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سپاس خدايی را كه به حكمت بالغة خود كتاب مقدس خود را فرو 
رة فرستاد و آن را راهنمای گمشدگان وادی حيرت نمود. پرده مجاز از چه

 ر احرار كرامت فرمود.اسرار برداشت و نعمت آزادی را ب
االخص شمار بر حضرات انبياء و اوصياء و اولياء، بدرود و تحّيات بی

، كه جميع انبياء و )ص(االنبياء محمد مصطفیبر وجود مقدس حضرت خاتم
 اند.اولياء خازنان نبوت و واليت وی

ه كست. نازيم آن ديدار را وتويی عدم است، هرچه هست با تالهی بی
يشتن مه را واپس نهاده و وجود مطلق را به نظاره بنشيند و خوجز جمالش ه

 خويش را در اين نظاره دريابد.
ه مقصود از آفرينش، وجود انسان است و مقصود از انسان، معرفت ب

ذات و صفات حضرت خداوندی است و كمال اين معرفت، جز از انسان 
 ظهور جملگی نمای الوهيت است و راست نيايد. چه دل انسان آئينه جمال

 صفات جالل و جمال حق به واسطة اين آئينه الهی است.
سان پذيرای تجليات عكس جمال پرورانی كه آئينه درود بر خرد

 يك را به كند و هرجميل حق شده و مهرآسا بر نفوس نيازمندان تابش می
ی و تباهی به شاهراه ژحسب استعداد خويش پرورش داده و از پرتگاه ك

  ر سالك و آخرين نقطة مقصودـه هـدف توجـد. حقيقت، هـاننكشحقيقت می
 اوست. 
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ها را با ساالران عالم بشريت كه ذوق فطری انساندرود بر آن قافله
علم  آورند، و بر نيرویتدبر و تفكر و تعقل و علم و حكمت به جنبش در می

 یافزايند تا از پرتو مشاعل فروزان هدايت كه ارزانو معرفت ايشان می
را « ًا ُمنيرًاِه َو ِسراجْذنِ ِباِ  َو داِعيًا ِاَلی اهللِ »اند، استضائه نموده و معانی باطنية داشته

 دريابند.
تازند و اند كه در وادی طلب میيزلی چنين آری دلدادگان جمال لم

نهند و قوای جسمانی در بوتة رياضت و مجاهدت سر بر آستان ارادت می
 گشايند، تا كداممراقبه، چشم بر دريچه عنايت می گدازند و سر بر زانویمی

باختن  وقت و ساعت پرتوی از جانان بتابد، كه تابيدن همان و نقد هستی در
ر اثر دهمان. چه كمال انقطاع از ماسوی، يا اتصال به  حق و گسستن از غير 

«. وسی َصِعقًاَو َخرَّ مُ   َدّكًاَفَلّما َتَجّلی َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلهُ »حصول صعقه جالليه است 
 ، همانهمة حضرات انبياء و اوصياء را صعقه جالليه فرا گرفته كه در حقيقت

 ها، فشارها و سوز و گدازهاست.ابتالء به دردها، گرفتاری
عارف دلدادة جمال و كمال معشوق است و دلدادگی، همان مرتبة 

گويد، به جان و یتسليم در ارادة معشوق. عارف كسی است كه با خدا راز م
ان بويد، در ميدشويد، گل وصال میجويد، دست از اغيار میدل رضای او می

 پويد.عبوديت می
ح سالك عارف در اثر تقوای تام و مجاهدات و رياضات شرعی، انشرا

ر داش محل اشراق نور توحيد گشته است. او صدری به او دست داده و سينه
ی ة دار وجود در انحصار ذات اقدس الهبيند كه فاعليت مطلقپرتو حق می

 است.
 نيست؟ كدام ديده كه در آتش عشق تو الهی كدام دل است كه در

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

طوبی بر آن دلی كه از شبهه و شك شسته، به مولی پيوسته و از 
 به دل ق حق بايد كه به توفيق الهی دل را دريابد وكاينات رسته. سالك طري

 ت.كه دل را يافت، خدا را يافت، دل مظهر جالل و جمال كبرياس رسد. آن
 الق فـطری بـوده و در نـهاداالطحـب و عـشق به جمال و كمال علی

است. در اثر اهتمام به مراقبة شديد، حب و  كسی به وديعه نهاده شده هر
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ير سالك ظاهر گردد، ليكن عالقه به كثرت و ماديات، عشق الهی در ضم
گذارد اين پرتو ازلی ظاهر گردد. اما به های عشق فطری شده و نمیحجاب

 حب و روند، وها ضعيف شده باالخره از بين میكم حجابواسطة مراقبه، كم
ضمير سالك، او را به سوی جمال و كمال مطلق رهبری  عشق فطری در

 كه به جز خدا نبيند. كند، به حّدیمی

 ت او بهمايه اين نور الهی در نهاد انسان به وديعه گذاشته شده و فطر
ر سرچشمه خورشيد اليزالی متصل است. اگر كسی خود را از تحت جاذبة نو

ين آب تابد. ما هستيم كه اكنار نكشد، نور الهی بر تمام سطوح وجود او می
ها فرو های خودخواهیخارستانزارهای تمايالت و بخش را به شورهحيات

 شود.ريزيم، وگرنه پيمانة وجود ما هر آنی از فيض الهی پر میمی
 ومشاهدة انوار و تجليات الهی برای هر كسی به نسبت تزكيه نفس 

 طوری كه سالك تخليه وجود از رذايل و تحلية آن با زيورهای الهی است. به
ار، ت و انومقامی برساند كه نه تجلياتواند در اثر طی اين مراحل خود را به می

ب اصی سبپرده مشاهده نمايد. اّما انحرافات و معكه جمال و جالل الهی را بی
 تجليات رسد كه حتی ذّره و اثری از انوار وجايی می ازدياد حجابات شده، به

 كند.الهی را مشاهده نمی
و های نفسانی است مبدأ همه كماالت، معرفت به حق و ترك هوی

 مبدأ تمام نقائص، خدانشناسی و ضعف ايمان و حب نفس است. از اين رو
 ها، معرفت به حق وترك مشتهيات نفسانی است.راه اصالح همه مفسده

شوائب  از آاليش جسمانيات مبّری و صاحبدل كسی است كه از
ی تحصيل علم باطنی كوشد. چه، علم ماديات معّری بوده، درتهذيب نفس و

 و ست گرداندرا زبان را و خاشع نمايد چشمه گيرد، قلب راباطن سر كه از
 انحراف بازدارد. هرگونه تلبيس و از بيان را نطق و

 بدانيم كه علم شريعْت اعطای علم به نسبت مراتب عشق است. بايد
م يافتنی است. علم شريعت به تلقين است، عل آموختنی است، علم حقيقْت

 عزت از تابی است كه سالك به نورآف يقين است. حقيقت، حقيقت به نور
 آفاق دل بيند.

انی تمام علوم حقه را در پرتو تصفيه باطن و تهذيب نفس علمای رّب
اند. الهی دريافته و همه را در انوار وجه الهی ادغام نموده به كعبه جانان رسيده
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ما را در زمرة عاشقانی قرار ده كه از آب و گل، از جان و دل درگذشتند، از 
 دنيا و عقبی خويشتن را رهانيدند، خود را با توبة نصوح بياراستند. قيد

 اهل شريعت راست، شاهراه دين را بدايتی است و نهايتی. بدايْت
 نهايْت اهل حقيقت را. عمل اهل شريعت، خدمت است بر شريعت. اما صفت

به  اهل حقيقت، عالوه بر آن، قربت است بر مشاهدت. قاعدة اهل شريعت را
 اند، بار سنگينها داد كه آنها مستضعفيننهادند. خدا به آنها رخصت سهولت

 ا روشرا از دوش آنها برداشت، زيرا كه طاقت كشيدن چنان باری ندارند. اّم
 «.جاِهُدوا ِفی اهلِل َحقَّ ِجهاِدِه»اهل حقيقت را بر صعوبت نهاد 

بر سر  درود حق نثار آن جوانمردانی كه اعالم اسالمند، امان جهانند،
 اعيانند، بر لب چشمه حقيقت ساقيانند.دكوی شريعت 

، مهتر عالم، سّيد مكّرم كه )ص(درود بی حّد و حصر بر حبيب خدا
ِانَّ الَّذيَن »كس ترا يافت، ما را يافت  خداوند متعال فرمود: ای حبيب من! هر

 «.ُيباِيُعوَنَك ِانَّما ُيباِيُعوَن اهللَ 
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ای است كه خداوند تبارك و تعالی او را اشرف انسان آن دّر يگانه
دوران  مخلوقات خود قرار داده و تنها دربارة او به خود باليده و پس از بيان

 َك اهللُ َفَتبارَ »تدريجی خلقت از گل، نطفه، علقه و باالخره دميدن روح فرموده 
َنا َقْد َخَلقْ لَ»ه آيه او را در بهترين تركيب و تعديل خلق كرده و ب«. َاْحَسُن اْلخاِلقيَن

َو »ته نسوب داشممفتخرش ساخته، روح او را به خود « اْلِاْنساَن فی َاْحَسِن َتْقويم  
ُكْم ما خََّر َلسَ َو »و همه ممكنات به طفيل او خلق شده است « َنَفْخُت فيِه ِمْن ُروحی

 «.ی السَّمواِت َو ما ِفی اْلَاْرِضِف
ه بآری مقصود از آفرينش، وجود انسان است و مقصود از انسان، معرفت 

ذات و صفات حضرت خداوندی است و كمال اين معرفت جز از انسان راست 
نت اء اماعبنيايد. اگرچه در تعبد، َمَلك و جن با انسان شريكند، ولی در تحمل َا

 ، انسان ممتاز گشت.معرفت، از جملة كائنات
 بار امانت معرفت كشيدن به حد كمال از هيچ موجودی ممكن نيست ِااّل

«  َعلی ُصوَرِتهِ َخَلَق آَدمَ »نمای الوهيت است و  انسان، زيرا كه دل انسان آئينه جمال
نماست و  ل اوست كه آئينه حقداشاره به اين معنی است. خالصة نفس انسان 

ياِتنا آَسُنريِهْم »واسطه اين آئينه است  جمال حق به ظهور جملگی صفات جالل و
 «.ِفی اْلآفاِق َو فی َاْنُفِسِهمْ 

چون نفس انسان كه مستعد آينگی است، تربيت يابد و به كمال رسد، 
ا ظهور جملگی صفات حق را در خود مشاهده كند و خويشتن را بشناسد. اما ت

ز از جيار بايد قطع كند و اين نفس به كمال مرتبت صفای آينگی رسد، مسالك بس
 جادة مستقيم حقيقت، ممكن نيست.

 قلوب در : رمودـاست؟ فـخدا در كج پرسيدند: )ص(ول اكرمـاز حضرت رس
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ی قلب بندة فراگيرد، ول مرا زمينم نتواند فرمايد: آسمان وتعالی می حق ن. وـمؤمني
 گيرد.می فرا مؤمن مرا

ی اْلَبرِّ ْلناُهْم فِ َم َو َحمَ َو َلَقْد َكرَّْمنا َبنی آدَ » فرمايدمی متعال دربارة او خداوند
هری است ظا معنی ظاهری اين آيه شريفه معلوم است، ليكن قرآن را«. َو اْلَبْحِر
 «.ِانَّ ِلْلُقرآِن َظْهرًا َو َبْطنًا»وباطنی 

است ممحمول عنايت  جمله معانی باطنی آيه فوق اين است كه: آدميزاد از
ا ر ما او .كوتبحر عالم مل برگرفتيم، بّر عالم اجسام است و بحر بّر و ا ازر ما او و

گرفت، بحر نمی وبرگرفتيم، زيرا كه او بار امانت ما دارد، باری كه بّر  و بحر از بّر
و با ا؟! چون آدمی آن بار برگرفت، پس بّر و بحر او را با آن بار چگونه تواند گرفت

 او تر كه باركرم، اولی با اين قدرت و قوت و د ماكشما می آن عجز و ضعف، بار
 كه ما عاشق و معشوقيم. كشيم زيرا

ه نيگری و دآنچه ما را با آدمی و آدمی را با ما افتاده، هرگز نه ما را با 
وق، سِت معشمعشوق تواند كشيد. خوا ديگری را با ما افتاده، بار ناز معشوق، عاشِق

د د معشوق را، زيرا عاشق پيش از وجود خوعاشق را پيش از خواست عاشق باش
 مريد معشوق نبود، ليكن معشوق پيش از وجود عاشق، مريد عاشق بود.

عه در سالك حقيقی بايد از سر صدق و تأّنی، نه از سر هوی و تمّنی مطال
ه چه نفس خود كند تا خود را بشناسد و واقف گردد كه كيست، از كجا آمده و ب

اهد رفت، و چون خواهد شد و مقصد و مقصود او كار آمده است و كجا خو
چيست؟ و معلوم گردد كه روح پاك علوی نورانی را در صورت قالب خاكِی 

ر، سفلی ظلمانی كشيدن چه حكمت دارد، و قطع تعلق روح از بدن و باز در حش
ِئَك ُاول»كردن و كسوت روح ساختن از برای چيست؟ آنگه از زمرة  قالب را نشر

غفلت بيرون  از حجاب بيرون آيد و به مقام انسانی رسد و« اِم َبْل ُهْم َاَضلُّ َكاْلَاْنع
 آورد كه راه سلوك نهد و آنچه در نظر آورد در قدم آيد و با شوق و ذوق، قدم در

 .ثمرة نظر، ايمان است و ثمرة قدم، عرفان
دل خود  روح و سلوك در نفس و كند وتا سالك در وجود خود سير می

 حدانيتو كن است ظاهرًا او را به غير حاجت نيفتد، ليكن چون به سرحّددارد، مم
 رف ازرسيد، به خودی خود از اين مقام نتواند گذشت زيرا كه در اين مقام، تص

نيستی  ونيستی است  سالك برخيزد و هستی ديگر پديد آيد و بعد از اين راه او بر
 تواند بود. به تصرف غير

 داخ و دهری را خبری نيست كه در ميان بندگانخبر از علم آن فلسفی بی
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 ات عبوربر كّلی كاين )ص(كسانی هستند كه در اثر متابعت به سّيد اولين و آخرين 
ما »حل ُكة بصيرت به ديد« َاْو َاْدنی»گذشته و در سّر  در« قاَب َقْوَسْينِ »اند و از كرده

« ْبریبِِّه اْلكُ  آياِت َرَرأی ِمنْ »مطالعه اند و در مكّحل گردانيده« زاَغ اْلَبَصُر َو ما َطغی
 اند.ختهنّور سام« َيْهِدی اهلُل ِلُنوِرِه َمْن َيشاُء»خانه دل را با نوری از انوار 

عروجی كه هست،  ترقی و هر حصول كمال ممكن نيست مگر به عشق و
 و ودنداشت، حيوانی بيش نب اين احساس را بشر در نتيجه احساس عشق است. اگر

الم شد. پس سراسر ترقی و كمال بشر از عالم حيوانی به عحقيقت آگاه نمیاز 
ست اباشد. تنها عشق بشری و از عالم بشری به عالم ملكوتی به واسطة عشق می

 رساند. اين گوهركه بشر را نزديك به معشوق ازل و ابد كرده او را به وصال می
 وگرفتند دو دستی دامن عشق بر نظير در بازار جان، رايگان است. عارفان حقيقیبی

 به مقصد رسيدند.
« مْ َربِّكُ َاَلْسُت ِب»ها ابتدا به دستكاری خطاب اگرچه تخم عشق در زمين دل

ری آدولت داده شود.  انداختند، ولی تا توفيق تربيت اين تخم به كدام صاحب
 ينامملكت جاودانی عشق به هر شاهی ندهند، هرچند هيچ سری از سودای تمنای 

 حديث خالی نيست، ولی دست طلب هر متمّنی به دامن كبريای اين دولت چون
 رسد؟

 بواعث طلب را در بيان سلوك راه حق، دواعی شوق و سخن حقيقت و
. دل عارفان مشتعل گرداند آتش محبت را در شرر و باطن طالبان پديد آورد

عادت به سقفل اين دولت اين حديث انتباهی باشد، ليكن ندانند  از نيز خبران رابی
كه  سمع درآمد در شود. آن قوم را دولت اين حديث ازگشاده می كدام كليد

 «.آَمّناَربُِّكْم فَ ِبِمُنوا َربَّنا ِانَّنا َسِمْعنا ُمناِديًا ُينادی ِلْلايماِن َاْن آ»گفتند
پرستان بّطاالن و هوی اتمام حجت است بر غرض از بيان سلوك، اثبات و

بهيمی صرف  ويش را در استيفاء لذات و شهوات حيوانی وكه همگی همت خ
 شرف ذوق مشارب مردان و نعام به نقد وقت راضی شده ازاند، و چون َاكرده

 اند.مقامات عارفان  محروم مانده
اند، مأموريت بعضی از روندگان و سالكان طريق حق كه به وصال رسيده

انند تا باديه طلب را شربتی بچشيافتند كه  از سرچشمه آب حيات معرفت، تشنگان 
 درد بر درد و شوق بر شوق و تشنگی بر تشنگی بيفزايد.

صرف ـد كه ايشان از تـخواهند و میـدة طالباننـدهن ان كامل ياریـعارف
 جادة مستقيم و مرصاد از هواجس نفسانی خالصی يابند و شيطانی و اوسـوس
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دليل ای اگر بیكه رونده ان بسيارنداين راه رهزن دين قويم انحراف نجويند. چه، در
 وادی هالكش اندازند. در رهنما رود، هرچه زودتر و

به نباتات و اشجاری را كه به خواب ش نسيم نوروزی و بهاری، گياهان و
نفخة  كند تا در اينای عطا میاند، بيدار نموده و به آنها جان تازهمرگ رفته

 د و نمو كرده و سبز و شاداب گردند و به كمال رسند.بخش، رشجان
ا دانند كه نسيم رحمت و نور هدايت يسالكان طريق حق و صاحبدالن می

برد می بخش ملكوتی نيز قلوب مرده را زنده و بيدار كرده، به سوی رشدنفخة جان
 ه حقكند، تا قيام به پيمودن راو برای سير به سوی حق آن قلوب را آماده می

 نمايند.
سوزند اما آتش شمع، آتش ظاهر است و آتش شمع و پروانه هردو می

 اموشخپروانه، آتش باطن. آتش ظاهر با وزش باد خاموش گردد، ولی آتش پروانه 
نان به شدنی نيست. افرادی كه بوی حقيقت به مشامشان نرسيده، هدايت از جانب آ

ا گردد. اما هدايتی كه بمنزله آتش شمع است كه با حمله هوای نفس خاموش 
 توجه و عنايت خاص الهی باشد، مثل آتش پروانه است كه خاموشی نپذيرد.

 در عنايت خالق متعال هدايت يافت، التهاب عجيبی سالكی كه با توجه و
واره واقف گشته، هم جنايات گذشته نفس خود شود، به خيانات ومی ظاهر قلب او

ق به غيرح كه او گذاردالتهاب نمی ب والتهاب است. اين اضطرا اضطراب و در
 مأنوس شود.

حق، عروج يابد كه به نسبت كاهش عالقة او به غيرسالك طريق حق در می
لوك از ساهلل در راه تر است. برای سالكين الیقلبش به سوی كمال شديدتر و سريع

، نظر و عنايت حق، كششی  است كه وقتی با عشق زمينه تكامل نفس فراهم شد
 نمايد. اين كششلك طريق حق و عاشق الهی آن كشش را در خود مالحظه میسا

وردار در او حاالت عجيبی ايجاد نموده از فيض اشراقات ربانی به حد كمال برخ
 رساند.شود و سرانجام همين كشش او را به وصال میمی

كه  رسدباطنی می مرتبة تعقل گذشته به مقام تذكر اين مقام سالك از در
راد حصول م باطنی، وجود. تفكر قبل از تذكر تفكر است. تفكر، طلب است وفوق 

 جستجوی مطلوب است، اما متذكر در بعد از حصول مراد. متفكر تذكر است و
 كند. اساس و پايه تذكر سه چيز است:او را ياد می يافته و مطلوب را
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ر و عالم و عامل شدن به وظايف، ايقاظ از وعظ مرشد، استبصار از ِعَب
سالك  مندی از ثمرات تفكر. فيض معنوی انسان به نسبت تفكر و تعقل اوست.بهره

أكيد رو قرآن با تيابد، از اينتفكر به عالم اعلی ارتقاء می طريق حق در اثر تعقل و
 نمايد.خاصی بدان امر می

است. حيات ابدی و سرمدی  ارزشعلمی كه به مقام عمل در نيايد بی
اثرات  فس است. اما علمی كه توأم با تزكيه نفس نباشد، فاقدموقوف به تزكيه ن

طور ای گردد. همانمعنوی بر جامعه و قلوب بوده ممكن است سبب انحراف عده
ی كه كه كثرت غذا و اجتماع مواد فاسد در بدن موجب ضرر و ناراحتی است، نفس

اد و فس مجتمع اخالق رذيله باشد، در او تحصيل و تبليغ علوم به غير از شر
 حاصلی ندارد.

اصواًل شرافت هر علمی مربوط به شرافت موضوع آن است، و چون نفس 
ت ناطقه انسانی اشرف طوايف ممكنات است، لذا علم و معرفت بدان از اشرفي

 خاصی برخوردار بوده و از اهّم فرايض سالك الهی است.
هر و مظا نياانسان اگر از يك سو با ديد وسيع و بينش برين مردان الهی به د

ا داند كه بناپايدار آن بنگرد، و از سوی ديگر پی به شخصيت و ارزش خود برد، می
 ات برتریتواند بر تمام جهان ممكنداشتن خود از شهوات و اميال نفسانی، می منزه

ست. متعال ا شدن به گناه و نافرمانی خداوند جويد. تنها مانع سير كمالی او، آلوده
ی ويگردان و متنفر شده، اين خودشناسی و درك شخصيت معنوآنگاه از گناه ر

 كند.خويش، حايلی ميان او و گناه ايجاد می
، فرمايد: كسی كه قدر و ارزش خود را بشناسدمی )ع(از اينرو حضرت علی

هالك نگردد؛ و يا كسی كه قدر خود را نشناخت، نابود شد. در جای ديگر 
اسی مردم كسی است كه خود را نشناسد. خودشنترين راستی نادان فرمايد: بهمی

موجب خداشناسی، و خداشناسی موجب محبت و عشق است و عشق، موجب 
 پااليش وجود سالك.

ها را از روان خود بشويد و از چشمه وحدت، وضو اگر انسان پليدی
 تی كند.ساخته و تكبير بر هرچه هست زند، خود را سبك يابد و سير در عالم الهو

غا يست. دريكرده و خودباخته و به دنيا پرداخته را اين مرتبت ن ان خود گمولی انس
عجوزه  نگرد، او مسحورشناسد، اين مسافر ناآرام در خويش نمیكه او خود را نمی

 كشاند.جادوگر دنياست و با اختيار، روح خود را به سقوط می
همت  خبری نشسته، اوغبار بی ذات آدمی درخاك غفلت و گوهر

ها رخ او را سعادت گردش را بزدايد. خاك برگيرد و كه آن را از ورزدینم
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 )ص(جال افتاده است. حضرت رسول اكرم از نمايد، ولی افسوس كه آئينه دل اومی
سالكا! دست از مس وجود معدن طال و نقره.  فرمود: مردم معادنی هستند مانند

 طال شوی. بشوی تا كيميای عشق دريابی و
ك سايه توفيق الهی سعادت مطلق نصيب  او شده، تصرف افالكسی كه در 

ای بر خرمن های بليات و آفات ناماليمات، صدمهرسد، شعلهبه دامن او نمی
د كه كند و خار و خس شبهات به دامنش راه ندارد. به مقامی رسصبرش وارد نمی

آری  د.سعد و نحس فلك به آن اثری ندارد و از تربيع و تسديس كواكب باك ندار
 نور است.نور خورشيد در مقابل آنان كه در كنج خلوتگاه، سالكين طريق هستند بی

ِت پذير است، چه علِت سعادالبته طی اين مراتب با عشق و محبت امكان
مطلق، عشق است. تا محبت و عشِق محب و عاشق، نسبت به محبوب و معشوق 

 د و خودنموده تسليم او گرد تواند اوامر معشوق را اطاعتبه حد كمال نرسد، نمی
 های معشوق نمايد.را فدای اراده و خواسته

 امروزه در هر فرهنگی از عشق مفهومی جداگانه وجود دارد، اما عشق
 ا آسمانتحقيقی قابل مقايسه با مفاهيم ديگر نيست و فاصله مابين آنها از زمين 

باشد؛ كلمة گان میكنند است. تعبيرات ضد و نقيض از اختالف زاويه ديد قضاوت
وق عشق يكی ولی مفهوم، هزاران است. بطور كلی ارزش هر عشق وابسته به معش

و انگيزة عشق است. به ميزان اصالت معشوق، عشق ارزشمند است. عشق به 
اصالت، فاقد ارزش بوده خيالی و شيطانی است، هرچند عاشق را معشوق بی
ه ن قدم، شناخت معشوق و انگيزبخشی باشد. پس اولي انگيز و لذتحاالت فرح
 عشق است.

 ت رابه چيزی ندارد، اين مادة حيا برای تحصيل عشق حقيقی، انسان نياز
ه، دسترس بود زندگی در گذاشته است. آب حيات و او اختيار خداوند متعال در

 الزم نيست كه ره ظلمات طی شود.
 ه كارب خود راروح وسيع  عقل سرشار و متفكر و ای مغزاگر آدمی تا اندازه

حصيل آب تكه برای  بيندمی را يقين آيد و كند، او خود دور را از غرور انداخته و
طی صحاری نيست. آب حياِت  هامون و حيات عشق، نيازی به رفتن به كوه و

اطن قلب، منوط به تصفيه ب در قلب اوست. تجلی عشق حقيقی در خانه و عشق در
ده  به بايد به كلی ماديات را زير پا گذارسالك  از طريق تكامل انسانيت است.

 سوی حق قدم بردارد.
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توان موانع ای است كه با آن میبرای سير در طريق حق علل و عوامل الهيه
سدود مرا از ميان راه برداشت؛ برای تنزل نيز  اسباب و عللی است كه راه را 

 سازد.می
يد حق و نيل به سعادت ابدی دارد، بارهروی كه آرزوی طی مراحل طريق 

اند؛ محضر حضرات اولياء را دريابد كه مشعل فروزان هدايت را به دست گرفته
ه خود بتواند اين مراحل را طی نمايد. كسی كه با اتكاء بدون ارشاد ايشان نمی

و ن راه ابخواهد طريق حق را سير كند، در اولين قدم منحرف شده و غوالن و سُبعا
 ربايند.را می

ان غوالن و سُبعان اين طريق دو قسمند: داخلی و خارجی. غوالن و سبع
 به كلی داخلی همان قوة شهويه و غضبيه و به عبارتی قوه وهميه است كه هر لحظه

 ونمايند؛ غوالن انسان را محكوم اوامر خود كرده او را به ديار عدم رهسپار می
 سُبعان خارجی جنود شيطانند.

ايی از ول بايد كمال مراقبت از غوالن درون باشد تا زمينة رهدر مرتبه ا
وهميه  وچنگ غوالن بيرونی فراهم گردد. آری نفس اماره با قوای شهويه و غضبيه 

ه سوی گذارد كه انسان بال و پر بيارايد و بخود راه سير صعودی را بسته، نمی
 دوست پرواز كند.

جائی رسد كه  مال كند و بهنفس، انسان را در زير لگد هوی و هوس پاي
ه خواب های خود، انسان را بخود و خدا را نشناسد. نفس اماره به افسون خواسته

 آلود دنيا و امور نفسانی مست كند.غفلت فرو برد و به شراب گل
بايد دانست كه علت دشمنی نفس و شيطان با انسان چيست و طريقه 

ت، نفس عبارت است از قوای در حقيقهمزيستی با اين دشمنان چگونه است. 
سبب  جسمانيه كه به حقيقت شخص، يعنی به روح قدسی او غالب شده است.

دشمنی نفس با جوهر روح، آن است كه ظهور جوهر روح، موجب بطالن تسلط 
 نفس و انتفاء مقتضيات اوست.

وای البته غرض از مخالفت با نفس، مقابله با سالمتی بدن و اضمحالل ق
با  مراعات قواعد بهداشت جسمی و اعراض از كثافات، اگر توأمجسمانی نيست. 

ه سوی تطهير و نظافت روحی از ذمائم اخالقی باشد، در حقيقت فرار از خطرات ب
 حق است، كه فرار در مقابل قرار است و حركت در برابر سكون.

سالك تا به مطلوب نرسيده در سير و حركت است و مقصود او حركت به 
ام شامخ توحيد است. اگر در اين راه در جائی متوقف شود، در سوی خدا و مق



  20                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

همان مقام ساكن گشته و در مقابل شيطان، قرار را بر فرار و سكون را بر حركت، 
شمار اين راه به سوی های بیترجيح داده است. خوشا آنان كه از خطرات و لغزش

 «. َنذيٌر ُمبينٌ َفِفرُّوا ِاَلی اهلِل ِاّنی َلُكْم ِمْنهُ »خدا فرار كنند 
 ليس هرگاهاما سبب دشمنی شيطان، احساس برتری در انسان است. چه اب

ق شده و برتری بيند، با او به نزاع برخيزد. انسان برای خالفت عالم خل در كسی
ذيرد مقتضی خالفت، استيال و تحّكم است. اين استيال و حكمرانی وقتی تحقق پ

ت به نبوده بلكه به رضای حق و قصد خدم كه در انسان حب دنيا به درجة افراط
نياست دحب دنيا و انغماس به شهوات  دين الهی باشد. زيرا تمام معاصی ناشی از

 «.ُحبُّ الدُّْنيا َرأُس ُكلِّ َخطيَئِة»
فه الهی است، نبايد تابع نفس و هوی گردد. وظي انسان كه مستودع نور

ليس را ا آن نور، نار وجود ابسالك است كه نور حق را در خود ظاهر نمايد تا ب
 محو و منتفی كند.

ر سالك طريق حق بايد كّف نفس نمايد از همه مقتضيات آن، و جهت ظهو
ال شدن آن، كسر نفس كند و روح الهی خود را در حد اعتد سلطان روح و قائم

 «.ذِلَك َفْضُل اهلِل ُيْؤتيِه َمْن َيشاءُ »نگهدارد 
ست كه ابيت در برابر آن. اّتباع هوی آن فرق است بين اّتباع هوی و مغلو

از صفات  اين«. ًاراِضيًا ُمْنَشِرح»انسان از راه تسليم و رضا به مقتضيات آن عمل كند 
 كفار و مشركين بوده و وصف حال آنان است و مؤمن از آن مبّری است. اما

ه شدن آن است كه آدمی به مقتضای آن راضی و منشرح نگردد، بلك مغلوب هوی
خود  مقاومت عاجز گشته به سوی آن مجرور شود آن هم با هزار مالمت كه از از

د. نفس بيند. اين وجه كه آن را نفس لّوامه گويند، در ضعفای مؤمنين وجود دار
ك خفی لّوامه گرچه منافی اصل ايمان نيست، ولی ناشی از ضعف ايمان بوده و شر

 است.
تا چه  وب شهوات شود.در حقيقت برای مؤمن، عاری عظيم است كه مغل

 يدن اگربند دنيا شدن؟! دنيا اگر محلی بود آن را ديديم، خوردن و آشاموقت پای
 ست، كاركاری بود كرديم و طعم و ذائقه دنيا را چشيديم. اينك نوبت كار ديگر ا
الم ار كه عاين دنيا همه تكرار در تكرار است. چون از ظواهر گذشتيم، ديگر نه تكر

 هم جديد در جديد. جديدی است، آن
علت اين كه انسان با وجود ايمان در نفس لوامه مانده و در اثر تمايل به 

افتد، ادمان در جزئيات و ِاعراض از تأمل در كليات دنيا و شهوات در اين اسفل می
های اعراض از كليات و اشتغال به جزئيات، موجب شهوات و مقّوی جنبهاست. 
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های ملكوتی ی كلی، مبادی قطع شهوات و مقّوی جنبههاحيوانيت است، اما انديشه
 است.

ز اای سالك بدان كه دوستی و دشمنی اين جهان پايدار نيست و هيچ يك 
و  ه جوانیماند، نه زشت و نه زيبا، نامور ظاهريه در يك حال و يك مقام باقی نمی

 ُبَدن. ا زيباي نيازی. صورتی كه بقاء ندارد، فرق نبَود زشتنه پيری، نه فقر و نه بی
زايد  در امور ظاهريه اين ديار فانی، سرور حقيقی نيست. آن شادی كه غم
ارائی. چه سود، لكن اگر زمانی به حق شادمان گردی, نقد شادی دو جهان را تو د

ريق ها از طدار. در اين دنيا تنخويشتن را فراموش كن و پيوسته به ياد حق دل زنده
ت ن سرور معنوی و حقيقی و برترين مقام را بدستواتقوی و تسليم و رضا می

 آورد.
طلبی حجاب راه آنچه سبب وبال آدمی است، حب جاه و مال است. جاه

توست و هرچه به جز خدا در نظر آيد حجاب است، حتی طاعت و عبادت كه 
موجب قرب و نزديكی به خداست اگر مورد نظر خاص شخص قرار گيرد، پردة 

 ر تا بهزوهای ماّدی كن و دل از اين جهان ناپايدار برگيدل و جان است. ترك آر
 يابی.جهان پايدار راه

آباد مانند مشتی خاك است كه در گذرگاه باد قرار  اين جهان حسرت
ايی؟ پی تا كی مبتالی دني گرفته، ملكی كه خاك و باد  است بهرچه دلباختة آنی؟
 روزان جان و دل تو.دين را برگيركه دنيا حجاب جان توست، و دين چراغ ف

آن  وتگير، ثروت حقيقی  راه عقبی پيش احتياج فراهم كن و مال به مقدار
 را هبدان هرچمابقی، تاوان توست.  فرستی و به جهان ديگر خود است كه پيش از

 مبتالی راگ لكن خستگی است؛ دل ترا آن برابر چند دلبستگی است، ترا دنيا كه در
 توست. ت درمانحقيق حقی، اين درد در درد

ست خدا تغيير نتوان داد، اولی اين است كه به خوا چون به تدبير، قضا را
ر سعی و كوشش بيهوده بجا نياوری، زيرا سعی و كوشش در براب تسليم شوی و

خواست  بينی برخيزد. آرامش دل در آن است كه به اراده وتقدير الهی از خويشتن
پايان محبوب حبت با تصور رحمت بیمقام رضا و تسليم باشی، كه م الهی در

وب محبوب صادر گردد محب كند، و با علم به اين كه هرچه ازاقتضاء رجاء می
 است، مقتضی مقام رضاست. رضا مستلزم تسليم محب است به محبوب، اين است

 و جز او نينديشند. كه عارفان كوی وصال، غير خدا نبينند

است نه جزئی. اگر او از  ای سالك! آدمی سماوی است نه ارضی، كلی
 توانست اسرار عالم اعلی را درك كند؟بود، كجا میگوی ارض و حضيض می
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ه هوای عالم حقيقت، ماوراء هوای عالم طبيعت است. هوای اين عالم ب
ی كند، اما هوای معنوی و روحانی چيز ديگری است. هواحيات جسمانی مدد می

وای معنوی انسان از آن مدد ه بخش معشوق ازلی است وروحانی، دم جان
 و به اشراق رحمانی بخشد وبه قلوب مرده حيات می هـگيرد. اين هواست كیـم

 نمايد.روشن می فيض نامتناهی، قلوب را
خرين آآنگاه كه آثار اين دم و هوا در انسان به حد كمال رسيد، عشق كه 

آتشی  د. چه، عشقبينپايه محبت است، در او تحقق يافته و ديگر غير از خدا نمی
كه را غير از  ور در قلب محّب حقيقی كه بر اثر افروختگی هرچه و هراست شعله

 سوزاند.محبوب باشد، می
ذر ح بترس و نفس اماره خيانتكار خود ای انسان تابع عقل الهی شو، از

 خود به رشتة آرزوهای پای ترا است و نما. چه نفس همواره طالب مشتهيات خود
توان یچنين وضعی چگونه م سازد. بامحبوست می گودال تنگنای دنيا در بندد ومی

 دل پروراند؟ در عشق الهی را
د از تبعيت نفس اماره بدر آی تا بتوانی عشق حق را در كانون دل خو

كه از مكتب  پذير نيست. ای آنبپرورانی، كه زندگی حقيقی بدون عشق امكان
در  ندگی حقيقی، عشق است. تا فروغ عشقخبری، اين نكته را بدان كه زعشق بی

 آرائی نبَود. دل ما نتابد، شبستان تار ما را صبح عالم
و دای سالك! در دريای گسترده دل تو دّری پنهان است كه حاصل زندگی 

دل منظر اعالی حق است، اما  جهان توست، و آن دّر وحدت و تجريد است.
بينی گرفتار و در دام خويشتن افسوس كه نابيناست و روی در گل و خاك دارد

بينی بيرون است. ای انسان، روی دل از اين خاك و گل بگردان و از دام خويشتن
ر ت به نوآی تا بتوانی از پستی به بلندی عروج كنی و از تاريكی تن بگذری و جان

 حق منور گردد.
 يابی و رفع مباينت و اسقاط اضافات كنی،خواهی قرب حقای دل تو می

گی گردد. ای دل ترا آب زنددريغا كه هر روز بر پريشانی تو افزوده میلكن 
وست پنداری. عشقی را كه پايه و اساس حيات تبخشيدند ولی تو آن را حقير می

و و دار و به حق پرداز. از خلق غائب شدوست برو دل جمع شماری. ایناچيز می
 ريا نيست.با خدا حاضر باش و بدان كه در ژرف دريای علم، زرق و 

ای دل تو چون خسی روی دريا كه دستخوش امواج خروشانی و غواصی 
بالی؟ ای دل تو هنوز در بدايت راهی لكن از نهايت راه دانی، بر خود چه مینمی

رانی. آن را كه درد حق است، جان و دلش در گرو دلدار  است. بر او سخن می



                                                                           عشق و محبت  23
                          

خود و تعلقات آن فانی شو تا  بگری كه او بر خويشتن خندد. در اين جهان دال از
خورشيد حقيقت بر تو بتابد و همچو قطره در دريا، حجاب كثرت به يك سو زن 

 تا از نور وحدت، وجودت روشن گردد.
نام كند و  كسی كه خواستار عشق حق است، بايد در مكتب عشق ثبت

 ارتحت تعاليم استاد، راه حق در پيش گيرد و درك عشق كند و حضور بزرگان 
ر دتواند حالوت ثمرة انس و عشق و تزكيه را مغتنم شمارد. در اين صورت می

شجرة حيات بچشد و در جرگه كسانی درآيد كه به صفت فائزين به جوار حق 
 اند.اند و در حرم امن الهی قرار گرفتهنايل آمده

اری يدانی كه بدون خداوندا ! تو به حال ضعيف و بيچارة ما آگاهی و می
قام ی واالمست چنين دشمن قوی پنجه كه طمع در انبيای عظام و ُكمَّل اولياتو از د

 ویداشت، راه گريزی نداريم. اگر بارقه لطف و رحمت تو نباشد، اين دشمن ق
 نمايد.پنجه ما را به خاك ضاللت افكنده و به تيه ظلمت و شقاوت دچار می

ّيران گاهت، از متحدهيم به خاصان درگاهت و محرمان بارالهی! ترا قسم می
ّل غهای ما را از وادی ضاللت و افتادگان بيابان غوايت، نظرت را سلب منما و قلب

 و غش و شك و شرك محفوظ بدار.

كه ضعف  مأموريت حقيقی سالكين طريق حق، اشتغال باطنی است. چنان
تبديل به  ايجاد ورزيدگی،و ناتوانی اوليه در امور جسمانی با تمرين و ممارست و 

م گردد، استعدادهای معنوی و روحی نيز در اثر ممارست در انجاتوانايی می
 يابند.العاده میهای اسالمی، شكوفا شده و قدرت فوقبرنامه

ويش خعارفين حقيقی بايد بدانند كه عقل باطنی و الهی در تعقيب مطالب 
مانی نفس او مبتال به فساد جسيك راه بيش ندارد: كسی كه گرفتار تن بوده و 

كمت حگاه بدن، ما را به شاهراه حقيقت او را ميسر نخواهد شد. هيچ است، درك
های نفسانی ها ناشی از بدن و هویكند، بلكه غالب محاربات و فتنهرهبری نمی

 است.

جه برای درك حقيقت، بايد تن را رها نمائيم و روح را به تنهايی متو
و اظر، سازيم. برخورداری سالك از حقيقت به نسبت دوری تحقيق مطلب مورد ن

نمائيم ناز تن است. پس بايد از تن دوری كنيم و جز به قدر ضرورت با او آميزش 
د ه از قيكو نگذاريم او ما را به فساد طبيعی خويش آلوده كند. در اين مقام است 

 م شد.تن آزاد شده و با نفوس پاك محشور و به درك حقيقت نايل خواهي
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فراد ا ه گاهی در برخی ـبينی، كای است به نام واقعدر نهاد انسان غريزه
حين  فراد درادارد. اما اكثريت بكار افتاده او را به يك رشته ادراكات معنوی وا می

 پردازند.اشتغال به امور معاش و رفع حوائج زندگی، به معنويات نمی
های آن را پديده . گاهی جهان وانسان فطرتًا به واقعيت ثابتی ايمان دارد

 دهد، بطوری كه درككه واقعيت ثابت زيبائی را نشان می يابدهايی میمانند آئينه
ذبة نمايد. اين همان جناچيز می خوار و چشم او لذت آن هر لذت ديگری را در

ه هم گرداگرد سازد وبه عالم باال متوجه می عرفانی است كه انسان عارف را
 كشد.دراز وی خط بطالن می و آرزوهای دور

ه از ای انسان اندكی تفكر كن و به خود آی تا دريابی وگرنه درخوابی ن
وی رچه نيرگاولوااللبابی. عقل و هوش از ديگران مطلب، آنان نيز مانند تو هستند. 

فكر و كشف و حل مشكالت در همه يكسان نيست، ولی ريشه و اصالت فكر و 
 به مقصد رساند، در همه موجود است.ناموس هدايت به قدری كه 

اد آن باری محبوسان عالم طبيعت و اسيران زندان هيوالئيت را كجا استعد
 باشد كه از روحانيون ساحت عزت مستفيض گردند، و افتادگان حضيض ناسوتی

 را كو آن قابليت كه از آشنايان طايران الهوتی نشان يابند!
گرفتن  ای نيست، خردهفسيری بهرهخوان را كه از حقايق امور ت طفل ابجد

م مايگان رموز حكمت را كه در فهبه مفسرين عارف، غايت نادانی است, و بی
 انصافی است. اشرف علوم استعداد نيست، مذمت حكمای الهی نهايت بی

اند و تواند تعطيل فهم كند و از سير و حركت فكری باز مانسان عاقل نمی
قضاوت فطرت و حكومت وجدان از انسان جدا چشم از ديدن حكمت بپوشاند. 

 تر است.نيست، در اين صورت معرفت حقايق برای او از همه چيز روشن
اند: ای انسان اگر آمادة فهميدن و سنجيدن سخنی و بزرگان فرموده

 ان ه خوبی درك نمائی و جـه روح سخن به دل سپاری و حقيقت را بـخواهی كمی
 ايد:سخن، داخل جان خويش كنی، ب

ن رخ اواًل ـ در حال شهوت نباشی زيرا شهوت، پرده و حجابی است از ديد
 معنی.

ل با ای است از ديوانگی، عقثانيًا ـ در حال غضب نباشی كه غضب، نمونه
 پردة غضب، مستور گردد و از درك حقايق عاجز آيد.

ز اردازی. ثالثًا ـ بايد كه از تعصب دور باشی و با حق به دليل و برهان بپ
 ری و ازپايه دوری گزينی، و سخن منطقی را به دقت نگدليل و اعتقاد بیتقليد بی

 نياز گرداند.قيد اصطالحات و الفاظ آزاد باشی تا معنی ترا رخ نمايد و بی
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شكار آها پاك سازی تا برق فطرت در دلت رابعًا ـ صفحة دل را از آلودگی
 ينی.و به آن نور، آنچه ديگران نبينند آن ب  گردد

 شود كه انسان چيزی را چنانآری محبت بسيار و عداوت هر دو سبب می
ست جز كه هست نبيند، اين هر دو حالت، خروج از اعتدال است. در اين مقام، دو

 ها گمارد.ها و زشتیمحاسن و دشمن جز عيب نبيند و همواره چشم بر بدی
كند كه خشم و شهوت هريك به نوبت خود انفعالی در نفس ايجاد می

ه بيند، بنمايد تا حقيقت را چنان كه هست نانسان به سوی افراط يا تفريط ميل می
دل، آيد. ولی نظر معتكند به ميزان عقل درست در نمیهمين جهت هركاری كه می

 نگرد، پس داوری كه روی غرض باشد، خواه آنهريك را بجا و در حد خود می
وت، خارج از عدل بوده و ناشی غرض صورت محبت داشته باشد يا كسوت عدا

 از عدم تساوی باطن است.
شود كه مرد همچنين تمايل روح و اعتقاد به چيزی يا به شخصی سبب می

 صور خودمعتقد، هر محالی را نسبت به عقيدة خود باور نمايد و مخالف پندار و ت
، داردد نخرد و در خور شكنجه و قتل پندارد و آنچه را بدان اعتقارا، جاهل و بی

ين باطل شمارد. اگر از كسی عملی خالف عقيده و ميل خود مشاهده كند، خشمگ
، به شده و عداوت او در قلبش جايگير گردد و هر فضيلتی كه به وی نسبت دهند

كند و معتقد به آن را دشمن دارد و حتی ممكن است درصدد شدت انكار می
طرف بوده و از حب د كه بیريختن خون او برآيد. بنابراين كسی ادراك حقيقت كن

 بينی را هرگز از دست ندهد.و بغض بركنار باشد و پاك
شم و شهوت را ـجازی، آرزوهای نفسانی و خـمحبوب و مطلوب م

ل اين امری است محسوس، و گاهی هوی و هوس به وسيله عوام زد وـگيـانبرمی
ن از پس انسا سازد،درونی به هيجان آمده و انسان را از راه مستقيم منحرف می

تايج درون و بيرون مورد هجوم انواع خطرات است. تا هوی و هوس در كار است ن
 سازند.مثبت دست ندهد، بلكه نفس و وهم اعمال حسنه انسان را نيز تباه می

حركات و اعمال انسان بايد به رضای خدا بوده و حقيقی باشد، وِااّل اعمال 
ياری از اشخاص در طلب علم آخرت و حركاتش لغو و بيهوده خواهد بود. بس

رفته از حقيقت  كوشند، ولی چون نيت ايشان رياست و جلب مردم است، رفتهمی
سوزند. همچنين فريبی فروتر رفته و میطلبی و عوامدورتر شده و در دوزخ جاه

گوئی شنيده و نماز است كاسب و تاجری كه مسائل حالل و حرام را از مسئله
كند، جنس فاسد ود، لكن به انواع مختلف تزوير و تقلب میشجماعتش ترك نمی

فروشی نموده و يا برای فريب مشتری فروشد و يا كمرا به جای اعلی می
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كند و با اين همه، خود را مردی متدين سوگندهای مغّلظ به زبان آورده يا توريه می
 پندارد!و همنشين صديقان می

ز اای نبخشد و اخالص، د، فايدهپس اگر عمل ظاهر با اخالص مقرون نشو
رسد. بنابراين كندن نفس غالب بر مجاری فكر و خاطر هرگز به ظهور نمی

 های آرزوهای نفسانی، ركن اصلی است.ريشه
 ای در باطن پديدارهای نيك در آغاز مانند برق و جرقهآثار عمل و انديشه

ست، اهوس در ميان شود و در اثر استدامة نيت خالص قوت گيرد، ولی تا هوی و 
س و وسوا گذارد كه آثار اعمال نيك پايدار بماند و آن را به تلقين خيال زشتنمی

د اك افكنخكند. در اين هنگام است كه مجاهدين ميدان پرهيز را به شيطانی تباه می
مسخر  و كمتر كسی پيدا شود كه از اين مهلكه جان به سالمت برد. ولی اگر هوی

ق معنوی در تصرف عقل آيد، اين جرقه كه در باطن مستعّد حّراگردد و قوة واهمه 
 است، شمع معرفت و چراغ شهود بر افروزد.

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

 اند و چند مسئله از حيض ودهبعضی كه تتبع معانی كالم بزرگان نكر
قی از اند، اگر حرف حطالق، آن هم ناپخته حفظ كرده و خود را فقيه تصور كرده

ار دانند كه مدكسی بشنوند، زبان به طعن او گشايند. ايشان از حقيقت غافلند، نمی
 به معنی است نه الفاظ. چنان كه نرگس به صورت چشم دارد ليكن از حقيقت

 انسانيت صورتان كه از معنی اند آدمای نيست؛ همچنينآن را بهره بينايی و بصيرت
 خالی و غافلند.

 
 

ی شود: يكی روح حيوانی و ديگرروح در انسان به دو معنی استعمال می
زل شده. لم امر نااست و از عا« ُقِل الرُّوُح ِمْن َاْمِر َرّبی»روح انسانی كه مصداق 

 شود: يكی نفسی است كه جامع قوةبه دو معنی اطالق مینفس نيز در انسان 
الك سشهويه و غضبيه و منبع صفات مذمومه است، و مبارزه و مجاهده با آن بر 

 واجب است. ديگری لطيفة الهی است كه ذات و حقيقت انسان است.
ترين حجابی است بين ترين دشمن انسان نفس است. نفس بزرگبزرگ

م سير كردن نفس را شرط الز آن واجب است. بزرگان رام انسان و حق، و جهاد با
 اند.دانسته حـقدر طريق 
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 رنفس دشمنی است كه حيلت و مكر او را نهايت نيست و دفع شر و مقهو
 ترين جمله دشمنان است.ترين كارهاست، زيرا كه او دشمنگردانيدن آن مهم

ئنگی يدن به مقام مطمشناخت و تربيت نفس و اصالح او از صفت اّمارگی و رسان
كاری معظم است. كمال سعادت نصيب كسی است كه نفس خود را به مقام 

ْد َعَرَف ُه َفقَ َمْن َعَرَف َنْفسَ »اطمينان رساند. از شناخت نفس، شناخت حق الزم آيد 
 «.َربَّهُ 

منشأ نفس اماره دل است و آن را نفس حيوانی گويند كه منشأ صفات 
ان عاض قالب انسجزاء و اباو به جملگی ا«. ْفَس َلَاّماَرٌة ِبالسُّوءِ ِانَّ النَّ »ذميمه است 

 محيط است و هيچ وضعی از اعضاء انسان خالی از آن نيست، همچون روغن در
 واجزاء وجود كنجد. چون نفس از اّمارگی به مطمئنگی رسد، در قطع منازل 

قاَب »ين و مدارج عّلي صفت، روح را به معارج اعلی مراحل علوی و سفلی ُبراق
 شود.« ْرِضيًَّةِاْرِجعی ِالی َربِِّك راِضَيًة مَ »رساند و مستحق خطاب « َقْوَسْيِن

بايد. روح را در اين عالم جهت مراجعه به عالم قدس، ُبراق نفس می
 َفْختُ َنَو »همچنان كه روح وقت آمدن به اين عالم بر براق نفخة قدرت سوار بود 

اين بازگشت  موقع رفتن از اين عالم به براق نفس حاجت دارد.، در «فيِه ِمْن ُروحی
رود، فرع به دهد و مفارقت و مهجوريت از ميان میفرخنده به هر حال دست می

شود. پذيرد و انسان به منتهای مقصد خود واصل میرسد و سفر پايان میاصل می
ت كه به اما اين بازگشت در صورتی قرين سعادت و همراه با حسن عاقبت اس

شده  كه از حق دور مند گردد، نه آنبهره رحمت خدا رجوع كند و از درجات قرب
 و به دركات غضبش گرفتار آيد.

 فت اند، بعضی هر صفالسفه و علمای اخالق در معالجه نفس اختالف كرده
فل از ند، غااند كه آن را به كلی زايل كننفسانی را به ضد آن معالجه كرده و خواسته

عضی بكردن آن صفت نفسانی نيست. آری  كه مقصود از معالجه، به كلی زايلاين 
ه رده و باز فالسفه راه غلط پيمودند و در تبديل اخالق، حد اعتدال را رعايت نك
ن صفت طريق افراط يا تفريط قدم گذاشتند. خواستند صفتی را پرورش دهند، بر آ

ر خود ا آغاز كرد، مهار از سديگر خللی وارد شد و نفس بار ديگر توسنی خود ر
 از كار فرو نهاده روی به مراتع خويش گذاشت. در اين راه نبايد نفس حيوانی را

 انداخت، بلكه بايد او را تحت فرمان روح قدسی در آورد.
ی دارد به سبب ـدن مطلوبيتـسم و بـر جـاساس انسانيت روح است، اگ

صل شده است. بدين معنی كه اگر ی و اوصافی است كه از پرتو جان او را حاـمعان
جسم و بدن به تمام و كمال، مسخر روح الهی گردد، در اين صورت شهوت رفته 
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و خودخواهی زوال پذيرد و حرص و آز و هر صفت زشت، روی در عدم آرد، اين 
اند: جسم پاكان عارفان فرمودهچنين جسمی حكم جان گرفته است. اين است كه 

 عين جان ايشان است.
از جهت منزه است زيرا كه پس و پيش و راست و چپ، صفِت جان 

 جان از چيزی است كه او را نهايتی باشد مانند جسم كه دارای ابعاد است، و لكن
 پذيرد.عالم امر است كه نهايت نمی

ه نفس تعالی از ملكوت ارواح راهی به دل بنده گشاده و از دل راهی ب حق
 به روح لب، تا هر مدد فيضی كه از عالم غيبنهاده و از نفس راهی به صورت و قا

عملی  ورسد، از روح به دل و از دل نصيبی به نفس و از نفس اثری به قالب رسد 
د اثری متناسب آن از قالب پديد آيد. و چون عملی نفسانی و ظلمانی به قالب رس

 ه هالهبه نفس، از نفس كدورتی به دل و از دل غشاوتی به روح رسد مانند اين ك
عالم  گرد ماه پديد آيد، در اين صورت راه روح به غيب بسته شود و از مطالعه

 قدس باز ماند و مدد فيض به وی كمتر رسد.
فت، با وجود هستی مجازی، برخورداری از هستی حقيقی به كمال نتوان يا

مگر اين كه انسان بذل هستی مجازی در راه هستی حقيقی كند. هيزم را 
ه قدری است كه هستی هيزمی خود را فدای هستی آتش برخورداری از آتش ب

دای كند. و اين برخورداری وقتی به كمال رسد كه تمام هستی هيزمی خود را ف
هيزم كثيف ظلمانی سفلی، آتش لطيف  هستی آتش كند. در اين مقام است كه

دای فعلوی نورانی گردد، اين است كه عارفان كامل، هيزم هستی مجازی خود را 
 بت و تجلی حق كردند.آتش مح

 ووار خود را به شمع جاللت ابديت زد آری توسن نفس وقتی كه پروانه
ه ترك وجود مجازی گفت، آنگاه از ديوانگی و پروانگی به نوربخشی رسد بلك

 قق شود.مح« هُ َمْن َعَرَف َنْفَسُه، َفَقْد َعَرَف َربَّ »مبدل به شمع گردد و حقيقت 
متابعت از خاصان خدا ممكن نيست. پس حصول اين مقام شريف جز با 

بر طالب كمال، فرض است كه برای تكميل نفس خويش از خاصان خدا تبعيت 
ا آورد ت كند و دل به حكم ايشان نهد و احكام و اوامر ايشان را مخلصانه در عمل

 اميد نجات و فالح، او را حاصل آيد.
 

 
يكی عضو صنوبری شكل كه شود: قلب در انسان به دو معنی استعمال می

در طرف چپ سينه قرار دارد. عارف را با اين قلب كه حيوانات نيز دارا هستند 
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ای است روحانی كه آن لطيفهكاری نيست، بلكه كار او با قلب ديگر است و 
 حقيقت انسان است و عالم و مدرك و عارف اوست.

معارف  چون قلب به نور معرفت و ايمان روشن شود، آئينه تجلی همه
درت گر شود، ولی اين معنی و كمال به نالهی گردد و ذات الوهيت در آن جلوه

گردد حاصل گردد. زيرا قلب به وسيلة غفلْت محجوب و در اثر معصيْت تاريك می
 و صور و نقوش مادی و شهوانی، آن را آلوده سازد.

قلب بين هوی و عقل در كشمكش است و معركه جدالی است بين جنود 
عرفت مكوشد؛ از يك دريچه و شيطان، و هر كدام از راهی برای تسخير آن میخدا 

گردد و از دريچه ديگر وساوس نفسانی و شيطانی. بدين جهت حق داخل می
تواند تر از حيوان شود، زيرا حيوان فاقد معرفت است نمیممكن است قلب پست

 ه بگذرد زيراترقی كند و به كمال رسد؛ و از طرف ديگر ممكن است از فرشت
 تواند تنزل كند.فرشته فاقد شهوت است و نمی

پس دل را صالحی است و فسادی، صالح او در صفات اوست و فسادش 
 در تيرگی او. صفای دل در سالمت حواس اوست و تيرگی دل در بيماری حواس

او. آری قلب را حواسی است همچنان كه قالب را، چون حواس قالب سالمت 
لگی عالم شهادت را بدان ادراك كند و چون حواس قلب به شوند، انسان جم

 سالمت باشند، او جملگی عوامل ملكوتی و روحانی را بدان ادراك نمايد.

دل را چشمی است كه بدان عوالم غيبی بيند و گوشی است كه بدان 
درك  استماع كالم اهل غيب و كالم حق كند. او مشامی دارد كه روايح غيبی را

يابد. رد كه ذوق محبت و حالوت ايمان و طعم عرفان را بدان میكند، كامی دا
دل را  حس لمس در تمام اجزاء قالب وجود دارد كه از ملموسات به تن نفع گيرد،

 مند گردد.نيز عقل بدان ماند كه دل به وسيله عقل از كل معقوالت بهره
ند دل را اطوار مختلف است و در هر طور معانی بيشمار نهفته، دل مان
بر  آسمان است در آدمی، و تن بر مثال زمين. زيرا خورشيد روح از آسمان دل

ت ن را هفسازد. همچنان كه آسماتابد و به نور حيات، آن را منور میزمين قالب می
كه هر  مچنانه«. َوَقْد َخَلَقُكْم َاْطوارًا»طبقه است، دل نيز دارای هفت طور است 

وهری گانه است، هر طور از اطوار دل نيز معدن طبقه از آسمان را خاصيتی جداگ
 ديگر است.

ر طور اول دل را صدر گويند و آن معدن گوهر اسالم است و اگر از نو
 اسالم محروم ماند، معدن كفر و ظلمت است.
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نائی طور دوم را قلب خوانند و آن معدن ايمان است و محل نور عقل و بي
 است.

 عشق است.طور سوم شغاف است كه معدن محبت و 
 طور چهارم فؤاد است كه معدن مشاهده و رؤيت است.

القلب است كه معدن محبت حضرت الوهيت و خاص آن طور پنجم محبت
 است.

طور ششم سويداء است كه معدن مكاشفات غيبی و گنجينه اسرار الهی 
 است.

قلب است كه معدن ظهور انوار تجليات صفات الهی اْلطور هفتم ُمْهَجُه
ال صحت و صفای قلب در آن است. در اين مقام است كه دل از آفات است و كم

 مصون و محفوظ است.« فی ُقُلوِبِهْم َمَرٌض»
وديت بنابراين سالمت دل در آن است كه هر كدام از مراتب مذكور، حق عب

 ه مخصوصها به وديعه نهاده شدخود را ادا كنند تا به خاصيت آن معانی كه در آن
 «.ب  َسليم   ِبَقلْ ِااّل َمْن َاَتی اهللَ »ت نصيب صاحبان قلب سليم است گردند. كمال سعاد

اند، دل را نيز هفت سجده واجب كه بر هفت عضو سجده فرموده چنان
است. سجدة دل آن است كه به همگی وجود، توجه به حضرت عزت كند و از 

 ه تربيتن بنطلبد و به جملگی اطوار، سر بر عتبه عبوديت نهد. تا انسا حق جز حق
 ه ـا بابد. نفس رـای كامل نيـد بالغت نرسد و صحت و شفـنفس نپردازد، دل به ح

 باطن شريعت بايد تربيت نمود نه تنها به ظاهر آن.

ليت اينجا طريق عشق است، راه عشق و محبت را به نيستی بايد رفت. كما
قبائی « هُ  ُيِحبٌّونَ ُهْم وَ ُيِحبُّ َفَسْوَف َيأِتی اهلُل ِبَقْوم  »دين در كمال محبت است و تشريف 

، «ةٌ بِّها ناِظرَ َرٌة ِالی ُوُجوٌه َيْوَمِئذ  ناِضرَ »است كه بر قامت آن عارفان دوخته و كرامت 
 صفت افروخته. شمعی است كه برای اين سوختگان پروانه

 
 

لرُّوِح ِن ا عَ َو َيْسَئُلوَنكَ »در قانون حقيقت، خداوند تبارك و تعالی فرموده 
ی دارد كه تصاص قربروح انسانی از عالم امر است و اخ«. ُقِل الرُّوُح ِمْن َاْمِر َرّبی
 موجودات ديگر ندارد.

عالم امر، عالمی است كه مقدار و كميت و مساحت نپذيرد. اسم امر بر 
توقف زمانی و ظاهر گشت بی« ُكْن»عالم ارواح از اين معنی افتد كه به اشارت 

گردد، اما به واسطه پديد می« ُكنْ »ای. اگرچه عالم خلق هم به اشارت طة مادهواسبی
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يعنی از منشأ كاف و نون، «. َخَلَق السَّمواِت َواْلَاْرَض فی ِستَِّة َايام  »مواد و امتداد ايام 
ُهَو »ای و هيوالئی، حيات به صفت مادهبرخاسته و به بديع فطرت بی« ُكْن»خطاب 

 گشته.« َقيُّومی»ه و قائم به صفت يافت« اْلَحیَّ
به  جملگی عالم ُملك به ملكوت قائم و ملكوت به ارواح قائم، و ارواح

 ِه َمُلُكوُتی ِبَيِدَفُسْبحاَن الَّذ»روح انسانی قائم، و روح انسانی به صفت قيومی قائم 
 سايط است ااّلمده به وهرچه در ملك و ملكوت پديد آ«. ُكلِّ َشْیء  َو ِاَلْيِه ُتْرَجُعونَ 

ْن  فيِه مِ َو َنَفْختُ »واسطه، و تشريف ظاهر شد بی« ُكْن»روح انسانی كه به اشارت 
 كرامت كرد،« ِمْن ُروحی»واسطه ارزانی داشت و اختصاص اضافت بی« ُروحی
 به روح درای است عظيمه. كمال مرتو اين خود دقيقه« ُروٌح َحیٌّ ِبَحياتی»يعنی 

ه او كبوبيت، وليكن روح در بدايت امر مانند طفلی است تحليه اوست به صفات ر
 را تربيتی بايد تا مستحق تحليه گردد.

ااّل  چون طفل از مادر به دنيا آمد بايد پرورش او به وجه خويش باشد و
و هنوز گردد. مادرش او را از غذاهای اين عالم نگاهدارد، زيرا معدة اهالك می

جا ماه آن د و به غذای آن عالم بپروراند كه ُنهقوت هضم غذای  اين عالم را ندار
، خو گيرد به شير شده. چون مدتی بگذرد و با هوای اين عالم بوده كه اكنون تبديل

 رد و بهتدريجًا به غذاهای لطيف اين عالم او را پرورش دهد تا معده او قوت گي
 غذاهای ديگر مستعد شود.

ی دارد، طفل روح نيز براكه طفل در پرورش خود احتياج به شير  چنان
ح رشد خويش بايد از دو پستان مادر نبوت يا امامت شير حقيقت خورد، و رو

بع فراطی طپروردة شير اين دو پستان است. يكی از آنها شير قطع تعلقات مألوفات ا
به  است و ديگری شير واردات غيبی و لوايح و لوامع انوار حضرت احديت است.

اد ای انوار روحانی، روح از بند تعلقات جسمانی آزهتصرفات واردات و تجلی
« بُِّكمْ َاَلْسُت ِبَر»شود و به سرحد فطرت اّولی رسد و باز مستحق استماع خطاب 

 قيام نمايد.« َبلی»گردد و به جواب 
 چون روح از لباس بشريت بيرون آمد و آفت وهم و خيال از او منقطع

 ز دريچهانات حق را مطالعه كند و چون شد، در ذرات آفاق و آئينه انفس، آيات بي
اّل َو ْيئًا اِ ما َرأْيُت شَ »حواس بيرون نگرد، در هر چيز نور جمال حق مشاهده نمايد 

 «.َرأْيُت اهلَل فيهِ 
يرون آيد و روح به عشق در اينجا عشق از حجاب عين و شين و قاف ب

يد گانگی پدعشق به روح، از ميان عشق و روح دوگانگی برخيزد و ي درآويزد و
 آيد. هرچه روح، خود را طلب كند عشق يابد.
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 تاكنون زندگی قالب به روح بود، اكنون زندگی روح به عشق است. در
لی كند مقام روح شود و در قالب نيابتی او كند. شمع صمديت تج اينجا عشق قائم

ا رو بيت اوار گرد سرادقات بارگاه احديت به پرواز آيد و الطاف ربوو روح پروانه
 َو بُُّهمْ ُيحِ »استقبال كند و بر بساط انبساط، او را راه دهد و مالحظه و معاشقه 

 در ميان آرد.« ُيِحبُّوَنهُ 
در  بسا از روندگان و عاشقان كه ذوق شراب حقيقت و محبت برنتافتند و

مستی عجب و غرور درماندند. هرگز روی هشياری نديدند و در حجب معاصی 
 ض كردند و روی به خلق آوردند.ماندند، از حق اعرا

و از  وظيفة عبوديت روح در اين مقام آن است كه مالزمه عتبه خدائی كند
نعيم  وجمله اغيار دامن دركشد، دنيا و آخرت را سه طالق داده به درجات عليا 

فاتی ند، التبهشت سر فرود نياورد. در اين حال اگر دنيا و عقبی را بر او عرضه دار
، جز رون نرودبي« َاْلَفْقُر َفْخری»از كوی  )ص(ا پشت پا زند و محمدوارنكند و همه ر

رضای حق نطلبد. در اين جاست كه خالق رحمان ُتُتق عزت از پيش جمال 
 ، جذباتوار بال و پر بگشايدبراندازد و جمال صمديت در تجلی آيد و روح پروانه

 د.فات شمعی بياراياشعه شمع، هستی پروانه بربايد و وجود پروانه را به ص
 

 
 احواالت سالك راه حق، محبت است نسبت به محبوب حقيقی. احوالی از

محبت در همة موجودات جاری و ثابت است: در فلك محبتی است كه مقتضی 
نمايند. محبتی است كه ميل به مكان طبيعی خود می در عناصر حركت آن است، و

بتی حيوانات مح ريق نمو و اغتذاء متحركند. درط نباتات محبتی است كه در در
ب نوع انسان محبتی  است كه سب گرفتن آنهاست. در است كه سبب انس و الفت

 آن سه امر باشد:
 اول ـ لذت و آن جسمانی باشد يا غيرجسمانی، وهمی باشد يا حقيقی.

 دوم ـ منفعت آن هم مجازی باشد يا حقيقی.
م، هعام باشد مانند اين كه دو كس با سوم ـ مشاكلة جوهر و آن هم يا 

َود كه افعال يكديگر مبتهج شوند؛ و يا خاص ب طبعند كه به اخالق وخلق و همهم
 اين محبت مخصوص اهل حق است، مانند محبت طالب كمال به كمال مطلق.

ُقْل ِاْن ُكْنُتْم »بر اساس آيات و روايات بسيار، بنای دين بر محبت است 
داريد، پس مرا بگو اگر شما خدا را دوست می«:  َفاتَِّبُعونی ُيْحِبْبُكُم اهللُ ُتِحبُّوَن اهلَل

موجب  )ص(پيروی كنيد تا خدا شما را دوست بدارد. تبعيت از حضرت رسول اكرم
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كنند، محبوبان خدايند. دوستی محبت خداست. آنان كه از رسول خدا پيروی می
نَّ اهلَل ُيِحبُّ الَّذيَن ُيقاِتُلوَن فی اِ»خدا نسبت به بندگانش روشن و آشكار است 

، «ِانَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمتَّقينَ »، «ِانَّ اهلَل ُيِحبُّ التَّّوابيَن»، «ِانَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْحِسنيَن»، «َسبيِلهِ 
 «.هلَل ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّلينَ اِانَّ »، «َواهلُل ُيِحبُّ الّصاِبريَن»

 نسبت به فرزند حب پدر نه مانند ت، قطعًااين آيا بحث در حب مورد
 ر. زيرانسبت به براد نه مثل حب برادر نسبت به زن، و حب شوهر نه مانند است و

اقدس  ذات دارد، اما محبوب وجود احتياج بين محب و و همه اين موارد، نياز در
ن معنی اينجا محبت به مفهوم سنخيت است، بدي احتياج مبراست. در باريتعالی از

به  و كندبا اتصاف به صفات معبود نسبت به معبود، سنخيت حاصل می كه عبد
 عالی برحق ت نزد اولياء  شود. محبوبيت انبياء وواقع می همان اندازه محبوب او

 اساس همين سنخيت است.
 مطالع صفات جمالی روی نمايد، و ماهی است كه از محبت عام همچو

ه كق ذات برآيد. محبت عام، نوری است اف محبت خاص همچو آفتابی است كه از
. را پااليش دهد ناری است كه وجود آرايش دهد، و محبت خاص همچو را وجود

 ثقل و صفا و كثافت، خفت و حب عام همچو شرابی است ممزوْج حامل لطافت و
 رحيقی است خالص، همه صفا در صفا. كدورت، حب خاص همچو

 همه صفا در صفا، لطافت درحب خاص به جهت تنزه از مخالطت اعالل، 
نند كلطافت، حقيقت در حقيقت. محبان ذات، اين شراب را در اقداح ارواح نوش 

 ن اثرهمه اجزاء بد در نفوس ريزند، لذت اين شراب طهور و فضالة آن برقلوب و
 كند، روح را لذت مشاهده دهد، قلب را لذت مذاكره تا غايتی كه لذت شدت

 ی غالب آيد.طاعت، بر تمام لذايذ طبيع

 ددای است از روابط اتحاد كه محب را به محبوب بنحقيقت محبت، رابطه
كشد. صاحب محبت  جذبات محبوب كه محب را به خود ای است ازو جذبه

را  كسی است كه محبت دنيا و عقبی را از دل خويش خارج كند، هر حسنی كه او
 فت اومخال رداند، هرگزحسن محبوب برنگ از نظر روی نمايد بدان التفات نكند و

اهده مش نه برای غرض ديگر. از نمايد به رضای محبوب بود هرچه اختيار نكند و
 ره مشاهده و لحظه در نشود، بل هر شوقش نقصانی وارد در وصال او محبوب و

 او انگيخته شود. نهاد در مواصله شوقی جديد َنَفس در
ارف است. عشق از ترين احوال ععشق و محبت يكی از بزرگترين و مهم

جمله مواهب الهی است نه از مكاسب بشری. اگر جمله كاينات جهد خود را بر 
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ترين سّر و رمز كردن شعله عشق واقعی بگمارند، نتوانند. عشق، بزرگ خاموش
 خداست. جز بنای عشق، هيچ بنائی خالی از خلل نيست.

ت هرچه بر بنيان عشق استوار است حقيقت است، در غير اين صور
عشق نه از تعليم خلق است بلكه موهبت الهی است و وسوسه و قيل و قال. 

بت به عالمتش آن است كه به نكوئی زيادت نشود و به جفا نقصان نگيرد. اگر مح
نيل بنابراين محبْت افراط بی غرض بود، چون غرض برخيزد محبت نيز برخيزد،

 است.
ه عقيدة عارف، ب محبت آن است كه صفات محبوب بر دل محب نشيند.

آئينی باالتر از آئين عشق نيست. عشق اساس هر حقيقتی است. محبت درست 
ی انادره نشود بين دو تن، مگر اين كه يكی ديگری را به زبان دل گويد كه ای من،

نگرم تا نگر كه من بر من بی من عاشقم، و من بی من در آئينه وجود معشوق می
 كدامم!

ن اي اولين چيزی است كه در ل وصال است، ومراح محبت اولين مرحله از
ه است بلكه هرچه را دوست دارد ب گردد، محبت به غيرسالك سلب می وادی از

لين برای خاصه، او و رضای محبوب است. برای عامه محبت، آخرين مقام و خاطر
مقام است. نهايت آرزوی عامه، وصول به محبت حق  است و نهايت آرزوی 

 اهلل، محبت عنوان راه را دارد. در سير الیاست.  خاصه، وصول به حق

اهلل است و شرط صحت عبوديت به جهت  محبت، نشان خاص سالك الی
 سالك، وجود محبت است. محب نبايد اعمالش بر روی غرض يا عوضی باشد. در

 نتيجة كمال محبت است كه سالك به مقام نفس مطمئنه نايل آيد.
اشد، شخص دارا نب تی را كهحال« ا النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ يا َايَُّتهَ »قال اهلل تعالی 

اجد آن وبيشتر در مقام انكار است و طمأنينه از آن حاالتی است كه كمتر اشخاص 
هيچ  باشند. و آن حالتی است كه در آن حال، سالك در كمال آرامش خاطر است و

ه جمع بقه نگذرد و امری او را از آن فراغت خاطر بيرون نسازد. تا سالك از تفر
لهی انرسد، طمأنينه به او دست ندهد. در حالت جمع است كه نفس تسليم اوامر 

 گردد.می
ه اشار« امين اهلل»در بعضی ادعيه زيارتی و دعاهای وارده از جمله در دعای 

 ت:شده كه اين مقام را از خدا مسئلت نمائيم، قسمتی از فقرات آن چنين اس
ای راضی عطا فرما كه نسبت به آنچه برايم خواسته پروردگارا، حالی به من

گردان نشوم. دلی آرام، خاطری آسوده به من مرحمت فرما.  باشم و از آن رو
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پروردگارا، لطف فرما كه به حكم تو راضی گردم و مرا در نزد اهل زمين محبوب 
 بدار. حالی عطا كن كه همه از من راضی و خشنود گردند.

طايای ه كه به نزول بالی تو صابر باشم و نسبت به عپروردگارا، طاقتی د
 نمايم. منتهای تو شاكر گردم، هميشه خواهان تو باشم. رؤيت و لقای ترا آرزوبی

 .يشه كنمرفتار دوستانت را اختيار نمايم. اخالق دشمنانت را ترك نمايم، تقوی پ
ه فرما ك الهی، دوستی برگزيدگان از اوليائت را بر من ارزانی بدار. عنايت

 در دنيا هميشه به سپاس و ستايش تو مشغول باشم.
ها از پيشگاه احديت، حاالتی است كه صاحب اين نيازها و درخواست

 نفس مطمئنه دارد.

  
يا سالك در عين آن كه در بين مردم است و به انجام وظايف و امور دن

ل د. َمثَ لكوتيان سر و كار داركند و با مپردازد، روحش در عالم ملكوت سير میمی
ای است كه گرچه به صورت بين مردم زده اين سالك، مانند شخص مصيبت

ات خوابد، ولی در درون او غوغائی از خاطرخورد و مینشيند و میرود و میمی
زده  يابند كه مصيبتحدی از چهره و حاالتش در می محبوب اوست، اما مردم تا

 است.

ی از عين حال كه مشغول اتيان امور طبيعی است، دريائسالك راه خدا در 
سوزاند و انبوه زند و آتشی از عشق و محبت، دل او را میشوق در دل او موج می

ا خبری كند. از اين انقالب درونی او كسی را جز خدغم و هجران دل او را آب می
 نيست، سايرين ممكن است اجمااًل دريابند كه او عاشق خداست.

ه عی نبوداين تضرع و ندبه و مناجات و ابتهال محبوبين الهی هرگز تصنبنابر
نان های جانخراش و جگرسوز آاست. آيا صحيح است كه بگوئيم اين ندبه و گريه

وق و صرفًا ساختگی و تعليمی بوده است؟! حاشا و كاّل، اينها همه ناشی از ش
 محبت قلبی آنان به ذات اقدس احديت است.

 بت و انس، امور متناسب با يكديگرند و بعضی را برشوق و نيت و مح
 بعضی سمت تقّدم است، و بعضی را از برخی سمت تأّخر.

اًل يا در ـه فعـيزی كـوی چـشدن به س نيت عبارت است از برانگيخته
ورد غرض و هدف باشد. اما شوق، رغبت و ميل است به چيزی كه هنوز ـآينده م

مطلوب و معشوق در خيالش حاضر و از بدان نرسيده، مثل كسی كه صورت 
چشمش غايب باشد و بخواهد كه با چشم نيز آن را ببيند. پس شوق رغبت و 
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تمايل است، خواه دارنده آن بسوی مطلوب برانگيخته شده باشد يا نه، ولی 
شوق مقدمه نيت است و نيت مترتب برانگيختگی در نيت، اعتبار شده و لذا قهرًا 

 بر شوق.
و  ت از ميل و رغبت به چيزی كه در نزد انسان دارای لذتحب عبارت اس

پذيرد ولی حب با ارزش باشد و با شوق تفاوت دارد، چه شوق با وصال پايان می
 وصال محبوب باقی است.

ه بانس عبارت است از آن طمأنينه و آرامشی كه در انسان پس از وصال 
س قهرًا حب مقدمة انگردد، و محبوب در اثر استحكام و ثبات وصال حاصل می

 است.
 نمايد: بارهای خود به درگاه الهی عرض میدر مناجات )ع(حضرت سجاد

يده و هايشان روئالها ما را از كسانی قرار ده كه درختان اشتياق تو در بوستان سينه
دگانت هايشان پنجه درافكنده، و ما را به آن بنشوق محبت تو به تار و پود دل

ر دكوبند و ترا ونند و دائمًا درب خانه ترا میمبه سوی تو رهن بپيوند كه سريعًا
 كنند.می  كنند و از هيبت عظمت تو پرواشب و روز پرستش می

، فا دادیهايشان را به شراب محبت خود صالهی ما را از آنها قرار ده كه دل
به  هايت رسانيدی و باطنشان را از دوستی خودت انباشتی،را به رغبت و آنان

 شراب زالل وصالت سيرابشان كردی. پس به وسيله تو به سوی مناجات لذيذت
 كشيده شدند و از جانب تو به منتهای مقاصدشان دست يافتند. 

. مراد الهی قصد ما بسوی تو روی آورد، و رغبت ما به جانب تو اقبال كرد
ا به م ما تنها توئی، لقای تو نور چشم ما و وصال تو آرزوی نفس ماست. اشتياق

، سوی توست و خشنودی تو يقين ما. ديدار تو حاجت ما، جوار تو خواستة ما
وای نزديكی به تو نهايت مطلوب ماست. در مناجات تو راحت ما و در نزد تو د

 درد ما و شفای حرارت قلب ماست.
ا. مالهی ما را از خود دور منما ای زندگی و بهشت و ای دنيا و آخرت 

 شيرينی محبت ترا چشيده باشد و سپس قصد كند كه خداوندا چه كسی است كه
رفته و به جای تو ديگری را برگزيند؟ و چه كسی است كه با نزديكی به تو انس گ

 سپس برگشت از ترا قصد كند؟
برای  بار خدايا ما را از آنها قرار ده كه برای نزديكی خود برگزيدی و

دی و صفحه دلشان دوستی و محبت خود خالص نمودی و بسوی خود مشتاق كر
 شطپ را از برای خود خالی نمودی و قلبشان را برای خواستن خودت به هيجان و

 درآوردی.
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شان ةبار خدايا ما را از كسانی قرار ده كه عادتشان كشش و ناله و سير
كنان برای عظمت توست و شان سجدهفرياد و فغان بسوی توست، پيشانی

ان شده به محبت تو و قلوبش ايشان بستههايشان ريزان از پروای تو، دلهاشك
 يافته از هيبت توست. خلعت

 كننده و خطوط لؤای خدائی كه انوار قدسش برای ديدگان دوستانش تأل
های انگيز است. ای منتها و پايان راه دلهای عارفان شوقنور رويش برای دل

ه ما كعملی  مشتاقان، از تو دوستی تو و دوستی كسانی كه ترا دوست دارند و هر
وايت را به تو نزديك سازد خواهانيم، و خواستاريم كه خود را نزد ما از ماس

 تر گردانی.محبوب
ر های لحظات به ياد افتادن تو، و چقدبخش است خاطره الهی چقدر لذت

شيرين  های غيب. الهی چقدرپيمائی به سوی تو در مسيرها و راهبا جالل است راه
ا رچقدر گواراست شراب نزديكی به تو. خدايا عطش ما  است مزه دوستی تو، و

سازد نشاند مگر وصال تو، و حرارت و شعلة وجود ما را خاموش نمیفرو نمی
 .دهد مگر نظارة جمال تومگر مالقات تو و اشتياق ما را به تو پايان نمی

نمايد: قسم به عزت تو، دوست دارم ترا و در مناجاتی ديگر عرض می
دگانی ايگير شده در قلب من شيرينی آن، و انس گرفته نفس من به مژدوستی كه ج

 حصول آن.

كند: تو در دعای عرفه به خدای خويش عرض می )ع(حضرت سيدالشهداء
د ای رسيدنآن خدايی كه بيرون راندی اغيار را از قلوب دوستانت، ايشان به مرحله

كردند. ای ند و تكيه نمیبردداشتند و به غير تو پناه نمیكه جز ترا دوست نمی
ا عظمت بخدائی كه چشانيدی شيرينی انس را به دوستانت، ايشان در برابر بارگاه 

 داشتند.ايستادند، در حالی كه مهر درونی خود را اظهار میتو می
فرمايد: چون دوستی خدا باطن بنده را نورانی نيز می )ع(حضرت صادق

سازد. دارندة چنين يادی جز ياد او تهی میكننده و هر  كرد، وی را از هر مشغول
 ترين مردمان است.محبت از حيث باطن، خالص

حبی االمكان در اتيان اعمال مستسالك بايد در طريق نيل به كمال، حتی
 )ع(یبكوشد و حظ ايمانی خود را از آن عمل بدست آرد، چه به فرموده مولی عل

عمال بايد در سير خود از اتيان اشود. پس سالك ايمان كامل از عمل متولد می
 مستحبی دريغ ننمايد.
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بديهی است اگر سالك پس از اداء فرائض، در انجام اعمال مستحبی 
نمايد، مسامحت و مساهلت ورزد، به كمال نرسد؛ چنان كه در انفاق مال مجاهده ن

 ارد.ايمان او ناقص شده و اين نقص، او را از ارتقاء به مقام باالتر باز د
ثاًل مالك است كه به هر عضوی از اعضاء، حظ ايمانی آن را برساند. بر س

ب مودن قلقلب را كه امير وجود انسان است به ذكر و فكر مشغول دارد. ذكر، ياد ن
 دادن قلب است به آيات است اسماء و صفات الهی را، و فكْر توجه و حركت

مل از عب از اين دو آفاقيه و انفسيه و تأمل و مداّقه در صنع و سير آنها؛ قل
 گردد.سرچشمة ايمان سيراب می

 كند و انوار خدائی را در مظاهر عالمسالك سير در وحدت و كثرت می
ی كه كماالت كند، و بنابر درجة ساميه ازامكان و كثرات ملكيه و ملكوتيه مشاهده می

 دارد، قوانين ملك و ملكوت را مرعی دارد.
او  وصًا نسبت به باريتعالی و خلفاءسالك بايد در همه حال ادب را خص

د ادب را فرقی است با محبت. ادب آن است كه سالك توجه به خو رعايت كند.
زند. نموده تا از حريم خويش تجاوز ننموده و اعمال خالف عبوديت از او سر ن
الم عچه، ممكن نسبت به واجب، حد و حريم دارد و الزمة ادب، رعايت مقتضيات 

 كثرت است.
ادب به محبت مانند حرام است به واجب، زيرا سالك در اتيان نسبت 

كه  واجب توجه به سوی محبوب دارد و در اجتناب از حرام، توجه به حريم خود
 امكانی خود خارج شود. مبادا از حدود

ست بنابراين ادب، توجه به حدود امكانی خويش است و محبت، انجذابی ا
كثرت انبساط است كه اگر از حد  به سوی محبوب. الزمة عدم رعايت ادب،

 بگذرد، مطلوب نخواهد بود.
و را سالك بايد تمام  اغراض مادی خود را به خاك نسيان سپارد، زيرا ا

 را ترك اراده و نيتی جز خواست خدا و راه حق نيست. عارفی گويد: روز اول دنيا
هارم ز چكردم، روز دوم عقبی را ترك نمودم، روز سوم از ماسوای حق گذشتم. رو

 «.ُاريُد َاْن ال ُاريَد»گفتم: « ماُتريُد؟»پرسيدند: 
 

 
در بين صفوف متعدد در پيشگاه الهی، صفی كه بر تمام صفوف مقدم است 
و بيش از همه به حد كمال مورد توجه و نظر خاص موالی ازلی است، صف 
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بتش به ـحق نشود و مـه فردی عاشق حـن نيست كـعاشقان جمال حق است. ممك
 مال نباشد، و در صف اول قرار گيرد.ـد كـپروردگار در ح

گند صف عاشقان الهی را منزلتی است عجيب كه پروردگار متعال به آن سو
فرد  كند. به محض استماع سوگند پروردگار به صف صابران و عاشقان، هرياد می

بودم، كند كه ايكاش من هم در صف عاشقان عارف و سالك طريق حق آرزو می
ع چه منتهای آرزوی عارف اين است كه به حد اعلی مورد توجه خاص الهی واق

 گردد.
سوگند خداوند تبارك و تعالی به صف عاشقان و صابران، مخصوص به 

ی نيز ی و معنزمان و مكان معينی نيست, و نه تنها تا انقراض عالم بلكه در عالم عقب
 هست.

 قبول رنج و مصائب و دلگرفتن در صف عاشقان حق،  الزمة قرار
عاهات  سوختگی عشق الهی است. در دنيا انواع و اقسام مصائب و باليا و آفات و

سوختگی، به  سوختگی وجود دارد، ليكن هيچ درد و رنج و دل و درد و رنج و دل
ای شدت و وسعت درد و رنج عاشق نيست. در واقع، درد و رنج عشق، تنها عطيه

تواند شود. هركسی نمیها از سوی حق اهدا مین انساناست كه برای تكامل جا
نی ر عارفااين مراحل را سير كند و آفات و بليات و درد و رنج را تحمل نمايد، مگ

ه كاند. آنجاست كه در اثر كمال توفيق و حمايت الهی به اعلی مرتبه صبر نايل شده
 وران كند.ف كمال محبت عشق عاشق

مصنوعی شد و آنچه عمومی بود، خصوصی متأسفانه آنچه حقيقی بود، 
ق ای تحقيجگرديد. مرشدها بسيارند و در ميان آنها ابدال و اقطاب كذايی فراوان. 

ا را تقليد گرفت و سجاده پرهيزكاری، مسند رياست شد و خدمت به نوع، تنه
د بهتر ارادت و خدمت به راهنمای گمراه شد. به جای اين كه مردم از آنچه بودن

كه  تابد و هرر چاه موهومات فرو رفتند. اما خورشيد حقيقت هميشه میگردند، د
تر شود. اين رخ به او نمود، روشن شود و هرچه به او نزديكتر گردد، روشن

ه او تابد و كسی كه از هرسو بجا و به هرسو می خورشيد را جهت نيست، به همه
 بيند.يابد و میرخ نمود، می

حت تن الهی مانند آفتاب، تمام موجودات را انوار عشق صابران و عاشقا
بيعت طرسد كه تمام اسرار دهد. درك عاشقان الهی به آنجا میاشعه خود قرار می

كشاكش  . آری عاشقان حق درماندبر آنان عيان شده و چيزی بر ايشان پوشيده نمی
گردد، مشكالت و حل مسائل به محض توجه، اسرار طبيعت برای آنان فاش می

 آيند.در آن موقع ذرات عالم با آنان به مقام تكلم برمیحتی 
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ارد. دهر فرقه و گروهی متناسب با كيفيت عشق خود، نوعی پرواز و معراج 
ق ح، آن عاشق اول است. از جانب )ص(مسلمًا كمال آن، معراج حضرت رسول اكرم

و تعالی به آن بزرگوار خطاب شد كه تو عيسای زمانی، تو موسای دورانی، ت
ر ق نيز دسليمان اوليائی، تو حبيب منی، تو  داعی و محبوب منی. عاشقان واقعی ح

اه شنوند كه اينها محبوبين درگای همان ندا را به گوش دل میمرتبه و درجه
 اند.الهی

مود، نتوان در آن ادراك و مشاهده تنها جائی كه معانی همه حقايق را می
حركت كرد و كمال توجه را بدان  سوی چنان قلبی قلب قوی است. بايد به

 معطوف داشت؛ قلبی كه عرش معّلی و نشيمنگاه حق است.
تعالی  بجز عاشق حق، كيست كه بتواند دارای قلب قوی و نشيمنگاه حق

 بوده و مدام در حال ذكر و صلوه باشد؟ عاشق حق به محض مراجعه به همان
ی نمايد، جمال خدائشاهده میشنود و مظاهر اسماء او را مقلب، آواز محبوب را می

شنود. قلب قوی بيند كه در آن قلب قوی ساكن است و ندای لطيف او را میرا می
 را محدوديتی نيست، چنين قلبی به علت عدم محدوديت، منبع سعادت و سرور

ور باشد و از قدرت و سربند نمیمعنوی و جاودانی است و به چيزی جز حق پای
 شود.میمعنوی آن چيزی كاسته ن

نيز  كه ذات احديت را آغاز و انجامی نيست، چنين عشقی و قلبی را چنان
انند منهايت متصل است و دارندة اين قلب نهايتی نيست، چرا كه دل عاشق به بی

ز افرستد و فيض خود را بخش خود را به هركسی می نعمت آفتاب، انوار زندگی
 كند و همگان از نور الهیمیدشمن بدسرشت هم مضايقه ن پست و زشت حتی از

شوند. آری اين جوشش و بخشش دائمی از بارزترين خصوصيات ياب می او فيض
 های عاشقان حق است.دل

ش در واقع جهان و هرچه در آن است از نفخه عشق آشكار شده و در آغو
ست، ارود. قلب قوی دارای معانی همه حقايق عشق پرورش يافته و راه تكامل می

يق را نان، حقاآه خواهان سعادتند بايد صاحبان چنين قلبی را بيابند و از كالم ك آنان
 اخذ نمايند كه حقيقت امور را از افراد مادی نتوان يافت.

 
 

اكی پكمال  بامدارج نقصان و كمال بسيار است، ولی بايد دانست كه تنها 
و را ااين ميدان باشد، توان به كمال سعادت رسيد. هركسی خواهد كه مرد دل می

 همت و حوصله و استقامت الزم است.
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حصول كمال در اعمال، ممكن نيست مگر به عشق و هر ترقی و عروجی 
 كه هست، به وسيله احساس عشق است. اگر اين احساس در بشر نبود، حيوانی

 وانی بهشد. پس ترقی و كمال بشر از عالم حيبيش نبود و از هيچ حقيقت آگاه نمی
صال وواسطة عشق است. عشق وسيلة  م بشر و از عالم بشر به عالم ملكوت بهعال

ان ان رايگشود، و اين گوهر گرانمايه در بازار جو نزديكی به معشوق ازل و ابد می
ا تحت رايد او است. البته در اين راه نبايد نفس حيوانی را از كار برانداخت، بلكه ب

 فرمان نفس قدسی درآورد.
َفال َو فی َاْنُفِسُكْم اَ »ت حاصل نشود مگر به خودشناسی كمال موفقي

كنيد؟ نمی نگريد و بصيرت پيداآيا در نفس، يعنی در حقيقت خود نمی«: ُتْبِصُروَن
 كنيد.شما اگرچه ذره هستيد ولی از من هستيد و به من بازگشت می

مكن نيست، مستدالل ا با« َاهلُل ُنوُر السَّمواِت َواْلَاْرضِ »بردن به مفهوم آيه  پی
ر دو باين حقيقت را هركسی بايد به ديده دل پاك خود مشاهده نمايد. چه، علم 

به  قسم است: علم به عالم طبيعت و علم به عالم ماوراء طبيعت. علم نخستين
ه صفای وسيله عقل حاصل شود، و دومی ب استدالل و مطالعه و آزمايش و تجربه به

، به گری كشش است. آنچه به ديدة دل مشاهده گردددل. در اولی، كوشش و در دي
 زبان شرح نتوان داد مگر به اشارت.

د شوند و هركسی به اندازة استعداد خوحسن و عشق از يكديگر جدا نمی
ن از آن برخوردار است. از افراد بشر بعضی حسن را در صنعت و گل و رياحي

برند، یموصيف حسن آنها بسر ظاهر دلبستگی پيدا كرده و عمری در ت بينند و بهمی
ای در آنها و بعضی در جستجو هستند كه چگونه اين عناصر مركب شده و چه قوه

سازد. البته باشد كه گاهی ذرات را به هم وصل و گاهی آنها را از هم جدا میمی
ست كه همة اينها حسن است و زيبائی، ليكن جزئی از زيبائی مطلق هستند، اين ا

داند زيبای مطلق گردد، زيرا كه میها عاشق میالق اين زيبائیعارف كامل به خ
َلْن »كه  ينا، با «َربِّ َاِرنی»كند اوست. از اينرو عاشق، معشوق را نديده خطاب می

جلی كرده تكه معشوق در جهان تن  ايستد تا اينشنود، باز از تقاضا نمیمی« َترانی
ز ااشق از كمال استغراق و محويت سازد و عو جالل او جهان تن را نابود می

تر و رود و چون به حالت طبيعی باز آيد، عشق و ايمان او خالصهوش می
 گردد.استوارتر می

حسن، عشق را پديد آَوَرد و عشْق انهماك  و انهماك فراموشی از جزئيات. 
ها ترتيب داده كه اسالم برای جويندگان حقيقت مقاماتی تعيين كرده و رياضت
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ند از: توبه، ورع، زهد، صبر، توكل، رضا و تسليم. الزمة اين امور فكر و عمل عبارت
 رساند.دهد كه سالك را به كمال سعادت میاست و در آنها احوالی روی می

دل و  ترين محرك ارادة عاليه، همانا عشق خدائی است. عارفان بيناقوی
ای از آتش ت، شرارهمردان طريق حق و واصالن بزم فضيلت و مقيمان ديار حقيق

بخش  نای از اين بادة جاای و يا قطرهاين عشق در كانون دل داشته، تنها جرعه
 اند.نوشيده و سرمست شده

ايگزين اين همان عشق خدائی است كه در دل همه انبياء و اولياء و عرفا ج
 یست، ولاشده و به تجلی درآمده و از زبان همه ايشان گويا و پرتوافشان گرديده 

نرو برای شنيدن اين ندای ملكوتی، داشتن گوش شنوای دل شرط شده است. از اي
مود. چه توان تعبير و تفسير نكه شايد و بايد با كلمات نمی عشق خدائی را چنان

الم عزبان و كلمات آن، تعلق به عالم ماده و صورت دارد، ولی عشق خدائی از 
 وانند.توصيف حال و صفات عشق نات مجرد الهوتی است. بنابراين زبان و بيان از

كسی كه در زندگی از دريچه عشق نگاهی نكرده و به حريم آن داخل 
 دل نگشته است، اگر همه سوز و گدازها و درد و نيازها ونشده و عاشق بی

 ز هم ازترين دلباختگان جهان بشنود، باهای عشق را از زبان آتشفشان شوريدهذوق
 رد.ب نخواهدماهيت عشق بوئی 

ز آتش ای از پر خود را در شعله شمع نسوزاند، از سوآری تا پروانه گوشه
شمع  نشده و خبری نتواند آورد، اما آتش عشق خدائی قابل قياس با شعله آگاه

و  جهانی و عشق انسانی نيست. سوز درون عاشق خدائی را كسی داند كه همدرد
توان از ح داد؟ و چگونه میتوان عشق را شردرد عشق چگونه میسوز باشد، بیهم

نی توان حاالت درونی و اسرار نهاخبری، خبری باز آورد، و چسان میعالم بی
 عاشقی را تفسير و تعبير نمود؟

ی، يه مجازاند عشق ديدة مرد را نابينا كند، اين تعبير و تشبدر َمَثل گفته
ديدن  حقيقت بزرگی در بر دارد. بدين معنی كه عشق ديدة مرد عاشق را از

 پوشاند. آری مرد دلباخته جز جمال محبوبچيزهای ديگر جز محبوب خويش می
ردة چنان پ نبيند و جز آواز او نشنود، او هرچه بيند و شنود همه معشوق بيند. عشق

خبر كشد و از همه حادثات و موجودات عالم بیخودی پيش چشم او میبی
ست و هرچه هست در نظرش سازد كه گوئی جز محبوب او در جهان چيزی نيمی

 ای بلكه وجودی ندارد.رونقی و ارزشی و جلوه
از اينرو عاشق آشفته بدون عطف نظر و توجه به پيش و پس و راست و 

كند و به زور سرپنجه عشق، همه چپ، همه مقصد و مقصود خويش را تعقيب می
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هان به شكند. برای چنين عاشق، درد و رنجی در جها و موانع را میقدرت سختی
های راه عشق در پاره جز دوری و جدائی از معشوق خويش پيدا نيست. سنگ

گردند، و تيرهای نگاه سرزنش و های گل نرم میزيرپای شوق و ذوق او مانند برگ
دهند، مانند اشعه آفتاب مالمت مردم كه دل آتشين او را هدف آماج خود قرار می

آميز مردم  د. سخنان درشت و حقارتشونبخش ديده می كننده و زندگی نوازش
شناسد و نه يأس، نه نوميدی و نه خطر. در دل او اثر ندارد، زيرا كه او نه ترس می

عقل در مقابل قدرت عشق خط بطالن برخود كشد چه، در دفتر عشق باب خرد 
 نيست و كسی كه از مرحلة عقل نگذشته راه به بارگاه عشق ندارد.

 
ان ين بخشش ايزدی، عقل يا قوه تميز است كه بشر با آن از حيوتربزرگ

از ـشوند و از حركت بالشی میـضای تن فرسوده و متـشود. اعیـممتاز م
تر تر و روشنناپذير است، هرچه كار كند شفافخستگیايستند، ولی عقل می
 گردد.می

. ای سرزده كه نامحدود استعقل اگرچه محدود است ولی از سرچشمه
گردد و تر میتر شود، قوة عقل او افزونهرچه بشر به آن سرچشمه نزديك بنابراين

ی را دهد تا هدف خويش را دريابد. بشر تا مراحلبه سير معنوی خويش ادامه می
ا در ساله ر خواهد مسافت چندسير نكند به هدف نرسد، ليكن او شتاب دارد و می

 زمان كمی بپيمايد.

 وبا حس و خيال و وهم آميختگی دارد، محسوسات  در ابتدا عقل انسان
ت تخيالت با معقوالت آميخته است. چنين عقلی را توان درك و مشاهدة حقيق

شوند و نيست، لكن در اثر تزكيه و تهذيب نفس، اين مخلوطات از يكديگر جدا می
 يابند.هر كدام حسابی جداگانه می

كند و او ادراك محسوسات میشود؛ در آغاز ادراك انسان تدريجًا كامل می
كلی بعد از آن تخيل و پس از آن تفكر و سپس درك معقوالت. ولی عارف كامل ش

 مقدمات را كه ديگران به استدالل و استقراِء جزئيات و تجريد محسوسات و ترتيب
كند؛ به عبارت بودن فكر معلوم می كنند، به صفای ذهن و روشنو تجربه معلوم می

 گردد.ضمير روشن او القاء می ديگر حقيقت به
برد. او حقيقت اشياء را عارف كامل غالبًا از معقوالت به محسوسات پی می

اندازد و فكر به تخيل و تخيل به كند و عقل به فكر اثر میبه وسيله عقل درك می
گردد. پس حكيم يافته محسوس می حس، و در نتيجه مفهوم عقالنی تجسم
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از محسوسات به معقوالت پی برد، ولی عارف كامل غالبًا  خواهد به وسيله عقلمی
 شود.از معقوالت به محسوسات متوجه می

وقتی عقل ظاهری در اثر تفكر و تزكيه از مقهوريت وهم و خيال و 
ند و تواند حقايق را درك كاحساس آزاد گرديد و استقالل خود را بازيافت، می

 مبدل به عشق يا عقل باطنی گردد.
 منزلة چراغ كوچكی است كه قدمی بدايت حال، عقل انسانی بهآری در 

تر از تر و عالیكند، تصور نبود چراغی روشنچند از راه  طوالنی او را روشن می
ها روشن تر كه راه زندگی را فرسنگآن، غايت نادانی است. آن چراغ بزرگ

 معرفت و نمايد، عقل پاك خدايی است. اين همان قوة فعال و برق سيال ومی
آن  عشق است كه بدون حواس بدنی و قوای ادراكی دماغی, حقيقت را با تماميت

عنوی و ميابد. اين همان عشق و بدون احتياج به استدالل و استنتاج منطقی در می
مطلق،  خدايی است كه مانند چراغ پرنوری در دل جا گرفته و از پرتو جمال جميل

 تابان و فروزان است.
ر از ادراك حقيقت عشق، محجوب است. عقل را قوت ديد ديدة عقل ظاه

ست در عشق نباشد، زيرا عشق در مقامی ماوراء عقل قرار دارد. عشق دّری ا نور
ضا كند، اما عقل در ساحل دريای قصدف جان نهان، جان در دريای قضا غوص می

تب عقل كه استاد مكمتوقف است و از خوف نهنگان بال نتواند قدم پيش نهد. 
ه بمعاش و معاد است، چون به اين مكتب قدم نهد به آموختن ابجد عشق الهی 

 كارش آرند.

ور كه طاند، آنان را نابودی و هالكتی نيست. همان عاشقان حق هميشه زنده
ه ی است كتن زنده به جان، و جان زنده به جانان است، مسلمًا وقتی جان را نابود

 ل است.ارتباط عاشقان حق از جانان، محاارتباط او از جانان قطع گردد، و قطع 
و، هم دان كه تببرخوان، و « ِانَّ اهلَل َجميٌل ُيِحبُّ اْلَجمالَ »عارفا! حديث 

مده و پديد آتدر « َخَلَق اهلُل آَدَم َعلی ُصوَرِتِه»محبی و هم محبوب. و چون سّر 
ند. بياست، از طرفی محبوبی، پس روا باشد كه عاشق در خود نگرد و معشوق را 

در اين جا است كه تعدد برخيزد، عاشق و معشوق و عشق يكی گردد. عاشق 
توان  جمال معشوق در عشق بيند، زيرا كمال جمال معشوق را تنها در آئينه عشق

 ديد.
پر يكی از صفات خاص عشق اين است كه همه را بدون استثناء در زير شه

نند جا و پناه دهد و ما انتهای نوازش خودرأفت خود جمع كند، و در سينة بی
 مادری مهربان، فرزندان بشر را در آغوش شفقت با شير محبت بپرورد.
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 نزديك، شناسد و نه بلندی، نه شاه و نه گدا، نه دور و نهعشق نه پستی می
ناه بال جهانگير او پ نه خاور و نه باختر و نه زمين و نه آسمان؛ همه در زير شه

مة دريغ و گستردة حقيقت اويند. او در هخوان بی چين يابند و همه نوالهمی
ريدگان بيند، زيرا كه سرمست بادة اليزالی در همة آفآفريدگان جمال خدا را می

بجز از تجلی قدرت و حكمت او چيزی نبيند. او همان يك تأثير كلك صانع 
 كند.بيچون و همان جلوه رخسار شاهد ازلی را مشاهده می

ر جز های نوشكفته بهاای عشق بينا گردد، در غنچههركه ديده او با طوطي
ر دجلوة محبوب خويش نبيند و در ترانه مرغان جز آواز محبوب خويش نشنود. 

ب های دريای خروشان تموجات زيبائی جمال محبوسينه تاريك طوفان و در موج
ان، گها، در پرتو ستارها، در نيش خارها، در نگاه معصوم بچهرا بيند. در شكفتن گل

 وهای آفريدگان، همان يك آتش اشتياق در طلوع و غروب آفتاب و در طپش دل
 كند.افروز عشق را نظاره می همان يك پرتو جهان

آشكار است كه گرفتاران دام هوی و هوس و مبتاليان كابوس تعصب و 
نور بشر در مقابل اشعه  درك حقيقت عشق، ممكن نيست. عقل كم جهالت را

ين عكردن آن كوشيده و اين فرزانگی را  نياورده و بر خاموش آفتاب عشق تاب
های پاك را ديوانگی شمرده است. اين عقل، بسياری از صاحبان نفوس كامله و دل

 ت.اند، بر سر چوبه دار فرستاده اسكه با خون دل اين عشق را اعالم داشته

 
ارواح كامله است. در مقابل  عشق خدايی غذای حقيقی نفوس ناطقه و

شوند. در های نكوهيده نابود میپرتو جهانگير عشق، سپاه صفات مذمومه و هوس
برابر نور جهانتاب عشق، قوای حسی و عقلی و روحی و حتی وجدان 

ای هشناسی به ستارشناسی جز سايه، بود و نمودی ندارند. اگر حس وظيفهوظيفه
 آفتابی سازد، عشق خدايی مانندا چند قدم روشن میماند كه راه تاريك زندگی رمی

 كند.های تاريك هستی را مبدل به روز روشن میاست كه شب
شناسی، بلكه توانايی عشق خدايی هزاران بار بيش از قدرت حس وظيفه

ه است. كران به نفس ناطقه عطا گرديدبرتر از هر قدرتی است كه از منبع فيض بی
كس از  شناسی. هيچعشق است، نه عشق زائيدة وظيفه شناسی زائيدةحس وظيفه

تواند عاشق شود و عشق ورزد، شناسی و وجدان اخالقی نمیروی حس وظيفه
 چيز را تحمل كند. لكن به خاطر عشق هركسی موظف است همه
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دای فكند، ولی عشق ما را امر به شناسی ما را امر به خدمت میحس وظيفه
هاست ولی عشق، آزاد از شناسی تابع قيدها و شرطنمايد. حس وظيفهنفس می

ی شناسد چنان كه آفتاب براهرگونه قيد و شرطی است. عشق شرطی و قيدی نمی
طری نهد، بلكه اين كار صفت ذاتی و فدرخشيدن و پاشيدن انوار خود شرطی نمی

 اوست.
كند شناسی ديوارهای تكاليف و قيود را در اطراف ما بلند میحس وظيفه

گسلد. حس ی عشق، همه ديوارها را از ميان برداشته و همه زنجيرها را میول
نياز از شناسی توقع و تقاضای مكافات خدمت و زحمت دارد ولی عشق، بیوظيفه

بيند. هرگونه مكافات است، او سعادت و حظ خود را در اقتدار فدای نفس خود می
 را خود و خود را همهيافتگان بارگاه عشق از پرتو حقيقت وحدت، همه راه
 بتوانند خود را دشمن دارند. اين نفوس كامله همان صاحدانند، لذا نمیمی

حياء ده را اها را كيميا و هزاران قلوب مرنظرانند كه با يك نگاه، خاك وجود انسان
جسمانی  مهربانند گرچه از ديدگان ها و رهبرانكنند. ايشان شهرياران واقعی جان

 نهانند.

شناسی ما را سازد، ليكن حس وظيفهرا از هرگونه بندگی آزاد می عشق ما
ی شناسی رنگ و بوی اجبار دارد ولسازد. حس وظيفهمحدود و مقيد و بنده می

دی شور آزاگذارد زيرا كه او زادة آزادی و شهريار كعشق، خود را زير بار جبر نمی
، راه است ولی عشقشناسی اكثر اوقات با دلتنگی و خستگی هماست. حس وظيفه

 افزايد.هميشه به سرور و شوق و توانايی می
ست، شناسی را به رودی تشبيه كنيم كه همواره در جريان ااگر حس وظيفه

شناسی ما را با آب پايان. حس وظيفهعشق خدايی دريايی است خروشان و بی
 سپاری. دهد ولی عشق، با آتش جاناطاعت غسل تعميد می

 داشت و فرزند خود را از روی حسر مادری محبت نمیدمی بينديشيم اگ
انواده كرد و زندگی آن خداد، آن فرزند چه حالی پيدا میشناسی، پرورش میوظيفه

 گرفت؟چه شكلی به خود می
پاشيد و بخش خود را روی فرزندان بشر نمیاگر آفتاب عشق انوار زندگی

ربيت ر راه عشق به نجات و تهای خود را داگر پروردگان سينه عشق خدايی، جان
ه و كردند، نوع بشر در چه گرداب هولناك ظلمت و جهالت فرو رفتبشر فدا نمی

 شد؟غرق می
شناسی و اطاعت از قانون، البته برای حسن جريان امور و حس وظيفه

تأمين آسايش و امن و امان هر ملت و كشوری از ضروريات و شرط اساسی است، 
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يوة شيرين دهد كه نيروی خود را از  عشق اخذ كند. يعنی تواند مليكن وقتی می
 دهد از روی عشق و به نور عشق و برای عشق به جا آورد.هركاری را كه انجام می

های آن نظم و نظامی كه زادة ترس است، افراد بشر را به حال عروسك
نظم آورد. ولی آن اندازد و نفرت و خودخواهی و پستی و زبونی بار میچوبين می

سير  و انظباطی كه مبنی بر محبت و عشق باشد و خود را از اين مائده آسمانی
دت و زايد و مايه سعادل و با شرافت و قهرمانان فداكار می سازد، مردان شير

 نيرومندی و كاميابی جاودانی گردد.
بخش عشق، سرمای سخت عقل خودبين و يخ اگر حرارت زندگی

های شادی در كرد، غنچهگداخت و زايل نمیهای نفس خودپرست را نمیهوس
ب ند آفتاتوانستند شكفته گردند؟ بر هر صاحبدلی مانسينه افراد انسانی چگونه می

 عيان است كه گلبن شادی تنها از پرتو نور عشق سرسبز شود. رونق و جمال
ه زندگی بلكه ريشه زندگی به شادی است. پس عشق است كه زندگی را زنده نگ

ن جان آدمی را با آن شيري بخشد و كامو نهال آن را ميوة شادی میدارد می
 سازد.می

آری جهان و هرچه در اوست از نفخه عشق آفريده شده، در آغوش عشق 
واهد پيمايد و به راهنمايی عشق به درجه كمال خپرورش يافته و راه تكامل می

، عشق كه ترجمان آنتوان فرا گرفت رسيد، ليكن اين حقايق را از زبان عرفان می
 باشد تا كسی آن را از ته دل نجويد، به بارگاه قدس راه نيابد.

شر عشق اند. بايد نوع برو مردان بينادل، عشق را محور عالم شمردهاز اين
ها لتخدايی را همواره راهنمای زندگی خود قرار دهد، زيرا عشق ريشه همه فضي

ی كاروان نفوس بشری از منزل ها است. آرها و سعادتو سرچشمه همه قدرت
 سر شمار و سير آفاق و انفس، دوباره بهعشق آمده و پس از پيمودن مراحل بی

 منزل عشق برخواهد گشت.
قرب  ارواح پاك بينادالن پس از رهايی از اين خاكدان و رسيدن به مقام

محبوب و كسب استحقاق غنودن در حريم عزت در زير آتش عشق خدائی، ترك 
نگ ريك و تاند و از نو خود را به زندان تااه صفا گفته و به زمين برگشتهآن بارگ

گرداب  اند، تا گمگشتگان بيابان غفلت و جهالت را هدايت و ازتن خاكی انداخته
 بدبختی و نابينايی نجات دهند.

دل، عين شدن را در دست مردمان بی دلباختگان شاهد عشق خدايی، كشته
ها و آزار و رنج و درد را تحمل اند و انواع شكنجهردهسعادت و فيض آسمانی شم

اند تا سيرتان گرفته و به سر كشيده گويان جام شهادت را از دست ديو كرده، لبيك



  48                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

های غفلت را از پيش چشم بصيرت مگر بشر را بر سر غيرت و همت آرند و پرده
 وزند.ايشان بردارند و آتشی از عشق خدايی بر دل افسردة ايشان برافر

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

 

شان، كران و پر از گوهرهای درخانگيز و بیروح انسان اقيانوسی است موج
غير  كه ماهيت ذاتی او عشق خدايی است. قوة تفكر و تصور و اراده و وجدان و

ها ها و زمانهای اقيانوس عشقند كه در خطوط و استقامتموجمنزله  اينها، همه به
ست اآيند و قوة محركه درونی آن، عشق الهی و نيروهای مختلف به حركت در می

وس، كه ها نه خود اقيانانگيزاند. پس هيچ يك از اين موجها را برمیكه اين موج
ها جكی از اين مورو كسانی كه به يتظاهری و نمايشی است از قدرت آن. از اين

اند، دهترين محرك اراده و فعاليت انسانی شمرقوی اهميت و اصليت داده و آن را
 اند.خبر ماندهپابند جزء شده و از كل بی

ف شمارد پس مخالبعضی پندارند چون عشق، همه افراد بشر را يكسان می
ان ز ميقانون طبيعت و عدالت و حكمت است، و نيز چون مكافات و مجازات را ا

 سازد، ايشان خطا رفته و سخت دردارد، افراد بشر را سست و زبون میبرمی
 اشتباهند.

 عشق خدايی مانند شمشير دو دم است كه يك دم آن عدالت و دم ديگرش
ها دهد و به زخمها را مكافات میها و فداكاریدم شفقت، كوشش شفقت است.

و  سازد و دشمنان محبت و عدالتها را راست مینهد و دم عدالت، كجیمرهم می
ت از رساند. چون اين عشق در مكافات و مجازاامانت و صداقت را به مجازات می

دهد، آاليش خودپرستی و نفسانيت پاك است، بنابراين هركاری را كه انجام می
 باشد.مبنی بر حكمت بوده و عدالت محض می

ا بنها را دهد و تأثير آیعشق خدايی همه اضداد را با هم آشنا كرده، آشتی م
ال سازد، از اين آشتی و هماهنگی، اطمينان و آرامش و كميكديگر هماهنگ می

م و حور عالرو مردان بينادل و آگاهان اسرار آفرينش، اين عشق را مزايد. از اينمی
 اند.پيوندساز آفريدگان به آفريدگار شمرده

شود، عشق بيچاره ديده می هاهای اميد بسته و چارهآری هرجا كه همه راه
خش دهد. عشق، شفابپايان خود را نشان میكند و لطف بینمايی می خدايی قدرت

 هاست.گذار همه زخمها و مرهمهمه دردها و محرم اسرار همه دل
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است  شود، و آن ايندر اينجا پردة ديگری از اسرار اين عشق برداشته می
شود، پس عنی معرفت و اراده جدا نمیعشق خدايی هرگز از حكمت و قدرت يكه 

عشق  اين عشق را نبايد يك احساس شديد قلبی و هيجان حسی به شمار آورد و با
 بشری مقايسه كرد.

گانه يا تثليث واحدی  عشق خدايی با حكمت و قدرت، يك يگانة سه
گردند. پس هرجا عشق خدايی دهند؛ اين سه از يكديگر جدا نمیتشكيل می

قدرت خدايی نيز وجود دارد و هرجا سلطان محبت خيمه زند،  هست، حكمت و
درت فت يا قمعرفت و اراده نيز با او همراه و همدمند. ما نيز هرجا از عشق يا معر

نيم. شاهده كمگانه را نيز با ديدة دل بريم، بايد تجليات سهخدايی به تنهايی نام می
ود ود يكی از آنها بدون وجاند و تصور وجهم پيوسته گانه بهاين تجليات سه

 دوتای ديگر محال است.
ه كگانه جدا و تنها ديده شود، چنان پس هرجا يكی از صفات و قوای سه

 ن صفت ياآگردد، يقين بايد كرد كه آن در بعضی از افراد بشر نمايان می هایشراره
 قوه جنبه خدايی ندارد، بلكه يكی از تظاهرات قوای روحی بشری است.

ر هن نكته الزم است كه راه اين عشق را فيض خداوندی به روی تذكر اي
 هود را بای آفريدگان خنفسی باز گذاشته، بلكه با ندای غيبی از درون دل هر ذره

ايد كند، ولی گوش شنوای دل بسوی اين راهنمای بارگاه عزت و جالل، دعوت می
 تا آن را بشنود و با ترانه آن خود را زندة جاويدان سازد.

ايی رو نه تنها برای هر قوم و امتی، بلكه برای هر نفسی راهنماز اين
دن كند و از خوانبرانگيخته شده است. اين راهنمای باوفا كه هرگز ما را ترك نمی

شيمن نشود، در درون خود ما يعنی در كانون دل ما ما به شاهراه عشق خسته نمی
 دارد.

ه كه در كرده و تعلق بر اين گرفتبا وجود اين عنايت خداوندی چنين اقتضا 
 ن بههر عصری از ميان نفوس كامله، يكی را برای هدايت و تربيت و دعوت ايشا

وق ذبيند كه همة آفريدگان از پی آن انگيزاند. عاشق خدايی میسوی عشق برمی
ن نند. ايريزد، دوان و جوياپايان كه از سينة مادر ازلی فرو میجاودان عشق و بی

ين عمله صاحبدالنی هستند كه خود از بادة عشق خدايی سرمستند و در نفوس كا
زنند: ای نانموده بين خود فرياد می سرمستی از اين بادة وحدت، از ته دل جهان

 ای.ام تو نمودار بودهرخ، در هرچه ديده
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 اهریظكه هريك از حواس ميان ُمدِرك و ُمدَرك بايد مناسبتی باشد، چنان
ها گو چشم صور و رنكند، مثاًل گوش آوازها را در خور شأن خود را ادراك می

ق ونی عاشكند. اگرچه راز و سّر دررا، امور معنوی را هم ُمدِركات معنوی درك می
كند، بلكه گر  است، لكن حواس ظاهری آن را ادراك نمیدر قول و فعل او جلوه

 ها مجرد است.ست كه از آاليشواسطه قلب پاك و ضميری ا شناسايی آن به
تواند حاالت حال مغلوب عشق است و به هيچ روی نمی عاشق به همه

ای است از خود را وصف نمايد، هرچند به ظاهر سخن به تفصيل گويد، ولی قطره
 ديده و هجران رسد. آری فراقكه واجد آن احوال نشده به كنه آن نمی دريا. كسی
 گذرد.شق مهجور چه میداند كه بر عاكشيده می

كه ترين وسايل تهذيب نفس و تصفيه باطن، عشق است. چنانيكی از مهم
جود وسوزاند، آتش عشق نيز آرزوهای نفسانی را در همه چيز را در خود می آتش

نوار برد و دل وی را برای قبول واردات غيبی و اسوزاند و از بين میعارف می
 سازد.حقيقی آماده می

سوزاند آتش سوزانی است كه صفات خدايی و رحمانی را می آتش نفس،
سوزاند و محو و آتش عشق خدايی، آتشی است كه صفات غيرخدايی را می

 كند.می
ن تا خود نشده، راز درونی عاشق را كی داند؟ بنابرايتا كسی عاشق و بی

سّر د، طالب، ضمير خود را از نقوش اوهام و تلقينات و علوم ظاهری پاك نگردان
 عشق را در نخواهد يافت.

ذات لدر نظر اهل دنيا و مجاز، مقصود از زندگی، تمتع و برخورداری از 
دنيوی است، ولی از ديدة عاشق، مقصود از زندگی وصول معشوق است و 

ای هحصول مقصود، زندگی ارزشی ندارد. بنابراين عمر و امتداد حيات، وسيلبی
 رض حاصل گردد و مقصود در كنار شود،است برای رسيدن به معشوق، و چون غ

 از فوت وقت و گذشت روزگار هراس نيست.
اشق دانيم كه ماهی زنده به آب است و جز در آب نتواند زيست. آری عمی

گيرد و زنده به عشق است، زيرا كه مايه حيات او عشق است و از عشق مدد می
 دهد.جان را با عشق نيرو می

كام و در طلب مزيد است. چون حسن تشنهعاشق در نهايات وصال، باز 
معشوق مطلق را نهايتی نيست، از اين جهت سوز و گداز عاشقان راه حقيقت، 

انگيزد، نشاند بلكه بر میكه آب دريا تشنگی را فرو نمی پذيرد. چنانپايان نمی
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تر گردد و مراتب تر رود، مشتاقكام است و هرچه پيشعاشق نيز هميشه تشنه
تر سازد و هر مرتبه از مراتب وصول به تناسب درجة را گرم تر و تشنهوصول او 

 تر گرداند.خود، كمال و ظرفيت او را تمام
ه كدانيم كه راه رياضت و سلوك بس دور است. بزرگان، طريق عشق را می

د و سپرند، بر طريق زّهاعاشقان به بهای شوق و به نيروی مستی عشق درهم می
 دهند.می اسباب معاملت ترجيح

ات االختيار است و از خود اختياری ندارد، تمام حرك چون عاشق مسلوب
او از عشق است و ايشان چنان تشنه شوقند كه اگر آب هفت دريای عشق را 

 ت ند و دسدل در اين راه خسته نگرداند. مردان گشادهبياشامند، گويی لب تر نكرده
 از طلب زالل معرفت فرو نكشند.

ای نوشت كه چه گويی درباره شخصی شخصی به عارفی نامهنقل است كه 
كه قدحی شراب خورد و مست ازل و ابد شد؟ در جواب نوشت من آن ندانم، 

كشد ر میروز دريای ازل و ابد سلكن آن دانم كه در اينجا مردی است كه در شبانه
 زند!می« َهْل ِمْن َمزيد  »و نعرة 

ر دارد كه پای ثبات استوا ت است. آنراه طلب، دراز و سراپا آفت و محافظ
ساند و خود نلرزد، ممكن است كه اين راه را به سر ر و به هر بادی چون بيد بر

ر اولين توش و توان و نابردبار د طاقت و بیدامن مقصود بدست آرد. اما مردم كم
 كردن و جفا آری الزم است در اين راه وفاقدم فرومانند و هرگز به مراد نرسند. 

 كشيدن.
عشق سبب تبديل اخالق است و اثر آن در تبديل اوصاف، قابل انكار 

كه ، چناننيست. اين تأثير در عشق به حقيقت و مردان معنوی نيز قابل انكار نيست
ی دانند. تا كسهر خوشی و كاميابی، حتی سعادت ابدی را بسته به معشوق می

 نه عاشق.باز است مرادات خود را مظهر معشوق نسازد، هوس
كه حسنش  گاهی عشق آب و گل نيز سبب تغيير اخالق گردد با آن

ناپايدار و در معرض زوال است، پس درنگر كه عشق معانی و صور غيبی و 
 كند.ها می معشوق ازلی با جان عاشقان چه كرده و چه

ت، راه طلب دور و دراز و پيچاپيچ است و اصالح اخالق به طريق معامل
عظيم با نوك سوزن است. در اين طريق هزاران خطر و حجاب چون كندن كوه 

 است و اگر راه حق صعوبتی دارد، عشق آن را هموارتر سازد.
االختيار است و در عدم اختيار، او مردة  كه ذكر شد، عاشق مسلوب چنان

بيجان را ماند. از اين جهت كه زندگی عاشق قائم به معشوق است و از وی مدد 
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كند، پس در حقيقت زنده، معشوق است و او هيچ نيست، يه میگيرد و تغذمی
 هرچه هست معشوق است.

نهايت است، اين است كه عشق، اسطرالب اسرار الهی است. عشق بی
ی از هرگز در عبارت نگنجد و تعريف و وصف، محيط به او نشود، زيرا هر تعبير

معنی محدود كند. چون معنايی و صورتی كه در ذهن محدود است، حكايت می
شق عنباشد، قابل تعبير نخواهد بود، چون عشق را حدودی نيست پس عشق را به 

 بايد شناخت.
 پذيرد. رنگ است و از عاشق در مقام ظهور رنگ میعشق در حد ذات بی

ز ااگر لطف و عنايت معشوق نباشد، وصول به مقام معرفت ميسر نگردد و آنچه 
 از فيض معشوق است. شود،حقايق بردل محب صادق وارد می

اگر در مقام عشق بوی معرفت كه مقتضی هوشياری است، به وی نرسد 
 گردد كه نه خودعاشق راه به جايی َنَبرد. عاشق چنان مستغرق در جلوة جمال می

خودی و هشياری، شناسد و نه ديگری را، پس در هر دو حالت يعنی بیرا می
 اختيار عاشق در دست معشوق است.

ودار آئينه را دارد كه حاالت و درجات استعداد عاشق در آن نمعشق حكم 
ت و گردد، همانند صور محسوسات در آئينه حسی. اگر گوييم عاشق آئينه قدرمی

 ايم.تصرف و جلوة جمال معشوق است، خالف نگفته
 عشق را صفت حق و لطيفه انسانيت و ميزان سالمت عقل و حس و وسيله

 اند. عشق، روح را لطيف، قلب را پاك وشمرده تهذيب اخالق و تصفيه باطن
 نمايد.مستعد كشف و حصول معرفت می

 كشاند، زيرا خاصيت عشق آنعشق، سرانجام انسان را به سوی كمال می
يز نمايد، تنها يك چاست كه همه آرزوها و آمال را تبديل به يك آرزو و منظور می

 برد.از بين می سازد و آئين دو قبلگی و شرك رارا قبله دل می
عشق كيميای تبديل كثرت به وحدت است. آتشی است كه بنياد دوئی و 

رهاند. عشق پرستی میسوزاند. عشق حالتی است كه عاشق را از هویشرك را می
 و مواج ترين راه وصال است. عشق حقيقتی است سّيالنردبان كمال انسانی و كوتاه

 ناپذير.توقف و درنگو بی
اره نياورده و همو يچ مقامی در مدارج قرب و كمال سر فروعارفان به ه

و  كه ديدار معشوق برای عاشق پاسخگوی هر سؤالیچنانخواهان زيادت هستند. 
حالت  ی كامل و مرد خدا نيز به طالب همينگشاينده هر دشواری است، ديدار ولّ 

 را دارد.
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 بازگويندةرو ترجمان و ی كامل مشرف است بر خواطر سالك، از اينولّ 
ی اه را برگشايد و مشكالت را به روی او می قاشرا اسرار ضمير او تواند بود. دِر

 دارد.قيل و قال از پيش پای او برمی
االت و كليه اعمال و حركات خارجی از گفتار و كردار، منبعث است از انفع

ت رو ولی كامل و مرد خدای دوربين، از اعمال و حركااحوال درونی، از اين
ركت كه طبيب حاذق از ح تواند كيفيات روحی انسان را بشناسد؛ چنانخارجی می

 م اـرض و شهر و نـه تشخيص مـا و اشخاص بـكردن نام شهرهه وقت يادـنبض، ب
 برد.معشوق راه می

كند، در غير عقل هر چيزی را به نحوی از انحاء مشخص نموده ادراك می
يست عشق آن معنی است كه محدود به حدی نتواند آن را دريابد. اين صورت نمی

اه تنها ر و بيرون از ادراك عقل است و ُكِمْيت عقل در راه معرفت ذاْت لنگ است؛
 معرفت، عشق است.

در شب قدر فرشتگان رحمت الهی مأمورند از عالم ملكوتی به عالم 
 سانندبر تعالی را اول به حضور عاشقان الهی ناسوتی نازل شده و سالم و درود حق

 و سپس به ساير بندگان.
ی گرچه بسياری را ادعای عشق خدايی است، لكن اثری از آثار عشق اله

هايی انهشود. اما عاشق حقيقی حق را آثار و نشدر اعمال و احوالشان مشاهده نمی
كردن جان و  است كه از اعمال و حركاتش هويداست، از جمله همواره آماده فدا

 ه معشوق خود است.مال و هستی خود در را
 منشأ آن، قوة الهوتی و جاذبهو عشق الهی، كمال محبت روحانی است 

ين سوی عالم قدس حركت كرده و در اثر ا الهی است كه توسط آن دل انسان به
كند. جاذبه، از اتصال روحانی و حصول و وصول علوم حكمتی ادراك لذت می

به محبوب خويش ارشاد  چنين عشق و جاذبه، چراغ هدايتی است كه محب را
كوشد خود را به او متصل كند. چه هر فرعی طالب اصل خويش است و میمی

 گرداند و نواقص خود را با او به كمال رساند.
 فرمايد: من گنج نهانی بودم،خدای تبارك و تعالی در حديث قدسی می

 تواند بهمینانسان را آفريدم تا آن گنج را دريابد و مرا شناسد. بدون عشق، انسان 
. سوی خدا رهسپار گردد و آن گنج را دريابد. شرط معرفت به خدا، عشق است

الم عای است از تجلی جمال ابديت كه بر عشق، نوری است از انوار الهی، جلوه
 تابد.قلوب عشاق می
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ل  معيار انسانيت، محبت انسان به خداست و شدت اين محبت، مراتب كما
عشق  . بايد دانست كه عشق و محبت حضرات اولياء همانسازدانسان را معلوم می

 خداست. عاشقان اولياء حق، عاشقان حقند.
كلی از دل  عشق حق نوری است كه خار و خس ظلمت طبيعت را به

وانند ـتیگرداند. افرادی مانند زرناب او را خالص میـسازد و من میـكانسان ريشه
امر و بكوشند و به تمام معنا تسليم اوراه عشق را طی كنند كه در تهذيب نفس 

 احكام الهی گردند.
 

 
كه آفتاب،  برای اثبات هرچيزی دليلی بهتر از وجود آن نيست، چنان

ه بظهورش دليل وجود اوست. بنابراين هرگاه عشق در دل تحقق يابد، احتياج 
دل از  استدالل عشق و آثارش نيست، در اين صورت حديث عشق و عاشقی را

د، شنود. پس بايد به سوی اصل رفت و در فرع و سايه گرفتار نشزبان عشق می
اموش اند كه اصل و حقيقت را فرزيرا اصحاب استدالل آن قدر در اثر فرو رفته

 اند.كرده
دوام عشق و هر خواهشی مرتبط است به دوام مطلوب و معشوق. پس 

پذير است و اين نوعی والپايند، زعشق به آب و رنگ و حسن صورت كه نمی
 هوسرانی است نه عشق، كه عاقبت به رسوايی و ننگ و بدنامی كشد.

شن عاقبت عشقی كه از رنگ خيزد، رسوايی و ننگ است، زيرا سرانجام رو
حقيقت  گردد كه متظاهر بوده و بويی از حقيقت نبرده است. منظور از عشق، درمی

پذيرد. عشق خود به خود زوال می كه معشوق بميرد،حصول مراد است، هنگامی
ز كه عزيز و محبوب بوده وقتی كه روح ا بينيم كسیكه به چشم خود می چنان

ه تنش خارج گرديد، همت خويشان و دوستانش متوجه آن است كه هرچه زودتر ب
 زنده و شود كه عشق بهخاكش سپارند و از نظر دور دارند. از اين نكته معلوم می

ا بگيرد زيرا كه عشق، سّر حيات و سرچشمه زندگی است و عشق زندگی تعلق می
دار مرده و مردگی سازگار نيست و اگر وقتی به غلط به مرده تعلق گيرد، پاي

 نخواهد ماند.
يابد كه از جانب معشوق، انعكاس عملی و يا رد اصواًل عشق وقتی دوام می

در غير اين صورت فعلی خواه به صورت لطف باشد يا در لباس قهر ظاهر شود، 
گردد. بنابراين عشق به مرده كه انعكاس عمل از وی ممكن نيست، عشق زايل می
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ماند مگر اولياء كه ايشان در حقيقت، زندگانند و عشق بر آنان در معنا پايدار نمی
 عشق به خداست.

عل فای در مقابل قول و عشق زنده هر روز در افزايش است و از هر زنده
از وز و گدكند، مثاًل سرسد كه در عمل عاشق تأثير میی به ظهور میفرد ديگر، آثار

آورد كه مهيج طلب و خواهش و التماس عاشق، انعكاسی در معشوق پديد می
 عاشق است.

نی از كند كه در عاشق هيجاای ديگر ظهور میاز زنده هر آنی اثری و جلوه
 ور نازی ههی تعبيری و برای انگيزد تا از هر نگاآفريند و جنبشی تازه برمینو می

 رسد تا یها مدد پياپی مق از آن جلوهـه لشگريان عشـانديشد و بطنازی تفصيلی می
 كشور دل يكسره در تصرف عشق آيد.

. عشق كه كمال مرتبة دلبستگی است، به اميد بقاء و دوام وجود دارد
دهد يا به خاصيت عشق آن است كه عاشق غالبًا فنای معشوق را به دل راه نمی

جاز گردد. آری هيبت و صولت عشق، اين تخيل را در اهل ماعتنا میفنای آن بی
هتر كه است. پس آن ب ای هم باقی نگذاشتهايجاد نموده حتی گاهی شكافی و روزنه

ست، و انسان دل به عشق حق سپارد كه زندة جاويدان است و زوال را بدو راه ني
 .دگيش عاريت و در معرض فناء و زوال استخاطر از مهر ماسوی بگسلد كه زن

 
 

عارف عاشقی كه مستغرق و مست ديدار است به سبب غلبه مشاهده از 
 شود. همچنانخود و غير، ذاهل است و نقش غير و غيريت از وجود او سترده می

د كه كنیمكه مستی و بسياری از احوال نفسانی، انسان را متحمل و آماده كارهايی 
پذيرد، عشق حق و مشاهده جمال نيز وظايف و در غير آن حالت صورت نمی

 گرداند.تكاليف سلوك را بر عارف سهل و آسان می
آورد، بلكه صورت تكليف، هيچ رنج و مشقتی بر مكلف به بار نمی در اين

به  ه مقرونوسيله خوشی و التذاذ اوست؛ و نظير آن را همواره در انجام امور، هرگا
 بينيم. پس در حقيقت همان شوق مستی است كه بار گرانشوق درون باشد، می
 گيرد.تكليف را به دوش می

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

شكاف ندارند  كه ديدة دوربين و پرده شاعر به خود و غير نتواند بود. ولی كسانی
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نظرند كه روی صفحه كاغذ حركت قلم را بيند و پندارد كه  مانند آن مور سست
 قلم به خود و از خود به جنبش درآمده است.

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

 گمارد.
حقيقت ظاهر است و يكی ولی مراتب ديد، مختلف است و هركسی ادراك 

وق بين است تا آن ديده گشاد نشود، جمال معشآن نكند. شرط عشق ديدة معشوق
 به نظر نيايد و دست عشق، گريبان جان را نگيرد و به صحرای جنون نكشد.

 الق بينيم كه عاشق اخكسی را می اين معنی در زندگی محسوس است، مثالً 
بينند؛ يا شخصی از شخصيت فردی است، ولی ديگران هيچ فضيلتی در وی نمی 

كه از حال طبيعی بيرون برد به صورتیشنيدن شعر و آهنگ خاصی لذت می
 .شنود لكن پنداری كه نشنيده استشود و فرد ديگر آن شعر و آهنگ را میمی

گشودند، چشم بر جمال آسمانی او می )ص(عصران حضرت رسول اكرمهم
شنيدن  ولی ايشان در مراتب ايمان و جانبازی يكسان نبودند. منكرين از ديدن و

بين و شدند. باری بايد انسان ديدة حقيقتتر میآيات و معجزات، منكرتر و دشمن
 نگر داشته باشد.حق

ه ندل است عارف بايد همواره بيدار باشد و مقصود از بيداری، بيداری 
مور ابيداری ظاهر. امور دنيوی در پيش عارفان، اوهام است و كسی كه مستغرق 

 سپارد و چون بيداردنيوی است، مانند كسی است كه در رؤيا دل به صور خيالی می
 شود، چيزی در دست او نيست.

حاصل كوشش در امور دنيوی بدون رضای حق، گرفتاری و نگرانی است، 
فل ديگر به زندان افتد و به جای شكافتن در و گشودن زنجير، قكه كسی  مانند آن

د، دد نگيربر در زند و زنجير باالی زنجير نهد! اين نوع بيداری و ادراك از حق م
 بلكه از وسوسه شيطان مايه پذيرد.

اشتغال به كسب و تحصيل امور دنيوی بی رضای حق، خيال محض است 
سان به زيرا طريق پيوستن ان بسته گردد. كه سبب ميشود راه اتصال به عالم غيب

ده كار بر خدا، ذوق و استعداد روحی است اما او آن را در پی سود و زيان مادی به
ناپاك  و در نتيجه بال و پر اين مرغ عرشی را چنان به گل و الی شهوت و اغراض

 گردد.آاليد كه توانايی پرواز به عالم غيب از وی سلب میمی
ای است كه خواب حسی بر وی غلبه كرده و قوة آن خفتهحال غافل شبيه 

متخيله نظر به سوابق ذهنی به امور شهوانی اشتغال ورزد و چون بيدار گردد جز 
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ندامت و پشيمانی چيزی او را حاصل نشود؛ يا مانند كسی است كه به امور 
خسيس دنيوی گرايد و استعداد و عمر عزيز خويش را در راه آن صرف نمايد، 

 ی سرانجام او را چيزی عايد نگردد و به عمر تلف شده تأسف خورد.ول
 .ای از مراحل لذت دنيوی، كمال حاصل نشودبايد دانست در هيچ مرحله

ارند و دزيرا حصول كمال مستلزم آرامش است، اما اهل دنيا نه در بيداری آرامش 
گسار و د بادهبرند مانند آن مرنه در خواب. آنان پيوسته در طلب آرامش رنج می

ه ـافزايد تا بروز جرعه و پياله يا بستة افيونی به مقدار مقرر خود می افيونی كه هر
 تر ه خود را به مطلوب نزديكـخوشی و لذت تمام رسد، ولی هرچ

 گردد.ها از آن دورتر میخواهد، فرسنگمی

 ها دل انسان است كه سايه و آثار آن درها و لذتسرچشمه تمام خوشی
و ما  بدين معنی كه خوشی و لذت، ايفاء نوعی از حاجت است ياء افتاده است.اش

راد به مدانيم، وسايل حصول مقصود است. پس از آن كه غالبًا آنچه را كه لذت می
پنداشتيم، از حصول پيوست و حاجت مرتفع شد، همان چيز را كه منبع لذت می

ا وردن غذگيرد. مثاًل گرسنه از خافتد و مكروه بلكه مورد نفرت قرار میخاصيت می
ست برد و گرسنگی نيازی است كه از باطن پديد آمده، و سيری حالتی الذت می

وه و كند و اگر به حالت اشباع رسد، آن غذا مكرميل میكه آدمی را به غذا بی
كند، اگرچه پس اين خواهش و ميل درونی است كه غذا را لذيذ میمنفور گردد. 

وه و و نيز اين ميل و خواهش درونی است كه غذا را مكر باشد نان خشك و خالی
 ترين اغذيه باشد.دهد اگرچه كاملمورد نفرت قرار می

استلذاذ به جمال و ايفاء شهوت نيز از ميل و خواهش درونی منبعث 
سازد، گردد. اين ميل و خواهش به هرچه تعلق گيرد آن را مطلوب و لذيذ میمی

كه  ها در درون ما استيا معنوی. پس منشأ و مبدأ خوشیچه آن چيز حسی باشد 
باز  سايه و اثری بر اشياء افكنده است، ولی اكثر مردم اصل و فرع را از هم

 شناسند.نمی
ها را از ها و لذتبنابراين انسان بايد متوجه درون خود باشد و خوشی

ه بسازد تا درون خويش بجويد، و اين ميل و خواهش را به امور حقيقی منعطف 
خوشی ابدی و لذت جاودانی نايل آيد و از محضر واصلين و كاملين دوری 

 نجويد.
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ست. اعمال ظاهر و حركات بدنی متولد از فكر و خيال و ارادة انسانی ا
ر دميان اعمال و افكار پيوندی است استوار كه اهل نظر و صاحبان ديد قوی 

 برند.می ی عمل به كيفيت فكر و چگونگی احوال نفسی پیروانشناسی از رو
 آری هر عمل دليلی است بر وجود نوعی از فكر و حاالت روح انسانی.

كند  تكاليف شرعی فرض است بر اهل ايمان تا اداء تكليف بر صحت عقيده داللت
نه  كنيممی و آن را به اثبات رساند. عالوه بر اين ما در دنيا و عالم صورت زندگی

 در عالم معنی كه از شواهد حسی مستغنی شويم.
  ود و معنی، و نقش شك ـود قصـد بر وجـدی هستنـال و آداب شواهـاعم

كه اگر كسی زدايند و اين امری است طبيعی و وجدانی. چنانخاطر را می ترديد
ما  به سود نسبت به ما ادعای دوستی كند، ما انتظار داريم كه اعمال او دوستانه و

 دليل و گواه است.خدمت، ادعای بیباشد. پس محبت بی

رود، هميشه راست اما شاهدی كه برای اثبات دعوی خود پيش قاضی می
 دهد. پس اعمال خارجی، گاه از خلوص وگويد و گاهی به دروغ شهادت مینمی

 زند و گاه منشأ آنها ريا و نفاق است.صدق نهان سر می
ز نهند و در كارهای خويش نيصد فرق میبسياری از مردم ميان نيت و ق

نيت  دارند و برای آن كه كامياب شوند، برخالفاين تفاوت را از نظر دور نمی
كند؛ طماع و ورزد و كارهای دوستانه میكنند. دشمن است، مهر میخود عمل می

ايمان است ولی در نماز و ساير فروشد؛ بیحريص است، زهد و استغناء می
 گردد.صدا میات با مؤمنين همطاعات و عباد

رو آن است كه از طريق پاكی، نيت و عملش موافق انسان پاك و راست
ر به ظاه دواند كه غالب مردميكديگر باشد. اختالف از اين راه در انسان ريشه می

 خورند، حاصل اين كه عمل هميشه حاكی از پاكی نيت نيست.كار فريب می
ز توان آنها را اهم آميخته و به دشواری می همعمواًل شواهد راست و دروغ ب

ر هم باز شناخت. زيرا احساس و معرفت آدمی مشوب به نقص است و لذا به دو
دد، در از اوهام و اغراض نيست. ولی هرگاه دل انسان به نور عشق الهی منور گر

ز مظنة اشتباه، صحيح را ااين صورت معرفتش به كمال رسد و به حقيقت و بی
 باز شناسد.سقيم 

كه از گرمی به وجود آتش پی ببريم  علم گاهی از اثر حاصل شود مانند اين
كه آتش را ببينيم و به گرمی محل حدس بزنيم. ولی با  و گاهی از مؤثر، چنان
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وجود نور معرفت خدايی، احتياج به اين دو راه نيست و كسی كه به اين مقام 
 نياز است.رسد، از داللت اثر و علت بی

افروزد و آری راه ديگر تميز، محبت و عشق است. عشق آتشی در دل می
گرداند. سوزاند و از بحث و استدالل فارغ میريشه اسباب و علل را به كلی می

ام اين مق دليل عاشق در دل او و با خود اوست، او كاری با اثر و مؤثر ندارد، در
ل و ن را از توجه به دليگيرد و انسااست كه عشق راهبری را به عهدة خود می

های لبخشد. البته حصول اين مقام در اثر تجلی نور قرآن بر دمدلول رهايی می
 پاك و مهذب است.

 ه های اهل واليت است. جمال قرآن چون بحقيقت قرآن مقرون و منوط دل
و جز  قرآن نمودار گردد، معلوم شود كه قرآن را جز اين صورت، معنی ديگر اهل 

 جان و مغز ديگر است و اين مغز را نيز مغزهايی است. اين قالب،

خون قرآن، علم خداست كه آن را علم مكنون يا مخزون خوانند كه جز راس
 اه بايددر علم و علمای ربانی و واصل، كسی را علم قرآن ميسر نيست. بر كدام ر

ل عم راه رفت تا عالم ربانی و واصل شد؟ بر راه عمل، بر راه عمل دل نه تنها بر
 تن.

 بودم تا صبح شرح باء بسم اهلل )ع(راوی گويد شبی در حضور حضرت علی
كن . تا ساای نزد دريای عظيمنمود، خود را در نزد آن بزرگوار چنان ديدم كه قطره

ا د؟! زيردريا نباشی آنچه يابی حدی دارد. مالح از دريا چه وصف كند و چه برگير
 هرچه برگيرد باز آن را بريزد.

چنين فرموده: هر مشكلی كه ترا پيش آمد و  )ص(رسول اكرم حضرت
واه به نتوانستی آن مشكل را برطرف سازی، راه حل آن را بعد از توسل از دل بخ

 د خدايیتفكر و تدبر، تا باشد كه از راه دل خويش خود را دريابی. آنچه دل گوي
 ركه را مفتی،ه«. وِءٌة ِبالسُّ ِانَّ النَّْفَس َلَامارَ »است و آنچه نفس گويد، شيطانی است 

 دل است متقی و سعيد است و هركه را مفتی، نفس است خاسر و شقی.
لك اين اند و اين را با گوش قال نشنوند. سااكثريت هنوز مقيم نفس اماره

ی كه با كه نفس او تسليم شده رنگ دل گيرد، تا آن چيز اسرار را نشنود مگر اين
وبی كه زبان حال بشنود و قلب به آن حكايت كند. قلزبان قال شنيدنی نيست، با 

هايی كه نه دل« َكَتَب فی ُقُلوِبِهُم اْلايمانَ »هايی كه اهلل است، دل در مقابلة قلم
ين ند كه انارسيده و خام است كه ايشان بايد رجوع به صاحبدلی كنند؛ دلی را بجوي

معنی  ر دهند، اين استهمه اهليت را داشته باشد. دل غيری را آئينه خويش قرا
 «.َاْلُمْؤِمُن ِمْرآُت اْلُمْؤِمِن»واقعی 
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هاست و بند غفلت در فكرها. چون نصرت خدای دريغا كه قفل در دل
 يد آيد.پد« ُفِسِهمْ فی َاْن َسُنريِهْم آياِتنا ِفی اْلآفاِق َو»تعالی درآيد، اين قفل بردارد و 

لفتی كه هيچ مناسبتی و ا قلب از عالم علوی است و قالب از عالم سفلی،
. لب گرددای ميان آنان برگماشتند تا ترجمان دل و قاميان ايشان نبود. پس رابطه

لب به اگر قلب را مجرد در قالب تعبيه كردندی، قلب با قالب انس نگرفتی و قا
كی؛ احوال قلب طاقت نداشتی و گداخته شدی، زيرا قلب ملكوتی است و قالب مل

 لكوت و جبروت ندارد.در ملك كسی زبان م
  انـه انسـود كـگاه ش ی است، اين آنـه گفتنـاهلل بر لوح دل بگويد آنچ قلم

و وم و اخادم ومريد دل باشد. چون انسان خادم دل شد، دل پير و او مريد، دل مخد
لب او ای از آب لدّنی در دهان قخادم، دل آمر و او مأمور گرديد، آنگاه قطره

 ر او روشن شود.چكانند تا حقيقت ب

تأثير قرآن و كالم بزرگان بر كسی است كه صاحبدل شود، آفتاب كه 
ن تابد رحمت جمله عالميان است، اگر بر گلخن تابد بوی كريه آيد و اگر بر گلش

بوی خوش. حروف قرآن را در عالم سّر مجمل خوانند. در اين عالم حروف 
ل است، رند كه متصرا پندا« ُيِحبٌّوَنهُ »و « ُيِحبُُّهمْ »متصل، جمله منفصل گردد مثاًل 

َلُهُم  صَّْلناَو َلَقْد وَ »ليكن چون خود را از پرده بيرون آرد دانند كه منفصل است 
انسان  خود را به نشان همه. اگر قرآن جمال« َفصَّْلَنا َلآياِت»اين است و « اْلَقْولَ 

، و اين به را حاصل شود او« ِرآَن ِللذِّكْ َو َلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقر»بنمايد، در اين مقام است كه 
 يمن منظوری است. چون بدين حال و مقام رسيدی، ترا مبارك باد.

بر او  فرق منظوری با ناظری را كسی داند كه به آفتاب بنگرد، اگر آفتاب
گر او به اد. اما اش بينا و در بينايی توانا گردنظر كند به پرتو نور آفتاب، قوة باصره

رد و ظر كند، به قوت نور آفتاب، قوة باصرة او ضعيف شود و تخلل پذيآفتاب ن
 بساكه نابينا گردد.

ان ظر بزرگبينايی در منظوری بهتر است از بينايی در ناظری. كسی كه تأثير ن
غلوب مرا دانسته، اين معنی بر او آشكار است. منظوری از ناظری بهتر و عاشق 

 گوهر، به يمن منظوری است. تر، آنجا كه خاك زر شود و سنگاولی
 َلنْ »خم زگفت و « َاْنُظْر ِاَلْيَك»آن رونده از سوز عشق خواست ناظر شود 

. اش خورد؛ و آن ديگری در مسند منظوری نشست و ناظر شدبر باصره« َترانی
نظور ر، تا معارفا! او بايد ديده شود، آنگاه ديده شود، هم او ناظر است و هم منظو

 ی.نگردی ناظر نشو
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با  وندی وـدا را با هر جانی پيـحسن ظاهر نشانة اتصال به حق نيست. خ

ا د كه تنهرازی در ميان است، تا فريفتگان اعمال و حركات ظاهری نپندارن ر دلیـه
سازی  آوردن عباراتی مشمول رحمت الهی توان شد. بلكه از راه خاصی و به زبان

دق و صای كه از روی دل و اشتياق درد جمال حق بنوازند، و زخمه كه از سر سوز
 عشق بر سيم تار و رباب زنند، هم راهی به خداست.

  اطن راانی، بـای آسمـهن با آهنگـاء سالم اهلل عليهم اجمعيـرات انبيـحض
ز اين آورند. اين نمايندگان الهی نخست خود او در شور و شوق می انگيزندبرمی 

يند، سپس ديگران را مست اين حالت آا و شور و شوق در وجد میهآهنگ
ق، كنند. سالكا! تا مست اين حالت نباشی به وصال نرسی زيرا در اين طريمی

 هشياران از جرگه پويندگان راه وصال بيرونند.

وحی  )ص(اند. حضرات رسول اكرمهای آسمانی، نغمات موسيقی الهیآهنگ
 از منظمفرمايد گاهی وحی الهی مانند آوبيه نموده و میالهی را به آواز جرس تش

 رسد.جرس به گوش من می
به  آورند، بشر را از تاريكیای كه میاين نغمات آسمانی نخستين پديده

غمات آورند. اين نروشنايی دعوت كرده و نقص و ناتوانی او را پيش چشم او می
وان آن را به گوش حسی نت به همه نزديك است، لكن از جنس امور وجدانی است،

 شنيد.
طوبی درخت بهشتی است كه در خانه هريك از مؤمنين شاخی گسترده و 

زدی و افشاند. دم ايبرافراشته دارد و مؤمنين هرچه آرزو كنند، آن درخت بر آنها می
ست، نفخة پاك عارفان نيز اين حكم را دارد كه حصول هر كمالی از آن ممكن ا

وی عشق رنتواند گرفت مگر جانی كه به نور معرفت و به نيرولی هر جانی آن را ب
 توانا گردد كه متحمل آن تواند بود.

ولی عقل ظاهری از ادراك اين حال عاجز است. او منكر عشق و 
 پذيرد كه عقل آن را دركهای عشق است، زيرا عشق تجزيه و تحليل نمیخوشی

به  د كه پیاكثر مردم تصور كنن كند. اين عقل تنها معانی جزئی را ادراك كند، ولی
 اند ولی چنين نيست.اسرار برده

برخاستن است. عقل  شدن و از خود شرط ادراك اسرار، عشق و فانی
رو از  بين است، غالبًا سود و ضرر ظاهری را تشخيص دهد، از اين خويشتن
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خودخواهی جدا نيست. ولی عاشق هرچه از معشوق رسد خير محض دانسته و با 
 وش باز بپذيرد، از خويشتن بگذرد و جان به كف گيرد.آغ

رسد خير محض است و شر امری است نسبی، و لكن آنچه از حق می
ا امور ممكن است نسبت به خلق متضمن شر باشد. اين امر از آنجا پديد آيد كه م

دی سنجيم، پس شر زادة قياس انسانی است. اساسًا شر و برا نسبت به خود می
 ندارد، ض وجود ـمح

مل ران خير باشد و با تأـبسا آنچه نسبت به ما شر است، نسبت به ديگ
 ر حساب در ـه خير كثيـو شر قليل، نسبت ب ير اكثريت دارد ـخ بينيم کـهمیبيشتر 

 آيد.نمی
انی اساس انسانيت روح است، اگر جسم و بدن مطلوبيتی دارد، به سبب مع

سم جصل شده است. بدين معنی كه اگر اوصافی است كه از پرتو جان او را حا و
 صورت شهوت رفته و و بدن به تمام و كمال، مسخر روح الهی گردد، در اين

 خودخواهی زوال پذيرد و حرص و آز و هر صفت زشت، روی در عدم آورد، اين
اند كه: جسم عارفان فرمودهاست. اين است كه  چنين جسمی حكم جان گرفته

 .پاكان عين جان ايشان است

جان از جهت منزه است، زيرا كه پس و پيش و راست و چپ، صفت 
 جان از چيزی است كه او را نهايتی باشد مانند جسم كه دارای ابعاد است، و لكن

 پذيرد.عالم امر است كه نهايت نمی
جان است و درون عارفان  رط اصلی پرستش حق، سوز دل و اخالصش

اين سوز و گداز و جوش و خروش هميشه از عشق الهی در سوز و گداز است. 
ها و شود و آنان از اين آزارها، لذتسبب دعوت و هدايت و تحمل آزار مردم می

 هايی دارند.خوشی
 حياتی كه همراه غفلت و جهل باشد زندگی نيست، مرگی است كه زندگی

 نادانی اند. وظيفه اصلی حضرات انبياء اين بود كه مردم را از جهل ونام نهاده
د؛ و ی داده و خود و اجتماع از علم و عمل و عشق و حريت برخوردار باشنرهاي

صاف نيز يكی از وظايف مهمة ايشان اين بود كه مردم را از امراض روحی و او
 بشری رهايی دهند.

فرمايد: ای فرزند آدم، بيمار شدم حالم خدای عزوجل در روز قيامت می
برای ما ميسر گردد كه تو پروردگار نپرسيدی. بنده گويد: الهی عيادت تو چگونه 

فرمايد: مگر ندانستی كه فالن بندة من بيمار عالميانی و بيماری از تو دور است؟ می
رفتی، مرا آنجا بود و به عيادت او نرفتی، مگر ندانستی كه اگر به عيادت او می
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 منظور از اند كه در اين حديث شريفه،يافتی كه اوست؟ بزرگان چنين فرمودهمی
 بيماری، عمده بيماری دل است و مقصود از عيادت، ارشاد دل بيمار است.

 اگر انسان از اوصاف بشری تهی گردد، با اوصاف الهی متصف شود، در
بان زاين صورت كار او كار خداست و سخن او سخن خدا. مردان كامل غالبًا به 

يه ست، اين آكه فعل ايشان منتسب به فعل خدا گويند، و دليل اينخدا سخن می
كندی آنگاه كه اف نيفكندی تو تير«: ما َرَمْيَت ِاْذ َرَمْيَت َو لِكنَّ اهلَل َرمی»شريفه است 

 و لكن خدا بود كه آن را افكند.
  ويشـن خای مرده را زنده كنند و هريك از ايشان اسرافيل زماـهاولياء جان

انگيزد. در قيامت می برهای مرده را از گورهای تن دمد و جاناست كه در صور می 
مت، دارند، ولی در اين قيامی به اصطالح شرع مردگان از گورهای خاكی سر بر

و اجهند. چه روح قدسی در بدن محبوس و قوای گورهای تن می های مرده ازجان
 مخفی است، چون به تعليم و تربيت و تهذيب روی آورد، از بندهای شهوت و

جابی حيكران غيب به پرواز آيد. بين محب و محبوب وهم آزاد گردد و در عالم ب
 نيست، سالكا تو خود حجابی، از ميان برخيز.

ون چپشه.  یغافلی دربارة عارفی چنين گفت كه من در عرفان فيلم و فالن
كه ما  اين سخن به سمع عارف رسيد چنين فرمود: او را بگوييد آن پشه نيز تويی

خود و اوصاف خود و از دنيا و عقبی خود هيچيم. عاشق حق آن است كه از 
 چيز رسيدند. چيز گذشتند، به همه بگذرد. آری آنان كه از همه

حقيقت امر اين است كه سالك و راهرو در اين جادة حق، به راهبری 
كند. معالجة نيازمند است و تنها بيان احكام و اخالق در كتب دينی، كفايت نمی

كه به امراض روحی  كسیاست و  ترامراض روحی از امراض جسمی سخت
 كند.گرفتار شود، غالبًا درد خود را احساس نمی

نازند تا چه رسد برند و بدان میبرخی بيماران روحی از حال خود لذت می
رمان دكه در صدد عالج امراض خود برآيند يا به طبيب علت شناس گرايند!  بدان

 ست كه كسی بيماری محسوسامراض دل و نفس از روی كتب دينی، مانند اين ا
ارويی دخود را از روی كتب طب معالجه كند يا از داروسازی بخواهد كه برای او 

 تجويز نمايد.
اصل درمان، تشخيص علت بيماری است و اين بدون مراجعه به طبيب 

ا ميزان استعمال دارو نيز به تشخيص طبيب است، لذ پذيرد؛حاذق، صورت نمی
 عه به طبيب حاذق است.بيمار حسی نيازمند مراج
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محفل عارفان، مطب الهی است و راهبر واقعی، طبيب روحانی است كه 
محبت  حاالت درونی و آثار اعمال را در باطن سالك به دقت و از روی دلسوزی و

ه رهد و تخلية او بكند. در اين مقام است كه سالك طالب از بيماری میمراقبت می
حليه تان او آغاز گردد و در صورت ثبات، اين حد كمال رسد و تحليه و آرايش ج

 به كمال رسد.
باقی  اند كه راهبر واقعی كسی است كه از خود فانی و به حقچنين فرموده

 ی است كه بر ـوش و نقابـاست. مظهر صفات حق است و صورت بشری او روپ
 اند.حقيقت افکندهاب ـهرة آفتـچ
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 احوالی از احواالت سالك طريق حق كه مقارن سلوك تا وصول به مقصد عارض

 گردد، معرفت است. معرفت احاطه به حقيقت شیء است ذاتًا و صفاتًا. معرفتمی

و  وسيله آنچه معروف در عارف به وديعه نهاده است از وجود حاصل نشود مگر به

ود در معرفت پروردگار اكتفا نم )ص(ی مرتبتكماالت وجود. از اين جهت، حضرت ختم

 به معرفت كتاب انفس.

برد یشناسد و از هر موجودی پی به موجد معارف راه حق از مصنوع، صانع را می

 مايد.تا حدی كه غيرصانع نبيند، و تمام مصنوعات را فانی در بحر احديت مشاهده ن

ای تعالی بهره ع صفات حقمعرفت را مراتبی است. كسانی هستند كه غير از استما

دارند،  ه صانعیكندارند، ايشان را مقلدين گويند. افرادی هستند كه به برهان و دليل دانند 

ه بای است به جانب حضرت احديت. گروهی ديگر هر دليل و برهان برای آنها روزنه

ه تعالی و بندگی و اطاعات او، لطف الهی را هموار وسيله معرفت و شناسايی حق

ر دايشان  نمايند. گروهی نيز هستند كه معرفت ايشان از باب معاينه باشد كهشاهده میم

 شنوند، آنان را عارفان گويند.نوازی را به گوش دل میهر آنی نوای بنده

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

اما  ای از موضوع استف بر موضوع، سلطة درك بر جنبهرا ظاهری است و باطنی. اشرا

 های آن است.احاطه، معرفت به همة جنبه

 كه موضوعی بتواند جلب توجه نموده و فعاليت نيروهای مغزی را برای اين

 تر نمايد، بايد يك يا دو عامل محرك وجود داشته باشد:گسترده

 ر كه ن باـه گل برای اوليـخد رؤيت يك شاـجالب بودن خود موضوع، مانن اول ـ 
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ود جلب قدری زيبا و دارای اجزاء و تركيبات متنوع باشد كه توجه انسان را به خ به

هايی كه شخص برای اولين بار در مسير چنين است مواجهه با پديدهنمايد. هم

 رسد.شده به آنها می گيریهای هدفشناخت

دف ار نمايد. كميت و كيفيت هدوم ـ هدفی كه بشر را به تكاپوی معرفتی واد

اند. از رتباطايط گوناگون با آن در اهايی دارد كه در حاالت و شرمسلمًا بستگی به پديده

يفيت، كنظر كميت بسا كه موضوع نيازمند به صدها شناخت جزيی و كلی باشد و از نظر 

، حقوقی لهها بتواند موضوع را كاماًل روشن سازد. مثاًل برای يك مسئبايد اين شناخت

 شناسی.های گياهشود نه پديدهها با يكديگر مطرح میموضوعاتی مربوط به روابط انسان

د. توان به هدف نايل گرديرد كه با ورود به آن میاهر موضوع حوزة معينی د

ه اشراف بر موضوع پس از طی مراحل شناخت است. اما موضوعی كه بيرون از ديدگا

ن نيست؛ اشراف بر آن ندارد، امكان ارتباط معرفتی با آآدمی است و يا درك او قدرت 

خت توان مورد شناهای اوليه در فضای كيهانی كه نمیهمانند سرگذشت تكّون سحابی

ء ای باشد كه اجزاكاماًل علمی قرار داد. همچنين وقتی موقعيت آدمی جزيی از مجموعه

، مانند موضوع نتوان يافتديگر آن، درك او را در وضعيت خاصی قرار دهند، اشراف بر 

 ای كه او را توان اشراف به دريا نيست.قطره

ضوع در مراحل اوليه شناخت، اشراف نسبت به موضوع، غيرمستقيم است. زيرا مو

هايی است كه در حاالت و شرايط گوناگون با موضوع و هدف در در ميان پديده

ر نمود دكمی و زيادی فاصله  ها در فضای روشن، نور واند. مثاًل در رؤيت رنگارتباط

قيم ها و اجسام غيرمستها و اجسام تأثير به سزايی دارد، لذا اشراف به واقعيت رنگرنگ

 است.

ای در قلمرو علوم در جستجوی اشراف مستقيم ها و تكاپوی تجزيهاما كوشش

بری جهای ديگری كه پيرامون آن را به ضرورت سان كه موضوع را از پديدهاست. بدين

اف ه و اشرتوانيم تفكيك نموداند، میو يا به واسطة تموجاتی در حوزه موضوع فرا گرفته

با روابط  حاصل كنيم. به عنوان نمونه، آب يك واحد است، اما اين واحد ظاهرًا ايستا،

ام كه سلطه بر تم طوری دهد، بهتفاعلی با اجزاء طبيعت، هزاران هويت با چهره نشان می

 نمايد.پذير نمیابعاد آن امكان

  هريك از ها و ابعاد گوناگونی هستند، لذااصواًل موضوعات جهان عينی دارای جنبه

رار ـق قـقيـحـبررسی و ت  وردـك يا چند بعد آن را مـتوانند تنها يلوم میـهای عتهـرش 
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 د. شناخت نفس يا من حقيقی انسان نيز خارج از اين قاعده نيست.ـدهن 

ها اليتدون سير مراحل، من حقيقی خود را دريابد. بايد نخست فعتواند ببشر نمی

ه مهمه ب و نيروهای درونی را درك كرد، سپس يكايك آنها را كنار گذاشته و به رياضات

 توان يافت.من حقيقی رسيد، چه هميشه معلوالت را همراه با آخرين اجزاء آن می

و  حاطه. احاطه بر معلولهای علمی معمواًل اشراف است نه ابنابراين شناخت

حض و توان به طور مملزوم، به واسطه احاطه بر علت و الزم آن است. به دشواری می

 فت. اماخالص و بدون تأثير از واحدهای قبلی به سراغ موضوع رفته و بر آن احاطه يا

ی و طة ظاهراند، و هم به مرتبة احامردان الهی هم به مقام اشراف ظاهری و باطنی رسيده

. معنی توان به هدف رسيدباطنی. مسلمًاًً با طی مراحل شناخت نسبت به من يا نفس می

قيقی ه مراحل من حكاطه كند كسی را اح« َمْن َعَرَف َنْفَسُه، َفَقْد َعَرَف َربَّهُ »باطنيه و الهيه 

 را طی كرده باشد.

 
كمی  به وجود آيند و پس از شماردر پهنه كائنات هر لحظه و آنی آفريدگان بی

ارگاه ك، بسان اظهار حيات، ديده فرو بسته ظاهرًا راه نيستی پيمايند. اين گسترة با عظمت

گری ها و اجزاء گوناگون كه وجود هريك مكمل ديبسيار بزرگی است متشكل از ماشين

د اندها و اجزاء كوچك را عبث است. زهی خيال باطل كه كسی وجود يكی از اين مهره

امری  ای را بر ديگری ترجيح دهد. زشتی و زيبايی، كوچكی و بزرگی آنها،و يا قطعه

خلقت  جود و آفرينش راهی نيست واست و اصواًل زشت را به اركان و نسبی و اعتباری

 هر موجودی به حد كمال است نه ناقص و ناهنجار.

های افتهشناسايی كيفيت جهان آفرينش، ماوراء تصور مغز كوچك آدمی است. ي

ها و انها و پيشرفت در راه تكامل مادی و معنوی از اين همه كهكشبشر پس از طی قرن

. ها نيستای از درياست و او را توانی برای كشف و سلطه بر آنميلياردها ستاره، قطره

ت فضای نيروی تفكر بشر در مورد مسائلی همانند كّم و كيف خالء پيرامون جّو و وسع

بوده  ن و حيران است؛ همچنين در مسائل بسياری قدرت ديد او محدودكاينات، سرگردا

 خبر است.و از پشت پرده بی

ها و زمين، ماه و خورشيد و ستارگان و از جمله انسان، به جهان هستی، آسمان

 اند و در خلقت آنها، علم اندك انسانی نقشی ندارد وبركت علم خدای تعالی خلق شده

آنها نيست. مثاًل خورشيد اين اخگر فروزان، پس از ميلياردها  قادر به درك راز و رمز
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بخشی آن پايان  چنان بدون نيازی به سوخت، نه نورافشانی و حرارت سال فعاليت هم

نظمی و نقص و ايرادی رخ داده است. علم بشر حتی پذيرفته و نه در جريان كار آن بی

چراغ دستی نيز نيست كه مدام  در اوج آن قادر به ايجاد نور و حرارتی در حد يك

 روشن بماند و نياز به تغذيه سوختی نداشته باشد.

د كه از سوی ديگر، آفتاب عالمتاب را چنان شكوه و عظمتی است كه بشر را نرس

شر به بداعی ببا تمام توان علمی خود آن را از نور افشانی بيندازد، ولی نور مصنوعی و ا

سه ن نور خورشيد با نور مصنوعی، در واقع مقايپذير است. مقايسه بيآسانی آسيب

 غافلين حساب علم خالقة الهی با توانايی اندك علم بشری است، تااجمالی توانايی بی

 نپندارند كه علمی ماورای دانش انسانی نيست.

كمت همان تفاوت و نسبتی كه بين نور خورشيد با نور مصنوع بشری است. بين ح

ُه َاْنَزلَ »نارسای فالسفه نيز وجود دارد. قرآن كتاب خداست بالغة كتاب الهی با حكمت 

ستن آن شمردن حدود و حريم حكمت الهی و به كار ب و نجات بشر در مقدس« ِبِعْلِمهِ 

يه رو قرآن توصاست، اما عمل به تعاليم فلسفه غير الهی فيضی عايد سالك نكند. از اين

قِّ ِاالَّ  اْلحَ َفماذا َبْعدَ »اه ديگری مپوييد نمايد كه در تجزيه و تحليل امور جز حق، رمی

 «.الضَّاللُ 

بث كه بنابراين تقرير حكمت بدون آشنايی و وقوف به تعاليم دينی، كاری است ع

وازين منطباق بر اسخن را بدون «. ِباْلَاْخَسريَن َاْعماالً »جز خستگی و خسران ثمری ندارد 

 لهی فرام حقيقی را بايد از منبع وحی احكمت الهی، اعتباری نيست، معيار علم و عال

 «.ِانَّ اْلَاْمَر ُكْلُه هللِ »گرفت 

موازين  عليم از اسماء مقدس خداست، و عاِلْم جماعتی را گويند كه اعمالشان بر

ر ارد و دشرع، صالح شناخته شود و ترس از خدا آنان را از تخطی از احكام الهی باز د

اقعی ؛ عالم و«ماءُ اْلُعلَ  ِانَّما َيْخَشی اهلَل ِمْن ِعباِدهِ » هيچ امری هوای نفس را دخالت ندهند

به  ف، عالمايشانند ولو فاقد سواد خواندن و نوشتن باشند. اما در موازين فلسفه يا عر

لمی عكسانی گفته شود كه صاحب تحصيالت عاليه و آثار تحقيقی در يك يا چند رشته 

طالق ان عالم تحقق نيابد، هنوز شرعًا به آنا باشند، ولی اگر شرايط الهی مذكور در آنان

 نگردد، هرچند در علوم بشری ظاهرًا به كمال رسيده باشند.

  الم هره دنبال خود تقوی و فضيلت آورد و در اين صورت، علم و عـعلم راستين ب
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اند، امعهدو پاكند. اما دانشمندان و محققين بشری گرچه عضو برجسته و مفيدی برای ج 

ها و يانزا از ثمرة زحمات و مشقات آنان هم تحول و آبادی بسيار يافته و هم ولی دني

ان و است. علوم ايشان در عين اميدوار كنندگی، موّلد هيج حساب ديدههای بیخرابی

ك و بخش بوده لذا علمی ذاتًا پاترس و وحشت است و بيش از توان سودرسانی، زيان

 مقدس نيست.

ن ساب در تزكيه نفس و كسب اعمال حسنه، بيش از آاهميت امر آخرت و روز ح

هدايت  است كه در عقل و درك آدمی بگنجد. از اين رو اهل ايمان بايد خود را مديون

  َمنَّ اهللُ َلَقدْ » پيامبران دانند و بعثت آنان را عطيه با عظمت خداوند و تفضل خاص او بينند

 «. ِمْن َاْنُفِسِهمْ َعَلی اْلُمْؤِمنيَن ِاْذ َبَعَث فيِهْم َرُسوالً 

ذ و التذا اما كسانی كه قدر اين نعمت نشناسند و تالش خود را مقصور به دنياطلبی

ور و نفسانی كنند، خود عامل محروميت از نيل به كمال خويشند كه نخواستند بين ن

 َو ُاولِئَك ُهُم صاِرِهْم َابْ َوِعِهْم ُاولِئَك الَّذيَن َطَبَع اهلُل َعلی ُقُلوِبِهْم َو َسمْ »ظلمت فرق نهند 

 «.اْلغاِفُلونَ 

ا را آدمی برای اخذ حقايق، سه عنصر مستعد چشم و گوش و دل دارد كه اگر آنه

 يابد.مطابق با موازين شرع از قوه به فعليت آورد، به بسياری از حقايق راه می

كسانی كه تالش و سعی آنان در خارج از حريم حق است، و در جهت گسترش 

ه باند هرچند آرايند، آنان در وادی غفلتی سينة خود را به زيور برخی علوم میدنياطلب

ازات ين امتيمقامات چشمگير نائل شده و مرجع احترام و اعتماد امثال خود گردند. زيرا ا

نان عاری از حقيقت است و زمانی كه محك امتحان پيش آيد، به عيان دريابند كه چ

 نان نيزآالت اساسی آنها نكرده، كه سبب سير قهقرايی دانشی نه تنها كمكی به حل مشك

 شده است.

دهد كه طرح و اجرای انواع نگاهی به جريانات و قضايای روزگار نشان می

ين و ها از ناحيه كسانی است كه فاقد عقيده به اصول دها و جنايتها، خيانتتوطئه

 انگيز است.هحقايق الهی هستند و علوم و فنونشان در استخدام مقاصد فتن

اصالح  ترين سطوح و مراتب علمی، بدون همراهی تقوی و ايمان، دربنابراين عالی

ز طلبی و سقوط ا و تزكيه نفس مؤثر نشده موجب تمايل به التذاذ ظاهری و تشديد فساد

و  ان موفقمقامات انسانی است. اما عجبا در اين خواب عميق غفلت، آنان خود را از مرد

 آورند!به حساب می خوشبخت روزگار
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و  شكوه وتوان به سعادت نائل شد، و نه حق را از نورافشانی آری با سفسطه نه می

رساند. عظمت انداخت. در عرصة روزگار ستيزه با حق، هرگز آدمی را به پيروزی نمی

ار طلبان چون آفتاب تابان است و گرد و غبهای حقيقتهای انوار الهی بر دلچشمه

 بخشی باز دارد. اند آن را از فروغتوباطل، نمی

 های جسمانی، دارای آثار و عالئمی است:غفلت همانند بيماری

اول ـ خودخواهی. بنای دين مقدس اسالم بر اتفاق قلوب و تحكيم وحدت و 

ق ضييع حقوكلی احساس تنهايی و نگرانی از ت تقويت مبانی الفت بين مؤمنان است، تا به

مواره نهند. هن بيشتر به خود پردازند و به مشكالت ديگران وقعی ناز بين رود. اما غافال

 َقَسْت ُثمَّ»رساندن به ديگران دريغ ورزند  انتظار ياری ديگرانند ولی از ياری چشم

 «.ًةُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد ذِلَك َفِهَی َكاْلِحجاَرِة َاْو َاَشدُّ َقْسوَ 

 سوق انسان به سوی يك زندگی دوم ـ ستمگری. حاصل تبعيت از احكام الهی،

ن اهل بخش و خالی از هر گونه دغدغه و نگرانی است. لكآرام و معتدل، مطمئن و لذت

 جويند.محوری و ستمكاری می غفلت توفيق خود را در احراز قدرت

و حفظ  سوم ـ ناهماهنگی احوال درونی. هشياران الهی همواره در مبارزه با نفس

. عاجزند سازی اعمال خود از مكر و حيله و تزويرفالن از پاكحريم شرع هستند. اما غا

قوق و ناهماهنگی ظاهر و باطن ايشان، معلول مطامع قلبی و ميل آنان به تعدی به ح

 منافع ديگران است.

داشتن  توجهی به اعتقادات دينی و مقدمچهارم ـ نوسان بين ايمان و كفر. بی

بيند به است كه آنچه را باب مصلحت خود می مصالح نفسانی بر مصالح الهی و انسانی

 بندد.كار می

های عملی در طلب بودن در مقاصد دينی و طريقهطلبی. عامل ديگر كجپنجم ـ كج

 د است.زمينه احكام الهی است. اين كيفيت حتی در بسياری از انديشمندان دينی مشهو

تی قرآنی مباين در حكمت الهی و احكام دينی، هرگاه نتيجه تحقيقات با آيات

ما ل شد. اترين قضايا نايضتوان به حل غامنداشته باشد، با دستيابی به حقايق امور می

لسفه و فهای علم منطق، علم اصول، كتب رايج و مرسوم در اين زمينه مانند اكثر كتاب

اشته، كالم، گرچه ظاهرًا حاوی مطالب دلپذيرند، ولی توان حل معضالت حكمتی را ند

ن ن از ايب تشديد ابهام قضايا و پيدايش شك و ترديد نيز هستند. ارشاد طالبيبلكه سب

  ؛پذير نيستايی از آن هرگز امكانـه رهـه راه پر پيچ و خمی است كـطريق، سوق آنان ب
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 َمَثل آن بدين ماند كه كوری عصاكش كور دگر شود.

 پذير نی امكاـز با راهنمايی مردان الهـصول معرفت راستين و نيل به سعادت جـح

هنما . آن رانيست. تنها مطالعه و اتكاء به خود كافی نيست، بايد تابع يك هادی الهی شد

 عادت وسم َلاند كه َعو هادی الهی، حضرات انبياء و اوصياء و اولياء و علمای ربانی

 اعات بررايت اقبال بر درگاه سينه ايشان نصب شده، و مفاتيح كنوز خيرات و خزاين ط

ذا لاست. آنانند كه حايطی بر دور روزگارشان كشيده،  فاف ايشان نهاده شدهكف ك

 َلَك ی َلْيسَ ِانَّ ِعباد»صولت غوغای جنود شياطين نتواند به ساحت اقدس ايشان راه يابد 

 «.َعَلْيِهْم ُسْلطانٌ 

ان الهی بايد از محضر بزرگان و اولياء برخوردار شد، آيات و بيناتی در دل مرد

روی؟ گوهر جا میك ای انسان به «.ْل ُهَو آياٌت َبيِّناٌت فی ُصُدوِر الَّذيَن ُاوُتوا اْلِعْلمَ بَ »است 

اب افروز از صدف جويند، بيا صدف را پيدا كن، عسل مصّفی از نحل جويند، آفتشب

 رخشان از برج فلك جويند، نور معرفت از دل عارفان جويند.

دهد. دل نآتش نزنند گالب نايد و بوی خوش كنند ولی تا زير آن ل میبر پيرايه ُگ

كنند، تا ها آن را پر از گل میسالكين طريق حق چون پيرايه است كه اولياء خدا سال

، اين آتش عشق بر دل نزنند، گل معرفت بوی الهی ندهد. ای سالك آتش عشق بر دل زن

وخته، بقاء د دود است. زندگی اين عاشق را آخر نيست، زندگی او به ميخآتش، آتش بی

 جان و دلش به خدا پيوسته است.

موجودات عالم از نظر مراتب، تفاوت شديد حسی دارند: برخی غير از حفظ 

 صورت شخصيه، آثار ديگری بر آنها مترتب نيست. بعضی موجودات، عالوه بر حفظ

عدی د. رتبة بمثل را دارا هستن صورت شخصيه، آثاری مانند تغذيه، تنميه و توليد

خر، حيوانيت است كه احساسات جزئيه و تا حدی حركات اراديه را دارايند. رتبة آ

 مضمر و حقيقت وجود انسانی است كه عالوه بر آثار مذكور، ادراكات كليه در وجود او

مه در باصرة ادراكش با شهود عوالم عقليه و جمال و كمال حق، منور است، با اين ه

 اش نامحدود است.امعدود و نقصانات فطريهسلك مجردات صرفه، ن

دل را مراتبی است و مرتبه اصلی آن، حب اوست. جميع آنچه هست از شؤونات 

 باشد و ظهور ارادة مطلقيه از كمال اين حب است. اگر كسی اين حبو جلوات حب می

 هـرا در خود ايجاد كند، صفات خدايی در وی بالفعل خواهد بود. در اين مقام است ك



  74                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

است كه  سازد. در اين مرحلهجهت نوری انسان غالب شده و جهت ظلمتی را منهدم می

 معرفت و حب و ذكر يكی خواهد بود.

كه اگر كسی  معرفت يا شناخت در اصطالح عرفا ديدن مرتبة دوم را گويند. چنان

يرا زل نيست شناسم. اما دفعات در دمرتبة اول يكی را ببيند، مرتبة دوم كه ديد گويد می

رفت در معرفت دل، هرگز فاصله ميان محب و محبوب نيست. در اين مقام، عارف و مع

 پذير نيست.ای است كه اختالفهصو معروف هر سه يكی خواهند بود. آنجا عر

ديد قلب، لفظ و صورت نيست، چون الفاظ از مختصات زبان است و صورت از 

ست، و آنچه در واهمه است مختصات خيال. آنچه در عالمه است مخصوص به خود ا

 اختصاص به خود او دارد و كار نفس و عقل مخصوص است به خود آن دو. آنچه در

رود. مختصات ماند و آنچه از عوالم عليايی است، باال میاسفل است، در اسفل می

گذرد و كند و مختصات نباتی از عرصه نباتی نمیجمادی از عرصة جمادی تجاوز نمی

دل  ماند. مقام هركسی به نسبت ديد و حبدر عرصة حيوانی باقی میمختصات حيوانی 

 «.فُّوَنُن الّصاَو ما ِمّنا ِاّلا َلُه َمقاٌم َمْعُلوٌم َو ِاّنا َلَنحْ »و تقوای اوست 

ديد  حقيقت وجود و حقيقت هر شیء را با ديدگان قلب توان ديد. اشارات كيفيت

عرفان  چينانی به نام عارفان از بوستانگلی است كه به دست گلو شناخت حقيقت، دسته

 شود، ماية اين شناسايی در هر كسی فطری و جبلی است.تدارك می

گر لوهای است كه صفات الهی در آن جمنبع معرفت واقعی، دل پاك است. دل آئينه

 شود، اگر چنين نيست آلوده است، بايد كوشيد و زنگ غبار آن را برطرف نمود.

رود، حس گ گيرد، قوة انعكاس و حساسيت آن از ميان میآئينه فلزی چون زن

گر زنگ الفؤاد و ديدة بصيرت نامند، ا روحانی باطنی نيز كه آن را ديدة دل يا عين

 ه، متوقفشدن اين آئين رود. پاكماديات بر  او تسلط يابد، قوة انعكاس آن از بين می

 است بر تزكيه نفس و تفضل الهی.

 واراده   توان به معرفت حق واصل شد، و اين موفقيت بهفس میتنها از راه تزكيه ن

 شود.فضل الهی به كسانی كه مستعد اخذ معرفتند، عطا می

معرفت، نور الهی است كه به قلب سالك تابد و تعينات او را به اشعه نورانی خود 

 محو گرداند، در اين مقام او عاشق حق است و حق عاشق او. در حديث آمده كه خدای

كسی كه : «َمْن َعَشَقنی َعِشْقُتُه َو َمْن َعِشْقُتُه َقَتْلُتُه َو َمْن َقَتْلُتُه َفَانَـا ِدَيُتهُ »فرمايد تعالی می
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كشم و من شود، من نيز بر او عشق ورزم، و هركه را من عاشق شدم، او را می عاشق

 بهای او هستم. هركه را كشتم، پس من خون

ركت حا فرا گرفته است. گردش پروانه به گرد شمع، عشق الهی همة ذرات عالم ر

ای كه كاينات را الكترون حول هستة مركزی، منظومة شمسی گرد شمس، و نيروی جاذبه

 گيرد.آورد، عشقی است كه از منبع اليزال فياض مطلق سرچشمه میبه حركت در می

ه بختند و ا شناهای محبانت انوار شناسايی فرستادی تا تربار خدايا تويی كه بر دل

تا به  های دوستانت راندیيگانگيت اعتراف نمودند. الهی تويی كه غير خود را از دل

ه تا كسی جز تو دوستی نورزند. خيال جمال رخسارت، عشق را بر قلوب عاشقان گماشت

جز تو  اشته تاجز تو نبينند، و كلك بدايع آثارت، ارقام حقايق بر الواح ارواح عارفان نگ

 نبينند.

اليقين كارد تا َبْردهای سالكان راهت میباغبان معرفت، َحب ُحب در رياض دل

بارد تا بردمد. سحاب جود و كرمت پيوسته فيض احسان از بحرالحقايق ايقان بر آن می

ند. هرچه زودتر ثمر دهد. ساقی عارفان، ِمی محبت به عارفان دهد تا مست مست آي

ربايد تا از نيست ای خويش، هوش از سر عارف میحات دلربفَ مطرب محبت، دمبدم با َن

 به هست آيد.

اسطه ونوری است كه بايد به عارفان كامل را گاهی در سر شوری و در دل شوق پر

 فشای مااالضمير خود را بر اهل آن بيان كنند. چون اظهار اسرار معرفت و فی سخن، ما

گويند  ه استعاره و لباس مجاز سخناند، گاهی در پرداالستار محبت را رخصت ندادهفی

ان . متعطشتا دل ارباب قلوب به اهتزاز درآيد و شوق بر شوق، و محبت بر محبت بيفزايد

 لمانی وظوادی طلب كه رقيقه ارادتی در بواطن ايشان، كامن بود و در اثر تراكم حجب 

نگيز، ورايافی حرمان سرگردان بودند، به دستياری اين كلمات شغواشی هيواليی در َف

 كمند شوق برگردن جان اندازند و خود را از پرتگاه خذالن برهانند.

پيمانه است و  منزلهبه روح، و يا سخن  منزله بهمنزله قالب است و معنی  سخن به

و معنی را  ريح. سخن منزلهبه نافه مشگ و معنی  منزلهبه راه، و يا سخن  منزلهبه معنی 

نی، ب تفاوت درجات و مراتب سالست الفاظ و متانت مبادرجات و مراتبی است به حس

 و به سبب اختالف درجات و مراتب مقاصد و مبانی.

گاهی قائل را محبت غالب آيد و شرری بر جام سخن بيزد تا در دل اهل معرفت، 

 حرقت محبت برانگيزد. گاهی قائل را شوق لقای محبوب غالب آيد، تقرب بر او جسته و
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ن در پرده راند تا بويی از رحيق مختوم به مشام اهل عرفان در وصف محبوب، سخ

 برساند.

ورة تر از آن است كه صور محصچون اقليم معارف و عالم معانی و دقايق، وسيع

تدار در نت و اقالفاظ بتواند متصدی اظهار آن شود، لذا بی دستياری امثال و اشباه، پای مك

تی با ای كه مناسبار مخّدرات معانی، به رقيقهميدان ابراز آن لنگ است. بنابراين در اظه

ی اك معانكنند تا عارفان از آن برخوردار گردند، ادريكی از محسوسات دارد، تعبير می

ما َيْعِقُلها  ِللّناِس وَ  ْضِرُبهاَو ِتْلَك اْلَاْمثاُل نَ »اين اشارات جز عارفان و دانايان را ميسر نيست 

 «.ِالَّا اْلعاِلُمونَ 

 
ر ببرای انسان دو گونه زينت است، زينت ظاهری و باطنی. زينت باطنی مقدم 

كه صحت روحی اّهم از صحت جسمی است. علم يك زينت  زينت ظاهری است، چنان

ميت و باطنی است به شرطی كه توأم با عمل و معرفت باشد. معرفت پاية عمل است و ك

 است. كيفيت عمل الهی به ميزان معرفت

ت، زينت معنوی ديگر، معرفت است و بعد از آن حال معنوی. ثمرة علم و معرف

اش عمل است و ثمرة عمل، حال. به عبارت ديگر، درخت علم وقتی بارور گردد ثمره

 وور شود عمل الهی است و آن را هم مراتبی است. لطيفه دل با بار عرفان و معرفت بار

 ود ظاهری گردد. بنابراين عالوه بر اكتساب و اجتهاميوة آن به صورت حال معنوی ظاهر 

ال متانت علم، بايد لطافت علم هم باشد. متانت علم بدون لطافت علم و لطافت ح

 ثمربخش نيست.

دون حال حاصل جدائی علم از معرفت، غالبًا عالم بی عمل است، اما عالم ربانی ب

 . علم به تحصيل حاصلمعنوی نباشد. علم به تحصيل است و معرفت و حال به عمل

معنوی  گردد و معرفت به اشراق، اين است كه عالم ربانی در پرتو علم و عمل به حال

ه برسد. علمی كه توأم با عمل نباشد با ظلمت همراه است و موجب حصول معرفت می

ين حق نگردد. اما معرفت كه نور محض است با ظلمت جمع نشود. علم بدون عمل، قر

ن كند، ولی با معرفت دوری از حق ممكعمل را از حق دور میبی ظلمت است و عالم

 نيست.

و  اطربا وجود علم ممكن است قلب به اطمينان نرسد، اما معرفت سبب اطمينان خ

 ولی  صدر است. امكان دارد علم علت حصول يقين و رفع شبهات و ابهامات نشود، شرح
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 ما اه سبب ضاللت گردد، ـك ساك و ريب است. علم بـب يقين و رفع شـوجـعرفت مـم

 معرفت موجب نجات بشر است.

 وعارف ربانی از معرفت ربانی بهره جويد و از منبع فيض ربانی كسب كمال 

 ير اموربند ظواهر علم و سامعرفت كرده و در بحر معرفت قرار گيرد. چنين عالمی پای

ور از آيات ذيل منظنشده، همواره متوجه به معانی است. در لسان وحی و از جمله در 

، «اءُ ّما َيشمِ َو َعلََّمُه »علم، عمده توجه به بواطن و معانی است نه به صور و ظواهر: 

، « اْلِحْكَمةَ وَ ُيَعلُِّمُكُم اْلِكتاَب  وَ »، «ْمناهُ ما َعلَّ لِ ِانَُّه َلٌذو ِعْلم  »، «ُيَعلُِّمُكْم ما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ »

 .«ْمَتناال ِعْلَم َلنا ِاّلا ما َعلَّ »و « ما ُيَعلُِّمُكمْ َفاْذُكُروا اهلَل كَ »

ود، شامر است بر افزايش معرفت و طاعت. اموری كه بايد معرفت به آنها حاصل 

ايد بر كه طاعت را نيز صورتی است و معنائی. اگرچه ب ظاهری دارد و باطنی؛ همچنان

ايش وصيه اختصاصی بر افزمراتب معرفت و طاعت از جهت ظاهر و باطن افزود، ولی ت

 معرفت و طاعت نسبت به بواطن يا معانی است.

 غفلت از ای نخواهد بود، كه سببمادام كه توجه تنها به ظواهر است نه تنها بهره

حد  سازد. وقتی اين توجه درها انسان را از هدف اصلی دور میبواطن شده و فرسنگ

ز باشد. ا ظواهر به جهات باطنی و معنویاعلی مقبول پيشگاه الهی است كه توجه بيش از 

 ی شناخت و معرفت، معرفت نسبت به كتاب مقدس قرآنها در زمينهجمله آن توصيه

 است.

يتناهی كه ذات اقدس باريتعالی ال آيات قرآن مجيد را ظاهری است و باطنی، چنان

يات آی است، معانی كالم او نيز اليتناهی است. اهل معرفت در معانی ظاهری و باطن

 اند.خدای تبارك و تعالی تفكر نموده و به خود رسيده

 َبْتنا ِبِه َحداِئَق ذاتَ ماًء َفَانْ  لسَّماءِ َامَّْن َخَلَق السَّمواِت َو اْلَاْرَض َو َاْنَزَل َلُكْم ِمَن ا»

ع كه ه نفس وضيباشاره است « َاْرض»ای از مراتب از لحاظ معانی باطنيه، در مرتبه« َبْهَجة  

فيع كه اشاره است بر عقل شريف ر« َسماء»ای تبارك و تعالی او را از آن آفريد. خد

همان  تر از آن نيست. در اينجا آب اشاره است بر آب باطنی كهتر و رفيعچيزی شريف

كنند، ا میها و نباتات و حيوانات نشو و نموسيله آب انسان كه به علم الهی است. چنان

ها و ر باغطور كه با آب ظاهانسان نيز با آب باطنی است. هماننشو و نمای قوای باطنی 

بر  شاره استنيز ا« َحداِئَق ذاَت َبْهَجة  »آيد، ها بوجود میها و درختان و ميوهبوستان

 يابد.و عبادات و اعمال الهيه انسان كه به وساطت علم و عقل الهی تحقق می طاعات
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ن قرار داد. گاه موحدين خدائی كه زمين اسالم را قرارآ« َامَّْن َجَعَل اْلَاْرَض َقرارًا»

َعَل َلها َوجَ »رد. های حكمت را در قلوب عارفين جاری كو چشمه« َوَجَعَل ِخالَلها َاْنهارًا»

« زًاْحَرْيِن حاجِ َن اْلبَ َوَجَعَل َبيْ »و حصارهای معرفت را در دل مردان الهی بنا نمود. « َرواِسیَ 

 ی قرار داد.و در بين دو دريا حاجز

َرَج مَ ُهَو الَّذی »در مقابل بحرين ظاهری، در وجود انسان نيز بحرينی است. 

من است كه فت دل مؤاين دو دريا، ص«: اْلَبْحَرْيِن هذا َعْذٌب ُفراٌت َو هذا ِمْلٌح ُاجاجٌ 

عبارتند از خوف و رجا، شك و يقين، حرص و قناعت، ضاللت و هدايت، غفلت و 

 يقظت.

ا و تعالی بين اين دو دريا حاجزی قرار داده: ميان خوف و رجخدای تبارك 

 سحابی از استقامت و حاجزی از حسن ظن قرار داده كه تلخی خوف، خوشی اميد و

 ه ملوحترجا را تباه نكند. ميان دو دريای شك و يقين، از معرفت حاجزی قرار داده ك

اده تا صمت حاجزی قرار دشك، عذوبت يقين را تباه نكند. ميان ضاللت و هدايت، از ع

قوی تمرارت ضاللت، شيرينی و حالوت هدايت را تباه نكند. ميان حرص و قناعت، از 

ظت، از مانعی قرار داده تا تلخی حرص، حالوت قناعت را تباه نكند. ميان غفلت و يق

ن، مطالعت نظر حاجزی است كه نور يقظت را ظلمت غفلت تباه نكند. ای خدای رحما

 ؟شكار و نهان، جز تو چه كسی به اين اسرار در حد كمال آگاه استآ ای دانندة

ست. در انی مختلفی اطر را معمض«. َامَّْن ُيجيُب اْلُمْضَطرَّ ِاذا َدعاُه َو َيْكِشُف السُّوءَ »

اشد. ای از مراتب، اين مضطر كودكی است كه در رحم مادر دچار درد شديدی ب مرتبه

ن ز درد آاشنود نه مادر، جز خدا ين ناله را نه پدر میآن كودك از شدت درد بنالد و ا

لهام اكودك كسی آگاه نيست. خداوند تبارك و تعالی داروی آن درد را به قلب مادر 

 ابد.فرمايد تا از غذايی كه داروی آن درد است بخورد و كودك از آن مرض شفا يمی

متضادند، در در نهاد آدمی هم كعبه دل است و هم مصطبة نفس كه دو جوهر 

دل  خلقت بهم پيوسته و در طريقت از هم گسسته است. وقتی كه نفس اماره بر كعبة

ة دل د و كعبشبيخون زند، آن دل به مقام تظلم در آيد و از دار جنات ِقَدم نظری بدو رس

نی تواند به ياری حق بر دشمنان ظاهری و باطاز آسيب نفس مصون ماَند. سالك می

 ساند تارت را از ميان بردارد و مراتب ايمان خود را به حد اعلی پيروز گردد، حجابا

 كمال معرفت نصيب او شود.

 د،رسچون حجابات به توفيق حق از ميان برخيزد، مراتب بصيرت سالك به كمال 
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ُكْم َفال ّنی ِامامُ َايَُّها الّناُس اِ »فرمود  )ص(ديد. حضرت رسول اكرمآن بيند كه قباًل نمی

 ِمْن َامامی َو ِمْن ّنی َاريُكمْ لی َفاِ ِبُرُكوع  َو ال ِبُسُجود  َو ال َتْرَفُعوا ُرُؤَسُكْم َقبْ  َتْسِبُقونی

نوری «  َمْن َنشاءُ ْهدی ِبهِ َولِكْن َجَعْلناُه ُنورًا نَ »فرمايد خدای تبارك و تعالی نيز می«. َخْلفی

شان رسند تا دل« الِق اهللِ ُقوا ِبَاخْ َتَخلَّ »واسطة آن راه يابند و به مقام  فرمايد كه بهعنايت می

 گاه جمال و جالل حق گردد.تجلی

 
 های نفسانی است، و مبدأ تماممبدأ همه كماالت، معرفت به حق و ترك هوی

ها, هبنابراين راه اصالح تمام مفسد نقائص خدانشناسی، ضعف ايمان و حب نفس است.

يكی و فرمايد: هرچه از نهای نفسانی است. خداوند متعال میمعرفت به حق و ترك هوی

 َك ِمنْ ما َاصابَ »حسنه به تو رسد از خداست و آنچه از بدی به تو رسد، از نفس توست 

 «.َحَسَنة  َفِمَن اهلِل َو ما َاصاَبَك ِمْن َسيَِّئة  َفِمْن َنْفِسكَ 

و دوستی كامل آورد. چون اين حب معرفت به حق، حب و دوستی خدا را می

ه قطع گشتكند. چون از خود منقطع شد، از همه عالم منشود، انسان را از خود منقطع می

اه نور و چشم طمع بر خود و سايرين بربندد و از رجس طبيعت پاك و پاكيزه شود. آنگ

 ازل از باطن قلب طلوع نموده و تمام اعضاء و قوای او الهی گردد.

های نفس انسان را از حق منقطع كند، جنبهاما خودبينی، رؤيت نفس و حب 

كه  و عملی نفسانی را تقويت نموده و قلبًا مشتاق لذايذ نفسانی شود. بنابراين آن علم

 ول صالح های نفسانی و صفات شيطانی دور نمايد، علم نافع الهی و عمانسان را از هوی

لم و عيد، نه و مبّری ننمامطلوب است. اما علم و عملی كه انسان را از اهواء نفسانی پاك 

 عمل خدائی كه تصرف شيطانی است.

ای گرچه علم به معارف اطالق شود، اما وقتی عمل صالح نيست، چنان علمی بر

ك، روح سازگار نيست، ولو صاحب آن جامع شرايط فقهی باشد. ميزان در سير و سلو

م، علم ای طالبان علفرمايد: می )ع(الموالی علیحضرت مولیقدم حق و تفكر الهی است. 

 دارای فضايل بسيار است، اول آن تواضع و آخرش برائت از حسد است.

ت امر است به تفكر و تعقل، از اينرو صاحب علم و عمل بايد احوال و ملكا

تا چه  نفسانی خود را به دقت تحت نظر قرار دهد، ببيند در رشته علمی و تخصصی خود

 ای رسيده است.هرهحّد از ملكات آن علم به او ارث و ب
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 شن كرده،اهلل قلب او را رواهلل است كه بررسی نمايد آيا نور معرفتبر سالك الی

اطر آيا به حق و مظاهر جالل و جمال حق، محبت پيدا نموده است؟ يا اين كه به خ

 رده!كبه همه به نظر حقارت كه نظر ابليسی است، نگاه چندی ممارست در اصطالحات، 

را به  نشمندانانسته و با اتكاء به مشتی الفاظ و مفاهيم، ساير علما و داحكما را قشری د

اهلل و نقاب مغز، حجاب معرفتحساب نياورده! او بايد دريابد كه آن اصطالحات بی

 رخسار جانان است.

 ه نمايد،علم كه بايد انسان را از عاليق دنيوی نجات دهد و از اسارت نفس وارست

اده دا در زندان طبيعت محبوس و در تحت تسلط شيطان قرار خود عاملی شده كه او ر

 هی صحبتزند، ظاهرًا از معارف الاست. بيچاره داد از منازل ايمان و عشق و محبت می

ه علت بكند، اما خود گرفتار زنای نفس و بت خودپرستی است. ابليس با آن موقعيت می

اه رف الهی د با اين كيفيت به معارخواهتكبر بر آدم از مقام قرب دور شد، او چگونه می

 يابد، هيهات، صد هيهات!

م نه ودبالی ايجاد كند، آن علعلمی كه به جای خاكساری و فروتنی، سركشی و خ

ای رهسرگرم پاماندة شيطان است. بيچاره گرفتار مشتی مفاهيم و ة رحمان كه پسافاض

 ه طبيعت كرده و ازرفتن در چا گرانمايه خود را صرف فرواصطالحات شده، عمر 

 است. خواب غفلت بيدار نشده

ب او يی در قلحكيم يا فقيه، محّدث يا مفسر بايد ببيند كه از اين علوم چه يادگارها

ر او داست. اگر حاصل آن علم  باقی مانده و چه ثمراتی در شجرة وجود او حاصل شده

ه بان نخورد كه تواضع و فروتنی و شكرگزاری است، در حفظ آن بكوشد و فريب شيط

 هالكت افتد و از سرمنزل قرب دور گردد.

صفات  بايد منور قلوب باشد، نه اين كه بر )ع(علم قرآن و كالم حضرات معصومين

 )ص(شيطانی بيفزايد كه در آن صورت، همه جهالت است و شيطنت. حضرت رسول اكرم

 وده كهن اعالم فرمنجات بشر و تضمين سعادت او را در دنيا و عقبی در پيروی از قرآ

 ترين دستورات آسمانی است.حاوی كامل

طق و علمی كه از باطن سرچشمه گيرد، قلب را خاشع نمايد و زبان را راست و ن

ْنَتَفخ و غ را ُمبيان را از هرگونه تلبيس و انحراف باز دارد. اما علم مكتسب از خارج، دما

ُظُر ِالی ُقُلوِبُكْم َو  لِكْن َينْ َواِلُكْم لی ُصَوِرُكْم َو َاْعمِانَّ اهلَل ال َيْنُظُر اِ »زبان را منحرف نمايد 

 «.ِنّياِتُكمْ 
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و  اشروح است، و وسيله معجان و بیاند علم تقليدی و ظاهری بیبزرگان فرموده

يد نمايند؟ بابه خاطر ماديات است. اگر كسی گويد كه چرا مريدان استفاده از مشايخ می

 اْلَحكيِم  ضالَّةُ َكِلَمُة اْلِحْكَمةِ »اند و اساسی ندارد چه فرموده دانست كه اين شبهه است

 ا يابدـهركج است، پس كلمة حكمت گمشدة حكيم«: َفَاَخَذها َحْيُث َوَجَدها َفُهَو َاَحقُّ ِبها

 آن را برگيرد كه او سزاوارتر است به آن.

ا بكرده و  خوشا به حال كسی كه امراض روحی خود را با اوامر بزرگان اصالح

يطان تمسك به ريسمان محكم الهی و دامن حضرات اولياء و بزرگان، از بند نفس و ش

 رسته و متصف به سيرة انبياء و اولياء گشته است.

ز آن متأسفانه وقتی كسی طالب علمی شد كه مورد قبول اكثريت مردم باشد، و ا

ن اين ق به سير در باطكه موف تجاوز نموده بر مسند فقاهت و حديث نشيند، بدون آن

 ل معرفتها متحلی شود، او گمان نمايد كه به كماعلم مقدس گردد و به حليه عمل بدان

 .نداشته و اينها همه دنيای اوست رسيده، غافل از اين كه قدمی به سوی حق بر

ذ علوم اما فردی كه در تحصيل حقايق و انجام وظايف، قصور ننموده و بعد از اخ

كند، او جة تفكر به عمق آن علم پی برده و در تزكيه نفس كوشش میظاهری، در نتي

ه يرا عمدگردد. شالودة اين موفقيت از دوران جوانی است، زموفق به سعادت جاودانی می

 در ايام بهترين ايام برای اصالح نفس جوانی است، چهاصالح نفس در ايام جوانی است. 

 تر است.تر و به فطرت نزديكتر و ظلمت نفس كمجوانی ارادة انسان قوی

اند كه در بدبخت كسانی كه ايام جوانی را به رايگان از دست داده و ضايع نموده

انی ايام پيری اصالح نفس بسيار مشكل است، زيرا در پيری مشكالتی هست كه در جو

 صالح وهی به انيست. خوشا بر جوانانی كه در ايام جوانی قدر آن را دانسته و به توفيق ال

 پردازند.تزكيه نفس می

 
 هيچ فردی حق ندارد كه سبب نقص جسمی و روحی خود و يا ديگری گردد. اما

ی ن نقائصمتأسفانه در اثر خواب غفلت و تداوم خودخواهی و خودبينی، بدون اطالع انسا

 آيد.در جسم و روح او بوجود می

ينی و محبت مفرط به نفس، سبب اكثر مردم خودبين و خودخواه هستند. خودب

شود كه آدمی از درك نقص خود محجوب بماند و نه تنها عيوب خود را نبيند، كه در می
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نظرش كمال جلوه نمايد. فضايل و معلومات ظاهری در نظرش بزرگ جلوه نموده و از 

 كماالت ديگران غافل گردد، و اگر عيبی در آنان بيند آن را خيلی بزرگ شمارد.

رض آيد و چون اين مبه بيماری كبر مبتالست، نقائصی در او پديد می كسی كه

 از اين روحی در ملك بدن با سركشی و طغيان توأم شود، به درجة تكبر رسد. آدمی اگر

گيری به خود كه هست ببيند، بلكه با خرده پوشش و حجاب خارج شود و خود را چنان

گران رك واقعيت خود و حسن ظن به دينگرد، ذلت و نقص و احتياج نفس را دريابد. د

ورد و و تعظيم خاليق و مظاهر جمال و جالل حق، در نفس او حالت سرافكندگی پديد آ

 به او حال تواضع و فروتنی دست دهد.

و  صفات و خصوصيات روحی انسان اعم  از فضايل و رذايل، نه تنها در تقويت

گذارد. تكبر بعدی نيز اثر میتضعيف جسمی و روحی انسان مؤثر است، بلكه در نسل 

ای عوامل كند، ولی پارهاهل كبر همانند تأثير اعتيادات به فرزندان آنان نيز سرايت می

حميدة  آثار معرفت، صفتتواند آن را تضعيف و منهدم و يا تقويت نمايد. از جمله می

 شود.كه سبب تقويت روحی انسان و اوالد او می تواضع است

 است:تواضع را مراتبی 

لهی در اتواضع مقربين الهی ناشی از ادراك تجليات ذاتی اسماء و صفات و افعال 

فرمود  )ص(قلب و مشاهدة كمال ربوبيت و ذلت عبوديت خود است. حضرت رسول اكرم

هرچه «. ء  َخَضَع َلهُ  ِلَشیْ لَّی اهللُ ِاذا َتجَ »و نيز فرمود « ِانَّ اهلَل َتعالی َخَلَق آَدَم َفَتَجّلی فيهِ »

كه  تر. چنانادراك كمال ربوبيت و ذلت عبوديت بيشتر، در پيشگاه الهی متواضع

اه ترين موجود در پيشگمتواضع )ص(االنبياءترين و عابدترين خلق، حضرت خاتمعارف

 ت است.احدّي

ی است. تری از همان تواضع مقربين اولياء الهتواضع اهل معرفت نيز مرتبة نازل

ربين مشاهدة حضوری فرق دارد و مراتب معرفت در اهل وصال و مق چه مقام معرفت با

 باالتر است.

ن تواضع حكماء پس از رسيدن به حكمت الهی است، كه قلبشان با نور حق روش

 گردند.شده، برای حق و خلق متواضع می

ا حدی تتواضع مؤمنين در اثر علم به خداوند متعال در پرتو نور ايمان است كه 

شناسند و در نتيجه برای حق و خلق آن نور روشن گشته خود را میوجودشان با 

 اند.متواضع
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 در قبال هريك از مراتب تواضع، تكبری است زيرا هر حجاب و پوششی برای

و  كند. مبدأ تكبر، خودبينی و خودخواهی و غفلت از حق استنفس، كبری ايجاد می

ل بر دأ تواضع و عزت نفس، توكاش سركشی و طغيان. اما مبغايتش، خودنمائی و ثمره

 اش ترك غير خدا.خدا و اعتماد بر حق است و غايتش، فناء در حق و ثمره

 ر. ی صدـبات و اسبابی است از جمله شرح صدر و تنگـبر موجـبرای تواضع و تك

ما صاحبان شرح صدر هرچه از علم و كماالت بينند، خود را بزرگ نشمارند. ا

ظرشان گی سينه است، صاحبان آن هرچه در خود بينند در نخودبينی و خودخواهی از تن

 گر شده و تمايل به ابراز كماالت موهومی خويش دارند.بزرگ جلوه

دارائی،  اهلل و سفر سالك، اظهار وجود و قدرت، خودخواهی، تمايل به در سير الی

 بندی به رسوم و مقام، سبب بازماندن از سير صعودی است.پای

ء به بهره و حّظ مادی، سبب توقف و ركود سالك است. ارتقاالتفات و توجه 

لتذاذ اروحی وقتی ميسر است كه رهرو الهی نه به حظ مادی توجه نمايد و نه حتی به 

 معنوی، و عمل خود را رؤيت ننمايد كه رؤيت عمل نيز مانع ترقی است.

. شدعبادت و عمل بايد نه از ترس آتش دوزخ و طمع بهشت، كه به رضای حق با

ا از ربخش از آفت فتور، عشق به معبود است. عبادت عاشقانه سالك يگانه عامل نجات

 شود.شائبه همه اغراض پاك و منزه كرده، آنگاه آثار خشوع در او ظاهر می

هرچند معانی خشوع و تواضع نزديك به هم است، اما خشوع از حيث معنی 

های زيبای معنوی انسان است. تتر از تواضع است. حال خشوع و تواضع از زينجامع

َو َخَشَعِت اْلَاْصواُت »دهد: قرآن معانی مختلف خشوع را در احوال گوناگون نشان می

« خاِشعيَن هللِ »خشوع در نماز، « فی َصلوِتِهْم خاِشُعونَ »خشوع در صوت، « ِللرَّْحمنِ 

« َری اْلَاْرَض خاِشَعةً َو تَ »خشوع در صورت، « ُوُجوٌه َيْوَمِئذ  خاِشَعةٌ »خشوع برای خدا، 

 خشوع در قلب.« َاْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهمْ »خشوع در زمين، 

 خاضعيت و خاشعيت، قلبی است نه ظاهری يعنی خود را نديدن و در او فانی

ادگی شدن در حق، لكن تواضع به معنای فروتنی و افت شدن، يا به عبارت ديگر ساكن

 فناء در حق.است نه به معنای ِا

راست  ترين زينت روحی و باطنی كسیبودن قلب است. عالی قلب، سليمخشوع 

 َمْن َبُنوَن ِاالّ  ٌل َو الَيْوَم ال َيْنَفُع ما»كه نسبت به احكام ارادة حق، دارای قلب سليم باشد 

 «.ليم  َاَتی اهلَل ِبَقْلب  سَ 
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 اهری،ظافرادی كه در ظاهر متوقفند، لذات آنها هم ظاهری و نفسانی است. لذات 

ن سير انفعالی و جزئی و كثيف و مظلم است. اما آنان كه از ظواهر منصرف و در باط

 نمايند، لذات آنها فعلی و كلی و لطيف و ُمشِرق است.می

اند، برای آنان مهم شنيدن سخن محبوب كسانی كه به حقيقت و وصال رسيده

شت يرا سخن ياددانيست و هوس آن ندارند كه سخن دربارة محبوب و مطلوب باشد. ز

ظ را حشدن به آن، انسان را از عين محجوب كرده و  و يادبودی است از شیء و مشغول

شاد  نمايد. اين حظ، حّظ محجوبان است كه با حكايت آن، خود راتبديل به تخيل می

 نمايند.می

هاست، ندر دنيا و آخرت آنچه از طعام لذيذ، جامة نرم، علم و حكمت و امثال اي

آويخت.  تعالی است. اما بايد از جالل خدا ترسيد و در جمال او ز اثر جالل حقهمه ا

ين اد و از اند، الجرم در آن آويزانناند و جالل كفر دريافتهعارفان، جمال ايمان ديده

 گريزان.

 د. عافيتاند، اما ديگران در عقبات موتناهل معرفت راه به سّر حقيقت حيات برده

 عافيتی است نه با اهل غفلت. اگر بعضی از اهل غفلت را ظاهرًا واقعی با اهل معرفت

ه چباشد، آن عافيت در تن آنها جاری است نه در روح و قلبشان. ولی اهل معرفت 

 يت است.ظاهرًا از عافيتی برخوردار باشند و چه نباشند، جان آنان مدام در عين عاف

ت ر آنان صحت و سالماهل غفلت بيرون آنها گلشن است و درونشان گلخن. ظاه

هر در ولو در ظا تبه خيال اندازد، در صورتی كه جانشان در آتش است. اما اهل معرف

 سختی باشند، باطن آنان در نعيم مقيم است.

شد. اما هيهات كاش معانی به همان لطافت كه در قلب بود، در زبان حاصل میای

شود تا یميوه كه از باغ چيده مها راه است. كه از شهرستان قلب تا سرحد زبان فرسنگ

ا شود، پس چه گمان به ميوة باغستان دل كه تبه خانه رسد، رنگ و طعمش عوض می

 شهرستان تن هزاران فرسنگ است!

طلبی و خودخواهی  ای طالب سعادت! بايد دست از ماديات و ظواهر، رياست

ر پايدا ر. اين جهانبرداری. ای سالك، راه شهرستان دل پرس، در شهرستان گل قرار نگي

 بينی همه افتاده، ريخته و پوسيده شود.نيست هرچه می

و وزد، تای حبيب قلب! اگر ترا به شهرستان دل گذرانند و نسيمی از آن ديار بر 

 دانی كه روح و گشادگی چيست و راحت و خوش كدام.آنگاه می
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قيقت حفس اماره خارج شده وارد عالم خواهد به تمام معنا از عالم نكسی كه می

اش زحمت و رياضت، ای نيست، الزمهگردد، بايد از موانعی عبور كند. اين عبور ساده

 تهذيب و تزكيه نفس است كه در واقع از نظر عرفان الهی، پل صراط همان است.

ن ز آتوانند اتواند از اين پل صراط بگذرد، تنها صاحبان تزكيه و تهذيب میهركسی نمی

 پل موانع عبور نمايند، نه آنان كه تابع شهواتند.

نيه، دفع صفات نفاق و تحصيل فضايل اخالق بر جميع معّكفين از جملة فروض عي

روج از و تغافل و تهاون در رياضت و تخلق به مكارم فضايل، منشأ تضييع قابليت و خ

و  نموده را شعار خود مقام انسانيت است. طالب حق الزم است كه اقوال و اطوار اولياء

يد و خويش را از حضيض نقصان به اوج كمال برساند، تقوی را همواره پيشة خود نما

خود  مدام در مقام مراقبه بوده و حضرت اقدس الهی را در هر حال حاضر و ناظر به

 ووض اثم داند. در آشكار و پنهان پا از حدود شريعت غّرا بيرون ننهد و بر تقدير عر

 استغفار و توبه پرداخته و تالفی مافات كند.گناه، به 

رد و ای غفلت نورزد و وقت را غنيمت شمااز دوام ذكرحق به قلب و لسان، لمحه

 دنيا و به بيهودگی ايام مهلت را از دست ندهد كه هر ساعت، گوهر گرانبهائی است كه

 مافيها به آن برابری نتواند.

يچ حالی هلّی حقيقی فراموش نكند و در سالك بايد توكل و واگذاشتن امور را به و

ت ع لهويابه رأی و تدبير خويش اعتماد ننمايد. زبان از سخن لغو نگهدارد و از استما

 برحذر بوده و ظاهر و باطن خويش را از غير رضای مالك حقيقی محفوظ و مضبوط

 دارد.

آن  ز، كه تخلف ا)ص(تمسك نمايد به شرايع دين مبين و سنت سنّية سيدالمرسلين

تصاد رغبتی از دنيا و اقمنشأ ضاللت و موجب هالكت است. ممارست كند به زهد و بی

ل و در معيشت و ضبط نفس از اشتغال به فضول عيش و استغناء از جميع ناس در قلي

الس كثير، چه احتياج به خلق با مذّلت حاضره و نسيان آخرت، مورث يأس و سبب اف

 است.

در هر صبح و شام و اگر خيری در عمل خود مداومت به محاسبة نفس كند 

جای آورده و آن نعمت عظمی را از خدا دانسته و توفيق  مشاهده كند، شكر الهی را به

 زيادت طلب نمايد. اگر شّری در اعمال خود بيند بر توبه و انابه استعجال كند، و به آب
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ز دنّيات برهاند. در حسرت و ندامت دل را پاك گرداند و به اعمال نيك، نفس نفيس را ا

اخالص كوشد، يعنی در اعمال خويش، غير حق معيار نظر او نباشد، زيرا كه ريا نوعی 

 شرك است و اجتناب از آن واجب.

اخالص صفتی است كه به هركسی دست ندهد. بسا كه سالك خود را مخلص 

ای ل را برها در اين اشتباه خويش باقی ماند، در صورتی كه مكر نفس، باطپندارد و سال

 است.  او به صورت حق، و حظ و شهوت جسمانی را در لباس اخالص جلوه داده

ركنده بنابراين اخالص به نحو كمال وقتی حاصل شود كه ريشه آرزوهای نفسانی ب

اند: اين كه فرمودهتا آرزوهای نفسانی باقی است، حصول اخالص ممكن نيست.  شود.

كته الص ورزد، رستگار است، اشاره به اين ناگر كسی يك لحظه از عمر خويش را اخ

ز از اينرو بعضی از صحابه كه ا است كه ايجاد اخالص، امری صعب و دشوار است.

گی خواستند كه چگونمی )ص(آفات نفس آگاه شده بودند، همواره از حضرت رسول اكرم

نفس  رفريبكاری و مّكاری نفس را شرح دهند تا بدين وسيله بتوانند خود را از شرو

 نگهدارند.

رسد نسالك طريق حق تا از عوالم نفسانی منصرف نشود، به مراتب عاليه معرفت 

پياده  و از جام شراب عشق روحانی سيراب نگردد. روح به منزلة راكب است و تا راكب

 نشود، او را به بارگاه سلطان راه ندهند.

اد، صال قدم نهدر راه وصال نشيب و فراز بسيار است و سالكی كه بدين وادی و

راب تحمل ناماليمات بسيار بايد كرد تا دريای رحمت الهی بجوش آيد و جامی از ش

نت و جنظر است و از عبادت  طهور وصال به او ارزانی دارند. زاهد ظاهرپرست، كوته

 نظر است و همتش جز رضای حق نيست. حور و قصور منظور اوست. اما عارف بلند

نی كمال سلطا آئينه جمال و« َو َنَفْخُت فيِه ِمْن ُروحی»نفس ناطقه كه به مقتضای 

ات، نهماك در شهواست، به سبب انغماس در غواشی جسمانيات و شوائب ظلمانيات و ِا

اضت غبار و ظلمت گرفته و زنگ كدورات بر او نشسته است. چنين نفسی را مصقلة ري

 و مجاهدت بايد تا زنگ كدورت از آئينه دل بزدايد.

 كسی است كه از آاليش جسمانيات مبّری و از شوائب ماديات معّریصاحبدل 

ز خود بوده، و در تهذيب نفس و تحصيل علم باطنی بكوشد. بايد انسان اين علم را ا

عنا عالم م ها كشيدند، ليكن ازبجويد نه از ديگری، بسا مردان كه خون دل خوردند و رنج

 ير خود طلبيدند.بويی نبردند به سبب اين كه اين علم را از غ
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عارف را در طريق معرفت هيچ حجابی باالتر از هستی نيست و هيچ سّدی 

بر  اند، افسر عزت جزتر از خودپرستی نه. هركسی را در خور همت كالهی دادهبزرگ

 خودان ندهند.دالن ننهند، و جام عشرت و وصال جز به دست بی سر شكسته

تی پرهيزد، تعّينات بريزد و از هسعارف از حس غرور و حقارت غير عقالنی ب

راتب موهوم بگريزد. عارف مالحظه مراتب را ترك كند و اشارات را درك. عارف از م

و رست و بر سرير وحدت نشست. عارف تميز دهد و از خطرات به قوة پرهيز رهد. ا

كش كام خود نجويد و به هر زخمی نخروشد، او عاشق است و عاشقی شيوة عارفين بال

 است.

ه نيرد، او ارف كامل، اول خود بمرد، آنگاه مردم را راه ببرد. تا نميرد دستی نگع

 نقش گيرد و نه رنگ. عارف مرد علم است و شخص حلم، او مجهول ندارد و مجعول

 ا با حقنگذارد. آثارش همه از حق و به حق باشد و دخل و تصرفی از خود نكند. خود ر

رت بود كه خود را با حض )ع(ه بر حضرت موسیك تطبيق دهد نه حق را با خود، چنان

منقلب  خضر تطبيق دهد. عارف به چشم حق نگرد و راه به بينش سپرد، او نه به نعمتی

 گردد و نه به نقمتی مضطرب.

. عارف نه خبران به مرادكساد است و كار از خود بی« َمَنم»در بازار حقيقت متاع 

ه هست. كخ بندد، همان است كه بود، همين است ای به رای از رخ گشايد و نه پردهپرده

 ر اينجادشمار پر است، چيزی بيار كه های بیعارفی را گفتند كه اين خزانه از گنجينه

رتت الها ذات تو منزه از هر ناداری است, چيست كه در خزانه حض نيست، گفت: بار

 ی.حيران ، نادانی ونيست؟ خطاب آمد: عجز و انكسار، ذلت و افتقار، ناداری و ناتوانی

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

 های قلب باشد.انسان، قلب است. سخنی اثر كلی دارد كه ماليم و موافق خواهش

و عارف معتقد است كه دين برای تصفية باطن و قلب و زدودن زنگار اوست. ا

كند. آنچه ل میپردازد با قلب استدالبا عشق سر و كار دارد و اگر به استدالل هم میغالبًا 

 ر عشق وپرا كه فقيه و عالم با خشونت و كندی و موشكافی بايد بدانجا رسد، عارف با 

آنچه  خواهد از آن بگذرد و به مقام باالتری رسد ومدد ذوق و نيروی عشق و شور می

 د.آيد، آن شواندر وهم نمی
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 خواهد از امور معقوله صحبت كند و وارد فلسفه و حكمت شود،عارف اگر می

 دهد كه به قلب نزديك شود. عارف مسائل فلسفی را ازمطلب را به راهی سوق می

ها با كوشش بسيار بدانجا آسمان با عظمت آن كه فالسفه و حكماء در طی قرن

طنطنه و  و اصطالحات و تعبيرات پر اند بر زمين آورده و از قيد و بند ظواهررسانيده

 ونيفتد  اند تا علم در دسترس عوامالفاظ و لغات مشكلی كه گاهی به عمد به كار برده

كننده را  بحث در آن منحصر به حكيم و عالم شود، خود را رها ساخته و زوائد خسته

 كند.يان میقلب بترين معانی را گرفته و آن را به زبان ترين و شاملدور انداخته و كامل

ل دهد و در عين حال عمعارف، عمل قلب را بر عمل اعضاء و جوارح ترجيح می

رف داند. به عبارت ديگر عاكند، ولی اساس را عمل قلب میجوارح را نيز ترك نمی

 عضو اصلی حيات، قلب است و بهترين اعمال آن است كه دل برانگيزد.گويد: 

هر. عارفی را گفتند كه فالن شخص در معرف شخصيت آدمی قلب است نه ظوا

رود. گفتند يك شب به مكه رود. گفت: شيطان هم در يك لحظه از مشرق به مغرب می

ل را رود. گفت: ماهی در آب و مرغ در هوا عجيب تر از آن، اين عمفالنی در آب می

ل ا عمه تهوا نشست دهد؛ و نيز گفت اگر ببينيد كسی سجاده بر آب گسترده و درانجام می

 او را در اوامر و نواهی نبينيد، فريب نخوريد.

 خدا با حواس ظاهری ممكن نيست زيرا خدا شیء مادی نيست ترسيدن به معرف

عقل و  كه بايد ممكن نيست چه، خدا نامحدود است و كه محدود شود، با عقل نيز چنان

پيش  ازد، وجامد س منطق انسانی محدود. ظواهر و قوالب و الفاظ نيز به تنهايی وجدان را

 يد ساختهپوشاند و انسان را در اسم مقتهی میجو را با ابرهای كلمات ميان فكر حقيقت

 سازد.و از مسّمی دور می

. تعالی از سر او سخن گويد و او خاموش عارف واقعی و كامل آن است كه حق

ذ دان اخة جاوياند، ولی ما علم را از زندعارفی گويد: مردم علم را از مردگان گرفته

 ميرد. همه به حق سخن گويند، لكن ما از حق گوئيم.ايم كه هرگز نمیكرده

ه علم علماء سه قومند: عالم به ظاهر كه علم خويش با اهل ظاهر گويد. عالم ب

علمش  باطن كه علم خويش با اهل آن گويد. و عالمی كه علمش ميان او و حق باشد كه

وی علم رين استاد كسی است كه سالك را از علم قال بسترا بر كسی نتواند گفت. كامل

 حال و عشق آورد.

  زسياری ابكن ـدن است، ليـايق دارند و مراد ايشان فهمانيـعارفان سعی بر بيان حق
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 ند. گرچهكتواند بشنود و تحمل مطالب لفظ ندارد كه اداء شود و پاره ای را هركسی نمی

حقيقتش  اند لفظی است وكه آنچه فهميده از اين اند، غافلبعضی خيال كنند كه فهميده

 نزد اهل وصال است، بايد اين حقيقت را از مكتب ايشان دريابند.

كه  توجه سالك بر باطن بايد بيشتر از ظاهر باشد. در بعضی جاها مرسوم است

يا سازند، و یگذارند و دنبالة آن را با گل استوار مهای خاردار میباالی ديوار باغ بوته

اه ركشند تا حدود ملك معلوم گردد و هر رهگذری بدان های خاردار میگرد باغ سيم

 ا محدوداند از آن جهت كه معنی رهای خار تشبيه كردهنيابد. سخن را نيز به آن بوته

غ باشد سازد. چه لفظ، تنزل فكر و معنی است در قالب لفظ، هرچند لفظ فصيح و بليمی

انسان  دل و جان، ناقص و كوتاه است. لفظ، عالمتی است كه باز نسبت به ظهور آن در

ای است های خاردار نشانهشود، همچنان كه بوتهوسيله آن به سوی معنی هدايت می به

 ؟!خار كجا كه اشجار در درون اين باغ موجود است، ولی باغ و مزرعه كجا و بوتة بر اين

 به كمال كنند و چون اين مراقبهیعارفان در مراقبه بر باطن ياران اشراف حاصل م

وت و چون اين مناسبت روحی ق خوانند؛واسطة لفظ میرسد، نقش درون يكديگر را بی

ورق  تمام گيرد، نوع انديشه و فكر متجانس گردد و ممكن است دو نفر در آن واحد،

 انديشه يكديگر را برخوانند.

زيرا  و سپاسگزاری است. آيند، جای بسی شكروقتی عارفان به مقام تكّلم در می

 ستند.هكالم عارفان قابل قياس با كالم افراد عادی نيست، آنان صاحبان قلب سوزان 

يزلی لم كالمشان در اثر ارتباط با خدای )ع(كه حضرات انبياء و ائمه اطهار چنان

ق بط با حاند، نيز مرتاست، صاحبان دل سوزان يعنی عارفانی كه به مقام تسليم درآمده

ز آنجا آنان ا ستند. بسا كه ظاهرًا كالمشان بدون مقدمه و مطالعه باشد، ولی تمام كلماته

 اشد.بيابی از عارفان را دارند كه در دلشان سوزی شود. افرادی توفيق فيضناشی می

مندی او سالكی كه صاحب دل سوزان گشته و سوزش آن به حّد اعلی رسيده، بهره

ای نامفهوم است. اما كالم عارفان طريق حق برای عده از چنان كالمی بيش از ديگران

 است، زيرا آنان را سوزی نيست.

فهميدن كالم عارفين واصل و شناختن اسرار و رموز ايشان در غايت صعوبت و 

دشواری است برای كسی كه طريقة ايشان مسلوك نداشته باشد، چه اكثر ايشان حكمت 

ه اصول آن را كما هو استوار ننمود، فروع را از . كسی كاندخود را بر اصول كشفی نهاده

آن استنباط و استخراج نتواند كرد. و هركه عنان نفس را از تعلقات دنيوی و اخروی 
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الجمله ادراك سخنان و حل رموز نكشيد،كام جانش حالوت سخنان ايشان نچشيد. فی

 ی نيست.ايشان موقوف است به شناخت نفس، و اكثر حكماء و علماء را از آن خبر

حكماء و علمائی كه همگی همتشان بر بحث ِصرف مقصور باشد، صورت تيسير 

د كه اند. اگر كسی ارادة تحصيل حكمت كند و طالب ورود آن باشد و بخواهنپذيرفته

ت، دسيه اسسموم شك و شبهه به رياض دل راه نيابد، بايد فضای دل را كه آئينه انوار ق

ر اين را برای خدا پاك و خالص و مصّفی گرداند. داز زنگ صور غير بپردازد و خود 

حكمت  صورت اميد است كه خداوند متعال مقام او را بلند گرداند و به شناخت نفس و

 برساند.

ماند.  در امور دنيايی اگر حواس كسی جمع و متمركز نشد، غالب كارهای او مختل

كتة ن خواهد بود. نوقتی كارهای دنيوی چنين است، امور اخروی به طريق اولی چني

نجام اكه بسا كارهای دنيوی فطری و جبلی باشد و حتی برخی بدون فكر هم  ديگر اين

ت در آيا ويابد، ولی امور باطنی مستلزم تفكر است. آثار بسياری بر تفكر مترتب بوده 

 فراوانی بدان امر شده است.

 از كند وااّل تفكر از شروط ايمان است و مؤمن بايد در كليه امور خويش تفكر

رنگ آفريده و تعالی روح را بی غافلين بوده روح قدسی بر او تعلق نخواهد گرفت. حق

ان گيرد، چنرنگ روح از اعمال نفسانيه و عقالنيه است كه رنگ كفر يا ايمان به خود می

 «.نٌ ْم ُمْؤمِ ْنكٌ ِفٌر َو مِ ُهَو الَّذی َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم كا»در قرآن مجيد فرمايد  تعالی حقكه 

كه مداومت بر آن كند، خداوند تعالی  چون تفكر از اعمال روح است، كسی

بغ و كند و روح ُمصبَّغ به همان صصورتی از معنی به شكل فكر او به وی القاء می

گردد. آنچه در فكر انسان گذرد به ظاهر و باطنش متشكل به همان شكل می

 روح.جان و قالبی است بیاست بیتفكر حركتی گرشود، ولی عمِل بیجلوه

فصول،  بسا مسائلی كه عارفان طريق حق بيان كنند ليكن متفرق در كالم و كتب و

م و د با كالای كه شنود، بايای نمايند. طالب حقيقت هر كلمهو در هر يكی اشاره به نكته

د ّم نمايضمسائل ديگر ربط داده و معانی هر كتابی را به معانی كتب ديگر استاد خويش 

 تا با تعمق و تفكر در آنها بتواند معنای بسيار مهم و بزرگی بدست آرد.

تفكر در كالم عارفان از اشرف عبادات و افضل طاعات است و در اخبار تحريض 

شماری نهفته است، اما در و ترغيب بسيار بر آن شده است. در آيات قرآن نيز معانی بی

نوعی  اه حق و گفتار عارفان و دانشمندان بههر محفلی كالم الهی و محبوبين درگ
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گردد، گر است. در محضر بزرگان و عارفان، معانی آيات محيط بر قلوب سالكان میجلوه

بطوری كه اظهار برخی معانی باطنی آن با حروف و الفاظ ظاهری قابل بيان و شمارش 

 نيست.

گر ی نوعی جلوهای در قبال ديدة باطن و ظاهر هر فرداصواًل هر كلمه و جمله

 ب و كارو ستد و كسشود. مثاًل از ذكر كلمة زيان در مجلس تجار و كسبه، زيان داد می

مال كبه حد  گردد. اما در محفل عرفا و فضال و صاحبدالن، توجه آنهابه اذهان متبادر می

 به زيان غفلت و نافرمانی و بطالت است.

مستی  ون، هرگز آنها را به می ذكر كلمة مستی و می در حضور صاحبدالن و عارفا

چيزی  جوئی و ديوانگیظاهری متوجه ننمايد، ولی نزد اهل شرب و خمر، غير از عربده

خنان به ذهن آنان خطور نكند. لذا عارفان طريق حق به محض استماع كالم الهی و س

 حكمتی، در قبال آن معانی محاط واقع گردند و مجذوب جاذبه معنوی آن شوند.

تر از محفل مقدسی نيست كه اهل معرفت در آن جمع نعمتی عظيم در حقيقت

شده و محور بحث و توجه آنان، حق باشد. تقدس چنان محافل از فيض و رحمت و 

ن تعالی است. دين مقدس اسالم به محافلی ارزش قائل است كه شمع آ نظر خاص حق

شد حق با المال از عشقمحفل، ايمان و توجه به حق باشد، و اهل معرفتی كه دلهايشان ما

د. برای جستجوی كيميای عرفان و تقرب و وصال به خالق رحمان در آنجا جمع گردن

جرگة  اند و درالبته آنان افراد قليلی هستند كه به نظر و توفيق الهی به حد كمال رسيده

ز جرگة اشوند. اما افرادی كه تنها متكی به معلومات خودند، عارفان واقعی محسوب می

ليه به يل و تحرفان بدورند. مقدمة ادراك اين نعمت واال، تقوی و تزكيه و تخليه از رذاعا

 فضايل و رياضت و مجاهدت در راه حق و شمول توجه الهی است.

عارف حقيقی را هدفی جز حق و جستجوی جمال و كمال الهی نيست. او از 

رسند خنه از مدح كسی نمايد. عارف اهلل منصرف شده هرگز استقبال ماديات نمیماسوی

 شود و نه از قدح فردی، درهم.

لم عای بپرداز، كه اند: معلومات خود بينداز و خاطر از آنچه دانستهبزرگان فرموده

ز ااست.  آن است كه مرد را از خود برهاند. اما عالم غير عارف، گرفتار تصنعات لفظی

 خود را نديدم.عارفی پرسيدند كه خدا را در كجا ديدی؟ فرمود: آنجا كه 
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 سرمايه اصلی سالك و عارف الهی، بصيرت است. تفكر، طلب بصيرت است برای

ست. درك مطلوب. لذا تفكر در مرحلة كمالی، سير در آيات و صفات و اسماء الهی ا

 ر معنویگيرد. چون اين اخباسالك در آيات الهی نظر كرده و از آنها اخبار معنوی می

ن تقويت معرفت و ايمان است از اين جهت تفكر، ممدوح و پسنديده است چناموجب 

 )ع(ناند: تفكر يك ساعت بهتر از عبادت يك سال است. حضرت اميرالمؤمنيكه فرموده

لب قفرمايد: نور می )ص(فرمايد: قلب را با تفكر، آگاه و متنّبه ساز. حضرت رسول اكرممی

 بصير از تفكر است.

هر قدر بر چشم قلب از اين  م قلب است و تفكر، سرمة آن.بصيرت، ديد چش

شم قلب گردد. اين همه امر به تفكر، برای قوت بصيرت چسرمه بكشند، ديد آن زياد می

 دهد.است. بصير به احوال نفس آگاه است و خطا را از صواب تميز می

ذات  َدوران فكر ممكن است در روی اين سه اصل باشد: ذات، صفات و آثار. گاه

ت شیء مورد تفكر و تعقل است، گاه صفات او و گاهی هم آثار او. سالك ممكن اس

ند و تفكر كند در ذات كبريائی حضرت احديت، و يا در صفات او كه عين ذات او هست

 يا در آثار او.

 او چيزی تفكر در ذات كبريايی الهی اثر مطلوبی ندارد، نيروی فكر از حقيقت ذات

ر را زمينه به جائی نرسد. فكر خادم عقل است و عقل نيروی فك درك نكند و در اين

نجا تواند بدافرستد. جائی كه عقل، خود بدان راه ندارد، فكر چگونه میبرای اخذ خبر می

يی حق، گيرد كه بدانجا محيط شود، اما به ذات كبرياراه يابد؟ فكر از جائی خبر می

 ست.چيزی احاطه ندارد و او بر كل اشياء محيط ا

ه در ككنند و خردمندان زيركی صاحبان نعمت عاليه، ذات اقدس او را ادراك نمی

از  يابند. جمال احديتشخورند، از حقيقت ذات او چيزی در نمیدريای فكر غوطه می

 بارزانّری. مَعوصمت مالحظه افكار مبّری، و جالل صمديتش از زخمت مالبسة اذكار ُم

ريف ل عبارت تنگ، و سابقان عرصة معرفت را در تعميدان فصاحت را در وصف او مجا

 او پای اشارت لنگ، پايه رفعت ادراكش از مناولة حواس متعالی و ساحت عزت و

 و، حيرت معرفتش از تردد اوهام و تعّرض افهام، خالی. نتيجة تفكر در ذات باريتعالی

ت ا و در ذاهای خداند: تفكر كنيد در نعمتدهشت و اضطراب است، چنان كه فرموده

 احديت تفكر نكنيد.
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 صفات الهی عين ذات اوست، به همان ترتيب كه وصف ذات او غير ممكن است،

 وصف صفات او نيز ممكن نيست ِااّل سير در صفات با تفكر به قدر طاقت بشری.

ده، سير در صفات الهی، تا حدی موجب آشنايی سالك به عظمت، قدرت، علم، ارا

بانی ات و افاضات رگردد. اين آشنايی در اثر اشراقال میاحاطه و عزت خداوند متع

ات، نمايد. سالك با چنان تجلياست، و هر صفتی تحت عنوان اسمی در سالك تجلی می

شود كه شود و بر اموری واقف میاز احوال خود و تا حدی از احوال ديگران مطلع می

 «.َلمْ َعلََّم اْلِاْنساَن ماَلْم َيعْ »قباًل از آن مطلع نبود 

ه ب، اسماء الهی )ع(اسماء الهی نامتناهی است و به فرمودة حضرت اميرالمؤمنين علی

ب تعداد موجودات عالم وجود و اركان آنها است. چنان كه موجودات عالم به حسا

يرش سنيايند، اسماء الهی نيز از حد حساب و عدد خارج است. سالك در طريق كمال، 

ی عالی است كه از تجليات اسمائی، افعالی و صفاتدر اسماء و صفات حضرت باريت

 گردد.برخوردار می

اسماء  ظاهرًا اسم صورتی از صور عالم ظاهر به نظر آيد، ولی مقصود از اسم يا

سبت نكمال توجه به معناست نه به صورت. هر موجودی اعم از مجرد يا غير مجرد به 

جمال و ااره به از تعليم اسماء، نه اش قابليتش نوری از انوار الهی را داراست. اما منظور

 توجه به نور متجلی در كل موجودات، كه  اشاره به كمال توجه به تفصيل است.

رف مشاهده كمالی و تفصيلی نور مطلق يا نوراالنوار را مسلمًا بايد در اش

موجودات جستجو كرد، كه نورش بر ساير موجودات غالب و برتر است. گرچه در 

شرف اه مقام ور در مرتبه اعلی وجود دارد، ولی مقام و مرتبة آنان هرگز بمالئك از آن ن

از  دارد و رود و كمال توجه به انوار حقرسد؛ به مقام انسانی كه راه حق میكائنات نمی

چنين  گردد. حتی حمالت شيطانی نسبت بهمند میتمام كائنات در سير كمالی خود بهره

طنی نيست، كه موجب تقويت قوا و استعدادهای با سالكی نه تنها سبب تضعيف معنوی

م و رسد كه قلب او منزل علواو است. انسان در اثر رياضت و مجاهدت به مقامی می

انی گردد و در آن مقام، حمالت شيطالهامات از ناحيه حق و سبب تغذيه عقل او می

 وسيله تقويت آن نور الهی است.

هل بيت وحی در مرتبة اول بيش از همه در ميان افراد بشر ارواح پاك حضرات ا

استعداد پذيرش معانی و انوار الهی را داراست. هريك از اسماء الهی را مظهری است و 

بدون توان مشاهده كرد. مظهر اتم و اكمل اسماء الحسنی را در اين ذوات مقدس می
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ه شوق و به آن انوار الهی، محال است كه در انسان شوق و ذوقی به وجود آيد. چ توجه

ذوق از علوم قلبی است و حصول آن منوط به مشاهدة نور مقدس حق تعالی در آن 

 قلوب مقدس است.

ت، عالم در مقابل نور اسماء و صفات الهی، ظلمت قرار دارد. در واقع نور و ظلم

هی توان در آن محبوبين درگاه المعنی است. آن عاَلم را در حد كمال می صورت و

ه كمقداری  تقرب و توجه به عالم نور، از عالم ظلمت دور شد. اما بهمشاهده نمود و با 

گردد. پس يابد، به همان اندازه از عالم معنی دور مینفس تمايل به عالم صورت می

انی طالب صفات و علم اسماء بايد تنها به دامن مقدس مقربين الهی چنگ زده و مع

 اسماء را در وجود آنان بيابد.

نهايت بی ر معانی اعمال و احوال، زياد و ميدان سير و جوالن آناما مجال تفكر د

ای شود، هر دو دارپردازد و آن كه واجد حالی میوسيع  است. كسی كه به عملی می

ست، هاند و منظور و مقصودی دارند. در هر حال و عمل، نتيجه و اثری محرك و مسبب

 در اول بول و بيجا، و سير سالكممكن است حالی و عملی مقبول و بجا باشد يا غير مق

 ر آنها،يا وسط يا آخر سلوك باشد. همه اين موضوعات زمينة تفكرند و سالك با سير د

 دهد.صواب را از خطا و كيفيت حال و عمل را تشخيص می

ارت ز قيد اساتواند در اين مراحل سير كند كه آزاد بوده و متفكر البته فكر وقتی می

انی، ه گرفتار نفس است، فكر او نيز بند هوی است. شخص نفسنفس رسته باشد. كسی ك

فكرش نفسانی است و انسان روحانی، فكرش هم روحانی است. فكر پست و مقيد و 

 د و خبرتواند در مراحل عاليه صعود كند و از جائی خبر بگيرمشوب به هوای نفس، نمی

 دهد و نسبت به اعمال افراد اظهار نظر نمايد.

ك ظهور ی و پرهيزكاری و تزكيه و تصفيه نفس، تجليات الهی در سالدر نتيجه تقو

سته و كند. اين تجليات، قدرت نفس را در هم شككرده و باطن و ضمير او را روشن می

 گردد.بندد. در اين مقام در باطن سالك، حق حكمفرما میدست و پای او را می

ولی عالم به علم او مصاحبت كرد  )ع(با حضرت خضر )ع(حضرت موسی        

نبود، لذا اعمال حضرت خضر مورد ايراد حضرت موسی واقع شد تا اين كه حضرت 

مطالعه و بررسی اعمال و احوال حضرت خضر از . «هذا ِفراُق َبْينی َو َبْيِنكَ »خضر فرمود 

باشد. ولی انجام اين امر از جانب حضرت موسی روا نيست چون عالم به علم او نمی

خضر صحيح و رواست. چه قضاوت در مورد اعمال و احوال، وقتی  حضرت ناحيه
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صحيح است كه نفس در آن مورد به كمال رسيده، بلكه در مقامی عالم به علم لدّنی 

 باشد.

ز علم ا، ديگران هم )ع(آيد كه آيا غير از انبياء و ائمه اطهاردر اينجا سؤالی پيش می

وند خدا« ُم اهللُ لُِّمكُ َواتَُّقوا اهلَل َو ُيعَ »است كه  شوند يا نه؟ پاسخ اينلدّنی برخوردار می

 دهد، به نسبت استعداد و قابليت دل.متعال همه را تعليم می

ِاْنساَن ْقَنا الْ َلَقْد َخلَ »فرمايد در حقيقت بهترين راه تربيت، مكتب اسالم است كه می

اتب پست ديم تا از مررها كر عنی انسان راي« فی َاْحَسِن َتْقويم  ُثمَّ َرَدْدناُه َاْسَفَل ساِفلينَ 

 ترين درجات نفس مطمئنه عروج نمايد.حيوانی و نفس اماره به عالی

مراتب  كسی كه بخواهد به مقام و مرتبة كمال تربيت و انسانيت قدم گذارد و از

د. سير كن پست حيوانی و نفس اماره به مرتبة نفس مطمئنه عروج نمايد، بايد مراحلی را

 دی قلبًا موّحد نشده، محال است كه بتواند آن مراحل را سير نمايد.تا فر

الی. اولين درس در مكتب الهی توحيد است، توحيد ذاتی، اسمائی، صفاتی و افع

د توحيد اسمائی، علم است و توحيد افعالی، عمل و توحيد صفاتی، صفت. در توحي

ل د اسمائی، علم كامصفاتی تا حدی صفت هست ولی نقص علمی وجود دارد. در توحي

تب فوق است ولی فعليت نيست، ولی در توحيد افعالی، فعليت وجود دارد. هريك از مرا

را شدت و ضعفی است. وقتی عارف مراحل توحيد ذاتی و صفاتی را طی كرد و به 

ذاشت، ترين درجة نفس انسانی است ـ قدم گمرحلة توحيد اسمائی و افعالی ـ كه عالی

 رسد.گردد و به كمال انسانيت میمظهر صفات حق می

از جمله صفات الهی، رحمانيت است. كسی كه به مرحله توحيد صفاتی قدم 

ه بگستر و مهربان است. عارف حقيقی مانند آفتاب گذارد، نسبت به خاليق سايهمی

موده، تمامی خلق تابش نموده و از علم و معرفت و  حكمتی كه خداوند به او عطا فر

 شيد ازلینمايد؛ و يا مانند ماه از خورنسبت مراتب شأن آنان مستفيض میهمگان را به 

 كند.كسب نور كرده، به قلوب مستعده نورافشانی می

ود ترين مراحل سير و سلوك الهی در اوامر و نواهی شرع مقدس اسالم وجعالی

 فتها نهدارد، زيرا در هريك از واجبات، محرمات، مستحبات و مكروهات آن هزاران معن

 است.

آورد، اين فردی كه به ظاهر احكام متوجه است و به محض استماع ايمان می

 ای از معرفت است. ولی افرادی كه عالوه بر اعتقاد و عمل بهتصديق به نوبة خود مرتبه
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برند، در هر مرحله سيری برای آنان ظاهر احكام، به باطن و مراتب معنوی آن پی می

ينان تفاوت عميقی دارد با گروه اول كه هنوز از عالم مجاز شود، لذا معرفت احاصل می

 اند.به عالم حقيقت، قدم نگذاشته

ن آری اهل ظاهر استخراج معانی از خارج كنند و اهل حقيقت از باطن، ايما

ربوط مه باطن تقليدی را چندان اعتباری نباشد، لذا در هر مسئله بايد مستبصر بود. مطالع

 اين امر برای كسی مقدور است كه به رفع حجب و عوايقیبه خود انسان است، و 

 بپردازد كه بين خود و خدايش بوجود آورده است.

 
قامی ممعرفت به اصول را مراتبی است: معرفت در مقامی به نام معرفت حسی، در 

صالی ومعرفت استداللی، در مقامی معرفت شهودی و در مقامی به نام معرفت كشفی يا 

 رسد.، كه تا فرد آنها را سير ننمايد به كمال و وصال نمیاست

ه به كمرتبة اول اين است كه سالك تنها نامی از سير و سلوك بشنود. ديگر آن 

سد و رم فناء مرتبة استدالل برسد و سپس به عيان و شهود او را ببيند، و سرانجام به مقا

 فانی گردد، فنای عاشق در معشوق.

 ق ببيند.دارد: يكی اين كه موحد هر اثری را از آثار حق مطل توحيد سالك مراتبی

 صفت از مرتبة ديگر آن كه موقعی كه اثری از فاعل مطلق ببيند، بداند اين اثر كدام

لی ا در تجتر باشد، مراد الهی رصفات الهی است. اگر ايمان و معرفت او از اين هم قوی

 عرفت خودتكامل، علم الهی را در آئينه متر ايمان و بيند. در مراتب عالیاين صفت می

ج جود خارنمايد. در آن موقع عارف از دايرة علم و معرفت، بلكه از دايرة ومشاهده می

علم  بر قياماند: معرفت، در حقيقت قيام وجود جهل در براشود. از اين رو بزرگان فرموده

ه بهود، چه بنا الهی است، يعنی در حقيقت اوست عارف و معروف، اوست شاهد و مش

توان به خدا ت نفس، میپس از رسيدن به معرف« َمْن َعَرَف َنْفَسُه، َفَقْد َعَرَف َربَّهُ »اصل 

و  در واقع، معرفت ذات و صفات الهی بايد در صور تفاصيل افعال و حوادثرسيد. 

 نوازل باشد.

باشد،  هسالك در اثبات صفت برای ذات الهی بايد بدون مالحظه تشبيه و نفی تشبي

تكامل  نفی تشبيهی كه منجر به تعطيل نگردد؛ تا فردی اين مراحل را سير ننمايد به

 رسد.نمی
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هر  رفمرتبة اول تكامل بعد از علم، ارسال صفات است بر شواهد. يعنی سالك عا

ت از دهد كه شاهد وارد، مربوط به كدام صفشود، تميز میصفتی كه برای او حاصل می

 شود.مؤمنی كه ايمانش در مرتبة كمال باشد، مظهر صفات حق می صفات الهی است، چه

ها و مرتبة دوم، ارسال وسايط است بر مدارج؛ مقصود از وسايط همان واسطه

 و امور رساند. اما افرادی كه در ظواهر احكامهايی است كه سالك را به مدارج میدرك

 توانند آن مراحل را طی نمايند. اند، نمیمانده

فكر سوم، ارسال مدارج است بر معالم. فردی كه در باطن احكام الهی ت مرتبة

 وعالئم  شود. وسايط و مدارج در واقع به منزلهنمايد، برای او سير معنوی حاصل میمی

 كنند.اند كه او را بر معالم يعنی به منبع وحی و خبر راهنمايی میمركب طريق حق

اری الهی احكام و امور قناعت نكرده به يبنابراين عارف طريق حق، تنها به ظاهر 

 گردد.در باطن احكام، مراتب و مدارج حق را سير نموده به هدف نايل می

ه به آن در مرتبه كمال معرفت، شاهد را راه نيست، استدالل را مقام نيست، وسيل

 تواند رسد. اين معرفت را سه ركن است: نمی

 ركن اول ـ مشاهدة قرب. 

 از علم. ركن دوم ـ صعود 

 ركن سوم ـ مطالعة جمع.

ت. در اين مرتبه، حصول معرفت برای عارف واصل با وسيله و رؤيت شواهد نيس

رف عارف مستغرق در بحر معرفت است و غريق بحر توحيد. در اين حد از معرفت، عا

، ری مانداز علم گذشته و از اسم خارج شده است. در اين مقام اگر از انانيت عارف اث

 كشاند.ر او را به استدالل و شاهد و علم میهمان اث

 قی نيست.ولی در مقام وصال كه مقام فنای كامل سالك است، از انانيت او اثری با

ت يابد به معرفت حق. او در معرفپس وقتی عارف فانی گشت، معرفت او اختصاص می

 حق به دليل احتياج ندارد، چون ذات او دليل ذات اوست.

دياد محبت و موجب التهاب آتش عشق است. هرقدر حصول معرفت سبب از

گر معرفت زياد شود، محبت نيز زياد گردد. محبت خدا از معرفت خدا پيدا شود، ا

 ر افاضهمعرفت به كمال بود، محبت نيز به كمال خواهد بود. همان طوری كه معرفت، اث

 و تجلی خداست، عشق و محبت نيز از افاضات و عنايات الهی است.

 ر دل دكند: پروردگارا توآنی كه به انوار خود السالم عرض می سين عليهحضرت ح
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دل  يار را ازدوستانت تجلی كردی تا اين كه ترا به وحدانيت و يگانگی شناختند. و تو اغ 

د و به دوستانت بيرون كردی تا جز تو به كسی دل ندهند و جز تو كسی را دوست نگيرن

 غير تو پناه نبرند.

 و تعالی در قرآن مجيد از شش آتش ياد فرموده است:خدای تبارك 

 «َاَفَرَاْيُتُم الّناَر الَّتی ُتوُرونَ »اول ـ آتش معيشت 

 «قاَل اْنُفُخوا َحّتی ِاذا َجَعَلُه نارًا»دوم ـ آتش معونت 

 «َخَلْقَتنی ِمْن نار  َو َخَلْقَتُه ِمْن طين  »سوم ـ آتش مذلت 

 «َدَها اهلُل الَّذيَن َكَفُرواَالّناُر َوعَ »چهارم ـ آتش عقوبت 

 «راهيَمُقْلنا يا ناُرُكونی َبْردًا َو َسالمًا َعلی ِابْ »پنجم ـ آتش كرامت 

 «ِاّنی آَنْسُت نارًا»ششم ـ آتش معرفت 

ام القرنين از آتش معونت، نظگردند. ذیمند میعامة خلق از آتش معيشت بهره

 ب يافت.كفار از آتش عقوبت، مزيد عذا واليت يافت. ابليس از آتش مذلت، لعنت يافت.

رسيد. « ّيًااُه َنجِ َقرَّْبن»ابراهيم از آتش كرامت، سالمتی يافت. موسی از آتش معرفت به مقام 

 در« َعْبِدهِ بِ َاْسری » اول چه بود؟ )ص(حضرت رسول اكرم«. َقرَّْبناُه َنِجّيًا»اول ندا بود، آخر 

 «.ِن َاْو َاْدنیاَب َقْوَسيْ َفكاَن ق َدنا َفَتَدّلی»، آخر چه بود «َتهیِعْنَد ِسْدَرِة اْلُمنْ »اوسط چه بود 

درخشيد. ناليد، برق میباريد، رعد میحضرت موسی ديد شبی باران به شدت می

االی زنه برداشت تا آتشی بدست آرد لكن نتوانست. به سوی طور نگاه كرد، در بآتش

ور سويداء دل او آتش عشق خدا شعلهدرخت آتشی ديد. او آتش صورت ديد، لكن در 

عشق و  بود. ساعتی زير آن درخت ايستاد. درختی كه در باغ وصلت بود، بيخش در زمين

هايش در زلفت و قربت بود، هايش در آسمان صفوت بود، شاخهمحبت بود، برگ

 «.ِاّنی َانَـا اهللُ »اش اش نسيم بهجت بود، ميوهشكوفه

ه كت مستغرق بود كه ناگاه ندائی به گوشش رسيد كران حيرموسی در دريای بی

اد.  كفايت ددرخت عنايت، بر هدايت داد، بحر واليت، دّر«. ِاّنی َانَـا اهللُ »ای موسی 

 حضرت موسی خلعت قرب پوشيد و شراب وصلت نوشيد.

 
 

 فكر  مردم و كثردود فهم اـه بيرون از دايره و حـه را كـی حقايق عاليـپيشوايان اله

اند و از نارسای ايشان است، پنهان داشته و فقط خواص را به اين حقايق آشنا نموده 

يافتگان اند. آری تمام راهشراب ازلی سبحانی دل تشنه آنان را سيراب و سرمست ساخته
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اند كه حقايق و علوم لدنی و اليقين چنين روش و رفتاری داشتهاليقين و حقحريم عين

 اند.ق و الهامات درونی خود را از ديدگان نامحرمان پنهان كردهاذوا

 رند و آنعارفان كه اطبای حاذق و رازدارند، كتمان سّر را از شرايط طريق حق شم

البًا غرا موجب حصول مراد دانند چه اظهار سّر، نوعی عمل است. در غير اين صورت، 

تی و به سسيرا در اين حالت ارادة اانسان به گفتن قناعت كند و دست از كار بردارد، ز

 اند و كسی كهبينيم كه مردم پرگو غالبًا در عمل ضعيفگرايد، چنان كه ما خود میمی

 زند.دهد، كمتر دست به انتقام میخشم خود را بروز می

ت، برد زيرا كه در آن نوعی اقناع نفس اسآدمی از وصف خوشی غالبًا لذت می

يران از پت و لذت و مشغولي« َوْصُف اْلَعْيِش ِنْصُف اْلَعْيشِ »ه چنان كه در مثل معروف آمد

شمردند، كار مانده، از وصف خوشی و دليری و كاردانی و آنچه را كه كمال نفس می

 باشد.می

ادت كند عالوه بر آن، اظهار سّر و اعالم تصميم ممكن است بعضی را وادار به حس

ت و او بوجود آورند، و يا از راه مالمو از روی حسودی و بدخواهی موانعی برای 

 استهزاء ارادة او را سست و متزلزل گردانند.

است،  فرمايد كه به آنچه در نفوسخداوند تبارك و تعالی به اجمال و اشاره می

داند شخص می ست كه خودسّر، مطلب نهانی ا«. َاهلُل َاْعَلُم ِبما فی َاْنُفِسِهمْ »باشد واقف می

شود. آنچه ی تعبير میفخبر است. سّر از نظر اشخاص به معانی مختلبیو ديگری از آن 

ب برای فرد متشرع از سّر منظور است، غير از چيزی است كه نزد عارف سّر محسو

ختلف مگردد؛ همچنين سّر عاشق غير از سّر حكيم است. پس بنا به درجات و مراتب می

 اشخاص، مفهوم سّر نزد آنان متفاوت است.

نَُّه َفاِ »ر عالم وجود در حد كمال جز ذات اقدس الهی كسی واقف نيست به اسرا

شود. ر مینان بيشتآبه نسبت تقرب بندگان به او، تجلی الهی در «. َيْعَلُم السِّرَّ َوَاْخفی

كند كه اين خود تجليات واصله از حق تعالی به عارف كامل او را به حقايق آشنا می

 تعليم سّر است به عارف.

لب عارف كامل، نور كمال و معرفت منشرح است، از اينرو قلب عارف در ق

خزاين اسرار الهی است. منظور از وقوف عارف واصل به اسرار الهی، اين نيست كه او 

داند فردا چه پيشامدی خواهد شد، چه كسی به دنيا خواهد آمد و چه كسی از دائم می

انی در معامالت خود ضرر و يا دنيا خواهد رفت، چه كسی مريض خواهد شد و چه كس
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كنند. كسی غير از ذات اقدس الهی به اين امور آگاه نيست، مگر موقعی منفعتی می

َوال َاُقوُل َلُكْم ِعْندی َخزاِئُن اهلِل َو ال »خواست و مشيت الهی باشد كه عارف واصل بداند 

گويم خزائن بگو من نمی«: ِبـُع ِااّل ما ُيوحی ِاَلیََّاْعَلُم اْلَغْيَب َو ال َاُقوُل َلُكْم ِاّنی َمَلٌك ِاْن َاتَّ 

ام، بلكه تنها از گويم من فرشتهالهی پيش من است و من عالم به غيب هستم، من نمی

ُقْل ال َيْعَلُم َمْن ِفی السَّمواِت َو اْلَاْرِض اْلَغْيَب ِالَّا »كنم شود پيروی میآنچه به من وحی می

 «.اهللُ 

 طلوب و معرفت نفس رسيده و حاالت مختلف آن را شناسايیآن كه به كمال م

تب تاد مراای در رديف اوتاد است. البته اوكند، او عارف واصل است و بلكه در مرحلهمی

 مختلف دارند و ظاهرًا متعددند.

ين عارف الهی، اطالعش راجع به معرفت سالكين و سير و سلوك آنان است، و ا

 قدر راهست و چه كسی از راه خارج شده و اين كه سالك چكه بداند كدام فرد در راه ا

 طی كرده و حد معرفت او و مشكالت راهش چيست و چه موانعی ممكن است برای او

 پيش آيد.

شود، ولی عارف ای است كه از حق تعالی به او افاضه میاطالع سالك همان اندازه

شيت مهم به  آگاه گردد، و اين واصل امكان دارد كه زمانی از طريق الهام از وقوع مطلبی

رچه به و اراده خداوندی و نظر و توجه قطب زمان است. قلب عارف واصل، آئينه سان ه

آن را  گويد و به هرچه امر كننددهد و هرچه بگويند آن را میاو رسد آن را نشان می

 كند.می

 اند:سالكين اهل سّر چند طبقه

صادق و سلوك صحيح. از عالئم اول ـ فردی است دارای همت عالی، قصدی 

ارد وازه ندآديگر او اين است كه به رسم و عادت ديگران نيست تا او را نشناسند، اسم و 

ی نمايد. چنين افرادتا معروف شود لذا جز از عدة قليلی خود را از سايرين پنهان می

 هركجا باشند، ذخاير اسرار الهی هستند.

ن از خود آنا نمايند و حال اين كهنزلی اشاره میدوم ـ فرد يا افرادی هستند كه به م

 كنند، ولی مرادشان سوای آن است.اند و امری را بيان میآن منزل گذشته

 ه ـاشتی دـودشان مخفـسوم ـ سالكينی هستند كه خدای تعالی حاالت آنان را از خ
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 آنان حب راست. آنان نسبت به كمال خود در ترديدند اما مقام آنها خيلی منيع است. د 

شوند اما دانند علتش چيست. آنان از غيب تأييد میصادق و وجد شديدی است اما نمی

 خود از آن اطالع ندارند.

بزرگان  در راه طالب وصال، حجب فراوانی است كه او بايد آنها را برطرف نمايد.

ام است. حجاب اند كه حجاب سه است: نفس، خلق، دنيا و اين سه حجاب عفرموده

مال خاص نيز سه است: ديد علم، ديد طاعت، ديد خدمت و كرامت. گرچه علم وسيلة ك

ها ترين حجاباست، اما در نهايات ممكن است حجابی ايجاد كند. حجاب علم از سخت

 و شديدترين موانع است.

مقام  گردد، او به )ع(اگر سالكی به توفيق حق موفق به زيارت حضرت موالی زمان

جاب شاهده نايل شده و اين نعمت بزرگی است كه شيطان را در آن دخالتی نيست. حم

م شهود نمايد مگر شهود ظاهری يا باطنی. تا سالك طريق حق به مقاعلم را برطرف نمی

الك تواند از حجاب علم گذر نمايد. اما نور مشاهده آن حجاب را از سنرسيده نمی

 نمايد. دد كه مقام علم را در نظر او پست میگرگيرد و حتی به مقامی منجر میمی

 يابد كه علم با نظرزدايد و در میشهود، در وهلة اول آفت عجب علم را از او می

 تصری رامرشد، وسيله است نه مقصد، چراغ راه است نه منزل. در وهلة دوم، اختيار مخ

 كند.نمود، از او نفی میهم كه سالك طريق برای خود فرض می

به  كمالی جز از طريق توجه دل به خدا ممكن نيست. ذكر خدا و توجه دلحركت 

م ش و مرهاو، نور دل دوستان است و آئينه جام عارفان؛ چراغ سينة موحدان است و آساي

 دالن.دالن؛ شفاء دردمندان است و طبيب بيمارخسته

 وعوايق  عاما اگر سالك، ذكر و مجاهده و اكتساب خود را بيند و منظور نمايد، رف

ما احجب نتواند. گرچه در آيات بسياری توصيه به ذكر و اخذ معرفت و محبت شده، 

حبت بعضی مواقع ذكر مانع است و محبت و معرفت، حجاب گردد. اگر ذكر، معرفت و م

ندة منظور شود، در آن صورت سالك بندة ذكر و يا بندة معرفت و محبت گشته، نه ب

 ب.مذكور و يا بنده معروف و محبو

در پيشگاه الهی بايد خالص بود. دعا وقتی مقبول است كه دل محب از محبت غير 

خالی گشته و او را كمال اخالص باشد. شخصی عارفی را گفت كه مدتی است من در 

خواهم به طريق نمايم. ولی تا حال گشادگی برايم حاصل نشده، میطريق عارفين سير می
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ای، عارفين بدون ا حال طريق عارفين را طی نكردهسابق رجوع نمايم. عارف فرمود: تو ت

دانند و بندگی او كنند و در اين عبوديت، گشود و هيچ غرضی خود را بنده خدا می

 ای نه بنده گشود.نگشود را دخالت ندهند. تو تا حال بندة گشاد شده

 و را گيردفاكثر سالكين، محبان كرامات و مقاماتند، مگر كسی كه جذبة الهی او را 

ن نه بدا اين وقتی است كه محبت و معرفت و ذكر منظور نگردد. چه، توصيه به اين امور

 معناست كه اينها رساننده حقيقی سالك به هدف است.

 خود، از عارف علت موفقيت را اين امور نداند، بلكه با رفع اين علل و عوايق از

 لهی به اوادر حوزه جاذبيت ، بدون واقع شدن «َو َمْن ال َفال»جذبة الهی به خدا رسد 

ه باو را  نتوان رسيد. كسی را كه جذبة الهی فرا گيرد، چنان مجذوب خدا گردد كه ديگر

وصول  غير توجهی نباشد و التفات او از ماسوای حق منقطع گردد. به موصول اليه از

 هلِل َو َمعَ ای  ِالَ َوَفُهَو ِمَن اهلِل »فانی شود، و به معروف از معرفت، و به محبوب از محبت 

 «.اهلِل َو ِفی اهللِ 

نجام آن الهی گرفتار آن درديم كه دوای آن تو دانی. در آرزوی آن سوزيم كه سرا

ا مج است. توئی. ما چه دانستيم كه مادر شادی رنج است و در زير يك ناكامی هزاران گن

ل ی دچه دانستيم كه زندگی در مردگی است و مراد در نامرادی است. زندگی، زندگ

وست است و مردگی، مردگی نفس. تا در خود نميری كی به حق زنده گردی. بمير ای د

 اگر ِمِی زندگی خواهی.

يم و از الهی آن كه زندگی او توئی او كی بميرد. الهی از كرم تو همين چشم دار

س بايم به كرد خويش، و لطف تو همين گوش داريم كه بيامرزی ما را كه بس آلوده

زای م به وقت خويش، و بس مغروريم به پندار خويش، و بس محبوسيم در سايدرمانده

 ا را بهمخويش. ما را دست گير به فضل خويش. باز خوان ما را به كرم خويش، و بارده 

 احسان خويش.

ا علم و ای عالمان و ای عابدان، به عبادت و علم خويش مغرور نشويد كه ابليس ر

نيد كه تكيه نك ای دنياداران به دنيا مغرور نشويد و بر آنعبادت بود، ولی ديد آنچه ديد. 

 قارون از اين دنيا بسی جمع كرد، ولی رسيد به آنچه رسيد.

ست اسالكا! گوهر وصال او نه چيزی است كه به دست هر دون همتی افتد، دّری 

 در صندوق صدق صّديقان، و ابحری است كه در حدائق عاشقان راه حق پيدا شود.
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ين صفا قلب بعضی از سالكين الی اهلل در اثر پيروی از دستورات كاملين و واصل

ايند و اهده نميابد و غطاء از ديدة دلشان برطرف گردد. در اين مقام نوری در آئينه دل مش

ج تصور كنند كه به زودی گوهر مقصود بدست آورند، غافل از اين كه اين بحر مو

 كران دارد.بی

اطراف   گوهری است در بحر و محيطی بسيار عميق كه نهنگان بسيار در« حقيقت»

د، دست آوراند. بديهی است كه اين گوهر را به محض ادعا و تصور نتوان بآن قرار گرفته

 زيرا فرق است از انديشه تا وصول.

اند اگرچه تحصيل آن موقوف به موهبت الهی است، ولی برای آن شرايطی فرموده

ه گذشتن تأييدات و عنايات ازلی ممكن نشود، از آن جملعمل به آن شرايط هم باز بیو 

 از جان و مال و مرادات در راه خداست.

اند و ديگر از شرايط آن، خدمت غواصی است كه طرز فرو رفتن به اين بحر را بد

اهيان س متنف جای آن را بشناسد و از تدبير دفع نهنگان آگاه باشد و به او بياموزد. طرز

يابد و و راه نااين دريا را از او ياد بگيرد تا اگر زمان غوصش به درازا كشيد، خستگی بر 

 ردد.از راه نماند و قوت قلبی از او بيابد كه از هيبت و تالطم دريا، مضطرب نگ

غير  به نظر او بصيرتی حاصل كند و بدين وسيله صدفی را كه گوهر در اوست از

ی وقت و جای فرو شدن مطلع شود، و از هجوم جانوران بحر آن بشناسد، از وضع و

قبات و نترسد و از كثرت عمق دريا مضطرب نگردد و به واهمه نيفتد. پس از طی اين ع

 حفظ مقامات، باز كار موقوف است به خواست الهی تا كه را نصيب شود.

ه باغلب چنين است كسی را كه توفيق اين سعی و طلب از حق تعالی رفيق شود 

 بهره نماند، مگر اين كه قصوری در انجام وظيفه حاصل گردد.مقصود رسد و بی

ها السنادر افتد كه كسی را اين دولت نصيب شود و اين گوهر به چنگ او افتد. 

ه كنند ك گذرد تنها حرفش در ميان مردم معمول گردد، مدعيان خودخواه با يكديگر نزاع

 رود.نچنان نمود دهد كه احتمال گوهر در او  عارف منم و حال آن كه عارف، خود را

ه آن رداند، نكسی كه گنج يافته اظهار نكند و سعی دارد تا مظّنه مردم را از خود نگ

ين ه سوی اكه ادعا كند اين گنج را جز من كسی نيافته است. بايد تصور كرد كه چگونه ب

 .و به چنگ آوردتوان آن صدف را شناخت دريا رفت و چگونه غوص نمود و چسان می

 شمار:حصول اين امر منحصر است به دو اصل و شرايط بی
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 .اول ـ از جان گذشتن و ترك آمال دنيوی و اخروی و مرادات ظاهر و باطن 

اه هنگان آگندوم ـ طلب دليلی كه او افسون جانوران بحری را بداند و از تدبير دفع 

 باشد.

خاطر حق است و به غير حق عارفان الهی، عاشق حق هستند، هرچه كنند به 

ده و شتوجهشان معطوف نيست. آنانند كه به توفيق الهی هركدام در اوصاف خود فانی 

 اند.در اثر غلبه حال معنوی از خود خارج شده

 آری عاشق و معشوق وقتی متحد شود كه عاشق به رنگ معشوق درآيد. در اين

ين كجا گرنه عاشق را قبل از امقام است كه عاشق هرچه گويد حقيقتًا معشوق گفته، و

ا ويد، امساز و برگ سخن تواند بود؟ او تا به مرتبه وصال نرسيده به زبان خود سخن گ

ته و اه نيافوقتی به مقام وصال نايل گشت به زبان حق سخن گويد. عاشق تا به اين مقام ر

 در مرتبة لسان خود محبوس است، كجا او را پروای سخن گفتن تواند بود؟

ر خود اند كه هميشه مقصد و مقصود را دان حقيقی خود را به مقامی رساندهعارف

عاشق  ای است كه صورتبينند، آنان صاحبان عشق واقعی هستند. مرآت قلبشان آئينهمی

 و جمال معشوق در آن نمايان است.

اهد شعشق عارف، چنان عشقی است كه مدام خود او آن عشق را بيند، لذا او هم 

كار شهود. او در هوای خود پرد و شكار از عالم خود كند، پس او هم شاست و هم م

 است و هم صياد، قاصد و مقصود خود اوست.

حر فرو بالبته سالكين و عارفين همه يكسان نيستند. فرق است ميان غواصی كه در 

 رود تا دّر درآرد، با آن غواصی كه در بحر فرو رود تا با دّر درصدف شود.

ان كه ن بيرون است كه او را به سخنی تصديق كنند يا تكذيب. چنحال عارف از آ

سخن  در عصر ما معمول است هر سخنی كه با مذاق اكثر مردم موافق نيفتد، صاحب آن

 را طعن زنند و تكفير كنند.

 فرمانفرمای خّطه عشق چنين خطاب فرمود كه جان ترا به سلطنت باطنی منت

ن رانة اياطر را آلوده كند، مصّفی ساختيم. به شكنهاديم و رهت را از هر غباری كه خ

وش دهای ظاهر و باطن كه انديشه را به احصاء آن راه نيست، گليم خموشی از نعمت

ز آنچه اخبران بپرداز و بی مالحظة خلق مجاز، حيرت بينداز و خاطر از قيل و قال بی

را از تداند و كالم آگاه كرديم باز گوی. از آن مترس كه دون همتی از انصاف رو بگر

 ان دگـريبند اين هم از مقاالت فـنظران گوينوتهـنظر پست گرداند، و كقصور فهم و تنگی
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 اند تا به آن تعيش كنند و تفوق جويند.است كه دام خود گسترده

جاری   عالم از غلغله عشق پر است و رازها از پرده بيرون، و در السنه كاينات

. د سرگرماكثر خاليق در خوابند و كودكان دنيا به بازی خو خواهد،است اما شنونده می

 سته سخنپرده دم از معارف زنيم يا سربگوسفندان مرتع طبيعت به چرا مشغولند، چه بی

 گوييم، آشنا به هوش است و بيگانه را پنبة غفلت به گوش.

 ا امی يه رسد به آن كه ظاهر مقـذشته تا چـوی و اخروی گـارف از مرادات دنيـع

 ره قدح پويد. وقوفی از او نكته گيرد وفيلسوفی او را مدح گويد و يا بی

ای را به طبع، گروهی به اجتهاد سرگرمند و گروهی به فلسفه خوگرفته و طايفه

مت اراده و خدمت، يعنی بدون اين كه خدای بیگفتن و شنيدن سازگار است و طايفه

پندارد، حقيقت رسيده می كاملی برسد و زحمتی بكشد خود را عارف و به

 و شده وای بر او بسته شود، مثاًل اميری يا وزيری ارادتمند االخصوص كه پيرايهعلی

 اظهار وثوق كند، ايشان همه در خواب غفلتند.

خبران یاهل راز چون ديدند اكثر مردم گرفتار تقليدند و عادت به شنيدن كالم ب

ه از كای باشد ستمعين به يكباره نگريزد. نادرهدارند، سخن سربسته گفتند تا گاو ادراك م

لهی را اها بگذرد و ادلة عقليه خويش را به يك سو نهد و زبان طايرين اين همه پرده

 دانسته و به اصل مطلوب رسد.

ه با از ته در تحقيق امری كه دخيل نظم و ترتيب نيست، اصرار مكن، زيرا ناچار دني

و هم خواهی شنيد، همچنين در تحقيق حال رو خواهد آمد و آنچه خواهد شد ت

وش اشخاص، زيرا آن هم هرقدر عميق باشد از قعر به سطح خواهد آمد، نهايت تا ج

ست كه ادوم، صبر بايد به سوم نخواهد رسيد. زيرا حوصلة حوض يا غدير از آن بيرون 

 نیماهی بگذرد و نگندد، و اگر فصلی گذشت و گنده نشد در زير حكايتی دارد، يع

 ای. در اوصاف كسی كه احتمال كمال رود تعمق فرما،هست اين خم متصل به چشمه

ل ليل كمادتفاوت، يعنی به تغير اوقات و احوال تغيير نيافت، اگر همه ممتاز است و بی

 است.

 شمار است از جمله:عارف را شرايط بی

 .اول ـ يقظه در بدايات، تنبه است از غفلت و در نهايات، دريافت حقيقت

ت، دة انانيدوم ـ توبه در بدايات، برگشتن از معاصی است و در نهايات، از باقيمان

 خالصی
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ت، سوم ـ محاسبه در بدايات موازنه است ما بين حسنات و سيئات و در نهايا

 مابين فرق و جمع مقامات.

تام در  چهارم ـ اعتصام در بدايات، تمسك است به الوهيت حق و در نهايات، فنای

 هوّيت.

پنجم ـ رياضت در بدايات، مخالفت با حظوظ نفس و رسوم طبع است، و در 

 نهايات، تصفيه معرفت است اعم از علم و تصفيه شهود حق از غير حق.

ايات ششم ـ سماع و آن در بدايات، استماع كالم حق است به سمع خلق، و در نه

تر شفبر او منك به سمع حق. در اين مقام است كه راهرو طريق حق هرچه اسرار معنوی

تر گردد، خود شود، حفظ مراتب صورت در او بيشتر گردد و هرچه در اين بارگاه محرم

 تر داند.را بيگانه

 
گذرد، وهم، مدرك معانی جزئی بوده و مخلوق خداست و آنچه به وهم در می

توانند دارای نه میپرستند، چگوآفريده انسان است. مدعيانی كه توهمات خويش را می

ی، عقيدة صحيح بوده و عاشق ذات لم يزل باشند؟! مقصود از معتقدات صحيح ايمان

 ای است كه مايهحركتی است روحی به سوی كمال خير و سعادت، و هيجان عاشقانه

 وصول به بارگاه قدس الهی است.

سعادت نصيب كسی است كه بر وفق عقيدة صحيح خود رفتار كند. كسی كه 

كند از فالح و نجات محروم است، لكن كسی كه بق عقيدة صحيح خود عمل نمیمطا

ر طلب تر از اوست اما در نيت خود صادق و پابرجای بوده و عاشقانه داعتقادش ضعيف

لغزد و رسد. اين شخص كسی را ماند كه پايش میكوشا است، سرانجام به مراد خود می

ل سر منز ايستد. چنين سالك عاقبت بهباز نمی افتد ولی از رفتندر هر قدم بر زمين می

نشيند و مقصود خواهد رسيد. اما آن ديگری راهدان منزل شناسی را ماند كه در جای می

گونه چنهد، آشكار است كه او در منزل نخستين متوقف مانده و به هيقدمی فراتر نمی

 كمالی نخواهد رسيد.

را عاشق حق دانسته تصور  پرستند و خودكسانی كه توهمات خويش را می

كه بر  كنند سعادت ابدی و فردوس برين در اختيارشان است، از فرط غرور كسانی رامی

 پذيرند.گونه دليل عقلی نمیپندارند و هيچاعتقاد ايشان نيستند، دوزخی می

  ق تلخ است زيرا مخالف ميل وـدن حقيقت نيست، حرف حـد شنيـهركسی مستع 
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شد. باشد مگر آن كه از هوای نفس رسته بامقبول هر طبعی نمی هوای نفسانی است و

اطله و بگيرند، امور عاميانی كه دين و مذهب خود را از روی نادانی و  تعصب فرا می

ا تز باطل پذيرند و برای دفاع اتر دانسته و با جان و دل میمحال و غير معقول را خوش

ه كه درندخن صواب و منطقی را بپذيرند، بلايستند. آنان حاضر نيستند كه سپای جان می

 دانند!ريزند و به گمان خويش آن را وسيله سعادت میخويانه خون مخالفان خود را می

ن مباح دانند، غافل از اين كه سماع نزد عارفابعضی سماع را بدون شرط حرام می

 رگرفتهبيان است لكن بر سالكی كه از حق و به حق شنود. بدين معنی كه وسائط را از م

ه كو تنها نظر به حق گمارد تا سماعش دل او را آسايش و آرامش بخشد، نه چنان 

شيب  صدای مسموع را بر نفس فرومايه تنزل كند و در ظلمت فروتر رود و به پرتگاه

 خذالن افتد.

بر  پس كسی كه اهل اشارت است، سماع بر وی مباح است كه دِر معانی غيبی را

را به  د و گرنه دِر بال و قطيعت را بر روی خود گشوده و خويشتنگشايروی دل او می

راعات فتنه انداخته است. حليت سماع مربوط به شرايطی است: رعايت زمان و مكان، م

 حال حاضران، كسر شهوات، تواجد به شرط، حضور قلب.

استين اين ظاهرپرستان گذشته از اين كه مستعد معرفت نيستند، از نعمت حيات ر

د را مانن ای ندارند. آنان مردمی هستند كه حس ترقی را فاقدند، تصوير و نقشیبهرههم 

دارد.  انگارد كه نه حس دارد و نه حركت و نه شعور به حال خودكه نقاش بر پرده می

آری هركسی شايسته آن نيست كه اسرار معرفت بر گوش او ريزند، شرط وصول به 

 دی است.احوال قلبی، تجرد از امور حسی و ما

 
رهای ظهور حقيقت به نحو اطالق، مستلزم فنای عبد و استهالك اوست، مانند نه

ا يازد؛ و سكوچك در بيابان كه سيلی قوی و پهناور بر آن بگذرد و آن را در خود مختفی 

جلی چون خورشيد كه از مشرق آيد و ستارگان در شعاع آن ناپديد گردند. همچنين ت

 ق، مقتضی فنای اوست و حصول اين فناء بدون ارشاد ممكن نيست.معشوق بر عاش

دل  دهند و معتقدند كه دست وعارفان به اغتنام فرصت و وقت اهميت بسيار می

عمال سالك بايد بيشتر اوقات در كار باشد، و مناسب حال خود به وظايف قلبی يا ا

يق ورت، نفس از طرظاهری قيام كند و نفس را به حال خود نگذارد. در غير اين ص

 مسلط  وده را بر ویـان و بيهـاالت پريشـوده و خيـوش نمـه خاطر سالك را مشـوسوس
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 كند.سازد و او را به كارهای باطل وادار میمی

ه ور حال ببنابراين سالك بايد هر كاری را در موقع خود انجام دهد و همواره در خ

كار  يد فردااشتغال ورزد. اگر كسی به ام دارد،كاری كه او را از افراط و تفريط باز می

يده و امروز را از دست دهد، فرصت و زندگی نقد را از دست داده و به فردا هم نرس

آدمی  وشايد هم هرگز نرسد. اگر تسويف و مماطله بر دل غالب آيد، عمر به هدر رود 

ای آن به جدر اين صورت مانند كسی است كه سرماية خود را به نسيه داده و چيزی هم 

 اش در نسيه مستهلك گردد.ننهاده و در نتيجه، تمام سرمايه

قطب  اطبای حاذق برای هريك از شهرها از لحاظ دوری و نزديكی به خط استوا و

ان يا و پستی و بلندی و دوری و نزديكی به كوهستان و دريا يا نوع زمين كه سنگست

ه هر طبيب ب هستند. آنان معتقدند كه ريگزار باشد، هوايی و برای ساكنان آن مزاجی قائل

اخبر برود، بايد از طبيعت هوا و آب و غذای متداول و امراض عمومی آن شهری كه می

 شود و با رعايت جميع اين امور به معالجه پردازد.

ی حدوث خيال و كليه انفعاالت، مسبوق است به اموری كه غالب آنها اختيار

فكار او كيفيت تلقی حوادث خارجی. كيفيت ظهور  نيست، مانند مواريث و تأثير محيط

ايجاد  نيز به سوابق ذهنی ارتباط تام دارد، بدين سبب ممكن است امری نسبت به يكی

م و دوه و غسرور كند و نسبت به ديگری غم و اندوه به بار آرد. گذشته از آن، درجات ان

 دارد. حوادث ارتباط شادی  نيز نسبت به اشخاص فرق دارد، و اين هم با كيفيت تلقی

چون  اسباب انفعاالت درونی متعدد بوده و اكثر آنها بر آدمی پوشيده است، و

 يابد. پس آنچه مبدأ غم و اندوهخيالی حادث گشت دفع آن به سهولت انجام نمی

آورد و در اين باشد، بيرون از اختيار بوده و سلسلة تصورات را به جنبش درمیمی

 شود.ه بخواهد اندوهگين میصورت، آدمی بدون آن ك

زش اين توانند اهميت و ارولی مردان توانا كه به عالج امراض قلوب قادرند، می

يگران دحوادث را با گشودن چشم دل از ميان ببرند و بر اثر تربيت صحيح، اموری كه 

 افتد.شمرند، در نظر سالك از اهميت میمهم می

م و قوانين الهی است، و بر خالف آن مبنای عمل در ظاهر با رعايت حدود و رسو

باشد. مثاًل قتل مذموم و اجرا كننده مجرم است، و رعايت اين قوانين وظيفة همه افراد می

نفس اگر مطابق شرع و حكم قاضی واجد شرايط باشد، مقبول است و اگر بر خالف آن 

گی است. شود، جرم و جنايت است در صورتی كه در هر حال نتيجة قتل، قطع رشتة زند
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تواند سفيه همچنين تصرف مال غير، غصب يا سرقت است، لكن قاضی واجد شرايط می

 يا صغير را از تصرف مالش منع كرده و خود قائم مقام آن گردد.

لد ز آن متواما نزد عارفان صالح و فساد هر عمل مبتنی است بر نتايج و آثاری كه ا

و  ود بودهثار ناستوده به بار آورد، مردشود؛ عملی كه موجب نقص و انحطاط باشد و آمی

يل يا تحص وسالك بايد از آن دوری جويد. مثاًل اگر عبادت، توليد خودبينی و غرور كند 

ب راه علوم دينی برای نيل به رياست دنيوی و دست بوسيدن و باال نشستن باشد، حجا

امل كزة ولی اين است كه اذن و اجابوده و در پيشگاه حضرت احديت غير معقول است. 

كند، یاند، زيرا او با اطالعی كه از باطن سالك حاصل مرا در عمل شرط صحت دانسته

 داند كه كدام عمل و به چه طريق در نيل به مدارج كمال او را مؤثر است.می

 و نظر بهدهد بر وفق مصلحت بوده زيرا ابنابراين هر عملی كه ولی كامل انجام می

ور خبين از اين نظر محروم است و اعمال او در خص كوتاهعاقبت امر دارد، ليكن ش

ها در صورت ظاهر يكسان سنجش و مقايسه با عمل مرد حق نيست، اگرچه عمل آن

 باشد و از راه حسی تفاوتی در آن مشاهده نگردد.

دانند، چنان كه عارفان، تفاوت مردان حق و ديگران را در نتيجه و اثر عمل می

ل كنند، ولی يكی عسديگر از يك نوع گياه و از يك مزرعه تغذيه میزنبور عسل و زنبور 

كنند يا دهد و ديگری نه. پس تفاوت مردان حق و منكران در اين نيست كه چه میمی

 به فهم خورند و هم انسان، ولی سبزه در حيوانخورند، زيرا هم ستوران سبزه میچه می

پس گردد. نسانی و ادراك و خرد مبدل میشود، لكن در آدمی به مواد او شعور بدل نمی

 بايد به نتيجه و اثر عمل نگريست نه تنها به خود عمل.

وااّل  اگر قتل به امر حاكم واجد شرايط و عادل و عارف انجام گيرد مقبول است

اغراض  باشد. اين عمل بايد به حكم كسی انجام گيرد كه به كلی ازمردود و مطرود می

صلحت يخ آرزوهای نفسانی را بركنده باشد. در اين صورت يا منفسانی پاك بوده و ب

كه  مقتول در قتل اوست، و يا اين عمل بر وفق صالح كلی انجام گرفته است. چنان

گونه اند كه ما هيچحضرات انبياء و مصلحين عالم بشريت نيز به اين عمل اقدام نموده

ت عملی را كه برای مصلححق اعتراضی به حكم ايشان نداريم. همچنين طبيب حاذق 

بول و دهد، در قانون اجتماع مقشخص بيمار يا جلوگيری از انتشار بيماری انجام می

 ممدوح است.
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ت، اند و اين رياضت هم نوعی از كشتن اسسالكين طريق حق امر به رياضت شده

كه  های نفسانی از مظاهر حيات است، خاصه به نظر اهل ظاهرزيرا آرزوها و خواهش

 پندارند.ی را همين تمتعات و لذايذ حسی میزندگ

بدين جهت سالك  رياضت، چيزی جز بركندن ريشه آرزوهای نفسانی نيست.

تر دست يابد. پس كند تا به درجة كمال و حيات خوشهای صعب را تحمل میرياضت

به  گيرد، يا برای رسيدنكشتنی كه به حكم خدا و ولی كامل و مرد عارف انجام می

وزر  شوند، يا برای كم شدناويد است نسبت به مؤمنين كه در جهاد كشته میزندگی ج

 و گناه و مصلحت اجتماع.

ه آب بايد به باطن و نتيجه و اثر عمل نگريست نه تنها به ظاهر عمل، چنان ك

شيرين  آيند و شبيه يكديگرند، لكن آبشيرين و شور اگرچه به ظاهر يكسان به نظر می

، افزايد. سخن و عمل مرد عارف نيزد و آب شور بر تشنگی میكنتشنگی را رفع می

ر تر كند، ولی منافق و گمراه گرهی از كابخشد و طلب را گرمطالب را آرامش می

ك كند كند. ولی اين تفاوت را كسی ادراگشايد و جوينده را حيران و سرگردان مینمی

شور  ون كه مزة آب شيرين كه ذوق معرفت و قدرت تميز حق از باطل داشته باشد، چنا

 اش در كار بوده و فاسد و تباه نگردد.را كسی باز شناسد كه قوة ذائقه

عمل ساحران و عمل مرد عارف ممكن است در ظاهر يكسان به نظر آيد، لكن 

ود، باش دوری از حق و سوء عاقبت خواهد عمل ساحر سبب كفر و خذالن بوده و نتيجه

 ب هدايت و ايمان و نزديكی به خدا و حسن عاقبتولی عمل مرد كامل و عارف سب

 خواهد بود.

ز وز به رومؤمن و منافق به ظاهر در اداء وظايف دينی اشتراك دارند، ولی منافق ر

يت و نشود، اما مرد مؤمن عارف به واسطة اخالص تر میافزايد و تيره دلبر حجاب می

 ايد.افزانجام عمل دور از ريا، روز به روز بر روشنی می

در  وتوان گفت كه ايمان و كفر و تمام صفات متضاد به ايجاد حق پيدا شده می

ها اصل يك چيزند، اگر به ظاهر در عالم خارج اختالف دارند ولی در اصل بين آن

 به نظر اختالفی نيست. بنابراين سالك بايد از تفرقه درگذرد و چشم به اصل گمارد و

 ضيض كثرت گرفتار نشود. جمع و وحدت در عالم نگرد تا در ح

اند كه عارفان به حفظ نيروی بدن و رعايت بهداشت بعضی به غلط گمان كرده 

اعتنا هستند. اين امری است خالف عقل و در حد خود محال، زيرا ممكن نيست كه بی
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كسی خود را مكلف داند و وسيله اداء تكليف را كه نفس و بدن است، ويران سازد و از 

تواند به مرتبة كمال ارتقاء يابد، نهايت آن كه اين قوا بايد نيروهای بدنی میبين برد. اين 

مسخر انسان باشند نه اين كه بر او مسلط شوند، اگر اين نيروها در راه مصلحت بكار 

روند، سبب سعادت و خير شوند نه انحطاط. آنچه بر سالك اهميت دارد، ترك تعلق و 

 دلبستگی است.

 ، ه مستغرق شهوت گردد و جز كامجويی و هوسرانیـكسی كاين نكته مسلم است 

نسانی ا م بلندمقصدی نداشته باشد، راه به جايی نبرد. از اين رو عارفان مقصد عالی و مقا

ر اند، و چون حصول اين مقصود بدون ترك هوی و هوس ميسرا به سالكين شرط كرده

موده نكان طريق حق توصيه كشتن نفس را به معنی حقيقی آن، به رهروان و سالنيست، 

 اند.و اين تخليه را مقدمة تحليه شمرده

دراكی سالك بايد از حس دنيا بپرهيزد و مقصود از حس دنيا، بطور كلی فهم و ا

وی است كه متوجه اغراض نفسانی و كسب مال و جاه و مقصود نامشروع و مدارج دني

 باشد.

به  راك باطن كه انسان راولی حس دينی عبارت است از احساس و عقل پاك و اد

ا اوست سعادت و كمال رساند. اين حس به عنايت و هدايت مرد كامل نيازمند است، زير

 وشاند.فطری از راه تعليم و تربيت صحيح لباس فعليت بپ هایتواند بر استعدادكه می

نمايد و نفس بسيار اوقات از طريق مكر راه رياضت و عبادت را به سالك می

ار جاد غرور و غفلت و صرف عمر در پوست و عبادت ظاهر است. چه بسيمقصود او اي

نحرف ماز نيرومندان و زاهدانی كه پايشان از طريق مستقيم لغزيده و از راه صواب 

ا او ارد، لذاند! اين انسان با همة تقوی و زيركی از تأثير عوامل درونی مصونيت ندگشته

 .در ارشاد به وجود مرد عارفی نيازمند است

 از وجود مرد عارف و كامل بر مثال حمام است، تا كسی در وقت دخول به حمام

 ز جنابتها تجريد نشود، پاكی ظاهر حاصل نگردد و از اوساخ بدن تنقيه نشده و اجامه

تی پاك نخواهد شد، همچنين اگر كسی در پيش مرد كامل و عارف از هستی و خودپرس

 فس است، طاهر نگردد.باطن كه خيانت ن تاز جنابمجرد نشود، 

ظرش سالك پس از مجاهده و تسلط بر نفس از اين عالم قدم فراتر نهد و افق ن

دراكات های دنيا در نظرش حقير آيد و از مشاهدة معانی غيبی و اتر گردد، خوشیوسيع

 ين حال اقلبی لذت برد؛ لذتی كه جاويد است و با رنج روح و انحطاط همراه نيست، در 
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 از حيرانی و سرگردانی رهايی يابد.  است كه سالك

 حيرت دو نوع است: يكی حيرتی كه از شك و تردد خاطر حاصل شود كه مرادف

ت و اش گمراهی و بی ايمانی است. ديگری حيرتی كه از فرط معرفجهل است، و نتيجه

 خيزد. اولی مذموم است و دومی ممدوح.غلبة شهود جمال بر می

كی وجه به حق دارد. حيران جمال دو نوع است: يحيران جمال، همواره كمال ت

د كسی كه در طريق حق است و كمال توجه به حق دارد. ديگری كسی كه از خودی خو

 فانی و به حق باقی گشته، ديدار او در حكم ديدار خداست چنان كه حضرت رسول

 «.َمْن َرآنی َفَقْد َرَأ اْلَحقَّ »فرمايد می )ص(اكرم

 ل، اصحاب كهف روزگار خويشند. اين اصحاب كهف در هرعارفان و مردان كام

 كنند.عصری وجود دارند، گرچه چشمان ناقص و ظاهربين، ايشان را ادراك نمی

س ميان اين اصحاب كهف فرقی نيست، و اگر فرقی باشد در صورت ظاهر است. پ

به  تا اين اختالف و دوگانگی از رؤيت صورت است، ما بايد صورت را از پيش برگيريم

مين های گوناگون بر زها سايهوحدت رسيم. چنان كه نور آفتاب بربارة شهر افتد و كنگره

تی ها درهم ريزيم، تعدد و كثرت مضمحل گردد، همچنين هسافكنند، اگر اين كنگره

ارد نه دحقيقی واحد است و مظاهر بسيار. بنابراين بايد چشم بر اصل گماشت كه ثبات 

 ر و تبدلند.بر مظاهر كه معروض تغي

اه بقاء نصيب روحی است كه به علم و عمل فعليت يافته و به كمال رسيده، ر

رد كسی سپ تكميل نفس به اولياء پيوستگی دارد، ولی هركس را اعتماد نشايد بايد دل به

 كه نور واليت از گفتار و كردارش پيداست.

 
ب و مطلوب است ولی هميشه موافق هرچه موافق ميل و طبع آدمی است، محبو

طلوب زند، موافق ميل و ممصلحت نيست، زيرا هر خالف و معصيتی كه از انسان سر می

را شد. پس تبعيت از قوانين و شرايع امری است ضروری، زياوست وااّل مرتكب نمی

ه، به چون ميل و شهوت به جوش آيد، مصلحت در حجاب رود و انسان دانسته يا ندانست

 نمايد.خود اقدام می ضرر

مذاهب مختلف هريك برای پيروان خود محبوب و مطلوب است، به همين جهت 

كنند و جان و مال خود را در راه تأييد و نصرت مذهب از مذهب ديگر پيروی نمی

دارند. ولی به حكم شرايع، مؤمن و كافر امتياز دارند، و حكمی برای خويش مبذول می
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و پاداش و كيفر تعيين شده است؛ راه مؤمن ميسر و راه كافر هريك از سعادت و شقاوت 

 معسر است.

ل ميسر آن است كه موافق مصلحت و سبب پيشرفت و ترقی انسان در مدارج كما

گردد. معسر آن باشد، كه نتيجة آن سعادت و مسرت است و به حسن عاقبت منتهی می

 است. طبع و مخالف مصلحت است كه سرانجام به ندامت و پشيمانی گرايد و آن، موافق

زو پرست چون لگام از سر توسن شهوت بردارند و در مراتع كام و آرمردم هوی

شكند،  گردند، ولی چون روزگار آن قوا را درهمرها كنند، دمی چند خوش و شادمان می

 انگشت ندامت به دندان برند و بر عمر گذشته و تباه شده تأسف خورند.

ان كامل سخن بشنود، زيرا ديدن عاقبت و سود و زي بر سالك است كه از رهبر

 تواند مصلحت واعمال، امری است كه عقل عادی در ادراك آن مستقل نيست و نمی

افراط  ومفسده را تشخيص دهد، و كسی كه مصالح و مفاسد خود را تميز ندهد، به باطل 

 د.و تفريط گرايد و به وحدت نرسد و در نتيجه مبتال به مسخ باطنی گرد

گونه نزد عارفان، مسخ در اصل، مسخ باطن و قلب و روحانيت انسانی است، بدين

كه صفات ملكوتی او به صفات پست ناسوتی مبدل شود، زيرا انسان هميشه صورت 

 آيد.گيرد و باطنًا به شكل او در میمطلوب خود می

گمارد، فكر و خيال و عمل خود را مناسب آن كسی كه به چيزی همت می

ی او شود و حركات خارجسازد و از فرط تعلق به آن، طرز تفكر و تعقل او عوض میمی

د و در گيرد. مثاًل اگر كسی به امور دنيوی عشق ورزبه تناسب مقصود، شكل ديگری می

لت سنگ پی جاه و مال رود، هرچند در آغاز كار دارای عواطف لطيف باشد، سرانجام حا

 ادی رسد.و گل به خود گيرد و به مرتبة جم

او را  واين همه نتيجه حب جاه و مال است كه عواطف انسانی را از او جدا كرده 

اطن يا به صورت درندگان و ددان آدمخوار درآورده است. عارفان اين تبديل را مسخ ب

 يه است.قلب گويند، و اين قاعده از طريق حكمت و اتحاد ُمدِرك و ُمدَرك درخور توج

كنيم كه شيئيت هر چيزی به يق علم حكمت چنين اثبات میما مسخ باطنی را از طر

صورت اوست كه بدان از سايرين امتياز دارد. نفس در آغاز بالقوه است و فعليت او از 

ها متحقق گشته است. اگر فعليات او از ُمدَركات و صور علمی و ملكاتی است كه بدان

ن است. و اگر فعليات او از جنس درندگان باشد، او به معنی درنده و به صورت، انسا

جنس فعليات بهائم و ستوران باشد، او به معنی بهيمه و ستور و به صورت، بشر است و 
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گردد، زيرا آنها نيز از اين اختالف صورت ظاهر، مانع از اشتراك وی با سباع و بهائم نمی

اند، پس جهت صورت با هم اختالف دارند، عمده صفاتی است كه با آنها متصف

 تالف آنها با انسان از حيث صورت ظاهری مانع اتحاد باطنی ايشان نخواهد شد.اخ

دند، بسياری از سالكين و علماء با اين كه در راه وصال مجاهدت فراوانی نمو

 ود راـكن چون سلوك ايشان از روی قاعدة صحيح نبود، حقيقت انسانيت يا آدم مسجـلي

 و اسماء و صفات الهی.نشناختند؛ حقيقت انسانيت يعنی مظهر ذات  

هيچ يك از مراتب وجود، استعداد آن  چون غرض از ايجاد، معرفت حق بود.

ست كه ندارند كه خداوند متعال را به نحو كمال و تمام بشناسند مگر انسان، اين ا

چون  وحقيقت انسانی، غايت ايجاد نيز هست و آفرينش، محفوظ به بقاء و دوام اوست 

 رسد.زد، دورة عالم بسر میاين نوع از ميان برخي

 است. سّر اين كه آدم يا حقيقت انسانيت، مسجود ماليك واقع شده همين جامعيت

ل عمت كمانزيرا ماليك در عالم خود محدودند و از مرتبة خود عبور نتوانند كرد، و از 

عشق انسانی كه محرك اصلی آفرينش است، محرومند و به سبب اين محدوديت و 

كه به  كه آدم را نشناختند و زبان اعتراض بر خلقت وی گشودند تا ايننصيبی است بی

 جامعيت او پی بردند.

سالك چون در عشق به كمال رسد نسبت، معكوس گردد يعنی عاشق، معشوق 

توان محبوب خدا بود، ولی می )ص(شود و معشوق عاشق، چنان كه حضرت رسول اكرم

 هر او بود.گفت كه عاشقی صفت باطن، و معشوقی صفت ظا

ديد، خويش را آری اگر معرفت به درجة كمال رسد، سالك كه خود را عاشق می

 معشوق يابد.

لت شود از قلب پاك انسان و از تأثير حاوعظ هم چنان كه از گفتار حاصل می

الك سگردد، اين است كه رهبر كامل به گفتار و حالت خويش رهبر كامل نيز حاصل می

ه حالت بكشاند. رهبر كامل سالك را گاهی به گفتار و گاهی میحقيقی را به عالم غيب 

ها و اعتنا هستند و تنكند. كسانی كه به ارشاد باطنی و حالتی و قلبی بیخويش ارشاد می

ات و جويند، آنان دستخوش الفاظند و از اشارات و نظرتنها ارشاد را در الفاظ می

 اند.نصيبارشادات باطنی بی

لة سامعه و باصره محدود است به حدود و شرايط خاصی. فاص ادراك گوش و قوة

 ه صوت و شدت و ضعف و پستی و بلندی آن در كيفيت استماع مؤثر است، اين است ك
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 ها در ادراك صوت اختالف دارند، پس قوة سامعه حسی است محدود.گوش

آن  ولی همين گوش و چشم محدود، اگر مجهز به وسايل علمی شود، دايرة ادراك

ر سيار دويابد، مثل اين كه گوش اصوات را به وسيلة تلفن و راديو از فاصلة بوسعت می

ك ن، ادرادريابد، و چشم به وسيلة ذره بين و دوربين اشيائی را ادراك كند كه بدون آ

 برای او ميسر نگردد و اين مطلب، نسبت به امور حسی است.

اد و چشم از بند حسی آزاما نسبت به امور غيبی چنين است كه اگر اين گوش 

شنوند، بتوانند اصوات و نفخات روحانی و صور مثالی و مجردات را ببينند و شوند، می

 و اين در صورتی است كه به صفت اطالق متصف شوند.

بين و حقيقت يكی بيش نيست و امتياز در تعين و تشخص است. چشم راست

ست. و بيماری ديد و بصيرت اونگر جز واحد نبيند، كسی كه كثرت بيند از فساد حق

 كسی تا حدود كثرت را در هم نريزد، به سعادت جاويد نخواهد رسيد.

 شرط ادراك وجود، سنخيتی است ميان ُمدِرك و ُمدَرك، و اين سنخيت نوعی

ف به پيوندد. اين اتصااتحاد و اتصال است و بدون رهايی از قيد، اين مقام به حصول نمی

 شنيد او، شنود و ديد وبيند و میاست كه انسان به خدا می« افلقرب النو»اطالق، همان 

 گردد كه محدوديت بدان راه ندارد.سمع و بصر الهی می

د گمان انسان را محدومصنوعات و علوم نقلی اگر سبب توقف و تعصب شود، بی

د و عقاي دارد، مانند كسانی كه به قولكند و از پيشرفت و كسب معارف بيشتر باز میمی

 ل مخالفتقاد مفرط داشته باشند كه غالبًا يارای شنيدن اقواای خاص اعشخصی يا طبقه

ای كه ستهدرا ندارند و بدين سبب از اطالع به اقوال و عقايد ديگران محرومند؛ مانند 

مروزی پندارند و از مواهب تمدن و فرهنگ احقيقت را منحصر در آراء حكماء قديم می

 اند.نصيببی

ند و از هر ب ن سالك نبايد گوش و چشم خود را دربند كند، بلكه بايد آنها رابنابراي

 يست. تاقيدی آزاد سازد. رجوع به حق تعالی به ابقاء انانيت و لوازم شخصيت ممكن ن

د، نپيوند مقيد از قيد رهايی نيابد، به حقيقت نرسد و تا خروج از حواس ظاهر به حصول

 دد.گوش دل مستعد سماع خطاب حق نگر

، زيرا پس سالك بايد گوش حسی را بربندد و تفكر را از قيد محسوسات آزاد سازد

توان به فكر مشوب به جهل است و با معرفت آميخته به جهل و ظلمت و نادانی، نمی

 علم و نور محض رسيد.
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عالم  دهد و به تدريج او را ازرهبر كامل، سالك را به علم و معرفت پرورش می

ت رساند تا به جائی كه او از حضانگذراند و به حقيقت میهم میحسی و خيال و و

 مستغنی گردد.

ری را رهبر كامل از آرزوهای نفسانی و از جهان حسی به كلی گسسته است، هر كا

از  دهد به خاطر حق است و از جهتی كه از خود فانی و به حق باقی وكه انجام می

 ست. حيات دائم برخوردار است، او زندة جاويد ا

تواند های بسيار دارد و سالك نمیها و آفتطريق طلب و مراتب سلوك، دشواری

ن ر افكندبه تنهايی آنها را دفع كند. سلوك بدون رهبر كامل، خويش را در تهلكه و خط

يراهه بد و از است. بنابراين انسان در زندگی محتاج به دليلی است كه او را به مقصد رسان

 رفتن رهايی دهد.

يرا زهركس شايستة پيشوايی نيست و نبايد خود را به هركسی تسليم نمود،  ولی

تر اطالع از رموز تربيت، مانند طبيب جاهل است كه مرض را سختخبر و بیمربی بی

جه، در نتي وكند و در اثر معالجة غلط، بيماری بر سر بيماری نهد و درد بر درد افزايد 

 قوت گيرد.صفات رذيله مانند حقد و حسد در او 

حسد صفتی است كه منشأ آن غالبًا احساس نقص خود و كمال غير است، به 

برد گيرد. بدين جهت حاسد آرزو میهمراه حقد و بدخواهی كه از شريری سرچشمه می

شه ين اندياكه اگر خود هم نتواند، حوادث آن كمال را از او زايل گرداند و همواره از 

 ود.ربرد و در خود فرو میرنج می

حسد مركب است از چند صفت زشت و پليد كه نتيجة آن بسيار خطرناك است، 

چون  زيرا احساس نقص بالطبع بايد انسان را به طلب كمال و فضيلت برانگيزد، ولی

حسد همراه حقد و بدخواهی است، به جای اين كه حاسد در صدد عالج نقص خود 

رزو حوادث او را در حصول اين آخواهد كه محسود از كمال محروم شود و برآيد، می

ريان پايان، زيرا جمدد كند. اين صفت ناشی از ضعف نفس است و نتيجة آن اندوه بی

ست كه اامور و سير حوادث به اختيار كسی نيست. سّنت خدائی و قانون طبيعت بر اين 

شخص واجد شرايط و دارای كمال موفق گردد، و شخص ناقص و فاقد شرايط در 

 ماند.حضيض مذلت 

جسد و بدن خاكی سرچشمة احتياج و فقر است و حسد نيز ناشی از احتياج و 

اند، ولی همين خانة باشد، اين است كه جسد را خانه و منزلگاه حسد شمردهنقص می
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نسبتی با حق تعالی دارد كه « َاْن َطهِّرا َبْيِتَی»آلوده به حسد و نقص به موجب آيه شريفه 

گاه حق و خانه اوست. پس بايد او را از مالحظه اغيار به جلیدل در آن جای گرفته و ت

 توبه و طاعت پاك نگاهداشت.

باشد، بدون يكی از وظايف مهمه سالك تفكر است كه سبب وصول به دانش می

كند، مانند كسی توان به حقيقت رسيد. كسی كه چراغ تفكر خود را خاموش میتفكر نمی

سبب هدايت وی به كوی معشوق است، خاموش است كه در شب تاريك شمعی را كه 

 كند و در نتيجه راه به جايی نبرد و از ديدار محروم گردد.

 وی باشد،بزرگان، تفكر و تحصيل علوم بحثی و نظری را كه تنها به خاطر امور دني

فيه اند. علم حقيقی به واسطة تهذيب اخالق و تصمانع وصول و حجاب معرفت دانسته

از  گر قلب از زنگار معاصی زدوده شود، حقايق و معارف و علومباطن دست دهد و ا

 لوح محفوظ در آن منعكس گردد.

 
بجا  همة سخنان و اعمال آدمی در خود او و ديگران بدون شك و ترديد انعكاسی

 اش و افرادگذارد، اين انعكاس نسبتی با شخصيت انسان در همنشينان و خانوادهمی

را  مل آدمیجامعه دارد و ممكن است آن را به تقليد يا مخالفت وادارد. بدين مناسبت، ع

ير و آن دوا توان به ريگی كه در استخر يا آب دريا افكنند، تشبيه كرد كه از انداختنمی

رو فبندد، ولی آن ريگ به عمق رفته و در ته آب های متعدد در سطح آب نقش میموج

 نشيند.می

كن پذيرد، لكن آثار آن ممفتار و كردار آدمی كه عرض است فناء میهمچنين گ

قل شود است به روزگار دراز باقی ماند و از شخصی به شخصی يا از دوری به دوری منت

 و اين آثار، مواليد عمل است كه در اختيار انسان نيست.

فلت دهد نبايد از نتايج آن غگويد و عملی كه انجام میپس انسان سخنی كه می

يا  ورزد كه ممكن است سخن و عمل او، موجب هدايت يا گمراهی يك تن يا چند تن و

 چندين نسل گردد.

 دارد.میكشد و به عمل واتن مطيع دل است و ارادة آدمی است كه او را به كار می

دهد، به رنگ نيت، روح عمل و عمل، ظهور نيت است و هر عملی كه انسان انجام می

 گاهی ظاهر عمل با نيت مطابقت نكند.نيت اوست اگرچه 
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پس اعمال انسان خواه درونی باشد يا بيرونی، مناسب حال و شخصيت و به 

ن معنی كه بدي«: هِ ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعلی شاِكَلتِ »فرمودة قرآن كريم در خور شاكلة اوست 

 هرگاه آدمی ارادة فعلی كند، عمل رنگ نيت به خود گيرد.

ن آمده خواهد نماز بگذارد، خودپسندی و عجب به هيجاكار میمثاًل وقتی مرد ريا

ه موجب كگرداند، در نتيجه نماز كند و آن را به صورت خود بر میو در نماز تأثير می

 گردد.قرب الهی است، سبب قوت نفس او و دوری از حق تعالی می

برعكس، مرد رسته از هوی چون بر عملی همت گمارد، رنگ حال معنويش در 

مل ظاهر گردد، اگرچه آن عمل به صورت مذموم و نامشروع باشد، رنگ صواب و ع

ة شتن عامگيرد، مانند تعلم سحر برای اطالع بر دقايق آن و برحذر دامصلحت به خود می

ی با خلق از پيروی و اعتقاد بدان. سحر هرچند به حكم شريعت اسالم حرام است، ول

ن را آموخته، مصيب و مأجور شناخته قصد و نيت مذكور مباح است و كسی كه آ

حرك مگيريم كه امری است عقالنی، اگر شود. بر همين قياس، ادراك را در نظر میمی

رياست  برای خير و تقرب به حق تعالی باشد، آن ادراك علم و خير است و اگر به قصد

تن افو ستم و تصرف مال غير باشد، جهل و شر محض است. زيرا مقصود از علم، راه ي

ا به حقيقت و طرق خير است و هر عملی كه سبب خير و نجات و رستگاری نباشد، ب

مدار تشخيص علم و جهل، شخصيت درونی و شاكلة جهل تفاوتی ندارد، بدين جهت 

 آدمی است.

دين آدمی ناقص و محتاج است و احساس احتياج و نياز، مستلزم سوز دل است. ب

چشم  هميشه نقص و احتياج خويش را در پيشكه اند جهت بزرگان به ما توصيه فرموده

ز محضر اداشته باشيم و از خدا بخواهيم كه همواره در رفع نقص ما را مدد فرمايد و 

 واصلين برخوردار نمايد.

را  مرد خدا در عالم هستی، حكم مردمك چشم را دارد، مردمك چشم است كه راه

خدا  دارد. مرداناو را از حركت باز می انگيزد يادهد و انسان را به حركت بر میتميز می

 ند.چون در قلوب تصرف دارند، مردمك عالم وجودند؛ آنان نقطة مركزی ديد و شهود

تواند درعالم تن انسان مانند قفس است زيرا جان علوی به علت آويزش با آن، نمی

تر قدس به پرواز آيد. اين معاشران منحرف هر دمی اين قفس را برای جان علوی تنگ

ند، زيرا آنان به سخن خوش و ايجاد تعلق، انسان را از درون خويش منصرف سازمی

كشند. غالبًا سازند و پيش ترقی و استكمال وی ديواری میكرده و به خود مشغول می
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بنياد است، چنان كه دروقت حاجت و آزمايش، آورند كه كاماًل بیاعتمادی به وجود می

 اساس بوده است.د سخت واهی و بیگردد كه آن اعتمامعلوم می

جة خورد. فريب خوردن، نتيآدمی تا حاجتی و تمايلی نداشته باشد، فريب نمی

ال بدين جهت اين فريب خوردن نسبت به امي سازگاری عوامل درونی و بيرونی است،

ريب انسان مختلف است. تا سازگاری عوامل درونی و بيرونی صورت نپذيرد، انسان ف

 خورد.طلب را نمیطلب و شهرتمردمان جاه

، طلبی آن است كه مردم كسی را به صفتی از صفات كمالآوازه و نام و شهرت

اك، به خواه جسمانی باشد يا معنوی و روحانی، بستايند و اين صفتی است بسيار خطرن

 طلبی، تمكن و حصولظاهر نيك و مطلوب و در حقيقت بسيار زشت. مقصود از شهرت

آنچه  های مردم كه ايشان با كمال ميل و رغبت و بدون هيچ اكراهیدلمنزلت است در 

 را آرزو و دلخواه اوست، بجا آورند.

ترين صفات است و مقصود از آن، مسخر كردن و به طلبی يكی از زشتجاه

مان های مردم است تا آنان را بنده و بردة خود سازد و تحت فرتصرف در آوردن دل

لبی طين نام هيچ تعهدی نسبت به آنها نداشته باشد. البته اگر ا خويش قرار دهد، ولی او

 توأم با اخالص و رضای حق بوده و برای خير و سعادت بشر باشد، مردود نيست.

خيال  وطلبی و فخر و مباهات از آثار باقی ماندن در اسارت وهم در حقيقت، جاه

ته يات و معقوالت گشاست. اما عارف از عالم حس و خيال رسته و وارد عالم معنو

 است.

 شود:شماری حاصل میطلبان ضررهای بیبرای جاه

ی دقت احتياطی و كمكند و غرور، بیاولين زيان آن است كه مدح او را مغرور می

آورد و نتيجة آن، خطاكاری و عصيان است كه منجر به سقوط و انحطاط ببار می

 گردد.می

ناسب مكند كه حال خويش را را وادار میطلبی انسان دومين زيان آن است كه جاه

م و حال و موافق عقايد مردم سازد و اين خود، ريشة نفاق است كه صفتی است مذمو

 ناپسند.

اندازد و طلبی آن است كه انسان را از استقالل فكری و روحی میسومين زيان جاه

او  ر نهاددطنی كه كند و در نتيجه به كمال نيروهای قوای بااز مسير حقيقی كمال دور می

 يابد. نهفته است، دست نمی
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ا يپذير و مبتنی برحاجت، مانند كفی است در روی آب و مدح، امری است زوال

ت حبابی است در سطح آب دريا، هميشه لغزان و در حال گردش، و در يك نقطه ثاب

ار دح بركنمهای مدح، همواره خويشتن را از رو بزرگان با توجه به زيانماند، از ايننمی

 اند.داشته

در مورد ستايشگری فرمود: وای بر تو پشت ممدوح  )ص(حضرت رسول اكرم

ی بشكستی و در صورتی كه سخن ترا بشنود و بپذيرد تا روز رستاخيز روی رستگار

ِالی َيْوِم  ْفَلحَ ِمَعَك ما اَ  َلْو سَ َوِلْلماِدِح َوْيَحَك َقَسْمَت َظْهَرُه  )ص(قاَل َرُسوُل اهللِ »بيند: نمی

 «.اْلِقياَمةِ 

 
قلب  هستی آدمی بيش از هرچيز به ادراكی بستگی دارد كه مولود خيال و عقل و

توان سه گونه شخصيت در نظر گرفت: شخصيت اوست. پس اجمااًل برای هركسی می

 زندگی وها در خيالی، شخصيت عقلی، شخصيت قلبی. اين كه كداميك از اين شخصيت

سرنوشت آدمی نقش مؤثرتری دارد، و كداميك از آنها سيطره و نفوذش در حصول 

 سعادت مؤثرتر است، از جمله مسائلی است كه در موضوعات قبلی ذكر شده است.

و  مسئله كيفيت رشد و بلوغ خيالی و عقلی و قلبی افراد كه در تكوين حيات

ده توان آن را ناديوعی است كه نمیكند، موضهای بزرگی ايفا میسرنوشت آنها نقش

بعيت تگرفت. بديهی است هرگاه رشد و بلوغ عقلی و قلبی آدمی به حد كمال رسد، به 

، از كيفيات و خصوصيات وجودی خود كه توأم با هيجان و جوش و خروش نهانی است

 هايی بردارد.های معنوی گامتواند در حصول خواهشمی

ريق طپژوهش در اسرار وجود انسان و تحّری در  انگيزة اصلی كوشش و چراغ راه

هايی كه مبدأ تحوالت شگرف آلوصول دانش و حصول بينش به حقايق جهان و ايده

ردان گردد، جوش و خروش و غوغا و هيجاناتی است كه در نهاد نوادر و نوابع و ممی

 برجسته برپاست.

دارد و  ی، حكم عدم رانوع انسان با تمام موجودات جهان در مقابل هستی نامتناه

 تواند اركان وجودش را متزلزلحيات و مماتش به موئی بسته و ميكرب كوچكی می

ای اده، نه ارساخته و به ديار عدم رهسپارش سازد. او در آمدن به اين جهان و رفتن از آن

های خلقت كه دارد و نه اختياری. اما همين جنبندة متكفر، خود مظهری است از شگفتی

 رگی از دفتر حياتش از اسرار و رموز هستی و حقايق مشحون گرديده است.هر ب
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جهی به اما كسانی كه از رشد و بلوغ عقلی و قلبی برخوردار نيستند، كمترين تو

ء در ارضامسائل معنوی ندارند. ايشان هدف اصلی و مفهوم و معنی زندگی را خارج از كا

توانند به درك انسته و در نتيجه نمیهای ناپايدار و زودگذر ندغرايز و درك خوشی

 حقيقت نايل آيند.

لی بندی اشخاص از لحاظ تكامل و رشد و بلوغ عقگرچه تعيين و تشخيص و طبقه

 رد:توان آنان را به دو گروه تقسيم كو قلبی، امر آسانی نيست، ولی اجمااًل می

يات حف از اول ـ كسانی كه از رشد و بلوغ عقلی و قلبی برخوردار نيستند و هد

 اند.های ناپايدار خالصه نمودهرا در كادر ارضاء غرايز و خوشی

شان دوم ـ كسانی كه طرز تفكر و تعقلشان با دسته اول تفاوت فاحش دارد. اي

 ولذايذ  هدف اصلی حيات را به تبعيت از قوای مدركه رشد و تكامل يافته، ماوراء اين

 دانند.های زودگذر میخوشی

 ولت عدم برخورداری از رشد و بلوغ عقلی و قلبی از فضايل گروه اول به ع

ار ك و معيكماالت عقلی و قلبی محرومند. آنان به تبعيت از پندار نادرست خود و به مح

اثر  پندارند. آنان درتر و داناتر از ديگران میو ميزان عقل و فهم خويش، خود را كامل

دركة خيالت ساخته و پرداخته قوای ماين گمان نادرست، همچنان در عالم احالم و ت

 مانند.های منحرف خود، متوقف میناقص و انديشه

كنند آنچه به اين گروه به علت ضعف نيروی عقلی در تشخيص حقايق، تصور می

طل احساس و ادراكشان درآمده، با حقيقت محض برابر است و آنچه خالف آنهاست عا

حد  كنند كه به حريم حقايق بهتصور میو باطل. اينان به تبعيت از حس خودخواهی 

ون ر پيراماند، لذا تمام اسرار هستی را حل شده دانسته و بحث و فحث دكمال راه يافته

 پندارند.آن را عبث و بيهوده می

اند، اين دسته چون در سراسر عمر تحت تبعيت افكار و نظريات خود واقع شده

حس خودخواهی و خودپرستی بر چنان واله و شيدای شخصيت خود بوده و چنان 

ز ن يك مرافكارشان چيره شده كه حقيقت امر بر آنان مشتبه گرديده است. آنان با ساخت

اپذيری خيالی، حساب شخصيت خود را از جهانيان جدا كرده و در عالم تخيل، كاخ فنان

 نهند.مصون از گزند حوادث بنا نموده و به آن كاخ، عنوان ما و من می

ن را نظر در خيال خود آو من، زندان وحشتناكی است كه مردم كوتهاين كاخ ما 

 گوش  هـ، و نهای واقعی را بنگرنده زيبايیـبينی است كه چشم واقعـاند. آنان را نهـساخت
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 شنوايی كه ندای عالم غيبی و حقيقت را بشنوند. 

بلوغ  واما گروه دوم به تبعيت از نيازهای درونی، به نسبت برخورداری از رشد 

های ها و ناهنجاریهای معنوی پيروی نموده و از گرفتاریعقلی و قلبی، از خواهش

ها و آرزوهای آور آن، كه مولود قيود و آرماندردناك زندگی و مطايب و مصائب يأس

 گريزند.زودگذر و ناپايدار است، می

لمرو مردان برجسته و پيشروان كاروان عالم بشريت كه هريك به نوعی خاص در ق

اره ه و همواند، دارای قلبی پاك و زيبا بودسرنوشت جهانيان نقش بزرگی را ايفاء نموده

 اند.های زندگی گريخته و به جهان معقوالت و مجردات پناه بردهاز آلودگی

های معنوی و تالش در تحّری حقيقت، موجب آرامش آری تبعيت از خواهش

ت، بنيان زندگی اسمولود قيود و تعلقات بی خاطر است. بديهی است با افكار مزاحمی كه

ت فراهم آمدن آرامش خاطر محال و ممتنع است. تا زمانی كه آدمی در چنگ تخيال

ه بدازد و تواند به جهان معقوالت در آمده و به تفكر و تعقل پرمشوش گرفتار است، نمی

 حريم حقايق راه يابد.

 
ء شود. وجود حضرات انبيای است و هرگز گسسته نمیفيض الهی در هر آنی جار

 و اوصياء و اولياء و واردات قلبی از آثار فيض بی پايان الهی است.

اصان در هر دوری مظاهر امر و نهی حق و مردان حق وجود دارند، و حق بر دل خ

شود، لكن كند و رابطه حق با خلق هرگز منقطع نمیخود در هر دور و زمانی تجلی می

 رط استفاده از اين فيض، طلب راستين و استعداد و آمادگی باطنی است.ش

ه مرا فرمود: خوشا به حال آن كه مرا ديد يا كسی را ديد ك )ص(حضرت رسول اكرم

دراك اديد. بايد دانست كه مقصود از رؤيت حضرات انبياء و اوصياء عليهم السالم، 

افتن به يافاضه فرموده، و سپس تحقق معانی و اوصافی است كه خداوند متعال بر ايشان 

 آن معانی و اوصاف، و مراد رؤيت حسی نيست.

 نيز ناظر به اين حقيقت است، وگرنه بسياری از كفار «ُطوبی ِلَمْن َرآنی» حديث

را به رؤيت حسی بيشتر و پيشتر از بسياری از صحابه ديده بودند.  )ص(صورت محمدی

شود. نكران را هيچ ذوق ايمان در دل حاصل نمیبی گمان از ديدن روی آن بزرگوار، م

َو َتريُهْم َيْنُظُروَن »فرمايد نظر به اين حقيقت است كه خداوند متعال در قرآن مجيد می
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نگرند، ولی ترا بينی منكران را كه برتو میمی )ص(ای محمد«: ِاَلْيَك َو ُهْم ال ُيْبِصُرونَ 

 بينند.آنچنان كه توئی نمی

دوار اء در رتبت باطنی و درك علوم غيبی در حد كمالند كه در اهريك از انبي

از اين  شوند. حضرت سليمان آفات قدرت را دريافته بود،مختلف، به امر الهی ظاهر می

د كه جهت از خدای خواست كه اين سلطنت و جاه و جاللی را كه او دارد، به كسی ده

م غرور همپايه او باشد تا در دادر رتبت باطنی و درك حقيقت و دريافت آفات قدرت، 

لفظ  نيفتد و دين و دانش و حقيقت و بينش خود را به دست عجب و خودبينی نسپارد.

نوی عتأخر مقام م و مفاد آيه شريفه، «ِلَاَحد  »در آية شريفه، صفت است برای « ِمْن َبْعدی»

 است نه تأخر مقام زمانی.

و  سر داوود بدان تحقق يافتهاز جهت باطن، سليمان مجموع اوصافی است كه پ

لف هركس كه بدان اوصاف متحقق گردد، او خود سليمان ديگر است كه در صورت، مخت

ی  ال َيْنَبغی ُمْلكًالَربِّ اْغِفْرلی َوَهْب »است و به حقيقْت متحد. اين است معنی آيه شريفه 

 «.ِلَاَحد  ِمْن َبْعدی ِانََّك َاْنَت اْلَوّهابُ 

خواهد سلطنتی بر وی عطا كند كه كسی در دای خويش میحضرت سليمان از خ

اند، در خور آن نباشد. بعضی ندانسته حضرت سليمان را به بخل و حسد متهم كرده

 ورزند. چه، اين دو صفت از نقص وكنند و بخل نمیصورتی كه پيامبران حسد نمی

 نظری برخيزد، و حضرات انبياء از آن منزهند.تنگ

علل و  ن اين بود كه: الهی مرا سلطنتی ده كه به ارث و سايرمقصود حضرت سليما

ز ااسباب انتقال به ديگری نرسد. معنی درخواست او مزيد قرب بود، زيرا پرهيز 

جود كسی نيست و مطلوب او اين بود كه با و های دنيا با وجود قدرت، كار هرخوشی

 قدرت و پرهيزكاری، مستحق قرب بيشتر گردد.

 است و لذات آخرت نسيه، و گذشتن از لذات نقد كار هركسیلذات دنيا نقد 

زد. خواهد كه قدرت دنيوی او را از امور اخروی منصرف نسانيست. حضرت سليمان می

اند. حضرت پايد ولی غافالن به حصول آن دل بستهملك و قدرت اين جهان دير نمی

 آموز غافالن گردد.خواهد كه قدرت او عبرتسليمان می

حساب، آنچنان كه حضرت سليمان داشت، در حد درت و توانايی بیتحمل ق 

هركسی نيست. زيرا ميل و قدرت كه يكی عامل و محرك درونی و ديگری محرك 

ای است كه صاحبان پرهيز و تقوی و عفت كند. ورطهخارجی است، آدمی را گمراه می
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كند، مردم ن ظهور میاند. خطری است كه به صور گوناگودر آن غرق شده و رهائی نيافته

خسبند و از روی اطمينان لرزند و آسوده نمیصاحب قدرت از بيم جان برخود می

آشامند، در زندان خوف و نگرانی محبوسند، ظاهری تمام نعمت و خورند و نمینمی

 باطنی همه تشويش و نقمت. 

يل صسازد و از تحمال و منال و تجّمل و زر و سيم آدمی را به خود مشغول می

ن جمع آدارد. متملقان و چاپلوسان به طمع مال و جاه به گرد صاحبان كماالت باز می

ه شوند، و خطا و اشتباهشان را به ستايش دور از حقيقت و به صورت صواب جلومی

و  دهند تا برخطاكاریدهند و به تدريج به آنان شخصيتی تلقينی و غيرعادی میمی

 تر سازند.پرستی جریهوی

رسد، ولی همقدم و همپايه سليمان است از جاه و جالل او را زيان نمی كسی كه

امل كضعيف همتانی كه از اوصاف سليمانی محرومند در خور آن نيستند. آری ناقص و 

 در مباشرت امور دنيوی و اداء تكليف شرعی تفاوت دارند.

كه  حليت و حرمت غالبًا در مورد اشخاص متفاوت است و بستگی دارد به آثاری

اسد، فشود. چنان كه ثروت و طاعت و عبادت در مرد رياكار و از آن در نفس حاصل می

 سبب دوری و بعد از كمال ربوبی است ولی در مرد كامل، سبب مزيد اتصال است.

دهد، ولی ناقص، آب قليل را ماند كه به اندك پليدی، حكم پاكی خود را از دست می

 گردد.كه ناپاك نمیكران را ماند مرد كامل دريای بی

د كمال اين دعا به الهام خدا بود و حضرت سليمان از پيش خود نخواست. او به ح

 برد و ملك و جاللشرسيده بود، سلطنت و جاه و جالل و قدرت، او را از راه بدر نمی

ز كدر و امافزود. لكن عقول اكثر مردم به واسطه دخول در عالم طبيعت، بر استغراقش می

 در اين ق مكائد جند شيطان و طريق غلبه بر ايشان قاصر است. پس طالبان رادرك دقاي

نان آمرحله از رجوع به استاد كامل چاره نيست و ااّل قدرت، سبب ضاللت و هالكت 

 خواهد شد.

ّنی ُاْمُكُثوا اِ »ای همسفران سلك حقيقت و صفا و پويندگان راه خلوص و وفا 

ی را بايستيد من آتش«: َطُلونَ لَُّكْم َتصْ ِر َلعَ ِمَن الّنا ْنها ِبَخَبر  َاْو َجْذَوة  ْم مِ آَنْسُت نارًا َلَعّلی آتيكُ 

 م شويد.ای بياورم شايد گراحساس كردم، شايد از آن برای شما خبری آورم يا آتشگيره

 
سودای تمنای سلوك طريق حق، سرهای ملوك معنوی را شايد و از دست هر 

ی فتح اين باب اعظم برنيايد. اگر از تصرف ابليس پر تلبيس خالصی توان گدای بينواي
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يافت، و لباس اسالم و كسوت ايمان از جهان جان بدر توان برد، دولتی است تمام و 

 سعادتی است مدام.

بتال مه او را با چندين هزار آفات كه در راه آدمی بنهادند و به چندين گونه ابتال ك

 كه هفت دانة ز دامگاهیااست و « ُزيَِّن ِللّناِس ُحبُّ الشََّهواتِ »دنيا كه نمودند و از دامگاه 

ااَلْنعاِم وَ اْلَخْيِل اْلُمَسوََّمِة ْلِفضَِّة وَ ِب َواِمَن النِّساِء َواْلَبنيَن َواْلَقناطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذَّهَ »

ی توان ونه رهايلهی نباشد، چگدر آن پاشيده شده، اگر توفيق و نظر و عنايت ا« َواْلَحْرثِ 

 يافت.

كردند نحضرت آدم عليه السالم را با آن همه شرف و مرتبه بيش از يك دانه منع 

فتاد ايان و نسيان ه دام عصبچون توفيق امتناع با او رفيق نشد، «. َو ال َتْقَربا هِذِه الشََّجَرةَ »

 بود.« ِاْصَطفی آَدمَ » و چون توفيق، رفيق او شد« َو َعصی آَدَم َربَُّه َفَغوی»

ی ا َتْشَتهَوَلُكْم فيها م»رفيق نشد، كامگاه بهشت كه  )ع(چون توفيق با حضرت آدم

دنيا او « ا الشَّْيطانُ َفَاَزلَُّهمَ »كرد او راه دامگاه گشت. ابليس به يك دانه دو صيد می« َاْنُفَسُكمْ 

ام به ك« ُفَسناْمنا َانْ َربَّنا َظلَ »ه را دامگاه بود، چون توفيق يار گشت، كامگاه آمد كه به كلم

 رسيد.« ُثمَّ اْجَتبهُ »

ود و اشقی ساختند، از آن هفت متاع ب هريك از سالسل و اغالل كه برای شقی و

« َهواتِ بُّ الشَّ حُ ُزيَِّن ِللّناِس »هر دركه كه از دركات دوزخ برايشان ساختند، از سرمايه 

 «.َلها َسْبَعُة َاْبواب  »ده كردند بود. اين هفت شهوت را هفت در دوزخ گشا

 َو َاّما»ادة بر ج« ْواَو سيَق الَّذيَن اتَّقَ »ای را بر صوب درجات عاليه توفيق الهی طايفه

«  ِهَی اْلَمأوینَّ اْلَجنَّةَ َفاِ »عاد مبه « َو َنَهی النَّْفَس َعِن اْلَهوی»به قدم « َمْن خاَف َمقاَم َربِّهِ 

 رسانيد.

بر « واَن َكَفرُ َو سيَق الَّذي»د قهر نای را هم به سوی دركات به كمفهتوفيق الهی طاي

«  اْلَمأویْلَجحيَم ِهیَ اَفِانَّ » به معاد« َو آَثَر اْلَحيوَة الدُّْنيا»به قدم « َفَاّما َمْن َطغی»جاده 

 رسانيد.

 عظم اد طلسمات ـتوان از عذاب الهی رست و بناگر توفيق الهی نباشد، چگونه می

 را با كدام قدرت و قوت توان شكست؟ او

ربايد و به نور هدايت حق كه حقيقت جذبه است، اهل طبع را از اسفل طبيعت می

به مرجع خود « ِاْرِجعی»نفس در اين حالت كه به تصرف جذبه  رساند.علو قربت می

مد رسد، از عوالم مختلفی كه گذر كرده و آمده، بايد بار ديگر گذر كند. حكمت اين آمی
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ها و اسراری كه تعبيه شده است و شد آن كه به عوالم حق آشنا شده، و از هر عالمی گنج

 ها آشنا گردد.بردارد و بدان

ام وآمد، در هر عالم چيزی به كرد و میدر ابتدا كه از عوالم مختلف گذر می

ود خرهن و  نهاد. در مراجعت تا وام هر مقام را نپردازدگرفت و از خود، آنجا گرو میمی

 را بازنستاند، نگذارند كه بگذرد.

 وروندة زنده آن است كه از صفات خاك بگذرد، و صفات خاك، ظلمت و كثافت 

، ثقل و كدورت است. از خاصيت ظلمت، جهل و نابينائی برخيزد. از خاصيت كثافت

شفقتی و سخت دلی پديد آيد. از خاصيت ثقل، خست طبع و ركاكت و رحمی و بیبی

ين ی و دنائت و خواری ظاهر شود. از خاصيت كدورت، تفرقه خيزد. سالك افرومايگ

رحمت  وجمله صفات ذميمه را از خاك به وام گرفته و در مقابل، كرم و فتوت و مروت 

اده و شفقت و رأفت و علم و يقين و صدق و صفا و رفعت و شرف و نورانيت، رهن نه

 است.

خويش  د را نپردازد، و به مقام اصلیپس از مقام خاك نتواند گذشتن تا وام خو

ه مقر تاند، بسنرسد تا رهن خود را باز ستاند. چون اين وام ها را رد كند و رهن خود باز 

خلعت  اصلی واصل آيد. در اين مقام است كه او را به سلطنت خالفت نصب كنند، و به

 للُهمَّ ُقِل ا»نيابت و به منشور سيادت بر جملگی عوالم غيب و شهادت مالك گردانند 

 «شاءُ تَ مَّْن مِ ماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتی اْلُمْلَك َمْن َتشاَء َو َتْنِزُع اْلُمْلَك 

 
 

بر  افتد و در پی تكميل خودای كه به راه میسالك در طريق حق از همان لحظه

ين سافرد مگذرد. او ماننآيد، در راه وصول به منظور و مقصود از منازل و مراحلی میمی

ها و يابد و به نشيبشود و در هر قدم مشكلی میای مواجه میپيما، هر دم با منظرهجهان

 بيند.نهايت در پيش میهای بیافزا و راههای وحشتخورد و بيابانفرازها بر می

 در  اند، برخیهـبسيار واقع شده برخی از خامان، ره نرفته از طريق حق، عنان برتافت

هروی كه اند، و بعضی در بادية سرگردانی مانند رازده ماندهطريق، وحشت همان بدايت 

 از وه از فراند. تنها معدودی از شيردالن كدر شب سياهی راه مقصود را گم كرده وامانده

ايت نهآيد خير شمرند، با کمال دليری و  نشيب نينديشند و هر چه در طريق حق پيش

 رانجام به سر منزل مقصود رسند.چستی و چاالكی طی طريق نمايند و س



                                                                                معـرفـت 127
                           

ت درونی سالك بايد در طريق حق از مقاماتی بگذرد ولی نبايد مقامات را با حاال

ا الك پيدساشتباه كند، زيرا در مقابل هريكی از مقامات، حالت نفسی و تأثر باطنی در 

 نامند.« حال»شود كه آن را 

ختيار عمال بوده و تحت ااين مقامات از امور اكتسابی و اجتهادی و از جملة ا

ص سالك است، ولی احوال از مقولة انفعاالت روحانی و از حاالت و كيفيات مخصو

الك سنفسی است كه تحت اختيار سالك نيست، بلكه از مواهب الهی است بدون اين كه 

 در نزول آن، ادنی تأثيری داشته باشد.

« حال»جتهاد، و عبارتست از راه طالب و قدمگاه وی اندر محل ا« مقام»پس 

 عبارتست از فضل خداوندی و لطف وی بی تعلق مجاهدت سالك.

ست و امقام از جمله اعمال است و احوال از جملة افضال. مقام از جملة مكاسب 

حال از جملة مواهب. صاحب مقام به مجاهدت خود قائم است، لكن صاحب حال از 

 خود فانی است.

قام م، و در هر مقامی قبل از ورود به سالك در طريق حق تا از مقامات نگذرد

 ة آن راباالتر خود را تصفيه نكند، و نيز احوال را كه فضل خداست تحصيل نكند و مز

 نچشد، به كمال نرسد.

رسد كه معرفت و سالك بعد از كامل كردن مقامات و حاالت، به مراحلی می

درون  ن عرفان را ازشود و او ايحقيقت است. در اين مراحل، سالك، عارف ناميده می

كند. در اين مرحله است كه طالب و مطلوب، عارف و معروف، يكی خود احساس می

و چيزی ااين مرحله چنان در خدا فانی گردد كه از هستی  است. بدين معنی كه سالك در

 باقی نماند.

 
 ه ايشانهستند كاند: مجذوبان و سالكان. مجذوبان كسانی روندگان اين راه دو قسم

شف كراه و  را به كمند جذبه بربايند و از اين مقامات به تعجيل گذرانند، و از احوال 

ست اد، اين آفات و آنچه در راه است از صالح و فساد و نفع و ضرر كاماًل مطلع نگردانن

 كه ايشان راهبری و مقتدائی را نشايند.

ونت ربايند، ولی به سكمند جذبه میاما سالكين آنانند كه اگرچه ايشان را هم به ك 

اه اهی از رگآهستگی برند و بر احوال صالح و فساد و خير و شر كاماًل مطلع گردانند،  و

 شايند.بران را و گاهی از بيراه برند تا بر راه و بيراه وقوفی تمام يابند تا راهبری ديگ
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يد اد و تأينفوس انسانی كه بر اين مقامات بگذرند، هر نفسی نسبت به استعد

و  غی بايدخداوندی به مقامی رسد. ولی مقام هر مرغی قلة قاف نتواند بود، آن را سيمر

 بايد.هر مرغی بر فرق شمع آشيانه نتواند ساخت، آن را پروانة ديوانه می

تلخ  ايشان آنانند كه كمند جذبه، لذات و تمتعات مادی را بر كام جان ايشان

ت ر خرابااند. ايشان پيوسته اقامت دارند دنی چشانيدهگردانيده و از مشربی ديگر چاش

ن را وجود، و جام ايشان مدام ماالمال شهود است، نعيم هشت بهشت، نقل محفل ايشا

 «.َو َلُكْم فيها ما َتْشَتهی َاْنُفُسُكمْ »نشايد، بلكه 

ز ارند. بامرغان اين عالم سر به مرتبة بازی فرود نيارند و آن مرتبه را بازی شم

ه ، پروانگرچه اسپيد باز است، كجا چون پروانة جانباز است؟ باز مرغی است جان شكارا

 ه عاشقیرا با جان چه كار است؟! باز صيادی است كه صيد از او جان نبرد، اما پروان

 است كه تحفه به معشوق، جز جان نبرد.

اند. هنين يافتمهر و نازاند، انيسی مهربان و دوستی روشنالهی آنان كه به تو دل داده

م استوار ن و محكالهی آنان كه به تو توّلی و بر تو توكل دارند. بنای اميدشان بر پاية متي

ايشان  است و توئی كه از پيدا و پنهانشان با خبری و آشوب ضمير آشفتگان را هم از

ر جهان بينی. اسرار خود را به تو گويند، هرچه خواهند از تو خواهند، دآشكارتر می

 ای انفسكنند و در فضپيمايند، سير آفاق میگردند و از فراز و فرود زندگی راه میمی

 داز عشقاند و خودپرستان از سوز و گنمايند. جهانيان از عاشقان تو بيگانهپرواز می

 خبر.بی

م تو سرگر گيرد، با يادالهی هنگامی كه اندوه و ناراحتی سالكين طريق ترا فرا می

ن شوند. خوشند كه شب هجرارنمای وصال تو خوشحال و شادمان میگردند و با دومی

د ه خورشيببه پايان خواهد آمد و طليعه دلنواز وصل آشكار خواهد شد. مانند پرتوی كه 

جود وقيانوس ای كه در دريا فانی شود، هستی اندك خود را در اباز گردد و به مانند قطره

 واهند ريخت.تو محو خواهند كرد و بر عشق ابديت فرو خ

نالد، یخروشد، جان مپايان، دل میالهی دامنة لغات كوتاه است و هيجان ضمير بی

سات احسا هايی كه ترجمانمعانی در صندوق سينه بر سرهم انباشته است، كو آن واژه

 پرده فاش كنند.دل گردند و اسرار درونی را بی
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 وی سعادترات ما را به سالهی ما را به مصالح فردی و اجتماعی داللت كن، و مقّد

در  جامعه سوق ده. حاجات ما را برآر، اگرچه آرزوهای ما سخت و مشكل است، ليكن

 «.ديرٌ ْیء  قَ ِانََّك َعلی ُكلِّ شَ »گيرد پيشگاه عظمت و قدرت تو ناچيز و آسان انجام می

  

  



 

 



 

 

 

 

 فصل سوم
 
 
 
 
 
 

 يقين 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

، اصواًل حس دين دوستی و گرايش به عوالم غيب و كشف اسرار ماوراء طبيعت

ن جزء غرايز انسان است. در حقيقت اين جاذبه حضرت رب ودود است كه عالم امكا

 كند.باالخص انسان اشرف را به مقام اطالق و نامتناهی خود جذب می

يه ود نفسانردن قيود طبيعيه و حدنتيجه و اثر اين جذبة مغناطيسيه حقيقيه، پاره ك

است و حركت به سوی عالم تجرد و اطالق و فناء در فعل و اسم و صفت و ذات 

تر تر و راقیمقدس مبدأالمبادی و غايت الغايات، كه از هر عملی در تصور آيد عالی

 است.

يابد و انسان در كمون و ذات سرشت خود، حركت به سوی كعبه جانان را در می

 گردد. دروی فطری الهی بار سفر بسته و نسبت به پاكی دل بدين صوب رهسپار میبه نير

، و طبع او اين سفر بايد همه اعضاء و جوارح او بكار افتند، يعنی عالم جسم و ماده كه

ين سفر اعالم ذهن و امثال آن برزخ او، و عالم عقل و نفس كه حقيقت اوست، بايد در 

ز در نما اعی كنند. بدن بايد روی به سوی كعبه نمايد ووارد شده با يكديگر تشريك مس

ه به سدر به قيام و ركوع و سجود درآيد؛ ذهن بايد خود را از خاطرات مصون دارد و رو

 المنتهی نهد؛ روح بايد غرق در انوار حريم الهی گشته محو و مدهوش باشد.

وهرة آن مغز و جبنابراين كسانی كه فقط به ظواهر اعمال و عبادات پرداخته و از 

ی او قصود بسی دور و از جمال و لقااند، از كعبه ممنصرف و به پوست قانع گرديده

ن نيز اند، اينامهجورند. برخی نيز از اتيان اعمال حسنه و عبادات شرعيه شانه خالی كرده

 اند.دهاعت نمواز متن واقع دور افتاده، از حقيقت به مجاز و از واقع به تخيل و توّهم قن

 وتی تماماند، و در اين سفر ملكاهل سلوك آنانند كه جمع ميان ظاهر و باطن كرده

 بوب حـقياد حضرت مـبادت و انـه عـجهز نموده بـودی خود را مـؤون وجـراتب و شـم
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ين ساخته ا اند. ايشان از ظاهر عنوان باطن كرده و باطن را جان و حقيقت ظاهرواداشته 

ر، دون ظاه؛ از ظاهر مرادشان وصول به باطن است و باطن را بانددو را به هم درآميخته

 اند.خوانده« َهباًء َمْنُثورًا»

ها علوم گردد در تكميل نفس و طی مدارج و معارج انسانيت، تناز اينجا معلوم می

طقی رهان منالهيه ذهنية تفكريه مانند علوم فلسفی و استداللی كافی نيست. چه دليل و ب

طشان شنه و عتتواند دل و روح را اشباع كند و نه روان ناع نمايد و نه میتنها ذهن را اق

 را برای وصول به حقايق سيراب نمايد.

يد را حكمت و فلسفه كه توحيد را بر پايه برهان استوار كرده و راه شك و ترد

باشد یكند، گرچه از متانت و اصالتی برخوردار است و اشرف علوم تفكريه ممسدود می

وحيد فا به تاند، ولی اكتآن و پيشوايان اسالم انسان را امر به تفكر و تعقل نمودهو قر

ن وم نمودفلسفی و برهانی در مكتب استدالل بدون انقياد دل، امری است نارسا. چه محر

تب و دل و باطن از اغذيه روحانيه معنويه عوالم غيب، و قناعت كردن به سير در ك

ل و دگذاشتن در اوج آن، سير كردن عضوی است و گرسنه مكاتب و تعليم و تعّلم ولو 

 .روح و ساير اعضاء

نی دين قويم كه بر صراط مستقيم است، با رعايت هر دو جهت استعدادهای باط

سوی  ده و ازرساند: از سوئی ترغيب به تفكر و تعقل نموانسان را از دو جنبه به كمال می

وگند سكند، و پس از يازده ای شهوانی میهديگر امر به اخالص و تطهير دل از تيرگی

 سرايد.می« َقْد َاْفَلَح َمْن َزّكيها َو َقْد خاَب َمْن َدّسيها»عظيم و جليل 

كتب مكند، متفكرين و معلمين اين آيات شريفه كه با جان و دل انسان تكلم می

ست كه كند. چه در اين مقام ااستدالل را دعوت به تعبد و مراقبه و محاسبه نفس می

 های معارف الهيه از منابع دل بر زبان جاری شده و سرانجام سيل خروشانچشمه

 آيند.های خدائی و الهامات و واردات ربانّيه در ضمير سالك به حركت در میانديشه

 مه را درهعارفان تمام علوم حقه را در پرتو تصفيه باطن و تهذيب نفس دريافته و 

نند اند. ايشان مااند و مقصد اقصی را حرم خدا قرار دادهانوار وجه الهی ادغام نموده

دم قای كه خود را در آتش زند، شمعی كه دائمًا بسوزد و آب شود، يا چون پروانه

ّنان خدای م ربط باطن و بدون ارتباط بهاند. خالصه بیراستين در مضمار اين ميدان نهاده

 د نتوان رسيد.و اشراب دل از سرچشمه رحمانيه، به سر منزل مقصو

  توان رست وونه میـريبان جان ننهد، از كمند قهر او چگـاگر عنايت ازلی سر به گ
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 طلسمات اعظم را به كدام قوه و قدرت توان شكست؟ سر سودای وصال، عاشقان را

 خبری فتح اين باب اعظم برنيايد.شايد و از دست هر بی

قين شود، يقين است. يض میاز جمله احوالی كه از مبدأ تا مقصد بر سالك عار

ن منتهای حركت سالك طريق حق و باالترين آمال و آرزوی اوست. چه، يقين بهتري

عبه كای است برای سلوك راه حق كه شدائد سفر را برطرف كرده و عارف را به وسيله

 رساند.آمال می

ا رخدای تبارك و تعالی چنين فرموده كه از من يقين بخواهيد تا وصال خود 

ين گردد و محبوبيب شما گردانم. بنابراين يقين يعنی آن عامل الهی كه علت وصال مینص

 الهی خواستار آن شده و حق تعالی آنان را با اين يقين ستوده است.

مؤثر  استفاده هركسی از كالم الهی و معارف حقه به ميزان معرفت اوست و عامل

قيده و عاليت ظاهری فرد به نسبت در تحصيل معانی حقه، يقين و اعتقاد صادق است. فع

. برای ايمان ظاهری اوست، و ميزان سير باطنی او متناسب با يقين و ايمان قلبی او

ر هركسی درجات و مراتب ايمانی و معنوی متفاوتی وجود دارد، بطوری كه نسبت ه

سبت مرتبه به مراتب ديگر، مثل نسبت نقص به تمام، يا نسبت ضعف به قوت، بلكه ن

 به درياست.قطره 

قصان و نعلم و عرفان، ايمان و ايقان، مراتب وجوديه و لمعات اشراقيه به نسبت 

د است. كمال درجات فيوضات است و منشأ آن، اختالف استحقاق و استعداد قوابل و موا

 انويه وثمراتب قابليت قوابل نيز گاه به نسبت فطرت اّوليه است وگاه به نسبت فطرت 

ه و ت حقه و ترك مجاهدات نفسانيه و عدم استعمال قوای فكريتجاوز از حدود شريع

ساوی ماشياء  عقليه و قوانين علميه بر لذات حسيه، و ااّل نسبت وجود باريتعالی به تمام

 است.

لماء باع از عبعضی از مراتب ايمان و ايقان برای عموم از طريق آباء و اّمهات و اّت

در اين  ايمان و يقين است. البته درجات ايمانترين مرتبة گردد، و اين نازلحاصل می

الم حق مرتبه به نسبت افكار و احوال و اوقات اشخاص مختلف است. قبل از ورود به ع

 نيز يقينی است كه شرط سلوك دارا شدن به آن است.

 
 

 ی ـقينك يـرای سالـق بـق حـه از مراحل طريـيقين را مراتبی است و در هر مرحل
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 لذا حصول مراتب يقين به نسبت طی مراحل سلوك است: است، 

لی اسالكين  اول ـ علم اليقين، كه از حجج نّيره ساطعه و براهين عقليه قاطعه برای

ق شود، به وسيله نظر در آيات تكوينی و تدوينی و معجزات و خواراهلل حاصل می

نها آيك از ايا، كه هرعادات صادره از حضرات انبياء و اولياء و منامات صادقه و علم من

 جزئی است از اجزاء نبوت و رسالت.

از  ين مرتبهدوم ـ عين اليقين، كه عبارت باشد از شهود اشياء به نورانيت دل. در ا

ق تهذيب ظاهر به امتثال احكام شريعت حقه و مجاهدات نفسانيه و تخّلق به اخال

گردد. جبروت مفّتح میشود و ابواب انوار حميده، كشف عالم غيب و ملكوت حاصل می

 صاحب اين يقين از همه جا منصرف و توجه او فقط به سوی انوار قدسيه است.

كه در  سوم ـ حق اليقين، كه عبارت باشد از تجلی نور الهی بر دل سالك راه حق

فان و اين مقام تمام رسوم عبوديت و خودبينی محو گردد. اين مرتبه اعلی مراتب عر

كه در آن كشف عالم جبروت و مشاهدة مراتب عقليه و  قصوی درجات ايمان است

 مشاهدة انوار ذات قدسيه است.

ی به در اين مرتبه، عارف طريق حق نظری جز مشاهدة جمال و جالل حق و التفات

اهلل را مشاهده جز عظمت كبريايی حق تعالی ندارد. البته نه بدين معنا كه ماسوی

مرتبه قدم  ه به اينبيند. عارفانی كو لمعات و آثار او مینمايد، بلكه تمام آنها را افعال نمی

سير و  گذارند، عروج قلبی و مشاهدات بعضی از آنان به نحو ثبات و تمّكن است، ومی

 عروج قلبی برخی از آنان در طرفه العينی.

 اشد، ولیممكن است سالكی هنوز به مرتبة عين اليقين و حق اليقين قدم نگذاشته ب

لب قان حال معنوی و عروج قلبی پيدا نمايد كه حقايق را با ديدگان در ساعتی چن

ها نعمت شود كه كل دنيا و مافيها و تماممشاهده كند، بطوری كه در آن حال حاضر نمی

 كند كه مدام در آن حال بماند.را با آن عوض نمايد، بلكه آرزو می

ظايف و طن و انجام وتحقق كمال مرتبة ايمان و يقين پس از طی مراحل ظاهر و با

تكاليف و طاعات و عبادات است كه با حصول آن، وصال به حق نصيب سالك عارف 

 گردد.می

 
 

  را ی طريقـد راه و رسم طـراحل طريق حق بپيمايد، بايـخواهد میـه مـی كـكس
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وط يق حق منكه طی طراعتنا نگردد، گيرد و در اين فراگيری به علل غير رحمانی نيز بیفرا

ادات و به آشنايی با راه و رسم آن و جمع شرايطی است كه از جملة آن شرايط، ترك ع

 رسوم و خودخواهی است.

رت به چون سالك به ايمان اكبر رسيد، بايد مهيای مهاجرت كبری گردد و آن، هج

از  تن است از مخالطة اهل عصيان و مجالست اهل بغی و طغيان، و هجرت به دل است

ه ا از راموّدت و ميل به ايشان، و هجرت به تن و دل است از آداب و رسومی كه سالك ر

 دارد، چه اين آداب و رسوم از مهّمات بالد كفر است.خدا باز می

ه اهل انسان مقيد به اين آداب و رسوم وهمی و خيالی است، كدر اجتماع مادی، 

های خود را ها و رد و بدلت و معاشرتدنيا بدان عادت دارند و سود و زيان و محاورا

را سه  سازند. سالك بايد از اين عالم وهم و خيال بگذرد و اوبراساس آن استوار می

اسد، ردم نهرمطالقه نمايد و در اين متاركه از هيچ نيرويی بيم و ترس نداشته و از مذمت 

 اشد.ك نداشته بكنند، باو از مالمت افرادی كه خود را اهل فضل و دانش قلمداد می

ن را ارفان ايعسالك بايد به توفيق الهی و امداد رحمانی از همة اين تعّينات بگذرد. 

ها و بدان اند، زيرا كه مجنون به آداب و رسوم مردم آشنايی نداردتعبير به جنون كرده

ه رعليآنها ب اعتنائی نگرد و از حركت و قياموقعی ننهد، و مدح و ذم مردم را به ديدة بی

 او، هيچ ترس و باكی به دل خود راه ندهد.

واهی طالبی كه هنوز از عالم عادات و رسوم خارج نشده به بيماری روانی خودخ

اند ودهتواند مراحل راه حق را طی كند و به يقين رسد. بزرگان فرممبتال گشته، نمی

 ارد.لهی ندااه عبادات و طاعاتی كه از روی عادات و رسوم انجام يابد، مقبوليتی در پيشگ

يد از ای طالب و سالك طريق حق، اگر خواهان آنی كه به مقصد و مقصود رسی، با

و  عالم عادات و رسوم خارج شوی و بيماری روانی خودخواهی را از خود دورنمايی

رده كتابع حق و حقيقت گردی. البته اگر كسی در جهت نيل به سعادت جاودانی تالش 

گان ردد، چنين خودخواهی از صفات الهيه بوده و بر همتا در رديف سعداء محسوب گ

راض فرض است. اما آن خودخواهی كه سبب كبر و غرور و تحقير بزرگان گردد، از ام

 روانی است.

بنابراين يكی از صفات رذيله و عايق در طريق حق، عادات و رسوم خودخواهی 

تحقير بزرگان در  است. ممكن است كسی در اثر رعايت آداب و رسوم و خودخواهی و

جامعه محبوبيتی به دست آورد، لكن در مقابل اهل عالم قدس، مورد مالمت باشد! لذا 
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محبوبيت فرد در بين افراد و جامعه، دليل بر مقام معنوی او نيست و نبايد شيفته و فريفته 

ء آن شود. طالب راستين بايد اجتناب  از مالمت اهل عالم قدس را بر اجتناب از لوم ابنا

روزگار اولی دانسته و كاماًل دريابد كه چنين محبوبيت و عزت، موقتی و كذايی است اما 

 محبوبيت عالم ربانی و عارف كامل در جامعه امری رحمانی است.

طالب واقعی در طی طريق حق بايد چنان جازم باشد كه مخاويف عديده از 

 اّل ممكناو مغموم نشود، و ماسوی را به خود راه ندهد و از اين امور محزون و مهموم 

 ا ی از جلب رضای خدا غافل شود.است با در نظر گرفتن رضايت عده

انصراف از رضايت حق و حركت در جهت جلب رضای مردم، در اثر استيالی 

نفس است، لذا سالك بايد نفس را تحت عقل الهيه و طاعات واقعی و رياضات و 

 ر باشد.مجاهدات در آورد و به كلی از نفاق به دو

آمده  نفاق و منافقين از موضوعات مهمی است كه در آيات بسياری از قرآن مجيد

وت باشد منافق كسی است كه تفا. و اين حقيقتی است مسلم كه مؤمن با منافق فرق دارد

و باطن  ميان سريرت و عالنية او. اما مؤمن و عارف و سالك حقيقی آن است كه بين ظاهر

و منافق اش تفاوت باشد، اردی كه ميان امور ظاهريه و باطنيهپس هر ف .او فرق نباشد

مشاهدة  آری تا دل بهاست و خداوند تبارك و تعالی منافقين را وعدة عذاب داده است. 

 گردد، روشن نشود، منافق است.معنی آن مطالبی كه از لسان ظاهری جاری می

ر لكين طريق حق دشوند؟ مسلمًا ساای از مؤمنين منافق میعلت چيست كه عده

منازل  واند. طی مراحل اثر ارشاد استاد الهی موفق به طی منازل و مراحل عظيمه شده

ست. اعظيمه، همانا طی مراحل استعدادات و قوای باطنيه و حصول كمال ملكة فعليت 

انيه الم عرفكاما مطالعه كتب، كثرت مطالعه، اخذ علوم متعدده، دانستن لغات كثيره، حفظ 

ها نگات قرآن مجيد، دليل موفقيت و مقام باطنی نيست، بلكه اين ظواهر فرسحتی آي

 كند.انسان را از حقيقت دور می

مثال ظهور استعدادات و قوای باطنيه و وصول به سرحد كمال فعليت، همانند مثال 

َحَطب است كه در آن نيروی اخذ نارّيت است كه چون قريب آتش گردد، حرارت ايجاد 

گردد، تا هرلحظه و آن شدت يافته به تدريج قوة ناريت قريب به فعليت میشده در آن 

ظهور فعليت است  ِوْدشود. اما اين بَ ور میاين كه ناگاه همان حطب تيره روشن و شعله

نه تمام آن و هنوز صفات و آثار حطبّيت در آن موجود است، چه به اندك بادی يا دوری 

ليت ظاهره برطرف گشته، آن ناريت عارضی منتفی از آتش يا به سبب موانع ديگر، فع
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شود. ولی هرگاه قوة ناريت امتداد يابد بطوری كه تمام آثار حطبيت زايل گردد، می

استعدادات و قوای باطنيه تبديل به فعليت شود و آتش تمام خفايا را بگيرد، در آن موقع 

مگر اين كه خود فانی و  شودرجوع به حالت اوليه ممتنع است و از هيچ بادی منتفی نمی

 خاكستر گردد. البته مثال مذكور در اصل اشاره به آتش باطنی و كيفيت قلوب است.

ض سالك طريق حق، مجاهد راه دين، طالب مراحل مخَلصين، بايد بداند كه مح

 رد مدتیدخول به عالمی و ظهور حتی مراتبی از فعليت قوا كافی نيست، بلكه امكان دا

ايد فردی ب ، لكن چون اين فعليت به كمال نرسيده مثمرثمر نگردد. چنيندر آن عالم باشد

ا خيت پيددر اثر ارشاد رهبر حقيقی كه نعمت عظمای الهی است، با پاكان عالم اعلی سن

 كند تا از فيوضات آنها برخوردار گردد و فعليت او به مرتبة اعلی رسد.

برند، ولو داخل به سر می طلبی هنوز در نقصكسانی كه در اثر خودخواهی و جاه

هاد و در عالمی شده و تا حدی فعليت هم به ظهور رسد، اما در اثر اندك سستی در ج

به كثر صحانمايند. چنان كه اسلوك يا بروز مانعی در اندك زمان، عود به عالم اسفل می

ا ا پيدتا در قرب جوار آن بزرگوار بودند، ايمان در ظاهر آنه )ص(حضرت سيدالمرسلين

بود،  ا موجودبود ولی چون آثار جهالت و كفر بالمّره از آنها زايل نشده و در بواطن آنه

 نور ايمانشان به واسطة رياح عاصفة حب مقام و جاه و حسد منتفی شد.

مرثمر آری ظاهر و باطن بايد يكسان شود، ترك گناه ظاهر يا ترك ظاهر گناه مث

ْثِم َو ِهَر اْلإِ َو َذُروا ظا»باطن گناه شود كه  نيست. سالك واقعی آن است كه تارك ظاهر و

حاصل شدنی  ، مسلمًا كمال اين موفقيت از طريق مراجعه به صاحبان علم ظاهری،«باِطَنهُ 

 نيست.

الم سير مراحل و منازل عالم حق مانند ساعات روز و شب است، كه تا مراحل ع

باقی  ای از عالم متقدمقدر ذره باشد؛ تا بهمتقّدم طی نشده وصول عالم متأّخر ممكن نمی

 است، قدم نهادن به عالم متأخر محال است.

هور بنابراين تنها اسم بدون عمل و فعليت، يا مجرد دخول به عالم خلوص و ظ

ليت تواند علت موفقيت باشد، بلكه در جميع مراتب بايد كمال فعفعليت ناقص، نمی

و اده و نور شمس اخالص به قلب ظاهر گردد تا سالك از شوائب عالم اسفل فارغ ش

 تابش نمايد.

 عتی روز اقاًل ساود پردازد، كسی كه در شبانهـسالك بايد اتصااًل به بررسی اعمال خ
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س كند، او طالب حقيقی نيست. سالك الهی همواره حسابربه حساب خود رسيدگی نمی

فرمايد می )ع(رسی بن جعفحضرت مو«. حاِسُبوا َاْنُفَسُكْم َقْبَل َاْن ُتحاَسُبوا»خويش است 

ورد خويشتن را م ه هر روزاز ما نيست كسی ك«: َلْيَس ِمّنا َمْن َلْم ُيحاِسْب َنْفَسُه ُكلَّ َيْوم »

 محاسبه قرار ندهد.

ند. كروز وقتی را برای رسيدگی به حساب خود معين طالب واقعی بايد در شبانه

به  و سياست نفس خود پردازد واگر ظهور رضايتی در خود مشاهده نمود، به تأديب 

رض ا در معمقام توبه و انابه و جبران و  تالفی برآيد و خواطر را به خود راه ندهد ت

ه سبب بنسيم مهرانگيز و جذبات الهيه قرار گيرد. زيرا بسی از رهروان طريق حق كه 

ه شد نحرفعدم محاسبه و ابتالء به عادات و رسوم و خودخواهی و عدم مراقبه، از راه م

 اند.و به وادی سارقين و ابالسه برگشته

 
، مصمم در ارتباط به حق، سالك به سوی خدا جانی گرفته و از تأثير جذبة الهيه

 ربندد وبگردد كه از عالم كثرت عبور نموده و به هر ترتيب كه ميسور است بار سفر می

 از اين عالم پر دغدغه خود را خالص نمايد.

يق زاد و توشه اين سفر روحانی، مجاهده و رياضت نفسانی است، زيرا قطع عال

ثرت را های علقه به عالم كمادی بسيار صعب و دشوار است. بنابراين اندك اندك رشته

ا جنود بشود كه محاربه پاره نموده و از عالم طبع، خارج و وارد عالم جهاد اكبر می

 بيعت گرفتار و اسير وهم و غضب و شهوت، وشيطان است. زيرا انسان در عالم ط

 ای در كانونمغلوب اهويه متضاده، و هموم و غموم آمال بر او مستولی است. هر زاويه

ل و دلش آتشی و انواع فقر و احتياج و اصناف آالم در درونش، گاهی در كشاكش اه

جويد و طلبد و گاه منصب میعيال، و زمانی در خوف فوت مال و منال، گاه جاه می

بيعت ط يابد. خار حسد و كبر و امل دامنگيرش، و در چنگ حّيات و عقارب و سباعنمی

و  ار خورداسير، خانة دلش از ظلمات وهم تيره و تار. از هرجا روی گرداند، سيلی روزگ

 به هرجا پا نهد، خاری در پايش َخَلد.

 ست واردانفسيه ا آری هنوز او از خستگی راه نياسوده كه به عالم برزخ كه كثرات

خايری كند كه كثرات خارجيه در خانة دل چه ذگردد. در اينجا به خوبی مشاهده میمی

 هـب هـعالق ه از برخورد وـاليه و نفسانيه است كـبه وديعت نهاده، كه همان موجودات خي
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 اند.كثرات خارجيه بوجود آمده 

است.  مه كثرات خارجيهتر از صدبديهی است كه صدمه و آزار كثرات انفسيه، قوی

يافت،  توان از مزاحمت و تصادم كثرات خارجيه رهائیچه با اختيار عزلت و انزوا می

 واره باتوان از صدمه و آزار كثرات انفسيه خالص شد، زيرا كه همولی بدين طريق نمی

 او قرين و همجوارند.

واطر خه نفی سالك الهی اتصااًل با حمله خواطر روبرو است، لذا بايد با دقت ب

به  نفی خواطر عبارت است از صمت و خاموشی دل و تسخير آن، كه نگويد مگرپردازد. 

وشا است و خ اين امر از اعاظم مطهِّرات .ارادة خدا و حركت نكند مگر به ارادة حق تعالی

ات به حال كسی كه اين موفقيت نصيب او شود. چه در قبال مطهِّرات ظاهری، مطهر

عارف مجمله اعاظم آنها، صمت دل و تسخير آن است، كه نتيجه اكثر باطنی است و از 

 حقيقيه و علوم حقه و تجليات الهيه است.

ای است اما بايد دانست كه گذشتن از مراحل خواطر بسيار مشكل است، عقبه

گونه چسخت و دشوار كه هركسی را يارای آن نيست. فردی كه مبتال به عادت است، او 

 ر بگذرد و آنها را نفی كند؟!تواند از خواطمی

خلی و خواهد به مقام صعود برآيد، بايد بداند كه دشمنان داموقعی كه سالك می

وش ور شده اوقات طالب را مشخارجی از جمله خواطر، از جوانب مختلف به او حمله

ف ا به سيرنمايند، اما بر طالب است كه مانند كوه ايستاده و مقاومت نمايد و آنها می

 ن براندازد.باط

يد از لب بااند، ولی طاخواطر انواع و اقسامی دارند، بعضی به ظاهر خيلی خفيف

 نمايد، محّقرات خواطر نيز غافل نشود و تساهل نورزد. زيرا گرچه خاطری بسيار حقير

ثنای ادارد و در لكن در معنی و باطن خاری است در پای دل كه او را از ادامة راه باز می

 گردد.كند و مانع طی طالب و سالك میراه لنگ می

ين دانند، اما ابعضی از متشّيخين و مرشدين ظاهری، نفی خواطر را تنها در ذكر می

سان آخيال و خبطی است كه بر ايشان عارض شده، زيرا نفی خواطر امری است عظيم و 

اميابی كها مجاهدت بايد تا به سيف باطن نفی خواطر نمايد و اين به دست نيايد, مدت

 نصيب او گردد.

الزمة طی اين مسير و نيل به مقامات مذكور، توسل به استاد و راهنمای الهی  

ای را شيفته الفاظ و اصطالحات خبر كه عدهاست. البته نه آن استاد و راهنمای از معنا بی
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كند، بلكه راهنمای وارسته كامل و صاحب عقل الهی كه بتواند سالكين را ارشاد نمايد. 

تواند انسان را به عالم نور و معنا رهبری كند كه اين ه حواس طبيعی و ظاهری نمیچ

توقعی نامعقول است. عقل ظاهری را نرسد كه برای سالك حكم بايد و نبايد صادر 

نمايد، چنين حكمی شايسته است كه از استاد وارسته و عقل الهی صادر گردد. اهل ظاهر 

كسانی هستند كه در قبال سخنان الهيه و حكميه سرور  بينند، اينان همانحقيقت را نمی

ما آنچه را تو «: ما َنْسَمُع ما َتُقولُ »اظهار كردند  )ع(شهيدان، حضرت حسين بن علی

 پذيريم.گويی، نمیمی

راه  وهراسد، بلكه دامن همت بر ميان بندد مسافر راه خدا از اين دشمنان نمی

ايد بثرات انفسيه است خارج گردد. ولی سالك مقصد پيش گيرد و از عالم برزخ كه ك

ه، ماند. چبسيار بيدار و هوشيار باشد كه در زوايای دل چيزی از اين خياالت بر جای ن

سالك  ودأب كثرات انفسيه چنين است كه موقع بيرون كردن در زوايای دل پنهان شوند 

ر بهنگام كه  فريب خورده گمان كند كه از شر آنها به كلی خالص شده، ولی در آن

و خواهد از عيون حكمت سيراب گردد، ناگهان بر اچشمة آب حيات راه يافته و می

 تاخته و با تيغ قهر و جفا كارش را بسازند.

ن دتی به آمَمَثل اين سالك، َمَثل كسی را ماَند كه آبی در حوض خود وارد سازد و 

دار آب صاف در حوض نمونشين شده ها و كثافات در آن تهدست نزند تا تمام آلودگی

در  اين كه هد بود. ولی به محضگردد، و او پندارد كه اين صافی و پاكی ابدی خوا

آلوده  حوض فرو رود يا بخواهد چيزی در آن بشويد تمام لردها و كثافات، آب صاف را

 رياضت، های سياهی روی آب را فرا گيرد. از اينرو سالك بايد با مجاهده وكند و لكه

توجه  در وقت رامش خاطر نمايد تا مواليد خياليه نتوانند قيام كنند و ذهن او راتحصيل آ

 به معبود، مشوش سازند.

نابيُع َرْت يَ َظَه»اگر طالب به توفيق الهی از خواطر نجات يابد، در اين مقام است كه 

ظمی عت ين نعمهای حكمت در قلب او جاری گردد و ااّل از اچشمه« اْلِحْكَمِة ِمْن َقْلِبهِ 

بارك و اند كه از جانب خداوند تبهره خواهد ماند. عيون حكمت همانا معارف حقيقهبی

ست، آن اشود. اين علوم و معارف الهيه، روزی نفوس قدسيه تعالی به طالبين كرامت می

 «.َزُقوَنَبْل َاْحياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيرْ »ای كه موجب حيات ابدی است روزی الهيه

ی جمع مانا قرب الهيه و معارف حقه است. زيرا ماّده با حيات ابدرزق حقيقی ه

 ء اـا فنری ـا مردان حقيقـاء و هالكت است، امـرض فنـردد. ماّده و جسميت در معـگنمی
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 يابد.نيست و هالكت بر ايشان راه نمی

هی و از منظور از فناء و نيستی و هالكت، عدم نيست بلكه بعديت از رحمت اليتنا

اّل اچيز در معرض فناء و هالكت است اند همهرو فرمودهحقيقيه است. از اينمعارف 

زی ت، پس هرچيوجه هر چيزی مظهر اوس«. ُكلُّ َشْیء  هاِلٌك ِاال َوْجَهُه»مردان طريق حق 

ر ی و بواغير از مظاهر اسماء و صفات الهی كه مردان خدايند، در معرض فناست و نابود

 از لوازم اوست.

های حكمت در اثر تزكيه نفس و نفی خواطر در حال آنان كه چشمهطوبی به 

 اء الهیدلشان جاری باشد و اين از مراتب عّليه الهيه است. چنان افرادی مظاهر اسم

 يابد.هستند كه به نص قرآن مجيد هالكت و نيستی و فناء بر آنها راه نمی

ت، در اين اجع به خداسريا « َوْجَههُ »ر ضمي« ُكلُّ َشْیء  هاِلٌك ِااّل َوْجَههُ »در آيه شريفه 

 دان خداكند؛ يا مقصود مرصورت آن اسماء  الهی در عارفان و كامالن ظهور و تجلی می

دو يكی اند و به هرحال، بازگشت معنا در هرو عارفانند كه مظهر اسماء و صفات الهی

، كلمه «ًِْلِاْكرامْلَجالِل َو اَك ُذواْجُه َربِّ ُكلُّ َمْن َعَلْيها فان  َو َيْبقی وَ »است. همچنين در آية شريفه 

نها آَيْبقی مختص به وجه است، وجه خدا يعنی مظاهر اسماء و صفات الهی كه برای 

 هالكتی نيست.

و  گردد و مراحلچون سالك از عالم طبع و برزخ خارج شد، وارد عالم روح می

كه  و اسماء الهيه است،كند كه اجمال آن، مشاهدة نفس خود و صفات منازلی طی می

 رسد.كم به مرحلة فناء رسيده و سپس به مقام بقاء به معبود میكم

 
عرفت های ظاهری و باطنی مقرره در شرع مقدس اسالم معارف الهی بايد به زينت

 .های باطنی بيارايدهای ظاهری و باطنش را با زينتيابد، و ظاهرش را با زينت

ريق طهای باطنی برای همگان، خصوصًا برای اهل ايمان و سالكين ز جمله زينتا

ولين احق، مراقبه است. عارف طريق حق هميشه مراقب اعمال خود است. سالك بايد از 

ز لوازم راقبه امگذارد تا آخرين قدم، خود را از مراقبه خالی ندارد. چه قدمی كه در راه می

ة او رو به كمال رود و طی مراحل و منازل كند، مراقبحتميه سالك است و هرچه او 

 تر باشد.تر و عميقدقيق

 مراقبه را درجاتی است:
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 درجه اول ـ مراقبه سالك است در سير او به سوی حق. 

تعالی يابد كه حقدرجه دوم ـ توجه سالك است به مراقبه حق تعالی. سالك در می

 مراقب اوست.

يات تعالی و كيفيت تجلنسبت به آثار وجودی حقدرجه سوم ـ مراقبه سالك است 

 حضرت احديت.

 اول، مراقبة مقدماتی است و دوم، مراقبه متوسط و سوم، مراقبه عالی. 

ر د است. ددر مراقبة مقدماتی، مراقبه سالك در طاعات، عبادات، رفتار و كردار خو

ريق بادا از طاين مراقبه منظور سالك، عمل بر وفق فرامين و احكام شرع است كه م

جه دهد تا مورد تودستورات شرع خارج گردد. خود را با طاعات و عبادات زينت می

 تعالی است.ها و وعيدهای حقواقع شود. در مراقبة مقدماتی، محرك سالك، وعده

بت حق داند كه خداوند متعال مراقب اوست، و اين مراقدر مراقبة دوم، سالك می

ق است. ر اين مرتبه، محرك سالك در مراقبه, جلب رضای حكند. درا با شهود ادراك می

دوست  در مرتبة اول، بهشت منتهای مقصد سالك بود، ولی در اين مرتبه وصال و لقای

 نهايت مقصد اوست.

هور ظدر مرتبة سوم، مراقبة سالك نسبت به وجود اقدس حق تعالی و سبق ذات و 

 ء زمان.اشارات و افاضات حضرت احديت است در كليه اجزا

مراقبه  نمايد، رقيب سرسخت او هم شروع بهاز وقتی كه سالك اقدام به مراقبه می

است،  خواهد حق را منظور كند و سير او به سوی حقكند. مراقب در تمام حاالت میمی

 خواهد او را از طريق حق منحرف كند.اما رقيب می

لهی او جزو احزاب ا تواند به او غالب گردد، چوندر مراقبة متوسط رقيب نمی

ه عشق، كنی هستند احزاب الهی، دوستان خدا آنا«. َفِانَّ ِحْزَب اهلِل ُهُم اْلغاِلُبوَن»است 

ا رساحت قلب آنها را پر كرده و قلبی كه در تصرف ساحت مقدس دوست باشد، رقيب 

 به آنجا راهی نيست.

ستند؛ هه مقدماتی توانند از دست رقيب نجات يابند، در مراقبكسانی كه هنوز نمی

ة آنها خواهند و خواستآنان در پی مشتهيات نفسانی بوده و برای خود هر چيزی را می

 نفسانی و خودپرستی است.

 بنابراين خطراتی كه از رقيب مخالف متوجه سالك طريق حق است، در مرحله

 هز ق مجوده و با نيروی عشـوز روی دلش به طرف حق نبـه هنـدماتی است كـه مقـمراقب
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 نيست.

ب و حزيرا ، در اثر اهتمام به مراقبة شديد، حب و عشق در ضمير سالك ظاهر گردد

ه شده االطالق فطری بوده و در نهاد هركسی به وديعه نهادعشق به جمال و كمال علی

گذارد اين های عشق فطری شده و نمیاست، ليكن عالقه به كثرات و ماديات، حجاب

بين  ها ضعيف شده باالخره ازكم حجابواسطه مراقبه، كمپرتو ازلی ظاهر گردد. به 

روند و حب و عشق فطری در ضمير سالك او را به سوی جمال و كمال مطلق می

 ا توصيفمكند به حدی كه به جز خدا نبيند. از مجذوبی پرسيدند: دنيا را به رهبری می

ا رای شمبيدم تا اينك كن. او چنين پاسخ داد كه من از روزی كه چشم گشودم دنيا را ند

 توصيف كنم.

ُرماِت ظِّْم حُ َوَمْن ُيَع»های زيبای باطنی، تعظيم حرمات الهی است يكی ديگر از زينت

دگان تعال برای بنمخداوند  حرمات الهی، انجام اعمالی است كه« اهلِل َفُهَو َخْيٌر َلُه ِعْنَد َربِِّه

 تعيين فرموده است.

 تعظيم حرمات را مراتبی است:

 مرتبة اول، ترك محرمات و عمل به واجبات است.

عظيم مرتبة دوم، ترك محرمات و عمل به واجبات تعظيمًا للحق است؛ اما حفظ ت

هی حرمات الهی بعد از حصول معرفت است. بنابراين كسی موفق به تعظيم حرمات ال

عات گردد كه عظمت و جاللت الهی را به شهود درك كند و بداند كه عبادات و طامی

 برای خالصی از عذاب و اخذ اجرت، ناقص است.

در  در مرتبة سوم بايد عارف عبادت و طاعتش را در نجات خود مؤثر نداند چه

ی ن دخالتاين صورت، او نظر به غير دارد. نظر به غير، نوعی ريا بوده و نفس را در آ

ت ، عبادنظر باشد فرمايد: قومی كه عبادات آنها از رویمی )ع(است. حضرت اميرالمؤمنين

ت. بازرگانان است. جماعتی كه عبادات آنها از روی ترس باشد، عبادت غالمان اس

زادگان گروهی كه عبادات آنها نسبت به خالق متعال از روی شكرگزاری باشد، عبادت آ

 است.

. در سالك بايد حفظ حرمت انبساط نمايد، يعنی در حال انبساط جسارتی ننمايد

 بان تقرب تام را انبساطی حاصل است، ولی آنان سعی بر حفظدربار سلطان, صاح

 حرمت كنند كه مبادا سخنی از لسانشان جاری شود.

 ن حرمت ديگر سالك، حرمت حفظ شهود است تا شهود او از معارضة سبب در اما
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احيه نبين همه را از ای كه حاصل شود، بايد به چشم حقباشد. برای سالك هر مشاهده

 راند.بيش چشم سالك ظاهرًا آن را از ناحيه غير بيند، بايد آن سبب را از پ حق داند. اگر

 شهود موجودات برزخيه چندان شرافتی ندارد، بلكه شرافت واقعی رؤيت نفس

ويش خاست در عين تجرد تام و كمال، زيرا در اين موقع نفس به تمام حقيقت مجرده 

مان و زت خدايی كه او را مقيد به گردد. شهود نفس در اين مقام، شهودی اسهويدا می

ه ود مرتببيند كه تمام مشرق و مغرب عالم را فراگرفته و برخالف شهمكان نيافته و می

 باشد.اوليه، اين شهود جزئی نبوده بلكه در حقيقت، درك معانی كلی می

دم گردند؛ با مرشوند اما از آب دريا تر نمیعارفين الهی آنانند كه در بحر غرق می

ان ون قلبشاس دارند ولی همة امور را از ناحيه حق بينند، با نور ايمانی كه در كانتم

 گردند.هست از ميدان فاتح و غالب بر می

 
ن ظحصول علوم و معارف يقينی از علم مطلقيه ذات ازلی بی تفكر و تخمين و 

طبقات  ء است به نسبت اختالفنفسی، از افضل مراتب حضرات انبياء و اوصياء و اوليا

راتب معنوی و تفاضل درجات باطنی، و علم هركدام نمايندة درجات باطنيه و معرف م

 قربيت اوست.

رصه عدر مقام علم همين بس كه خدای تبارك و تعالی تفاخر خود را با علم به 

ْعَلُم َغْيَب اَ ُكْم ِاّنی َاُقْل لَ  مْ ًَلَ ا»و نيز فرمود « ِاّنی َاْعَلُم ماال َتْعَلُمونَ »ظهور رسانيد و فرمود 

 «.السَّمواِت َواْلَاْرِض َو َاْعَلُم ما ُتْبُدوَن َو ما ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ 

لب را امر به ط )ص(خداوند تبارك و تعالی حضرت سيدالمرسلين و خاتم النبيين

مود  عليه فرو در حق حضرت موسی سالم اهلل« ُقْل َربِّ ِزْدنی ِعْلمًا»افزونی علم فرمود 

 ِعْنِدنا َرْحَمًة ِمنْ  آَتْيناهُ »و نيز در حق حضرت خضر عليه السالم فرمود « آَتْيناُه ُحْكمًا َو ِعْلمًا»

 «.َو َعلَّْمناُه ِمْن َلُدّنا ِعْلمًا

وی اسرائيل تفاخر به علم نمود كه من اعلم اهل روقتی حضرت موسی ميان بنی

و ای است خضر نام، استدراك فرمود كه ما را بندهزمينم، خداوند تعالی او را رد و ا

داناترين اهل روی زمين است. حضرت موسی از استماع كالم حق خجل گرديد و 

 درخواست نمود كه برای تحصيل علم به سوی آن استاد الهی رهسپار گردد.

 ر هايی كه خود را دبايد دانست كه مراد از علم كدام علمی است. چه بسيار انسان 
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نان چلك علماء محسوب دارند و نيز خويشتن را ورثه انبياء دانند در صورتی كه س 

 نيست، زيرا علم وصف ذاتی به خصوص حق است. علمی كه از طريق تكّسب و تعليم

ل ياس حاصافراد عاديه و عاميه و يا از طريق تفكر و تركيب مقدمات و تخمين و ظن و ق

 .ل كردنش دل نگردد و بر آن علم نشايد معوَّ گردد، علمی است ُمَضيَّف كه موجب آرام

لم ععلم حقيقی آن است كه از معنی مجرد شود و از معاملت خالی. تنها حصول 

گردد. مثمرثمر نگردد، زيرا بسا فردی واجد علم شود ولی به معانی اصلی آن واقف ن

 عنی نيزماتخاذ معنی از علم وقتی است كه كمال بينش بر آن در سالك حاصل آيد. چنين 

م خالص قداوقتی مفيد فايده گردد كه عالم از مرحله معنی نيز خارج شود، يعنی از روی 

 در مقام عمل گذارد و جز رضای حق نجويد.

ه توان به خدا راعلم، نوری است مقتبس از مشكوه نبوت، كه بدين وسيله می

 لی معرفترساند و فراگيری آن شرط اصيافت. علوم ظاهری انسان را به مقصد نمی

 كند.نيست و متعلم را به حقيقت رهبری  نمی
علم اصيل علمی است كه از طريق تهذيب نفس و صفای باطن و شرح صدر حاصل 

ست. علم آيد. اين علم را كه حضوری نامند، روشنی و جاليش بسی باالتر از ساير علوم ا

اليل دگردد نه به حضوری، علمی است كه به تعليم الهی و تفهيم ربانی معلوم و مفهوم 

 .عقلی و شواهد نقلی

يقين  سالكا ! اگر طلب چنين علمی كنی، از هركسی مرنج و هر احساس و گمان را

از  مپندار، همواره قبل از تكلم و قضاوت تفكر نما و عظمت روح خويش را درياب،

ای ها و لذات زودگذر فانی درگذر كه دنيا كشتزار آخرت است. حال كه زندهخوشی

ت و پاش تا محصول آن در آخرت برداری، و بدان كه قيمت تو به علم و عمل اس تخم

 .ور گردی، ارزشت در پيشگاه الهی بيشتر خواهد شدهرچه از اين دو بيشتر بهره

 ا خود رااين گلخن جای تو نيست، اين قبای خاك، اندام ترا اندازه نی. جهد كن ت

دا خدر حضور خويشتن كوش، يعنی با  بشناسی و راز وجود خويش را دريابی. همواره

نان به باش و آن دمی را كه با  او هستی به دو جهان مفروش و با ديدة عقل باطن، چ

بيند. یمكاينات نگر كه بيش از يكی نبينی. آری اين ديدة احول توست كه واحد را دو 

 ربايد می چشم جانت را به نور مطلقة توحيد بگشا، در اين حال است كه او ترا از خودت

 شود.گردد و شبت تبديل به روز میو نور بر جان تو مستقر می

  درعالم شهادت، شب عبارت است از غيبوبت شمس، و روز عبارت است از ظهور
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ه ، از جملآن. در عالم انسانی، شب و روز عبارت است از حاالت و صفات منفيه و مثبتيه

بسط،  معروف، اجمال و تفصيل، قبض وعبارتند از خفا و جهر، ظلمت و نور، منكور و 

 جهل و علم.

 در عالم حقيقت، شب عبارت است از عدم بصيرت دل و عدم ادراك نور حق، و

دين بروز عبارت است از كمال بصيرت دل و ادراك كماليه نسبت به نور حق. كسی كه 

 لمعمقام رسيد، هر شب او قدر و هر روزش عيد و قول او سديد، و دل او بر بساط 

ی مطلقيه، منبسط است و ناسوت  او به رنگ الهوت درآمده و ملكوت و جبروتش يك

 است.

ك رحمانی ايشان در تبارپذير نيست. تعاليم استادان كامل امكانحصول اين مقام بی

ان و و تنّزه سبحانی و تقدس ربانی، نور واحده و حقيقت مشاهده و عبديت ساجدة انس

 مصلحتی های عامی و مبتديان، بهمر الهی از برای انسانكه به ا حقيقت و باطن قرآنند

ور سواد ظلمت بر نور بياض نهاده و در نقاب حروف و حجاب كالم، هركسی به فراخ

حرف كه معنی محض است و حيات مند گردد. ولی از عالم بیحال از حقايق بهره

 شان بهازند، شبجاودانی، چون برای منتهيان، آن سواد ظلمت را از نور بياض مرتفع س

ده و روز آيد و حقيقت روح معلومشان گردد و علم به حقيقت نبوت و واليت حاصل آم

 از تقليد به تحقيق رسند.

مربوط  آنچه بر دل نبی و وصی اتصال دارد، حقيقت و باطن قرآن خوانند، و آنچه

كسوت  رداست بر دل ولّی، فرقان خوانند، و آنچه داخل و خارج و نازل است و عارج و 

ر ن، تغّيحجاب و نقاب، كتاب گويند كه قابل تغّير است به ظاهر ليكن باطن و حقيقت آ

ی قابل پذيرد زيرا در حقيقت، آن مظهر صفات الهی است. همچنان كه ذات باريتعالنمی

ت كه يابد. اين استبديل نيست، هرگز تغير و تبدل بر صفات و مظهر صفاتش راه نمی

 مكان و اند يا باطن و حقيقت قرآن، كه به حسب كيفيات زمان وايشان مظهر صفات الهی

ّری و هر س مراتب معنوی اشخاص، معانی را از درون بيرون آورده و به ايشان بيان دارند

 را بر اهل خويش به عيان آرند.

شب قدر، استيالی روز سّر وحدت است بر شب كثرت, و شب كثرت صور تفرقة 

ه اعداد معلول علت واحدند و چون علت به جنبش جمعيت و وحدت است. چنان ك

اند: در شب قدر تمام اشياء سر فرود آرند، آيد، معلول نيز بر حركت آيد. اين كه فرموده

اش اين است كه چون كشف غطاء گردد، سّر به جهر آيد و كنز خفی آشكار معنی اصلی
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نی موقوف بر تعين گردد و شب ذات، به روز صفات و يا مظهر صفات درآيد، و اين مع

نيست بلكه هميشه ثابت است اما برای اين تجلی، قابل كيست؟ و نسبتش با عارف كامل 

اش به روز معرفه در آمده و جهل مجملش تبديل به تفصيل علم آن است كه شب نكره

و قدر هر كسی به نسبت قرب اوست به شده و بعدش قرب گشته، اين است شب قدر، 

 .حق و بعد اوست از خلق

توتيای  اهلل از دل بزدايی و ديدگانت را بهكمال قرب در آن است كه غبار ماسوی

نفس   معرفت بگشايی تا سخن جانان به سمع دل بشنوی. مشاهدة ظواهر اشياء به ديدة

 ق حقايقاست و مشاهدة بواطن آنها به ديدة عقل باطنی كه همانا رقايق خاليق و دقاي

 است.

فواجی ام است و از هر تالطم، امواجی و از هر موجی، بحر وحدت دائمًا در تالط

ريكی هيرند و و از هر فوجی، اشكال مختلفه و متباينه برخيزد. بيرونيان در آن اشكال متح

يقين  در شكلی فرومانده و آن شكل بابی است از ابواب جحيم، لكن درونيان در كمال

، در چشمه فؤادشان جاری استجنبند و آب حيات از اند و به هر بادی نمیوحدت ثابت

 .اين مقام است كه شمال همچون يسار، و فوق همچون تحت، و قرب و بعد يكی است

اهلل عليه، قعر بحر در ظلمت بطن ماهی آن را يافت كه حضرت يونس سالم

در سدره منتهی يافت. آری در عرصة اجتالء نور محض بر  )ص(حضرت سيدالمرسلين

 وت، بعد و قرب يكی است.همچون بحر، حيات همچون م

چ حجابی كه در راه خدای تعالی باالتر از آن نيست هوی است. هيچ كس و هي

ت چيزی با خدا جز هوی مقابله نكرده است و موجب تمام بالها و عناها، هوی اس

 «.َاَفَرَأْيَت َمِن اتََّخَذ ِالَهُه َهويُه»

 پس .واطن و تفكر استعلت استيالی هوی در اثر مشاهدة ظواهر و عدم مشاهدة ب

ن مشاهدة مشاهدة ظاهر هر شیء بدوروی دل به بواطن اشياء كن و پشت بر ظواهر اشياء. 

شياء به بواطن آن، تخيل است. مشاهدة ظواهر اشياء به ديدة نفس است و مشاهدة بواطن ا

 فس، ديوتوانی از كرسی نديدة عقل باطن يا معرفت الهيه. به نور اين معرفت است كه می

ت كه در اين حال اس .وش از عرش به فرش نازل گرددظاهر را براندازی تا جان سليمان

يش حقيقت نقش اهلل كه بر نگين سليمان وقت منقوش است، برخوانی و سّر حيات خو

 بشناسی. وی را ـی و عظمت ازار تقـدانی و سرير سلطنت را دريابـب

 ازد تا ل اندـه ساحـی باشد، ببحر حقيقت دائمًا مواج است و هرجا خاری و خاشاك
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 طعمه غوالن بيابان گردد.

ی ا از وادتسالكا ! چون اين بشنيدی، دست از غوالن بردار و پای بر سر ايشان ِنه 

ر سر هالكت رهايی يابی و به عالم معنا رسی. حضرت سليمان بر باد نشست چون پا ب

برد هش میربامداد يك ماهه  هوی نهاد و آتِش هستی به آب نيستی، خاك گردانيد تا باد،

الم عاو «. ا َشْهرٌ  َرواُحهوَ َو ِلُسَلْيماَن الّريَح ُغُدوُّها َشْهٌر »آورد و شبانگاه يك ماهه رهش می

ای  صغرای نفس را تسخير نمود تا عالم كبری و هر چه در او بود، مسّخر وی گشت.

د و نت َبَرو به كوی جانا طالب! تو هم سليمان صفت شو تا باد حقيقت به استقبال شتابد

 يوسف حسن جمال از چاه همچو ماه نمايان گردد.

مصداق جحيم و نعيم در اين جهان، تفرقه است و جمعيت، و كثرت است و 

قرر موحدت. هركه در تفرقه و كثرت بماند، به وحدت نرسد و شقاوت دو جهان بر وی 

ثرت كو دست از تفرقه و  گردد؛ و هركه روی دل به وحدت آوْرد و پشت به قشر نمود

ر ، و عبوبرداشت و پا به صراط مستقيم نهاد، به آب حيات رسيد و زندگی جاودانی يافت

افت و از عالم منكور بر وی آسان گشت و از نقش اين عالم رست و نقاش ازلی را دري

و  ين رسيددر آئينه جهان مجاز، عالم حقيقی را مشاهده نمود و از علم يقين به عين يق

د و نه ق يقين بر او منكشف گرديد و غبار غير از عين برخاست چنان كه نه عين مانح

 غير.

 چون ناسوت بوی الهوت شنيد، رنگ الهوت به خود گرفت و ندای حق بشنيد و

 ان و دلجمرغ جان از قفس ظاهر پريد و جامة هستی را درهم دريد و خرقة نيستی را با 

 خريد.

رت نان كه اعداد صورت بسط واحدند. اوالد، صواوالد، صورت بسط آدم است، چ

 نفس خفای آدم است، چنان كه اعداد، صورت خفای واحدند. صورت اوالد در صورت

 آدم پنهان بود، اكنون صورت آدم در صورت اوالد پنهان است.

تا هر  گنج وحدت را نيز زير جدار شرك بنهادنداعداد، طلسم گنج واحدند، 

رار ن از اشج نيفتد. اين گنج بر اخيار و احرار مكشوف است، لكنامحرمی را نظر بدان گن

ا عالم ر وو اغيار مستور. آری حقيقت را سد سكندری بايد تا يأجوج و مأجوج درنيابند 

و اين « ُلونَ َدب  َيْنسِ حَ ْن ُكلِّ َحّتی ِاذا ُفِتَحْت َيْأُجوُج َو َمْأُجوُج َو ُهْم مِ »به فساد سوق ندهند 

ا در زيررد. نی و مكانی معين نيست بلكه داللت بر گذشته و حال و آينده دامنحصر به زما

 .هر عصری از اعصار يأجوج و مأجوج صفتان در حركتند
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 اين خضر صفتی بايد تا منازل و مراحل ظلمت را گذشته و به آب حيات رسد.

ل حپس، از اين مرا .ظلمت، همانا وقوف در صور و اشكال است و آب حيات، معنی است

 صور و اشكال درگذر تا به معنا رسی و آب حيات حقيقی را دريابی.

 !الیاگر در عالم معنايی چون عيسی روح خدايی؛ تا در عالم صور و اشكالی، دجّ 

ی دّجال كسی است كه خويشتن را در صور و اشكال محبوس نموده و او را ديده يك

ولی گشته بلكه همة است كه منحصر است بر مشاهدة ظواهر، كه بر وی غلظت مست

 وجود او ِغَلظ است و كثافت.

دّجال صورت حيرت است و اقتضای حيرت، وقوف و عكوف بر كّدات و لذات 

 وجسمانی است، و اقتضای معنا حركت است و ميل انتشار نسبت به اسرار و حكمت 

 گذشتن از تعينات جسمانی و رسيدن به عالم روحانی.

ين جرة طّيبه علم و فضيلت است و ثمرات امصداق شجرة طوبی در اين جهان، ش

توانی در شجره, غير ممنوع و مقطوع است. اين شجرة طوبی يا عالم عقل اكبر را می

ردی، وجود مقدس بزرگان مشاهده كنی و تا از اثمار اين شجرة سبحانی برخوردار نگ

تر و اقنتوانی از اشكال و صور بگذری و به عالم معنا رسی. طالبان اين اثمار، مشت

يابد و ترند و هرچه برخوردار گردند سير نشوند و ثقلت و غلظت بر ايشان راه نصادق

 ثمرات اين شجرة طيبه نيز هرگز كم نگردد.

حروف  ها و جويبارها روانند، معانی در جداولآری همچنان كه در عالم ظاهر آب

ر سر و پای دل بو انهار كلمات بزرگان جاری است. بكوش تا راز حيات خويش دريابی 

 صورت نهی و از تعينات بگذری تا به عالم معنا رسی.

 
آورد و عقل نبّی باطنی است، اوست كه مجمالت ذوات را به تفصيل صفات در می

ه جمع بسازد. جمع را به تفريق و تفريق را سّر هر چيزی را آنچنان كه هست عيان می

 ولم است قآورد. معانی ديگر عقل، ء و اجزاء را به كل در میرساند و كل را به اجزامی

 نويسد.دارد و به خود میلوح كه از خود بر می

 لب ققبول،  امـی است و در مقـان، نبـان و تبيـای قلم است و در مقام بيهـدر مرتب 

است. قلب محل تفصيل معانی است، عين حيات جاودانی است و مقام تعّين بنا و بانی  

است. از جهت حروف، قافش اشارت است به كمال قوت و قدرت، و المش لب و 
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جوهر و خالصة اشياء، و بائش به بسط حيات بر كل اشياء و كائنات. در حال انصعاد، 

اعلی عّليين را و در حال انتزال، اسفل السافلين را حائز است. در مرتبة اول، كل نعم و در 

 را مشمول است. مرتبة ثانی، كل نقم و عذاب الهی

م سالكا ! بدان كه شمس، صورت عقل الهی توست. همچنان كه شمس منوِّر عال

چون  است و به واسطة آن هرچه خام است پخته شود، و آنچه زايد است سوخته گردد و

ز ز چون ااز مشرق سر برآورد، ظلمت شب را بزدايد و روز روشن پديد آيد، عقل الهی ني

انسان سر برآورد ظلمت شب جهل را به روز روشن علم جيب غيب و از جبل جبلت 

ه زايد مبدل گرداند, و به واسطة آن هرچه در وجود انسان خام است، پخته شود و آنچ

ر سازد نماياند و پنهان را آشكااست سوخته گردد و هر صفتی كه در نفس باشد بدو می

ر ن به نونمايد و انسا و حل مشكالت كند و معدِّالت را به فهم آرد و مغيبات را كشف

 اين عقل الهی در حد خويشتن به كنه كل اشياء محيط گردد.

ت، حصول كمال اين حال به واسطة نوری است كه او روح ارواح و قلب قلوب اس

 نقطة شهادت و غيوب است. كاشف كروب و مزيِّل عيوب است، مبين سر مكنون است

زات كل ار الهيت و واليت است و معجو ماء انهار و بحور صدور است، مجمع انوار اسر

راده اعلم و  وانبياء و اوصياء و كرامات اولياء از او حاصل است، زيرا كه او مظهر حيات 

 و قوت و قدرت الهی است.

و حضرت  )ص(االنبياءاين عقول الهيه همه از يك مبدأند، چنان كه حضرت خاتم

هر دو اند اگرچه در خلقيت ظاقتخاتم االولياء سالم اهلل عليه هر دو مظهر يك حقي

 اند، يكی در اول زمان و ديگری در آخر زمان.شكل

عدد و سالكا ! نظر از ماسوی بردار و از دايره شك، قدم بيرون نه و پشت بر ت

دل، و  كثرات كن و روی به نقطه ازلی آر، كه در اين مقام است امن و امان و آرامش

م شدائد است. قرار و سكون حضرت يعقوب سالبدان كه حصول اين معنی به استقبال 

، و اهلل عليه در عالم اعلی به جهت اين بود كه همچو يوسف در سجن مسجونی داشت

ل استقبا مسجون نبودند. اولياء نيز در حد خويشتنهريك از مقربين و محبوبين الهی بی

 اند.سيدهريقين شدائد كرده و قلب ايشان از حزن و مالل ماسوی رهايی يافته و به كعبه 

  هـينه وجچون، ولی در عالم انسان، آئقلب در عالم اسماء اشارت است بر قادر بی 

باقی است. منبع حكمت است و علوم، و محل سّر مكتوم و كانون معارف الهی است.  

مخزن كنز خفی است، كان جواهرات ذات و صدف دّر صفات است. قصر حوران ارواح 
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است. بقعه مباركه به حقيقت، قلب است، وادی مقدس « اْلَاْصباحِ  فاِلقُ »است، منبع فيض 

عشق است، محل طلوع شمس توحيد است. ماليك صف بركشند گرد دل محبوب، و 

ظاهر شود موصوف در واصف معروف. قلب عارف كامل، مجمع جمله معارف الهی 

 است، عين حيات جاودانی است.

قام ايی در ماتمام است، زيرا كالم به تنهسالكا ! بدان كه كالم بدون رؤيت متكلم ن

وده تلوين است و رؤيت در مقام تمكين و اشارت در تنزيل، بدين معنی است كه فرم

 «َترانی ْسَتَقرَّ َمكاَنُه َفَسْوفَ اَبِل َفِاِن َلی اْلَجقاَل َربِّ َاِرنی َاْنُظْر ِاَلْيَك قاَل َلْن َترانی َو لِكِن اْنُظْر اِ »

ن وقتی احل و منازل تلوينات بگذری تا به مقام رؤيت رسی، و يقيپس بايد از مر

حجاب  حاصل شود كه كالم با متكلم مشاهده گردد. چه كالم به تنهايی در پس غطاء و

ر آن تكلم غيماست و نيز امكان دارد در شنونده آنچه از استماع كالم در تصور آيد، مراد 

پذير نيست. يافته و حصول يقين امكانباشد، در اين صورت ظن و تخمينی به دل راه 

عاينه ارد و ماند: خبر مراتبی دپس بايد كالم را با متكلم مشاهده نمايی چنان كه فرموده

شرك  مراتب ديگر، پس خبر همچون معاينه نتواند و در معاينه شك را وجودی نيست و

 معدوم است.

يام قعود. ق وع، و سجود واين معنی دائمًا واقع است ميان اقرار و جحود، قيام و رك

انبساط  هتداء ومقام استكشاف و استغراق و ارتقاء و انباء و ارشاد و احتواء و استواء و ا

و  است. و ركوع مقام كمال تواضع است و سجود مقام انكسار و نهايت عبوديت است

 قعود مقام حضور و تمّكن و استقرار و رفع استار و كشف اسرار است.

 
 

جناس انوع انسان خالصه و زبدة كاينات است و هيچ عالمی از عوالم و جنسی از 

در  و نوعی از انواع نيست مگر اين كه همه در وجود انسان كامل موجود است، اگر

 مانيم.كماالت انسان الهی خوض كنيم، متحير می

ا هر تر بيافريد خداوند متعال به قدرت و حكمت بالغة خود انسان را از دو جوه

اين  در اثر كدام در اثر طی طريق اعتدال، كمال امتزاج معنوی حاصل كنند زيرا كه انسان

جوهری  امتزاج به منتهای تكاملی خود خواهد رسيد. يكی از آن دو جوهر، روح است كه

  ادةـم هـه مفتقر بـاست بسيط نورانی و دارای علّو حيات و حركت و نزاهت و طهارت ك

 ی نيست.جسمان
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ت هر ای نيست زيرا كه روح از عالم امر است و نيز ملكوميان روح و حق واسطه

وُت ِه َمَلُكُقْل َمْن ِبَيدِ »شیء كه روحانيت اوست، در يد قدرت با عظمت حق تعالی است 

َاَرْدناُه  ذاا ِلَشْیء  اِ ا َقْوُلنِانَّم»و به مجرد امر، هرچه را كه اراده فرمايد موجود شود « ُكلِّ َشْیء 

 «.َاْن َنُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن
جوهر دوم، جسم است كه جوهری است مفتقر و متقّوم به عنصر ظلمانی، و 

غلظت و كثرت و تركيب و موت و جموديت و خموديت الزمه اوست؛ سبب حيات و 

ل نوی حاصايجاد اين جوهر همانا جوهر اول است. اگر ما طالبيم كه آن كمال امتزاج مع

 آيد، بايد در كمال صحت اين دو جوهر بكوشيم.

چنان كه جسم در حفظ قدرت و حيات خود به اغذيه نافعه و اشربه ماليمه 

باشد، روح نيز در نيازمند است، و ادوية معالجات امراضش به معاجين و ترياقات می

و  لحهل صاحفظ قدرت و حيات و بقاء و ارتقاء كماالتش، به علوم و معارف الهيه و اعما

 واخالق حميده و ملكات شريفه نيازمند است. داروی امراض روحی به دست اطباء 

ان اند، كه بدحكمای عالم نفوس است كه حضرات انبياء و اوصياء و اولياء و مشايخ الهی

يشان معالجة امراض نفسانی و اعراض جانی كنند. آری رنجوران طريق حق به واسطة ا

 شفا حاصل كنند.

تر از امراض جسمی است، زيرا كه امراض جسمی ض روحی بسی صعبالبته امرا

ست. ااكثر بلكه عموم مردم را ُمدَرك است، لكن امراض روحی از اكثر مردم محجوب 
ه قوای روح انسانی و قوای عقلی به تأثير احكام هوی و نفس منصبغ گردد و در تبعيت ب

ی و ر بعديت از آن اطباء الهغضبيه و شهويه منغمس و منهمك شود و اين حال، در اث

 .گردداعراض روح از عالم قدس، عارض و طاری می

هماك چندان كه روح انسانی و قوای عقلی مغلوب نفس اماره گردد، انغماس و ان

 در قوای غضبيه و شهويه، روح عقالنی را حاصل آمده و مستعمل در خدمت اغراض

 د.سان را امراض روحی پديد آيگردد، در اين حال است كه انجسمانی و نفسانی می
تمامت رذايل و ذمائم اخالقی از سوء مزاج امتزاج معنوی مابين آثار و خواص جسم 

تر است و پيوسته چنان كه گذشت، معالجه امراض روحی صعب .و روح، تولد پذيرد

اند و اغذيه و ادويه حضرات انبياء و رسل و علمای الهی در معالجه اين امراض كوشيده

را نسبت به امراض « ِمْن ُصَوِر اْلُمَركَّباِت َدواِئّيه»ربه و معاجين و ترياقات و غير اينها و اش
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روحی، در توبه و عبادات و طاعات و تسليم و رضا و اذكار و افكار و اقوال و احوال و 

 اند.اخالق و ملكات فاضله و حميده، معين و مدون كرده

م ّمهات علوابرای مطالعه كالم بزرگان و اخذ غرض از اين بيان، تنبيه و ايماء است 

اشرف  و معارف نافعه كه انسان اصول و حقايق و جواهرات ذات خود را بداند و جوهر

ضعيف را از جوهر اخس بشناسد و در رعايت مصالح و عنايت به مهاّم كوشيده و در ت

وای بر ق جوهر اخس و تقويت جوهر اشرف، تهمم و تجهد بجا آرد تا كماالت انسانيه

رانی بواب نواحيوانيه استيال يابد، و در بند آن باشد كه قبل از فراق روح و تن، گشايش 

 بر وی حاصل آيد.

هائم و بالحقيقه حيواناتند از سباع و اكثر مردم گرچه به ظاهر انسانند ولی فی

ست، شياطين، و از مراتب انسانی جز قامات ظاهری و حجابات نطق كه لقلقة لسان ا

ها َو َلُهْم آذاٌن ال بِ ُيْبِصُروَن  ْعُيٌن الًَُهْم ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن ِبها َو َلُهْم َال»رای هيچ كمالی نيستند دا

 «.َيْسَمُعوَن ِبها
سمع ايشان فاقد  .علت غائی سمع و بصر و قلب، ادراك و مشاهدة حق است

 ويستگی ندارد گوشوارة سخن حق است و قلب ايشان برای تجلی جمال و كمال حق شا

برای  نظر ايشان از مشاهدة تجليات الهی اعمی است. توان گفت كه سمع و بصر ايشان

 ای است.ايجاد حجابات، وسيله

د از بر ارباب بينش روشن است كه مراد از َابصار، ِابصار وجه حق است و مرا

ر اسماع، استماع كالم حق است و مقصود از قلب، ادراك و دريافت جمال حق. قصو

غلوب مانسان ناقص از انسان كامل آن است كه او روح انسانی و قوای عقلی خويش را 

ر ود را دروح طبعی و حيوانی نموده و در آنها مستهلك گردانيده است. او قوای علوی خ

لو عتقويت و تكميل قوای جسمانی و حيوانی استعمال نموده و در نتيجه از مرتبة 

 «.ِباْلَاْخَسريَن َاْعماالً »ت سقوط نموده است انسانيت به مرتبة انزل حيواني

ه، در آدمی قبل از دخول بر عالم فتح و ظفر و غلبه بر حزب ابليس و نفس امار

عالم طبيعت گرفتار و اسير جنود وهم و غضب و شهوت است. طول امل و هموم و 

 طبع و تغموم بر او مستولی و به تزاحم عادات و رسوم متناقضه، متزاحم و به منافيا

 ير ـا دامنگره ـتلفام مخـر، و آالم و اسقـمنافرات خاطر، متألم و انواع فقر و احتياج را منتظ

 باشد.می 

 د و از اما چون به توفيق حق بر جنود وهم و غضب و نفسانيت مظّفر و منصور گرد
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گويد و  چنگ عوايق و عاليق عالم طبيعت، مستخَلص شود و اين عالم ناسوتی را بدرود 

 همتا و محيط برقدم از دريای وهم بيرون نهد، خود را جوهری بيند يكتا و گوهری بی

شاهده عالم طبيعت و مصون از مرگ و فنا. در خود صفائی و بهائی و نوری و ضيائی م

ب بنا كند كه ماوراء ادراك عالم طبيعت است. حصول اين مقام بدين سبب است كه طال

ای يافته است؛ و به ازهنهاده و جان ت« ُمْت َعِن الطَّبيَعةِ »قام به فرمودة بزرگان، پای دل در م

ه سته و بسبب تجاوز از قيامت انفسية صغری يا موت نفس اماره، از عالم صور ُملكيه ر

 مشاهدة معنويه ملكوتيه فائز گشته است.

عی و آری اگر توفيق الهی شامل شود و روح انسانی و قوای عقلی بر دو روح طب

ر اين د«. ْم َحَسنات  يِّئاِتهِ َفُاولِئَك ُيَبدُِّل اهلُل َس»غالب آيد، رذايل به فضايل مبدل شود حيوانی 

، حال است كه آن دو روح منصبغ به صفت احكام و افعال و صفات الهی شود و نفس

ل كی و از مزين به زيورهای عقلی و مترتب به قوانين شرعی گردد، با كماالت الهی متحل

وی همتخّلی شود. جسمانيت، تبع روحانيت و  ايص كماالت الهيه است،نقايص، كه نق

مر و تابع عقل باطنی، و عقل مطيع و منقاد محض حق، و نفس اماره به سوء تحت اوا

شده، « ُمْنَكراتِ َمٌة َعَلی الْ َلّوا» بَود و« َبّراِتَاّماَرٌة ِباْلَخْيراِت َواْلمَ »نواهی الهی، مطمئنه گردد و 

 وح پذيرد و روح، نور محض گردد.جسم رنگ ر

هدة بعديت در حقيقت، كسی راست كه ديدگان او جز عالم اجسام نديد و از مشا

قالت، ثعالم قدس و عقول و ارواح محروم گشت. زيرا عالم اجسام ثقيل است و اقتضای 

ت و سفل است و خفا و ظلمت، اما عالم روحانی لطيف است و اقتضای لطافت، علو اس

 پذير نيست.و وصول اين عالم بی واسطه اطمينان نفس امكان ،ظهور نور

صرف بدين سبب باد را تحت ت )ع(چنان كه قباًل گذشت، حضرت سليمان سالم اهلل

الم عخويش قرار داد كه پا بر سر هوی نهاد و عالم صغرای نفس را تسخير نمود تا 

 علوی مسّخر وی و وصول عالم نور نصيب او گشت.

لم علوی تا در منابر و مساجد عا تو نيز با صفات سليمانی متصف شو سالكا ! بيا

رسند. نشان از تو پخطبه به نام تو خوانند و در بالد آن، سكه به نام تو زنند و نشان بی

ويند و قبلة قلوب شوی، مسجد نفوس گردی، قدسيان در مدينة اشباح، حمد و ثنای تو گ

 ود ازلی در خانة دل توست.تسبيح و تهليل تو خوانند زيرا كه مسج

در اين حال پرگار امر و ارادت به اذن تو چرخد، نقطة مركزی دايرة وجود گردی،  

بر عرصة  مسجود خاليق شوی، همه رو به تو آرند، ديو و پری كمر خدمت بر تو بندند.
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وجود تو معانی كلی به ظهور آيند و به رمح حجت قاطع، عصای دليل عليل، ضايع 

به نور معرفت، ظلمات طبيعت فرو گيرند و به سيف شاهد يقين، گردن ظن و  گردانند و

تخمين برزنند. منكورات به معروفات مبدل گردند و به ثعبان عيان، دمار از روزگار 

برآرند و لباس تلبيس ابليس از تن بركنند و به آتش قهرش بسوزانند و خاك آن را بر باد 

 نيازی دهند.بی

مال اند چون معنی به كاصوات و حروف، واسطه ظهور معانی سالكا بدان كه اين

 رسد صورت برطرف گردد و نقاب حجاب برخيزد و سدرة منتهی شود. از طوبی اثری

« ْوَسْينِ قاَب قَ »نماند و جنت و جحيم ناپيدا گردد، مالك و رضوان معزول گردند تنها 

 ظاهر شود.« َاْو َاْدنی»باقی ماَند و سّر 
، عدم ادراك است و هر سالكی به نسبت مراتب عدم ادراكية خويشعدم در اصل، 

لی از ای از مراحل رسد كه عقلش به علممكن است سالكی به مرحله .عدميت را داراست

ند، ادراك آن قاصر شود و متحير گردد و سحاب حجاب آسمان پندار، عقلش را بپوشا

 و به حركتادر نفس « باِد ُهو» لكن به سبب ابقاء درد و طلبی كه دارد به واسطة استاد

 آيد، سناء برق وحدت از پشت حجاب ظاهر گردد و آن عدم ادراك به وجود ادراك

ايت َنَفس صبح وصال بر او دميده گردد و شب هجران به سر آيد، كوكب هدمبدل شود. 

لمات نمايان گردد و قمر واليت ظاهر شده و شمس رسالت از شرق نبوت طالع گرديده  ظ

 .را به مغرب وحدت رساندكثرت 

ی و اين معنی وقتی حاصل شود كه روی دل بر صادقان آری و پشت بر كاذبان كن

يری گاز منافقان ُمعِرض شوی و در خدمت مشايخ، شرايط ادب نگهداری و تواضع پيش 

 گويی درنيايی كه در غير اين صورت محروم مانی از سّر معانی.و به مقام وعظ

فلسفه  كه به قلب و قالب و يمن و يسار و به علم و عمل ودر خدمت استاد بايد 

 ای، زيرا كهو منطق خويش ننگری و گمان مبری كه از حيث مقام باطنی از او در گذشته

يموده پتحصيل ظواهر علوم، علت ارتقاء مقام نيست. تو هنوز نسبت به مراحلی كه او 

ان ليت بازكنی و قطرة بارخبر، و بايد كه همچون صدف دهان قاباست متحيری و بی

ه از استاد ك گردد، به واسطه رياح نفسمعرفت را كه از سحاب معانی بر تو نصيب می

شود، قابل شوی و در صدف صدر نگهداری و از وساوس نفس آسمان واليت نازل می

ی ّر معاناماره محفوظ كنی و به آب طاعت و آتش عشق آن را بپروری تا به مرور ايام د

 و جواهر حكمت عيان. ظاهر شود
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ح باشد هريك از اشياء و موجودات را ظاهری است و باطنی، خواه ظاهرًا فاقد رو

وح ريا ذيروح. در واقع اصطالح بی روح، مجازی است وگرنه موجودی نيست كه فاقد 

 ضویعو باطن باشد. بنابراين چنان كه در قبال هر عضوی از اعضای جسمانی انسان، 

يا  شموس و باطنی است، هر موجود عالم ناسوتی اعم از اين كه ستارگان باشد يا اقمار و

 ری عالمانوار و ظلمات نيز موجوديتی باطنی دارد كه وجه ملكوتی و روحانيت اوست. آ

الم و عملكوت، باطن و گنجينه بزرگ اين جهان است، اما هركسی را توان مشاهده اين 

 آن نيست.موجودات باطنی و معنوی 

ده و از شمعمواًل اذهان عمومی با شنيدن كلمة نور، متوجه نور ظاهری يا فيزيكی 

نايی درك نور و ظلمت معنوی ناتوانند. درك اين كه عدل و علم و معرفت، نور و بي

حركت  است و ظلم و نادانی، ظلمت و نابينايی؛ حركت در مسير تعهد برين نور است و

ه كت زيرا و باری، تاريكی برای اغلب افراد بسيار دشوار اس بنددر مجرای حيوانی و بی

م های عده از معرفت به دورند و توانايی مشاهدة حقيقتی فراتر از محسوسات را ندارند.

علوم ز عمل ماند، لكن مراتب ايمان و يقين امدعی ايمان و  اعتقاد به نور و ظلمت باطنی

 گردد و ادعای بدون عمل را ارزشی نباشد.

اطنی عمده تالش كتب آسمانی و سفراء عظام الهی برای شناساندن نور و ظلمت ب

مات و هاست. قرآن مجيد در آيات متعددی به ظلو تأثير آن بر سعادت و شقاوت انسان

 يَن َكَفُروالنُّوِر َوالَّذاُلماِت ِاَلی َن الظُّ مِ َاهلُل َوِلیُّ الَّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم »نور اشاره نموده، از جمله 

دا خ«: ّناِر ُهْم فيها خاِلُدونَ  َاْصحاُب الُاولِئَك َاْوِلياُئُهُم الّطاُغوُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمَن النُّوِر ِاَلی الظُُّلماتِ 

ارد وولی و سرپرست اهل ايمان  است، آنها را از ظلمات خارج ساخته به عالم نور 

ور خارج هايند كه ايشان را از نطاغوتكند، و كسانی كه كفر ورزيدند سرپرستانشان می

 ند بود.اند و در آن ابدی خواهسازند، ايشان اصحاب آتشكرده به عالم ظلمات وارد می

لّناُس َقْد يَُّها ايا اَ »فرمايد خداوند متعال، قرآن و كتب نازلة آسمانی را نور معرفی می

 ايد به تحقيق شماوردهی كه ايمان آی كسانا«: ْم ُنورًا ُمبينًاجاَءُكْم ُبْرهاٌن ِمْن َربُِّكْم َو َاْنَزْلنا ِاَلْيكُ 

مًا يم. مسلرا برهانی از جانب پروردگارتان آمد و ما به سوی شما نوری آشكار نازل كرد

 «.تاٌب ُمبيٌنوٌر َو كِ َقْد جاَئُكْم ِمَن اهلِل نُ »اين نور، ماوراء انوار ظاهری است، كه فرمود 

ما تورات را كه در آن هدايت و «: تَّْوريَة فيها ُهًدی َو ُنوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّونَ ِاّنا َاْنَزْلَنا ال»

َو آَتْيناُه اْلِاْنجيَل فيِه ُهًدی »كردند. نوری بود فرستاديم كه پيامبران به واسطة آن نور حكم می
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تاٌب َاْنَزْلناُه ًِك»به حضرت عيسی انجيل را داديم كه در آن هدايت و نوری بود. «: َو ُنورٌ 

اين قرآن را به تو نازل كرديم تا مردم را از «: ِاَلْيَك ِلُتْخِرَج الّناَس ِمَن الظُُّلماِت ِاَلی النُّوِر

 ظلمات به سوی نور خارج سازی.

و كمال  حضرات انبياء و اوصياء و اولياء و بزرگان نيز همه نورند. طالب سعادت

 ويد.بايد از اين انوار الهی استمداد ج

معنا بوده و یبخبرند و به گمانشان اينها كلماتی منحرفين آنانند كه از اين معانی بی

 جنبة تشبيهی دارند. آری درك و مشاهده حقايق و لمس آن با حواس ظاهری برای

 اند، امری محال است.كسانی كه هنوز از قيود عالم مادی آزاد نشده

يعت عالم طب هيه كفر ورزيدند، در واقع ازافرادی كه به اين حقايق و اصول عاليه ال

هان و و زندگی حيوانی قدم به عالم نور و عالم انسانی و حيات معقول نگذاشتند، ج

والم موجوديت خويش را در نمودهای گسيخته خالصه كردند و خود را از ارتباط با ع

 ی سوزانتشنگنما گشتند، ندانستند آنچه های آبعليايی محروم نمودند و به دنبال سراب

واسطه  كند، خود آب است نه سراب! رفع تشنگی معنوی آنها تنها بهآنان را برطرف می

 درك حقايق و اصول عالی الهی است نه با ظواهر فريبندة دنيای مادی.

 منكرين حقايق و انوار  الهی برحسب كيفيت احوالشان چند گروهند:

اس عقل است. آنان نه بر اسای كه انكارشان ناشی از ضعف درك و تاول ـ عده

را بر  های مطلوب زندگی خوددليل و برهان كه به گمان خود تا حدی با احراز موقعيت

راتب گيرند. بايد بر مدانند، ولی برای فرار از اقامة دليل جهت انكار را پيش میحق می

دانم به یمنتبديل نمايند و سپس دربارة « دانمنمی»را به « نيست»تعقل ايشان افزود تا 

 ان است.مقام تفكر برآيند. عمل به احكام و وظايف صادره از آن تفكر، موجب نجات آن

ه رنگی اند و در هر عصر و دورانی بدوم ـ افرادی كه تابع شرايط موسمی و فصلی

اگر  وآيند. اگر زمانه مقتضی اثبات و پذيرش حقايق باشد، بپذيرند و لباسی در می

ات و خبرند، نه اثبند راه انكار در پيش گيرند! آنان از باطن بیاقتضای انكار حقايق ك

گونه  پذيرش آنان مبتنی بر معرفت است و نه انكارشان. در تحوالت اجتماعی از اين

ن از آنا شود. استقبالشعراء، نويسندگان، دانشمندان و علمای ظاهری بسيار مشاهده می

 گردد.ن میزاست، زيرا سبب افزايش حال مجازيشامسؤوليت
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سوم ـ كسانی كه بيان قلبی و ظاهريشان يكسان نيست. اينان برای حفظ 

حق  های مطلوب خود به صفت نفاق و خودپرستی گرفتارند. دريافت قلبی آنانموقعيت

 است، لكن گفتار ظاهری، بيان دل را از ارزش انداخته است.

بيه را حصول علوم غيقرآن مجيد گرچه گاهی مشاهده انوار الهی و عوالم معنوی و 

 كند، ولی امور غيبيه دوگونه است:در انحصار قدرت باريتعالی معرفی می

وی آثار يكی اموری كه شناخت ذات و ماهيت آنها برای انسان محال است، اما از ر

ری گری اموتوان به وجود آن علل و حقايق، يقين كامل پيدا كرد. ديو معلوالت باطنی می

اطه هيت و ذات آنها را حتی به تفصيل بشناسد، لكن به سبب احتواند ماكه بشر می

 عوامل طبيعی بر او، از مشاهدة آنها ناتوان است.

حصول علم غيب و علم لدنی و مشاهده عالم ملكوت برای انسان ميسر است. 

آن را  داند، و برخی آيات كهپذير میبعضی آيات قرآن علم غيب را برای انسان امكان

ب از دهد، مقصود نفی ذاتی و استقاللی علم غيت اقدس الهی اختصاص میصرفًا به ذا

های نسانتعالی است نه نفی مطلقيه آن. لذا منافاتی با اين حقيقت ندارد كه اغير حق

 وند.شمتعالی به توفيق حق، عالم ملكوت را مشاهده نمايند و علوم غيبيه را واجد 

من علم غيب »فرمايد می )ص(ماگر در بعضی آيات از لسان حضرت رسول اكر

ه گوشزد خردانة فاسقين و فاسدين است، و اين كبرای جلوگيری از توقعات بی« دانمنمی

 تواند بهفرمايد كه بشر در اثر عمل به حقايق الهيه و خروج از لجن زندگی مادی، می

ل لعرؤيت ملكوت اعلی موفق گردد و علم لدنی برای او حاصل شود؛ علمی كه نه با 

ی راه ان حقيقظاهری و حواس طبيعی و ابزار مادی، كه مستقيمًا از پيشگاه الهی بر دل انس

گرديد  يابد. چنان كه به مقتضای فياضيت مطلقه الهی، بر دل پاك حضرت خضر اعطاءمی

 «.ْلمًاْن َلُدّنا عِ ْمناُه مِ َفَوَجدا َعْبدًا ِمْن ِعباِدنا آَتْيناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا َو َعلَّ »

نجا ده، تا آخداوند تبارك و تعالی نيروهای بزرگی در كانون دل انسان به وديعه نها

«: اْلَاْكَبرُ  ی اْلعاَلمُ َك اْنَطَوَاَتْزَعُم َانََّك ِجْرٌم َصغيٌر َو في»فرمايد السالم میكه حضرت علی عليه

ديعه وون تو به پنداری كه جرم كوچكی هستی، در حالی كه عالم اكبر در درآيا تو می

 نهاده شده است.

هوتی و التواند به نسبت معرفت خود از ظواهر عالم مادی گذشته با عالم انسان می

 ياءء و اولملكوتی ارتباط پيدا كند، و خود را به مقامات عالية حضرات انبياء و اوصيا

 برساند.
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مه ذاشته شده و فطرت او به سرچشمايه نور الهی در نهاد انسان به وديعه گ

 ور الهیخورشيد اليزالی متصل است. اگر كسی خود را از تحت جاذبة نور كنار نكشد؛ ن

شود، ما یمتابد. آری پيمانه وجود ما هرآنی از فيض الهی پر بر تمام سطوح وجود او می

های زارهای تمايالت و خارستانبخش را به شورههستيم كه اين آب حيات

 ريزيم!ها فرو میخواهیخود

اذبة نمايد، اما ججاذبة نور الهی انسان را از ظلمات خارج ساخته وارد عالم نور می

لمت، ظكند. حصول اين نور يا طاغوت او را از نور خارج كرده وارد عالم ظلمانی می

لهی امنوط به اختيار و انتخاب خود انسان است. با تحقق اين نور، اكتشاف بارقة 

 آيد.پذير شده، مجهوالت عليايی بر روی پردة معلومات در میامكان

لكن  آنی در تجلی است و اين تجلی را هرگز توقفی نيست،جمال و جالل الهی هر

ان هركسی را قدرت درك و مشاهدة آن نباشد. مراتب مشاهدة صاحبان ادراك هم يكس

ر الهی تجليات و انوانبوده، در بعضی قوی و در برخی ضعيف است. اختالف در مشاهدة 

 هاست نه به خدای تعالی.مستند به خود انسان

ود از مشاهده انوار و تجليات الهی برای هركس به نسبت تزكيه نفس و تخليه وج

فع رن نسبت رذايل و تحليه آن با زيورهای الهی است. هرچه مراتب تزكيه باالتر، به هما

نه  ساند كهتواند خود را به مقامی ره میتر، به طوری كحجابات از قبال ديدگان دل سريع

و  نحرافاتپرده مشاهده نمايد. اما ااين تجليات و انوار، كه جمال و جالل الهی را بی

نوار و رسد كه حتی ذره و اثری از امعاصی سبب ازدياد اين حجابات شده، به جايی می

 كند.تجليات الهی را مشاهده نمی

خدايی دارد، گاهی در جمادات، گاهی در اين تجليات كه همه رنگ الهی و 

 تجليات ها متجلی است. مراتب عليايی ايننباتات، گاهی در حيوانات و گاهی در انسان

 توان در كالم الهی و بزرگان مشاهده كرد.را می

 ی رآن متجلقد اعالی آن در ـاند و حه نور الهیـه بر پيامبران همـكتب آسمانی نازل

م ده تا مردانوار و تجليات، بصيرتی بايد. اين كالم مقدس نازل ش است. برای ديدن اين 

ها و در پرتو نورش حقايق را ببينند و به روشنايی آن حركت كنند تا از محدوديت

 نگری و عدم تفكر و تدبر است، رهايی يابند.ها كه معلول سطحیبينیكوته

 و  ویـی مراحل تقـريت، چگونگی طـه بشـامعـدالت در جـق عـرای تحقـرآن بـق
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دهد، و عظمت و ظرفيت انسان را در قبال سازی را تعليم میخودسازی و جامعه 

ز باطل اها را نشان داده و حق را كند، ارزش واقعی انسانناماليمات زندگی گوشزد می

ها هموار طلبی را برای انسانجويی و حكمتنمايد. اين نور الهی طرق معرفتتفكيك می

 كند.می

راتب اهلل است كه به مطالعه خويشتن پردازد و دريابد كه منك بر سالك الیاي

گی خود اكثر مردم در زندمشاهدة او نسبت به نور الهی و تجليات آن تا چه حد است. 

های قهاهدة باربينند، لكن به صورت موقتی و زودگذر، و اين با مشها و انوار را میاين بارقه

 .خيزدهای دائمی الهی از صدق و صفا بر میارقهدائمی بسی متفاوت است؛ ب

دل  ور كه درای انسان! اين قدرت بينايی فطرتًا در وجود تو نهاده شده، اين منبع ن

خواهی تحت جاذبه توست، به سرچشمه خورشيد ازلی متصل است. اين تويی كه نمی

الهی  ی، نورار نكشاشعه نور الهی قرار گيری! اگر تو خود را از تحت اشعه انوار الهی كن

 تمام سطوح روح و قلب ترا فرا گيرد.

االطالق در جريان فيض و سريان نور الهی خود به سطوح قلبی و حكيم علی

رسد، لحظاتی هايی كه در مغز سالك به ظهور میها، امساكی ندارد. بارقهروحی انسان

 .گردندسازد، لكن به سرعت خاموش میچند جهان را برای او روشن می

اهی از گخواهند، و شايد ها را نمیآری بسياری از مردم استمرار آن نور و بارقه

لم ها و تحقيقات عميقی دربارة عاها وحشت كنند! برخی متفكرين بررسیاين بارقه

رسند و های ظاهری گذشته، به حقيقت روشن و شفاف میطبيعت انجام داده و از پديده

 د گروهند:گريزند! اينان چنسپس از آن می

ر ها را يك پديدة ذهنی  تصوها و روشنايیگروه اول ـ كسانی كه اين بارقه

اند كه ای بسته شدهكنند. اينان به زنجيرهای پوالدين غرور علمی و اصول پيش ساختهمی

ها كه هركدام آورد. لذا از تعقيب روشنايیبه مقام و شخصيت آنها سخت فشار می

تی هستند، دست كشيده درصدد پی بردن به ماهيت آن نمايانگر حقايق و واقعيا

 آيند.برنمی

ای نشان دهندة واقعيتی است، فهمند هر روشنی و بارقهگروه دوم ـ افرادی كه می

كند، زيرا مشاهده هر واقعيتی از آنان چيزی مطالبه می گريزند!ولی بازهم از مشاهدة آن می

اليف و وظايف بخصوصی را برای انسان تعيين ادراك هر واقعيتی، تك طلبد!گرويدن را می

زيرا بايد از بسياری خواهند از آن وظايف و تكاليف استقبال كنند. كند، اما آنان نمیمی
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هايی را كه در زندگی برای حصول آن لذايذ احراز لذايذ مادی و دنيوی بگذرند و موقعيت

 .گريزنداند از دست بدهند، اين است كه از زير بار وظايف میكرده

 َربُِّكْم اِئُر ِمنْ َقْد جاَءُكْم َبص»نمايد ها اشاره میقرآن مجيد به اين تجليات و بصيرت

ما آمد، شنب خدا برای هايی از جابه تحقيق بصيرت«: َفَمْن َاْبَصَر َفِلَنْفِسِه َو َمْن َعِمَی َفَعَلْيها

ت. و د، به ضرر  اوسپس كسی كه بصيرت يابد، به سود اوست و آن كه كوری را بپذير

ا فردا در ی مردم عذر شما«: ذيَرُهَبِل اْلِاْنساُن َعلی َنْفِسِه َبصيَرٌة َوَلْو َاْلقی َمعا»فرمايد نيز می

 هاد شمانها و انبياء باطنی را خداوند در پيشگاه الهی مقبول نيست، زيرا اين بصيرت

 «.َو َاْبِصْرُهْم َفَسْوَف ُيْبِصُرونَ »آفريده است 

نايی با سی كه خواهان بينايی درونی است، بايد متوجه بصيرت خود گردد. اين بيك

 ميكروسكوپ و تلسكوپ يا ساير وسايل مادی نبوده و نمود فيزيكی ندارد، بلكه

به  ها را از نزديك و با مختصات و مشخصات كاملای است كه حقايق و واقعيتوسيله

 حاسبه وتواند خود را بشناسد و مورد ممی دهد. با چنين بينايی انسانانسان نشان می

 متوقف؛ ومراقبه قرار دهد. بداند عادل است يا ظالم، پوينده و جوينده است يا راكد 

 ها.ور در خودخواهی و كامجويیحركت او به سوی خيرات و كماالت است يا غوطه
ط ی، ارتباكمال بصيرت و بينايی الهی در آزادی از قيود ماديات است. بدون اين آزاد

بصيرت  گرچه مايه اين .ای ندهدبا جهان هستی همچو لمس كوركورانه است كه اصاًل بهره

يات شود كه آزادی روحی از قيود ماددر همه است ولی نافذيت آن از وقتی شروع می

، ی حقايقای ندهد و او به جاآغاز گردد. در غير اين صورت، تالش و فعاليت آدمی بهره

قيقت، حكوشد و به عوض ارتباط با ها را هدف قرار داده در آن جهت میها و حايلپرده

 ذشتن از اين حجابات، اولين گامـد! گـكنها ارتباط برقرار میبا پوشش

 در عالم حقيقت است و تحقق آن، بدون حصول تقوی ميسر نيست. 

قوی ادراك علوم و معارف حقه منوط است به علل و عوامل بسياری كه رأس آن ت

انايی تر، قابليت دل برای اخذ علوم الهيه بيشتر و تواست. هرچه مراتب تقوی عالی

 برخورداری از تعاليم عاليه بزرگان افزون تر.

ه انسان آيات قرآن و تعاليم عاليه بزرگان، به شرطی موجب هدايت و ارشاد است ك

نی را الم تقوی كساهادن به عگام ن. «ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب فيِه ُهًدی ِلْلُمتَّقينَ »پرهيزكار باشد 

ه و يی يافتها و امور شهوانی رهاميسر است كه از خياالت و پندارهای بيهوده، از جهالت

 امواج  ه، تقوی يعنی صيانت ذات آدمی از رها شدن درـچد. ـدر حد كمال اجتناب نماين
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 .هاها و امور شهوانی و خودپرستیغفلت

تواند انی و جهالت و خودپرستی اسير است، او نمیكسی كه در زندان امور نفس

الم ها رهانيد و به عقدمی به عالم تقوی نهد. اما فردی كه ذات و دل خود را از پليدی

ترين مرحله یمعقول گام نهاد و به راه خود ادامه داد، محال است كه دل و جان او به عال

ا هی را بيزالی است و او نور التقوی نرسد. چنين دل و جانی محل تابش نور خورشيد ال

جا و تقوی و اسير در خشم و شهوت كنمايد. لكن جان و دل بیديدگان قلب مشاهده می

 ود، حتیمشاهده نور الهی و يقين در كانون دل خود كجا؟! او با قياس به دل تاريك خ

و  ياءخواهد برای حضرات انبادعای نفی نور الهی از قلوب محبوبين الهی نموده، می

 اوصياء و اولياء هم وظيفه و تكليف تعيين كند!

يگران آنان كه نور الهی را در تخيالت و توهمات خود و يا در كالم و الفاظ د

يهوده بكه بازی با اصطالحات پر طنطنه و اشتغاالت   كنند، غافلند از اينجستجو می

ه سد كة حقايق، ذهنی ـ ولو ظاهرًا الفاظ حكمتی و منطقی هم باشد ـ نه موجب مشاهد

 نفوذناپذيری در قبال جريان نور الهی است.

در حقيقت دلباختگان اصطالحات و اصول پيش ساخته، اعمالشان تجسمی از 

همان اصطالحات و اصول است، عملكرد مقيمان وادی خيال نيز تجسمی از همان 

 باشد، اين كجا و مشاهدة نور الهی و يقين كجا؟!خياالت می

مقامات عليايی، اعراض از عالم محسوسات و سير در عالم شرط نيل به آن 

 َت الّناَسيا َعِلیُّ ِاذا َرَأيْ »فرمايد می )ص(معقوالت است، چنان كه حضرت رسول اكرم

بينی قعی كه میويا علی م«: ِل َتْسِبْقُهْمْنواِع اْلَعقْ ِه ِباَ َيَتَقرَُّبوَن ِالی خاِلِقِهْم ِبَاْنواِع اْلِبرِّ َتَقرَّْب َاْنَت ِاَليْ 

نج قوالت رجويند، تو در ادراك معمردم با انواع نيكی و عبادت به خدای تعالی تقرب می

 ببر تا بر همه سبقت گيری.

و تمام « هانِ َع اْلُبرْ َالسَّالُم َعَلْيَك يا قاِط»آری مردان الهی همه اهل دليل و برهانند 

، يا ة برهاندها و قضايای تشكيل دهندسخنان آنان توأم با براهين قطعيه است. البته واح

قابل  مستند به عقل و تفكر ظاهری است و يا مستند به عقل الهی، ولی اين دو هرگز

 اختالط نيست.

شرطی ديگر برای حصول چنان مقام، تسليم و رضا و عبوديت به آستان قدس 

و كردن جمال ازلی است. منظور از عبوديت نه عبادات و طاعات صوری و عادتی و بازگ
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كلمات ظاهرًا تعبدی، بلكه عبادات و طاعاتی است كه توأم با روح عبادت و توجه به 

 باطن آن باشد.

 
ول كشی قيام كند، راه وصچون سالك به تزكيه و تصفيه نفس پردازد و به نفس

صعب  حقايق بر او روشن و هموار گردد. البته كشتن نفس و رام كردن آن، امری است

يزة كشی مخالف غرر به عنايت پروردگار و غلبة نور او بر آتش شهوت، زيرا نفسمگ

خويشتن دوستی و حب حيات است. در اثر كمال غلبه و پيروزی نور حق بر آتش 

 شهوت، صور حقايق در خواب و بيداری بر سالك ظاهر شود.

باز  خواب يكی از مسائل مهمی است كه انسان بر اثر آن از احساسات و حركاتی

د، وجه دارافتد. در اين حالت، نفس به عالم خود تماند، ولی حواس باطنی از كار نمیمی

ه سبب زيرا نفس را با عالم ملكوت ارتباط معنوی است و عدم توجه او بدان عالم، ب

 اشتغال وی است به تدبير بدن و مدركات حسی.

اهی آنها گ كه بعضی  از صور جميع كاينات از ازل تا ابد در اعيان ثابته وجود دارد

ه فس ناطقگردد، همانند انطباع صور حسی در آئينه. در اين موقع از ندر نفس منطبع می

ن آن صورت در حس مشترك افتد، و قوة متصرفه آن را از حس مشترك گرفته و به آ

و شغل  دهد، و به عالقة مشابهت و به مناسبت سوابق ذهنی از حرفهتفصيل و تركيب می

ج پوشاند، به اين جهت خواب محتاهای مختلف میت مزاج، بر آن صورت لباسو كيفي

 به تعبير  است.

 ه تعبير ـاتی است: برخی از آن، حقيقت محض است و حاجت بـبرای خواب درج

 يله در آنندارد و آن، رؤيايی است كه متخيله در آن تصرف نكرده است. رؤيايی كه متخ 

تخيله انطباع از ملكوت بوده و انشاء مر اين كه بیتصرف كند محتاج تعبير است، مگ

 باشد، كه چنين خواب اضغاث احالم است و آن را تعبيری نيست.

ح و رؤيايی كه تأويلش راست باشد يا بعينه ظاهر گردد، بر دو نوع است: صال

 صادق.

رؤيای صالح آن است كه مؤمن و نبی و ولی بيند كه تأويلش راست باشد يا بعينه 

گردد و آن از نمايش حق بَود. رؤيای صادق آن است كه تأويلش راست باشد يا ظاهر 

بعينه ظاهر گردد و آن از نمايش روح بَود. چنين رؤيا هم كافر را بَود و هم مؤمن را، 
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چنان كه ملك مصر و زندانيان ديدند و آن از نظر دل بَود به تأييد نور روح، نه به تأييد 

 نور الهی.

ان ؤيای ايشرأييد نور الهی بود، جز مؤمن و نبی و ولی را نبَود كه رؤيايی كه به ت

ه جزيی صالح است و جزئی از اجزاء نبوت. اما رؤيای كافر و مشرك، نه صالح است و ن

 تر است.از اجزاء نبوت. رؤيای مؤمن از حيث معنی از رؤيای كافر و مشرك وسيع

 واقعه نيز بر دو نوع است:

يبی، عضی از فالسفه و مرتاضين بينند كه بعضی عوالم غيكی آن كه ممكن است ب

ايشان را مكشوف شود. چه گاهی  از كثرت رياضت، روح تا حدی از حجاب خالصی 

قرب  واقعه، يابد و در تجلی آيد و انوار روح برای ايشان كشف گردد، اما ايشان را بدان

ی ر بيدارديداری است يا و منزلتی نبود و سبب نجاتشان نشود؛ وقايع يا ميان خواب و ب

 مطلق.

ه ورد كه بآديگر آن كه حق تعالی در آئينه آفاق و انفس، حقايق را در نظر موحدان 

ی ده يا بنظر دل يا روح، صورت آن الهامات بينند كه خيال، آن را نقش بندی مناسب كر

 واسطة تصرف خيال، بر حقيقت آن الهامات واقف شوند.

ادتی غلو در كفر و ضاللت است و موحد را سبب زي واقعه، كافر و مشرك را سبب

ه و ايمان. فرق ميان واقعه مشرك و مؤمن آن است كه مشرك در حجاب شرك باز ماند

ب ظلمت از انوار وحدانيت خبر نيابد و از هستی خود بيرون نيايد، ولی موحد از حجا

 شرك خالصی يابد و از هستی خود بيرون آيد.

 ه فايده است:سالك را در كشف وقايع س

 اول ـ آن كه بر كيفيت احوال خود خبر يابد.

 دوم ـ آن كه او را با عوالم غيبی و لطايف و حقايق، انسی پديد آيد.

نتواند  سوم ـ آن كه از بعضی مقامات اين راه جز به تصرف وقايع غيبی كسی عبور

 «.َغْيبِ ِبالْ َالَّذيَن ُيْؤِمُنوَن »كند، مگر كسانی كه ايمان كامل به غيب دارند 

 
وح رهدف انسان در نظام تشريع، تكامل عبادی و رسيدن به خداست. اگر انسان 

 گردد.  مجرد عقلی خود را شكوفا سازد و به كمال برساند، بدين هدف واال نايل می
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طور كه در قوس نزول نخستين صادر عقل است، در قوس صعود نيز همان

ل شروع نده، جوهر عاقل است. يعنی مدار عالم امكان از جوهر عقترين بازگشت كنكامل

 ه مرتبةگردد. اگر اين عقل شكوفا نشود و تفكر و تعقل بشده و در جوهر عاقل ختم می

 كمال نرسد، عبادت نيز در حقيقت به مقام تحقق نخواهد رسيد.

ايی در تدعبادات را درجاتی است: عبادات ابتدايی، عبادات انتهايی. عبادات  اب

های اند. عبادتهای انتهايیحقيقت، اهداف ابتدايی هستند و عبادات انتهايی، هدف

رشان های عملی اگرچه آثاهای انتهايی غير محدود. عبادتابتدايی محدودند و عبادت

های ابتدايی و محدودند، لكن عبادات شهودی، ها هدفباقی است، ولی خود آن

 دند.های انتهايی و غير محدوهدف

ان از سّر محدود بودن عبادات عملی آن است كه قلمرو تكليف پس از انتقال انس

های فيابد، لكن منطقه شهودی باقی است. قرآن مجيد نيز هددنيا به آخرت پايان می

منيع  ين مقاماداند. نيل به انتهايی و كمال را در رسيدن به منطقه شهودی و سّر عبادت می

مندی هر فردی از علم حضوری به نسبت ری است و بهرهالهيه، معلول علم حضو

به  معرفت اوست. گرچه علم حصولی و يقين استداللی در نوبت خود از كماالت علمی

گردد، اين آيد، لكن در قبال علم حضوری و يقين شهودی، وسيله محسوب میشمار می

 «.َواْعُبْد َربََّك َحّتی َيْأِتَيَك اْلَيقينُ »است سّر عبادت 

ست اسّر عبادت نصيب صاحبان تعقل و تفكر است و نتيجة آن، حصول يقين عابد 

البته  نسبت به معبود: عبادت كن پروردگارت را تا به مقام شامخ يقين شهودی برسی.

تعليق حكم بر وصف، مشعر بر عليت آن وصف است. كسانی كه اهل تفكر و تعقل 

م را به ترين ستعالوه بر ستم بر ديگران، باالنيستند، به هدف انتهايی نخواهند رسيد. آنان 

 كنند.خويشتن می

حتی  كند و تحصيل علم وها را دعوت به تفكر و تعقل میقرآن مجيد مدام انسان

كه  داند. تالوت قرآن وقتی سودمند استثمر میتالوت آيات الهی را بدون تفكر بی

ر بين دكند و صاحب سخن را  انسان در اثر تفكر و تعقل، متكلم را در كالمش مشاهده

انش فرمود: خداوند متعال در قرآن مجيد بر بندگ )ع(سخن، زيارت نمايد. حضرت علی

 نمايند.تجلی كرد، ولی ايشان آن خدای متجلی را مشاهده نمی

ترين تعابير در فرهنگ اسالمی، تجلی است. وقتی خدای تبارك و يكی از ظريف

فرمايد، از آن تعبير به تنزل يا مانی را نازل و تبيين میتعالی يك معنای عاليه و بلند آس
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نمايد. البته تنزل غير از تجافی است، بارش باران به صورت تجافی است، يعنی تجلی می

وقتی در باال است در پايين نيست و وقتی در پايين است، در باال نيست. اما تنزل يا 

نزد ما نيست يا وقتی پيش ماست، تجلی قرآن بدين معنا نيست كه وقتی پيش خداست، 

نزد او نيست. چنان كه يك فقيه كامل كه مطلب منقول يا معقولی را در عاقله خود 

دهد، بدان مفهوم نيست كه اين معنا از عاقله او رخت بر پرورده وقتی به ديگران ارائه می

 ست.بندد، بلكه درك اين تجلی و ادراك اين تنزل به سبب تفكر و تعقل الهی امی

ها عمتداند كه سرآغاز نكسی كه با دقت و تعقل و تعمق قرآن را تالوت كند، می

های الهی است، سرآغاز همه كه فهرست نعمت« الرَّْحمن»چيست. سورة مقدسه 

احل باالتر و در مر« الرَّْحمُن َعلََّم اْلُقْرآنَ »داند های هستی را تعليم و فهم قرآن مینعمت

 رسيدن به سّر عبادت.

پس شرط اول عبوديت، طی مراحل خودسازی است و سپس وقوف بر اين 

ّر سحقيقت كه دل وابسته به سرچشمه خورشيد اليزالی است. سالك طريق با نيل به 

 عمر را نمايد كه تمامهای عالم علوی را بدست آورده آرزو میترين پديدهعبادت، عالی

 با اين حال سپری كند.

وا فی َيْنُظرُ  َاَوَلمْ »فرمايد لسان تشويق در قرآن مجيد می خداوند تبارك و تعالی با

ها و زمين و آنچه انلكوت آسمآيا در م« َمَلُكوِت السَّمواِت َو اْلَاْرِض َو ما َخَلَق اهلُل ِمْن َشْیء 

نجينه گنگرند؟ چرا اين اند؟ چرا بندگان من به باطن جهان نمیخدا آفريده ننگريسته

 نند؟كبزرگ را باز نمی

ناك و ها و زمين نيست، بلكه آن فروغ تابمراد از ملكوت، پديدة فيزيكی آسمان

ن آتابد. چنين نظر و مشاهده از عظمت جاللی و جمالی حق است كه بر عالم دل می

 قام عينمكسانی است كه ايمان و يقينشان به حد اعلی رسيده، آنانند كه به حد اعالی 

ح روانی اند. آن حالت انكشاف موضوعی كه همه سطوگشتهاليقين، بلكه حق اليقين نايل 

جود وغروب بر همة زوايای تاريك كند؛ مانند خورشيد بیانسان را به خود مجذوب می

بخشد، یمتابد و حيات آدمی را با الگوها و معيارهای پايدار نظم و انسجام انسان می

ن، كند. چنين ايمان و يقينهايت انسان را در حد اعلی اشباع میجويی بیحس كمال

عنصر اساسی شخصيت انسان است، عنصری كه مراتب شخصيت حال و آينده مطلوب 

 سازد.او را مشخص و قابل وصول می

 هایی و كاوشـگی از جهان هستـاهيم ساختـانگيز در مفهای وسوسهاما فرو رفتن
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ی زی، جز تباههای مغای در ماوراء محسوسات و معقوالت، و اين شطرنج بازیحرفه

هد ای در بر نخواهای پندار و خياالت، نتيجهعقل و قلب و قرار دادن انسان در بن بست

 داشت.

می است، هايی كه به غير مبنای علها و خواندنیها و شنيدنیبايد دانست كه گفتنی

محتوی كه مشمول شديدترين توبيخات قرآنی است. چه سخنان زيبا و آراسته ولی بی

ها ه كشتارها را حق نموده است و چها را ناحق، و ناحقرا به تباهی كشيده، حق هاانسان

 به راه انداخته است.

پذير ها و زمين، بدون تفكر و تعقل الهی امكانآری نظر كردن به باطن آسمان

ت به رؤي نيست. البته نظر غير از رؤيت است و نگاه غير از ديدن، بعضی نظر كنند ولی

ل را سو بنگرند و هالنند و نبينند. همچنان كه به گاه استهالل، چشمان كمنرسند، نگاه ك

 در نيابند، اما صاحبان چشم قوی بنگرند و هالل را ببينند.

يت گردد. چه اگر چنين نظر و رؤنظر در ملكوت عالم، عاقبت به رؤيت ختم می

ؤال فرمود. اين سنمیپذير نبود، خداوند تبارك و تعالی ما را به آن دعوت و توصيه امكان

ده ها و زمين را مشاهتوانند ملكوت آسمانها میتشويقی، دليل بر آن است كه همه انسان

ت ر و رؤيكنند و اين مشاهده، اختصاص به افراد معدودی ندارد. راهيان واصل كيفيت نظ

 اند.را تشريح و تبيين نموده

، به سوی عالم ملكوتاند قلب انسان دارای دو در است: يكی بزرگان فرموده

ء و ديگری به سوی عالم ظاهر و حواس. فرق علوم حضرات انبياء و اولياء با حكما

ه عالم بشود، از راه متصل علماء در اين است كه علوم دستة اول از درون دل حاصل می

ست و املكوت؛ و علم دستة دوم از درب متصل به عالم ظاهر. روح از يك سو اسير تن 

 روم ـحری مـود از ديگـه شـه متوجـه هر سو كـه عالم ملكوت، بـمتصل ب از سوی ديگر

 ماند.می 

وجه به شرافت نفس در اعراض از عالم تن يا عالم ظاهر است. نفس در اثر كمال ت

ش نقش نمايد و صور حقايق در خواب و بيداری در آئينه قلبعالم پاك، علومی اخذ می

ه وده و بفاتی و افعالی الهی را دفعتًا دريافت نمبندد. جان آدمی تجليات ذاتی، صمی

 رساند.ظهور می
اشراق، تجلی آنی روح و نفس ناطقه در باطن آدمی، و انكشاف و شكفتن آنی حقايق        

 . در آن حال، حضرت احديت قريب مؤمن عارف شده، قلب او رادر ذات اوست
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ند. البته حصول اين موفقيت بدون كدهد و آن را آئينه خدايی مینشيمنگاه خود قرار می

 درك مكتب واقعی و استاد الهی ممكن نيست.

َت  َمَلُكوَكذِلَك ُنری ِاْبراهيمَ »فرمايد خدای تبارك و تعالی در حق خليل خود می

براهيم ها و زمين را بر امانسان ملكوت آسبدين«: السَّمواِت َو اْلَاْرِض َو ِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقنينَ 

 ين است.دهيم تا از دارندگان يقين باشد. اين مشاهده در حد اعالی عين اليقمینشان 

مقام  توان تا حدی با معانی بطونی آيه فوق آشنا شد.با تفكر و تعمق الهی می

 گرديد، اگر حصول آن بدون علت باشد، )ع(مشاهدة ملكوت كه نصيب حضرت ابراهيم

 و ه اوست،سی به نسبت اعمال الهية اختياريبرای او امتيازی نيست. زيرا امتيازات هرك

 اگر اين موفقيت در اثر علل و عواملی است، بايد راز آن درك كرد.

ب بر طبق آيه شريفه فوق و مقدمات و مؤخرات آن، توفيق مشاهدة ملكوت نصي

 ع()اهيمهای الهی به خوبی برآيند. حضرت ابركسانی است كه در زندگی از عهده آزمايش

يزلی به او لق لمحانات الهی موفق برآمد، اين امتياز و مقام معنوی از پيشگاه خاچون از امت

وشا بر خاعطاء گرديد. ما نيز هر روز بلكه در هر آنی در معرض امتحان الهی هستيم. 

كوت های الهی بتواند همچون ابراهيم خليل ملحال طالبی كه با موفقيت در آزمايش

 يد.ها و زمين را مشاهده نماآسمان

های الهی كه البته ملكوت اعلی، امری با مشخصات خاص نيست، زيرا عظمت

 باشد. اهل حق همواره ملكوتنهايت میهای آن است، بیملكوت نيز يكی از پديده

سبت نبينند، لكن كيفيت و كميت مشاهدة آنان يكسان نيست. هركس به ها را میآسمان

ها و زمين را تواند ملكوت آسماند میمراتب علم و عمل و تقوی و رشد و كمال خو

 مشاهده كند.

مشاهدة ملكوت اعلی، مستلزم رياضت و مجاهدت، تزكيه نفس و تصفيه دل و 

نه عمل است، عملی كه ناشی از علم الهی باشد. كسی كه فاقد علم الهی است، چگو

، و بتواند عملش الهی باشد؟ علم بايد بر عمل نشيند وگرنه حجابی است روی حجامی

ز درون تر خواهد بود. علم بايد اهرچه بر مراتب چنين علمی افزوده شود، حجاب غليظ

، چه بجوشد تا چراغ هدايت بر دل نورافكن گردد و آن دل را از تاريكی نجات بخشد

كند. وقتی شبستان جان از چراغ توحيد روشن است و دشمن در تاريكی نفوذ می

 نی.انه بروتواند بر آن دل نفوذ كند و نه بيگنی میصاحب دل بيدار است، نه بيگانه درو
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 پس از طی مراحل خودسازی و ورود به عالم ملكوت است كه حقيقت، چهرة

ن نمايد. در ايزيبای خود را به سالك نشان داده و حكم خود را برای او قابل درك می

ز ظلمت اند نور را اتوكند و میمقام سالك از ظواهر عالم به بواطن عالم امر نفوذ پيدا می

های سالم و بيدار و های پاك و وجدانو حق را از باطل تشخيص دهد. آری فطرت

ح توانند فساد را از صالاند، میگاه جمال و جالل ابدیعقول حكمت طلب كه تجلی

 تميز دهند.

 
ی لزوم عمل معرف خداوند تبارك و تعالی علم حقيقی را حجت و برهان حق بر

 اعتنايی بر علم را بيان نموده است.كرده و صور مختلف بی

ری اعتنايی بر علم الهی دو گونه است: يكی عمل نكردن مطابق علم، و ديگبی

 فساد و اعتنايی است، اما دومی از لحاظ مراتبعمل كردن بر خالف آن. اگرچه هردو بی

 حجت حق اول، تنها علم الهی يا برهان و تباهی، شديدتر از اولی است. زيرا در صورت

 آيد.ان میاعتنايی قرار گرفته، لكن در صورت دوم لجاجت و مقاومت با آن به ميمورد بی

جرم و  در احكام فقه اسالمی نيز به اين مراتب اشاره شده كه ظاهرًا ممكن است

شرع  های دقيق و عميق حاكمای يكسان باشد، لكن تحقيقات و بررسیمعصيت عده

ان مثال كه مراتب جرم و مجرميت آنها يكسان نيست. به عنوكند دربارة آنان، مسلم می

شوند، خواری میافرادی كه در ماه مبارك رمضان علنًا و بدون عذر شرعی مرتكب روزه

عتراف امراتبی دارند: ممكن است كسی به اين معصيت مبتال گردد و در نزد حاكم شرع 

د شود. م و فرايض الهی نمايد و در عين حال مقر بر گناه خوبه اعتقاد به دين اسال

ومی سبند دين اسالم نبوده و معتقد به دين ديگری است. ديگری اظهار دارد كه پای

داند. اين رافی میخاظهار نمايد كه نه تنها اعتقادی به دين اسالم ندارد، بلكه تعاليم آن را 

نها يكی اند، ولی مراتب جرم و مجرميت آشدهافراد گرچه ظاهرًا جرم واحدی را مرتكب 

 نبوده، لذا مجازاتشان متفاوت است.

ر بشر علم الهی سرمايه حيات جاودانی است كه خداوند تبارك و تعالی در اختيا

علم  د داشتننهاده، اما كيست كه طبق اين علم الهی رفتار نمايد؟ اين كه انسانی با وجو

ن ور باشد، بسان ايها غوطهها و خودخواهیامگیها و خودكالهی باز در خودپسندی

 ع های خطرناك راه برود و شمها و پرتگاهاست كه شخصی در شب تاريك روی سنگالخ
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 و چراغی را كه در فرا راه او روشن شده، خاموش سازد! 

فرمايد، از جمله اعتنايی بر علم را بيان میآيات بسياری در قرآن مجيد صور بی

ْوِم الَّذيَن ْسفارًا ِبْئَس َمَثُل اْلقَ َيْحِمُل اَ  ْلِحمارِ اذيَن ُحمُِّلوا التَّْوراَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوها َكَمَثِل َمَثُل الَّ »

ود به همراه ورات را با خنان كه تآمثل «: َكذَُّبوا ِبآياِت اهلِل َو اهلُل ال َيْهِدی اْلَقْوَم الّظاِلمينَ 

های علم حهبدان عامل نيستند، مانند حماری است كه لودارند، لكن آن را درك ننموده و 

دا قوم را بر او حمل كنند؛ چه بد است مثل قومی كه آيات الهی را تكذيب كردند و خ

 كند.ستمكاران را هدايت نمی

ه درونی آری چه تفاوت است ميان حيوانی كه فاقد عقل و تفكر و استعدادهای الهي

قتی واندازد؟! انسان داراست اما آنها را به كار نمی است و كسی كه همه اين نيروها را

ه در كلهی را تواند از مرز حيوانيت عبور نمايد و در قلمرو انسانيت گام نهد كه علم امی

 اختيار اوست، به مقام عمل درآورد.

ن ها راهنمايی تعييخداوند تبارك و تعالی در هر زمانی برای امت و انسان

و  مادی است كه دانشمندان بزرگی هزاران كتاب برای ارشادهای متفرمايد. قرنمی

لهی ااند، و در تأليفات خود از آيات كتب سماوی و كالم هدايت مردم تأليف نموده

گاه حقايق اند، به طوری كه توان گفت هر صفحه از صفحات آثارشان تجلیاستفاده كرده

مه هاند ولی با اين بيان كرده است. ايشان راه و روش پيشرفت و تكامل در مسير دين را

؛ هنوز اند پاسخ مثبتی به تبهكارهای خود بدهندتفصيالت، هنوز اكثر مردم نتوانسته

پرستی را حل و اند معمای قدرت خودخواهی، خودستايی و خودپسندی و نفسنتوانسته

يند؛ نمایمفصل كنند؛ هنوز دردی را درمان نكرده بر دردهای روانی خود و جامعه اضافه 

 افزايند.ها میها و ظلمات مغزها و روانهنوز يك تاريكی را روشن نكرده بر تاريكی

 ا ـر آنهـه در اكثـگردد كوامع بشری بزنيم، مالحظه میـهای جاگر سری به كتابخانه

های روانی مردم های بيماریها را كه نسخهتأليفات بزرگان موجود است. اين كتاب

 وی ظاهری اند، لكن متأسفانه از محتواو در معرض ديد قرار دادههستند، نگهداری كرده 

ين عصر خبرند و حتی در صورت آگاهی، بدان عامل نيستند. خصوصًا در اباطنی آنها بی

 را تحت ای ترتيب دهد، بدون اين كه آنهاكه متداول شده هركس در خانة خود كتابخانه

ن يجاد اياببرد. اگر زحماتی كه آنان در  ایمطالعه قرار داده و از محتوای آنها بهره

نمودند، نجات اند، درصد ناچيزی از آن را صرف خويشتن میها متحمل شدهكتابخانه

 يافتند.می
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دا مندی از كالم بزرگان؟ آيا با چنين عملكردی فرآيا اين است مفهوم بهره

هی و ت خودخوادرپيشگاه الهی عذر موجهی باقی خواهد ماند؟ آيا رواست با اين كيفي

ها و زمين و حصول علم غيب و علم خودكامگی، كسی آرزوی مشاهدة ملكوت آسمان

 لدنی را داشته باشد؟!

شود، و اگر انسان دارای روح الهی گردد، ابواب آسمان به روی دل او گشوده می

شود. اين است كه اگر قلب و روح خود را آلوده كند، ابواب آسمان به رويش بسته می

ه ب«: َلُهْم َاْبواُب السَّماِء ال ُتَفتَّحُ  ا َعْنهاِانَّ الَّذيَن َكذَُّبوا ِبآياِتنا َواْسَتْكَبُرو»فرمايد ند متعال میخداو

 به روی تحقيق آنان كه آيات ما را تكذيب كرده و از آن سركشی نمودند، درهای آسمان

ا ره آيات افرادی است ك شود. اين آيات نه تنها برای منكرين، كه برایآنها گشوده نمی

ملكوت  كنند. اين درها نه آسمان مادی و ظاهری، كه ابواب عالمخوانده ولی عمل نمی

 شوند.است كه از درون به سوی دل بسته يا گشوده می

اما سالكين طريق حق را بشارت است كه به توفيق الهی و نظر خاص حضرت 

چنان  از است،بعالم ملكوت به روی دل آنان  و با تعاليم عاليه استاد الهی، ابواب )ع(مولی

م باز كه ابواب عالم ملكوت و مشاهده حقايق و انوار الهی به روی مؤمنين صدر اسال

 بود.

طاء آری يكی از الطاف و مراحم خاص حضرت باريتعالی به سالكين طريق حق، اع

سی اشتياق و عشق و عالقه به تحصيل علم است. اين اعطاء و اهداء نصيب هرك

 گردد و خاص طالبان راستين است.نمی

پيمايد. بكند كه مراحل عالم علم را طالب حقيقی خود را به توفيق الهی آماده می

بوب ه به محبرای طی اين مراحل، شرايط و وسايل و توشه و زادهايی بايد. البته خالقی ك

 كرامت ز به اونمايد، شرايط و لوازم آن را نيخويش اشتياق طی اين سفر را اعطاء می

است،  فرمايد. چنان كه اهدای آن عشق و عالقه مستلزم يك حركت معنوی و اختياریمی

 اش يك حركت ديگر معنوی است.ها نيز الزمهاهداء اين شرايط و وسايل و توشه

نمايد و برای مراحل اين عالم را شب و روز طی می مرد الهی به توفيق حق،

راه  شود. گرچه در بينفرسا میل مشقات و زحمات طاقترسيدن به مرتبة نهايی، متحم

ست دة حق اكند, لكن چون ارادة او متصل به اراای برخورد میگاهی با موانع باز دارنده

ير خود سو دل هر لحظه با حضرت احديت اتصال دارد، موانع را از پيش پا برداشته به 

 دهد.ادامه می
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 ءشود و نتيجة اعطااز عالم باال تعليم می برای مرد الهی در طی هر مرحله، علمی

و  آتی استاين علوم، رسيدن به مرحلة نهايی است. چه در آن مرحلة نهايی عالم علم، مر

ه بايد مراد از تحمل همة رياضات، حصول آن مرآت الهی و نگريستن در آن است به آنچ

 بنگرد.

يز بدان متصل ها زيادتر شده، موانع ديگری نگاهی مراتب قدرت اين حايل

 وامانت  خواهند به كلی او را از راه باز دارند، لكن بر مراتب رشد آنگردد كه میمی

گردد، به طوری ینيرويی كه استاد ازلی در نهاد او به وديعه نهاده، لحظه به لحظه افزوده م

كند. از يزلی حكايت میكه در هر مرحله، قدرت الهية مرد الهی از قدرت مطلقيه لم

 آورد.كند تا سرانجام آن مرآت الهی را بدست میرو بدون هيچ توقفی طی طريق میناي

كم و یمرحبا بر آن مرد الهی كه در اين آئينه جمال و كمال، محبوب ازلی را ب

رسد. ام نمیكند. در اين مرحله نيز موانع از ميان نرفته به مرتبة انهدكاست مشاهده می

 ن او بااهد او را از آخرين مرحلة موفقيت باز دارد، لكخوموانعی ظاهرًا آراسته می

ه كن نبود شود. زيرا منتهای آرزوی او اياستمداد از درگاه الهی بر همة آنها غالب می

مال را كخواهد اين جمال و محبوب خود را بی كم و كاست در آيينه بنگرد، بلكه او می

له كرد، بدين مرحم علمی را طی نمیبدون آينه مشاهده كند. البته مادام كه مراحل عال

 رسيد. اكنون بر اوست كه مراحل عالم عينی را طی كند. مسلم كه رياضات ونمی

الم، آمجاهدات عالم عينی، ماورای رياضات و مجاهدات عالم علمی است. چه شدايد و 

، آور استها و موانع كه از هر طرف به سوی او حملههای نامگذاریها و رنجچه شماتت

 ون آينهلكن به توفيق الهی آماده است كه با طی مراحل اين عالم، محبوب ازلی را بد

 مشاهده نمايد.

 اش يك حركت هـهايی بايد، و الزمهـط و توشـز آداب و شرايـطی عالم عينی را ني

معنوی عالی است. مرد الهی به ياری حق، اين مراحل را نيز به پايان رساند و به مقام 

تر از مقام قطع و جزم علم است. ن رسد، مقامی كه معانی آن بسی باالتر و روشناليقيعين

خواهند سد اگرچه علل و عوامل غير رحمانی در لباس روحانی با كلمات ظاهرًا زيبا می

شود. آرزويش اين است كه به خود رسد و در خود فناء راه او شوند، لكن او متوقف نمی

ه پايان نرسيده و اين مقام فناء در حق نيست، بايد به مراتب شود. با خود گويد هنوز راه ب

رياضات و مجاهدات خود افزود. اين است كه به ياری حق، در اثر حركت معنوی 

ديگری كه بسی باالتر از حركات مراتب علمی و عينی است، اين مراحل را نيز طی 
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مام سطوح روانی او را نمايد. در پايان اين مراحل، انكشاف حقيقت نور است، نوری كه ت

 به او متوجه سازد و در مقام تأثير و تأثر گام بردارد.

 
 

ه دی است كبنا به كالم الهی و سفرای او انسان را در اين دنيا دو تولد است: تول

ر دهستی آن از قدرت و نيروی اختياريه انسان خارج است؛ و تولدی ديگر است كه 

 يابد.د انسان است و به خواست او تحقق میقدرت و اختيار خو

صلی. ، تولد ااند كه تولد اول، تولد فرعی  است و تولد ثانیاوصياء و اولياء فرموده

 يا َواْلَاْبصارِ  ْلُقُلوِبيا ُمَقلَِّب ا»اند. دعا و ذكر مشهور نصيببسا افرادی كه از تولد اصلی بی

وط به ظاهرًا مرب« ْحَسِن اْلحالِ اَ حاَلنا ِالی  ، َحوِّْلُمَحوَِّل اْلَحْوِل َو اْلَاْحوالِ ُمَدبَِّر اللَّْيِل َو النَّهاِر َو يا 

 و.اتحويل سال، و باطنًا مربوط به درون انسان است و نه به امری خارج از نفس 

 عرض تبريك و تهنيت به كسی وقتی شايسته است كه به او مقام معنوی و يا

آنگاه اين  قيقی و باطنی در وجود سالك متجلی شد،عظمتی عنايت شود. اگر تحول ح

قام می. اين تبريك شايسته و سزاست اما بدون تحول دل، تبريك نه معنايی دارد و نه بهاي

الخاص را مراتبی؛ نيز مراتبی دارد، عوام را مراتبی است و خواص را مراتبی و خاص

 تر.هرچه مراتب آن تحول باالتر، عظمتش افزون

از  قيقت، تحول الهی دل است كه انسان از خود و عالم خود بگذرد؛تحول در ح

خالقش اهستی مجازی قدم به عالم نيستی نهد؛ از دنيا و بلكه عقبی رها شود؛ ذمائم 

 ی بگذردمبدل به حمائد گردد؛ صفات غير الهی  او تبديل به صفات الهی شود؛ از ماسو

 رساند.و به مقام انقطاع رسد و مراتب آن را به كمال 

ند، كالبته نظر نه ترك دنيا كه طرد غفلت است. آنچه انسان را از خدا غافل 

ر ت او غيدنياست ولو فاقد پشيزی باشد. اگر كسی در آتش فقر و فاقه بسوزد، لكن حركا

دس انون مققالهی باشد، دنياست. اما اگر فردی از نظر امكانات دنيوی غنی باشد ولی از 

 خدا غافل نشود، برای او دنيا محسوب نگردد. الهی سرپيچی نكند و از

ی پس تولد و تحويل سال ظاهری را فضيلتی نيست، فضيلت در تحويل سال درون

لحال اگردد كه مراتب نور احسن و تولد باطنی است. تولد اصلی وقتی نصيب انسان می

 در او به مقام تحقق رسد.
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پذير نبدون اين تولد امكااشرفيت انسان و مجد و امتياز او بر ساير موجودات 

گام  نيست. چه صرفًا با تحويل سال و عرض تبريك و تهنيت، بدون تجلی نور الهی و

 يابد.نهادن به عالم اشرفيت، آن شرافت تحقق نمی

. نيست عيد حقيقی در اين تولد ثانوی است و آن را روز مشخص و ساعت معينی

رای او ی به اين حال معنوی رسيد، بهر روز و شب و هر ساعتی كه سالك به توفيق اله

عيد عظمی است. در اين موقع است كه شمس هدايت و سعادت از مشرق آسمان قلب 

 كند.او طلوع می

 رد. زيرابايد اين منصب و مقام معنوی و اين خلعت الهی را از درگاه او مسئلت ك

 ْدُعونیاُ »يد انجام امور خير منتسب به حق تعالی است و خود فرموده كه از من بخواه

 «.َاْسَتِجْب َلُكمْ 

ا اگر به توفيق الهی اين خلعت نصيب سالكی گردد، حق تعالی به سمع دل ند

عت دهد كه ای بندگان من خاموش، كسی را كه اين تولد و اين كماالت و اين خلمی

 وصال نصيب شد، تبريك گوی او منم!

كسی كه «:  َمرََّتْينِ ْم ُيوَلدْ  اْلَاْعلی َمْن لَ َلْن َيِلَج َمَلُكوَت الرَّبِّ »فرموده  )ع(حضرت عيسی

 ان تولدتواند وارد ملكوت اعلی شود. تولد نخستين انسان، همدوبار متولد نشده، نمی

ه تواند انسان را بطبيعی از والدين است و حركت با قانون بشری، لكن اين حركات نمی

يه، وت، تزكانی و ورود به عالم ملكهای ارزشی و عالم نورانی برساند. شرط تولد ثمنطقه

 تخليه و تصفيه دل است.

اطنی بدون اين تولد و گام نهادن به عالم اشرفيت، رشد و شكوفايی نيروهای ب

 ابد.تباط نيپذير نگردد، وارستگی او به مرتبة كمال نرسد و روح او با روح كلی ارامكان

 ر او دی ـی متعالـول روحوی و تحـاز نهضت اصلی معنـد حقيقی، آغـاز عالئم تول

شماری است. وقتی اين تولد در سالكی به كمال رسد، از كماالت و علوم باطنی بی 

 ی در عالمبه طوری كه پرتو تعليم و تربيت او يك افق روشن و اليتناهشود، برخوردار می

 .كنددانش و بينش ايجاد می

يروهای روحی و به در حقيقت علت اصلی نورانی شدن جهان بر انسان، تقويت ن

ن مقام، بدون تخلق به اخالق الهيه و متصف شدن هاست. وصول به ايفعليت رسيدن آن

تواند عاطفه مادری را با پذير نيست. همانند اين كه وقتی دختری میبه صفات الهی امكان

 ذائقه باطنی بچشد كه ُبعد مادری او به مقام فعليت درآيد. چه عاطفة مادری نه با ديدگان
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ظاهری قابل رؤيت است و نه با نيروی المسه و شامه قابل لمس و استشمام، بايد آن 

 استعداد او به مقام شكوفايی رسد تا بداند عاطفة مادری چيست.

گرچه در مناجات حضرات معصومين آمده كه كرامت الهی از فضل و رحمت 

 نسبت فضايلاوست، اما اين مراتب در همه صادق نيست. توجه خاص باريتعالی به 

نگردد  معنوی انسان است. لذا بدون حصول آن مراتب، شمع الهی در كانون دلش فروزان

وری قرار نعال برای او داوند متخكسی را كه «: ُنور   َو َمْن َلْم َيْجَعِل اهلُل َلُه ُنورًا َفماَلُه ِمْن»

 ندهد، در دلش نوری نيست.

ه امور مداد از انوار الهی است نالزمة حصول نور الهی، مجاهدت و رياضت و است

كند. بزرگان ظاهری. تعليم و تعلم ظاهری و كثرت علم ظاهری آن نور را ايجاد نمی

ْن هلُل فی َقْلِب َمْن َيشاُء مِ َيْقِذُفُه ا َو ُنورٌ هُ َلْيَس اْلِعْلُم ِبَكْثَرِت التَّْعليِم َو التََّعلُِّم َبْل »اند فرموده

لب تعال در قمی تعليم و تعلم نيست بلكه آن نوری است كه خداوند علم به زياد«: ِعباِدهِ 

 افروزد.بندگانی كه بخواهد، می

، سودی تحصيل علم بايد توأم با تفكر و تعقل باشد. علم مسموع بدون علم مطبوع

و ر جان اندهد. انسان بايد از درون عالم باشد، علم بايد از درون و فطرت بجوشد و د

 حجابی بيش نخواهد بود. شكوفا گردد وااّل

علم  ای سالك! در تحصيل علم درونی و باطنی بكوش؛ علم بيرونی بايد توأم با

ا رآيد، آن درونی باشد. بدون علم باطنی و درونی، آنچه بيرون از توست به همراهت نمی

 يش كنی.رها كن و به دنبالش مرو كه او ترا رها خواهد كرد و تو نيز مجبوری كه رها

 و كرامت روح در اين است كه به پست ننگری هرچند در تو رغبتی بهشرافت 

رر ضودا جز سوجود آورد؛ اگر وقتی عاليقی در تو ايجاد كند، آن را رها كن زيرا در اين 

 ای.ای نگرفتهای و در قبال آن، كاالی ارزندهنخواهی ديد. در اين سودا جانت را داده

فرمان  ت كه سالك عالوه بر اين كه خود بههای ديگر تولد معنوی آن اساز نشانه

نبياء و زند، همانند حضرات اتمسك به حبل متين الهی می« َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهللِ »الهی 

حبت و ها بر اساس مآورد كه ارتباط همه انساناوصياء چنان جاذبة الهی به وجود می

يل نه برای م است، يگانه وسيلاتحادی توحيدی باشد. چنين اتحاد كه ركنی از اركان اسال

 های هر دو عالم است.به اوج عزت و سعادت و بلكه كليد گنجينه

همة سفرای الهی دعوت به اتحاد و اتفاق توحيدی كرده و آن را عامل سعادت 

فرمايد: من برای تحقق اتحاد توحيدی اند، چنان كه اشرف كاينات میابدی معرفی نموده
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كن كنم و شربت محبت و اندازی و نفاق را ريشهشجرة خبيثة تفرقه ام تاها آمدهبين انسان

 عشق را به كام ايشان ريزم.

صب قام و منتوانند واجد ماند، هرگز نمیخودبينان و دنياپرستان كه تن به ذلت داده

نگان بيگا ادالهی يقين و اتحاد توحيدی گردند. ملتی كه فاقد اتحاد توحيدی باشد، بر مر

وران شود كه آن مرد الهی فرمود: مردان شما طعمة الشخسرانجام همان میكوشد و می

 گردند.بيابان و زنان و كودكان شما آواره می

اند. كدام هدنياپرستان آنانند كه گوهر گرانبهای خود را در راه تحصيل دنيا فروخت

و  شرمی باالتر از اين كه انسان با خودبينی و خودخواهی و دنياطلبی و نفاقبی

جود شی به واندازی بين مسلمين، منطقه حيات خود را به روی بيگانگان باز كند؛ آتتفرقه

و  د تباركآورد كه عالوه بر هالكت خود، هستی ديگران را هم به باد فناء دهد؟! خداون

ی ين گناهاندازی كند كه اتعالی ممكن است هرگناهی را بيامرزد، مگر كسی را كه تفرقه

 است نابخشودنی.

از جمله عالئم تولد اصلی، ظهور نور استقامت در وجود سالك الهی است. 

ن ن كه بداستقامت از ابعاد سازندة روانی بوده و به منزله روح حاالت سالك است. چنا

دف هروح را توان پايداری نيست، بدون ظرفيت و استقامت هم موفقيت و وصول به بی

ه بقرآن مجيد همه را دعوت و توصيه  نهايی ممكن نيست. خدای تبارك و تعالی در

 «.َفاْسَتقيُموا ِاَلْيهِ »فرمايد استقامت می

ه باستقامت، معلول رعايت اعتدال است و بدون آن موفقيت حاصل نشده منتهی 

شود ولی گردد. در استقامت، نيروهای پايه به يك جهت متمركز و مستقيم میانحراف می

به همة  و بايد تواند چنان كه شايدگردد و انسان نمیمی در اثر تمايل، نيروها و قوا تجزيه

وظايف، به خصوص به وظايف و تكاليف اجتماعی خود عالم و عامل گردد. در 

تر است. اجتماعی بشری هرچه تعداد صاحبان استقامت بيشتر، موفقيت هم زيادتر و عالی

 د.يم گردتمركز و مستقاز اينرو بايد نيروهای مقاومت فرد و جامعه به يك جهت اساسی م

تواند جميع قوای فردی و اجتماعی بشر را تنها جهت و محور اصيلی كه می

ود را خاز حق  متمركز و مستقيم گرداند، عبارت از خالق متعال. اگر اهل ايمان با استمداد

ی است. آمادة استقامت قلبی كنند، از ناحيه اعلی ضمانت تحقق آن شده و پيروزی حتم

 ت و مغلوبيت، عزت و ذلت همه به دست اوست.زيرا غالبي

 ان ة مسلماناند كه برای جلوگيری از غلبدشمنان دين به درستی اين نكته را دريافته
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 موده و آنو پيروزی آنان، بايد در تمركز قوای مقاومت آنان بر حول محور حق، رخنه ن 

 را متمايل كنند تا قوايشان تجزيه و تضعيف گردد.

 ايد قوایتبة اول متضمن كمال توجه به احكام و اوامر الهی است. باستقامت در مر

 لكلهی، ساامقاومت متوجه و متمركز به فرامين الهی شود. بدون وقوف به اوامر و احكام 

ه بتواند استقامت را كيفيت و كميت حركات ظاهری و باطنی را ندانسته و در نتيجه نمی

. در مت متضمن كمال عدم توجه به غير استمقام تحقق رساند. در مرتبة دوم، استقا

پذير مكاناشود و با آن تفرق قوا استقامت توجه و گرايش دل به اغيار، قوا پراكنده می

 نيست.

كمال استقامت بعد از طی مراحل مذكور در عدم طلب آن است. زيرا وقتی 

و  استقامت به حد اعلی رسيد، خدای تبارك و تعالی خود متضمن چنان نوری است

 ماند. ديگر محلی برای طلب استقامت و پيروزی و يا حتی رؤيت آن باقی نمی

 ناحيه خدا يعنی توفيق من جز از« َو ما َتوفيقی ِااّل ِباهلِل»فرمود  )ع(حضرت شعيب

آن  نيست. تالوت ظاهر اين آيت، همگان را ميسر است ولی در باطن و حقيقت، بيان

ا َو م»د ود برسد تا در آن مقام با تمام وجود گويآسان نيست. سالك بايد به مقام شه

قی و نور عنای حقيم، و اين منوط به طی مراحل استقامت اختياری است تا «َتوفيقی ِااّل ِباهللِ 

 الهی آن در او متجلی گردد.

و را اكسی كه به مقام شهود نرسيده و نور معنوی استقامت در او متجلی نشده، 

ورت وفيق الهی زند؛ كالم او هنوز از پشت صدها حجاب صوار دم از تنرسد كه شعيب

 گيرد، و چه فرق عظيمی است ما بين ايندو.می

د، خواهد اين خلعت پيروزی را بر تن كنكسی كه خواهان تولد اصلی است و می

آن با  هايی دارد كه طیها و تپهها، درهبايد بداند كه مراحل و منازل اين راه، ناهمواری

آن  يش مقدور نيست. سواری در ره هموار مستلزم رياضت نيست، مردانگیرفاه و آسا

 است كه در شب تاريك از ره باريك به سوی دوست حركت كنی.

قرار  هركسی را خواستند به بوستان محبت برند، اول سر او را گوی چوگان بليت

س بوت ملبندادند تا بوی محبت به مشام او رسد. وقتی سفرای الهی را خواستند به لباس 

 ه شوند.تا پخت سازند و به مقام رسالت و مكالمت برند، اول آنان را در بوتة بال بگداختند

قابل مسالكی كه خود را آمادة طی مراحل طريق حق كرده، بايد ظرفيت بزرگی در 

 بـهه ـن حكمتيه بايد با داليل منطقيه و براهيـد؛ از جملـمشكالت و ناماليمات داشته باش
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 و دشمنان پاسخ دهد و از حمالت آنان باكی نداشته باشد. مخالفين 

ظرفيت، عامل نيرومندی برای پيروزی بر خصم است و فقدان آن، علت مهمی 

 ه پيچ وبهای روزگار را گشته و برای گريز و خالی كردن سنگر است. بايد فراز و نشيب

 خم آنها آشنا شود تا بر معرفتش افزوده گردد.

و  ين و اهل دنيا وجود دارند، لكن مردان الهی به حركاتدر هر عصری منافق

گان سدهند و از عوعو صداها و جنب و جوش آنان اهميت نداده به راه خود ادامه می

بته سيرند؛ المزنند، سگان اين آنان كه به اهل حق تهمت و افترا میاين مسير باكی ندارند. 

 !عمولی تشبيه كنيمبسی جای استغفار است كه اين سگان را به سگان م

اوند ان كه خدای كاروانيان منزلگه كمال، به راه خود ادامه دهيد كه شما موفقيد، چن

دا حق است و خش كه وعدة بردبار با«: َفاْصِبْر ِانَّ َوْعَداهلِل َحقٌّ »متعال به حبيب خود فرمايد 

 آنان كه يقين ندارند، ترا مضطرب نسازند.

بر  ی تقوی و يقين قدم گذاشته و حقيقت را درمردان الهی كه به مرحلة اعال

آرايی نمايد، ن صفاند، چنان نور الهی آنها را فرا گرفته كه اگر تمام دنيا در مقابلشاگرفته

ن باكی ندارند. بلكه به قدری صاحب عظمت روحی هستند كه دلشان بر جهالت ايشا

در  كنند و ا و زمين را مشاهدههوار ملكوت آسمانتوانند ابراهيمسوزد. چنين افراد میمی

 فضای عالم الهوت و ملكوت به پرواز آيند.

 
وايق عسالك چون به توفيق الهی در مجاهدة كبری پيروز شود و از چنگ عاليق و 

ين اگردد. سالك در مادی برهد و عالم طبيعت را بدرود گويد، وارد عالم اسالم اعظم می

ناسوت  وای يافته، گرچه به ظاهر در عالم ملك لم طبيعت مرده و حيات تازهحال از عا

 نگرد و هرچيز او را روی آورد، بههای ملكوتی میاست ولی هر چيز را با صورت

 صورت ملكوتی مشاهده كند و بسی امور خفيه او را ظاهر شود.

ی ياری نكند كند، اگر عنايت الهاما سالك در اين حال آنچه از خود مشاهده می

گير او شود و كفر اعظم او را در برگيرد. به همين كفر ممكن است اعجاب و انانيت دامن

السالم از اين بت و كفر به و حضرت ابراهيم عليه« َالنَّْفُس ِهَی الصََّنُم اْلَاْكَبرُ »اشاره شده كه 

معلوم است «. َاْن َنْعُبَد اْلَاْصنامَ َواْجُنْبنی َو َبِنیَّ »خدا التجاء نموده كه او را از آن دور دارد 

كه پرستش حضرت ابراهيم بر اصنام مصنوعه غير متصور است و همچنين حضرت 
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ًَلّلُهمَّ ِاّنی َاُعوُذِبَك ِمَن ا»كند از اين بت و كفر به خدا پناه برده و عرض می )ص(رسول اكرم

ی خود نموده و اذعان به عجز و پس سالك بايد تصديق و اذعان به نيست«. الشِّْرِك اْلَخِفیِّ 

 گير او نشود و به اسالم اعظم موفق آيد.مملوكيت خود نمايد تا كفر اعظم دامن

باشد. در عاليتر از اسالم اعظم، ايمان اعظم است و آن شدت ظهور اسالم اعظم می

ئم و در انفسيه بر او قااين حال سالك از عالم ملكوت ارتحال نموده و قيامت كبرای 

 م ملكوت، به معاينات عالم جبروت فائز آيد.لاهدة عمشا

ر اعظم آری وقت آن است كه سالك صعود بر عوالم عاليه الحقه كند. از اينجا سف

گردد. یگردد كه از عالم نفس و روح گذشته و وارد عالم جبروت و الهوت ماو آغاز می

نماست، و جام دوست در اين مقام او در رديف عارفان كامل است، عارفی كه دلش آئينه

د عالم باشد. چنين عارفی، وجوگر است، جمال معشوق میآنچه در اين آئينه صافی جلوه

 بيند.را در وجود خدا می

برند اما می بينند، هنوز از اثر پی به مؤثرافرادی كه وجود حق را در وجود عالم می

علوالت مبرد، اينك ه علت پی میبيند. اگر قباًل از معلول بعارف كامل، آثار را در مؤثر می

اصل كند. اگر در قبل از استدالل به وجود چيزی علم حرا در علت الهی مشاهده می

 است نه كرد، اينك از استدالل گذشته و علم او از سنخ ديدن است نه دانستن، يقينمی

ه رده بك جويی كه پشت به گنجاند مانند گنجاند، ناقصبرهان. آنان كه در برهان مانده

سی است گردد؛ يا مانند كجوانب و اطراف رود، كه هرچه پيش رود از مراد خود دور می

 كه در صحرای وسيعی، شمعی به دست گرفته و در جستجوی شمس باشد!

ا وارد بعد از اين سالك بايد از وجود خود سفر كند و بالمره آن را رفض كند ت

ُخلی ادی َوادْ َفاْدُخلی فی ِعب»ز جهت دنيا عالم وجود مطلق گردد، و اشاره به اين است ا

« ُمْطَمِئنَّةُ لنَّْفُس الْ اَايَُّتَها  يا»آمده و « َفاْدُخلی فی ِعبادی»پس از « َواْدُخلی َجنَّتی»كه « َجنَّتی

طمينان اخطاب به نفسی است كه از جهاد اكبر فارغ شده و در عالم فتح و ظفر كه مقر 

وف به از وجود او باقی است كه غايت اضمحالل آن موق برد. ولی هنوزاست، به سر می

ْقَعِد فی مَ »جهاد اعظم است، ولی سالك در اين حال در مضمار مليك مقتدر جای دارد 

 «.ِصْدق  ِعْنَد َمليك  ُمْقَتِدر  

پس بايد سالك با اين وجود ضعيف خود نيز مجادله كند تا بالمّره او را ريشه كن 

توحيد مطلق قدم گذارد. چنين سالك از جهاد اعظم گذشته و به  سازد تا بتواند در بساط
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درآمده، از همه اجسام و ارواح و تعينات در گذشته و فانی « ِاّنا هلِل َو ِانا ِاَلْيِه راِجُعونَ »عالم 

 رود.بيرون می« ُكلُّ َنْفس  ذاِئَقُة اْلَمْوتِ »شده و از سلطه عالم 

لطفش  ت، كی صيد او توان كرد مگر اين كهجايی كه آشيانه سيمرغ را مكانی نيس

يد و رهنمون گردد و گمگشتگان وادی محبت و عاشقان جمال اليزالی را به وادی توح

 فناء رهبری نمايد.

ای. اكنون ای به ديدگان ظاهر ديدهای سالك طريق حق! بدان تاكنون هرچه ديده

البی اين است كه هر طاولی اين است كه چشم ظاهر را فروبندی چه، رسم مكتب الهی 

 كه بدان قدم نهد، ديدگان ظاهر را فرو بندد كه گذشتگان نيز چنين كردند.

يدگان دآری ای طالب حق و حقيقت، ديدگان ظاهر فرو بند و ديدگان دل بگشا. با 

م ر آن بزدل به آن جايگاه مقدس، به محبوبين درگاه حق بنگر، صورت ملكوتی آنان را د

دگان لبته صور ملكوتی ماوراء صور مادی است و مسلم كه با ديمقدس مشاهده نما. ا

رتی حق را خواهی ديد. صوقلب پاك، صورت ملكوتی فداكاران و از جان گذشتگان راه

م ن و مقاكه خداوند تبارك و تعالی فرمود: آدم را به صورت خويش آفريدم و نيز در شأ

 «.ِمْن َاْمِر َرّبی»يا « ِمْن ُروحی»او فرمايد 

را  ی سالك طريق حق! گوش فرادار و به گوش دل، تالوت آياتی از قرآن مجيدا

«.  َرّبیُح ِمْن َاْمِرِل الرُّوَيْسَئُلوَنَك َعِن الرُّوِح قُ »كه از لسان هاتف غيبی جاری است، بشنو كه 

الم عل متعلق به و صورت حق، در اص« ِمْن َاْمِر َرّبی»و « ِمْن ُروحی»لكن بايد بدانی كه 

طالعه عالم م اكی نيست. از اين عالم درگذر و وارد عالم ملكوتی شو. اين كالم را در آنخ

 كن تا دريابی كه معانی آن، ماوراء معانی عالم خاكی است.

م سالكا ! موقعی كه از اين حروف و كالم عالم خاكی در گذشتی و وارد عال

 وتی نيزلم ملكوتی و الهملكوتی شدی و آنجا را مشاهده كردی، بر توست كه از اين عا

شود. لكن بر توست یم« ِمْن َاْمِر َرّبی»نيز تبديل به اسم « ِمْن ُروحی»درگذری تا ببينی كه 

الكين سهايی است برای كه از اين عالم اسماء هم درگذری و بدانی كه اسماء نيز دام

 طی كنی بايداند. اين مراحل را طريق حق و بيشتر دانشمندان در اين مرحله متوقف شده

آن  خود در و به مسّمی رسی و با ديدگان دل آن مسّمی را ببينی و باز بايد تالش كنی و

 مسّمی مستهلك گردی.
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لی . روح را نيز تجتجلی عبارت است از ظهورنور ذات و صفات الوهيت حق تعالی

لی در باشد، گرچه اين مقام بعد از طی مراحلی به نظر خاص پروردگار صورت گيرد، و

ه كندارند اين تجلی ممكن است بعضی سالكان را غلط افتد. در اين مقام مغرور شوند و پ

ز ا. بايد تجلی حق يافتند و به كمال مقصد و مقصود رسيدند و ذوق مشارب مردان يافتند

 ت نهند،ام نفس و شيطان بيرون آيند و روی به صراط مستقيم كه جادة متابعت اساين د

ْن مِ ُبُيوَت َوْأُتوا الْ »دست در دامن عارفی زنند كه ايشان را به مقصد و مقصود رساند 

 «.َاْبواِبها

ای مشاهدات به وسيله رؤيا باشد و برخی در تجلی روحانی ممكن است پاره

كه  ت و بساما اين تجلی فاقد توان الزم برای نيل به مقصود اسحقايق از آن كشف شود، ا

 های شيطانی و غير رحمانی نباشد.قادر به طرد دخالت

فرق تجلی روحانی و تجلی ربانی آن است كه تجلی روحانی، وصمت حدوث 

بشری  دارد و آن را قوت افناء نتواند بود. اگرچه در وقت ظهور، ازالت ظلمت صفات

در  اء نتواند و چون تجلی در حجاب شود، آن صفات معاودت كند. ولیكند، ولی افن

 ْل جاءَ قُ َو »تجلی حق، اين آفت نتواند بود زيرا از لوازم تجلی حق، زهوق باطل است 

 «.اْلَحقُّ َو َزَهَق اْلباِطُل ِانَّ اْلباِطَل كاَن َزُهوقًا

 از شوائب شكديگر اين كه از حصول تجلی روحی، طمأنينة دل پديد نيايد و 

ارف خالصی نيابد و آرامش دل حاصل نشود، ولی تجلی حق به خالف و ضد اين بود. ع

رچه در گچون در جرگة مخَلصين قدم گذارد، وساوس شيطانی را در او اثری نباشد. لذا 

 باشد زيرا اوتجلی حق نيز امكان مداخالت شيطانی هست، ولی در عارف الهی مؤثر نمی

 ای است.ناحيهداند كه از چه می

رد ديگر از تجلی روحی، پندار و غرور پديد آيد و عجب و هستی بيفزايد و د

 زد و ـيق، اين جمله برخـی حـود. ولی در تجلـطلب، نقصان پذيرد و خوف و نياز كم ش

 هستی به نيستی مبدل گردد و درد طلب بيفزايد و تشنگی زيادت گردد.

 مشوقی  وادة صواب ـه جـطنًا دليلی باشد بتجلی حق، طالبان و مريدان صادق را با

د كمال حباشد به مرجع و معاد. چون آئينه دل از زنگ صور غير صقالت يابد و صفا به 

َك ذلِ »رسد، مشروقة آفتاب جمال حضرت احديت گردد و مرآت تمام نمای دوست شود 

 طا فرمايد. عد به او ن گرداين است فضل خدا، هركه خواستار آ«: َفْضُل اهلِل ُيْؤتيِه َمْن َيشاءُ 



  184                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

 .تجلی حق ناگاه آيد ولی بر دل آگاه آيد

حقيقت كشف، رفع حجاب چيزی است بر وجهی كه صاحب كشف آن چيز را 

ا از رنی حجاب يع« َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَئكَ »كرد، چنان كه ادراك كند كه قباًل ادراك نمی

 ديدی.پيش نظر تو برداشتيم، ديدی آنچه را كه قباًل نمی

ی در رفع حجاب، اول ديدة عقل گشاده گردد و سالك به قدر رفع حجاب و صفا

ين اكند و اين را كشف نظری و عقلی نامند، ولی عقلی، معانی معقوالت را درك می

ر دحكماء  كشف قابل اعتماد نيست زيرا آنچه در نظر آيد در قدم نايد. بيشتر فالسفه و

كات و به مقصد حقيقی پنداشتند و انكار ساير مدِراين مقام ماندند و آن را وصول 

 د.مدَركات نمودند، ايشان در تيه ضاللت گم گشتند و مردم را نيز گمراه نمودن

كاشفة مچون از مقام معقوالت گذر كرد، كشف قلبی او را پديد آيد و بعد از آن 

ر ددد. روحی ظاهر گردد، سپس مكاشفة سّری، و بعد از آن مكاشفة اخفی پديدار گر

ء قل عقالمكاشفة اخفی عبارات و اشارات از بيان آن قاصر، علم علماء، فهم حكماء و ع

 از ادراك اين مقام عاجزند.

، خدای تعالی را دوگونه تجلی است: جاللی و جمالی. اما آن كه جاللی است

 ه جاللیُمحِرق است نه ُمشِرق، و آن كه جمالی است، مشرق است نه محرق. و نيز آن ك

 ست ُمفنی و ُمميت است و آن كه جمالی است، مبقی و محيی.ا

كه  تجلی جمالی به نسبت ظهور ذات، اقتضای اوصاف متعددة متنوعه كند، چنان

َلُه َدّكًا ْلَجَبِل َجعَ بُُّه لِ َفَلّما َتَجّلی رَ »اگر به صفت ربوبيت تجلی كند، چنان بود كه بر كوه بود 

عقه صه از اين تجلی، تدكدك و نصيب حضرت موسی، نصيب كو« َو َخرَّ ُموسی َصِعقًا

وه كبود. چون خدای تعالی به ربوبيت تجلی كرد، كوه و حضرت موسی بماند، اگرچه 

 هوش گرديد، لكن صفت ربوبيت پرورنده و دارندةپاره پاره شد و حضرت موسی بی

 آنان بود كه باقی ماندند.

 ْن ْمناُه مِ َو َعلَّ »رت خضر را بود ان بود كه حضـد چنـه صفت عالمی تجلی كنـاگر ب

رت نان كه حضواسطه، كشف گردد چكه علم لدنی پديد آيد و حقايق علوم بی« َلُدّنا ِعْلمًا

 «.َو َعلََّم آَدَم اْلَاْسماَء ُكلَّها»آدم را بود 

اگر به صفت سميعی تجلی كند، چنان بود كه حضرت سليمان را بود و صدای 

 «.ُكْمْت َنْمَلٌة يا َايَُّها النَّْمُل اْدُخُلوا َمساِكنَ قاَل»شنيد مورچه را می

  د، چنان بود كه حضرت خضر و حضرت الياس راـه صفات حيات تجلی كنـاگر ب
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رت موسی بود كه اكنون در حال حياتند. اگر به صفت كالم تجلی كند، چنان بود كه حض 

 نانيت انسانیتضای رفع ات بقاء تجلی كند، اقاگر به صف«. َو َكلََّم اهلُل ُموسی َتْكليمًا»را بود 

 «.ِبُتَيْمُحوا اهلُل ما َيشاُء َو ُيثْ »و ثبوت صفات ربانی كند 

 را بود كه جملگی هستی او به تاراج داد )ص(تجلی صفت الوهيت، حضرت محمد

اهلَل  ُيباِيُعونَ ما َك ِانَّ ِانَّ الَّذيَن ُيباِيُعوَن»وجود الوهيت، اثبات نمود  )ص(و عوض وجود محمديه

 «.َيُداهلِل َفْوَق َاْيديِهمْ 

ق حتوفيق درك اين تجليات بدون طی مراحل كماليه مجاهدات الهيه در طريق  

 پذير نيست.امكان

 
ست اهر موجودی اعم از اين كه در رديف اسماء ذات محسوب شود يا معنی، نور 

 ی باطنًاه اين اسماء و معانی متعدد است، ولو در هر نوری جمال حق نمايان است. گرچ

ا راز نور واحد يا از نوراالنوار ساطع است و همگی يك كمال و جمال و يك عكس 

يدن و دهند. اين انوار كه مراتب مرآت جمال و كمال و قدرت حقند، از درخشنشان می

اهلل در ماسوی ده كلاند. اين انوار كه جوهر و چكياشراق نور ازلی و نوراالنوار پديد آمده

شود و می يدهآن نمايان است، از لحاظ باطن به نام نور اول يا عقل اول يا نور قاهر نام

 اند.تمام موجودات ساية اين نور محض بوده و از آن نور قاهر كسب نور كرده

ور عالی ننمايد. نور سافل گاهی به تدريج از هر نور عالی، نور سافل را روشن می

ابش تراق يا كند كه بدان اشگردد و گاهی نور عالی، آنًا نور سافل را روشن میكامياب می

 آنی گويند.

تر از الینمايد، نور سافل نيز نور عطور كه نور عالی، نور سافل را روشن میهمان

دم عر صورت نمايد. البته اين  اشراق و اين مشاهده دخود يا انوار قاهره را مشاهده می

نوار نوراال ونورقاهره  گيرد. نور سافل به شرط فقدان موانع به نورعالی ویموانع انجام م

افل رساند، و نور عالی به نسبت عدم موانع به نور سنور ازلی، محبت و عشق می و

 كند.اشراق می

يات د در ماديابی و موفقيت، تقيمانعی از موانع بلكه مانعی كلی از دستيابی به فيض

رفته و اوج گلی از خود و كالبد جسمانی آزاد گردد، شعور و ادراك ااست. انسان اگر به ك

 ه ـاست ك ايد. شعور و عقل، حس و ادراك مفاهيم مترادفـنمو تمام انوار را مشاهده می
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 شود:در سه وجه كمال مطالعه می 

رگان ـ شعور ناخودآگاه يا عقل مذموم يا ادراك حسی، مخصوص اّمارگان و آوا1

 اند.ار تربيت مكتب الهی را با ديدگان دل مشاهده نكردهكه اثری از آث

مگان ـ شعور خودآگاه يا عقل جزئی يا عقل فرشی يا ادراك عمقی، مخصوص لّوا2

 و پختگان.

 وصـ شعور ابر آگاه يا عقل كلی يا ادراك و احساس برتر عقل و حواس، مخص3

 عارفان و سوختگان.

، خاصه عنايت حضرت )ع(ومينسالك عارف به ياری حق و توجه حضرات معص

ا عقل شعور ي تواند به آخرين مرتبه و مرحلهموالی زمان و تعاليم عاليه رهبران الهی، می

 ت است ازمشاهده عبارابر آگاه قدم گذارد و انوار الهی را مشاهده نمايد. در حقيقت، 

 مشاهده وقعی البته اين نور وا سفر نفس ناطقه به عالم الهوت و ارتباط با عوالم غيبی.

 ارتی ازكمال فيض در تزكيه نفس، تربيت نفس ناطقه، وارستن از قيد ماديات، و به عب

ر دخود بريدن و به مبدأ پيوستن است. ايشان كسانی هستند كه جمال و كمال خدا 

 «َفُهَو َعلی ُنور  ِمْن َربِِّه»دلشان متجلی است 

شهادت.  ونور زبان، اقرار است نور بر سه قسم است: نور زبان، نور تن، نور دل. 

ند نور تن، عبادت است و طاعت. نور دل، شوق است و محبت. نور زبان به جنت رسا

اَنْت َلُهْم كالّصاِلحاِت   َعِمُلواِانَّ الَّذيَن آَمُنوا وَ »نور تن به فردوس رساند «. ِبما قاُلوا َجّنات  »

 «.ها ناِظَرٌةَرٌة ِالی َربِّ ِئذ  ناِضُوُجوٌه َيْومَ »ست رساند نور دل به لقاء دو«. ًًَجّناُت اْلِفْرَدوِس ُنُزال

ورد مكسی كه دارای نور دل شود، وی را سه خلعت دهند: مهابت، محبت، ارادت. 

ين كه بدون ا تعظيم و تكريم مردم شود بدون اين كه از او بيم داشته باشند. او را جويند

سانی كباشد.  ند بدون اين كه در ميان، سببیای داشته باشند. او را دوست داربا او رابطه

 تی اسـانكه دارای اين سه نور هستند، نور قرب در دلشان تابان است. شقاوت از آن كس

 بهره شوند.كه از اين نورها بی

شود، يده مینوری از انوار مهمة نور ازلی كه نور اول يا عقل اول يا نور قاهر نام

ر حق ی، انوام انوار باالتر است. كتب سماوی، كالم الهعبارت است از كالم حق كه از تما

ما ااست و هر نور سايه نور قبلی است. قرآن مجيد گرچه آخرين كتب آسمانی است، 

 چنين نيست كه سايه نور قبلی يعنی تورات باشد و از آن استضائه نمايد.

 است. ـهی در حقيقت اولين آنـی است، ولـاهرًا آخرين كتاب آسمانـد ظـقرآن مجي
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است.  خاتم االنبياء است ولی در معنی اول انبياء )ص(طور كه حضرت رسول اكرمهمان 

جميع  و همة ماسوی اهلل وانوار است و ساير موجودات  نور اين بزرگوار سرآمد همه

 مقدسات و انوار، سايه اين نور محض است.

حواس هركس به محض استماع آيات مقدس قرآن، به نسبت استعداد و قدرت 

ن شود. حواس ظاهری به نسبت كيفيت قدرتشاياب میظاهری و باطنی خود از آن فيض

ه از كشود، و قوای باطنی از باطن كالم از ظواهر قرآن و صوت و كالم برخوردار می

 حت لوایتگيرند. طالبان و مشتاقان انوار معنوی فقط در انوار قاهرة حق است، فيض می

و  د موفق به اشراق يعنی تابش آنی در نفس ناطقه شوندتواننمقدس قرآن مجيد می

 مراحل عشق و كمال را طی نمايند.

ه عشق را بايد از استاد عشق و از كتاب مقدس آسمانی تعليم گرفت، چنان ك

نيتی است زرگوار، و تهتی است بو اين بشار« َلَقْد َاْنَزْلنا ِاَلْيُكْم ِكتابًا فيِه ِذْكُرُكمْ »فرمايد می

تظار ر در انار اهل قرآن را. عرصة قيامت در انتظار اهل قرآن است. اقداح شراب كوثمهرو

ر اهل لبان اهل قرآن است. از همة اينها باالتر ذات صمدی و صفات سرمدی در انتظا

 ق لفظ وقرآن است. مراد از اهل قرآن، تحقق نور معانی و تجريد و تفريد است نه تحق

 د.خواهد شه مقام تحقق نرسد، انسان از قرآن برخوردار نتجويد. تا نور معانی در دل ب

از  ای سالك! بارگاه رحمت را معارف بسيار فرا گرفته, عزت از يمين، جاللت

ين يسار، قهر و كبريا و عظمت در ساحت آن، كه هركسی را قصد وصال او نباشد. ا

 ور كائنات كند؛ آن حبيبی كه سرو )ص(دولت كسی را سزاست كه اقتدا به حبيب خدا

 مقتدای انس و جن است.

یَّ َانَُّه ِحَی ِالَ ُقْل ُاو»آن مهتر عالم باالی منبر رفت، عدة كثيری حضور داشتند فرمود 

قم مهتری و راشيد كه بای مستمعان، ای مجتمعان! بدانيد و آگاه «: اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن اْلِجنِّ

ل عالم ردند. ما را به پيامبری كبهتری بر ما كشيدند و سيادت رسوالن به نام ما ك

كديگر يای از اجانن كه حضور داشتند به فرستادند، انس و جن بر شرع ما كردند. عده

ست اگفتند خاموش باشيد و حرمت اين سيد كاينات به جای آوريد. اين همان مهتری 

ان م، و آسكه خاك پای او مقربين آسمان را طوطيا گشت. قواعد اسالم به بيان او ممّهد

ن به آنا وايمان به اشارت او مشّيد گشت. ايشان به سوی قبايل و عشاير خويش برگشتند 

حت آن در الغت و مالبما قرآن را شنيديم و در فصاحت و « ِاّنا َسِمْعنا ُقْرآنًا َعَجبًا»گفتند 

 عجب شديم.
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قرآن چراغ دل است, راه سعادت و منهاج كرامت است، از طرف خدای صاحب 

واطر خ، اكثر كه افهام و اوهام و عقول بدان نرسد. از دور آدم تا انقراض عالم جالل است

ز كنند تا برنشانی او عقول و اوهام و افهام در دريای صفات سرمدی او غوص می

آيد. الهی های صفات او مطلع گردند، هر زمان و هرلحظه حيرتی نو پديد مینشان

 َعّما ُسْبحاَن اهللِ »خود چنانی كه تويی  وّصاف هرگز وصف تو نتواند، تو در صفات

 «.َيِصُفونَ 

و  تواند خود را به مقام شهود رساندآری سالك در اثر كمال تزكيه نفس، می

، ديگر حقيقت محض را مشاهده نمايد. وقتی كه به توفيق الهی به اين مقام واصل گشت

ء است؛ حضور همان شیبرای او برهانی نياز نيست، چه باالترين دليل برای اثبات شیء 

 با حضور شیء، خواستن دليل غير معقول است.

ايی را اما زمانی ممكن است آن شیء يا مدلول در حضور ما باشد، لكن ما آن بين

ا رباطنی  نداشته باشيم كه در پيش خود، آن مدلول را مشاهده كنيم و آن شیء ظاهری يا

 ببينم!

 يقين، ای منشور دوستی، ای صيقل آئينهای خدا، ای عنوان نامة آشنايی، ای طغرای 

الة ه اين نها. بر سر كوی يافت نالة واجدان تو، ترا بها و غارت كنندة جانربايندة دل

 واجدانت بر همة ما نظر خاصی بفرما.

ت بر ما ای خدايی كه در قعر دريای محبت، غوص شيفتگان تو. ترا به اين شيفتگان

 يدان بالمدر معركة معارف فداكاری عاشقان تو، در  رحم كن، ما را بيامرز. ای خدا كه

مة ما تاختن سوختگان تو. الهی الهی! توفيق توبة نصوح و كمال تزكيه و تقوی بر ه

ام م به مقهكرامت فرما. الهی مراتب بصيرت دل ما را به حد اعلی رسان، بگذار الهی ما 

ْلَمْدُلوِل اُصوِل ِاَلی ْعَد اْلُوَلُب الدَّليِل بَ َط»اند نياز گرديم، كه فرمودهشهود رسيم تا از برهان بی

 مطالبه دليل پس از وصول به مدلول نامعقول است.« َقبيٌح
  

چنان كه اشاره شد، علت غايی سمع و بصر و قلب، ادراك و مشاهدة حق است. 

مام معنی آن را لذا هريك از حواس ظاهريه و باطنيه انسان وظايفی دارد كه بايد به ت

تواند انجام دهد وگرنه در پيشگاه الهی مسؤول است. وقتی حسی از حواس ظاهری می

به درستی انجام وظيفه كند كه مراتب سالمت آن و مراتب سالمت عقل باطنيه انسان در 

حد كمال باشد و ااّل در انجام وظايف قصور خواهد كرد. بر سالك است كه مراتب 
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عقل باطنی خود را به حد كمال رساند تا بتواند وظايف  سالمت حواس ظاهری و

 ظاهريه خويش را كه جدا از وظايف باطنيه نيست، انجام دهد.

وط به هريك از حواس باطنيه را نيز وظايفی است كه انجام وظيفه كماليه آن من

گرنه برخورداری از مراتب سالمت كامل و تحت فرمان عقل باطنيه كامله بودن است و

 به انجام آنها نشده در پيشگاه احديت مسؤول است.قادر 

 وظيفة حس سامعه شنيدن اصوات ظاهريه است، ولی وقتی تحت فرمان عقل

 مطلوب وباطنيه كامله قرار گيرد، بنا به امر آن ممكن است از شنيدن بعضی اصوات نا

 ممنوعه خودداری كند يا برای شنيدن برخی اصوات بشتابد.

ريه، ز شنيدن اصوات باطنيه است. همانند قوة سامعه ظاهوظيفه سمع باطنيه ني

 ای اصوات باطنینيروی سامعه باطنيه نيز بايد از اصوات رحمانی استقبال و از پاره

 اجتناب كند.

ن رسد و اصوات باطنی به سمع دل. چنااصوات ظاهريه هرآنی به سمع ظاهر می

نی وجود دارد، اصوات باط كه در بين صداهای ظاهری، صدای رحمانی و غير رحمانی

 رسد، بايد بانيز ممكن است رحمانی و يا غيررحمانی باشد. وقتی صدايی به سمع دل می

ست يا اتفكر و تدبر و خوض و غور الهی معلوم گردد كه از كدام ناحيه است؛ رحمانی 

سد، رغير رحمانی و يا ناشی از قوة وهم و تصور است؟ بسا صداهايی كه به سمع دل 

 پس از تحقيق و بررسی معلوم گردد كه توهمی بيش نيست.لكن 

ای رسد، بسی متفاوت با صداهدر محفل مقدس بزرگان، صدايی كه به سمع دل می

ن شبيه كند، لكن اوامر آديگر است. اين صدا، ندای رحمانی و آسمانی است كه امر می

و قطعی  اوامر و دستورات اصوات غيررحمانی نيست. دستوری است متقن و محكم

 بدون اين كه هيچ گونه خيال و توهمی در ميان باشد.

 نمود؟!  دة تخيل قلمدادـوهوم و زائيـتوان امری مه میـچنين دستور حقی را چگون

ه است. اين ندای درونی، فرمانی است كه در اطاعت آن، نجات و سعادت جاودانی نهفت

سی وم بود. اما اين صدا بهدف بود، امری موهمعنی و بیهرگاه اين صدا و ندا بی

  وو سر  التـه است و غيرقابل حمل بر تخيـدانـردمنـانه و خـواهـيرخـخيرانديشانه، خ

 هدف.معنی و بیصداهای موهوم و بی

رسد و اتصااًل ما را به سوی شهود باطنيه و آری ندای حق دائمًا به گوش دل می

و مجاهدت، به شرط تقوی و  كند، اما به شرط رياضتمشاهدة جمال ازليه دعوت می
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اتحاد و اتفاق، به شرط تحمل درد و رنج و بال. بدون استقبال از اين امور، اين منصب 

عاليه نصيب كسی نگردد. از اينرو طالب حقيقت بايد در حد كمال خود را برای رياضات 

ده و مجاهدات رحمانی، تقوی و تزكيه نفس، اتحاد و اتفاق، تحمل درد و رنج و بال آما

 نمايد.

چه شهود باطنيه چگونه شهودی است؟ تعريف شهود باطنيه امر آسانی نيست. هر

شری بدر اين باره گفته شود نارسا است، زيرا با مقياس الفاظ و عبارات و كلمات 

 توان اين حقيقت را توصيف نمود.نمی

 اطنيهد بشهوتوان شناخت. حقيقت يا باطن هرچيز را تنها به وسيله شهود باطنيه می

بيانات  تر از آن است كه با عبارات و كلمات وتر و اصيليا مشاهدة باطنی، برتر، روشن

 .بشری به مقام وصف درآيد

قت و . كسی كه طالب رسيدن به حقيپايه و اساس بقاء زندگی به شهود باطنيه است

تبة مر ه دركماالت است، بايد از مرتبه استدالل بگذرد و به مرتبة شهود گام نهد. آن ك

 ده است.استدالل باقيمانده عارف نيست، او ناقص بوده و هنوز به مقصد و مقصود نرسي

ز ابرند، او عارف كامل مراحل استدالل را طی كرده، اگر ديگران از اثر پی به مؤثر می

 برد.مؤثر پی به اثر می

، . چهالهی است، بايد به مرتبة شهود باطنی برسد كسی كه خواهان حيات طيبه و

ام ه در مقشهود و زندگی الزم و ملزوم يكديگرند و از يكديگر جدايی نپذيرند. سالكی ك

 بعديت از نعم باطنی و لطف و رحمت حق است، او در مقام مرگ و فناست.

شهود گوهر مقدسی است و زندگی بدون شهود، مرگ و فناست و شهود بدون 

ن همه مال به شهود است كه ايزندگی، قابل درك نيست. برخورداری از زندگی در حد ك

 شور و نوا در جهان قلوب افكنده است.
  وای باطنيه و ادراكات است. همچنان كه اصوات، درـشهود باطنيه، سرچشمه ق

. گيرديابد و اوج میيابد، ادراكات و قوای باطنيه از شهود باطنيه كمال میها انعكاس میكوه

ها ترصة روح و ضمير انسانی، به محروميشهود پاسخگوی تمام نيازهای ماست و در ع

 د ـتواند كمال نرسيده نمیـه انسان به حـبخشد. مادام كو دردها تسكين می

 سازد.یها را آسان مترين درد و رنجی را بنمايد، اما شهود دردها و رنجتحمل كوچك 

 یور آندر پرتو شهود است كه سالك الهی سعادت جاودانی را بر لذايذ مادی و ام

 یتعالر كه بـذرا ندارد بلـدهد. در اين مرحله، شهود وضع آنی و گو زودگذر ترجيح می
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 روح و بر تكامل شخصيت آدمی نيز توجه و عنايت دارد.

يی ه آن بالسالكين طريق حق بايد خود را برای درد و رنج و بال آماده سازند، البت

ر اثر نيست مانند كسی كه دكه از ناحيه حق باشد. چه هر درد و رنج، بالی رحمانی 

به  ومعاصی مبتال به دردی شود. سالكی كه به تمام معنی مشغول انجام وظيفه است 

دردی گرفتار شده كه معلول علت رحمانی است، چنين دردی برای او نعمت عظمی 

 است.

ا شد، كه يخوشا به حال نيازمندان و دردمندانی كه درد آنها معلول علت رحمانی با

اند. هتال گشتحق در بوته بال بگدازند، و يا در اثر انجام وظيفه به آن درد مب به خواست

يث ها، اين نيازهای جبران نشده من حها و محروميتها اين رنجاين دردها و شكست

 المجموع، علت سعادت و موفقيت و تعالی روح و تكامل شخصيت آدمی است.

و  ام تسليمدا شكايت كنند بايد در مقاند، مباآنان كه به آالم رحمانی مبتال گشته

اندوه  د و زنگرضا باشند. اگر بنا بر اين بود كه به اندك درد و رنجی، رنجيده را دريابن

شد و چگونه اش بزدايند، چگونه تعالی روح و تكامل شخصيت آدمی تأمين میاز چهره

س بايد گشت؟! اكنون هركگنج فضيلت و معرفت بدون تحمل رنج و زحمت، ظاهر می

 ای از عهدة انجام وظايف برآمده است.بنگرد كه در چه مرتبه

 ها دل را جالها و حرماندهد، محروميتدرد و بال ضمير انسانی را صفا می

 يهوده وبدهد. بدون  تحمل آالم و ابتالئات، انتظار حصول جال و صفای الهی در دل می

 ان طريقآفرينند و قهرمانقهرمان می هااند: شكستمحال است. از اينرو بزرگان فرموده

انگيزند. ها نبوغ انسان را برمیاند. محروميتها را تحمل كردهها و ناكامیحق شكست

طلبی اند و راحتها را كليد موفقيت و كاميابی دانستهبزرگان درد و محروميت و شكست

 را مقدمة فالكت و بدبختی.

  بال مخصوص دوستان خداست. حضرتدر اخبار و احاديث چنين آمده كه درد و 

، او ای را كه دوست بداردفرمايد: خداوند تبارك و تعالی هر بندهمی )ع(موالی متقيان علی 

كاتی ن باب نگرداند. بزرگان، كامالن و واصالن هريك به نحوی و بيانی در ايرا مبتال می

ز ات مراد قامات، نايافاند از جمله: عارف را هفتاد مقام است و مقامی از مرا فرموده

دس ارگاه قاند: اگر درد و رنج و بال نبودی، به بمرادات اين جهان است. و نيز فرموده

 الهی راه ننمودی.

 ه ـكنند، اين است كده میـاهـی ملكوت اعلی و جمال الهی را مشـردان الهـآری م
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ام. و ام، نپرستيدهه نديدهخدايی را ك« َلْم َاْعُبْد َرّبًا َلْم َاَرهُ »فرمايد حضرت موالی متقيان می

كنار  ها از پيش ديدگانمردهپاگر «: ُكِشَف اْلِغطاُء َما اْزَدُت َيقينًا َلْو»فرمايد نيز آن بزرگوار می

 گردد.رود، چيزی بر يقين من افزوده نمی

فرسا را روز هرگونه زحمات طاقتاهل حق دارای يقين الهی هستند، لذا شبانه

ها شوند. در برابر تحمل هر زحمت و مشقتی، سرور خاصی در كانون دل آنمتحمل می

ا در آنه گر است، زيرا پرده از قبال ديدگان دل آنها برطرف شده و حجابات ظاهریجلوه

ه مدام ای زير دست نقاش عوامل طبيعی نشده، بلكاثر است. چنين مردان الهی، لوحهبی

د و كنند؛ نقش و حركتی نامحدوها ترسيم مینقش مشيت الهی را روی طبيعت و انسان

 اليتناهی.

ود و حركت عارفان الهی ولو ظاهرًا از لحاظ كميت و كيفيت در رديف امور محد

ت، اهی نيسرگذرا باشد، لكن باطنًا حركتی وسيع و اليتناهی است كه كّم و كيف را بدان 

 چه به صورت كالم باشد و چه به صورت ساير امور و موضوعات.

چه تنها  حركتی كه باطنًا فاقد محدوديت باشد، مسلمًا متصل به حركت الهيه است.

 وی آثار حركات الهيه است كه هم خود و هم آثارش غير محدود و اليتناهی است. ارزياب

رسی و نتايج چنين حركتی ماورای توان موازين بشری است و استعمال آنها در اين بر

ر نه حقيقت، و نهايتًا اشاره و اجمالی است بسنجش، به طريق عرف و مجاز است 

 تفصيل.

. خوشا به حال سالك عارفی كه به توفيق الهی از او حركات الهی ظاهر شود

حصول چنين نعم عظمی بمانند همة نعم الهيه از جانب خالق احديت است. گرچه 

 آنها،ل مسبب االسباب اوست و امكان دارد كه وسايل متعدد باشد، لكن يگانه علت حصو

 وجود با بركت و مقدس راهنمای واصل است.

  ه وصولـاهلل كبا ارشاد و هدايت راهنمای واصل، سالك به هدف اصلی در سير ِاَلی

اليقين عالم علماز  پيش  اهللُ ال ِالَه ِاالَّ  گفتن رسد.است، می اليقينيا حق ِالَه ِاالَّ اهلُل المقام  به

ام ت مققرساند. در حقياليقين باز انسان را به وصال نمینسودی ندهد. توقف در عالم عي

 . اهلُللَه ِاالَّال اِ اليقين است كه عارفی در آن مقام بگويد ، مقام حقال ِالَه ِاالَّ اهلُل

ت. ای سالك طريق حق در مقام علم اليقين توقف مكن كه آن عالم استدالل اس

ا به ا خود ر. بايد اين مراحل را طی كنی ترساندتنها استدالل ترا به مقصد و مقصود نمی

 ا و وقف منمتاليقين كه همانا عالم استدراك است برسانی. در عالم استدراك نيز عالم عين
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 ريابی.را دهلُل اال ِالَه ِاالَّ توانی آن خويشتن را به عالم حقيقت برسان، در اين حال می

، اليقين مطالعت استعلم اليقين.اليقين استدالل است، و حقيقت، حقپس علم

اليقين از اليقين از سماع خيزد، عيناليقين مشاهدت. علماليقين مكاشفت است، حقعين

 اليقين از عيان خيزد.الهام، حق

ز اعلم اليقين سبب شناختن است، عين اليقين رهايی از همان سبب است و يا 

 .«َه ِاالَّ اهللُ ُه ال ِالَفاْعَلْم َانَّ»سبب باز رستن است، حق اليقين كمال آزادی از انتظار است 

دهم كه یخوشا بر حال شما ای محبوبين درگاه الهی، ای اولياء خدا، من شهادت م 

ق را حشما به توفيق حق به همه وظايف و تكاليف الهی خود عمل كرديد. مراحل طريق 

رجة كمال دپيموديد، در هر مرحله بر يقين شما افزوده گشت، در عبادت و طاعت به 

ی در اليقين نائل شديد و نور آن در حد اعلاخالص رسيديد تا سرانجام به مقام حق

َت الصَّلوَة َلَة َو َاَقْم الرِّساَاْشَهُد َانََّك َقْد َبلَّْغتَ »وجود مقدستان متجلی شد و به وصال رسيديد 

 «.قينُ ْخِلصًا َحّتی َاتيَك اْليَ مُ َبْدَت اهلَل ِر َو عَ اْلُمْنَكَو آَتْيَت الزَّكوَة َو َاَمْرَت ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْيَت َعِن 

ثر ادهم كه حصول اين مقامات قطعًا در ای محبوبين درگاه خدا، من شهادت می

وفی ِبَعْهِدِه َو َمْن نَّ اهلَل ُم َو اَ َاْشَهُد َانََّك َوَفْيَت ِبَعْهِد اهللِ »وفای به عهد و پيمان الهی شما بود 

 «.ِبما عاَهَد اهلُل َعَلْيِه َفَسُيْؤتيها َاْجرًا َعظيمًا َاْوفی

ی يا و عقبآری كسی كه به عهد خدا وفادار باشد، خدای تبارك و تعالی او را در دن

اليقين قحاجر عظيم عنايت فرمايد. نور عشق الهی در كانون دلش متجلی گردد، به مقام 

 الحال شود.و وصال نائل گردد و دارای احسن

يم. ال را خواهانن احسن ح، ما هم از تو آن يقين و آيا ُمَحوَِّل اْلَحْوِل َو اْلَاْحواِلهی! ال

فادار بايد و والبته به گناهان خويش مقر و معترفيم كه به تعهد الهی خود، چنان كه شايد 

در  ايم و خود راايم. اما اينك به در رحمت تو آمده و از حلقه رحمت تو در آويختهنشده

 ايم.عرض نسيم الطاف تو قرار دادهم

ستر جميل و زيبای تو « َاْيَن َسْتُرَك اْلَجميلِ »ای خدای مهربان، ای ارحم الراحمين 

َاْيَن َفَرُجَك اْلَقريِب، َاْيَن ِغياُثَك »عفو جليل تو كجاست؟ « َاْيَن َعْفُوَك اْلَجليلِ »كجاست؟ 

ْيَن َعطاُئَك اْلفاِضَلِة، َاْيَن َمواِهُبَك اْلَهنيَئِة، َاْيَن َفْضُلَك اْلَعظيِم، َاْيَن السَّريِع، َاْيَن َرْحَمُتَك اْلواِسَعِة، اَ 

 آن احسان قديم تو كجاست؟« ِاْحساُنَك اْلَقديِم
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گردد الخصوص در اواخر سير، عارض میحاالتی كه تا رسيدن به مقام وصول علی

 عبارتند از: توكل، رضا، تسليم، توحيد، اتحاد.

ور است مراد از توكل، تفويض امر است به تدبير وكيل علی االطالق؛ واگذاری ام

ده از بر مالك مطلقيه. توكل، اظهار عجز و ناتوانی است در همه امور و انقطاع بن

 اگذارد.وسان از همة كارها دست باز دارد و به خدا اهلل. توكل اين نيست كه انماسوی

ع همة سالك راه حق بايد بداند كه در وقوع همه كارها شروط مؤثر نيست، و نيز وقو

 كارها در غير شروط نيست، بلكه تنها در وقوع بعضی كارها شروط مؤثر است.

گر وقوع اگر كسی وقوع تمام كارها را در غير شروط بداند، جبر در خيال آيد و ا

بر جرد، نه تمام كارها را به شروط نسبت دهد، قدر در خيال آيد و اگر به نظر راست بنگ

مال كمطلق است و نه قدر مطلق. بدون علم بر جبر و قدر، توكل حاصل نشود و حصول 

 اين علم بدون رياضت قوة عاقله ميسر نگردد.

هرچيزی  داده و برای خداوند تبارك و تعالی نظام اسباب و علل را در عالم قرار

ه بداند و اتكائش ای تعيين فرموده، لكن مؤمن واقعی مؤثر حقيقی را جز خدا نمیوسيله

ب اوست. معتقد است كه شفا دهنده و روزی دهندة حقيقی اوست، چه با وجود اسبا

باِلُغ َاْمِرِه َقْد  اهللَ  ِانَّ َحْسُبهُ  َو َمْن َيَتَوكَّْل َعَلی اهلِل َفُهوَ »ظاهری و عادی و چه با عدم آنها 

 « َجَعَل اهلُل ِلُكلِّ َشْیء  َقْدرًا
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او سلب  هايی را كه به بشر عطا فرموده, قادر است در آنی ازخداوند متعال نعمت

ت امر ست حاجاتر گرداند. اوست كه اتصااًل بندگان خود را به درخواكند يا آنها را افزون

 كند.فرمايد و اجابت آنها را ضمانت میمی

 
های عظميه قرآن مجيد، اجابت دعای دعاكننده است. خداوند يكی از بشارت

يب من ای حب«: َو ِاذا َسَأَلَك ِعبادی َعّنی»فرمايد می )ص(تبارك و تعالی به پيغمبر خود

 همانا«: ی َقريبٌ َفِانّ »هنگامی كه بندگانم دربارة من از تو سؤال كنند، در پاسخ ايشان بگو 

دعای «: اعِ َة الدّ ُاجيُب َدْعوَ »من نزديكم؛ ای بندة من، من بر تو از هرچيز ديگر نزديكترم. 

د. من بخواه مرا بخواند و از«: ِاذا َدعانِ »كنم به شرط اين كه دعا كننده را اجابت می

ند و به من ت نمايرا اجابمد دعوت پس باي«: َفْلَيْسَتجيُبوالی َوْلُيْؤِمُنوا بی َلَعلَُّهْم َيْرُشُدونَ »

 ايمان آورند باشد كه راه يابند.

در آيه شريفة فوق مطالب حكمتی عميقی نهفته است. دعا نوعی عبادت و 

ر دهای بزرگ الهی است. چه، خدای تبارك و تعالی خداپرستی بوده و يكی از نعمت

س از امر به پا را، شم بخوانيد مرا تا اجابت كنم«: ُاْدُعونی َاْسَتِجْب َلُكمْ »ذيل آيه شريفه 

كسانی «: اِخرينَ َجَهنََّم د ُخُلونَ ِانَّ الَّذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعباَدتی َسَيدْ »فرمايد دعا چنين می

ر دورزند، به خواری و ذلت وارد آتش دوزخ خواهند شد. كه از عبادت من تكبر می

 روايت نيز آمده كه دعا مغز عبادت است. 

وست رمود: كسی كه از عبادت خدا تكبر كند و آنچه نزد اف )ع(حضرت امام باقر

فرمود: دعا بهترين وسيله برای  )ع(تر است. حضرت صادقنخواهد، از همه مبغوض

نزديكی به خداست، و نيز فرمود: درخواست چيز كوچك را به جهت كوچكيش رها 

حديث  هاست. خداوند متعال درها همان صاحب بزرگینكنيد، زيرا دارندة كوچكی

 نابراينبقدسی فرمود: ای موسی تمام احتياج خود را از من بخواه، حتی نمك نانت را. 

تعالی  ورزند، خواسته و نيازشان مورد پذيرش حقافرادی كه از دعا اعراض و تكبر می

 گردد.واقع نمی

شود، بلكه گاهی شبهات شيطانی نيز مانع اين البته تنها استكبار سبب عدم دعا نمی

البالغه و مطالب گردد. امروزه دشمنان اسالم، بعضی آيات قرآن و نهجت بزرگ میعباد

گويند برند. آنان میحكمتی را حفظ كرده و برای رسيدن به منافع خود آنها را به كار می
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آورد، خداوند تبارك و تعالی هرچيزی را به وسيله اسباب و وسايل عادی به وجود می

به آن اسباب و وسايل دست يابد تا به آرزوها و مقاصد  پس انسان هم بايد بكوشد و

 خود نايل آيد.

دن گرچه اين سخن ظاهرًا حكمتی است كه الزمة رسيدن به مقاصدی، فراهم نمو

ر تمام دای از مراتب صحيح است نه اسباب است اما اين حكم، كلی نيست بلكه در مرتبه

قادی كه اعت گويند، در حالیود چنين میموارد. آنان برای اغفال ديگران و رعايت منافع خ

 به آن ندارند و يا عقيدة ايشان از طريق ايمان به خدا نيست.

، ما نيز معتقديم در اغلب موارد، بدون فراهم نمودن اسباب و وسايل عادی

سنت « ْحويالً هلِل تَ ِلُسنَِّة ا  َتِجدَ َفَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اهلِل َتْبدياًل َو َلنْ »مقبوليت دعا ممكن نيست 

با اتعالی  وپذيرد. در بعضی روايات نيز آمده كه خداوند تبارك الهی تحويل و تبديل نمی

 دارد كه بدون اسباب و وسايل چيزی را به وجود آورد.

ای از هكنند كه دعا وسيلهمچنين دشمنان اسالم و افراد ضعيف االيمان اظهار می

اهدت و ست تا مردم را به جای فعاليت و مجوسايل تخديری بيگانگان و استعمارگران ا

لمای ده از ععای از مراتب صحيح است و آن مبارزه به دعا وادار نمايند. اين هم در مرتبه

خواهند در آنها نيست، تعليماتشان چنين است كه می ظاهری كه آثاری از ايمان 

 مسلمانان را به كلی از دعا منصرف كنند.

 كند، لكن اينواردی اجابت دعا را وابسته به وسايل میقرآن مجيد با اين كه در م

عا به دپردازد كه برای اجابت داند، زيرا خود به ذكر مواردی میرا يك حكم كلی نمی

 روردگارپكلی ابواب وسايل و اسباب عادی مسدود بوده، لكن در اثر دعا مطلوب به امر 

و ضعف و سستی از خدا  در سن پيری )ع(حاصل شده است. چنان كه حضرت ابراهيم

امت خواستار فرزند صالحی شد، و خدای تبارك و تعالی از همسر عقيم او فرزند كر

زد كه فرمود. چون همسرش اين بشارت الهی را شنيد، از فرط تعجب به صورتش می

قاُلوا »توانيم فرزنددار شويم! فرشتگان گفتند چگونه من و شوهرم با اين شرايط می

 كنی؟!آيا از امر خدا تعجب می«: ْن َاْمِر اهللِ َاَتْعَجبيَن مِ 

حضرت زكريا نيز با اين كه پيری و سستی او را فرا گرفته بود، از خدا فرزند 

ای به نام يحيی تعالی دعای او را پذيرفت و فرزند شايستهصالحی را خواستار شد و حق

ز لحاظ توشه و غذا و به او عطا فرمود. در جنگ بدر مسلمانان هم از حيث نفرات، هم ا

ِاْذ َتْسَتغيُثوَن َربَُّكْم »هم از لحاظ وسايل جنگی، ضعيف بودند و به خدا پناه بردند 
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و خدای تبارك و تعالی دعای آنان « َفاْسَتجاَب َلُكْم َاّنی ُمِمدُُّكْم ِبَاْلف  ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدفينَ 

 و مسلمانان پيروز گشتند. را پذيرفت و با هزار فرشته آنان را ياری رساند

ازل و حوارّيون خداوند برای آنان مائدة آسمانی ن )ع(به درخواست حضرت عيسی

ن دهد، چنافرمود. حق تعالی گاهی به اسباب عادی و گاهی بدون آن، بيماران را شفا می

 اند.كه مريضان بسياری در اثر توسل به حضرات پيشوايان الهی شفا يافته

دای های تغييرناپذير خدعا بدون مدخليت اسباب عادی از سنت بنابراين اجابت

آن  طور كه خاموش شدن آتش با آب، منافاتی با سوزاندنتبارك و تعالی است. همان

 ست، لذاای بدون علل و اسباب عادی نيز موجب تغيير سنت الهی نيندارد، ايجاد پديده

 ل عادی ندارد.دعا موجب حصول مطلوب بوده و منافاتی با اسباب و عل

عاليت فدر مواردی كه بايد اسباب و وسايل فراهم شود، مسلمًا دعا جای كوشش و 

گويند توانستند بگيرد، و ااّل منافقين كه به علت ترك جهاد مورد مالمت بودند، میرا نمی

ادی و عانگاری نسبت به اسباب و وسايل كه ما به عوض جهاد، دعا كرديم! اصواًل سهل

 تن آنها، امری حكمتی نيست. مؤثر حقيقی اوست و مؤمن واقعی حاجاتمهمل دانس

ی ظيفه، پوطلبد، هرچند در بعضی موارد برای اطاعت امر الهی و انجام خود را از او می

داند یمها اعتنايی ندارد. و در صورت عدم دسترسی به اسباب، رود ولی بداناسباب می

را بدون اسباب و وسايل ظاهری هم كه ذات اقدس احديت قادر است حاجات او 

 برآورده نمايد.

منحصر  پاسخ ديگر به شبهة فوق اين است كه سوء استفاده دشمنان و استثمارگران

 به موضوع دعا و توكل نيست، بلكه آنان هرچيزی را در جهت منافع خود به كار

تر به گيرند. اما نكته مهم آن است كه هيچ چيزی مضرتر نسبت به انسان و نافعمی

ن و ايما دشمنان، از اين نيست كه رابطة انسان از خدا قطع شود و روح بندگی و تسليم

تواند از به غيب، رو به ضعف و سستی گرايد. چه، در اين صورت رهرو الهی ديگر نمی

ه بايمان  احكام و آيات قرآن مجيد استفاده نمايد، كه شرط برخورداری از آنها تقوی و

 غيب است.

 الح دشمنسان مؤمنين به ضرر دشمنان است يا به نفع آنها؟ آيا الزمة خلع آيا ايم

؟ يا اين است كه بگوييم شرط مقبوليت دعا، فراهم نبودن اسباب و وسايل عادی است

ه برسيدن  ای از وسايل تلقين به نفس است؟ يا علل و اسباب تنها راهاين كه دعا وسيله

 يست؟!نيازی به تالش برای تحصيل علل و اسباب باشد؟ يا با وجود دعا ديگر نهدف می
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 وعلت چيست كه خداوند تبارك و تعالی اتصااًل ما را به كوشش امر نموده 

 ران آزمايش وليت، هزا؟ زيرا در اين تالش و فعا«َوأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َاْبواِبها»فرمايد می

تكامل انسان،  كشف وسايل تكامل در پيش است. هرچه تالش بيشتر، شرايط برای

 تر. افزون

رار قحتی امر است در موقع دعا به مقربين الهی توسل جوييم و آنان را شفيع 

ست كه اای از مراتب، آزمايشی دهيم. اين درخواست شفاعت از آن بزرگواران در مرتبه

 شود.ميزان بندگی و فروتنی انسان به آن سنجيده می

ی ما است كه برخی گويند تا حال دعا شبهة ديگر برای ايجاد سستی در دعا اين

طرح مورد قبول واقع نشده است. اين موضوع در زمان حضور پيشوايان آسمانی نيز م

دعای «: عانِ دَ ِع ِاذا ُاجيُب َدْعَوَة الّدا»فرمايد كه شده، اما باالترين پاسخ را خود قرآن می

شود م مینجا معلوبخواهد. از ايپذيرم آنگاه كه مرا بخواند و حقيقتًا از من دعاكننده را می

يست يا نكه بسياری از دعاها، دعای حقيقی نيست، بلكه يا لقلقة زبان است يا مشروع 

ه باهد كه باشد. قسم اخير مانند اين كه كسی مال و منال بخومقبوليت آن به مصلحت نمی

رضای حق در راه خدا صرف كند اما به مصلحت او نباشد. در اين صورت چون 

و اخرت به آتعالی قبولی دعا را ضمانت كرده، آثار آن دعا چه در دنيا و چه در عالم حق

 ماند.گاه دعا در پيشگاه محبوب ازلی، بدون اجابت نمیشود، لذا هيچعايد می

! نيازمند رسد كه ای بنده، ایآری اتصااًل اين ندای آسمانی به سمع دل عارفان می

 نی جاریكند. اين ندای آسمانی هر آی ترا ضمانت میخداوند تبارك و تعالی قبولی دعا

 است و توقفی بر آن جايز نيست، لكن اين ندای حق را بيدار دالن و صاحبدالن

بكلی  شنوند. از اينرو اولی است كه سالك الهی در حضور اهل حق، در سفر و حضر،می

و  ر كردهز خود دوحب جاه و مال حتی عالقه به اوالد و خويشان و اقربا و دوستان را ا

هی به وفيق التتنها حب الهی و محبوبين درگاه او را در دل داشته باشد. يا اگر رهروی به 

وی را محافل حقه راه يابد، در موقع رهسپار شدن بدان و طی مراحل آن كوی، حب ماس

س و از دل بيرون كند و جز حق هدف ديگری نداشته باشد، زيرا چنان محافل و مجال

 ا در حقيقت مالقات با حق است.همسافرت

ا تمت فرما الهی ترا به مقربين درگاهت به ما قلب بيدار، گوش شنوا، چشم بينا كرا

ز يد تا اسمع دلمان حقايق را بهتر بشنود و ديدگان دلمان حقايق را بهتر مشاهده نما

 صميم دل روی به تو آريم و توكل ما تنها بر تو باشد.
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دان گرچه امروزه قانون علت و معلول و قانون وراثت مورد تأييد همه دانشمن

به  است، لكن به تجربه و شهادت تاريخ و بزرگان، گاهی يك نيروی غيبی و نامريی

بود نفرمايد: اگر می )ع(زند. حضرت اميرالمؤمنين علیوجود آمده و آن قوانين را برهم می

 كردم.های آينده را اظهار میر آينه پديدهآية شريفه محو و اثبات، ه

ه به تبديل بسا نيروهايی كه انسان متكی به آن و آثار و خواصش بوده، دفعتًا واحد

و  تكی شودمخالف آن گردد! بنابراين نبايد به آنچه معلوم اوست و به او اختصاص دارد، 

لتی ًا اصاراك كسی ظاهرهای ديگر به ديدة تحقير بنگرد. اگر هم در ادبه عوامل و پديده

علت و  ای و نيروی غيبی ظاهر گردد و نتايج مأخوذه وباشد، ممكن است ناگهان پديده

 معلول آن را برهم زند.

ه كآری اتكاء به خود و تغافل از قدرت حق، موجب سقوط است و بسا آنچه را 

طی  ف راكرد، مراحل و منازل تنزل و بلكه خالانسان علت تفاخر و استيال تصور می

 كرده و نتايج منتظره حاصل نشود.

ای كارها وسيع و بزرگ و بعضی مشكالت الينحل به نظر چنين گاه پارههم

چك و گردد، و زمانی برخی امور ظاهرًا كورسد، ولی به ياری حق به آسانی حل میمی

ی زيرا ج كند! عارفی فرمايد: در اوايل كارهايیجزيی عماًل مشكالت فراوانی ايجاد می

ه جزيی شمردم، غافل از اين كشمردم، غافل از اين كه كل بود و مشكالتی را كل میمی

ها فضل اوست و او مدير واقعی و حالل مشكالت بود. در حقيقت چون همة نعمت

د در ها امری ظاهری است نه باطنی و نباياست، لذا كوچكی و بزرگی امور و دشواری

 نظر آيد.

ای طرات و موانع بسياری وجود دارد، نيروی اصيل بردر حصول هر موفقيتی، خ

اقعی رفع همه آنها قدرت كاملة حق است. از اينرو در حل مشكالت، بايد بر حالل و

 ها توكل كرد. آن

ی، ه هر امرسالكين طريق حق را اتصااًل توصيه است به تفكر و تعقل قبل از اقدام ب

م به مقا ت عدم اخذ نتيجه مطلوب، بايدالبته تفكری كه معلول عقل الهی باشد. در صور

 اصله درحمشورت برآيند و از افكار صاحبدالن استمداد جويند كه در اين حالت، نتايج 

 حكم پاسخ الهی است.
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خود  ای عايد نگشت، بايد از تدبيراما وقتی سالك را از تدبير و مشورت بهره

چه  قی زند.چنگ بر عروة الوث بگذرد و بدون نگرانی كار را به خدا واگذار نمايد، و يا

گردد، يعنی حق تعالی گاهی به خواست خدا نتيجه مطلوب از آن طرق حاصل نمی

 د!ن بشنويمخواهد بفرمايد: ای بندگان من، بياييد از من بپرسيد تا پاسخ خود را از می

آن فرمايد كه خداوند تبارك و تعالی در قرآن مجيد در احوال اصحاب كهف می 

 تند.ير گذاشوی به درگاه ربوبيت نهادند، از تدبير خود برخاستند و كار به تقدجوانان ر

اه خدای تبارك و تعالی ايشان را در غار غيرت و ظل رعايت و كنف واليت خود نگ

الب غر همة انوار ايشان ب نور سرائر«. حاِفظًا َو ُهَو َاْرَحُم الّراِحمينَ  َفااهلُل َخْيرٌ »داشت 

ظلمت  باطن بر نور ظاهر پيروز است. نور ظاهر در قبال نور باطن،شد، زيرا نور می

يشان آمد و روی از نور سريرت ااست. نور آفتاب صورت به در غار ايشان متقاصر می

 پيچيد.در می

ُقْل »اند اهلل درود بر سالكين الهی، بر جوانان رشيد اسالم كه قيام كنندگان فی سبيل

ل سالكين  در كانون ديام باهللقتحقق معنی حقيقيه «. ة  َاْن َتُقوُموا هللِ ِانَّما َاِعُظُكْم ِبواِحدَ 

ست. احقيقی است، آنان كه زندگی و قيامشان برای فداكاری و شهادت در راه اسالم 

 ان تحققاند همين كه نور يك امر الهی در نيت يعنی در دل و جپيشوايان الهی فرموده

 ل رسيده است.يافت، گويا در حد اعلی به مقام عم

ديف رخوشا بر حال آن مجاهدينی كه سرائر ايشان با نور خدا منور گشته و در 

ست. اآيند. اين نور مستودع جهان دل و عالم جان ايشان عاشقان جمال حق بشمار می

ور و در حضااگر به يكی از آنان بنگری، ظاهرًا مشغول در ميادين اعمال، لكن دل و جان 

 حضرت ذوالجالل است.

كه از  آری مقام جوانان مكتب اسالم، كمتر از مقام اصحاب كهف نباشد. جوانانی

« ْسَتعيُننَ ِاّياَك »كمر مجاهدت بر ميان بسته از دنيا و عقبی گذرند، و از « ِاياَك َنْعُبدُ »

ان با چن د؛ آن همنخويشتن را برای مبارزه و شهادت آماده كنند و منتظر امر الهی باش

ر ، كه دكه با كمال اشتياق سبقت جويند همانند ياران حضرت اباعبداهللايمان و يقينی 

 واقع آنان هم ياران خاص آن حضرتند.

ای سالك! بدان مجاهدی كه دارای چنان شرايطی باشد، اگر به ديدة بصيرت به 

بيند كه عالم باطن نگرد، تمام كّروبيان عالم اعلی، حضرات انبياء و اوصياء و اولياء را می

شنود كه نوازند. اگر گوش جان فرا دارد، مینگرند و او را میمحفل انس به او می در
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منادی حق ندا در دهد كه ای مجاهدان راه حق، ای جوانمردان اصحاب كهف، ای ياران 

جاَء اْلَحقُّ َو َزَهَق اْلباِطُل ِانَّ »حضرت اباعبداهلل، ای زائرين كعبة جانان درود بر شما، نور 

 گر است.در وجود مقدس شما جلوه«  كاَن َزُهوقًااْلباِطلَ 

ر دروی؟ راه اين است، حب دنيا از دل و جان بيرون كن كه ای سالك! كجا می

 و اتمامهای پراكنده به هم نايند.مگر بر تيك دل دو عشق جمع نشود، عشق خدا با عشق

 حجت نشده است؟ خدای تبارك و تعالی در هر عصری از اعصار اتمام حجت

غ ردم ابالمماند تا اين كه حقايق را به فرمايد. هرگز روی دنيا از ولی حق خالی نمیمی

 «.ُحبُّ الدُّْنيا َرْأُس ُكلِّ َخطيئاتِ »نمايند و بفرمايند كه 

رات اين همه مشاعل فروزان، اين همه مبلغين الهی، اين همه تقريرات و تحري

ل، چند و تحقق همين امر است كه در دمقدس، اين همه استادان الهی، همه برای تذكر 

 گنجد. البته عشق به محبوبين حق در رديف عشق به خداست. چون او خودعشق نمی

ر دوست دارد كه عاشق ايشان شوی و فرموده وقتی خواستی به در رحمت من آيی، د

 َقدِ َف»بزن  مقام راز و نياز، ايشان را شفيع آور، به حبل المتين، به عروه الوثقی چنگ

 «.اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقی

و باقی كند تا ديگر عذری برای اخدای تبارك و تعالی حجت را بر انسان تمام می

ل دديگر ديدة « ُلوِبِهمْ َخَتَم اهلُل َعلی قُ »رسد كه نماند. اما در اثر اصرار بر عصيان، وقتی می

تمكار ناتوان گردد. به آن ساعمی شود، حقايق را نبيند و سمع دل از ادراك حقيقت 

ند. ملعون آيات بسياری نمودند، لكن غرور و خودخواهی نگذاشت توجهی به حقايق ك

 وبيخود  نتوانست از خود برخيزد و قبل از مرگ ظاهری، به موت ارادی و باطنی از خود

، آن بيگانه شود و خود اصلی را بدست آورد. حب دنيا نگذاشت به كالم استاد الهی

ر ما ا گرد دفرمايد ما ديدة او را بدوختيم تده خدا گوش فرا دارد، اين است كه میبرگزي

 نگذرد.

تو  ای كه نمرود را دعوت كنی. ای كليم!فرمان آمد ای خليل! مأموريت يافته

ای صناديد ای فرعون را دعوت كنی. ای حبيب من! تو مأموريت يافتهمأموريت يافته

ر ر وی مؤثدل به مرتبة ختم رسيد، كالم خدا و رسول او بقريش را دعوت كنی. اما وقتی 

 شود.نمی

مأمور  گفتيم ای پشه تو مأمور باش تا قدر نمرود را در كنارش بنهی. ای آب تو

 بيب روی و حباش تا فرعون و ياران او را غرق كنی. ای عنكبوت ترا اين مقام داديم كه ب
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 ما را از آسيب نگهداری.

ك پشه مبارزه كند، چنان كنی كه عنكبوت ضعيف الهی! چنان كنی كه ي

 ی كه ق باشد. آتشی كه مونسی كند، درخت سبزـسپهساالری كند. آب در اطاعت ولّی ح

 داری كند.مشعل

 نهای آشنايان، آپذير مهربان، ای كارندة تخم پشيمانی در دلالهی! ای خدای توبه

دة ی افكننخالص به سوی تو آئيم. اهای همه بكار تا با توبه و انابه و اتخم را در دل

قَّ َحْدناَك ما َعبَ »های تائبان، ای پذيرندة معترفان، همه مقر و معترفيم كه سوز در دل

ی های دوستان، ای در دلای كارندة تخم پشيمان«. ِعباَدِتَك َو ما َعَرْفناَك َحقَّ َمْعِرَفِتَك

 دانيم، دريابز تو دستگيری نمیعاشق سالكين زيبا دل، هرآنی دستگير ما تو باش كه ج

 ما را كه جز تو پناهی نداريم.

 
بهشت  ،از ديد عرفان اسالم، انسان عالم صغير است. معجونی است از نيكی و بدی

ر همه دو دوزخ، نور و ظلمت، رحمان و شيطان و باالخره ماّده و روح. در حالت كلی 

 دارند، واز لحاظ استعدادهای انسانی با هم فرقی نها ادوار مختلف تاريخ، همه انسان

 ميزان رشد و شكوفايی قوای انسانی بيش از همه مرهون تعليم و تربيت است.

واقعی  های اوليه از كودكی مكتبنقش تعليم و تربيت به قدری است كه اگر انسان

پرورش  يواناتحا ببينند، كاماًل سرشار از معنويات گردند، و اگر نوزاد انسان امروزی را ب

 دهند، استعداد او كور شده با حيوان فرقی نكند.

 آری شعور انسان با حفظ اصالتش، تابع شعور اجتماع و محيط زندگی اوست.

ر دنهفته  محيط و تعليم و تربيت واقعی نه پوچ و كذايی در رشد و شكوفايی امانت الهی

 وت روحی و  تكامل، عمده جها نهاد بشر، كمال تأثير را داراست. البته منظور از رشد

 معنوی است نه جسمانی.

د سعادت ابدی انسان در پرورش و بارور نمودن استعدادهای باطنی خود به ح

بة از مرت كمال است. هدف مكتب عرفان اين است كه انسان با تزكيه و تكامل روح بتواند

ير سح قرآن، روح حيوانی گذشته به مرتبة روح انسانی و روح الهی برسد. به اصطال

املی راحل تكتكامل را از نفس اماره آغاز كرده به مرحلة نفس لوامه رسد، آنگاه با طی م

 آن قدم در مرتبة واالی نفس مطمئنه گذارد.
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زلة نهاد انسان به منزلة اصلة درخت وحشی است و تعليم و تربيت اصيل به من

ريشة آن به  و بلكه اعلی گردد.تر پيوندی الهی در همان اصله است تا گل و ميوة آن عالی

وان تنه می اش به منزلة اكتساب بعدی اوست.منزلة نهاد او و ساقه و شاخه و برگ و ميوه

صيت اصالت نهاد را در انسان منكر شد، و نه نقش تعليم و تربيت را در تكوين شخ

 انسان ناديده گرفت.

م و و نظری. تعليسازمان شخصيت بشر، مخلوطی است از عوامل ارثی، اكتسابی  

 و سبكی تواند روح انسان را به كمال رساند. جان انسان در اثر لطافتتربيت صحيح می

كتب مهای مادی و تعلقات گوناگون مانع عروج است. خواهد صعود نمايد، لكن وزنهمی

گرنه دهد كه بايد عاليق را شناخت و سپس آنها را حذف كرد واسالم چنين تعليم می

 مقام برتری و آسمانی رسيد. توان بهنمی

حی و عوامل مادی و تعلقات دنيوی، جان آدمی را محبوس كرده، مانع ارتقاء رو

نمايد  گردد. طالب سعادت بايد از عاليق دنيوی اعراضها میاستفادة شايان از فراغت

ها و ودگیمگر به حد مشروع، و دريابد كه غرض از آمدن به اين دنيا، حفاظت روح از آل

تن را  مند شود. جان واليش و تزكيه آئينه قلب است تا بتواند از نور درون بهرهپا

 «.ّكیْن َتزَ َقْد َاْفَلَح مَ »همچون صدف، اختصاص به پرورش گوهر گرانماية الهی دهد كه 

آن را  بيشتر داد تا ايزد متعال به حكمت و مصلحتی بعضی را نعمت فانی عاريت،

از تصرف  ان، نعيم باقی كسب كنند. اما آن مغروران غافل،تخم سعادت ابدی سازند و بد

دند و آن نعمت فانی به تلذذ جسمانی مشغول شدند و به عيش تيرة چند روزه مغرور ش

فر ر زاد سعمر قصير را در تدبير و حيله جيفه دنيا و محافظت آن در باختند و از تدبي

تند تا ند و عهد خدا را بشكسآخرت غافل ماندند. حقوق برادران دينی را فراموش كرد

عت فضای دا در وسكه فر« َنُسواهلَل َفَاْنسيُهمْ »كالم الهی از حال ايشان خبر داد و فرمود 

 كنيم.آن مردودان را فراموش می عالم بقاء

وحيد و در مكتب اسالم طرز فكر اخالقی و منش انسان با ديگران، همه بر اساس ت

مينه ر اين زمبادالت و روابط سودجويانه، و او بايد د تقوی و عدل الهی است نه بر پايه

 بذل توجه كامل به اصولی چند نمايد:

های انسانی. بر اين اساس، بر احدی روا اول ـ كرامت نفس، يا بزرگداشت جنبه

نيست كه خود را پست سازد و به خواری و زبونی تن در دهد. ارتكاب هر ناروا، تن 
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واری است، چه در پنهان باشد چه در آشكار. پس بايد از دادن به ذلت و رضامندی به خ

 آنچه با منش انسانی تناسب ندارد، احتراز كرد.

 د. تأمينبيند، به ديگران روا نداردوم ـ رعايت ميزان، آنچه را به خود روا نمی

رخالف بزندگی مرفه از راه تعدی و تجاوز به حقوق ديگران، خواری و مذلت است. اما 

ری خود نان، تحمل ناماليمات و فداكاری در راه تأمين عزت نفس و رشد فكديد ظاهربي

 و جامعه با انگيزة خدايی، عزت و سربلندی است.

نسبت  سوم ـ وفای به عهد، مسلمان كسی است كه به عهد خود وفا كند، نه تنها 

 يتی رابه تعهدات عادی بلكه مهمتر از آن، متناسب با امكانات و شرايط خود، مسؤول

ا رلی خود برعهده گيرد و با معرفت و دقت و مراقبت به انجام آن پردازد، و در هيچ حا

 كند. )ص(خالی از تكليف و وظيفه نداند و در همه امور پيروی رسول خدا

«: ْحوالیَحقيَقُة اَ عالی َوالْ َالشَّريَعُة َاْقوالی َوالطَّريَقُة َافْ »فرموده  )ص(حضرت رسول اكرم

ن است، و طريقت افعال من، و حقيقت احوال من. كسی كه مراحل شريعت اقوال م

ر د، او دشريعت را پيموده وارد عالم طريقت شود و حمل بار گران امانت را تقبل نماي

 رديف امناء الهی است.

ه هركسی مردان طريق حق، كلمات الهی و اشجار طيبه اسالم هستند، اين مقام را ب

به  ويق الهی است كه مراحل طريق وصال را پيموده ندهند. كلمة طيبه، آن سالك طر

ای است كه از ثمرات پاكش هم مقصد و مقصود رسيده است. او چنان شجره طيبه

 خويش برخوردار است و هم سايرين.

كه  وردار استبرخ« َاْو َاْدنی»درود بر سالكينی كه اقوال خدايند. كسی از امتيازات 

جرگه  و در زمرة كلمات و اشجار طيبه الهی و درقول او الهی باشد. در اين صورت ا

الخاصان، نظرگاه لطف و رحمت خاص الهی است، و الخاصان است. مجمع خاصخاص

 سّری از اسرار اين است كه در آنجا محبوبين و مقربين درگاه حق حاضرند.

رود بر درود بر آن راهروان طريق حق كه افعال الهی و مظاهر صفات حق هستند. د

و  از فضل اند و اين، باالترين مقامی است كه خدای تبارك و تعالیكه احوال الهی آنان

قبی فرمايد. چنان حالی كه بندگان سعيد خدا از رنگ دنيا و عرحمت خود عنايت می

 رنگی است.اند و فخر و مباهات آنان با صبغة الهی يا بیوارسته، رنگ الهی پذيرفته

دالن كه به مكتب مقدس ربوبی راه يافتند و متعلمين درود بر مردان الهی، آن بيدار

آن دانشگاه الهی شدند. مقام عظمای آنان بر اهل بصيرت بسی روشن است، همة حركات 
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چنان سالكينی تعليم و تعلم است. در آن مقام نامی از عقل ظاهر نيست كه تبعيت از عقل 

ل حركات آنها معلول عقل الهی الهی نمايد، زيرا افرادی كه دارای چنان شرايطی باشند، ك

 يا عشق است.

يعت اند. استاد الهی هم آنان را در عالم شرسالكين حقيقی، عاشقان جمال حق

 ان در ـنن است كه آـالش او بر ايـسعی و ت الم طريقت. ـعلم و راهنماست و هم در عـم

 ظواهر شرع متوقف نشده، وارد عالم طريقت كه باطن شريعت است، گردند.

امل قان جمال ازلی در عالم طريقت نيز به وظايف و تكاليف خود عالم و ععاش

اليم لهی و تعاخود و ديگران را از تعاليم عاليه برخوردار سازند. به واسطة اساتيد شده، 

د ايی رسنجالهوتيه و انفاس قدسيه آنان به وصال رسند و دارای احوال الهی گردند؛ به 

 وند كه درود بر شما ای احوال الهی.كه به سمع دل ندای حق را بشن

ا باشد: ب بنابراين سالك بايد به مكارم اخالق، موصوف و به خصال پسنديده آراسته

با فاجران  درويشان به بذل و سخاوت، با علماء به توقير و حشمت، با ظالمان به عداوت،

 نگ، باه جبه اهانت، با خلق به احسان و مروت، با حق به تضرع و استكانت، با نفس ب

به  خلق به صلح، با هوی به مخالفت، با شيطان به محاربت، در وقت مصائب صابر و

عيوب نفس خود عارف، از ذكر عيوب خلق ساكت، به تقدير قضای ازلی راضی، از 

هل ابدعت دور، قدم در شريعت راسخ، از مواضع تهمت دور، بر علم نجات حريص، از 

سوايی راز افعال و اقوال خود خائف، از فضيحت و غفلت متنفر، به اندك دنيا تابع، 

 قيامت ترسان، و به فضل و عنايت دّيان اميدوار.

 
غرض از درك نياز و انجام وظايف، حركت سالك است به سوی خدا و نيل به 

ن ه فراميبترين وسيله برای نيل به حق، چنگ زدن مقام شامخ توحيد. در اين طريق، عالی

 گان دين است.بزر

 ْبِل اهللِ َواْعَتِصُموا ِبحَ »توصيه قرآن مجيد، اعتصام و تمسك به حبل الهی است 

است و به  ه معنی ريسمانبحبل «. مْ َواْعَتِصُموا ِباهلِل ُهَو َمْوليكُ »و نيز « َجميعًا َو ال َتَفرَُّقوا

 تعبير بزرگان، موجب امان و پيوستگی است.

ايت خلق و رسيدن او به حق ايجاد نموده، مانند هرچه خداوند متعال برای هد

فضايل و مكارم اخالقی، آيات انفسی و آفاقی، انزال كتب و ارسال رسل همه حبل اهلل 
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اند، ناميده شده َحْبُل اهلِل اْلَمتيناست. اما برخی از اين موارد كه به خدا تقرب تام دارند 

 و اهل بيت وحی و قرآن مجيد. ص()ت رسول اكرمحضر مانند حضرات انبياء و اوصياء،

ی معترف كسانی كه تمسك آنها به اخبار و آيات قرآنی است و به وعده و وعيد اله

الوه بر آن، دی كه عو به اوامر و نواهی او احترام قائلند، دارای اعتصام عام هستند. اما افرا

شان به غير حق ارادهاهلل به عوالم باطنی توجه نموده، بر آنند كه  خاضعانه با انقطاع الی

 اند.تعلق نگيرد و رشته اتصالشان قطع نشود، دارای اعتصام خاص

ات از جمله اسباب حصول اين مقام، استبصار از عبر است. عبرت يعنی از صف 

ه بزشت به صفات نيك عبور كردن. كسی كه حوادث روزگار را ببيند اما از رذيلت 

ای زده اهل تفكر و تعقل، بلكه انسان دنيافضيلت نرسد، او نه صاحب عبرت است و نه 

 است كه در وادی ضاللت سرگردان است.

صول اين ها پند گيرد. حها و ناكامیها بصيرت يابد و از غفلتسالك بايد از عبرت

ت اند: هركه به حكمبصيرت منوط به وجود عقل و نور حكمت است. چنان كه فرموده

 است. ت حاصل شد گويا از حال گرفتاران واقفرسيد او را عبرت آمد، و هركه را عبر

ت. در از جمله آثار بارز اعتصام الهی، رسيدن به مقام وحدت و اتحاد قلوب اس

ند، در حكمت الهی است هرگاه دو علت متسانخ و متجانس به مقام اتحاد و اتصال درآي

 ر ظهورد ظهور آثارشان تسريعی آيد و هرچه به مراتب اين اتحاد افزوده شود، اسرعيت

 اسرعيت تر گردد. اما در صورت تفارق علل يا كاهش مراتب اتفاق، آنمعلول نيز افزون

و  كم حركت مزبور تبديل به جموديتو يا تسريعيت خاصيت خود را از دست داده كم

 يكی از گردد، چه آن علل مثبت باشند و چه منفی. بنا به قانون فوق هرگاهخموديت می

 ول نشده ی از علل منفی به شمار آيد، هرگز اتحادی بين آنها حاصآن علل مثبت و ديگر

 اثری از آثار معنوی در حركت چنان معلولی به ظهور نخواهد رسيد.

ات  بنابراين بر طالب سعادت و خير جاودانی است كه در اثر تبعيت از دستور

ا علت بيت الهی، آن علت مثبت معنوی را در خود ايجاد نمايد تا بتواند با حصول سنخ

ه هم مثبت معنوی ديگری كه آثار انوار قدسيه در آن ظاهر و مشهود است، اتصالی ب

رچشمه سرساند. چنين اتصال حاكی از اتحاد است، زيرا هر دو از نور محض علت العلل 

ن به يه ايشادهند. در اين مقام است كه طی آثار رحمانيه قدسگرفته به راه خود ادامه می

 عيت خواهد رسيد.مرتبة كمال اسر

 ان ـاعی مسلمين از ميـای فردی و اجتمـهدت قلوب، ضعفـاد و وحـبا تحقق اتح
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ها سبب تقويت اند، ظاهری و باطنی. برخی ضعفها بر دوگونهخواهد رفت. ضعف

 لوب.قنيروهای باطنی و معنوی است و بعضی سبب تضعيف آن مانند تفرقه و پراكندگی 

ست، مثل ااست، از جمله آنها تفرقه ميان ظاهر و باطن تفرقه را انواع و اقسامی 

رقه تفرقه بين جسم و روح پس از مرگ و خروج روح از بدن، قبل از آن نيز اين تف

م و ممكن است. در نتيجة ارتكاب معاصی و تضعيف قلب و روح، تفرقه بين روح و جس

اطنًا ست و بنها اتحاد اآيد. در اين صورت ظاهرًا بين آنيز مابين قلب و روح به وجود می

ی ، آمادگبرد و از درون به وحدت نرسيدهتفرقه. چنين فردی كه خود در تفرقه به سر می

 اتحاد قلبی با ديگران ندارد.

 شكارا بانوع ديگر تفرقه ميان ظاهر و ظاهر است، مانند اغلب مواردی كه افراد آ

طن است قه ميان باطن و بايكديگر اختالف و مباينت دارند. و باالخره نوع سوم، تفر

دت ويای وحمانند آن كه بين دو نفر ظاهرًا اتصال باشد و باطنًا جدايی. لسان ظاهری گ

ًا ما باطنادر كلمه ولی لسان باطنی، مبّين اختالف در آن. ظاهرًا كلمات در حال وصال 

د تحاامخالف اسالم و اخبار و آيات قرآن! ضعف كنونی مسلمين در اثر تفرقه و عدم 

 قلوب است.

ی ارتباط وقتی الهی است كه موجب اتحاد قلوب باشد و بر مراتب مقام معنو

اندازی فرقهتها و در معنی عين اما آن ارتباط ظاهری كه موجب تفرق دلها بيفزايد. انسان

وبه مقام ت اندازی بردارد و بهاگر كسی دست از تفرقه است، ارتباط حقيقی و الهی نيست.

ااّل وز اوست د و آثار رحمانی توبة او روشن گردد، وظيفه ديگران استقبال او انابه برآي

 برای جلوگيری از افزايش مراتب تفرقه، اولی عدم ارتباط است.

َو ال »توصيه اكيد خدای تبارك و تعالی به اتحاد قلبی و پرهيز از تفرقه است 

ست. اوت ابدی مين و سبب شقاترين لطمه بر پيكر اسالم و مسلچه تفرقه بزرگ«. َتَفرَُّقوا

قی سالم باتفرقه مسلمانان را چنان مضمحل و طفيل بيگانگان گرداند كه ديگر اثری از ا

ه يابند كنماند و كفار بر آنان چيره شوند. مسلمين بايد از خواب غفلت برخيزند و در

 اندازی و پايمال كردن حقوق آنان است.خصم در تالش گسترش تفرقه

الص و ن چون از ناحيه باطن است، لذا در تمام امور بايد با اخحركت اهل ايما

م لهی حاكاطمينان قلب به حفظ اتحاد و اتفاق قلبی بپردازند. زيرا در اخالص، قدرت ا

 است و خداوند متعال اين دو عطيه مهم را به بشر كرامت فرموده است.
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م به همه است و بنابراين دعوت بزرگان به اتحاد و اتفاق، هم دعوت به وحدت كل

عادت تر، موفقيت بيشتر و نيل به كمال ساتحاد قلوب و ارواح. هرچه اين وحدت قوی

 ان الهیتر. چنين اتحادی محصول تربيت قلوب و برخورداری از تعاليم عاليه عارفآسان

  است.

  ن درسـی اوليـتب الهـتحقق وحدت منوط به طی مراحل محبت است. لذا در مك

بت است و جمعی كه محبت حاكم بر روابط آنان نباشد هرگز به تعليم عشق و مح

، تعليم )ص(رسند و اسمی بی مسمی باشد. معلم اول بشر حضرت رسول اكرموحدت نمی

داد و حتی به دشمنان خود هم محبت وافری داشت. كيميای محبت عشق و محبت می

ق قلبی و اتفا زمينة اتحاد در افراد سنگدل هم تغّيرات و تبّدالتی معنوی به وجود آورده،

 سازد.را فراهم می

بال كند كه انسان از اعمال الهی و حركات معنوی ديگران استقمحبت ايجاب می

د. اهل كند و به مقام تشويق و تحسين برآيد تا موجب افزايش مراتب معنوی آنان گرد

ه بينند كمی معرفت عالوه بر آن از مشاهدة امتيازات ديگران مسرور شده بر خود وظيفه

 به جبران كمبود معنوی آنان پردازند.

ت، يكی از احكام صادره از محبت اين است كه انسان هرچه را مورد پسند اوس

يگر . حكم دپسندد، بر ديگران نيز روا نداردبرای ديگران بپسندد و آنچه را بر خود نمی

را اداره  تواند عالمییآن ايثار و تقدم خير ديگری بر خود است. اين دستورات حقيقتًا م

يم نی، تسلكند و اهل ايمان را به مقام اخوت و وحدت رساند، و البته جامع همه آن معا

 است.

ز اتب پرهيسالك بايد با تفكر و تعقل الهی مراتب تزكيه خود را افزايش دهد تا مر

ت و او از نواهی و محرمات الهی و سلم و انقيادش به مرتبة كمال رسد. وقتی مني

علوم متفكر حق و باطل  خودخواهی او زايل شد و در عالم محبت ساكن گرديد، با كمی

عی د و مانرود. در آن مقام ديگر سليقه نقشی ندارشود و اختالف و تفرقه از ميان میمی

اقع وبرای تحقق كماليه وحدت نيست. اگر وحدت قلبی در جمعی تحقق يابد، آنان در 

آيند،  اما در وحدت ظاهری ولو هزاران نفر گرد هم جمع يك روح در چند قالب هستند.

 بدون طی مراحل محبت و ايثار، آثار الهی و حقيقی از آن ظاهر نگردد.

كند كه انسان از خشونت و تندی به شدت بپرهيزد، زيرا كه محبت ايجاب می

«. وا ِمْن َحْوِلكَ َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغليَظ اْلَقْلِب َلا ْنَفضُّ »موجب تألم و تفرق قلوب است 
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آسای اسالم مرهون منطق دلنشين و اخالق نرم و با عظمت پيشرفت سريع و برق

 بود. )ص(حضرت رسول اكرم

و  اهميت پرهيز از خشم )ع(خداوند متعال در قرآن مجيد در جريان حضرت يونس

، دهد كه در مقام تعليم و تربيت و ارشادغضب را گوشزد فرموده، درس بزرگی می

ر غضبی در پيشگاه هالبته . «ْيهِ ْر َعلَ َوَذالنُّوِن ِاْذ َذَهَب ُمغاِضبًا َفَظنَّ َاْن َلْن َنْقدِ »غضب چرا؟! 

 الهی مردود نيست؛ غضبی كه به فرمان عقل و عشق الهی حركت كند، عبادت است.

دوه غضب آن شخصيت با عظمت، الهی صرف نبود وگرنه به آن بال و مشقات و غم و ان

ْن اَ ظُُّلماِت َفنادی ِفی ال»هم در حقيقت برای او نوازش بود  گشت. گرچه آن بالنمیدچار 

 «.ال ِالَه ِااّل َاْنَت ُسْبحاَنَك ِاّنی ُكْنُت ِمَن الّظاِلمينَ 

ها اند، زيرا كه شباهتبزرگان نفوس طيبه را چون نفس حضرت يونس دانسته

سير و وف افتاد، نفوس زكيه نيز ابسيار است. آن بزرگوار در دريا به آن زندان مخ

آيند  ها را تحمل كنند، از خلق بشريت دراند. بايد شدائد و شكنجهمحبوس جسم گشته

ود خر قصور بو به اخالق با عظمت الهی آراسته گردند، مانند آن بزرگوار به مقام اقرار 

 برآيند تا مورد استقبال و اعزاز و اكرام حق تعالی قرار گيرند.

ای است های آسمانی كه موجب احياء قلوب است، نصيب قلوب زكيهدهآری مائ

 وكه از تنگی نجات يافته باشند. قلوب عارفان و واصالن به علت تحمل رياضات 

 اند.های خود به آب رسيدهمجاهدات بسيار وسيع است؛ آنان در دل

ف ای سالك! بكوش، بكوش به آب رسی. چاهی كه به آب نرسيده با برداشتن ظر

 سد و آبركوچكی آب از اينجا و آنجا پر نشود و رفع نياز نكند. اما وقتی چاه به آب 

 برجوشد، هرچه از آن برداند، مراتب تطهير آن باالتر گردد.

 ارت قرارعاشقان خدا به توفيق او به آن چاه رسيده و در زمرة آزادگان و اهل طه

ر لباس دباطنًا  وهايی كه اتصااًل آن مائدههای آسمانی هستند، اند. آنان شايستة مائدهگرفته

 گردد.الفاظ و معانی عايد قلوب پاكشان می

ا راه ای سالك در اين مسير بايد موانع را يكی پس از ديگری از پيش برداری ت

ريق حق طترين حجاب كه تو را از طی وصال برتو هموار گردد. بدان اولين مانع و بزرگ

ا ز زندان خودی بيرون باش، از هستی مجازی درگذر تدارد، خودی توست. اباز می

 هستی حقيقی را دريابی.

 علم عليم و تمردان الهی كه اين مسير را پيموده و خداوند تبارك و تعالی مأموريت ت
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م توبه ام به مقاالهی را بر آنان عنايت فرموده، همة حركاتشان تعليم و تعلم است. آنان مد 

ان كسی ند و بداند. ای سالك تو نيز بدانان پيوعداء قرار گرفتهو انابه برآمده در رديف س

 لّتاِئُب ِمنَ اَ »پذيرد كه با اميد الهی وارد عالم توبه شود، خدای تبارك و تعالی توبة او را می

ان باز خطاكار و، درهای رحمت او همواره به سوی عاصيان «الذَّْنِب َكَمْن ال َذْنَب َلهُ 

 است.

ه ـكی تو شاهدی ـه باشيم، مجذوب جمال تو هستيم. الهـحال كدر هر  اـالهی م

كاب كنيم و در حين ارتهای ما متوجه توست. هرگز با جسارت خطا نمیدر خطا هم دل

 هم از تو شرم داريم.

غ وصال، الهی مقر و معترفيم كه از تو گريختيم ولی لطف تو در ما آويخت. از با

 گرفت و رد بشريت ما باريد، رحمت تو ما را فرانسيم قرب وزيد، باران فردانيت بر گ

ر آن ددرخت اميد به برآمد. آن رحمتی كه سؤال در او گم گشت، آن لطفی كه انديشه 

 ذشت.نابود شد، آن كرمی كه وهم در آن متحير گشت، آن فضلی كه از اندازه غايت گ

كنی  سؤالای: ای بندة من اگر طاعت كنی قبول بر من. اگر الهی تو خود فرموده

روی، كه را عطا بر من. اگر گناه كنی و تائب شوی عفو بر من. ای انسان كجا می

خواهی؟ درد خود را پيش كدام طبيب خواهی؟ حاجت ز كه میجويی و كه را میمی

ا بری؟ شفا از من، آب در جوی من، راحتی در كوی من، طرب در طلب من، انس بمی

 به لقای من.جمال من، سرور به بقای من، شادی 

 .وفق شدنددرود بر محبوبين الهی كه مراحل اين طريق را پيمودند و به آمال خود م

 
 كند كه همه بايد جمع واحد شوند. جمع واقعی،مكتب اسالم چنين تربيت می

 ر.تمركز كامل روحی است و بر عكس، تفريق عبارت است از تشتت و پراكندگی افكا

الم به صورت دسته جمعی از ميان بردارنده هر مانعی است، لذا اس تمركز روح

انند. نمايد كه سعادت ابدی خود را در تمركز كامل روحی بدمردم را چنان تربيت می

 هری.جمع ظاهری اثر ندارد و عمده دعوت اسالم به اتفاق، اتفاق باطنی است نه ظا

همراه گردد، چنان كه  تمركز كامل روح موقعی است كه نظر خاص الهی با آن

رو بايد اول متوجه به خالق لم يزلی و نور محض ، از اين«َيُد اهلِل َمَع اْلَجماَعةِ »اند فرموده

ها و زمين است و مثال فرمايد كه خداوند متعال نور آسمانازلی شد. قرآن مجيد می



  214                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

هستی است نورش، شبيه چراغی است كه در چراغدانی قرار گرفته. او آن كانون معنوی 

ای از شعاعش با مركز مساوی است و تمام موجودات از اوست. آن نور ازلی كه هر نقطه

گردد كه انوار آن از در عين حال كه مركز فضای عالم است، محيط عالم هم محسوب می

های رنگارنگ موجودات خالل تار و پودهای عالم امكان و منافذ مشكات جهان در آئينه

 باشد. ست كه قادر به زدودن موانع و تنوير و تأليف قلوب مینمايد. اوتابش می

َت ما ْو َاْنَفقْ لَ وِبِهْم َو َالََّف َبْيَن ُقلُ »فرمايد خداوند تبارك و تعالی در قرآن مجيد می

و بين ا«: كيمٌ ِانَُّه َعزيٌز حَ   َبْيَنُهمْ َالَّفَ  ِفی اْلَاْرِض َجميعًا ما َالَّْفَت َبْيَن ُقُلوِبِهْم َو لِكنَّ اهللَ 

كردی، های آنان الفت افكند، اگر تو همه آنچه را كه در زمين است انفاق میدل

 د كه اوتوانستی آنان را به هم الفت دهی، وليكن خدا بين ايشان الفت برقرار كرنمی

 حقيقتًا مقتدر و حكيم است.

هتی رادرك و فهم اين آيه در اولين وهله مشكل است. زيرا كسی كه از ديگری ك

ل كه تبديدارد، در قبال مژدة دريافت پاداشی بزرگ، حاضر است آن را فراموش نمايد بل

نفاق افرمايد كه حتی با به الفت و محبت كند. اما خداوند متعال خطاب به پيامبر خود می

 پذير نبود.های زمين هم اين كار برای تو امكانتمام ثروت

ی است، تعويض بلكه تبديل آن به وقتی الفت يا كراهت نتيجه عوامل ظاهر

به  ر كراهتدريافت احسان نگردد، با نظ گيرد. مثاًل اگر سائلی موفق بهسهولت انجام می

كند، ولی با اجابت درخواست او آن كراهت تبديل به سپاسگزاری طرف نگاه می

 و عوامل گردد. اما گاهی الفت يا كراهت ناشی از عاطفه و يا قوای منفعله و نتيجهمی

اسباب ظاهری مكرری است كه در اعضاء بدن مخصوصًا در مغز و قلب، تغييرات 

ارد و دبا غرايز طبيعی  كند. در هر دو حالت، اين كراهت شباهت تامیعضوی ايجاد می

 گيرد.اساس آن، تغييرات شيميايی است كه در عضوی زنده صورت می

نی و روحی بی درماسمیاين تغييرات در صورت تكرار، تقويت يافته و امراض ج

رض ترين محرك تشديد مكند و بسا كه يادآوری آن عاطفه يا كراهت، بزرگايجاد می

 اش بكوشد، موفق نگردد.شود و شخص هر اندازه در تغييرات عاطفهمی

به عنوان مثال، مادری كه هر روز فرزند خود را تحت شكنجه و عذاب ديگری 

ديل به محبت گردد، ولو از دست آزار دهنده احسان بيند، امكان ندارد كه كراهت او تب

بيند. اين امر در اثر تغييرات عضوی است كه در اعضاء حادث شده و مانع از حصول 

محبت نسبت به شخص آزاردهنده است. او محتاج تغيير عضو به عضو ديگری است تا 
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خود  آن را تبديل به درك و شعور ديگری كند. او مانند كسی است كه حس مخصوص

بهره را از دست بدهد، كه تا آن را به كف نياورده از احساس مخصوص به آن حس بی

است. اين است غرض آيه كريمة فوق، زيرا آفريدن عضوی جديد و يا استرداد حس از 

های دنيا بين با انفاق همة ثروت )ص(دست رفته، قطعًا امری نبود كه حضرت رسول اكرم

 شد.آنان، قادر به انجام آن با

ن و اين آيه كريمه در حكم معجزات قرآنی است و تاكنون بسياری از دانشمندا

اند. اندكی گونه تغييرات عضوی نشدهنظر دربارة عواطف، متوجه اينمحققان صاحب

 نمايد.تفكر در اين زمينه، حكمت و عظمت قرآن مجيد را بر ما روشن می

كه سبب سفيدی موی سر، ترس سخت ناگهانی، گاه آثارش به قدری شديد است 

طور نپذير نيست. هميمرض َبَهق و يا اضطراب و رنج دائم گشته و در مواردی درمان

، باز كند كه حتی بعد از زايل شدن علتگاهی كراهت مستمر، تغييرات عضوی ايجاد می

 پذير نبوده و برگشت آن به حالت طبيعی، فوق طاقت انسان است.هم عالج

رور و همواره بر عجز خود مقر و معترف باشد، از كبر و غ بنابراين سالك بايد

شمول مخودبينی اجتناب كند، در برابر عظمت پروردگار متعال خاضع و خاشع باشد تا 

 ور گردد.لطف و نظر خاص حق شود و عشق الهی در كانون قلبش شعله

 وعاشقان حق از الست مست آمدند و از بادة الست سرمست آمدند، كه مشتاق 

 ور دريا اشق وطن اصلی خويشند و با دنيا نياميزند. چنان كه اگر قطرة روغنی را زيع

 ر فرصتیميان گل نهند، به تدريج از آن گل جدايی جويد و به آن همه آب نياميزد، اگ

 يابد به يك ساعت روی آب آيد و جملگی آب را زير قدم آرد و بدان همه جواهر

ندازد و اروغن يابد، دست موافقت بر گردن مرافقت التفات نكند. ولی اگر قطرة ديگری 

 اگر از دولت وصال، شرر آتشی يابد خود را فدای آن سازد.

 لی ارواحای از دريای دنيا هستند، زود با دنيا درآميزند ونفوس انسانی كه قطره

ی وجود آميزند. اگر از دولت وصال شرر آتش تجلی حق بينند، به همگخدايی با آن نمی

يی آويزند و جان خويش را بذل او كنند، بسوزند و از اين سوختن بوی خدا در او

 برخيزد و مشتاقان را سرمست گرداند.

جلی چنان كه آتش بر عود مبارك است كه بوی نهفته او را آشكار سازد، آتش ت

د و حق بر مشتاقان نيز مبارك است. عزت عود از آتش است، اگر آتش نبود ميان عو

 است،  اركـه بر او مبـی كـود عارفان در آتشـود وجـه تفاوت بود؟ عـچا ـهساير چوب
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 سازد.سوزد و اين سوز هرچند بيشتر باشد، دل مشتاقان را نيز بيشتر میمی

يد و سعادت ابدی در عمل به سخنان عارفان است. سخنان ايشان بعد از قرآن مج

ست ان ايشان نتيجة حال هاست. زيرا سخحديث نبوی و برگزيدگان او، باالترين سخن

نه از  يدن استنه ثمرة قال، از عيان است نه از بيان، از اسرار است نه از تكرار، از جوش

 كوشيدن.

در آتش  الهی ترا به جان عارفانی كه به كلی شجرة وجود انسانی خود را چون عود

 عشق تو سوختند، اين سوختن را بر همة مشتاقان و آرزومندان نصيب فرما.

 
ان خود كلمة اسالم از سلم، ضد ستيز به معنی بندگی و فرمانبری است. يعنی انس

 را به آئين ايزدی بسپارد و در مقابل، نعمت آرامش و سكون دل بيابد.

ارفان، به موجب آموزش قرآن، بشر طبيعتًا طالب صلح و امنيت است. به فرمودة ع

ن زند تا از آداب جهان مادی افتاده دست و پا میبشر از يك اصل پاك جدا شده و در گر

 رها شده، به صورت نخستين كه تجرد و پاكی است برگردد.

ذيرد و دين حق آن است كه مطابق فطرت و طبيعت بشر باشد تا به آسانی آن را بپ

 ر باشد،رو اسالم با اموری كه مافوق يا مادون طبيعت بشسبب تكامل او گردد. از اين

ن بشر پذيرد. اسالم ذهنشينی و رهبانيت را نمیو دوری از جامعه و گوشه مخالف است

مادی او  اه علومسازد تا از ررا از ماديات قطع نكرده بلكه به اندازة لزوم به آن مشغول می

تعلق  نيا قطعرا به شاهراه تجرد رهبری نمايد، يعنی از مجاز به حقيقت برد. چه در اين د

 ، منتها امتياز در كميت و كيفيت ارتباط با آن است.از ماديات ناممكن است

 انهماك بشر در ماديات برای طلب آرامش دل است ولی او به جنبة ضعيف كه

قراری او افزون ترس و وهم است، متوسل شده لذا برعكس مقصود، پريشانی و بی

ا دهد و معالجه درد روحی رگردد. آموزش اسالم چنين روح مضطرب را آرامش میمی

 كند تا به آرامش دل كه خواست فطرت اوست، نايل شود.بر طبق آئين طبيعت می

های فكری افرادی كه فاقد ايمان و توكل به خالق كائناتند، در تشويش و ناراحتی

زادگان برند و اين از عوامل اصلی بدبختی آنهاست. اما اهل ايمان، آن نجيببه سر می

دند و زبونی و فرومايگی به حريم جانشان راه ندارد. واقعی، دارای روحيه قوی و نيرومن

های پی در پی قادر نيست كه استقالل و شخصيت آنها را از بين انبوه تحقيرها و شكست
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در  برده و مأيوسشان نمايد. نيرو و نور ايمان در ضمير مردان حق، همانند سد محكمی

 كند.های حوادث مقاومت میمقابل طوفان

 ام امورشاز لذات معنوی و متعالی محرومند، اما عارف الهی كه تم ايمانافراد بی

برای حق و پيشرفت دين است، در هر حركت و اقدامی برای او لذتی است. حضرت 

همگان  فرمايد: خداوند متعال دوست دارد كسی را كه خيرخواهمی )ع(مولی الموالی علی

ذات او تمام ل دارد، لذتی برتر ازم میباشد. فردی كه استفادة جامعه را بر منافع خود مقد

 ها و ناماليمات باشد.گردد ولو در ظاهر متحمل ناگواریرا عايد می

ردم از های روحی و روانی مها و بيماریپيشوايان مقدس آسمانی برای درمان عقده

نی مام مباتكردند. آنان در اين مبارزه مقدس از نيروی شفابخش علم و ايمان استفاده می

فا شهای ناراحت را نظير ايمان، دلو دقايق روانی بهره گرفته با تكيه بر قدرت بیلمیع

های يماریبان در بهبود ر مهم ايمامروزه نيز تأثي«. َاال ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ »دادند می

يروی ن نز ايروانی بر عموم دانشمندان جهان به اثبات رسيده و روانپزشكان با استفاده ا

 اند.معنوی به نتايج درخشانی نايل آمده

ترين یميزان بهره مندی از توكل به حق تعالی به نسبت مراتب ايمان است و عال

 ر مرتبةدمرتبة برخورداری از لذات واقعی، از آن عارفان الهی است كه صاحبان ايمان 

 كمال هستند.

ل است رفت و از شؤون توكتطهير قلب از اعتماد به خلق، يكی از ابواب بزرگ مع

ه شده است. يط ايمان شمرداز شرا« َو َعَلی اهلِل َفَتَوكَُّلوا ِاْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنينَ »و در آية شريفه 

 صاحب توكل مقام بسيار وااليی در پيشگاه الهی دارد.

ماوی حضرت صادق عليه السالم فرمود: خداوند تبارك و تعالی در يكی از كتب س

غير  ام سوگند، هركس ازبه عزت و جالل و بزرگواری و مقام سلطنت»د فرمايچنين می

 قام قربممن آرزويی كند، او را به ناكامی كشانم و جامة خواری بر اندامش كنم و از 

 خود به كناری زده و از وصل خويش دورش سازم.

ها به ها به جز من از ديگری آرزومند است؟ و حال آن كه سختیآيا او در سختی

كوبد؟ و ست من است. آيا به غير من اميدوار است و با پنجة خيال در ديگری را مید

 حال آن كه كليد درهای بسته به دست من است. در خانة من به روی كسی كه مرا

 های خود مرا مورد آرزوی خويش ساخت كه منبخواند باز است. چه كسی در مصيبت

 ه من بود، ب ی كه برای او كردهـامد بزرگـيشه كسی در پـاندم؟ و چـاو را به آرزويش نرس
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 اميدوار شد كه من اميد او را از خود بريدم؟

ی هايم را با فرشتگانمن آرزوی بندگانم را در خزانه غيبم نگهداری كردم و آسمان

ادم كه ناپذير به تسبيح من مشغولند پر كردم و به آنان دستور دكه با نيروی خستگی

 مودند.عتماد ننامن و بندگانم نبندند، ليكن اكثر بندگان به گفته من درهای اجابت را ميان 

داند كه جز من های من بر او شبيخون زند، مگر نمیكسی كه مصيبتی از مصيبت

ين ااحدی قادر به برطرف كردن آن نيست، پس چرا آن مصيبت زده از من غافل است؟ 

ا از او ة خود رردم، سپس آنگاه كه دادمن بودم كه آنچه را از من نخواسته بود به او عطا ك

 باز پس گرفتم از من باز نخواست و از ديگری خواستار شد.

گر اهل مگر آرزوها در نزد من متوقف نيست؟ جز من كه به آرزوها پايان بخشد؟ ا

ن به مها و زمينم همگی به يكباره دست اميد و آرزو به سوی من دراز كنند و آسمان

ود نه كم شای از ملك من كم نشود، چگوازة آرزويشان عطا كنم، ذرههريك از آنان به اند

 «ملكی كه من خود قيوم و سازندة آنم؟!

و  فرمايد: بايد كه در همة كارهايت به خدا توكل كنیمی )ع(حضرت موسی كاظم

و ترا از  هرچه با تو كرد از او راضی باشی و بدانی كه خداوند متعال هيچ خير و فضلی

 و نيز بايد بدانی كه حكومت در امور با خداست. دريغ نكند

لب ای است از ثمرات شجرة طيبه توحيد كه در قبنابراين روايات، توكل ثمره

مشام  قيقی بهانسان ريشه دوانده، و تا كسی به اين مقام نرسد بويی از توحيد عرفانی و ح

 او نخواهد رسيد و راهی به محفل قرب و مجلس انس نخواهد داشت.

ذشته گمان كه پاية توكل است كسی راست كه از اقرار به زبان و تصديق عقلی اي

وح دلش لعقل بر  با قلم« ال ِالَه ِاالَّ اهللُ »به حريم قلب وارد شده باشد و كلمة مباركه 

 در اثر نگاشته شود. اين ايمان مستلزم تقوای تام و مجاهدات و رياضات شرعی است تا

نگاه اش محل اشراق نور توحيد گردد. آدست دهد و سينه آنها انشراح صدری به سالك

و او  در پرتو حق ببيند كه فاعليت مطلقه دار وجود در انحصار ذات اقدس الهی است

و اميد متفرد در ابداع و اختراع است. چون اين حال در قلب او منكشف شد، به غير ا

ای را يچ ذرهر قدرت اويند و هيابد كه همه مسخنبسته و جز او ثقه و اعتماد ننمايد و می

 ها و زمين استقالل نيست. در آسمان

حقيقت توكل آن است كه انسان از روی اختيار برخيزد و خيمه رضا و تسليم بر 

كوی قضا و قدر زند، و سر مطالعت بر مطالع مجاری احكام نهد تا از پردة عزت چه 



                                                                                  تـوکـل 219
                          

آنان كه بر مقام توكل استقامت  آشكار شود. فردا چون هنگام بار رسد و سؤال كنند، از

ورزيدند و در منازل عبوديت، صدق به جای آوردند نيز سؤال كنند، لكن سؤال تشريف 

 نه سؤال تعنيف.

ز دنيا اپس طالب حقيقی بايد دامن همت بر كمر زند و تا ممكن است پيوند دل را 

خيم آن عواقب وبگسلد و ريشه محبت دنيا را قطع يا اقاًل سست نمايد تا از خطرات و 

 شد.كه بر باد دادن ايمان و آشفتگی امور دنيا و آخرت است محفوظ و در امان با

كسی كه از لذات دنيوی چشم بپوشد و طالب لذايذ حاصله از حكمت شود و  

الم عهای روحانی آرايش دهد، در همة اوقات مهيای مسافرت به نفس خود را به زينت

 يست.اهد كرد، حصول اين مقام جز با تعقل ممكن نآخرت بوده و مرگ را استقبال خو

دم، عارفی گويد پس از آن كه به مالحظه و مداّقه در اشياء خود را خسته كر

. چه شود، بر من نيز وارد گرددانديشيدم كه مبادا آنچه بر راصدين كسوف حاصل می

 ست كوراكن نظركنندگان به خورشيد اگر بی احتياطی نموده و حايلی در ميان ننهند، مم

س نها حواشوند. لذا ترسيدم كه اگر اشياء را با چشم تن بنگرم و برای درك و شناخت آ

رده كل رجوع ظاهری خود را به كار برم ديدة عقلم نابينا شود. پس دانستم كه بايد به عق

 ست كاماًلو حقيقت را تا حدی بدين وسيله ادراك نمايم. البته گرچه تمثيل فوق ممكن ا

يل و اشد و معتقد نيستم كه سنجش عقالنی امور به مثابة نگرش از وراء حاصحيح نب

ا رحجاب باشد، ولی نگريستن به عوارض اشياء، نزديك به اين حال است. لذا عقل 

بهتر  ه را كهبرگزيدم و بنا را بر اين گذاشتم كه احسن وجوه را پايه و اساس بگيرم، آنچ

 م.يكويی موافق نبينم، غلط و خطا پنداريافتم، حقيقت دانم و آنچه را كه با ن

هد. سالك الهی بايد همه اعمال خود را بر وفق علم و ارادت و حكمت انجام د

در «. َسلينَ ِدَنا اْلُمرْ ا ِلِعباَوَلَقْد َسَبَقْت َكِلَمُتن»فرمايد خدای تبارك و تعالی در قرآن مجيد می

است كه  ادت، حكمت. سبقت علم آنمشتمل بر سه اصل است: علم، ار« َكِلَمتْ »اين آيه 

، بايست كرد. سبقت ارادت آن است كه آنچه دانست كردپيش از كرد، دانست كه می

 خواست كند. سبقت حكمت آن است كه آنچه كرد، راست كرد و به سزا كرد.

ذشته ديشی و گاو را ناآمده نقد است و گذشته ياد. اين تويی كه بايد از ناآمده بيان

ه نبايد ز ناآمدانگهداری. او را گذشته نبايد ياد كرد كه آن در علم اوست، و  را ياد كنی و

 انديشيد كه آن در حكم اوست، و نبايد نگهداشت كه آن در ملك اوست.

 حكمت فعل بر صواب است و نطق بر صواب. فعل بر صواب آن است كه وزن در 
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نی را ن است كه هر سخمعاملت نگاهداری، مخصوصًا در معامله با حق. نطق بر صواب آ

ن متصل آبه جای خود نهی و آن را به همانندش پيوند دهی، و آخر هر سخن را به آغاز 

 گردانی.

فرموده: حكمت سراج منيری است كه خدای تبارك و  )ص(حضرت رسول اكرم

 به نور نهد. هرچه گويد به نور آن حكمت گويد، هرچه بشنودتعالی در دل اهل تفكر می

 ود، هرچه بيند به نور آن حكمت بيند. آن حكمت شن

را از  اگر مراتب تفكر و تعقل الهی كسی به كمال رسد، خدای تبارك و تعالی او

ق، حعلم حكمت برخوردار فرمايد و در رديف عاشقان جمال قرار دهد؛ عاشقان جمال 

 كرتی تفنمايد، تفكر الهی. ساعاهل حكمت اند. قرآن مجيد اتصااًل توصيه به تفكر می

ر اهل ببرتر از عبادت هزار ساله بلكه برتر از عبادت ثقلين معرفی شده است. خوشا 

عقل  ی كه ازتفكر كه آينده نگرند. اهل قضاوت بايد اهل تفكر باشند؛ بدا بر حال آن قاض

 الهی محروم شود.

ه اما تفكری كه معلول عقل ظاهری باشد، فاقد ارزش است و نتايجی كه ارائ

به هر  رو نبايد بر عقل ظاهری متوقف شد. قبل از اقدامنيست، از اين دهد، حقيقیمی

و به  ب ورزيدكاری بايد با تفكر خير و ضرر آن را محاسبه نمود. بايد از ضرر كثير اجتنا

ثير ر خير كامری اقدام كرد كه در آن خير كثير باشد. در اقدام به كاری كه هم مشتمل ب

رد كه آن ضرر يسير هم به ظهور نرسد. چنين است و هم ضرر يسير، طوری عمل ك

ه كمال برساند و مراتب توكل سالك را باال برده، او را تفكری انسان را به حكمت می

زال به گرداند. مقام باطنی هركس در پيشگاه خدای اليانقطاع از ماسوای حق نايل می

 نسبت مراتب انقطاع اوست.

ال، تقوی گرفتن بايد. از مقام سؤ ای سالك! سفر قيامت بس طوالنی است، زاد

دست  انديشه داشتن بايد. عقبة صراط بس باريك و تند است، طاعت را مركب ساختن و

الك از ساز معصيت برداشتن بايد. معصيت به نقد كرده و توبه به تأخير انداخته. ای 

 ويشدار و بيش از اين خود را تخم حسرت و ندامت مكار و وقت خعاقبت كار انديشه

 را غنيمت دار.

ای سالك، آگاه باش كه مراتب انقطاع تو به كمال رسد. روزگار جوانی را مغتنم 

اين آيه شريفه تنبيهی است عظيم «. َو َمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفی اْلَخْلِق َاَفال َيْعِقُلونَ »شمار كه 

كنيد پيش از  كه از خواب غفلت بيدار شويد و روزگار جوانی را غنيمت شماريد و عمل
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فرمود: پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت  )ص(آن كه نتوانيد. حضرت رسول اكرم

بشماريد: جوانی قبل از پيری، صحت قبل از سقم, غنا قبل  از فقر، حيات قبل از موت و 

 فراغت قبل از اشتغال.

 هيمنخوا بايد بدانيم تا سير در معانی قرآن ما را حاصل نشود، به مقصد و مقصود

ان قرآنی كه نه بر اوز. «بينٌ  ُقْرآٌن مُ وَ ِذْكٌر  َو ما َعلَّْمناُه الشِّْعَر َو ما َيْنَبغی َلُه ِاْن ُهَو ِاالّ » رسيد

اشعار عرب است، نه مشابه سخنان آفريدگان، بلكه برهان نبوت و رسالت حبيب 

 وِر الَّذينَ  فی ُصدُ يِّناتٌ َبْل ُهَو آياٌت بَ »ها ها برآمد نه از راه ديدهاز راه دل خداست، كه

 «.ُاوُتوا اْلِعْلمَ 

حی «. ًاَمْن كاَن َحيّ »البته كالم خدا و بزرگان در كسی مؤثر است كه حی باشد 

ست، مؤثر ا درباره انسان، كمال ايمان و عقل است. ای حبيب من، انذار تو بر زنده دالن

ردگان رديف م ، مرده دالنند و درمند گردند. كفار و جهالتوانند از پند تو بهرهايشان می

د عرفت خومبه شمار آيند و از انذار و پند تو برخوردار نگردند. ای سالك بكوش مراتب 

باش غافل م را نسبت به توحيد به كمال رسانی. از تعاليم عاليه بزرگان و حضرات اولياء

 كه سعادت ابدی تو در پيروی از ايشان است.

َلْيِه َشْیء  َو اِ  وُت ُكلِّ َفُسْبحاَن الَّذی ِبَيِدِه َمَلكُ »رمود خداوند متعال به حبيب خود ف

يس او يه و تقدكلمة سبحان، كلمة تعظيم و اجالل خدای تبارك و تعالی و تنز«. ُتْرَجُعونَ 

 از هر عيب و نقصی است.

عجب. تدر قرآن كريم، كلمة مقدس سبحان به دو معنی آمده، يكی تنزيه و ديگری 

باَد اهلِل ِااّل عِ  ُسْبحاَن اهلِل َعّما َيِصُفونَ »است به ذات اقدس باريتعالی تنزيه مربوط 

به  جب مربوط استمعنی تع و«. َفُسْبحاَن الَّذی ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشْیء  »و « اْلُمْخَلصينَ 

 «.ُسْبحاَن الَّذی َاْسری ِبَعْبِدهِ »افعال خداوندی 

كه  ا مظهر صفات خدا گردانيد، به طوریای راهروان طريق حق، بكوشيد خويش ر

ز اد كمال مظاهر معانی سبحان در هر مرتبه در شما به مقام تحقق رسد تا بتوانيد در ح

ِت ُاولِئَك وا الّصاِلحا َعِملُ ِلَيْجِزَی الَّذيَن آَمُنوا وَ »مند گرديد ارزاق باطنی خداوند متعال بهره

 «.َلُهْم َمْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َكريمٌ 

حمت خود هی چه عنايتی و چه مرتبت و درجتی باالتر از اين كه در دارالشفاء رال

 ندگان. جان خستة ما را درمان كنی. ای دانندة آشكار و نهان، ای فريادرس فرياد كن
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عا خدايی كه پاسخ گويد كوشش بندگان را به جزا و درماندگان را به وفا، د

 .فضال اوااو، در حال انعام او، در ابد  كنندگان را به عطا. خدايی كه در ازل احسان

وند، ای خدای مهربان، آيا اين خبر درست است كه چون مؤمنين فردا به بهشت ر

های بهشت بعضی از زوايای بهشت خالی ماَند و تو خلقی نو آفرينی تا آنان از نعمت

عبادت  وبرخوردار گردند؟ الهی باور كردنی نيست كسانی رنج ناديده و به مقام طاعت 

ه و دل ها زحمت كشيدهای تو برخوردار گردند، لكن بندگانی كه سالدرنيامده از نعمت

 های تو محروم مانند!اند، از نعمتبر كرم تو بسته

ای چاره پناهان جز تو پناهی نداريم. ای چارة بيچارگان جز توالهی، ای پناه بی

 جينه فقيران.نداريم. ای اجابت كنندة دعای از همه بريدگان، ای گن

ل ما گوييم، ولی دتوانيم. ذكر ترا میالهی مشتاقيم كه همواره ذكر تو گوييم اما نمی

ذكر تو  های ما جز باآرزوی ذكر ديگری را دارد. الهی ذكر خود را بر ما تعليم فرما كه دل

 های ما جز با ياد تو، جز به لقای تو آرام نگيرد.اطمينان نيابد. دل

نشاند. اين سوز و مال توييم، اين تشنگی را جز وصالت فرو نمیالهی تشنة آب ج

سازد. الهی حسرتمان را جز نسيم رحمت تو زايل گداز را جز لقايت خاموش نمی

 گرداند. ای آرزوی دل مشتاقان، ای منتهای آمال عاشقان.نمی



 

 
 
 

 

 فصل پنجم
 
 
 
 
 
 
 

رضا



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

حاالت عارضه بر اهل سلوك تا رسيدن به كعبه مقصود، حال رضاست. پس  از

ت و شرط است برای كسانی كه قصد رجوع به او دارند، چه به وسيله عبادات و طاعا

م و چه به وسيله سلوك در طريق مجاهدات و رياضات، اين كه اول مقام رضا را محك

 استوار نمايند.

ر گذشتة رضايتی امروز بشر، ثمرة اعمال و افكاها و ناها و بدبختیاغلب گرفتاری

طور همه ايشان است. چنان كه درخت در درون هستة خود بالقوه موجود است، همين

لل حوادث عالم در توی علل خود موجود و مندرجند. اين حوادث، تظاهرات خارجی ع

 خود هستند هرچند ظاهرًا شباهتی از حيث شكل و طبيعت و شدت و ضعف ميان علل

 و معلوالت آنها ديده نشود.

رة رديد، ثمافشاند و فردا بدون تهای نو میانسان هر دم با اعمال و افكار خود تخم

ل به كثر عقودرود كه ديروز كاشته است. اآنها را خواهد ديد. غالبًا هركسی امروز آن می

ن و يراهای فردی و اجتماعی خود، حها و گرفتاریعلت ناتوانی از درك علل ناراحتی

ا كنند. اممتعجب مانده از فرط نادانی و درماندگی، عدالت و حكمت خدائی را انكار می

 وعدالت  بيند، همه مبنی بردر نظر مرد بينا دل كه با چشم بصيرت، اسرار خلقت را می

حكمت محض است و به هركس رنجی رسد كه شايسته آن است، و اگر هم از طريق 

 رسد، بدون مكافات نماند.آزمايش و يا مصلحت، رنجی 

حت بنابراين مانع درك حقيقت، فقدان بصيرت و قصور عقل بشر است، وگرنه سا

 و اسرارسبا عظمت باريتعالی از هرگونه آاليش ظلم پاك و مبّری است. آری بشر از يك 

افشاند، فهمد و از سوی ديگر هر لحظه از سر نادانی تخم بدی و ستم میخلقت را نمی

 ه خود و نتيج ها دير يا زود روئيدهه به موجب قانون ازلی طبيعی، اين تخمـين كغافل از ا
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 سازند.را ظاهر می

ناحيه  داند آنچه ازاما سالك حقيقی در پرتو معرفت به عدالت و حكمت الهی، می

 رسد، موجب سعادت اوست، لذا راضی به رضای اوست.دوست می

لب قی رحمان مقرر فرموده، و سرور مقام رضا، همان خشنودی است به آنچه خدا

ا رر آنچه است بدانچه از نيك و بد به او رسد. سالك طريق حق نخواهد و اراده نكند غي

 گر چنينكه خدا خواسته، اين است كه عارفان راه حق آن خواهند كه او خواهد، زيرا ا

 نباشد با مقام رضا منافات خواهد داشت. پس محب و عاشق حقيقی آن خواهد كه

 محبوب و معشوق او خواهد.

ة حق شود. در حقيقت فناء اراده در ارادمقام رضا بدون فناء اراده حاصل نمی

شود مگر به تعالی، همان فناء صفت است در صفات حق تعالی. فناء اراده حاصل نمی

ترك حظوظ نفسانی كه اين معنی برای عوام بسيار مشكل است. كسی كه در مقام 

هوس نگردد و سخت ترين رياضات را تحمل كند؛ اصل رياضت  رضاست، تابع هوی و

 منع نفس حيوانی است از انقياد قوة شهويه و غضبيه.

و  بالجمله رضا همان رضايت است به آنچه خدا خواسته كه آن ثمرة محبت است

ر اهند غيالزمة آن، عدم انكار است بر خواستة خدا، اين است كه عارفان طريق حق، نخو

 فعل. واهد، چه در ظاهر و چه در باطن، چه در دل و چه در قول و چه درآنچه خدا خ

قاب او اهل ظاهر را مطلوب آن بَود كه خدا از ايشان راضی باشد تا از خشم و ع

ْنُهْم َو عَ اهلُل  َرِضَی»ايمن گردند، اما اهل باطن را مطلوب آن بَود كه از خدا راضی باشند 

فناء  زندگی و كه هيچ حالی از حاالت مختلف مانند مرگ و و آن چنين باشد«. َرُضوا َعْنهُ 

ه از دانند كه صدور همو بقاء و مشقت و راحتی، مخالف طبع ايشان نباشد، زيرا می

 اوست و بر غير ارادت و مراد او مطلبی اختيار نكنند.

هر كسی كه تساوی حاالت مختلف در طبعش راسخ گردد، آن خواهد كه خدا 

وند يد. خدااند هرچه او را آيد بايد، پس هرچه او را بايد آان فرمودهخواهد، لذا بزرگ

س پای راضی شود كه حاالت مختلف نسبت به او مساوی باشد. متعال آنگاه از بنده

ست حقيقت لذت معنوی برای عرفای طريق حق است. زيرا كه ايشان را بايست و نباي

ر ال نه برو عارفان كوی وص. از ايننباشد و همه بايست و نبايست به ايشان بايست بود

 هيچ حادثی، مبتهج و نه بر هيچ فائتی متأسف گردند، و اين محصول عشق است.

 وهر ـگه خدای تبارك و تعالی ـال اهل رضا، آن عاشقان جمال ازلی كـخوشا بر ح
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يدن عشق را از فضل و رحمت خويش بر آنان ارزانی فرمود. عشق ركن اساسی برای رس

 است.  به معشوق

د ای دل، صالی عشق ده، يادآور حضرت داوود پيامبر را كه با صدای خوش خو

دا خنمود! ای عاشق گرديد، برگ درختان را زرد میچگونه آب را از جريان مانع می

ت از بردار كالم خدا را و بر دردمندان طلب، زبور عشق تالوت كن. عشق دارويی اس

ست و اساند. برای رسيدن به هر مطلوبی، كمالی نشان كه عاشق را به كمال رعالم بی

 كمال رسيدن به وصال، عشق است.

گردد، از اند وجد و سرور باطنی كه موجب آگاهی و بيداری دل میبزرگان فرموده

از میسه طريق است: سمع، نظر، فكر. اولی به طريق استماع مقاالت و كالم است. دو

ك در م، ُمدرِ طريق تفكر در آيات الهی. در اين مقااز طريق نظر در اخبار و روايات. سومی

نقش  درجة اول، عقل است به هرچه رو آورد. در درجة دوم، روح است و در ادراك او

ور جد و سرومؤثر نه از آن عبارات و الفاظ، كه از آن نور الهی و صفای باطن است. آری 

 واقعی در پرتو معرفت به حقيقت قرآن است. 

يها ف َو َجَعَل ِء ُبُروجًاَتباَرَك الَّذی َجَعَل ِفی السَّما»فرمايد تعالی میخداوند تبارك و 

ه همه مردم آن است كدر اين آيه شريفه، سماء اشاره به آسمان قر«. ِسراجًا َو َقَمرًا ُمنيرًا

 بايد در پناه ظل بيان و حمايت آن شوند.

ای، و ای از آن دقيقهكلمهای از قرآن برجی، و هر آيتی از آن درجی، و هر هر سوره

ن ين آسماهر حرفی از آن ثوانی اندر آسمان سبع مثانی. آن آسمان صور سبع مبانی، و ا

يش گم نگرد تا راه زمنسور سبع مثانی. در آسمان صور سبع مبانی به ستارة ظاهر می

 گردد.ننشود، و در آسمان سور سبع مثانی به ستارة آيت قرآن نگرد تا راه دينش گم 

دور او  ك را آفريد وتعالی فل خدای تبارك و« ُهَو الَّذی َجَعَل اللَّْيَل َو النَّهاَر ِخْلَفةً »

را به  را دو قسم گردانيد: شب ديجور، روز با نور. شب را به ماه منّور كرد و روز

خورشيد معطر و مطهر نمود. اشارت بر شب محنت يا روزگار محنت و روز روشن 

 كه در شب محنت او را آرامشی نيست، نوميد نشود كه روز دولت است. يعنی كسی

 روشن دولت در اثر است و كسی كه در روز روشن دولت او را آرامشی است، ايمن

 نباشد كه شب محنت در پی است.

 : منزل است اشاره بر سه« َوالَّذيَن جاَهُدوا فينا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنا»

 ارزه با نفس. اول ـ جهد نسبت به اندرون و مب
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 دوم ـ اجتهاد يعنی بيان حق و حقيقت و ارشاد مردم.  

 سوم ـ جهاد با اعداء دين و كفار.

ست، نعمت بيان هر سه حال است. كسی كه در مقام جهاد ا« جاَهُدوا فينا»مراد از 

نصيب وی. آن كه در اجتهاد است، عصمت نصيب وی. آن كه در رعايت عهد الهی 

 اهلل شود، يعنی به رضای خدا.ی. اما بايد هرسه حال فیاست، مواصلت نصيب و

ما آنچه بی الهی ما را از ما بردار، ما را به دست اعتماد به كوشش وامگذار. الهی

ای، به جرم تهما راست گردان. الهی از تو خواهانيم بنايی را كه برای ما افراشساختی، بی

 ساز. ما ويران مفرما. الهی ما را به علم قرآن آشنا

 
ر مند گردانيده دسالك بايد بداند آنچه خدای تبارك و تعالی او را از دنيا بهره

بانی بر مثال نرد نال و دولتاين مال و م«. ما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َو ما ِعْنَد اهلِل باق  »معرض فناست 

 ا شقاوت گردد.تواند باال رود و پايين آيد، سبب سعادت و ياست كه انسان می

 .كار بردهايی را كه خدای تبارك و تعالی بر او عنايت فرموده در راه رضای حق بنعمت

ا كه رمكاناتی ا، «َمْن َاصاَب مااًل َحالاًل َفَكفَّ َوْجَههُ »فرمود  )ص(حضرت رسول اكرم

 كار بر.حق تعالی بر تو عنايت فرموده، آبرو و دين خود را حفظ كن و در راه فقرا ب

 ِذی َو ايتاءِ »رمود و نيز ف« َو آَتی اْلماَل َعلی ُحبِِّه َذِوی اْلُقْربی»خويشان خود را فراموش منما 

 «.اْلُقْربی

ِمُنوَن اْلُمؤْ  ِانََّما»خدای تبارك و تعالی انفاق خويشان دينی را نيز توصيه فرموده 

َو الّساِئليَن  َن السَّبيلِ َن َوابْ ْلَمساكيَذِوی اْلُقْربی َو اْلَيتامی َو ا»و شرح آن چنين است « ِاْخَوٌة

ِل َو ِفی اْلما»فرمود  )ص(محضرت رسول اكر«. َو َقضی ِبِه َدْيَنهُ »و نيز فرموده « َو ِفی الرِّقابِ 

َوَصَل  وَ »حام فرمود رة صله ارو دربا« َو َاقاَم ِبِه َعلی جاِرهِ »و نيز فرمود « َحقٌّ َسَوی الزَّكوةِ 

 «.ِبِه َرِحَمهُ 

ل آيد، مال و منال به مثابت مس است در قبال اكسير. كسی را كه علم اكسير حاص

 وتر، طالی بسيار نيز حاصل كند و آن چنين است كه سياهی او را اگر مس زياده

پديد  ثباتی از آن بيرون كند و سرخی و صفا و ثقل و ثبات در آنكدورت و خفت و بی

ر و دوام است، دين مال و منال و طال و نقره بیآورد تا زر خالص شود. اما ای سالك اي

 زود از دست تو خواهد رفت؛ اكسيری بطلب و زری حاصل كن كه پايدار است.
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«  هللِ ا ِمَن اَانَـ»آن حبيب خدا فرمود: من دل از عقبی و دنيا ببريدم تا نسب من با 

ر بزرگوا لذا آنراست گردد. ای سالكين بدانيد نسبتی كه به حدوث پيوندد، ابدی نيست. 

 ُكلُّ »رود، ولی حسب و نسب من باقی است ها از ميان میها و نسبفرمود: همة حسب

 «.َحَسب  َو َنَسب  َيْنَقِطُع ِااّل َحَسبی َو َنَسبی

رضه عآن حبيب خدا فرمود: دنيا كجا و من كجا! در سدره همه خزاين را بر من 

قيقت حوجود خود را در آن قمارخانة كردند، حتی به گوشة چشم نيز ننگريستم، بلكه 

 درباختم.

 عزت ظاهری هيچ است، عزت ابدی را به دست آر. آن مرغ جانی كه از آشيان

يد، عشق دچار گرد به بالی« ُيِحبُّوَنهُ »پرواز كرد و بر شبكه ارادت افتاد و به دانة « ُيِحبُُّهمْ »

ش به طعمة ذكر پرورچشم هوای نفس او را از جمال مرادات دو جهانی بربستند و 

 دادند؛ مراتب استحقاق بدانجا رسيد كه دست سلطان ازلی نشيمنگاه او شد.

اند دهآری جانی كه به حق زنده گشت با غير نيارامد، اين است كه بزرگان فرمو

وده است. ا از دنيا ربزلی او رزاهد صيد حق است كه صياد ا« َالّزاِهُد َصْيُد اْلَحقِّ ِمَن الدُّْنيا»

رفش به گر دنيا هم دارد به خاطر خداست، ارادة او در ارادة حق مستهلك گشته و تصا

 «.ِرضًا ِبَقضاِئكَ »ارادة خداست 

يد حق از صعارف « ةِ َواْلعاِرُف َصْيُد اْلَحقِّ ِمَن اْلَجنَّ »زاهد هنوز ناقص است اما 

نيا و دنی و جنت است. عارف از دنيا و عقبی رسته و رها شده، زنجيرهای تعلقات نفسا

يد كه عقبی را از هم گسيخته، جمال و وصال خدا او را بس. چنين سالك عارف را نشا

هيان ل آن ماها بجويد كه نتواند، چه او خود اسم اعظم است. او بر مثااسم اعظم از كتاب

و  مشتاق جويای آب است، در حالی كه آب آنان را احاطه كرده؛ آری كسی كه مطيع

ز آنان اشد، او اسم اعظم خداست. خدای تبارك و تعالی باليا و فتن منقاد فرمان حق 

ند ان بارابرگرداند و به بركت همت بلند ايشان، باران رحمت از آسمان حقيقت بر قلوبش

  نشوند. های اليزالی كه هرگز پژمردههای رنگارنگ بروياند، گلو در بوستان دلشان گل

موران خمر عشق را در پردة عصمت خدای تبارك و تعالی عاشقان جمال و مخ

عاِت ُدوِرِهْم َنَزَعْن ُص»ه بدين معنی ك« ِانَّ اهلَل ُيداِفُع َعِن الَّذيَن آَمُنوا»دارد خود نگاه می

صدورشان را از «:  النِّْسياِنَطواِرقَ  الشَّْيطاِن َو َعْن ُقُلوِبِهْم َخَطراِت اْلِعْصياِن َو َعْن َاْرواِحِهمْ 

حفوظ مقلوبشان را از خطرات عصيان و ارواحشان را از طوارق نسيان  نزعات شيطان و

 دارد. می
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ه های عاشقان الهی در معرض غارت سلطان عزت است نه غارت شياطين. آن كدل

ه مرغ غارتگر دلش سلطان عزت باشد، او به ماسوی اعتنايی ندارد. عاشق دل سوخته ب

ب نات موجيا مسدود نكند، بلكه همه امكابريان نياسايد. عاشق جمال را مال و منال دن

 تقرب اوست.

ين يطاق تعيالبته خدای تعالی كه قدرت و اختيار بر همه عنايت فرموده، تكليف ماال

 ستطاعتش مكلفامعرفت و  او هركسی را به قدر«. ال ُيَكلُِّف اهلُل َنْفسًا ِااّل ُوْسَعها»نكرده 

 االتر ازاز اين رو وظايف عاشقان الهی بفرموده، نه به قدر عزت و عظمت خدايی خود. 

 اند.افرادی است كه هنوز از تعاليم عاليه الهيه برخوردار نشده

ل شاهراه دين را بدايتی است و نهايتی. بدايت اهل شريعت راست، نهايت اه

 حقيقت را. عمل اهل شريعت خدمت است بر شريعت، اما صفت اهل حقيقت عالوه بر

ها ت. قاعدة اهل شريعت را به سهولت نهادند، خدا به آنآن، قربت است بر مشاهد

ت كه طاق ها داد كه آنها مستضعفين اند، بار سنگين را از دوش آنها برداشت زيرارخصت

 ی اهللِ فِ جاِهُدوا »كشيدن چنان باری ندارند. اما روش اهل حقيقت را بر صعوبت نهاد، 

 مربوط به اهل حقيقت است.« َحقَّ ِجهاِدهِ 

اند، پندارند كه ن خلق پرست و نفس پرور كه رداء تكبر به دوش انداختهخواجگا

دانند ت! نمیآن امكانات ايشان را كرامتی و اين كثرت مال و فرزندان آنان را سعادتی اس

ه ما طليعكه طليعه لشكر نعمت چون غافالن را رسد، بر مراتب شقاوت ايشان بيفزايد. ا

 ، بر مراتب صفای دل ايشان بيفزايد.لشكر محنت كه بيدار دالن را رسد

عتی درد فرعون را چهارصد سال سلطنت و نعمت دنيا داد اما او غافل بود، اگر سا

ركسی و سوز آن كليم خدا را خواستی به او ندادندی! درد و سوز عشق الهی را به ه

ه تيغ ك كند، همان دمندهند، او شايسته جمال آن درد نبود. عاشق الهی درد را استقبال می

خواهی؟ از همة پرسيدند ای زكريا چه میراندند، اگر از او میبر سر حضرت زكريا می

 گفت آن خواهم كه او خواهد.گشت، میاجزاء و اعضائش عشق روان می

رسند كه مراد محبوب را بر مراد خويش آری دوستان در دوستی به جايی می

اطر در به خبينيم پدر و مار مطلوبند، میدهند. چنان كه مال و آسايش كه دو امترجيح می

 خيزند و از آسايشاند، بر میفرزند خويش از سر مالی كه به هزار رنج به دست آورده

 پوشند.چشم می

 بندیهمچنين است عاشق كه در نخستين مراحل عشق كه به جاه و نام و آرامش پا
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ط خو بر آرامش خاطر شويد است، بعدها در راه معشوق خود دست از جاه و نام می 

 كشد تا آنچه را كه دلخواه معشوق است به حصول پيوندد.بطالن می

رابر بتا عاشق از بند مراد نرسته است و صحت و سقم و جفا و وفا در چشم او  

برد و جفای نگشته است، عاشق حقيقی نيست. عاشق واقعی از خالف مراد خود لذت می

 فا را.دوست را چنان خوش دارد كه مهر و و

او در اين صفت چنان قوت گيرد كه به سوی مراد خويش ننگرد و از خواست 

برد. سبب آن امر اين است كه رنج و الم، محبوب بيش از خواست خويش لذت می

ستگی بانفعالی است كه در نفس انسان به هنگام وجود اسباب رنج و الم حاصل شود و 

به  رو ممكن است امری نسبت. از ايندارد به كيفيت برخورد و تلقين به آن اسباب

ارد دشخصی ايجاد رنج و الم كند و نسبت به شخص ديگر سرور و شادی؛ و نيز امكان 

ت در حال وهمان امر از جانب يك تن اثر مختلفی داشته باشد، در حالتی ايجاد الم كند 

 ديگر خالف آن اثر داشته باشد.

ر مطلوب عاشق. چون عاشق از سرنج و آزار، دلخواه معشوق است و كاميابی، 

 عشوق راممراد خويش برخاسته و ميل او در ارادة معشوق فناء پذيرفته است، لذا هرچه 

 كامياب تر ببيند، مانند اين است كه بيشتر به مراد خود رسيده است.

اری از سوی ديگر چون عشق بی صدق و راستی نتواند بود و بی استقامت و پايد

 ست.ين سبب قهر محك و مايه آزمايش نقد وجود صدق و راستی ابدبه حد كمال نرسد، 

ان آزمايد و به ميزگدازد و میاز اينرو معشوق بدين محك، عاشق را در بوتة آزمايش می

است و  سنجد. زيرا كاميابی آرزوی عاشقتر میدرد و بال، نقد وجود او را هرچه دقيق

اری دق و پايدو نامرادی معيار صری ناكامیآصدق و پايداری را در نيل مراد نتوان آزمود، 

 عاشقان است.

قی گمارد تا درجه او را در عاشپس معشوق، شعله درد و بال به جان عاشق می

د، يرون آيخرد تا از آزمايش سربلند ببيازمايد، و عاشق صادق قهر و بال را به جان می

 آنگاه معشوق آرزوخواه و مراد جوی او گردد.

تر و واالتر است و آن استغراق او در وجود شريفرا مقامی از اين پس عاشق

گردد و او را معشوق است، چنان كه وجودش به تمامت از عشق محبوب پر و لبريز می

به هيچ روی اراده و خواهشی باقی نماند و منتظر است كه معشوق بر سر وی چه حكم 

نخواهد، آن جويد كه او راند و چه بر هستی او گمارد. او به خود و برای خود هيچ 
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خرد و فرمان دوست بر سر و چشم نهد و خواهد، اگر لطف باشد يا قهر، به جان می

چه ترجيح و گزينش، عالمت بقاء وصف خودی است و  .تفاوت بين لطف و قهر نگذارد

توأم با خواهش و آرزو است و اين با تسليم و انقياد و فناء كه حاصل استغراق است، 

 .مباينت دارد

 وای رسد كه از سر مراد خود برخيزد چنان كه گذشت، عاشق در عشق به پايه

ق به چشم بر فرمان دوست دارد. پس هرگاه اراده دوست اين باشد كه داغ هجر و فرا

 سينه او نهد، در آن سوزش همه سازش بيند.

يرا چون عاشق در نظر به معشوق مستهلك گردد، نه به قهر نگرد نه به لطف، ز

د، كسی كه ناظر لطف و قهر باشهريك از آنها عالمت بقاء وصف خودی است.  خواهش

ا با ر قهر راين است كه اين بلبل گل اليزال ازلی، خا ،او عاشق خود است نه عاشق راستين

 آشامد.كشد و زهر و نوشدارو را يكسان میگلزار لطف به دم در می

هايی يقه اراده و خواهش رچون عاشق از اوصاف خود فانی گردد، از تنگنا و مض

 يابد و و وجودش فراخی و وسعی شبيه معشوق پيدا كند.

 
، سالكين حقيقی كسانی هستند كه دری از عالم غيب به روی دل آنان گشودند

لشان در خانة دحلقة دل را بجنبانيدند و به توفيق خدا آنان را بر سر راه آوردند و شمعی 

 بيفروختند.

جويد. دست گويد، به جان و دل رضای او میسی است كه با خدا راز میعارف ك

 پويد.بويد، در ميدان عبوديت میشويد، گل وصال میاز اغيار می

يم خود، خداوند تبارك و تعالی در قرآن مجيد سوگند ياد نموده، گاهی به ذات قد

ا ان ايمان رگاهی به صفات كريم خود، گاهی به مفعوالت و مصنوعات خود كه صاحب

«. َلْيها حاِفظٌ َعس  َلّما ِاْن ُكلُّ َنْف»، «َوالسَّماِء َوالّطاِرقِ »دارد و حافظ ايشان است دوست می

 وكردار  نمايد كه كسی نيست كه بر او نگهبانی نباشد؛ نگهبانی كه كاتبسوگند ياد می

 اعمال وال وگفتار اوست. لذا انسان موحد لباس مراقبت در پوشد، گوش به احوال و اق

 خود دارد و سينه از لوث غفلت پاك سازد.

ُخِلَق ِمْن ماء  داِفق  َيْخُرُج ِمْن َبْيِن » كند در خلقت خود كهسالك عارف تفكر می

آفريده شده از آبی جهنده، آبی كه از پشت مرد و از استخوان سينة زن  «الصُّْلِب َو التَّراِئبِ 

رت خود علقه گردانيد، پس به مشيت خود مضغه آيد. اول نطفه بود، به قدبيرون می
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ساخت و به ارادة خود عظام را پديد آورد، و به جود خود كسوة لحم بر عظام پوشانيد، و 

ای برای اين كه بر پدر و مادر جلوه كند، در صدف رحم به صورت نيكو بياراست. كوزه

كه نطفه را در رحم مادر كه پر آب شود اگر نگونسار كنند ديگر آبی در آن نماند، خدايی 

 نگونسار كرد و به قدرت خود نگاهداشت.

يد، خدايی كه بعضی را به صورت ساجدان آفريد، بعضی را به صورت راكعان آفر

جود سبعضی را به صورت قاعدان خلق فرمود كه همة آنها در قيام و قعود و ركوع و 

ا جام آنهآفريد كه در ان مجبورند و برای آنها فضيلتی نيست. ولی انسان را به صورتی

ارای دصاحب اختيار و استطاعت است، كه اگر به رضای حق انجام دهد، در پيشگاه او 

 فضيلتی عظيم است.

ن انسان كامل دوست خدا و حبيب  اوست. هر كه را دوستی باشد، در صدد جست

و ن اه جاكمال رضای او بود، با او رازها گويد، در سفر و حضر جانب او رعايت كند، ب

ه بانی را سوگند ياد كند، قدمگاه او را عزيز شمارد. خدای تبارك و تعالی همة اين مع

هی آن ارزانی فرموده است تا بر همه معلوم گردد كسی را در پيشگاه ال )ص(حبيب خود

َو »د مقام و منزلت نيست. در قبله، رضای او نگهداشت و شفاعت را در رضای او نها

شده،  ب خدا ذكردر قرآن مجيد هزاران جا نام اين حبي«. بَُّك َفَتْرضیَلَسْوَف ُيْعطيَك رَ 

 و باد.تدرود خدا بر تو ای حبيب خدا و آل طاهرين بعضی به تعريض و بعضی به تصريح. 

 ظاهری و نهد كه ترا زيبا آفريدم و به اعضاءمنت میخدای تبارك و تعالی بر آدمی

درت ه قلم قين در قرار مكين به چه رسانيدم و بصفات باطنی بياراستم، بنگر كه نطفه مه

ست! چون نگاشتم و هر عضوی را خلعتی عنايت كردم. لكن او چه بد عهد و ناسپاس ا

ْمنا َبنی َقْد َكرَّ َو لَ »ها را از او طلب كنند و حق اين تكريم را وقتی خواهند شكر اين نعمت

اشتی اگر های ما را عمری بدانتدر خواهند، به او گويند: ای خواجه! ای كه ام« آَدَم

كرده  و عنايتتآراسته باز نفرستی، ناكاسته باز رسان. ای انسان ناسپاس، ديدگانی پاك بر 

دگان خواهی با آن ديبوديم، به نظرهای ناپاك تو آثار تقديس از آنها برخاست، اكنون می

 «.بينَ باُت ِللطَّيِّ الطَّيِّ وَ »ايد ناپاك ما را مشاهده كنی؟ هيهات، هيهات! ما پاكيم، پاكان را پاك ش

  ن سمع راسمعی بر تو عنايت كرديم كه دّرهای وحی را بر آن تعبيه كنی، ولی تو آ

 ك سمع ناپا ديث ما را با آنـدای ما پاك است، حـذر اصوات خبيثه قرار دادی. نـدر رهگ 

 چگونه خواهی شنيد؟
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 مة جدل وا بساط غيبت و روزناترا زبان عنايت كرديم تا با ما رازگويی، تو آن ر

 ديوان خصومت قرار دادی!

ه ام ديد كجناب جبرئيل به حضور آن مهتر عالم آمد، او را بسيار بی قرار و بی آر

ن الم، ايعنان دل به دست غم سپرده و اندوه او به غايت رسيده است. پرسيد ای مهتر ع

د ر غم و اندوه بر خوبينم كه اين چنين باچه سوز و چه شوری است كه در تو می

 قرار نموده، ازای؟ فرمود: عاصيان امت من و انديشة عاقبت كار ايشان مرا بینهاده

 خواهم كه اين امت را بر من بخشد.دوست می

فرمايد: كند و میجناب جبرئيل به بارگاه عزت رفت و آمد كه خدا بر تو سالم می

َو »وی آمرزم كه از من راضی شن میای حبيب من! اندوه وغم را بر خود راه مده، چنا

 يبم و اوصياءر من و حبباگر امت تو با دلی پاك توبه كنند و «. َلَسْوَف ُيْعطيَك َربَُّك َفَتْرضی

« ُثورًاًء َمنْ َهبا»او ايمان آورند، همة زلت ايشان را مغفور كنم و همة گناهان ايشان را 

ُنوَب  ِانَّ اهلَل َيْغِفُر الذُّْحَمِة اهلِلرَ وا ِمْن َعلی َاْنُفِسِهْم ال َتْقَنطُ  ُقْل يا ِعباِدَی الَّذيَن َاْسَرُفوا»گردانم 

 «.َجميعًا

چيز  كمال كرامت دو گروه راست: فرشتگان و آدميان، و غايت شرف ايشان در دو

 است: عبوديت و محبت. عبوديت محض، فرشتگان راست، و عبوديت و محبت، آدميان

ان راست كه صفت خلق است، و محبت و عشق آدميان را. عبوديت محض، فرشتگ

 راست كه صفت حق است.

رشتگان خداوند متعال در عبوديت نيز آدميان را برتری داده، چنان كه دربارة ف

« ِعبادی»نه  فرمود« ِعبادٌ »، تشريف اضافت را برداشت يعنی «َبْل ِعباٌد ُمْكَرُمونَ »فرمايد: می

مود. به اضافت فر «ِسِهمْ يا ِعباِدی الَّذيَن َاْسَرُفوا َعلی َاْنفُ »فرمايد ولی دربارة آدميان می

، عين خدائی كه با آن همه معاصی، عبوديت را بر نيفكند، تشريف اضافت را برنگرفت

زيرا كه در  اسراف كردند،« اَاْسَرُفو»گناهان را اظهار نكرد، پوشيده و سربسته فرمود 

 دری.ارادت او مغفرت بود نه پرده

ات كند به افعال خود و گاهی به صفدای تبارك و تعالی گاهی سوگند ياد میخ

دوست  اشناس تراكه ای انسان خد« َفَو َربَِّك َلَنْسَئَلنَُّهمْ »خود و گاهی به ذات خود 

 قصد و مقصود مكرده به  اگر انسان مراتب تكامل را طی«. وَنهُ ـِحبُّ ـُهْم َو يُ ـِحبُّ ـيُ »دارم می

 و گردد.رسد، طالب ا
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حيٌن » دم،آبه حضرت  انسان اشارت است «َهْل َاتی َعَلی اْلِاْنساِن حيٌن ِمَن الدَّْهرِ »

ف ائف متوقروح آدم ميان مكه و طاشارت است بر آن روزگاری كه جسد بی« ِمَن الدَّْهرِ 

شايستة  روح شايسته مهلت نيست،ماند و كمال خلقتش به تأخير افتاد. البته كالبد بی

 دل است.مهلت 

ای داديم كه ما دهبر آدم دلی داديم كه ما را بشناسد، زبانی داديم كه ما را بستايد، دي

هی زا رود. مرا ببيند. دستی داديم كه كأس وصل از دست ما گيرد، قدمی داديم تا در راه 

ر سرام بر دولت كه از بارگاه عزت كه به حضرت آدم روی آورد، او را به صد اعزاز و اك

ُت َو َنَفخْ »بال د. خال اقبر كسوت دولت او زدن« ِانَّ اهلَل اْصَطفی آَدمَ »وردند و راز تراز راه آ

 وشانيدند، امااو را پ« ِلما َخَلْقُت ِبَيَدیَّ »بر جمال او زدند و خلعت رفعت « فيِه ِمْن ُروحی

و قام مبر او پيوست، « َو َعصی آَدمَ »باز مقام و منزلت او روشن نگشت. چون خطاب 

ه منزلت وی روشن گشت، زيرا كه نواخت در مقابل موافقت، دليل كرامت نيست بلك

 نواخت در برابر مخالفت، دليل كرامت است.

ر همه حضرت آدم با آن اعزاز و اكرام، تاج عزت بر سر، حليه كرامت در بر، اگ

 وكردند عجب نبود. عجب اين است كه در وهدة زلت افتد فرشتگان او را خدمت می

آتش عشق  در او پيوندد، دل بسوزد و به مقام راز و نياز آيد،« َو َعصی آَدمُ »طاب خ

 بر سر نهد!« ُثمَّ اْجَتبيهُ »ور شود، سپس تاج شعله

ر از اغيا كجاست آن راهرو تائب ميزر تجريد بر بسته و رداء تفريد برافكنده، دست

 شمه حياتچاو به لطف قدم، شسته، از كون تبّری و به مكوِّن توّلی كرده، از زير قدم 

 های جانفزا به ديدار دوست نوش كند و به جانان رسد؟جوشيده تا از اين شراب

و اين جناب عزرائيل از خدا مأموريت يافت كه آدم را قبض روح كند و فرمود بگ

دم موت بر سر تو از آن راندم كه ترا به عالم پيروزی و بهشت برم. چون حضرت آ

ين اندی چنسيار بگريست. عزرائيل گفت ای آدم! وقتی كه از بهشت وامعزرائيل را ديد، ب

يه كنی. گفت ای عزرائيل برای فوت دنيا گرگريه نكردی كه بر فوت دنيا گريه می

كنم، بلكه گريه من از برای لذت خدمت است و ذكر حق. در بهشت لذت نعمت نمی

 است، در دنيا لذت راز ولی نعمت.

به  سمراد نف تشريف اضافت است و خطاب قومی است كه« ذيَن آَمُنواُقْل يا ِعباِد الَّ »

 خواسته حق دادند و خداوند تبارك و تعالی بر ايشان تشريف اضافت فرمود. 
 د را عبوديت وقتی تحقق يابد كه انسان خود را مقصر داند تا عجب نياورد، نفس خو
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 ن ننهد.پای از بند بندگی بيرو دشمن گيرد تا با او موافقت نكند، در حقيقت بنده باشد و

ست، در قهر به ابَُّكْم لطف ر است، َرِاتَُّقوا قه «ُقْل يا ِعباِد الَّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا َربَُّكمْ »

ند. نمايد تا انسان در خوف و رجاء زندگی كراند، بر لطف فضل خود میعدل خود می

مت حق آيد و در رجاء به رحمیزارد و به مقام توبه در نگرد و میدر خوف به خود می

 نازد.نگرد و میمی

ا به ها پاك سازد تسالك طريق حق بايد به مقام توبه برآيد و خانة دل را از آلودگی

ر خط بخدا رسد. مبادا از جمله آنان گردد كه حرص دنيا راه بر محبانش زده و قدم 

 اند.نداختهعصيان نهاده، آئينه دل پر از زنگار كرده و توبه به تأخير ا

خانه  به حضرت داوود وحی آمد ای داوود! خانه را پاك گردان تا صاحب خانه بر

رمود: ففرو آيد. گفت ای خدای رحمان آن كدام خانه است كه جمال و جالل ترا شايد. 

وی  دل مؤمن. عرض كرد چگونه پاك سازم؟ فرمود: ای داوود توبه كن و آتش عشق بر

قيقت، حای بينی و طالب وزاند و بعد از اين اگر دل شكستههای ديگر را بسزن تا عشق

 اينجا را نشان ده كه خرگاه قدس ما اينجاست.
ای سالكين طريق حق بدانيد كه اصحاب خدمت ديگرند و اصحاب حرمت ديگر. 

د از اهل خدمت چون نالن .ترك خدمت عقوبت بار آورد، ترك حرمت داغ فرقت بر دل نهد

وست دلند، اهل حرمت چون نالند از دوست به دوست نالند. از غير دوست به دوست نا

 شكری رسد ولی باطنًابه دوست ناليدن عين توحيد است اگرچه ظاهرًا شكوی به نظر می

 عالی ازتاست، يعنی ای خدا جز تو نبينم جز تو نشناسم. از آنجاست كه خدای تبارك و 

و  دای تباركخدوست به دوست ناليد كه  از« َمسَِّنَی الضُّرُّ »نالة حضرت ايوب خبر داد 

ه بلكه ب« رُّ ِنی الضُّ َمسَّ »حضرت ايوب نگفت ای عالميان «. ِاّنا َوَجْدناُه صاِبرًا»تعالی فرمود 

 «.َاّنی َمسَِّنَی الضُّرُّ »خدای خويش گفت 

رسيدن  ترين راه به خدا نياز است. باالترين حجاب برایای سالك بدان كه نزديك

نا َربَّ »فت گاست. به راه ابليس نگر كه همه دعوی است، به راه آدم نگر كه  به خدا دعوی

 «.َظَلْمنا َاْنُفَسنا

ترين مقامات شدند كه از حضرات انبياء و اوصياء و اولياء وقتی موفق به اخذ عالی

به قصور خود اعتراف نمودند. حضرت آدم كه ترك اولی كرد، مصائب و شدائد و 

از لسانش جاری « َربَّنا َظَلْمنا َاْنُفَسنا»مل نمود تا به توفيق حق های بسياری تحسختی

گشت. در واقع آن اذعان و اعتراف، مقام توبه و پشيمانی و آمادگی برای انعقاد يك تعهد 
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كند كه آمادة تعهد با خدای الهی بود. كسی از روی معرفت اقرار بر ستم خود می

 خويشتن باشد.

َن ّنی ُكْنُت مِ حاَنَك اِ ال ِالَه ِااّل َاْنَت ُسبْ »هی اقرار كرد كه حضرت يونس به درگاه ال 

« ُنْنِجی اْلُمْؤِمنينَ   َو َكذِلكَ  اْلَغمِّ َفاْسَتَجْبنا َلُه َو َنجَّْيناُه ِمنَ »و حق تعالی فرمود « الّظـاِلمينَ 

د بلكه نبوفظی لچه معانی با عظمتی در اين آيات نهفته است. البته كالم آن بزرگوار اقرار 

متحول  نور معانی در آن متجلی بود، زحمات و رياضات بسيار تحمل كرد تا دل كاماًل

ی و فعل الم محل با الف و« َكذِلَك ُنْنِجی اْلُمْؤِمنيَن»گرديد. در آية شريفة فوق، آمدن 

مضارع، اشاره است بر تجديد زمان، يعنی منحصر به وقت و زمان خاصی نيست؛ 

 بخشد.ت میپذيرد و واماندگان را نجاان را میبعالی همواره توبة تائخداوند تبارك و ت

 ان را بهای سالك نور ايمان خود را با معاصی مپوشان. عادل كسی است كه نور ايم

 اْلَاْمُن َو ُهْم ولِئَك َلُهمُ ْلم  اُ َالَّذيَن آَمُنوا َو َلْم َيْلِبُسوا ايماَنُهْم ِبظُ »ظلمت ظلم نپوشاند 

لب بر كسی كه به سبب ضعف ايمان، ظالم نفس خويش باشد، معاصی او غا« ونَ ُمْهَتدُ 

 طاعت اوست و مأوايش دوزخ است.

ور های اهل غفلت به ناشارت است بر زنده كردن دل« ِانا َنْحُن ُنْحِی اْلَمْوتی»

 های اهل شهوت به نور مشاهدت و مواصلت.قربت، و زنده كردن جان

شام مدريابد، نفحات الطاف الهی و نسيم رحمت بر  وقتی عنايت ازلی انسان را

 معاملة آيد و آتش ندامت بر خرمنجان رسد، در اين حال دردی در نهاد انسان پديد می

ويا به او زند و اين آتش معاصی او را بسوزاند، توبة نصوح چنان پاكش گرداند كه گ

يبة ل كه از او نصاو«. هُ لَ ْن ال َذْنَب َالّتاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكمَ »آفات معاصی ملوث نشده بود 

د اد برآيخاست، اكنون چنان پاك شده كه اگر بر دوزخ گذر كند، از دوزخ فريآتش بر می

وش كرد؛ تو مرا خام ای محبوب خدا نور تو آتش«: يا ُمْؤِمُن َفَقْد ِاْطَفَأ ُنوُرَك َلَهبی»

 «.ِانَّ اهلَل ُيِحبُّ التَّّوابينَ »محبوب درگاهی 

لی ذروة اع ردان الهی دل به دنيای فانی نبستند و از اسفل سافلين طبيعت، روی بهم

زكيه تدر « َدّسيها اَب َمنْ َقْد َاْفَلَح َمْن َزّكيها َو َقْد خ»عّليين عبوديت نهادند و به فرمان 

م است شدند. در اين مقانفس و تربيت آن كوشيدند وگرنه با خسارات بزرگی مواجه می

 بارك و تعالی يازده قسم ياد كرده كه داللت بر اشرفيت نفس دارد.كه خدای ت

 ی ه راهنماـه عربدة مستان عشق از جام شراب توست. ای خدايی كـای خدايی ك
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ديف آنان رمتحيران به منشور رحمت توست، ما را از خواب غفلت بيدار فرما. ما را در  

اند، ه كردهدست تصرف از كونين كوتا اند.قرار ده كه از كونين رميده و با دوست آرميده

شان يشان، نهر آنی رو به درگاه تو دارند، پای عشقشان هميشه در راه است. بر پيشانی ا

 صال.واقبال، بر ديدة يقين ايشان نور اعتبار، بر مشام ايشان روايح نفحات روضة 

شاره ن معنی ااند. كّرات بر ايای سالك تفكر كن كه پاكان در كدام مرتبه قرار گرفته

شده كه سعادت ابدی معلول رياضات و مجاهدات است. هركه از زخم دوست نالد، 

َس َليْ »فت نامرد است. آن عزيزی برای عيادت بيمار عارفی رفت و برای تنبيه او چنين گ

ی او سی كه بر بالحبت او كصادق نيست در م«: ِبصاِدق  فی ُحبِِّه َمْن َلْم َيْصِبْر َعلی َبالَئهِ 

 صابر نشود. آن عارف سربلند كرده گفت: ای جوانمرد غلط گفتی، صادق نيست در

 محبت دوست كسی كه بر بالی او شادمان نشود.

 ج عزت براند، در نتيجه تاايشان كسانی هستند كه در مقام سلم و رضا قرار گرفته

 سر، حّله افتقار در بر، به ظاهر كسوت عبوديت، در باطن لطف ربوبيت.

های خويشتن ناراحت ك چرا بر خويشتن توجهی ننمايی؟ چرا از كردهای سال

 از زخم كه در نهادی تحقق يافته، آن نهاد را دردی است. وقتی آن نهادشوی؟ زخمینمی

 ات كو، اگر بیكند كه دارای حيات نباشد. ای غافل! اگر بيماری نالهاحساس درد نمی

 ياری طلبت كو؟!

ای ندا كوبيم. فرشتهايم، حلقه در تو راه میتو آمدهالهی اينك به درگاه رحمت 

كند: ا میكند: ای اهل درد بياييد درمان شما اينجاست. خدای تبارك و تعالی خود ندمی

درت قنان كه بياييد ای بال و پر شكستگان، ای دل شكستگان، ای از پا در افتادگان، ای آ

 ياييد.جاست، بمان بال و پر شكسته شما اينايد، درطيران و پرواز نداريد، بال و پر شكسته

نت ستا بر « اَوالَّذيَن جاَهُدوا فين»بيا ای انسان بال و پر شكسته، بيا به مقام 

ر خود پال به بال و حنيم. تا از اشعة انوار خود تو را بال و پر كرامت ك« َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنا»

 پريدی، اكنون به بال و پر ما پرواز نما.می

 
 اند:تر شمردهدين را مقامات بسياری است، ولی بزرگان دو قسم آن را از همه مهم

  ه،ـل توبمقامات اول يا مقدمات، مقاماتی هستند كه به نفس خود مقصود نيستند مث

 نجام د برای اخوف، صبر، زهد، فقر، محاسبه و مانند اينها. اين مقامات، مقدمات و وسايلن



                                                                                    رضـا  239
                       

 ه ورای آنهاست.اموری ك

شق، مقامات دوم يا نهايات، مقاماتی هستند كه به نفس خود مقصودند مانند ع

گز ست و هرامحبت، رضا، توحيد، توكل و مانند اينها. اين مقامات در دار بقاء جاودانی 

 انقطاعی بر آنها راه نخواهد يافت.

ی ات نهاييف مقامبر اساس تعاليم عاليه الهيه، حمد و سپاس باری تعالی نيز در رد

راست  اش را بر ماحمد خدايی راست كه وعده«: َاْلَحْمُد هلِل الَّذی َصَدَقنا َوْعَدُه»است 

رده و گردانيد. خدای تبارك و تعالی حمد حقيقی را در رديف اذكار خود به شمار آو

 «.َفاْذُكُرونی َاْذُكْرُكْم َواْشُكُرولی َو ال َتْكُفُرونِ »قرين شكر نموده 

ر آن دن و مقام حامدين الهی در پيشگاه حق، بسی واال و ارجمند است. فردا شأ

نادی و انجمن كبری كه ايوان كبريا بركشند و بساط عظمت بگسترانند، م عرصة عظمی

ن عدة ندا كند حامدين حقيقی برخيزند و به سوی سعادت ابدی رهسپار گردند. در ميا

 پاس خداخيزند. ايشان كسانی هستند كه حمد و سای بر میشمار، عدهانبوه و كثير و بی

 لين است،كه درباره كاملين و واص اند. آن عالئمیرا توأم با عمل خالص به جای آورده

 دربارة حامدين حقيقی نيز صادق است.

 شكر به معنی و مفهوم حقيقی خود يكی از كلمات مقدس دينی است. توصيه و

 آنجا كه كبار او اتصااًل به سپاسگزاری است، تاتأكيد خدای تبارك و تعالی و سفراء 

 اند.بزرگان دين شكر را از صفات ارزندة نفس معرفی فرموده

زش و شكر وسيله جذبه و كشش از ناحيه بنده به سوی معبود است. شكر معيار ار

الت بزرگواری نفس است. شكر موجب افزونی نعم و الطاف الهی است. شكر معيار كما

 كن تنها عدة قليلی شاكر و سپاسگزارند.نفسانی است، ل

كر شز حقيقت ااند آنان كه غافل نبوده و ظاهرًا شاكرين كثيرند، لكن باطنًا چه قليل

اگر «. ُكوُراِدَی الشَّ َو َقليٌل ِمْن ِعب»فرمايد مندند، اين است كه خدای تبارك و تعالی میبهره

ر آن در اين صورت تحولی عظيم دای قدردانی و تشكر حقيقتًا رايج گردد، در جامعه

 شود.جامعه ايجاد می

هر نعمتی كه به انسان رسد بايد آثار آن عنايت در وجودش نمايان گردد، اين 

توصيه باالخص به راهروان طريق حق و عارفان الهی است. عارف كسی است كه آثار 

اطنی است، ولی ها و عنايات الهی در او نمايان شود. گرچه امر به شكر ظاهری و بنعمت

نه قدردانی و شكرگزاری حقيقی منحصر به لفظ و كلمات تشكرآميز است، و نه 
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حمد و شكر سپاسگزاری لفظی و ظاهری در حد اعلی مقبول درگاه احديت است. 

حقيقی آن است كه نعمت الهی به رضای حق و در راه حق صرف شود و آثار آن در 

 انسان ظاهر گردد.

ی سبب كر، استعمال نعمت الهی در محل آن است. چنين شكربنابراين باالترين ش 

های ظاهری و باطنی است و حق تعالی خود متضمن آن است. نكتة افزايش نعمت

 ر مراتبباريك آن كه سالك بايد به مقام تفكر برآيد و دريابد كه اعطای هر نعمت، ب

 افزايد.مسؤوليت و وظايف و تكاليف او می

شكر و ها به مقام تيفيت دارد. اگر مردم در قبال نعمتشكر مراحل و مراتب و ك

ب كاهش گردند. كفران نعمت سبسپاسگزاری از منعم ازلی برنيايند، مرتكب ناسپاسی می

ه كبرآيد  رو سالك بايد به مقام محاسبهمراتب و يا سلب آن و بلكه ضاللت است. از اين

 ردان است.شمار الهی تا چه حد شاكر و قدهای بیدر قبال نعمت

 وهاديان الهی است در بين نعم اعطائی، برترين آنها نعمت عظمای هدايت و

ش سپاسگزاری از آن اوجب واجبات است. سالك بايد منصفانه به مقام تفكر و سنج

 برآيد و دريابد كه به چه ميزان در قبال آن سپاسگزار است.

كه: ای  )ع(سجادايمان واقعی در شكر متجلی است، بنگريم به مناجات حضرت 

الخص هايت شكر ترا به جای آرم، باتوانم در مقابل نعمتخدای رحمان، من چگونه می

 ين نعمتدر برابر نعمت هدايت كه راه حق را به من نمودی؟ و حال آن كه توفيق شكر ا

و آن  كه خود نعمتی عظيم است، مستلزم شكر ديگری است و لذا شكر به تسلسل انجامد

 آيد؟!تی نباشد، پس كيست كه بتواند از عهدة حتی شكر يك نعمت تو بررا حد و نهاي

 در جای ديگر فرمايد: ای خدای من به عزت و جالل و بزرگواريت سوگند از

ر هر دت، اگر روزی كه فطرتم را ابداع فرمودی تا مادام كه خداونديت پايدار و برقرار اس

ز ام شكر يكی امايم، باز نتوانستهچشم بر هم زدن به اندازه همة آفريدگان شكر تو ن

 های ترا بجا آرم.نعمت

برای  توصيه به شكر نعمت واالی هدايت و توجه به آثار آن، تعليم زيبايی است

م بيداری قلوب از خواب غفلت كه در اكثر ادعيه و زيارات حضرات معصومين عليه

 شود.السالم مالحظه می

  ندازه نوراهادی الهی شاكر باشد، به همان هر اندازه بنده در قبال نعمت هدايت و 

 اریزـدردانی و سپاسگـردد. چنين قـگحكمت و علوم و معارف الهی در دلش متجلی می
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 ن ز فرشتگااگردد و مقام انسان را موجب افزونی پاكی دل و افزايش اسرار الهی در دل می

 برد.باالتر می

 برای عارفان حقيقی، هيچشكر را لذت و حالوتی ماوراء ساير حظوظ است و 

 عرفت بهلذتی باالتر از لذت شكر نيست. كسی كه در طريق نيل به مقام الهوتی، طعم م

قی را تواند مزه و طعم زندگی حقيخدا و شكر به درگاه او را نچشيده، او چگونه می

 بچشد؟!

ايمان واقعی در شكر متجلی است و كسی كه شاكر نيست، نه دل دارد و نه 

ق را لی كه شاكر نيست، سنگی فاقد روح را ماَند كه كور و مرده است و حزندگی. د

 مين سيرفرمايد: آيا در روی زبيند. خدای تبارك و تعالی دربارة چنين افرادی مینمی

 هری كورهای آنان به حقيقت شنوا گردد؟ ديدگان ظاكنند كه بينش پيدا كنند و گوشنمی

شناسند، بينند و مردان الهی را نمیكه حق را نمینيستند لكن ديدگان باطنی كور است 

به  وناختند چنان كه افراد كثيری از هم عصران حضرات انبياء و سفراء الهی، آنان را نش

 شقاوت ابدی مبتال شدند.

ت هايی است كه در قبال نعم الهی و به خصوص نعمت هدايتجلی نور حق در دل

مل عال بوده و تركيبی از علم و حال و شاكر و سپاسگزارند. چنين شكری افضل اعم

 است. آری شكرگزار واقعی دارای علم و حال و عمل الهی است.

 كسی كه شكرگزاری او ظاهری است، فاقد اين سه منصب الهی است و در قبال

م د آن علنعمت، نه علم دارد و نه حال و نه عمل. علم الهی موجب ايجاد حال است، باي

عم و ان الهی فرا گرفت. بدون اين فراگيری، شناخت حقيقی نهادي را از محضر مقدس

های واال موجد هاديان حق، ممكن نيست. شناخت اين نعمتخصوصًا نعمت هدايت و

های محبوب ازلی نشاطی است و اين نشاط يا حال الهی، سبب قيام و اقدام به خواسته

های كامل، توان انسان گردد. توضيح و تشريح كيفيت اين علم و اين حال و عمل درمی

درود  وهاديان حق است. اگر كسی دارای آن شرايط و عالئم شود، سالم علمای ربانی و

 بد.خدا و محبوبين او را به سمع دل دريافت كند و فتح و نصرت الهی او را دريا

فتح  واه نفس، اين نصر اشارت است بر نصرت به سپ« ِاذا جاَء َنْصُر اهلِل َواْلَفْتُح»

 ارت است بر گشاد شهرستان بشريت به سپاه حقيقت. اين نصرت در خزينه حكمتاش

ه به است و مفتاح اين فتح در خزينة مشيت، تا دست هر نامحرمی بدو نرسد. دستی ك

  توحيد، د آن از ايمان، بازو ازـه ساعـی كـد، دست سعادت است، دستـرساين مفتاح می
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 ُر اَء َنْصـج»ا كشيده شود اين معنی متجلی گردد ه هر كجـانگشتان از معرفت، اين دست ب

 نهد. هدست بر ك واين دست در سراپردة عنايت متواری است تا كی بيرون آيد «. اهلِل َواْلَفْتُح

ر های الهی را داين سعادت نصيب شاكرين الهی است. شاكر كسی است كه نعمت

مند هرهبشود، هم ديگران را ها برخوردار راه خدا بكار برد؛ هم خويشتن از اين نعمت

 ها.سازد؛ اين است زينت زبان

 و، معالماها به هوای او، سرور ارواح به لقای ها به ثنای او، بهای دلزينت زبان

معاهد  وتفريد به رايات او، انبساط اسرار به رضای او، شواهد حقيقت به اشارات او 

 حقيقت به بشارات او.

 
های الهی را به رضای حق در راه چنان كه گذشت، شاكر كسی است كه نعمت

ناخت شهای الهی در او نمايان گردد. حصول اين امر بدون خدا صرف كند و آثار نعمت

 های الهی و به خصوص خويشتن شناسی ممكن نيست.نعمت

َلَق خَ »د؟! نه تمام شو ديگر « َخَلَق اْلِاْنساَن ِمْن طين  »كنی ای انسان آيا گمان می

ْلِاْنساَن ِمْن اَخَلَق »نگر. ت بر خود مبه ديدة حقار« ُيِحبُُّهْم َو ُيِحبُّوَنهُ »و لكن « اْلِاْنساَن ِمْن طين 

اَن ِمْن َلَق اْلِاْنسَخ»د است! حببين ارزش تو تا چه « َرِضَی اهلُل َعْنُهْم َو َرُضوا َعْنُه»و لكن « طين  

رورش آن پنمودند و  اين نور حرمت را در آن گل تعبيه«. ُرونی َاْذُكْرُكمْ َفاْذُك»و لكن « طين  

د از هی، بايتوانی اين نور حرمت را پرورش درا به عهدة تو گذاشتند، اما به تنهايی نمی

 تعاليم عاليه برخوردار شوی.

ء خدای تبارك و تعالی باب سعادت را به روی همه باز كرده و به همه اعضا

َو اْلَاْفِئَدَة َقلياًل   اْلَاْبصاَرَولسَّْمَع ُهَو الَّذی َاْنَشَأُكْم َو َجَعَل َلُكُم ا»اطنی كرامت فرموده ظاهری و ب

 زبان ظاهر و اوست كه برای همه ديدگان ظاهر و باطن، سمع ظاهر و باطن، «.ما َتْشُكُرونَ 

 در صحت وباطن، ذائقه و شامة ظاهر و باطن داده، بايد در صحت آنها به خصوص 

 سالمت اعضاء باطنی كوشيد.

كنی؟ ديدة بصيرت بگشا، اما بدان بصيرت در هر ای غافل حقيقت را انكار می

خواهد، بدون اينها اثری از آثار بصيرت آيد، تزكيه و تقوی میكسی به مقام تحقق در نمی

عمی توانی حقيقت را مشاهده كنی، چنان كه شخص ادر تو تحقق نخواهد يافت. تو نمی

تواند اشياء را مشاهده نمايد. تا بصيرت در تو نيست، جمال حق، جمال اولياء الهی نمی
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مشهود تو نخواهد گشت. تا تزكيه در تو تحقق نيافته ، آيات الهی و ندای حق را نخواهی 

 دا گام نهی، ـد اصلی خـه معبـتوانی از وادی ظلمت به عالم نور گام نهی و بشنيد و نمی

 ، آن معبد كجا و تو كجا؟!اعتكاف كجا

تو بر  ای غافل شامة باطنی خود را به طاعت و عبادت و انقياد تقويت كن. اگر 

هنوز  های اليزال را استشمام كنی،توانی عطر گلضعف شامة باطنی باقی مانی، كی می

ا كی برد. تو لذت شراب طهور عشق رذائقة باطنی تو در جموديت و خموديت به سر می

خود  ی درك كنی؟ نيروهای باطنی خود را با تقوی شكوفا ساز و مراتب بصيرتتوانمی

و را با تقوی به حد اعلی رسان. به شراب طهور عشق از دست ساقی وحدت سرمست ش

 كه بدون اين سرمستی ترا به بارگاه الهی، به محفل انس راه ندهند.

انًا َو ْيِن َو ِلسُه َعْينَ َنْجَعْل لَ  َاَلمْ »خدای تبارك و تعالی تكليف مااليطاق تعيين نفرموده 

ن وده، مگر زباايت نفرممگر دو ديدة ظاهر و باطن بر تو عن« َشَفَتْيِن َو َهَدْيناُه النَّْجَدْينِ 

های بی شمار به ظاهری و باطنی و دل بر تو كرامت نفرموده؟ ای بشر در تو گنجينه

 ی.شوف سازها را بر خويشتن مكجينهوديعه نهاده، بر توست كه با استمداد از خدا آن گن

 دد و بهزوده گرها مبّری و معّری شود، بر مراتب شكستگی آن افاگر دل از آلودگی

ين جايی رسد كه خانه خدا، معبد اصلی و عرش معالی حقيقی شود. بيداردالن از ا

 های الهی برخوردار شدند و در رديف شاكرين حقيقی به شمار آمدند.نعمت

ند كهای الهی را در راه خدا صرف آن سالك زيبا دل است كه نعمت شاكر حقيقی

 َنْجَعْل َاَلْم» و به معانی باطنيه و حقيقيه آيه شريفه فوق بنگرد. ای سالك به ديدة بصيرت

 َو َهَدْيناهُ »شف كن. كرا در خود بياب، ديدگان باطنی و زبان باطنی را در خود « َلُه َعْيَنْينِ 

زيبا،  د، زشت واوند تبارك و تعالی ترا فطرتًا هدايت نموده كه نيك و بخد« النَّْجَدْينِ 

ن را صحت و سقم، خير و شر را بشناسی. بر توست كه در تحصيل علم الهی بكوشی و آ

 به كار بندی تا آن گنج را بشناسی.

فلت تا ای سالك خدا ترا نيافريده مگر اين كه آن گنج را به دست آوری، خواب غ

، و زيبا ذشت اما اثری از آثار آن گنج مشهود تو نگرديد. حق و باطل، زشتكی؟! عمر گ

های الهی عمتنكسی كه هم خود از اين « َفَاّما َمْن َاْعطی َواتَّقی»معلوم و آشكار است. 

« ُيْسریُرُه ِللْ َفَسُنَيسِّ»مند نمايد و پرهيزگار باشد برخوردار شود و هم ديگران را بهره

 اه لقاء را و حجابات برطرف شود و ـها و حائلـهردد، پردهـاو آسان گكارهای مشكل بر 

 هموار گردد.
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اء و ای سالك مگر بر تو اتمام حجت نشده، مگر اين همه حضرات انبياء و اوصي

ای رفتهقرار گ اند كه تو جاهل نباشی. مگر در جايیاولياء و علمای ربانی برای اين نيامده

ی سمع رسد؟! اولين خيانت انسان متوجه خود اوست. اگر كسكه احكام الهی بر تو نمی

 الهی ندارد كه خدا تكليف مااليطاق برای او تعيين نفرموده است.

داند، او به كسی كه وظايف ظاهری و باطنی و سّری اعضاء و جوارح خود را نمی

جه تو خود خيانت كرده است. مگر او با خدا معامله نكرده، پس چرا به تجارت باطنی

ات داند كه در اين غفلت چه خسارنكرده و تجارتش تنها متوجه ظاهر است؟ آيا می

ن متوجه او شده؟ او آن سمع و ديده و لسان الهی خود، آن خزائن و دفاي عظيمی

مع وجودش را از دست داده است، او هم بر خود خيانت كرده و هم بر جامعه. كو س

ف وز مكشوهايی كه در نهاد توست، هنرا گنجينهباطنی تو، كو ديده و لسان باطنی تو؟ چ

 نگشته است؟!

 وها و ادله وها، چه نيرخدای تبارك و تعالی چه قدرت« َقْد جاَءُكْم َبصاِئُر ِمْن َربُِّكمْ »

ن های باطنی، آه گنجينهكسی ك« َفَمْن َاْبَصَر َفِلَنْفِسهِ »براهين عقلی و الهی بر تو عنايت كرده 

َو َمْن »مند كرد. ه خود بينا شد، عالوه بر خود ديگران را هم از آنها بهرهبصائر را ديد و ب

 ينا گشت.ئن و نابخبر ماند، به خود نيز خاها بیاما كسی كه از آن گنجينه« َعِمَی َفَعَلْيها

لَّ كُ ُيِحبُّ  ِانَّ اهلَل ال»دارد دانی كه خدا خائنين را دوست نمیای انسان هيچ می

وال به ل. در اماين خيانت در سه امر رود: در اموال، در اعمال، در احوا« ر  َخّوان  َكُفو

 اختزال رود، در اعمال به ريا و تصنع، در احوال به مالحظت اغيار.

باقی  خداوند متعال در هيچ زمانی روی زمين را بدون راهنمای ظاهری يا باطنی

فرا  ما وقتیو را تعيين كنند. اگذارد تا برنامة الهی را بر بشر بخوانند و وظايف انمی

ق از طري رسد كه ديگر اموال در اختيار او نيست و قدرتی بر آن ندارد. بذل و بخششمی

به  ای خرما به دست خود دادن كجا؟ در اعمالوصيت كجا و در زمان حيات حتی دانه

چه  به خواهد رضايت افراد را جلب نمايد، غافل از آن كه رضای افرادتصنع و ريا می

 كند.د میكار آيد، رضا رضای خداست، تصنع و ريا اعمال ظاهرًا خير را هم محو و نابو

ُتِعزُّ »در احوال به مالحظت اغيار، غافل از اين كه عزت و ذلت در دست خداست 

 ع شوند، ه جمـنيا همد« ء  َقديرٌ لِّ َشیْ نََّك َعلی كُ ْن َتشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر اِ َمْن َتشاُء َو ُتِذلُّ مَ 

 كنند؟!چه می

 ات وجب واجباه توبه از گناهان، ـام توبه برآ كـه مقـق بـای سالك با استمداد از ح
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دهند. واجب هايی هستند كه انسان را در معرض خطر قرار میاست. گناهان مانند سم

 ر يد، ديگتر انسان آن سموم را خارج سازد كه اگر در دفع آن تأخير نمااست هرچه سريع

 مه وارد يروها لطند و بر همه نـه گناهان نفوذ كـند. بسا كـارو مؤثر نشده بدن را نابود كد

يگر دسازد و قلب و جان انسان را فاسد و مضمحل نمايد، چه سم گناه ماوراء سموم 

 است.

آنها  گذارد كه در رفعها را فرا گرفته، عجبا غفلت نمیامروز سموم گناهان دل

وا رانگاری و تأخير را بر خود رفع سم گناهان بكوشيد، سهلبكوشند. ای مردم در 

وبة ديگر ت مداريد كه تأثير اين سم هر آنی در افزايش است. مبادا كار به جايی رسد كه

باشد. ننصوح مؤثر نشود، بخار معاصی دل را فرا گيرد و ديگر مرآت دل قابل انعكاس 

 ن موانعيگر نجات نيابد. يكی از آاگر ظاهرًا از يك نقطه بهبودی حاصل شود، نقطه د

ست ااجل است كه ميان انسان و آنچه خواست فطری اوست، فاصله اندازد. حتی ممكن 

زدوده  ئينه دلآبا توبه تا حدی از سنگينی بار گناه كاسته شود، ولی آثار زنگار معاصی از 

 نگردد، زيرا كه آئينه دل فاسد شده و ديگر قابل تعمير نيست.

ها لودگیآا وقت باقی است بايد از خواب غفلت بيدار شد و درون را از بنابراين ت

نيا به از دپاك و منزه كرد و موفق به توبة نصوح شد. مبادا كار به جايی رسد كه بی تو

يگر درود، چنين فردی به قابض االرواح گويد: ای ملك الموت يك روز ديگر، ساعتی 

 در تصرف شنود: از اين روزها و ساعات بسيارمرا مهلت ده تا جبران مافات كنم. پاسخ 

 تو بود، اما همه را فانی كردی!

اما خدا درهای خيانت را به روی عاشقان خود مسدود كرده است، و درهای 

ناء او، ام خيرات و بركات را به روی اينان گشوده است. آنان بندگان صالح خدا، عاشقان

 در كنف حمايت او.الهی و خادمين حقيقی درگاه احديت هستند و 

اند، توبه سالكين و عاشقين الهی، تائبين حقيقی هستند كه موفق به توبة نصوح شده

شت. كامل و بی بازگشتی كه به رضای حق است نه از ترس آتش دوزخ و نه به طمع به

ب تائب حقيقی كسی است كه در درونش واعظی باشد كه او را نصيحت كند و از خوا

ن كه صوح از مادة نصاحت به معنی خياطت و دوزندگی است. چناغفلت بيدار نمايد. ن

صی، آن دوزد، در توبه نصوح هم فرد عاهای خرد را به هم متصل كرده و میخياط پارچه

 د خياط ـ، ماننهای حقيقی، آن قوا و نيروهای باطنی را كه پراكنده كردهها و سرمايهگنجينه

 يد.آحدت رسد و در جرگه موحدين به شمار آورد تا به مقام ودوباره يكجا جمع می 
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سلم است درود اليتناهی بر سالكين طريق حق كه فرزندان گرامی اشرف كائناتند. م

ن ،  افتايابد. سالكين حقيقیكه اين ارتباط كبريايی روحی جز با دل شكستگی تحقق نمی

ضی كه مق است و خيزان با بال و پر شكسته به درگاه خدا آيند، اما اين شكستگی بشارتی

ا با ركستگان شگردند. در قبال خواسته قلبشان كه الهی كی اين المرام از بارگاه حق بر می

َو »شراب طهور عشق سيراب خواهی فرمود؟ هاتف غيبی به سمع دل اين ندا در دهد 

 «.َلَسْوَف ُيْعطيَك َربَُّك َفَتْرضی

 به محفل و ديدگان گريان درود بر خادمين بارگاه حق كه به پای دل، با دل سوزان

. معنی های ديگر استانس، به بارگاه حق آيند. اين شكستگی بال و پر ماوراء شكستگی

ّنی ُسْبحاَنَك ِا ال َاْنتَ ِاال ِالَه »و « ِاّنی َظَلْمُت َنْفسی»حقيقيه دل سوزان و اين شكستگی همانا 

 اء رسند.به پای دل به لق است و مبشری است كه هرچه زودتر« ُكْنُت ِمّن الّظـاِلميَن

 ه شكر بهدرود بر آن سالكين كه در شمار شاكرين به شمار آيند. اميد به حق آن ك

د يك، سجده و ساجد و مسجود يك، معبد و عاب جايی رسد كه شكر و شاكر و مشكور

 يك. و معبود

 اندند و بدرود بر سالكينی كه در تزكيه نفس كوشيدند، بيگانه را از دل بيرون را

است. ن معبدهها به معبد خدای لم يزلی راه يافتند، معبدی كه باالتريپاك شدن از آلودگی

 اما معبد ظاهری و باطنی را با يكديگر مقايسه نتوان نمود.

ز آنجا ادر معبد ظاهر مادام كه معتكف در مقام اعتكاف است نبايد حتی االمكان 

هی در و برگردد. اما سالكين ال بيرون رود و اگر به ضرورتی رفت، زياد توقف نكند

دل آنان با  اند، آنان را جايز نيست كه قدم از اين كعبه بيرون نهند.معبدی ديگر معتكف

. ا نشوندصاحب معبد است و هر آنی در آنجا در مقام اعتكافند و اين دو از همديگر جد

 .چنان دل با آن پيوند شده كه هرگز گسستنی نباشد، اعتكاف آنان ابدی است

مندند م بهرههآنان چنان كه از اين اعتكاف در عالم فانی برخوردارند، در عالم باقی 

ه كزيرا زندگی حقيقی بدون صاحب معبد ممكن نيست. لسان حال و قالشان اين است 

هشت ما ای خدا! اگر ما را در فردوس برين جای دهند، بی جمال تو خريدار نيستيم. ب

ايم، جز لقاء يدهتوفيق تو خويشتن را از قيد دنيا و عقبی رهانتويی، حورای ما تويی. ما به 

 ال ـمه كـب ا راـدگان باطن مـه مراتب بصيرت ديـی ترا كـاهـتو هيچ نخواهيم. شكر اليتن

 رسانيدی تا جز ترا نبيند.



                                                                                    رضـا  247
                        

در ست.  ايكی ديگر از ابعاد تشكر و سپاسگزاری، بعد نورانيت معنوی و باطنی آن 

 گردد:تشكر واقعی سه نور معنوی مشاهده می

 ان وـه عنـری بـه تشكـه نـد. البتـكننه از او تشكر میـنور اول ـ نور فردی است ك

ز كسی در تشويق، بلكه تشكر در قبال انجام عملی ظاهری يا باطنی. در حقيقت، تشكر ا 

ما اه است. انجام آن شد قبال انجام وظيفة الهی است كه او صرفًا به رضای حق، موفق به

م، ضای مردرعملی كه ظاهرًا الهی و باطنًا به رضای خلق باشد، نيمی بهر حق و نيمی به 

لی شايسته تشكر نيست. عملی ظاهرًا و باطنًا الهی است كه خالص باشد، چنين عم

 ر.نورانی بوده و فرد عامل آن، نوری از انوار الهی است و سزاوار سپاس و تشك

 كند. همان طور كه عمل كاماًل خالص،نور كسی است كه تشكر می نور دوم ـ

مقام  نورانی است، تشكر از روی اخالص و باطنی نيز نوری از انوار الهی است. اين

ه خود تواند نورانيت عمل الهی را مشاهده نمايد كنصيب هر كسی نگردد، چه فردی می

 ست كه به خاطر حق انجامنورانی و واجد شرايط باشد. چنين تشكری عمل الهی ا

، گيرد. چون رضايت، انواع و مراتب دارد لذا هرچه مراتب اخالص عمل باالترمی

 تر.جلوات الهی در آن و در تشكر فرد شاكر، عالی

ه و فرد نور سوم ـ نور منعم ازلی است. وقتی فردی موفق به انجام عمل الهی گشت

 میكند، اين نعم عظخالص از او تشكر میديگری به توفيق حق، آن نور را مشاهده و با ا

كه انوار  گردد كه عبارت است از نور حق،از منشأ و منبعی نورانی به اين دو اعطاء می

 شود.دوگانه مذكور نيز  از آن منشعب می

ر در واقع علم تشكر در كتاب حكمت، مبحثی نورانی است. اين كجا و آن تشك

 ورد زبان اكثر مردم كجا؟!

ر تشكر گردد، هيچ گاه در انتظای كه موفق به انجام عمل الهی خالص میالبته كس

گر يك ممردم نيست، زيرا چنين انتظاری مباينت با اخالص داشته، شايسته تشكر نيست 

 نوع انتظار خاص رحمانی.

پردازد، عارفی كه در مطالب حكمتی سير كرده و به رضای حق به ارشاد مردم می

ظار تشكر آنان است. البته نه تشكر لفظی و لسانی، بلكه تشكری كه ای در انتاو در مرتبه

يابد. چه، هم تشكر انواع و اقسام دارد و هم استماع تشكر به طرق حروف به آن راه نمی

ها مؤثر گشته، يابد كه كالم حكمتی او در دلگوناگون است. همين كه عارف الهی در می



  248                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

شنود. عالوه بر اين او در ه سمع دل آن را میاو به ديدة دل نور تشكر را مشاهده و ب

انتظار تشكر ديگری است، تشكر خالق رحمان كه آيا عمل او در پيشگاه الهی مقبول 

 واقع شده يا نه؟ غير از اين دو، ساير انتظارات رحمانی نبوده، شيطانی است.

  يته مورد رضاـد كـری هستنـقلوب پاك و مصفا در آرزوی توفيق انجام عمل خي

 اما در قبال كامل حق و شايسته تشكر از او باشد. بزرگان در انتظار تشكر مردم نيستند، 

يل به ااّل ن واستفاده از كالم حكمتی و ارشاد الهی آنان، مسلمًا وظايفی بر ديگران است 

 يان دينپذير نيست. از جمله فرايض دينی، تشكر است تا بدانجا كه پيشواسعادت امكان

 «.َمْن َلْم َيْشُكِر الّناَس َلْم َيْشُكِر اهللَ »اند فرموده

ه و های كامل كه در اخالق حسنامتياز انسان به ميزان كماالت اوست و انسان

بايد كه باشند، لكن ديده میفضايل حميده سرآمد زمان خود هستند، شاكرين واقعی می

ه مظهر كاست، عبوديتی حصول مقام روحانی برای كاملين در اثر عبوديت آنان را بشناسد. 

 راگرفت.مقام ربوبيت يعنی متصف شدن به صفات الهی است و بايد اين عبوديت را از آنان ف

است كه نصيب هركسی نشود. كسی كه خواهان اين عبوديت يا بندگی مقامی

البته مراد  منصب واالست، بايد دارای شرايطی باشد كه از جمله آنها، اعراض از دنياست.

رهنه به كلی دست شستن از دنيا كه مقصود، ترك لذات اين عاريت سرا و باز آن نه 

شدن از هوی و هوس و خودپرستی است؛ زيرا عبوديت با منيت و رذايل اخالقی 

 سازگار نيست.

شود و  خواهد به عالم انسانيت گام نهد، بايد از مرحله حيوانيت دوركسی كه می

 بتواند سانی را از پای عقل بيرون آورد تازنجير شهوت حيوانی و آمال و مشتهيات نف

ها رین گرفتاآتواند اولياء الهی را بشناسد كه از مراحل عالم سعادت را بپيمايد. كسی می

صل و را حاارهايی يابد، دل خود را صيقلی كند تا موانع ظلمانيه معدوم و تجرد روحانی 

 آيد، وااّل شناخت او ظاهری است نه باطنی.
ت مردان الهی نصيب اهل تقوی است، چه تقوی اصل و سرآمد تمام صفاتوفيق شناخت 

ی قام واالتوانند مانند مردان الهی به مباشد. كسانی میالهی است و ساير فضايل فرع آن می

 د.بندگی رسند كه مراحل عالم تكامل را پيموده و به اعلی درجة قرب نايل شده باشن

 ان الهی زاری در قبال نعمت هدايت و هاديتابش نور معرفت بر دل، به ميزان شكرگ

 ر دل بی و شدت اشتعال شعله عشق در اثر تابش نور معرفت ـول تقوای واقعـاست. حص 

 ق اديان حالل و جمال هـه اوصاف جـان غرق مطالعـابد، چنـاست. اگر اين نور بر دلی بت
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تواند حضرات یشود كه خود را مستغرق در دريای مواج نور الهی بيند. چنين فردی م

  معرفت الـی كمـاولياء و مردان الهی را بشناسد. آری اگرچه خداشناسی فطری است، ول

 پذير است.حق، به وسيله حضرات اولياء امكان

. نشناسند بدا بر حال كسانی كه ساليان متمادی در محضر بزرگان باشند، لكن او را

گوار را و مدام قلب مقدس آن بزرچنان كه عدة كثيری حضرت موالی متقيان را نشناخته 

 فرمود:است كه می )ع(كردند. زبان حال عارف كامل، لسان آن مولیجريحه دار می

ش های دين، حقيقت مرا مستور كرديد. روای تبهكاران! شما به تظاهر پديده

شن ظاهری شما، حقيقت مرا پنهان نمود لكن صدق نيت من، حقيقت شما را بر من رو

شناسم. من بر شناسيد، ولی من شما را چنان كه هستيد میما مرا نمیساخت. گرچه ش

ا به رهای تاريك ضاللت كشيده شده، نگهبانی شما سر راه روشن حق كه از ميان جاده

 اهنمايیرپيونديد، بدون آن كه های گمراهی به يكديگر میعهده دارم. ولی شما از جاده

تر ب رسيد و سيراب گرديد، لكن هرچه بيشكنيد كه به آهايی میداشته باشيد. چاه

ًا به رسيد. اينك وقت آن فرا رسيده كه مشكالت و رموز را صراحتكنيد به آب نمیمی

يا زبان آورم كه اگر تخلف كنيد، رأی روشن از شما گريزان شود! در اين صورت آ

 دانيد عاقبت امر شما چگونه خواهد بود؟می

ه يب ترا بر كرده چنگ به دامن رحمت تو زنيم و حبشمار ما را واداالهی گناهان بی

ز. ا بيامرردرگاهت شفيع آوريم. الهی ترا به جان حبيب خود ما و همه مؤمنين و مؤمنات 

حمت خود و روحی را از تو خواستاريم. الهی ما را از در ر كمال شفای دردمندان جسمی

 مقضی المرام به راه انداز.

عهد  ايم و اتصاالً ايم، عهد كردهرمان تو سرپيچی نمودهالهی مقر و معترفيم كه از ف

قوی ته لباس بشكنيم، ما را بيامرز و ايم. به توفيق تو ديگر عهدمان را نمیخود را شكسته

االخره ملبس فرما، لباس عصيان را از تن ما بركن. الهی گناهان هرچه بزرگ باشد، ب

 نگر.گر، به رحمت اليتناهی خود بمتناهی است، به اين گناهان بزرگ متناهی ما من

  طر حبيبتالهی ما را آن شايستگی نيست كه اين حاجت را از تو بطلبيم، ولی به خا

  رّوـهای ما را منود دلـه انوار معرفت خـردان، بـا را از شراب طهور عشق سرمست گـم 

  دنيا را گردان. الهی لذت عبادات و طاعات و حالوت مناجات را بر ما بچشان. الهی حب

 از دل ما بركن، چنان كه با خاصان خود چنين كردی.
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م شود، تسليم است. مقااز حاالت سالكين طريق حق كه در بين سلوك عارض می

ده و وتسليم فوق مقام توكل است، چه در توكل سالك در انجام امری خدا را وكيل نم

ن را آمری كه اداند، ولی در تسليم قطع تعلق نموده تا هر تعلق خود را به آن كار باقی می

 شمرد، متعلق به او داند.به خود متعلق می

و طريق تسليم، انقياد باطنی و اعتقاد قلبی در مقابل حق است. تسليم يعنی رهر

 و سرمشق خود قراررا الگو  )ص(سعادت و كمال، اخالق و رفتار حضرت رسول اكرم

 ت.تعال اسمدهد و تسليم آن بزرگوار گردد كه در حقيقت، تسليم به اوامر و نواهی خالق 

تسليم، عمل عقل و حكم فطری است و ضد آن، شك و خاضع نشدن قلب در 

، شك گردد. بنابراين در مقابل تسليمبرابر حق است كه از معيوب شدن نفس حاصل می

نفوس  انكار. زيرا شأن عقل سليم، حكم قطعی است، اما شأنگيرد نه جحود و قرار می

ه رحمانی حكم قطعی نيست. نفوس رحمانی غالبًا در مقام شك واقع شده حكمشان ب

ت و يا طريق ترديد است و اگر گاهی جزم و قطعيتی نشان دهند، يا برخالف واقعيت اس

 در جهت انكار واقعيت.

به آن،  اعراض از دنيا و عدم اشتغال دل توصيه و سفارش بليغ پيشوايان الهی به

 ا ست و برای مهيا شدن به امر آخرت يا لقاءاهلل است. كسی كه او را آرزوی لقاء حق

ال ه به وصاميدوار است كه بتواند به ياری الهی مراحل آن را طی كند و در آخرين مرحل

فا و صمر مقدس، شود. حتی در موقع تذكر اين احق رسد، او شيفته و فريفته دنيا نمی

 رسد.حظی ماوراء ساير صفاها و حظوظ در او به ظهور می

همه شرايع و اديان آسمانی، اخالق و معامالت، بدايات و نهايات آن برای موفقيت 

شك,  شرك،اين معانی و كفيل آن، تسليم است. به لقاء و وصال حق است. جامع 
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ن تسليم ولی مطلق كه حق تعالی شود كه روح انساخودنمايی و غرور از آنجا ناشی می

 است، نگردد.

، از گردد و قلب همچون تنبا تسليم روح به حق، كشور وجود كاًل تسليم حق می

تواند حق را های ضخيم طبيعت، میعيوب و آفات سالم شده و بدون اسارت در پرده

فت آهای تاريك طبيعت، بيابد و تسليم گردد. اما در قلوب معيوب و اسير در پرده

 شود.خودبينی جايگير می

افت سالك به واسطة صفت برجسته تسليم، موفق به پيمودن مقامات معنوی و دري

 گردد. كسی كه تسليم شد و اخالق و رفتار حضرت اشرف كائنات ومعارف الهی می

قصود معًا به های آنان سير نموده و قطاوصياء ايشان را شعار و دثار خود كرد، او با قدم

اند، بسی اهل معرفت كه قدم در جای پای حضرات اوصياء و اولياء گذاشته رسد.می

از  بيش از حكماء به مقصد نزديكند. البته غرض، ترك تفكر و تعقل نيست اما بسا

حرف حكماء و فالسفه كه به علت مراجعه به عقل خود در معالجه خويشتن، عاقبت من

و علمای ربانی، آن پزشكان  شدند. لذا امر است كه انسان در جستجوی عارفين

 های آنان، تسليم گردد.متخصص روحی باشد و بدون چون و چرا در نسخه

 تسليم را مراتبی است: 

اول ـ تسليم شدن سالك است به آنچه از عالم غيب در عالم شهادت شهود 

ن ه در ايككند، به سببی از اسباب سماوی يا ارضی. سالك الی اهلل بايد متوجه باشد می

 ای در قلب او داخل نشود.وادث شك و شبههح

الك دوم ـ تسليم شدن علم ظاهر است به علم باطن، زيرا بعضی امور از نظر س

 عارف مخفی است و ِحَكم و مصالح آنها را جز خدا كس نداند.

ود را خسوم ـ تسليم نمودن آنچه غير حق است به حق تعالی، بدون اين كه تسليم 

ه مكان، بماند چيزی از ظلمات عالم اشهود تجلی حق، باقی نمی مشاهده نمايد. زيرا در

 وگردد از برای شهود حق تعالی و صفات جهت آن كه عارف در اين مرتبه خالص می

 ماند از شهود تسليم و ساير متعلقات خود.افعال او، و در نتيجه سالم می

 

ملكات غير پسنديده، در تسليم پس از پاكی و سالمت نفس از عيوب و تخليه از 

تواند بدان اشتن ايمان كامل است وااّل سالك نمیشود. لذا شرط تسليم، دقلب حاصل می
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مقام منيع نايل گردد. ايمان را اركانی است: توكل بر خدا، تفويض امر بر خدا، رضا به 

ن ندارد قضاء اهلل و تسليم از برای حق. كسی كه فاقد اركان چهارگانه مذكور است، يا ايما

 مند نگشته و فاقد قلب سليم بوده و از فراغت قلب محروم است.و يا چندان از آن بهره

راب و فراغت قلب، آرامش دل است از كل َانحاِء اسوائيه؛ و عدم اضطرار و اضط

ت لهيه اسنگرانی است از سقوط و سير و حركت در طرق قهقرائيه، و ظهور آثار انبساط ا

ف صعوديه، چنان سير و حركتی كه شك و ترديدی در انحرا بر سير و حركت در طرق

 بدان راه نيابد.

تصال حصول اين نعمت و منصب الهيه جز با انقطاع و انفصال از ماسوای حق و ا

نُّ هلِل َتْطَمئِ ْكِر اَاال ِبذِ »پذير نيست اش ذكر قلبی است، امكانو پيوند بر حق، كه وسيله كامله

 ند.ها به مرتبة اطمينان رسه با ذكر نام خداست كه دلبه درستی ك«: اْلُقُلوبُ 

ن، ای است در طرف چپ بدن انساقلب يا دل اطالق شود بر دو معنی: يكی مضغه

معنوی  ای است روحانی كه تعلقای است ربانی و دقيقهو ديگری دل باطنی، و آن لطيفه

نجام او مخاطب به  دارد با دل جسمانی. آن دل بَود كه عالم و عارف به معانی بوده

 تكاليف است.

قب است دل باطنی آن دل بَود كه مأجور است به انجام واجبات و مندوبات، و معا

يرتند به ارتكاب منهيات و محظورات، و عالقة آن به دل جسمانی، چنان است كه در ح

ه ت بعراض اسعقال كه چه نحو عالقه است فيمابين آن دو. آيا اين عالقه از قبيل عالقة ا

 اجسام، يا از مقوله اوصاف است به موصوفات خود؟!

يقل دل باطنی آن دل بود كه به انجام حسنه و اكتساب فضايل مستحسنه و به ص

عالم  وای رسد كه حاصل شود در آن انكشاف حقايق تزكيه، روشنی و صفای آن به مرتبه

 ند.حجوب مامو انوار شود به علوم باطنی، ولی در اثر ورود آثار ظلمانيه از قبول اشراق 

رسد و تا كسی دل خود را از قيد عاليق دنيوی نرهاند، به صفا و سالمت قلبی ن

وضات و متصف به فضايل نگردد. زيرا در اثر تمايل به معنويات است كه دل قابليت في

يی ند و جااستعداد فيضان انوار الهی را به هم رساند، تنها مهر و محبت او در دل نشي

 باقی نگذارد. برای اغيار

عارفان طريق حق چون عزم مقام عبوديت كنند، نقوش كاينات را از لوح ضمير 

خويش محو نمايند و در استقبال كعبه، روی دل به كعبه حقيقی آرند، پستی ذرات 

موجودات را در اشعة آفتاب كبريا محو بينند، و اوهام فاسده و تصورات باطله را پشت 
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لم قدس طيران نموده، پناه بر حصن فاطر كاينات گيرند. سر اندازند، و در فضای عا

آنجاست كه آفتاب دولت از مشرق عنايت طلوع كرده و بحر رأفت و رحمت اليتناهی 

حق را مشاهده نمايند. در اين مرحله است كه بحر دل با بحر ابد آميزد، بدين معنی كه 

وی دولت از ميدان مسابقت ازل ابد بيند و ابد، ازل. كسی كه اين طريق را بپيمايد، گ

 مبارزان صفوف واليت بربايد.

نفس عارف پربهاست زيرا چنان نفسی از حضرت جدا نيست. قالب چون صدف 

است و نفس چون گوهر، مبدأ هر دو از حضرت و مرجع هر دو با حضرت است. 

 های پاك عرش معالی خداست.دل

 .ها بر سه قسم است: قلب منيب، قلب شهيد، قلب سليمدل

آن  «:ب  ُمنيب اَء ِبَقلْ َمْن َخِشَی الرَّْحمَن ِباْلَغْيِب َو ج»قلب منيب آن است كه فرمود 

ب او يد، قلدر اصالح آن كوشيد و به مولی گرو كه از خدا ترسيد و عيوب خود ديد و

 منيب است.

لسَّْمَع اَاْلَقی ْو اَ  َقْلٌب ِانَّ فی ذِلَك َلِذْكری ِلَمْن كاَن َلهُ »قلب شهيد آن است كه فرمود 

او  ر اين كهباو را پيغام دادم و گوش های او را گشودم، يادگاری است «: َو ُهَو َشهيدٌ 

 ت.دارای دلی زنده است و گوشی شنوا و دلی بيدار دارد، چنين دل در محضر خداس

ا را ب اجز آن كه خد «:ِااّل َمْن َاَتی اهلَل ِبَقْلب  َسليم  »قلب سليم آن است كه فرمود 

ته، از قلبی سليم آمد. طوبی بر آن كه دلی دارد از شبهه و شك شسته، به مولی پيوس

 كاينات رسته.

ا كه دل ر سالك طريق حق بايد به توفيق الهی دل را دريابد و به دل رسد، زيرا آن

جاست؟ يافت، خدا را يافت. آن كه به دل رسيد، به خدا رسيد. دانی كه دل چيست و ك

كار كدام دل؟ دل مجاهد و مبارز راه حق؛ دل جوانان رشيد و فدادل منظر خداست. 

 مكتب اسالم.

م هدل مظهر جالل و جمال كبرياست، اين دل منظور لطف الهی است. اگر قالب 

 رنگ دل گيرد، مانند او منظور الهی شود.

اما قساوت دل! دلی را كه قساوت گرفت، سختی آن از سنگ سخت شديدتر 

د، قابل انفجار است، اما اگر تمام نيروهای جهان متحد شوناست. زيرا سنگ سخت 

 نتوانند دلی را كه قساوت گرفته ، منفجر سازند!

 هایه معلول بسته شدن فعاليتـكبر و نخوت از بيماری های خود محوری است ك
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الهی  نمای انسانی مختل شود، اگر اين ميهمان سرایسازندة دل است. اگر اين قطب  

 ديگر از انسانيت خبری نيست.ويران گردد، 

ها از راه های سازنده از دل است. اتحاد حقيقی بين انسانالهامات روحی و بارقه

ده و شدل است. اطمينان و آرامش از آن دل است. اين آرامش و اطمينان از حق شروع 

قلب  ،د ببريمتوانيم به بارگاه الهی با خوشود. باالترين ارمغانی كه ما میدر حق ختم می

 سليم است.

ه صفات و خصوصيات برجستة بسياری بايد تا قلب سليم حاصل آيد، كه از جمل

ست، اآنها توبه و تأمل در احوال خود است. گرچه خدای تعالی واقف به احوال بشر 

عمال و اشناسد و امر است كه انسان با مطالعه در ای خود را میولی هركسی تا اندازه

ه حق و وجه بتواند به ميزان تبر خويشتن يابد. سالك الهی مینفس خود، وقوف بيشتری 

ه سير در طريق حق، دريابد تا چه حد صفات الهی در وجودش به مقام تجلی درآمد

هولت ساست. مثاًل عدالت يكی از شرايط اهل ايمان است، اما ايجاد آن در آدمی به 

 ممكن نيست و به هركسی عادل نتوان گفت.

يت ابات به مقام قلب سليم نرسد، لذا بر اوست كه در كيفسالك بدون رفع حج

لهی به پيدايش اين حجب و طريق رفع آنها تفكر نمايد. توصيه اكيد پيشوايان مقدس ا

ست بر ااحتياط و دقت است و توجه بر اين كه انجام تكاليف ظاهری در حقيقت، اشاره 

 انجام تكاليف و وظايف باطنی.

ان عضاء قلبی و باطنی عللی سبب تقويت و يا نقصهمانند اعضاء ظاهری، در ا

به  در مجموع از امراض و آفات اعضاء يا قوای باطنی، تعبيرمراتب صحت آنهاست. 

ی خود تواند مراتب صحت اعضاء باطنی يا قوای قلبانسان می شود.آلودگی يا حجاب می

د! پندار ن را نوررا افزايش يا كاهش دهد. بسا فردی آن حجابات و ظلمات را نبيند و آ

جاب حمثاًل هر عمل و خدمتی كه انسان انجام دهد و در نظرش جلوه نمايد، ظلمت و 

لبی قر آفات باست ولو در قبال آن نوری هم مشاهده نمايد. اما اگر انسان به توفيق الهی 

لب غالب آيد و موفق به رفع حجاب گردد، آنگاه به كمال انقطاع رسيده و صاحب ق

 .شودسليم می

در  گونه شك و شركیقلب سليم، قلبی است خالص و پيراسته از غير خدا كه هيچ

 آن نباشد و اين جز به تقوی حاصل نشود.

 دل،  ت، رسيد.ه لقاء اهلل اسـتوان به فوز اكبر كه از آن میـتقوی دّری است ربانی ك
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ال و استيای را دارد و شيطان مانند دشمنی است كه قصد دخول و تصرف و مثال قلعه 

ست تملك بهم رسانيدن آن قلعه را دارد، و نگهداری قلعه ممكن نيست مگر به حرا

 ابواب و اطراف آن. امری كه جامع مراتب عدم دخول شيطان باشد، تقوی است.

اگزير  نتأثير نيست، ولی دافع وسوسه شيطان نشود بلكه آدمی ذكر ظاهری گرچه بی

مال در ه تقوی است كه دل از صدور گناهان و اهاست از تعمير قلب به تقوی. در نتيج

الت عبادات هراسان و ترسان شود و ترديدهای قلبی حاصله از مفاسد اخالقی و تخي

 فاسده، با تقوی تبديل به اطمينان شده و قلب ذاكر الهی گردد.

« اِعظًاِبِه وْن َقلْ  َلُه مِ ِاذا َاراَد اهلُل ِبَعْبد  َخْيرًا َجَعلَ »فرمايد  )ص(حضرت رسول اكرم

دهد. می ای ارادة خير كند، برای او از قلبش واعظی قراريعنی هرگاه خدا در حق بنده

اَن ِمْن كَمْن » بدين معنی كه در ادراك معارف الهيه هرگز محتاج نگردد. و نيز اشاره فرمود

و از اباشد، برای  ظیلش واعيعنی هركه را در د« َقْلِبِه واِعظًا، كاَن َعَلْيِه ِمَن اهلِل حاِفظًا

 حافظی شود، كه نگذارد آن دل از حدود الهی تجاوز نمايد. جانب خدا

أل و بًا در خای نبرند، زيرا اوقات ايشان غالاما افراد الهی و ساهی از حقيقت بهره

مأل صرف اشتغال دنيوی است. علت ترك حقايق برای فرد مؤمن چيزی جز تفرق 

اطع دل از حق و عدم تقوی نيست. تبعيت از نفس، قحواس و پراكندگی خاطر و غفلت 

 بنيان سعادت و موجب سخط حضرت عزت است.

الت حن را از در اثر فقدان تقوی، دود تيرة معاصی آئينه دل را تيره و تار نموده، آ

وی گرداند. عارف ديو هوس و مشتهيات نفسانی خود را به زنجير تقاصلی خود برمی

ا رشی است خاموش نشدنی و فروزان، كه اگر دمی انسان زيرا نفس آتمقهور سازد، 

تر من سعادت و حيات را خاكسور شده و خردوزخ آسا شعله غفلت زده بيند، ناگهان

 كند.

تی ِفی ُقُلوُب الَّ ْعَمی الْ ال َتْعَمی اْلَاْبصاُر َو لِكْن تَ »فرمايد خداوند تبارك و تعالی می

 ينه برایسها كور است. ذكر لی دل های درون سينهها كور نيست، ويعنی چشم« الصُُّدورِ 

ن تأكيد است كه كوری ايشان همانند كوری ظاهری نيست كه بر چشم عارض شود. چو

وب توانند به قلپيوسته اوقات ايشان مصروف به استجالب لذايذ جسمانی است، نمی

 است. بصران كردهتعالی ايشان را تعبير به بیخود ادراك حقايق كنند، لذا حق

ی، موفقيت ظاهری خود را تقوايچه بسيارند اغنياء و صاحبان جاه كه به علت بی

چيزی عجزه و فقرا را حمل بر دنائت و اسناد به عقل و كاردانی خود نموده، و بی



                                                                                  تسليم  259
                       

شقاوت ايشان كنند! غافل از اين كه ارزاق حالل در قبضه خدای كريم و رّزاقی است كه 

اند: فقری است. فقر واقعی، فقر دل است. بزرگان فرمودهبه مصالح بندگان دانا و بين

تر از نادانی و ثروتی باالتر از خرد و عبادتی برتر از تفكر نيست. عدم مال و منال سخت

تر از آن، رنجوری تن و دشوارتر از آن رنجوری دل است. چنان مشقت است و مشكل

های علم و حكمت، رنجوری دل هها نيز رنجور گردند، با طرفها رنجور شوند، دلكه تن

را برطرف كنيد. سعيد كسی كه خلوتی اختيار نموده به شناسايی نفس خويش پردازد و 

 حقيقت را دريابد.

د، و ای است كه بر آسمان ماهيت مسافران راه حقيقت تابتر ستارهحقيقت، روشن

ت يور حكمای است كه در چمن دل عارفان شكفتن يابد. هر نفس ناطقه كه به زغنچه

به  آراسته گشت، ارقام سعادت ابدی بر جبين استعدادش نوشته خواهد شد. عملی كه

تاح حليه علم و حكمت متحلی نشده چون تنی است كه او را جان نيست، زيرا علم مف

ربان حقايق است و حكمت، مصباح رموز دقايق. اين است كه طالبان طريق ايقان و شا

و  دن تقویح را از عارفان طلب كنند كه قلوب عارفان، معرحيق عرفان، آن مفتاح و مصبا

 اخالص است.

الص اخالص، جامع تمام افعال شايسته است، يعنی قبولی و شايستگی عمل به اخ

ز است. صاحب نيت صادق آن كسی است كه دارای قلب سليم باشد، چه اخالص ناشی ا

 های نفسانی.سالمت قلب است از خواهش

« َقْلب  َسليم  َتی اهلَل بِ  َمْن اَ َيْوَم ال َيْنَفُع ماٌل َو ال َبُنوَن ِاالّ »مايد فرخداوند متعال می

ه با ای ندهد، در آن روز سود نصيب كسی است كيعنی روز قيامت مال و فرزند فايده

 قلب سليم به خدا روی آورد. پس اخالص ناشی از صفای قلب است، هرچه صفای دل

ر حق بته هر عملی كه توأم با اخالص گردد، واجب است تر و الببيشتر، اخالص افزون

 تعالی اجر آن.

 
 

د عقل تر از نفس نيست اما برای تحقق اين شرافت بايهيچ چيز در آفرينش، شريف

های حواس باطنی را بكار برد. چه عقل عادی برای كسب علوم ظاهری از روزنه

ائل نتوان ادراك حقايق نموده و به حكمت واقعی طريق نمیشود و با اين ياب میفيض

 گشت.
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عقل عادی اگر علمی هم كسب نمايد، علم ظاهری بوده و سبب وصال نخواهد 

 سان عقلبود. چه الفاظ و عبارات و اصطالحات ظاهری، شخص را به كمال نرساند. تا ان

م ان در قداندوخته، همچنباطنی را بكار نبرد به حقيقت نرسد و هر چه آموخته و تجربه 

 اول بازماند.

 نده و بهعلوم عقلية باطنيه مطلوبيت ذاتيه دارد و آدمی را به عالم مجردات كشا

الم عاش را تبجيل و حقيقت رساند. اسالم از عقل باطنی تمجيد كرده و علم مأخوذه

 عارف را تجليل نموده است.

ط ك و مناكار برده و آن را مالبزرگان برای درك و مشاهدة حقايق، عقل باطنی را ب

 اند. عقل باطنی است كه جاذب جميعوصول به مقصد و حصول به مقصود قرار داده

ل به از تمايباشد. اين همه شكوة بزرگان از مردم زمان خود و ابرعلوم باطنی و معارف می

خلوت گزيدن و به ارتياض نفس پرداختن و تهجد داشتن و تحمل رنج و رياضت و 

وحدت  مخالفت با نفس، برای آن بوده كه حواس در يك نقطه متمركز شود تا به دستور

 جمعی خود برسد.

لهمگی مسالك طريق حق بايد به اين نكته توجه كامل نمايد كه چون نفس به مقام 

 ين مقامارسد و ذوق الهامات باز يابد، هنوز از خويشتن رهايی كامل نيافته است. در 

زرگی ال است، دم نفس و عشوة ابليس خورد، به نظر عجب و بپندارد كه حد اعالی كم

ين رد وار از سرشاخ قبول عزت، بر سر زمبه خويشتن نگرد و به تندباد لعنت، شكوفه

ی حد اعل مذلت افتد! بلكه بايد بر مراتب تزكيه خود بيفزايد و تزكيه نفس خود را به

 پختگی.رساند، از شكوفگی به ثمرگی رسد و از ثمرگی به مقام 

ت يابد، نفس را در هر مقامی كه باشد، ابتدايی است و انتهايی. چون ذوق الهاما

ع و اتبا تقوی و فجور را بشناسد. بدايت آن شناختن حق و باطل، و نهايت آن ترك باطل

ِرَنا  َو اَ ا ِاتِّباَعهُ اْرُزْقنَالّلُهمَّ َاِرَنا اْلَحقَّ َحّقًا وَ »فرمود  )ص(حق است. حضرت رسول اكرم

گی دل ذميمه و زند از صفات البته تحقق آن به موت نفس«. اْلباِطَل باِطاًل َواْرُزْقنا ِاْجِتناَبهُ 

 به صفات حميده است.

ه در اين مقام است كه نفس را ديدة حق بينی و گوش حق شنوی پديد آيد و ب

ست كه سالك ا. از آن قول «َسَنهُ الَّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَِّبُعوَن َاحْ »سوی خدا حركت كند 

 يابد و به مركز اصلی و مقصد خود پرواز كند. «َاَلْسُت ِبَربُِّكمْ » ذوق

 نی مان معای بايد در كتـود، ولـشا میـار آشنـانی بسيـسالك در ذوق الهامات با مع
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هد دت انجام دهد بايد به نور الهامابكوشد. سالك در اين مقام هر كاری را كه انجام می

 نه به ظلمت بدعت. نهايت مقام ملهمگی، تحقق نور حق در دل است.

ن گان و محبوبيبزر«. َاْلُمْؤِمُن َيْنُظُر ِبُنوِراهللِ »سالك به هرچه نگرد به نور حق نگرد 

 نگريستند.درگاه الهی چنين بودند به هرچيز به نور حق می

ِمْن  اُه َرْحَمةً نا آَتْينًا ِمْن ِعبادِ َفَوَجدا َعْبد»خدای تبارك و تعالی در اين آيه شريفه 

ود را كه وبين درگاه خی از محبكمال شايستگی مقتدايی يك« ِعْنِدنا َو َعلَّْمناُه ِمْن َلُدّنا ِعْلمًا

 فرمايد:حضرت خضر است، اثبات می

 «.َعْبدًا ِمْن ِعباِدنا»اول ـ مقام عبديت خاص 

 «.َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا»واسطه از مقام عنديت دوم ـ تحقق رحمت بی

 «.ًاَو َعلَّْمناُه ِمْن َلُدّنا ِعْلم»واسطه سوم ـ كرامت علوم لدّنی بی

گردد.  هر سالك و نيز هر مقتدا بايد تا حد امكان و به نسبت دارای اين شرايط

 كسی كه دارای اين شرايط نباشد، مقتدايی را نشايد.

ت است.  ر اين مسير، قدم اول، عبديای سالك! باالترين تعليم است برای ما كه د

ی ود و حتختا سالك از رّق ماسوای حق آزاد نشده مقام عبديت را نيابد. سالك بايد از 

دارد،  از سعادت و شقاوت خود آزاد شود. تا  او با سعادت و شقاوت و با خود پيوند

 آزاد نيست.

ندی هركس از مواسطه است. بهرهقدم دوم، كمال شايستگی برای تحقق رحمت بی

ر حد داين نور الهی به نسبت رفع حجب اوست. بنابراين تا همة حجابات برطرف نشده 

 مند گردد.كمال نتواند از اين نور الهی بهره

تا كمال رفع حجابات حاصل نشده بود، به واسطه، وحی  )ص(حضرت رسول اكرم

جابات شد، اج كشف حچون شب معر. «َنَزَل ِبِه الرُّوُح اْلَاميُن َعلی َقْلِبكَ »يافت را درمی

 «.َفَاْوحی ِالی َعْبِدِه ما َاْوحی»واسطه وحی را دريافت نمود بی

معرفت  وقدم سوم، برخورداری از علوم غيبی و لدنی. البته هركسی به مراتب علم 

 مند گردد.تواند از نور رحمت الهی، از علوم غيبيه و علوم لدنی بهرهخود می

الخاص. عوام و خواص، اند: عوام و خواص و خاصه طايفهبرخورداران رحمت س

واسطه. برخورداری عوام از صفت الخاص بیكنند، و خاصبه واسطه دريافت می

برخورداری خواص از صفت رحيمی است «. َقْت َرْحَمتی َغَضبیَسبَ »رحمانيت است 

« َاْرَحُم الّراِحميَن»الخاص از صفت صبرخورداری خا«. َنبِّیْء ِعبادی َاّنی َاَنا اْلَغُفوُر الرَّحيُم»
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است كه از تجليات صفات الوهيت و محو آثار انسانيت و بشريت، و نيز از محو نقوش 

 گردد.علوم روحانی و عقلی و سمعی و حسی ميسر می

از  سالك ابتدا بيضه صفت است و هنوز به مقام مرغی عنديت نرسيده، او بايد

ضه ك را بيستاد الهی او را نصيب گردد. استاد الهی سالمألوفات خود روگردان شود تا ا

و اصفت، زير بال و پر واليت خود گيرد و بر پرورش او همت گمارد و مراقب حال 

د نيز شود. همچنان كه مرغ در بيضه تصرف كند و آن را به مرغی تبديل نمايد، استا

 سالك بيضه صفت را به توفيق حق به مقام مرغی عنديت رساند.

اند، اما مرغ فريدهآظاهر از قشر بيضه به دنيا بيرون آيد زيرا كه او را از بهر دنيا  مرغ

اند. از ريدهمعنوی از اندرون به دريچه ملكوت بيرون رود، چون او را از بهر آن عالم آف

متولد « ْقَتِدر  مُ فی َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمليك  »صلب واليت و رحم ارادت و مقام عنديت 

م علم اين توفيق سالكی راست كه راه بندگی و عبديت رود و علم ظاهر را تسليشود. 

 باطن نمايد.

ی نه بر بندگی شرايطی دارد، بايد بندة خدا منفرد و مجرد باشد، نه بر دل غبار

وی شده پشت باری، نه در سينه آزاری، جامة جفا چاك كرده و ملبس به لباس وفا و تق

فس د. سر ناختيار در مجاری اقدار از پيش پای خود بركندن است. صالحين آنانند كه خار

 نصيب طلب را به صمصام تواضع بيفكندند تا به مرتبة اعالی عبوديت رسيدند.

 بندگی به نصيب آميخته و به حظ نفس آلوده شده، كسی كه خدا را به نصيب

 پرستد، اين بندة نصيب است نه بندة خدا.می

مد كليم خدا به نزديك استاد الهی حضرت خضر آحضرت موسی سالم اهلل عليه، 

ی درباره مود، يكنمند گردد. اما چند بار بر استاد خويش اعتراض تا از تعاليم عاليه او بهره

كشتن غالم و ديگری دربارة شكستن كشتی. نيروی نفس نصيب طلب او را تحريك 

. صبر همی كرد نمود لكن حضرت خضركرد، با آن همه تعهد، تعهد را فراموش میمی

 «.ِنكَ ی َو َبيْ هذا ِفراُق َبْين» چون ديگر بار نفس او را بجنبانيد آن استاد الهی فرمود

دنيا كامگاه مردان الهی است، بدين معنا كه سعادت ابدی را در اين دنيا تحصيل 

كنند. ای سالك مبادا در اثر غفلت اين كامگاه برای تو دامگاه شود. اين دنيا برای می

آدم ابتدا دامگاه بود، ولی به توفيق حق برای او كامگاه شد. آن سالك اول، آن  حضرت

چشمة لطف ازل، آن اعجوبة صندوق قدرت را چندی ميان مكه و طائف در مهد عهد 

معارف بداشتند. آن شور بخت ابليس بر وی گذر كرد و با دست حسد، نهاد او را 
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از ميان خالی كاری ساخته نيست. اما بجنبانيد اجوف يافت و گفت ميان خالی است و 

اقبال ازل در حق آدم، او را چنين پاسخ داد: باش تا چندی بعد باز راز او در طيران آيد، 

« ُثمَّ اْجَتبيهُ »او را مقام « َربَّنا َظَلْمنا َاْنُفَسنا»اولين كسی كه صيد كند تو باشی. او چنين گفت 

 كرامت فرمودند.

خواهند یمدر پيش پای توست و به هزاران ابتال راهزنان سالكا بدان آفات بسياری 

َن ُزيِّ »اند ترا مبتال سازند و در سراسری جهان برای تو هفت دام و هفت دانه بگسترده

ِل  اْلَخيْ وَ الذََّهِب َو اْلِفضَِّة  َطَرِة ِمنَ ْلُمَقنْ اِللّناِس ُحبُّ الشََّهواِت ِمَن النِّساِء َواْلَبنيَن َو اْلَقناطيِر 

 «.اْلُمَسوََّمِة َواْلَاْنعاِم َواْلَحْرثِ 

خوار سالكا! اگر به عوض هفت دانه، يك دانه بودی، اين نفس بهيمه صفت، دانه

 د!آن بودی. اگر فضل و رحمت خدا بر ما نرسد، توفيق رهايی كی ما را نصيب گرد

 
و باشد، هرچه خدا كند موافق طبع امرتبه تسليم فوق مقام رضاست. در مرتبة رضا 

ذارد، ولی در مرتبة تسليم سالك طبع خود و موافق و مخالف آن را جمله به خدا واگ

 يعنی در اين مقام او را طبعی نيست كه موافق و مخالفی باشد.

شد حسرت وقتی دست دهد كه مطلوبی از آدمی فوت شود و يا در آرزوی امری با

شته حسرت خوردن ناشی از فقدان امری است مطلوب در گذكه بدان نتواند رسيد، پس 

 يا آينده.

حسرت مستلزم توجه قلب است به گذشته يا آينده و غفلت از حال و وقت 

خورد از ادراك لذاتی كه موجود است محروم موجود. بنابراين كسی كه حسرت می

وجود نابود، مگمارد كه در دست نيست و به خيال ماند و توجه خود را به چيزی میمی

 گذارد و اين خود مانع سير در طريق حق است.را هم فرو می

فناء پيشاهنگ بقاست و شخصيت در فقدان شخصيت است و تا انسان فعليت 

را  ليت آبیموجود را رها نكند، وصول او به فعليت ديگر و باالتر محال است. آب اگر فع

 .گرددرها نكند، فعليت بخار بودن در آن متحقق نمی

صور نفسانی و حاالت قلبی در اين حكم با فعليت خارجی مشابهند. جان و دل 

رسند و سالك تا با صفت اند، اگر رها نكنند به حاالت واالتر نمیحاالتی را كه يافته
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گيرد. تا تعين باقی است، به صفت اطالق بشری همراه است، به صفات خدايی پيوند نمی

 گردد.موصوف نمی

ها در مردم ت و لذات خود محصور است، بدين جهت خوشیهركسی در حاال

شقان گردد؛ اما سرمستی عامتفاوت است و هر كسی از پيمانة صورتی مست و بيخود می

 ازلی از ديدار ساقی است.

شود. اول در عشق به حق، اندك اندك لذات نفسانی به لذات روحانی بدل می

 وی دارد ه تاريكی آميخته است و فروغ كمفروغ است و زودگذر، ماه نو را ماند كه بكم

 ای را ماند كه هميشه تابناك است.نشيند، سپس ستارهزودتر فرو می

نگ رفته هستی ننگين عاشق، ررفتهگذرد، همچنين حاالتی كه به درون سالك می

عشق وجود عاشق را درهم  گيرد.هستی وااليی كه موهبت عشق است به خود می

بند  سازد؛ در اول كه مغلوب هوی بود ازانی ديگر برای او میشكند و وجود جاودمی

 رسد.رهد و به كمال آزادی میمی

يدن و ای و مناسب آن كمالی دارد، چنان كه وظيفة چشم، دهريك از اعضاء وظيفه

ر كمال آن راست و درست ديدن است. وظيفة دل نيز ادراك جمال است و كمال آن د

 ادگی همان مرتبة تسليم است در ارادة معشوق.دلدتسليم به معشوق است، و 

ها و لذاتی كه از عشق هاست. خوشیكران لذتها و منبع بیعشق، اصل خوشی

ر نهايت است، معلول اسباب خارجی نيست، بلكه ريشه آن دتراود مانند عشق بیمی

 مزرع جان گسترده شده و به آب ذوق و هوای معرفت پرورش يافته است.

ی شود و شادی از آميزش دل به چيزخاطر به امری فائت عارض میغم از تعلق 

رف دهد، در اين هر دو حظ نفسانی منظور است. ولی عاموجود كه حاصل شده روی می

خبر از خود، بدين جهت جوشش غليان او از عاشق مستغرق در عشق خداست و بی

ار گردد، تا اشجه نمیهوای ديگر است. آب و هوايی كه به جهان غيبی بستگی دارد، آلود

ادی ها و حاالت آن مانند غم و شطيبة آن گاهی سبز و تر و گاهی خشك گردد. خوشی

 توان آن را با عوارض نفسانی قياس نمود.جسمانی نيست و نمی

خبر دهد، شبيه غم و شادی مردم بیحاالتی كه بر سالك طريق حق روی می

ه كور ذهنی و خيالی و معانی جزيی نيست، و چنان نيست كه هوش و ادراك او را ص

مست  زاده پندار است، در قبضة تصرف گيرد. مستی عاشق حق، مستی ديگر است. باده،

 ت و ـسه اـذيرفتـا هستی پـه قالب از مـان كـعاشق است و عاشق، مست باده نيست؛ چن
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 هستی ما از قالب نيست.

 ول است و در ذم قرآن مجيد سراسر در تعريف اهل تسليم و رضا و نفوس كام

كه زمام  تسليم باش و چهرة خاطر به ناخن اعتراض مخراش، نكوهش دنيادار از خدا غافل.

 امر در قبضه اقتدار قضا است، و امنيت خاطر عارف موقوف به تسليم و رضاست.

دو شیء برای انسان از لوازم زندگی است: يكی محل سكنی، ديگری معاش و 

 ست، ولیكه فاقد خانه است، سرگردان و بی سرو سامان ا گذرانی به فراخور حال. فردی

ست، برای عارف اگرچه محل سكنی و معاش گذرانی به فراخور حال از لوازم زندگی ا

 گردد.ولی اين دو سبب حصول اطمينان قلبی در او نمی

 پس او در آبادی خانه واقعی عارف، تسليم است و گذرانش توكل بی تشويش،

ست ابه شهرستان رضا نروی از حوادث نفس ايمن نشوی. رضا آن  اين خانه كوشد. تا

كه مكروهی در نفس پديد نيايد. چون حكم، حكم اوست راضی به رضای دوست باش 

 كه رضا از محبت برخيزد و محب صادق، از رضای دوست نگريزد.

عرض راهروان حقيقی طريق وصال، كبوتران حرم الهی هستند كه خويشتن را در م

فلك  راقات و انوار جبروتی محبوبين درگاه حق قرار دهند. كالم محور قطبنسيم اش

ن ز محرماافضل و علم به طريق ظاهر و باطن به آنان رسد و از آن استقبال كنند. آنان 

ل قين نائيحرم حق به شمار آيند و به ديدة بصيرت، حقايق را مشاهده نموده و به كمال 

 گردند و سر تسليم فرود آورند.

ز جان ای هركسی را نرسد كه ميوة مراد از شاخسار شجرة طيبه اسالم برچيند. آر

نيا و ز قيد دگذشتگی و فداكاری الزم است، بايد از جان و مال، از اهل و عيال درگذرد، ا

م اور اسالعقبی بيرون آيد تا در معرض نسيم آن اشراقات قرار گيرد. در اين صورت او ي

 در او تحقق يافته است.«  َلُه ُمْسِلُمونَ َو َنْحنُ »است و نور اسالم 

ت، بلكه به رف آن نيسمعنای متعا« َو َنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ »مراد از اسالم در آيه شريفه 

به  انقياد معنای اذعان كننده به حكم و انقياد به امر او در كمال يقين است. يعنی سر

ده به امر د نماينه حكم پروردگار، انقيافرمان موالی ازلی نهادن؛ يعنی مائيم اذعان كننده ب

ما مخلوط  يعنی الهی«.  الّدينَ ال َنْعُبُد ِااّل ِاّياُه ُمْخِلصيَن َلهُ »او، اخالص ورزنده به طاعت او 

ر طاعت كننده نيستيم عبادت ترا به عبادت غير تو. شريك سازنده نيستيم طاعت ترا د

ل ـه بر سبير تو، نيع و منقاد فرمان توئيم نه غيپرستيم. مطغير تو، خالصًا مخلصًا ما ترا می

 حض ابد بلكه مـه عبادت و طاعت، شركت را بر نتـه بر سبيل اشتراك. چـراد نـانف
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 قرب را شايد.

ه با تحليه براهروان حقيقی طريق حق آنانند كه با تصفيه دل، با تخليه از رذائل و 

غيبی  را عرش معّلی و موضع علومهای خود حمائد خود را به محفل انس رسانيدند، دل

 ْنَزلو ُم های خاصان را موضع وحی و الهامو الهام نمودند. خدای تبارك و تعالی دل

 كيه خودتنزيل كرده، اما دريافت اين معانی را مراتب بسيار است. هر دل به نسبت تز

ب قال و اربا تواند از اين معانی برخوردار شود. راه رسيدن به اين معانی بر اهل بيانمی

 ت.مسدود است، اما ابواب حرم اين معانی بر اهل حقيقت و ارباب حال، مفتوح اس

 های آنان صمت است. مقصود ازاهل سلم و رضا، ارباب احوالند و از نشانه

معناست. چه، سكوت مطلق صمت، نه سكوت مطلق بلكه حذر از هذيان و سخن بی

دينی  از آن است. با سخن معارف و حقايقغيرمعقول است و سخن گفتن به موقع، برتر 

اء و گردد. خداوند متعال متصف به صفت تكلم است و از اسمو آداب شريعت منتشر می

 اوصاف جميله او متكلم است.

ع ذر است نه تكلم و آنچه مورد تحسين عقل و شرهبنابراين در مقابل صمت، 

م لبته كالماالت انسانی است. اباشد كه از فضايل و كاست، حفظ زبان از لغو و باطل می

يوب او عواعظ و گوينده وقتی مؤثر است كه به علم خود عامل باشد، و هرگاه مردم به 

طی شود. جای بسی شكر و سپاس است كه انسان در محياثر میواقف گردند، كالمش بی

 قرار گيرد كه كالم آنان الهی باشد.

تی كه اشد مقبول است، و در صوراگر علت كالم ظاهری يا باطنی، تفكر و تعقل ب

ر و سبب آن تخيل باشد، مطرود است. پس قبولی و يا طرد سخن به لحاظ علمی و تفك

ز آن و ا تعقل الهی و يا فقدان آن است. هرچه تفكر و تعقل باطنی تقويت گردد، نتايج

و  جمله مقبوليت سخن ظاهری يا باطنی بيشتر است. اگر علت سخنی، هم تخيل باشد

و  عقل، آنچه مقبول نيست ناشی از تخيل است. برای تقويت و يا تضعيف تعقلهم ت

 تخيل، علل و عواملی است كه بايد شناسايی و رعايت گردد.

يد. اگر بذله قسمی از كالم است كه در گوينده و شنونده ايجاد تبسم و سرور نما

 ت ولی درآن طرب و سرور علت تقويت حكمت و عرفان باشد برای عموم بالمانع اس

. عارف بين صاحبان معرفت، اولی اين است كه چنين بذله از حد اعتدال هم كمتر باشد

نثی خا برای يای گويد، آثار الهی و مثبت آنرا كاماًل بسنجد و الهی اگر به مصلحتی بذله

 كردن اثرات سوء بذلة نسنجيده ديگران گويد.
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ن وردن آن از بزرگتريتوصيه اكيد به تملك زبان شده، زيرا به اختيار درآ

 هاست، و صاحب آن از بسياری آفات و عاهات محفوظ است. در قبال آفاتهنرمندی

سخن حكمتی و بجا از كماالت وجود است و خداوند متعال در قرآن مجيد زبان، 

 گردد.سخن، باب معارف مسدود میصاحبان آن را مدح شايانی فرموده و بی

ست و او قوای ُملكی نفس، روابط قوی برقرار  بين روح و باطن ملكوتی با ظاهر

هريك به شدت از صحت و فساد ديگری متأثر است. روح، سالمت و كمال و يا 

مايش های خود را در منافذ قوای ملكی، كه همان روابط ملك و ملكوت است، نبيماری

ن كه آسا دهد. اما در كثيری از منحرفان، به علت اتفاقات و نيز شدت قوة ماسكه، بمی

كه  انحرافات قابل احساس نبوده و خصوصيات روحی آنان ظاهر نگردد. ولی در آخرت

س بر قوة ه قوة نفبا غلب« َيْوَم ُتْبَلی السَّراِئرُ »روز ظهور حقايق و بواطن و سراير است 

 شود.ماسكه، همه امور پنهانی آشكار و علنی می

 
 خبری است. دارنده مدعیمات بودن، دليل بیادعای كمال نمودن و مدعی مقا

از  نيست، صدفی كه از دريا به كنار افتد و خودنمايی كند، فاقد گوهر است. يكی

عالی های اهل تسليم، برخورداری از فضيلت بزرگ تواضع است. خدای تبارك و تنشانه

 و« ُمْخِبتينَ شِِّر الْ َو بَ »دهد مقام سالك متواضع را برتر از ديگران دانسته و او را بشارت می

 «.َو َاْخَبُتوا ِالی َربِِّهمْ »فرمايد در وصف مؤمنين می

در  اخبات مقامی است كه سالك در آن مقام از خطرات راه گذشته و از شر نفس

وجودش  امان است. او وارد دارالسالم يا داراالمن توحيد شده و تزلزل و اضطراب از

 دارد.سلب گشته، غمی جز عشق حق در دل ن

 ياد حق، فرمايد: مخبتين آنانند كه همواره بهقرآن مجيد مخبتين را چنين وصف می

د خدا نگام يامتذكر و در اقامة صلوة ساعی و در برابر پيشامدها، صابر و بردبارند. به ه

مت نها كراآيد و هرچه را خداوند متعال به آهای آنان از هيبت جالل الهی به طپش میدل

شِِّر بَ ْسِلُموا َو َلُه اَ فَ َفِالُهُكْم ِالٌه واِحٌد »كنند. در آيه شريفه او انفاق می نموده در راه

قام تسليم، مه صاحبان بر مخبتين، داللت دارد بر اين ك« اَاْسِلُمو»، تقدم كلمة «اْلُمْخِبتينَ 

 اند.دارای قلب سليم

 يا  دانيم. ستی او ماه دانی حال آن مرد سليم النفس را، پاكی و راـتو چ )ص(يا محمد
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، بر ر همه مابه ظاهر او منگر به باطن او بنگر. البته اين تعليمی است عاليه ب )ص(محمد

ت، ظاهر او منگر، بدان نگر كه او هر آنی در كوی محبت ماست، مجاور درگاه ماس

 معتكف كعبة وصال ماست.

ز رفت خود اهاست. هركسی به مراتب معرحمت اليتناهی خدا شامل قلوب انسان 

دام دل كاين رحمت اليتناهی برخوردار است. كدام تن است كه نه گداخته آتش قهر او، 

نه  است نه نواختة لطف او، كدام جان است نه در مخلب باز عزت او، كدام سر است

ه نسرمست شراب محبت او، كدام چشم است نه در انتظار ديدار او، كدام گوش است 

 ؟! ای خدايی كه رحمت تو غالب بر عدل توست.در آرزوی استماع كالم او

وی  ای سالك! هر نواختی كه نه نواخت وی باشد، سهو است. مرادی كه نه مراد

كيه تباشد، سهو است. مهری كه نه مهر وی باشد، لغو است. به عبادت و طاعت خويش 

به  مادمكن. به قدرت اختياريه خود متكی مباش. راضی شدن به تقدير الهی و دست اعت

ندوق ضمان او زدن، نقطه پرگار طريقت است. تكيه بر تقدير و گذاشتن اختيار به ص

 افتقار، صراط مستقيم است؛ خود را بدو سپردن، مدار اسرار حقيقت است.

ر دهر امری كه به حكم او در مقام تحقق است، حكمتش در پيش اوست. يكی را 

 دارد. يكی را در بساطلت مینشاند، يكی را در صف نعال در عين مذصدر عزت می

« َبْيِعُكمُ بِ ِشُروا َفاْسَتبْ »فرمايد دارد. يكی را مینشاند و يكی را در سياط قهر میانبساط می

 «.ُموُتوا ِبَغْيِظُكمْ »فرمايد ديگری را می

 گروهی نقاب عصمت از جان آنها برداشته شده و رقم مهجوری بر حاشيه وقت

هری هد، نه زداند؛ نه نواختی كه دل را زندگی عالم گردانيدهايشان كشيده شده و رد قبله 

ة انس اط در روضاما گروهی بر بساط انبس«. ال َيُموُت فيها َو ال َيْحيی»كه نفس را  كشد 

 «.َزّكیَمْن تَ  ذِلَك َجزاءُ »و ناز نشسته، هر دم نواختی و قبولی و هرلحظه فتوحی و وصولی 

ن. ای موسی تو فرعون را دعوت ك دعوت كن، فرمان آمد ای خليل تو نمرود را

ای فرستاديم تا تو صناديد قريش را دعوت كن. ای نمرود شقی اينك پشه )ص(ای محمد

زنی، اينك قطعه می« لیَانَـا َربُُّكُم اْلَاعْ »قدر ترا در پيش تو نهد. ای فرعون شقی كه نعرة 

هالكت  ی صناديد قريش كه قصدچوبی با موسی فرستاديم تا سزای ترا در كنارت نهد. ا

ت قهر ايد، اينك عنكبوت ضعيفی از غيب به شحنگی وی فرستاديم تا آفاحبيب ما كرده

 خدا را بر سر شما آورد.
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حمان سالك در هر مقامی كه هست بايد از در توبه درآيد تا مورد رحمت خالق ر

دس در كلمة مق «. آَمنَ وَ َمْن تاَب ِاّنی َلَغّفاٌر لِ »فرمايد قرار گيرد. خداوند تبارك و تعالی می

 «تابَ  ِلَمْن»غفار، مبالغت است كه اقتضای كثرت كند، يعنی خدا فراخ بخشايش است. 

كند،  كند، يعنی هر قدمی كه بنده به سوی خدا حركتفعل بنده است اقتضای كثرت نمی

م معلو«  آَمنَ تاَب وَ  نْ ِاّنی َلَغّفاٌر ِلمَ »نگرد خالق رحمان هزاران بار به ديدة كرم به او می

 است كه توبه بدون ايمان پذيرفته نشود.

تياج بايد دانست معصيت را تنها به ستر احتياج نيست. طاعت را هم به ستر اح

عصيت است. زيرا اگر آفات طاعت را پيش آورند، نگرانی و شرمندگی انسان بيش از م

 گردد!می

اشته ای است كه بردا كرد. پردههمچنين بايد كمال توجه به رحمت اليتناهی خد

های شده و هرگز مبادا فرو گذاشته شود و آن، پردة حجاب فكرت است كه از پيش دل

و  شته شودای است كه فرو گذاشته شده، مبادا هرگز بردامؤمنان برداشته شده است. پرده

 آن، پردة رحمت خداست كه روی اقوال و اعمال عاصيان كشيده شده است.

چون حضرت «. ما َاْعَجَلَك َعْن َقْوِمَك يا ُموسی»را اين عتاب آمد  حضرت موسی

موسی قوم خود را واپس گذاشت و به ميعاد خدای تبارك و تعالی شتافت، خطاب آمد يا 

نوازم! موسی عذری موسی! ندانستی كه من ضعيفان را دوست دارم، دل شكستگان را می

هی، در اين حركت تضييع حقوق ايشان را آورد كه خدايا تو دانايی و از حال من آگا

فرمود: رضای من در مراعات دل قصد نكردم، بلكه كمال خشنودی و رضای ترا جستم. 

با ايشانم. اگر كسی مرا جويد، « َو ُهَو َمَعُكمْ »ضعيفان و دل شكستگان است؛ در خلوت 

 در دل ايشان جويد.

ا بتكبر زد، بنگر كه عزت، صفت خاص ماست. ابليس دعوی كرد و دست بر دامن 

رون تيم. قااو چه كرديم. فرعون دعوی خدايی كرد، بنگر كه چگونه او را به هالكت انداخ

 به كنوز خود تفاخر نمود، بنگر چسان او را به زمين فرو برديم.

تند، ای حبيب خدا اين زمين و آسمان را كه آراستند به حرمت و عصمت تو آراس

ين اند. با آموختند، خطبة سلطنت كونين به نام تو خواند علوم اولين و آخرين را بر تو

نی  ِزدْ ُقْل َربِّ »همه منقبت و مرتبت، از طلب علم فرو منشين، علم را از ما طلب كن 

  وی كردن،ه دعـدعوی علم مكن كدر حال افتقار و انكسار از ما طلب علم كن. «. ِعْلمًا

 خويشتن ديدن است، فروتنی خدا ديدن.
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لت يان مصطفی و موسی، كه اين دعوی علم كرد، طلب علم او را حوافرق است م

، لكن «ْشدًاَت رُ ُعلِّمْ   ِمّماَاْن ُتَعلَِّمنِّ  َهْل َاتَِّبُعَك َعلی»گفت به دانشگاه خضر نموديم كه می

 را حوالت به خويشتن كرديم. )ص(طلب علم محمد

 باك مدار را ناسزا گفتندّكيان تمماكوبی. اگر  ای محمد آن خواهيم كه هميشه دِر

 ه حمد وو گفتند تو بـنويسيم. اگر ترا هجوح مدح و ثنای تو به قلم لطف میـكه ما ل

 آغاز كن. ثنای ما

اين زمين و آسمان را خلق نكرديم مگر به خاطر تو. يا محمد  )ص(ای محمد

انی كه ای كه در او سوز عشق ما بَود، دلی كه در حريق مهر و محبت ما باشد، جسينه

اول م كه تنپردازد؟ ما با آدم عهد بستيغريق لطف قدم ما باشد، از كجا به بيگانگان می

 آن عهد همه ثمرات اشجار بهشت برتو مباح است، اما از ثمر اين شجر تناول مكن. آدم

 «.َو َلَقْد َعِهْدنا ِالی آَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسیَ »را بشكست 

د قرينه و نهی تنزيه. نهی تحريم آن است كه وعي نهی بر دو قسم است: نهی تحريم

ين او علت  آن باشد، ولی در نهی تنزيه قرينه وعيد نيست. آدم آن نهی را تنزيه پنداشت

 بود كه مراتب عشق او به پاية عشق اشرف كاينات نرسيده بود.

لم اعطاء علم حقيقی به نسبت مراتب عشق انسان است. اما بايد بدانيم كه ع

موختنی است، علم حقيقت يافتنی است. علم شريعت به تلقين است، علم شريعت آ

بيند. می حقيقت به نور يقين است. حقيقت، آفتابی است كه مرد به نور عزت از آفاق دل

 «.ْنِبياءِ االَ  اءُ َاْلُعَلماُء ُخَلف»در آن مقام است كه جاللت نبوت و رسالت دامن او گيرد 

ت ن بر خويشتن ستم كند، به جای طاعت، معصيباالترين ستم آن است كه انسا

خت رنهد. به جای توفيق، خذالن نشيند. شواهد معرفت رخت بر دارد، وسواس شيطان 

 فرو نهد.

َيُغضُّوا  ْؤِمنينَ ُقْل ِلْلمُ »ای سالك از عالم تشتت بيرون آی و قدم بر عالم جمعيت نه. 

ا از ان قلب رمات فرو پوشند و ديدگبگو بر مؤمنان كه ديدگان از محر« ِمْن َاْبصاِرِهْم

سترد و هرچه دون حق است، فرو گيرند تا پراكندگی به جمع مبدل شود و بساط بقاء بگ

 فرش فناء در نوردد، زاويه اندوه را در بندد، باغ وصال را در بگشايد.

لب، آدمی هم قوالب است و هم ودايع. اعمال قوا«. ِمْنها َخَلْقناُكْم ِو فيها ُنعيُدُكمْ »

عبادات و طاعات ظاهری است، و اعمال ودايع عبادات و طاعات باطنی و راز و نياز 

پاداش «. َو ِالی َربَِّك َفاْرَغْب»ودايع را فرمود « ًَِاذا َفَرْغَت َفاْنَصبْ ف»است. قوالب را فرمود 
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، «َهوی َفِانَّ اْلَجنََّة ِهَی اْلَمْأویَوَاّما َمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َو َنَهی النَّْفَس َعِن اْل»قوالب را نقد نفرمود 

قوالب را فرمود شما از آن منيد, ودايع را «. َفاْذُكُرونی َاْذُكْرُكمْ »ولی تحفه ودايع را نقد نهاد 

 فرمود من از آن شمايم.

َفْخُت نَ َو »ای سالك خود را بشناس كه يك معنی از معانی نور خدا كه همانا سّر 

 رب،مق نشتگاده، سّری كه فرـدر سويدای دل تو به وديعه نهاده ش است، «فيِه ِمْن ُروحی

 كردند.ارواح خود نثار آستانة مقدس اين سّر می  

تو   ای و نور علم بر دلای سالك تو از خاكيانی تا در پرده لطف خاص نيامده

ر به ظهو تابان نگشته و اسرار مواصلت به تو روی نياورده است. چون اين معانی در تو

بايد « ونِ وِء اْلَمْكنُ  اللُّْؤلُ َكَاْمثالِ »نبايد گفت « َحَماء  َمْسُنون »  آمد، ترا پاك بايد گفت نه خاك،

ر به شما گفت. چون اين ُدرر حقايق در درج دل تو نهادند، در زمره محبوبين درگاه حق

 آيی.

شايد مس را طال كند. عشقی كه در ای سالك! كيميا كه مصنوع خلق است می

كرده  پاك و منزه ،شايد كه آن خاك را از كدوراتانون قلب تو متجلی است، آيا نمیك

رساند، « ِكلی َربِّ ِاْرِجعی اِ »تاج بر تارك افالك كند؟ و اگر اين كيميای باطنی ترا به مقام 

 عجبی نيست.

چون شراب وصال از دست ساقی وحدت نوش كنی، نور جمال در دل تو پيوندد 

تو متجلی گردد. اما ممكن است اين تجلی دوام نيابد و گاهی ستر به  و صفات جمالی در

وجود آيد، زيرا كه اينجا مقام تلوين است مگر اين كه صفات جاللی در تو متجلی شود، 

در اين صورت تجلی را انقطاعی نيست. در اين مقام است كه دوگانگی برخيزد، ذره به 

 صحرا رسد و قطره به دريا.
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 توحيد و اتحاد
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

م از هتوحيد يگانه گردانيدن دل است، يعنی تخليص و تجريد آن از ماسوای حق، 

روی طلب و ارادت و هم از جهت علم و معرفت. يعنی طلب و ارادت او از همه 

تفع بصيرت وی مر مطلوبات و مرادات منقطع شود و همه معلومات و معقوالت از نظر

 گردد، از همه روی توجه بگرداند و به غير از حق او را آگاهی نماند.

پی  توحيد را مراتبی است: مرتبة اول از نظر در آيات و مصنوعات و استدالل

قليه و از همه ادلة عبرد به خالق كائنات. مرتبة دوم بعد از طی مراحل نظر و استدالل،می

داند، می دله را به واسطه اشتمال بر قياسات و مناقشات حجابپوشد. چه انقليه چشم می

 اند.يدهبه جهت آن كه عارفان طريق حق در مشاهدات غيبی و الريبی، جلوة محبوب را د

در  فرق است مابين توحيد و اتحاد. توحيد يكی كردن باشد و اتحاد يكی شدن.

سخ گی مطلق در دلش راتوحيد شائبه تكّلفی است كه در اتحاد نيست. كسی كه يگان

سی پذير نيست، جز كگردد، به اتحاد رسيده است. البته اين مقام الهی هركسی را امكان

ود خفرسا افكنده باشد و نفس كه مدتی خود را با رياضات به زحمات و مشقات طاقت

ود د و مقصها به رنج اندازد تا از شراب طهور الهی او را بچشانند و مقصرا با مجاهدت

 را به او بشناسانند.او 

سترسی های اصيل الهی دفهمند و به گنجينهكسانی كه اين رموز و اشارات را نمی

ات اند و غرق در لذهای دنيوی معتكف گرديدهندارند، چون در خيمة لذايذ و خوشی

جه يمی موااند، به هنگام شنيدن اين سخنان با خطر عظمادی و بدنی شده و اسير آن گشته

هالك های الحاد و سقوط در مكه عبارتند از وارد شدن به ظلمات و تاريكیگردند می

 ها. حلول و اتحاد ظاهری! و حال آن كه حق تعالی منزه است از اين نسبت



  276                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

 ان باشد،چكيدة كلمات و بيانات در اين زمينه بدان گونه كه درك آن بر افهام آس

 و ه بيرونوضيح دهد كه عشق خدا بآن است كه مبالغه در نزديكی به خدا را بفهماند و ت

 گردد.درون و نهان و آشكار بندة عاشق محيط می

ا به رای را دوست بدارم، او فرمايد هنگامی كه بندهخداوند تبارك و تعالی می

سوی و از مااكشانم، چنان كه اين معامله با محبوبينم تحقق يافت. آنگاه خلوتگاه انس می

سرار گيرد. فكر و انديشه او را مستغرق جمال و امی منقطع شده در عالم قدس قرار

ود خنمايم، تمام نيروهای باطنی او را حيران درخشش انوار جبروت ملكوت خويش می

ش گردد و گوشت و خونثابت می« َاْو َاْدنی»نمايم. پس در اين صورت گام او در مقام می

ا از دل رپوشد. اغيار چشم میآميزد، تا آن كه از خود غافل و از احساس با عشق من می

پيش  اشم. دربافتد تا آن كه من به منزله گوش و بصر او بيرون كرده به كلی از نظر او می

 ، تا آننظر و فكر و دل و روح و جان من يار است، همين يار، همين  است و ديگر هيچ

شم و چ كه به مقامی رسد كه گوش او جز ذكر من نشنود، چشم او جز مرا نبيند، بلكه

 داند.می« من»گوش خود را 

فكری را بدانی، در اين جمله آسمانی ت« من»ای سالك اگر خواهی معنی حقيقيه 

، های ما تابان كردیكن: الهی شكر اليتناهی، تو آنی كه نور تجلی عشق خود را بر دل

 های محبت و عشق خود را در سرهای ما روان نمودی. ای نور ديده محبان وچشمه

وزان و وار وجود خود را فدای شعلة آن شمع فرل عاشقان اراده فرما تا پروانهسوز د

 محبوب خود سازيم.

چون آئينه دل سالك صادق از تصرف مصقل توحيديه صقالت يافت و زنگار 

ك به طبيعت و ظلمت صفات بشريت از او محو گرديد، پذيرای انوار غيبی گردد و سال

ق و ثال بروكند. در بدايت حال، آن انوار در دل بر م نسبت صقالت دل، آن انوار مشاهده

 لوامع و لوامح است.

 لب مشكوهچندان كه اين صقالت زياد گردد آن انوار نيز زيادت شود و گاهی بر مثا

قی كند های آتش متنوعه گردد، و چون ترهای مختلفه و شعلههای متلّونه و شمعو چراغ

ر س پديدامثال اقمار و بعد از آن بر مثال شمو بر مثال كواكب خرد و بزرگ، و سپس بر

 شود.

ق و نوری كه در اول ظاهر شود، در قلب سالك خبير و ناهج بصير بر مثال برو

 رغبت شود.لوامع و لوامح است و اثرش آن است كه اندك اندك، سالك به دنيا بی



                                                                      توحـيد  و  اتحـاد 277
                                   

. و اگر نظر كنداگر بر مثال نجوم ظاهر گردد، سالك از تمام مشتهيات جهان صرف 

يد، آس پديد بر مثال اقمار ساطع شود از دنيا و آخرت صرفنظر نمايد، و اگر بر مثال شمو

 بيند مگر خدای خويش را بدون حجابشناسد و نمیبيند و نه آخرت مینه دنيا می

 روح.

ا حق باند كه يكی شدن بنده باشد بنابراين اتحاد آن نيست كه بعضی توهم كرده

ات و خبران به محض استماع اين كلمهربينان و از عالم باطن بیتعالی، كه بعضی ظا

ر و تكفي شنيدن سخنان و معانی غير معروف عرفا، اعراض نموده و زبان به طعن و ايراد

ست حاد آن ابلكه مراد از ات نگرند.و تفسيق گشوده، به ساير كلمات و مقامات ايشان نمی

 كلف گويند هرچه جز اوست از اوست.تكه عارفان طريق حق غير خدا نبينند و بی

 
ها سه ترين مقامات توحيد كه وصال است. انسان ترين و شريفدر قبال عالی

 گروهند:

ود را خگروه اول ـ كسانی كه در منزل طبيعت و بشريت اقامت دارند، هرگز ديار 

خواستن وصال كه گويند. ظلمات بشريت بر ايشان چيره گشته و از ترك نمی

خواهند آيند. آنان نمیترين آمال انسانی است، محرومند و درصدد طلب آن بر نمیمقدس

ه ی خدا ككوشند تا از دنيا نه به رضاكه از ظلمت طبيعت و دركات آن رهايی يابند، می

 عاقبت اد رود،برداری كنند. كردار ايشان تباه گردد و آرزوهايشان بر ببه خاطر دنيا بهره

 دچار دو آتش عظيم گردند: آتش دوزخ و باالتر از آن آتش فراق.

ولی كوشند، گروه دوم ـ آن دسته از مسافرين طريق توحيدند كه در نجات خود می

 اند:شوند، ايشان نيز چند گونهدر بين راه متوقف می

فس نالف ـ كسانی كه ديار خود را ترك گويند و در رياضت و مجاهدت و تزكيه 

طبيعت  گردد، ولی آثار عالم بشريت وشند. هر روز مراتب معنوی ايشان افزون میكومی

 رسند.مانند و به وصال نمیدر ايشان باقی است. در بند َخلق می

ب ـ كسانی كه خوف عذاب بر وجودشان مستولی گشته و نجات خود را از 

 اند.زندان محنت ای از مراتب درطلبند، ايشان هم در مرتبهخدای تبارك و تعالی می

ج ـ كسانی كه حب درجات بر آنان غالب شده از خدای خويش خواستار نه 

 ار ـچه ممكن است دـردند. اينان گرچـگوصال، كه طالب جايگاه كرامت يعنی بهشت می
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 آتش دوزخ نگردند، ولی به كمال وصال هم نخواهند رسيد. 

ويش را خخود بندند، ديار  گروه سوم ـ آن دسته از مسافرين راه توحيدند كه بار

ل اند، جز وصاترك گويند. آنان طايرينی هستند كه به قصد جزيرة سيمرغ به پرواز آمده

 شند، ازآيند. آنان در حد كمال در تزكيه نفس كوانديشند و در طلب غير آن برنمینمی

ماند نقی ن بانيرنگ بشريت پرواز كرده چنان اوج گيرند كه اثری از آثار دو جهان در ايشا

 و سرانجام، كمال وصال نصيب ايشان شود.

يند، بآری توحيد واقعی آن است كه انسان از خود و عالم سفر نمايد. هرچه را 

 كند. مالحظه تدبير مدّبر و تقدير مقدِّر بيند و فناء تمام اشياء و بقاء خالق آنها را

يشی است و عها در بیاز خود در آی چون مار از پوست، كه جوهر تمام عيش

ز شادی ای نفس. برو خود را بشناس، اگر خود را شناختی ها در غناجوهر تمام توانگری

ی در و نشاط بگداختی. اگر صحبت خود يافتی از هر دو عالم بپرداختی. خواص، غواص

فته خه تنها ندريای فكرت نمايند، و عوام حيران و سرگردان در بيابان غفلت مانند. قلوب 

 ده، قلبی كه زنده شد رنگ نپذيرد.كه غالبًا مر

عارفی يكی را گفت تا كی سياحت و گرد عالم گشتن؟ گفت اگر آب يك جا 

يش جمع شود، متغير گردد. عارف فرمود: تو چرا دريا نباشی كه متغير نشوی و آال

 ردد.نپذيری؟! قلبی كه با دريای رحمت خالق ازلی اتصال يافت، هرگز اسير رنگ نگ

د و ام شامخ توحيد، سالك بايد از عالم شريعت و طريقت بگذربرای نيل به مق

، هر مراحل وحدت را طی كند تا به عالم حقيقت رسد. در اين مسير توقف جايز نيست

ح وبة نصوتروز بلكه هرآنی بايد بر مراتب تزكيه و تصفيه خويش بيفزايد. مدام در حال 

م خبر د از عالدل بيرون كند تا بتوانباشد، آاليش معاصی را از خود بزدايد، اغيار را از 

ا ويشتن رخگذشته به توفيق حق به عالم عيان رسد و به نظر خاص الهی و تعاليم استاد، 

صورت  به عالم حقيقت رساند تا در رديف مردانی قرار گيرد كه وجه خدايند. در اين

ِل  ُذواْلَجالَربِّكَ  هُ ُكلُّ َمْن َعَلْيها فان  َو َيْبقی َوجْ »حيات طيبة ابدی نصيب او گردد 

يد آسمان فته خورشردر اين مقام است كه ابرهای تراكم خطايا از افق دل كنار «. َواْلِاْكرامِ 

 حقيقت بر دلش تابش كند و دل عرش معاّلی خدا و نشيمنگاه او گردد.

ای سالك! شريعت از مكاسب است، حقيقت از مواهب. رسيدن به حقيقت، 

سان تا اسب متوقف مشو، خويشتن را به منطقه جاذبة الوهيت رموهبت الهی است. در مك

 از مواهب الهی برخوردار گردی. 
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بينی. بر پرستی، در عالم حقيقت او را میای سالك! در عالم شريعت او را می

، يعنی شريعت اثبات است، بر حقيقت نفی. در عالم شريعت اگر خويشتن را اثبات نكنی

دم به فتی. اما در عالم حقيقت، نفی خويشتن است بايد عخود را نشناسی به هالكت ا

ت لم حقيقاقبال تو آيد. يعنی در قبال قدرت خدا خويشتن را در حكم عدم بدانی. در عا

 كسی كه خود را اثبات كند، به كفر افتد.

 ا در راهاند كه جان خود رسالكين حقيقی را آن حال است كه اگر امری رسد, آماده

صال حق وخواهند جان خود را در راه اند و میآنان پروانگان شمع ازلیخدا فدا كنند. 

هی اند. القربانی كنند، چنان در عشق او بسوزند كه حتی خاكستری هم از ايشان باقی نم

ترا  مال،جوانگان اين قربانی را از آنان بپذير. ای كعبه جانان و ای كعبة آمال بگذار آن پر

به به چه  ذيرفتم!پتر از اين كه بفرمايی اين قربانی را از آنان طواف كنند. چه افتخاری باال

 مبارك سودايی! اگر به ديدة دل بنگری اين حقيقت است نه مجاز.

ام وحدت متعلمين مكتب ربوبی آنانند كه از مراحل و منازل كثرت گذشتند و به مق

ا ترك كنند، ه آن رهند و نرسيدند. آنان نه دنيا خواهند، نه عقبی. دنيا را به خاطر دنيا نخوا

 بلكه تمام حركات جزيی و كلی آنان به رضای حق باشد.

حدتی وحدت را مراتبی است: وحدتی است قبل از خبر، اما آن را بهايی نيست. و

ست او ارساند و گاه ممكن است بعد از خبر، ولی اين وحدت هم انسان را به لقاء نمی

 طی كرده خبری و خبر رامراحل و منازل عالم بیرا گمراه كند. اگر سالك به توفيق حق 

 وء گردد و خويشتن را به عالم عيان رساند، در اين صورت وحدت عالم عيان بر او اعطا

بارك و اين وحدتی پربهاست. در عالم عيان، سالك از موحدين به شمار آمده و خدای ت

 تعالی او را از شرك جلی و خفی رهانيده است.

 يق الهی و نظر و توجه خاص حضرت مولی و تعاليم عاليهسالك عارف به توف

ست در بزرگان، اين مراحل را نيز طی كرده و خود را به عالم وصال رساند. وحدتی ا

با  هاست. اين جاست كه سالك به حقيقت رسيده و دلشعالم وصال كه باالترين وحدت

واصی لباس غ فته، برای اونور محض اتصال يافته است. او در برابر بحر اليتناهی قرار گر

ه دست بافروز بصيرت آورند تا به آن ملبس شده خويشتن را به دريا افكند و گوهر شب

ا رو علم  آورد. در اين مقام است كه عاشق و معشوق و عشق را يكی بيند، عالم و معلوم

 يكی بيند.
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ليم سند كه آدميت عالم ظاهر است، دل سالك حقيقی بايد خود را بشناسد و بدا

 وعالم معنی. آدميت صدف دل است، دل صدف نقطة سّر. آدميت در صورت دل متحير 

ر اين نظ دل در نقطه سّر. نظر خاص خدای تبارك و تعالی شامل نقطة سّر شد و كعبه از

ّولی در ا«. ْيِتیَ بَ  َطهِّْر َو»و در سورة ديگر فرمود « َفْلَيْعُبُدوا َربَّ هَذا اْلَبْيتِ »شرافت يافت 

انه با خاضافت نام خود به خانه كرد و زائرين را كسان خود خواند. در ديگری اضافت 

ن منی، من ی تو از آبيت مرا، يعنی دل خويش را پاك گردان، يعن« َطهِّْر َبْيِتَی»نام خود كرد 

 از آن تو!

د از ن شود كه عبارتنطالب حقيقی چنان در تزكيه نفس كوشد كه وارد عالم درو

الم ام به عدل، روح، سّر. او بايد اول قدم به عالم دل نهد، سپس به عالم روح و سرانج

 سّر رسد تا سفر روحانی خود را به پايان رساند.

جذبه،  سالك را در طريق حق برای رسيدن به دل، سه عالم است: عالم فناء، عالم

ة خود خويش را فانی سازد و صفات ذميم عالم قبضه. عالم فناء آن است كه سالك نفس

ميمه, ذی صفات را نابود نمايد. مراد از فناء نفس، غافل بودن از آن است و مراد از نابود

لوهيت تبديل آنها به اوصاف حميده است. عالم جذبه، عالمی است كه سالك در جذبة ا

 گردد.قع میگيرد، و عالم قبضه آن است كه سالك در قبضه خدای سبحان واقرار می

ت ای سالك در اين مقام است كه نور توحيد سراسر وجودت را تصرف كند. سنگ

مرة ه و در زناب شود. انوار توحيد پرتوی بر تو افكند اكسير گرانمايه گردد، مس دلت زر

و  سالكين حقيقی قرار دهد و به عوالم قلب كه تسليم و رضا و تفويض و طمأنينه

 تسكين است، راهنمايی كند.

و را اظهور جمال حق چنين است كه انوار جمال بر دل سالك مشتاق بتابد و روح 

مجالی  در بر گيرد و به معادن فطرت كه عالم سّر است، رهنمايی كند. مظهر جمال يا

شود، یمتجلی جمال حق در اينجا دل است، و آنچه به معادن فطرت يا عالم سّر كشيده 

جذوب و ميده، او رس« ال ِالَه ِاالَّ اهللُ »د اعالی مقام روح است. مقامی است كه سالك به ح

 محبوب خداست.

ز قفس رغ سّرت را ام اهلُل ال ِالَه ِاالَّ در دل را باز كن، با ال ِالَه ِاالَّ اهلُل ای سالك با 

جان  و مغناطيس دل الَّ اهللُ ال ِالَه اِ است. ال ِالَه ِاالَّ اهلُل بيرون آور و بدان كه غذای اين مرغ 

 «.ُنونَ  َيْحزَ َاال ِانَّ َاْوِلياَء اهلِل ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهمْ »و روح است 
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 نهد و راهنمای مجذوب سالك پس از مشاهده و مكاشفه، قدم در راه مجاهدت می

كنم، یپنداشتم كه من او را ياد مشود. مجذوبی فرمايد: در بدايت راه میديگران می

او، و  م، چون به انتهای راه رسيدم، روشن گرديد ياد او، شناختشناسم، دوست دارمی

 محبت او پيش از من بوده است.

مجذوب سالك هم عاشق است و هم معشوق و هم عشق. اشتقاق عاشق و 

د، معشوق از عشق است. چون عوارض از بين رود، دوگانگی برخيزد يگانگی پديد آي

 جای كثرت را نور وحدت و يگانگی فرا گيرد.

كثرت كه امری است موهوم به نسبت معرفت از بين رود و سفر روحانی و 

ز آن امعنوی، جز رفتن از كثرت به وحدت، يا از نكرت به معرفت نيست؛ و اين مقام 

 اند.رسيدهال ِالَه ِاالَّ اهلُل سالكانی است كه به مرتبة اعالی توحيد يا 

يس ردود ابلمگام نهاد، آن فرشتة  نخستين كسی كه از عالم كفر ال ِاله بر عالم عدل

دا خرگزيده بود و نخستين كسی كه از عالم ايمان ِاالَّ اهلل گام بر عالم فضل نهاد، ب

، حضرت آدم عليه السالم بود. سرلشكر عالم عدل ابليس شده و سرلشكر عالم فضل

م گا عدل حضرت آدم. ای سالك به خود نگر و ببين كه تو از عالم كفر ال ِاله بر عالم

لم فضل گام  بر عاعالم ايمان ِاالَّ اهللای، يا به توفيق حق از ای و به ابليس ملحق شدهنهاده

 ای؟!ای و به آدم پيوستهنهاده

 ه داخل حصنحصن من است و كسی كال ِالَه ِاالَّ اهلُل خدای تبارك و تعالی فرمود 

َه ال ِال ار است كه حدودمن شود از عذاب من ايمن خواهد بود. اما اين حصن وقتی استو

 ای بيش نيست.پيوندد، در غير اين صورت آن مكان خرابهِاالَّ اهلُل به حدود 

وجب مالَّ اهلُل اِ ال ِالَه  گويند، اما تنها گفتن لفظال ِالَه ِاالَّ اهلُل اگرچه همة مسلمانان 

ی كه در لفظ رسد. كس او بر باطنال ِالَه ِاالَّ اهلُل خروج از زندان كفر نيست، بلكه بايد نور 

ا يا َايُّهَ »يست نكند، منافقی بيش متوقف است و نور آن بر باطن او نفوذ نمیال ِالَه ِاالَّ اهلُل 

بايد در  ال ِالَه ِاالَّ اهللُ ويندة گ«.  ِباهللِ لٌّ آَمنَ َو اْلُمْؤِمُنوَن كُ »، «الَّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباهلِل َو َرُسوِلهِ 

در  لَه ِاالَّ اهللُ ال اِ ر رهم و دينار نباشد و ااّل گويندة با اخالص نيست، زيرا كه نوبند دنيا و د

 «.مْ َيُقوُلوَن ِبَاْفواِهِهْم ما َلْيَس فی ُقُلوِبهِ »شود دل او مشاهده نمی

هلَل ُاْذُكُروا ا»ر نمايد؟ را ذك« ال ِالَه ِاالَّ اهللُ »اكنون كدام زبان است كه اين كلمة مقدس 

 با نور  رـر ذاكـی نور ذكـذكور باهمند، و گاهـه ذكر ذاكر و مـآن ذكری ك« رًا َكثيرًاِذكْ 

 مذكور آميخته شود.
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وجه وقتی سالك طريق حق در مقام صبر و شكيبايی روی دل از ماسوی بركنده مت

رده، آسان ك به خدا نمود، آنگاه خدايی كه بر همه چيز قادر است، تمام مشكالت را بر او

ت ی و رحمداند كه مقتضی خداوند مهربانگرداند. او مین راه را بر او نزديك میدورتري

 است، ديگر در حصول شدايد و مصائب، هّم و غم كجا!

ت را سزاس البته هركسی را نرسد كه قدم به اين مقام الهی گذارد. اين مقام كسانی

ا الم خدمر رسند. ككه به سبب تزكيه و تسليم و رضا از عالم خلق بگذرند و به عالم ا

و  هی تكثرديگر است و كتاب او ديگر. كالم الهی امری است، كتاب او خلقی. بر كالم ال

 ثر است.، لكن عالم خلق دارای تك«َو ما َاْمُرنا ِااّل واِحَدٌة»تضاد راه نيابد 

ی رای آياتهمچنان كه كتاب الهی دارای آياتی است، كالم الهی كه امری است نيز دا

خوانند و میانسان در تحت زمان و مكان واقع شده، آيات الهی را به تدريج بر ا است. تا

ر روزی نمايند، يكی پس از ديگری، از حالی به حالی، در ساعتی پس از ساعتی، دو می

او از  ين مقاماپس از روزی. اما وقتی مرد الهی به كحل هدايت، ديدة دل را بينا نمود، در 

 الم امر رسد.عالم خلق گذشته و به ع

تر از روح چيز به خدا نزديكروح از عالم امر است كه اختصاص قربی دارد و هيچ

م امر نيست. عالم امر، عالمی است كه كيفيت و مساحت نپذيرد. بدين سبب آن را عال

 ی از منشأبی امتداد زمانی و واسطة مادی به وجود آمد. يعن« ُكْن»گويند كه به خطاب 

ومی برخاست و صفت حيات هوالحی يافت و قائم به صفت قي« ُكْن»كاف و نون، خطاب 

 گشت.

برای چنان سالكی هرگز موت نيست، چه موت ظاهری نه سبب عدم كه برای 

ين ن. موحدآمردان الهی، جدايی از غير خود است، جدايی از انتسابات اعتباری به اين و 

امر  لق گذشته و به عالمحقيقی قبل از موت قهری طبيعی، به موت ارادی از عالم خ

 اند، آنان صاحبان نفوس مطمئنه هستند.رسيده

حير تشود، نسبتش به ثقل اولی و آنچه سبب آنچه در دنيا سبب اطمينان نفس می

های حوادث و گردد، نسبتش به خفت اولی. آنچه ثقيل است در قبال طوفاننفس می

ی متغير به اندك حادثه و جريانجريانات روزگار تغيرناپذير است ولی آنچه خفيف است 

 شود.و متزلزل می

 ال م از گل، افعو آد« ين طَخَلْقَتنی ِمْن نار  َو َخَلْقَتُه ِمْن »ابليس از آتش آفريده شده 
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َو وازيُنُه َفهُ ُقَلْت مَ ثَ َفَاّما َمْن »ابليس، نسبتش به خفت اولی، لكن افعال مرد الهی ثقيل است  

 «.فی عيشة  راِضَية  

و سوم از ای اگر خورشيد توحيد بر دل تفريد بتابد، دل منور شده و تعينات و رآر 

 اكبازانمضمحل گردد. ايشانند كه حاصل دنيا و عقبی در قمارخانه تفريد و در حلقة پ

يزی ويش برخخاند. اگر مردی اين راه داری، قلندرانه بايد از سر تعينات تجريد در باخته

 وَُّدواَو َتزَ »ال خود نگذاری و با لباس تقوی ملبس شوی ای هستی در وجوه احوو ذره

 ان كه كيميایزكش و بداگر وصل خواهی پای از دايرة هستی با«. َفِانَّ َخْيَر الّزاِد التَّْقوی

 عظيم در حلقة غيب است نه در بازار.

 
 ت، ايمانن دارای قدم ثابعارفان طريق حق، بلبالن خوش نوای گلزار توحيدند. آنا

 .كران و روح شادمانند. آری آن دل خوش است كه او در آن دل استراسخ، صبر بی

 ای است كه شيفته و شيدا و عاشق جمال حق است. بلبلعارف موحد، دلباخته

ه سازد. ديدروی فطرت انس با گل و گلستان دارد، النه و كاشانه خود را در گلستان می

ل ل عاشق گباديه و كوير و بيابان خانه سازد. او در كنار گل است، بلبنشده بلبلی در 

ن آاست و حيات او محضر گل. فطرتًا انس انسان نيز با جمال خداست. عارف عاشق 

جذوب مشمع ازلی است. بديهی است جاذبة عشق گل اليزال، بلبالن را به گلستان عشق 

گل  عوتی از ناحيه آن گل اليزال.هاست، دترين دعوتكرده است. جاذبة عشق، مبارك

 بالن رااليزال را از اين دعوت، نظر خاصی است، معشوق ازلی را وظيفه ناز است و بل

 راز و نياز.

طمئن ماما سالك عارف نبايد از شر دشمنان، باالخص از شر شيطان و نفس اماره 

ا پناه به خدگردد. بلكه هرآنی بايد مراقب حال خويش شده و از شر اين دشمنان بزرگ 

سلط مبر او  وبرد. قرين بد شيطان است كه نقاب تلبيس بربسته و بر باطن بنده راه يافته 

راط و از ص آرايد تا آنان را به مخالفات كشاندشده. سيئات اعمال را در نظر بندگان می

تر از آن، نفس بصع«. بيلِ لسَّ اْم َعِن َو َزيََّن َلُهُم الشَّْيطاُن َاْعماَلُهْم َفَصدَّهُ »مستقيم برگرداند 

ترين دشمنان است. شيطان اگرچه خصم است ولی در مؤمن طمع كفر است كه بزرگ

 كشد و طمع كفر دارد.ندارد، از او طمع معصيت دارد ولی نفس به كفر می
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ارزار كوحی رسيد كه ای داوود! كارزار نفس را كمربند كه او  )ع(به حضرت داوود

 د اكبر،فرمود: از جهاد اصغر برگشتيم به جها )ص(ت رسول اكرمترا كمر بسته است. حضر

 تر بوده ودشمن را به شمشير از خود دور توان كرد، ولی نفس را دور كردن از آن صعب

فس گر با ناز شر او ايمن نتوان شد. با هر دشمنی كه بسازی از شر او ايمن شوی، لكن ا

 بسازی، هالكت تو حتمی است.

هسپار رايمان به آن ديار باقی خويش باش كه مبادا از دنيا بیای سالك! مراقب 

ّسال غگردد،  گردی. بدان انسان مؤمن و عاقل چون از اين دنيای فانی به دار باقی رهسپار

ن آنان كه چفرمايد: ای مقربين درگاه من بنگريد شويد. خدای تبارك و تعالی میاو را می

 شويم. ساكنان حضرتت خود باطن او را میشويد، من با رحمغسال ظاهر او را می

ور است؟ جبروت گويند خدايا ما را خبر ده آن چه نوری است كه از دهان او شعله

به  : در روفرمايد: آن نور جالل ماست كه از باطن به ظاهر تجلی كرده و او را گويندمی

اب است، عتاين جای ناز كه هم طوبی بينی، هم زلفی و هم حسنی. طوبی عنايت بی

 حجاب.حساب، و حسنی ديدار بیزلفی نعمت بی

حر بای سالك نگر تا گمان نبری كه فردا چون عاشقان درگاه عزت و مستغرقين 

شی است گردد. در ماهی طپيقين به مقام مشاهده رسند، از مراتب شوق ايشان كاسته می

شان گردد. امروز ايیای از طپش او كاسته نمكه اگر آب همه بحار عالم را جمع كنی، ذره

 در عين شوقند و فردا در عين ذوق.

ت: در اينجا بايد به نكتة مهمی توجه نمود كه سالك را با خدا دو صحبت اس

 اجابت، استقامت.

 اجابت عهد است، استقامت وفا. اجابت شريعت است، و استقامت حقيقت. درك

 ال ممكنتی را به هزار سشريعت هزار سال را به ساعتی توان كرد، اما درك حقيقت ساع

 معرفت، است نتوان يافت. فردا بر همة شريعت، قلم نسخ در كشند اما عهد محبت و عقد

ت خدا نشايد كه منسوخ گردد. اگر به جنت روی، هر ساعتی كه بر تو بگذرد، از معرف

 عالمی به روی تو گشوده گردد كه پيش از آن نبود. 

ه مراتب معرفت توحيدی خود را به كمال كمال اين توفيق از آن سالكانی است ك

اشارت است به توحيد « قاُلوا َربَُّنا اهللُ «. »ِانَّ الَّذيَن قاُلوا َربَُّنا اهلُل ُثمَّ اْسَتقاُموا»اند رسانيده

اشارت به توحيد معرفت. توحيد اقرار عامة مؤمنان راست، و توحيد « اُثمَّ اْسَتقاُمو»اقرار، 
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ان راست. توحيد اقرار آن است كه خدا را يكتا گويی، توحيد معرفت، عارفان و صديق

 معرفت آن است كه با خدا يكتا باشی.

ز او داد، مريدی ايكی از عارفان كه در مقام علم ايستاده و از توحيد اقرار نشان می

ز اد؟ بعد شناسی؟ فرمود: آيا در جهان كسی هست كه خدا را نشناسپرسيد: آيا خدا را می

يا خدا آن عارف، غريق بحر توحيد معرفت بود و حريق نار محبت، پرسيدند: آمدتی كه 

ه خدا شناسی؟ فرمود: من كه باشم كه خدا را بشناسم، آيا در جهان كسی هست كرا می

 را بشناسد؟!

ق توحيد معرفت آن است كه در تصديق به نهايت تحقيق رسد و در حدائق حقاي

ل راب وصاقالده تجريد بر جيد تفريد ببندد، و ش ايمان، به قدم صدق و يقين بخرامد و

لی به از دست ساقی وحدت گيرد و در باغ لطائف، گل معارف ببويد و عالم علوی و سف

 هم زند. 

حيد ای كسانی كه راه تو«. نَّةِ ِشُروا ِباْلَجَو َابْ  َتَتَنزَُّل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َااّل َتخاُفوا َو ال َتْحَزُنوا»

« ْلِوالَيِةاْن َعْزِل َو ال َتخاُفوا مِ »رفتيد، محزون نشويد فرشتگان از آسمان فرو آيند معرفت 

ؤاخذت ممترسيد كه شما را امروز از عزل واليت بيم نيست. اندوه مداريد كه شما را 

از  رای شمانيست. شاد باشيد كه شما را جز لطف ازلی بدرقه و همراه نيست، بنازيد كه ب

َحيوِة الدُّْنيا ِفی اْل«. »ِةی اْلآِخرَ َنْحُن َاْوِلياُؤُكْم ِفی اْلَحيوِة الدُّْنيا َو فِ »ی آمد دوست پيغام شاد

صيِل اْلَمْغِفَرِة؛ ِة َو ِفی اْلآِخَرِة ِبَتحْ  اْلَمْعِرفَ َتْحقيِقِباْلايماِن، َو ِفی اْلآِخَرِة ِباْلُغْفراِن؛ َو ِفی اْلَحيوِة الدُّنيا بِ 

 «.آِخَرِة ِباْلَمعاَيَنِةا ِباْلُمشاِهَدِة َو ِفی الْ يوِة الدُّْنيی اْلَحْنيا ِباْلُمَحبَِّة َو ِفی اْلآِخَرِة ِباْلُقْرَبِة؛ فِ ِفی اْلَحيوِة الدُّ

ر . خوشا بفرشتگان گويند خوشا به حال امتی كه چنين كالم پاكی بر ايشان فرو آيد

ر ديق اكبصاين دّر مكنون گردد.  ها كه صدفها كه اين خواند. طوبی به آن سينهآن زبان

ح ازل بايد كه جمال نبوت و كمال رسالت بيند. ديدة فاروق بايد كه روشن كننده صب

 بيند. حرم را به نامحرمان و غافالن نمودن شرط نيست.

غافالن دوقسمند: يكی اين كه از دين خود و صالحيت خويش غافل ماند و 

يَن َوالَّذ»هم نهد كه حاصل وی اين است مغلوب نفس گردد، ديده فكرت و عبرت بر 

ن او ت بر باطقسم دوم, غافل پسنديده است كه سلطان حقيق«. ُهْم َعْن آياِتنا غاِفُلونَ 

 ت.استيال يافته و چنان در انكشاف جمال، مستهلك شده كه از خود غافل گشته اس

 بارك تد گروه اول گرفتار دريای هالك هستند و گروه دوم بر دريای نجات. خداون
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ْلٌح مِ ُبُه َو هذا اِئٌغ َشراسَو ما َيْسَتِوی اْلَبْحراِن هذا َعْذٌب ُفراٌت »و تعالی در آيه شريفه  

جات و فرمايد: يكی فرات و ديگری اجاج؛ يكی دريای ناشاره به دو دريا می« ُاجاجٌ 

 ديگری دريای هالك كه ميان بنده و خداست.

وط. ص، ريا، اصرار بر معاصی، غفلت، قندريای هالك دارای پنج كشتی است: حر

د به كسی كه بر كشتی طمع نشيند به ساحل حب دنيا رسد. كسی كه بر كشتی ريا نشين

 ساحل نفاق رسد. كسی كه بر كشتی اصرار بر معاصی نشيند به ساحل شقاوت رسد.

به  كسی كه بر كشتی غفلت نشيند به ساحل حسرت رسد. كسی كه بر كشتی قنوط نشيند

 ل كفر رسد.ساح

ه كدريای نجات را نيز پنج كشتی است: خوف، رجا، زهد، معرفت، توحيد. كسی 

طا بر كشتی خوف نشيند به ساحل امن رسد. كسی كه بر كشتی رجا نشيند به ساحل ع

رسد. كسی كه بر كشتی زهد نشيند به ساحل قرب رسد. كسی كه بر كشتی معرفت 

 توحيد نشيند به ساحل مشاهدت رسد. نشيند به ساحل انس رسد. كسی كه بر كشتی

كنند. آری عارفان و صاحبدالن از طريق اشراق، ادراك كماالت و علوم باطنی می

های ايشان يابند، دلآنان چون از راه دل به منازل روحانی و مقامات معنوی راه می

 مشكات انوار و مجالی تجلی است. 

به نور حكمت دم بگستراند، خدای تبارك و تعالی خواست روی عدم بساطی از ق

نی ز دو بيهای اولياء خود را منور ساخت و به سوی خود راهنمايی فرمود. ايشان را ادل

نجات داد، همه يك بين و يك نظر شدند، يعنی از كثرت روی به وحدت آوردند. 

د. نور تعالی ايشان را به خزائن علمی، مكّرم و به حفظ ودايع خود مخصوص گردانيحق

فت و نور كلمه ن را در بر گرآنا« ونَ َو َلَنْجِزَينَُّهْم َاْحَسَن الَّذی كاُنوا َيْعَملُ »ل آيه كريمه مدلو

 صدق را قدوة آنان ساخت.

م درود خدا بر راهروان پاك طريق حق، بر آن عاشقان الهی است. ايشان اعال

نند. ساقيااسالمند، امان جهانند، بر سر كوی شريعت داعيانند، بر لب چشمة حقيقت 

 ايشانند كه گوی دولت از ميدان مسابقت مبارزان صفوف واليت بربودند.

 
 

قدرت او «. ِانَّ اهلَل َعلی ُكلِّ َشْیء  َقديرٌ »خداوند متعال به هر چيزی قادر و تواناست 

ن بحری است عظيم و اليتناهی، علم بشريت طاقت كشش آن را ندارد، وهم و فهم بدا
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مند شود  نرسد. سالك هرچه پيش رود متحيرتر گردد، هرچه در اين باره از معانی بهره

ها و تر آيد. همة موجودات و مخلوقات نمودی است از قدرت او؛ اين همه وحیافتاده

 ای است از علم او.الهامات ذره

، حضرت داوود و سليمان اگرچه به حكم نبوت مشتركند ولی در درجه و فضيلت

مود اد و فراوتند. نبينی كه خداوند تبارك و تعالی سليمان را در علم فهم افزونی دمتف

م فهم را بر ی چون علملك عظيمی او را عنايت فرمود، منت ننهاد ول«. َفَفهَّْمناها ُسَلْيمانَ »

 «.َفَفهَّْمناها ُسَلْيمانَ »او عنايت فرمود، منت نهاد 

، لقين استلم تفسر و تأويل به تعليم و تعلم فهم وراء علم تفسير و تأويل است. ع

 م تأويلاما علم فهم به الهام و وحی است. علم تفسير بدون استاد در كار نيست و عل

 بدون اجتهاد راست نيايد. علم فهم را معلم جز حق نيست.

ان به مند شدند. علم ايشمحبوبين و مقربين درگاه الهی از اين علم مقدس بهره

قامی و مارادت بكشتند و بر دوستی گرفتند. ايشان را در هر حرفی جائی رسيد كه تخم 

ها در بای پيغامی و در هر آيتی واليتی است. ايشان روزها در كارند و شدر هر كلمه

 ها راز گويند.خمارند، روزها راه جويند و شب

كر تو ملكا! توفيق ده تا ما هم در ميدان جالل تو در صف صديقان و موحدان، ذ

صال تو وم و در دارالجالل كل، راه وصال تو پوييم. در مجمع عارفان، گرد كعبة گويي

 طوافی كنيم.

باشد و در اديم میده معنی خبر ب« َكَتْبنا»كلمة « َو َلَقْد َكَتْبنا ِفی الزَُّبوِر»در آية شريفه 

. يعنی ای )ص(اشارت است بر امت حضرت محمد« صاِلُحونَ »آخر آيه شريفه، كلمة 

ايند. مكه ايشان شايستگان و برگزيدگان  )ص(ی، ای داوود خبر داديم از امت محمدموس

ت، ن. آفتاب قدرگاه خيزابدر ظاهر بيگاه خيزان بودند، در باطن « َنْحُن اْلاِخُروَن الّساِبُقونَ »

 دميد كه ايشان برخاسته بودند.كرد و صبح مشيت میپيراهن سياه عدم چاك می

رده و ككه َعَلم سعادت و رايت اقبال بر درگاه سينه نصب  حضرات انبياء و رسل

دد كه اند، كی صورت بنمفاتيح كنوز خيرات و خزاين طاعات در كف كفاف ايشان نهاده

  َعَلْيِهمْ ْيَس َلكَ ِانَّ ِعبادی لَ »صولت غوغای لشكر شياطين راه به ساحات اقبال ايشان برد؟ 

 «.ُسْلطانٌ 

 واز آه ـطف بان لـا را در بوستـان مـداوود! برخيز دوست ه ایـفرمان آيد داوود را ك



  288                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

وت، ضيافت مائده چنان مائده، دعوت چنان دع« ُسْبحاَن اهللِ »خوش خويش ميزبانی كن.  

وست چنان ضيافت! مريد به مراد خود رسيده، مرغ به آشيان خود پريده، دوست به د

 رسيده است.

 ته، در حظيرهط آرام گرفراز نزول كرده، بر بساط انبسادر سرای « َقْد َاْفَلَح اْلُمْؤِمُنونَ »

ست. اه ايشان متوج« َيِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس»قدس خلعت فضل پوشيده، كسانی كه معنی كماليه 

 مند شويم.ما هم بايد نسبت و نسب خود را راست كنيم تا از اين ارث باطنی بهره

راتب ان خدا نيز نسبت به ممندی وراث از ارث متفاوت است، بندگچنان كه بهره

همه  مند خواهند شد. گروهی كه مقام ايشان ازعبادات و طاعات از ارث باطنی بهره

ند و به انداخت باالتر و به خدا نزديكترند، اصحاب عّليين است. ايشانند كه دو گيتی به آب

 غير ننگريستند.

اه را حجابات ر آری سالكی كه خواهان سعادت  ابدی است، بايد به تزكيه و تقوی

« راِئقَ َطَسْبَع »د از عرفت، مرامدر نظر ارباب « َوَلَقْد َخَلْقنا َفْوَقُكْم َسْبَع َطراِئقَ »برطرف سازد. 

ب، شوند كه عبارتند از: عقل، علم، قلهفت حجابند كه مانع حركت به سوی خدا می

 نفس، حس، ارادت و مشيت.

 ه سوی حقار كرده و او را از حركت بگاهی عقل، انسان را به اشتغاالت دنيوی واد

ر داو را  وكشاند نسبت به اقران دارد. وقتی علم، انسان را به ميدان مباهات میباز می

كشاند تا ور میوهدة تفاخر و تكاثر اندازد. زمانی قلب، انسان را به دالوری و دليری و ته

 به ورطة هالكتدر معارك و امور باطل شركت كند به جهت صيت دنيوی و خود را 

ن كآماده  اندازد. نفس دشمن انسان و دين اوست. ای سالك خود را برای مبارزه با اومی

 و گرنه چنان افتی كه برنخيزی. حجابات ديگر حس شهوت و ارادت معصيت و مشيت

فترت است. شهوت و معصيت، حجابات عامة خلق است و فترت، حجاب خاصان در 

 راه حقيقت است.

حق  ريقت از اين حجب گذشته و هرآنی در مقام توبه و بازگشت بهجوانمردان ط

گم  خود را هستند، آنان به غير ننگرند و ديده همت به كسی باز نكنند. در بيداء كبريا

ای كرده چنان آتش حسرت در كلبة وجود خود زنند كه به غير حق ننگرند و در دري

 اند.هيبت به موج دهشت غرق گشته

 هـدر اين آي «.لتَّْوبِ اغاِفِر الذَّْنِب َو قاِبِل »فرمايد در قرآن مجيد میال ـداوند متعـخ
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بر  وبه مقدمشريفه، توبه مؤخر آمد و غفران از طريق فضل و كرم، مقدم آمد. زيرا اگر ت 

آمرزد. مینپنداشتند كه او غير تائب را شد و مردم میآمد، توبه علت غفران میغفران می

ی و يان واو عطف آمد كه معطوف، ديگر است و معطوف عليه ديگردر آيه شريفه در م

لط غشدی خطا بود و اگر هر دو يكی بود، هر دو در حكم يكسان. اگر حكم مخالف می

 بود.

را برای خود صفت ثابت كرد كه  «غاِفِر الذَّْنِب َو قاِبِل التَّْوبِ » خدای تبارك و تعالی

فرمايد.  می «َشديِد اْلِعقابِ » ديل نيست، سپسمحل تصرف نبوده و پذيرندة تغيير و تب

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

يعنی سخت عقوبتم، اگر خواهم سست گردانم. سنت خدای تبارك و « َشديُد اْلِعقابِ »

و به خود تعالی اين است كه بر بندگانش آيه وعيد نازل كند تا شكسته و كوفته گردند 

« َشديِد اْلِعقابِ »فرمايد آيند. سپس ايشان را مورد رحمت خويش قرار دهد؛ چنان كه می

تا بنده به ناز و آرامش « ِذی الطَّْولِ »فرمايد تا بنده به زاری و تضرع درآيد و بالفاصله می

 آيد و دلش با نور حق منور شود.

يا »يفه جمله در اين آيه شرخدای تبارك و تعالی در بسياری از آيات قرآن و از 

فرمايد. توبه را مراتبی ه امر میبه توب ما را« َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِاَلی اهلِل َتْوَبًة َنُصوحًا

 الخاص.است، توبة عوام، توبه خواص، توبة خاص

الخاص از رؤيت اوصاف توبه عوام از زلت، توبة خواص از غفلت، توبة خاص

؛ عوام از معصيت به طاعت است. توبة خواص از طاعت به توفيق استبشريت. توبة 

ت خواهد از رؤيالخاص آن است كه میطاعت خود نبيند همه توفيق بيند. توبه خاص

 توفيق به مشاهدة حق رسد.

« كَ ِمْن ُسْخطِ  ِبِرضاكَ  َاُعوذُ »اشارت بر نظر عوام است. « َاُعوُذ ِبَعْفِوَك ِمْن ِعقاِبكَ »

ی ست، كه الهاشاره بر نظر خاص الخاص ا« َاُعوُذ ِبَك ِمْنكَ »نظر خواص است. اشارت بر 

دنيا  ت روشنیگريزم. ايشاننند كه در حقيقآورم، از تو به سوی تو میاز تو به تو پناه می

 و عقبی به نور ايشان است.

ورشيد و ماه خدای تبارك و تعالی آسمان را به نور خ« َاهلُل ُنوُر السَّمواِت َو اْلَاْرضِ »

و ستارگان روشن كرد. زمين را به نور حضرات انبياء و اوصياء و اولياء روشن فرمود. 

جوانمردان حكمت و رهروان طريقت را انوار ديگری است: نور اسالم با نور اخالص، 
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نور ايمان با نور صدق، نور احسان با نور يقين. نور اسالم در اخالص است, نور ايمان 

 احسان در يقين.در صدق و نور 

ور نباز جوانمردان طريقت را انوار ديگری است: نور فراست با نور مكاشفت، 

ور ناستقامت با نور مشاهدت، نور توحيد با نور قربت. در حضرت عليت نور جمال، 

 جالل، نور هيبت به جايی رسد كه عبوديت در نور الوهيت ناپديد گردد.

 در وجود مقدس عروة الوثقای زماننور خاصة الوهيت را در اين عصر بايد 

دتش مشاهده كرد. آن وجود مباركی كه خلقتش نور، خلعتش نور، والدتش نور و مشاه

م، در نور است. در روی او نور رحمت، در زبان او نور حكمت، در سكوت او نور تعظي

 تعظيم او نور تسليم.

ين مايند. ااستضائه نخوشا به حال راهروانی كه از  انوار اين نور خدا در حد اعلی 

ايشان «. هللِ ْن ِذْكِر اعَ َبْيٌع  ِرجاٌل ال ُتْلهيِهْم ِتجاَرٌة َو ال»جوانمردان را عالئمی است، از جمله 

 ه به يككجمال فردوسند و زين دارالقرار، مغبوط مهاجرانند و محسود انصار، ايشانند 

 اشارت آنچه خواهند فراهم شود.

ستسقاء اكثر مردم رنجور و ناتوان گشتند، برای ا در دياری خشكسالی پديد آمد،

مردم  بينی كهنبيرون رفتند. در ميان آن جمع عارفی بود، يكی از آن افراد او را گفت آيا 

لهی اكردی؟ آن مرد اند، چه بَود كه تو هم اشارتی میدست به دعا به درگاه خدا برداشته

ازی كه ه حق آن رالهی ب« َجَری اْلباِرَحةِ ِالهی ِبَحقِّ ما »سر بر آسمان بلند كرد و گفت 

 ن نمود.شب گذشته رفت. هنوز دعای او به اتمام نرسيده بود كه باران شروع به باريد

 آری اشارة دوست به دوست چه آثار معنوی عظيمی در بر دارد.

اما سرگشتگان وادی ضاللت را خبری نيست كه خدا را سالكانی است كه به 

َيْغَشی  ِاذْ »م اند كه خود را به مقاآخرين چنان در تزكيه نفس كوشيده متابعت سيد اولين و

وری از ، استفادت ن«ی اْلُكْبرَلَقْد َرأی ِمْن آياِت َربِِّه»رسانيده و در مطالعه « السِّْدَرَة ماَيْغشی

ز رده و باهده كلق را مشاخنموده و به ديده حق دو عالم امر و « َيْهِدی اهلُل ِلُنوِرِه َمْن َيشاءُ »

ازل  نهد و از دريچهنگريسته كه از كتم عدم، هرچيز چگونه به صحرای وجود گام می

و از  ود آمدهبيرون نگريسته و پرگار وار بر دايرة ازل و ابد آمده و كرات از عدم به وج

ه وده و نوجود به عدم رفته، گاه موجود معدوم و گاه معدوم موجود، و گاه نه معدوم ب

 موجود.

  پذير نيست.ير اين پرده اسرار بسيار است و ادراك اين معنی بر هركسی امكاندر ز
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ب سليم و و ادراك اين معنی بر صاحبان عقول و قلو زبان عارفان، عارفان دانندزيرا  

نی ل خودبيپذير است، كه در تزكيه نفس كوشيدند و َسَبمحرمان اسرار بارگاه قدس امكان

 سيدند.رز نابينايی كفر رهايی يافتند و به كعبة وصال از چشم بصيرت خود برداشته ا

ست، اما اگرچه آن پرندة الهوتی، آن عنقای مغرب و از ميانه غائب در عالم غيب  

يفيت كبه توفيق حق كه از محفل جانان غائب نيست. هر چيزی را اثر و خاصيتی است، 

 احوال عاشقان جمال حق نيز نماينده كيفيت عشق جوار اوست.

 
دانند كه اند. میعاشقان محبوب ازلی، موحدانی هستند كه با لباس تقوی ملبس

سرچشمه سعادت واقعی عشق به خداست. عاشق خدا كسی است كه از تقوی از اين 

 چشمة آب حيات در حد اعلی برخوردار است.

 در دنيا هريك از مخلوقات زيباست. در بين مصنوعات الهی چه در جمادات،

. آری ای نداشته باشدها، مصنوعی نيست كه از زيبايی بهرهباتات يا در حيوانات و انسانن

خورند، م میهها كه از نسيم بهاری به اهتزاز درآمده و به بهار طبيعت زيباست، اوراق گل

يم ه از نسكهای عاشقان الهی های موحدان است. دلزيبا هستند اما از آن زيباتر بهار دل

 لرزد، از همه زيباتر است.به خود می جمال ازلی

دهد. سالك حقيقی پيوسته خود را در معرض نسيم رحمت حق قرار می

خدای تبارك و «. قًااِرقاِت َفْرَفاْلف َواْلُمْرَسالِت ُعْرفًا َفاْلعاِصفاِت َعْصفًا َو الّناِشراِت َنْشرًا»

تلف و مختلف، به طبع مخكند به چهار باد تعالی در اين آيات شريفه، سوگند ياد می

 .مخارج مختلف: اول ـ مرسالت. دوم ـ عاصفات. سوم ـ ناشرات. چهارم ـ فارقات

ان ادن درختها را، نشاط داول ـ به طبع نرم و گرم فصل بهار را، سبز گردانيدن باغ

 های زمين را.ها را، خارج ساختن نهانیها و كوهرا، آراستن دشت

ل تابستان را، سوختن و خشك كردن زمين را، دوم ـ به طبع گرم و خشك فص

 ها را و رسانيدن غالت را.پختن ميوه

بستانی سوم ـ به طبع سرد و نرم فصل خريف را، زايل كردن سموم فضا را، طبع تا

 به رفق به طبع زمستان و طبع زمستانی به لطف با طبع تابستان آميختن را.

ادن دهان زمين را، آفت و چهارم ـ به طبع سرد وخشك فصل زمستان را، گش

 عاهت زمين زايل كردن را، خزاين درختان مهر نمودن را.
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 تر از سنگ. معلوم نيست از كجاتر از آب و گاهی سختگاهی اين بادها نرم

ها . از آننشيند؛ برخاستة مكتوم، آرميدة معدومرسد و در كجا فرو میخيزد و كی میبرمی

د.گرم خيزد، گاهی گرم، گاهی سربينی  انسان برمیتر دو بادی است كه از لب و عجيب

 نمايد.كند و خشك را تر مینمايد. تر را خشك میكند و خشك را گرم میرا خشك می

اند و سرای سعادت آنان موحدان و مؤمنانی هستند كه رقم سعادت بر ايشان كشيده

. اگر « َطيَِّبةً  َحيوةً ْحِيَينَّهُ َفَلنُ » انداند، حيات طيبه را تحفة ايشان نمودهجای ايشان نموده

ز سينه گردد كه بهار توحيد و نسيم توحيد ااندكی در اين شريفه تفكر كنيم روشن می

 ِانَّ »يد خيزد، درخت معرفت به بار آيد، سايه انس بيفكند، چشمة حكمت گشاايشان برمی

 «.اْلُمتَّقيَن فی ِظالل  َو ُعُيون  

ن منت يفه به بندگاين آيه شرخدای تبارك و تعالی در ا« ِء ماًء ِبَقَدر  َو َاْنَزْلنا ِمَن السَّما»

دايع و بنهد كه باران رحمت فرستاديم در فصل بهار به تلقيح اشجار، و صد هزاران می

خيل  َو ّنات  ِمْن نَ ْم ِبِه جَ َفَاْنَشْأنا َلكُ »ودايع كه تعبيه بود آشكار گشت. نبات و ثمار و رياحين 

 وص.ظاهر آيه اشارت به بهار عموم است، باطن آيه اشارت به بهار خص «.َاْعناب 

م بهار عموم آيت آفاق راست، بهار خصوص آيت انفس راست. اگر در بهار عمو

ولت صابر بارنده است، در بهار خصوص چشم گرينده است. اگر در بهار عموم رعد با 

ر دبرق با حرقت است، است، در بهار خصوص ناله و حسرت است. اگر در بهار عموم 

ار بهار خصوص نور فراست است. در بهار عموم ديده ظاهر بگشا و گل ببين، در به

 خصوص ديده باطن برگمار و در مرآت دل، جمال محبوب ببين.

ز. بدان ای سالك از خواب غفلت بيدار شو و خزان دل را به بهار توحيد شاداب سا

خيزد كه ر روز صدها بار بهار توحيد برمیهای ايشان هخدا را خاصانی است كه از دل

 د.بويی از آن را به دو عالم ندهند، لكن اكثر مردم از اين مردان الهی غافلن

ود درخشيدند. با خيكی از عرفا شبی در مناجات بود، شب مهتابی ستارگان می

همه  ای راز و نيازی و نه سوز و گدازی،گفت دريغا جهانی بدين عظمت، نه از گوشه

رده پنداری كه جهان خالی است؟ پای جهان خالی. ندای غيبی به گوشش رسيد تو میج

 از گوشت برداشتند، گوش فرا دار تا نالة دل سوختگان شنوی.

ای راز و ای، از هر زاويهای نالهچهار گوشة عالم پيش من نهادند، از هر گوشه

الة اّواهان به آسمان بلند نيازی، از هر طرفی سوز و گدازی! چون اين ديد و شنيد كه ن
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ای ديد در پيش ها جهان را فرا گرفته، خويش را در قبال ايشان قطرهشده و صدای يا رب

 ای در هوا.دريا و ذره

و تشدگانند، در بادية ارادت با حسرت گفت: الهی در دريای عشق تو بسی غرق

اصد هيچ ق ا آرام و نهبسی متحيرانند. در راه وصال تو بسی دل شدگانند، نه هيچ طالب ر

 را رسيدن به كام.

كاشف  ای رسول اطهر، ای طراز جامة رسالت احكام تو. ای ناظم قالده نبوت، ای

رآن ق « َترتيالً ْلُقْرآنَ َو َرتِِّل ا» اسرار واليت. هميشه باالخص در ليالی متبركه بخوان قرآن را

ن خود به الحان انس، جارا به ترتيب و ترتيل بخوان تا دوستان ما در ميادين قدس 

 بپرورند و اسرار خويش را معطر و مرّوح گردانند.

الص به هركه خواهد با ما به مقام راز و نياز آيد، بگو در كمال اخ )ص(يا محمد

داست، حضرت ما قدم نهد و كمال دقت او را در نماز حاصل آيد. نماز راز گفتن با خ

يشتن دت و بدايت مشاهدت است. نماز خونماز در اميد كوفتن است. نماز نهايت مجاه

را از دست نفس ربودن است. شخص نمازگزار چون درخت گلی است، معرفت در او 

تواند گل و برگ را به آسانی از چون بوی خوش گل و نماز چون گل. هركسی می

س ست ابليدرخت بركند، اما بوی خوش و نسيمش را به آسانی نتواند از او ببرد. ممكن ا

 ف كند.ز وسوسه كند تا چيزی از او بربايد، ولی معرفت را نتواند از او تصردر نما

بيند، بداند كه كسی كه در خود ذوق راز و نياز و مناجات و طاعت و عبادت نمی

خ يمار تلببر بيماری نفسانی مبتال گشته است؛ چنان كه اطعمة لذيذ و شيرين در ذائقه 

 نمايد و از خوردن آن اكراه كند.

انی كوشی و بدب« فی ُقُلوِبِهْم َمَرضٌ »الك اگر چنين ديدی بايد در رفع بيماری ای س

 ودتواند بنتا اندرون انسان مسلح به سالح باطنی نور واليت نباشد، از شر شيطان ايمن 

مال نرسيده و به ك ، زيرا كه مخلص هنوز در بين راه است«َواْلُمْخِلُصوَن فی َخَطر  َعظيم  »

« ْلطانُ َلْيِهْم سُ َس َلَك عَ ِانَّ ِعبادی َليْ »شود و معنی كماليه « ُمْخَلصينَ »د عالم مگر اين كه وار

رود او را فرا گيرد. چنان كه خدای تبارك و تعالی از زبان آن دشمن مردود و مط

 .«َلصينَ َلُاْغِوَينَُّهْم َاْجَمعيَن ِااّل ِعباَدَك ِمْنُهُم اْلُمخْ »فرمايد می

يكی اخالص دين و طاعت از برای خدا، و ديگری  اخالص دو گونه است:

اشاره است به قسم « ِلَيْعُبُدوا اهلَل ُمْخِلصيَن َلُه الّدينَ »اخالص خود از برای خدا. آيه شريفه 
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اول. اين مرتبة اول درجات ايمان است و بر هر كسی تحصيل آن از لوازم و فرايض 

 ز مقدمات وصول به قسم دوم است.بوده، عبادت بدون آن فاسد است؛ اين مرتبه يكی ا

ص را برای وم، كه اخالداشاره است به قسم « ِااّل ِعباَداهلِل اْلُمْخَلصينَ »اما آيه شريفه 

يغه لی به صبنده ثابت كرده، ولی در قسم اول، اخالص را برای دين اثبات نموده است. او

 فاعل ايراد شده است و دومی به صيغة مفعول.

نب رسد به كسی مگر مؤيد باشد از جاای است كه نمیرتبهاين قسم از اخالص م

الم عحق، و موحد حقيقی نيست مگر كسی كه دارای اين منصب است و سالك تا به اين 

 برای پا ننهد، دامن او از خار شرك مستخلص نگردد. به نص كتاب اهلل سه منصب واال

 صاحبان اين مقام ثابت است:

َفِانَُّهْم »اند محشر و حضور در عرصات فارغ اول ـ آن كه ايشان از محاسبة 

اند و احتياج به ادهدد را پس زيرا كه ايشان حساب خو« َلُمْحَضُروَن ِااّل ِعباَد اهلِل اْلُمْخَلصينَ 

 محاسبة ديگر ندارند.

نند، دوم ـ آن كه از سعادت و ثواب بر هركس در مقابل عمل و كردار او عطا ك

وق فكرامات و الطاف نسبت به ايشان ورای طور عمل و  مگر اين صنف از بندگان كه

 «.ْلُمْخَلصينَ اباَد اهلِل ِااّل عِ  َو ما ُتْجَزْوَن ِااّل ما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ »پاداش كردار ايشان است 

ناصب ای است عظيم و مقامی است كريم كه در آن مقامات رفيعه و مسوم ـ مرتبه

ارگاه زاوار به ياری حق حمد و ثنای او را آنچنان كه سمنيعه است، زيرا كه ايشانند كه ب

يت مرتبة اين غا«. صينَ ْلُمْخلَ ُسْبحاَن اهلِل َعّما َيِصُفوَن ِااّل ِعباَد اهلِل ا»اوست به جای آرند 

هر مخلوق و نهايت منصب ممكن است و تا ينابيع حكمت به امر خدا از زمين دل ظا

 نگردد، كسی آن جرعه را نتواند چشيد.

حياء اين منزلت كسی را دست دهد كه قدر خود بداند و معنی حقيقی شب قدر و ِا

ن را همين است. يعنی اگر كسی قدر اين قدر بداند، او را موتی نيست. آری صاحبدال

 اند.جاودانی ايشان دارای حيات طيبة«: َاْلُمْؤِمُن َحیٌّ ِفی الّداَرْينِ »موت نباشد 

 ت، كسی كه آاليش دارد راهش ندهند. كسی كهای سالك، بهشت جوهر پاكی اس

خدا غافل  ان را از يادنيا ايشد«. َسالٌم َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوها خاِلدينَ »به پاكی رود گويند 

ند نگذاشت. كسی كه بر بساط توحيد گام نهاد، بر منشور دولت او اين طغری كشيد

 افل نگذارد.كر خدا غاز ذ« ُكُرونی َاْذُكْرُكمْ َفاذْ »، ايشان را «َواْذُكُروا اهلَل َكثيرًا»
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لی اهلُل عَ  َخَتمَ »مهجور كسی كه از ياد خدا غافل شود. اگر اين مهجوريت به مرتبة 

ز اای باطنی رسد، ولو همه انبياء متحد شوند كه چنين مهجوری را به كلمه« ُقُلوِبِهمْ 

 ت توفيق است.كلمات بينا گردانند، نتوانند زيرا كليد گنج ذكر به دس

 نازيدند،اند، قومی را نظر بر جمال لطف و كرم افتاد، بمؤمنان در گفتار دو قسم

اليدن نصال، و وقومی را نظر بر جالل كبرياء قدم افتاد، بناليدند. نازيدن ايشان به اميد 

 ايشان از بيم فصال.

ثری او شنوی، نه از جالل او خبر داری و نه از جمال اای آن كه نام او را می

د، انتهای م من كنشناسی، آغاز هركار به نام او كن، كه خود فرمود: هركه ابتداء كارها به نا

 كارها به نام او كنم.

 ه ـا بره دل عارف ـاصيان است. نامی كـناه عـنام او مونس غريبان است، پشت و پ

سافت، م جوش آرد و زبان عاصی را به فرياد و خروش. عارفان مقربين درگاهند نه قرب

 بلكه قرب واليت.

يدا پقوانين سعادت كه به ظهور آمد، از جمال نام او آمد و قواعد شقاوت كه 

دا خگشت، از حرمان نام وی گشت. اما بدان كه سراپردة رفعت و عزت جالل و جمال 

 ای نبرند.بر كنج حجرة ادبار هر گدايی نزنند و نور جالل و جمال بر هر دل و سينه

واهانيم درمانی، از تو خنده عذر هر پشيمانی، ای طبيب هر مريض بیالهی ای پذير

 مايی.كه به جان آن حبيبت همة ما را بيامرزی و كمال شفای دردمندان را عنايت فر

تظار الهی كدام دل است كه در آن آتش عشق تو نيست؟ كدام ديده است كه در ان

ت؟ كدام سر است كه ديدار تو نيست؟ كدام جان است كه در مخلب عزت تو نيس

 سرمست شراب عشق تو نيست؟!

مايل به الهی ما اهل عالم قدسيم، اهل ديار عشقيم، متأسفانه در اثر عصيان و ت

ی كه از ايم. اما كبوترامكانات مادی، آن ديار خود را، آشيانه حقيقی خود را فراموش كرده

بار بر جوي ر سبز باشد ياديار خود دور افتاده، آشيانه خود را گم كرده خواه بر شاخسا

ش ا فراموخرم، خواه روی ديوار خراب يا در دام صياد، هر كجا كه باشد، آشيانه خود ر

 كند.نمی

ز ديار االهی اگرچه ما مقر و معترفيم كه گنهكاريم. سوگند به ذات اقدست گرچه 

ه ما ببيا  هیايم ولی هركجا رويم آشيانه خود را فراموش نخواهيم كرد. الخود دور افتاده

 رحم كن، به حق محبوبين درگاهت به همه ما توبة حقيقی كرامت فرما.
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 وا مدد هكنيم مايه حيات مادی ماست، حيات مادی ما از اين هوايی كه ما تنفس می

بخش معشوق است، حيات گيرد. هوای روحانی، هوای ديگری است و آن دم جانمی

 گيرد.ن هوا مدد میمعنوی ما نيز از اي

 نفس دارای سه درجه است:

ست. ااول ـ مربوط به زمان استتار سالك است كه معلق به علم و مملو از خشم 

 اين نفس از وحشت استتار پديد آمده و نوعی تاريكی است.

 ست.دوم ـ نفسی است كه مملو از وجود نور است كه اشارة حسيه بدان ممتنع ا

ئم به صدف نور گويند و به ماء قدس تطهير شده و قا سوم ـ نفسی است كه او را

 اشارة ازليه است.

لوك سه اند. سالك در مدت ساولی را سراج، دومی را معراج، سومی را تاج فرموده

نفسی  تنفس دارد: يكی در زمان احتجاب، ديگری در زمان تجلی و انكشاف. نفس ديگر،

 شاره شدال رهايی يافته، به طوری كه است كه از همة جهات پاك و منزه شده و از رذائ

 به ماء قدس تطهير شده است.

كند، سالك بدين وسيله سراج چراغی است كه پيش پای سالك را روشن می

از  راه را گردد. سراج، نور علم است، به اين وسيله سالكمتوجه اوامر و احكام الهی می

دارد كه ناين سراج آن قدرت را سازد، ولی  دهد و زشت را از زيبا جدا میچاه تميز می

 های سالك را روشن نمايد.همه تاريكی

 يران كندگذرد، به عوالم حقايق و معانی طدر مقام معراج، سالك از علم و خبر می

ر ل و سروگيرد و آرامش دو وارد عالم عيان شود. نور عيان صفات ذميمه را از سالك می

 و صفای باطنی را به مقام تحقق درآورد.

ترين اج، اشاره است بر عزت و قدرت و رفعت مقام سالك، و اين كه در عالیت

 .اء نيستمقام قرار گرفته، بر همه تفوق و برتری دارد، او را آرزويی جز ديدار و لق

ای كه با امواج چون كشتی نشستهشباهت به حال غريق نيست. همحال سالك بی

كند. اين امواج خروشان آرزوهای ديد میخروشان دريا مواجه است كه اتصااًل او را ته

های او، دلباختگی به اين و آن و توجه به او، حزن و اندوه حوادث دنيوی، دلبستگی

مشتهيات نفسانی است. اينها موضوعاتی هستند كه قرآن مجيد هم نسبت به اينها اعالم 

قوام شما، اموال خطر فرموده است: اگر پدران شما، پسران شما، برادران شما، زنان شما، ا
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است، پس در  )ص(تر از خدا و رسول اوشما، منازل شما، تجارت شما در نزدتان محبوب

انتظار امر خدا شويد، راه هدايت بر روی اهل فساد بسته است. اين امور سالك را 

مضطرب كرده و صبر و قرار را از او گرفته است، زيرا سقوط خود را در اين مهالك با 

يند. سخت نگران است و برای حفظ حيات معنوی خود از خدا و اولياء بچشم خود می

 طلبد.او استمداد می

فسانی سالك بايد از حب دارايی مادی خود بگذرد و خويشتن را از قيد تعلقات ن

رايی ه از دابرهاند و ااّل در بند است، بايد علقه از او گرفته شود. سالك پس از اين ك

و  م و حاليد از دارايی معنوی خويش بگذرد كه عبارتند از علمادی خود گذشت، بعدًا با

ر دا بايد اشارات و شواهد و طاعات و عبادات. اگرچه هريك از اينها وسيله وصالند، ام

 آنها غرق نشود و بدانها اتكاء نورزد، كه اين اتكاء حجابی است عظيم.

وب م گرچه مطلسالك بايد بكوشد تا مادون، هنگام سير در مافوق غرق شود. عل

ت. است تا زمانی كه سالك به حال نرسيده، چون به حال رسيد علم در حال غرق اس

 حال اگرچه پسنديده است تا زمانی كه سالك به حقيقت نرسيده و چون به حقيقت

رسيد، حال در حقيقت غرق است. حقيقت و هرچه هست نيز مستغرق در بحر جمع 

د، ته نبود و چيزی نتوانست مانع راه او شوبه چيزی دلبس )ع(است. حضرت اسماعيل

 بنابراين سر تسليم به امر پدر فرود آورد؛ او در بحر توحيد مستغرق بود. 

 غرق را سه درجه است:

شتن از اول ـ استغراق علم در حال، كه به سبب استقامت در مبارزه با نفس و گذ

 ت.حق او صادق اس تعلقات نفسانی، اين مقام او را عنايت شده و مقام عبديت در

با  دوم ـ استغراق اشاره در كشف، و اين مقام مربوط به زمانی است كه سالك

ثار گويد و با مشهودات خود در سير  است و از خست آهای باطنی خود سخن میيافته

 رسم رسته است.

ال حسوم ـ استغراق شواهد در بحر جمع، مقامی است كه تجليات ذاتی حق شامل 

 لك از فناء به بقاء رسيده است.اوست. اين سا

رده ای سالكين طريق حق خويشتن را به بحر جمع رسانيد، مراحل فناء را طی ك

الكين ری از سوارد عالم بقاء شويد. بدانيد كه در بحر جمع تلوين و تلون نيست، اما بسيا

 آيند.ظاهر در تلوين و تلونند و هر روزی به رنگی در می

 از  ت و سبب اسقاط اضافات است. بحر جمع، تفرقه رابحر جمع موجب رفع مباين
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حت و ترا ت ميان بردارد و سالك را به خدا رساند. بحر جمع تمام موانع را نابود سازد

 ت حدثاناشعه و تجليات ذاتی حق قرار دهد. آنجا كه سطوات نور قدم تاختن آرد، ظلما

 را چه مجالی ماند!

. دست هركسی را به اين دريا راه ندهند البته اين سعادت نصيب همگان نگردد و

ود بر هند. دررد بر سينة نامحرمان زنند، زيرا مردان دريايی بايد تا گام به اين دريا ن

ابند. يمتعلمين مكتب ربوبی كه به اين دريا رسند و به قدوم دل در محفل انس حضور 

راتب ندك مدت مراه بر آن شايستگان باز و هموار است، خداوند تبارك و تعالی در ا

 بصيرت آنان را به طور محيرالعقول به كمال رساند.

 وبركنند  پاكان و زيبادالنی كه به توفيق و عنايت حق، به آسانی حب دنيا از دل 

ايشان  دارای عشق الهی شوند، مراتب تزكيه نفس و تصفيه دل را به حد اعلی رسانند.

ريا چه دق در مادياتی، ترا با اين مردان دريايی هستند نه تو مرد صحرايی كه مستغر

 مناسبت و با اهل اين دريا چه سنخيت؟!

مرد  ای غافل! چرا گويی من به دريا نرسيدم و به لقاء نايل نگشتم؟ تو هستی

تو  وشه راهتصحرائی، چه بشتابی در اين دريا! ای آن كه به گمان خود عازم اين دريايی، 

 .«َاْرضِ السَّماِء َوالْ  َيْرُزُقُكْم ِمنَ  ُقْل َمنْ »چيست، ارتزاق تو از كجاست؟ 

و  ارتزاق دو گونه است: ارتزاق مادی يا ناسوتی، ارتزاق معنوی يا ملكوتی

 ی آن كهاجبروتی. ارتزاق مادی برای حيات فانی است، ارتزاق معنوی برای حيات باقی. 

 ای، ترا با ارتزاق معنوی چه مناسبت؟!مستغرق در ارتزاق عالم مادی گشته

طريق  ای غافل! ارتزاق مادی حدود، قوانين و احكامی دارد كه طبق آن بايد از

د اعلی مشروع حاصل آيد و به ارتزاق معنوی پيوندد. اگر مراتب اين دو ارتزاق به ح

، عاِفَيَة اْلعاِفَيةَ  ْسَئُلكَ نَ يا َوِلیَّ اْلعاِفَيِة »رسد، آن عافيتی كه در سجده آخر نماز خواهان آنی 

 و گردد.مشهود ت يابد. در اين مقام است كه جالل و جمال حقتحقق می« ْنيا َو اْلآِخَرةِ الدُّ 

و آل  ارتزاق معنوی و باطنی چيست؟ درود بر حضرات انبياء و اوصياء و اولياء

فرمايند. تعاليم مند میطاهرين ايشان كه متعلمين مكتب موالی ابدی را از اين ارتزاق بهره

فاضات اهای طبيبان باطنی، دستورات و قدسيه اساتيد الهی، نسخه عاليه الهی، انفاس

م و مقدس ايشان برای متعلمين، ارتزاق معنوی است. ارتزاق باطنی برای همه فراه

 از  ون را دريابد ه آن بوستاـد كـطلبدار میـدل بي«. ُكُلوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزْقناُكمْ »مهياست 

 د.ثمار لطايف آن برخوردار گرد
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ن، آری از همه جا به خدا راه است اما جز متعلمين مكتب اسالم، آن صاحبدال

هل سلم ارونده كو؟ بستان عزت پر از اثمار لطايف است, جز شاگردان مكتب ربوبی، آن 

لهی، و رضا، خورنده كدام است؟ همه جا پر از صدف دعوی است، اما جز دل عارفان ا

عقوب جا يوسف دلبر است، اما يشهود نيست. همهای جوهر معنی مدر سينة اكثريت ذره

 اند.ای قليل، ديگران هنوز به اولين مرقات الهی گام ننهادهدلداده كو؟ جز عده

فتاب كه از عارفی پرسيدند، ای پير خرابات! چه دليلی بر هستی خدا داری؟ گفت آ

؟ نده كو، نگربرآمد، به چراغ حاجت نيست. همه جا پر از ادله و براهين بر هستی اوست

حين خواهد، آن صاحب شامة باطنی كه بوی رياجا پر از رياحين است، بوينده میهمه

دردمند و  جا ترياق است،الهی را استشمام كند، كه شامة ظاهری را آن قدرت نباشد. همه

 خواهد.مار گزيده می

 ست.ارتزاق باطنی برای مكاشفات و رسيدن به لقاء است. ارتزاق باطنی پاك ا

ين سالك بايد بكوشد ارتزاق ظاهری او هم در رديف طيبات باشد. در صورت تحقق ا

ا ر دل صفدامر مراتب معنوی سالك، جان و سّر او به كمال رسد. از اين ارتزاق است كه 

ين خيزد، از صفای دل نور معرفت خيزد، دل در ذكر مستهلك گردد و در رديف ذاكر

يك، ذاكر و مذكور يك، سجده و ساجد و مسجود الهی به شمار آيد. مقامی كه ذكر و

بول سؤال و سائل و مسؤول يك. در اين صورت ذكر، سجده و سؤال تو در حد اعلی مق

يقی درگاه حق گردد و ترا بنوازند و ندای لبيك را به سمع دل بشنوی و معنای حق

كران ريای بیرا, آن درا دريابی. قطره به دريا رسد و ذره به صح« ُاْدُعونی َاْسَتِجْب َلُكمْ »

ستة اين تو شاي ای از آن به صد دريا اثر دارد؛ اينجاست كه ترا استقبال كنند كهكه هر ذره

 دريايی.

مال چون جان سالك در حق فانی گشت و قطره به دريا پيوست، در آن عالم جز ج

ل دحق نبيند. توان گفت او در جمال حق، در خدا ساكن است. عقل و جان و دين و 

ل حق خبر باشد، كه عاشق در ميدان شهادت، جز جمامه رفت و او به كلی از خود بیه

 ارد.ی خبر دموي خبر باشد؟ كسی كه از سّر اين دريا سرچيزی نبيند. كيست كه از اينها بی

ترا  ارد شوی.وتوانی به مكتب الهی اما ای غافل! تو با آن كالبد و جان مادر زاد نمی

و؟ تدانی! كو جان ند، هرچند خود را عاشق جمال و دلدادة جالل میبه اين دريا راه نده

 زاران ا اگر هاند دارای صدها جان دگر هستند. سوگند به خدآنان كه به اين دريا راه جسته

 اند.مرتبه جان خود را فدای عاشق و معشوق كنند، باز تشنه
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ان همانند مردای غافل! سيری در كتاب مقدس آسمانی كن، سمع دل فرا دار تا 

ايی است و ند «اسُ يا َايَُّها النّ »الهی ندای حق را بشنوی. اما بدان ندای حق مراتبی دارد: 

ت. ندای دای كرامنندايی ديگر. اولی ندای عالمت است، دومی  «يا َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا»

زكيه و تعالمت اشاره بر تخويف و تحذير است، ندای كرامت اشاره بر تشريف و تبشير. 

م ديف كداتصفيه خود را به كمال رسان تا اين نداهای آسمانی را بشنوی، ببين تو در ر

يرون بتواند ندای كرامت را بشنود كه حب دنيا را از دل ای؟ كسی میيك قرار گرفته

م اول نند معلكن سازد و بماكند، كمال انقياد را داشته باشد، خلق بشريت را از خود ريشه

دانی ، میتجلی گرددگردد. اگر اين نور در دل تو م «ِانََّك َلَعلی ُخُلق  َعظيم  »بشر دارای 

و اين طراز  يارايندب« َو ما َيْنِطُق َعِن اْلَهوی»دارای چه مقامی خواهی شد؟ ترا به زيورهای 

يف خرت در ردو در دنيا و آ« ما زاَغ اْلَبَصُر َو ما َطغی»وفا بر كسوة صفای تو كشند 

 بياء و اوصياء قرار دهند.حضرات ان

ا تر آورند برای سالكينی كه به اين مقام علوی نايل شدند. از عالم معنی لباس ديگ

قرطة  ان آنانبا آن ُمْحِرم شوند كه با اين لباس احرام ظاهر به لقاء نتوان رسيد. به ج

، اين ادندنقياتسليم پوشانند و دّراعة عمل از رو؛ يعنی آنان در مقام سلم و رضا و كمال 

طر ه به خاناست لباس بهشتی آنان. چه عارفان نه دنيا خواهند و نه عقبی، انقياد آنان 

بهشت است و نه از خوف آتش دوزخ. خواست آنان اين است كه الهی از تو ترا 

پرده ننمايی، به بهشت خواهيم. سوگند به عزت و جاللت تا جمال خود را بیمی

 َو َنا اهللُ َحْسبُ »شت ما لقاء توست، حور عينا چه خواهيم! نخواهيم رفت. رضوان اهلل، به

 «.ِنْعَم اْلَمْولی َو ِنْعَم النَّصيرُ »و « ِنْعَم اْلَوكيلُ 

ت تو ای غافل! روزی كه آفتاب حقيقت از فلك كبريا طالع گردد و تا حدی بصير

د. آن ردبينی آيات و رايات او را، هرچند ترا از آن سودی حاصل نگافزايش يابد, می

ی مند عالای، آن دنيا را نعلی كنند و بر سم سبينی دنيايی كه تو صيد وی گشتهوقت می

ه ان را بای كنند و بر گوش خادمين بارگاه مولی كنند، ايشهمتان زنند. عقبی را حلقه

 «.ْقَتِدر  فی َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمليك  مُ »اعزاز و اكرام پيش سلطان عزت برند 
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كند و فنا عنوانی است برای حالتی كه نفس در آن حالت از خود سلب اراده می
اتی اتی و ذخواهد مگر آنچه را كه خدا خواهد؛ اين سلب اراده با تجليات افعالی، صفنمی

ی ت سير فاء عبارت است از بدايحق است. فناء عبارت است از نهايت سير الی اهلل و بق
رگی دق يكباصاهلل. چه، سير الی اهلل وقتی به كمال رسد كه سالك بادية وجود را به قدم 

 قطع نمايد.
ی مطهر سير فی اهلل وقتی محقق شود كه بنده را پس از فنای مطلق، وجودی و ذات

 ايخ درقوال مشاز لوث احداث ارزانی دارند تا بدان به صفات حق متصف شود. اختالف ا
هم او تعريف فناء و بقاء به نسبت كيفيت قلوب سائلين است و هركس را به فراخور ف

 اند.جوابی گفته
كار آش« او»غايب شدم « من»هنگامی كه تجلی حق تعالی سبب استتار خلق است. 

ی عال تجلهرگاه خداوند متعالی به اف شد و هنگامی كه او آشكار گرديد مرا غايب كرد.
لق در خافعال خلق در آن مستتر گردد و اگر به صفات تجلی كند، صفات و افعال  كند،

. تر گرددآن مستتر گردد و اگر به ذات تجلی كند، افعال و صفات و ذات خلق در آن مست
 كمال بندگی وقتی حاصل شود كه اين فناء محقق گردد.

 
، سقوط رؤيت فعل خود و شهود يكی از مراتب فناء سالك، فناء افعالی است و آن

ای است الهی، كه فاعليت او بدان قائم است و فعل حق تعالی است. زيرا انسان را وجهه
ای است نفسی، كه به اعتبار آن افعال نيك را به خود نسبت دهد. ولی اگر به دوام وجهه

 ْلَبَصُر ما زاَغ ا» ةـشد و سرمـی بخـی ديدة او را روشنـدت و رياضت، حق تعالـاهـمج
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در چشم وی كشد، وجهة نفسی از پيش برداشته شود و وجهة الهی باقی ماند. « ما َطغیوَ 
 فناء افعالی بدون حصول اخالص تحقق نپذيرد.

زيرا  قول و عمل بدون ارتباط و اخالص، ظهور نفس است در مرتبة اعراض.
 د و محركسخن و صوت و عمل، حركات بيرونی جسم است كه هر دو از مقوله اعراضن

 آورد.كند و آن دو را به وجود میاصلی، نفس است كه در بدن تصرف می
جرد به ظهور نفس در مرتبة قول و فعل بدون ارتباط، تنزل اوست از پاية بلند ت
ندترين مرتبة نازل تعلق جسمی و در ارتباط، سير اوست در عقول و مجردات، و اين بل

 پاية ادراك است.
ت اند و با جسم سنخيرو توجه دارند كه خود زادة جسمحواس به ظواهر از آن

 وا عقول گرايد كه خود از آن عالم است و برو میدارند، و جان به سوی مجردات از اين
 قتی مستوارواح مناسبت دارد. كسی كه توجه به ظاهر دارد، به باطن نتواند پرداخت و 

 نقطاع از محسوسات است،فكر و وهم است، آن حالت قلبی كه نتيجه گسيختگی و ا
 شود.گر نمیجلوه

ش پس سالك بايد در حال مراقبه، توجه كامل به دل داشته باشد و چشم و گو
 ه منزلةبحسی را دربند كند تا معانی غيبی وی را روی نمايد. زيرا اسير در محسوسات 

ز اه و اختغباری است كه برآينه نشيند كه در اين حالت او را به خارج و ظاهر متوجه س
ران و دارد، و اين اشتغال به تدريج گكار اصلی خويش كه سير در ملكوت است باز می

، ديدة پذيرد. زنگی كه بر روی آينه بچسبدسنگين شده و زوال آن به دشواری صورت می
 يد.واهد رسای از مراتب فناء نختر گرداند و در اين صورت سالك به مرتبهادراك را تيره

ل دعالئق دنيوی منسلخ شده و به هر چه در عالم وجود است، سالك واقعی از 
ستگی، زمه دلبمندی از دنيا، عالقه و دلبستگی بدان ندارد زيرا النبندد. او در عين بهره

انفصال از حق است. انفصال از حق، موجب بعد است و انفصال از غير حق موجب 
 قرب. اعراض سالك از عالئق موجب اتصال او به حق گردد.

ة ای مشاهدعالوه بر مشاهده با ديدة سر، انسان را مشاهداتی با ديدة سّر است. بر
طالعه ما مورد ای خاص بايد كه بتواند با آن ديده آن عالم نورانی رهر عالم نورانی، ديده

عارف  قرار دهد. چشم قلب عارف باز است و او از كوری باطن نجات يافته است. زيرا
 او را  ورها وارسته،ـده و از تمام منظـود بركنـود خـاز وج لباس شهوت و خواهش نفس

 منظور فقط يكی است.
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بايد  تو كشند، بر ديدة« ُوُجوٌه َيْوَمِئذ  ناِضَرةٌ »ای سالك اگر خواهی كه فردا كحل  
برنكشی. ای  )ص(امروز گرد سنب براق شرع بر ديدة عقل كشی و پای از قيد دام محمدی

ِه ِالی َاْهلِ  ْنَقِلبُ َفَسْوَف ُيحاَسُب ِحسابًا َيسيرًا َو يَ »اش تا حقايق طالب محاسب نفس خود ب

كار بر تو آش« َبق ًا َعْن طَ َلَتْرَكُبنَّ َطَبق»بر تو نشان دهند، و لطايف غيبی از پردة « َمْسُرورًا
 وص است.نقموع و غير كه غير مقط« َلُهْم َاْجٌر َغْيُر َمْمُنون  »سازند و به مقام رفيع رسانند 

و آن سه مقام  )ص(یاشارت است بر مقامات حضرت مصطف« َلَتْرَكُبنَّ َطَبقًا َعْن َطَبق  »
ر حد است: اول ـ قرب تا انس يافت. دوم ـ لطف تا انبساط يافت. سوم ـ هيبت تا د
بوتة  اعلی ادب يافت.  به لطفش كارهای او پرداخت، به قربش بنواخت، به هيبتش در

فتاد، ن مأموريت بر ابالغ حقايق يافت، هركسی را نظر به هيبتش اخشيت بگداخت. چو
 خوف يافت و از انس او رجاء يافت و از قربش مهر يافت.

كه خداوند  ر شب معراجداشارت است بر مقامات او « َلَتْرَكُبنَّ َطَبقًا َعْن َطَبق »و نيز 
جذب  ح او قلبش رامتعال سّر او را جذب كرد، و سّر او روح وی را جذب نمود، و رو

 كرد و قلب او نفسش را جذب نمود.
رسيد  های ظلمانی و نورانی در درون انسان باقی است، به وصال نخواهدتا حجاب

ات يدهو پردة ترا دتيم از تپس بر انداخ«: َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَئَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحديدٌ »
 امروز تيزتر است.

گر ات درونی ترا برانداختيم تا عوالم نورانی ديای حبيب خدا ما همه حجاب
 ديدی.مكشوف نظر تو گشت، ديدی آنچه را كه قباًل نمی

جا! چون عوالم نورانی مكشوف نظر حبيب خدا گرديد، فرمود: من كجا و دنيا ك
مت به ههای عوالم را بر من عرضه نمودند، به توفيق حق به چشم من آنم كه تمام گنج
دوث دارد حاست، از هرچه تعلق به « َانَـا ِمَن اهللِ ». چه، نسب من هيچ يك ننگريستم

 چشم پوشم تا نسب من باقی ماند.
ه آشيان بای سالك! به خود آی و با توبة نصوح خود را بيارای، و از دروازة عدم 

 .یبپرواز آ« َاْو َاْدنی»اصلی خود 
 

 
 ا باشد ي رد اهل ايمانـحقاق است، خواه فثر نعم، بدون استـكرامت حق تعالی در اك

 گر كل ات. اما داقل باشد يا در منتها درجة عظمـان در مرتبة حـه، يا از حيث مراتب ايمـن
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ديگر نعم الهی بال استحقاق رسد، در اين صورت بندگان را در پيشگاه احديت بر يك
 امتياز و فضيلتی نيست.

گردد، بر دو قسم يتناهی حق شامل میبنابراين نعم الهی كه به فضل و رحمت ال
رسد و قسمی ديگر به شرط است: قسمی از نعم بدون استحقاق به عموم بشر می

و  ل همگاناستحقاق، و البته استحقاق را هم مراتبی است. اولی نعم عام است و شامل حا
شد. بامیندر شمول آن، كسی را بر ديگری فضيلت نيست و ُمثِبت درجه و مقام باطنی او 

خير دومی نعم خاص است از آن مقربين كه قابل قياس با ساير نعم نيست. در قسم ا
« اْلَقليلِ َكثيَر بِ يا َمْن ُيْؤِتی الْ »كرامت استحقاق بدون مقدمه نيست، بلكه مطابق با اصل 

قيده هی به عاست، و ااّل اگر قوة اختياريه بشر را هيچ گونه مدخليتی در آن نباشد، منت
 گردد.ون میباطل جبري

وة قفرمايد، اشاره به اين كه خداوند متعال كثير را در مقابل اندك و قليل عطا می
ل آن اختياريه بشر است. حتی آرزو و حاجت الهی در دل، نوعی سؤال است كه در قبا

تواند با رسد، زيرا هر سؤال و جوابی در قالب ظاهر نيايد. سالك میپاسخ باطنی می
عت و ا و اطاقوای باطنی و تعاليم عاليه بزرگان و در اثر تسليم و رض استفاده از موهبت

 مند گردد.تقوی، به حد كمال از رحمت و فضل اليتناهی خداوند تبارك و تعالی بهره
ودن مشاهدات ظاهری و باطنی گرچه نشانة استحقاق و مورد توجه درگاه الهی ب

 ، مشمولكه برخی در اثر استحقاق است، اما به ثبات اين استحقاق اعتمادی نيست. بسا
ا يافته و ياند، ولی بعدها در اثر تنزل استحقاق، آن نعم كاهش نعم ظاهری و باطنی شده

 حتی از آنان سلب گشته است.
 آن مراقبسالك بايد به توفيق الهی در تزكيه و تصفيه باطن خود تالش نمايد و هر

ی بر آن اعتماد رد. زيرا از جمله اموری كهباشد كه مبادا مقام و منزلت او در خطر قرار گي
 نيست، قلب انسان است كه بسا روزی در ترقی و روز ديگر در تنزل باشد.

خطاست كه انسان كيفيت قلب و مراتب صفای آن را علت كاملة حصول نعمت 
 ركات اوكسی كه در اثر تزكيه و تصفيه موفق به دريافت نعم باطنی شده، ح قرار دهد.

اطنی رو صاحبان معرفت كه به مراتب واالی صفای باست نه تامه. از اينعلت ناقصه 
  هباند، بلكه اند، اعمال خود را هرگز علت كامله حصول نعم اليتناهی ندانستهنايل شده
 علته ـك رم الهی استكه اين لطف و ـد كـو معترفن  مقر«  ُيْؤِتی اْلَكثيَر ِباْلَقليلِ »مصداق 

 گرداند.عم اليتناهی میناقصه را سبب حصول ن
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 البته فراهم شدن زمينه برای حصول علت ناقصه نيز از لطف و كرامت عام 
از عرض خداوند تبارك و تعالی است، چنان كه پيشوايان مقدس الهی در مقام راز و ني

ير و خرسد. لذا انتساب اعمال های تو بدون استحقاق مینمايند كه الهی همه نعمتمی
ف، و عدم توجه به منابع و مجاری فيض الهی در طريق وصول به هد كماالت به خود

 حجاب است.

ا بست: ريا و آن بر دو گونه ا از جمله موانع عظيمه در تحقق فناء افعالی ريا است
 ق انجامخلق و ريا با نفس. در ريا با خلق، عمل نه به صرف رضای حق، كه به خاطر خل

ر عمال خيانسبت دهد، در صورتی كه انتساب تمام  گيرد. در ريا با نفس، خير را به خود
 به خداست.

ا رتواند آن ظاهرًا فعل اختياری بدون تصور و مالحظة آن انجام نگيرد و انسان نمی
ظة اثر، ر. مالحنبيند، اما در واقع فعل اختياری موقوف بر مالحظه اثر است نه مالحظة تأثي

باشد. سالك فعل است كه صفت خود میمالحظة مفعول است و مالحظة تأثير، مالحظة 
ست اامل آن بايد چنان مستغرق مالحظة اثر باشد كه از مالحظة تأثير باز ماند. ادراك ك

الحظه مكه سالك چنان مستغرق ُمدَرك گردد كه به انديشه و خيال، درك خود نكند كه 
 به عمل، سد بزرگی است. بسا اشخاصی كه در طريق وصال زحمات بسيار كشند، ولی

 علت رؤيت عمل به هدف نرسند.
ول های با عظمتی كه امتيازات الهی به دست آورده و در راه ابقاء اصشخصيت

دل و ای بیاند، موفقيت آنان معلول سخنان فريبای فصحانسانيت از آن بهره برداری كرده
ن اتی مردداد و فرياد تماشاگران خارج از صحنة تكاپو نيست، بلكه به سبب سخنان ملكو

 هاست از تابش اشعه خورشيد بسم اهلل.الهی و در اثر تأثر جان و دل آن
هاست، آرام هاست. آسان كنندة دشواریگشايندة بستگی بسم اهلل الرحمن الرحيم

ای ها و شفای دردهاست، رافع هموم و غموم است. از خزائن غيب هيچ تحفهبخش دل
ة به قبل هلل. هيچ دعايی در معرض حاجتبر صحرای وجود نيايد مگر به بدرقه نور بسم ا

م اجابت نرسد مگر به مدد حشمت بسم اهلل. هيچ كس قدم از منزل مجاهدت در مقا
 ست خدایدمشاهدت ننهد مگر به آثار انوار بسم اهلل. در فراديس اعلی، شراب طهور از 

 غيور و ساقی وحدت نتوان دريافت نمود مگر به وسيله و ذريعة بسم اهلل.
نواع و امراتب استضائه هركس از نور الهی به مراتب علم اوست، و علم را  البته

 اقسامی است: 
 علمی است خبری، 
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 علمی است الهامی، 

 علمی است غيبی. 
ها ها شنوند. علم الهامی، علمی است كه دلعلم خبری، علمی است كه گوش

لهامی ت است، علم اها شنوند. علم خبری به روايشنوند. علم غيبی، علمی است كه جان
«. هللُ الَه ِاالَّ اِ ُه ال َفاْعَلْم َانَّ »به هدايت است، علم غيبی به عنايت است. علم خبری را فرمود 

« ْن َلُدّنا ِعْلمًالَّْمناُه مِ عَ َو »رمود علم غيبی را ف«. ِانَّ الَّذيَن ُاوُتوا اْلِعْلمَ »علم الهامی را فرمود 
حصول «. ْلمًاَن ِبِه عِ َوال ُيحيُطو»قال اهلل تعالی « ِعْلُم اهللِ ذِلَك »كه ورای همة علوم است 

 چنين علمی نصيب سالكانی است كه از دنيا خارج شوند.
ه سوزی و ببای سالك! آنچه ترا از خدا باز دارد، دنياست. اگر در آتش فقر و فاقه 

را  خود و چنين افرادند كه عمر گرانمايه خويشتن معجب باشی، آن عجب تو دنياست؛
 اند.در راه امور نفسانی سپری كرده

نفس خواهندة هوی است، دل خواهندة بالست. نفس نظرگاه شيطان است، دل 
ين نظرگاه رحمان. نفس مصطبه ديو است، دل خزينة معرفت. خدای تبارك و تعالی ا

 گنجينه معرفت را در كنار دشمن نهاد و او را از آسيب دشمن محفوظ داشت.
ت تا عناي اتب تزكيه خويش و استقبال از مردان الهی را به كمال رسانای سالك! مر

وشنی رحق ترا دريابد. ستارگان آسمان دو قسمند: قسمی از آنها به خورشيد شوند و 
و ن نيز دگيرند، و قسمی از آنهاست كه خورشيد بر آنها گذر كند و روشنی بخشد. مؤمنا

ْم َنْهِدَينَّهُ فينا لَ  َوالَّذيَن جاَهُدوا»ايت گيرند درجه هستند: قسمی به درگاه شوند و نور هد
 رفت بخشدقسمی از مؤمنان هستند كه عنايت حق بر ايشان گذر كند و نور مع«. ُسُبَلنا

ن نور نيز به مراتب يااستضائه از  «.بِّهِ َاَفَمْن َشَرَح اهلُل َصْدَرُه ِلاِلْسالِم َفُهَو َعلی ُنور  ِمْن رَ »
 ت.مقامات معنوی اس

ايمان  درجات مؤمنان و دوستان، يكی امروز است و ديگری فردا. امروز به علم و
ضة رضوان و قرب ، فردا رو«ات   َدَرجَيْرَفِع اهلُل الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَّذيَن ُاوُتوا اْلِعْلمَ »

 «.ُهْم َدَرجاٌت ِعْنَداهللِ »رحمان 
هل صورت در وادی اما درجات اهل صورت و اهل صفت متفاوت است. ا

 ين ورت است، و اـمقام ص در« ِانًَََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِاْخَوةٌ »اند، اهل صفت در نقطة جمع. هـتفرق
 فت است.صدر مقام « َاْلُمْؤِمُنوَن َكَنْفس  واِحَدة »فرمود  )ص(كه حضرت رسول اكرم

  ت عمل راد به همة دستوـدام فرمان است، پس بايـه قرب اهلل در كـمعلوم نيست ك
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رد. كاجتناب  اهلل در كدام نهی است، پس بايد از همة منهيات كرد. و نيز معلوم نيست بعد
بت. بايد بدانيم كه طاعت به فرمان، يا به حكم عبوديت است يا به حكم عشق و مح

 طاعت به حكم عشق و محبت برتر است از طاعت به حكم عبوديت. زيرا اهل عشق و
منت  پذيرد. او رات كه دوست او را خدمتی فرمايد، منت میمحبت در انتظار اين اس

ت و هم نهادن و ديده به مكافات داشتن نه، لكن اهل عبوديت كه وی را هم اختيار اس
ن ست، و آااكراه، هم ثواب جويد و هم مكافات طلبد. اين عبادت عابدان و عامة مؤمنان 

 عبادت عارفان و منزلت صديقان.

ردن كاز دنيا بگذريد و خويشتن را آزاد كنيد. آری آزاد ای سالكين طريق حق 
نی شخصيت از چنگال تمايالت و روانه ساختن آن به سوی خدا از وظايف مهمه انسا
ه باست. چنين شخصيت نبايد حتی گاهی به رضای وجدان هم فروخته شود تا چه رسد 

 گيرد.سپاسگزاری مردم؛ چنين شخصيت و آزادی در مجرای معامله قرار نمی
يم، خداوند تبارك و تعالی راه وصول را هموار كرده و برای رفع اين حجب عظ

َسُهْم َو ِمنيَن َاْنفُ  اْلُمؤْ ِانَّ اهلَل اْشَتری ِمنَ »جان و مال مؤمنين را پيشاپيش خريداری نموده است 

زيرا  خدا روا نيست،برعامله مچنان كه قباًل اشاره شد، خريد و «. َاْمواَلُهْم ِبَانَّ َلُهُم اْلَجنَّةَ 
د، در خواهد آن را در تملك خود آورخرد كه مالك آن نباشد و میخريدار چيزی را می

ذل صورتی كه خدا مالك جهان و آخرت است. مراد از آيه شريفه اين است كه چون ب
نين در آورد، گويا جان و مال مؤمجان و مال از سوی مؤمنين استحقاق ثواب و جنت می

 و ثمنی قرار گرفته است. برابر بها
ی نفس، آرزوكده و بالخيز است و مال نيز ماية برهمندی و عصيان است. خدا

ای آنها و به ج تعالی ملكيت مؤمنين را از اين دو سلب كرده زيرا هر دو غالبًا زيان آورند
دهد كه سبب سعادت ابدی است. حكمت اين خريداری آن است كه مؤمنين چيزی می

ز خود در جان و مال واقف شوند و در خور مجاورت حق آيند. و ني از زوال تصرف
ند زی ندارجان و مال، وسيله ادای فرايض و نوافل است تا مؤمنين بدانند كه از خود چي

 اند، فريفته نشوند و عجب نياورند.و به عملی كه انجام داده
فطری است نفس انسانی با صفت آويزش تعلق دارد و آويزش به اشياء، در انسان 

و هركس به چيزی دلبستگی دارد و بدون آن نتواند زيست. اين تعلق در ايام طفوليت با 
يابد، ولی بعد از رشد و بلوغ اين تعلق با صالحديد خرد صالحديد خرد انجام نمی

گرايد و گاه از روی خرد پذيرد، لكن گاه از روی غفلت به مظاهر شيطان میصورت می
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گرايد. مؤمنين از قسم اخيرند و هميشه تعلق ايشان به حق ق میواقع نگر به مظاهر ح
 است نه به جان و مال.

وع دل سالك در اثر مجاهدت و بذل جان و مال و موت اختياری كه آن را سه ن
 اند، تحمل فقر و بردباری، تحمل آزار خلق، و مخالفت با هوای نفس،فرض كرده

يز نيست و علم و معرفت حاصل از آن ن گاه حق شود. تجلی خدا را نيز نهايتتجلی
 نهايت ندارد.

بگو به  )ص(يغمبرای پ«: مْ ُقْل ِلْلُمْؤِمنيَن َيُغضُّوا ِمْن َاْبصاِرهِ »فرمايد خداوند متعال می
اق كه اطب های خود را از حرام فرو بندند. مراد از اين آيه، نه آن استمؤمنين كه چشم

ان بايد بدند را فرو بندند از آنچه شرعًا و عقاًل های خوجفن كنند بر حدقه، بلكه چشم
 نگريست، زيرا نه هر نظری حرام است و نه غض بصر از همه چيز واجب است.

 ست. زيرااند: چشم تن از حرام وديدة دل از ماسوای حق بايد فرو بعارفان فرموده
، كندسالك مانند كسی است كه به قصد حج احرام بندد و تا سلوك خويش را تمام ن

 ها واجب است.ترك نظر به غير حق و انصراف غالبًا از خوشی
ا از رانگيزد و انسان نظر، خيال را بر می های پليد است.ترك نظر، دفع خاطره

ين سازد. اتصاف به صفات حق، بدون ترك ادرون منصرف كرده و به خارج گرايان می
قيد و تيان نرسانده به نحو نظر حاصل نشود. صفات كمال در انسان تا سلوك را به پا

 ای است از دريای سمع و بصر مطلق.محدوديت است و سمع و بصر او، قطره
و ام قبض اانسان در اثر مجاهدت و بذل جان و مال از مرتبة بسط رهايی يافته و مق

 طن است.را حاصل آيد. بسط حالتی است قلبی و ثمرة آن توجه به خارج و انصراف از با
نسان اانسان قيام به اموری كند، لكن قبض حالتی است قلبی كه توجه در چنين صورت 

 دارد.را به درون خويش وا می
تبی كه اند به الفبا آموختن طفل مكعمل را تشبيه كردهتعليم صورت علم سلوك بی

دين نين مقلآموزد، بدون اين كه از تركيب آنها در كلمات آگاه شود. همچآن الفاظ را می
ود خآموزند و محو و سكر و انبساط و انقباض و عشق را در ورت را میو آنان كه ص

قايق حخبرانند و از آثار جنبانند، بیتصور كرده و از روی جهالت به تصديق سری می
 نصيبی ندارند.

هر صفتی كه در مفهوم آن نسبتی به غير ملحوظ شود، تحقق آن در خارج بسته به 
اًل جود كه يكی از آن مفاهيم است، تحقق آن كسی است كه محل وقوع صفت است. مث

پذير نيز بستگی دارد. پس گدايان را نبايد خوار در خارج عالوه بر بخشنده به بخشش



                                                                                    فـناء  311
                      

داشت، زيرا خوار داشت گدا دليل بر نقصان جود است و كم حوصلگی به هنگام 
 تر سازد.بخشش، آئينه جود را تيره

ه بكند و او در طلب الك ايجاب میجود حق تعالی نخست احتياج را در وجود س
لكن  زند. اگرچه احتياج به ظاهر نقص است،خيزد و در راه مجاهدت قدم میجد بر می

 دارد.آن احتياج، جودی ديگر است كه انسان را به طلب كمال وا می
مانند و دست از كسانی كه حس احتياج را فاقدند در همانجا كه هستند فرو می

الك ای از مراحل، كمالی مناسب آن مرحله سآن كه در هر مرحله كشند و حالطلب می
 را حاصل آيد تا به فناء مطلق رسد.

گدا دو قسم است: گدايی كه از خلق طلب كند و گدايی كه چشم از خلق و 
ر ومی فقيپوشد، زيرا او تشنة كماالت الهی است. اولی فقير مال است و دماسوای حق می

 معنی.
قدم  ور نقص و شهود آن، آئينه جود حق است كه در راه كمالگدا به اعتبار ظه

 شود، سپس واصل به حق شده و مظهر جودزند و در خور فيضان كماالت الهی میمی
 الهی گردد.

 
رت رسول ياران حض مختص به« َتِحيَُّتُهْم َيْوَم َيْلَقْوَنهُ »در قرآن مجيد آية شريفه 

ره سالك موحد و صادق نيز در رديف آن نفوس فاخره و بحور علم ذاخ است. )ص(اكرم
د ر ماندناست، در رديف آن رجالی كه با موالی خويش عهد و پيمان بستند و بدان وفادا

 «.ِرجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اهلَل َعَلْيهِ »
از  باش تا اين سالك مراحل طريق حق را طی كرده به سعادت ابدی نايل گردد.

 ريزد، رمـود، ابر لطف باران كـر و درنگ از پای عطف برطرف شـزد، تأخيـسوی برخيما
 د.خورشيد وصال از مشرق يافت تابان شود، ديده و جان و دل به دوست نگران گرد
حبت صآن ديده كه الهی ترا ديد به مالحظه غير كی پردازد؟ آن جان كه با تو 

بد؟ ضرت عزت به مذلت حجاب، چند برتايافت، با آب و گل چند سازد؟ خو كرده به ح
نگاری آن مردان الهی كه كمال انقطاع از ماسوی برای ايشان عنايت شده، كی به خود

 پردازند؟!
 ه ـود را چـای جوانمرد خود را چه نگاری كه خود نگاری را قدری نيست. خ
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ز او ارا بيارايد؛ بی تو ت« َو َزيََّنُه فی ُقُلوِبُكمْ »آرائی كه خود آرائی را بهايی نيست. بگذار 
 به او نگر نه از خود به او.

ی مهتر ا«. َنذيرًا شِّرًا وَ ِاّنا َاْرَسْلناَك شاِهدًا َو ُمبَ »معلم اول ما چنين تعليم فرموده 
ه كعالم ترا به سوی خلق فرستاديم تا آشنايان را از نواخت و لطف ما خبر دهی 

سرای  اند، دوستان را بشارت دهی كهختنیاند، بيگانگان را بيم دهی كه گدانواختنی
 آرايند.سعادت از بهر ايشان می

 )ص(مدای آدم! اگرچه تو سر جريدة اصفيائی و عنوان صحيفه انسانی، اما با مح
ين او در سور ا و، «ميعًاُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنها جَ »برابری چون توانی كه تو درد زدة اين خطائی 

 «.ِدهِ َاْسری ِبَعبْ »سرور است 
ا محمد بای نوح! اگرچه تو شيخ االنبيائی و در معهد نبوت، مجاب الدعائی، لكن 

و او « ْلمٌ ِبِه عِ  َفال َتْسَئْلِن ما َلْيَس َلكَ »صحبت چون توانی كه تو سراسيمه اين زخمی 
 «.َو َلَسْوَف ُيْعطيَك َربَُّك َفَتْرضی»دست آموز اين لطف است 

برابری  )ص(لتی و طراز حله خّلتی، لكن با محمدای خليل! اگرچه تو پيشوای م
مت است رة اين عصو او در زم« َبْل َفَعَلُه َكبيُرُهمْ »نتوانی كه تو در تواری اين تهمتی 

 «.ِلُيْظِهَرُه َعَلی الّديِن ُكلِّهِ »
هجور ای موسی! اگرچه تو همراز رحمانی، لكن با محمد برابری نتوانی كه تو م

 «.كَ َاَلْم َتَر ِالی َربِّ »و او مخمور اين شراب است « رانیَلْن تَ »اين ضربتی 
 های نيكو در پيش ماست.ای محمد بشارت ده دوستان را كه ايشان را نواخت

ست ولی داعی را اجابت، سائل را عطيت، مطيع را مثوبت، سالك را اگرچه جرم بسيار ا
 تر است.رحمت ما از آن باالتر و وسيع
 ا حالی شنيدی از فضل، كبير است نه فضل كبير. فضل كبير رای محمد اين همه كه 

لب از ديگر و نواختی ديگر است. دل به نور يافت، غرق گشته و از غرقی كه هست، ط 
 تواند!داند و از شعاع وجود، عبارت نمیيافت نمی

 ا كهرعشق داند. خدای تبارك و تعالی كسانی  هزار جان فدای آن سالك كه رموز
پروراند. عرش را و محبت در گردن دارند، در ُحجر فضل و مهد عهد میطوق عشق  

صفت رفعت است، او را رفعت بس. كرسی را صفت عظمت است، عظمت او را بس. 
آسمان را آرايش و زينت است، آرايش و زينت او را بس. نفس را انانيت است، انانيت او 

ُقْل ِبَفْضِل اهلِل »ضل و رحمت ما بس را بس. ای دل كه تو دارای انكسار و افتقاری، ترا ف
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اگر مؤمنان را سزاست نعيم بهشت، عارفان سزاوارترند بر «. َو ِبَرْحَمِتِه َفِبذِلَك َفْلَيْفَرُحوا
 اميد ديدار جمال احديت، و يافت حقايق قربت و تباشير وصلت.

أنوس ت مای جوانمرد! كسی كه ديدار محبوب ازلی او را عنايت شده و با ولّی نعم
دقی صشده، ديدار نعمت او را چه سيری دهد؟ الهی به بهشت و حورا چه نازيم، اگر 

 «.هِ بِ َوالَّذی جاَء ِبالصِّْدِق َو َصدََّق »دهی كه با آن در دل بهشتی سازيم 
ر صدق به معنی راستی است و آن در چهار چيز است: قول، عهد، عزم، عمل. د

ا سماعيل رو حضرت ا« َوالَّذی جاَء ِبالصِّْدقِ »د را فرمو )ص(قول چنان كه حضرت مصطفی
َصَدُقوا ما  ِرجالٌ »را فرمود  )ص(ياران حضرت رسول اكرم«. ِانَُّه كاَن صاِدَق اْلَوْعدِ »فرمود 

ت خليل تيازات در حضراين ام«. ُاولِئَك الَّذيَن َصَدُقوا»مؤمنان را فرمود «. عاَهُدوا اهلَل َعَلْيهِ 
 «.ُه كاَن ِصّديقًا َنِبّيًاِانَّ »خدا جمع بود 

به  كمال را دين را پرسيدند، فرمود سخن به حق و عمل )ص(از حضرت رسول اكرم
ت صدق. صدق آن است كه آنچه گوئی كنی و آنچه نمايی، داری. صدق در قول آن اس

 ويد صدقكه چون بنده با خدای خويش در راز و نياز و به مقام مناجات درآيد، آنچه گ
«  َواْلَاْرضَ لسَّمواتِ اَوجَّْهُت َوْجِهَی ِللَّذی َفَطَر »خويشتن طلب كند. اگر گويد  آن را از

 د، چنينها و زمين را آفريد، لكن دلش به سوی دنيا باشروی كردم بر خدايی كه آسمان
نيا و شهوت دش دربند لكن دل« ِاّياَك َنْعُبُد َو ِاّياَك َنْسَتعينُ »كسی كاذب است. اگر گويد 

 د كاذب است. سالك بايد از دنيا و شهوت، حتی از خويشتن نيز آزاد گردد.باش
ی سالك بايد هر مقامی از مقامات را چون توحيد، زهد، صبر، خوف و رجاء ط

ن و اطمينا كند، حقيقت آن را از خود طلب كند و به ظواهر و اوايل آن اكتفا ننمايد تا
ال از عذاب قطيعت رسته و به وص آرامش در دل او به مقام تحقق رسد. چنين سالك

يند نه دوست آرميده است. او همه راحت بيند نه شدت، اكرام بيند نه اهانت، شادی ب
 اندوه، عزت بيند نه ذلت، حيات بيند نه مرگ، ديدار بيند نه حجاب.

  و جالل، ه صبح قيامت بدمد و سراپردة قهاری برپا شود، تجلی انوار جمالـفردا ك
نيا را روشن كند، از اين تجليات كسی برخوردار خواهد شد كه در دعرصات قيامت  

 آفتاب معرفت به دلش تافته و نور جمال و جالل به جان او پيوسته است.
توبه را . «َوَانيُبوا ِالی َربُِّكمْ » ای سالك در توبه تأخير و درنگ بر خود روا مدار

ِانَّ ِاْبراهيَم َلَحليٌم َاّواٌه » ا فرموداقسامی است: توبه پيامبران، چنان كه حضرت ابراهيم ر
را  )ص(و حضرت رسول اكرم« َو َخرَّ راِكَعًا َو َانابَ »و حضرت داوود را فرمود  «ُمنيبٌ 
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نشان توبة پيامبران اين است، كمال خدمت با صفات «. َو اتَّبِـْع َسبيَل َمْن َاناَب ِاَلیَّ»فرمود 
 ر از شادی.های پپيامبری، بار بال كشيدن با دل

ارفان عبارت ان توبة عنش«. َو ما َيَتَذكَُّر ِااّل َمْن ُينيبُ »قسم دوم، توبة عارفان است 
ا است از معصيت به دور بودن، از طاعت خود خجل شدن، در همه حال با همة دل ب

 عارفان را در دنيا ذكر او و در عقبی ديدار او. خدا گشتن.
 بايد ؟ ای سالك در انجمن دوستی، لباس بالالهی جوی تو روان، تشنگی ما تا كی

. از ا آويختپوشيد؛ بگريز اگر طاقت اين كار نداری. الهی ما گريختيم اما رحمت تو در م
 فضل تو باغ وصال نسيم قرب، عشق تو برانگيخت. باران فردانيت به گرد بشريت، كرم و

ده، رو مانفی پای در گل ريخت. از آسمان لطف، باران بّر آمد و درخت اميد به بر آمد. ا
 دست بيار.

صدی های بی كران ترا مهيا فرموده، قای سالك، خدای تبارك و تعالی چه نعمت
هد د. كششی دهد غيبی كه ترا از جهان باز برد. نوری دهد باطنی كه از جهانيان باز برد

 قربی كه از آب و گل باز برد. چون سالك فرد شد، وصال را شايد.
است.  تبارك و تعالی گوهر اخالص را در دل تو به وديعه نهادهای سالك، خدای 

گردد. شرطی از شرايط ظهور نور ولی اين اخالص با پراكندگی آرزوها جمع نمی
دند. اخالص اين است هر مكروه طبيعت كه به تو رسد بر ديده نهی، بزرگان چنين كر

ار نفس صديقان، وقذكر خدا مونس ايشان، وعدة خدا آرامش دل ايشان، نفس ايشان 
ِانَّ »، «ِر اهللِ ْم ِالی ِذكْ ُلوُبهُ َتليُن ُجُلوُدُهْم َو قُ »ايشان وقار روحانيان، ثبات ايشان ثبات ربانيان 

 «.فی ذِلَك َلِذْكری ِلَمْن كاَن َلُه َقْلٌب
 ه دل شمابای منتظران وارد لطف ما، ای نظارگيان شاهد غيب ما، نور واليت نراند 

نزه مها پاك و ما، حلقة در دل نكوبد مگر رسول بّر ما. دل را از آلودگی مگر سلطان سّر
 لل و زه ـن كداـردد. بـالشی گـه مقام توبه درآی تا زلل و معاصی تو منعدم و متـساز و ب

 ست.ا« ال َيزاُل َلْم َيَزْل وَ »است و صفت رحمت، صفت « َيُكْن ُثمَّ كانَ  َلمْ  »معاصی صفت 
ن، به كمال رسان. دست بر دامن صادقان زن كه نظر صادقا مراتب صدق خود را

هر  چون به خارستان خذالن رسد، عبهر دين برآيد و بركات انفاس قدسيه ايشان بر
 شورستان ادبار كه رسد، بوی عنبر عشق دهد.

 د بر ه به او رسـچنان كه اشاره شد، سالك حقيقی آن است كه هر مكروه طبيعت ك
  وش وـپبق لباس بال ـد، نامرد است. در مسير عشـزخم دوست بنال ديده نهد. كسی كه از
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، شربت بال بنوش. اگر طاقت اين كار داری، قصد راه كن كه هيچ كس با بيم جان
 غواصی و به پشتی آب و گل، سرافرازی نتواند نمود.

مواِت َاهلُل ُنوُر السَّ »ای سالك بكوش و مراتب نورانيت دل را به كمال رسان 
 نندة غيركنور در حقيقت آن است كه غيری را روشن كند و هر آنچه روشن «. َاْرضِ َوالْ 

بلكه  نيست، نور نيست. شمس و قمر نورند نه بدين معنی كه به نفس خود نور باشند،
هد بود بدين معنی كه منور غيرند، چون بعد از مدتی آن شمس و قمر مكدر و مكور خوا

 «.ِاَذا الشَّْمُس ُكوَِّرْت»
اجًا ْلنا ِسرَو َجعَ »ر بر دو قسم است: نور ظاهر و نور باطن. نور ظاهر را فرمود نو

 «.ْسالمِ ْدَرُه ِلالِ ْشَرْح صَ َفَمْن ُيِرِد اهلُل َاْن َيْهِدَيُه يَ »و نور باطن را فرمود «. َوّهاجًا
نور ظاهر را خسوف و كسوف است، لكن نور باطن را كسوف و خسوفی نيست و 

كه  ه ندارد. طلوعی است بی غروب، كشوفی است بی كسوف. اما بدانتكدير بر آن را
ْسُت َالَ »د خدای تبارك و تعالی آن نور حقيقت را در دل تو به وديعه نهاده است. در عه

ْلَق َخَلَق اْلخَ   اهللَ ِانَّ »خدای تبارك و تعالی از نور خود در دل تو به وديعه نهاد « ِبَربُِّكْم
 «. ُنوِرهِ َرشَّ َعَلْيِهْم ِمنْ 

 ويی ندارد اند، آن نور به دنيا اعتنادل تو به وديعه نهاده ای سالك! نوری كه در
راب شكوشد خويشتن را به مركز خويش رساند. الهی عشاق تو در تجّرع جام الست، می

 اند. ذوق به كام جان رسانيدند و از الست سرمست آمده
 از جهان  چينند، اين تعليم راعشق میردند و دانة ـگرد دام عشق میـه گـمرغانی ك

 ديگر فرا گرفته اند. آری گوهر اخالص نيز از كان ديگر است. 
ای سالك، اگر شجرة اخضر نفس خود را فدای آتش جالل و جمال كنی، مقام 

َجِر ِمَن الشَّ  َجَعَل َلُكمْ »وصال ترا شايد، بايد اين شجرة اخضر نفس تبديل به آتش شود 

آتشم  خبران، منچون اين شجره تبديل به آتش شد، ندا در دهد كه ای بی«. ًااراْلَاْخَضِر ن
ا ِة َاْن يا ُموسی ِاّنی َانَـَن الشََّجرَ َرَكِة مِ نُوِدَی ِمْن شاِطیِء اْلواِد اْلَاْيَمِن ِفی اْلُبْقَعِة اْلُمبا»نه شجره 

 «.اهللُ 
ا رهايی كه جان خود وانهای سالك! پروانه شمع ازلی باش نه پروانة ظاهر، زيرا پر

بايد در  فدای شمع ظاهر نمودند، خاكستری از آنها باقی ماند. ای پروانة جمال دوست،
ه پر و بشعلة محبوب خود چنان بسوزی كه حتی خاكستری هم از تو باقی نماند. تا چند 

 گرد سرادقات جمال ما گردی؟« َو ُخِلَق ااِلْنساُن َضعيفًا»بال پروانگی 
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ر دنی. بيا نة ضعيف، تو با اين پر و بال نتوانی در فضای عشق ما طيران كای پروا 
ال و پر ب« ْم ُسُبَلناِدَينَّهُ َلَنهْ »اين بال و پر در باز تا بر سنت « َوالَّذيَن جاَهُدوا فينا»ميدان 

پريدی، می پر خويش وبا بال  قباًل«. َيْهِدی اهلُل ِلُنوِرِه َمْن َيشاءُ »باطنی را بر تو كرامت كنيم 
 اكنون طيران تو با بال و پر ماست.

  
ر آن اگر خداوند تبارك و تعالی به صفات خود تجلی كند، صفات و احوال خلق د
ك تا مستتر گردد. توفيق درك اين تجليات بدون تزكيه و حصول تقوی دست ندهد. سال

 قيقی برحيافته و توحيد زمانی كه به تصفيه خويش نپردازد، از قيد شرك و شك رهايی ن
ت و او ظاهر نخواهد شد. اما اگر به تصفيه خويش پرداخته و حركت او به سوی وحد

 شود.« َلُهْم ما َيشاُءوَن فيها»تر گردد، در زمرة مبدأ سريع
ن نقش سالك بايد از اصل و حقيقت خويش آگاه و با خبر شود و بداند او در همي

لوهيت بلكه اصل و حقيقت او مظهر مرتبة جامعيت ا نمايد نبوده است،و صورتی كه می
طبيعی  است، كه در مراتب تنزل ملبس بدين لباس گشته است. او بايد از منازل شهوات

خلع و مشتهيات نفسانی و مطلوبات و مرغوبات جسمانی درگذرد، و از لباس مادی من
ر پرده پنداگردد و از ظلمت تعين خودی كه حجاب اصل و حقيقت است، صافی شده و 

 منيت از روی حقيقت براندازد.
 قيد و ماهباز روح انسانی را ـه شـه حقيقت دامی است كـهريك از صفات ذميمه، ب

ز نيت پرواگذارد كه از زندان تن پا بيرون نهاده در فضای روحابند گردانيده، نمیپای
نسانی نشاء ااوب از كند، و مانع است از اين كه قدم فراتر از مقام طبيعت نهد و آنچه مطل

عاِم َبْل اْلَانْ ُاولِئَك كَ »است حاصل نمايد. پس به گمراهی و ضاللت واپس تر از انعام گردد 
چه ز بهر آنچه انعام را استعداد و قابليت كسب كماالت معنوی نيست و ا«. ُهْم َاَضلُّ

ت الهی، قابلي ود اند، مطيع و فرمانبردارند. اما انسان با وجود اين همه استعداآفريده شده
وی به اگر زمام اختيار به دست طبيعت و هوی داده و ترك تحصيل كماالت نمايد، و ر

 گردد.جانب اسفل آرد از درجة بهائم نيز منحط می
تقوی موجب توجه خاص، و اين توجه خاص موجب برهان حقيقی و اين برهان 

منور  دل اهل تقوی را حقيقی سبب حصول علم باطنی است، و نور علم باطنی يا الهيه
 ر پیگرداند. پس روی از مقتضای طبيعی گردانيده و توجه به عالم علوی نمايد و د

ات اعمال و اخالق مرضيه سعی و اجتهاد به تقديم رساند و نفس را از خصايص ملك
 ناپسنديده مزّكی و مهّذب دارد.
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رباقی، به سبب توجه و برهان و علم روشن شود كه تقيد به لذات طبيعی غي
وجه موجب حرمان از لذات باقی است. پس سالك روی از مشتهيات نفسانی گردانده، ت

قيدات به عالم روحانی نمايد و چنان كه از عالم غيب و اطالق به مراتب شهادت و م
كارة د، از متنزل كرده بود، باز از منازل كثرات عبور نموده و به مبدأ حقيقی وصول ياب

 وفات و مرغوبات روحانی متصل گردد.دنيوی گذشته و به مأل
 وآری اطالع بر حقايق امور و اعراض از مشتهيات نفسانی جز با توجه خاص 

معلوم  شود؛ بدين طريقبرهان و علم باطنی كه از شائبه شبهه معّری باشد، حاصل نمی
ت كه گردد كه تقيد به لذات جسمانی موجب فقد كماالت معنوی است. در اين مقام اس

دام  عارف متوجه به عالم روحانی شده به ارواح قدسيه متصل گردد و مقيد درسالك 
شرك  داند كه تا در مقام تلوين صفات مادی است، از قيد شك وطبايع نماند. او می

 رهايی نخواهد يافت.
ی كسانی سالك بايد مراتب تقوای خود را به حد عاشقان برساند. عاشقان جمال ازل

نی يان تقوی كساند. آشنافرود آي« َمْقَعِد ِصْدق  ِعْنَد َمليك  ُمْقَتِدر   فی»هستند كه در مقام 
ی وی كسانهستند كه به پناه تقوی آيند و از هر آنچه معصيت است بپرهيزند. خادمان تق

تقوی  هستند كه به پناه احتياط شوند و از هرچه شبهت است، اجتناب ورزند. عاشقان
  هـد كـان پرهيز كننـويش از طريق ناديدن، چنـات خات و طاعـكسانی هستند كه از حسن

 ديگران از معصيت.
ی كه به عاشقان جمال حق آنانند كه خود را برای گرفتاری بال آماده كنند. كسان

 فرمود: خدای )ص(اند. حضرت رسول اكرماند از اين راه سفر كردههدف اصلی رسيده
س ر فراديدكند. و نيز فرمود: تعهد می تبارك و تعالی دوستان و عاشقان خود را به بال

ها به بال اعلی بسی منازل و درجاتی است كه خدای تبارك و تعالی كسانی را كه در دنيا
 اند، بدان مقام رساند.مبتال بوده

 
 خواست بشر صفت اوست و خواست خدا، صفت خدا. صفت نتيجة اراده و اختتام

 .تعالی قراده در ارادة حق تعالی، همانا فناء صفت است در صفات حآن است. پس فناء ا

 سالك عارف بايد كه از هستی خود برخيزد و بداند آنچه صفات خودی است، 
يقت همه بند است و آنچه بند است، همه رنگ است و هر آنچه رنگ است، در راه حق

 همه ننگ است. اين برخاستن و رهايی جز با عشق، ممكن نيست.
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ادت و خواست سالك بايد به رضای حق منضم شود و غير رضای حق در هيچ ار
رش فعال نظاامری طلب ننمايد. بايد ارادة خويش را از ميان بردارد و در جميع اقوال و 

اده و به رضای حق باشد نه به حظ نفس خود. بايد سالك اراده و رضای خود را در ار
ِجعی ِارْ »، خواست خدا باشد. آية شريفه رضای خدا محو و متالشی سازد تا خواست او

ت. از به رضاس اشاره است بر آن كه سير رجوعی مشروط« ِالی َربِِّك راِضَيًة َمْرِضيَّةً 
ا تحو شود مخواهی؟ فرمود: آن خواهم كه ارادة من در ارادة اهلل عارفی پرسيدند: چه می
 مراد من، مراد خدا باشد.

 ی. كسی كهدو اراده است: ارادة اول و ارادة ثانپس سالك طريق حق را در اين راه 
از روی اخالص خواهان درك حقيقت است، اين خواست ارادة اول در وجود اوست. 

يا « ُروح»و آن نيز همان « معنی»همچنين برای او ارادة ديگری است كه عبارت باشد از 
 است.« َاْمِر َرّبی»

يسر ادة اول مدرك ارادة ثانی بدون ارارادة اول مقدمه است برای درك ارادة ثانی، و 
ی و مقام نيست. اگر ارادة اول مراتبی را طی كند، به ارادة ثانی نايل شده به مرحله

ح يا رسد كه در آن به جز معنی چيز ديگری درك نشود. يعنی در آنجا سالك به رومی
 راده بهو ارسد. در آن مرحله، روح به اراده اراده يا معنی كه هر سه يكی هستند، می

ه هر ديل بودروح، روح به معنی و معنی به روح، معنی به اراده و اراده به معنی قابل تب
ردد. گسه در حكم واحدند. در آن مقام است كه عابد و معبود، و ساجد و مسجود يكی 

 ه ارادة ـتا ب دـبرای نيل بدين مقام، الزم است ارادة اول يعنی ميل فطری مراتبی را طی كن
 يعنی امر رب يا ارادة پروردگار برسد، بدين شرح: ثانی

ص، م با اخالاراده اول بايد توأم با اخالص باشد تا ايجاد تصميم نمايد. تصميم توأ
ص، ايجاد اقدام و عمل كند و عمل توأم با اخالص، ايجاد صفت. صفت توأم با اخال

انی رادة ثانا كه همان ايجاد تفكر نمايد و تفكر توأم با اخالص، علتی است برای درك مع
 يا ارادة ازلی است.

 ز معنیبه طور كلی معنی غير از كالم است، و الفاظ تنها قادر به بيان جزئی ا
نی، باشد، به خصوص معنی علوی در قالب لفظ قابل بيان نيست. درك حقيقی آن معمی

  ين امر،امستلزم مشاهدة روحی آن حقايق است نه فراگيری الفاظ و كلمات، مصداق بارز 
 حقايق ملكوتی و الهوتی قرآن است.

كردند، اما متأسفانه نتوانستند از قرآن فيض ايكاش همه به سوی حق حركت می
ها و ظواهر و اند، و از تاريخ و ترجمهياب شوند. خلق از آيات شريفه قرآن چه فهميده
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اند با قرآن توانسته اند؟! و تا چه حدیای نمودهمعانی و تفسير و تأويل قرآن چه استفاده
امراض روحی خود را مداوا نمايند؟ در صورتی كه قرآن شفای امراض روحانی و 
جسمانی است. چون قرآن نقاب عزت از صورت خود بردارد و برقع عظمتش را برطرف 

دهد. قرآن طالب خود را نمايد، همة بيماران فراق لقای خداوند تبارك و تعالی را شفا می
 ه مطلوب رساند.كشاند تا بمی

ويل، هدف اصلی از بحث در تاريخ قرآن، در قرائت آيات و معانی و تفسير و تأ
ت حركت به سوی حق و نيل به وصال است. قرآن را به اين عالم فرستادند در كسو

 ا دادندحروف، و در هر حرف آن هزاران هزار غمزة جان ربا تعبيه كردند و آن وقت ند
 «.ْكری َتْنَفُع اْلُمْؤِمنينَ َوَذكِّْر َفِانَّ الذِّ »

سالت رفرمود: ای حبيب من! دام رسالتت را بگستران، كسی كه صيد ما شود، دام 
فيدی سداند كه با او چطور رفتار نمايد. اما خلق از قرآن جز حروف سياه و خود می

ر آن را دكاغذ نديدند، ولی برای سالك مقامی وجود دارد كه وقتی بدان رسيد، تمام قر
 بيند. مینمايد و همه موجودات را در نقطة باء بسم اهللنقطة باء بسم اهلل مشاهده می

روز  ها و زمين است يكايك به شمار آورد،اگر فردی بخواهد آنچه را در آسمان
خداوند « حيطٌ ْیء  مُ شَ ِانَُّه ِبُكلِّ »بی نهايت بايد، اما دولت واقعی كه شامل شود، در دايرة 

ت بيند. جاللو خويشتن را محاط در نقطة واقع در زير باء بسم اهلل می متعال را محيط
از  دهد. هر حرفینقطة باء بسم اهلل خود را به محرمان و محبوبان درگاه الهی نشان می

تر از كوه قاف است. در حقيقت لوح محفوظ، دل عارف قرآن در لوح محفوظ عظيم
 ست.ا« قًۤۤ َواْلُقرآِن اْلَمجيدِ »كامل و قاف 

ای مبين، های قرآن مجيد، در پردشود، در پردهقرآن در هر عالم به اسمی ناميده می
قرآن  در عالمی عظيم و در عالمی ديگر عزيز، در جهانی كريم، در جهان ديگر حكيم.

، اطن استبشنود، آن كه را سمع شماری دارد، هركسی اين اسماء را باطنًا نمیهای بینام
 شنود.اسماء را می اين« حم عسق»عالم 

غرايب قرآن را جستجو كردن، كار هر فردی نيست مگر اين كه عارف خود را به 
نويسد؛ در اين مكتب مكتب ازلی برساند. آن وقت استاد ازل، قرآن را در لوح دل او می

چيست. خدا خواست كه محبان و محبوبان درگاهش را از « ۤن َواْلَقَلمِ »داند است كه او می
ملك و ملكوت آگاه نمايد در كسوت حروف، تا نامحرمان مطلع نشوند. مگر اسرار 
« ۤيس»ايم اين خبر را از سيد دو عالم كه فرمود: هرچيزی قلبی دارد، قلب قرآن نشنيده

است كه غير از واصلين، ديگری به اين معنا  )ص(است! و اين نشان سّر احد با احمد



  320                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

دانستند عربيت دانستند يا نه؟ میب، قرآن میگويند بوجهل و بولهواقف نيست. چه می
قرآن از « ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌی َفُهْم ال َيْرِجُعونَ »حروف را، اما از درك حقيقت كور بودند 

 حقيقت آنها خبر داد.

آن داند كه از خودپرستی خارج شود تا اهل قرعارف جمال قرآن را آن وقت می
َفال اَ »عنای مزاد شدند، به حقيقت قرآن رسيدند و گردد. آنان كه از قيد تن و خودپرستی آ

 گيرد و با هر نامحرمیشامل حالشان شد. قرآن با هر نامحرمی انس نمی« َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآنَ 
از  كمترين آگاهیگويد. قرآن غمزة جمال خود با دلی زند كه عارف باشد. سخن نمی

تواند قرآن را آخرت نرسيده نمیقرآن اين است كه فردی به آخرت رسد. كسی كه به 
 قيامتی وبشنود. عارف به آخرت رسيده و قبل از موت طبيعی، به موت ارادی نايل گشته 

 در خود برپا نموده است.
 دم ه بين مركتوانند قرآن را ببينند، در صورتی هيهات، هيهات! اكثر مردم از كجا می

گر آنها جلوه راه داشتند، اين معنی بهو قرآن صدها حجاب باشد. اگر آنها به درون پرده  
ا. ره مغزش شد. دريغا كه به ظاهر قرآن قناعت كردند، پوستی از قرآن مشاهده كردند نمی

در  بوجهل با آن فصاحت و علم در معنی حرفی از قرآن نشنيد. قرآن صاحب كمال را
 دی و سفي ن سياهیرساند. در مرتبة اول كه از قرآكند و از محو به اثبات میخود محو می
 نمايد.بيند، بلكه بياض محض مشاهده میرسيد، اينك ديگر سوادی نمیبه اثبات می

رسيد، هرآينه پست و ها و زمين میاگر جاللت قرآن به عرش اعلی و آسمان
َبل  ْرآَن َعلی جَ ا اْلقُ َوَلْو َاْنَزْلنا هذَ »شد، اين مردم چه فهم كردند از آية شريفه گداخته می

ای از دشمنان، خدمت وعده به گمان اما ظاهربينان«! َرَأْيَتُه خاِشعًا ُمَتَصدِّعًا ِمْن َخْشَيِة اهللِ لَ 
 بين مردم تفرقه اندازند و گويند فالنی اين كلمات را نوشته و گفته است.

ق بر خواهی كه فردی قرآنی و مسلمان حقيقی باشی و اين حقايای سالك! اگر می
ايد نب«. هَُّرونَ اْلُمطَ  ال َيَمسُُّه ِاالَّ »يد كه قرآن را با طهارت مس كنی كه تو روی نمايد، با

ق پنداری كه اين طهارت هنگام مس آيات قرآن، صرفًا طهارت ظاهری از طري چنين
 تر از آن، طهارت قلبی و باطنی است.غسل و وضو است، بلكه مهم

  ادات تو،كنی. همة انحاء اریگويی، مّس مشنوی و آنچه را كه میآنچه را كه تو می
كنی و ظاهرًا خود را اهل ممسوس توست، اگر الهی نباشد تو بی طهارت قرآن را مّس می

نمايی! اهل قرآن، عالم به احكام قرآن است و مذعن به حكم و منقاد به فرمان قرآن می
و نيات  او. آری تمام احوال و نيات و شؤون و اطوار تو، ممسوس توست. اگر اين احوال
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كنی، وااّل چه بسا انسان عمری و اطوار و شؤون الهی باشد، تو با طهارت قرآن را مّس می
 ظاهرًا با طهارت قرآن را مّس كند، و باطنًا و قلبًا بی طهارت!

الم ای انسان بدان كه تو نسخة مجموع همة عالمی. تنی داری كه خالصة همة ع
ماعی داری كه زبدة همة عالم ارواح است. دلی داری كه هيئت اجت اجسام است؛ روحی

 است از خصايص هر دو. سّری داری كه نسخة عالم الوهيت است.
ر تو بتا تن را به رنگ جان در نياوری، از پوست بيرون نشوی و والدت نفسانی 
 باشدحاصل نگردد. اين پوست يكی نيست بلكه متعدد است و آن تعينات و جهات می

تولد مآيی و از هر بطنی كه كه بايد از همه بيرون آيی. از هر پوستی كه بيرون می
 كنی.تر مشاهده میتر و نورانیشوی، خويشتن را لطيفمی

ای سالك طريق حق بر توست كه از عاليق و عوايق و عقبات داخلی و جميع 
 ند از:خلی عبارتموانع خارجی فانی شوی تا طی مراحل حق بر تو ممكن باشد. موانع دا

بايد  هوی، نفس، شيطان، عرف، عادت، مألوف، كه هر كدام برای تو حجابی است عظيم،
 كه از اين همه و توابع و لواحق و لوازم و عوارض آنها فانی شوی.

هی تا راهی ند در اين مقام معنی فناء آن است كه حظی از آنها ظاهرًا و باطنًا به دل
حلية  كه طی طريق حق اشق است. بزرگان، خويشتن را به از قيد همه آزاد شوی، بدان

ود دثار خ واين فناء بياراستند، راهروان طريق حق نيز بايد اين فناء را حليه و شعار 
صيب سازند تا فتح باب الهی و وصول به بارگاه قدس ميسر گردد. اين منصب الهی ن

 كسی گردد كه طالب صادق باشد.
 توجه صحيح به عزم و جزم برای طلب اصول. صدق را مراتبی است: اول ـ 

 لدوم ـ صبر و مداومت بر مجاهدات جسمانی و رياضات نفسانی. سوم ـ توكل در ك
دت امور. چهارم ـ تسليم و رضا. پنجم ـ اعتماد و ثقت كامل به حق كه بی آن وح

 حاصل نشود. اين پنج اصل از امهات مقامات رجالند.

ياضت به مألوفات برنگردی و در اين مجاهدت و ربايد از ظواهر نيز درگذری و 
بايد كه  ای كه با وجود قدرت، خالف آن نكنی.مداومت كنی تا ترا ملكه گردد به مرتبه

 ز تبديلقوای نفسانی و غضبی تبديل به قوای روحانی گردند و قوای روحانی و ملكی ني
 ذيرد، ون صورت الهی پای كه تن رنگ جان گيرد و جابه حقايق رحمانی شوند، به مرتبه

 اين كاميابی به واسطة غلبة روحانيت است بر جسمانيت.
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در  عرف مألوف، و ُاْلف معروف به واسطة استيالی جسمانيت است بر روحانيت،
ن صورت اين حال است كه جان ثقيل گشته زيرا كه آثار و خواص تن را پذيرفته، در اي

مستولی  تيناروحجان بر تن استيال يابد و تواند طی منازل طريق حق كند. ولی اگر نمی
ثار آانی به ابدال را بدين جهت ابدال خوانند كه آثار جسم شود، تن در روح پنهان گردد.

 روحانی مبدل گشته است.
ارك و اگر طالب، صادق شود و مناسبت كامل با روحانيت داشته باشد، خداوند تب

 ليك كند.تعالی مرشدی برای او روزی فرمايد كه وی را تس
ز طالب بايد راه افراط و تفريط نپيمايد، زيرا در چنين صورت ممكن است ا

ن در د و ليكشياطين و اجانين او را به صورت مرشدی پيدا شود كه ظاهرًا او را ارشاد كن
، آری اين مرشد كذايی در دل طالب حقيقت وی را از اعتقادات صحيح خارج سازد.

تصور  ت شيطانی به وجهی كند كه آن را حق و كرامتتزيين زخارف و اباطيل و تسويال
 نمايد و ضالل را هدايت، و اضالل را تجلی و كشف و شهود پندارد.

فات، ه ترك مألوـان كـی آن چنـادات كنـسالكا، بكوش تا ترك وطن مألوفات و ع
 درتن ی اين مسير و حصول مقصود بدون عشق و قرار گرفـه طـردد. بدان كـتر گمألوف

 پذير نيست.زة جاذبيت الوهيت امكانحو
ست. عشق، در حقيقت عشق به زيبايی است. تنها زيبايی شايسته عشق و ستايش ا

يباست، زبايد دانست كه زيبايی تام و ابدی از آن خداست و هرچيزی كه در عالم ظاهر 
 تنها جزئی و پرتو گذرانی از آن جمال ابدی است.

ن رو آديوار است از آفتاب، چون خورشيد از زيبايی هر چيزی مانند نور گرفتن 
 موقت و وبگرداند، ديوار تاريك است. بنابراين عشق به هرچيزی كه دارای زيبايی جزء 

 هابايیعاريتی است شايسته نيست، از ظاهر بايد گذشت و به اصل و منشأ ذاتی همه زي
 رسيد.

نی در شكلی، يعنيروی جاذبة ذرات و استحاله شكلی  عشق يكی از اصول فناست.
ر جذب و انجذاب كه باعث رشد است، همه تجليات عشقند، ولی كمال اين تجليات د

 دل انسان كامل پيداست.
ان كمال انسان به صورت، عالم اصغر است و به معنی، عالم اكبر. انسان كامل، هم

ه سوی مطلوبی است كه برای تحقق يافتن آن، همه خلقت در كارند و همة سير تكامل ب
 ين هدف است.ا
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وجود  انسان كامل علت غايی خلقت است، هرچند ظاهرًا و زمانًا بعد از همه به
لكن از  آمده، ولی در واقع نخستين جنبده اوست. از نظر زمانی، درخت علت ميوه است،

 نظر غايی، ميوه علت درخت است.
او  و جوهر روح انسان، الهی است كه به دليلی هبوط كرده و مهجور افتاده است

 كوشد نخستين مقام خود بلكه باالتر از آن را دريابد.می
الهی  انسان دارای نفس و روح است: اولی بيانگر منشأ شر و دومی بيانگر اخگر
انی با است. اولی از عالم خلق است و ديگری از عالم امر صادر شده است، ولی نفس د

 درك حق و تزكية اخالقی فانی شدنی است.
انی نسان، الهی است و تحقق اين وجود الهی در همين حيات فاگر جوهر ذاتی ا

، سر ميسر است، پس منطقی است كه بگوييم اگر انسان كمال وجود خود را تحقق بخشد
 كران گردد.منشأ قدرت و علم بی

دل ته، ترين نوع آن جای گرفترين واقعيت و در جسم او دانیدر روح انسان، عالی
ر دعقل او قلم تقدير، و جانش لوح محفوظ، پس انسان انسان كامل، عرش خداست و 

 وجود خود حامل مثال اعالی همه چيز است.
جوشد و معرفتی كه عطيه الهی است و آزاد از چند و چون عقل است، از درون می

ان سازد، ولی منشأ اين معرفت حواس نيست بلكه همبطن حيات اشياء را نمودار می
را كرامت فرمود و موجب شد كه  )ع(حضرت آدم معرفتی است كه خداوند متعال

 فرشتگان او را سجده كنند.
ق تفكر انسان از درون خود علمی ورای عقل و منطق دارد و دستيابی بدان از طري

صول وپس شرط اصلی  نيست، بلكه تنها از صافی دل، از آنچه جز خداست، ميسر گردد.
 گردد.غش است تا مرآت حق بدان معرفت، دلی صاف و بی

د و انسان كامل در رابطه نهايی عشق، ارادة خويش را در ارادة حق مستغرق ساز
قاء زندگی در خدا، استحالة خدايی است، هر روحی كه زندگی در خدا آغاز كند بدو ب

 يابد.می

 ا ـهنديشهده است. او از تأثير اـاس پوشيـق و احسـحال انسان كامل بر عقل و منط
در حضور خدا پايانی ندارد، چون بدين درجه رسد، اوصاف معاف است، وجود او  

بشريت از او محو و به اوصاف الوهيت متصف گردد. اين همان چيزی است كه عارفان 
كامل آن را تولد دوباره خوانند و آن چيزی جز مرگ در خويش و زندگی در خدا نيست. 

 )ع(اين كه حضرت مسيحزيد. عارفی گويد: اين من نيستم بلكه مسيح است كه در من می
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فرمود: برای يافتن زندگی بايد آن را گم كرد و برای ورود به عالم ملكوت بايد دوباره 
 متولد شد، اشاره به همان حقيقت است.
خر، آكند كه خدا ظاهر است و باطن، اول است و قرآن مجيد از يك سو تأكيد می

 راك اينه بقاء انسان است. ادجز او هرچه هست فانی است، و از سوی ديگر نيز قائل ب
 حقيقت از قدرت عقل و منطق خارج است.
 قان اشـود. عـه اوصاف وی فانی شـر اين كـپيوسته بنده از خدا محجوب است مگ

حق، خورشيدهای بی ابرند. آری صفا، صفت كسانی است كه عاشقند و عاشق كسی  
 ا ست. است كه از اوصاف خود فانی شده و به اوصاف حق بقاء يافته

روح بر هبوط دردناك خود واقف است و تالش او برای معرفت حق و بازگشت 
فات و ولی بايد دانست كه مطلق نه پذيرای كثرت كند و نه پذيرای ص به سوی خداست،

 تعينات.
در عالم روح، كثرت و وحدت يكی است و وجود يگانگی آنها واقعيتی است؛ 

شود. می وجود داشته باشند، ولی دو اراده يكیتوانند در محل واحد هرچند دو شیء نمی
راده ا اين اتترين مثال برای اين مطلب، فنای تام ارادة عاشق در ارادة معشوق است. عالی

 توان از امارگی به مطمئنگی رسيد.حاصل نشود، نمی
ير از مقام اّمارگی به مطمئنگی نتوان رسيد جز به تصرفات جذبات حق و اكس

فس اماره تا ن«  َرّبیما َرِحمَ  ِانَّ النَّْفَس َلَاماَرٌة ِبالسُّوِء ِاالّ »كه فرموده عنايت رب، چنان 
 معموره نگشته به مطمئنگی نتوان رسيد.

انی ميمة حيوای از فالسفه را از اينجا غلطی افتاد، پنداشتند امارگی از صفات ذعده
ه از امارگی ب است و در تهذيب نفس از طريق عقل خود كوشيدند، به اميد آن كه

ه فس امارمطمئنگی رسند. از اين معامالت به مقصد و مقصود نتوان رسيد، مگر اين كه ن
 معمورة شرع گردد.

ريق عقل طايشان پنداشتند شرع برای تزكيه نفس است و گفتند ما را اين تزكيه از 
ه د كاشتنخود حاصل گردد، ديگر ما را به شرع و انبياء حاجت نيست. چون نور ايمان ند

ن است آندانستند كه يكی از اسرار شريعت بدانند از حجاب طبع به طبع نتوان رست و 
ه ا از چاتواند به طبع خويش كسی ربنابراين انسان نمی كه جذبة حق در آن تعبيه شده،

 «.َولِكنَّ اهلَل َيْهدی َمْن َيشاءُ »طبع رهايی دهد 
هيت به گردن ايشان در عالم پروانه صفتان جانباز عالم عشق كه كمند جذبة الو

الست افتاده، امروز چندان به پر و بال طلب، گرد سرادقات شمع جمال حق پرواز 
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َو َنْحُن »های يك شعله از شعله« َمْن َتَقرََّب ِاَلیَّ ِشْبرًا َتَقَرْبُت ِاَلْيِه ِذراعًا»كنند كه به دليل می
َجْذَبٌة ِمْن َجَذباِت اْلَحقِّ َتوازی َعَمَل »ل كنند و به دست استقبا« َاْقَرُب ِاَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوريدِ 

 «.يا َايَُّتَها النَّْفُس الُمْطَمِئنَُّة ِاْرِجعی ِالی َربِِّك»او را در كنار وصال كشد كه « الثََّقَلْينِ 

 
 دين را«. انٌ صاِل ُنقْ َالزِّياَدُة َعَلی اْلَكم»هر زيادتی كه بر كمال افزايد، نقصان بود 

 ساند.بايست صفتی از صفات دين را به كمال رصفات بسيار است، هريكی از انبياء می
حضرت آدم صفت صفوت را به كمال رسانيد. حضرت نوح دعوت را، حضرت 
موسی مكالمت را، حضرت ايوب صبر را، حضرت يعقوب حزن را، حضرت يوسف 

ر را، حضرت يحيی خوف را، صدق را، حضرت داوود تالوت را، حضرت سليمان شك
 حضرت عيسی رجاء را.

 يد. چون مقام نبوت به محبوب خدا رسيد، مراتب عشق و محبت را به كمال رسان
كار دل  او قلب عالم بود، به عبارت ديگر او دل انسانی بود. عشق و محبت پروری جز 

وردن ت پرنيست. هريك از اعضاء موظفند كه كاری را انجام دهند، كار دل عشق و محب
ها منسوخ گشتند. درود بر تو ای است. چون صفت عشق به كمال رسيد، ديگر دين

 حبيب خدا، درود بر آل طاهرين تو باد.
شق، ها به عشق خدا بيناست، دلی كه فاقد اين عشق است، نابيناست. بدون عدل

 ص()گذرد. حضرت رسول اكرمكسی وصال را نشايد، عاشق در راه معشوق از هستی می
 ليههمه هستی خود را باخت و در شعله شمع جالل احديت همه را سوخت تا معنی كما

 دسش در حفاظتوصياء مقابه مقام تحقق آمد، و پس از او « َاْلَيْوَم َاْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكمْ »
 اين معنی با جان و دل كوشيدند.

رايز غترين خداوند تبارك و تعالی خواست پرتوی از جاذبة جمال خود را در باال
ی عشق بشر قرار دهد، عشق را آفريد. توان گفت روشنايی جهان ابدی به سبب  اخگرها

ايد بق. اما حاين عاشقين خداست. اين جهان به منزلة اتاق انتظار است برای مشاهدة لقاء 
  وا َانَُّكمْ اْعَلمُ وَ »ه اين بزم يار راهی نيست ـی را بـی، كسـه جز عاشقان جمال ازلـبدانيم ك

 «.ُمالُقوُه َو َبشِِّر اْلُمْؤِمنيَن 
آری باالترين امتياز برای انسان عشق به خداست، عشق به حقيقت مرگ است. 
هركسی كه مراتب عشق خود را به كمال رساند، حقيقت عشق به مرگ از جان او سر 

آن زند، زيرا كه وعدگاه لقاء آنجاست. آن چه جانی بود كه وعدة لقاء فراموش كند؟! می
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چه دلی بود ارتياحی كه جز شواهد عشق نتوان يافت، از جای ديگر طلب كند؟! باالترين 
 ز با ـداست، ليكن اين امر جـه خـه مرگ يا عشق بـدولت برای سالك طريق حق، عشق ب

 رسد.صبر و مسارعه به مقام تحقق نمی
نكوهيده  وناپسند  له، عج«ُخِلَق اْلِاْنساُن ِمْن َعَجل  »فرق است ميان عجله و مسارعه. 

بر  وتوده است ساما مسارعه پسنديده و «. َفال َتْسَتْعِجُلونِ »است و از آن نهی شده است 
 آن امر شده است.

امر  عجله، استقبال كاری است نه در وقت خويش. مسارعه، شتافتن به كاری است
ه، سارعشده در اول وقت خويش. نتيجه عجله، وسواس شيطان و شور دل است. نتيجه م

 «.ينَ  اْلُمْؤِمنی ُقُلوبِ ُهَو الَّذی َاْنَزَل السَّكيَنَة ف»تحقق وقار و سكينه در دل و جان است 
 )ص(اكرم ضرت رسولح«. ِاذا جاَء َنْصُراهلِل َو اْلَفْتحُ »چون سورة مباركه نصر نازل شد 

 بر خفرمود: يا جبرئيل اين سورة مباركه از كمال خير عاقبت و نهايت پيروزی ما 
 دهد، اما بايد راه فناء رفت و شربت مرگ بايد چشيد.می

ق ترا حجبرئيل گفت: ای مهتر عالم! آن جهان ترا بهتر از اين جهان است. جوار 
ء ت و بقابهتر از ديدار خلق. مرگ اگرچه ظاهرًا راه فناست، ولی اين فناء طريق بقاس

ه و ل بتافتبود كه از فلك اقبا وسيلة لقاست. آن مهتر عالم از صدف قدرت آمده، آفتابی
 «.ُتونَ نَُّهْم َميِّ ٌت َو اِ ِانََّك َميِّ »ها و زمين بدو آراسته، با اين همه كرامت او را گفتند آسمان

آ كنون بازای مهتر عالم قدم بر سرای آدم نهادی و عالم كون در زير قدم آوردی. ا
 هرةت. فردوسيان عاشق چكه عالم ابد روشن به توست. سعداء در انتظار ديدار توس

ن زيبای توست. آستان حضرت در اشتياق قدم معرفت توست. بی مهر تو ای محبوب م
 كسی را به اين بارگاه، بار نيست.

وَن ِالی َيْحتاجُ  َالّناسُ »حضرات انبياء در عرصة قيامت نيز نيازمند اين سرور كايناتند 
يد، آلهی به شمار حبوبين اماگر كسی خواهد در زمرة «. َشفاَعتی َيْوَم اْلِقياَمِة َحّتی ِاْبراهيَم

 «. اهللُ ُيْحِبْبُكمُ  ِبُعونیُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل َفاتَّ »بايد سر بر خط فرمان او نهد 
 اء ـاير انبيـرفيت امت سـی باالتر از اشـبس )ص(مراتب اشرفيت امت حضرت محمد

دند، سمان فرستاآدادند، اگر قوم عيسی را مائده از  «َمّن و َسْلوی»است. اگر قوم موسی را 
اين ُدرد نوشان ژنده پوش را عشق و محبت دادند. عارفان طريق  )ص(امت محمد

شان ام جان ايككه از جام جمال به « َو َسقاُهْم َربُُّهمْ »را تجّرع شراب شهود  )ص(محمدی
 ريزند، بس.می

 ز ا اـ، امهای تابان، خندة آسمان زيباسته گل ها، خندة چمن، ستارهـبايد دانست ك
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ندانند. های عاشقان جمال ازلی، عارفان است كه هميشه شاد و خرم و خآن زيباتر، دل
ست الرزد، خندان است؛ اين خندة عارف عاشق دلی كه از عشق جمال ازلی به خود می

 خندد. كه به خود می
دلش  ستارة تابانی نديده،كسی كه از گلشن عمر گلی نچيده و در آسمان حياتش 

ة طيبه ور نگشته و فروغ اميد در دل او مشهود نيست. اما وقتی شجراز آتش عشق شعله
های حوادث را بر گردد، و طوفانعشق ريشه كرد، اين شجرة طيبة الهی ديگر خشك نمی

ه گردد، باين گياه آسمانی و الهوتی اثری نيست. تا دل به زيور عشق و تقوی آراسته ن
های های مطمئن همچون جبال با عظمتی هستند كه طوفانقام اطمينان نرسد. دلم

ر حد دحوادث را بر آن اثری نيست. حصول اين عشق و اين اطمينان، بدون تزكيه نفس 
 كمال و تحقق صدق، ممكن نيست.

 وامر صدق، فضيلتی است راسخ در دل انسان كه اقتضای تطابق ظاهر و باطن 
فات صيه او باشد، و فروع صفات حسنه از آن منشعب گردد و اصول توافق سّر و عالن

 ذميمه از آن منتزع گردد.
ين اصدق، اسمی است برای حقيقت شیء وجودًا و حصواًل. خدای تبارك و تعالی 

َدُق َمْن َاصْ »تر مقام واال را از صفت صادقيت خود عنايت فرموده كه اوست از همه صادق

 وضرات انبياء تعالی، ح پس از خدای تبارك و«. ْن َاْصَدُق ِمَن اهلِل قيالً مَ »، «ِمَن اهلِل َحديثًا
 «. ونَ ُم الّصاِدقُ ولِئِك هُ اُ »و « َو َصَدَق اْلُمْرَسُلونَ »اوصياء و اولياء از لحاظ صدق مورد تأييدند 

 ُثمَّ َلْم َيْرتاُبوا َرُسوِلِه  وَ وا ِباهللِ ِانََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَّذيَن آَمنُ »فرمايد: خدای تبارك و تعالی می

 «.ونَ لّصاِدُقاَو جاَهُدوا ِبَاْمواِلِهْم َو َاْنُفِسِهْم فی َسبيِل اهلِل ُاولِئَك ُهُم 

و را خواهی عالمات و رايات وحدانيت خدا و عالئم فردانيت اای سالك، اگر می
چگونه بشناسی، اندكی در نفس خود جوالنی كن، به اصل خلقت خود بنگر كه اول 

متحير، از  رگی صفاتتنهادی تاريك در تي«. َو ِمْن آياِتِه َاْن َخَلَقُكْم ِمْن ُتراب  »بودی 
 ور شد.آسمان اسرار باران انوار باريدن گرفت، خاك عبهر شد، سنگ گوهر شد، ظلمت ن

 يی و ار آـادقان بشمـای سالك، مراتب صدق خود را به كمال رسان تا در رديف ص
رائه ل ظاهر ان مسير، عقل ظاهر بكار نيايد زيرا نتايجی كه در اين راه عقبدان كه در اي

سه ای رود، مانند كادهد، قابل اعتماد نيست. سالكی كه به فرمان عقل ظاهر اين راه میمی
 حركت  وـو و آن سـه اين سـاور است، آواره و سرگردان بـاست كه بر روی آب دريا شن

 .كند، مقصد و مقصودی نداردمی
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قل اگر خواهی مراحل اين طريق را طی نمايی، در دريای عشق محبوب ازلی و ع
ر ش كن. دكلی مستغرق باش. خويشتن را به شعلة ازلی زن، وجود انسانی را تبديل به آت

وِرَك َاْن بُ »اين مقام است كه آتش بر تو و كسانی كه در پيرامون اين آتشند، مبارك است 
 «.ْوَلهاَمْن ِفی الناِر َو َمْن حَ 

كند،  ای سالك! آخر كم از عود نتوان بود. وقتی آتش تمام اجزای عود را تصرف
ر آتش بشود. الهی توفيق ده، اين عود دل و جان خود را بوی خوش نهفته او آشكار می

 عشق تو فدا سازيم.
 ه ابتالءبخوشا بر حال تو ای سالك كه وجود انسانی و انانيت خود را در باختی و 

مغلوب  ا بسوختی. ما هم نقاب از جمال كمال تو برداريم تا روشن شود هستی توعشق م
 ی و متجلات ما در تـر صفـه مظاهـام است كـرديده، در اين مقـرنگی گعالم نيستی و بی

 خواهد بود.
انسان  ای سالك! طاووس بال و پر زيبا دارد، بلبل الحان خوش دارد، طوطی زبان

ها نظارگی یمند است. اما اين همه زيبائی از نوعی زيبايی بهرهدارد، تجمالت دنيا هريك
ستلزم مرا شايد و بس، ولی نظارگی بر جمال شمع ازلی كار آسانی نيست. اين نظارگی 

 يايد.جانبازی و از جان گذشتن است و اين كار جز پروانة ديوانه از دست كسی بر ن
بابی ال قِ َاْوِليائی َتْحَت »د انپروانگان بارگاه حق كه تحت قباب غيرت متواری

زمت نس و مالاشناسم، آنانند كه برای منادمت مجلس ايشان را من می «َيْعِرُفُهْم َغْيری
كام  سانی دراند. امور نفاند. ايشانند كه بر كمند جذباتشان بسته شدهمقام قرب برگزيده

نوز هنی چشانيد. جان ايشان تلخ است زيرا كه معشوق، ايشان را از مشربی ديگر چاش
، و جام وجود است هستند. مقام آنان در خرابات« َاَلْسُت ِبَربُِّكمْ »هم ايشان سرمست بادة 

 ايشان ماالمال شراب شهود است.

هشت، نقل اند. نعمت هشت ببر كاينات خوانده« ُقِل اهلُل ُثمَّ َذْرُهمْ »ايشانند كه آيت 
مرغان آن، «. ُدونَ ْنها ُمْبعَ عَ ولِئَك اُ ْت َلُهْم ِمنَّا اْلُحْسنی ِانَّ الَّذيَن َسَبقَ »محفل ايشان را نشايد 

باز  ند بود؟سر به بازی ندهند و اين مقام را بازی شمارند. باز كجا پروانه ديوانه توا
ت كه صيادی جان شكار است، پروانه ديوانه را با جان چه كار است؟! باز صيادی اس

 برد.صيادی است كه محبوب را تحفه جز جان ن صيد از او جان نبرد، پروانه ديوانه
گردد. جبرئيل و ميكائيل روشن می« َو َلَقْد َكرَّْمنا َبنی آَدمَ »در اينجا معنی باطنيه 

َو َنْحُن ُنَسبُِّح »كردند صيادان عالم ملكوت بودند و مرغان تقديس و تنزيه شكار می
صفات جمال و جالل رسيد، بال و پر چون شكار حقيقی به «. ِبَحْمِدَك َو ُنَقدُِّس َلكَ 
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بگذاشتند و دست از صيد و صيادی بركشيدند. با ايشان گفتند ما صيادی را در دام 
ايم. آنان با خود گفتند اين آدمی كه چنين ايم و بدين دام آوردهدر ازل صيد كرده« ُيِحبُُّهمْ »

كند كه ما ندانيم ری میربايد، كاكند و گوی دعوی به چوگان معنا میانگيز میكار حيرت
 كند كه ما نتوانيم، كمر خدمت بر ميان جان بستند.و شكاری می

د، فضای در كايناتش برای صيد فرستادن« ِاْرِجعی»چون نفس مطمئنه را به صيادی 
ت هفت اقليم را بگشت، صيدی كه مخلب او را شايد نيافت. روی به فضای هشت بهش

و اع ازلی ه دل او را شايد نيافت. جاذبة الوهيت شمنهاد، از همه جا گذر كرد، صيدی ك
انه نم. پرومرا به سوی خود خواند كه ای پروانه ديوانه، صيدی كه شايسته مخلب تو بَود 

 ديوانه خود را فدای آتش عشق محبوب خود نمود. آری چون پروانه ترك جان خود
 اهلِل وا فی َسبيلِ َن ُقِتلُ َبنَّ الَّذيَو ال َتْحسَ »گيرد، شمعش به صد هزاران لطف او را در برگيرد 

 «.َاْمواتًا َبْل َاْحياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن

 
ستتر مهرگاه خداوند متعال به ذات تجلی كند، افعال و صفات و ذات خلق در آن 

 ذات به شود، بيشتر فنای ذات منظور است و سالك در فنایگردد. وقتی از فناء بحث می
صل كمال مطلوب رسيده و از قيد اسارت نفس آزاد شده است. كمال بندگی آنگاه حا

مًا، دون، علشود كه اين فناء پيش آيد و در اين باب، فناء عنوانی است برای اضمحالل ما
 جحدًا و حقًا.

ای هايی هستند هستی نما، اول برعدم كشف اين كه ممكنات وجود ظلی دارند و
پس به و او از طريق علم به اين حقيقت رسد و بعد حااًل و سسالك علمًا حاصل شود 

 تبة دومكند. در مرتبة اول شك و ترديدی دارد، ولی در مرشهود اين حقيقت را درك می
و  ت نمودهگردد. در اين مقام است كه او نفی وجود از ممكناشك و ترديد از او زايل می
نی انند كساحال او نسبت به ماسوی اهلل مگردد. در اين مرتبه جاحد وجود واقعی آنها می
ز فنای ادانند كه سراب است. در مرتبة سوم بعد نمايند و میباشد كه مشاهدة سراب می

ا. ی خود رموجودات در نظر سالك علمًا و حااًل، معاينه كند فنای ماسوی اهلل حتی فنا
 ت.مرتبة اول، علمی و مرتبة دوم، جحدی و مرتبة سوم، فنای حقيقی اس

ر ددر درجة اول، فناء عبارت  است از فنای معرفت در معروف، و فنای عيان 
 معاين، و فنای طلب در شهود وجود.



  330                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

ه كمعروف سالك، حق تعالی است و فنای معرفت در معروف، عبارت است از اين 
ست و اسالك از طريق علم بداند معرفتی كه او واجد شده از افاضات و عنايات الهی 

الی ودی او در كسب علم و فضيلت و معارف الهی، موهبتی است از حق تعاستعداد وج
بارت عرسيد. فنای عيان در معاَين، كرد، به اين معرفت نمیو اگر حضرتش افاضه نمی

اهده است از اين كه سالك واقف گردد اين كه به عيان، معاين را كه در ممكنات مش
يابد و واند ببيند، حْق حق را در میتكند، ديدة سالك نيست. حق را جز حْق نمیمی

 قرار گرفته است.« َفبی َيْبُصرُ »باطل، باطل را و او مصداق 
 ك حال ه در اين مقام برای سالـارت است از اين كـفنای طلب در شهود وجود، عب

 گردد.طلب باقی نماند، زيرا طلب با مشاهدة مطلوب از سالك سلب می
رفت و فنای شهود در مورد طلب و در مورد مع در درجة دوم، فناء عبارت است از

ت و با در مورد عيان. يعنی با اسقاط طلب، شهود طلب و با اسقاط معرفت، شهود معرف
 گردد.اسقاط عيان، شهود عيان فانی می

ن ست. و ايدر درجة سوم، فناء عبارت است از شهود فناء كه اين فناء، كمال فناء ا
الك بقاء، ناظر برق عين و راكب بحر جمع باشد. سوقتی است كه عارف، سالك سبيل 

اظر ين يا نراه بقاء يعنی در راه ابدی است و از موت به هستی رسيده است. ناظر برق يق
سوار  برق عين، يعنی كمال برخورداری او از تجليات ذاتی است. راكب بحر جمع يعنی

 ای است كه در بحر جمع شناور است.در سفينه

يمان و ن كه ايمان و معرفتشان به حق, در حد كمال است. اين اطوبی به حال آنا
جداد باء و امعرفت را مراتبی است. ايمان و معرفت برخی افراد به حق از روی تقليد به آ

ساس اعضی بر و اّتباع از علماء بدون اطالع از ادله نّيره عقليه است. معرفت و عرفان ب
ص ان ُخلّ ای در مقام شهودند، آنست. اما عدهحجج نيرة عقليه و براهين ساطعة قطعيه ا

ق نور حاند، قلبشان مطمئن از معرفت خدای يگانه است و به ديدة مؤمنين و اهل يقين
 «.َاهلُل ُنوُر السَّمواِت َو اْلَاْرضِ »نگرند ها و زمين را میآسمان

  دهـشصرف آنان كه ايمان و توحيدشان در مقام فناء فی اهلل است، از كل ماسوی من
راقات از حتی به هويت خود نيز متوجه نيستند، مگر به اعتبار درك كل آن لمعات و اش 

 حق تعالی.
در نزد ارباب عرفان و معرفت، مراد از فناء فی اهلل، فانی و معدوم شدن ذات عارف 
از نفس االمر نيست، بلكه مراد مقصور كردن نظر است به مشاهدة عظمت كبريای 

گردد كه در حال ارز آن در احوال حضرت مولی الموالی مشاهده میخداوندی. نمونة ب
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نماز، پيكان دردناكی را از پای مبارك ايشان خارج كردند و آن بزرگوار متوجه نگرديدند! 
يا غش و مدهوشی آن بزرگوار در موقع مناجات، البته نه غش ظاهری كه تغيری 

و محو گشتن در ذات احديت، كه  جسمانی است، بلكه انصراف و انقطاع از تمام ماسوی
در معنا كمال هشياری است. اين است معنای فناء فی اهلل، نه آنچه را كه بی خبران از 

 اند.عرفان و جماعتی از متصوفه تصور و توهم كرده
 

 
ت در انس نخيس«. عانِ دَ ِع ِاذا َوِاذا َسَأَلَك ِعبادی َعّنی َفِاّنی َقريٌب ُاجيُب َدْعَوَة الدا»

او  دخيل است. سخنيت نيست، انس نيست. هركه را مراتب سنخيت باالتر، مراتب انس
ای م با خدسازد. اگر بخواهيباالتر. صالح را با طالح سنخيتی نيست، عالم با جاهل نمی

 .خويش بيشتر مأنوس شويم، بايد به واسطه تقوی بر مراتب سنخيت خود بيفزائيم
ينرو در اهستند و حق هم دارند كه با خدا مأنوس نشوند، از ای منكر اين انس عده

. آری آيند كه بين خالق و خلق سنخيتی نيست تا انس حاصل شودصدد انكار انس بر می
باط كالبد مادی را با خدای متعال سنخيتی نيست، لكن قلب پاك با خدای خويش ارت

 معنوی و روحانی دارد. 
قلب مؤمن عرش معالی من است. در حقيقت فرمايد: خدای تبارك و تعالی می

 وا كند. تواند عرش معالی خداين باالترين مقامی است كه هركس با توبه دل خود را می
ادله  ز اقامهاام. اين دو كالم آسمانی ما را های شكستهفرمايد: من در دلنيز حق تعالی می

 كند.نياز میو براهين نسبت به انس با خدا بی

و نيز  «اْلُقُلوبُ  ْطَمِئنُّ َاال ِبِذْكِر اهلِل تَ »فرمايد ك وتعالی در قرآن مجيد میخداوند تبار
ن انس لمة طيبه بدوكن و صعود آيا تحقق اين اطمينا« ِاَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِّبُ »فرمايد می

ر و سرو«: ةِ ُقرَُّة َعْينی ِفی الصَّلو»فرمايد می )ص(پذير است؟! حضرت رسول اكرمامكان
يابد؟! نشاط من در نماز است. اين چه سرور و نشاطی است كه بدون انس تحقق می

تر سفرمايد: سوگند به خدا فرزند ابوطالب به مرگ مأنومی )ع(حضرت امير المؤمنين
 است از طفل به پستان مادر. حصول اين انس بدون عشق ممكن نيست.

 انس را درجات و مراتبی است:
 الء ذكر،س، انس به شواهد است با استحالِء ذكر و تغّذی سماع. استحدرجة اول ان

 گردد، و اين وقتی است كهكند، كامش شيرين میيعنی سالك وقتی خدا را ياد می
 خداوند شيرينی انس را به او چشانيده باشد.
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ست. اخوانيم: الهی حركت به سوی تو از راه قلب چه مطبوع در دعای عارفين می
 كه موجب ياد توست چه شيرين است، شراب قرب تو چه گواراست.الهاماتی 

كه  سماع را دو معنی است: يكی استماع آواز خوش كه با كالم الهی توأم شود
ه صفای عروجی در دل پديد آيد. ديگری عروج دل به استماع آوازها و نواهای باطنی ك

 تديان ان. مبـدومی به منتهي رساند. اولی اختصاص به مبتديان دارد،جان را به حد اعلی می
 كنند، منتهيان واصل از دومی.از اولی تغذيه می

غذی توقوف به اشارات، آگاهی از لطايف و اخبار و الهامات و استحالء ذكر و 
مال كرساند. اما چون هنوز به سماع، سالك را به عالم قلب كه عرش رحمان است، می

عا اند به اين در اين موارد بزرگان فرمودهنرسيده ممكن است حيرتی او را دست دهد. د
 «.َالّلُهمَّ َاْسَئُلَك َشْوقًا ِالی ِلقاِئكَ »متوسل شويد 

الهی  رسد و با انواردرجه دوم انس وقتی است كه سالك به مقام كشف و شهود می
ر د از نظرسد. در اين مقام نبايگردد و مراتب انس او به خدا به حد اعلی میمأنوس می

وده اشت وقتی كه سالك از واردات كسب معرفت كند و بر مراتب معرفت او افزدور د
ورطة  نظر شده، عشق الهی راهنمای او گردد كه بهتر اين است كه سالك بیشود، اولی

 هالكت نيفتد.

. درجة سوم انس، اضمحالل آثار نفسانی است به منظور مشاهدة انوار ربانی
ه ها و عاليق، تصورات و تخيالت است بن هویاضمحالل آثار نفسانی، از دست داد

به  ماند. اوواسطة تجلی ذاتی حق. در اين تجلی اثری از آثار انانيت در سالك باقی نمی
 «.َاْلَفْقُر َفْخری»فرموده  )ص(رسد، فقری كه حضرت رسول اكرممقام فقر می

 مقاماز نظر عارفان، فقر فنای نفس، سلب انانيت، سقوط هستی موهوم است. 
، گدايان باطنی اين فقيران و گدايان در پيشگاه الهی بسی باالتر است. اين فقيران و

ايان، نيازی است. اين گدها بیهای الهی هستند كه يكی از آن گنجينهصاحبان گنجينه
نيا آورند. پابند داند و سر به خرمن دنيا و عقبی فرود نمیديده از هر دو عالم دوخته

ار ست نه دد كه اين دنيا، دنيای غرور است نه جايگاه سرور، دار فرار ادانننيستند می
ل دا روزی قرار. بسی فريبنده است هركه را بنوازد پس از اندكی او را بگدازد. هركه ر

 ای فّتان است.بيفروزد، بعد از اندكی در آتش هالكت بسوزاند، دنيا معشوقه
ر خدا در سويدای دل تو به وجود به آن عارف واالمقام گفتند به چه علت آن نو

آمد؟ تاج شاهی را از سر بنهادی، لباس سلطانی از تن بركشيدی با مرّقع درويشی ملبس 
شدی؟ گفت آری، روزی در تخت سلطنت نشسته و بر چهار بالش حشمت تكيه زده، 
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ها ديدم كه مونس نه، ای در پيش نهادند. به آن نگريستم، خويشتن را روی خاكآئينه
ی دور ديدم كه زاد نه، زندانی تافته ديدم كه مرا طاقت نه، قاضی عدل ديدم مرا راه

 حجت نه!
 واب ـ! خای دركشند، از قاف تا قاف بگيردوشهـه اگر گناهانت را به گـای مردی ك

 نداشتم، جزچه فرمود: سوگند به خدا قدمی بر« َاْو َاْدنی»غفلت تا كی؟ بنگر آن صاحب 
ای در دهان مهيش از مرگ باز آن قدم را به زمين خواهم نهاد؟ هيچ لقآن كه پنداشتم آيا پ

 نگذاشتم مگر اين كه پنداشتم آيا پيش از مرگ آن را فرو خواهم برد؟!
ی با تو الهی در جايی كه آن اشرف كائنات چنين گويد، ما در قبال اين همه معاص

ا ده كه م باز است، توفيقچه گوئيم؟! اما ای پروردگار مهربان، درهای رحمت تو هرآنی 
ا را مرما كه فبه مقام توبه برآئيم. الهی ترا به جان حبيبت به همة ما توبه نصوح عنايت 

 هيچ عذری نيست.
ايت كه از ست به باد عناشارت ا «ُهَو الَّذی َاْرَسَل الرِّياَح ُبْشرًا َبْيَن َيَدْی َرْحَمِتهِ »

روبد و چهار در به خاشاك و كدورات را میوزد و به شرط توبه، همة َمَهّب كرامت می
 گشايد:روی ايشان می

نودی باب احسان، باب نعمت، باب اطاعت، باب محبت؛ اما انسان غافل از راه ك
خدای « ضايا َسريَع الرِّ »بندد. یمها را به روی خود و اين باب« ِانَّ اْلِاْنساَن ِلَربِِّه َلَكُنودٌ »آيد می

 آمرزد.می گشايد و او راط توبه و انابه، باز آن درها را به روی او میتبارك و تعالی به شر
رف است حيك « ُهوَ »، «ُاجاجٌ  ُهَو الَّذی َمَرَج اْلَبْحَرْيِن هذا َعْذٌب ُفراٌت َو هذا ِمْلحٌ »

بر  نه اسم است و نه صفت، اشارت است« ُهَو»و فرد، اشارت است بر خدای يگانه. 
« واو»است و « ها»در اصل « ُهَو»اسم است و هم صفت. آن  خدای يگانه كه هم دارای

ارت اش« راتٌ َعْذٌب فُ «. »هوما»گوييم نه می« ُهما»قرارگاه نفس، چنان كه در مقام تثنيه 
« جٌ ٌح ُاجاِملْ »است فرا دل دوستان كه به نور عشق منور و به زيور ايمان آراسته است. 

و  عاصی تاريك گشته است. خدای تباركاشارت است فرا دل بيگانگان كه از كثرت م
كه را د، و هرتعالی هركه را خواهد تاج اعزاز بر سر نهد، او را بر بساط راز خود راه ده

نی سالكي« َعْذٌب ُفراتٌ »خواهد داغ خسار بر پيشانی نهد، او را از ساحت قربش براند. 
 هستند كه مراتب صدق ايشان به كمال رسيده است.

شكنی. گاه غفلت بيدار باش. گاه چون شير هرچه آيدت می ای غافل! از خواب
 چون گرگ هرچه بينی همی دری.گاه چون كبك بر كوهسار مراد همی پری. گاه چون

 آهو در مرغزار آرزو همی چری. معلوم است كه ترا از حيات طيبه خبری نيست.
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ت و خدا را دوستانی است كه امروز در زندگانی ذكر و مهرند، فردا در معاين
اه بر درگ زی شدند. َعَلم سعادت و رايت اقبالنيامشاهدت. ايشانند كه مقبول درگاه بی

شان سينه ايشان نصب كردند و مفاتيح كنوز عبادات و خزائن طاعات به كف كفاف اي
ند مان باشنهادند. حائطی از عصمت به دور ايشان كشيدند تا از آفات لشكر عاصيان در ا

م عالی نعتات اقدس ايشان راه نيابد. ايشانند كه خدای تبارك و و صولت شياطين به ساح
 باطنی خود را شامل حال ايشان گردانيده است.

 اين راه را سه منزل است: 
 اول ـ نمايش 

 دوم ـ روش
 سوم ـ كشش 

ُكْم َقْد َخَلقَ  وَ »ن است روش اي «.َسُيريُكْم آياِتِه َفَتْعِرُفوَنها»نمايش آن است كه فرمود 
 َم َمَلُكوتَ ِاْبراهي ُنری»نمايش، به خليل خدا گفت . «َدنا َفَتَدّلی»، كشش اين است «وارًاَاطْ 

، حضرت كشش«. ينِ ِانَّ َمِعَی َرّبی َسَيْهد»روش، موسی را گفت «. السَّمواِت َواْلَاْرضِ 
 «.َاْسری ِبَعْبِدهِ »را گفت  )ص(رسول اكرم

اند. اگر ان و اهريمنان در كمينای سالك! متكی به خود مباش و بدان كه راهزن
نيست،  عمری با اتكاء به خود روی، به جايی نرسی. بدان كه سعادت ابدی معلول رفاه

 اند و در پيش ویهای محبت آراستهرنج و مشقت بايد. و بدان بوستان معرفت را به گل
ار اچميدان محنت و حيرت نهادند. اگر خواهند كسی را به بوستان معرفت رسانند، ن
نهند،  است كه از ميدان حيرت بگذرد. در اين ميدان حيرت، سر او را به چوگان بليت

تند سپس او را به بوستان معرفت راه دهند. بنگر در حال حضرت موسی كه چون خواس
 به كوی او را لباس نبوت بپوشانند، وی را در خم چوگان بليت نهادند تا تصفيه شد و

 توحيد رسيد.
ز خود اا رسيد، از خود برسيد. ای سالكين طريق حق، بايد اول باران كه به دري

 رسيد، تا به مولی رسيد.

 
های غيبی كه خدا بر انسان كرامت فرموده, دعاست. دعا سالح يكی از گنجينه

ها دعاست. دعا دل مؤمن است، اگر با شرايط باشد آن شود كه دل خواهد. باالترين حربه
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دهد. مراتب تقرب انسان در پيشگاه الهی به وسيله دعاست، خدا اتصال می انسان را به
 دعا تكلم با خداست.

فتن ردعا كليد عطايا و موجب تقرب الی اهلل و سبب حيات طيبه روح است. دعا 
توح فبه بارگاه الهی و ارتباط دل با خداست. دعا كوبيدن باب رحمت الهی و موجب 

 نور و ضياء سّر است.خيرات و بركات و شرح صدر و 
دعا موجب افزايش مراتب عشق و محبت انسان به خداست. دعا موجب رسوخ 

 محبت و عشق خدا بر دل است. دعا ُمَنزِّه نفس از آثار سوء شواغل است.
 ای سالك طريق وصال، ای مسافر كعبة وصال قبل از حركت، زاد و توشة خود

دعا  ا شعار عاشقان قبلة جمال است.فراهم كن، توشة سالكان كعبة وصال دعاست. دع
بب دثار عارفان كعبة جالل است. دعا معراج نفس ناطقه به اوج وحدت است. دعا س

 ملكوت عزت است.
ام خّلت دعا مرقات رسيدن به مقام واليت است. دعا َرْفَرف اعتدال انسان به مق

 تواند بههد میاست. آری راه باز بوده و منحصر به عده معدود نيست، اگر انسان بخوا
 ر همگانمقام خلت و واليت رسد. تكليف مااليطاقی نبوده و راه نيل به كعبة جانان ب

 اند.نموده گشوده است. بزرگان مشعل فروزان فرا راه نهاده و اين راه را روشن و هموار

دام خواهی بدانی كه اسم اعظم خدا ككنی و میای آن كه از اسم اعظم سؤال می
 اسمآن  ردی،ـق گـا باشی، مطيع و منقاد فرمان حـاگر در مقام سلم و رضاست، تو خود 

 اعظم توئی! اما حيف!
الم دعا دست يافتن به كنوز دفائن و علوم غيبی و تصرف در طبايع است. چه ع
اگر  ملكوت محيط بر عالم ناسوت است، و عالم ناسوت محاط در عالم ملكوت. به خدا

نيست. آن  ای تعجبج« َو ِاذا َتُقوُل ِلَشْیء  ُكْن َفَيُكونُ » دل خود را عرش معالی خدا كنی
د، ت درآينودايعی كه خدا در سينة انسان نهاده اگر شكوفا شوند، از قوه به مقام فعلي

 كارهای خدايی كنند.
است. دعا « ُلوِبِهمْ َانَـا ِعْنَد اْلُمْنَكِسَرِة قُ »دعا موجب شكستگی قلب و سبب تحقق نور 

سبت ش مراتب دل شكستگی است و مقام قربيت هركسی در پيشگاه الهی به نسبب افزاي
 است. انكسار دل اوست. آری پربهاترين، گرانبهاترين كاالی بازار هستی، دل شكسته

ب خود ای سالكين طريق حق به وسيله دعا مشام ارواح خود را معطر سازيد و قلو
ه انيد كد و بدينبه محفل انس كشا ئيد نفوس خود رارا به رياض قدس ارسال داريد. بيا

 سعادت دنيا و عقبی در پيروی از كالم بزرگان است.



  336                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

اين  ای سالك بكوش خود را دريا كن. باش ای سالك تا اين قطره به دريا رسد،
ه الهی ر پيشگادكاال به خريار رسد، ابر بّر گريان شود، گل قبول شادان گردد، مقبوليت تو 

 به حد اعلی رسد. 
سان سودی شرط مهم تأثير ادعيه و اوراد و اذكار، طهارت است. صرف لقلقه لالبته 

دون بندهد، بلكه موجب قساوت و تبّعد است. دعا بايد توأم با طهارت باشد. دعای 
طهارت، مانند قلب بی حضور است، و قلب بی حضور چراغ بی نور است. قلب بی 

ت او نند آن كور است كه در دسحضور، از حقايق به دور است. َمَثل قلب بی نور ما
 مشعل فروزان است.

ی هاست. اين طهارت با مطهرات ظاهرطهارت، شستشوی درون از ادناس و پليدی
كه  ممكن نيست، زيرا مطهرات ظاهری، ظواهر را پاك كند. مطهرات باطنی الزم است

 ها را از دل بزدايد.ها و آلودگیاين ادناس و پليدی
عنايات  اطنی، توبه و مراقبه است. اگر خواهی كه اين همهاز جمله مطهرات مهم ب

ز الی ترا كو مقامات نصيب تو شود، خود را تطهير كن و به مقام توبة نصوح برآی تا به 
 َغْيَر  َحَرَم اهللِ ُتْسِكْن َاْلَقْلُب َحَرُم اهلِل َو ال»ادناس تطهير نمايد. مراقب دل خود باش كه 

 ر راب ديداشخدا را فراموش مكن و در تزكيه نفس بكوش تا از  پاسبان حرم دل شو،« اهللِ 
 ساقی سرمست گردی.

يوست، جات و نجاح پروزی و نبه پي« َقْد َاْفَلَح َمْن َتَزّكی َو َذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصّلی»
« ّكیَتَز»های الهی را در خود به مقام تحقق درآورد. كسی كه نور معانی اين توصيه

ل. دری و زبان شهادت است بر زبان ظاه« َو َذَكَر اْسَم َربِّهِ »ميان جان تصديق است از 
 عمل است به اركان، اعمال ظاهری و باطنی باالخص نماز.« َفَصّلی»

 ، خطيب نماز معظم اعمال و بهينة احوال است؛ ميدان خدمتكاران، بوستان صديقان
ده را نورش منور كند، بنقربت، شفيع زلت، وكيل حضرت, متقاضی رحمت. سينه را به  

هی َعِن وَة َتنْ ِانَّ الصَّل»به عطر عبادت معطر گرداند و از دل فحشاء و منكر را بزدايد 
ض ل كند و فراييع آن عمالبته اين وقتی است كه به تمام شرايط و شرا«. اْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكِر

ه ت پاكيزهور از نجاساو سنن و آداب آن را بر وفق فرمان تمام نمايد. تن را به آب ط
دل به  گرداند و دل را به صيانت و آب طهور معنوی از جنابت نفس خالی دارد، و روی

 او نمايد.
نوازی ای خداوند كريم و مهربان, نوازندة بندگان، يگانه در نام و نشان، به بنده
ب چه معروف، به مهربانی موصوف، نوازندة ضعيفان. شنوندة دعای نيازمندان. الهی هر ش
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خوش است آن ساعت كه هنگام راز و نياز عاشقان بود. آن ساعت كه نسيم صبای مهر 
َوالصُّْبِح ِاذا »كند بر دل مشتاقان وزد. آن ساعت كه خدای تبارك و تعالی سوگند ياد می

شراب وصال بر عاشقان خود « َو ُهَو َمَعُكمْ »و در خلوت « َو َنْحُن َاْقَربُ »، بر بساط «َتَنفَّسَ 
فرمايد: ای دهد، تعهد شفای مريضان كند، به كمند لطف رميدگان را به درگاه كشد و می

بندگان من، اگر طاعت كنيد قبول بر من. اگر سؤال كنيد، عطا بر من. اگر توبه كنيد عفو 
بر من. آب در جوی من، راحتی در كوی من، طرب در طلب من، انس با وصال من، 

 شادی به ديدار من.
ما »كند آميز. سؤال میت لطفتهديدی اس« َها اْلِاْنساُن ما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكريمِ يا َايُّ »

 چه چيز وادارت نمود؟ چه چيز ترا فريفت كه مرتكب معاصی شدی؟ ضمن« َغرَّكَ 
َك ِبَربِّ »كنی و و سؤال میتيا َاْرَحَم الّراِحميَن «! ِبَربَِّك اْلَكريمِ »كند سؤال تلقين جواب می

 «.كَ َغرَّنی َكَرمُ »دهی تا در قبال سؤال تو بگويد ياد بنده می را« َكريمِ الْ 
 و.تای نزهت قلوب فقرا، ای َسْلَوت صدور انبياء. قلوب عاشقان تشنة وصال 

هار های شب خيزان در اشتياق مشاهدة جمال تو. آری شب، بوستان دوستان است، بدل
ياز و ناست، نصف الليل هنگام راز و  عارفان است. مرغزار محبان است، خلوت عاشقان

 حضرت موسی گفت: الهی ميدان مواصلت كجاست، كجا ترامناجات دلباختگان است. 
 يابم، كجا ترا جويم؟ اين فرمان آمد: در خلوت.

ترين حالت خلوت و نيايش، برقرار كردن رابطه ميان انسان و خداست با عالی
همه  يدها ازی عقالنی و وجدانی و آرزوها و امروانی. در اين حالت همة قوا و استعدادها

و ابد  سطوح موجوديت انسان خارج شده، بی اختيار مانند تابلويی زير دست نقاش ازل
 گيرد.قرار می

ی، ترين ارادة روحاندر نيايش همة قوا و استعدادهای انسانی و الهی با تحريك قوی
شود جهان ين هنگام است كه روشن میبرد. در ابسيج شده تا منطقه جاذبة ربوبی باال می

نهايت. در صورت هستی رصدگاهی است برای مشاهده جمال ازلی و نظارة كمال بی
حساس اشنويم و مشيت او را بينيم و صدای او را میتحقق اين شرايط الهی، او را می

را او  ها و رياحين كویچشيم، گلكنيم و طعم مناجات و نيايش و راز و نياز را میمی
 م حركاتگوييم: الهی، در جهان تماگيرد و میمان جز سراغ او را نمیبوييم، انديشهمی

 جزيی و كلی و هرآنچه ظاهرًا مورد عالقه ماست، جز اين نيست كه وصال تو را
 خواهيم.می

 



  338                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

دهد. اقتضای سالك به اقتضای وقوف در هر مقامی حاالتی مختلف به او دست می
 رور و حزن است، اقتضای مقامی سرور. در مقامی شاد است، در مقامی غمگين. سمقامی 

 ست.فرح دو لفظ مترادف هستند و از هر دو برای امر دنيا و آخرت استفاده شده ا
ت التذاذا وسرور عنوانی است برای ابتهاج و ارتياح كامل. َفَرح بيشتر در تمتعات 

يشتر در ، و سرور ب«واَيْفَرحُ  َو ِبَرْحَمِتِه َفِبذِلَك َفلْ ُقْل ِبَفْضِل اهللِ »دنيوی استعمال شده 
 .ز فرح استو صفای سرور بيشتر ا« َو َلّقاُهْم َنْضَرًة َو ُسُرورًا»های اخروی بهجت

حزون مآيد كه شخص در تمتعتات و التذاذات دنيوی كه بايد حقًا مواردی پيش می
رح ختيار فهمه مشتبه گرديده است. اين ا كند و اين دو بهباشد، اظهار شادی و نشاط می

د، خود آي به به جای حزن، از جهت غفلتی است كه او را فرا گرفته و اگر او در اين فرح
 آنًا فرح او به حزن مبدل گردد.

 طلوب مميان سرور و شادمانی قلوب، تفاوت مافوق تصور است. زيرا نه خواسته و 
ب در هر قلبی حزن و سروری دارد؛ حزن قل قلوب يكسان است و نه حزن و سرور آنان.

راتب ماثر بعد اوست از مطلوب خود، و سرور آن در قرب و نزديكی به محبوبش. هرچه 
 تر.اين بعد و قرب بيشتر، حزن و سرور او افزون

از  وجد و سرور كوته فكران در ارتباط با صاحبان جاه و مقام ظاهری و تلذذ
ان ما صاحباامعقول و نكوهيده مقبوليت عام يافته است. ظواهر است؛ متأسفانه اين روش ن

وأم توری كه مراقبه بر احوال و تحليه به صفات كمال از آن بركنارند. زيرا هر لذت و سر
ست. آن ابا لذات معنوی نبوده و موجب اتصال قلبی به مبدأ اعلی نگردد، لذت حيوانی 

وی و اخروی آورد، سرور شادی و سروری كه در پی خود هزاران حزن و مالل دني
 حقيقی نيست.

در  وجد و سرور حقيقی در ارتباط با خالق متعال است. آن دل خوش است كه او
ل ن و حصوعمل به فرمان مقربين الهی نيز سبب ايجاد ارتباط معنوی با آنا آن دل است.

ت، وجد و سرور باطنی است. آری در عمل به رضای حق، وجد و سرور الهی نهفته اس
 كسی كه صفای معنوی ندارد، درك آن نكند. اما

م را بنابراين تشخيص خير از شر، بابی از ابواب حكمت و معرفت است و اين عل
وب به هركسی ندهند. آنچه موجب سير انسان در مراتب صعودی شده و او را به محب
ارد. دازلی رساند، خير است و سرور آفرين، و برای هر مرتبه از وصال، خيری وجود 

 .ور باشدولی آنچه آدمی را از مطلوب حقيقی باز دارد، شر است ولو ظاهرًا نشاط و سر
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ه عدم كوقتی مراتب معنوی عارف به كمال رسد، تمايل او صرفًا به مطلوبی گردد 
وصالش حزن آورد، لكن حزن و اندوهی كه موجب دل شكستگی است و تقرب به هر 

ين كه موجد دل شكستگی است. عجبا! ا مرحله از وصالش سرور آورد، ولی آن سروری
دل  چه عالمی، چه تمايل و چه مطلوبی است كه هم بعديت و هم قربتش موجب انكسار

 ت.های اليتناهی اساست، و حصول هر مرتبه از سرور آن، نمايندة سرورها و نشاط
سط برساند كه در قبض و سالك واقعی در سايه تزكيه نفس خود را به مقامی می

امخ شای را به كمال مطلوب و مقام ود. چه وقتی خداوند متعال بخواهد بندهواقع ش
 «.َجُعونَ َلْيِه ُترْ ُسُط َو اِ َواهلُل َيْقِبُض َو َيبْ »دهد انسانيت برساند، او را در قبض و بسط سير می

سالك به هنگام مطالعه اعمال خود و توجه به عيوب خويش، خجل و محزون 
نمايد، بدين جهت بدان قبض اطالق ايف را جستجو میگردد و تكاليف و وظمی
جام شود. ولی در بسط كه مقام اعطاء فيض الهی برای افناء نفس است, پس از انمی

گيرد و سر وظيفه به رضای حق، موفق به انبساط و سرور و عروج روحی شده اوج می
 ايستد.كون و مكان می

 سرور را سه درجه است:
ز اكند: اول حزن حاصل ست. اين سرور سه حزن را برطرف میدرجة اول، سرور ذوق ا

 خوف انقطاع. دوم حزن حاصل از ظلمت جهل. سوم حزن حاصل از وحشت تفرق.
ا ردرجه دوم، سرور شهود است. اين سرور، حجاب علم را مرتفع و رّق تكليف 

 كند.منقطع، و اختيار را از سالك نفی می
 ح و و روـت را از سالك محـرور، وحشـن سرور اجابت است. ايـوم، سـة سـدرج

 كند.سالك را شاد و او را به باب مشاهده نزديك می 
و دولت  سالك مادامی كه به ذوق نرسد، خوفی در دل دارد كه مبادا به مقصد نرسد

 گردد كه سالك به تهذيب و تزكيه نفسوصال بدو روی ننمايد. وجود خوف سبب می
 ذايل كند. خوف مأموری است كه پيوسته مراقب حالپردازد، كسب فضايل و طرد ر

م سالك است تا او از طريق صواب منحرف نگردد. وقتی خوف مأموريت خود را انجا
دهد. وقتی سرور ذوق حاصل شد، حزن ناشی از خوف داد، جای خود را به ذوق می

 سازد.انقطاع و ظلمت جهل و وحشت تفرق را مرتفع می
ل شهود رافع حجاب علم است. علم گرچه وسيلة كما چنان كه اشاره شد، سرور

 ترين و شديدترينحجاب علم از سختاست ولی در نهايات برای سالك حجابی است. 
 د.تواند اين مانع را از پيش پای سالك بردارموانع و حجب است و تنها شهود می
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ل كه يابايد بدانيم هيچ چيز برای حقايق حجاب نتواند بود مگر پردة پندار و خ
 ت طبيعت. اطالع بر حقايق قرآن بدون ترقی روح انسان از نشئاسازدحقايق را مخفی می

ان پذير نيست. انسو وهم و خيال و سپس از آنجا طيران به مقام شامخ عقل الهی، امكان
لم او عن مقام آكند نه علم خود را، در فيه را مشاهده میكامل در فنای ذاتی، آثار ُمْفنٌی

 لم خدا نيست.جدا از ع
لم عوقتی سالك به شهود رسيد، نور مشاهده حجاب علم را مرتفع سازد و مقام 

  ود علم.گردد و در ثانی از خنزد او محقر گردد. مرتبة اول از آفت عجب علم راحت می
است  خالصی او از آفت علم وقتی است كه بفهمد علم وسيله است نه مقصد، چراغ راه

 اند.لم را مقصد و غايت اتخاذ كردهنه منزل، ولی غالبًا ع

«  َاْكَبرٌ ُم ِحجابٌ َاْلِعلْ »اند اگر سالك بدون علم راه رود، به ضاللت افتد. اين كه گفته
دهد و  وقتی است كه سالك علم را مقصد پندارد و آن را وسيله مقاصد سوء خويش قرار

قصد مكبر است كه بدايات را بر نهايات حمل كند. به عبارت ديگر، علم وقتی حجاب ا
ه كاتخاذ شود و وسيله مقاصدی باشد كه موجب تقويت نفس گردد. و نيز وقتی است 

يان علم، ع گاه سالك بايد شهود باشد نهسالك در نهايت بدان تكيه كند، در نهايات تكيه
 باشد نه خبر.

 يكی ديگر از آثار سرور شهود، سلب اختيار از سالك است. هركه را شرايط
بل مالك بيشتر، او را برخورداری از وجود بيشتر. مملوك كسی است كه در مقامملوكيت 

سالك  ازلی اختياری نداشته باشد و او در اين صورت مجبور است نه مختار. ولی اگر
نجر به قبل از ورود به مقام شهود، طريق جبر اختيار كند راه خالف پيش گرفته كه م

وك عالوه بر اين كه سالك را در راه سلضاللت و گمراهی است. اين عقيده و نظر 
 شود كه او از ترقی و تعالی بازماند.متوقف خواهد كرد، سبب می

 و اختيار خالف گمان برخی، مملوك در انجام امر مالك مختار نيست، زيرا اگر ا بر
، نبايد داشت مملوك نبود. كسانی كه هنوز راهی طی نكرده و مملوك نيستنددر ترك می 

 دگی زنند.دم از بن
ز ا رود، اختيار هم كه طور كه سالك رو به كمال میدر طی مقامات سلوك همان

و  براز مناشود. اظهار وجود، مستلزم لوازم اقتدار و تشخص است بالتبع از او گرفته می
 رو سالكماست. سالك تا از من و ما نگذشته هنوز هستی اعتباری او باقی است، از اين

 ما و هستی اعتباری، سلب اراده و اختيار را طالب است. برای فرار از من و
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به ما  الهی! غشاوه غفلت را از بصر بصيرت ما بگشای، و هرچيز را چنان كه هست
. رده منهبنمای. نيستی را به ما در صورت هستی جلوه مده و نيستی را بر جمال هستی پ

ری . محرومی و مهجودل را آئينه تجليات جمال خود قرار ده نه علت حجاب و دوری
 همه از ماست، ما را به ما مگذار و ما را از ما رهايی كرامت فرما.

 

 
 م ودن، و هـجمع هم متضمن معنای مصدری است به معنی گرد آوردن و فراهم نم

، متضمن معنای اسمی است به معنی جماعت و گروه مردم. جمع مفرد است و جمع آن
 ع در اين باب، اشاره است به حق بدون خلق.باشد. اما جمجموع می

جمع.  سالك تا در راه است با دو موضوع متضاد روبرو است، يكی تفرقه و ديگری
 بيند و دردر راه، در تفرقه است و در منزل، در جمع. در راه، خلق را جدا از حق می

 جمع، جمع.
كند ا و قطع میسازد تفرقه رجمع عنوانی است برای مقامی كه آن مقام ساقط می

ر ين، و بدارد از آب و گل، سالك را بعد از حصول تمكين و نفی تلواشاره را و دور می
 كند از او اعتالل را.دارد او را از شهود دوئيت و نفی میمی

 گردد و سالك از روی آب وشود و اشاره قطع میپس در جمع، تفرقه ساقط می
ن را آيابد. در اتاقی كه نور تمام فضای میخيزد و از شهود شواهد رهايی خاك برمی

 م مع، مقازا ممكن نيست. مقام جـروشن كرده است، اشاره به يك نقطه از نور به طور مج
 وُر َاهلُل نُ »د ـكنه میـاطـام قلب و روح را احـه تمـدی كـط نور واجب است، نور واحـبس 
 «.السَّمواِت َواْلَاْرضِ  

ب خاكی و عنصر طبيعی ماست. جان علوی ما از آنسبت آب و گل مربوط به تن 
 ن و تلّون ر تلويثر مردم دـدارد. اما اكـا نـامده و نسبتی با آنهـود نيـه وجـو گل و خاك ب

 آيند.هستند و هر دقيقه به رنگی در می
ه بز حالتی سالك بايد از تلون پاك و مبّری باشد. تلون يعنی از رنگی به رنگی و ا

ادث نفس تا به تمّكن و استقامت نرسد، از ظهور عوارض و بروز حوحالتی درآمدن. 
بيشتر  تر شود، تلون او كمتر و تمكن اوتغيير حالت دهد. سالك هر قدر به حق نزديك

 گردد و در سير به جايی رسد كه از تلون در او اثری باقی نماند.
و  ت ندهددر مقام جمع، تلوين و تلون نيست و نفس از ظهور عوارض تغيير حال

 صفا حاصل كند. صفا را درجاتی است:
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د حاول ـ صفايی است كه از علم حاصل شود. صفای علم راه سرور را هموار و 
 كند.سير را مشخص و همت قاصد را تصحيح می

دوم ـ صفای حال است. سالك در اين صفا به حالوت مناجات رسيده و شاهد 
 برد.را از ياد میحقيقی را از دور مشاهده نموده و عوالم كون 

بر سوم ـ صفای اتصال است كه حظ عبوديت را در حق ربوبيت درج, و نهايات خ
 سازد. را در بدايات عيان غرق، و خست تكاليف عبد را در عّز ازل، منطوی می

 جمع را درجاتی است: 

 اول ـ جمع علم
 دوم ـ جمع وجود
 سوم ـ جمع عين

اللی و هد است در علم لدنی. علوم استدجمع علم با فناء علوم استداللی و شوا 
م حق شواهد آثاری هستند از مصنوعات كه ساختة دست بشر است، ليكن علوم لدنی، عل

 شود.واسطه به محل قابل افاضه میاست كه بی
كه  جمع وجود با فناء آثاری و وجودی سالك است در وجود حق تعالی، به وجهی

 ی است.ايت اتصال ممكن نيست، اسم بدون مسّممفهوم اتصال منتفی گردد. اشاره به نه
كن جمع عين با فناء ذات و كليه آثار و صفات ممكن است، به طوری كه از مم

 الك ـس ه در اين مسير،ـاند. مقام جمع آخرين مسير سالك است كـاسم و رسمی باقی نم
 مشرف به بحر توحيد است.

شده، وارد عالم اندرون گشته سالك در اين مقام كه انقطاع از ماسوی او را حاصل 
و جاذبة اندرون كه جاذبة خداست، چنان او را مجذوب كرده كه از كمند دنيا و عقبی 

َلْم »وصف ذات باريتعالی و « َلْم َيَزلْ »رسيده است. « َلْم َيَزلْ »رسته است، به مقام نور 
ممكن  وصف حال ممكن است. ذات كبريايی متصف به ازليت و ابديت است، و« َيُكْن

 محكوم به عدم و فناست.
ممكن را دو جهت است: جهت اول ُملك، جهت ديگر ملكوت. جهت ملك او 

ما ِعْنَدُكْم َيْنَفُد َو ما ِعْنَداهلِل »محكوم به فناست و جهت ملكوتی او متصف به بقاست 
، ملك را بقايی نيست. پس ممكن را دو جهت است: اولی ملك، ديگری ملكوت. «باق  

ت است، ديگری سيرت. اولی لفظ است، ديگری معنی. اولی شهادت, دومی اولی صور
غيب. اولی برون است، دومی درون. در اولی محدوديت است، در دومی محدوديت 
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نيست. در اولی انجام امری نياز به زمان و مكان دارد، در ديگری زمان و مكان مطرح 
 نيست.

د فناء شهو علم است. بقاء مشهود دربقاء را نيز مراتبی است: بقاء معلوم در فناء 
كه بايد  ناء علم استاست. اول ف« َلْم َيُكنْ »در انسان به فناء « َلْم َيَزلْ »است. بقاء صفت 

  محوًا و« ُكنْ َلْم يَ »ودًا صورت گيرد نه وصفًا. ـعيانًا فانی شود نه علمًا. فناء شهود بايد وج
 حقًا اثبات شود.« َلْم َيَزلْ »

د نها برخورو بقاء دو موضوع متقابل هستند كه سالك در مسير خود با آعنوان فناء  
دهد، یمدهد، فناء و اموری را كه به خدا نسبت كند. اموری را كه به خود نسبت میمی

ه اين هم بقاء. از عدم انتساب به حق، فناء و از انتساب به حق، بقاء حاصل آيد. اگر
شوند!  گرفتند، چرا بايد محكوم به فناءر میمظاهر وجود تحت اشعة خورشيد ازلی قرا

 «.ُكلُّ َشْیء  هاِلٌك ِااّل َوْجَههُ »

اك نشده تا هستی سالك بر جاست، آئينه دل او از لوث دوئی و غبار اغيار هنوز پ
از  دارد، اوو تلويث به لوث تعين و هستی، او را در اسارت قيد مشتهيات نفسانی نگه می

 .مشاهدة حقيقت محروم است
ه از اينرو بزرگان و عارفان كه هميشه طالب حقيقت و دولت حقيقی هستند ن

 ست خارجفرمايند: دولت مستعار كه به ناچار مسترد گردد، مربوط به امری امجازی، می
 نسان ذات ا ه عينـه التفات است كـی شايستـاز ذات انسان كه سرانجام در او نماند. دولت

 بوده و از آن انفكاك نپذيرد.
 

 
 شر و ی است از خير وـان مخلوطـه انسـود، چـاع عارفان حاصل شـوصلت از اّتب

انگيزد. بر اثر صحبت و صحبت، محركی است خارجی كه خصوصيات درونی را برمی 
 ا بد. همنشينی، صفات درونی انسان بر وفق اوصاف همنشين در ظهور آيد، نيك باشد ي

ر و را به ز تواند مس و قلعة مكمل، به عقيدة پيشينيان میكيميا يعنی اكسير يا ماد
يميا ت، به كسيم مبدل كند. بدين جهت كالم عارفان را كه مايه تبديل ذمائم به حمائد اس

 اند.تشبيه كرده
عارف كامل كسی است كه از صفات بشری رهيده و به صفات و اسماء الهی 

ف و قهر در وجود عارف به نحو متصف گردد. البته اوصاف مظهر صفات حق يا لط
تعاقب ظاهر گردد، و او در حال و آن واحد به دو صفت متصف و مظهر دو اسم نتواند 
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بود. ولی بر خالف آن حق تعالی كه اوصاف او نسبت به صفات هرگز منفك و جدا 
 شود و به سبب جامعيت ذات، در همه حال به صفات لطف و قهر متصف است.نمی

 ا با نورتخليه و تحليه و تجليه است، چنان كه اگر نور ضعيف ر كالم عارفان سبب
 ستعـداداه نسبت قابليت و ـز بـقوی اتصال روی دهد قوی گردد، كماالت استاد عارف ني

 سالك در او ظاهر گردد. 
 وصلت و راه يافتن به دو راه ميسر است:

ت كه يكی نسبت و مناسبت، چنان كه بين عاشق و معشوق و خويشاوندان اس
جويی و خدمت  است كه در اين صورت وسيلتی است نفسانی يا طبيعی؛ و يا چاره

ای هپيوندد. زيرا هر حادثمحبت، ميان طالب و مطلوب و خادم و مخدوم به حصول می
ز نها هرگآاعم از اين كه درونی باشد يا خارجی، محتاج است به اسباب و آالت، و بدون 

 آيد.به وجود نمی
ت ن است كه طالب را طلب كنند كه در اين صورت به اسباب و آالراه ديگر آ

 احتياج نيست و اين كرم محض است؛ دعوتی است كه شرم طالب صادق بی وسيلت را
 شكند.می

لم صدق، راستگويی و راستكاری و مطابقة خبر است با واقع از نظر منطق و ع
عبارت  زبان و دل است. بهمعانی، و نزد عارفان برابر بودن ظاهر و باطن و موافقت 

 فس.داخلة ننمايی يا چنان نمايی كه هستی، نياميختن احوال به مديگر، چنان باشی كه می
صدق، هر حقيقتی را گويند كه به كمال ممكن خود رسيده و نصيب خود از 

 تماميت وجود استيفاء كرده باشد، و صّديق كسی است كه:
 ريا و غرض ديگر مشوب باشد. اول ـ سير در طريق حق كند بی آن كه به

 يند.دوم ـ زندگی خود را جز برای حق نداند و در خود همواره كمی و كاستی ب
و  بين باشد. بدين معنی كه در بدايت كار، ادراكسوم ـ در معرفت خود راست

 عمل او، در وسط احوال او، در نهايت وقت او موافق رضای حق باشد.
ده جد و آن، يا سبك است چون برق، يا پاينوقت آن است كه جز حق در آن نگن

ت، است، يا غالب. آنچه سبك است چون برق، غاسل و شوينده است. آنچه پاينده اس
 شاغل و مشغول دارنده است. آنچه غالب است، محو و نابود كننده است.

اولی از فكرت زايد، دومی از لذت ذكر آيد، سومی از نظر خيزد. اولی سبب شود 
فراموش كند تا ذكر عقبی روشن شود. دومی سبب شود كه از آخرت بگذرد تا كه دنيا را 
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حق معاين شود. سومی سبب شود كه از هر دو عالم بگذرد و آئين و رسوم بشريت نابود 
 كند تا غير حق باقی نماند.

 دراك اادراك حكم ُمدَرك دارد و علم صفت معلوم به خود گيرد. پس وقتی علم و 
د، پست يابد، شريف است و اگر به چيز خسيس و فرومايه تعلق ياب به چيز شريف تعلق

 و فرومايه است و صاحب اين ادراك، فاقد صدق و صفاست.
ال، صدق را درجاتی است: صدق در اقوال يعنی موافقت دل و زبان. صدق در افع
ت يعنی وفا به اعمال شرعی. صدق در احوال، يعنی كمال توجه دل به حق. صدق هم

اند: رمودهفگيرد، انصراف از آن او را روی ندهد. و نيز سالك به آنچه تعلق می يعنی دل
شش صدق، فناء و نيستی است از خود و آثار خود، يعنی خود را نبيند و كار و كو

او  خويش را هيچ شمارد، در اين صورت فنای فعلی و ذاتی او را حاصل آيد و وجود
 وسعت پذيرد.

 اند كه محدود است، در ظرف محدود آببيه كردهوجود انسان را به ظرفی تش
ر معينی جايگير شود، وجود انسان نيز محدود است و منابع وصول معرفت با آن د

 اعتبار باشد. مقصود آن كه مبادی معرفت، چه به اعتبار ظرف و چه بهحواس، محدود می
ه ه وسيلبض نفسانی پذير اگر خود را از اغراپذير است. ولی اين وجود نهايتعلم، نهايت

نهايت حق متصل شود. حوض آبی است كه به دريا مجاهدت پاك سازد، به علم بی
ود ماند. در اين صورت، اين وجپيوندد و از پليدی و اغراض نفسانی به دور میمی

 صل آيد.پذير چنان قدرت و وسعتی پيدا كند كه مقام اطمينان و خالفت او را حانهايت
و شكيب است كه خدا را به حد كمال شناخته و آنی از ديدار انفس مطمئنه، جانی 

گزيده  ندارد؛ يا جانی است كه به حق پيوسته و در جايگاه امن و دور از فناء مسكن
ولی است. در اين مرتبه است كه حالت اطمينان و آرامش و يقين بر وجود سالك مست

 گشته و مقام خالفت او را حاصل آيد.

 
ابد يكل در اصطالح منطقيان و فيلسوفان آن است كه از مجموع چند چيز تركيب 

و  واحديت كه هركدام را جزء نامند، لكن در تعبير عارفان ذات حق تعالی است در مرتبة
فرينش آبه اعتبار جامعيت صفات. جزء، مقيد و وجود متعين است و حق تعالی كل تمام 

 تب خلقت، مظهری است از مظاهر او.ای از مرااست، زيرا هر مرتبه
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ء كه عاشق كل كسی است كه زيبای مطلق، يعنی خدا را دوست دارد. اما عاشق جز
بندد او به چيزی يا شخصی و يا جنسی بخصوص كه جزئی از زيبای مطلق است، دل می

 نصيب است.از لذت جمال زيبای مطلق محروم و بی
شق كه به حق باشد يعنی عشق هر جنبشی آلودة غرضی است مگر عشق، آن ع

 ز ذوقاكل، ولی عشق به جزء مستلزم حرمان از كل است. كسی كه تنها دلدادة گل است 

 نصيب است.آواز بلبل محروم است، و كسی كه دلباختة صورت است از لذت معنی بی

معنی در صورت، ظاهر شود ولی به هر حال صورت، محدود است ولی معنی از 
 كند. اگرچه صورت، مظهر معنیت و در صور گوناگون جلوه میهر جهت نامحدود اس

 دهد و شامل جميع شؤون و اطوار معنیاست ولی آن را آنچنان كه هست نشان نمی
آن،  نيست. نزديك است به معنی از آن جهت كه معنی در آن ظاهر است و دور است از

صورت  حكام و لوازمزيرا كه محدود است. عالوه بر اين ظهور معنی در صورت، شامل ا
ة چون و چرا و پاك از آاليش نيست. تا معنی از مرتباست، بدين جهت حقيقِت بی

افتد و شكل يد. عكس درخت در آب میآاطالق و تنزه خود تنزل نكند به صور در نمی
ان درخت دارد، انعكاس معنی در صورت نيز چنين است ولی از عكس درخت، ميوه نتو

 توان نشست.چيد و در ساية آن ن
جهان لبريز از زيبايی است و هر موجودی از موجودات در حد خود كمال و 

مطلق  گر نيست، ولی هريك از اينها جزئی از زيبايیجمالی دارد كه در ديگران جلوه
 است.

 ر دا ـعاشق كامل كسی است كه عشق به جمال كل ورزد. عاشق جزء، جمال را تنه
 مند است.از لذت محدود و ناقص بهرهبيند، او يك چيز و يك صفت می 

 دان ودليل ديگر آن كه، جزء در معرض زوال است و پايدار نيست. عاشق جزء، نا
اشق عبندد كه زوال، صفت ذاتی اوست. اين خام است و به اميد بقاء دل به چيزی می

زند تا خويش مانند غريقی است كه از ترس جان دست به هر گياه و خس و خاشاكی می
 مملوكی به ساحل كشد؛ آرزويی غلط و اميدی تباه. جزء در تصرف كل، مانند بنده و را

به  وكند كه مطلوب كل است است كه حتی بر امور خويش نيز قادر نيست. جزء، آن می
 مراد عاشق نتواند بود.

چون مقيْد مظهر مطلق است، پيوسته به او است لكن اين مطلب ممكن است سبب 
ای باشد، يعنی عشق به جزء را عشق به كل پندارند؛ چنان كه طايفهخبران گمراهی بی
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اند! غافل از اين كه خار و جمال پرستی را برگزيده و آن را يكی از اصول حقيقت دانسته
 ه اين دو يكسان ـكس بچـاند، ولی هياند و هر دو از يك درخت روئيدهگل به هم پيوسته

 بويد.د و نمیخورنگرد و به جای گل، خار نمینمی
يد مقيد از جهت اين كه مظهر مطلق است بدو پيوسته، لكن از جهت تعين و تق

 .منفصل از اوست، وگرنه هيچ مقيد نبودی و همه مطلق بودی و كثرت وجود نداشت
يگر همچنين هر معلولی مشابه علتی است كه از او به وجود آمده، و از جهت د

 شود.طالق میجدا از اوست كه نام معلوليت بر او ا

ه پای كبنابراين مقيد و جزء از جهتی كه مظهر مطلق است بدو متصل، و از جهتی 
رسد تا نفس تعين بست تعين و تقيد است، از او منفصل است. هيچ سالك به مطلق نمی

روی  رنج بر را از خويشتن محو ننمايد، و نيز عشق به متعين ديگْر بند به بند افزودن و
 رنج نهادن است.

ق حقيقت سلوك آن است كه مقيد از خود برهد و به مطلق رسد و به صفت اطال
لك متصف گردد. پرستش صورت، تعلق به مقيد است و توقف و درنگ در اين مقام، سا

 را مانع است از رسيدن به مرتبة اطالق.
كه  وجود حقيقی، يگانه و واحد است و حقيقت را دو وجه است: وجهی به اطالق

ك ياست و وجهی به تقييد و تعين، كه آن وجود خلق است. حق و خلق  آن، وجود حق
 حقيقت است و كثرت، ظهور مرتبة اطالق در مراتب تقييد و تعين است.

هورش در و ظ« َاْلباِطن»بنابراين خداوند متعال در حد ذاتی خود، موصوف به اسم 
صفات  والك از خود است. وقتی س« َالّظاِهر»حد مراتب تقييد و تعين، موصوف به اسم 

 گر شود.خود فانی گشت، تقييد و تعين برخيزد و حقيقت واحد جلوه
ات سالك تا نقش تعينات را به كلی محو نكند به مطلق نرسد. سفيران حق حضر

ياموزند به مردم اند كه راه شكستن اين بندها را بانبياء عليهم السالم برای اين مبعوث شده
ری بياء ام، اگر پيوستگی از جهت تعينات كافی بود، بعثت انو مقيد را به مطلق رسانند

 عبث و بيهوده بود.
ربيت و تاگر اتصال از جهت تعينات كافی بود، همت انبياء دربارة اصول تعليم و 

ث رفت، در صورتی كه بر خدا فعل عبتهذيب و تصفيه اخالق امری غلط به شمار می
الهی  ا در تقويت روح و عقل و ظهور عشقروا نيست. بزرگان تهذيب و تصفيه اخالق ر

 اند.شرط الهی دانسته
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پديد  پذيرد و جان، آثار حيات را در قالب جسمانیبدن از تأثير روح، حركت می
ا تآورد. عقل جوهری است مجرد از عالم غيب، و راه تشخيص مصلحت و مفسده را می

ماند و بر يك حال نمیآموزد، ولی عشق محرك عالم هستی است كه حدی به انسان می
و  گيرد و در جان عاشق الهی، حاالت عجيب و غريبهرآنی شكلی و رنگی به خود می

 آورد.انگيز به وجود میهای شگفتقراریبی
نيوی دهر علمی كه مربوط به امور علم تابع معلوم است و حكم معلوم را دارد. 

شود مگر آدمی گسسته میاست، غايت آن انتظام امور خارجی است و هنگام مرگ از 
گردد و علم سلوك يا علم حال و عشق، كه صورت جان سالك است و هرگز جدا نمی

 رهاند.او را از خودبينی می

د خودبينی مانع وصول است، زيرا مرد خودبين از ديد حاجت و نقص معنوی خو
بيند. شرط آرايش به صفات كمال و اوصاف محجوب و كور است، او حقيقت را نمی

الهی، فانی شدن از خود و خودی است. شخص محو در جمال و كمال حق را كه از 
گيرد رار میقای كه در دريا افتد، او در سطح آب دريا اند به مردهخود رسته، تشبيه كرده

. دهد، حركت او همان حركت درياستو موج دريا او را از سوئی به سوئی حركت می
گردد، فعل او شود، به صفات الهی متحّلی می همچنين كسی كه در دريای وحدت غرق

بر و فعل خداست. مدعيانی كه به دانستن چند مبحث لفظی و نام چند راوی و ناقل خ
حقيقت  افكنند خود را عالمة دهر پنداشته و توجهی بهمسائل شرعی، باد در آستين می

ث طريق بحندارند، اين همه نشانة غرور و خودپرستی و خودستائی است. اين راه، 
 نيست، طريق شكستگی است، راه حال است نه قال.

 كسی لفظ، قالب معنی است و معنی، هيئتی است كه بر فكر عارض شود، و فكر هر
توان گفت كه شخصيت به نسبت كيفيات نفسی و حاالت قلبی اوست. از اينرو می

ق را اشتياهركسی در سخن او پنهان و به تعبير ديگر آشكار است. سخن عاشق، عشق و 
 جهد.ز سخن عاشق بوی عشق میجلوه دهد و نيز ا

 شود، زيرا هر فعلی كه بر نفسوصول به معنی، بدون شكستن صورت حاصل نمی
شود دارای حكم خاصی است. تا صفات و اوصاف فعليت پيشين بر و قلب عارض می

ب تا ال طلآيد. پس سالك كمجاست و سالك بدان تعلق دارد، به فعليت الحق نائل نمی
 صورت نشكسته و در بند پرورش تن است، به عالم جان قدم نتواند نهاد.

مقصود از شكستن صورت، خودكشی و ضعيف و ناقص نمودن جسم نيست كه 
اين از طريق محمديان بيرون است، بلكه مراد همان موت ارادی و افناء تعينات است. 



                                                                                    فـناء  349
                      

نزلة ريختن شكوفة درخت است، سالك تا بدين مقام نرسد و ترك تعلق نكند كه به م
رود، هليله و آيد. نان را تا در دهان خرد نكنند به خورد بدن نمیميوة معنی پديد نمی

برند، اين دهند و سپس به كار میكوبند و تركيب میشكنند و میچند داروی ديگر را می
 شود.همه نشانة آن است كه بقاء بدون فناء حاصل نمی

جزاء سرشار و لبريز است ولی محدود. آن زيبايی كه در اجهان از حسن و جمال 
ی و فرط پر كران جمال لم يزلی، كه ازای است از زيبايی پهناور و بیبينم، قطرهجهان می

 كثرت تاب مستوری ندارد.

به دليل حديث شريف قدسی، ذات حق گنجی نهان بود، خواست آن گنج را بر 
يزلی ال لمی باشد، تا اهل دل آن زيبايی مطلق جممال كند و بر صحرا نهد و هرآنی متجل

ه ش همت برا به ديدة دل بنگرند. بنابراين سالك بايد دل به جمال غير حق نبندد و رخ
 سوی جمال و كمال مطلق بتازد.

 شهود علم حق، سالك را فانی سازد و كسی كه وسعت علم و احاطة اشراف حق
فت كه گر بشری خويش فريفته نگردد. توان تعالی را دريابد، او به علم و معرفت محق

وشنی رشهود علم و كمال حق، سالك را در خود فانی سازد، چنان كه قطره در دريا و 
 چراغ در روشنايی و فروغ خورشيد.

دد. كسی كه جمال و كمال حق را شهود كند، در پرتو آن جمال و كمال فانی گر
انند مطلق تنگ و محدود است. او مزيرا ظرفيت و استعداد بشر در قبال پرتو جمال 

او  ها را در انتظار وصال به روز آورده و در شرار عشق سوخته،عاشقی است كه شب
ق اه معشوتشنة آب وصال است. در اين حال نوميد نشسته و تنها سر بر زانو زده كه ناگ

 ستدخبر از در درآيد و جمال خويش بدو نمايد و اشك از رخسارش پاك گرداند و بی
يران مهر بر سر خاك آلودش مالد در اين حال عاشق خود را فراموش كرده، واله و ح

 ماند.می
ن ارادت تازند و سر بر آستااند كه در وادی طلب میدلدادگان جمال لم يزلی چنين

راقبه، گدازند و سر بر زانوی منهند، و قوای جسمانی در بوتة رياضت و مجاهدت میمی
كه  گشايند، تا كدام وقت و ساعت پرتوی از جانان بتابد،میچشم بر دريچة عنايت 

 تابيدن همان و نقد هستی در باختن همان.
، ن نياورداين فناء و نيستی، اثر و حكم تجلی است كه كوه طور با همه زفتی تاب آ

 از هم  د، بر شكافت وـاری بر آن پرتوی افكنـال قهـد جمـورشيـای خهـه لمحـهمين ك
 «.قًاوسی َصعِ ّما َتَجّلی َربُُّه ِلْلَجَبِل َجَعَلُه َدّكًا َو َخرَّ مُ َفلَ »گسيخت 
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ت از اند، عبارت اسكمال انقطاع از ماسوی كه بزرگان آن را شرط وصول دانسته
نقطاع خروج از خود، خروج از هستی و ماسوی، اتصال به حق و گسستن از غير. كمال ا

فرا  ت انبياء و اوصياء را صعقه جالليههمة حضرادر اثر حصول صعقة جالليه است. 
ز و ها و فشارها و سواست، كه در حقيقت همان ابتالء به دردها و گرفتاری گرفته

ظاهرًا  ز نگردد.احرا« قاَب َقْوَسْيِن َاْو َاْدنی»بدون حصول صعقه جالليه، مقام  گدازهاست.
ه قع در دايره كاند، اما در واكرده را به اندازة دو كمان مانده به خدا تفسير« قاَب َقْوَسْينِ »

قاَب »ای نيست. بنابراين مقام دارای دو كمان كامل است، بين دو كمان هيچ فاصله
 مطلق. طلق و وصاليعنی فناء م« َاْو َاْدنی»يعنی فناء در خود و بقاء در حق و « َقْوَسْينِ 

نوار چون سالك صورت را شكست و تعينات بريخت، نور ذاتی حق كه مجموع ا
ات چنان كه خدای تعالی احدی الذكند. همجميع اسماء و صفات است بر او تجلی می

چنين حواس ظاهری و باطنی است و به ذات خويش عليم و سميع و بصير است، هم
شنود و بيند و میگيرد، چنان كه انسان در خواب میسالك صفت يگانگی بر خود می

و به ااو در كار باشد. در اين مقام است كه  كند، بدون اين كه حواس ظاهریلمس می
 گردد.گذارد و به نور نظر الهی ديدگان دلش روشن میعالم موحدين حقيقی قدم می

ير يابد. پ البته اين موفقيت بايد به ارشاد و رهبريت پيری يا استادی كامل انجام
ا باز نزلی ركسی است كه اين منازل را به قدم مجاهدت پيموده و آفات و عقبات هر م

ق را رساند و حرارت شوق و عشيافته و شناخته  است. اوست كه سالك را به كمال می
 پير يا افروزد تا ميوة خام وجودش به سبب آن برسد. از  اينرو ايندر درون سالك می

ائيز ه فصل پبخبر و عادی را تشبيه اند، و استاد بیاستاد را به فصل تابستان تشبيه كرده
 د و پيرريزد. اين استاند كه مختصر برگ معرفت را از درخت هستی رهرو فرو میانموده

ا سالك ر كامل، پير سال و ماه نيست، بلكه بخت جوانی است كه هر روز نيرومندتر گشته
 بخشد.سعادت می

 

 
محفل مشاهدت، جايگاه مخموران خمر عشق و عاشقان دل سوخته است. چنان 

  افكند. كند، معشوق نيز به عاشق خود نظرشق به ديدة دل به جمال معشوق نظر میكه عا
 تر از توست.در حقيقت عاشق اصلی اوست، تو معشوق و محبوبی و او بر تو عاشق 

دانی كه باالترين خواست عاشق اين است كه معشوق از او چيزی بخواهد. الهی می
نيا خواهند نه عقبی، شكر اليتناهی كه تو خواستة عاشقان تو، وصال توست. آنان نه د
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ای. جز حب و عشق تو، در دلشان عشق ديگر عاشقان خود را از قيد دنيا و عقبی رهانيده
 نيست.

ا آری سالك طريق وصال، سالكی است كه مطيع فرمان حق باشد. چنين سالكی ر
 فا چاكباس جنه در دل غباری نه بر پشت باری، نه در سينه آزاری نه با كس شماری. ل

ا ز همه باكرده، لباس وفا پوشيده، از دو كون رميده و با معشوق آرميده است. او اول 
ست، اخود به صلح رسيده و سپس با ديگران، اما آن سالكی كه هنوز با خود در قهر 

 ترين طاعت و عبادت او اين است كه ابتدا با خود به صلح رسد.بزرگ

 رسد كه: ای بندگان من! منبه سمع دل میاز درگاه الهی مدام ندای غيبی 
صلح  خواهم با شما صلح و آشتی كنم، عذرتان چيست؟ ای بندگان من بياييد با منمی

ر اين مقام دوميد نباشيد. پذير منم، هيچ نتوبه« ِانَّ اهلَل ُيِحبُّ التَّّوابينَ »كنيد، بياييد توبه كنيد 
نَّ ِة اهلِل اِ ْن َرْحمَ مِ ال َتْقَنُطوا »نور اميد باشد خوف را كنار بگذاريد و همة وجودتان پر از 

ن ه هستيد نگرايد و هرچاز رحمت من نوميد مباشيد، هرچه بود«. اهلَل َيْغِفُر الذُُّنوَب َجميعًا
انتان جآمرزم و شرر عشق بر تان را میمباشيد. توبه نصوح كنيد، به عزتم سوگند همه

 زنم.می
وخته معشوق ازلی راه و رسم وصال را به عاشقان س خداوند تبارك و تعالی، آن

سی بر تو حديث مو آيا« َهْل َاتيَك َحديُث ُموسی ِاْذ َرأی نارًا»آموزد دل و ديرينة خود می
ا نيز آمد آنگاه كه آتش را ديد؟ رسم است كه عرب آتش افروزد تا ميهمان گيرد، خد

ما آتشی اجست كه خانه افروزد، میآتشی افروخته تا بدان ميهمان گيرد. كليم خدا آتش 
 يافت كه جان و دل سوزد.

زبان ز آتش ميمقام هيچ ميهمانی مانند ميهمانان عاشق نيست، و هيچ ميزبانی باالتر ا
خود را  دهد كه ای سالكين و عارفين حق،باشد. او منتظر است و مدام ندا میازلی نمی

ی ِانّ »م ود، تا چنان كه به موسی گفتور سازيد، راه باز است نه مسددر آتش عشق شعله
ار ن پروردگممن پرورش دهندة تو هستم، به شما هم گويم ای عاشقان من، « َانَـا َربُّكَ 

 شما و ميزبان شمايم و شما ميهمانان من هستيد، اما به شرطها و شروطها.
 خارج شو،  یيا و عقبود را به روی دو گيتی گذار، از قيد دنـپای خ« َفاْخَلْع َنْعَلْيكَ »

قدس رد وادی مبا دوست يگانه شو با دو گيتی بيگانه، تا كمال انقطاع ترا حاصل آيد و وا 
ر شوی. اين وادی مقدس، وادی ظاهری نيست. ظاهر خاك و آب و هوا و گل است, اگ

 مقدس شده به خاطر انسان كامل است.



  352                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

د ای عاشق ديرينه، اصل وادی مقدس در توست، اصل بيت مقدس در وجو
 يبی راغگاه اين ندای ـه در خويشتن است، آنـدا كن كـتوست. كمال توجه به آن بيت خ

 «.یِانََّك ِباْلواِد اْلُمَقدَِّس ُطوً »شنویمی

ر دل نهاد، ب بيا در ميهمانسرای ازلی قرار گير، آن آتشی كه خدا بر دل آن مرد الهی
ُتَك َاْخَترْ  َو َاَنا»شنوی را مینهد. در اين صورت تو نيز به سمع دل اين ندا تو نيز می

الم اسرار توانی وارد عگويد كه ترا برگزيدم، تو هم میبه تو هم می« َفاْسَتِمْع ِلما ُيوحی
 شوی و از محارم اسرار ما گردی.

مطلوبی  هزاران درود بر حال آن سالك عارفی كه تمايل و اشتياق قلب او به چنان
يت است و موجد دل شكستگی. هرچه مراتب است كه هم هجران و هم وصالش موفق

حق  تر. قلبی در حد كمال نشمينگاهاين دل شكستگی باالتر، مراتب عرشيت او عالی
لی تعالی و محل استقرار تخت سلطنت خالق رحمان است كه انكسار آن در مرتبة اع

 باشد.
م سلآری اين قانون مها خواستار وصالند، پس هجران چرا؟ ترديدی نيست كه دل

الهی است كه تا عاشق در اثر مشكالت دل شكسته و دردمند نگردد، وصال ممكن 
و  آنان كه بدون استقبال از دردها و مشكالت جويای وصالند، سخت در خطا نيست.

 اشتباهند.
سی گرچه درد و بيماری انواع و اقسامی دارد، لكن هر درد و مرضی نصيب هرك

ه طوری تغييرات و تبدالت الهی ايجاد كند، بنشود. بهرة خواص، دردی است كه در او 
 تبة خاصكه از ماسوی اهلل منصرف و كمال توجه او به حق گردد. چنين دردی مقام و مر

ر ورود اعطائی از ناحية حق است كه مريض را تنها متوجه يك چيز نمايد و آن، انتظا
 طبيب است.

 . لذا هر مريضهر مرض نوعی طبيب دارد كه ديگری قادر به درمان آن نيست
د الهی منتظر طبيبی است كه واقف به معالجة او باشد. كسی كه به توفيق حق دچار در

 شده، در انتظار طبيب الهی است كه ورود او همان و شفای كامل همان!
ترين آالم و امراض جسمی و روحی، مسلمًا درد انتظار است. برخی سخت

حجب. درد انتظار الهی ظاهرًا در  انتظارها رافع حجب است و بعضی موجب افزايش
رديف آالم و امراض، لكن باطنًا داروی شفابخش همه آالم قلبی و روحی است. چنين 
دردی نعمت عظمی است و ورود طبيب الهی، نعمتی باالتر كه اثرات او بسی بيش از درد 
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ر، و داروی انتظار است. بنابراين چه سعادتمند است آن صاحب دردی كه در حين انتظا
 طبيب الهی به سراغ او آيد و او را به وصال رساند.

 عا اينجا د در ساير آالم و امراض همواره امر است به دعا برای كرامت شفا، ولی در
الح و را كيفيت ديگری است. سالكينی كه به درد الهی دچارند و دل سوزان دارند، ص

يد درد است. زيرا در تشدسعادتشان نه در معالجة درد كه در افزايش آن به حد كمال 
ش در كاه وانتظار، توجه قلب به حق فزونی يافته و وصال در مراتب باالتر تحقق پذيرد 

رد اند كه كمال شدت دآن، وصال به حداقل مراتب تقليل يابد. از اينرو بزرگان فرموده
 آورد.انتظار، كمال وصال را می

ها و نجن باش، خود را برای ربنابراين ای صاحبدل و ای طالب وصال، آمادة هجرا
شقات ها كشيدند و دردها و ممشقات آماده ساز كه آنان كه به وصال رسيدند، هجران

 فوق تصوری را متحمل گرديدند.
كه ای  اش مبشر الهی استاما اين درد و هجرانی ديگر است، هجرانی كه هر مرتبه

ين ااست؛ و بدان هرچه عاشق, خسته مباش به راه خويش ادامه بده كه وصال نزديك 
 تر.تر و عالیتر، وصال نزديكدرد بيشتر و تلخی هجران سخت

و  حصول هريك از مراحل اين هجران، همانند هريك از مراتب وصالش، يك مقام
دهد كه ای منصب الهی است. نكته باريك آن كه قبل از حصول آن، مبشری بشارت می

 وصول يك منصب و مقام الهی و ورودسالك طريق حق، ترا بشارت باد بر حصول و 
 طبيب الهی.

ست به آن طبيب الهی، عالم است به علم الهی، واقف است به اسرار غيب، راضی ا
 و در اق است، ـدا در پيش اوست، او دليل و برهان حـرار خـی است. اسـآنچه خدا راض

 وادی سلوك مشعل فروزانی است. 
راض گردد و به معالجة امار عالم میآن طبيب الهی و روحانی در اطراف و اقط

ها از های اين طبيب شفابخش است زيرا اجزای اين مرهمروحی مشغول است. مرهم
شود تا روی مصالح و حكم به هم تركيب يافته، روی زخم روحی محكم گذارده می

و  های روحی كوری دل، كری گوششفای كامل او را حاصل آيد. از جمله اين بيماری
يگران دبيند آنچه را كه شفای كامل يافت، می ˈن باطنی است. چون اين مرضیاللی زبا

 گويند.مینگويد آنچه را كه ديگران شنوند، میشنود آنچه را كه ديگرن نمیبينند، مینمی
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حزون مآری حق تعالی, آن معشوق ازلی به عاشقان خود ندا در دهد كه ناراحت و 
ماده زات طبش آبا تمام تجهي« بيٌب َدّواٌر ِبِطبِّهِ طَ »نباشيد، طبيب حاذق من اين جاست 

 ت.ها، داروها را با خودش آورده اسهمة مرهم« َقْد َاْحَكَم َمراِهَمهُ »است 
 ا آنتداخته است گتجهيزات را داغ كرده و  «َو َاْحمی َمواِسَمهُ »ای دردمند بيا كه او 
َيَضُع »ی كه طبيبش او باشد. كن كند؛ طوبی به حال آن مريضدرد روحی را از ته ريشه

بر « ُلوب  ُعْمی قُ ِمْن . »نهد كه درد توستاين داغ را به جايی می« ذِلَك َحْيُث اْلحاَجَة ِاَلْيهِ 
و « َو آذان  ُصم  »نهد آن قلبی كه كور است و مراتب بصيرتش ضعيف شده، بصيرت می

گر ازد؛ دي، شنوا و بينا سهای باطنی را كه كر است و ديدگان باطنی را كه كور استگوش
يا كند ل است، گوكه را قدرت بيان باطن ندارد و ال و هر« َو َاْلِسَنة  ِبُكْم»ترا چه غم! 

هايی را و مكان« َن اْلَحْيَرِةَو َمواطِ »و در جاهايی كه غفلت دارد « ُمَتَتبٌِّع ِبَدواِئِه َمواِضَع اْلَغْفَلِة»
لهی ايرت و سرگشتگی برهاند و با شراب طهور كه در حيرت است، او را از غفلت و ح

وا َسِكُروا َو  ِاذا َشِربُ ْؤِلياِئهِ ِانَّ هلِل َتباَرَك َو َتعالی َشرابًا ِلاَ »سرمست كند؛ آن شراب طهوری كه 

ِاذا  وا َوَجُدوا وَ  ِاذا َطَلبُ وا َطَلُبوا وَ ذا ذابُ ِاذا َسِكُروا َطِرُبوا َو ِاذا َطِرُبوا طاُبوا َو ِاذا طاُبوا ذاُبوا َو اِ 

 «.َن َحبيِبِهمْ ُهْم َو َبيْ َق َبْيَنَوَجُدوا َوَصُلوا َو ِاذا َوَصُلوا اتََّصُلوا َو ِاَذا اتََّصُلوا ال َفرْ 

خداوند تبارك و تعالی برای دوستانش شراب مخصوصی دارد كه وقتی از آن 
اكی ند و در پبنوشند، مست شوند و بر اثر آن به طرب آيند. و در آن طرب پاك گرد

ن به گداخته و ذوب شوند، و چون گداخته شدند به طلب برآمده و به وجد آيند و چو
ين بوجد درآمدند، واصل گردند و اتصال دوست نصيب آنان گردد، به طوری كه ديگر 

 آنان و حبيبشان فرق و دوگانگی نباشد.
ی آری اين شراب مختص اولياء است، مخصوص متعلمين برجسته مكتب ربوب

ر ساقی است. آنان كه نه طالب شراب طهور عشق، كه باالتر از آن، خواهان شراب ديدا
 ی ساقی!هستند. درد آنان، خود طبيب و ساقی است و به زبان تفريد و تجريد گويند: ا

 «.َحْسِبَی اهللُ »شراب طهور ما توئی. ای جمال كل، ای جالل كل، شراب ما تويی 
 اری و دـر او را بيـردد، ديگـد و سرمست گـسر كشراب را بر ـه اين شـی كـعاشق

ن هشياری نيست. آن بيداری و هشياری مجازی رفت، هشيار و بيدار حقيقی شد. اي
ی خود شراب است كه عاشق را به مرتبة كمال طرب و سوز و گداز اندازد تا خرمن هست

 .اصل آيدحاو را را به كلی فرا باد نهد. خود مجازی به ديار عدم شتابد و هستی حقيقی 
َوَاْشَرَقِت » در اين هنگام، طلعت آفتاب معشوقی از برج طالع بتابد و به مقتضای

كل ظلمات بشريت را از ميان بردارد. عشق بر عقل پيروز شود و  «اْلَاْرُض ِبُنوِر َربِّها
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نيستی بر هستی. عشق، قلم عزل بر منشور ايالت عقل كشد و عقل را پيرو خود گرداند، 
عشق الهی يا عقل . «َفاْصَفِح الصَّْفَح اْلَجميلَ » رقم صفح بر جرايد جرايم او كشد سپس

باطنی فرمانروای كشور غريب انسانی گردد و رياض حقايق او را سرسبز و خرم گرداند 
 ای هزاران گل بر دماند.و چمن مرادش را از هر گوشه

داد، ه میه آنچه را ارائاكنون تمام قوای بدن مطيع عشق يا عقل الهی است. وهم ك
يای جيه قضاقابل اعتماد نبود، اكنون به ترنم اقوال عشاق مترنم است. نظر كه مشغول تو

ر دم پردازد. حواس كه ادراكش هاحوال نفس بودی، اكنون به ترتيب مقدمات وصال می
از س به قانون ديگر بود و ذوق بسيطش در وادی ديگر، اينك همة مدارك خود را بر

 برد. بصر كه ادراكش سطوحق راست گردانيده و در چنگ نوازش او به سر میمعشو
ع نگرد. سماجرام كثيفه و اضواء ظاهريه بود، اكنون جز لطايف جمال و دقايق كمال نمی

شنود. وق نمیحاصل و اطوار الطائل بود، اكنون جز نام معشكه دائمًا در انتظار اخبار بی
 انواع روايح خوش بودی، اينك جز نسيم خاك كویشم كه مشغول استشمام صنوف و 

ان بويد. اعوان و اعيان مملكت بدن كه در ظلمات هموم سرگردمشگ بوی معشوق نمی
ته، بود، اينك در دولت معشوق و هنگام سلطنت او از ديجور ماسوای حق رهايی ياف

عشق بر عقل الهی پيروز گشته و عاشق كه خويشتن را در حضيض ذلت و محنت 
 ست.ديد، اكنون در اوج دولت و عزت به دريافت امتيازات صعوديه مفتخر گشته ایم

الطين وارد ای كه سلطان ساينك ای عاشق دردمند حق! آيا آماده« اهلُل ال ِالَه ِاال ُهوَ »
آن خانه  ای فرود آيد،خانة دل تو گردد؟ اين رسم است كه چون سلطانی بخواهد به خانه

ی ش سلطانكند، چهار بالآيد خانه را جاروب میگهدارند. فراشی میرا در حد باال پاك ن
خانه  ش آيد واز پي ال ِالهنهد تا خانه آماده گردد. برای ورود سلطان عزت، بايد فراش می

انی دل را از خس و خاشاك معصيت به جاروب تفريد و تجريد بروبد. چهار بالش سلط
ل وق بر دفا در مجمرة والء بسوزاند تا معشبنهد، آب وفا زند، فرش رضا افكند، عود ص

   تكيهد بر سرير سّرـعاشق فرود آيد و آن را عرش معالی خويش قرار دهد و در مهد عه
 «.َفَتباَرَك اهلُل َاْحَسُن اْلخاِلقينَ »كند  

اشق عاكنون هنگام وصال است، معشوق از ُتُتق جالل و جمال ظاهر شود و ديدة 
 االحزان سينه است، به جمال يوسفون يعقوب ساكن بيتسوخته و ديرينه را كه چ

ه بز شادی االحزان به كمال او گلشن نمايد، از غم به شادی رسد و اروشن گرداند و بيت
م ند، نعيدولت. سالكا! در اين مقام عاشق با مشاهده جمال معشوق ازلی، حورا را چه ك

 بهشت به چه كار آيد؟!
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د در طالع گردد. وجد در واجد فانی شود، واج صبح يگانگی بدمد، آفتاب حقيقت
و  آن خورشيد محض فانی گردد. دل در ذكر مستهلك شود، سّر در نظر مستغرق گردد

اند جان نم جان در حق فانی شود. از دل نماند مگر نشانی، از سّر نماند مگر بيانی، از
 مگر عيانی، قطره به دريا رسد و ذره به صحرا.

طايف اند. دل چه داند كه در جان چه لدل چه تعبيه كردهزبان چه داند كه در 
 حق، به است. زبان در دل رسد و دل در جان، جان در سّر رسد و سّر در اخفی، در نور

ّر جان خدا رسد. دل زبان را گويد ای زبان خاموش! جان دل را گويد ای دل خاموش! س
 را گويد ای جان خاموش! آن نور محض سّر را گويد خاموش!

توانی تكلم كنی ديگر ای زبان تو حق تكلم نداری، حق تكلم با دل است، وقتی می
ان كه دل اراده كند. به زبان دل گويی ای دل! سكوت و خموشی، شايسته است كه ج

ادی  پا نهتكلم كند، ای دل تو حق تكلم نداری مگر به فرمان جان. ای جان! به عالم سّر
من  ش! اكنون گوينده منم. هرچه گويی به ارادةو به حضور سّر رسيدی، ديگر خامو

 شنوی، به زبان من گويی.نگری، به سمع من میاست، به ديدة من می
من تا  خدای تبارك و تعالی ندا در دهد، يك منادی به زبان خدا گويد: ای بندة

ری شنيدم، اكنون وقت آن است كه من گويم و تو بشنوی. آگفتی و من میحال تو می
ست كه اكامل هرچه گويد به زبان خدا گويد. اين از غيرت الهيت بر سّر فطرت انسان 

 ه به اوكهر عضو ظاهری و باطنی را برای رسيدن به سّر خود آفريده و مكلف گردانيده 
بان زرسد. نه اين كه هر عضوی هر حركتی خواهد بكند، ديده هر چه خواهد بنگرد و 

 بشنود.هرچه خواهد بگويد و سمع آنچه خواهد 
 و تمأموريت «. ُعوا َلهُ َو ِاذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتمِ »ای سمع! تو در سماع ذكر من باش 

د كه اين است كه به كالم من گوش فراداری. ديگر دوران فراغ و مهجوريت بسر رسي 
آن  ز بواطناالفاظ را بخوانی و معانی را حامل نباشی، به ظاهر قرآن اكتفا كنی و عمری 

مل به لم و عابر مانی. اينك تو از عالم ظاهر برخاستی و به عالم باطن گام نهادی، عاخبی
 قرآن و حقايق آنی، هرچه از لسان تو جاری گردد، مصداق حكم قرآن است.

و ان درود بر تهزار«. رِ َفاْعَتِبُروا يا ُاوِلی اْلَاْبصا»ای بصر! تو با بصيرت و عبرت باش 
داء كردی و مراتب بصيرت و عبرت خود را به كمال كه مأموريت خود را درست ا

 رسانيدی و از عالم غفلت و كوری باطن نجات يافتی.
ن! می محبوب ا«. َفاْذُكُروا آالَء اهللِ »های من باش ای زبان! تو ذاكر آالء و نعمت

 ردی. های من باش تا مجالی تجليات من گاينها امانات من است، حافظ و امين امانت
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ن من! بدان كه اينك تو در حريم عزت من هستی، صولت غوغای شيطا ای معشوق
 «.ْلطانٌ ِهْم سُ ِانَّ ِعبادی َلْيَس َلَك َعَليْ »قدرت ورود به ساحت اقدس دل تو را ندارد 

ن آدم يا حقيقت انسانی، جامع حقايق و مرآت غيب و شهادت است و آنچه بدي
ر بانی نيست، بلكه دل اوست كه گردد، گوشت و استخوان و اندام انسصفت متصف می

 اثر مجاهدت و كشش عشق بدان مرتبه نايل شده است.
فات دل كه مركز ادراك حقايق است، به سبب تواتر تجليات به تمام اسماء و ص

گاه ذات اقدس حق تعالی شود. دل در اين حالت صفت حق متجلی گردد و تجلی
ی كه گردد، چنان پهناورهناور میرهد و فراخ و پجمعيت به خود گيرد و از تنگی می

 گنجد.حق در آن می
مع شوار بال و پر بگشايد. جذبات اشعة جمال صمدی در تجلی آيد، روح پروانه

ران به هزا های شمعی بيارايد و عاشق خود راازلی هستی پروانه بربايد و او را به حليه
ر ، اگر دجان گذشته من لطف بنوازد: ای بندة خالص من، ای عبد پاكباز من، ای محب از

و. اگر تراه ما ديدة خود را از دست دادی، ای عاشق جمال محزون مباش، لطف من ديدة 
  بیوَ ْسَمُع َفبی يَ »جان نثار كردی، فضل من جان تو. من باشم سمع تو، من باشم ديدة تو 

 «.َيْبُصُر َو بی َيْنِطُق َو بی َيْبِطشُ  
ب است. را ماند كه حركت او تابع حركت آفتا ایآری مرد كامل فانی در حق، سايه

ن كه ای نيست، چنامرد كامل از آن جهت كه اتصال به حق دارد، بين او و حق فاصله
ق، ميان آفتاب و سايه فقط يك خط موهومی فاصله است و جدايی بين مرد كامل و ح

 «.لِه ُهَو اْلِاْنساُن اْلكاِملُ ِظلُّ الْ »زادة اوهام است 
 

 
منظور از وجود و هستی، ظهور خيرات و بركات است؛ هرچه مراتب خيرات و 

ستی بركات باالتر، مراتب وجود بيشتر. چيزی كه دارای خير و بركت نيست، فاقد ه
حقيقی است. خدای تبارك و تعالی وجود محض است، يعنی خيرات و بركات او به 

َو »ست رحمت تام برای جهانيان ا نيز مايه )ص(تمام معنی در حد اعلی است. حبيب خدا
، جلی خاصی استدوران ت واين رحمت را در هر زمان «. ما َاْرَسْلناَك ِااّل َرْحَمًة ِلْلعاَلميَن

اسب تواند آن را مشاهده كند. اين شهود تنو هركسی به نسبت مراتب تقوای خود می
مال شقان جلی از آن عاكامل با ميزان تأثير انوار رحمت بر دل دارد؛ كمال شهود اين تج

 است.
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ی،  تفاخر حضرات انبياء اين بود كه ايشان به عنايت الهی دارای مقام سرور
تو  ر چيست؟ساالری، دليلی و شفيعی بودند. اما ای حبيب خدا تفاخر تو بپيشوايی، قافله

ست، نصيبی است، كام من در ناكامی اخود فرمودی ای حبيب خدا كه نصيبة من در بی
است  ن در نامرادی است، هستی من در نيستی است، توانگری و فخر من بر فقرمراد م

. اين ن دنياستآری مقام سائل و گدای كوی حق، بسی باالتر از سالطي«. َاْلَفْقُر َفْخری»
كه بقاء  مقام نصيب هر كس نشود. كمال عارف، فقر بعد از غناست و فناء بعد از بقاء،

 ز علم وعارف در درگاه الهی از همة ماسوی اهلل حتی ا روحقيقی همان فناست. از اين
 معرفت و كماالت خود چشم پوشد.

اء و ای محبوب خدا، ای عاشق خدا، اين چه سّری است كه تفاخر به سروری انبي
ست به فقر است! آری عاشق پيش معشوق بايد د كنی، فخر و مباهات توپيشوائی نمی

روری و ساست، اين راه را به نيستی بايد رفت،  خالی رود. راه تو راه حد اعالی عشق
 پيشوايی همه هستی است.
 فار كدا، عقول حيران است بر صبر تو كه ـدا، ای مظهر صبر خـای مظهر صفات خ

ار دا خواستخشكستند، تو هدايت و ارشاد ايشان را از لب و دندان ترا با سنگ ابتالء می
َلْيَس َلَك »رسيد حركت آيد، اين خطاب میهای مقدس تو به بودی. قبل از اين كه لب

 «.ِمَن اْلَاْمِر َشْیءٌ 
عامله ای محبوب خدا اين معامله تنها با تو رفت. بسی جای تعجب است كه اين م

ظهر او م«. يارًادَ اِفريَن َربِّ ال َتَذْر َعَلی اْلَاْرِض ِمَن اْلك»گفت با حضرت نوح نرفت. او می
ه مظهر كبيب خدا حاما «. ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعلی شاِكَلِتهِ »فت رصفت قهر بود، راه خود می

ال  نَُّهمْ َالّلُهمَّ اْهِد َقْومی َفاِ »گفت زدند، میلطف و رحمت حق بود، چون سنگ می
رند، كه اين چه تصرف و چه مقامی است كه عقول الهی از ادراك آن قاص«. َيْعَلُمونَ 

 هستی خود را در نيستی ببازی. نيستی را در پيش تو نهادند كه بايد
توان در حد تا وجود و هستی مجازی باقی است، از وجود و هستی حقيقی نمی

شود. آری همة اعلی برخوردار شد مگر به قدر آنچه از هستی مجازی او كاسته می
ری را حضرات انبياء و اوصياء و اولياء در تحقق اين هستی كوشيدند و همه هستی بش

ای باقی ماند. اما حضرت سوختهق نمودند، لكن از هريكی نيمفدای عشق معشو
همگی هستی خود را در آتش عشق معشوق در شعله جمال ازلی سوخت و  )ص(محمد

كدام  مند بودند، ولی از هردرباخت. گرچه هريك از حضرات انبياء از نور خدا بهره
 ای باقی ماند.ای و سايهسوختهنيم
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ايی، دا بر تو و آل طاهرين تو باد. تو نور محض خدای پيغمبر رحمت صلوات خ 
 ٌر َو ِكتابٌ هلِل ُنواَقْد جاَئُكْم ِمَن »تو آن نوری كه خود را به كلی از سايه خويش رهانيدی 

نون سرحد ، اك«وریَاوَُّل ما َخَلَق اهلُل نُ »اول سرحد خود را گرفته  )ص(نور محمدی«. ُمبينٌ 
 «.دیال َنِبیَّ َبعْ »ابد گرفته است 

پس سپيغمبران را دولت نبوت و رتبت واليت كه نهادند از روش خويش نهادند، 
قاعدة دولت او از جذبة  )ص(از روش خويش به كشش حق رسيدند. اما حضرت مصطفی

ريت ن از بشحق ساختند و پيش از َدور گل آدم، او را به كمند عشق گرفتار نمودند. ايشا
ه بقت قدم ا از عقبی به دنيا رسد. ايشان همه از تفربه نبوت آمدند، ولی اين حبيب خد

 دايرة جمع نهادند، او از دايرة جمع قدم به تفرقت نهاد برای نجات مردم.
ه نيان عرض، ای دّر يتيم، ما ترا از قعر بحر قدرت در آورديم و به جها)ص(ای محمد

ياست سنواخت و كرديم تا همه جهانيان از جمال تو رنگ ديگر گيرند. هنوز آدم ميان 
را  م و خودبود كه ما رقم لطف بر دل تو كشيديم، حجاب ميان تو و خود از ميان برداشتي

 به جان تو نموديم.
ما  در شب مقدس قدر قرآن را بر لوح دل تو نازل كرديم. ای حبيب )ص(يا محمد

ای  آن تخصيص و تنصيص كه با تو رفته با هيچ پيامبری نرفته است. شرافت شب قدر
 حبيب ما به سبب شرافت توست.

 س اوست. د بر لوح دل مقدـدا همانا نزول قرآن مجيـآری باالترين امتياز حبيب خ
، شراب قرآنی كه هر حرفی از آن دّر تحقيق و تمكين را صدفی است و هر كلمه از آن 

ارای اهلل كه از نظر بشريت درحيق و تسنيم را وسيلتی است. آن نقطة تحت باء بسم
ر ست، و باار و اقتصاری است، در عالم معنی و در آسمان قرآن بر مثال زهرة كمال اختص

 رخسار حقيقْت بر مثال خال جمال است.
يبی لطايف غ ای مهتر عالم، ای سيد مكّرم، ما به نور قرآن دل ترا روشن كرديم و به

ن و مشاهدت و مكاشفت مهذب نموديم. ای سيد كاينات مقصود از آفرينش و نزول قرآ
 توصيه بر شرافت شب قدر، كشف آيت جمال و رايت جالل تو بود.

ترا از همه انبياء برگزيديم. اگر ابراهيم را خلت داديم، ترا محبت  )ص(يا محمد
داديم. اگر او را خليل خود خوانديم، ترا حبيب خود خوانديم. اگر با موسی سخن گفتيم 

واسطه سخن گفتيم، را نديد، با تو بی ای در ميان بود، او سخن شنيد و گويندهواسطه
سخن شنيدی و گوينده را نيز ديدی. اگر عيسی را در شكم  مادر تورات و انجيل 
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ناَک َسْبعًا ِمَن َو َلَقْد آَتيْ »و قرآن عظيم کرامت نموديم  َسْبعًا ِمَن اْلَمثانیآموختيم، ترا 
 .«َو اْلُقْرآَن اْلَعظيمَ  اْلَمثانی

َك َرْح لَ َأَلْم َنشْ »ترا بـه سـه خصلت بر سـاير انبياء برتری داديم )ص(يا محـمد
نام ترا بلند کرديم و بر نام خود «  َو َرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك َوَضْعَنا َعنَك ِوْزَرَك وَ  َصْدَركَ 

 قرار داديم.بستيم و شطر سطر توحيد 
سکنت سالکا! اگر طالب وصال هستی پا از دايره هستی درکش و به مقام فقر و م

اتب درآی، که هيچ کس با اين هستی مجازی نتواند به وصال و هستی حقيقی رسد. مر
نی هستی حقيقی هر کس به نسبت کاسته شدن از مراتب هستی مجازی اوست. بايد بدا

قل به يل وصول جسم به جسم،يا علم به معلوم،يا عاکه وصول به حضرت خداوندی از قب
وهيت معقول، يا شیء به شیء نيست. اين وصول به سبب بنده نيست، به سبب جاذبه ال

 است تا که را دست دهد.
 سالکا! اگر بر براق همت نشينـی با آن نتوانـی از سده

ادن به نه آستان بشريت به سدره المنتهی صعود کنی، مگر به جاذبه الوهيت و سر 
، آن يگانه )ص(عتبه محبوب خدا، کمال توسل به عاشقان جمال، توسل به حبيب خدا

 طبيب خدا.
 ِذيَن  الَّ ِإنَّ »رکس ترا يافت ما را يافتـايد: ای حبيب من، هـفرمال میـداوند متعـخ

. آنان که در دانشگاه عاشقان است ، کمال اين موفقيت از آن« ُيَباِيُعوَنَك ِإنََّما ُيَباِيُعوَن اللَّهَ  
اد از است اند، اين عشق و دلدادگی را آموختند و تعاليم عاليه ايشانعشق تحصيل نموده

 ان ـان ايشد، در جـعاشق است، از استاد ازلی. آنان که در اين دانشگاه درس عشق آموختن
 د.افتا از عشق  شمعـی افروختند، هر کـه را اين کمند عنايت بر گردن افتـاد، آنجا
اند. هيگر آوردتوان گفت مايه اين تعليم در عالم الست بود. اين عشق را عاشقان از جهان د

ای  ه الهی،آری منزلگه عاشقان، عارفان، جهان ديگر است. درود بر شما ای محبوبين درگا
عبيه تاستادان الهی، ای معلمين عشق. الهی در اصل مايه اين عشق را تو در دل ما 

 ای.فرموده
، ئی که در دل سنگ صفت عاشقان، شرر عشق تعبيه کرده ولی در اظهار آنخدا

 َلا»هن آسنگ را به آهن حاجت افتد، چه در آن آهن نيز اين شرر عشق تعبيه شده است. 
 «.لنَّاسِ  َشِديٌد َوَمَناِفُع لِ َوَأنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه َبْأسٌ »فرود آيد «  ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه

ه تند و بـهای زيبا، که بال و پر بياراسقان دل سوخته، بر آن پروانهدرود بر عاش
 سـوی معشوق خـود پرواز کردند و جان خود را فدای آن محبوب ازلی نمودند.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=15&AID=87
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=15&AID=87
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اند دههادت رسيدرود بر مجاهدين راه حق، درود بر شهيدان زنده، آنان كه باطنًا به مقام ش
 .وب كنندايانـی با جان و دل برای احياء قلكوشنـد خـدمات شاند، میاما ظاهرًا زنده

كش، بلكه درود بر عاشقانی كه سرمست از شراب عشقند، آن هم نه سرمستی پياله
رسد، سرمستی دريا كش. ز دست ساقی وحدت هركسی نتواند به اين مقام واالی الهی ب

 های خطرناكی را طی كند.مگر اين كه وادی

 ور است. عشق شعلـههايی كـه از آتش طوبـی بر آن دل
نان های خطرناك گذشتند تا به جاعاشقانی كه خويشتن را آماده نمودند و از وادی

اند، آری رسيدند. عاشقان خدا در هر شهر و دياری كه باشند، آنجا را مقدس نموده
 تقدس شهر با عاشقان است.

 ها دل نشان بربی البته اين عشق را به هركسی ندهند. عشق نوری است از خـدا كه از عالم
خدا را  ر عاشقانوارد شده تا عاشق را به كمال رساند، به مقام فناء و بقاء رساند. اهل ظاه

ناء فهادت و بينند نه باطنشان را، زيرا كه ايشان به مقام شبينند، ظاهر آنان را مینمی
 اند.رسيده

ی ا و عقبقيد دني آنان عاشقانی هستند كه از آب و گل، از جان و دل درگذشتند؛ از
شان خويشتن را رهانيدند. چنان عشق جمال روح مقدس ايشان را تقويت نمود كه روح

ن در رًا جسمشابرد. از عالم تن, از قفس تن پرواز نمودند، ظاه« َاْو َاْدنی»را به مقام 
ن و كند. سير ايشان در عالم المكادنياست، لكن روحشان در عالم الهوت پرواز می

 ت.الزمان اس
 عالم  ود دور شو تا بهـای آن كه طالب عشقی، حجاب تو، توئی توست، از توئی خ

ير المكان س المكان و الزمان رسی. ای طالب درد عشق، بدان تا انسان در عالم الزمان و 
مال جنكند، به معشوق خود نرسد. درود بر عاشقان جمال, هزاران درود. ای عاشقان 

 ابدی باد. حق، اين عشق شما را مبارك و
، به ها را برافراشتی و زمين را روی آب بگستردیالهی! به آن نامی كه آسمان

ان ق و آسمهای معاصی را از افآسمان و افق قلب ما نيز بنگر، ابرهای سيه فام و تيرگی
 قلب ما بزدای.

 ب ما نيزستون نگاهداشتی، حافظ قلالهی! به آن نام و قدرتی كه تمام كرات را بی
  های روزگار نگاهدار.ش و آن را از طوفانتو با

چند همين  هايیالهی! به آن نامی كه حضرت آدم ترا بدان نام خواند، بعد از سال
 سوگند  خوانيم وذشتی. ما نيز ترا بدان نام میـواند، از تقصيراتش درگـكه ترا بدان نام خ



  362                                                                                          سفر به کعبه جانان
 

 دهيم بدان نامت كه گناهان ما را بيامرز.می

ای تش را برآی كه حضرت خليل اهلل ترا بدان نام خواند و در نتيجه الهی! به آن نام
لهی! ااو خاضع گردانيدی و فرمودی ای آتش! سرد و سالم باش، و او را نجات دادی. 

 آتش ظاهری گرچه مشكل است، لكن دشوارتر از آن آتش سوزان جهالت و نفس است،
 بر افروزند، نجات ده.ما را از آتش سوزان نفس و آتشی كه شياطين و دشمنان 

  ی ديدگانالهی! به آن نامی كه حضرت يعقوب ترا بدان نام خواند و در نتيجه روشن
به قلب  ام مقدست,خوانيم، ترا به آن نو يوسف او را باز گردانيدی. ما نيز ترا بدان نام می 

ه كمحبوبت، روشنايی قلب ما را ، چشمان دل ما را به حد كمال رسان. ای خدايی 
ار ن بزرگووسف آن يعقوب را باز گردانيدی، ما هم يوسفی داريم، بدان نام مقدسی كه آي

 ترا خواند، يوسف ما را به ما باز گردان.
د و رنج الهی! به آن نامی كه حضرت ايوب ترا بدان نام خواند و در نتيجه از در

ام نبه آن دهيم ترا خوانيم و سوگند میجسمی نجات يافت. ما نيز ترا بدان نام می
 باس مقدست كه برای جميع مرضای جسمی و روحی شفای كامل عنايت فرما و بر آنها ل

 عافيت بپوشان. 
ا راه الهی! به آن نامی كه حضرت خضر بدان نام ترا خواند و روی امواج درياه

واج و رفت. الهی! گرچه گذشتن از امواج درياها مشكل است، لكن گذشتن از روی اممی
ر نيز تر است، و مقصود و مرام آن بزرگواشديد طريق حق و عقبات آن مشكلهای طوفان

های شديد تنها عبور از روی امواج آب نبود بلكه در اصل، گذشتن از امواج و طوفان
اك آن ه روح پبخوانيم، ترا روزگار، ظاهرًا و باطنًا بود. الهی! ما نيز ترا بدان نام می

 های زمانه به آسانی بگذريم.امواج و طوفان محبوبت ياری فرما كه ما نيز از
وه طور الهی! به اشراق و نور ذاتت، آن اشراق و نوری كه بدان بر كوه نور و ك

ن آالسالم را مدهوش ساختی. با تجلی فرمودی، و كوه را مندك و حضرت موسی عليه
ا رتی، ما اشراق و نور بر قلب ما نيز تجلی نما. همچنان كه آن بزرگوار را مدهوش ساخ

 نيز مدهوش عشق خود ساز.

واند. الهی! به آن نامی كه حضرت موسی بن عمران بدان نام ترا به سوی طور خ
ر يست، طوندر نتيجه دعايش در حد كمال به مقام اجابت رسيد. الهی! باطنًا طور يكی 

، هر قلبی كه در مقام اتصال استسينا بسيار است، هر شهری و بلدی طوری دارد. 
ش حبت خويخوانيم, چنان كه مالهی! ما نيز ترا بدان نام می برای او طور است. مكان

 ما.لقاء فررا به آن بزرگوار در حد كمال كرامت فرمودی، عشق خود را بر دل ما نيز ا
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تيجه الهی! به آن نامی كه حضرت موسی بن عمران بدان نام ترا خواند و در ن
صری از و فرعونيان غرق شدند. الهی! هر عخود و يارانش نجات يافتند، لكن فرعون 

دهيم یمخوانيم ترا بدان نام و سوگند اعصار موسی و فرعون و فرعونيانی دارد. می
ار و دمحفوظ  بدان نام كه آن بزرگوار ترا خواند، ما را از شر فرعون زمان و فرعونيان

 موسای زمان و يارانش را پيروز گردان.
ز اه ـد و در نتيجـوانـدان نام خـاوود ترا به حضرت دـالهی! بدان نامی ك

ن آح مقدس خوانيم. الهی! ترا سوگند به روتقصيرش درگذشتی، ما نيز ترا بدان نام می
 محبوبت از ما درگذر.

لطنتی سالهی! به آن نامی كه حضرت سليمان بدان نام ترا خواند و بر او چنان 
ی سلطنت نيستيم بلكه از تو تمنابخشيدی. الهی! ما در تمنای مقام و سلطنت ظاهری 

 ت فرما.باطنی داريم كه ابدی است. ترا به آن نام مقدست بر ما سلطنت باطنی كرام
دگان خواند و بدان وسيله مرالهی! به آن نام كه حضرت عيسی بن مريم ترا می

وت مبخشيد. الهی! ساخت و كوری و كری و گنگی را به اذن تو شفا میرا زنده می
تر از آن، موت دل است. كوری و كری و گنگی ل است، لكن مشكلجسمی مشك

ت. تر از آن، كوری و كری و گنگی باطنی و قلبی اسظاهری دشوار است، لكن سخت
های ما را دهيم به آن نام مقدست، قلبخوانيم، ترا سوگند میما نيز ترا بدان نام می

اين  بر آن، فرما. الهی! عالوه زنده گردان و به كوری و كری باطنی ما شفای كامل عطا
و  توفيق را برای ما كرامت فرما كه به اذن تو موجب احيای قلوب و شفای كری

 كوری باطنی ديگران گرديم.
ترا  الهی! به آن نامی كه گوهر مخزون، دّر مكنون و سّر مكتوم است، هركسی

خوانيم ام میبدان نبدان نام خواند دعايش در حد اعال به مقام اجابت رسد، ما نيز ترا 
 داريم.و دعاها و حاجات خويش را به بارگاه رحمت تو عرضه می

ة همان دهيم به آن نور محضت كه وجود تمام انوار به واسطالهی! ترا سوگند می
 نور است، با نور محض خود، عالم دل ما را منور گردان.

ه حق دهيم به حق مظهر اعالی اسماء و صفاتت، بالهی! ترا سوگند می
خواندند و ها ترا به اسماء مقدس آنان میخمسةالنجباء كه حضرات انبياء در گرفتاری

فرمودی، از ما نيز رفع موانع فرما و مراتب سنخيت قلوب ما رفع گرفتاری از آنان می
 را بدان انوار مقدس به حد اعلی رسان.
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