.  بستی، تو بودي خود را بر همه ارادة

نشود.  وارد آن ببندد تا كسی همه روي خود را به ارادة تواند منطقهمی انسان آري

 وسيله درآورد و به حركت را به خويش شده، روح الهی منطقه تواند وارد آنتنها خود او می

 كه است حريتی همان آورد. اين تحقق مقام خود به را در دل و اخالص، حريت تقوي كمال

 است.  تكاپو انداخته را به اولياءو  اوصياءو  انبياء و حضرات داده را تكان بزرگان مغز همه

 است، بيا با عنايت در تو نمايان خداوندي از آزادي ايجلوه كه مرد بزرگآزاد اي

را  هها بگشا و همانسان و پاي را از دست اءبق تنازع حاميان و فريباي طاليی او زنجيرهاي

 برخوردار فرما.  است حريت كه روح از راز اصلی

 آدمی دل پيمانه به تكاملی حيات آب مدام مولی حضرت و از ناحيه اعلی از ناحيه

 نباشد و االّ  آلوده غرايز حيوانی هايها و پليديبا لجن پيمانه گردد، اما بايد اينسرازير می

از اينرو . «َقلبِ الْ  َمَرضُ  َبَدنِ الْ  َمَرضِ  ِمنْ  َاَشد  » شود دامنگير انسان بيماري ترينمهلك

 است.  و آزادگی از حريت برخورداري اصلی دل، از شرايط پيمانة و تطهير كامل خودشناسی
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و  جاذبه و كيفيت و دنيا و كميت انسان ميان و حريت، ارتباط خودشناسی بدون

 و اخروي امور دنيوي تنظيم به خود را نسبت نشده، توانايی بر او روشن دنيوي عوامل دافعه

 نهدر آورد، چگو تحقق مقام را در خود به الهی نتواند نظم كه خواهد داد. فردي از دست

 وجود آورد!  به ديگران هايرا در دل تواند آنمی

در انتظار  و مرز الهی حّدبی و كمال جمال كه پذيرفترا می حقيقت اين اگر آدمی 

و باخت. زودگذر نمی هاينما و زيبائیكمال فريبندة هايپديده اوست، هرگز خود را در راه

دنيا  ليلی وصال گرا را در راهنهايتخداجو و بی من جوامع، آن هايمجنون اين

را  من طبيعی تواند تنها سطحدنيا می اين برند كه پی معنی اين به . اگر آنانفروختندنمی

 كنند. نمی دنيا محبوس حب را در زندان آن واالي ارضا نمايد، هرگز سطوح

 دَ نْ َاَنا عِ »نور  كه خواهيم آن تو باشد. الهی يمنگاهما نش دل كه ده توفيق آن الهی

 گردد.  ما متجلی در دل «ُقُلوِبِهمْ  َكِسَرةِ ُمنْ الْ 

 َسمائی ال وَ  ضیَارْ  َيَسُعنی ال»تو باشد  فرمان انقياد به در كمال كه خواهيم دلی الهی

 شود.  در ما متجلی «ُمؤِمنِ الْ  يدِ َعبْ  بُ لْ قَ  ِانَّما َيَسُعنی وَ 

از  لودگیيابد و زنگار آ صقالت «اللُ  الَّ اِ  ِالهَ  ال» ما از مصقل دل كه ده توفيق الهی

 ما محو و نابود گردد.   دل لوح

را از  آدمی كه است و اجتماعی فردي وظايف حريت، احساس از آثار مهم

 يوانيتتواند از مرز حمی انسان آزادگی سازد. با چنينآزاد می هدفیو بی گرايیدهبيهو

وجود نيايد،  به افراد اجتماعی در درون احساس گردد. اگر اين وارد قلمرو انسانيت گذشته

 احساس كردن خنثی براي عذري است. هيچنشده انجام اجتماع آن براي كاري هيچ در واقع

 ديگران؟!  خود پذيرد و نه نه كه است عذر و پوزشی چه نيست، اين گريز از خويشتن

رفتار  ايیدر نياورده، توان تحقق مقام را در خود به نور حريت كه فرد يا اجتماعی

و  مبهماو  اساس، اعمالاو بی هايگيريرا ندارد، لذا هدف با خويشتن شدهو حساب منطقی

 خواهد بود.  جبرييا شبه جبري تأثير عوامل تحت همواره

 و مبارزه الهی قدرت تحصيل ضرورت حريت، ادراك تحقق و نتايج ديگر از عالئم

دامنگير اكثر  كه ناتوانی و ادامة ضعف ايجاد عوامل خبر است. چهاز خدا بی با قدرتمندان

 است.  الو سؤ اخذهمورد مؤ شدت به الهی شده، در پيشگاه مردم
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آن،  به توجهیو بی بوده انسانی مهم از فرايض ناتوانی رفع براي قدرت تحصيل

 خودكشی نيز نوعی قدرت تحصيل با وجود امكان ضعف است؛ ادامة الهی با مشيت مبارزه

 غارتگر، ديدن اقوياي ها توسطانسان حيات صارةع بردن يغما به و مشاهده پرورياست. تن

 است.  بردگی به و رضايت خويشتن نابودي

 ند اينخبر نشستن، همانبی در انتظار قدرتمندان حيات امور و تداوم اصالح براي

 هیال قدرت تحصيل كه نشيند. اما بايد دانست درنده انتظار گرگان به گوسفندي كه است

فرداها،  به و تكيه در بند شهوات و طمع، اسارت دنياست. حرص از حب كندندل مستلزم

 گشايد. را بر خود می نفوذ آن راه انسان كه اختياري است ضعفی

 خود باقيمانده قوت به تعرض عدم هايپيمان درازي ساليان ظاهرًا تاريخ در طول

شود. می ضعفا ديده به اقويا نسبت از جانب بسياري هايشكنیعهد يمغيرمستق است، ولی

ا رفيزيكی، يكديگر  جنگ در جبهة ظاهري درگيري بدون متخاصمين كه متنوعی هايجنگ

 و امثال و فرهنگی اقتصادي گوناگون هايطلبیرانند، مانند سلطهمی بيرون زندگی از صحنة

 آن. 

است، عملكرد  درونی و شكنجه رنج موجب از همه بيش آنچه مرد الهی اياما بر

و  جنگ هايصحنه كه و تفكر است و تعقل و معرفت علم عیمد خبر ولیاز خدا بی ايعده

بر  مبتنی هايجنگ كه قلمداد نمايند! در حالی قدرت را نمايش اسلحه انداختنبكار

 ضعف قدرت. مگر اين دليل نه است ضعف معلول خودخواهی، مسلمًاو  سودجويی

 ؟! مواد مخدر نهد رو به بر نيامده هشياري از عهده كه نيست خود انسان آور مستند بهشرم

خود  قدرت اثبات براي پرستقدرت پرستانند.زمين، قدرت روي مردم ترينناتوان

 تالش شناسد. او درنمی آنان موجوديت نابودي بلكه ديگران حق دنجز زير پا نها راهی

 سفرود آورده، ح او سر تعظيم قدرت در قبال را بيابد كه كسانی هر نحو ممكن به كه است

اظهار  براي موردي از نبودن كه و زجري تأسف كنند. اما احساس او را اشباع نمايیقدرت

خود را در  حيات كه است ناتوانی تر از زجر آنتلخ فشارد، بسیاو را می يگلو قدرت

 بيند. می زوال او رو به چنگال

و  عقلی محاسبات خود فرو برده را در جاذبيت آوري، انسانروي هنگام به قدرت

 منطقه را به اساسبی و توهمات گرداند، و تخيالتمی فرسوده را در مغزش منطقی

 را از خواب زوال، عناصر شخصيت سازد. اما در موقعمی ممتورّ  او سرازير نموده شخصيت

 سقوطی گذرد. در دنيا هيچو می داده را ارائه آن هايبيدار كرده، تباهی غفلت عميق
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 تلخی كه است چنان قدرت، نه شيرين طعم نيست. آري پرستانقدرت تر از سقوطدردناك

 كند.  را جبران آن زوال

نمايند  قلبی مستقيم، با يكديگر اتحاد و اتفاق بايد با اتخاذ طريق حق طريق سالكين

 ها بهروشنائی سليم دو عقل روياروئی چهرسد.  كمال به آنان الهی نيروهاي فعليت تا مراتب

 سازد، لكن رهنمون مسير حق به ساخته آگاه خويش نيروهاي ها را بهوجود آورد، انسان

 و نيروهاي را مختل مثبت ها افزوده، استعدادهايبر تاريكی قدرت بردگان رويارويی

  ويرانگر را بيدار و بكار اندازد.

 همكاري زياد جلب و مقصود خود، با هياهوي مرام به نيل براي محورانقدرت

 نمايشگاه ورود به شده، حق ظاهري اخذ مجوز قدرت به نمايند تا موفقخبر میبی ايعده

 بر زمين ها نفر نقشميليون هرچند گاهی كه نيست را باكی غافالن را بيابند. ايناء بق تنازع

 بعدي اهكشتارگ ورود به بمانند و يا آمادة باقی نيز تماشاگرانی گردند! بقيه نمايشگاه اين

 ورانغوطه هايحركات، تنها از دل گردند! چنين پوچ هايفلسفه مطالعه شوند و يا سرگرم

 اند. كرده خود اعراض از رشد روحی كه برخيزد، آنان محض در خود طبيعی

. نگردد رهزنان هايفتنه الهی، هرگز مفتون استادان عاليه مند از تعاليماما رهرو بهره

 و زيباي و زشت و سقم صحت تشخيص توان كه است او بقدري بصيرت مراتب چه

 داراست.  الهی را در پيشگاه عدالت واالي محبوبيت و ادراك حقيقی

اگر  ثر نيست. حتیمؤ رهروي چنين راستين و ارادة دنيا بر عزم التو تبدّ  راتتغّي

 تريندر ابتدائی مادي پيشرفته وسايل تمام و با گرفتن رها كرده نبيكرا او را در بيابانی

نور  مانده، هرگز مصون مغزي از شستشوي الهی توفيق به دهند، چون قرارش حيات صورت

 نگردد.  خاموش است، در درونش جويیكمال و حس و وجدان عقل باطنی، كه قواي

 ترينساده كه هاستانسان مغزي ناآگاه، شستشوي قدرتمندان هايتبهكاري از جمله

و  سازيجوّ  مختلف آن، َاشكال متداول و روش است اذهان انحراف وسيله ثرترينو مؤ

 به نتيجه و استخراج باطل به حق آميختن امر بدون اين است. و عمومی شخصی تلقينات

 داد.  نمحض، شستشو نتوا را با باطل مغز معتدلی پذير نيست. زيرا هيچحق، امكان صورت

 كه است تبهكاران و پليدي بر خباثت بارزي حقايق، دليل به نسبت شبهه لقاءا آري

 فَ َكيْ  َعِلمَ  َمنْ  ِدرُ ما َيغْ »خبرانند از خدا بی گردند. اينانمی يكثير خود و عده سقوط سبب

 جاي مروز همهو تزوير نكند. ا خود، هرگز حيله نهايی بر سرنوشت واقف انسان«: َجعُ َمرْ الْ 

 است.  فرا گرفته منحوس پديدة را اين زمين
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و  تعليم حياتی شوم، نقش پديدة ناپذير اينجبران ها و خساراتآسيب به نظري

با  ها را چنانانسان كه است حقيقی رهروان و تربيت نمايد. تعليممی را روشن تربيت

 عزيز خود.  با جان سازد كهآشنا می حقيقت

 و دلباختة قدرتمند، عاشق انگيز است. چهمهار نشده، حيرت قدرت آثار شوم گاهی

 مبارزه تا انكار خدا و كه نيست. قدرتی او مطرح براي غير از خود چيزي و است خويشتن

 دارد كه ارزشی او چه براي ديگران رود، مغز و روان پيش قدرتمند قادر است با مغز و روان

 ندارد.  آنان يا نابودي با كشتن اي، تفاوتیفرد يا جامعه و روانی مغزي دريابد شستشوي

 با نور يقين ناكشبهه شرايط در چنين هستند كه بيداردالنی اسالمی در جامعه البته

در  الهی اولياء: «ُهديالْ  تُ َسمْ  َدليُلُهمْ  وَ  َيقينِ الْ  فيها ُنورُ  ُهمْ َفِضياؤُ  اللِ  اولياءا َفَامّ »روند  پيش

 است.  هدايت طريقه ايشان كنند و راهنماي حركت نور يقين به ناكشبهه مواقع

 تعليم به متوسل شده خويشتن مراقب نمايند كه توصيه همگان بايد به الهی مربيان

 جلوه خود را حق گوناگون هايبا آرايش است ممكن كه خصم گردند. در مقابل و تربيت

 را نپذيرند.  را نبازند و ايشان دهد، خويشتن

 ادارة تا زمام پردازند، و بدانند كه ارشاد مردم به مدام كه است الهی بر سالكين

 دارد. براي ادامه مغزي شستشوي است، پديدة آگاهنا قدرتمندان دست به بشري جوامع

كار  به و افهام رسد و عقول كمال به و تربيت تعليم مراتببا آنان، بايد  و مقابله مقاومت

دار شده، ريشه آدمی در درون معنوي و حيات واقعيات اصول كه است مقام افتد. در چنين

 دارد. می محفوظ عوامل او را از دستبرد اين

 است. فرهنگی با تهاجم محوران، مبارزهبا قدرت ديگر از ابعاد مقابله يكی

تواند می آن وسيله به كه است «ُروحی ِمنْ  فيهِ  تُ َنَفخْ  وَ » ربانی ةامتياز انسان، عطّي ترينعالی

 الهی عظيم سرمايه آن نابود كردن منزلةبه در امور زندگی رسد، اما مسامحه مطلق كمال به

 است. 

ها و از انسان الهی واالي سرمايه آن ربودن در تالش محوران، بيگانگانقدرت

 از اين را جنبانده خبريشانبی هستند، تا رگ ممكن هر وسيله به آنان مغز و روان انحراف

 اند. پيروز گشته راه از اين هم عمالا  كه آيند، چنان نايل خويش مقاصد شوم به طريق

را  و آن هاستانسان و روحی رشد فكري عدم فرهنگی، معلول تهاجم        

و  پستی به تا مردمی بيگانه. تكبير فرهنگ خودي، ديگري تحقير فرهنگ است: يكی دوپايه

نگردند.  بيگانه فرهنگ و شيداي در خود نرسند، شيفته حقارت و احساس هويتیبی
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 هاينعمت و قدر و قيمت خبر بودهبی خويش و معنوي يماد هايسرمايهاز  كه ايجامعه

را  بيگانه ارزشبی بفروشد و كاالي بخس ثمن خود را به بهايگران خود را نداند، گوهرهاي

 بخرد.  گزاف قيمت به و منت با التماس

 در زواياي بيگانگان به بتنس خودباختگی هنوز هم كه است فرهنگی در اثر تهاجم

 كفر و الحاد دنياي هايمدل است. هنوز هم نهفته افراد جامعه برخی و تصميم فكر و عمل

 كه دهد، دنيايیافراد می ترينادببی را به ادبی جايزة كه قرار گرفته، دنيايی مورد استقبال

 دارد. می محروم مسلمانی جرم به يزيكرا از حضور در المپياد ف فعال آموزاندانش

بشر و  حقوق زنيم، و ماسك معيارها گره اين خود را به سرنوشت كه ماست اشتباه

جز كبر و  ايشان المللیبين آنها را نشناسيم. در نظام آزادگی و لعاب و رنگ دموكراسی نقاب

 نظام با تشكيل كه است . بر مسلماناننيست چيز ديگري و خودپرستی غرور و قساوت

نموده،  اجتناب ايشان و آزادگی بشر و دموكراسی سريعتر از حقوق هرچه اسالمی المللیبين

 جز بر خدا و خويشتن، كفر است.  تكيه از نظر اسالم بدانند كه

اتحاد  با حفظ است. بايد گسيخته از هم فرهنگی، اتحاد مسلمين تهاجم در اثر اين

 مقام نگرديم. در اين بيگانگان فرهنگ و شيداي و شيفته بكوشيم مو تعّل و اتفاق، در تعليم

 مكاتب هايچهره بزرگترين زمان وجود آمده، در كمترين به و عارفانی دانشمندان كه است

 دهند. قرار می خويش الشعاعرا تحت ايشان

و  داشته عرضه بشريت بر جامعه میِحْك نكته علوم، هزاران موسدر عصر حاضر قا

 از پيش بيش بدبختی امروزه است، لكن برابر اعصار گذشته و علما چندين تعداد نويسندگان

 است.  ها فاصلهفرسنگ و عمل علم كرده، زيرا ميان را احاطه مردم

 علت زد، و به دم حقيقی از اسالم تواننمی شده ورشعله دينیبی امروز دنيا در آتش

 رسول حضرت رسالت در اكثر ممالك توانو تربيت، نمی تعليم هايراه شدن مسدود

 معنی است است؟! آيا اين سكوت آيا وظيفه شرايط و اجرا نمود. در چنين را ابالغ )ص(اكرم

 ؟! «َعَملُ الْ  ُهوَ  مُ السْ اِ لْ اَ »و  «ليمُ التَّسْ  ُهوَ  مُ السْ اِ لْ اَ »

  حدّ  به و عمل بر علم عالوه كه است حقيقی رهروان عظيم و وظيفه وليتمسؤ

نمايند  هدايت جهانی در سطح مرز و بوم، كه تنها در اين را نه از جوانان كثيري كمال، عده

 نباشد.  را عذري آنان الهی فردا در پيشگاه كه

رياضات،  بايد متحمل نموده الهی و تربيت تعليم خود را آماده كه كسی البته

 خرد و يقين جان اينها را به ها گردد؛ همهتهمتها و مجاهدات، شدايد و مشقات، مالمت
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 و ارادة عزم نسازد و پاي را آلوده الهی مردان ها دامنشكنیحق از اين يك هيچ بداند كه

 نكند.  را سست حقيقی طالبين الهی

مختلف،  اياز كرانه وجود آمده به و جنبش تالش اين بايد دريابند كه الهی سالكين

 است. بايد اين و قليل هنوز بسيار اندك باشد، ولیتقدير می خود قابل نوبت به گرچه

اندازد.  راه به عظيمی بزرگ، تحول گردد تا با ايجاد موجی فشرده هم تر و بهها وسيعجنبش

 اند.  شستهو از پا نناند در كمين و شياطين آن، دشمنان در قبال بود كه بايد بهوش البته

منثور  اءا را هب زند و عالم كاينات در همه نيازيبی آتش و تعالی تبارك خداي

 . «ارِ َقهّ الْ  اِحدِ والْ  هِ ِللّ »دهد  خويش پاسخ سپس «مَ َيوْ الْ  كُ ُملْ الْ  ِلَمنِ »دهد  گرداند و ندا در عالم

برچيند،  هوس بشكند، بساط دعوي قادر مطلق، لوح معتقد شد اوست كه كسی

جان، داد و ستد  به كرانبی در درياي كه بلند همت اصِ ّ آورد. غو از سر بيرون تانانّي سوداي

 به طمع در دهد؟ او خرمن تن كی سياهرنگ شبه آورد، به افروز بدستگوهر شب كند كه

 بنشيند. خداي رحمان خداي بار در انتظار الطافبی ايغبار و سينهبی بسوزاند و با دلی خلق

 تعالیقحاو را در مهد عهد بپروراند.  كار او بسازد و دل خويش لطف به و تعالی تبارك

 باز آورد.  معاملت سر راه به كند، سپس را روشن مقصد و مقصود همه

نياوردند و خبر  عالم بدين آمدند كار نوي كه انبياء حضرات همه سالك! اين اي

را بر تو  چهند، و آنبودند بجنبانيد تو نهاده در سينة را كه آنچه تو ننهادند، بلكه در سينة نوي

از خود  تا «َهديَنا اللُ  َانْ  الَلوْ  يَ َتدِ ا ِلَنهْ ما ُكنّ  وَ »خواندند  آن سوي بودند، ترا به نهاده وديعه به

 خود را آغاز كنی.  الهی و هجرت برخيزي

 گام شهر وحدت و به بپيمايی حق توفيق را به كثرت مسافر الهی! بايد عقبات اي

 رسيدن براي است هايیوسيله و معانی معارف همه و كسب و مراحل منازل همه نهی. طی

 گردد.  نصيب تفكر الهی سبب و به حق توفيق به موفقيت بر كثرت؛ اين و سلطه وحدت به

 آري. «اللِ  َسبيلِ  هاَجُروا فی الَّذينَ وَ »مجيد فرمايد  در قرآن و تعالی تبارك خداي

 اند؛ سالكينرسيده وحدت به را پيموده كثرت مراحل هستند كه كسانی حقيقی مهاجرين

 اند. الهی و مسافرين حق، مهاجرين طريق

 ظاهر آن باطن. هجرت هجرت ظاهر، ديگري هجرت است: يكی دو قسم هجرت

نمايد.  را وداع دنيا و عقبی كه ستا آن باطن كند، هجرت و شهر را وداع خانه كه است
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 و شراب طعام ظاهر زاد انسان مستدام. در هجرت باطن است، هجرت ظاهر موقت هجرت

غار است، در  ظاهر، منزل االرباب. در هجرترب لطف زاد انسان باطن است، در هجرت

 از اضطراب باطن دينه، هجرتم به ظاهر از مكه اختيار. هجرت منزل، ترك باطن هجرت

 سينه.  شورانگيز تا سكينه نفس

 تعالی حق از آنچه كه است كسی فرمايد: مهاجر حقيقیمی )ص(اكرم رسول حضرت

صفا  كند و راه جفا هجرت از كوي كه است فرمايد: مهاجر آنبپرهيزد. و نيز می فرموده نهی

 قًاِرزْ  اللُ  مُ ُزَقنَّهُ َلَيرْ »آورند؟  چه لدهند و ُنْز خلعت چه مهاجري ينگيرد. بر چن و وفا در پيش

 اهمشاهدت؛ امروز در ر معرفت، فردا لذت فردا. امروز حالوت امروز، ديگري يكی: «َحَسنًا

 مراد.  رسد و مريد به آشيان به خلوتی، مرغ خطوتی، فردا با دوست دوست

 جهان به ها تعلقآن جامع كه از موانعی واال، بايد انسان مقام اين به نيل براي

 طبيعت ماوراء آنها پيوند با عالم جامع كه در گذرد، و با موجباتی است و مادي طبيعت

 و نه است افراد خاصی به مربوط نه كثرت مقصد رسد. اين به راه است، آشنا شود و از اين

 كند، كثرت را از ياد خدا غافل انسان كه اموريمعينی.  و مكان و زمان اءمنحصر بر اشي

  شمار رود. او به و دنياي است

در  از گزند آن كه مگر مخَلصين هاستانسان امنگير همهد دنيا و كثرت اين امروزه

 تبارك و خداي است امتحان ا محلدني. «َلصينَ خْ مُ الْ  ُهمُ ِمنْ  ِعباَدكَ  الّ اِ  َمعينَ َاجْ  ِوَينَُّهمْ غْ اُ لَ »امانند 

را  طلباندنيا شوند. هم سازد تا آزمونبرخوردار می مادي هايرا از نعمت همگان و تعالی

 رسد.  وحدت كمال را بپيمايد و به عقبات اين كسی چه را، تا طلبانآخرت امداد كند و هم

 توانايی بر كثرت، توحيد است. كسی و سلطه وحدت به انسان رساندن عامل يگانه

و  خدا در محبت همانند خليل را دارد كه غيبت به و از شهادت وحدت به عبور از كثرت

 يُكمْ َاب ِملَّةَ »رسد  وحدت كمال به ودفع و باالخره، در جذب و كراهت عداوت، در اراده

 «. هيَمرِابْ 

 نه چيز طبيعی يك است، چه آن وجودي در ضيق طبيعت و جهان كثرت سّر البته

 وجودي در سعه طبيعت ماوراءغير خود است. اما راز  پذيراي حضور دارد و نه در ديگري

از شهود غير خود  و نه است محجوب در حضور ديگري شیء مجرد نه يك است، كه آن

 محروم. 
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و  انبياء را بايد از حضرات وحدت به از كثرت هجرت يعنی حركت الهی انسان

برده،  او نام از هجرت مجيد در قرآن تعالیحق كه حقيقی مهاجرين فراگيرد. از جمله اوصياء

  .«دينِ َسَيهْ  یَربّ  ِالی اِهب  ذ یِانّ »فرمود  كه بنيانگذار توحيد است اللخليل حضرت

  

 رسيد. درود بر تو اي وحدت كمال و به گذشت كثرت خدا از عقبات محبوب آن

تو از  نمودند، ولی ترا قدح ديگران تو كند اگرچه مدح و تعالی تبارك خداي خدا كه خليل

 قلم تو به دربارة مدح لوح رحمان خداي كه اعتنا نكردي. دانستی و بدان نداشتی باكی آن

 . «لُ َقبْ  ِمنْ  َدهُ ُرشْ  هيمَ رنا ِابْ آَتيْ  َوَلَقدْ »نويسد  ِقَدم لطف

نشو  بود. در بدايت دوخته خود را از قبل توحيد خليل ُصدره و تعالی تبارك خداي

 ر هدايتاو گشادند، نو سينه در صحن و حكمت علوم گرفت، ينابيع تابيدن تخّل او آفتاب

 مأل قدسيان رسانيدند كه جايی او بستند، او را به بر ميان او گردانيدند، كمر كرامت دل تحفة

خدا  خليل به روي متواليًا است عزتی چه اين گرفتند، كه حيرت دندان به تعجب انامل اعلی

صحرا  اگر به شده نهان ابراهيم دل در كانون كه آتشی مأل اعلی قدسيان نموده، ندا آمد اي

 را بسوزاند.  كونين از آن شرري درآوريم

 عصمت پاهشكند و س را درهم ابراهيم دولت كه ايزد خواست مهجور درگاه اما آن

او را  و دل جان آتش آن كه تا او را بسوزاند، اما ندانست برافروخت سازد. آتشی منهزم وي

 نكند.  ويران خويش دولت جز قاعدة كه خواهد سوخت، ندانست

 ا در كانونو ند آيت اين حقيقی ، معنی«هيمَ رِاْب َعلی مًاَسال وَ  دًاَبْر نا يا ناُرُكونیَوُقلْ »

خمار  ياو سوز مهر خدا بود، بر سر و بود. در سينة رسيده تحقق مقام خدا به خليل دل

 خدا بود، جان عشق او حريق ور بود، قلباو شعله در سينه درد عشق بود، آتش ازلی شراب

 بر منجنيق خويش نهاد، او نيز سّر مهجور او را بر منجنيق آن خدا بود. چون لطف او غرق

خود  باش، سلطنت سرد و خاموش آتش رسيد، ندا رسيد: اي آتش به نهاد. چون مشاهدت

 گردانيم.  خود بوستان ترا بر خليل ايمكرده ما اراده مران، كه بر وي

 بزرگوار در ميان نمود، آن خود بوستان را بر خليل آتش و تعالی تبارك خداي

 آن از آِن كرد. دختريمی را نظاره الهی و آثار قدرت نشسته آرامش ر و انوار در كمالازها

 ديد. دست هيئت را بر آن الهی محبوب كند، آن حاصل برآمد تا اطالع كوشك مهجور بر بام

بر  كردي مو كر نظر لطف خود چنين خليل! بر خليل خداي گفت: اي خدا برداشته درگاه به

 به رحمت فرشته گردان. بالفاصله كامل من خود را دربارة هايفرما و نعمت نيز نظري من
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غلطيد و با می حسرت او سرزد. او در آتش جان از نقطة درد عشق شتافت، آتش استقبالش

 ديوانه دخترت كن، تعجيل را خبر دادند كه عزت مهجور درگاه كرد. آنمی میخود ترّن

 به كه من دةپدر دي خود از پدر بپوشيد و گفت: اي دختر آمد. دختر روي گشته، بر بالين

خدا كيست؟  شود. پرسيد: خليل ثبار ديگر ملوّ  خواهمنمی يافته طهارت خدا ديدار خليل

را  تا ابراهيم وختيمافر خود زد و گفت: ما آتش بر فرق مهجور با دو دست گفت: ابراهيم. آن

 سوخت.   خود نخواهيم و دل جز جان كه بسوزانيم، ندانستيم

 ِگرد سعادت ابدي محنت شد، هرگز غوغاي ازلی عنايت بر حرم كه كسی آري

 سعادت كرد، دختر را سبب پدر همی كرد كهمی نظاره همان او برنگردد. دختر به سرمدي

 ابدي.  شقاوت سبب گرديد و پدر را

خداست،  خليل تو بر مثال سوختة مسافر الهی! دل مهاجر حقيقی، اي سالك، اي اي

را با  سوخته دل و آن افروخته نفس كه است آتشی نفس مهجور، هواي آن تو بر مثال نفس

 ُكونیيا نارُ »رسد ته، ندا میانداخ آتش و به نهاده معاصی منجنيق به بسته ها و اغاللسلسله

 وزند. را بار دگر نس ماست، سوخته درد عشق دلسوخته بندة ، اين«َسالمًا وَ  دًاَبرْ 

 ِكتابِ الْ  ِفی ُكرْ اذْ وَ »فرمايد می )ص(اكرم رسول حضرت به خطاب خداوند متعال

 او پيغمبري كه را ياد كن خود ابراهيم در كتاب من رسول اي: «ًاَنِبيّ  يقًاِصدّ  كانَ  ِانَّهُ  هيمَ رِابْ 

 آن حال تفكر كن، در شرح مرد الهی آن در حاالت من حبيب اي بسيار راستگو بود. يعنی

 چيزشخدا از همه شد تا در راه رسيد و آماده انقطاع مقام به چگونه نما كه بزرگوار سيري

يز ناو بود. تو  مورد عالقه مرتبه نهايت كه فرزند گراميش خود و از يگانه بگذرد؛ از هستی

ما  در راه كه شوي و آماده باشی انقطاع در مقام رسی، بايد هميشه ابديت به كه اگر خواهی

 چيز خود بگذري.  از همه

ما  دوستی ا بههمجاهدت آن ما بود در نتيجه دوست كه من! ابراهيم حبيب اي

و  و تصفيه تو در تزكيه باشد، بايد كه چنان ابراهيم من، وقتی و معشوق محبوب رسيد. اي

 باالتر از او باشی.  بسی مجاهدت

و  عمومی است خطابی نيست، بلكه )ص(پيامبر خدا حضرت تنها به خطاب اين

 )ع(هيمبر ابرا انسان! تنها كنند. اي اطاعت آن امگيرند و از احك بهره از آن تا همگان ابدي

ها و شكنجه مشقات تمام بگذرد و به خود و فرزند عزيزش خدا از هستی در راه نبود كه

 ايی. نماء خود را ايف مسئوليت حقايق اين و در قبال صبر نمايد، تو نيز بايد پيرو او باشی
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ساير  سير و سلوك و مراحل ديگري، مهاجرت آياتدر  و تعالی تبارك خداي

 ِكتابِ الْ  ِفی ُكرْ اذْ وَ »فرمايد شود و میمتذكر می )ص(اكرم رسول حضرت خود را به محبوبين

 اعيلخود قرآن، اسم در كتاب من رسول اي: «ًاَنِبيّ  َرُسوالا  كانَ  وَ  دِ عْ وَ الْ  صاِدقَ  كانَ  ِانَّهُ  معيلَ ِاسْ 

 فرستادة پروردگار بود. اي و نبی بود و او رسول عهد او صادق تحقيق به كه را ياد كن

ا امر خدا كرد تا ب اطاعت را آماده خويشتن چگونه كه مرد الهی در آن نظر كن من گرامی

خدا  را در راه خود خواهممی نمايد كه را پذيرفته، فخر و مباهات آن و شادمانی انبساط

با  نشدر عهد و پيما فرمايد كهمی معرفی عهد صادق او را صاحب تعالیكنم. حق قربانی

 خدا استوار و بسيار باوفا بود. 

خود را  كرد و ارادت خدا آماده در راه شدن قربانی خود را براي اسماعيل آري

 ما. چه بر همه الهی است حكمی شد، و اين بملّق اللذبيح به حق نمود و لذا از ناحيه ثابت

 باشيم.  بزرگواران آن رهرو راه كه است همين شيعه حقيقی معناي

 در كتاب من رسول اي: «ِقيًاَشرْ  ِلها َمكانًاهْ اَ  ِمنْ  َتَبَذتْ انْ ِاذِ  َيمَ َمرْ  ِكتابِ الْ  ِفی ُكرْ اذْ وَ »

 را در شرق و مكانی گرفت كناره خدا از اهلش عبادت براي ياد نما كهرا  خود، مريم

 برگزيد.  لمقدسابيت

 او تفكر كن بنما و در حاالت مريم زندگی در تاريخچه من، سيري حبيب اي يعنی

او بنگر و  انقطاع به من حبيب قرار ده. اي مورد مطالعه دقت را به و ارادتش و سير و سلوك

 ما از همه رضاي به ما بنگر كه او در راه مجاهدت نظر كن، به شدايد و مصائبش بر تحمل

 پرداخت.  عبادت كرد و به گيريكناره و اقربايش از قوم حتی ماسوي

ما  به مجاهدات، كسی اين بدون كردند كه ما چنين پيشگاه مقربين ياد آر كه به

در اثر  نور الهی ما بگمار. آن و عبادت ما بر طاعت فرمان را به توجهت . تو نيز كمالنرسد

ما هستی،  حبيب است. تو كه از ماسوي، نزد ما بسيار گرامی و انقطاع از ناسوت گذشتن

 از ماسوي شدايد و انقطاع تحمل را براي است، خويشتن مريم ماوراي و وظايفت تكاليف

 )ص(پيامبر خدا به خطاب اين ظاهرًا تو باشند. آري و خويشان از اقوام نما، ولو آنان آماده

و  در زندگی كه است الهی طريق بر سالكين خصوص و به بر همگان در حقيقت است، ولی

 بياموزند.   و فداكاري و عشق ارادت كنند، و درس نور خدا تأمل آن مقامات
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 است: موتی دوگونه است. موت ارادي الهی، موت لقاء به وصول از شرايط شرطی

 است. ديگري طبيعی موت او رويم، آن سوي به سرعت ما آيد و ما به سوي به قهرًا كه

 كه است، همان حيوانی شهوات و كشتن نفسانی هايخواهش و آن، شكستن ارادي موت

 . «َتُموُتوا َانْ  لَ ُموُتوا َقبْ »اند فرموده

 تخود برندارد و طهار از پيش نعمستقيم، تا موا صراط يار در طی كوي طالب

 در وجودش ازلی نگردد و صبح متجلی دلش در خانة نكند، انوار غيبی حاصل باطنی

 نشود.  مشعشع

 اغالل كه دنيويه نگردد، تا از عاليق پاك از كدورت حجابات با رفع تا دل آري

 لقاءكوثر  به وصول نگردد، امكان خارج هتقليدّي و ظنون اوهام اعناقند، رها نشود و از اودية

 نيابد.  الهی

 گوهر خلقت يگانه آن انسان در جدالند. چه دو ضد باهم مدام در وجود انسان

 در او به و جان و معنی، و جسم طبيعت، ماده ماوراءو  و الهوت، طبيعت ناسوت كه است

 است یاست، لذا او را حركات اءالبقو روحانية الحدوثنيةجسما انساناست.  پيوسته هم

  و عقالنی. جسمانی

 و تكاليف وظايف به و عمل جدا نشود، اما با علم الحدوثهرگز از جسمانية انسان

 البقايشاو در روحانية الحدوثجسمانية كه نمايد. سعادتمند كسی را تعديل تواند آنمی الهی

يسر هر دو بعد م به توجه امر بدون اين خود گيرد. تحقق به الهی رنگ گشته مستهلك

 اندازد و در صورت هالكت ورطة او را به الحدوثجسمانية به صرف نيست، توجه

 گردد.  عامل خويش وظايف بر آن، نتواند به اعتنايیبی

 دو علت:  است، به يّ بعد ماد به ويژه و اهميت اكيد اسالم، توجه توصية

در بعد  ر اخاللیاگ با بعد معنوي. چه آن تنگاتنگ و ارتباط ابعاد مادي واقعيت يكی

 و اهميت توجه كمال گردد. لذا در مراتبی مختل بعد روحی اندازه همان پديد آيد، به مادي

 است.  عظيمه و طاعات عبادات بر بعد مادي، در رديف

ديگر،  عبارت است. به اءالبقروحانية مسابقة الحدوث، ميدانجسمانية كه ديگر اين

 به توجهیازلی. لذا بی محبوب به و وصال بعد روحی فعاليت براي است ايينهزم عالم اين

فقر معنوي،  باالخص اند فقر ماديفرموده بزرگان كه كند، چنان را مختل آن، بعد روحی

 بازدارد. در حيات را ناچيز گرداند و سخنور را از سخن بشكند، برهان را در دهان منطق



 تعديل قوا و ظهور فضايل                                                                                                        239

    

 بيشتر و حقايق او افزونتر و بصيرتش رشد و كمال ثرتر، مراتبمؤ بعد روحی هرچه هركسی

 تر. مكشوف برايش مكتوم

 است. تا اين اراده و فعليت و تربيت در رشد و كمال، نيازمند تعليم بعد روحی

رسد،  فعليت به كه عتیسا از آن نگردد ولی ارادت به لدر نيايد، مبّد تحقق مقام به اراده

 نمايد.  خود را شروع حقيقی زندگی ديگر يافته تولدي انسان

را از  آدمی سازگار نيست، زيرا آنچه اعتنايیو بی آسايیبا تن موفقيت اين البته

و  كامگیطلبی، خودپروري، رفاهاست. بايد تن جان باز دارد، آفت و فضايل علم كسب

 كه هستی كلی تفكر كرد، و در آهنگ زندگی اعالي در هدف را كنار گذارده پرستیتقدر

 نمود.  است، شركت انسان اعالي هدف نماينده

شده،  غرس در نهاد همه معرفت باز است، بذرهاي برهمگان و سعادت ترقی راه

و  و تربيت تعليم ه، نياز بهطيّب شجرة به و رسيدن رشد و كمال به بذرها در تحول اين ولی

 عالی از محصوالت هستند كه الهی الهی، باغبانان هايدارند. انسان الهی هايباغبان پرورش

 ارادي موت در گرو تحقق توفيق اين سازند، حصولمند میرا بهره روح، خود و ديگران

 است. 

 و هوس را از هوي آدمی كه قدرتی . آناست حيوانی شهوات ارادي، شكستن موت

 پارسايی آيد. آنشمار می به شجاعان در رديف واجد آن كه است عظمايی باز دارد، نعمت

را از  انسان كه سپري ترينمطمئن است. آري ثروت باز دارد، برترين را از انحراف سالك كه

 است.  دارد، تقويباز  و مخاطرات حوادث

 و رضا درآيد كه تسليم مقام به الهی هايتوصيه اين بايد با رعايت حق طريق سالك

 علم انسان براي ثروت و رضا نيست. باالترين مانند تسليم انسان براي اند: همدمیفرموده

، اسرار خداست گنجينه ايشان سينة مند شد كهبهره و بزرگان عارفان است. بايد از تعاليم

 عشق ايشان تعليم سازد، باالترينمی را در خود منعكس حقايق كه است مرآتی تفكر ايشان

 ازلی.  محبوب جمال به است، عشق

. «هِ ِللّ  ًاُحبّ  آَمُنوا َاَشد   الَّذينَ وَ » تعبير شده اشتداد حب به مجيد از عشق در قرآن

را  است، كسی حق به ايشان تعلق كه و آنان حق جز جمال حقند زيرا عشق عاشقانعارفان، 

  عشق است. آتش حق ، دوستیاولياءو  اوصياءو  انبياء حضرات دوستی نشايد. آري

 مقام است. اين او متجلی در جان «ُيِحب ُهمْ »و نور  ور استشعله عاشق در دل« ُيِحب وَن»

 َعِملَ  َمن» گرديده عنايت طيبه حيات آنان الهی، به اعمال سبب به كه است كسانی يبنص
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كند از ذكور يا  صالح عمل هر كه: «َبةا َطي   َحيوةا  ِيَينَّهُ َفَلُنحْ  ِمن  ُمؤْ  ُهوَ  وَ  ثیُانْ  َاوْ  َذَكر   ِمنْ  صاِلحًا

ا ِاذ ِللرَُّسولِ  وَ  هِ َتجيُبوا ِللّ آَمُنوا اسْ  يا َاي َها الَّذينَ »بخشيم.  ايطيبه او حيات ما به اناث، قطعًا

 احياي شما را براي خدا و رسول كه ايد وقتیآورده ايمان كه كسانی اي«: ييُكْمِلما ُيحْ  عاُكمْ دَ 

 كه است؛ افرادي پذيرش در اين بصيرت نمائيد. كمال كنند، اجابتمی دعوت قلوبتان

 گويند.  يكلّب آسمانی نداي اين اند، بايد بهقلبی سالم خواستار ديدگان

 داراي كه است روشن كسی براي صبح تحقيق به: «نِ َنيْ َعيْ  ِلذي الص بحُ  اءَ َاض َقد»

نمايد.  را مشاهده آن سالم چشمان صاحب ظاهري، كه است باشد. صبحی سالم چشمان

 بايد.  قلبی آن، ديدگان مشاهده ظاهر نبينند، براي را ديدگان ازل صبح لكن

 ر آنمگ «رِ َفجْ الْ ها بِ َجنَّتُ ِاذْ  َليل   ِسوي» تنيس زندگی اين نفس اي: «شُ يْ عَ َماالْ  سُ يا َنفْ »

است؟!  گردد، زندگیروز می به منتهی كه متوالی شبهاي شود. آيا اين فجر منتهی به كه شبی

 تیفجر ابدّي آن «َيُدومُ  رُ َفجْ الْ وَ »شود  منتهی و ابدي فجر دائمی به كه است آن حقيقی زندگی

 نباشد.  ديگر شبی آن یدر پ كه

بر  است دليلی من قلب در تشنگی «َسبيلِ َسلْ  ُوُجودِ  َعلی َدليل   بیَقلْ  اءِ ِظم فی وَ »

بر  بر انسان، دليل و گرسنگی تشنگی چيرگی كمال كه طهور سلسبيل. چنان وجود شراب

 َجرَّةِ  فی»طهور سلسبيل،  بر وجود شراب است نيز دليل قلبی و غذاست، تشنگی وجود آب

 مراتب به هركسی است. البتهشده نهاده سوزان در نزد موت كه ايدر كوزه «الر ُحومِ  تِ َموْ الْ 

 كند. می احساس را در خويشتن تشنگی خود، آن و درك معرفت

و  نفسانی هايهوس شكستن است، همان ارادي موت سوزان، همان موت اين

درنيايد و  تحقق مقام به و مستی عشق ارادي، آن موت حصول است. بدون حيوانی شهوات

وجود آيد و از  به دل تشنگی كه است ارادي موت پديدار نگردد. بعد از اين تشنگی آن

 عشق خواهد با دوبالمی حق طريق سالك كه شود. آنجاست سرمست طهور سلسبيل شراب

 پرواز نمايد.   جانان سوي به و مستی

از اخذ  پس ارادي است. موت ارادي موت به خدايی عشق طريق سلوك مبناي

زهد، توكل،  عبارتند از: توبه، شود كه حاصل مراحلی و فرعيه، با طی اصليه و معارف مسائل

 عزلت، قناعت، ذكر، توجه، صبر، مراقبه، رضا. 
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اگر قادر شود بر  كه يطوربه از معصيت است ندامت است. توبه توبه - اول مرحلة

 آيد از لذت بيرون تائب كه است خاص، آن است. توبة عام توبة ننمايد و اين آن، ميل مثل

 حضرت به است الخاص، مراجعتخاص باطن. توبة ظاهر و درآيد درخلوتگاه صورت

 اده. غير ار به است مراجعت اضطراري موت كه با اراده، چنان عزت

 درگاه به ياري نما، و از طريق اعراض باطله و اغراض عراضسالكا از جواهر و اَ 

شوي، و  شو تا خالص خالص و عيوب ذنوب از جميع فرما، و مخلصانه مراجعت باري

 كه است واجب الهی. بر طالب گرداند ترا از نور و قرب محجوب كه است آن گناه بدان

 محبوب.  عشق كند به بيرون از دل غير محبوب بتمح

جسمانی، و  لذات آيد از حالوت بيرون كه است زهد است. زهد آن - دوم مرحلة 

 اينها بيزاري از همة اضطراري موت به كه نفسانی، چنان و استمتاع دنيائی د نمايد از متاعتزّه

 كند.  بيرون را از دل حق ماسواي محبت كه است نمايد. زاهد كسی

و  وثوق قطع كه است كسی تعالی. متوكل بر خداي است توكل - سوم مرحلة

 َفُهوَ  اللِ  َعَلی لْ َيَتَوكَّ  َمنْ  وَ » است نمايد چه، تنها خدا او را كافی ظاهري اعتماد از اسباب

 . «ُبهُ َحسْ 

 و تمتعات نفسانيه از شهوات كه است كسی است. قانع قناعت - چهارم مرحلة

 و ملبوس در مأكول طاعت؛ و بايد كه جهت به قدر كفاف باشد مگر به وارسته حيوانيه

 . «ِرفينَ ُمسْ الْ  ُيِحب   ال ِانَّهُ »نكند  اسراف

 يرا آنزيار وارد شده، بس اخبار و روايات عزلت است. دربارة عزلت - پنجم مرحلة

 به باطن صورت به خاليق از مخالطت است آمدن است. عزلت، بيرون شماريرا فوايد بی

 فاتاز تصّر خلوت به است حواس گردانيدن عزلت، معزول و عوائق. اصل عالئق انقطاع

  است. و دل جان محسوسات، آفت به قزيرا تعلّ محسوسات، 

از  و گرد و غبار تعلقات محسوسات تصرف نگذارد غبار خاك كه است آن عزلت

را در  و روح است از آن ذميمه صفات و تقويت ارهاّم نفس تقويت وارد شود، كه دل روزن

از  اتفاق گيرد، به انستمؤ خسيس با نفس نفيس روح است. زيرا چون معامله، زيان اين

 نهند.  سافلين اسفل به نفاق، روي طريق

 محبت نيز به رود و پدر عقل مادر نفسانی از پی نادانی از غايت اگر فرزند گرامی

باشد و  و رسيده اگر فرزند، بالغ ديار فنا نهند. لكن به روي شود، با هم متفق فرزند با ايشان
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نمايد، از  موافقت با ايشان مرافقت نيز بر سبيل رود و مادر نفسانی عقل پدر حقيقی از پی

 كند.  مراجعت باطنه معنی عالم به ظاهره صورت جهان

 دستور طبيب شود، به مريض اگر كسی كه از رذايل، چنان عزلت، پرهيز است

 حاصل ديزايد، تا او را بهبو و خوردن نامناسب و شراب كند از طعام حاذق، امساك صادق

 اند تا در اثر اينفرموده عزلت نفوسند، امر به اطباء كه اولياءو  اوصياءو  انبياء شود. حضرات

 طالب، شفا يابد.  منزويِ  مهجورِ  پرهيز خدايی، رنجورِ 

 به قآيد از ذكر غير ح بيرون كه است ذكر است. ذاكر كسی مالزمت - ششم مرحلة

 . «ا َنسيتَ ِاذ َربَّكَ  ُكرْ اذْ وَ » فراموشی

 ءال شربت به كريم و اثبات، و حكيم از نفی است مركب «اللُ  الَّ اِ  ِالهَ  ال» مقدس كلمه

از  ذميمه و صفات ارهاّم نفس تقويت گرداند، كه را زايل منهمره و اخالط نافيه، مواد فاسده

 شبهت بيفزايد و عقدة و دل جان و سالمتی صحت به الل الَِا اثبات به است. ليكن آن

 خواهد آمد.  بيشتري تفصيل مراحل، به اين ذكر، در انتهاي خاص جايگاه به بگشايد. با توجه

و  رضًاظاهرًا، باطنًا، جوهرًا، ع شوي حق متوجه است، يعنی توجه - هفتم مرحله

قصد و مطلوبی، م نماند محبوب خواند، تا باقی غير حق ترا به كه اياز هر داعيه آيی بيرون

 حق.  ّ اال و مرغوبی و مقصودي، رغبت

 به مراد جسمانی و نفسانی از حظوظ آيی بيرون صبر است، يعنی - هشتم مرحله

اخيار و  بر طريق باشی تو نگردد، و ثابت راكب نفسانی تا محبوبات نمايی مجاهده، و ثبات

 گردي.  روح، مالزم و تجليه دل تصفيه ابرار، و به بر سبيل ورزي استقامت

 يعنی هاقبانتظار. مر يعنی باز ترّق است مشتق است. مراقبه مراقبه - نهم مرحلة

در  و استغراق از غيرحق در انتظار محبوب، اعراض و باطنه ظاهره حواس نمودن آوريجمع

 بحر محبت. 

او  از جناب و ِگلش. روحش آب نه و دلش او باشد جان لقاي بايد مشتاق سالك

 د. او كن او به از فراق او جويد و شكايت از درگاه مدد يابد و استغاثه

 است:  وجه را سه اند شكايتفرموده بزرگان

  كند از ياري. بيزاري اقتضاي نزد غير حبيب، و اين از حبيب شكايت - اول

 اند. ندانسته را نيز خوب نزد حبيب، و اين از غير حبيب شكايت - دوم

 اند. دهرا پسندي اين خود حبيب، بزرگان به حبيب از فراق شكايت - سوم
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 بگشايد و به و وصال رحمت االبواب، درهايحو مفّت االسبابمسبب صورت در اين

و  مجاهدات به محو نمايد كه چنان ايلحظه را به ارهاّم نفس نامتناهی، ظلمات نور رحمت

 اللُ  لُ ُيَبد  »سازد  مبدل روح حسنات را به نفس ر نگردد، و سيئاتميّس ساله چند رياضات

 . «َحَسنات   أِتِهمْ َسي  

 آَمُنوا َاَشد   الَّذينَ »كند  بيرون را از دل ما سوي حب كه است كسی حقيقی سالك

را  كسی كه دارد او را و آن كند، دوست او را مشاهده و جالل جمال كسی هرگاه. «هِ ِللّ  ًاُحبّ 

 او را.  دارد فعل دارد، دوست دوست

 معرفت. رضا آن ثمرة و محبت است محبت رضاست، رضا ثمره - دهم مرحلة

 رضا كسی در مقام حق. سالك رضاي به خود و درآيی نفس از رضاي آيی بيرون كه است

 122 آيه 6 در سورة و تعالی تبارك باشد. خداي او مرده در دل هظلمانّي اوصاف كه است

 اوصاف شود، ما به مرده وجود انسانيه در شجره ظلمانيه اوصاف به كه دل آن»فرمايد می

 «. گردانيممی را زنده دل آن رحمانيه و الطاف ربانيه

رضا مانند  صبر به حقيقت، نسبت اهل صبر و در پيش از مقام رضا باالتر است مقام

از  برد از بال. رضا لذت دارد از بال، ليكن كراهت طاعت. زيرا صبر اقتضاي به است معصيت

 را بر مراد ذ نشود از بال، و ايثار ننمايد مراد محبوبمتلّذ كه سالكی نيست محبت اهل

 خويش. 

و  محبت در طريق آن و اوحش است منازل اند: صبر از اصعبفرموده حقيقت اهل

 منكرات از اشّد حق صبر را در طريق ايشان كه است توحيد. اين انكر او در طريق

رضا،  اهل است. براي مقابل، يكسان را هر دو طرف حق طريق اند. اما سالكشمرده

از  معنی يك است است، اين يكسان و موت و مرض، حيات و درويشی، صحت توانگري

 . «َهريرًاَزمْ  ال وَ  سًافيها َشمْ  نَ َيَروْ  ال» شريفه آيه معانی

از  هرچه به و رضايت اختيار است است. رضا ترك يكی رضا و حريت مقام

 ال وَ  مافاَتُكمْ  ا َعلیَتأَسوْ  اليْ ِلكَ » است تسليم در مقام حقيقی رسد، سالك ازلی محبوب

 .  «ُكمْ اَرُحوا ِبما آتَتفْ 

ارادي، ذكر است. ذكر، ياد  موت به نيل مراحل از مهمترين گذشت، يكی كه چنان

 َو»  است نيز همان الهی و قوانين تكاليف و وضع انسان و مقصود از خلقت خداست نمودن
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ا از آثار آنها ت است و تطهير قلب شهوات نيز شكستن از صوم غرض«. ريِلِذْك الصَّلوَة َاِقِم

 استقرار يابد.  ذكر در دل

 داللت «يالا َاص وَ  َرةا ُبكْ  ُحوهُ َسب   وَ  َكثيرًا رًاِذكْ  ُكُروا اللَ آَمُنوا اذْ  يا َاي َها الَّذينَ » شريفه آيه

 به استاكتفا نفرموده شريفه آيه در اين و تعالی ذكر كثير. خداوند تبارك دارد بر وجوب

 بلكه نفرموده بسنده هم مصدر، و بدان را به آن كد ساختهمؤ ، بلكهامر صيغه محض

 نباشد.  در مندوب سياق كثير، و اين را به آن نموده موصوف

و  و بيع تجارت از قبيل را چيزي ذكر تا انسان بسياري به امر فرموده خداوند متعال

 شكی .«ِلُحونَ ُتفْ  َلَعلَُّكمْ  َكثيرًا ُكُروا اللَ اذْ وَ »از ندارد خدا ب و بندگی از معرفت و شرب اكل

 شود. او می به محبت بر تذكر شیء و ذكر مستمر آن، باعث مداومت كه نيست

او را  خداست نمودنعبد خدا را، ياد كردنياد و نتيجه است ايرا نتيجه هر ذكري

 و در قياس و جزاست شرط متضمن شريفه آيه. «ُكمْ ُكرْ َاذْ  ُكُرونیَفاذْ » فرموده كه چنان

 است.  تالی اثبات مقدم، مستلزم استثنايی، اثبات

 «ُيِحب وَنهُ  وَ  ُيِحب ُهمْ »فرمايد می كه طوريبه است و تأخيري در ذكر و عبادت، تقديم

 بر اين داللت است تعقيب براي كه هم «ُكُرونیَفاذْ » اءو ف «هُ نْ َرُضوا عَ  وَ  ُهمْ َعنْ  اللُ  َرِضیَ »و نيز 

و  و قلبيه روحيه اعمال نور معرفت، ذكر را افضل به مستنيره بصيرت دارد. از اينرو صاحبان

 اند. دانسته هو بدنّي نفسيه

 كه هر نفسی عنیباشد، ي داشته در دم بايد هوش سالك اند كهفرموده چنين بزرگان

 نيابد.  راه بر آن غفلت و حضور بوده كشد از سر آگاهی

 سير سلوك باشد و مراد از آن، سرعت داشته بايد نظر بر قدم سالك كه ديگر آن

و  توجه با كمال حق پرستی، و سير در راهخود عقبات و طیّ  هستی مسافات قطع براي است

 نلغزد.  راه از اين پايش كه دقت

 معنی سفر كند. بدين بشري در طبيعت سالك است، يعنی ديگر سفر در وطن نوع

 كهكند،  انتقال حميده صفات به ذميمه و از صفات ملكی صفات به بشري از صفات كه

 نكند از خبث.  نگردد تا انتقال از او زايل كند خباثت انتقال هرجا كه خبيث

 با حق، و جز باطن و به ظاهر با خلق به در انجمن؛ يعنی است خلوت ديگري

 هيِهمْ ُتلْ  ال ِرجال  » فرموده و تعالی تبارك خداي كهنكند، اين مشاهده حق و جالل جمال

 است.  مقام اين به اشاره «الِل رِ ِذكْ  َعنْ  ع  َبيْ  ال وَ  ِتجاَرة  
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 تا از لغات شوي. سالكا جهد كن بيرون و عبارات از الفاظ كه است ذكر آن حقيقت

از  منزه كه ذكر حقيقی به كه شوي. مادام توست، خالص غبار راه كه و عبارات و الفاظ

 اي. نرستهاز قيد خود  اياست، نرسيده الفاظ

 يا به ظاهر است لسان است، يا به الهی اءقرآن، دعا و اسم آيات اذكار و اوراد كه

با ذكر  توأم باشد چه باطنی كه است الهی درگاه مقبول هردو. ذكر وقتی و يا به باطن لسان

بر  قائم اند مقبوليتفرموده بزرگان كه است. اين ذكر باطنی آن، زيرا اصل يا بدون ظاهري

است. زيرا  ضروري هم آن نيست، بلكه از ذكر ظاهري خودداري معناي است، به باطن

 ذكر باطنی كه مادام است. پس از مقبوليت اياست، مرتبه سير قلبی ميزان به كه حق به توجه

 مثمر ثمر نباشد.  نشده، ذكر ظاهري

د ذكر لسانی، . مجّرلّب و بعضی قشر است است، بعضی ذكر را مراتبی هر

از  اسمی به است قلب توجه ِصرف دارد: يكی نيز مراتبی است. ذكر قلبی مراتب ترينپست

 است ذكر اسمی است. ديگري همانند ذكر لسانی آن، اين معناي به التفاتی بدون الهی اسماء

 رحو جوا اءديگر ذكر اعض مقصود از آن، مرتبة به و توجه آن معناي با فهم الهی اءاز اسم

و  مستحبات رعايت بلكه واجبات به دادن و توجه و محرمات آنها از معاصی با منع است

 مكروهات. 

يا و ر قتطرّ  عدم جهت به از مجرد ذكر لسانی است ذكر قلبی، اشرف مراتب ادنی

 او مستغرق و جالل جمال در مشاهدة كه است آن ذكر قلبی اعالي غير. مرتبة اطالع عدم

 انقطاع به است موقوف مرتبه اين به كند. وصول را مالحظه و در هر چيز، نور الهی بوده

خود و  از نفس غافل رسيده اللفی اءفن مقام به او، ذاكر گاهی به تام و توجه از ماسوي تمام

 ا. رخود مگر مذكور  و نيابد در قلب شده نيز غافل از ذكر خويش كه جائی غير گردد، تا به

 قلب به الهی از ناحيه كه است يا دعا، وقتی و ظاهري ذكر باطنی حد كمال آري

 را به نحو كلمات آن الها به : باركردندمی عرض )ع(معصومين حضرات كهشود، چنان الهام

 مانده غافل دل توفيقی، زبان چنين راز و نياز درآيم. بدون مقام با تو به كه كن لقاءا من

 دعا برآيد.  مقام تواند بهنمی انسان

 از ناحيه است، اما باطنًا او جاري از زبان حق، ظاهرًا طريق عارف ذكر و دعاي

دعا و  هم باطنًا او لكن ظاهرًا گوينده نآمي است؛ حتی تعالیو يا حق )ع(معصومين اتحضر

يا در  يا ايستاده دهد، نشسته دست در هر حالی كيفيت است. اين حق از ناحيه اجابت هم
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 دعاست. آنجا كه كيفيت بوده، عمده يكسان عارف استراحت، در سفر يا حضر، براي حال

 است.  يكی و وصول ولاست، حص جمع شرايط

مذكور  اند و نزد ماست،تغيير نداده يهوديان كه فرمود: در توراتی )ع(باقر حضرت

 كه نزديكی من من، تو به خداي اي كرد كه الاز پروردگار خود سؤ موسی حضرت كه است

 همنشين موسی! من اي هآمد ك فرياد كنم؟ وحی كه يا دوري گويم با تو راز خود را آهسته

 كه يدر ستر تو باشد، روز كسی چه كرد الهی عرض اند. سپسياد من به كه هستم كسانی

نيز  نند، منكدر دار دنيا مرا ياد  كه فرمود: كسانی مگر ستر تو؟ خداوند متعال نيست ستري

 . ياد كنم هايمنعمت همه را به ايشان در دنيا و عقبی

نيست.  نبوت مرتبة منافی يا دور؟ اين نزديكی گفت: الهی موسی حضرت كه آن

از تو  كه همچو كسانی بلند ذكر تو كنم ذكر و دعا را طلبيده، كه كيفيت حضرت زيرا آن

 كه يابم؛ يا اينبايد در خود نمیمی از تقرب چهآن بعد خود كنم، چون دورند و مالحظه

ما  تو به نظر رحمت هرچند ما دوريم، ليكن تو كه و رحمت فضل به تو كنم قرب حظهمال

 است؟  نزديك

ها ها و زمينفرمايد: آسمانمی خداوند رحمان كه وارد شده قدسی در حديث

 و حرم من، عرشمؤ قلب مرا دارد. آري گنجايش منمؤ قلب مرا ندارند، ولی گنجايش

 از حالی نيست، مدام و فراغت بيكاري ايرا لحظه و دل نفس كه بايد دانست داست، ولیخ

 خواهان رود. اگر سالك جايی به گردد و از جايی منتقل صورتی به و از صورتی حالی به

 نگردد.  است، بايد از ذكر خدا غافل و شيطان نفس از وساوس تامنّي

 ینگردد. در معن حاصل تفكر و توجه بدون و ذكر قلبی است غفلت مبدأ معاصی

از  در معقوالت است است: تفكر سير انسان چنين آن اند و خالصهبسيار گفته تفكر وجوه

 كمال به از نقصان سير، كسی بدون باشد. آري معنی مقاصد، و نظر را نيز همين تا به مبادي

  واجبات، تفكر و نظر است. لاوّ  اند كهفرموده جهت نرسد، از اين

 م  ِلَقوْ  ات  يآَ لَ  ذِلكَ  فی ِانَّ » بسيار بر تفكر شده و ترغيب تحريض و احاديث در قرآن

 آياِتنا ِفی  ْمَسُنريهِ »خود فرمايد  كه باشد، چنان و انفس بايد از آفاق آغاز حركت. «َيَتَفكَُّرونَ 

 كشيم خود سرمه و هدايت نور توفيق را به آنان بصيرت چشم زوديبه: «ُفِسِهمْ َانْ  فی وَ  فاقِ آالْ 

 كنند.  مشاهده و انفس ما را در مظاهر آفاق تا آيات

و  اءاسم ّ كل مظهريت جامعيت جهت را دادند به انسان سير و سفر، فقط اين

را  تجاوز نكند. َمَلك از آن كه نو معيّ  معلوم است او را مقامیباشد  هركه صفات. غير انسان
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 را هر دو كرامت انسان عقل، ليكن دادند نه را شهوات و حيوان شهوت دادند نه عقل

كند  را انتخاب هركدام نمودند. اختيار دادند كه راه نعليّيتا اعلی سافلينفرمودند و از اسفل

مجيد  قرآن كه گردد، چنان تر از ماليككند، عالی مبدأ حركت جانب انند. اگر بهاز او بگذر

 َعَلی انَ رِعمْ  آلَ  وَ  هيمَ رِابْ  آلَ  وَ  ُنوحًا وَ  آَدمَ  َطفیاصْ  اللَ  ِانَّ » فرموده اشارت مقام بدين

تر زبون كند از حيوان حركت عاطله و شهوات باطله هايهوي جانب ؛ و اگر به«عاَلمينَ الْ 

 . «َاَضل   ُهمْ  َبلْ  عامِ نْ  َاَكالْ  ُاولِئكَ »گردد 

فكر است، لذا مراد از ت و دهشت حيرت و موجب ممنوع الهی تفكر در ذات البته

امر او،  و بدايع صنع و عجايب الهی افعال بر باطن صورت به است كردنباب، نظر در اين

 نمايد.  حقيقت بيند و درك الهی و جالل جمال عارف صورت در اين

او. تفكر  و قدرت الهی ءدر آال تفكر است كثيره، مجاري در مواضع مراد از آيات

 يرا در هر عضو عارف صورت است، در اين از جوارح حسنه صدور اعمال مستلزم الهی

 به قلب فرمايد: حياتمی  السالمعليه علی شود. حضرت حاصل بهجتی و در هر لذتی لذتی

 كند. می را زايل غفلت كه تفكر است

 سنت و موافق يا ناقص است آيا تام خود كه تفكر كند در حسنات انسان هرگاه

 حسنات اصالح تفكر او را به آنها، اين به يا مشوب است از شرك يا مخالف، خالص است

او  و عنايت و احسان الهی تفكر كند در افعال دارد. هرگاهمی وا و نواقص خلل خود و رفع

 وَ  ضِ َارْ الْ ما ِفی وَ  اتِ السَّموما ِفی» و تسخير جميع قليل فعل به جزيل ثواب عباد، و وعدة به

 آيد.  حاصل اتاز  منهّي و اجتناب طاعات وافر به رغبت انسان ، براي«َنُهماما َبيْ 

 شود و بهمی لمتمثّ اء صور اشي در آن كه است اير آئينهفرمايد: تفّك )ع(علی حضرت

و پرهيز از  حسنات انجام بيند و بهرا می و خسيسه حسنه اعمال صور حقايق سبب اين

نگردد و صور  بر او عارض اوست، غفلت در مقابل آئينه تا اين شكپردازد؛ بیمی قبايح

 ننشيند.  بر جانش زشت اعمال

 نمايد، نفس را مشاهده الهی بصيرت، جمال نور به در اثر ذكر و توجه عارف هرگاه

و حكمت،  علم عظمت، كمال صورت باز دارد، در اين خود را از محظورات و اعضاي

 او را ببيند.  و احاطه قدرت، نفاذ مشيت

 به مقام در اين يابد، دل تحقق در سالك و تقوي و تصفيه تزكيه مرتبه كمال چون

قرار  الوهيت جاذبة گردد و در منطقه نايل اصلی و صفاي صحت رسيده، به دل حقيقت

 ُوُجوهُ الْ  َعِنتِ  وَ » فرمانرواي سلطان روح، بلكه و نه است دل فرما نهمقام، كار گيرد. در اين
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 ال»خود قرار دهد  اصلی و تختگاه كرده اغيار خالی را از زحمت دل بارگاه «َقي ومِ الْ  َحی  ِللْ 

 . «ِمنِ ُمؤْ الْ  يدِ َعبْ  بُ َقلْ  ِانَّما َيَسُعنی وَ  َسمائی ال وَ  ضیَارْ  َيَسُعنی

و  «ِرهِ َامْ  َعلی غاِلب   اللُ وَ »آيد  غالب و صفاتاء اعض بر جمله حق بعد از اين، فرمان

 َيديا  وَ  ِلسانًا وَ  َبَصرًا وَ  عًاَسمْ  َلهُ  تُ ُكنْ »كند  خود تصرف طبع نتواند به و صفتی عضوي هيچ

 َبَعينِ َاصْ  نَ َبيْ  ِمنِ ُمؤْ الْ  بُ َقلْ »اند فرموده كه، و اين«ِطشُ َيبْ بی وَ  ِطقُ َينْ بی وَ  ُصرُ َيبْ بی وَ  َمعُ َيسْ َفبی

 الوهيت.  به نه شده رحمانيت به بشارت« َيشاءُ  فَ ُبها َكيْ ُيَقل   مانِ حْ الرَّ  َاصاِبعَ  ِمنْ 

بود  ابلرا ق رسد، امداد نظر حق كمال به سالك و تصفيه و تزكيه تقوي مراتب چون

 پديد آيد كه و صفات اخالق تبديل چنان زمان و كيمياگري، در يك مدد فيض و از اثر اين

 شد. نمی حاصل خشك و رياضات مجاهدات دراز به ساليان

داد  سالك كه اين است، از جمله شرايطی كيمياگري اين و تحقق تحصيل براي البته

تا تفريد  طبع و مألوفات حق و ماسواي دنيا و مقام حب ترك بدهد به تجريد صورت

 وحيد و حقيقتت ّ سر باشد، آنگه حق ماسواي كه و مطلوبی د از هر محبوبآيد؛ تفّرحاصل

ايمانی،  است قاماتینمايد. توحيد را م روي است «الُل الَّ اِ  ِالهَ  ال َانَّهُ  َلمْ َفاعْ » همانا سّر كه

 دانيتنرسد، و تا داد وح وحدانيت ندهد به همه و عينی، تا داد اين ايقانی، احسانی، عيانی

 نخواهد رسيد.  وحدت ندهد به

 رمايیظاهر از كارف در آيد، حواس و تفريد باطن تجريد صورت عهده مريد از چون

 از تصرف بيشتر كدورات گردد. چه منقطع از دل محسوسات شوند و كدورات معزول

 است.  در محسوسات حواس

 وقخود پردازد و ذ به شد، انسان منقطع از دل و شيطانی نفسانی كدورات چون

 را از دل محسوسات كدورات بقاياي كه است آن ذكر باطنی يابد. خاصيت ذكر باطنی

دل، ذكر  و مصقله است ايمصقله هر چيزي اند: برايفرموده كه بزدايد. از اينجاست

 . «ُهمْ ُقُلوبُ  ِجَلتْ  وَ  اللُ  ا ُذِكرَ ِاذ الَّذينَ  ُمؤِمُنونَ ِانََّما الْ »فرمايد  تعالیخداست؛ حق

 ذكر بر شهر دل نمايد، سلطان مداومت و ذكر باطنی و تزكيه در تقوي انسان چون

 كر قائمذصورت، جوهر  كند. در اين بيرون از دل است بنياد غير حق گردد و هرچه مستولی

 َمِئن  َتطْ  الِل ِرِبِذْك الاَ »پديد آيد  در دل آرامش كمال گردد و در نتيجه نقوش همه مقام

 «. ُقُلوُباْل

 گشت، بارگاه و منزه پاك نفسانی و كدورات شيطانی از غوغاي شهر دل چون

 الهی زيورهاي به را زيبد. دل تاحدّي جمال آفتاب مشروقه را شايد، بلكه صمديت جالل
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 و ديرينه سوخته عاشق و ديدة ظاهر شود و جمال جالل از تتق اصلی گردد، معشوق آراسته

گرداند و  روشن يوسف جمال است، به سينه االحزانبيت ساكن يعقوب چون را كه

 دولت.  به رسد و از شادي شادي به نمايد، از غم او گلشن كمال به االحزانبيت

 وَ  عاهُ ا دَ ِاذ َطرَّ ُمضْ الْ  ُيجيبُ  َامَّنْ » اضطرار رسد، بر قضية مقام به دل درد و نالة چون

بنوازد،  لطف هزاران خود را به براندازد و عاشق صمديت از جمال عزت تتق «الس وءَ  ِشفُ َيكْ 

و پر  بال صفتپروانه آيد، روح در تجلی صمدي ام. جمالپرداخته خانه برخيز و بيا كه

ر بيارايد. نو شمعی هايحليه بربايد و او را به پروانه شمع، هستی اشعه بگشايد، جذبات

 ، اگر آن«هُ ِمنْ  ِبُروح   ُهمْ َايَّدَ  وَ  يمانَ االْ  ُقُلوِبِهمُ  فی َكَتبَ  ُاولِئكَ »گردد  روح صمدي، روحِ  جمال

 نشود.  ختهبا كه جانی شد، اينكباخته جان

 طبع و مألوفات حق ماسواي را از رقّ  خويشتن طريق سالك! بايد در اين اي

و  با خود و سعادت نشود. تا انسان حاصل «ِعباِدنا ِمنْ » مقام ترا اختصاص ّ برهانی، واال

 آنی.  ی، بندةدربند آن اند: آنچهفرموده بزرگان كه چنان خود پيوند دارد، آزاد نيست شقاوت

 نهد. اي حيوانی روح كه آن دهد نه ايمانی فتوح كه است آن حقيقی سالكا! زندگی

 آب به شود ولی او را ثابت مرد برخيزد، جنابت از باطن ناپاك آب قطره اگر يك سالك

 مرد شود، به باطن ساكنخودبينی،  ناپاكی اياگر ذره نمود. ولی را زايل آن توانطهور می

را  عوالم همه روي و طاعات از عبادات نمود. اگر انسان را زايل آن تواننمی عالم همه آب

 و خود را نبيند.  از خود رها شده ايذره نرسد كه پر كند، بدان

و  مترا نشايی. نع راه ندانی، اين عوالم همه ترينسالك! اگر خود را واپس اي

بر  كه تر آنصبر بر بال و شدت، صعب است اند: كار آسانفرموده ظاهر ترا نفريبد كه عافيت

 گردد.  حق تو از راه انحراف مبادا سبب كه صبر كنی و عافيت نعمت

از تو  تو نيست، چون است؟ فرمود: از جانب جانب از كدام راهپرسيدند  از عارفی

 از در دل آمدي، اكنون خبر! تا امروز از در نفسبی است. اي ها راهجانب از همه درگذشت

و نظر  علم را بار است. به سليم دل حق، تنها صاحبان بر بارگاه كه خدا رسی تا به درآي

 پيوندد.  دلش به نظر خود گويد، نظر حق ترك مقام در اين هركه كه مباش، خود متكی

 كه است و جمال جالل یتجّل كمال از اتيان حقايق مقبولی كمال سالك! بدان اي

 رها نكنی، اين و بشري روحانی هايرا از حجاب تا خويشتن آيد، ولی ترا حاصل واسطهبی

 نخواهد بود.  ترا حاصل مقام
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 واسطهبی نمايد كه چنان ظاهرًا اگرچه است آيد، با واسطه حجب از پشت هر آنچه

 به لتشنيد او را حوامی واسطهشنيد، اگر بیمی با واسطهرا  حق كالم موسی است. حضرت

 كدورات يايبقا «رًاَصْب َمِعیَ  َتطيعَ َتسْ  َلنْ  ِانَّكَ » مصقلة كردند تا بهخضر نمی حضرت تعليم

 گردد.  منقطع از دل كلی طبيعت، به

و  ص. عوامالخاقسمند: عوام، خواص، خاص سه الهی از رحمت برخورداران

 ملرا نيز شا انبياء حضرات كه واسطه، چنانبی الخاصدريابند و خاص با واسطه خواص

 گفت موسی رتو حض «اِحمينَ الرّ  َحمُ َارْ  تَ َانْ  وَ  الض رُ  َمسَِّنیَ  یَانّ » گفت ايوب بود. حضرت

 رحمانيت به اشارت. «اِحمينَ الرّ  َحمُ َارْ  تَ َانْ  وَ  كَ َمتِ َرحْ  نا فیِخلْ َادْ وَ  الََِخی وَ  لیِفرْ اغْ  َرب  »

 الوهيت اخالق به قتا تخلّ  است بشريت و محو صفات ذات معرفت كمال سبب كه است

 شود.  حاصل

را از  دل لوح كه نشود مگر اين حاصل واسطهو بی یلدّن علم مسالك! تعلّ  اي

 مآيد. تعّل ترا حاصل علم تا اين كنی خالی و حسی و سمعی و عقلی روحانی علوم نقوش

 وَ »داوود فرمود  حضرت دربارة كه نيست، چنان لدنی لكن پذير استامكان باواسطه علم

بايد،  و صفات ذات معرفت نيست، كمال لدنی زره، علم صنعت علم «َلُبوس   َعةَ َصنْ  ناهُ َعلَّمْ 

 است چنين علم اين يافت شرط. «یِبَربّ  یَربّ  تُ َعَرفْ »فرمود  )ص(اكرم رسول حضرت كه چنان

 كمند جذبات و به نهی طلب در راه و قدم و خود را نبينی بايد از خود رها شوي كه

« اءُ َيش َمنْ  ِلُنوِرهِ  اللُ  يدِ َيهْ »آيد  ترا حاصل علم تا اين بگردانی طبع از مألوفات عنايات، روي

 . «اءُ َيش َمنْ  تيهِ ُيؤْ  اللِ  لُ َفضْ  ذِلكَ »

 تخم است. اراده الهی الهی، اراده حركات مبدأ و منشأ اين كه سالك! بايد بدانی اي

 ريديم از انوار صفت پرتوي انسانيت، كه از صفات نه صفت و اين هاستسعادت جمله

 مريد نخواهد بود. بنده نكند، آن تجلی ايبنده در روح صفت با اين تعالیخداست. تا حق

 برنگيرد و به كبريتی را به اگر آن افتد كه اقهّ در حر كه است شرر آتشی نور چون ابتدا اين

مدد، جز  رود و آن غيب نهد و با مكمن كلی در خاموشی مدد نكند، روي خشك هايهيمه

 نخواهد بود.  الهی مشايخ تعليم

 خويش و علم نظر عقل خود به معالجة استاد الهی به تسليم خواهد بدون اگر كسی

 با هواي كه افتد. كسی هالكت در ورطه باشد كه آن نرسد و خوف جايی كند، نتواند و به

 باد خواهد داد.  به كند، جان فتصر خود بر خويشتن طبع به نفس



 تعديل قوا و ظهور فضايل                                                                                                        251

    

را  روانی هايبيماري و اشربه معاجين و جمله روحی علوم مجيد همه قرآن

 حاذق طبيب )ص(اكرم رسول و حضرت «ُمبين   ِكتاب   فی الّ اِ  ياِبس   ال وَ  ب  َرطْ  ال» داراست

 اط  ِصر ِالی ديَلَتهْ  ِانَّكَ »فرمايد  صواب به آن بشناسد و معالجه امراض جمله كه است الهی

 كمال به عالجهرا از او فرا گرفتند، در م علم اين كه حضرت آن از صحابه بعضی. «َتقيم  ُمسْ 

 كسی نيست، و اگر خالی حاذق اطباء از اين زمين از اعصار روي رسيدند. در هر عصري

 را به يشتنافتد، بايد خو كند، در هالكت را معالجه خواهد خويشتن ايشان به مراجعه بدون

 باشد.  روحی مختلفه امزجه معرفت كمال داراي كند كه تسليم حاذقی طبيب

 تخم در آور، و بدان تحقق مقام به را در خويشتن خالص و اراده سالك! نيت اي

 مناسب غذاي شمارد و عزيز بدارد و را غنيمت آن افتاد، بايد انسان دل در زمين چون ارادت

 نشود.  يافت اساتيد الهی غذا جز در بوستان او دهد و اين حال

 هندهند ب نشان بپا خيزد، اگر در مشرق استاد كامل در جستجوي حقيقی سالك

بگسلد.  ارادت بازوي قوت استاد شود، به خدمت به در رسيدن رود، و اگر موانعی مغرب

 شرع قانون به روح شدرآيد و پرور «اِبهاوَابْ  ِمنْ  ُبُيوتَ أُتوا الْ وَ »از در  سعادتی اگر صاحب

بود،  غيب كليات غيب، عاِلم در عاَلم كه رساند، چنان كمال خود را به تقواي دهد، و مراتب

 فی وَ »بيند  حق و جالل جمال پردهگردد و بی و شهادت غيب و جزئيات كليات عاِلم اكنون

 َمَلُكوتَ  هيمَ رِاْب ُنري َكذِلكَ » است ايقان عالم اينجا عتبة «اِحد  و َانَّهُ  َعلی َتُدل   آَية   َلهُ  َشیء   ُكل  

 «. ُموِقنينَ الْ  ِمنَ  ِلَيُكونَ  وَ  ضِ َارْ الْ  وَ  اتِ السَّمو

. «يهِ ف اللَ  تُ أيْ رَ  وَ  الّ اِ  َشیء   فی تُ ما َنَظرْ »فرمايد  عارف آن كه است مقام در اين

 عالم را بدين روح باشد، لكنمی خواص و مقام و بلند است شريف مقام، بس اين اگرچه

استعداد و  كمال را كه نفرستادند، و خواص انسانيت شجره در اين شكوفه وار در اينتخم

 ثمرة او را به نگذاشتند، بلكه شكوفه در اين شجره داشتند، بر اين ارزانی تربيت حسن

 بدون موفقيت اين حصول است. البته الهی و صفات ذات معرفت كمال رسانيدند كه حقيقی

 نيست.  با او ممكن دل و مرافقت از استاد الهی تبعيت

 مورد نفحات دارد تا دلش و صادق، پيوسته با استاد كامل را همواره بايد دل سالك

 حضرت كه انچن. «اِدقينَ الصّ  ُكوُنوا َمعَ  وَ  آَمُنوا اتَُّقوا اللَ  يا َاي َها الَّذينَ »ردد گ الهی الطاف

ياد خدا  شما را به ايشان ديدن نمائيد كه مجالست فرمود: با كسانی حواريون در پاسخ عيسی

 از شواغل و اعراض اخرويهامور  به دل اقبال با آنان، باعث و معاشرت يتاندازد. چه، رؤ

 گردد.  هدنيوّي
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 يو ماد حسی بايد احتياجات كند كهمی اعالم سالك به اولياء مقدس مكتب تعاليم

دهد.  الهی ها صبغةبدان و نفوذشان از قدرت با كاهش سازد، يعنی معنويات خود را مغلوب

را  حقيقت بردارد و جمال از ميان سالك، حجاب كه است مكتب اين عاليه در اثر تعاليم

 غيبی ساقی و مادي، از دست ظاهري حواس وسيلهرا بی معرفت و جام كند، مشاهده پردهبی

 برگيرد و بر سر كشد.  و ازلی

 كه است ديگري محسوس، عالم عالم اين در وراي داند كهمی مكتب در اين سالك

ايذ التر از لذبار با هزاران نگنجد، و لذايذ آن اكثر مردم و فهم و هوش در عقل آن لطايف

 آن نینگردد و بهار جاودا هرگز پژمرده آن و سعادت شادي هاياست. گل خاكی عالم اين

 است.  غرق و يگانگی در الفت و دوگانگی تجا ضديّ نبيند، زيرا در آن خزان آسيب

 و عادي انسان ادراك حقيقت، فوق درك كه است واقف مكتب در اين سالك

 در پيش و مجاهدتی داند رياضتاست. او می مادي و فنون ظاهري علوم و قال قيل ماوراي

 برتر از همة كه گنجی رسيد، خصوصًا نتوان گنج به رنجدهد، زيرا بی بايد انجام كه است

 هاست.  گنج

جبر و قهر  قوة و يا به و تبليغ تلقين خود را تنها از راه روحانی تعاليم مكتب اين

 است.  چنين حقيقت نمايد كه ثابت قلبی و ايمان عقلی داليل از راه نرساند، بلكه

 و درك فهم از دايرة بيرون را كه عاليه حقيقت، حقايق مكتب مقدس پيشوايان

 ازلی اند، و از شرابختهآشنا سا آن را به خواص فقط داشته است، پنهان اكثر مردم نارساي

 اند. ساخته و سرمست را سيراب آنان تشنة دل سبحانی

و  حقايق كه اليقينو حق اليقينعين حريم يافتگانراه تمام و رسم راه است اين آري

 اند. داشته پنهان نامحرمان خود را از ديدگان درونی و الهامات و اذواق یلدّن علم

 اييابد و در فض رهايی ادبار نفس از قفس دلت مرغ كه روزي سالكا! خوشا آن

او  افق مرغ، پر او عشق، پرواز او ارادت، جان قالب، امانتْ  پرواز كند. قفس حق رضاي

 باد.  و ابدي ترا مبارك همه اين جانان. آنگاه غيب، مقصد و مقصود او محفل

 تجلیموفا نور صفا  و از تربت كردي نازل دوستان بر اسرار دل لطف باران الهی

باد  تجلی بشكفته، از افق انس قدس، گل در روضه يافته پرورش ازلی نور آفتاب شد، به

 رسانيد.  وصال بر محفل بربوده و خاك آب را از دست وزيد و رهی رحمت
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