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 شكر اليتناهي خدای را سزاست كه وجود هر موجودی نتيجه جود اوست و
 . خداوندی كه«َحْمِدهِ ِاْن ِمْن َشْيٍء ِاّلا ُيَسبُِّح ِبَو »هر موجودی حمد و ثناگوی او 

نقوش نفوس بر صحيفه عدم رقم زد و آب حيات معرفت را در ظلمات صفات 
دم صدق، قب را به تشنگان طل. «َو في َاْنُفِسُكْم َاَفاٰلُتْبِصُرونَ »بشريت تعبيه كرد 

 علت، خضرصفتانسلوك آن ظلمات صفات بشريت ميّسر گردانيد و به عنايت بي
 دل از آتش عشق را به سرچشمه آن آب حيات معرفت رسانيد.سوخته

لياء دنس حضرات انبياء و اوصياء و اودرود نامحدود بر ارواح مقدس و بي
ْيٰناُهُم ذيَن آتَ ُاوٰلِئَك ال  »كه سالكان مسالك حقيقت و مقتدايان ممالك شريعت بودند 

و  ياء و اوصياءضرات انبحساالر قوافل باالخص قافله «ةَو  اْلِكٰتاَب َو اْلُحْكَم َو النُّبُ 
 .َو آِلِهَعَلْيِه  اللُ َصل ياولياء، محمد 

 مقصود از آفرينش، وجود انسان است و هر چيز را كه وجود است از دو
 و صفات عالم، به تبعيت انسان است. مراد از آفرينش انسان، كمال معرفت به ذات

ح ارای رونين معرفت تنها از انسان به ظهور رسد، انساني كه دباريتعالي است و چ
 پاك شود.

ظر نآنچه مكشوف نظر روح است از معاني غيب، قابل نقصان نيست زيرا كه 
 ُر ـظُ ـُه َينْ ـِان  ـْؤِمِن فَ ـاْلمُ ةَ ٰراَســوا فِ ُـقـِات   »ؤّيد است ـه مدد نور خدا مـچنين روح ب
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 ال است.آنچه نصيبة نفس است از معاني در تصرف وهم و خياّما  «.الل وِر ـنُ ـبِ 

 يقين است كه روح را محبت از جمله صفات او سابق آمد و اين به سبب
ا هيچ رسيدی. روح نر «ُيِحبُّوَنهُ »بوجود آمده وگرنه كسي به مقام  «ُيِحبُُّهمْ »تشريف 

ت. سيار اسصفتي نيست كه پيوندی با ِقَدم داشته باشد مگر محبت و در اين اسرار ب
ْنزًا ُكْنُت كَ »د: فرمو «قَ ٰيا َربِّ ِلٰماٰذا َخَلْقَت اْلَخلْ »السالم پرسيد: حضرت داوود عليه 

 .«فَ َرَمْخِفّيًا َفَاْحَبْبُت َاْن ُاْعَرَف َفَخَلْقُت اْلَخْلَق ِلُاعْ 
اشرف كاينات گشت و مورد  «ِمْن ُروحي»روح انساني به جهت اضافت 

يعني انسان  «َبْحرِ َبرِّ َو الْ ِفي الْ  َو َلَقْد َكر ْمٰنا َبني آَدَم َو َحَمْلٰناُهمْ »تكريم خاص الهي؛ 
دمي را آمحمول عنايت ماست. ما عاشق و معشوق يكديگريم، آنچه ما را با آدمي و 

عشوق، عشوقي مما را با ديگری و نه ديگری را با ما افتد. بار ناز م با ما افتد، نه
 عاشق تواند كشيد و بار ناز عاشقي عاشق، معشوق تواند كشيد.

خواست عاشق معشوق را پيش از خواست معشوق عاشق را نيست، بلكه 
خواست معشوق مقّدم بر خواست عاشق است. زيرا عاشق پيش از وجود خود 

ق را ، ولي معشوق پيش از وجود عاشق، مريد او بود. عشق عاشمريد معشوق نبود
ْن ْحَبْبُت اَ َفاَ »اشارت  سررشته اين حديث از. «ُيِحبُّوَنهُ »آمد و پود  «ُيِحبُُّهمْ »تار از 
 برخاست. «ُاْعَرفَ 

ر گرچه در تعّبد، انس و جن و ملك شريكند ولي انسان در قبول حمل با
َاْرِض َو ٰواِت َو الْ ي الس مٰ ِانّٰا َعَرْضَنا اْلَاٰماَنَه َعلَ » معرفت در ميان خاليق ممتاز گشت

كشيدن . «اْلِاْنٰسانُ  َمَلَهاَو حَ »، همه از قبول آن امانت امتناع ورزيدند اّلا انسان «اْلِجٰبالِ 
 اين بار معرفت و امانت الهي تنها انسان را سزاست.

لٰي َخَلَق آَدَم عَ »نمای الوهيت گشته انسان است كه دل او مرآت جمال
نسان به ائينه دل دل آئينه الهي است و هر دو عالم، غالف اين آئينه. اگر آ. «ُصوَرِتهِ 

ين داند كه او كيست و بهر چه آمده است و اكمال مرتبت صفای خود برسد، مي
 همه كرامت و فضيلت به چه علت است.

وردند و خبر نوی اين همه حضرات انبياء كه آمدند، كار نوی بدين عالم نيا
در سينه تو ننهادند، بلكه آنچه را كه در سينه تو نهاده بودند بجنبانيدند، و آنچه را 

َو ٰما ُكنّٰا ِلَنْهَتِدَی َلْواٰل َاْن »كه بر تو به وديعه نهاده بودند ترا به سوی آن خواندند 
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 .«َهدٰيَنااللُ 
 آنچه در ال الوهيت كهای آئينه جمای انسان كه نسخة كامل نامة الهي تويي، 

 عوالم است بيرون از تو نيست، هرچه خواهي از درون خود بخواه كه مطلوب
د، خود رس حقيقي و يار ازلي آنجاست. اّما تا آئينه دل آدمي به كمال مرتبت صفای

 مهالك و مسالك بسيار بايد قطع نمود و آن جز سلوك بر شريعت و حقيقت و
 طريقت نيست.

عاليم يقت يكي است و آن تعاليم اسالم است. طريقي جز تالبته شريعت و طر
شود كه انسان را به سعادت رساند. شريعت عين طريقت و اسالم يافت نمي

طريقت عين شريعت است، لذا تقسيم علمای دين به علمای شريعت و طريقت، 
 اساس است.موضوع و بيبي

أ ن، و هم مبدعلم شريعت هم اول است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باط
يمان و علم ال، عمل است به وجهي و هم غايت عمل است به وجه ديگر. پس او

مين تا زايمان و علم به شريعت، منتها تفاوت آنها از به شريعت است و آخر هم، 
اسالم  آسمان است. اوْل قشر است و مجاز، آخْر لّب است و حقيقت. زيرا تعاليم

 كماالت و سرچشمه هر علمي است.جامع تمام فضايل و دارای كل 
مريد صادق و سالك عاشق از سر صدق و تأّني نه از سر هوی و تمّني 

 ده است،داند كه كيست و از كجا آمده و چون آممطالعه كند. در اين هنگام او مي
و  به چه كار آمده و كجا خواهد رفت، مقصود او چيست و هدف اعالی او كيست

رقت در خاك سفلي كشيدن چه حكمت دارد و باز مفا معلوم گرداند روح علوی را
سوت و قطع تعلق آن از قالب به چه سبب است و بار ديگر نشر آن در حشر با ك

آمده  بيرون «َضلُّ ُهْم اَ  ُاوٰلِئَك َكاْلَاْنٰعاِم َبْل»قالب بهر چيست. در اين صورت از زمرة 
َو ُهْم  ِِ الدُّْنٰياةْلَحٰيواِهرًا ِمَن اَيْعَلُموَن ظٰ »و به مرتبه انساني رسد و از حجاب غفلت 

هد؛ آنچه نطريق حق  رهايي يابد و به ذوق و شوق قدم در «ُهْم ٰغاِفُلونَ ةِ َعِن اْلآِخرَ 
 ان.ايمان است و ثمرة قدم، عرفرا در نظر آورد به قدم آورد كه ثمرة نظر، 

َحْيُث  َو ِمنْ »كعبه وصال را هم مانند كعبه صورت از هر جهت راهي است 
مراحل اين طريق را به ارادت و شوق . «َخَرْجَت َفَولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحٰرامِ 

ومحبت توان پيمود. اّما عشق به مقام تحّقق نرسد مگر اين كه عاشق مطيع و 
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 .«اللُ  ُقْل ِاْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن الَل َفات ِبُعوني ُيْحِبْبُكُم»محض فرمان معشوق شود منقاد
ود اين توفيق كسي را سزاست كه با تزكيه و تصفيه، مراتب معرفت نفس خ

 ق محبوبرا به كمال رساند و در منطقة جاذبة الوهيت قرار گيرد، و در دريای عش
نساني اازلي و عقل كلي مستغرق شود؛ خويشتن را به شعله شمع ازلي زند و وجود 

تشند رامون آكه آتش بر او و كساني كه پي را تبديل به آتش نمايد. در اين مقام است
 .«َاْن ُبوِرَك َمْن ِفي النّٰاِر َو َمْن َحْوَلٰها»مبارك است 

مجذوب سالك هم عاشق است و هم معشوق و هم عشق. چون عوارض از 
گانگي بين رود، دوگانگي برخيزد يگانگي پديد آيد، جای كثرت را نور وحدت و ي

ي و م به نسبت معرفت از بين رود و سفر روحانگيرد. كثرت كه امری است موهو
مقام از آن  اينت به معرفت نيست. كَرمعنوی جز رفتن از كثرت به وحدت يا از نَ 

ي اند، از خود فانسيدهر «اٰل ِاٰلَه ِال ا اللُ »سالكاني است كه به مرتبه اعالی توحيد يا 
 اند.شده و به او باقي گشته

توان باقي است، از وجود و هستي حقيقي نمي آری تا وجود و هستي مجازی
مه هدر حّد اعلي برخوردار شد مگر به قدر آنچه از هستي مجازی كاسته شود. 

 تي بشریحضرات انبياء و اوصياء و اولياء در تحّقق اين هستي كوشيدند و همه هس
ا ای باقي ماند، اّمسوخته و سايهرا فدای عشق معشوق نهادند. لكن از هر يكي نيم

هستي خود را در آتش عشق معشوق خود در شعله جمال ازلي  )ص(حضرت محمد
 به كلي بسوخت.

ساالری و تفاخر ساير حضرات انبياء اين بود كه مقام سروری، پيشوايي، قافله
 نصيبي است، كام منفرمود كه نصيبة من در بيمي )ص(دليلي دارند، اّما حبيب خدا

گری و در ناكامي است، مراد من در نامرادی است، هستي من در نيستي است، توان
. خالي رود چه عاشق بايد پيش معشوق دست. «َاْلَفْقُر َفْخری»فخر من در فقر است 

د رفت، بايای عاشق خدا، راه تو راه حّد اعالی عشق است، اين راه را به نيستي 
 سروری و پيشوايي، همه هستي است.

سالك بايد بداند كه مبدأ و منشأ اين حركات الهي، اراده الهي است. اراده 
تخم جمله سعادتهاست و اين صفت نه از صفات انسانيت كه پرتوی از انوار صفت 

بنده مريد ای تجّلي نكند، آنتعالي با اين صفت در روح بندهمريدی خداست، تا حق
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خواهد بود.ابتدا اين نور چون شرر آتشي است كه در حّراقه افتد كه اگر آن را به ن
های خشك مدد نكند، روی در خاموشي كلي نهد و با كبريتي برنگيرد و به هيمه

َالش ْيُخ في َقْوِمِه »ن غيب رود و آن مدد جز تعليم اساتيد الهي نخواهد بود كَمَم
 .«َكالن ِبيُّ في ُام ِتهِ 

آورد و عارفان، دواعي شوق و بواعث طلب در دل طالبين پديد مي سخن
 سازد، خصوصًا كه از منشأ نظر عاشقانيشان مشتعل مياشرر محبت در باطن 

ي، جام الحجم است و كثيرالمعنايشان قليلصادق و كامالن محقق صادر شود. كالم 
مل است و هم نمای، هم استفادت مبتدی ناقص را شانماست و مرآت جمالجهان

ند ای نيست و ندانخبران را از دولت اين حديث بهرهافادت منتهي كامل را. لكن بي
 شود.كه قفل سعادت ابدی به كدام كليد گشوده مي

شری طي بمفتون و مغرور اين راه كسي كه پندارد با اتكاء به خود و به قدم 
 رسد طي ان رفت تا چهدليل نتوتواند كند، غافل از اين كه راه كعبه صورت را بي

شرق ممراحل كعبه وصال. سالك حقيقي در جستجوی استاد كامل بپا خيزد اگر در 
 نشان ندهند به مغرب رود. او واقف است كه حصول حقيقت به واسطه علما و

ند ايشان همه در مقام آسايشند و در بعرفا و مرشدين كذايي ممكن نيست كه 
 ايقان اثری.ری و نه از ايشان را از عرفان خبآرايش، نه 

خبران آری حقايق را از صومعة راهبان و ترسايان و درويشان كذايي و بي
م باس اساللنتوان يافت كه آنان از مخذوالن درگاه حقند، اگرچه ظاهرًا خود را به 

ايشان و ايمان اند. عاقبت كردار بياند ولي باطنًا لباس كفر در بر كردهآراسته
 عاقبت آن است، لكن ةٌ«َتْصلٰي ٰنارًا ٰحاِمَيـ»ايشان معني دات بيرياضات و مجاه

 نايت برعتابد و باد كرامت از پردة مردان الهي كه خورشيد اسالم بر دل آنها مي
 است. ةٍ«ٰعاِلَيـةٍ في َجن ـ»وزد ايشان ميسرای تقّرب 

وصول  ودرود بر ارواح پاك و مقدس اولياء كه پس از رهايي از اين خاكدان 
 به مقام قرب محبوب و كسب استحقاق غنودن در حريم عّزت در زير آتش عشق

 ه زندانباند و از نو خود را خدايي، ترك آن بارگاه صفا گفته و به زمين برگشته
ا هدايت گشتگان بيابان غفلت و جهالت راند، تا گمانداختهتاريك و تنگ تن خاكي 

 نند.يي نجات داده و به سرمنزل مراد رسانموده و از گرداب بدبختي و نابينا
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دل درود بر دلباختگان شاهد عشق خدايي كه كشته شدن در دست مردمان بي
رد را داند و انواع شكنجه و آزار و رنج و را، عين سعادت و فيض آسماني شمرده

اند دهتحمل كرده، لبيك گويان جام شهادت را از دست ديوسيرتان گرفته و سركشي
 های غفلت را از پيش چشم بصيرتا به غيرت و همت درآرند و پردهتا بشر ر

 ايشان برافروزند.ايشان بردارند و آتش عشق خدايي را بر دل افسردة 
و اهل بيت  )ص(انتها بر خاتم دايرة كمال، حضرت محمدسالم و درود بي

ا رما  نانطاهرين او، آن پيشتازان محبت و لواداران حمد و معرفت. خدايا به حق آ
 به وصال خويش موفق فرما.
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اج اگر كسي در خود و بر صفات و افعال خود بنگرد، خويش را به غير خويش محت

اطن او بيابد؛ بديهي است كه احتياج به غير، نقص است. چون خود را محتاج بيند، در مي

كه بدين  به حركت است. كسياشتياق بر طلب كمال پديد آيد و در پيدايش آن كمال، ناچار 

 حركت قيام نمايد، بايد چند امر را مراعات كند تا به مطلوب خويش نايل آيد:

ر دمراعات چيزی كه الزمة حركت است و بدون آن، حركت ميّسر نيست كه  -اّول 

 واقع آن چيز به منزله زاد راحل است.

 .گرددتوجه به رفع چيزهائي كه مانع حركت معنوی وی مي -دوم 

 رسد.حركتي كه به واسطه آن از مبدأ به مقصد مي -سوم 

رض توجه به احوالي كه در اثنای سير از مبدأ حركت تا منتهای آن عا -چهارم 

 گردد.مي

 دهد.الخصوص در اواخر سير به سالك دست ميتوجه به حاالتي كه علي -پنجم 

 توجه به نهايت حركت. -ششم 

مان خداست. ايايمان به طريق حق، چيزی كه به منزله زاد راحل است، برای سالك 

شود، مراتب به خدا نسبت به آثار دنيوی و اخروی و ظاهری و باطني كه بر آن مترّتب مي

ر يك مختلف دارد. آثار دنيوی مربوط به اين عالم است ولي آثار اخروی موقوف است ب

 رابطه روحاني و اعتقاد قلبي.

ايمان ايمان سلوك نمايد و به مقصود رسد. ثبات تواند بدون ثبات بر سالك نمي

 بندد.نايمان مقارن نشود، طلب كمال صورت عبارت است از حصول جزم، و تا اين جزم با 
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سالك بايد صدق و اخالص را شعار خود سازد. صّديق كسي است كه در تمام 

ست كه باشد. مراد از اخالص آن احاالت و صفات و اقوال و افعال، راستي او را ملكه 

غراض تعالي باشد و هيچ غرضي از اسالك هر چه گويد و هر چه كند، محض تقّرب به حق

اينها همه  دنيوی و اخروی مانند جاه و مال يا طمع رستگاری و نجات از عقاب نباشد، زيرا

نيك شود كه مؤمن هر عمل در مقام اخالص، شرك خفي هستند. خلوص وقتي حاصل مي

ه و اری ساختتعالي به دست او جرا از خود نبيند، بلكه موهبت الهي داند كه اين عمل را حق

 .«ِاّلا ِباللِ ةَ اٰل َحْوَل َو اٰل ُقو  »به زبان قال و حال گويد: 

وستگي ايمان در هر كس عبارت است از پيوستگي او به آفرينندة خود. برای اين پي

فرمايد يتعالي افاضه مآن، درجه معرفت شهودی است كه حقمراتبي است و باالترين مرتبة 

های ظاهری و گردد حجاببه دلهای مستعده و اليقه. در اين مقام است كه برطرف مي

شود حقايق؛ چنان كه در عالم خواب به جهت برطرف شدن حجاب باطني و مكشوف مي

ين شود، برای سالكيهای ديگر، برخي از حقايق مكشوف مبدن تا حّدی و بعضي ازحجاب

ن شود در حال بيداری. حصول و وصول ايراه حق شهود حقايق به ديده باطن حاصل مي

 مقام صورت نبندد مگر به تخليه وجود از صفات حيواني، چنان كه عارفان كوی حق

 اند: از صفات حيواني بميريد و به صفات الهي زنده شويد.فرموده

ا، سير ست از ازالة موانع سير و قطع عوايق آن كه بدون رفع آنهامر دوم عبارت ا

وبه نها به تآمعنوی ميّسر نگردد. از جمله اين موانع و عوايق، معاصي و سيئات است كه رفع 

 ممكن شود.

 سالك راه حق بايد بداند افعال بندگان بر پنج قسم است:

 فعل واجب كه نبايد ترك شود. -اول 

 نبايد انجام گيرد.فعل حرام كه  -دوم 

 فعل مستحب كه بجا آوردن آن از تركش بهتر است. -سوم 

 فعل مكروه كه تركش از فعل آن بهتر باشد. -چهارم 

 فعل مباح كه فعل و تركش مساوی باشد. -پنجم 

از اين جمله، دو قسم اول بر سالك واجب است عقاًل وشرعًا، يعني فعل واجب و 

اقوال و احوال و جوارح نيست، بلكه از هر جهت حتي  ترك حرام. توبة واجب منحصر در
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از نظر افكار و خياالت قلبي نيز بايد توبه كند. سالكين طريق حق، بجا آوردن فعلي كه از 

تعالي اولٰي دانسته و توجه به غير حققسم چهارم و ترك فعلي كه از قسم سوم باشد را ترك 

 شمرند.را نيز گناه مي

 به دو شرط: وصول مقصد موقوف است

 كمال. علم به اقسام افعال، كه كدام فعلي از افعال رسانندة بنده است به -اول 

 واقف شدن بر نتايج حصول كمال. -دوم 

ه ب، آن را سالكي كه اين دو شرط را تحصيل نمايد، البته گناه نكند و اگر كرده باشد

 توبه جبران نمايد.

 توبه مشتمل است بر دو چيز:

 وبه زمان حال و مستقبل. به زمان ماضي، تأسف  -ماضي، دوم  به زمان -اول 

 كس: پشيماني است بر گناهاني كه در زمان گذشته از او صادر شده و تالفي آن با سه

 با خدا كه نافرماني او كرده. -اول 

 با نفس، كه نفس خود را درمعرض نقصان و پستي و خشم الهي آورده. -دوم 

 يا فعلي به او رسانده. با غير كه ضرر قولي -سوم 

ه كد. چنان آنچه ضرر به غير رسانده تا او را به حق خود نرساند، توبة او صورت نبند

به  ي و ماليضرر قولي به او رسانده بايد جبران كند به عذرخواهي و استحالل، اگر ضرر فعل

ا يو گردد، ااو رسانده بايد جبران كند به رّد حق او يا عوض آن، به طوری كه مقتضي رضای 

فس خود نتحّمل نمايد بر عذابي كه در شرع مقدس اسالم بر آن معّين شده است. آنچه با 

جوع به ركرده، به انقياد فرمان خدا و عقوبت دنيوی جبران نمايد و حق خدا را نيز با 

ل است، حضرت او با رياضت و عبادت جبران كند. اّما آنچه متعلق به زمان حال و مستقب

 ع است بر ترك معاصي و اطاعت فرمان حق.تصميم قاط

فت توبه از بزرگترين مقامات بشری است، و يگانه وسيله نجات و ترّقي و پيشر

دنيوی و اخروی است. زيرا سرچشمه همه آفات، ظلمت گناهان است و حقيقت توبه، 

ا بناك رهايي است كه بر دل انساني نشسته و آن گوهر پاك و تاشستن پليدی ها و آلودگي

 تيره و زنگاری نموده است.

 

ست. تواند به واسطة آن از مبدأ به مقصد رسد، زهد احركتي كه سالك راه حق مي

 زاهد كسي است كه دارای سه خصلت باشد:
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 مجاهده با نفس در ترك مشتهيات و زخارف دنيوی. -اول 

 تزكيه اعمال. -دوم 

 بذل جوارح در راه حق. -سوم 

ولياء اداند آنچه خداوند متعال برای دنيای پست تن ندهد، زيرا ميزاهد هرگز به 

ر عاليق خود ذخيره فرموده از مقامات عاليه و درجات رفيعه، بهتر است از اموال و ساي

زيرا در  دنيوی، زاهد زهد خود را مشاهده نكند و برای آن قدر و قيمت و منزلتي نطلبد،

خواهد مقصودی جز لقاء الهي ندارد و نمي زهد خويش چنان غرق تجّليات حق است كه

 چيزی حجاب او شود.

ه، تي نرسيدپرستي به مقام خداپرسكسي كه از مقام خودبيني در نيامده و از مرتبة نفس

 به مقصد نخواهد رسيد.

دون مانعي از موانع سير عارف طريق حق، پيروی هوای نفساني است واين مانع، ب

 ، بدون رياضت ممكن نيست.زهد رفع نشود و حصول كمال زهد

رياضت در عرف عرب، رام كردن حيوانات را گويند به منع آنها از حركات 

ت، منع غيرمطلوبه و عادت دادن آنها در اطاعت صاحب خويش. در اين موضع مراد از رياض

، و علق داردته و غضبّيه و آنچه به آن دو نفس حيواني است از انقياد و متابعت قّوة شهوّي

 گردانيدن نفس انساني است با دستورات شرعّيه.ملكه 

رّيه، و مقصود از رياضت، صبر است بر رفع موانع طريق حق از مشاغل باطنّيه و ظاه

 يه.ملكه گردانيدن نفس انساني است بر ثبات آنچه باعث رسيدن اوست به فيوضات اله

دايد از ش صبر، حبس نفس است از جزع به وقت وقوع مكروه، و در معنا التذاذ است

 ومشكالت. صبر مقتضي انس به محبوب است. عارف كامل در مشكالت، مبتالكننده را

ت و دهد. اين است كه عارفان از مشكالبيند و مراد حق را بر هر مرادی ترجيح ميمي

د و از شدايد نهراسند و جز طريق حق نپويند و همواره از فيض اقدس او استمداد خواهن

 دافع و رافع دانند كه در حقيقت آن مشكالت و شدايد،نمايند. آنان مي نور جمال او استضائه

 خواهند كه محبوب خويش را بدون حجاب مشاهده نمايند.ايند، لذا ميهحجاب

 

شود اصول گويند، به جهت آن كه پايه و احواالتي را كه از مبدأ تا مقصد عارض مي

اساس سلوك، اين امورند. سالك تا اين مراحل را طي نكند، به منزل قلب و كعبه مقصود 
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نخواهد رسيد. آن امور عبارتند از: ارادت، شوق، محبت، معرفت، يقين. اختالف درجات 

فات قلبي آنهاست؛ هر كسي درجات قلبي او باالتر، مقامات سالكين راه حق، به حسب اختال

 اوعاليتر.

بيگانه  مرتبة اول ارادت، اخراج بيگانه از خانه دوست و محبوب حقيقي است؛ اخراج

ك ه دل سالكاز اين خانه ممكن نيست مگر با انقياد از دستورات شرعّيه. در اين مقام است 

 گردد.از بيگانه تخليه مي

دد. روح است بسوی لقاء حق، و البته لقاء حق بدون رجاء ميّسر نگرشوق، حركت 

ر ترّقي سالك را بعد از اشتداد ارادت، وجود شوق ضروری بود و چندان كه در سلوك بيشت

د كند، اشتياق او بيشتر خواهد شد، به حدی كه هستي خود را بين خود و محبوب خو

 حجاب بيند.

ر حبت است نسبت به محبوب حقيقي. محبت داحوالي از احواالت سالك راه حق، م

ر همه موجودات جاری و ثابت است: در فلك محبتي است كه مقتضي حركت آن است، و د

ه در كنمايند. در نباتات محبتي است عناصر محبتي است كه ميل به مكان طبيعي خود مي

فتن طريق نمو و اغتذاء متحركند. در حيوانات محبتي است كه سبب انس و الفت گر

 آنهاست. در نوع انسان محبتي است كه سبب آن سه امر باشد:

 لذت و آن جسماني باشد يا غيرجسماني، وهمي باشد يا حقيقي. -اول 

 منفعت آن هم مجازی باشد يا حقيقي. -دوم 

لق و هم خمشاكله جوهر و آن هم يا عام باشد مانند اين كه دو كس با هم، هم -سوم 

خصوص عال يكديگر مبتهج شوند؛ و يا خاص بود كه اين محبت مطبعند كه به اخالق و اف

 اهل حق است، مانند محبت طالب كمال به كمال مطلق.

ه ككند، و با علم به اين پايان محبوب اقتضاء رجاء ميمحبت با تصور رحمت بي

هرچه از محبوب صادر گردد محبوب است، مقتضي مقام رضاست. رضا مستلزم تسليم 

 نديشند.بوب، اين است كه عارفان كوی وصال، غير خدا نبينند و جز او نيمحب است به مح

احوالي از احواالت سالك طريق كه مقارن سلوك تا وصول به مقصد عارض 

اصل گردد، معرفت است. معرفت احاطه به حقيقت شيء است ذاتًا و صفاتًا. معرفت حمي

ت وجود. است از وجود و كماال نشود مگر به وسيله آنچه معروف در عارف به وديعه نهاده

ب در معرفت پروردگار اكتفا نمود به معرفت كتا )ص(از اين جهت، حضرت ختمي مرتبت

 س.نُفَا
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برد شناسد و از هر موجودی پي به موجد ميعارف راه حق از مصنوع، صانع را مي

 يد.نماتاحدی كه غير صانع نبيند، و تمام مصنوعات را فاني در بحر احدّيت مشاهده 

ای تعالي بهرهمعرفت را مراتبي است. كساني هستند كه غير از استماع صفات حق

ارند، هر ه صانعي دايشان را مقّلدين گويند. افرادی هستند كه به برهان و دليل دانند كندارند، 

سيله وای است به جانب حضرت احدّيت. گروهي ديگر به دليل و برهان برای آنها روزنه

نمايند. يمتعالي و بندگي و اطاعت او، لطف الهي را همواره مشاهده شناسايي حقمعرفت و 

ازی نوای بندهايشان در هر آني نوايشان از باب معاينه باشد كه گروهي نيز هستند كه معرفت 

 شنوند، آنان را عارفان گويند.را به گوش دل مي

ده و يد سفر را برطرف كرای است برای سلوك راه حق، كه شدايقين، بهترين وسيله

 رساند. برای يقين مراتبي است:عارف را به كعبه آمال مي

ر آيات الل است به وسيله نظر دعلم اليقين، كه حاصل آن برای سالكين الي -اول 

منامات  تكويني و تدويني و معجزات و خوارق عادات صادره از حضرات انبياء و اولياء و

 ك از آنها جزئي است از اجزاء نبّوت و رسالت.صادقه و علم منايا، كه هر ي

 عين اليقين، كه عبارت باشد از شهود اشياء به نورانيت دل. -دوم 

ه در اين كحق اليقين، كه عبارت باشد از تجّلي نور الهي بر دل سالك راه حق  -سوم 

 مقام، تمام رسوم عبوديت و خودبيني محو گردد.

گردد الخصوص در اواخر سير، عارض ميتا رسيدن به مقام وصول علي حاالتي كه

 عبارتند از: توّكل، رضا، تسليم، توحيد، اتحاد.

الل. توكل اين توّكل، اظهار عجز و ناتواني است در همه امور و انقطاع بنده از ماِسَوی

ق بايد حراه  نيست كه انسان از همه كارها دست باز دارد و به خدا واگذارد، بلكه سالك

روط شبداند كه در وقوع همه كارها شروط مؤثر نيست، و نيز وقوع همه كارها در غير 

 ها را درنيست، بلكه تنها در وقوع بعضي كارها شروط مؤثر است. اگر كسي وقوع تمام كار

ر دهد، قدر غير شروط بداند، جبر در خيال آيد و اگر وقوع تمام كارها را به شروط نسبت د

و  لم بر جبرآيد و اگر به نظر راست بنگرد، نه جبر مطلق است و نه قدر مطلق. بدون عخيال 

 د.قدر، توّكل حاصل نشود وحصول كمال اين علم بدون رياضت قوة عاقله ميّسر نگرد

از حاالت عارضه بر اهل سلوك تا رسيدن به كعبه مقصود، حال رضاست. پس شرط 



 سفر به كعبه جانان                                                                                       21
 

رند، چه به وسيله عبادات و طاعات و چه به است برای كساني كه قصد رجوع به او دا

وسيله سلوك درطريق مجاهدات و رياضات، اين كه اول مقام رضا را محكم و استوار 

 نمايند.

مقام رضا همان خشنودی است به آنچه خدای رحمان مقدر فرموده. سالك طريق 

ق آن حراه حق نخواهد و اراده نكند غير آنچه را كه خدا خواسته، اين است كه عارفان 

ب ت. پس محخواهند كه او خواهد، زيرا كه اگر چنين نباشد با مقام رضا منافات خواهد داش

 و عاشق حقيقي آن خواهد كه محبوب و معشوق او خواهد.

تعالي، قحشود. در حقيقت فناء اراده در ارادة مقام رضا بدون فناء اراده حاصل نمي

وظ شود مگر به ترك حظاء اراده حاصل نميتعالي. فنهمان فناء صفت است در صفات حق

 نفساني كه اين معني برای عوام بسيار مشكل است.

 بالجمله رضا همان رضايت است به آنچه خدا خواسته كه آن ثمرة محبت است و

د غير الزمة آن، عدم انكار است بر خواسته خدا، اين است كه عارفان طريق حق نخواهن

 عل.چه در باطن، چه در دل و چه در قول و چه در ف آنچه خدا خواهد، چه در ظاهر و

او  ايشان راضي باشد تا از خشم و عقاباهل ظاهر را مطلوب آن بود كه خدا از 

ه كين باشد ايمن گردند. اّما اهل باطن را مطلوب آن بود كه از خدا راضي باشند، و آن چن

، مخالف ء و مشّقت و راحتيهيچ حالي از حاالت مختلف مانند مرگ و زندگي و فناء و بقا

 او مطلبي دانند كه صدور همه از اوست و بر غير ارادت و مرادايشان نباشد؛ زيرا ميطبع 

 اختيار نكنند.

هركسي كه تساوی حاالت مختلف در طبعش راسخ گردد، آن خواهد كه خدا 

 .اند هرچه او را آيد بايد، پس هرچه او را بايد آيدخواهد. لذا بزرگان فرموده

وی ای راضي شود كه حاالت مختلف نسبت به او مساخداوند متعال آنگاه از بنده

و  ايشان را بايستباشد. پس حقيقت لذت معنوی برای عرفای طريق حق است، زيرا كه 

ه وی وصال نايشان بايست بود. از اينرو عارفان كنبايست نباشد و همه بايست و نبايست به 

 هيچ فائتي متأّسف گردند. هيچ حادثي مبتهج و نه بربر

شود، تسليم است و مقام از حاالت سالكين طريق حق كه در بين سلوك عارض مي

تسليم فوق مقام توكل است، چه در توكل سالك در انجام امری خدا را وكيل نموده و تعلق 

به داند، ولي در تسليم قطع آن تعلق نموده تا هر امری كه آن را خود را به آن كار باقي مي

شمرد، متعلق به او داند. اين مرتبه فوق مقام رضاست، چه اين كه در مرتبه خود متعلق مي
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رضا هرچه خدا كند موافق طبع او باشد، ولي در مرتبه تسليم سالك طبع خود و موافق و 

مخالف آن را جمله به خدا واگذارد، يعني در اين مقام او را طبعي نيست كه موافق و 

 مخالفي باشد.

 يم را مراتبي است:تسل

كند، تسليم شدن سالك است به آنچه از عالم غيب در عالم شهادت شهود مي -اول 

وادث شك حالل بايد متوجه باشد كه در اين الي به سببي از اسباب سماوی يا ارضي. سالك

 ای در قلب او داخل نشود.و شبهه

عارف  ور از نظر سالكتسليم شدن علم ظاهر است به علم باطن، زيرا بعضي ام -دوم

 مخفي است و ِحَكم و مصالح آنها جز خدا كس نداند.

 اينكه تسليم خود راتعالي بدون تسليم نمودن آنچه غير حق است به حق -سوم

ان، به ماند چيزی از ظلمات عالم امكمشاهده نمايد. زيرا در شهود تجّلي حق باقي نمي

و، و ااز برای شهود حق و صفات و افعال  گرددجهت آن كه عارف در اين مرتبه خالص مي

 ماند از شهود تسليم و ساير متعلقات خود.در نتيجه سالم مي

 توحيد را مراتبي است:

 نات.برد به خالق كاياز نظر در آيات و مصنوعات و استدالل پي مي -مرتبة اول 

چشم  بعد از طي مراحل نظر و استدالل از همه ادّله عقليه و نقليه -مرتبة دوم

 داند، به جهت آنپوشد. چه ادّله را به واسطه اشتمال بر قياسات و مناقشات حجاب ميمي

 اند.كه عارفان طريق حق در مشاهدات غيبي و الريبي جلوة محبوب را ديده

ر فرق است مابين توحيد و اتحاد، توحيد يكي كردن باشد و اتحاد يكي شدن. د

گردد  نيست. كسي كه يگانگي مطلق در دلش راسختوحيد شائبه تكّلفي است كه در اتحاد 

 به اتحاد رسيده است.

تعالي، كه اند كه يكي شدن بنده باشد با حقاتحاد آن نيست كه بعضي توّهم كرده

 سخنان و خبران، به محض استماع اين كلمات و شنيدنبينان و از عالم باطن بيبعضي ظاهر

فسيق تايراد و طعن و تكفير و و زبان به معاني مشروع غيرمعروف عرفا، اعراض نموده 

ن كه عارفا نگرند. بلكه مراد از اتحاد آن استايشان نميگشوده، به ساير كلمات و مقامات 

 تكّلف گويند هرچه جز اوست از اوست.طريق حق غير خدا نبينند و بي
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الل ، فنای ماسویالل. مراد از فناالل و بدايت سير فيفنا عبارت است از نهايت سير الي

 است در اين مقام، علمًا و حااًل و شهودًا.

منحصر  تعالي را فاني و نابود بداند، زيرا حقيقت هستيعلمًا آن است كه سوای حق

 در هستي اوست و ماسوای او به هستي او هستند.

ده كه مشاهالل، مانند حال كساني باشد حااًل آن است كه حالش نسبت به ماسوی

 دانند كه سراب است.نمايند و ميسراب مي

ينه كند شهودًا آن است كه بعد از فنای موجودات در نظر سالك علمًا و حااًل، معا

 فنای ماسوی الل حتي فنای خود را.

ه دق يكبارصالل بايد تمام منازل و مراحل اين طريق را به قدم سالك در سفر سير الي

  وقتي حاصل آيد كه اين فنا به كمال رسد.اللقطع كند، و سير في

ه عادت چالبته علت اصلي اين انقالبات و تحوالت مراتب، تعاليم استاد الهي است. 

 اند بدون استاداستاد حركت كند. آنان كه خيال كردهالل بر اين جاری نشده كه كسي بي

ه استاد بهستند. اگر كسي خواهد بدون تسليم توانند به منزل رسند، دچار اشتباه محض مي

 باشد كه الهي معالجه خود به نظر عقل و علم خويش كند، نتواند و بجايي نرسد و خوف آن

اد در ورطة هالكت افتد. كسي كه با هوای نفس خود بر خويشتن تصرف كند، جان به ب

 خواهد داد.

های رواني در آن بيماری قرآن مجيد كه همه علوم روحي و جمله معاجين و اشربه و

مچون حضرت ب حاذقي هدر نزد طبي «اٰل َرْطٍب َو اٰل ٰياِبٍس ِاّلا في ِكٰتاٍب ُمبينٍ »وجود دارد 

ی ِالٰي َلَتْهد ِان كَ »بود كه جمله امراض بشناسد و معالجه آن به صواب فرمايد  )ص(رسول اكرم

لجه به ند، در معاعلم را از او فرا گرفتبعضي از صحابة آن حضرت كه اين . «ِصٰراٍط ُمْسَتقيمٍ 

اگر كسي  رسيدند. در هر عصری از اعصار روی زمين از اين اطباء الهي خالي نيست و كمال

بيب حاذق طايشان خواهد خويشتن را معالجه كند در هالكت افتد، بايد به بدون مراجعه به 

 وحي شود.جة مختلفه رمَزخويشتن را تسليم كند كه دارای كمال معرفت َا

د نيت و اراده خالص را در خويشتن به مقام تحّقق درآورد و بداند الل بايسالك الي

كه تخم ارادت چون در زمين دل افتاد، بايد آن را غنيمت شمارد و عزيز بدارد و غذايي 

مناسب حال او دهد و اين غذا در بوستان اساتيد الهي يافت شود. سالك حقيقي در 
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بپا خيزد، اگر در مشرق نشان ندهند به مغرب رود و اگر موانعي در  جستجوی استاد كامل

 رسيدن به خدمت استاد شود، به قّوت بازوی ارادت بگسلد.

ح به قانون پرورش رو ودرآيد  «َو أُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َاْبٰواِبٰها»اگر صاحب سعادتي از در 

، ليات بودكر عاَلم غيب عاِلم شرع دهد و مراتب تقوای خود را به كمال رساند، چنان كه د

 د.پرده جمال و جالل حق بينم كليات و جزئيات غيب و شهادت گردد و بياكنون عاِل
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ني وی خداوند متعال در حقيقت و كمون انسان قوايي قرار داده و در طبيعت روحا

رغبت  جويي است، و بهحقيقتعشق و محبت مفرطي نهاده كه پيوسته در مقام كنجكاوی و 

ندی و شوق، عازم سفر به سوی حق و طالب قرب و رسيدن به بارگاه عظمت و جالل خداو

رچشمه خواهد هرچه زودتر طي اين راه پرخطر كند و به سرعت تمام خود را به ساست؛ مي

ا آب زالل معرفت رسانده از آن سيراب گردد و هميشه در آن سرزمين منزل گزيده ب

 دات آن ديار مشغول راز و نياز گردد.موجو

 ر سر راهاّما قوای طبيعي و نفس حيواني سدها در ميان افراشته و هزاران مراقب ب

يراه بپيمودن  دهد؛ او را بهگماشته، راه نيل به مقصود را بسته، مطلوبات مجازی را نشان مي

ر طي هر قدر بيشت كند تا هر چه بيشتر مطلوب خود را بجويد، كمتر بيابد ومشغول مي

 مسافت نمايد، از مقصود دورتر گردد.

، شناسي و شوق سعادتمندی در همة افراد بشر موجود استبا آن كه حس حقيقت

 آرايد لذا به فريبولي ديو نفس او را فريب داده، حظوظ قوای حيواني را در نظر وی مي

آن  همت خود را بر نفس، هركسي بهای زندگي و سعادت خود را در چيزی تصور نموده و

ي كوشد؛ بادهای غرور و نخوت و خودپسندی وی را به بيابانمصروف و در طلب آن مي

 نمايد.هولناك پرتاب كرده، خود و خدای خويش را فراموش مي

فهمد كه شراب گلاگر كسي به نظر عبرت در احوال خلق بنگرد، بخوبي مي        

ه ديگر كبستر غفلت به خواب سنگيني فرو برده  آلود دنيا چنان آنان را مست كرده و در

ر اين رای تعميكنند كه فقط بايشان تصور مي انتظار بيداری و بهبودی آنان از بين رفته است.

  گرد آوردن وويش را در تعّيش دنيا و برتری بر اقران ـاند! سعادت خسرا آفريده شدهعاريت
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زنند، لكن يای نيز دم از حقيقت مپندارند. عّدهميپايان برآوردن آرزوهای بي مال و 

 شود.اثری از آثار حقيقت در اعمالشان مشاهده نمي

ح خود اندكي به خود آی و برخيز و روای انسان! خواب غفلت تا كي؟ ديده بگشا، 

عال او را چال طبيعت بيرون آر و بر سرير عّزت، به تاج كرامتي كه خداوند مترا از سيه

دستخوش  كوب قوای حيواني وداشته مسندنشين گردان، مگذار كه روح الهي تو لگد ارزاني

 هواهای نفساني گردد.

م وحدت ای انسان! روح الهي باطنًا ترا به سوی حق دعوت كرده و رهنمايي به عال

شت به پالدوام گويد: عازم سفر شو و كند، اوست رسول باطني و منادی پروردگار، عليمي

 ي طبيعت و رو به عالم نوراني الوهيت نما.عالم ظلمان

هرچه سلطنت روح الهي در مملكت بدن نافذتر شود، انسان را بيشتر مجذوب 

كان گرداند. اين مسافرت به بدن و پيمودن جاده ظاهری و رسيدن به مجاذبه الهي مي

فس ، نجسماني نيست، بلكه طي راه باطن و نيل به سرحّد عبوديت و ربوبيت است. مسافر

كب آدمي است و مقصد، وصول به بارگاه احديت و زاد و توشة اين سفر تقوی است، مر

. انسان تعالي و ياد اوستسواری او محبت به حق و اسلحة او برای دفع دشمن توجه به حق

 بايد از او استعانت جويد وگرنه به منزل نخواهد رسيد.

ت نزل عبادز منزل عبادتي به ماصواًل سير در طريق حق، نوعي انتقال است، انتقال ا

 ه اسمي وديگر و از عمل مشروعي به عمل مشروعي، و از مقامي به مقام ديگر و از اسمي ب

و  ين منازلابنابراين سالك كسي است كه در  از تجّليي به تجّليي و از نفسي به نفس ديگر.

 رياضات وت بدني اعمال و مقامات و اسماء و تجّليات در حال انتقال باشد. او به مجاهدا

ويش خنفساني پرداخته و به تزكيه و تهذيب نفس خود همت گماشته و مراحل را به حال 

 پيمايد نه به علم خود.مي

برطرف  ايشان را فرا گرفته، بايد برایافرادی كه پرده تاريك طبيعت چشم و گوش 

جاب انجام حكردن آن زحمت و مشقت بار گران رياضات و عبادات را متحمل گردند تا سر

يل شاهده نامظلماني را پاره كنند و استعداد حضور پروردگار متعال را پيدا كرده به مقام 

داب گردند و از اين آب و گل طبيعت و گرآيند. اين جماعت هم باالخره مجذوب حق مي

 رسند.بالی دنيا به ساحل نجات ميپر

قرار دهد، از جادة  سالك اگر روش حضرات ائمه اطهار واولياء را سرمشق خود

منحرف نگشته و شرافت خود را به دنيا نفروشد، زنجير شهوات حيواني را از پای عقل تقوي
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درآورده و قوای عقل و فكر و اراده و محبت و خلوص نّيت را در راه سعادت حقيقي بكار 

الزمه آيد و عاقبت به مقصود رسد. برد، حاالت نوراني از منبع فيض سبحاني او را حاصل 

 اين تحوالت وتبّدالت الهي، معرفت به مقام و موقعيت خويش در دايرة وجود است.

اه نشان رخداوند تبارك و تعالي برای سعادت انسان با تعليم علم ظاهر و باطن دو 

ي في اْلاٰفاِق َو اٰياِتٰنا فِ  ٰ َسُنريِهمْ »آگاهي و خودآگاهي دهد: راه علم آفاق و انفس يا جهانمي

دهيم تا س نشان مير آفاق و انفخود را د به زودی آيات:  «َاْنُفِسِهْم َحّتٰي َيَتَبي َن َلُهْم َان ُه اْلَحقُّ 

نشگاه برای آنان آشكار گردد كه او حق است. همة علوم در اين دو مرحله و اين دو دا

دآگاه آگاه و خو كمال جهانجمعند. قدرت سير مراحل آفاق و انفس كسي راست كه در حّد

 ت خود راباشد. انسان فطرتًا دوستدار اين دو آگاهي است، زيرا تكامل و پيشرفت و سعاد

ده باطن داند. رؤيت موجودات آفاقي با ديدگان ظاهری ميّسر است و مشاهدر گرو آنها مي

شاهده منفس توانند آيات الهي را در آفاق و اجهان با ديدگان باطني؛ واجدين شرايط مي

 نمايند.

اهر آگاهي ملل غرب كه به ظآگاهي بر دو گونه است: يكي جهاندر حقيقت جهان

ي و آگاهي است لكن همه آنها در رديف حقايق و معارف حّقه نيست، ديگری آگاهجهان

 معرفت به همه عوالم وجود و حقايق مكنون در آنهاست.

ارد و در ای كهن و ديرينه دسابقهخودآگاهي و خودشناسي نزد دانشمندان و فالسفه 

 سمت اعظمه ماديات بر قاند، ولي در عصر حاضر به علت سلطاين زمينه كتابها تدوين كرده

م ز طرق مهزندگاني بشر، متأسفانه بيشتر دانشمندان حتي علوم روحي و روانشناسي را كه ا

 نگرند.مي خداشناسي وتوجه به عالم غيب است، از پشت عينك ماّديت و خواص مادی

و های علمای غرب در كشف قوا و قوانين حاكم بر انسان علت عمده ناكامي

مه بيعت، بخصوص در طب و روانشناسي، نگرش مادی آنان بر جهان و انسان است كه هط

ع اطالعات خود را بر تجارب و معلومات حسي بنا كرده از علوم معنوی و روحي اطال

هات تكي به جروانشناس در مداوای بيمار رواني غالبًا م كاملي ندارند. بعنوان مثال، طبيب

با  ده نكردهايمان به مبدأ كه از عاليترين تجّليات فطری روح اوست، استفا مادی است و از

 نمايد.ايماني بيمار، او را بدان پناهگاه محكم راهنمايي نميتقويت روحيه مذهبي و 

مانند هدف اصلي از خودآگاهي، پي بردن به عظمت شخصيت انساني و قابليت بي
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او برای كسب كماالت و مقامات ممتاز الهي است تا در اثر تقويت اعتماد و تسلط بر نفس، 

های وجود خود رفته به رفع عوايق پردازد. چه با بصيرت و بينش واالتری به جنگ اهريمن

ز ناآگاهي انسان به مقام و ارزش وجودی خود و مجذوبيت به ها ناشي ابسياری از آلودگي

 مظاهر فريبنده دنيا است.

رگز هگرچه مطالعه علوم و تجارب زندگي در موفقيت انسان مؤثرند، اّما سعادت 

 ومحصول آنها نيست. ادراك حقايق، به خصوص در جهات معنوی بر اساس نتايج علمي 

با عقل  دريافت كماليه حقايقاف اكثر مردم است. تجربي، ناقص بوده و از علل مهم انحر

سليم است و عقل سليم، محصول همرهي تعقل و تقوی است، و تقوی همانند تعقل 

ری مؤثر ترّقي و تنّزل هر يك از اين دو عنصر عالي در ديگزاياننده برخي معاني است. 

 .است، ولي هر يك به تنهايي ناقص بوده و رساننده انسان به كمال نيست

 علوم ظاهری و تجربي بدون همراهي تقوی و تعقل، راهگشای انسان به ملكوت

جه ن در نتيرساند. سعادت كماليه انسااعلي نبوده، بويي از آن عوالم را به مشام جان نمي

ناگون تفكر و تعقل وتقوی است، آنجاست كه نهرهای علم و دانش در پيش پا و اشجار گو

تان عشق و شوق در طرف ديگر و گلهای رنگارنگ حكمت و معرفت در طرفي و شهرس

نمايد. يمآثار ربوبي و تظاهرات اوصاف قّيومي و انوار و جلوات خدايي انسان را مجذوب 

ل كنند و ا استقباو اگر سالك قدمي فراتر نهد، وارد عالم نوراني شده پيشقراوالن آن ديار او ر

حب و مق است كه محبوب و معشوق يا راه وصال را به وی نشان دهند. در پايان اين طري

 حجاب به وصال رسد و انسان حق را به حق شناسد نه به غيرحق.عاشق ازلي بي

های آگاه و خودآگاه سازد، لكن خودآگاهيكوشد انسان را جهانپس گرچه علم مي

در دل  ايمان است كه آتشيافكند. علمي به تنهايي مرده و بيجان است، شوری در سر نمي

سازد. آری اين مهم به آشنا ميداخته، نيروهای خفته را بيدار و آدمي را دردمند و دردان

صراط مستقيم  ها برنيايد، چه بسيار از علما و فالسفه كه ازتنهايي از عهدة علوم و فلسفه

ه نباشيد ك دهد: مانند كسانياينرو قرآن هشدار مياند، از منحرف شده خدا را فراموش كرده

 فراموش كردند وخدا نيز آنها را از ياد خودشان برد. خدا را

آگاهي غربي ايراد اساسي آگاهان بر فرهنگ وتمّدن غرب، اين است كه جهانعيب و

روی . كسي كه بدون آشنايي به فرهنگ الهي اسالم به فرهنگ غربموجب خودفراموشي است

شود، ولي اين آگاهي او موجب خودفراموشي است. راز اصلي آگاه ميآورد تا حّدی جهان

سقوط انسانيت غربي به ورطة نفسانيات همين است و به تعبير قرآن، كسي كه در خسران 
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 آگاهي او به چكار آيد!باشد، جهان

نگرد يمبرخالف فرهنگ بشری، فرهنگ الهي اسالم نه به جهان صرفًا به ديدة مادی 

ن دو آوند بين های تازه و با عظمتي را نسبت به انسان و جهان و پين، بلكه افقو نه به انسا

ماوراء  گشايد؛ انسان را دعوت به تفكر و تأمل در آنها كرده طبيعت را سكوی پرش بهمي

 نمايد.آگاهي و خودآگاهي را عرضه ميداند و عاليترين جهانطبيعت مي

جبروت  ودارای عوالم كلي ناسوت، ملكوت بنا به معارف عاليه الهيه، وجود انسان 

ر برابر ا كند. دتواند در اثر تزكيه نفس با هر يك از اين عوالم كلي ارتباط پيداست، و او مي

ن دهد، در اياشعه تابناك روح، طبيعت برای انسان الهي شفاف شده ماوراء خود را نشان مي

اهدة جمال ازلي و نظارة شود كه جهان هستي رصدگاهي است برای مشحالت روشن مي

 نهايت او.كمال بي

اهي گرچه كسب هر دو نوع آگاهي مذكور برای بشر الزم است، اّما اهميت خودآگ

فاق و جهان آآگاهي است. قرآن مجيد جهان بيرون از انسان را با كلمة بسي باالتر از جهان

وده وشزد فرمه اين وسيله اهميت ضمير انسان را گدرون او را با كلمة انفس تعبير كرده و ب

كنند ي مياست. همة حضرات انبياء و سفرای الهي و بزرگان، انسانها را دعوت به خودآگاه

 «ُسوا اللَ ل ذيَن نَ َو اٰلَتُكوُنوا َكا»فرمايد: وخودشناسي سرلوحة تعليمات اسالم است. قرآن مي

ُم هُ  ُاوٰلِئَك ْنُفَسُهمْ َفَاْنسٰيُهْم اَ »اند و در نتيجه كردهمانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش 

به اين  ستند. بناهخدا آنان را به خودفراموشي انداخت، آنان فاسقين و منحرفين  «اْلٰفاِسُقونَ 

حسوب اند، در رديف فاسقون مآيه شريفه افرادی كه به بيماری خودفراموشي دچار شده

ان كه لك، خودشناسي است تا بتواند خدا را بشناسد، چنشوند. پس، از وظايف مهم سامي

 )ع(ليو حضرت ع «َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َرب هُ »فرمايد: مي )ص(حضرت رسول اكرم

فرمايد و نيز مي «َمٰعاِرفْ الن ْفِس َاْنَفُع الْ ةُ َمْعِرَفـ»داند معرفت نفس را سودمندترين معارف مي

ز كسي كه گمشدة خود ا: عجب دارم  «ُلُبٰهاْنِشُد ٰضال َتُه َو َقْد َاَضل  َنْفَسُه َفاٰلَيطْ َعِجْبُت ِلَمْن يُ »

 كند!كرده را جستجو نميجويد لكن خويشتِن گمرا مي

دانند به كدام طريق وارد شوند طالبان بسياری را آرزوی خودآگاهي است ولي نمي

اند، رسانندة آنان به خودشناسي برگزيده و چه مراحلي را طي نمايند. طريقي را كه خود

های كذايي اخذ ها و منطقنيست. اين خودشناسي و خودآگاهي را نتوان از كتابها و فلسفه
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ها نيست كه انسان را خودآگاه نمايند، اغلب آنها نه وسيلة نمود. كار علوم و فلسفه

 اند.خودآگاهي كه سبب خودفراموشي

ي را از اند تا خودشناسافرادی كه شب و روز در پي تعقيب كالم متكلمين و فالسفه

ت. ريافت نيسدالنفس واقعي از اين طريق قابل ة مطالب آنان دريابند، يقين بدانند كه معرفـ

ت! فربهي اس ای را ماند كه پندارددانند، آماس كردهايشان را حقيقت ميمثل كساني كه كالم 

سان بلكه اين نوعي بيماری و خطر رواني است كه اناست كه موفق شوند،  اينان محال

ق را ده، حقايتصفيه و تزكية نفس و كالم بزرگان را كنار زده بخواهد با مسايل مبهم و پيچي

 دريابد.

مال خودآگاهي حقيقي بدون مطالعه دقيق كتاب وجود خويشتن و بررسي آرزوها، آ

ت، قرآن يّسر نيست و اين تنها راه درك حقايق اصيل اسو دردهای نهفته در اعماق دل، م

رون انسان دوند متعال در خدا:  «هِ ٰما َجَعَل الُل ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبْيِن في َجْوفِ »فرمايد: مجيد نيز مي

گنجد، ل نميدو قلب قرار نداده تا به دو جا بسپارد. دو محبت، دو آرزو و دو درد در يك د

 ين صورت،هي را از دل بيرون كرد تا كعبه مقصود نمايان گردد. در ابايد محبتهای غيرال

و عالقه  مندی به ديگران نيز به واسطه فضايل معنوی آنان است كه در حقيقت، عشقعالقه

د، به خداست. پرورش محبت مجازی در دل، شرك است و پيامبران كه قهرمانان توحيدن

و و نه شرك در مبدأ و هدف و نه در آرزشود، كوچكترين شركي در كارشان مشاهده نمي

اشند، نماها اگر هم اهل درد و جويای حقيقت بدردمندی، اّما فالسفه كذايي و معنوی

 توانند به حق رسند.نمي

رد خواهد حقيقت را بشناسد، اّما ددرد فيلسوف دردمند، درد دانستن است، مي

 وف كه او را از سايرينعارف، درد رسيدن و يكي شدن و محو گشتن است. درد فيلس

به است، گرداند، اعالم نياز فطرت دانستن است اّما درد عارف كه عشق و جاذمتمايز مي

ويش خواهد پرواز كند و تا حقيقت را با تمام وجود خاعالم نياز فطرت عشق است، مي

 گيرد.لمس نكرده آرام نمي

چيست. فيلسوف، من  دانند من و خود واقعياند ميكساني كه به خودآگاهي رسيده

 داند، لكن عارف بر آن اعتراض دارد، خود و من واقعيو خود واقعي را روح و جان مي

ای از مراتب اين روح و جان، تعّين است و عارف با شكستن اين تعّينات، خداست. در مرتبه

داند در نظر و عقيده يابد. آنچه را كه فيلسوف، خود و من واقعي ميخود واقعي را درمي

خواهد به خود واقعي رسد، بايد عارف، مظهری است از خود و روح واقعي. كسي كه مي
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فاني شده و تعّينات را درهم شكند و اثری از جان و روح نبيند، اين قطرة جدا شده از دريا 

 تواند خود و من واقعي را دريابد.اين مقام است كه ميبايد به دريا پيوندد و محو شود، در 

هر چيزی صورت و معنايي يا ظاهر و باطني دارد. ممكن است شيء از لحاظ 

ای اشياء صورت كوچك باشد و به لحاظ باطن خيلي بزرگ، و بر عكس امكان دارد پاره

 ك.ظاهرًا بزرگ باشند و از لحاظ معنا و باطن خيلي كوچ

ه صورت، بجهان آفرينش، صورتًا عالم كبير است و به معني عالم صغير، اّما انسان 

ت ت و نبّوعالم صغير است و به معني عالم كبير. در وجود انسان از حقايق الوهيت و رسال

ای وجود دارد. ای و نشانهو واليت وخالفت، از الهوت، جبروت، ملكوت و ناسوت، نمونه

راتب در مني از هوٰی و هوس و عاليق نفساني مصّفٰي گردد تمام اين اگر مرآت وجود انسا

لل در ااو نمودار شده و همة موجودات آسمانها و زمين و كرات سماوی و جمله ماِسَوی

 شود.وجود انسان مشاهده مي

بعاد اامروزه هزاران كاشف و محقق از عجايب اعماق درياها و كشفيات كيهاني و 

رون م كبير ددهند، ولي اگر انسان به خويشتن پردازد و در اعماق عالمي عالم اليتناهي خبر

 د؛ در اينهای مرموز در خود مشاهده خواهد كراندازه شگفتيخود سير كند، الاقل به همان 

 كنند.سير او را وسايل و عوامل گوناگوني ياری مي

م يا به حس شش توانحواس ظاهری و باطني انسان متعّدد است كه از جمله آنها مي

يابي كبوتر، الهام اشاره نمود. مراتب نازله اين حس در حيوانات وجود دارد، مثل جهت

ه چند پرستو، كالغ، گربه، سگ و يا احساس بوی گلها و رياحين توسط زنبورها از فاصل

انات ی از حيوكيلومتری، يا ادراك فعل و انفعاالت زيرزميني قبل از وقوع زلزله توسط بسيار

 های شديد.غوغای آنان پيش از زلزلهو 

نحو اعلٰي و اكمل الهام فقط در وجود انسان است، ولي اكثر مردم در اثر گرفتاری

انگيز بيخبرند و توجهي به وجود خود و قوای نهادين های ماّدی از اين حس شگفت

ايمان و پذيری است، اّما عقل ندارند. اشتغال به امور دنيوی سبب تضعيف قدرت الهامخويش

تواند با تزكيه نفس و تقوی، بعد الهام و گردد. سالك الهي ميخالص موجب تقويت آن مي

زيرا هدف از ارتباط با ماوراء طبيعت خود را تكميل نموده به سعادت ابدی نايل گردد. 

خلقت تماس با واقعيات است، و در اين تماس همه جانبه با عوالم وجود و مبدأ كائنات 
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اد و سطوح مختلف شخصيت الهي انسان باز و گسترده شده، استعدادهای مكتوم است كه ابع

 گردد.وجودش شكوفا مي

ر عالم بنابراين انسان كامل، فهرست كتاب وجود است و همان نكات و دقايقي كه د

يز ن «اٍب ُمبينٍ ا في ِكتٰ اٰل َرْطٍب َو اٰل ٰياِبٍس ِالّ »شود. مفهوم كبير موجود است، در او يافت مي

نش اشاره به همين حقيقت است كه انسان كتاب كوچك خلقت و عاَلم، كتاب بزرگ آفري

مبين  نمونه بارز اين كتاب )ص(است و قرآن كتاب راهنمای عقل و خرد، و پيغمبر اسالم

اس قشه و اسباشد. تمام اين كتب از نظر ناست كه بطور اتّم، كمال قدرت معنوی را دارا مي

و كتاب  ربوط و منطبق بر فطرتند و هيچ اختالفي بين كتاب عالم صغيربه هم پيوسته و م

هرست به عالم كبير و قرآن نيست، غايت اين كه بايد در راه كسب كماالت كوشيد تا از ف

 متن كامل آفرينش نايل شد.

جّرد از در فطرت بشر كه دين اسالم منطبق با آن است، اختالفي نيست. راه فطرت م

اشي از نها و خط مشي و طرق سير و سلوك، خيفه است. اختالف در سليقهاوهام و افكار س

ميع برد وگرنه راه فطرت در جافكار و اوهام بشری است كه در وادی ضاللت به سر مي

ه زودی انسانها يكسان و مستقيم است. اگر كسي از اين خط مشي مستقيم منحرف نگردد، ب

 شه گردش چرخ فلك با نقشه زندگي و باگيرد، زيرا نقشاهد مقصود را در آغوش مي

باشد و ان ميآفرينش و غرايز طبيعي آدمي، كه منطبق با غرايز و نيروی عالم كبير است، يكس

ه طاعت كمال ظهور قوا و غرايزی كه در بشر با دست قدرت نهفته، به طريق معنوی از را

 است.

جمال اِ فصيل. انسان،جمال و گاهي به تپس در نظام كل، نقشه يكي است گاهي به ِا

در  آن تفصيل است و آنچه در آفاق است، در انفس است، جمله فاش و نهان است؛ آنچه

 وی است.حَتآفاق و انفس منطوی است، انسان كامل بالجمله ُم

آنان به صورت، است، زيرا كالم ها سير دركالم بزرگان الزمة ظهور اين قابليت

ان گرچه معاني در كالم كوچك آنان پنهان است. بزرگصغير وبه معني كبير است؛ درياهای 

اهری ظاند، و الفاظ از لحاظ حروف و كميت و كيفيت به طريق الفاظ و كلمات سخن گفته

ند. خوشا به ااند، ولي در حقيقت با معاني اليتناهي راه حقيقت را نشان دادهمتناهيكوچك و

اند. مسّلمًا هاثر تزكيه و تقوی درك نمودحال سالكان و عارفان طريق حق كه آن معاني را در 

 فزونتر وهرچه تقوی و تزكيه بيشتر باشد، درك و استخراج معاني از آن الفاظ و كلمات ا

 تر و حركت قلب به سوی حق سريعتر و عاليتر است.روشن
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در  علت اصلي نيل انسان به كمال، استعداد و قابليت واالی اختصاصي اوست كه

 صيف برای هيچو اين تو «َخَلَق الُل آَدَم َعلٰي ُصوَرِتهِ »شأن آن، پيشوای معّظم اسالم فرموده: 

موجودی جز انسان نيامده است. صورت دو گونه است: صورت ظاهره و صورت باطنه. 

ز صورت ظاهره تخطيط و تشكيل جسم است و صورت باطنه، صفات و اخالق روح؛ مراد ا

 يث، صورت باطنه است.صورت مذكور درحد

عي مانند است، ولي ظاهر اين حديث گويای نونظير و بيگرچه خداوند متعال بي

و مشاكلت در لفظ و معني و نح -مشابهت و مشاكلت است. مشاكلت سه نوع است: اول 

 وجود.

و  مشاكلت در لفظ و معني نه در نحو وجود، مثل ماء عيني و ماء شبحي -دوم 

 خيالي.

شم در لت در لفظ، نه در معني و نحو وجود، مانند چشمه و آفتاب و چمشاك -سوم 

 كلمة عين.

اسماء و صفات مشترك انسان و خدا از قسم دوم است. خالق متعال وجودی 

 الموت نبوده علم وبالّذات است و آدمي وجودی مجعول. حّي و عالم و قادر بالذات ممكن

وت مو عالم موجود بالجعل، حياتش با  قدرتش بر هر چيز غالب است، ولي حّي و قادر

 منسوخ شده علم و قدرتش حّد معين دارد.

ي طبنابراين گرچه صفات بشر عين صفات حق نيست، ولي در سايه توفيق الهي و 

نسان تواند خود را به مقامي رساند كه مظهر صفات حق باشد، چنان كه اطريق كمال مي

 ست.و توانا ه، زنده و دانا، شنوا و بينا، گوياكامل به تمام اصول صفات الهيه موصوف بود

ه های با عظمت انسان، ماجرای شكوهمند خلقت اوست: بعد از آن كيكي از جلوه

قالب حضرت آدم عليه السالم را از گل سرشتند، آن را در راه فرشتگان نهادند و فرشتگان 

ٰقاُلوا ةٌ ِاّني ٰجاِعٌل ِفي اْلَاْرِض َخليَفـةِ ِلْلَماٰلِئَكـَو ِاْذ ٰقاَل َربَُّك »گذشتند چهل سال از آن مي

َلُم َاَتْجَعُل فيٰها َمْن ُيْفِسُد فيٰها َو َيْسِفُك الدِّٰماَء َو َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َو ُنَقدُِّس َلَك ٰقاَل ِاّني َاعْ 

رشتگان فرمود من در روی زمين بياد آر ای پيامبر زماني كه پروردگارت به ف:  «ٰما اٰلَتْعَلُمونَ 

آيا روا باشد كسي را گماری كه فساد كند و خونها بريزد؟ ای خواهم گماشت، گفتند خليفه

كنيم، خداوند متعال فرمود من آن دانم كه شما گوييم و تقديس ميو ما ترا تسبيح مي



سفر به کعبه جانان                                                                                      36 

 

 دانيد.نمي

است در اين جملگي مالئك انگشت تعجب و حيرت به دندان بردند كه چه سّری 

ذّلت و خوانند و خاك در كمال مكه خاكي ذليل را به حضرت جليل اين چنين به اعزاز مي

 كند؟!خواری با حضرت عّزت و كبريايي چنين ناز و تعّزز مي

شتي را با اين م دانيد كه ماشما چه مي «ِاّني َاْعَلُم ٰما اٰلَتْعَلُمونَ »خداوند متعال فرمود: 

شما  بد چه كارها در پيش است؟ شما را با عشق سر و كاری نيست،خاك از ازل تا به ا

د؟ روانان خرابات عشق چه خبر دارينشين حضاير قدسيد، از گرمزاهدان صومعهخشك

 سالمتيان را از حالوت حال مالمتيان چه خبر؟

ئينه روزكي چند صبر كنيد تا من دستكاری قدرت بنمايم و ظلمت فطرت از چهرة آ

را  د كه شماهايي رنگارنگ در او مشاهده كنيد. نقش اّول اين باشم، آنگاه نقشدل او بزداي

كرد  ك را ِگلهمه سجدة او بايد كرد. از ابر كرم باران محبت بر آن مشتي خاك باريد، آن خا

 و به يد قدرت در آن ِگل، دل كرد.

نگريستند تا خدای رحمان در آن گل چهل جملة مالئك مأل اعلي متحّير مي

مالد و گری كه از گل كوزه خواهد ساخت، آن را ميكرد چون كوزهروز تصرف ميبانهش

، «خّٰارِ ٰصاٍل َكاْلفَ ِمْن َصلْ  ُخِلَق اْلِاْنٰسانَ »انداخته كه اندازد، آن گل را در تخمير چيزها در آن مي

ه بن را داد و حكمت آدر هر ذره آن گل، دلي تعبيه نموده و به نظر عنايت آن را پرورش مي

ه نشيمنگا وفرمود: در گل منگريد در دل بنگريد كه عرش ُمَعّلٰي گفت و نيز ميفرشتگان مي

 من اينجاست.

رآت مآری خدا خواست جمال كمال خود را در مرآت اشياء نمودار سازد، لكن اين 

ال جين مرآت اتيره بود و شايستگي تجّلي جمال كمال حق را نداشت، انسان را بيافريد تا به 

رآت دهد تا عكس رخ يار ازلي در آن نمايان گردد، چه انسان الهي جالی صفای اين م

ّبلش تن زدند. ها از انتقال و تقاست. اين مرآت همان امانتي است كه آسمانها و زمين و كوه

الهي از عشق  را بسوی خدا بلند گرداند. اين قدرت جال تنهاانسان بود كه متعهد شد آن تنها

 متجّلي است، اين است كه خداوند متعال خطاب به فرشتگان فرمود:انسان 

ه ای فرشتگان من! من خود دانم كه چه قدرت و نوری در وجود انسان به وديع

ای فرشتگان من! گرچه خواهم او را در روی زمين جانشين خود قرار دهم. ام، لذا مينهاده

 ون انسان، جاليي ندارد.شما قوة عاقله و نور آن مرآتيد، لكن اين مرآت بد

خواست عظمت مقام  «ِاّني َاْعَلُم ٰما اٰلَتْعَلُمونَ »خدای تبارك و تعالي با جملة مقدس 
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انسان را بر فرشتگان بفهماند و نيز با سؤال از اسماء، آنان را امتحان نمايد تا تيرگي ناداني و 

مقام انسان كامل اقرار  جهالتشان را بر خودشان آشكار سازد؛ آنان نيز به عظمت و جاللت

 نمودند.

ت فظي كفايالبته هر اقرار و اعترافي مقبول پيشگاه الهي نيست و اقرار و اعتراف ل

د و هم كند. اقراری در بارگاه قدس الهي و محبوبين او مقبول است كه هم لفظي باشنمي

 و عملي فظيرسيد، از اينرو آنان اقرار لعملي. اقرار فرشتگان هم بايد به حّد كمال مي

َو ِاْذ »فعلي آنان  بود و اقرار «ْمَتٰناُسْبٰحاَنَك اٰل ِعْلَم َلٰنا ِاّلا ٰما َعل  »نمودند. اقرار لفظي فرشتگان 

ر لفظي تو ای سالك! تنها اقرات كه و اين تعليمي اس. «اْسُجُدوا ِلآَدَم َفَسَجُدواةِ ُقْلٰنا ِلْلَماٰلِئَكـ

ي قرار فعلل كامل پيشگاه استاد شوی، عالوه بر آن بايد اكافي نيست، اگر خواهي كه مقبو

 نمايي.

 ده خواهدآنگاه فرشتگان سر بر خط انتظار نهادند كه زنگار اين مرآت الهي كي زدو

الم آينه را از عاين شد و حق آينگي را چه كسي اداء خواهد كرد؟ تنها انسان كامل بود كه

ال دهد، اّول به جداشت و برای اين كه بتواند به آن  هتعالي نگاامكان بلند كرده در مقابل حق

، به م انتقاش آمدلهي به مقاانگريست. چون جمال مرد  «ِان  الَل َخَلَقٰ اَدَم َعلٰي ُصوَرِتـهِ »جمال 

 هي كه بهكلي تيرگي از آئينه زدوده شد و عكس رخ ساقي ازلي به اين جام افتاد. مرد ال

الفصل، خود را الهي سرمست شده بود، در اين سرمستي يوم گردان از نوش بادةدست فلك

 الوصل رسانيد.به مقام يوم

او  ر ابد كهطرفه آن كه در ازل كه اين امانت را به انسان دادند، صفايي داشت ولي د

نگرد عجبا! اكنون گرداند، صاحب امانت در آن مياين وديعه را به ساحت اقدس الهي برمي

 گشته است.صفايش چندين برابر 

توانند به يمراد از خلقت انسان، امانتداری و امانتگزاری است و تنها مردان الهي م

حب آن برگردانند، مانت را به صااين ا «اِان  الَل َيأُمُرُكْم َاْن ُتَؤدُّوا اْلَاٰماٰناِت ِالٰي َاْهِلهٰ »حكم 

 اند.كه در پيالة هستي خود، رخ يار ازلي را ديدهايشانند

 -صفا و صقالت. سوم  -ظلمت. دوم  -آئينه را در جهت نمود شرايطي است: اول 

عدم ُبعد. همه اين شرايط در انسان جمع است. چنان كه تا پشت  -تقابل و محاذات. چهارم 

شود، اگر يك طرف انسان هم ظلمت آئينه ظلماني نباشد، صورت نگرنده در آن منعكس نمي
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گشت. انسان به واسطه روح كه قرآن در شأن سماء و صفات حق در او منعكس نمينبود، ا

صفا و صقالت تام دارد،  «َفِاٰذا َسو ْيُتُه َو َنَفْخُت فيِه ِمْن ُروحي َفَقُعوا َلُه ٰساِجدينَ »فرمايد: او مي

 قرب نيز او را هست. «َنْحُن َاْقَرُب ِاَلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوريدِ »و به حكم 

ت فقدان هوا به ظاهر عاليتر از خاك است و شعاع آفتاب اول بدو رسد، اّما به عل

ظلمت و کدورت، انعكاس شعاع در آن متصّور نيست ولي زمين با ظلمت و كدورتش، 

ا اثر كرده كند. حرارتي نيز از شعاع و زمين حاصل آيد كه در هوشعاع آفتاب را منعكس مي

ردد. پس رساند تا موجب اظهار آثار علوی و سفلي گال ميبرودت ذاتي آن را به حّد اعتد

 ند.بدين وجه، زمين عاليتر از هوا و ساير عناصر غير خاكي است كه بر آفتاب اقرب

سماء نمای ذات و اانسان به سبب ظلمت و صقالت و جامعيتي كه دارد، مرآت تمام

غايي ت، پس او علت الهي در دل انساني اسحق است. چون كمال ظهور تجّلي  و صفات

، زيرا ايجاد كائنات است. علت غايي به وجود خارجي مؤّخر است و به وجود ذهني مقّدم

ايت تدبير اول است و آخر عمل، چون انسان آخرين نقطة قوس نزولي دايرة وجود و بد

الت قوس عروجي است، لذا دو عالم غيب و شهادت طفيل ذات او بوده و همه اسباب و آ

 اويند.

َفَسَجَد »اثر اين جامعيت و فضيلت بود كه انسان مسجود ماليك گشت  در

 همه موجودات ت. درحقيقتو مراد ازسجده، اطاعت و انقياد اس «ُكلُُّهْم َاْجَمُعونَ ةُ اْلَماٰلِئَكـ

و  به جهت هيئت اجتماعي انسان كه واجد جميع مراتب مجّردات و ماديات است، مطيع

ن  في ٰذِلَك َلآٰياٍت عًا ِمْنُه اِ ْرِض َجمي َلُكْم ٰما ِفي الس ٰمٰواِت َو ٰما ِفي اْلاَ َو َسخ رَ »منقاد او هستند 

د او گردن نهن ات به حكماينرو اگر انسان مطيع امر حق شود، همه موجود از. «ِلَقْوِم َيَتَفك ُرونَ 

كز است مرچه او كل است و بقيه جزء، جزء تابع كل است. او نسبت به دواير افالك همچو 

نساني گردند. درحقيقت جان و روح همه موجودات، پرتو خورشيد اكه همه پيرامون او مي

را جان روح و ادراكند، زياست و بيرون از حقيقت انسان، تمامي موجودات همچون بدن بي

 انساني مضمر است.جميع آنان در صورت

ويي، صة كاينات تای انسان! خود را بشناس و از خود غافل مباش كه مرز و خالپس

ني حيف است كه با اين همه كماالت خود را نشناسي و به لذات حيواني و هوای نفسا

 خبر بماني.مشغول شده ازحقيقت خود بي
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د وار به شمع ازلي رسمراد از آفرينش، نيل انسان به خود حقيقي است، يعني پروانه

 با لباس تي مجازی را فرو نهاده به توفيق حقو خويشتن را در شعله آن نابود نمايد؛ هس

تي است. های ديگر بوده، عين هسهستي حقيقي ملّبس شود كه اين نابودی، ماوراء نابودی

الل د صفات جبرای رسيدن به اين آمال سالك بايد پر و بال بيارايد، به پرواز آيد و به صي

 الهي پردازد.

م و مجاهدات و اخذ تعاليم عاليه، تعليمنظور از همه حركات الهي، رياضات و 

طني تربيت است و جوهر و عصاره تعليم و تربيت، حركت حقيقي است يعني رشد قوای با

 و رسيدن به مقام عبوديت؛ عبوديتي كه وسيله وصال محبوب ازلي است.

 حركت حقيقي و معنوی، رقص الهي است و منظور عارفاني كه دم از رقص الهي

رخيزی و اند، رقص ظاهری نيست كه از جای خود برا به آن توصيه نموده اند و سالكينزده

تن خود را به حركت در آوری. رقص حقيقي، حركت حقيقي است كه سالك و عارف 

 طريق حق از هر دو جهان برخيزد و بسوی قّله كوه قاف طيران كند.

ل و ان و ماات جاّما مقام هر مرغي قله كوه قاف نيست، سيمرغي بايد كه از بند تعّلق

غي را های دنيوی خود را برهاند و در فضای قدس به طيران آيد. هر مرها و زيباييكشش

از بپيد است ای عاشق بايد. باز گرچه سنرسد كه بر فرق شعله شمع ازلي آشيان سازد، پروانه

يش پاست. باز مرغي جان شكار است و به صيد خود جان ندهد، لكن پروانه ديوانه به 

بهايي  برد. جايي كه بايد به معشوق تحفه جان برد، نظارگي راوق خود تحفه جان ميمعش

اين عنايت  ای حتي فرشتگان و كّروبيان مقّرب به اين مقام راه ندارند،نيست. هيچ آفريده

 تنها انسان راست.

جناب جبرائيل و ميكائيل و ساير فرشتگان، اسپيدبازان بارگاه ملكوتند كه جز مرغان 

يه و تقديس شكار نكنند، ولي عارفان صياد صيد صفات جالل و جمالند. فرشتگان تنز

اند آن هم در حداقل نه در حد اعلي و آنان را به مقام تعليم يافته «ُيِحبُّوَنهُ »مكتب دام در

اند، تعليم ديده «ُيِحبُُّهمْ »جايي نيست. لكن عارفان كساني هستند كه در مكتب دام  «ُيِحبُُّهْم»

شان را نشايد. ايشان را چاشني ديگر است و حتي نعيم هشت بهشت، نقل محفلب مشر

توجهي ندارند و تصور نعمتهای جنت را  «ِان  ال ذيَن َسَبَقْت َلُهْم ِمن ا اْلُحْسنيٰ »عارفان به مقام 

ايشان « الف»جز اند كه استاد آن ، زيرا در مكتبي تعليم يافته«ُاوٰلِئَك َعْنٰها ُمْبَعُدونَ »هم نكنند 

ايشان را از طبيعت ربوده به مقام واليت رسانده است؛ آنان ذاكرين  را نياموخت، نور هدايت
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 حقيقي درگاه حق هستند.

 وو به آن فخر  بوده «كَ َو َنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َو ُنَقدُِّس لَ »فرشتگان كه صياد صيد 

ك و كردند، مأموريت صيد صفات جالل و جمال حق نداشتند، زيرا خدای تبارمباهات مي

ون رشتگان چفتعالي اين قدرت پرواز و نيروی وصال را تنها در انسان به وديعه نهاده است. 

ارند و چنان ه ندقام رارا نسبت به انسان شنيدند، ديدند كه به آن م «ِاْرِجعي ِالٰي َربِّكِ »خطاب 

هي را به صياد ال طيراني آنان را نشايد، اين بود كه پر و بال فرو گذاشتند. خداوند متعال اين

 انداخت تا در آن آرام گيرد.صيد كرده به اين دامگه  «ُيِحبُُّهمْ »نور 

ته فرشتگان عظمت انسان بديدند كه او صيادی است كه بر صيادی آنان سبقت جس

ست، به نان را ميّسر نيست. صيادی كه بيش از آنان مجذوب جاذبه حق او صيدی كند كه آ

ربايد؛ يمنيروی حق طيران كرده در ميدان سبقت در كماالت، گوی دعوت را به چوگان معنا 

ست. اين بود كه در حيرت شدند وقتي كه ديدند اين طيران به سرحّد المكان رسيده ا

 .«ّني َاْعَلُم ٰما اٰلَتْعَلُمونَ اِ »تعالي فرمود مگر من به شما نگفتم حق

 «َضعيفًا ْنٰسانَ ُخِلَق اْلاِ »خدای تبارك و تعالي به فرشتگان فرمود: شما به ظاهر معنای 

ُهْم ِفي َمْلٰناحَ َو »منگريد و به بال و پر ملكي خويش مغرور نشويد، بال و پر انسان كامل منم 

ه به پر من كيست؛ كسي بال و پری او را شايسته ن غير از بال و پر من هيچ. «اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر

 من رسد. پرواز كند به بِر

ه دندان بكرد و فرشتگان در شگفت بودند، انگشت تحير آدم، اين مرغ زيبا طيران مي

ال به ا زبان حبرده بودند، گفتند مرغي بدين ضعيفي از كجا به اين طيران موفق شد؟! انسان ب

 فتار نشدههنوز من در آشيانه عالم َاَلست بودم و به قفس قالب گرايشان گفت: آنگاه كه 

آنان مبهوت  ام، طيران مرا بنگريد.بودم، مورد مالمت شما بودم، اكنون كه به پرواز آمده

 .اكبراللرسد! پرد تا به سرحد المكان ميتماشای طيران او بودند، انسان مي

اينات فرستادند، در فضای هفت اقليم اين مرغ زيبا را كه برای صيد به هر طرف ك

بگشت، آهو و صيدی كه شايسته شكارش باشد نديد، در فضای هشت بهشت نيز پرواز 

وار سوی وصال شمع دويد، به كرد، مرغي كه شايسته صيد او باشد مشاهده نكرد، پروانه

، از سوی معشوق خود طيران كرد، چون بدانجا رسيد به اين هستي مجازی سر فرود نياورد

خود به جان آمده خواست در راه معشوق از هستي خود بگذرد تا هستي ديگر يابد، اّما چه 

تواند آن را كند كه در قفس قالب به حواس چندی مقّيد است كه مزاحم پرواز اوست، نمي

خواهد از قفس رسيده در اضطراب است و مي «ِاْرِجعي»بشكند لكن چون حكم و خطاب 
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شود و به سوی قفس نيز به تبعيت او به اضطراب آمده از آن خارج ميخارج شود، سرانجام 

 كند تا به آشيان اصلي رسد.محبوب خود طيران مي

 اندازد وآری خدای تبارك و تعالي برای عاشقان خود َتُتّق عّزت از جمال صمدی بر

و پر  الوار بآنان را به هزاران لطف بنوازد، جمال صمدی به تجّلي درآيد، روح پروانه

ين ايارايد، بگشايد، جذبات اشعه شمع، هستي پروانه بربايد و به تحليه صفات شمعي او را ب

ين امر نور جمال روح روح شود، اگر آن جان باخته شد، اين جان باخته نشود، بعد از ا

آن را  كند كه هر نكتهيمهايي دريافت است، پيام «َجْذَبٌه ِمْن َجَذٰباِت اْلَحقِّ »تربيت به تحليه 

 ٰي َعْبِدِه ٰما َاْوحٰي...َاْوحٰي ِالفَ َاْدنٰي  َو َدٰنا َفَتَدّلٰي َفٰكاَن ٰقاَب َقْوَسْيِن َاوْ »دهد به هزاران جان نمي

 .«ٰما ٰزاَغ اْلَبَصُر َو ٰما َطغيٰ 

خدای تبارك و تعالي به ذات و صفات خويش در درون حضرت آدم تجّلي كرد، 

 جّلي به ذات وتاين . «هِ ِان  الَل َخَلَق آَدَم َفَتَجّلٰي في»فرمود:  )ص(ضرت رسول اكرمچنان كه ح

ه بسّر ديگر  وسّری است بس عظيم. يك سّر به ذات  «َو َنَفْخُت فيِه ِمْن ُروحي»صفات بود 

ٰنا َو َلَقْد َكر مْ »ه اشارت، ب ةِ«اٰلِئَكـاْلمَ َلي َو َعل َم آَدَم اْلَاْسٰماَء ُكل ٰها ُثم  َعَرَضُهْم عَ »صفات و اسماء 

ان كامل به اختصاص، اين دو تخم در نهاد حضرت آدم به وديعت نهادند. انس «َبني آَدمَ 

 خليفة خداست و اين تجّلي ذاتي و صفاتي در او به حّد اعلٰي است.

ي به صای غافل! نور خدا را تماشا كن و بنگر خدای تبارك و تعالي چه عنايت خا

اين  ای آنان كه به انسان عطا فرموده كه سبب امتياز او نسبت به ساير مخلوقات گشته است.

ل د كه در آن د، چه داني«َاَتْجَعُل فيٰها َمْن ُيْفِسُد فيٰها»دل به چشم حقارت نگريستيد و گفتيد 

 تعبيه شده! چه

ستند، ر او نگريناديده در ابتدا چون اسم خليفه خدا را شنيدند و دفرشتگان علم

ت است. ظلمت نفس اّماره بديدند و برميدند، ندانستند كه آب حيات معرفت در اين ظلما

رد، تجّلي ك اّما آنگاه كه خدای تبارك و تعالي در حّد اعلٰي به ذات و صفات بر حضرت آدم

 همه به امر الهي بر او سجده كردند.

است، چه سجده  )ع(حضرت آدماينجا نكته باريك و معنای عظيم همانا مسجودی در

از آن خداست و در حقيقت آن سجده، حضرت آدم را نبود بلكه به آن تجّلي بود. اّما ابليس 

بين خود را به سبب غرور با چشم ظاهربين نگريست و امتناع ورزيد، زيرا چشم حقيقت
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كور كرده بود و ندانست اين سجده نه برای بيت كه برای صاحب بيت است. او صاحب 

، «َخَلْقَتني ِمْن ٰناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن طينٍ »بيت را نديد و از سجده امتناع ورزيد كه من بهتر از اويم 

قياس كرد لكن در قياس خطا رفت. ندانست كه آتش سبب فرقت است و خاك سبب 

وصلت. آتش سبب گسستن است و خاك سبب پيوستن. آدم از خاك بود بپيوست، ابليس از 

ت. ندانست كه خاك چون تر شود نقش پذيرد، آتش چون باال رود، نقشها آتش بود بگسس

بسوزد، اگر خاك نبودی سوز دل نبودی، اگر خاك نبودی اندوه و نشاط دين نبودی، اگر 

 خاكي است. جالل خاك نبودی بوی ازلي كه شنيدی؟ لعنت بر ابليس، آثار كمال

ُكْم َو َصو رَ »فرمايد: و همين بس كه خداوند تبارك و تعالي ميای انسان! در مقام ت

هری . صورت ظاتصوير كرد شما را پس صورتهای شما را نيكوترين نمود «َفَاْحَسَن ُصَوَرُكمْ 

ب توان بر مراتانسان نيكو است ولي زيباتر از آن، زيبايي قلب و روح اوست، با تقوی مي

ت، حقيقت زيبايي و جمال را بايد در كماالت جس زيبايي قلب و روح خود افزود. در

 فريبند.كمالند، خود را ميكساني كه شيفته و فريفته جمال بي

 ِاْنٰساَن فيْقَنا الْ َلَقْد َخلَ »فرمايد: ای انسان! اين اشرفّيت دربارة تو كافي است كه مي

ة كالبد نا درباراين مع ما انسان را در نيكوترين تعديل آفريديم. اگرچه:  «َاْحَسِن َتْقويمٍ 

 اوست. جسماني انسان نيز صادق است ولي در اصل، اين زيبايي و تعديل مربوط به تقوای

ا هيچ از موجودات و مخلوقات هيچ يك را آن جمال ندادند كه آدمي را دادند و ب

نسان! اك. ای لَ يك آن سّر نرفت كه با آدمي رفت، نه با عرش نه با فرش، نه با فلك نه با َم

. «َرقيبًا َلْيُكمْ عَ ِان  الَل ٰكاَن »فرمايد: اشرفيت تو همين بس كه خدای تبارك و تعالي ميدر

ين طني آن امعنای ظاهر آيه اين است كه به تحقيق خدا بر شما نگهبان است، اّما معنای با

 من جمالي بايد كه رقيب بر وی گمارند. خدای تبارك و تعالي نفرمود:است كه صاحب

 .جمال، من رقيب شمايمهای صاحبای انسانرقيب عرشم يا رقيب فرشم، فقط فرمود: 

 ا بگستردهفت قّبه خضرا بيافريد و به ستارگان و اختران بنگاشت و هفت دايرة غبر

ُكْم  َصو رَ وَ »و صد هزاران بدايع و صنايع از كتم عدم به وجود آورد و به هيچ يك نفرمود: 

ن و آفريدم. ايات بهر تفقط به انسان فرمود، يعني ای انسان! اين همه كاين ،«مْ َفَاْحَسَن ُصَوَركُ 

بساط همه بهر توست فردا چون تو نباشي اين بساط برچينم. بساطي كه بهر دوست 

 گستردند، چون دوست رفت بساط درنوردند و برچينند.
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ب حجاای، امروز روز جمال كه به نور تقوی خويشتن را آراستهای بندة صاحب

َو »واسطه در كار، ساقي تو منم است و واسطه در كار؛ فردا كه روز مشاهدت است بي

وقتي نياز است  ه اقامه برهانك «نيئًاُكُلوا َو اْشَرُبوا هَ »، خود گويم «َسٰقاُهْم َربُُّهْم َشرٰابًا َطُهورًا

 كه عيان نباشد، چون عيان آمد به برهان نيازی نيست.

ْد َخَلْقَنا َو َلقَ »فرمايد: ها ميي تو همين بس كه خالق زيباييای انسان! در زيباي

روهای كوفايي نيشمراتب زيبايي هر فردی به نسبت مراتب . «اْلِاْنٰساَن في َاْحَسِن َتْقويمٍ 

ي قت زيباياگر اين شكوفايي به غايت برسد، آن و معنوی او و فعليت آن ودايع باطني است.

ت ، اين اسسيده، در اين صورت هيچ مخلوقي زيباتر از تو نيستحقيقي انسان به حّد اعلي ر

 .«في َاْحَسِن َتْقويمٍ »معني الهية 

ود ای انسان! در زيبايي تو همين بس كه خدای تبارك و تعالي در شأن تو فرم

مل ای انسان كاود: س كه فرمب، و در زيبايي انسان كامل همين «َفَتٰباَرَك الُل َاْحَسُن اْلٰخاِلقينَ »

ت علمي تو و ظرفي «ًِةِاّني ٰجاِعٌل ِفي اْلَاْرِض َخليَفـ»تو در روی زمين خليفه و جانشين مني 

ل تي اَِ الِل ةِفْطرَ »هاست. در زيبايي تو همين بس كه فطرتي خدا آشنا داری بزرگترين ظرفيت

و آزاد  جود مستقلوای انسان! در زيبايي واالی تو همين بس كه تو . «َفَطَر النّٰاَس َعَلْيٰها

ه دل مين بس كای انسان زيبا تو برگزيدة خدايي و در زيبايي تو هداری، تو امانتدار خدايي.

ي ه حّد اعلتواني مراتب زيبايي خود را بای انسان تو ميگيرد. تو جز با ياد حق آرام نمي

يبای ضا، زای انسان تو در مقام تسليم و ررساني و خليفه خدا و مسجود ماليك گردی. 

 زيباياني زيرا كه روح الهي در توست و مظهر جمال و كمال الهي تويي.

ي، ز دست بدهاای انسان! اگر اين زيبايي را فرمايد: متقاباًل در مقام ديگری قرآن مي

َلفي  ْنٰسانَ ِان  اْلاِ »تر از تو چيزی نيست. در زشتي تو همين بس كه بسيار زيانكاری زشت

در . «َن َلَكُنوٌد اْلِاْنٰساِان  »، «ورٌ ِان  اْلِاْنٰساَن َلَكفُ »ي تو همين بس كه بسيار ناسپاسي در زشت. «ُخْسرٍ 

وقتي كه  و همين بسدر زشتي ت. «ٰكاَن اْلِاْنٰساَن َعُجوالً »زشتي تو همين بس كه بسيار عجولي، 

ای . «ْغنيٰ َرآُه اْستَ  غٰي َانْ َلَيطْ َكّلا ِان  اْلِاْنٰساَن »آيي نياز شدی به مقام طغيان برميتا حّدی بي

 .«ُلوعًاِان  اْلِاْنٰساَن ُخِلَق هَ »انسان! در زشتي تو همين بس كه بسيار طمعكاری 

 كند كه توداند، لكن در مواردی ذّم ميبدين سان قرآن انسان را زيبای زيبايان مي

يافته، نهيدني تشكيل زشت زشتاني! البته انسان از دو بخش نور و ظلمت يا ستودني و نكو

م فعليت تواند آن را به مقابلكه مراد قرآن اين است كه بشر تمام كماالت را بالقوه دارد، مي

 ترين گردد.تواند آنها را ضايع كند و پسترساند و برترين باشد و مي
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ز نهي ابه امر الهي در بهشتي برزخي سكني گزيد، ولي در اثر تخّلف  )ع(حضرت آدم

نيا رود به دارشادی و تناول از شجرة ممنوعه از بهشت اخراج و به دنيا هبوط كرد. البته و

گر آن شدني بود. اايفاء رسالت و خالفت الهي، خواست قطعي خدا و موفقيتي حاصل برای

از اني و اعزايشان با علل رحمبرگزيدة الهي در مقام صبر و وفا به عهد بود، چه بسا خروج 

 هاست.كمتحشد، اّما علت شيطاني واسطة هبوط به دنيا گرديد و در اين ابتالء اكرام ميو 

شود، و اولي هم غالبًا صادر نمي از برگزيدگان الهي نه تنها معصيت كه حتي ترك

ه اگر مختصر تأخيری در رعايت مستحب يا مكروهي رخ دهد، به علت معرفت اعطايي ب

ر كنند. ولي حجاب حاصله از صدور خطا دشرمساری ميآنان، به شدت احساس ندامت و 

لهي بيش اايجاد شوق و ذوق خاصي برای جبران آن نموده، امكان دارد به فضل و كرم  آنان

 از پيش بر قرب و صفايشان افزوده گردد.

فا صبا آن معرفت و منزلت، در بهشت صفا و لذتي بود، همان  )ع(برای حضرت آدم

شد و بعد از يمو لذت بلكه باالتر از آن در مقام توبه و انابه از ترك اوالی ارشادی، حاصل 

. در سالهايي چند تضرع و زاری توبه آن بزرگوار پذيرفته شده بر مقامش افزوده گشت

وسه و امتحان كماليه بود. آن شجره و وس حقيقت آن شجرة ممنوعه از اشجار مادی برای

 و ء در خوداخراج، هر كدام علتي بود برای زمينه وصال، متّمم وصال و مكّمل وصال كه فنا

 بقاء در حق است.

ء به و اوليا خداوند متعال راه الهي و غير الهي را به واسطه حضرات انبياء و اوصياء

ا در رختياريه ا تعيين كرد. در قبال آن، قوای اها نشان داد و وظايف و تكاليف آنان رانسان

د را به نند و خوآدميان به وديعه نهاد تا به واسطه اين قوا بتوانند راه رحماني را اختيار ك

دد و شتگان گراعلي عّلّيين رسانند، طبيعت و كاينات را تسخير نموده مقامشان باالتر از فر

اني غير رحم ند به واسطة اين قوا قدم به عالمآنان را به خدمت خود درآورند. و نيز بتوان

دنيا محل  ند؛ و بدينسانبرسان «لُّ َبْل ُهْم َاضَ »گرفته خود را به درجة  «ُاوٰلِئَك َكاْلَاْنٰعامِ »نهاده از 

 ابتالء و آزمايش الهي برای همه طالبان وصال باشد.

در قرآن مجيد عاليترين مدحها برای اهل تفكر است و بدترين ذمها برای غير اهل 

شنوند. اهل تأمل و تفكر كه از تدبر و تعقل. عارفان الهي اين مدح و ذم را به سمع دل مي
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اند، در اقدام به امور الهي، ندای مدح الهي را و در صورت مبادرت به طبيعت منصرف شده

 شنوند.ّم او را ميامر غيرالهي، ندای ذ

ده به تواند همه قوانين كاينات را كشف كرانسان به نيروی تفكر و عقل الهي مي

ست كه با های وجود انسان اترين مكانيسماستخدام خود درآورد. مكانيسم تعقل از پيچيده

س، توان روح الهي را شناخت و بدين وسيله با حقايق ماورای حوابررسي دقيق آن مي

الخص ل كرد. مشاهدة ماوراء طبيعت و عالم غيب و عالم الهوت و ملكوت و باتماس حاص

 پذيرد.مشاهده جمال و كمال الهي توسط اين نيروهای الهي و مقدس صورت مي

ر است و ترين ابعاد انساني است، همواره توأم با تفكستايش و نيايش كه از اصيل

كر كنند لكن اهل تف عبادت ميكمال نيايش بدون تفكر حاصل نشود. كساني كه ظاهرًا

خواهد ن مينيستند، عبادت و ستايش آنان ظاهری است نه واقعي. در مقام نيايش الهي، انسا

ي به مقام از محدوديتهای عالم طبيعت خارج شده در فضای اليتناهي پرواز نمايد و خود را

فس خود است كه نرساند كه محدوديت و فنا در آن نيست. مسّلمًا تفكر الهي نصيب كساني 

يقي اينرو توجه عمرا مالكند و رهايي از جاذبه اميال نفساني، هدف اسالم و قرآن است. از 

تواني خود ای انسان! چنان كه هستي، خود را بشناس و بدان كه ميالنفس شده كه به معرفت

 را به مقام شايسته انسان كامل برساني.

لهي به نعم ا كند، نه تنهامراحل آن را طي ميانسان الهي كه راه حق را اختيار نموده 

ر دايرة داند حصول هر كمالي درسد، زيرا او ميكه به مقام اعلي عّلّيين و خود خدا مي

و حّدی  پذير است. به شرط فعليت مثبت و مستقيم قوا هيچ مانعيوجود برای انسان امكان

نع ود و موادافع و رافع همه حد برای او در اين مسير مؤثر نخواهد بود و حركت مرد الهي،

 است. بذر همه كماالت در درون اوست و علميت و فعليت او را حّد و حصری نيست.

فته و كسي كه برای دانش و فعليت مراتب انساني حّد و حصری قايل است، سخن به خطا گ

 وی حقای گشته است، زيرا خود و ديگران را از حركت و ترّقي به سمرتكب معصيت كبيره

نزل مقصود ماند خويشتن را به سر بازداشته، چنين افرادی در نيمه راه مانده و نتوانسته

 «ي الّلاُهوتِ فِ ةِ ِدي ـاْلَاحَ ةُ ُنْسَخـ»برسانند. در حالي كه انسان به تعبير حضرت موالی متقيان 

ستي هبه  اده،دفناء تعّينات طبيعي، وجود خود را ارتقاء تواند با كسب كماالت و ِااست و مي

 زوال برساند و جامع جميع كماالت گردد.بي

الل با معرفت بدين حقايق در تالش است كه مراتب انسانيت خود را به سالك الي

ای پيدا كمال رساند. چنان كه مار، هر سال از پوست خويش بيرون آمده و پوست تازه
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از پوست فعليتها و  تواند در اثر مجاهدت و رياضت خود راكند، مرد الهي نيز ميمي

علميتهای مترّقبه و متعاقبه بيرون كشد و خويشتن را به ثوب ديگر الهي بيارايد. گرچه هر 

خواهد ای متوقف نگشته، مييك از افعال مرد الهي فعل انساني است، لكن او در هيچ مرتبه

ِانّٰا »ده، وارد مراحل را طي نمو «ِانّٰا ِلّلهِ »آنچه در وهم نايد آن شود. اين است كه مراحل عالم 

 گردد.مي «ِاَلْيِه ٰراِجُعونَ 

ن توجه اسالم به تمام ابعاد جسمي و روحي، مادی و معنوی، فردی و اجتماعي انسا

، موده استعميق دارد. نه تنها جانب هيچ يك را مهمل نگذاشته كه توصيه بر پرورش آنها ن

ت، به معني حفظ صّحت آن و رعايت قواعد بهداشحتي توصيه بر پرورش تن. پرورش تن 

به بدن  آيد. حتي اگر از انجام ظاهر فرايض، ضررهايياز واجبات دين اسالم به شمار مي

ب برسد، آن فريضه از او ساقط است، مانند ساقط شدن وضو و غسل در صورت مضّرت آ

 ن!ن به بدزيان رساند بر بدن و تكليف تيمم بجای آن، يا تحريم فريضه مهم روزه در شرايط

فساسالم هر اعتياد مضر به بدن را تحريم فرموده است. پرورش تن به معني ن

ورش پرستي را نيز بدين علت محكوم كرده كه عالوه بر ضديت آن با پرو شهوت پروری

اری و کپروری منجر به افراطآورد. زيرا نفسهای بسياری بوجود ميجسم و روح، بيماری

 اختالالت اساسي جهازات بدني است.آن هم منشأ 

كنندة آن، پرورش ابعادی همچون حس پرورش عقل و مبارزه با امور تضعيف

طلبي و حس پرستش از جويي و علممالكيت بر نفس، حس عواطف اخالقي، حس حقيقت

تواند به سان مياركان تعاليم عاليه اسالم است. اين پرورش هم آگاهانه است و هم آزادانه، ان

 بخشي را برای خود فراهم كند.ايمان، آيندة سعادتسيله اراده و عقل و و

نمايي. گرچه آينده را تعيين مي ای انسان! تويي كه به دست خود سرنوشت

ت سرنوشت انواع و اقسامي دارد، ولي خودسازی و معماری و مهندسي وجود تو در دس

لم ترسيم قتو هستي كه قانون الهي خود تو و به اختيار توست. در بين همه موجودات تنها 

اينك  .چهرة خويشتن را به دست خود او داده تا به دلخواه چهرة خويش را ترسيم نمايد

 بنگر كه چگونه چهرة باطني خود را ترسيم خواهي كرد!

ای انسان! با همه وجوه مشترك با ساير جانداران، ترا يك سلسله تفاوتها و امتيازاتي 

هايي بخشد، از جمله آنها جاذبهاصيل كه هر كدام بعد ديگری بر تو مياست بسيار عميق و 
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ها را بداني تواني كيفيت قرار گرفتن تحت تأثير اين جاذبهاند. تو مياست كه ترا احاطه كرده

و آنها را انتخاب كني، نيروهای جاذبه و دافعه در توست. مادام كه مطالعه دقيقي در زمينه 

ها و آثار و خواصشان و تشخيص مثبت و منفي آنها ها و دافعهبهادراك و كشف اين جاذ

تواني خود راكشف كني و بشناسي. اين كشف و شناخت نه مربوط به نام ای، نمينكرده

خود و آباء و اجداد و اموری همانند آنها، كه مربوط به روح الهي است، همان نيروهای 

اللهي ةم فعليت درآيند، شايسته خليفـعظيمي كه در درون تو خفته است كه اگر به مقا

 هستي.

كند، كتاب مقدس شناسي ميقرآن مجيد كه توصيه به خودشناسي و جهان

ی انداز آن براخودسازی است نه فلسفه نظری كه تنها به بحث و نظر بپردازد، بلكه هر چشم

ای انسان!  كهنمايد گام برداشتن و عمل است. قرآن هر آني با انسان سخن گفته يادآوری مي

ك دای تبارختو برگزيده و امانتدار خدايي و لذا رسالت و مسؤوليت داری. رسالت از ناحيه 

ا انسان ر و تعالي و مسؤوليت درپيشگاه او، اّما در منطق فالسفه مادی كه قدرت حاكم بر

معناست، دانند، مسئووليت و رسالت بيناشي از زور و قدرت عوامل طبيعي و انسانها مي

 رسالت از ناحيه كدام فرد و مسؤوليت در مقابل چه كسي؟!

 

دت را ايمان است. علم راه سعاسازی، علم و از جمله عوامل و شرايط مهم آينده

دهد. مي سازی را آموخته، انسان را به سوی سعادت سوقآينده ايمان كيفيتنماياند و مي

گذارد ميندهد، او را از حصار ماديات رهايي داده و ان جهت ميهای انسايمان به خواسته

فتار ا انسان ربايمان مانند قدرت حاكم آيندة خود را بر محور مادی و فردی بسازد.  كه انسان

 دهد.هايش را در اختيار گرفته او را به مسير حق سوق ميكند، خواستهمي

خود، محدوديتهايي نيز دارد ولي با انسان در عين آزادی برای سازندگي شخصيت 

آلودی برای خود بخش يا شقاوتتواند در آن محدوده، آيندة سعادتهمين آزادی نسبي مي

فراهم سازد. اين محدوديتها بسيارند از جمله وراثت، محيط جغرافيايي، محيط تاريخي و 

كند ولي به ياری حق تواند ارتباط خود را با اين عوامل قطع عوامل زماني. گرچه انسان نمي

تواند برعليه آنها قيام كرده، خويشتن را از قيد حكومتشان خارج سازد. كالم بزرگان يكي مي

كند. از وسايل الهيه است كه علم و عمل به آن، انسان را قادر بر غلبه بر تمام محدوديتها مي

ين محدوديتها داده به تواند تغييرات كلي در اايمان و عقل و اراده ميآری انسان به وسيله 
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 ياری حق مالك سرنوشت خويش گردد.

 ّما انساناايمان كه دلش از خدا جداست، انسان نيست، بنا بر آيات قرآن، فرد فاقد 

م در حد ايمانش در حّد كمال باشد، تفكر و عملش هالهي شايسته مدح است. زيرا كسي كه 

ايمان به عمل و از عمل به از  «ٰمانِ ِباْلِاي َو اْلَعَمُل َيْسَتِدلُّ  َاْلِايٰماُن َيْسَتِدلُّ ِباْلَعَملِ »كمال است 

اَن َلفي اْلِاْنسٰ  ِان  »فرمايد: ايمان و عمل ميايمان راهي هست. قرآن در مورد ارتباط تنگاتنگ 

 ان هرمحققًا انس «ْوا ِبالص ْبرِ  َو َتٰواصَ اْلَحقِّ بِ ُخْسٍر ِال ا ال ذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصّٰاِلٰحاِت َو َتٰواَصْوا 

 هگر آنان كمايمان نيستند، آينه در زيانكاری است و اين ويژگي كساني است كه اهل تفكر و 

دون بايمان آوردند و عمل صالح كردند و يكديگر را به حق و صبر توصيه نمودند. چه 

 رد.كها پيدا رمولها و فتوان خودآگاهي را از ميان فرضيهايمان و تزكيه نفس، نمي

ز حضرت صالح و الهي است. ادر فرهنگ الهي بعد از ايمان، توجه و تأكيد بر عمل 

رآن مجيد ، همان كه ق«َاْلَعَملُ »اسالم چيست؟ فرمود:  «َما اْلِاْساٰلمْ »پرسيدند:  )ص(رسول اكرم

زندگي و  عمل صرفًا برایاّما نه . «ُيریٰ ْوَف سَ َو َان  َسْعَيُه ِلْلِاْنٰساِن ِاّلا ٰما َسعٰي َلْيَس »فرمايد: مي

اعي و فردی و اجتم سازندگيمقام و امور توليدی، که باالتر از همه عمل برای تحصيل 

نيز  سازی گشته، خود اواحاطه بر طبيعت؛ و عجب اين كه فردی كه آماده برای جامعه

 شود.مي ساخته

 عميق اراده و خواست و ارزشهایعمل، جوهر وجود آدمي است و تجّلي تحّقق 

كوفايي ويژة انساني. تنها در اين مقام است كه استعدادهای انسان به مقام فعليت و ش

هد و تواند صفات حميده و رذيله، فداكاری، اخالص، زرسد. انسان به واسطه عمل ميمي

نيوی رسد. دگذشتگي و قطع عاليق پارسايي و تقوای خود را ارزيابي كند و به مقام از خود

جان و  سيری در تاريخچه زندگي بزرگان و اهل وصال روشنگر اين است كه آنان عماًل از

 اند.مال گذشته

ظاهرًا هجرتشان از مكه به مدينه بود، اّما  )ص(ياران و همراهان حضرت رسول اكرم

همه در حقيقت برای آنان انقالبي عظيم بود. اشرافي كه در مكه زيسته و رياست تاّمه بر 

اعراب داشتند، هجرت باطني آنها برای جهانيان درس عبرت بزرگي است كه چسان از جان 

ايمان و عمل الهي، آنان را به هجرت به مدينه واداشت. گرچه آن اشراف و مال گذشتند؛ 

های مسجد مسكن گزيدند، ولي اين حركت ّفهخانمان شده به كارگری پرداختند و در ُصبي

های جامعه اسالمي ترين چهرهبرايشان افتخار بود، آنان شريفترين و ناميمعنوی نه عار كه 

آسايي بود كه برای جامعه بشريت، موهبت فرو ريختن بودند. حركت آنان، حركت معجزه
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های بورژوايي و طبقات مرفه را كه طبقات انگل جامعه بودند، به ارزشهای اشرافي و صنف

 وار به طبقات پيامبروار رسانيد!نگلارمغان آورد و آنان را از طبقات ا

ق حگذشتگي است كه جوهر وجود انسان همواره بسوی در اين فداكاری و از جان

 كند.و ارزشهای متعالي حركت مي

ز او آری چنين خودآگاهي است كه سراسر وجود انسان را مشتعل ساخته غفلت را ا

ي اهل دردند و كند. مردان الهآشنا ميزدايد، شوری به جان او افكنده او را دردمند و دردمي

 دان الهي جزدرد، مرد خدا نيست. تنها درد مقبول در پيشگاه الهي درد حق است و مرفرد بي

گان دين آن دردی ندارند. درد الهي تازيانه تكامل و محرك طالب در مسير حق است و بزر

 كنند.همواره با درد الهي كار خود را آغاز مي

به نما كه درد الهي ندارند، در لدانشمندان ظاهری روحاني آن روشنفكران و

ر ديا خود  وروح و معنا اخذ كنند، خواهند حقايق را از كتب ظاهری و بيپرتگاهند. آنان مي

كالم بزرگان هم  اند. آنان حتي اگر ازميان انبوه كتابها محاط شده و از عمل بسي دور افتاده

وح كالم ي ظاهری آن حداقل بهره را برده و از شور و رای كنند، تنها از معاناستفاده

 خبرند.بي

 

 برخالف نظرات تحقيرآميز مذاهب باطله و دشمنان اسالم، از جمله موضوعات

يان مورد توجه قرآن مجيد مسئله خلقت زن و ارزش اوست. هيچ يك از كتب سماوی و اد

اتقوی بارزش زن  اند. امروز هم برترين دفاع ازبه زنان ارزش قايل نشده اندازه اسالمالهي به 

 را بايد در كالم مردان الهي جستجو كرد.

َايَُّها ا يٰ »آيات متعّددی دربارة ارزش زن و تساوی خلقت زن و مرد آمده، از جمله 

ٰجااًل َكثيرًا ٰها َو َبث  ِمْنُهٰما رِ ْنٰها َزْوجَ َخَلَق مِ  وَ ةٍ النّٰاُس ات ُقوا َرب ُكْم َال ذی َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس ٰواِحدَ 

د و از در خلق كرای مردم پروا كنيد از خدايي كه شما را از نفس واحده، از يك پ :«َو ِنٰساءً 

 آن، جفت او را آفريد و از آن دو، رجال و زنان بسيار پراكنده نمود.

نان قايل نشده و دوگانگي سرشت اين آيه شريفه فرقي مابين زن و مرد و خلقت آ

اوصياء و بزرگان دين با ادّله شود، بلكه قرآن مجيد و حضرات زن و مرد از آن استخراج نمي

كنند كه سرشت و طينت زن و مرد يكي بوده و اسالم به يك و براهين منطقي ثابت مي

مراتب تقوای  نسبت به مردان و زنان توجه نموده است. تنها امتياز حقيقي مابين انسانها
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 آنهاست؛ تقوای هر كسي بيشتر، مقامش در پيشگاه الهي باالتر، چه زن باشد و چه مرد.

اتًا ها عقيده دارند كه زن عنصر گناه است و مرد ذپيروان برخي مذاهب و آئين

الت گناهكار نبوده، زن سبب گناه اوست و هرجا مرد مرتكب گناهي شود، زن در آن دخ

 ّوا فريبحتند كه شيطان اول حّوا را فريب داد و سپس آدم به وسيله دارد. آنان مدعي هس

شود مينخورد. در حالي كه از قرآن در ماجرای آدم و حّوا هرگز چنان معنايي استخراج 

های وهفرمايد: ما به آدم گفتيم كه تو و همسرت در بهشت ساكن باشيد و از ميبلكه مي

 رت تثنيهآيد، قرآن ضماير را به صون به ميان ميبهشت بخوريد. در آن مقام كه پای شيطا

وسه كرد؛ آن دو را وس پس شيطان «َفَوْسَوَس َلُهَما الش ْيٰطانُ »آورد: يعني خطاب به دو تا مي

در  « النّٰاِصحينَ ُكٰما َلِمنَ ا ِاّني لَ َو ٰقاَسَمُهمٰ »آن دو را به فريب فرود آورد؛  پس «َفَدّلٰيُهٰما ِبُغُرورٍ »

ب و را فرير دو قسم ياد كرد كه محققًا من از خيرخواهان شما هستم. پس شيطان هر دنزد ه

قديس م و يا تداد نه اول حّوا را و بعد به وسيله او آدم را. لذا هرگز برتر بودن مقام آد

 شود.سرشت او نسبت به حّوا ثابت نمي

 م نسبتبه اسال های باطله كه دشمنان آن راديگر از نظرات تحقيرآميز پيروان آئين

زنان  بهتر از اينرو معتقدند مردان ذاتًا دهند، ضعف استعدادهای زن نسبت به مرد است، ازمي

ال را تواند مراحل كمقادر به طي مراحل معنوی هستند؛ اّما از نظر اسالم زن همانند مرد مي

اك و ز زنان پاست، ابپيمايد. قرآن مجيد از بسياری زنان، عاليترين تجليل را به عمل آورده 

ا از جهمسران حضرت آدم و ابراهيم، از مادران حضرت موسي و عيسي تجليل نموده و هر 

ر زن است. اگ يك مرد مقّدس، نامي به ميان آورده در همانجا از يك زن مقّدسه نيز ياد كرده

كند. مي ياد نمايد، متقاباًل زن فرعون را به بزرگيحضرت نوح و لوط را ناشايست معّرفي مي

 شد؛ مقام حضرتمقام معنوی مادر حضرت موسي بدانجا رسيد كه به او وحي نازل مي

زمانش،  كردند و پيغمبرمريم به جايي رسيد كه فرشتگان در محراب عبادت با او صحبت مي

 ماند.حضرت زكرّيا در علم و معرفت و مراتب او مات و مبهوت مي

ضرت عالم باالتر است، مقام حاز مردان از بسياری برخي از زنان مقامشان حتي

ضرت حبعد از  )ع(زهرااز مقام بسياری از مردان برتر است؛ مقام حضرت فاطمه  )س(خديجه

تي انبياء و اوصياء و اولياء و حاز مقام همه حضرات  )ع(و حضرت علي )ص(اكرمرسول 

يان فرقي م «َحقِّ اْلَخْلِق ِاَلي الْ  ِمنَ »فرزندان خود كه امام هستند، باالتر است! بنابراين در سفر 

مراتب  تواند خود را آماده طيزن و مرد نيست، راه حق برای همه باز است و هر كسي مي

 معنوی نمايد.
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ل عدم تأه وبعضي از اهل باطل و ظاهرًا پيرو دين آسماني، راه موفقيت را در تجّرد 

افه ا اين خرباند. در صورتي كه اسالم اند و آن را رياضتي برای رسيدن به خدا شمردهدانسته

ِء ُحبُّ ْلَاْنبيااِمْن َاْخاٰلِق »فرمايد: مي )ص(سخت مبارزه كرده، تا آنجا كه حضرت رسول اكرم

 دوست داشتن زنان از اخالق انبياء است. «النِّٰساءِ 

 در قرآن بعضي ديگر عقيده دارند كه خداوند زن را به خاطر مرد آفريده است، اّما

ها و فرمايد كه ما آسمانو قوانين مقدس اسالم هرگز چنين خبری نيست، بلكه مي مجيد

 فريديم؛ وآ -و نه فقط مرد  -زمين و حيوانات و گياهان و تمام موجودات را برای انسانها 

ن نت آناتند و شما زينت شما هسزنان زي «ُهن  ِلٰباٌس َلُكْم َو َاْنُتْم ِلٰباٌس َلُهن  »فرمايد: نيز مي

 هستيد.

نبهای پيامبر اسالم بقدری برای زن ارزش قايل شده كه او را امانت مقدس و گرا

و مرد در مقام  «للِ اةِ َاٰمانَـبِ ُموُهن  ِات ُقوا ِفي النِّٰساِء َفِان ُكْم َاَخْذتُ »داند الهي در نزد مردان مي

ر دفرمايد: مرد ازدواج موظف به نگهداری نيكوی اوست. حضرت صادق عليه السالم مي

ن می كه خدا از كنم به عهداقرار مي «َاْقَرْرُت ِبميٰثاَق ال ذی َاَخَذ اللُ »گويد: مقام ازدواج مي

 «انٍ يٌح ِبِاْحسٰ ْو َتْسراَ َفِاْمٰساٌك ِبَمْعُروٍف »گرفت، همان عهد و پيماني كه با خدا منعقد كرده: 

تي به بندم كه از همسرم خوب نگهداری كنم و اگر وقپيمان مييعني خدايا با تو عهد و

بر  داليل شرعي و الهي ناچار به جدايي شدم، به خوبي و احسان طالق دهم. اگر كسي

حقيقي  خالف اين عهد و پيمان الهي رفتار كند، بايد منتظر بالی عظيمي باشد. سالكين

دانند كه زيرا مي «ونَ ِهْم ٰراعُ َاٰماٰناِتِهْم َو َعْهدِ َو ال ذيَن لِ »همواره مراقب پيمانهای خود هستند 

ْهَد ِان  اْلعَ  اْلَعْهدِ َو َاْوُفوا بِ »خداوند متعال حتمًا از چگونگي تعهد آنان پرسش خواهد فرمود 

 .«ٰكاَن َمْسُئوالً 

آری يكي از شاهكارهای كارخانه خلقت، زن با تقوی است، زن زيبادلي كه 

ي، كوكب قوی و پاكدامني و عفت آراسته است. توان گفت كه چنين زنخويشتن را به زيور ت

 يي سعادتای طلوع نمايد، افراد آن را از روشنافروزان اقبال است كه بر سر هر خانواده

 سازد.برخوردار مي

سفرای الهي حقايق را به طالبين حقيقي چه زن و چه مرد ابالغ نمودند، در اين راه 

اند نه از فصول و افي همانند آنها تأثيری ندارند زيرا كه عوارضذكوريت و انوثيت و اوص

حقيقت انسان، صورت نوعّيه اوست نه ماده و خصوصيات مادی او، لذا اناثيت ذاتيات وی. 

. اساس دين و ذكوريت از صورت نوعيه خارج بوده در حريم حقيقت انسان راهي ندارد
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اينرو خداوند تبارك و اقعيت اوست، از برای تكامل حقيقت انسان بوده و ضامن سعادت و

سخن پاك  «ِاَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الط يُِّب َو اْلَعَمُل الصّٰاِلُح َيْرَفُعُه»فرمايد:تعالي در قرآن مجيد مي

 برد.كند به سوی او و عمل صالح آن را باال ميصعود مي

مسايلي همچون ارث و  ايام و يا درتفاوت احكام زن و مرد در مورد نماز در بعضي

شهادت، داّل بر نقص اناث نيست. خداوند متعال امكاناتي را كه برای رسيدن به هدف 

اعالی حيات و سعادت در اختيار طايفه ذكور نهاده، طايفه اناث را هم از آن امكانات محروم 

ي نقص اصلي در هر يك از دو طايفه، معلول حركات غيرالهي نيروهای باطننفرموده است. 

 اختيارّيه است نه معلول تفاوت احكام.
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  و رطيقت  رشيعت
 رد فقه اسالمی



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

اه رنظر از خلقت، رسيدن انسان به آخرين مرتبة كمال يا وصال است و بهترين 

 در مقام وصول به آن، طريقه اسالم است. تماميت اسالم به اصول و فروع آن است و هرچند

ل، اص و اصينظر و عمل به معارف و احكام الهي، ظاهرًا تعّدد و كثرتي است اّما به نظر خ

جودی تعالي نيست. زيرا فروع ناشي از اصل خويشند و فلسفه وسراسر دين جز توحيد حق

ه بمراقبت  اصل است و مراتب ثمربخشي آنها نيز منوط به ميزان توجه و آنها، رشد و تقويت

د كتر. بايباشد. بنابراين هرچه توحيد و اخالص باالتر، راه وصول و كاميابي نزدياصل مي

گزاری و نيت عمل، عاری از اغراض نفساني و خودپرستي بوده، از روی فرمانبرداری و شكر

ظت ای نبرده و از غلمردم كه از عبادت خود چندان بهره توأم با علقه و محبت باشد. اكثر

 شود، غالبًا از جهت عدم خلوص نيت است.قلبشان كاسته نمي

اساس است. موضوع و بيتقسيم علمای دين به علمای شريعت و طريقت، بي

ن شريعت و طريقت يكي است و آن تعاليم اسالم است. شريعت عين طريقت و طريقت عي

 اند؟شود كه انسان را به سعادت رسآيا طريقي جز تعاليم اسالم يافت ميشريعت است، 

 دارند كهاكثر مردم، قشر ظاهر احكام را گرفته و از باطن و حقيقت آن غافلند. پن

 مقصود از عمل به احكام، حفظ ظاهر و نايل شدن به بهشت است و حال اين كه غرض

نيت، و يدن به اوج رفعت و مرتبة انساچال طبيعت و رساصلي، درآمدن بشر است از سياه

 ارتقاء از حيات عاريتي به حيات ابدی و نعم جاوداني.

اند كه بهشت دار كرامت و جايگاه مقّربين و اولياء حق است. تا كسي آنان ندانسته

به كمال مرتبه انسانيت نرسد، بوی بهشت نشنود و كامل شدن به گفتار نيست، بلكه به علم 

  تعالي است. لذا شارع مقدس، خلوص نّيت راو تقوی و محبت به حقو عمل و معرفت 
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عبادت قرار داد و آن وقتي تحّقق پذيرد كه معبود شناخته شود وگرنه عبادت صورت  اساس

 نگيرد.

مل علم شريعت هم اّول است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن، و هم مبدأ ع

وق ط. تا كسي معرفت به حق نرساند و است به وجهي و هم غايت عمل است به وجه ديگر

 بندگي به گردن ننهد، به حريم قدس نرسد و راه باطن بر او مكشوف نگردد.

نتها ايمان و علم به شريعت، مايمان و علم به شريعت است و آخر هم، پس اول، 

حقيقت،  تفاوت بين آنها از زمين تا آسمان است. اول قشر است و مجاز، آخر ُلّب است و

ت. لكن ا تعاليم اسالم جامع تمام فضايل و دارای كل كماالت و سرچشمه هر علمي اسزير

ه مملو الزمه پي بردن به حقيقت، دقت نظر و خالي بودن از اغراض نفساني است. نفسي ك

ل به از خودخواهي و خودپسندی و اغراض گوناگون است، هرگز به حقيقت نرسد. او از ك

دارد كه به تاب به ذّره قناعت كرده و پنرؤيت خورشيد جهانجزء و از دريا به قطره و از 

ّيالت های نفساني و تخمنتهای كمال انسانيت رسيده است؛ آه و امان از غرور و خدعه

 شيطاني.

لهي هر كسي را قابليت استماع اسرار معارف حقيقت نيست، از اين جهت سفرای ا

 هم اسرارر كسي ننمودند. چه درك و فبيان شرايع فرمودند ولي تبيين اسرار حقيقت پيش ه

ي از ّسر نيست. اگر يكمخالفت نفس و هوی، درك و فهم آن ميدر غايت صعوبت است و بي

ند، دراز كن اهل اسرار افشای اسرار و معاني كند، ظاهربينان زبان طعن و انكار درباره وی

 صداف خداييچنان كه جماعتي از غّواصان بحر حقيقت كه گوهر اسرار و معاني از ا

ايشان جهل  برآوردند، در اثر افشا و اظهار آن، هدف تير طعن و مالمت خاليق گشتند و اهل

 را منسوب به زندقه و الحاد نموده بر قتل بعضي فتوی دادند.

 آری درك و فهم اسرار بر همه كس ميّسر نيست و اولي چنين است كه اهل حق

ابد وِاّلا ارتي دريا از معرفت كمالي نصيبي است به اشاسرار را به اشاره ادا نمايند تا هر كه ر

 .«ا ُمْدِبرينَ ا َول وْ ِان َك اٰلُتْسِمُع اْلَمْوتٰي َو اٰلُتْسِمُع الصُّم  الدُّٰعاَء ِاذٰ »

بزرگترين مانع درك حقايق، نفس است كه با كمند هوای خود و تمايالت و عاداتي 

سازد و غالبًا آن را در رّد و قبول به اسير خويش مي كه ساليان دراز به آنها خو گرفته عقل را

افتد. اگر سالك با رياضت و اندازد، به حّدی كه حتي در امور بديهي نيز به خطا ميخطا مي

مجاهدت بتواند دخالت نفس را در ادراكات وجداني قطع نمايد، چنان كه ذهن خالي از 

معقوالت شده از قيد نفس رهايي  صور محسوسه و موهومه گردد، موفق به سير در عالم
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 يابد.مي

تحليه  تهذيب اخالق و تصفيه آن از كدورات نفساني و معاصي و تخليه از رذايل و

رساند. اين امر با خصال و صفات جميله و كماالت معنوی است كه سالك را به مقصود مي

نوير تهير و مستلزم معرفت نفس و قلب و شناسايي فضايل و رذايل است تا بتواند به تط

 قلب و نفس بپردازد.

به  اند، اين اصطالحات آنان راوش كردهنمايان كه به ظواهر و الفاظ دلخعارف

 ظلمت منتهي كرده، قلب آنها منكوس و باطنشان ظلماني و ممارست در معارف موجب

ادر شده قّوت انانّيت گشته، به طوری كه دعاوی ناشايسته و شطحيات ناهنجار از آنها ص

 ت.اس

لوك اند، سارباب رياضت هم كه در تصفيه نفس به طريق ظاهر به رياضت پرداخته

 . علم كهعلمي و ارتياضي آنان موجب رستگاری نشده، بلكه بر تيرگي قلوبشان افزوده است

 ده است.بايد موجب فالح و نجات باشد، سبب هالكت گشته آنها را در جهل و استتار كشان

ا كه در تحصيل هر رشته از علوم و معارف الهي، بپس بر سالك طريق حق است 

وب كمال دقت همچون طبيب حاذق و مهربان، مواظب حال خود بوده، در خالل تفتيش عي

 و سير و سلوك خود، از پناه بردن به خدا غفلت نورزد.

مع پنجه كه طسالك الهي بايد بداند كه بدون ياری حق از دست چنين دشمن قوی

 طف و رحمتكّمل اوليای واالمقام داشت، راه گريزی نيست، اگر بارقة لدر انبيای عظام و 

چار داو نباشد، اين خصم نهان همه را به خاك ضاللت افكند و به تيه ظلمت و شقاوت 

 نمايد.

كند كه همه ظهورات آن روحاني و آدمي در عالمي سراسر معنوی زندگي نمي

ملگي جاهری او بايد نمايانگر سيری معنوی و الهي باشد؛ معنوی باشد، لذا هر حركت ظ

 دار اين امورند.طاعات و عبادات الهي عهده

مرتبة  آيتي از قرآن را ظاهری است و باطني، و هر بطنش را نيز بطني است تاهر 

هي هم هفتم كه آن هم كنايه از كثرت باشد. همچنين كليه تكاليف و وظايف و احكام ال

ين توصيه و باطني، لذا هيچ حكمي از احكام و امری از اوامر نيست كه در عظاهری دارند 

 به انجام ظاهری آن، توصيه بر امر باطني نشود.
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ن احكام علم به ظواهر احكام هر چند توأم با عمل باشد، بدون علم و عمل به بواط

ع مّترساند. كسي كه عامل به ظاهر احكام است، تالهي، انسان را به هدف اصلي نمي

گرايد. ولي التذاذش از ظواهر بوده، نور ضعيف حاصله از آن به سرعت به خاموشي ميو

ز چراغ ت آنان اآنان كه به توفيق الهي به احكام باطني شرع مقدس نيز عالم و عاملند، نوراني

ن وشي به آفروزان الهي است كه خدای تبارك و تعالي در قلب آنان برافروخته كه هرگز خام

 ارد.راهي ند

ام بدون جمع شرايط باطن، هيچ عبادت و ذكری مقبول درگاه الهي نيست، و انج

مل تكاليف ظاهری موجب تقويت روح در انجام تكاليف باطني است. در حقيقت علم و ع

ی شرايط نمايد. از اينرو تا فردبه ظواهر احكام، سالك را آماده پذيرش باطن احكام مي

م اطن احكاود جمع كند، نفس و قلب او آماده برای پذيرش بظاهری احكام را نتوانسته در خ

 نيست.

رايط شعبادات و طاعات و اوراد و اذكار الهي دو قسمند: در برخي عبادات، جمع 

ر، قسم ديگ باطني كافي است، هرچند اثری از آثار ظواهر مشاهده نشود مانند ذكر قلبي. در

 رگاه الهيدجمع شرايط ظاهری نشود، مقبول ولو تا حّدی شرايط باطني فراهم گردد، ولي تا 

دم عنيست. در اين گونه عبادات، شرايط ظاهری اثراتي در حصول شرايط باطن دارد و 

ه اشد تا ببرساند، لذا شرايط ظاهر و باطن بايد توأم مراعات آن به شرايط باطني آسيب مي

 مرتبة مقبوليت برسد.

ان سوی خداست با مشاعر باطنيه. چنعمل كردن به باطن شريعت، سير نمودن به 

ه د آنان ككه بر بدن ظاهری عباداتي است، بر بدن باطني نيز عباداتي فرض است. خطا كردن

دند، پس ظاهر را گرفتند و باطن را ترك كردند، يا باطن را گرفتند و ظاهر را ترك نمو

نين چطريق حق اعتدال اين است كه در اصالح هر دو كوشي تا به مطلب رسي، كه عارفان 

 كردند.

شود،  تر است از اصالح ظاهر، و هر كه باطنش بدتر از ظاهر اواصالح باطن سخت

 وتر منافق است. مؤمن كسي است كه خلوتش مانند جلوتش باشد، بلكه در خلوت راغب

 تر باشد بر ذكر و عبادت و اطاعت تا اخالص حاصل آيد.حريص

كمال و پذير نيست، لكن طالب انرياضت و مجاهدت امكحصول اخالص بدون 

وصال قبل از آماده شدن برای مجاهدت و رياضت، بايد به اوامر و نواهي الهي آگاه باشد. 

ممكن است معرفت به اين امور آسان به نظر رسد، اما چه بسيار از دانشمندان و علما كه 
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نبوده و بسا قضاتي  جانبهچنين پنداشتند درحالي كه مطالعة آنها در موضوعات، عميق و همه

است. زيرا چه بسا عقل كه حكم آنها شرعي نبوده وتنها خودگمان كردند كه قضاوتشان الهي 

 ظاهرحكم كندبه انجام عملي كه نبايد كرد، ويا امرنمايد به اجتناب از مباشرت به امری كه

است. در بايد كرد، اين است كه آشنايي و آگاهي به بواطن احكام، از جملة فرايض ديني 

شريعت مقدس اسالم، قضات و حّكام الهي آنانند كه عالوه بر تعليم وتعّلم ظاهر احكام، به 

 باطن و حقيقت آنها نيز واقفند، كه ميزان شايستگي، صرف آشنايي به ظواهر احكام نيست.

با اتكاء  اگر كسي بتواند ظواهر احكام را هم از علوم و معارف الهي استخراج كند،

مايد مل الهي نتواند بواطن آنها را دريابد، مگر اينكه درك استاد كافكر خويش نميبه عقل و 

 و در اثر ارشاد او صاحب عقل سليم گردد.

ثير است كرهرو طريق الهي بايد واقف گردد كه قّلت رياضت توأم با تعّرف و تفكر، 

راتب، يق و مبسا افرادی كه بدون درك اين دقا و كثرت رياضت بالتعّرف و تفكر، قليل.

مال كآمادة رياضت و مجاهدت شدند، اّما از اين حركت جز اتالف عمر و بازماندن از 

ت وتة شهوابای نبردند. آنان سرماية اصلي و باطني خود را كه معرفت اجمالي است، در بهره

رًا كسي ظاه گداخته و به اتمام رسانيدند. در حالي كه بدون اين سرماية اصلي و الهي، ولو

ن از انسا اران عبادت و عمل خير انجام دهد، در پيشگاه الهي ارزشي ندارد كه عمل خيرهز

 متقي مقبول است.

ين راه ابنابراين بر مجاهد است كه فشار سختي بر هوای نفس خود وارد آورد و در 

ن در دهد. ها تها بچشد، از دنيا و لذايذ مادی غيرمشروعه رو برگرداند و به ناكاميتلخي

 د در اينخواهد رها كند و خاك بر فرق آرزوهای نفساني بپاشد، هر چنرا كه نفس مي آنچه

ست مهلكي ا وراه، مردم به ديدة تعظيم در او ننگرند، كه اين تعظيمها غالبًا تير خطرناك 

نيز  فع جامعهبرای روح او و جامعه، اّما درطاعت حق عالوه بر نفع دنيوی و اخروی فرد، منا

س تحمل اين رياضت و مجاهدت از سنخ كوشش در جهت منافع بشريت منظور است. پ

ر دة پندار است و تا سالك از آن استقبال نكند، هنوز از خواب غفلت بيدار نشده و از پرد

 نيامده است.

نگری هرگز معني بندگي و عبوديت را آری تا با خودّيت و استقالل در خود مي

ای، و تا از خود بيگانه نگردی به حق آشنا نشوی. تا از خود فاني نگردی به او باقي نفهميده

نشوی، و تا به قدم اميدواری سير راه دور و دراز ننمايي در منزل امن و امان نياسايي. تا 

ت نكشي به راحتي نرسي، و تا تلخي فراق نچشي به شيريني وصال زحمت رياضت واطاع
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خرسند نگردی. تا آتش غضب خود را فرو ننشاني به رحمت الهي نپيوندی، و تا به ناگواری 

ها نسازی به شيريني نعيم هميشگي ُملتّذ نگردی، تا ترك لذات حسي و صبر در سختي

 نايل نگردی. خيالي نكني به حيات ابدی و نعيم هميشگي روحاني

هد ورزی اّما اگر طوق بندگي به گردن اندازی، سلطان سالطين شوی. اگر در دنيا ز

ش و عازم سفر به سوی حق شوی در منزلگه قرب ساكن گردی. اگر به پيشگاه خداوندي

 رسي تمام ممكنات ترا اطاعت كنند، و اگر دائم الحضور شوی كار خدايي كني.

كي و خداوند متعال پاكيزگي را دوست دارد و يكي از دستورات اسالم، رعايت پا

وش و... خپاكيزگي است. نظافت تن و لباس، كوتاه كردن مو و شانه زدن آن، استعمال بوی 

 .«ِمَن اْلِايٰمانِ ةُ َالن ٰظاَفـ»اكيدًا سفارش شده تا آنجا كه اعالم شده: 

اس در باب نظافت، باالخص نظافت لب )ص(ين آيات نازله به حضرت رسول اكرماول

ود را پاكيزه خهای ای رسول من در پاكيزگي لباس بكوش و جامه«َو ِثٰياَبَك َفَطهِّرْ »بود: 

م نموده گردان. اسالم به نظافت اهميت وافری داده و پوشيدن لباس سفيد را مستحب اعال

ب انبساط و نشاط است و هم چرك و آلودگي روی پارچة است، چه رنگ سفيد هم موج

ايات شود و از جهت رعايت نظافت مناسبتر است، چنان كه در روسفيد زودتر نمايان مي

 .«َاْلِبِس اْلَبٰياَض َفِان ُه َاْطَيُب َو َاْطَهُر»آمده: 

 رفتند، موی خويش راموقعي كه به ديدار دوستان خود مي )ص(حضرت رسول اكرم

بارك و فرمودند: خدای تكوشيدند و مياالمكان در نظافت لباس و تن ميتب كرده، حتيمر

دن خود برود، لباس و ای را كه وقتي برای مالقات دوستان خود ميتعالي دوست دارد بنده

 را تميز و پاكيزه گرداند.

به كنيد تا فرمايد: چنان كه برای بيگانگان خود را نظيف مينيز مي )ع(حضرت علي

ين موضوع مائيد. انبهترين قيافه شما را ببينند، برای برادران ديني نيز خود را نظيف و پاكيزه 

د زنان ظار دارنفرمايد: چنان كه مردان انتبرای همسر نيز اهميت بسيار دارد و آن بزرگوار مي

حضرت ارند. كرده ببينند، زنان نيز از شوهران خود همين انتظار را دخود را تميز و زينت

شوهران  اسرائيل از جادة عفت خارج نشدند مگر اين كهفرمايد: زنان بنيمي )ع(امام رضا

د مند نشوكردند، زيرا اگر زن از شوهر خود بهرهايشان خود را برای زنانشان آراسته نمي

 گردد.منحرف مي
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مخالفين خود خود را پيش ترين لباسفرمايد: بهترين و پاكيزهمي )ع(حضرت صادق

 اسان خود لبكند. اسالم برای پيروتميز و پاكيزه دشمن را خوار ميبپوشيد كه پوشيدن لباس 

اهل  مخصوصي را معّين نكرده و فقط بعد از رعايت عفت و حياء بهترين لباس را لباس

رده ه برای شهرت لباس غيرعادی بپوشد، مذّمت كداند. اسالم كسي را كهمان زمان مي

فرمايد: اسالم برای مردان و زنان لباس مخصوصي مي )ع(است. چنان كه حضرت صادق

فت عای زنان معين نكرده و به آنچه اهميت وافری داده، بعد از رعايت نظافت و پاكيزگي، بر

 و حياء و برای مردان علم و عمل است.

. «الَ بُّ اْلَجمٰ ِان  الَل َجميٌل ُيحِ »زيبايي را دوست دارد خداوند متعال زيباست و 

طن در اندام است و زيبايي بازيبايي ظاهر بعد از رعايت نظافت و پاكيزگي، در تناسب

 االثر است.تناسب صفات كمالي؛ زيبايي ظاهر در تجّلای زيبايي باطن معدوم

يزه كردن فت باطن، پاك و پاكداشتن تن و لباس است و نظانظافت ظاهر، پاكيزه نگه

ر رعايت بجان و روح از آاليش به امور غيرالهي است. اهل ايمان بايد در همه جا عالوه 

د های باطني آن توجه نموده، در نظافت و پاكيزگي باطني خونظافت ظاهری به جنبه

 ارد.بكوشند. توجه و عمل به يكي از اين دو جنبه، ارزش چنداني در پيشگاه الهي ند

كن اگر فردی به تمام معنا در نظافت ظاهری تن و لباس و خانه خود بكوشد، ل

يرمتدّين افراد غ توجه به نظافت باطن ننمايد، عمل او در بارگاه الهي مقبول نيست؛ مانند اكثر

 كنند و توجهي به پاكيزگي باطن ندارند.كه صرفًا مراعات نظافت ظاهری را مي

مان گپيشه و برخي از متصّوفه، به فراد رهبانيتای ديگر خصوصًا ابرعكس، عده

يز اينان ن خود صرفًا به لذايذ روحاني مّتكي شده و به نظافت ظاهر توجهي ندارند؛ اعمال

 مقبول درگاه احدّيت نيست.

را  در عصر حاضر هنوز بعضي از دراويش چه بسا ماهها و سالها تن و لباس خود

ل راويش و اهداسالم با رهبانيت و افراط و تفريط شويند! مسّلمًا عمل آنان حرام است. نمي

اهر هم ظتصّوف، سخت مبارزه كرده و هر مسلماني را موظف نموده كه عالوه بر باطن، به 

 لعمل كليمتقاباًل برای جلوگيری از وسواس در اثر افراط در نظافت، دستورا اهميت دهد.

 دهد.ا نشان ميرا صادر كرده و در هر امری، راه اعتدال ر « َاُوَسُطٰهاَخْيُر اْلُاُمورِ »

گذشت، مردی را ديد با موهای ژوليده و لباس از جايي مي )ص(حضرت رسول اكرم

نمود، آن عقل كل و اشرف مخلوقات خواست به او پندی دهد، كثيف كه بسيار بدقيافه مي

تمّتع از نعمتهای الهي، از  ةٌ«ِمَن الّديِن ُمْتَعـ»رد ای مپيش رفت و بر او سالم كرده، فرمود: 
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 «ِبْئَس اْلَعْبُد اْلٰقاُزوَرةٌ »كني؟ و نيز فرمود: دين است، چرا تو از اين نعمتهای الهي استفاده نمي

 ای كه كثيف باشد.است بندهبد

مت كرافرمايد: خداوند تبارك و تعالي نعمتي را كه برای كسي مي )ع(حضرت صادق

ي يا فرمايد، بايد آثار و عالئم آن نعمت در او ظاهر شود؛ اگر صّحت جسمي و روحمي

 امكانات مادی و معنوی كرامت فرمود، بايست آثار و عالئم آن نمايان گردد.

بادت و بيشتر و بهتر از عمندی برای بهره )ص(ای از اصحاب حضرت رسول اكرمعّده

ت رای اهميلذات روحاني، ترك دنيا نموده راه ديگری در پيش گرفتند. آنان به گمان خود ب

فرزند  دادن بيشتر به باطن، از انجام وظايف و تكاليف ظاهر خودداری كرده، ترك زن و

از  ص()پرداختند. حضرت رسول اكرمگرفتند و شبها به عبادت مينمودند، روزها روزه مي

گيرم وبعضي اين امر آگاه شده فرمود: من كه پيشوای شما هستم، بعضي از روزها روزه مي

ا ري از آن كنم؛ قسمتي از شب را به عبادت و قسمتي را به استراحت و قسمتروزها افطار مي

يشه رگردم. حتي اين عّده از آن بزرگوار اجازه خواستند كه از زن خود برخوردار مي

كلي از  سي را از خود بركنند؛ حضرت برآشفته و فرمود كه حرام است. به طورتحريكات جن

ر پيشگاه الهي دكننده به آن ديدگاه اسالم، افراط و تفريط در هر امری مذموم بوده و مبادرت

 مسؤول است.

آمدند و از شوهر خود شكايت كردند، يكي  )ص(سه زن پيش حضرت رسول اكرم

د. دومي گفت: شوهر من از استعمال بوی خوش اجتناب خورگفت: شوهر من گوشت نمي

ر داد ناراحت شده دستو )ص(جويد. پيامبر خداورزد. سومي گفت: شوهرم از زن دوری ميمي

، هم كه مردم به مسجد جمع شوند. باالی منبر رفت و فرمود: من كه پيشوای شما هستم

 گردم.د برخوردار ميكنم و هم از زن خوخورم، هم بوی خوش استعمال ميگوشت مي

د نوعي رياضت خورند و آن را بر خودر ميان اهل تصّوف برخي گوشت نمي

، دانند. در صورتي كه از نظر طّب اسالمي كسي كه چهل روز متوالي گوشت نخوردمي

ة افراط آيد؛ البته اسالم خوردن گوشت به مرتبكاهش در نيروی جسمي و روحي او پديد مي

 ند.دارا نيز صحيح نمي

را  ان از آندر قرآن مجيد به استفاده از نعم و زينتهای الهي امر شده و پرهيزكنندگ

ٰباِت ِمَن َو الط يِّ  ِعٰباِدهِ الِل ال تي َاْخَرَج لِ ةَ َمْن َحر َم زيَنـ»دهد سخت مورد نكوهش قرار مي

د ندگان خوی بچه كسي حرام نموده زينتهايي را كه خداوند تبارك و تعالي برا: «الرِّْزقِ 

 .لهي باشداهای پاك را؟ البته به شرطي كه از طريق حالل و با رعايت حدود آفريده و روزی
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به  وزه كرده نيز كرارًا با اهل تصّوف مباحثه و مبار عليهم السالمحضرات ائمه اطهار

 اند.ايشان را باطل اعالم نمودهاستناد به اين آيه، مرام 

نفي و قه الهي، هر يك عالوه بر آثار و خصوصيات بارز مشده در فنجاسات معّرفي

وح جان و ر مضرشان، در معنا اشاراتي دارند بر عوامل آلوده و پليد باطني كه در تماس با

نه به ذكر نوان نموعانسان، آثار زيانبارتری بجا گذارند و اجتناب از آنها مهمتر است. ذياًل به 

 شود.اردی اكتفا ميمو

باطني.  اند و يا عالوه بر آن به لحاظ آثار و خواصنجاسات يا از لحاظ ظاهر نجس

اسات پاكي نيز چنين است، پاكي ظاهر و پاكي از لحاظ آثار و خواص باطني. اثبات نج

ي ظاهری و رفع آنها با علوم ظاهری ممكن است، لكن نجاساتي كه معلول خواص باطن

 معّرفي و بيان شده است. )ع(حضرات پيشوايان معصوم است، به وسيله

خوك حيواني است نجس العين و خوردن گوشت آن عالوه بر نجاست و مضّراتي 

..، روده و. كه به وسيله علوم ظاهری به اثبات رسيده، مانند درد مفاصل، فاسد شدن معده و

وال تشديد حرص، زخصوصيات ديگری نيز دارد كه جزو خواص و آثار باطني اوست مانند 

شكستن  پذير باشد، مثلغيرت و مرّوت. زايل شدن نجاست ظاهری آن ولو با تجزيه امكان

 رف تجزيهاجزاء چربي و پيه خوك به روشهای شيميايي و تهيه اسيد چرب از آن، اّما به ص

 ست.ارود و نجاست و حرمتش باقي شيميايي اين مواد، خصوصيت باطني آنها از بين نمي

افع راست حيوانات ديگری هم چنين باشند كه در آنها رفع نجاسات ظاهری، ممكن 

مي نام نجاست و پليدی باطني آنها نباشد، ولي در بين حيوانات، سگ و خوك در فقه اسال

ل از برده شده است كه در معنا اشارت است به پليدی ذاتي حرص و شهوت. خداوند متعا

 صفات را رار داده، اّما آدمي مختار است كه اينتمام صفات حيوانات در نهاد انسانها ق

ر ب. توّعد تقويت يا تضعيف نمايد. اصواًل انحراف بشر در نتيجه تقويت قوای حيواني اوست

اشد. بعذاب در آيات و اخبار وارده نيز برای افرادی است كه جنبة حيواني آنها قوی 

وص در حيوانات است، بخصخصوصيات حيواني كه در انسان وجود دارد، مراتب اشّد آن 

 در چند حيواني كه در احكام و تعاليم الهي ذكر شده است.

فردی كه در يك صفت حيواني به نهايت برسد، از لحاظ سيرت فرقي با حيوان 

و در معنا مسخ شده است. بنا به كالم بزرگان، مسخ انسانها سيرتًا است نه صورتًا، هر ندارد
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اشاره به  «َفُقْلٰنا َلُهْم ُكوُنوا ِقَرَدًة ٰخاِسئينَ »آيت قرآني اين چند قالب را از آن تأّثری باشد و

 مسخ معنوی است نه جسماني.

رآن قاز جمله نجاسات، ميته، خون و ذبح به نام غير خداست، خداوند متعال در 

همانا  «هِ ا ُاِهل  ِلَغْيِر الِل بِ ْنزيِر َو مٰ َلْحَم اْلخِ  َو الد َم وَ ةَ ِان ٰما َحر َم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتـ»فرمايد: مجيد مي

ده گوشت مردار و خون و گوشت خوك و آنچه به نام غيرخدا ذبح شود، بر شما حرام ش

 است.

 مردن حيوان به سبب پيری و يا مرض است. پيری نيز به علت انحالل تدريجي

ه ج نشده، بهر دو حال، خوني كه از بافتهای او خاربافتها در اثر ضعف و بيماری است. در 

ز بين اعلت تخمير شديد، مضّر است و ميكروبهای آن حتي در آتش نيز عقيم نشده زيانش 

ر رود. لذا در گوشت ميته، ميليونها ميكروب وجود دارد كه خوردن آن عالوه بنمي

 استفراغ روده، اسهال و مسموميتهای خطرناك، عوارض گوناگوني از قبيل التهابات معده و

علم طب  كنند. امروزهدارد و كلّيه انسانهای متمّدن در دنيای كنوني آگاهانه از آن پرهيز مي

خارج  گوشت به طريق شرعي ذبح گردد، خون از بافتهای آنكند اگر حيوان حاللثابت مي

 شده و ضرری ندارد.

ر فوق نيست، بلكه داز نظر فقه اسالمي ناپاك بودن حيواني منحصر به جهات 

شرع  صورت عدم مراعات ساير شروط ذبح شرعي مانند رو به قبله بودن و ذكر نام خدا،

 نمايد، ولو ظاهرًا در بررسي با وسايلمقدس آن ذبيحه را حرام و نجس اعالم مي

ده و آزمايشگاهي از لحاظ پاكي و ناپاكي تفاوتي مشاهده نشود. اّما اگر حيوان درن

دنش پاك بمانند گرگ يا پلنگ شكار كنند يا بر طبق دستور شرع سر ببرند، گوشتخواری را 

اطني باز معاني ولي خوردن گوشت آن حرام است، اين نجاست يا پاكي جنبة باطني دارد. 

ت و اين حكم الهي اين است كه نفسي كه به شمشير مجاهدت كشته نشود و در ظلمت غفل

 است. خودخواهي بميرد، در معنا مردار و جيفه

تين و تحريم خوردن خون و پليدی آن در فقه، از ديدگاه علوم روز نيز دستوری م

 شده از آنهامعقول است. زيرا ممكن است خون حامل ميكروبهای موذی و سموم ترشح

يدگان باشد و اغلب امراض نيز در اثر عفونت خون است. چهارده قرن قبل، پرتو نافذ د

د بي دريابكاينات و رموز موجودات را در اثر الهامات غي شارع مقدس اسالم توانست اسرار

 به ني، تازهو با لحني راسخ پيروان خود را از اموری نهي نمايد كه هزاران آزمايشگاه كنو

 برد.حكمت آنها پي مي
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همچنان كه در ذبح شرعي بايد چهار رگ گردن حيوان بريده و خون از بدنش 

ودخواهي ختزكيه و تهذيب نفس نيز تا وجود سالك از تخليه گردد تا ذبيحه پاك باشد، در 

 و انانيت تخليه نشود، چنان نفسي مقتول در راه خدا و مطّهر محسوب نگردد.

هری از اقسام نجاست، پليدی كافر است. كافر هرچند قواعد بهداشت و نظافت ظا

ه در شدرا مراعات كند، ولي هرگاه با رطوبت، شيء را مالقات نمايد، آن شيء متنّجس 

ايد شحكم تماس با مردار است و بايد تطهير شود. در حالي كه از لحاظ نظافت ظاهری 

 تر به نظر آيد.شخص كافر در مواردی از فرد مؤمن هم نظيف

ول پليدی را معاني مختلفي است، برخي معاني آن شامل ظواهر است و برخي مشم

با  قي دارد،دی در ظواهر تأثير عميبواطن. آن معاني كه مربوط به ظواهر است، يعني آن پلي

ر احكام دتوان به مرتبه تطهير رساند كه قسمتي از آن تحت عنوان مطّهرات علل ظاهری مي

ذكور مفقهي بيان شده است. لكن تطهير معاني باطني پليدی به واسطه علل يا مطّهرات 

 پذير نيست.امكان

 هایو مطّهرات پليدیهای ظاهری ديگر است به عبارت ديگر، مطّهرات پليدی

های ر پليدیتوان تطهير كرد. آثاهای باطني را به وسيله علل باطني ميباطني ديگر. پليدی

های ماریهای روحي اشّد است از بيهای ظاهری، چنان كه بيماریباطني اشّد است از پليدی

ز اگر اثری ودي اندك توجهي با مطّهر آن پاك و پاكيزه گشتههای ظاهر با جسمي. زيرا پليدی

ز است. يكي های باطن جز علل باطني نيآثار آن مشهود نيست، اّما رافع و دافع آثار پليدی

به مقام  دهد، ارتباط دل به خداست كه دلآن علل كه تمام علتها را تحت تأثير قرار مي

ورت، ص پيوندد. در اينانقطاع آمده و همچو پيوستن باران به دريا، به بحر بيكران توحيد مي

هور ه عرصه ظبآن پليدی تبديل به پاكي نهايي گشته و ثمرات طّيبه الهي از شجرة طّيبه دل، 

 رسد.مي

سالم ناپاكي كافر از جهت پليدی ذاتي كفر است در باطن او، لكن اگر به دين ا

اهشي. كمشّرف شود، پاك است هرچند از لحاظ ظاهر در او نه افزايشي صورت گرفته و نه 

ار سالم رفتاال اشياء مورد تماس او هم پاك است. اّما چون تا حال بر طبق احكام در اين ح

اشد كه نكرده، احتمال دارد كه در فرش و لباس و اشياء او نجاست ظاهری وجود داشته ب

نها، آدن ظاهر ها جنبة باطني دارد و با پاك شای از پليدیبايد بررسي و تطهير شود. پس پاره

 شود.آنها محو نمي آثار پليدی باطني

طور كه اين احكام در مورد شرك و كفر جلي صادق است، در معنا در مورد همان
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گردد كه اكثر مؤمنين ها برداشته شود معلوم ميكند. اگر پردهشرك وكفر خفي نيز صدق مي

ظاهری، باطنًا هنوز مشركند و از عارضة شرك خفي نجات نيافته و در پيشگاه الهي ناپاكند 

 .«ن َما اْلُمْشِرُكوَن َنَجسٌ اِ »

 خانة نفسای سالك طريق حق! بدان كه هنوز تو ابراهيم حقيقي نيستي، بايد وارد بت

 شوی و بتهای نفس خود را بشكني تا به ابراهيم حقيقي رسي و خليل خدا شوی.

يكي ازاقسام نجاسات مني است و ازشرايط صّحت عبادت، پاك بودن ازجنابت 

ه ود ولي بر يك قطره آب ناپاك از باطن مرد برخيزد، جنابت اورا ثابت شاست. ای سالك اگ

، به طن مرد گرددای ناپاكي خودبيني ساكن باتوان آن را زايل نمود. اّما اگر ذّرهآب طهور مي

ايماني دهد توان آن را زايل كرد. سالكا زندگي حقيقي آن است كه فتوح آب همه عالم نمي

ن ر كند، بدااگر انسان از عبادات و طاعات روی همة عوالم را پنهد. نه آن كه روح حيواني 

دن از جنابت ای از خود رها شده وخود را نبيند كه شرط قبولي عبادت، پاك بونرسد كه ذّره

 نفس است.

م يكي ديگر از نجاسات، مسكر است و پليدی آن به قدری است كه بر طبق احكا

. طّهر گرددمافتد، بايد تمام آب آن كشيده شود تا پاك و ای از آن به چاه فقهي، اگر قطره

مايد، ای نيست كه آب چاه را مسكر و نجس ناندازهای مسكر ظاهرًا اثرش به گرچه قطره

ي آن ولي به علت پليدی باطني آن با رفع آثار و خصوصيات ظاهری، آثار و خواص باطن

د ن را پليقي است، شرع مقدس اسالم آمحو نگردد و تا اثرات آن نجاست از ظاهر و باطن با

 نمايد.و نجس اعالم مي

جتناب الهي همه بايد از آن اموجب حكم كبيره است و به خمراز معاصي شرب 

است، تا آنجا كه حّد و حساب بشريت بي از آن به و روحي واردهكنند. ضررهای جسمي 

فرمايد: تمام مي )ص(اكرمرسول اند. حضرت اسالم آن را رأس معاصي دانستهپيشوايان 

ای جمع كردند و كليد در آن را در شرب خمر نهادند. كسي كه سالها معاصي را در خانه

سوئي كه در جسم و جان خود نهاده، ممكن است آثار زيانبار  خمر خورده، عالوه بر اثرات

ری بعد از فوت او باقي او باقي بماند. مسّلمًا تا چنان آثاآن ساليان متمادی در اوالد و نسل 

فرد  است، ازعذاب الهي رهايي نخواهد يافت. توبه ازگناهاني كه آثارآن منتهي به خود

اند كه گناه نكنيد يا الاقل الهي نيست. بدين جهت فرمودهشود، چندان مقبول پيشگاه نمي

راحكام گناه شما طوری باشدكه با فوت شما آن گناه هم بميرد. تعيين حد برای شارب خمرد

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

 در حقيقت، مسكر چيزی است كه سبب تضييع عقل و هوش و آگاهي انسان شود و

ج كرده، چنان او را به خواب ناشي از مستي و غفلت فرو برد كه قدرت حسابگری او را فل

گاهي و آناتوانترين موقعيت انسان وقتي است كه ترين موقعيت قرار دهد. چه، ائيندر پ

ين ادر  هوشياری اصلي خود را از دست دهد و از محاسبة نفع و ضرر خويش عاجز ماند.

صورت او كجا و محاسبة روزمرة نفس كجا؟! اين است كه حضرت علي عليه السالم 

به هوشياری  هر مستي «ورِ ْكِر اْلَخمُ ِمْن سُ ةً اْلُغُروِر َاْبَعُد ِاٰفاَقـَو ةِ ُسْكُر اْلَغْفَلـ»فرمايد: مي

اتي از ا و خسارانجامد ِاّلا مست از بادة غفلت و غرور كه ديرتر از همه هوشيار گردد. زيانه

 هايي به عالم بشريت وارد گشته است.چنين مستي

ای از بادة كند، اختالط قطرهای مسكر چاه آبي را نجس و آلوده ميبنابراين اگر قطره

ا ه آنها رغفلت و غرور با علم و فضل و كماالت انسان، به مراتب بيشتر او را آلوده كرد

 همانند آب مسمومي كند كه چه بسا هالك او و ديگران را در پي داشته باشد.

يد، آحكم ديگر الهي در مورد مسكرات اين است كه اگر آب انگور به آفتاب جوش 

آيد  است و ناپاك و اگر به آتش جوش آيد، پاك است و حرام، و اگر به آتش جوشحرام 

 و دو ثلث آن برود، پاك است و حالل.

دة علم از جمله معاني باطني اين حكم مقدس آن است كه فضايل و كماالتي كه زايي

نمايد. اين چنين باشد، توليد مستي و غفلت و غرور مي -علم اليقين  -و عقل ظاهری 

ا عشق الهي ب. ولي اگر در آن متجّلي نخواهد شد «ِلَيْطَمْئن  َقْلبي»ضايلي اعتباری بوده و نور ف

 فضايل و به مرحله حق اليقين برسد، پاك است و حالل و مبّرا از خطرات و آفات، و چنين

 كماالت موجب آرامش و اطمينان دل است.

انند مي مطّهر وجود دارد همان طور كه در مقابل هر پليدی و آلودگي ظاهری نوع

طّهرات معنوی و مها و َقَذرات باطني را نيز آب، خاك، آفتاب، انقالب، استحاله و...، آلودگي

ر وامل مطّهعباطني است. احكام مطّهرات در فقه عالوه بر تطهير ظاهری، اشاراتي دارند به 

 شود.معنوی كه ذياًل به مواردی اشاره مي

ت آب است، آب يا به حقيقت واصل خود باقي يكي ازمهمترين مطّهرا   

ماند كه آن را آب مطلق گويند، ويا به واسطه تحوالت ويا انتقاالت درشمارعصارات مي

گردد و آن را آب جهت امتزاج با اجسام ديگر عرفًا اسم آب از آن سلب ميدرآمده ويا به 

زاج آن بقدری باشد كه از مضاف گويند. آبي كه با اجسام طاهرة ديگر ممزوج گردد، اگر امت
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گردد. آب مطلق منقسم است به نظر عرف تبّدل حاصل نشود، طهورّيت از آن مسلوب نمي

گردد مگر به تغيير آنها به جاری، كّر و قليل. آب جاری و كر به مالقات نجس، متنّجس نمي

 يكي از اوصاف عين نجس از رنگ و بو و طعم. آب مضاف گرچه پاك است ولي به مجّرد

 گردد.مالقات نجاست، متنّجس مي

به لسان مترجمين اسرار وحي، آب اشارت است بر علوم و معارف و فضل و 

. «ٍء َحي  ل  َشيْ كُ َو َجَعْلٰنا ِمَن اْلماِء »رحمت الهي كه سبب حيات حقيقي و ابدی قلوب است 

ز آسمان اكه حقايق و علوم و معارف حقة مخزون در سينة بزرگان، به مانند آب زاللي است 

ی شده با ها و مجارجوشد. اّما وقتي وارد رودخانههای پاك ميشود يا از سرچشمهنازل مي

های های پليد و زبالهيابد، با مواد ديگر مخلوط شده از زمينها و كثافات تماس ميآلودگي

 د وگردد. اين مخلوطات در وجود متعّلمين، همانا عقايگذرد و آلوده ميسر راهي مي

ن است هاست. بر سالكيمنشهای شخصيتي آنان است كه ناشي از امور نفساني و خودپرستي

ه و به كه به توفيق الهي آن علوم و معارف را در پااليشگاه عقل و وجدان تصفيه نمود

ير، و گنجينه دل رسانند. واّلا چنين علمي نه سبب نجات خود است و نه موجب ارشاد غ

سا عامل بل شود، نقش شكوفايي استعدادهای آنان را نداشته چه وقتي به افراد ديگر منتق

 انهدام آن استعدادها و انحراف آنان گردد.

 ص()شناسي. حضرت رسول اكرماحكام آبها در معنا بابي است از ابواب خويشتن

 ب است و حضرتآالص، مثل خَمَثل مؤمن  «َمَثُل اْلُمْؤِمِن اْلٰخاِلِص َكَمَثِل اْلٰماءِ »فرمايند: مي

شاره ابعد از بيان خصوصياتي از آب مانند صفا، لطافت، رّقت و طهورّيت آن،  )ع(صادق

 هايي باشد.فرمايد كه انسان مؤمن بايد در معاشرت با سايرين دارای چنان ويژگيمي

هير ود عامل تطشوند كه خمردان الهي درياصفتند و از هيچ آلودگي نه تنها متأّثر نمي

و پليد  ها، تغيير صفت دادهاندك مالقات با پليدیقلوبند. اّما ناقص، آب قليل را ماند كه به 

هورند، طها داشته، گردد. برخي همانند آب كّر تا حدی قدرت مقاومت در مقابل آلودگيمي

ند، اپاك گردها آثار و صفات اوليه خود را از دست داده نولي در اثر تماس بيشتر با پليدی

 مگر اين كه با آبهای جاری فيض الهي اتصالي يابند.

چشمه سارهای ظاهری، خداوند تبارك و تعالي در زمين دلهادر مقابل چشمه

َو َعل َم آَدَم »سارهای دروني به مفاد آيه كريمه سارهای دروني تعبيه فرموده است. چشمه

استفاده از آنها نياز مبرم و دائم به اليروبي دارد. يگانه منابع علم خداست، ولي  «اْلَاْسٰماَء ُكل ٰها

عامل اليروبي آنها، اخالص به معنای خاص و متعالي آن است كه با پاك كردن آنها، انبوه 
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ٰما َاْخَلَص َعْبدًا ِلّلِه َعز  َو َجل  ِاّلا َجَرْت »گردد های ناب در درون انسان متجّلي ميمعرفت

 .«ِمْن َقْلِبِه ِالٰي ِلٰساِنهِ ةِ ـَيٰنابيُع اْلِحْكمَ 

رش و باران از جمله مطّهرات است كه بدون نياز به فشردن شيء متنّجس مانند ف

ست ايز چنين كند. ريزش باران رحمت الهي بر قلوب نامثال آن، به ميزان نفوذ آن را پاك مي

پليدی  ز لوث وكه به ميزان آمادگي دلها، بدون تحمل فشار رياضت در آنها نفوذ كرده ا

 نمايد.پاكيزه مي

ود و به مند نمشمار بهرهسپاس خداوند تبارك و تعالي را كه ما را از نعمتهای بي

ب عهد خويش وفا كرد. زمين معرفت را ميراث ما قرار داد، از آسمان حقيقت و سحا

 باريد،ا ممكرمت، باران رحمت كالم خدا و حضرات انبياء و اوصياء و اولياء بر زمين دل 

 نور محبت در جان ما آميخت و شور عشق در دل برانگيخت.

 مطّهر ديگر، خود موجود زنده و ذيروح است كه با دامنة عمل محدود، خدمت

ود خگوشتي از طبع اصلي دهد. اگر حيوان حاللبزرگش را نسبت به بدن خود انجام مي

ت آن، استفاده شدن گوش خواری عادت كند، برای پاك و قابلانحرافي يابد و به نجاست

ای ن شده غذبايد او را از خوردن نجاست منع كنند و تا مدت معيني كه در احكام فقهي تعيي

ان پاك دهند تا از آن عادت برگردد. سلولهای نجس شده در اثر غذای ناپاك، در زم

 ملالة كاگردد. شارع الهي بعد از ازمختصری از بين رفته و سلولهای تازه جانشين آن مي

 داند.نجاست و گذشت زمان كافي، آن حيوان را پاك و گوشتش را قابل استفاده مي

ه حيوانات گوشت قابل استبراء نيستند. زيرا خواستة قوة مشتهّياّما حيوانات حرام

با حفظ آن  ها كه در كيفيت بدن تأثير بسزايي دارد،ها و ناپاكيگوشت نسبت به پليدیحرام

ّيت نيابد، يابد و لذا خوردنش حلها در فعل و انفعاالت تغيير نميحيوان ازخوردن ناپاكي

 صحرايي باشد يا دريايي.

ة فوق بنابراين ميزان اصلي در حلّيت يا حرمت گوشت حيوان، همانا كيفيت خواست

لحاظ  ای غيرمعلوم است. تشخيص اين كيفيت ازالذكر است كه در بعضي معلوم و در پاره

ها و یبه تغذيه آن حيوان امكانپذير است كه آيا نسبت به پليدمثبت و منفي با توجه 

 متمايل است يا نه.ناپاكيها

از اقسام مطّهرات، استحاله است و آن مبّدل شدن حقيقت چيزی است به حقيقت 

چيز ديگر، مانند اين كه چوب نجس در آتش بسوزد و خاكستر شود. بنابراين در استحاله 

و تغيير ماهيت، تغيير ذات است نه تغيير شكل. اگر خون در تغيير ماهيت شيء مطرح است 
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آب بجوشد، در مقام استحاله واقع نشده و نجس است، اّما وقتي به صورت خشك بسوزد، 

ريزی با گری كه نجس شده باشد، بعد از قالبتغيير ماهيت داده و پاك است. گل كوزه

كم تغيير ماهيت است، زيرا حرارت زياد، وقتي نجاست آن به كلي از بين رود، در ح

 روند.نجاسات مواد آلي هستند و در حرارت از بين مي

شود،  دهند كه نجاست آنها به كلي محوبعضي از اشياء نجس وقتي تغيير ماهيت مي

رت، يا گيرد. پس شرط طهالذا در اين اشياء تا نجاست باقي است تغيير ماهيت صورت نمي

 ست از آن تا مرتبة يقين.تغيير ماهيت شيء است يا محو نجا

. عارفان كامل، هيزم هستي مجازی خود را فدای آتش محبت و تجّلي حق كردند

 مبارك «َلٰهاَمْن َحوْ  ُبوِرَك َمْن ِفي النّٰاِر وَ »فرمايد: اين همان آتش مباركي است كه قرآن مي

ت اس است آن كه درون آتش است و آن كه پيرامون آن قرار دارد. بركت اصلي، بركتي

و عين  ق حق اليقينت كه از تحقّ اس «ُحّبًا ِلّلهِ »و يا  «َاَشدُّ ُحّبًا ِلّلهِ »اليزال كه تحّقق آن معلول 

است  «ّبًا ِلّلهِ َاَشدُّ حُ »اشاره بر عشق يا  «ِفي النّٰارِ »گردد. درآية شريفة مذكور اليقين متجّلي مي

 ستحالة معنوی و خدايي.، اين است ا«ُحّبًا ِلّلهِ »اشاره بر  «َحْوَلٰها»و 

آفتاب، مطهِّر ديگری است كه تحت شرايط خاصي كه در فقه معين شده برخي 

رار شيء نمايد، كه از جمله آنها تابش بدون مانع آفتاب و استقاشياء نجس را تطهير مي

 ه آثار وكنجس در مقابل آن است. در معنا آفتاب، اشاره است بر خورشيد معنوی عقل الهي 

طهورّيت آن بسي بيش از آفتاب ظاهری است؛ اين است كه عارفان الهي خواص و 

عالم  اند: سالكا! بدان كه شمس، صورت عقل الهي توست. همچنان كه شمس، منّورفرموده

ن از است و به واسطة آن هرچه خام است پخته شود و آنچه زايد است سوخته گردد و چو

از  آيد، عقل الهي نيز چونروشن پديد مشرق سر برآورد، ظلمت شب را بزدايد و روز 

 لم مبّدلجيب غيب و از َجَبل ِجبّلت انسان سر برآورد، ظلمت شب جهل را به روز روشن ع

ست گرداند و به واسطه آن هرچه در وجود انسان، خام است پخته شود و آنچه زايد ا

حل  سازد و نماياند و پنهان را آشكارسوخته گردد. هر صفتي كه در نفس باشد بدو مي

ي در عقل اله فهم آرد و مغّيبات را كشف نمايد و انسان به نورمشكالت كند و معّدالت را به

 حّد خويشتن به كنه كّل اشياء محيط گردد.

كند و ساير ها را مطّهر معيني پاك ميمطّهرات معنوی بسيارند، برخي آلودگي

های زيادی دگيمطّهرات معنوی هستند كه آلومطّهرات از عهده تطهير آن برنيايند. اّما بعضي 

 كنند كه از جمله آنها استماع كالم الهي و آيات قرآني است.را تطهير مي
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رون ها به وسيلة قوة سامعه و باصره و ساير حواس ظاهری به دای آلودگيپاره

 ر دلديابد، و برخي ديگر در اثر ضعف قوای معنوی از طريق حواس باطني انسان راه مي

كه همانا  ها يك مطّهر واقعي و باطني وجود داردكند. در مقابل همه اين آلودگينفوذ مي

 ن آيات واستماع كالم الهي است، به خصوص برای آنان كه متعّهد و مصّمم باشند كه به آ

 فرامين عمل كنند.

تمام  محفل مقدسي كه در آن آيات الهي تالوت شود، باطنًا پيشگاه الهي است كه

كالم  های باطني است.و آرزوها در آنجا متوقف است؛ جايگاه تطهير تمام آلودگي آمال

بازمانده  ها خشك و از ثمردهيمقدس الهي اشجار طّيبه بوستان قلب را كه در اثر آلودگي

 گردد.بود، آبياری كرده و سبب رشد و باروری آنها مي

ه در ا فوايدی ظاهری و باطني بسيار است. امروزاحكام اسالم و از جمله غسل ر

ليدتر است. پبيني در آن، از ساير مواد نجس و آلوده طب ثابت شده كه مني و موجودات ذّره

مه جنابت ه اين مواد با اعضاء رئيسه بدن مانند قلب و دماغ و كبد ارتباط خاصي دارد. در

قلب  ضالت، و اضطرابي در حركاتاعضاء دچار تشّنجي شده، انقالبي در همة اعصاب و ع

رع آيد. از اين جهت شو شرائين و عروق، و تمّوجاتي در خون و تهييجاتي در دماغ پديد مي

و  مقدس اسالم غسل را واجب كرده تا ظاهر بدن ترطيب شود و اعصاب را تليين دهد،

طراب، اضآيد و اعضاء و جوارح را بعد از دماغ و قلب و كبد را تلطيف و تسكيني حاصل 

ه بقت ورود آرامش دهد و بوی بد ناشي از آن حركات را رفع نمايد تا انسان شايستگي و ليا

 عالم قدس را بيابد.

تيمم عملي است كه در موقع عذر شرعي و فقدان آب، جايگزين وضو و غسل 

 متناسب شود. ظاهرًا بايد قائم مقام وضو و غسل چيزی باشد كه در فايده با اصل خودمي

ن آلودگي در تيمم برخالف نظافت و شستشو با آب است، پس حكمت اي، ليكن خاكشود

 جايگزيني چيست؟ پاسخ آن است كه:

تكاليف بر دو قسمند: اصلي و توّصلي. مطلوب ذاتي قابل تغيير نيست مانند اصل 

نماز كه حقيقت دعا و مظهر عبوديت است و دليل تواضع و خشوع. اّما واجبات توصّلي كه 

و سجود، قابل تغيير و تبديلند و اند چون وضو، قيام و قعود، ركوع غرض اصلي مكمل

توانند در موقع لزوم به صورت ديگر نيز درآيند. اين قبول َبَدل و پذيرفتن قائم مقام برای مي
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ُيريُد »رفع حرج است، زيرا اگر شرع مقدس سخت گيرد نقض غرض شود و توليد مرض 

و اگر انسان يكسره به ترك عبادت عادت كند و خود را معذور دارد، رفته ، «ْسرَ الُل ِبُكُم اليُ 

رفته دل را تاريكي فرا گرفته، ازفيض حضور مهجور گردد. بنابراين حكمت اين جايگزيني 

و اجازة ورود به مجلس قدس، منقطع نشدن انس و الفت عبادت و عدم گرايش به اهمال و 

 آرام گيرد. مسامحت است تا دل به خدا متصل گشته،

ه كشرط حضور در پيشگاه الهي خضوع و انكسار است. اكنون سالك نظر به عذری 

 يشتر كندباز استعمال آب يا عدم دسترسي به آن دارد، جبران آن به اظهار خضوع و تواضع 

ر بك زدن و تا بدين وسيله بندگي خود را نسبت به خدا اعالم دارد. چه از معاني دست برخا

ای ن، اظهار خاكساری و فروتني است، كه اقتضای درخواست عفو و تقاضروی خود كشيد

زه با حمايت و شمول عنايت همين است. عالوه بر آن، بايد دانست كه خاك نيز در مبار

 .«َفَتَيم ُموا َصعيدًا َطيِّبًا»ميكربها، به شرط پاك بودن در حكم آب است 

ادت يام عادت ماهانه، ترك عبااّما ساقط بودن تكليف نماز و روزة بانوان در

ّدمة گردد. زيرا نظر از عبادت، حصول خير معنوی و كمال تقّرب است كه مقمحسوب نمي

َعِن  َيْسَئُلوَنكَ »آن صّحت روحي و جسمي است، و حيض نوعي بيماری و ناراحتي است 

 .«اْلَمحيِض ُقْل ُهَو َاذیً 

ل ارشان روح را از تعاداند و نه آثای امراض جسمي، نه علت ضعف روحيپاره

ادت سبب خارج كند. لكن در اين حالت به علت ضعف روحي زياد در اكثر زنان، قيام به عب

اينرو با  حصول خير معنوی نشده چه بسا موجب خسارات جسمي و روحي گردد. از

به  مالحظة كمال خير دنيوی و اخروی و ظاهری و باطني افراد، امر است در اين حال

 قدان شروط،فست وِاّلا در صورت ايام را حداقل و حداكثری ااين عبادت. البته  خودداری از

 چه بسا اين مدت ماهها و حتي سالها به طول انجامد.

طهير در احكام الهي گرچه به وضو و غسل امر است، اّما اين وضو و غسل موجب ت

ان را روحي، انس كالبد جسماني است نه تطهير روحاني. تطهير جسمي بدون همراهي تطهير

ضرات به هدف اصلي نرساند. منشأ همه رذايل اخالقي و هالكتها نفس است و مأموريت ح

ر از از تطهي انبياء و اوصياء و اولياء برای تطهير آن است. تطهير نفس از عيوب بسي مهمتر

ها احداث است چه، َقَذرات نفساني ممكن است سالها در نفس باقي بماند، لذا مدت

 بايد تا نفس ازعيوب پاك گردد. مجاهدت

تطهير احداث به وضو و غسل امكانپذير است و تطهير نفس با عقل سليم. هرچه 
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ايمان و علم و معرفت بيشتر باشد، عقل باطني انسان قويتر بوده و حصول اين مراتب 

 طهارت قلبي بيشتر ميّسر است.

حاظ است. اسباغ از ل فرمايد: رعايت اسباغ در وضو الزممي )ع(حضرت امام صادق

ظاهر، كامل نمودن وضو است به رساندن آب به همة اعضاء وضو، و رعايت آداب و 

 ارت تماممستحباتي است كه از شرع انور رسيده. اّما ُطْهِر سابغ برحسب معني باطن، طه

ه زار آلودای از وجود وضوگيرنده و نمازگوجود است از ظاهر و باطن و قلب و فكر تا نقطه

 نجاست گناه و پليدی رذايل اخالقي نباشد.به 

بنابراين عارف الهي را عالوه بر غسل و وضوی ظاهری، وضو و غسل ديگری 

سل غاست. وضو و غسل از آب عشق و انقطاع؛ وضو و غسل از آب عهد الهي. اگر وضو و 

 ای موارد واجب است، بر سالك عارف است كه هر آني با وضو و غسلظاهری درپاره

 باشد كه وظايف او ماورای سايرين است. باطني

نفصال حاصل اا در وضو ت «َاْلُوضوُء ِانِفٰصاٌل َوالص ٰلوُة ِاتِّٰصالٌ »اند: بزرگان فرموده

حاصل  ، اتصال نيست. چون اين انفصال و اتصال جمع شود، كمالّيت صلونشود درصلو

دد عيان گر باطني نمودار گردد و اين حقيقت ةآيد. در اين مقام است كه جهت برخيزد و قبل

ر قبلة تي است بكه احكام قبله و كيفيت صّحت و يا انحراف از آن در فقه الهي، در معنا اشارا

عالي تگاه حقباطني و ازلي دلها. تجّلي كاملة قبله ازلي در قلب انسان كامل است كه نشيمن

كّلي  ي انسانهاست و حركات جزئي واست. آری انسان كامل، قبلة كل، در حركت استكمال

 رط حقيقيشايجادّيه اوست و تبعيت از او او سرمشق همه است. ثمرة شجرة طّيبه وجودّيه و

 سعادت در دنيا و عقبٰي است.

 

از است محبوبترين عبادات و مهمترين فرايض و اعمال ديني در پيشگاه احدّيت، نم

ردن مشتق است از تصليه؛ مستقيم ك ر فضيلت آن بسيار است. صلوكه آيات و اخبار د

ا بمازگزار نچوبهای كج را در اثر نزديك كردن به آتش و حرارت دادن به آن، تصليه گويند. 

توجه به مبدأ اعلٰي و با حرارت حاصله در حركت صعودی و قرب به شمس ازلي، 

 نمايد.های نفس را تعديل ميكجروی

نماز ظاهرًا جزو فروع است، لكن در واقع از اصول جدا نيست. نماز هم راز و نياز 

و مناجات با حق است و هم سير مراحل توحيد، وِاّلا ستون دين و مفتاح باب سعادت نبود. 
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در عالم برزخ اولين سؤال از نماز است، اگر مقبول شد ساير اعمال قابل بررسي است. 

 ش مقبول پيشگاه الهي باشد.خوشا به حال كسي كه نماز

ت به در عظمت نماز همين بس كه نسبت آن به ساير عبادات مانند نسبت انسان اس

تگان را نامند. هريك از فرشساير موجودات. عارفان آن را عبادت جامع و معجون الهي مي

ي در مقامي است معلوم و حّدی محدود كه از آن تجاوز نكنند، بعضي در قيامند و برخ

ست و ر ركوع ادد. اّما انسان، اين نسخه جامع وجود، گاه در قيام است گاه در قعود، گاه قعو

ك از زماني در سجود. چنان كه هريك از اعضاء انسان را فعل و اثری مخصوص است، هري

 ای دارد.افعال نماز نيز آثار ويژه

تباط ار نماز عاليترين درس مكتب تربيتي اسالم است، هدف از تشريع آن برقراری

ماز دانند كه نليكن نمي خوانند،بنده است با خدای يكتا و استحكام بندگي. بسياری نماز مي

آن  كند و بدين علت با غفلت از هدف اصلي نماز، سودی ازبا جان و روح آنان چه مي

ّص نن كه به برند. چنين نمازی نه روشنگر جان است و نه نيروبخش انسان، از اينرو با آنمي

ز ان را پس ن، نماز بازدارندة انسان از فحشاء و منكر است، ولي بسياری از نمازگزاراقرآ

يقت اند، نه حقگذشت سالها نيروی خويشتنداری از گناه نيست. در واقع آنچه آنان بجا آورده

ا از طبيعت ر نماز كه تنها صورتي از آن بوده است. بازماندگان در حجاب عالم ماّدی و ِخدر

مری عخبری نيست. كدام حسرت و ندامت و خسارت از اين باالتر كه بعد از  عالم معنا

ها آنان كمال سعادت و تحّقق صورت كمال انسانيت است، نه تن ةتعب در راه چيزی كه ماي

 را هيچ بهره معنوی ندهد، كه مايه كدورت قلبّيه و حجابهای ظلمانيه گردد!

و باطني است. در مقابل  همانند اعضاء ظاهری، برای انسان اعضاء قلبي

چشم، گوش، زبان و دست و پای ظاهری، قلب باطني انسان نيز دارای صورت، صورت،

باطني.  اندامهای معنوی است. ذكر بر دو گونه است: ظاهری وچشم و گوش و زبان و ساير 

و سجود ذكر ظاهری به لسان ظاهر جاری گردد و ذكر باطني به لسان دل. همچنين او را د

يابد و در دومي، سجود جسد و سجود دل. در اّولي پيشاني ظاهری با خاك تماس مي است:

 پيشاني دل بر خاك بارگاه الهي، كه آن كمال تعظيم واقعي بر حق است.

كمال مقبوليت اعمال وقتي است كه عمل عضو ظاهری، هماهنگ با عضو قلب و 

ری به نيست. مثاًل ذكر ظاهباطن انجام گيرد وِاّلا صرف حركات عضو ظاهری را بهايي 

، بان باطنزشرطي مقبول است كه با زبان قلب همراه باشد. بسا كه زبان ظاهر ذاكر باشد و 

 ساكت و يا زبان دل بر خالف زبان ظاهر باشد.
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الم اعضاء باطني قابل مقايسه با اعضاء ظاهری نيست. اعضاء جسمي مربوط به ع

ا و اك. اعضاء باطني در واقع همان قدرتهخاك است و اعضاء باطن، مربوط به عالم پ

 د.يك نباشاستعدادهای معنوی انسان است و به منزلة بال و پر معنوی او، كه او كم از مال

عود و نماز معراج مؤمن و وسيله پرواز اوست. انسان الهي با بال و پر خدايي ص

 وری علم آی نباشد. نمايد، آن بال و پری كه هرگز قابل مقايسه با بال و پر ظاهرعروج مي

 دهد.عمل خدايي دو بال است كه صاحب خود را در عالم حقيقت و معني پرواز مي

اسطة وچنان كه انسان را بدني است مركب از اعضاء و جاني است بسيط كه بدن به 

نام  ي است بهگردد، نماز را نيز ظاهری است مركب از افعال و باطنآن منشأ افعال و آثار مي

 بيجان و افعال نماز بدان وسيله منشأ ثواب گردد و قابل قبول. چنان كه بدن اخالص، كه

ان در عاشق اخالص نيز رفع نياز نكند. تجّلي اخالص نابروان بكار نيايد، نماز بيپيكر بي

به  جمال و كمال ازلي است، آنان با عشق و محبت مراحل بندگي و تكامل را طي كرده

 بخشند.نهند و به اهداف واالی خلقت تحّقق ميمرتبة نهايي كماالت قدم مي

حبت و مبنا به كالم بزرگان انگيزة عبادت يكي از اين سه چيز است: ترس، اميد، 

 كنندگان از اين لحاظ سه قسمند:عبادت

كه  «ِم الّدينِ ٰماِلِك َيوْ »عبادت غالمان به خاطر امنيت از عذاب، و آيه شريفه  -اول 

 اشعار به روز حساب و مجازات دارد، محرك آنان است.

 لر حٰمنِ اَ »عبادت سوداگران به اميد رسيدن به بهشت و نعم آن، و آيه شريفه  -دوم 

 اينان است.دهد، مشّوق كه نويد نعمتهای الهي مي «الر حيمِ 

 ايشانعبادت حضرات اولياء به جهت عشق و محبت به ذات الهي، عبادت  -سوم 

آيه شريفة نه به طمع بهشت و نه خوف از دوزخ، بلكه محض طاعت و سپاسگزاری است و 

 نان است.آل انگيزة و معاني باطني آن متّمم و مكّم «ِايّٰاَك َنْسَتعينُ ِايّٰاَك َنْعُبُد َو »

اينرو كند. از ميان بدن و روح تعاشق است و هر يك از ديگری قبول اثر مي

به  مال توجهكا خضوع و خشوع مقّرر فرموده تا روح از آن متأّثر گردد و تعالي نماز را بحق

، او كيست اند: خشوع آن است كه مصّلي نداند بر راست و چپمبدأ نمايد. اهل معنا فرموده

 در بحر شهود مستغرق گردد و از شعلة آثار ظهور انوار جالل و جمال بگدازد.

ای ديگر. طمأنينه د و باطن آن را طمأنينهای بايظواهر نماز و عبادات را طمأنينه

قلبي، سكونت قلب و اطمينان خاطری است كه نمازگزار عبادات و اذكار را با آن به اتمام 

رساند. عبادتي كه با اضطراب و تزلزل قلبي انجام يابد، قلب از آن منفعل نشود. يكي از 
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لب است در اثر تكرار تا ذاكر به اسرار تأكيد بر عبادت و ذكر دائم، حصول تأّثر و انفعال ق

 حظوظ قلبي حاصل از نماز واقعي برسد.

تبة اهر و مرظخبر باشد، فاقد آثار قلبي است و از حّد نماز و عبادتي كه دل از آن بي

وت يا ُملك بدن به مقام باطن نفس و ملكوت اعلٰي نرسد، و چه بسا در هنگام سكرات م

الي به خثار آن از صفحة دل محو گردد و آدمي دست اهوال و شدايد پس از مرگ به كّلي آ

 پيشگاه احدّيت رود.

وجب ديگر از آداب قلبيه نماز و ساير عبادات، بهجت و انبساط قلبي است كه م

لك بايد نتايج نيكو بلكه فتح بعضي از ابواب علم و كشف برخي از اسرار عبادت است. سا

 گزيند كهفس، و هنگامي را برای عبادت براحتراز كند از عبادت به وقت كسالت و ادبار ن

 نفس را به عبادت اقبال و نشاطي باشد تا از آن نورانيتي در دل حاصل شود.

ت در يكي از اسرار و نتايج عبادات و رياضات، نافذتر شدن ارادة نفس الهي اس

لكوت ملك بدن تا جنود منتشره در كشور تن از عصيان و خودسری باز مانند و تسليم م

 ت گيرد وطن قلب گردند؛ امر ملكوت در ملك جاری و نافذ شود و ارادة نفس مطمئنه قّوبا

ايمان به از  زمام اختيار را از نفس اّماره و شيطان بگيرد. در اين مقام است كه جنود نفس

ست ر منوط اتسليم و از تسليم به رضا و از رضا به فنا سوق داده شوند. تحّقق مراتب مذكو

مّكن تادت از روی سرور و بهجت قلبي تا محبت و عشق به ذكر حق و انس و به انجام عب

 ديد است.حاصل آيد چه، انس به خدا و ذكر او از مهّماتي است كه سالك را بدان عنايت ش

راتب از آداب ديگر نماز و عبادات، مراعات است. سالك بايد در هر مرتبه از م

ا د كند و بنفسانّيه يا عملّيه، رعايت حال خوسلوك اعم از رياضات و مجاهدات علمّيه يا 

شود،  گسيختهگيری زياد عنانرفق ومدارا با نفس خويش رفتار نمايد. نفس در اثر سخت

ست زيرا تراكم مقتضيات طبيعت و تيز شدن آتش شهوت تحت فشار زياد رياضت، ممكن ا

اختيار ييا زاهدی ب گسيخته شودعاقبت محترق شده كشور تن را بسوزاند. اگر سالكي عنان

ريق حق گردد، چه بسا به پرتگاهي افتد كه هرگز روی نجات نبيند. بنابراين بر سالك ط

وال و ايام سلوك بدست گيرد و به اقتضای احاست كه همچو طبيبي حاذق زمام نفس را در

 ا اعانترايام سلوك با نفس رفتار كند و آتش شهوت را به طرق مشروعه فرونشاند، تا او 

 كامل در سلوك راه حق نمايد.

ديگر از آداب مهم قلبيه عبادت، خوف و رجاست. نمازگزار در حال نماز، هم چشم 

طمع به رحمت واسعه الهي دارد و هم از خوف قهر و عظمت مقام ربوبي همچون مجرمي 
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قام محكوم، نااميد و پرتشويش است. بيم و اميد در بنده از عوامل مهم ترّقي و تعالي او به م

تواند نفس سركش و مايل به شهوات را مهار كند و به عبوديت است. زيرا به واسطه بيم مي

ياری اميد، تحمل زحمات و مشقات عبادت بر وی سهل و آسان گردد. از اينرو در بسياری 

از آيات به اين دو عامل سعادت، تحريض و ترغيب بليغ شده است، چنان كه دربارة اهل 

نمازگزار بايد با دو . «َتَتٰجافٰي ُجُنوُبُهْم َعِن الَمٰضاِجِع َيْدُعوَن َرب ُهْم َخوفًا َو َطَمعًا»ايمان فرمايد: 

بال خوف و رجا در فضای اين سفر روحاني به پرواز آيد و منازل اين معراج حقيقي را 

ساوی اندازه و متای از روايات تصريح شده كه اين دو بال سعادت بايد همبپيمايد. در پاره

 باشد.

 انسان عارف به حقايق را بين واجب و ممكن، دو نظر است:

داند كه مي يكي نظر به نقصان ذاتي خود و جميع ممكنات. در اين نظر عينًا يا عماًل

ق مجال تمام ممكنات در بحر ظلماني امكان و نقص فرو رفته، بلكه اين تعبير هم از ضي

 و معارف ت است. لذا اگر تمام عبادات و طاعاتسخن است وِاّلا نقص و فقر، فرع بر شيئي

يبي را به محضر اقدس ربوبيت َبَرد، جز سرافكندگي و خجلت و خوف و ذّلت او را نص

 نباشد، محامد همه او راست و ممكن را در آن تصّرفي نيست.

سابقه ديگری، نظر به كمال واجب و بسط بساط رحمت واسعه اوست كه بي

لي ب لطف و بخشش به روی بندگان گشوده است. در تحّقق كمااستعداد وقابليت، ابوا

ز خوف اآيد و عبادتش به دور  چنين خوف و رجاست كه سالك به مقام اولياء احرار نايل

مور دنيوی ابهشت گردد. در اين مقام سالك را هيچ انتظار و مراقبتي نسبت به  عذاب و طمع

 های پيوند به غير حق را بگسلد.رشتهنباشد، قلبش مدام متوجه حق گردد و همه 

مراتب عبادت به لحاظ كميت و كيفيت توجه و حضور قلب است، هرچه حضور 

 نماز آن وقلب بيشتر، عبادت ارزشمندتر. بنابر روايات عديده در پيشگاه الهي از عبادت 

 مقدار مقبول است كه با حضور قلب انجام يافته باشد.

 بي دارد:نماز به لحاظ كيفيت نيز مرات

 مرتبه اول، كمال توجه به الفاظ است.

 مرتبه دوم، كمال توجه به معاني ظاهريه است.

 مرتبه سوم، كمال توجه به معاني باطنيه است.

ادتي آخرين مرتبه، كمال توجه است به ذات اقدس خدای تبارك و تعالي، چنين عب

 جز برای عارفين كامل و واصلين حاصل نشود.
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قدری  تزكيه نفس، شهوات را از پيش برگرفته و در مراقبت دل بهعارفان در اثر 

ايشان ل دايشان نگذرد. ذكر حق بر اند كه جز ذكر خدا در همة احوال چيزی بر دل كوشيده

ه غالب گشته و دل از ظلمات بشريت وارسته و حقيقت معرفت، آنان را حاصل آمده ب

تعالي قادر يابد. آنان واقفند كه حقاك نميطوری كه ذكر و سجود قلبي هرگز از دلشان انفك

ي مطلق د. او غناست نعمتهايي را كه عطا فرموده، در آني از آنان سلب نمايد و يا افزونتر كن

ت ه درخواسباست و ماسوای او همه نيازمند و فقيرند. اتصااًل امر فرموده بندگان خود را 

ر ه ولي مؤثاسباب را در عالم قرار دادحاجات و ضمانت فرموده اجابت آنها را. گرچه نظام 

چه  ودهندة حقيقي اوست چه با وجود اسباب حقيقي تنها ذات اقدس اوست، شفا و روزی

 با عدم آنها.

ه عاليه وسعادات اخروی، نتيجمراتب ومنازل شريفه وجمله درجات حصول جميع 

خضوع ويزان معرفت طاعات و ثمرة اشجار عبادات بنده است، ومراتب ارزشمندی آنها به م

نوع است: و خشوع اوست. طاعات اگرچه انواع بسيار دارد ولي بازگشت همة آنها به سه 

ت، دق، معرفقلبي، بدني، مالي. طاعات قلبي مانند توحيد، توكل، صبر، شكر، تسليم، رضا، ص

و  ز و روزهمحبت و غيره. طاعات بدني دو نوع است، نوع اول به حق تعّلق دارد، مانند نما

اول جز وع ادای حقوق عبوديت. نو تن و قيام به  است با مالنوع دوم به خلق، وآن احسان 

ز سر اتي كنند ارباب قلوب را نشايد و اهل غفلت را اين معاني ميّسر نگردد. غافالن اگر طاع

 ای حاصلروح است و از آن چندان فايدهرسم و عادت بود و چنين طاعت مانند جسد بي

 نشود.

ركه طريق خدا را مسلوك دارد و توسن نفس را در ميدان افكار متواليه و ه

مجاهدات متعاليه تدبير كند، در حالتي كه تارك باشد از نفس خود مشاغل عالم ظلماني را و 

طالب باشد به همت واال عالم روحاني را، چون مستقر شود اين حالت او را، به مشاهدات 

و دريابد كه قيام و ركوع و سجود از سر رسم و عادت يا شرم مجّردات َاستار پندار بشكافد 

از مردم، صورت و صفت ظاهری نماز است. اين صفت را موصوفي و اين صورت را 

معنايي است و اين از كساني درست آيد كه چون قصد عبادت كنند، از جمله مرادات و 

اب طهور ذكر قلبي الل بشويند، و به شرحظوظ خروج نمايند و دستها به ترك ماسوی

مضمضه نموده و به نسيم روايح اسرار الهي استنشاق كنند. روی خود به آب معرفت بشويند 

و مرفقين به زالل توكل غسل دهند و به حال تواضع و افتقار مسح بر سر كشند، و به 

مالزمت اثبات َاقدام صدق بر بساط عبوديت، مسح پاها كنند و در وقت توجه صورت به 
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 وی دل به كعبة حقيقي كنند.كعبه، ر

صبح  «للاِبْسِم »ر دذرات كاينات را در اشعه آفتاب كبريا محو بينند.  «َالُل َاْكَبر»در 

شوف گردد. امتناهي مكافزار و ِانعام ذات اقدس ن« َاْلَحْمُد ِلّلهِ »دولت عاشقان ظهور كند و در 

انيان ه تربيت جهبچگونه  «اْلٰعاَلمينَ َربِّ »كارگران كارگاه تقدير را بينند كه در زير پردة 

 «لر حيمِ اَالر ْحٰمِن »مشغولند. پس به ساحل دريای رحمانيت، شراب طهور از دست ساقي 

 اندازد. نوش كنند، پس موج ارادت، مخموران آن شراب را دريابد و به ُلّجة دريای رحمت

قت د آميزد، حقيايشان از ميان برخيزد و بحر ازل با بحر ابچون وجود موهوم 

به  وايشان بگيرند ظاهر شود، پس سّباحان و غواصان حكمت گريبان  «ٰماِلِك َيْوِم الّدينِ »

، پس به جان بندند بر ميان «ِايّٰاَك َنْعُبدُ »اندازند. چون هشيار شوند، كمر بندگي  ساحل دريا

ترّقي از  د، و معراجسرائيدن گير «َو ِايّٰاَك َنْسَتعينُ »طلب امداد توفيق و عنايت، بلبل زبان 

 آيد. گفته «يمَ ِاْهِدَنا الصِّراَط اْلُمْسَتق»رادقات جبروت مكشوف شود و حضيض بشری به ُس

رند آخوردند، ياد پس از رفيقاني كه در مجلس عالم ارواح با هم شراب خطاب مي

 ذول را بينندردودان مخمجور و گفته آيد. پس محرومان مه «ِصٰراَط ال ذيَن َاْنَعْمَت َعَلْيِهمْ »و 

وِب ْلَمْغضُ اَغْيِر »غالل صفات قهر گرفتارند كه در ظلمت شك و شرك مانده و به سالسل و َا

ايشان صحرای صدور  آسا برناطق وقت شود. پس عنايت ازلي، باران «َعَلْيِهْم َو اَل الضّٰاّلينَ 

  كفته گردد.در بوستان دل هر يكي شايقان بارد و از هر قطره هزار ازهار عرفان و رياحين 

حل كايشان را به كمند عنايت از شواغل دنيوی خطف كرده و ديدة دلشان را به 

سرار اايشان منعكس گردانيدند تا هدايت روشن نمودند و نقوش حقايق را در آئينه دل 

هم ف ةَ«َان  َلُهُم اْلَجن ـٰواَلُهْم بِ َامْ   وَ ِان  الَل اْشَترٰی ِمَن اْلُمْؤِمنيَن َاْنُفَسُهمْ »آفرينش را از اشارت 

 كردند و نفس و مال خود را در راه ادای حقوق عبوديت صرف كردند و كمر خدمت و

سرار ختند و اشفقت برادران ديني را بر كمر بسته و خود را رهگذر انواع مبّرات و احسان سا

چه حضرت  حيا كردند،ل غفلت مرده بود، اكه در ميان اه ةٌ«ِان َما اْلُمؤِمُنوَن ِاْخوَ »حقيقت 

ت ديگر فرموده: مؤمنين مانند ديوار عمارتي هستند كه هر خشتي از آن خش )ص(رسول اكرم

يكديگر  دنيا يار ای دارند بايد در كارهای دين وايمان بهرهدارد. پس آنان كه از را استوار مي

 ةٌ« ِاْخوَ ُمؤِمُنونَ ِان َما الْ »باشند و همه يكديگر را در كشيدن بار تكاليف سفر آخرت به حكم 

 دانند.مساوی 

ايمان، خساست و حقارت دنيا را بر مردان طريق حق معلوم كردند، به صفای عقل و

ايشان انواع و اصناف مكر و حيله دنيا را دريافتند، به نور يقين ديدند كه هر نعمتي از وی به 
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هزار محنت آميخته و بر سر هر دولتي از آن، باران حرمان ريخته و در هر شاخة سروری از 

ر ويل و ثبور آويخته، و هر انسي به صد غربال فرقت بيخته. پس از زخارف دنيا آن هزا

 ايام عمر قصير را در حصول نعيم ابدی و سعادت سرمدی غنيمت شمردند.اعراض كردند و

ز مركب ااند كه روح مقدس را ايشان عّياران كوی طريقت و جانبازان ميدان حقيقت

 ورا به صولت و به زور آتش عشق بشكستند،  حدوث پياده كردند و نفس و لشگريانش

ساط قرب بخاشاك اخالق بشری را از خانة طبيعت روفته و لوث نعلين دنيا و عقبٰي را بر 

 ند.محبت تاخت مركب شوق در ميدان «ُيِحبُُّهْم َو ُيِحبُّوَنهُ »طرح كردند و به بوی نسيم 

تكشاف كه قيام مقام اسآنان به حقيقت قيام و ركوع و سجود و قعود نايل شدند، 

وع مقام ست؛ و ركواستغراق و ارتقاء و انباء و ارشاد و احتواء و استواء و اهتداء و انبساط ا

ّكن و كمال تواضع است و سجود مقام انكسار و نهايت عبوديت، و قعود مقام حضور و تم

 استقرار و رفع استار و كشف اسرار است.

ست. جمال ، سلم كار دل ا«َلَم َفُهَو ِمّنيَمْن َاسْ »فرمود:  )ص(حضرت رسول اكرم

مسلماني  پرستي رااسالم آنگاه بيني كه رخت از معبود هوائي به معبود خدائي كشي. عادت

 خواندن، درآئين عارفان، كفر است.

پرد. عارف كسي است كه نفس عارف طايری است ملكوتي كه درعالم الوهيت مي

ي . عارف كسدر عالم ادني باشد و دلش به عالم اعلٰياو را به رنگ دل او گردانند كه تنش 

 ت است و فطرت،مقام عبودي «اٰل ِاٰلهَ »رسيده.  «ِاال  اللُ »را واپس نهاده و به  «اٰل ِاٰلهَ »است كه 

كامل آن  ان شود، جانجان بيج «الٰ »مقام عالم واليت است و الوهيت. در دايرة  «ِاال  الُل»ليكن 

ين جان نبود، ا تآن را كمالي راه ندهند، «ِاال  اللُ »رسد. جاني كه او را به  «اللُ ِاال  »است كه به 

 عارفان. است صلو

در شريعت الهي، مسجد حرمت و قداستي خاص دارد و برای آن احكامي صادر 

كن اين اما شده ازجمله در مورد اعتكاف، تطهير، تعمير و آباداني آن، كه هم مشمول ظواهر

 مقدسه است و هم بواطن آنها.

در اخبار و احاديث آخرالزمان آمده كه مساجدشان از حيث ظاهر و بنا آباد ولي از 

جهت هدايت و ارشاد ويران است. ويراني مساجد به پديدار شدن شكستگي در آن و يا 

آيد، ولي كاسته شدن از استحكامش نيست. بسا مسجدی كه ظاهرًا مخروبه و ويران به نظر 
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در حقيقت مسجدی آبادتر از آن نباشد، و بسا مسجدی كه از حيث ظاهری آباد ولي در معنا 

 ويران است.

ني تعمير ظاهر مساجد از شرايط فرعي است نه اصلي. زيرا عمده آبادی و ويرا

اين دو باطني است. آبادی و ويراني ساختمان ظاهری آن زياد مهم نيست و در معنا 

ز جهت تفاوتي هم باشد جزئي است. افرادی كه در تعمير مساجد خصوصًا ا يكسانند، اگر

در  فرادی كهباطني تالش نمايند، درپيشگاه الهي اجر و پاداش عظيمي دارند. بر عكس برای ا

 كوشند، كيفر دنيوی و اخروی است.ويراني مساجد مي

گر اـ كه  عالوه بر اين مساجد، مساجد ديگری وجود دارند كه هميشه آبادند   

ه اگر كاينها مساجدی هستند ويران باشند مسجد نيستند ـ و از دستبرد حوادث محفوظند.

ارفان عتوانند آن را ويران كنند. اين مساجد در قلوب انس و جن متحد شوند، هرگز نمي

 د و برایايجاد شده، همواره خالي از اهريمنان و اغيارنحق و به دستور حق و به نظر حق

 وتعالي است اينها تنها مساجدی هستند كه نشيمنگاه حقراني ظاهری و باطني نيست. آنها وي

 َاَحقُّ َاْن و ِل َيْومٍ اَ وٰی ِمْن َلَمْسِجٌد ُاسَِّس َعَلي الت قْ »محبوبين الهي را پيوسته بر آن نظر است. 

 .«واَتَطه رُ يَ فيِه ِرٰجاٌل ُيِحبُّوَن َاْن »و جايگاه اعتكاف مردان الهي  «َتُقوَم فيهِ 

 

ر است از مهمترين عبادات روزه است. روزه را فوايد جسمي، روحي و اخالقي بسيا

 ها و حتي در بعضيكه كمترين آن فوايد جسمي است. روزه شفابخش خيلي از بيماری

 موارد، عالج منحصر به فرد و يا الاقل بهترين راه درمان است.

ي ای، طوالنحاد و مزمن امعاء همراه با تخمير مواد زالليه و نشاسته هایدر التهاب

عدم  شدن فواصل صرف آب و غذا مفيد و عكس آن مضر است. بيماری چاقي غالبًا در اثر

هم آيد و اصل تناسب وزن با قدرت جسمي را برحركتي به وجود مياعتدال غذايي و بي

 ر است.با رعايت اعتدال غذا در سحری و افطاداری زند؛ بهترين طريق عالج آن روزهمي

ه ويژه های حاد و مزمن مفاصل ببرای مبتاليان به فشارخون، بيماری قند، التهاب

اه چاره است. چه داری بهترين رهمراه با چاقي، و نيز برای دردهای قلبي توأم با توّرم، روزه

 يشگيری ومه سالمتي و راه پبسا در آغاز بيماری تشخيص مرض ممكن نباشد، لذا بهترين بي

 ها، روزه است.امنيت از اين بيماری

البته روزه شفابخش هر بيماری نيست، زيرا روزه بر برخي بيماران حرام است و بر 
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روزه بگيريد »كه  )ص(تندرستاني كه از روزه زيان بينند روا نيست. كالم حضرت رسول اكرم

ه و هم پاسخ كساني است كه روزه را علت هم اشارت به فوايدی از روز« تا تندرست شويد

 دانند.بيماری مي

ن با دار از حال گرسنگاهمچنين فلسفة روزه صرفًا تحمل گرسنگي نيست تا روزه

ا حكمت يشد نه بر فقرا. فايده خبر شود، چه در اين صورت روزه فقط بر اغنياء واجب مي

ويشتنداری ای قدرت ختا آدمي دار «ت ُقونَ َلَعل ُكْم تَ »اصلي روزه در خود قرآن مجيد بيان شده 

ح عمومي و ارادة خدايي گردد و هيچ گونه تجاوزی به حقوق مردم نكند. زيرا رعايت مصال

 تر از آزادی فردی و مراعات مصلحت شخصي است.و حمايت از حقوق مردم ضروری

فه فلساصواًل علت و حكمت شريعت امری است غيبي و افكار عادی از عهدة بيان 

تعليل حكم شرع  اطالع، به معنيای از افراد بيبافي عدهاينرو فلسفهوفايدة آن برنيايند. از 

ف شرع خالف عقل است، در حالي كه عقل از شرايط مهم در علم فقه بوده، تعطيل آن خال

ر اهلش است. از ديدگاه معارف الهي بيان حكمت احكام يعني منافع ظاهری و باطني آن ب

 زاد.آروا بوده، اين باب به روی همه باز است و پرسش و پاسخ در اين زمينه  جايز و

 دار درچنان كه امر است به روزة ظاهری، به روزة باطني نيز امر است. شخص روزه

ری و ماه مبارك رمضان بايد مراعات هر دو جنبه را بنمايد و همة اعضاء ظاه  

و روا نباشد داری ظاهر نيست، روزه بر اروزه دار باشد.كسي كه واجد شرايطباطني او روزه

 لكن از روزه باطني معاف نيست.

هي ظاهر روزه، خودداری است از خوردن و آشاميدن و چيزهايي كه در احكام ال

ر مراتب دوارد شده، لكن در حقيقت روزه، امساك است از آنچه خدا حرام و نهي فرموده و 

 فات به جميع كاينات.باالتر، روزة باطني اعراض است از الت

آني  روزة ظاهری مختص ماه رمضان است، اّما روزة باطني در هر ماه و بلكه هر

ِن عَ ن ْفِس َصْوُم ال»اند: است و ترك آن را هيچ عذر مشروعي نيست، كه بزرگان دين فرموده

 هاست.وزهر دمندترينبازداشتن نفس از لذات دنيا، سو «الل ّذاِت الدُّنٰيا َاْنَفُع الصِّٰيامِ 

هيز اند و هر آن از نواهي و محّرمات الهي پرمردان الهي هر شب و روز، روزه

ان را اند، آنكنند. سالكيني كه ساليان متمادی تحت تعاليم عاليه استاد الهي قرار گرفتهمي

ن الهي وظايفي ديگر است و مسؤوليتشان در پيشگاه الهي بسي بيش از سايرين است. مردا

 ماه مبارك رمضان در مقام مناجات، كمال انقطاع را از درگاه احدّيتبخصوص در 

 .«ِاٰلهي َهْب لي َكٰماَل اْلِاْنِقٰطاَع ِاَلْيكَ »خواستارند 



اسالمی  شريعت و طريقت در فقه                                                                       83  
 

ر از جمله احكام روزه حرمت خوردن و آشاميدن است كه در معنا اشارت است ب

ه معزول گردانيدن حواس خود به خلوت از تصرفات محسوسات، زيرا كه تعلق ب

ه محسوسات، آفت جان و دل است. اگر نفس در اثر تمرين و ممارست در تزكيه نفس ب

 مقام مطمئنگي رسد، حل مشكالت از تصرف محسوسات خارج شده به معقوالت رسد. در

سات آن مقام است كه به توفيق حق مشمول افاضات خاص الهي شده از معقوالت به محسو

 رسد.

ه سالك كبه حلق نيز در معنا اشارت است بر اين  تحريم رسانيدن گرد و غبار غليظ

د، كه نگذارد حتي غبار خاك تصرف محسوسات و گرد و غبار تعلقات از روزن دل وارد شو

ان است. تقويت نفس اّماره و تقويت صفات ذميمه از آن است و روح را در اين معامله زي

به  از طريق نفاق رویزيرا كه چون روح نفيس با نفس خسيس مؤانست گيرد، به اتفاق 

 اسفل سافلين نهند.

ايستادن است از اند: روزة جسد باز بزرگان دين دربارة مراتب روزه چنين فرموده

 لتفات بهطعام، و روزة دل نگاهداشتن اوست از وساوس آثام، و روزة روح اعراض است از ا

ر او در د، افطامعنا دار كّل انام. آن كه روزة ظاهر دارد، افطار او در شب است و آن كه روزة

 وقت ديدن لقای حق.

، «ينَ لَل ُمْخِلصُبُدوا اَو ٰما ُاِمُروا ِاّلا ِلَيعْ »از مهمترين شرايط عبادت، خلوص نّيت است 

 مه عبادات ريادر ه. «ينَ ِاّلا ِعٰباِدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلص»ايشان منقطع است كه و اميد شيطان از 

 داری ريابردار نيست.هممكن است ولي امساك در روز

ر روزه كه عمل باطني و ظّل غيروجودی است، خلوص در آن ظاهرتر و بروز آثا

ه خداست ه يافته است. گرچه تمام ماهها متعلق ببيشتر است، از اين جهت اضافه تشريفيّ 

 عبه را جهتكناميده است، چنان كه  «َشْهُر الِل»ولي ماه رمضان را مختص به خود كرده و 

مه جا ملك فرموده در صورتي كه تمام عبادات برای خدا و ه «َبْيتي»مزيد اختصاص به خود 

 اوست.

ان به فرق بين روزه و ساير عبادات آن است كه عبادات وجودّيه سبب تقّرب بندگ

ان به بندگ خداست، اّما روزه كه عمل باطني و فعل غير وجودی است، سبب تقّرب خدا

 است.

حقيقت دين، عقايد پاك و روح تابناك است و غرض از عبادت، رياضت بدن است 

تا روح در اثر پاك و نيرومند شدن، عامل تحريك قوای مدركه گردد، آنها را از عالم غرور به 
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جهان سرور كشاند و از مركز ستم و بيداد به عالم نور و داد. زيرا سبب تمّرد قوا و عصيان 

طلبي، كه ضد و چيز است: يكي ميل به شهوات بهيمي و ديگری كسالت و راحتدو 

مخالف اغراض و مقاصد معنوی و هدف اصلي است. اين دو، منبع امراض روحي و اخالقي 

است مگر اين كه اسباب و علل فساد قطع گردد. تداوی اين تمّردات، تحريك ابدان است به 

است. روزه كّف نفس است و اين مخالف  و زكو عبادات كه مهمترين آنها نماز و روزه

هوی و ميل نفساني است. هر قدر جنبة حيواني ضعيف باشد، قوای ملكوتي نيرومندتر 

 گردد، چه تشّبه روح به آنچه از عالم اوست، بيشتر است.

ارك رمضان نامي است از اسماء مقدسه الهي و توصيه است كه به آن رمضان المب

عارفين  ول و كمال الهي در شهر الل جلوة خاصي دارد. بر سالكين گويند.چه جمال و جال

اطني بالهي است كه خود را برای درك اين ماه آماده كنند و سيری در دقايق ظاهری و 

 احكام و وظايف خاص آن بنمايند.

 ايراد فرمودند كهایدر آخرين جمعه ماه شعبان خطبه )ص(حضرت رسول اكرم

 مضمون آن چنين است:

دا آورد كه نزد خای مردم ماهي با بركت و آمرزش و رحمت به سوی شما روی مي

 ای عاشقان حق بشارت باد بر شما به مشاهدة جمال حق، ماهي كهبهترين ماههاست.

 شبهايش بهترين شبهاست، روزهايش اشرف روزها و ساعاتش افضل ساعات.

ند تبارك شما عبادت. خداوايهاالناس در اين ماه َنَفسهای شما تسبيح است و خواب 

نمايد و اين برترين سرای خود دعوت ميالل شما را به ميهمانة و تعالي در اين ضيافـ

د اوست و سرا ميزبان خوبشارت است برای مردان الهي و سالكين طريق حق. در اين ميهمان

 سرا همنفرمايد كه شما در اين ميهماعارفين ميهمانان او، لكن به بندگان صالح خود مي

ی كساني باني براميهمانيد و هم ميزبان؛ ظاهرًا ميهمان و باطنًا ميزبان. اعطای اين منصب ميز

 كوشند.است كه در تعليم و تربيت الهي و ارشاد حقيقي جامعه مي

ولياء. موجبات هدايت و ارشاد بسيار است، از جمله آيات الهي، كالم اوصياء و ا

ر آن تحرك انسان بسوی حق، ماه مقدس رمضان است كه د ای از وسايل الهيه برایوسيله

 جلوه حقايق و معاني باالتر از ساير ماههاست.

نيتهای  ای بندگان خدا بادر اين ماه اعمال شما مقبول است و دعای شما مستجاب. 

تالوت  وداری زهپاك و قلبهای پاكيزه از گناه از خدا مسئلت كنيد تا توفيق دهد شما را به رو

 آن در اين ماه.قر
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عذوران داری است، و بشارت باد بر مای مؤمنين كه شما را توفيق روزهبشارت باد

 داران حقيقي محسوبند.مشتاق كه آن مطيعان به فرمان الهي نيز در رديف روزه

ائيد. ای مردم به تشنگي و گرسنگي اين ماه، ياد تشنگي و گرسنگي روز قيامت نم

ا در تام كنيد يه، يعني به ياد مستحقين باشيد و به نجات آنان قياين رمزی است از رموز اله

 آن عرصه عظمٰي به تشنگي و گرسنگي مبتال نگرديد.

ای .مسكينان و فقيران را نوازش، پيران را تعظيم و صغيران را ترّحم نمائيد

 ان است،مستكبرين ومحّبين دنيا، بدانيد كه آن مال و منال شما خون صغيران و نيازمند

 صغيران و يتيمان را رسيدگي و نوازش كنيد.

د را از ايهاالناس بازداريد گوشهای خود را از ممنوعات، فرو پوشانيد ديدگان خو

اء و جوارح دار حقيقي تمام اعضها، كه روزهمحّرمات، بازداريد زبان خود را از ناشايست

 ظاهری و باطني او روزه است حتي مو و پوستش.

ند تا سان بر مستحقين كنيد باالخص بر آنان كه با شما خويشای مردم، صله و اح

و از اخدا شما را در روز قيامت به رحمت خود رساند، كه قطع اين دو موجب قطع رحمت 

 شماست.

ه نيازمند كداری دار بپرهيزيد از آتش دوزخ، باالخص روزهبه افطار دادن مؤمن روزه

ر دهيد به آن قدرت نيست. حضرت فرمود افطاباشد. بعضي از صحابه عرض كردند كه ما را 

مرزش ولو به نصف يك دانه خرما يا يك شربت آب. شقي كسي است كه در اين ماه مورد آ

 پروردگارقرار نگيرد.

 تواند در مبلغي يا چيزی كه خمسخمس يكي از فرايض شرعيه است و احدی نمي

صبان اگر كسي ترك خمس كند در رديف ستمكاران و غابندد، تصرف كند. به آن عالقه مي

 محسوب و در صورتي كه ترك آن را حالل بداند، كافر است.

به  گيرد: غنيمت، معدن، گنج، غوص، مال حالل آميختهخمس به چند چيز تعلق مي

كسب و  حرام، زميني كه كافر ذّمي از مسلمان خريداری كند، منافع و عايدات معامله و

 نعت و زراعت، بلكه كليه منافع و درآمد سال.تجارت و ص

در دادن خمس، بلوغ شرط نيست. اگر كسي پيش از دادن خمس با چيزی كه 

گيرد لباس بخرد، نماز خواندن با آن لباس صحيح نيست و اگر با آن خمس به آن تعلق مي
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 برای وضو يا غسل آب بخرد، وضو و غسلش با آن آب صحيح نباشد.

شود: سه سهم آن مال سادات مستحق و اطفال يتيم قسيم ميخمس به شش سهم ت

م د به امامستحق از سادات و ابن السبيل از سادات، و سه سهم ديگر مال امام است كه باي

قيه جامع را به ف تسليم كند. اگر كسي دسترسي به امام يا نايب او نداشته باشد، بايد سهم امام

قوی ه و با تكافي به مسايل و احكام شرعي واقف بود الشرايط بپردازد، يعني كسي كه تا حّد

 و عادل و عارف باشد.

خمس را بر زكات اشرفيتي است، زيرا منافع خمس بر عام و خاص و خاص 

يرات الخاص است و در خيرات آن محدوديتي نيست باالخص در آثار باطني آن، ولي در خ

 وی.محدوديت است چه از لحاظ دنيوی و چه از لحاظ اخر زكو

ن فرمايد كه خداوند متعال سهم رسول و خويشاونداحضرت رضا عليه السالم مي

 َو ِللر ُسوِل َو ِلِذی ّلِه ُخُمَسهُ ِان  لِ َواْعَلُموا َان ٰما َغِنْمُتْم ِمْن َشيٍء فَ »را به سهم خود متصل كرده او

. لذا موده استمعّرفي فر، همچنان كه اطاعت و واليت آنان را اطاعت و واليت خود «اْلُقْربيٰ 

 ةًْم َصَدَقـْمٰواِلهِ ُخْذ ِمْن اَ »استفاده نمايند، زيرا به حكم  شايسته نديده كه از صدقه و زكو

حالي كه  ده است، درشبرای پاكي و طهارت وضع  صدقه و زكو «ُتَطهُِّرُهْم َو ُتَزكِّيِهْم ِبٰها

داده و  ت خاص از جانب خود اختصاصپاكند و خداوند آنان را به طهار )ص(اهل بيت پيامبر

ل از بن السبيهمان را برای آنان پسنديده كه برای خود پسنديده است. يتيمان و مسكينان و ا

گردد، ولي سهم اهل بيت عصمت تا سادات با رفع نيازشان، حقشان از خمس قطع مي

ت ولي با نيس ترقيامت پا برجاست غني باشند يا فقير؛ زيرا هيچ كس از خدا و رسولش غني

 ست.ااين حال خداوند متعال بر طبق آيه شريفه برای خود و رسولش حقي منظور نموده 

ه از و دهد، نابنابراين آنچه را كه مؤمن بعنوان خمس به امام عليه السالم يا جانشين 

ٰي به باب نياز آنان كه در واقع سهمي است كه خدا و رسول و محبوبين درگاه حق، اول

ت هستند تا به احسن وجه در طريق الهي صرف نمايند و اين توفيقي اس تصرف در آن

 اش آزاد گردد.سالك را كه از قيد تعلق بدان و محاسبه

ايمان ضعفي است و هنوز تعلق خاطر به مال و منال خود دارد، بنده را وقتي در 

عرفت سالك ايمان و مبايد خمس مقّرره پردازد و اين حكم همگان راست به ظاهر، و اگر 

در طريق حق به حّد كمال رسد، در معنا دل او از قيد همه تعلقات آزاد گردد و تصرف همه 

را به خدا واگذارد و خواست و ارادة خود را در آن محو نمايد. همچنان كه مؤمنين اوليه كه 

نمودند، اّما آنگاه كه در ايمان و معرفت راسخ بودند، هر يك در مقابل ده تن پيكار مي
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ايشان ظاهر شد، هر كدام موظف به پيكار و مقاومت در مقابل دو تن از ضعف و فتوری در 

 مشركين و كفار گرديدند.

اًل به معاني و مصاديق معنوی احكام خمس بمانند ساير موارد، بيشمار است كه ذي

 شود:ذكر برخي اشارات باطني آن اكتفا مي

و يب مسلمانان شود، و جهاد د، مال كافران است كه در جنگ و جهاد نصغنيمت

ه قهر و قسم است: يكي جهاد ظاهر با كافر به تيغ و شمشير، ديگری جهاد باطن با نفس ب

فس است كوشش. كسي كه در جهاد با كفر است به مال توانگر شود، و آن كه در جهاد با ن

 به دل توانگر گردد.

الت را بيرون همان گونه كه از مال غنيمت، سهم خدا و رسول و خاندان رس

همي همچنين در معامالت حقيقت كه دل را غنيمت است، صاحبان حقوق مذكور را سكنند،

 است كه بنده در آن آزاد بَود و به حق باشد، از خود بيزار و از عالم آزاد.

اری از ، فرو رفتن به دريا را گويند. گرچه در فرهنگ الهي توصيه به برخوردغوص

اری ت. برخورددرياست، لكن در معنا اشاره به تمّتع از دريايي ديگر اسنعم الهي و از جمله 

 وست. سير حقيقي از دريای ظاهر بدون برخورداری از دريای باطني و حقيقت، امكانپذير ني

 شستشو درآب ظاهری آسان، لكن در دريای الهي و حقيقت، شستشو كردن شرط است.

ای درون خويش فرو شويم. با اند: بايد همچو غواص به دريبزرگان فرموده

ا رهای قوی در صدد تجّسس و تفّحص درون خود آييم و اسرار دروني خويشتن نورافكن

ي تهای الهروشن نموده به تالش معنوی پردازيم، كه ترّقيات و موفقيتهای ما مرهون فعالي

 .«َلْيَس ِلْلِانٰساَن ِاّلا ٰما َسعيٰ »ماست 

ه در ای الهي هستند. خوشا به حال سالكيني كهريك از بزرگان و رجال دين، دري

ا به ين درياهسايه ارشاد بزرگان بتوانند از ُدَرر گرانبهای معنوی برخوردار شوند كه در ا

 وديعه نهاده شده است.

ست، و آياتش بيشمار اقرآن مجيد دريايي است كه ساحل ندارد، مدلوالت و معاني 

اطن خود بكنند. چنان كه دريا دّر و گوهر در  هر يك همانند امواج دريا به يكديگر كمك

دّر و  مستور كرده و مردم به واسطه غوص از آنها انتفاع برند، همچنين در قرآن مجيد

 ور علوم.گوهرهای درخشنده و استوار تاّم هست كه از آنها انتفاع نبرند مگر غواصان بح

كسي نتواند در اين بحر عجايب قرآنيه و غرايب فرمانيه به حّد و احصاء نيايد و هر 

عميق غوص نمايد. اّما عقال و ازكيا به رتبه و مقام علم و تقوای خويش در اين دريای الهي 
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كنند، و نسبت به صفای قلب از نور قرآن اقتباس غوص كرده و از آن ُدَرر اخذ و التقاط مي

، حالوت قرآن به نمايند و به مقدار صّحت ذوقو به پايه كمال خود از ثمرات آن اجتناء مي

كنند. اّما در آخر بايد ذائقه باطني آنان رسيده و به قوة مشام باطن از عطرّيات آن استشمام مي

كنند و به عقل خود اتكاء  )ص(امتحان تميز خود را با اخبار و تفاسير صادره از آل محمد

ز عالم و جاهل، تر از آن است كه به كنه آن رسد؛ عاّمه مردم اننمايند، چه عقل بشری ناقص

 عالي و داني بايد به آنان رجوع كنند.

معنوی، علم های از انواع گنجينهاست. يكي  ظاهری، كنوز معنوی هایگنجدر مقابل 

خداوند  كه به توفيق الهي علوم و معارف حّقه را فرا گرفته، در حقيقتالهي است. كسي 

ه بديگر كه  اين امانتي است ماورای اماناتای در سينة او به وديعت نهاده و تعالي گنجينه

 فرمان الهي بايد آن را به اهلش برگرداند.

ي فرمايد: حق رعّيت به علم تو اين است كه بدانحضرت سجاد عليه السالم مي

را  م و حكمتخداوند تبارك و تعالي ترا برای آنها قّيم و سرپرست قرار داده و اين گنج عل

مايي. نرسيدگي  ي كه نيازمندان را از آن برخوردار سازی و به آنهابه تو امانت سپرده، موّظف

ينه، او گنجهرگاه عالم رباني در قبال اين وديعه گرانبهای الهي به وظايف خود عمل نمايد

ن داری امين و خيرخواه بر موالی خود است و در صورت برخوردار نساختن نيازمندا

 داری خائن.واقعي، خزانه

دردناك  زر گنجينه كرده و آن را انفاق نكنند، آنان را به عذاب كساني كه سيم و

  َفَبشِّْرُهْم ِبَعٰذابٍ ي َسبيِل اللِ فُقوَنٰها َو اٰل ُيْنفِ ةَ َوال ذيَن َيْكِنُزوَن الذ َهَب َو اْلِفض ـ»بشارت است 

ز اران ديگ ؛ همچنين عالماني كه علم خود را چون گنجي نهان داشته و سبب محروميت«َاليمٍ 

است از  آن گردند، جايگاه آنان در طبقة اّول دوزخ است، زيرا كه خيانت به علم، اشّد

 خيانت به مال.

اسلحه امروزه اكثر كشورها چشم به ثروت و قدرتهای ظاهری از قبيل معادن نفت و

در  ني نهفتهها دارند و غافلند كه در قبال آنها، معادن و سالحهای باطني است. معادن باط

پيشوايان عظام  تر از معادن ظاهری است، چنان كهتر و ناشناختهوجود انسانها، به مراتب غني

همچون معادن  معادني هستند مردم:  «ِِةَالنّٰاُس َمٰعاِدٌن َكَمٰعاِدِن الذ َهِب َو اْلِفض ـ»اند الهي فرموده

 رد و آنكاستخراج  طال و نقره. بايد با تعليم و تربيت الهي آن معادن باطني را در خود

 امتيازات و مواهب اعطايي را در اختيار جامعه گذاشت.

عالم رباني، كان علم و رحمت الهي برای جامعه بشری است، و سالح مؤثری است 
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های ظاهری در قبال آن در حكم عدم در دست مسلمين. در تفكر او قدرتي است كه اسلحه

معارف حقه برخوردار گردد، اسلحه خطرناكي  عمل ولو ظاهرًا از علوم واست. لكن عالم بي

 است در دست كفار.

ت فرزندان اند، اّما ساداعارفين الهي و علمای رباني در حقيقت فرزندان روح نبيّ 

سم! اين ين روح و جو چه تفاوت عميقي است ب «َو َكْم َبْيَن الرُّوِح َو اْلَجَسدِ »جسم اويند 

ضرشان مندی از محاست كه اسالم توصيه اكيد به يافتن علما و حكمای واقعي برای بهره

ای سالكين طريق حق و طالبين سعادت فرمايد: مي )ص(حضرت رسول اكرمنموده است. 

ين را همنشيد و با فقدانيد از علمای رباني بپرسيد، با حكما مخاطبه كنحقه! آنچه را نمي

 گردد. سعادت نصيب هركسي نشود كه موفق به درك فيض حضور عالم ربانيالبته اين شويد.

 امكانات فقرا اقسامي دارند، فقر برخي از جهت امكانات مالي است و برخي از بابت

لوم ععلمي و معنوی، و بعضي از هر دو لحاظ. البته فقير واقعي كسي است كه از جهت 

توصيه  نمايند. بنا بهقير باشد، بسا سالكيني كه در خود احساس فقر و نياز معنوی ميالهيه ف

ز ايرين را آسماني آن بزرگوار، سالكين بعد از برخورداری از محضر علمای رباني، بايد سا

 مند سازند.آن علم بهره

 لي استدر اخبار و احاديث كه تأكيد شده رّد سائل و فقير جايز نيست، برای سائ

وع، كه سؤال او مشروع باشد. وظيفة هر مسلمان است كه در صورت امكان به سؤال مشر

تبًا يا پاسخ الهي دهد وگرنه در پيشگاه الهي مسؤول است. سؤال و پاسخ آن ممكن است ك

 شفاهًا و يا با عمل وكردار باشد، در اين ميان اولٰي عماًل پاسخ دادن است.

ر فقه دواجبه، يتيمانند كه احكام و شرايط آن از جملة ذيحّقين از خمس و حقوق 

و  ل يتيمانالهي تبيين شده است. خداوند متعال در قرآن مجيد تأكيد فراواني بر رعايت حا

ندگان رسيدگي به آنان و مواظبت نيكو در مورد حفظ اموالشان فرموده و غاصبين و خور

أُكُلوَن ل ذيَن يَ ِان  ا»نموده است اموال يتيمان را به شديدترين وجهي تهديد به عذاب دردناك 

در حقيقت، كساني كه :  «رًاْصُلوَن َسعيَو َسيَ  َاْمٰواَل اْلَيٰتامٰي ُظْلمًا ِان ٰما َيأُكُلوَن في ُبُطوِنِهْم ٰنارًا

برند و به خورند، جز اين نيست كه آتش در شكم خود فرو مياموال يتيمان را به ستم مي

 زودی درآتشي فروزان درآيند.

اند: يتيم به لحاظ فقدان والدين، و يتيم از جهت فقدان سرپرست ايتام بر چند گونه

از هر دو بابت. بنابراين سائل و يتيم الهي و معنوی ولو ظاهرًا دارای والدين باشد، و يتيم 

منحصر به افراد فقير و فاقد پدر و مادر نيست، چه بسيارند كساني كه در معنا و حقيقت، 
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اند و نياز مبرم به رسيدگي و رفع مشكالت دارند. يتيم واقعي از لحاظ علم و سائل و يتيم

ه شديدتر از يتيمي كه فرمايد: كمي )ع(معنويات است، چنان كه حضرت امام حسن عسكری

از پدر منقطع شده، يتيمي است كه از امام خود به دور افتاده و قدرت وصول به او را ندارد 

َلي َاَشدُّ ِمْن ُيْتِم اْلَيتيِم ال ذی ِاْنَقَطَع َعْن َابيِه، ُيْتِم َيتيِم ال ذی ِاْنَقَطَع َعْن ِاٰماِمِه َو اٰل َيْقِدُر عَ »

 .«اْلُوُصوِل ِاَلْيهِ 

و  از ضروريات دين است و منكر آن كافر، منافع و مصالح آن بسيار وجوب زكو

ه و ام المنفعسبب بقای جامعه و تنظيم امور و از كارهای ع از مفاسد بيشمار است. زكومانع

دس ع مقر شراعمال خيرّيه بوده و باعث رفاه و آسايش مردم و مايه حفظ اموال آنان است. د

يده ر عقاب شدتأكيد بسيار شده و بر تارك آن، تهديدات عظيمه و وعيد ب اسالم به اداء زكو

وت است. چنين شخصي اگر در مدت عمر موفق به توبه واقعي نگردد، به بدبختي و شقا

 ابدی دچار خواهد شد.

ه بيل ا و مگرچه نماز افضل عبادات است، اّما عالقه شديد انسان به مال و منال دني

 كوزخوشگذراني، مانع از وصول به حقيقت نماز و موجب وبال است. عالج اين امر به 

آياتي  همين بس كه در اند. در اهميت زكوبوده واين دو عبادت در مجموع اصول عبوديت

 ست. صلواين دو به هم پيوسته انيز فرمان داده شده، يعني امر است به زكو كه به صلو

 مورد پذيرش الهي نيست. بدون صلو زكو، و زكوبي

 َمْن َقْد َاْفَلحَ »فرمايد:كه مي« فطره زكو»در خصوص  بر صلو علت تقدم زكو

ا از رلكه سخا، دل و موجد م بذل مال است ، اين است كه زكو«َتَزّكٰي َو َذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصّليٰ 

از  و در حقيقت، تطهير بوده و رذايل اخالقي از قبيل بخل، حسد و قساوت پاك سازد

ردد مقّدمات نماز است. چه طهارت حقيقي موقوف بر طهارت باطني است، تا دل پاك نگ

پس،  واند: پاك شو اول اينرو فرمودهچنان طهارتي تحّقق نيابد و نماز به حصول نپيوندد، از 

 انداز.ديده بر آن پاك 

نها به ي معنوی آن عنايتي نيست، تو معان متأسفانه عموم مردم را به حقيقت زكو

ه ين است كمعاني ظاهری آن بسنده نموده و به آن نيز چندان عامل نيستند. ظاهر احكام چن

گاو و  رما، شتر،يابد كه عبارتند از: طال، نقره، گندم، جو، مويز، خبه ُنه چيز تعلق مي زكو

 گوسفند.



اسالمی  شريعت و طريقت در فقه                                                                       91  
 

ها معاني ديگری هم در آنمبّين آن است كه  سيری در مراتب باطني احكام زكو

ه داند و در جايي كرا منحصر به مواد مذكور نمي مستتر است، لذا عقل باطني و الهي زكو

 آنها را هم شامل است. قوت غالب مردم مواد ديگری باشد، حكم زكو

ن حّد، نصابي است كه در صورت رسيدن به آ گانه مذكور را حّدهر يك از مواد نه

ا بلوغ، عاقل دهنده بايد واجد شرايط باشد كه از جملة آنه آن پرداخت شود. زكو بايد زكو

 گانه است.و آزاد بودن و تحت تصّرف داشتن مواد نه

 رگزيدةبيعني بهتر و  زكومعاني فراواني بيان شده ولي در اصل،  گرچه برای زكو

سط و گندم مركب از متو چنان كه در احكام شرعي آمده در موقع پرداخت زكو هر چيز.

 از نوع مرغوب و اعلٰي باشد. اعلٰي، اولٰي اين است كه زكو

 قواعد و علتي است برای تزكيه و تخليه و پاكي دل. سالكان و عارفان بايد هم زكو

ن همراه باطني را. زكاتي كه در قرآ ظاهری را رعايت كنند و هم احكام زكو شرايط زكو

 هری نبوده و از چنان عظمتي برخوردار است كه در زيارتظا آمده تنها زكو صلو

ای محبوب الهي! شهادت « و الز كٰ َوٰ اَتْيتَ  ْشَهُد َان َك َقْد َاَقْمَت الص ٰلواَ »محبوبين الهي گوييم: 

عمول آن ماورای معاني م دادی. مسّلمًا اين زكومي خواندی و زكودهم كه تو نماز ميمي

است  همانا حركت دل است به سوی مولٰي. اين معنا سرمشق عارفان الهي است چه، زكو

ين تعليم دهند. زيرا استادان الهي چن كه با كمال اشتياق برای همه نعمتهای الهي زكو

ه ست و آنچاند هر امری كه انجام آن بر افراد عادی مستحب است، بر عارفان واجب افرموده

 رفان حرام است.بر عموم افراد مكروه است، بر عا

، مالكيت در عالم حقيقت، حّد نصاب را معنای ديگری است و مالك تعلق زكو

ر طا فرموده، هگانه نيست، بلكه تمام نعمتهايي كه خداوند تبارك و تعالي به آنان عمواد نه

ت دل كدام در مرتبة خود به حّد نصاب رسيده است. معين و مبين اين حّد نصاب، ظرفي

 كه كمال اتصال به خالق خود دارد.است، آن دلي 

 ونعم الهي بايد به مستحقين رسد. در عالم حقيقت كه سالكين طريق حق  زكو

گرفتن  موظف به عارفان الهي مقيمان آن ديارند، همه در اين ديار هم اغنيايند و هم فقرا؛ هم

 اند و هم مكّلف به دادن آن.زكو

ز همه باالتر است كه با اشتياق كامل در ديار عشق مراتب غنای عارف و واصلي ا

از آن وجود مقدس كوشا باشند، زيرا كه  را بپردازد و سالكين بايد در گرفتن زكو اين زكو

اش از خورشيد سپهر واليت است؛ خورشيدی كه از افق چنان كوكب درخشاني، استضائه



سفر به کعبه جانان                                                                                      92 

 

نما است و ام جهانايشان قليل الحجم است و كثيرالمعني، جامامت طلوع كرده است. كالم 

 نمای، هم استفادت مبتدی ناقص را شامل است و هم افادت منتهي كامل را.مرآت جمال

ايشانند كه حق به مستحقان رسانند و از سرچشمه آب حيات معرفت، تشنگان باديه طلب را 

 شربتي چشانند تا درد بر درد، ذوق بر ذوق و تشنگي بر تشنگي بيفزايد.

ه بخداوند  نعم وااليي را كه يد در تعليم و تعّلم بكوشند و زكوطالبين لقای حق با

 و به «وةٌ يٍء َزكٰ ِان  ِلُكلِّ شَ »وسيله وجود مقدس مردان الهي به آنان ارزاني داشته به حكم 

ه حّد نصاب ايش داده بادا نمايند تا ظرفيت دلها را افز «َادِّ ِلُكلِّ ذی َحق  َحق هُ »مقتضای 

يل آن رسانند. مقصود از ظرفيت دل، عظمت و احاطه من انساني است كه اگر كسي به تحص

 افتد. ها و وسايل تكاملي و اعتالی او در مسير منطقي به كارنايل گردد، همه سرمايه

شوند و چند يانسانها وارد دنيا مدريغا كه در گذرگاه بسيار طوالني بشر، دسته دسته 

ير خاك زشب و روز در حركتند ولي با دلهايي كه به حّد نصاب ظرفيت خود نرسيده، راهي 

 گردند.مي

رعت از های كوچكي كه قدرت پيدا كردن ظرفيت اقيانوس بيكران را دارند، بسپياله

ها و يهردند. همه سرماگشوند و سپس نابود ميآلود پر ميروند و از محتوياتي گلبين مي

ريز و وسايل تكاملي را در تهيه مقداری خوراك و پوشاك و مسكن و مقداری در جنگ و گ

 سازند.ها برای از پا درانداختن يكديگر مستهلك ميكشتار و حيله

ر رديف يكي از مباحث زيبای احكام الهي، حج است و اشاره بدان حقايق و اركان د

يد. سير عظيمه است. بر عازم اين سفر معنوی است كه سير كامل در احكام حج نما عبادات

 و مرور مجدد به آن نكات ولو به طريق اجمال نيز فضيلت است.

 حج از جمله عباداتي است كه بدون جمع شرايط ظاهری، شرايط باطني آن جمع

ه بر ي واقعي عالونخواهد بود. بنابراين واجب است حفظ آداب و شرايط ظاهری حج. حاج

 م و عاملعالم و عامل بودن به مسايل و احكام ظاهری، بايد به احكام باطني حج نيز عال

 باشد.

دا فردی كه به لطف و توفيق حق اين سفر نصيبش گشته، در حقيقت به مالقات خ

ن گردد كه آرود و عالوه بر مشاهده و زيارت كعبة ظاهر، به مشاهدة كعبه ازلي نايل ميمي

 يارت ظاهر، اشاره به تعليم الهي بر نگرش به جمال و كمال حق است.ز
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ه آری راه خدا نه جهت راست است و نه چپ و نه باال و نه زير، نه دور و ن

ل مؤمن نزديك، بلكه راه خدا دل است، اين است كه سيد دو عالم چنين فرمود: خدا در د

حج  وََِد، ليكنبحج صورت كار همه كس . «َقْلُب اْلُمؤِمِن َبْيُت اللِ »است؛ اين است معني 

 حقيقت نه كار هر كسي.

منظور از حج صورت، حج ظاهری است و غرض از حّج حقيقت، دو معناست: 

 ا درك آنببجا آوردن اعمال ظاهری حج توأم با رعايت آداب باطني آن، كه عارف واقعي يكي

به ازلي، است به دور جمال كعگردد. ديگری، طواف هميشگي دل معاني قلبًا به آن عامل مي

ه عرش كه حج عارفان واقعي است، بنابراين حقيقت خانة خدا قلب پاك عارف الهي است ك

 معالی اوست.

عارفا طلب دل كن كه حج، حج دل است. در راه حج صورت، زر و سيم بايد 

عارفي ؟ فشاندن، ولي در راه حج حقيقت، جان و دل بايد نهادن. اين حج كه را مسلم شود

 «.َمِن اْسَتٰطاَع ِاَلْيِه َسبيالً »را كه از بند جان برخيزد 

فر به ای مسافر طريق حق و راه كعبة ازلي، اگر توفيق الهي يارت گردد و عزم س

 حق بايد سوی حجاز كني، بر توست كه يارانت را از اين حقيقت آگاه گرداني كه سالك راه

مركب  الم مجاز، زاد تقوی تحصيل كند و بركه رو به سوی حقيقت حجاز كند و پشت بر ع

د چاه نرو توكل نشيند و رسن تفكر بر عروةالوثقي متصل گرداند؛ به سخن هر دليل عليل به

به  ع گردد وكه از راه بيفتد. دراين حال است كه كثرت برخيزد و اشكال و صور مختلفه مرتف

 اند.لكمه در نور محض مستهكلي در عالم حقيقت، صور رجال و نساء از بين رود، زيرا ه

  باز كنای عازم ديار حق! اين سخن به گوش دل بشنو، دِر صورت بربند و دِر معنٰي

و گردند تو پشت بر عالم ناسوت كن و در فضای عالم الهوت بال و پر بگشا تا جانها صيد 

 سي ور قدو دلها در دام تو افتند. بياد دار كه چون در فضای آن عالم الهوت به آن طاي

ن ای طاير گلشعنقای بلندپرواز رسيدی، سالم ما نيز بر وی عرضه دار و او را چنين گو كه 

ل ز در محفقدس! بياد آور آن دمي را كه درحال طواف بيت ظاهر بودی، پروانة زيبای دل ني

لي بود، گرديد. بياد آر آن دمي كه پروانة دل در مطاف شمع ازجانان، دور شمع ازلي مي

 و فرشتگان نيز در حال طواف كعبة دل تو بودند.واصالن 

ع ر تو، شمديارا چه صفايي كه كعبه در تو، طواف در تو، محفل جانان در تو، پروانه 

 را تماشا ای طالب كالم حق بيا روضه بطني از بطون عرش عظيمدر تو، عرش معّلٰي در تو! 

 .«َو ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظيمِ »كن 
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شدة درگاه اوست. رود، ميهمان دعوتقات پروردگار خود ميحاجي كه به مال

ا طي رشدگان واقعي كساني هستند كه به لطف الهي عقبات كثرت ميهمانان حقيقي و دعوت

 .آنچه انسان را از خدا باز دارد، كثرت استاند؛ كرده و به وحدت رسيده

 اللتبيمور تطهير الل مأالل و ذبيحآن راكعان و ساجدان حقيقي كه حضرت خليل

ايشانند كه هستند. )ص(برای ضيافت آنان شدند، همانا امت راستين حضرت رسول اكرم

م و دركنار اعمال ظاهری و باطني، صالبت حضرت خليل الل را نسبت به دشمنان اسال

 يشانند.رأفت او رانسبت به محرومين جهان دارا هستند؛ آری ميهمانان حقيقي بيت خدا ا

طلب و كه خود را آلوده كرده، ميهمان بيت طاهر نيست. كسي كه امتياز اّما كسي

هوس  خواه است، ميهمان بيت مساوات و مواسات نيست. كسي كه بندة هوٰی و بردةبرتری

وحيد است، ميهمان بيت آزادگي نيست. كسي كه صدها بت در آستين دارد، ميهمان بيت ت

 ميهمان بيت وحدت نيست.نيست. كسي كه در دريای كثرت مستغرق است، 

ن لباس حج در حقيقت سّری است از اسرار عزم سفر به دار بقاء، و اعمال حج با آ

عنوی مو حاالت رمزی است از رموز كيفيت عالم حشر، بر عازم سفر حج است كه اين حال 

روزی در  ای سالك طريق حق! چندگويند: در او در حّد اعلٰي تحّقق يابد، گويا به او مي

شي خواهي بكن و هر تاليابي، پس هر كار ميينجا هستي و چندی بعد به دار بقاء انتقال ميا

ي حي و جسمداری بنما. لذا حاجي اول از همه به مقام توبه و انابه برآمده، به تصفيه رو

ست اقت باقي شود كه به توفيق حق، مطيع و منقاد فرمان الهي شود. تا وپردازد. متعهد ميمي

الّنفس و در الّناس است، بعد از آن حقتالفي مافات نمايد كه در رأس آنها حق جبران و

 الل.مرتبه سوم حق

يت حاجي بايد به كلي فارغ از نگراني از اهل و عيال باشد، چه در اين موقع

را كه  حساس، ممكن است اين امور آسيب روحي به او رساند، لذا بايد خانواده و آناني

رد؛ ه خدا سپارد و مرغ جانش را فقط در فضای دوست به پرواز درآواند بمورد عالقه

 ماده سفرديدگان قلب را جز به كمال و جمال دوست متوجه نكند و به تمام معنا خود را آ

 حج يا سفر آخرت نمايد.

طوبٰي به حال كسي كه سراپرده جانش خلوتگه دوست باشد. دلي شايان 

ناب مخمور، آنجاست انتهای ت معمور و از مي سرای دوست است كه از عدم منّيخلوت

ي. طالق دارالفناء و مطلوق مكان و ازل االزمان، ازلي كه آن را ابتدا نيست و ابدی كه انتها ِن

دارالبقاء، مظهر انوار سبحاني و مترّنم به ذكر رباني. فارغ از هجر و وصال، و وارسته از نقص 
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 و كمال.

ات رار مساواخت احرام، بيانگر اراده اسالم بر استقدر مراسم حج، لباس ساده و يكنو

 ك آن با ي ونه امتياز ظاهری است. در آنجا صاحب مقام ظاهری و غيرـميان مردم و لغو هرگ

 سازد،كنند، تنها تقواست كه يكي را بر ديگری ممتاز ميلباس و يك حال جلوه مي

 .«ِعْنَد الِل َاْتقٰيُكمْ ِان  َاْكَرَمُكْم »فرمايد: چنان كه قرآن كريم مي

گويد. تلبيه حاجي ه ميوقتي كه حاجي به ميقات رسيد و محرم شد، نيت كرده تلبيَ 

ين آميزی توأم گشته تا شكر ادر واقع پاسخ دعوت پيغمبر خداست كه با جمالت سپاس

 دعوت و موفقيت را نيز كرده باشد.

ا دعوت ته بلكه از جانب خدحاجي بايد توجه نمايد كه ناخوانده به خانة خدا نرف

ه ندی و كوشده و موهبت الهي سراپای وجود او را فراگرفته، از اين جهت از هر پستي و بل

بخش است سفر گذرد، مستحب است جمالت تلبيه را تكرار كند. چه لذتای كه ميو دّره

حاجي ی كه اپذيرد. تلبيهحج كه با دعوت الهي شروع شده و با مغفرت حضرتش پايان مي

 گذارد، خصوصًا زماني كه حجاج به صورت دستهگويد، اثرات عميقي در دل او ميمي

جمعي به خواندن سرود الهي وحدت و اتحاد مشغول بوده، آوايشان در كوه و دشت 

 شود.انداز ميطنين

ای كعبه خانة وحدت و حقيقت، مركز عالم اسالم و منبع نوراني جهان و راهنم

 ا ِباْلَبْيتِ وُِّّفوَوْلَيط  »فرمايد: رستي است. خداوند متعال در قرآن مجيد ميبشريت به سوی يكتاپ

حبت مدا كرد و حجاج بايد خانه ديرينه را طواف كنند. انساني كه توجه به خدا پي «اْلَعتيقِ 

وز پروردگار را در دل خويش جای داد، مايل است اين محبت را به مرحلة ظهور و بر

 وبه خدا  گردد و بدينسان عالقه خود راوار دور خانة خدا ميروانهبرساند، اين است كه پ

 گر مي نمايد.پيروی از دستورات او جلوه

در عرفات كه بيابان محدودی در نزديكي مكه است، حجاج از نقاط مختلف و 

ا خوراكي آيند. لباس ساده احرام بنژادهای گوناگون برای عبادت پروردگار در آنجا گرد 

ز . گويا روباني از چادر، تنها چيزی است كه از دنيای فاني به همراه دارندسايهمختصر و 

دارند. نپوشان برانگيخته شده، به هيچ چيز جز عمل خود اتكاء رستاخيز است كه همه كفن

ي و برای آيد، خواه ناخواه جداشدنآری مال و اموال دنيوی ولو با هزاران تالش به دست 

 ماند.نها عمل صالح است كه با شخص باقي ميغير جاگذاشتني است، ت

 «َفِاٰذا َاَفْضُتْم ِمْن َعَرٰفاٍت َفاْذُكُروا الَل ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحٰرامِ »فرمايد: خداوند متعال مي
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چون از عرفات برگشتيد، خدا را نزد مشعر ياد كنيد. گويي انسان با طي بيابان عرفات و 

گرداند تا شايستگي ورود به حرم الهي يعني مشعر را بيابد. ترك همه عاليق خود را منّزه مي

بر حاجي است كه شب دهم ذيحجه را در مشعر بماند و با خدای خويش به مناجات 

قلب خود را روشن كند. اين شب در حقيقت برای انسان شبي  شب تار،پرداخته در آن

گرانبهاست كه فارغ از هر دغدغه و تشويشي رو به خدا آورده و به راز و نياز پردازد و با 

 كمال تواضع اظهار عبوديت كند.

جا بروز عيد اضحٰي حجاج پس از حركت از مشعر و حضور در منٰي، بايد سه عمل 

دی بن را به ني، حلق يا تقصير. در رمي جمره، گويي نيرويي كه انساآورند: رمي جمره، قربا

دهد، به صورت آن ستون مجّسم شده و حاجي با تمام وجود اظهار و هالكت سوق مي

توانم تنها يدارد: من دشمن شّر و بدی هستم و به قدری دلم آكنده از كينه آن است كه نممي

اب سنگ خواهم در ظاهر و عماًل نيز با پرتمي اندرون، دشمن شّر و بدی باشم، بلكهدر 

انگر ه، بيَرَمبدان، تنفر و انزجار خود را از آن اظهار كنم. دقت در اصابت سنگريزه به َج

 گيری همه است به سوی هدف مقدس مبارزه با جهل و زشتي.نشانه

تعالٰي به جای ذبح حضرت قرباني، سنت حضرت ابراهيم خليل است كه حق

مندی فقرا از هرهقرباني ب هدف از. «َو َفَدْيٰناُه ِبِذْبٍح َعظيمٍ »ن را قرار داد و فرمود: اسماعيل آ

ت است گوشت آن و كمك به دامپروری و اقتصاد ساكنان آن سرزمين است و در معنا، اشار

 تر از ذبح نفس اّماره نيست.ذبح نفس كه هيچ ذبحي عظيمبه 

ان دل يا تقصير را به جای آرند و به زبحجاج بايد بعد از قرباني، مراسم حلق 

ز اخود را  تراشم يا مو يا ناخن خود را كوتاه كرده و ظاهرگويند: چنان كه سر خود را مي

 دارم.ها منّزه ميها و ناپاكيكنم، باطن خود را نيز از پليدیكثافات پاكيزه مي

ن مكان است، لذا آِمنٰي از كلمة امن مشتق است و چون كمال وصال در امنيت كامل 

و  ت و مشعرالل را. بنابراين مفهوم عرفارا كه محل وصال است، منٰي گويند نه حوالي بيت

عرفات  منٰي، كمال معرفت، كمال يقين و كمال وصال است. حاجي در سايه توفيق الهي در

 فت،داند كه بدون معرشود، زيرا ميبه كمال معرفت نايل گرديده آماده طي مراحل بعدی مي

 حصول يقين محال است و بدون يقين، وصال ممكن نيست.

كمال وصال وقتي است كه طالب از هرجا منصرف شده، به تمام معنا متوجه 

مطلوب و آرزوی نهفته در كانون دل خويش گردد. كمال را نيز عاليم و مراحلي است: اول 

بيش از همه بدان خودگذشتگي و دوم قطع عالقه است از هر چيزی كه تعلق خاطر  آن از
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معطوف است مانند اوالد و غيره، زيرا مقام باطني و معنوی هر كس در پيشگاه خدای اليزال 

به نسبت مراتب انقطاع اوست. حضرت ابراهيم به توفيق الهي اين مراحل را طي كرده 

 خويش را به كمال رسانيد.مراتب انقطاع 

ت بود. سته، كه به ساللة خّلحضرت اسماعيل كودكي بود كريم برآمده و عزيز برخا

گوشة دل حضرت خليل در وی آويخت و به چشم استحسان در او نگريست. از بارگاه 

ا مكني؟ با  ای خليل! ما ترا از بت آزری برهانيديم كه دل در بند اسماعيلعّزت عتاب آمد 

 ما دعوی دوستي كردی، از عاليق و خاليق ببريدی، آن دلي كه وقف اين محبت و جالل

گر ما را ابان كن، بود، به ديگری پرداختي و ُمهر ِمهر بر او نهادی؟ خيز و او را در راه ما قر

 خواهي، درد خود درمان كن.مي

اش قهخليل خدا برخاست و خويشتن را از قيد دنيا رهانيد. با وجود اين كه عال

 اَل ٰياقٰ »بيش از همه به حضرت اسماعيل بود، حاضر شد او را در راه مطلوب قرباني دهد 

ِجُدني ِاْنٰشاَء ُتْؤَمُر َستَ  اْفَعْل ٰما ل ٰيا َاَبتِ رٰی، ٰقاُبَني  ِاّني َارٰی ِفي اْلَمٰناِم َاّني َاْذَبُحَك َفاْنُظْر ٰماٰذا تَ 

 و بدينسان كمال وصال حضرت ابراهيم ثابت شد. «الُل ِمَن الصّٰاِبرينَ 

لي وگرچه حضرت ابراهيم قباًل هم دارای معرفت و يقين و نايل به وصال بود، 

 ذل كرد وبپيش از طي مراحل عرفات و مشعر و منٰي، ابتدا در راه خدا تمام هستي خود را 

ل يقين و آن پشت پا به تمام تعلقات زد تا سرانجام به مراحل كمال معرفت و كمابعد از 

 كمال وصال نايل شد.

يارت زبعد از اداء مناسك ثالثه منٰي، واجب است مراجعت به مّكه به جهت طواف 

ه كو نماز آن و سعي مابين صفا و مروه. حكمت سعي، ادراك اين دقيقه روحاني است 

 توالي و متواتر و پشتكاری، مطلوب حاصل نخواهد شد.طالب را بدون سعي م

ر هنگامي كه آهنگ حج كني، دلت را از ه»:  )ع(اسرار حج در كالم امام صادق

خدا  وابستگي رها ساز و هرگونه مانع و حجاب را از آن بشوی، تمامي كارهايت را به

شت كم و سرنوواگذار و در همة كوششها و تالشهايت به خدا توكل كن. به خواسته و ح

زاد آوق مردم حق گردن نه. دنيا، آسايش و تكيه بر غير خدا را رها ساز. گردن خود را از حق

رود كه آن مي كن. بر توشه و سرمايه سفر، مركب، رفيقان، نيرو، جواني و مالت دل مبند، بيم

و در  ندكاينها دشمن تو شوند و وبالت گردند. زيرا هر كه در زبان ادعای رضای حق همه 

 د كه هيچعمل بر چيز ديگری تكيه نمايد، خداوند آن را دشمن و عذاب او گرداند تا بدان

 نيرو و قدرتي برای وی يا ديگری نيست جز به عصمت و مدد الهي.
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ا ر كه گويآنچنان برای سفر و انجام اعمال حج آماده شو و چيزی را به فردا وامگذا

وی را فاقت كن. اوقات واجبات الهي و سنن نباميد برگشت نداری. با همسفران، نيكو ر

ش به پاس دار و در انجام هر آنچه از ادب، شكيبايي، صبر، سپاسگزاری، انفاق و بخش

 را بشوی نيازمند، بر تو واجب است، كوتاهي مكن. با آب پاك غسل احرام، تمامي گناهانت

 ه تن كن.بوتني و كرنش و از آنها پشيمان باش. سپس همراه احرام، جامه راستي، پاكي، فر

ه گونة بدارد، بر خود حرام ساز. تلبيات را آنچه ترا از ياد و بندگي حق باز مي

اه ا تن همربپاسخي پاك و پاكيزه برای خداوند ادا كن و به مدد او چنگ زن، همان گونه كه 

و  شارهگردی، با دل همگام ماليك به طواف عرش برو و از اين امسلمين به گرد كعبه مي

ن كني دوری له ميان صفا و مروه از هر خواهش نفسارَونمونه غافل مباش. هنگام و همگام َه

 و از تكيه كردن بر قدرت و نيروی خويش در برابر نيروی الهي بيزاری جوی.

ي آن نيست همراه با رفتن به منٰي از غفلت و خطاها بدرآی و آرزوی هر آنچه شايسته

ر كه كوه مشع در مشعر تقّرب الهي را با تكيه بر وی بجوی. به باشد نكن، وو سزاوار تو نمي

 روی با جان نيز به كّروبيان پيوند.باال مي

هنگام قرباني، هوی و هوس را نيز قرباني كن، و با رمي جمرات خواهشهای 

يدن سر با تراش های دروني و بيروني رانفساني، پستي، زبوني و ناشايستها را دور بينداز. بدی

د ني خداونای. با گام نهادن در حرم، خود را از هوای نفست در امان و حمايت و نگهبابزد

 قرار بده.

كعبه را با شناخت و جای دادن عظمت و شكوه و شوكت خداوندی در جانت 

اوندی، زيارت كن، حجراالسود را با خشنودی به نصيب الهي و فروتني در برابر شكوه خد

 ببوس.

ا برای ايستادن بر صفا جان و روحت ريرحق را رها كن، باهمراه با طواف وداع، غ

 «.مالقات حق پيرايش كن. از انصاف و پيرايش اوصافت نزد مروه غافل مباش

نيان و ، معّرف سيمای اسالم به جهااز جهت اجتماعي، حج عامل اتحاد بين مسلمين

های جهاني كه امهترين برنمظهر احترام به حقوق بشريت است. اسالم در سفر حج، شايسته

رزاني اانسان را به سوی علم و بينش و تحرك و تفكر و تعمق سوق دهد، به عالم بشريت 

ر ي باشد، دايجاد اتحاد و صلح و صفا و آرامش روان ای را كه باعثداشته است تا روح تازه

 ايشان را به سوی سعادت و رستگاری رهبری كند.كالبد آدميان دميده، 

اند كه اگر مسلمين بر اساس تعاليم الهي قرآن رفتار كنند، چنان فتهبيگانگان دريا
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اينرو شب و روز در وحدت و اتفاقي ميان آنان پديد آيد كه بر دنيا مسلط گردند. از 

تحكيم مرام باطل خويشند، لكن اكثر مسلمانان با وجود دسترسي و امكان برخورداری فكر

 اند.ازحقايق، متفّرق و در خواب غفلت

عمل  بنابراين بر حجاج است كه با اخذ حقايق از كالم بزرگان، به مقام علم و

 برآمده در مسير همبستگي گام سپارند تا به يكپارچگي و وحدت اسالمي جامه عمل

ز معاني های بدخواهان و استعمارگران را نقش بر آب كنند، كه معنايي اپوشانند و نقشه

 وجوب حج، اتحاد و اتفاق است.

هرها شان فريضه حج، ابالغ حقايق و برقراری ارتباط است با حجاجي كه از بدينس

ادی و مآميز و تحقيق از كيفيت و كميت وضع اند و نيز برخورد محبتو ممالك ديگر آمده

 تر بوجودجانبه مسلمين هرچه زودمعنوی آنان را شامل است، تا زمينه اتحاد و اتفاق همه

ت به تمندان و صاحبان نعم الهي كه دست ياری و حمايآيد؛ و نيز هشداری است به ثرو

ت كه در سوی مسلمانان فقير و محروم گشايند؛ و مهمتر از همه باخبر شدن از خطراتي اس

ي ميّسر شود. اين امر در صورتهر عصر و دوراني از ناحيه بيگانگان متوجه مسلمانان مي

 ايشانند كه مشعلطي كنند، زيرا  است كه حجاج با علم وآگاهي راه عاشقان جمال ازلي را

 كنند.فروزان هدايت را برداشته، پيشاپيش قافله حقيقي حج حركت مي

مال جای مسافرين الهي! به ديدگان دل عرش معّلٰي را بنگريد كه چسان عاشقان 

بواطن  گردند. مبادا ظواهر مانع مشاهده شما ازوار دور شمع بزم وصال ميازلي پروانه

ان دس به ديدگاندوه معاصي به همراه آوريد. اگر به اين مكان مقخود تحفه غم و گرديده، با 

پر  وكه بال  دهند. اكنون بر شماستدل بنگريد، به شما آثار آن دلباختگان ازلي را نشان مي

ود بقاء فر بياراييد و خود را به آن كبوتران تشنه جمال و وصال برسانيد و در كنار چشمه

رمغان شما و ا آن لبريز كرده برای طالبين ارمغان آوريد كه همه در انتظار آييد، جام دل از

 شما هستند.

ق به حدر تعاليم عاليه الهي امر است به سير و سلوك از خلق به حق، و سفر از 

ت. اوست خلق. نور الهيه مراجعت از حق به خلق در حّد اعلٰي در حاجي حقيقي متجّلي اس

ير ه امر خطبمند گرداند و ت ديگران را نيز از حقايق عاليه بهرهتواند دركمال موفقيكه مي

 ارشاد و مبارزه با فساد پردازد.

اجعت برای آن كه اين نور الهي هميشه از دل حاجي ساطع باشد، بايد بعد از مر

 چند امر را مراعات نمايد:
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 مراقبت از خود در برابر حمالت شيطاني. -اول 

 گذشته.بررسي پروندة اعمال  -دوم 

 تفكر در اعمال حج از لحاظ ظاهری و باطني، خصوصًا تفكر در اهميت -سوم 

 اعمال تكراری و تفكر در وقوف سه روزه در منٰي و اعمال آن.

ال معنا اعم توجه به لباس احرام معنوی. با در آوردن لباس احرام از تن، در -چهارم 

ا آخر داشته ت اس احرام معنوی را بر تنحج پايان نپذيرفته، بلكه حاجي واقعي بايد هميشه لب

ت ء مسؤوليعمر ملّبس به اين لباس باطني باشد، زيرا مسؤوليت حاجي بعد از برگشت، ماورا

 قبلي او در پيشگاه الهي است.

د از جمله فرايض مهم الهي جهاد است، سالك طريق حق بايد خود را برای جها

َوال ذيَن » شريفه ديد عهد الهي آماده نمايد. بنا به معارف عاليه الهي آيهظاهری و باطني و تج

 مشتمل بر سه جهاد است: «ٰجاَهُدوا فيٰنا َلَنْهِدين ُهْم ُسُبَلٰنا

 جهاد حربي يا خونين با دشمنان ظاهری. -اول 

 جهاد اخالقي يا نفسي با دشمنان باطني. -دوم 

فع و تعّلم برای بيان حق و حقيقت و د جهاد قرآني يا جهاد در تعليم -سوم 

 شبهات.

ان در هر يك از اين سه جهاد را شهادتي است: شهادتي است كه انسان با مال و ج

 م ديگرانراه خدا به آن رسد؛ شهادتي است كه انسان هم خود را به مقام شهود رساند و ه

 .ه فيض رساندرا؛ شهادتي است كه انسان از طريق تعليم و تعّلم، خود و غير را ب

دن در بسياری از انسانها آرزوی رسيدن به كمال دارند، از آن جمله است شهيد ش

و  ی و عصمتتوان دفعتًا به كمال رسيد. نيل به مرتبه تقوراه خدا. البته در حال نقص نمي

و  كمال، مطلبي است صعب المنال و بعيد المرتقاء، كه بدون صرف تمام همت و تالش

قوی قدم كسب آن، نيل به آن مقام واال مقدور نيست. كسي كه به مقام ت مجاهدت دائم در

اشرف  واند: تقوی اعّز نگذاشته از ترّقي واقعي محروم است، بدين جهت بزرگان فرموده

مبارزه  ايمان در دل با چند صباحيملكات است و ثمرة آن اعظم ثمرات، بدون تجّلي نور 

ددًا اندك مدتي، مجشدني نيست و با گذشت ن حاصلعليه فساد، تقوی و عصمت برای انسا

 رو به معاصي آورد.
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ّرمات محّرمات ظاهرًا امور معدودی هستند ولي تا انسان عالوه بر پرهيز از مح

مكروهات، از بسياری مباحات هم نگذرد، ملكه عصمت كه حاجزی است ميان او و و

بدون  معصيت نيفتد. بنابراينمحّرمات، اكتساب نشود و در اين صورت محال است كه به 

مت و تعليم و تربيت و بقا بر جهالت نسبت به معارف الهي و مدارج انساني، ملكه عص

 تقوی حاصل نشده و روح آدمي آماده عروج معنوی نگردد.

ت كه از انسان آگاهي كه خود را برای شهادت آماده نموده، در معنا گويای اين اس

های تسلط ترين قلهاستعدادهايي كه توان صعود به مرتفع حيات طبيعي خود با همه ابعاد و

دهد تا به بر جهان را دارد، چشم پوشيده در كمال هشياری و آزادی بر جريان آن خاتمه مي

 هدف مقدس و واالتری نايل گردد.

ر كمال بنابراين شهادت عبارت است از پايان دادن به فروغ درخشان حيات طبيعي د

 ي.يات طبيعشنايي به ماهيت زندگي در راه وصول به حياتي واالتر از حهشياری و آزادی و آ

 شهادت، پايان دادن به عمر طبيعي است در راه حفظ آزادی انسانها.

اه شهادت، شكافتن قفس كالبد مادی است و حركت به سوی مقام شهود الهي در ر

 وصول به مشيت رباني در بزرگداشت انسانها.

ان بدون لگو است برای زندگي در دنيا و بيان اين كه انسشهادت، تعيين ميزان و ا

 تواند دارای حيات حقيقي باشد.اين مالك نمي

ها، معارف و نوع شهادت متفاوت است. حضرت شهادت برحسب مراتب هشياری

فراز و العاده عالي شخصيتي و اجتماعي، از صدها صحنة پرسيدالشهداء با آن ابعاد فوق

، و با آدميان بدون كمترين انحراف از مسير الهي خود عبور كرد كنندةنشيب و دگرگون

شان ادت را نمراعات اصول و قوانين انساني در حادثه خونبار دشت نينوا، عاليترين جلوه شه

 داد و عظمت هدف و شخصيت خود را اثبات نمود؛ اين است حيات الهي.

د را مسير زندگي خو هاست كه انسان درآری حيات الهي، آن حيات پاك از آلودگي

 ات الهي،بيند كه پايانش منطقه جاذبة الهي است. آدمي با داشتن حيای ميدرطريق كماليه

ردد و گبيند كه اگر سر بكشد، در اقيانوس هستي نمودار خود را موجي از مشيت الهي مي

هايي از لوهجاگر فرود آيد و كالبد بشكافد، عامل محرك هزاران موج ديگر شود كه همة آنها 

 اند.مشيت الهي

خواهد با اين و ميتعهد الهي وفادار است كه به استدر حقيقت شهيد انساني

هر  مقام واالی شهود جمال حق برسد.نهايي خويش رهسپار گردد و به فداكاری به منزلگه 
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رحمت حق، سالك طريق الهي شد و به توفيق او به تعهد خويش وفادار ماند، كه به لطف و

و  )ص(يقين او هم در رديف شهداست و مانند آن است كه در حضور حضرت رسول اكرم به

َو ُهَو ِلٰباُس الت ْقوٰی َو ِدْرُع »در امر جهاد شركت كرده، همان جهادی كه  )ع(حضرات اوصياء

نان جهاد لباس تقوی و زره محكم الهي و سپر با اطمي:  ةُ«َو ُجن َتُه اْلَوثيَقـةُ الِل اْلَحصيَنـ

 اوست.

وست خدای تبارك و تعالي چنين مقّرر فرموده كه پيروزی از آن او و رسوالن ا

معنای . «َاْمِرهِ  اِلٌب َعليٰ َوالُل غٰ »و خدا بر امر خود غالب است  «َكَتَب الُل َلَاْغَلَبن  َاَنا َو ُرُسلي»

 پيروزی، غلبه قابل اسناد به حق است.

ای سالكين طريق حق اگر اين پيروزی الهي آرزوی شما و اين شهادت واقعي 

ز حق و اتمّنای شماست، بياييد من حقيقي را دريابيد، به خود رحم كنيد و با استمداد 

 حل شناختدرخواست توفيق از او، خود را با ذات خود آشتي دهيد. بدانيد كه بدون طي مرا

ُه َفَقْد َف َنْفسَ َمْن َعرَ »هدف رسيد. معني باطنّيه و الهّيه توان به نسبت به من يا نفس، نمي

دف اصلي هكند كه مراحل نفس يا من را طي نموده و به كسي را احاطه مي «َعَرَف َرب هُ 

به ه به مرترسيده است. شهدای واقعي آنانند كه نه تنها به مقام اشراف ظاهری و باطني، ك

ِد َك ِباْلٰواْيَك ِان  َفاْخَلْع َنْعلَ »ری كسي كه گام بر عالم احاطه ظاهری و باطني نايل شدند. آ

قام مبي است و نهاد، به مقام شهادت رسيد؛ در اين عالم شهداء را مرات «اْلُمَقد ِس ُطویً 

 هركسي به نسبت طي منازل اين عالم است.

يات ابدّيه باس حو ل نگذارد «ِعْنَد َربِِّهمْ »آدمي تا عالم امكان را درنبّرد، پا به مقام 

اٰل  وَ »وقند نپوشد، اّما برای مردان طريق حق كمال اين نعمت ثابت و نزد پروردگارشان مرز

ايشان همان ، و روزی «َزُقونَ بِِّهْم ُيرْ ْنَد رَ عِ َتْحَسَبن  ال ذيَن ُقِتُلوا في َسبيِل الِل َاْمٰواتًا َبْل َاْحياٌء 

 .«َلُهْم ِرْزٌق َمْعُلومٌ  ُاوٰلِئكَ »رزق معلومي است كه فرموده 

صول شود كه شرط ويمعلوم م «َو اٰل َتْحَسَبن  ال ذيَن ُقِتُلوا في َسبيِل اللِ »از آيه شريفه 

ست از ااين مقام موقوف است به كشته شدن در راه خدا، و كشته شدن در راه خدا عبارت 

ديگری به  به تيغ ظاهر، قطع عالقة روح از بدن. قطع عالقة روح از بدن دوگونه است: يكي

در  سيف باطن. مقتول در هر دو يكي است، در اّولي قاتل، لشكر كفر و شيطان است و

 ديگری، جند رحمت و ايمان.

مقام مؤمن مقتول در راه خدا به تيغ ظاهر اگرچه بسيار بلند است، ولي متنّزل از قتل 

طن است؛ چه هر آيه شريفه به سيف باطن است و اين نيز متنّزل از قتل به سيف باطن با
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ِان  ِلْلُقرآِن َظْهرًا َو »قرآن مجيد ظاهری دارد و باطني، و هر باطني را نيز باطن ديگری است از

 .«َبْطنًا

قتل  و باطن آن قتل به سيف ظاهر است «ُقِتُلوا في َسبيِل اللِ »از جهت ظاهر مراد از 

. اين است كه حضرت رسول به سيف باطن، و باطن باطنش، قتل به سيف باطن باطن

صغر به پس از پيروزی كامل در يكي از جنگهای اسالمي فرمود: اكنون از جهاد ا )ص(اكرم

 : جهاد باای رسول خدا جهاد بزرگتر كدام است؟ فرمودگرديم. گفتند: سوی جهاد اكبر برمي

ل ّفار افضكنفس. در حديث ديگر آمده كه آن بزرگوار فرمود: جهاد مرد با نفس از جهاد با 

يطان رزه با شاين جهاد را بزرگترين انواع جهاد معرفي فرموده زيرا مبا )ص(است. پيامبر خدا

 و نفس اّماره است كه بزرگترين و نيرومندترين دشمنان است.

 اّما سومين جهاد مردان الهي، جهاد قرآني است يعني دعوت به هدايت عموم

ر متر افكاي را به جنگ خونين معطوف ساخته و كانسانها. گرچه لفظ جهاد غالبًا توجه آدم

اب اه در كتنمايد، اّما در معارف اسالمي خورا به جهاد ادبي يا دعوت به هدايت متوجه مي

داوند ، لفظ جهاد به جهاد ادبي نيز اطالق شده است. خ)ص(خدا يا سنت حضرت رسول اكرم

َفاٰل »ن فرمايد: ناميده، چنان كه در سوره فرقا «جهاد كبير»متعال دعوت به هدايت با قرآن را 

 آن.يعني به قر «هِ بِ »اركه ، در اين آيه مب«ُتِطِع اْلٰكاِفريَن َو ٰجاِهْدُهْم ِبِه ِجٰهادًا َكبيرا

ست ا شامل اتعالي جهاد قرآني را به جهاتي كبير فرموده: اواًل اين جهاد همگان رحق

وده ربي تنگ بمستثني نيست، ولي دايره عملكرد جهاد حو بيمار و كور و ناتوان از اين جهاد 

مي الد اسالباختصاص به مردم سالم و توانا دارد، آن هم با كساني است كه به حدود و ثغور 

را  هاد قرآنياند. ثانيًا جايشان هجوم بردهاند و يا مسلمين به بالد و مرزهای هجوم آورده

سط خاك ّما اهداف جهاد حربي محدود است به باهدافي است گوناگون و بسيار با وسعت، ا

 و توسعه حاكميت و خاضع كردن ساير ملل.

خن ساسالمي  البته پيشوايان اسالم قبل از مبارزه و اقدام به جنگ از توحيد و تربيت

ا و ری، ناروايراد موعظه و روشنگاند و اقدام به جنگ را قبل ازگفته و ابالغ حقايق نموده

ان ساندن آناند، زيرا هدف عاليه آن بزرگواران نجات انسانها و به كمال رنامعقول دانسته

 هميشه از )ص(است نه محروميت از نيل به سعادت ابدی، همچنان كه حضرت رسول اكرم

داد، چه كرد و از صدقات مسلمين به آنان سهمي ميای از كفار و مشركان دلجويي ميعّده

مند گردند، باشد كه متمايل به مسلمين بهره توانند از زكويشانند كه ميا «ُقُلوُبُهمْ ةِ َاْلُمَؤلَِّفـ»

 ايمان و اسالم شوند.
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ماند. ببنابراين در مقابل جبهه ظاهری، همواره جبهة باطني است كه نبايد خالي 

وهای مجاهدين ظاهری مسّلح به اسلحه ظاهرند، و رزمندگان جبهه معنوی مجّهز به نير

 ست.ات و رذالت اينان مبارزه با جهالاينان ماورای آنهاست و نبرد اصلي ن باطني. نيرو و توا

هد و گرچه خونهای ريخته شده در راه حق بسيار گرانبهاست، لكن قلم علمای مجا

. چنين قلمي «لشَُّهٰداءِ اِدٰماِء  ِمٰداُد اْلُعَلٰماِء َاْفَضُل ِمنْ »تر است رّباني از آن گرانبهاتر و مقدس

 ان سعادتشجرة حيات انسانهای ديگر را آبياری كرده و سيراب نمايد. بر جويندگ تواندمي

، بخشد و آنابدی است كه از كالم بزرگان استقبال كنند. كالم بزرگان عظمتي به انسان مي

ح و دل باز شدن افق تفكر و تعقل اوست. زيرا آنان همواره مجذوب جذبه الوهيتند و رو

 ار گيرد.ت كه تحت نوسانات نفسانيات و زشت و زيبای ظاهری قرآنها نيرومندتر از آن اس

لب الهي ايشان همواره از خدا و قروح عارفين و علمای رّباني، متصل به خداست و كالم 

رد، ايشان ارزشي نداای كه فاقد خدا و دل باشد در پيشگاه است. در هر زمينه و بابي، كلمه

به  گاه كردنناند: نظر نمودن به جمال عالم رباني، دهاين است كه پيشوايان عظام الهي فرمو

 جمال الهي است.

ت، كاروان بشری شريفترين كارواني است كه از مبدأ به سوی مقصد در حركت اس

اكثريت  تواند اين كاروان را به سر منزل مقصود رساند؟ در اين كاروان،لكن چه كسي مي

 انمانسوزخهای نفسانيات و آتش هالت و شعلهانسانها در راه ناهموار زندگي در زير بار ج

اند، لكن در همين ههواء و اميال به زانو درآمداند. در برابر طوفانهای شكننده َاشهوات وامانده

ه گردد، باشد كخروشد و به دنبال راه و راهنما مينالد و ميايشان ميوادی ضاللت، وجدان 

ياد اين وجدانها فرطة هالكت نجات دهد. ايشان را از اين وريك شخصيت محبوب الهي 

تفكر مای صاحبان مغزهای ای صاحبان دلهای روشن و تابناك، ای مردان الهي،  زنند:مي

ا به آب كجاييد؟ بياييد اين گمشدگان وادی ضاللت را برهانيد، تشنگي اين واماندگان ر

ا جدانها راّما كيست كه صدای اين و های دردمندان را خاموش سازيد.هدايت بنشانيد، ناله

ز اين تواند قافله بشری را اشنود و ميبشنود؟ تنها كسي كه نالة اين وجدانها را مي

ز ژرفای سرگرداني نجات داده و در شاهراه هدايت قرار دهد، عارف كامل است كه كالمش ا

 د كه:اقرار نمواينرو بايد خاضعانه به پيشگاهشان دروِن متصل به خدا جاری است. از 

نمائيد. شما ای مردان الهي! شما شمع فروزان حقيد، شما آيت روشن حقيقت

های داران علوم الهي هستيد. شما كان معرفت و چشمة حكمتيد. شما مقدسترين شجرهخزانه

الهي هستيد كه در حرم دل روييده و در بوستان مجد و شرف قد كشيده است. شما 
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ن قافله بشری، پرچم سعادت و پيروزی را به اهتزاز درآوريد، درود ايد كه در بين ايشايسته

 بر شما.

 ه اصول وانجام شايسته هر امری مرهون شرايطي است كه از اهّم آنها، علم و عمل ب

ود عملي نسبت به خفروع آن است. اصول و فروع تمام امور يكسان نيست و هر امر و 

 بايد به دارای اركان و كليات و جزئياتي است كه در همه موارد باالخص در امور باطنيه

ست و ادقت مراعات شود. توجه و اشتغال اصلي سالك طريق حق به امور باطنيه و الهيه 

 آني دل او از حق غافل نيست هر چند به امور ظاهری پردازد.

ا تواند به خوبي آن رالهيه عالم و عامل گردد، نمي اگر سالكي تنها به اصول امور

به  ننمايد، انجام دهد. همچنين اگر به فروع امری عالم و عامل شود، لكن به اصول آن توجه

طريق  اين سالكخوبي ازعهده انجام آن برنيامده در حّد كمال مقبول پيشگاه الهي نشود. بنابر

نا و نب آن آشع آن را در نظر گرفته، به همه جواحق قبل از اقدام به كاری بايد اصول و فرو

 عامل گردد.

ت. در يكي از امور مهم معنوی، امر به معروف و نهي از منكر و ابالغ حقايق اس

د، جزو اهميت اين فريضه الهي همين بس كه اگر فردی با وجود جمع شرايط آن را ترك كن

كب عمل ان كه قوم لوط همه مرتستمكاران و اشقياست و بسا كه موجب نزول بال گردد؛ چن

 قعيتي كهزشت نبودند، اّما به علت ترك نهي از منكر دچار عذاب الهي شدند. اّما در مو

ن و ز آن مكااشرايط فراهم نبوده و يا اقدام به آن به نتايج منفي منتهي شود، اولٰي خروج 

امل ة الهي عموقعيت است و در صورت عدم امكان خروج، بايد به ساير مراتب اين فريض

 شد.

نًا امر از لحاظ تلفظ و شكل ظاهر ممكن است يكسان و يكنواخت باشد، ولي باط

هر يك را  و كيفيت انواع و اقسام بسيار دارد. ديده بينا بايد كه از دريچه حقيقت بدانها بنگرد

 به مقام بيان نمايد. اهل دل هميشه با ديدگان عقل و دل در باطن آنها سير كنند و سپس

 ضاوت برآيند.ق

در بين امور، امری در رديف معقوالت و مقدسات است كه دارای كمال باشد؛ 

آثار معنوی امری باالتر، شرافت و عظمتش بيشتر. كيفيت هر امر از لحاظ معقوليه به  هرچه

نسبت كيفيت مقام معنوی آمر آن است. زيرا امر معلول آمر، و آمر علت آن است. بنابراين از 
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توان به كيفيت حال و مقام معنوی صاحب آن پي برد. البته كيفيت و چگونگي هر امری مي

الل است نه در ذات اقدس آمر ازلي و امر او. چنان كه ذات او اليتناهي است، در ماسوی

معاني امر او نيز نامحدود است. شايد در عالم مجاز، در امر او كيفيتي معين شود، ولي اين 

 قل است.كيفيت در ذات او خالف ع

قايق حعروف و نهي از منكر و ابالغ خواهد به وظيفة خطير امر به مسالكي كه مي

 قتي امریپردازد، اّول از همه بايد به اصول و فروع، باالخص به اصول آن آشنا باشد. و

 شد.مقدس و در رديف معقوالت است كه مقام معنوی آمر ثابت بوده و در حّد كمال با

ه الهي آن است كه شخص الاقل تا حدودی معروفات و يكي از اصول اين فريض

وف و ي از معرمنكرات را بشناسد و از علوم و معارف حقه برخوردار باشد، وِاّلا چه بسا ناه

 ! آمر به منكر گردد

تا چنان  ايمان آمر است به آناصل ديگر در پرداختن به اين موضوع عالي و حياتي، 

ردی د. اگر فهمة مراحل آن امور برای او امكانپذير باش كه شايد و بايد آشنايي و وقوف به

ر او از امر به معروف و نهي از منكر كند ولي خود او به آنها مؤمن و عامل نباشد، ام

ه بار كرده مقدسات نبوده موّظف به انجام اين امر الهي نيست. او بايد ابتدا خلوتي اختي

 جود آيد.وی الزم برای اين مهم در او به ايمان و اراده خود پردازد تا حال معنوتقويت 

ين آمر به معروف و ناهي از منكر بايد به رضای حق اقدام كند و اگر كوچكتر

ل ز آن حاصاانحرافي در نّيت او پديد آيد، صرف وقت و نيروی او بيهوده بوده، ثمرة الهي 

آشنا فرد نا  براینگردد. عالوه بر آن چنين اقدامي بايد توأم با مهر و محبت باشد. خصوصًا

نتيجه است، يمباحثات توأم با خشونت غالبًا ببه پيام الهي، ابراز محبت وافری الزم است. 

 اندازد.زيرا سبب پيدايش افراط و تفريط دركالم شده آن را از خلوص نيت مي

ايمان و تاريخچه زندگي حضرات انبياء و اوصياء و اولياء گويای اين است كه با 

درآورند.  اندك مدتي تحت لوای يكتاپرستيو محبت توانستند عّده كثيری را در علم و عمل 

پرست و در مدت كمي در آن شبه جزيره، اعراب بت )ص(چنان كه حضرت رسول اكرم

نمودند، وحشي و بدوی را كه به كشتن يكديگر افتخار و به غارت مال همديگر مباهات مي

 با محبت به راه حق سوق داد.

گيری او از بابت محبت ي اگر در موردی هم به مقام خشونت آيد، سخترهبر اله

است و غيرقابل قياس با ساير خشونتها. كسي كه از گزند هوی و آسيب هوس مصون ماند، 

 رضا و غضب او، رضا و غضب الهي بوده و معيار تشخيص حق و باطل است. سالكين الي
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گيری ناراحت نشوند كه از آن استقبال هم سخت الل و طالبان واقعي نه تنها از چنان تندی و

 كنند.مي

ت و از جمله دستورا پذيری استيكي از مراتب و شعب محبت در ارشاد، انعطاف

مشروع  مهم حضرات پيشوايان اسالم، توصيه به انعطاف صحيح است. البته انعطاف الهي و

ذيله رن در رديف صفات الوقت بودغير از تملق و چاپلوسي است. تملق و چاپلوسي و ابن

است، لكن انعطاف صحيح در رديف صفات حميده و الهيه. فرد متملق هدف مشخص و 

ي حنه زندگالهي ندارد، او برای سودجويي اصول را زير پا نهاده به هر رنگ و صورتي در ص

شود، با نپذير تا آنجا كه خسارتي بر اصل و هدف او وارد گردد، لكن فرد انعطافظاهر مي

ارد. كند. مرد الهي خيرخواه همه است حتي آرزوی نجات دشمن خود را دمن مدارا ميدش

های بر طوفانپذير مانند درختان سرسبز خود را در برافرمايد انسان انعطافمي )ص(پيامبر خدا

 خبر مانند اشجار خشك دركند، لكن افراد بيسهمگين در پرتو انعطاف خاص حفظ مي

 شوند.جا كنده مي برابر حوادث روزگار از

سن شعبه ديگری از محبت، حسن خلق است و به فرمودة پيشوايان معظم اسالم، ح

بايد  سالك طريق حق برد.كند ليكن تندخويي حسنات را از بين ميخلق سيئات را محو مي

ت گيری و خشونت در غير مورد، زحمات و مشقادارای حسن خلق باشد و بداند كه سخت

و را هم آورد و خود اهای بسياری در دل مردم به وجود ميداده و عقده فرسا را هدرطاقت

 ي است كهدارد. بنابراين سالك حقيقي كساز نيل به مقامات عاليه و اهداف عظيمه باز مي

 دارای حسن خلق و انعطاف و محبت الهي باشد.

 ء الهيياكيفيت محبت و انعطاف و حتي تندی و ماليمت را در وهله اول بايد از اول

در  )ص(به خصوص از يگانه معلم اول بشريت فرا گرفت. متن پيمان حضرت رسول اكرم

ان اض بيخبرانگيز است. در آن روز اين پيمان مورد اعترصلح حديبّيه با قريش بسيار تعّجب

 قرار گرفت، لكن مرور زمان ثابت نمود كه ثمرات عالي الهي در بر داشت.

پيشرفت  برای مهممانع زمان است. در آن موانع فع راهنمای واقعي هميشه درصدد ر

ن حضرت آاسالم، طايفه لجوج قريش بودكه با حمالت پي در پي آزادی تبليغ حقايق را از 

ر ن بزرگواآيارانش گرفته بود. اگر اين مانع بزرگ بر سر راه نبود، منطق قوی و دلنشين و

اينرو آن ز اه را تحت لوای يكتاپرستي درآورد. اندك مدتي افراد آن شبه جزيرتوانست در مي

 حضرت پيماني با آنان بست:

ِبْسِم الِل »در آغاز نامه نوشتند  )ع(دبير اعظم آن بزرگوار، حضرت اميرالمؤمنين
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پرست اين است كه نمايندة قريش اعتراض كرد كه رسم ما عرب بت. «الر حيمِ  ٰمنِ الر حْ 

نويسيم و با كلمات رحٰمن و رحيم آشنايي نداريم. حضرت اميرالمؤمنين مي «َالّلُهم  ِبْسِمكَ »

و بعد به فرمودة آن بزرگوار نوشتند: اين پيمان  «َالّلُهم  ِبْسِمكَ »به دستور آن حضرت نوشتند 

صلحي است ميان محمد رسول خدا و نمايندة قريش. باز نماينده قريش اعتراض كرد كه ما 

كرديم. به دستور حضرت عنوان دانيم وگرنه با وی جنگ نمييمحمد را رسول خدا نم

رسول خدا را نيز از آن پيمان حذف نمودند. ماّدة دوم اين بود كه اگر فردی از قريش از مكه 

به مدينه فرار كند، حكومت اسالم بايد آن را تحويل مقامات قريش دهد، ولي اگر مسلماني 

زم به پس دادن او نيست. البته اين پيمان معاني ظاهری از مدينه به مكه فرار نمايد، قريش مل

و باطني دارد، بر سالك است كه در معاني باطني آن هم تفكر نمايد. آن حضرت اين شرط 

راپذيرفت تا خود و يارانش بتوانند حقايق را با آزادی ابالغ نمايند و اين امتياز، باالتر از 

 امتيازاتي بود كه به قريش داده شده بود.

و زيان  از جمله معايب اكثر مسلمين اين است كه در اقدام به كاری، تنها به سود

زيان  ونگرند، اين خود بابي است از ابواب حكمتيه كه انسان بتواند سود ظاهری آن مي

قارت حواقعي را تشخيص دهد. گويا انعطاف در نظر آنان عالمت و دليل ذّلت و شكست و 

اليم عع، انعطاف صحيح كه به اصول لطمه نزند، رمزی از است، در صورتي كه از نظر شر

 موفقيت و پيروزی است.

 ای متوقف شده توان طيسالك طريق حق بدون آشنايي به اين اصول، در مرحله

لك بوده ای از مراحل، بدترين بدبختي برای سامنازل طريق حق را ندارد. توقف در مرحله

 ناشي ازاتكاء به خود است.

قي و ق و محبت و انعطاف، انجام اعماْل توأم با نظم و ترتيب حقيبدون حسن خل

ا وجود الهي نيست. لذا بر سالك است كه به نظم معنوی امور واقف گردد. اكثر افراد ب

 ظم باطنينخبرند، در حالي كه عمدة نظر بايد به آشنايي با نظم ظاهری، از نظم باطني بي

ر نجام اموا توصيه اكيد نموده است به خصوص در اباشد. اسالم به نظم و استحكام در كاره

 باطني.

دوست داشتند كه هر كسي كارش را با نظم و دقت انجام  )ص(حضرت رسول اكرم

های باطني باشد. سعد بن دهد، چه در امور ظاهری يا باطني، يا آن ظاهری كه توأم با جنبه

ر مراسم تشييع و تدفين معاذ يكي از ياران خاص آن حضرت بود و آن بزرگوار شخصًا د

پيكر او شركت كردند. در موقع تدفين، ياران آن حضرت خاك را به طور نامنظم بر قبر 
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از اين امر كه فاقد نظم و اتفاق بود ناراحت شدند و با دست  )ص(ريختند. پيامبر خدامي

 دانم اين قبر بزودیای فرمودند: من ميخويش خاكها را صاف نموده باكلمات حكيمانه

رود، ولي خداوند متعال فردی را دوست دارد كه محكم كار باشد فرسوده شده و از بين مي

دهد، معلوم و كار را با دقت انجام دهد. وقتي دين الهي به كار جزئي اين قدر اهميت مي

نظمي به ساير است كه توصيه به امور مهم و عظيم تا چه حّد است، زيرا ممكن است اين بي

م سرايت نمايد. بنابراين محبت و انعطاف و نظم و دقت را بايد از استاد مراحل زندگي ه

ايشان رفتار كرد تا واجد عقل و روح الهي شده بتوان به كامل فرا گرفت و طبق دستور 

 هدف حقيقي رسيد.

تواند با اشرفيت انسان از ساير موجودات به واسطة قوة قضائيه الهيه اوست كه مي

وده، ل تشخيص دهد. عقل و قلب الهي انسان فاروق حق از باطل بقاطعيت حق را از باط

اينرو خداوند متعال در حديث قدسي و ساير كتب آسماني شهادتش الهي است. از 

د كه من ر پذيرد، و آنچه راسندم، عقل تو تأييد كرده و ميپفرمايد: آنچه را كه من ميمي

 و، رّد و قبول من است.نمايد، رّد و قبول تكنم عقل الهي تو رد ميمي

 سالكي كه دارای عقل و روح و قلب الهي است، ارزيابي و امر و نهي او با

 هي الهي.معيارهای مادی نيست؛ سخن او سخن خداست و امر او، امر الهي است و نهي او، ن

د كه ات غافلناّما مستغرقين بحر ماديّ اين معني انساني راست كه از قيود ماّدی رسته باشد. 

توانند نه ميآنان با اين حركات ظاهری چگو دارد.رت اشتغال انسان را از معنويات باز ميكث

 زند؟!ايق پرداخود را به هدف رسانند و به امرخطير امر به معروف و نهي از منكر و ابالغ حق

الهي  خواهد به اين امر مهم و خطير پردازد، بايد مورد تصديق استادكسي كه مي

 تا افتخار اين مأموريت الهيه از آن ناحيه نصيب او شود.خويش قرار گيرد 

ر ب، عالوه مردان الهي در مقام امر به معروف و نهي از منكر و ابالغ پيامهای الهي

ن در افعه آنامراعات اصول فوق الذكر به مطالعه باطني افراد پرداخته، به مراتب جاذبه و د

 پذيرش حقايق توّجه دارند:

 دافعه وعاليه الهي در كليه موجودات ظاهری و باطني، قّوه جاذبه بنا به معارف 

ا يهست، حتي در اعمال، كيفيات دروني، صفات و خصوصياتي كه در رديف اسماء ذاتي 

ن ّوت يكسامعاني است. اين نيروها در اشياء و موجودات مراتبي دارد و از لحاظ قدرت و ق

 نيست.

ای نيروهای جاذبه و دافعه در بعضي اشياء ظاهری يا باطني محسوس است و پاره
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علم امروزی اين نيروها را در برخي اشياء ثابت كرده، ولي هنوز نتوانسته كلّيه كيفيات و 

كميات آنها را كشف نمايد. در اعمال ظاهری و باطني انسان نيز قوة جاذبه و دافعه وجود 

لمي بشر به آن مقام نرسيده كه آن را عيانًا مشاهده نمايد و به دارد، هر چند از جهت ع

 مراتب جذب و دفع آن قوا وقوف يابد.

از رفع  عالوه بر قوة جاذبه و دافعه، هر عملي صورت باطني دارد كه رؤيت آن بعد

ي و حجابات برای همگان ميّسر است. امور الهيه، صفات و افعال نوراني، صورت باطن

ع ی دارند كه صاحب عمل را به سعادت ابدی جذب و از شقاوت ابدی دفانيروی جاذبه

ای است كه كند. در عمل غيرالهي و شيطاني نيز صورت باطني و قوة جاذبه و دافعهمي

 كند.صاحب عمل را به سوی شقاوت جذب و از سعادت دفع مي

يم سالكيني كه به مقام تصفيه و تهذيب نفس رسيده و در مكتب حقيقت از تعال

 ای جاذبهای است كه در هر آني قواند، علمشان به مرتبهياب شدهمعنوی استادان الهي فيض

 نمايند.و دافعه اعمال را در خود و سايرين مشاهده مي

 وه معروف باز جمله تعاليم دريافتي صاحبان اين مقام، مراعات شرايط باطني در امر 

ر اعمال د ود مشاهده نيروی جاذبه و دافعهنهي از منكر است. آنان مجاز نيستند كه با وج

ه است و ليم عاليای، افراد را به طور علني متنبه كنند. توصيه به اشاره و اجمال، از تعادرجه

 طالبان حقيقت را نيازی به صراحت نبوده آنان را اشارتي كافي است.

نمايند. مي تبزرگان در مقام ارشاد و نهي از منكر شرايط ادب را در حّد اعلٰي مراعا

ای گر عّدهحتي موقعي كه مخاطب با اشارات متنّبه نشده، باز هم مجاز به تصريح نيستند م

ست اتكليفي  كه جزو رجال الغيب باشند. اّما همة مردان الهي در يك مرتبه نبوده هر يك را

 كه ديگری مجاز به آن نيست.

علم را  وتصفيه و تحليه نماييم كه آن الهي! كمال توفيق را از پيشگاهت مسئلت مي

خود و  به ما كرامت فرمايي كه صورت باطني اعمال و نيروی جاذبه و دافعه آنها را در

 خواهي، عمل كنيم.ديگران مشاهده نماييم، تا در ارشاد خود و سايرين چنان كه تو مي

ن رگه آمراجالهي! آن لياقت و شايستگي و قدرت را به ما كرامت فرما تا بتوانيم در 

 به معروف و ناهيان از منكر در درگاهت محسوب گرديم.

يكي از ابواب مهم شرع مقدس الهي، باب معامالت است كه در جنب آن ابواب 
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ديگری همچون سلف، قرض، عاريه، وقف و... قرار دارد. معاني باطني و الهيه اين احكام از 

 شود.نجا به اشاراتي كلي اكتفا ميايحّد و حصرخارج است، لذا در

كه  معامله را اقسامي است، قسمي از آن مشروع است و قسمي ديگر نامشروع. هر

 ع، مسائلبه معامالت غيرمشروع مباشرت ورزد، به هالكت افتد. اسالم برای معامالت مشرو

رت ورزد، شای مباو احكام و قوانين و مقّرراتي صادر فرموده كه هر كس بخواهد به معامله

 .اش صحيح و الهي باشدبايد با آنها آشنا شده و به مقام عمل برآيد تا معامله

امالت شود، زيرا عالوه بر آن معمعامله تنها به خريد و فروش ظاهری اطالق نمي

 وباطني هم وجود دارد. پس معامالت مشروع نيز بر دو گونه است: معامالت ظاهری 

 ی و معاملة معنوی.معامالت باطني؛ يامعاملة ماّد

 آييم، درعالوه بر معامالت ظاهری اگر دربارة معامالت باطني هم به مقام تفكر بر

مر ادر اين  يابيم كه در اكثر اوقات عمر در حال معامله هستيم و خدا داند كه تا چه حدمي

در اين  ار كهتر از آن داند: نفس خود را باالتر و باعظمتاينرو بزرگان فرمودهموفقيم. از 

ميال ها ترا به سوی اها قرار دهي، اگرچه نفس و پستيمعامله آن را در معرض پستي

 .«ر ٰغاِئبِ  ِاَلي الَو ِاْن ٰساَقْتكَ ةٍ َاْكِرْم َنْفَسَك َعْن ُكلِّ َدني ـ»خوشايند بكشاند 

يشتن گيريم چيزهايي از خوبديهي است كه در اين معامله، ما در مقابل آنچه مي

اشتياق  دهيم. به هر ميل وهای دروني خود را يكي پس از ديگری از دست ميدهيم، سّكهمي

جي در سپاريم، در حقيقت موهای مادی و نفساني دل ميو لذتي كه در راه تحصيل خواسته

سازد؛ يا مانند بخاری آيد كه نيروهای باطني ما را تضعيف يا منهدم ميدرون ما به وجود مي

ری كند، متصاعد شود و عوامل جّوی از بازگشت مجدد آن به فضای دريا جلوگي كه از دريا

اهد نمود. در اش را از ما قطع خواين قوای معنوی از اختيار ما خارج شده و به كّلي رابطه

ست حظه از دلاين معامله، دقايق و ساعات عمر را كه در حقيقت ُدَرر گرانبهايي هستند، هر 

 ر ازاء ازدگويا  آوريم. اكثر اوقاتكه در قبال آن چه چيزی به دست ميدانيم دهيم و نميمي

 بهايي، پشيزی دريافت كنيم!دست دادن چنين كاالی گران

در معامله، در قبال، معامالت باطني مردم بر چند گروهند: گروهي هستندكه گاهي 

ن گوهرها را ديگر، ارزش ايآورند و گاهي در غفلتند. گروهي كمال دقت را به جا مي

را ارزان از دهند، نه تنها آن خود، محاسبه دقيقي انجام مياند و دربارة داد و ستدهای دانسته

كار كمالي اجتماعي به  خويش وتصعيد حياتدهند، كه در راه رشد كماالت دست نمي

تند كه ايشان بيدارترين و خردمندترين مردم جهانند. گروهي نيز هسگفت كه  برند؛ توانمي
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نمايند امتيازاتي به دست كنند، تصور ميای را كه از ميل و اشتياق لذت اشباع ميهر لحظه

پندارند اين امتيازات را بدون اين كه از اند كه هيچ كس واجد آن نيست، حتي ميآورده

انگيز و در عالم طبيعي اند! اينان در مرحلة بسيار اسفخويشتن چيزی دهند، تصاحب نموده

اند، و از قوانين و مقّررات تصعيد كمالي خبری ندارند و يا آن را پنداری قرار گرفته محض

كنند، اين است كه گوهرهای گرانبهای خود را قابل معامله با هرچيز اساس تلقي ميبي

 دانند.مي

ت حق كرامت فرموده، نعمطالبينتعالي به از آن ُدَرر گرانبها كه خدای يكي

ه در ر استفادبگوهر گرانبها را عالوه  الهي بايد اينسالك اليم عاليه است.برخورداری از تع

خويش  كار برد و سعادتكمالي اجتماع به  طريق رشد كماالت خود، در راه تصعيد حيات

در حقيقت ه را در سعادت اجتماع بداند و اين امتيازات را در اختيار انسانها و طالبين ك

شندة اين معامله در حقيقت، معامله با خدای بخبنهد. آری اين  نهالهای بوستان خدايند،

 امتيازات است.

وده رامت فرممسّلمًا اين گوهرهای گرانبها ساختة استاد ازلي است كه رايگان به ما ك

ن را ال مؤمنيداند، لذا فرموده كه انفس وامواست. او خود قيمت اين گوهرهای گرانبها را مي

از  يابد كه هيچ يكانسان عظمت و ارزش حقيقت را بداند، در ميخريدار خداست. اگر 

قيقت حتواند در برابر عظمت و ارزش حقيقت قرار گيرد. در امتيازات زندگي دنيوی نمي

 چه معامله پستي است كه حقيقتي در قبال سود پشيزی قرار گيرد.

ْم َو  َاْنُفَسهُ ْؤِمنينَ  اْلمُ ِان  الَل اْشَترٰی ِمنَ »فرمايد: خداوند متعال در قرآن مجيد مي

خرد. البته خريد بهشت مي ايمان را به بهایخدا جانها و اموال اهل  ةَ«َاْمٰواَلُهْم ِبَان  َلُهُم اْلَجن ـ

آورد كه يمخرد و به تمّلك خود در و معامله بر خدا روا نباشد، زيرا خريدار چيزی را مي

ين است ادنيا و آخرت است. مراد از آيه شريفه  مالك آن نباشد، در صورتي كه خدا مالك

و مال  آورد، گويا جانكه چون بذل جان و مال از سوی مؤمنين استحقاق ثواب و جّنت مي

 مؤمنين در برابر بها و ثمني قرار گرفته است.

نفس، آرزوكده و بالخيز است و مال نيز مايه بزهمندی و عصيان است. خدای 

آورند و به جای آنها از اين دو سلب كرده زيرا هر دو غالبًا زيانتعالي ملكّيت مؤمنين را 

دهد كه سبب سعادت ابدی است. حكمت اين خريداری آن است كه مؤمنين از چيزی مي

زوال تصرف خود در جان و مال واقف شوند و در خور مجاورت حق آيند. و نيز جان و 

د كه از خود چيزی ندارند و به عملي مال وسيلة ادای فرايض و نوافل است تا مؤمنين بدانن
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 اند، فريفته نشوند و عجب نياورند.كه انجام داده

با  يافتند وعارفين حقيقي اين نور الهي را بدون انگيزه سود و زيان در درون خود در

 ون احرار خدای خويش عهد و پيمان بستند و در حّد اعلٰي به عهد الهي وفادار شدند. آنا

ه ب. مرحبا ه آنچه را رنگ الهي نداشت در سفرة رنگين گذاشتند و گذشتندآزادگاني هستند ك

جمال  اين مردان الهي كه چگونه با خدای خويش معامله كردند، جان خود را فروختند و

 ای كردند.الهي را خريدند و با خدا چه نيكو معامله

نسان بدون تالش و اكتساب، يكي از موضوعات دين فطرت، ارث است كه ا

و  صاحب مال و ثروتي گردد. ارث بر دو گونه است: ارث ظاهری و ماّدی، ارث باطني

 معنوی. در قبال قسم اخير، ارث ظاهری چندان هم ارزشمند نيست.

ت دوم و در ارث ظاهری تا َاَحدی از نزديكان و وارثين طبقة اول باشند، به طبقا

 لكن ارث بيكران معنوی مختص افراد خاصي نيست، هر سوم خويشاوندان سهمي نرسد.

 فردی قابليت و شايستگي او بيشتر، مراتب برخورداريش باالتر.

صفات  ميراث آسمانها و زمين از آن خداست و انسان كامل كه مظهر اتّم اسماء و

وصياء تعالي و وارث اوست. حضرات انبياء وارثين خدايند و حضرات ااوست، جانشين حق

 « َخليِل اللِ  ِاْبٰراهيمَ ا ٰواِرثَ َالس اٰلُم َعَلْيَك يٰ »ايشان، چنان كه در مقام زيارت آنان گوييم:  ثانوار

 .«َث َاميِراْلُمْؤِمنينَ َك ٰيا ٰوارِ ُم َعَليْ َالس الٰ »يا  «َالس اٰلُم َعَلْيَك ٰيا ٰواِرَث ُمَحم ٍد َحبيِب الِل»يا 

بوده  ش بيهودهيا به اين دنيا نيامده يا آمدن و رفتناگر از كسي اثری باقي نماند، گو

 ست. حضرتااست. از اينرو در معارف عاليه الهيه توصيه بر به جا گذاردن باقيات صالحات 

گار د به يادفرموده: باالترين ميراث برای انسان، اوالد صالحي است كه از خو )ص(رسول اكرم

ك از كه هر يگذارد. توفيق باقي گذاردن چنين ميراث الهي، سعادت و نعمت عظمايي است

 اند. چنان كهحضرات انبياء و اوصياء و اولياء از پيشگاه خالق رحمان خواستار آن شده

َب َواْجَعْلُه آِل َيْعُقو ِرُث ِمنْ َهْب لي ِمْن َلُدْنَك َوِلّيًا َيِرُثني َو َيفَ »كند: حضرت زكرّيا عرض مي

ن و آل مرثي برای الهي از نزد خود مرا فرزندی ببخش كه ولّي امر دين تو و وا «َربِّ َرِضّيًا

 يعقوب باشد، و الهي او را پسنديده بگردان.

ای از ناحيه حق برای هر مرحلهنمايند، در طي انسانهايي كه مراحل حق را طي مي

شود. اعطاء اين مناصب به هر كسي به نسبت پاكي قلب اوست، تا آنان منصب الهي عطا مي
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ای رسد كه در رديف حضرات انبياء و اوصياء قرار گيرد و ورثه آنان سرانجام به پايه

قام عارفان الهي و حكمای ؛ اين شخصيتهای واالم«اْلَاْنِبٰياءِ ةُ َاْلُعَلٰماُء َوَرَثـ»محسوب شود 

 برند.واقعي هستند كه از علوم و معارف، تقوی و تزكيه، عبادات و طاعات آنان بهره مي

ايشان را علما و تحّقق حكمت يا به نظر و استدالل است كه شيوة اهل نظر است و 

ه كحكما خوانند و يا به تصفيه و استكمال است كه شيوة اهل فقر است. همان فقری 

هر  وانند. گرچهايشان را عرفا و اولياء خكه  «َاْلَفْقُر َفْخری»فرمود:  )ص(رسول اكرم حضرت

وهبت مانيه به ثنهايت است. طايفه دو طايفه حكمايند لكن فاصله مابين طايفه اول و ثانيه، بي

مند بهره «اُه ِمْن َلُدنّٰ َو َعل ْمٰنا»خانة خدای تبارك و تعالي فائز به درجه كمال شدند و از مكتب

ن است كه نگاه ترند، ايايشانند كه به وراثت انبياء كه صفوت خاليقند، اقرب و اوليٰ گشتند، 

 ايشان عبادت است.كردن به سيمای آنان و حتي نگاه به در خانه 

ست. در اهمچنان كه برای هر وارثي متاعي است، وارث حضرات انبياء را نيز متاعي 

ر وحي معتبب ظاهری است اّما در علم الوراثه، پيوند و رابطه روراثت ظاهری، پيوند و نس

اعلٰي  است نه اكتساب و ضوابط فكری. تحّقق حقيقي اين مقام، به آن است كه از ناحيه

ندان ي كه فرزمتاعي به او رسد وِاّلا وارث واقعي انبياء نيست. عارفان الهي و علمای ربان

 كمت لدّني آنان برخوردارند.اند، يقينًا از متاع علم و حروحي نبي

 وها اند، نوشتهجانشينان راستين انبياء و اوصياء آنانند كه به مقام شهود رسيده

 و مردان كالمشان آثار و عالئم و تجّلي علم شهودی آنان است. علم شهودی حضرات اولياء

ت، گنجد، علمي است كه در صحيفة اول اسالهي در كاغذ و كتاب و كتيبه و پوست نمي

در لوح دل  «ِايٰمانَ َكَتَب في ُقُلوِبِهُم الْ »زند و نغمة علمي است كه راقم الهي در آن رقم مي

 نگارد.ايشان مي

بسي جای فخر و مباهات است بر آنها كه خدای تبارك و تعالي چنين منصبي 

 ادر شود.فرموده كه در رديف حضرات انبياء قرار گيرند و حكم ارشاد برای آنان ص كرامت

روح  چنين شخصيتهايي سزاوار ارشاد و تعليم و تربيت الهي مردمند. آنان صاحبان آن

وی پرتو بخشي وجودشان، بر همه قلوب نيز مانند آفتاب معناند كه عالوه بر روشنيالهي

 گشتند و رفاني كه به واسطه اين روح الهي بر نفس خود غالبافكن است. طوبٰي به حال عا

ه حّد بمطيع و منقاد محض فرمان خدای تبارك و تعالي شدند، مراتب معنوی روح خود را 

ل اعلٰي رساندند و عاقبت خود را به آغوش شاهد ازلي رسانده، از شراب طهور وصا

 سرمست گشتند.
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 دن رهاييتمام معني خود را از عقيم مان مردان الهي، معلمين راستين هستند كه به

ی اهرًا دارااند. چه عقيم واقعي كسي است كه از خود آثار خير باقي نگذارد، ولو ظبخشيده

ا چنين روراند تفرزندان بسيار باشد. معلم الهي كه نفوس را احيا نموده و فرزندان روحاني بپ

لين به آثارش كه از مراتب پاداش عام مند است بدون اينآثاری از او باقي است، از آن بهره

بدون  كاسته شود. چنان كه سيرت پليد معلم غير الهي سبب انحطاط دركات ظلماني است،

آن سالكيني  اين كه از مراتب كيفر عاملين به آثارش كاسته گردد. اوالد صالح عالم رباني،

 اويند. و ميراث الهياينان يادگار يابند، هستند كه درتحت تعاليم الهيه او هدايت مي

ْم َِ َابيكُ ةِمل ـ»سفراء عظام الهي پدران روحاني جوامع بشری و امت اسالمي هستند 

ت ت و از جهپيامبر عظيم الشأن اسالم از جهت فاعلّيت، پدر روحاني موجودا «.ِاْبٰراهيمَ 

 آن ربارةقابليت فيوضات كه جنبه نفسّيه است، مادر عالم امكان است. چنان كه بزرگان د

ايمان، برادران معنوی  اهل و «ِلي ِتهِ ِن ِبٰقابِ َاُبو اْلَاْكٰواِن ِبٰفاِعلي ِتِه َو ُامُّ اْلِاْمٰكا»اند: حضرت فرموده

اشارت  در معنا هم هستند. بنابراين توصيه اكيد قرآن بر صلة ارحام، عالوه بر معنای ظاهر آن

درگاه حق كه رمز نجات و  است بر حفظ ارتباط قلبي و وحدت الهي با محبوبين

 سعادتمندی است.

ه امر بيكي از ابواب احكام شرعّيه، باب قسم است. سوگند به امر مشروع جايز و 

باشد. واجب غيرمشروع در رديف محّرمات است. عمل به سوگند مشروع جزو واجبات مي

 كش، سبب نقمت و عقاب باشد.آن است كه فعل آن موجب حصول نعمت و ثواب و تر

تي از عمل به سوگند مشروع بايد شامل همة مراتب آن گردد. اگر به جزئي يا قسم

نجام دهد، ای از مراتب امر را اآن عمل شود، در پيشگاه الهي مسؤول است. اگر كسي پاره

آن  مراتبام تواند مابقي را بعدًا به انجام رساند و در برخي ديگر تا تمبرخي موارد ميدر

يست. كند و حكم الهي در همة موارد آن يكسان نيكجا انجام نيابد، سلب مسؤوليت نمي

 عكس مسائل فوق در قسم به ترك عملي نيز صادق است.

ای است. هرگاه فردی به سوگند مشروع خود عمل نكند، كفاره آن آزاد كردن بنده

بر  ارفين طريق حق، عالوهاين احكام برای امور ظاهريه صادق است، ولي سالكين و ع

 شوند.ظواهر احكام به معاني و احكام معنوی آنها نيز عالم و عامل مي

ای نيست، مسّلمًا جهتي از علل و حكم اين كفاره، در زمان حاضر كه ظاهرًا بنده
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آزاد نمودن بندگاني است كه از جهات مختلف روحي و جسمي تحت ستم هستند؛ بر افراد 

 است كه آنان را از اسارت نجات دهند.غني و واجد شرايط 

باشد.  سوگند ياد كننده بايد عاقل، بالغ، صاحب قصد و در حال هشياری و اعتدال

ر پس سوگند اجباری يا در حال عصبانيت را اعتباری نيست، همچنين است اگر در اث

باری  اعترعًاای عقل او موقتًا زايل گردد. سوگند به انجام امور حرام و مكروه نيز شعارضه

 ندارد. سوگند به ترك عملي در صورتي مشروع و معتبر است كه در رديف واجبات و

 كنند كه صلة ارحام نكنند!مستحبات نباشد، هرچند برخي افراد سوگند ياد مي

 مباح امری است كه فعل و تركش مساوی باشد. سوگند به انجام عمل مباح در

شود. دد كه از آن ضرری متوجه جامعه نميصورتي جايز است كه پس از بررسي مسلم گر

اگر شرايط  سوگند وقتي معتبر است كه به ذات اقدس الهي و يا به اسمي از اسماء او باشد.

شخص  عمل به سوگند فراهم نباشد، بايد منتظر جمع شرايط گردد. سوگند در مواردی كه

 ابد.يجاهل به مشكالت امر و يا ناآگاه به عواقب آن باشد، تحّقق نمي

ر دصيغة سوگند بايد به لسان ظاهر جاری شود و قسم در قلب، صحيح نيست لكن 

 باطن، سوگندی وجود دارد كه ماورای سوگندهای ديگر و احكام آنها است.

ند در سالكين طريق حق را با درگاه الهي و محبوبين او عهد و سوگندی است. سوگ

حصول يهيه، وصول اين منصب علّيه باين مقام، كمال اتصال دل است به نور مطلقيه الو

ست اای پذير نيست. پس علت تحّقق چنين سوگندی، بازگشت حقيقيهتوبه نصوحيه امكان

است در  ع كاينات، و عروج دل است به موطن اصليه، و اشراقات عشق ازلّيهبِدبه سوی ُم

پيوسته و  «وحيرُ » به «ِمْن ُروحي»و  «َاْمری»به  «ِمْن َاْمری»وجود. در اين مقام است كه 

 گردد.حقيقت جوهرة معنای بطن غايي آن دو آيه شريفه، در دل متجّلي مي

 مخزون و ای است كه در گنجينة غيبي الريبي مضبوط واين سوگند ُدّر مكنونه الهيه

مات ظل «ُاْنِزَل ْغ ٰماَبلِّ »الل تحّقق يابد، نور ه در سالكين اليمحفوظ است. وقتي كه انابة واليتّي

 را مهدوم و معدوم نمايد. «َو ِاْن َلْم َتْفَعلْ »

اميد است كه هرچه زودتر آن انابة نصوحَيه در دل سالكين طريق حق به مقام تحّقق 

درآيد و نور آن به نور واليتّيه و نبوّيه در سير نزولي بپيوندد، سپس اين انوار در سير 

تعالي آن صورت است كه از ناحيه حق صعودی در نور مطلقّيه و محضّيه فاني گردد، در

ای ملكوتيان! عرش معّلٰي را بياراييد و چون از انجام اين امر مقدس خطاب رسد كه: َاال 

فراغت حاصل شد، به استقبال آن انوار قدسيه بشتابيد و در كمال اعزاز و اكرام تا اين بزمگه 
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ار قدسيه كيست؟ آن نور نبوّيه و يا نور ساالر اين انودانيد كه قافلهراز بدرقه نماييد. آيا مي

يا نور يگانه محبوب الهي است كه در سير نزولي، آن انوار قدسيه را مجذوب  )ص(محمدی

 نمايد.خويشتن مي

ار ر كوی ديای كّروبيان و قدسيان عالم اعلٰي! اين انوار قدسّيه الهيه كه عازم سف

رهايي  «دٌ اَقُه َاحَ َو اٰل ُيوِثُق َوثٰ »اسارت عشقند، از خّطه عالم ناسوتي درگذشته و از قيد و 

حله اين در آخرين مر ده، اكنونرا پيمو ةُ«َاي ُتَها الن ْفُس اْلُمْطَمِئن ـٰيا»جسته و مراحل و منازل 

لهيه سوگند ا اند. وصول اين مقام علّيه به جهت اتصال قلوب زكيه و تعهد وديار قرار گرفته

 به كمال رسد.

ياری ايد، ديگر شما را اختديار عشق! مقامي كه در آن مستقر گشته ای مسافرين

ن كه مود. چنانيست، ِمْن بعد، نيروی جاذبة الوهيت، آن انوار الهيه را مجذوب خود خواهد ن

شده،  «دیُخلي في ِعٰباَفادْ »الم عوارد  ةً«َمْرِضي ـةً ِاْرِجِعي ِالٰي َربِِّك ٰراِضي ـ»بعد از طي مراحل 

زلي است، اكه مشاهدة كمال و جمال و جالل محبوب  «َواْدُخلي َجن تي»زشراب طهور سپس ا

ور در سرمست شده و به وصال نائل آييد. چه سعادتي و چه جّنتي باالتر از اين كه حض

 محضر حق، نصيب دل گردد.

سائل و ولي از مدر برخي محافل چه بسا سالها افراد به تعاليم علمي نايل شوند، 

قايق داحكام الهي چنان كه شايد و بايد برخوردار نگردند، در حالي كه همه ظرايف و 

 زندگي در متن آنها نهفته است و شرع الهي درمان تمام دردهاست.

ه مسائل و احكام نذر هم مثل احكام قسم است. اگر حاجت شرعي كسي با نذر ب

 ي مسؤوليتبر او انجام آن وگرنه در پيشگاه الهانجام امر خيری برآورده شود، واجب است 

 بزرگي دارد. چه ترك نذر، ترك واجب است و از زمرة گناهان كبيره.

حاظ معاصي را اثراتي است كه اگر آثار سوء آن ماّدی و جسمي هم نباشد، از ل

اند: آثار معصيت فوری است، لكن نتيجه روحي ومعنوی حتمي است. بزرگان فرموده

عمت گردد. از دست رفتن ناگهاني نتب آن دفعتًا و يا به تدريج آشكار ميبرحسب مرا

ای از مراتب شود كه چه بسا پارهمحسوس است ولي در حالت تدريجي، با تفكر معلوم مي

 كلي بعضي نعم از دست رفته باشد.

از شرايط نذركننده، مكّلف و عاقل بودن اوست. البته عقل و تكليف درباره عموم 
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ه نوعي صادق است و برای عارفان معنای ديگری دارد. نذر بايد از روی قصد و افراد ب

 اختيار صورت گيرد و در رديف محّرمات و مكروهات نباشد.

تشخيص واجب و مستحب و حرام و مكروه خود بابي از معرفت است، ولي 

در  ریمتأسفانه اكثريت را توان تشخيص درست و دقيق مصاديق آن نيست. نذر به ترك ام

صورتي صحيح است كه آن امر واجب و مستحب نباشد. نذر به انجام واجبات و ترك 

ست و امحّرمات مقبول نيست، زيرا نماز و روزه يا ساير واجبات جزو ديون هر مسلمان 

ز نيست، ترك محّرمات از جلمة فرايض. نذر به اجتناب از امور مكروهه برای عارفان جاي

 د.هرچند برای ديگران روا باش

س صحيح نيست مگر اين كه شرط نمايد كه به محض فراهم شدن فِلنذر ُم

ه لحاظ صرفًا ب فالس از تمام جهات است نهامكانات، آن را انجام دهد. در اين مقام، مراد، ِا

 رد.امكانات مادی؛ مثال فردی كه فاقد مراتب عقل ظاهری است، نذر او اعتباری ندا

مه جوانب آن و از جمله محل و مورد آن در نذر دقت بسيار الزم است كه ه

 مشروع باشد، چه اجابت نذر دليل محكم و متقن بر حقانيت محل و مورد آن نيست.

عيت ِاّلا قطودر نذر بايد صيغه به زبان ظاهر جاری گردد ولو به زبان غير عربي باشد 

گذرد بدون مي نيابد. اين حكم مربوط به عموم افراد است كه مطالب بسياری از زبان قلبشان

ت، ن قلب اساين كه تعهدی در قبال آن احساس كنند. اّما عهد و نذر عارفان در اصل به زبا

د وگند و عهمسؤوليت و وظايفي باالتر است. لذا همين كه عارفي به زبان دل، س كه آنان را

 و نذر را جاری نمود، كافي است.

حاديث او در اخبار و  الي،در واقع نذر پيوندی است قلبي با خداوند تبارك و تع

 ، نذر اوبرای صاحبان نذر، فضيلت بزرگي بيان شده است. هرچه مقام معنوی انسان باالتر

 مقبولتر و محبوبيتش در پيشگاه الهي بيشتر.

 ق العادهآيند كه از سيمای فوای در حالتي مياند كه روز محشر عّدهبزرگان فرموده

موز ری است از به عطرهای بهشتي معّطرند. زيبايي آنان رمزنمايد و زيبای آنان نور تأللؤ مي

ت اينان از حضرا كنندای تصور ميزيبايي مطلقيه خداوند تبارك و تعالي، تا آنجا كه عده

رسد كه اسخ ميپآيند كه كداميك از حضرات انبياءاند؟ انبياء هستند. لذا در مقام سؤال بر مي

 اند.ابت نذر، تعجيل در اداء آن كردهاينان مؤمناني هستند كه پس از اج

نذر عارفان در حقيقت، علم و حكمت است. عارفان الهي موقعي كه به خدا سوگند 

كنند، آنان موفق به توبة نصوح شده، ياد مي كنند كه در امری ثابت قدم بمانند، به آن وفا مي
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 زايرين حقيقي آنانند.دارای نور الهي و عطر بهشتي هستند. عارفان، عاشق محبوبين الهي و 

وت نذر عارفان پس از تحّقق يافتن نيازی است در دل. در حقيقت اين نياز دع

مند عارف است از جانب معروف و اين پيام، علتي است اخّص برای كمال توجه دل نياز

در  درمانها كند كه همه نيازها و دردها ونياز مطلق. در اين مقام عارف مشاهده ميبسوی بي

 رحمت نامتناهي خالق مّنان متوّقفند. بارگاه

و  نگرد و به ياد عهدهر دمي كه عارف به درمان درد خويش در بارگاه قدس مي

ز اعمتي است اين نياز و درد نيز نيابد كه افتد، درميپيمان خود در نذر با معروف خويش مي

 نعمتهای عظمای الهي.

ياز نی زيبای و باغبان ازلي در گلها نياز مطلقبه به! چه نيكو گلشني كه انوار آن بي

 وداند كه خالق نياز و درد اوست، و تربيت گر است. عارف به خوبي ميو درد جلوه

ت. در پرورش اين گلهای زيبا و به ثمر رسيدن شجرة طّيبه نياز و درد نيز هم از اوس

 نمايد.اينجاست كه عارف به انجام نذر و امر رحماني خود قيام مي

ي است ام نذر پس از اجابت نياز و درمان درد، خود نوعي از تشكرات قلبآری انج

گردد كه كه بدين طريق عارف به معبود خود سپاسگزار شده، به اين راز خدايي واقف مي

 نياز و درد نيز در مرتبة خود يكي از گلهای زيبای روضة دل است.

 

ق ي و حقايبه رمز يا سربسته سخن گويند، معان بزرگان دين به تبع وحي الهي غالبًا

نار كرا چنان در كسوت الفاظ و قوالب محسوسات و صور تمثيالت آورند كه هيچ كس از 

 دد.بهره برنخيزد و به مراتب معرفت خويش از آن برخوردار گرسفرة علوم ومعارف بي

عاليم تقهي و يكي از ابواب معارف الهي كه به زيباترين وجهي در قرآن و احكام ف

رع پيشوايان الهي بدان توجه شده، كشاورزی است، كه افهام و عقول را از كشت و ز

سانها محسوس و آداب زراعت و انواع زمينها و آفات، متوجه به مزرعة قلوب و باطن ان

 نمايد.مي

 ةُْزَرَعـمَ َالدُّْنٰيا » هر كسي زارع و مزرعه و بذر خويش استاند: بزرگان فرموده

 شود. بدني رادر نشأت ديگر هر كسي به صورت علم و عمل خويش برانگيخته مي. ةِ«آِخَرالْ 

اند ي ساختهبرد، بدني است كه خود ساخته، آن را تخمهايكه انسان با خود به سرای ديگر مي

 كه در مزرع دل كاشته است.
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ه انواع بسرزمين دلها را در مقابل بارش وحي و ارشاد الهي، تشبيه  )ص(پيامبر خدا

دارند و گياه اند، آب را در خود نگه ميزمينها فرموده: برخي از زمينها پاك و آماده

ی زمين رويانند. برخي مانند سنگستان، سخت و سفتند، آب در آنها نفوذ نكرده در رومي

كنند. بعضي بياری كشتزار خود از آن استفاده ميشود و مردم برای آشاميدن و آجمع مي

 رويانند.دارند و نه گياه ميزمينها كوير و شنزارند كه نه آب را روی خود نگه مي

ه بنهالها  اگر كشاورز و باغباني دستورالعملهای پرورش نباتات را در متن كشتزار و

م و رفت. همچنين علوها در مسير استكمال قرار نخواهد گكار نبندد، آن كشت و نهال

 ي، آنگاهمعارف حقه بايد در متن اجتماع و حقيقت وجود ما پياده شود نه در حاشيه زندگ

 .«ِان  ٰهَذا اْلُقٰراَن َيْهدی ِلل تي ِهَي َاْقَوُم»است 

ا ُتْم مٰ َاَفَرأيْ »خدای تبارك و تعالي در قرآن مجيد خود را زارع معرفي فرموده: 

اند كه مزرعة جان خود را فرموده اينرو بزرگاناز . « َتْزَرُعوَنُه َاْم َنْحُن الزّٰاِرُعونَ َتْحُرُثوَن َءَاْنُتمْ 

 ِللر ُسوِل ِاٰذا ُبواِ لِل وَ وا اْسَتجيَايَُّها ال ذيَن آَمنُ ٰيا »فرمايد: به زارع آن بسپاريد. خداوند متعال مي

ر كرده، روح ب ما را احياشندايي را لبيك گوييد كه  ايمان بياييدای اهل « َدٰعاُكْم ِلٰما ُيْحييُكمْ 

 جره طوبٰيدمد، بياييد به سوی منطقي كه شما را زنده نموده، نهال وجود شما را ششما مي

از  وكند. چنان از حقايق برخوردار شويد كه هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده مي

 ينيد.برا آالم  در قبال آن، لذايذ مألوفنكرده، از لذايذ چنان متمّتع گرديدكه هيچ دلي خطور

الهي  مقصود سالك از طي همة مراحل و منازل حق، نيل به مقامات واالی محبوبين

مه و ته نه كلاست تا به توفيق الهي در زمرة آن كلمات پاك و اشجار طيبه به شمار آيد. الب

َر َاَلْم تَ »فرمايد: ميجمله ادبي و دستوری، بلكه آن كلمه مقدسي كه خدای تبارك و تعالي 

 اين. «ُعٰها ِفي الس ٰماءِ اِبٌت َو َفْرْصُلٰها ثٰ اَ ةٍ َطيَِّبـةٍ َكَشَجرَ ةً َطيَِّبـةً َكْيَف َضَرَب الُل َمَثاًل َكِلَمـ

در  كلمه آن نور الهي است كه تمام جمالت علمي و حكمي و جوهر و چكيدة تمام علوم

 گردد.ميآن نهفته و همه دانشها از آن منشعب 

د بذرهايي است كه در دل سالكين و رسد ماننعلم صرف كه از استاد الهي مي

شود. آنان كه حقايق را از كالم و تأليفات و تصنيفات بزرگان اخذ متعّلمين كاشته مي

كنند، بايد آنها را در مزرع دل خويش رشد و نمو دهند. همانگونه كه بذرها به آفتاب و مي

ديگر نيازمندند تا رشد كنند، اين بذرها هم همان نيازها را دارند لكن  گرما و آب و عوامل

گرما و آفتاب و آب و مواد قابل تغذيه آنها ماوراء عوامل مذكور ماّديند. اگر اين مراقبت و 

های گندم بر روی هم سودی اندوزی همانند انباشتن دانهرسيدگي صورت نگيرد، چنان علم
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 عدادهای خود او شود و نه موجب ارشاد و نجات ديگران.ندهد؛ نه سبب شكوفايي است

س خوشا به حال عارفي كه در اثر ارشاد استاد الهي و به سبب مجاهدت با نف

َلٰها تي ُاكُ ُتؤْ »باالخص موت ارادی، خويشتن را به عالم آن كلمات و اشجار طيبه برساند كه 

ِبِاْذِن »اينجا مند گرداند. در خويشتن، همه را بهرهتا از ثمراتش عالوه بر  «ُكل  حيٍن ِبِاْذِن َربِّٰها

ست، اي مستهلك اشاره به مقامي است كه اراده و خواست عارف در اراده و مشّيت اله «َربِّٰها

َو َمَثُل »اند يثهبه زبان حق گويد وبه ديده حق نگرد. اّما آنان كه در رديف كلمات و اشجار خب

، مسّلمًا از اغذيه «ِمْن َقٰرارٍ  ِض ٰما َلٰهااْجُتث ْت ِمْن َفْوِق اْلَارْ ةٍ َخبيَثـٍ ةَكَشَجرَ ةٍ َخبيَثـةٍ َكِلَمـ

 الهي تغذيه ننموده و لذا دارای ريشه نيستند تا آرام و قرار گيرند.

ير است لوح دل و سرزمين قلب متعّلمين و جوانان به منزله سرزمينهای موات و با

ي روی ست تا چه بذری افشانده شود! اگر بذرافشانكه برای هرگونه كشت و زرع مساعد ا

، آن ای كه از اين زمين قلب حاصل گرددمنطق حسي يا تخّيل و هوی و هوس باشد، شجره

كن اگر معلم ل «ْلَجحيمِ اَتْخُرُج في َاْصِل ةٌ ِان ٰها َشَجرَ »فرمايد: شجرة پليدی است كه قرآن مي

اكي از پقلي بذرافشاني نمايد، شجرة طّيب و در تطهير قلب خود بكوشد و از روی منطق ع

 .ةٍ«َطيَِّبـةٍ َكَشَجرَ »آيد آن بيرون مي

ای معلمين راستين همه اعمالشان به رضای حق است، زيرا مردان الهي هرگز رض

و چه  دهند چه جزئي باشد و چه كّلي، چه در مقام شرطمردم را در كار خود دخالت نمي

 ولب توجه . آنان واقفند كه انجام كاری يا ترك آن برای جدر مقام امور اثباتي يا سلبي

 اند.رضای مخلوق، ريا است، لذا از هر شيد و زرقي بيرون آمده

ود وظيفة خ معلمين و مربيان بايد بدانند كه تنها با تعليم ظواهر علوم و الفاظ به

ور ساختن ريشهاند، بلكه ضمن تعليم علوم و آداب و رسوم، وظيفه اصلي آنان عمل نكرده

 وجود قي در دل جوانان است. زيرا تخم فضايل در دل هر كسي ذاتًاهای فضايل اخالنهال

ه آورده دارد، اين يك وديعه رباني است كه روح انساني و آن عروس آسماني با خود همرا

سنگها و  است. وظيفه مرّبي است كه راه را برای نشو و نمای اين تخمهای الهي باز كند،

ند، تا كآبياری  ای رذايل را از كنار آنها دفع نمايد و به آب تعاليم عاليه و نور معرفتخاره

قيقت حاين وديعه آسماني از زير خاك نفس بيرون آمده و خود را به هوای روشن و نور 

اها و به دن استعدرسانيده سرسبز و شاداب گردند. مربي بايد به وسيله تعاليم عاليه و بيدار كر

م أثير عالوش آوردن آنها و لطيفتر كردن رقايق انساني، روح او را از نفوذ و تجوش و خر

 مادی و امور شهواني محفوظ دارد.
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نان آطلبي نيست، اند، فعاليت آنها جز فعاليت ماّدی و مقاماّما كساني كه فاقد تزكيه

ذی بايد حق تعليم و تربيت ندارند، زيرا تعليمات آنان غذای جان نيست. بين غذا و مغت

مقامات  سنخيت باشد، غذای بدن، مادی و از جنس اوست اّما با سير شدن بدن و رسيدن به

م و شود. همچنان كه اگر بدن گرسنه باشد با تحصيل علوظاهری دنيا، جان تقويت نمي

طلبد، خواهد، جان لقاءالل ميگردد. جان، علوم و معارف و كماالت ميمعارف سير نمي

ت گويد دوست ما را بس و جّن، ولي معشوق آنان معلوم است. جان ميمعشوق او خداست

اند، ها طي كردهو فردوس شما را. جامعه بايد تحت تعاليم عاليه افرادی قرار بگيرد كه وادی

 رد.ارعون سپاند، آری مزرعه جان خود را بايد به زها پشت سر گذاردهمنازل پيموده و گردنه

زنند، كنند، جانها را شخم ميهستند كه دلها را شيار ميمردان الهي كشاورزاني 

د افشانند، نهال وجودهند و بذرهای علوم و معارف در مزرعة جانها مينفوس را آمادگي مي

 رسانند كه شجرة طوبٰي شود.انسانها را به جايي مي

بدون  ولي انداختند،« َاَلْسُت ِبَربُِّكمْ »گرچه ابتدا تخم عشق در زمين دلها به خطاب 

هند تربيت آن تخم، انسان به سعادت نرسد زيرا مملكت جاوداني عشق به هر سلطان ند

 ا در راهرصفتاني كه عمر خود دست تمّنای هركسي به دامن كبريای اين دولت نرسد. بهيمهو

ند، از هوی و هوس سپری نمودند و به نقد وقت راضي شده از فرمان بزرگان اطاعت ننمود

 ردان الهي و شرف مقامات مقّربان محروم ماندند.ذوق مشارب م

اند: اصحاب يمين، اصحاب شمال و در قبال پرورش اين تخم، مردم سه گونه

 سابقون.

ايشان آمد، اصحاب يمين كساني هستند كه چون تخم روحانيت بر زمين قالب 

نقصان  فتاگرچه پرورش آن به كمال نرسيد ولي در صفات بشريت بند نشد، اگر افزايش نيا

 توقف.ايشان اهل نجاتند و به مقام روحاني خود رسند بيهم نپذيرفت. 

لي كاهل شمال كساني هستند كه بر تخم روحانيت ضرر كردند، اگرچه تخم را به 

عاصي مضايع ننمودند، ولي به سبب معامله صفات بشری، خللي در آن به وجود آمد. چون 

به مقام  وزاند تابه دوزخ برند تا كّل آاليش آنها را بس ايشان غالب بر طاعتشان است، آنان را

 روحاني خود رسند با نقصاني.

سابقون كساني هستند كه تخم روحانيت را پرورش دادند و به كمال مرتبت خود 

را اند: صنف اول كساني هستند كه از ابتدا تا انتها خويشتن ايشان نيز بر دو صنفرسانيدند. 

ِان  »نكردند، در پرورش تخم روحانيت كوشيدند و به كمال رسيدند  به آفات معاصي ملّوث



اسالمی  شريعت و طريقت در فقه                                                                       123  
 

صنف دوم كساني هستند كه اگرچه ابتدا بر مراد نفس خويش . «ال ذيَن َسَبَقْت َلُهْم ِمن ا اْلُحْسنيٰ 

قدم برداشتند اّما به عنايت ازلي سر از مراتع بهيمي و مراتب حيواني بگردانيده در پرورش و 

ايشان از اين جهت وحانيت كوشيدند و به كمال رسيدند و نام سابق برای تربيت تخم ر

 اند.است كه بر اصحاب شمال و يمين سبقت گرفته

ت اصحاب يمين متابعت عقل كردند و اصحاب شمال متابعت هوی و سابقون متابع

 .ه معشوقعشق. عقل عاقل را به معقول رساند و هوٰی هاوی را به هاويه و عشق عاشق را ب

های اين موفقيت مرهون استفاضه از بزرگان است. عارفان واصل كه از سرچشمه

مرتع  اند، كالم آنانناب الهي تغذيه كرده و در زمرة كلمات پاك و اشجار طّيبه قرار گرفته

نان از آپرور طالبان حقايق است. كالم سرسبز غزاالن معاني و وزشگاه نسيم الهي و روح

 شود.ايشان نشأت گرفته و بر زبان و قلمشان جاری ميف انعطاف جان و روح لطي

ه گل و بآری دم رحماني عشق مردان الهي است كه آفرينش را بهارافشان گردانيد و 

شكوفه نشانيد. صبح ازل از شرق عشق چهره نمود و بساط ظلمات عدم را برچيد، 

 انداز شد.حيات و هستي در آفرينش طنينغوغاي

نيز  تدال سال است و آغاز رويش و سرسبزی طبيعت، مؤمن راهمچنان كه بهار، اع

گری بهاری است باطني. اين دو بهار را دو خورشيد است: يكي خورشيد جمال فلكي، دي

آن  ان تابد.كي، آن يكي بر اجزاء زمين تابد و اين ديگری بر اسرار عاشقَلخورشيد جمال َم

 . گل چونر دل تابد و دل افروخته گرددشكفد، اين خورشيد بل تابد و گل ميخورشيد بر ُگ

 شكفته شد، بلبل عاشق اوست. دل كه افروخته گرديد، خدا عاشق اوست. گل در آخر

ِن اٰل ْلُمْؤمِ َقْلُب ا»ماند پايان موالی ازلي محفوظ ميريزد لكن اين دل در كنف الطاف بيمي

 .«َيُموُت َاَبدًا

و  مقامي كه عابد و معبود يك، ساجدخوشا به حال كسي كه به اين مقام رسد، 

 ُمريَد الٰ »رسم  ستخبار، نه حّد و نهمسجود يك. ديگر نه مريد است و نه مراد، نه خبر و نه ِا

 .«ُكل  ُهَو ُكٌل بِ  ْسَم وَ َو اٰل ُمٰراَد َو اٰل َخَبَر َو اٰل ِاْسِتْخٰباَر َو اٰل َحد  َو اٰل رَ 
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ايمان ايمان به خداست. برای سالك طريق حق چيزی كه به منزلة زاد راحل است، 

شود، مراتب دنيوی و اخروی و ظاهری و باطني كه بر آن مترّتب ميبه خدا نسبت به آثار 

ت بر يك مختلف دارد.آثار دنيوی آن مربوط به اين عالم است ولي آثار اخروی، موقوف اس

 رابطة روحاني و اعتقاد قلبي.

ايمان ايمان سلوك نمايد و به مقصود رسد. ثبات تواند بدون ثبات بر سالك نمي

 بندد.نايمان مقارن نشود، طلب كمال صورت ول جزم، و تا اين جزم با عبارت است از حص

ه دقيق ايمان در هر كسي عبارت است از پيوستگي او به آفرينندة خود و با مالحظ

ر مزرعة دايمان تحرك و نمو بذرهای متنّوع حقيقت است كه دست باغبان ازلي متون الهي، 

به  نگي رشد وو مواظبت از اين بذرهای الهي و چگو، اّما آبياری و مراقبت دل انسان پاشيده

 ثمر رساندن آنها مربوط است به خود انسان.

 الل مطلقجبذرهای الهي در نهاد انسان، در اصل عبارتند از الل با اوصاف جمال و 

قل ي يعني عايجاد ارتباط با انسانها به واسطة عامل دروناش برجهان، واو و نظارت و سلطه

ايشان حضرات به وسيلة عامل بروني يعني حضرات انبياء و اوصياء و در غياب و وجدان و 

 اولياء و مردان الهي.

حضرات بر دامن است، بايد چنگ كه خواهان برقراری ارتباط با خدای خويشكسي

حق، بسيار  ايشان نمايد، وِاّلا ارتباط او باانبياء و اوصياء و بزرگان زند و استقبال از كالم 

های های جهالت به شيرينيافرادی را امور نفساني و تلخياقص و يا غيرممكن است. چنين ن

خود آيند،  كه اگر به پندارند در حاليميرا كامل رساند، آنان خويشتنكذايي و ساختگي مي
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های ايمان و كمال در اعماق اند! زيرا ريشهايمان و بدبختيابند كه چه ناقص و بيدرمي

ترين سطوح رواني آنان در انتظار روييدن است. رشد و نفوذ دارد و در عميق جانشان

 های معرفت و سعادت، با استقبال از كالم بزرگان است و بس.ثمردهي اين بذرها و ريشه

رده هايي هستند كه بذرهای حقيقت را در وجود خود آبياری كمردان الهي شخصيت

 وش شنواييكنند. اّما گراه و رسم آن را تشريح ميو به مرحلة رشد و كمال و ثمر رسانده 

ني مور نفسابايد كه تشريحات كالم آنان را بشنود كه طي اين مراحل، به واسطه اعراض از ا

 شود.و ماّدی و با علم و عمل و تقوی حاصل مي

و تعقل  بخشد كه آن باز شدن افق تفكراستقبال از كالم بزرگان عظمتي به طالب مي

ابود ن استقبال سبب تنگتر شدن دايرة نفسانّيت شده تمايالت شهواني را نچني اوست.

ايشان الم دهد تا همواره اعمال خويش را با كگرداند؛ علم حسابگری را به او تعليم ميمي

اعت از مطابقت داده و خود را مورد سنجش و محاسبه قرار دهد. بدينسان سالك توفيق اط

ند كي تبديل نفساني و صفات حيواني را به امور و صفات عقالن تواند اموربزرگان يافته، مي

 و از مباشرت به امور غيرالهي اجتناب ورزيده مراحل تكامل را سير نمايد.

ست ااز معاني كلمة اسالم، داخل شدن در آرامش  اسالم ديني است امنيت بخش و

ا بمنيت را المان واقعي بايد اين آرامش و مس چه از نظر دروني و چه در روابط با ديگران.

 شي او درمپذيرش و عمل به آئين مقدس اسالم بيابد تا هم در درون خود بيمناك نباشد كه 

 وزندگي بر خالف مسير آفرينش است، و هم ديگران در معاشرت با او احساس آرامش 

 امنيت از هر گونه ترس و خيانت كنند.

ظاهر  ايمان از وجود اومؤمن كسي است كه عالئم  ايمان باالتر است از اسالم و

ت. چنين ور نفساني اسايمان، صبر و بردباری و خويشتنداری در مقابل امشود. از عالئم 

در صدد  فردی مسّلمًا پرهيزكار بوده، هميشه قلبش از آاليش معاصي پاك و منّزه است و

كسب  در راه تحصيل حقايق و آيد. او به رضای حق شب و روزارتكاب به محّرمات برنمي

های تواند ظلمات معاصي و تيرگيكند، و در پرتو آن ميعلوم و معارف حقه كوشش مي

 مرگ را مشاهده كند.

خطاب الهي دائمًا از غيب متنّزل است و مؤمنين حقيقي آنانند كه اين خطاب الهي 

اختيار شما كه كالم حقه ای مردان الهي! اكنون نوبت شماست و فرصت در اند كه را دريافته
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بشنويد و از اين موقعيت استفاده نماييد؛ آنان نيز اين فرصت ممتاز الهي را غنيمت شمرده  را

 كنند.برداری ميو به حد كمال از آن بهره

ی عدل و ايمان و يقين و هشياری و آگاهي هستند. آنان دارامؤمنين حقيقي صاحبان 

دارند. آنان گه ميناني مبارزه كرده آن را از افراط و تفريط انصافند، بر عليه نفس و اميال نفس

 نمايند.كنند و سپس مردم را هم به اين جهاد مقدس دعوت ميابتدا با نفس خود جهاد مي

نهاده  مردان الهي كساني هستند كه آثاری از كماالت الهي در وجودشان به وديعه

هترين بكه همه ابعاد انساني او به  دانندشده است. آنان كمال سعادت را نصيب كسي مي

 وجه گسترده شده به تكامل رسد.

ون آثار بنابراين سالك حقيقي، خصوصًا صاحبدالن و عارفان را آثاری است، لذا بد

ونه و مدارك و مطالعه و تحقيق همه جانبه در كيفيت عوالم ظاهری و باطني او، هرگ

 قضاوتي سطحي است.

رف وصال، معّرف مراتب معنوی آنان است. از عاكالم عرفا و صاحبدالن و اهل 

زند. يواقعي كه در رديف صاحبدالن و اهل وصال است، مسّلمًا انحراف و معصيتي سر نم

شود ن ميارتكاب معصيت در اثر فقدان ادراك لذات واقعي است و انسان تا زماني مرتكب آ

اطني او حقيقت در ذائقة بايمان و كه از انحراف خود احساس لذتي نمايد. ولي اگر لذت 

 .گر شده حالوت آن بر ساير لذايذ فائق آيد، معصيت از وجود او رخت بربنددجلوه

. در در انسان كمال يافته، ادراك حقيقت و احساس لذت معنوی به حّد كمال است

شياء امقامي كه انسان زيبايي مطلق را درك نمايد، هرگز متمايل به زيبايي جزئي در 

 گردد.نمي

جمع د به از اقدام بايانجام هر امری بدون اجتماع شرايط آن، الهي نيست. لذا قبل

. يّسر استمشرايط پرداخت و اين مهم با تفكر و تدّبر و تأييد و تنفيذ شرع و عقل باطني 

خود را  هم عبارت ديگر،جمع شرايط پردازند و به عارفان حق در تمام امور با تدبير الهي به 

 تند از دورعايت آن توصيه نمايند. اين شرايط عبارواجد شرايط كنند و هم ديگران را به 

اين دو  صالح، كه نيل به سعادت ابدی منوط به آن است. بدون تحققايمان وعمل ركن مهم 

 كاهش آن،ركن، سايراوصاف و شرايط نه درافزايش مراتب كماليه انسان نقشي دارند ونه در

 ها را گرفته از مراتب محروميت از سعادت بكاهند.توانند جای ايننه ميو
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 ايمان كامل و عمل صالح يعني مجموعة حسن فاعلي و حسن فعلي. حسن فاعلي،

 الت.ايمان به معارف الهي است و حسن فعلي، عمل بر طبق وحي و رسداشتن روح پاك و 

اد وجودی ايمان و معرفت، همه ابعروی بنابراين شرط موفقيت اين است كه انسان الهي از 

اهم خود را بر اساس وحي و رسالت مطابقت دهد تا زمينه حصول كمال نهايي برايش فر

اشد و چه ايمان و عمل صالح معيار اصلي است، چه از مرد بگردد. در پيشگاه خالق متعال 

 .«ْرَفُعهُ اِلُح يَ ِاَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الط يُِّب َو اْلَعَمُل الصّٰ »از زن 

 به روح ٰي مدد فيضيتعالي از ملكوت اعلميان عالم اعلٰي و دل بنده راهي است: حق

ب، و رسد و از قلب به نفس، از نفس به صورت قالرساند. آن فيض از روح به قلب ميمي

ي كند، از نفس كدورتآيد. اگر عمل ظلماني باشد به نفس تأثير ميعملي مناسب آن پديد مي

ه گرد گردد، همچو هاله كرسد و از قلب غشاوتي بر روح كه حجاب راه روح ميه قلب ميب

 ماند.باز مي و به همان مقدار راه روح به عالم غيب بسته شده از مطالعة آن گيردماه را مي

كساني توان انتخاب طريق حق و طي مراحل آن را دارند كه از قدرت روحي 

و  راتب سيرتنها قدرت جسمي به كار نيايد. حركت انسان و م برخوردار باشند، در اين مسير

 سلوك او به سوی حق به نسبت مراتب قدرت روحي اوست.

وست. ايمان و عمل امقام و منزلت هر فردی در پيشگاه احديت به پايه معرفت و 

 فايده استايمان و معرفتي كه از آن عمل صالح به ظهور نرسد، در مرتبة مجاز بوده و بي

باشد، ميايمان با عمل است. كسي كه عامل نيست و يا عملش در مرحله كمال نزيرا تجّلي 

لي وشته باشد ايمان و كمال قدم ننهاده است. اگر كسي به طبيبي حاذق ايمان دااو در مرحله 

در مقابل نهي او با وجود حصول علم و اطالع از ضرر يك ماده غذايي، قادر به 

 حقيقتًا ست نهاش به آن طبيب مجازًا در مرحلة كمال اايمان و عقيدهخويشتنداری نباشد، 

ی هيز و تقوايمان باالتر، مراتب پرشد. هرچه ايمانش به عمل منتهي مي وِاّلا پرهيز كرده

 ايمان كامل را با تقوی و ورع، باطنًا وحقًا همرهي است. عاليتر است زيرا

دو نوع است، يكي در اقليت و ديگری در  ايماناند كه حّد كمال بزرگان فرموده

ايمان و يقين اكثريت. برای حضرات انبياء و اوصياء و واصلين، موت وسيله ارتقاء مراتب 

های ظاهری از قبال كند كه اگر اين پردهسوگند ياد مي )ع(نيست؛ چنان كه حضرت علي

 شود. ولي برای اكثريت مؤمنين، موت سبب افزايشايمانم افزوده نميام كنار رود، بر ديده

ايمانند، ايمان ضعيف يا فاقد ايمان آنان پس از مرگ است. حتي كساني كه در دار دنيا دارای 

رسند اّما قدرت حركت ايمان ميا، به يقين و هپس از مرگ به علت مكشوف شدن پرده
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ندارند زيرا قدرت روحي انسان ناشي از عمل الهي است و عالم عقبي، دار تكليف و عمل 

ايمان ولو به مراتب كمال رسد، قدرتي به وجود نياورد و نيست. در آنجا افزايش مراتب 

كه در نتيجه تعليم و  معلول عمل خالصانه اوست ،سودی ندهد. در آن سرا قدرت انسان

تعّلم، تزكيه نفس، رياضات و مجاهدات و عبادات و طاعات در دنيا اكتساب نموده است. از 

نظير اند كه حيات مقّدم بر ممات است، و هركسي بايد از فرصت بياينرو بزرگان فرموده

به گناه  مندی را بنمايد و هرگز مرگ خود را از درگاه الهي نخواهد، و ياعمر كمال بهره

 ای چون انتحار اقدام نكند.كبيره

: چنين فرموده )ص(ايمان و عمل صالح، حضرت رسول اكرمدر مورد پيوستگي ميان 

 َيْسَتقيُم الٰ  َيْسَتقيَم ِلٰساُنُه َو ْلُبُه َحّتيٰ َتقيُم قَ ايٰماُن َاَحِدُكْم َحّتٰي َيْسَتقيَم َقْلُبُه َو اٰلَيسْ اٰلَيْسَتقيُم »

به استقامت  ين كه قلبشاايمان هيچ يك از شما راست نشود تا « َحّتٰي َيْسَتقيَم َعَمُلهُ ِلٰساُنُه 

ين ردد تا ادرآيد، و قلبش راست نشود تا اين كه زبانش به راستي گرايد، و زبانش راست نگ

 كه عملش به راستي و استقامت گرايد.

ان الت است و آناعمال عارفان الهي و بزرگان جملگي منطبق بر اساس وحي و رس

و  خن گويندسنمايان ظاهرًا از اسالم كنند، ولي عالمبا عمل خود، حقيقت اسالم را ظاهر مي

ش اهر دلخوآثار عمل الهي در آنان مشاهده نشود. امروزه مسلمين عمومًا خويشتن را به ظو

ربخش ثم سازند، در حالي كه اين ظواهر مادام كه با عمل توأم نباشد، حركاتي الهي ومي

ان نخواهد بود. وقتي ديگران تفّوق خود را با تحقيقات علمي و تكنولوژی خويش نش

ان تر از آنخبری از باطن، ما خود را بردهند، آيا شايسته است كه با رعايت ظواهر و بيمي

های متبدانيم؟! اگر كتب و جرايد، همه پر از لعن و نفرين بر رژيمهای طاغوتي و حكو

ای را ال خانهسودی به اسالم نخواهد داشت؛ مانند اين كه دزدی شبانگاه امواستثمارگر شود، 

 خانه را تماشا كند!به سرقت برد و صبح با لب خندان، ناله وضّجه صاحب

ايماني خود،  ايمان است كه به مقتضای تعهدات الهي واينك بر مسلمانان و اهل 

قيقات ي بليغ به عمل آورند تا تحكمال توجه به خودكفايي و تحقيقات علمي نموده، سع

 علمي و اوضاع اجتماعي و اقتصادی ما در دست بيگانگان نباشد.

 در شرع مقدس اسالم امر است بر قبول كالم حكمتي ولو از لسان غيرمسلمان باشد.

ها به علت پيدايش منّيت متأسفانه در اكثريت افراد، تحصيل علوم و اطالعات در بعضي رشته

و خودخواهي، مانع از سير در افكار ديگران است. لذا عالوه بر محروميت خود، سّد بزرگي 

شوند. بدين جهت رهرو صادق بايد خودخواهي يابي هزاران فرد ديگر نيز ميدر برابر فيض
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اند دانشمنداني كه با كنار افكنده به تحصيل حقايق و طلب علم بپردازد. چه قليلو منّيت را 

 گردند.كنار زدن خودخواهي، عالوه برخود وسيله آشنايي عدة كثيری با برخي حقايق مي

اين كه  در انسان تا خودخواهي وجود دارد، محروميت معنوی در او ادامه دارد مگر

نوز هال عبادت، سچه بسا افرادی بعد از هفتاد سّد منّيت را از بين ببرد. باتفكر و تعقل اين 

ه كر حالي د اند از ظواهر قدم به بواطن گذارند و به وصال و سجود واقعي برسند،نتوانسته

ست. ادريغ آنان، تقويت روح و نيل به وصال هدف نهايي تمام سفرای الهي و زحمات بي

شود، ير مستبصری به محض مشاهدة آنها وادار به سجود مدر خلقت عالم آياتي است كه ه

ي تأسف االبد بر آن است. جای بسگاه از آن جدا نشده و اليآن سجود قلبي كه عارف هيچ

فلت خبر از حقايق در خواب غاست كه با وجود آتش سوزان حسرت و مغبونيت، انسان بي

 گذرانده است.بماند و درنيابد كه چسان سالها عمرش را به بيهودگي 

كم  انسان نادان و مستبد به مانند شخصي است كه به مرض كوری مبتال شود، كم

چنين رسد. هم نور چشم او ضعيف شده جهان را تيره و تار ببيند و سرانجام به نابينايي كامل

كم شته، كمعالم متكبر و خودخواه گرچه ظاهرًا علمي اخذ كرده ولي چون به باطن قدم نگذا

ْمٌي عُ ُصمٌّ ُبْكٌم »رسد معرفت و انجالء حقايق دورتر شده و عاقبت به كوری مطلق مياز نور 

 .«َفُهْم اٰلَيْرِجُعونَ 

ه بگردد، مانند شخصي كه چهرة حقايق در ديدة مؤمن آگاه هر لحظه روشنتر مي

شود ر قامي منجبيند ولي به مدرون مكان تاريكي وارد شود، ابتدا اشياء را چنان كه بايد نمي

 بيند.اشتباه و التباس چنان كه هست ميكه آنها را بي

 بصيرت و يقين! عيد حقيقي برایروزی است روز بيداری، روز رسيدن به عجب 

ينايان باست از ابصار، تقليد از بصيرت چون تخّيل است.مؤمن همان ساعت و روز بيداری 

آن گمان شادمان كند و به خيالي يكديگرنشان دهند، كور حاضر به چيزی اشاره كنند و به 

 واقع و به حد كمال نداند كه چيست. ولي به شود

ايقان رسد، خداوند وقتي سالك در نتيجه تفكر و حيرت از نشيب تقليد به فراز 

ايجاد كند كه بسان ديدة روشن به صور محسوسات، بينا به حقايق متعال نوری در قلب او 

ِان  النُّوَر »نمايد كه به اين نور اشاره مي )ص(حضرت رسول اكرممعلومات و معقوالت گردد. 

از آن بزرگوار سؤال شد كه عالمت آن چيست؟  «ِاٰذا َدَخَل ِفي اْلَقْلِب اْنَفَسَح َلُه َو اْنَشَرحَ 
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 «اُد ِلْلَمْوِت َقْبَل ُنُزوِلهِ ِالٰي ٰداِر اْلُخُلوِد َو اْلِاْسِتْعدٰ ةُ َالت ٰجافي َعْن ٰداِر اْلُغُروِر َو اْلِاٰناَبـ»فرمود: 

 جدايي از دنيای فريبنده و بازگشت به سرای جاويد و آمادگي برای مرگ قبل از نزول آن.

شدني اصلای با اشتغال به علم كالم و تعّلم ادّله متكلمان، يقين حهبه گمان عدّ 

هي خودخوابسا كه برای توحيد صدها دليل آورند ولي عاقبت در نتيجه منّيت و است، 

. وان رسيدآنان غافلند كه با اخذ داليل و علوم ظاهری، به حقيقت و يقين نت ملحد شوند!

د نرفتن در ته مقصوالب يقين، اّتساع و انشراح و بصيرتي است، اّما استدالل تنّبه و تفّنني است.

 مودهنپي تحصيل علم و اخذ معلومات و براهين نيست كه قرآن خود به آن امر و توصيه 

فكر و تيل علم بدون ری و تحص، اّما اخذ دليل ظاه«ُقْل ٰهاُتوا ُبْرٰهاَنُكُم ِاْن ُكْنُتْم ٰصاِدقينَ »

 گردد.تعقل الهي منتهي به منّيت مي

مان بسا افرادی كه تا حدی به يقين رسيدند هر چند تحرير و تقرير دليل متكل

ق اين طري . برعكس، برخي ورزشندانستند و از مطالب و اعتبارات، ظاهرًا اطالعي نداشتند

ردند، دليل آو كردند، كتابي چند از علم كالم يا ساير علوم اخذ نموده و برای يك مّدعا چند

، لكن ساز نديدندپرداز و دليلاّما موقعي كه به مقام تفكر قدم گذاشتند، خود را غير از حجت

ابه حضرت رسول پردازی كي به مقام يقين توان رسيد؟! حتي بعضي از صحبا حجت

ان داد احوال نش اّيام و تغّيرايشان بودند، ولي گردشاگرچه مقّلد آن بزرگوار و كالم  )ص(اكرم

الكيني كه س خوشا به حال .«ٰجالِ في َتَقلُِّب اْلَاْحٰواِل ُعِلَم َجٰواِهُر الرِّ »كه به يقين نرسيده بودند 

ريبات و است. آری القاء دليل و تقآواز در موقع اقامه دليل، قلب و روحشان با هم، هم

 كند.توضيحات، تنها دلهای غير متعّنت و غير متكبر را بيدار مي

ر روح و بدون آن، استفاده از قوای ديگ ايمان سرچشمه قوای خالقه روح استقوة 

گردد، ولي وجود و تأثير محال است، زيرا قوای روحي با حواس ظاهری محسوس نمي

گری ايمان وسيلة ديمانند وجود روح قابل انكار نبوده و برای ادراك كماليشان جز قوة آنها

ای ز ساير قواری او را اايجاد اعتقاد قوی در قلب انسان، توان برخوردايمان با نيست. قوة 

 نمايد.روحي فراهم مي

 وهد رباني رساند و پرده از جمال آن شاايمان انسان را تا بارگاه جمال روح ميقوة 

رد و بخش روح را مشاهده كهای حيرتتوان جلوهدارد، آنگاه ميقوة خالقه سبحاني برمي

 بخش آن سيراب نمود.خود را از فيوض زندگي
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ايمان است، زيرا از قوای خالقه روح همواره نياز به ياری قوة  در تدقيق هريك

يعي و كنند و كشف نواميس طبايجاد شبهه مي بسياری از مسائل در اثر برخورد با حواس

لي ل شود، وقوانين خدايي آنها به سرعت ميّسر نيست. در اين حالت چه بسا قوة يقين متزلز

ن جهت رهاند. به هميفته از آثار زيانبار شك و شبهه ميايمان به راهنمايي و مدد او شتاقوة 

عادت سای وارد شده، از راحتي وجدان و اطمينان قلب و ايمان آنان رخنهكساني كه در 

 باطني محرومند.

ربه ثابت گرداند. به تجايمان آثار سوء و مضّر ترس و شك و ترديد را زايل ميقوة 

 بخش نيست. ترس در سرنوشت انسانزهراگين و زيانشده كه هيچ امری بيش از ترس، 

جا، بي نفوذ كامل داشته، بسياری از امراض اجتماعي مانند ضعف اراده و كمرويي و شرم

 زاييده ترس است.

نده ايمان زهر كششك و ترديد نيز همانند ترس در همه جا خصوصًا برای عشق و 

 پا نهاد، نگنجند. هرجا كه شك و ترديد ايمان هرگز با شك و شبهه يكجااست، زيرا عشق و 

ايمان و  ايمان و عشق رو به گريز نهند و بر هر دلي كه شك و شبهه راه يابد، خانة عشق

 ويران شود.

 رآن درجاتايمان او رابطة مستقيمي دارد. بنا به آيات قكمال انسان با رشد علم و 

ل اوند متعاايمان اوست. خداه احديت به ميزان علم و كماالت و مقامات هر انساني در پيشگ

 لُل ال ذينَ اَيْرَفِع »گرداند ايمان و كساني را كه علم به آنان اعطا گرديده بلندتر ميدرجات اهل 

 .«آَمُنوا ِمْنُكْم َوال ذيَن ُاوُتوا اْلِعْلَم َدَرٰجاتٍ 

 ايمانش ضعيف گردد، اگر انسان به بيماری رواني خودپرستي و دنياپرستي مبتال

از  دهد و به نابينايي دروني دچار شده،شده، عقل و آگاهي اصلي خود را از دست مي

 گردد.تشخيص سود و زيان واقعي و تميز حق و باطل و زشت و زيبا ناتوان مي

ايمان در دل، نور پرفروغ حقيقت و واقعيت برای آری با خاموش شدن چراغ 

از  كند و هر حقيقت ولو با روشنترين چهرة خودتحصيل حيات عالي در انسان افول مي

در او  انداز شود، ديگربرابر ديدگان او عبور نمايد و يا با رساترين كلمات به گوش وی طنين

دان ن در قبال سخنان حضرت موالی متقيان و سرور شهيمؤثر نباشد. چنان كه تبهكارا

 شنويم!گويي، نميما آنچه را تو مي «ٰما َنْسَمُع ٰما َتُقولُ »حضرت حسين بن علي گفتند: 
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ختالل های نادرست نسبت به حيات عاليه، هميشه ناشي از ااين پندارها و محاسبه

 وات الهيه انگاری نسبت به حيو سهلاعتنايي مغزی و رواني نيست، بلكه معمواًل در اثر بي

قاب نجدی تلّقي نكردن ضرورت شكوفايي استعدادهای انساني است. اّما وقتي دست اجل 

وده و ل خالي بيابد كه اين پيالة زّرين از اوزدة او برداشت، به روشني درمياز ديدگان غفلت

 جز بادة خيال از آن ننوشيده است.

ايمان عمل مان را دو جزء است: يكي تصديق در دل، ديگری اقرار به زبان. مكّمل اي

َو »رموده: است كه تنها تصديق قلبي به كار نيايد، چنان كه خداوند متعال در مذّمت آن ف

َلْم  ُقلْ »ت رآن كافي نيسقن به نّص و نيز صرف اقرار به زبا. «َجَحُدوا ِبٰها َواْسَتْيَقَنْتٰها َاْنُفَسُهمْ 

ايماني كه به ظن و ن همچني. «ُكمْ ي ُقُلوبِ فُتْؤِمُنوا َوٰلِكْن ُقوُلوا َاْسَلْمٰنا َو َلمّٰا َيْدُخِل اْلِايٰماُن 

نان گمان و به تقليد اسالف و نياكان باشد، بر خالف نّص قرآن است كه در نكوهش آ

ايمان به ظن و گمان ه ن، پس «َتُدونَ ِهْم ُمقْ َعلٰي آٰثارِ َو ِانّٰا ةٍ ِانّٰا َوَجْدٰنا آٰباَئٰنا َعلٰي ُام ـ»فرموده: 

 كافي است و نه معرفت به تقليد.

ت: ايمان دو قسم اسايمان را اقسامي است و هر قسم آن را مراتبي، اجمااًل بنابراين 

ه ل و فروع بايمان ظاهری، اقرار و اعتراف است بر حقايق و اصوايمان باطن. ايمان ظاهر و 

ها. مل به آنن ظاهر. ايمان باطني، اقرار به زبان دل است بر اصول و فروع و حقايق و عزبا

 ايمان باطني، مساوی با كفر است.ايمان ظاهری بدون 

ه مؤمن كايمان، اعم از اين اهل است نسبت به الل را تكاليف و وظايفي سالك الي

ظاهرًا  او معلوم نيست وليقت اعمال كه حقيو مجازی. كسي ظاهری باطني باشند يا مؤمن 

ايمان  اصول و فروع وحقايق است، احكام خاصي دربارة اوست واگر ثابت شود كهمقّر به 

 يابد.ظاهری است، وظايف سالك نسبت به او تغيير مياو

 تواند در سازندگيشناس باشد وگرنه نميمؤمن واقعي بايد خودشناس و جامعه

ظاهرًا  ايماني است كهد. يكي از وظايف مهم، شناخت افراد بيفردی و اجتماعي موفق باش

ز صدر دهند. شّر آنان به مراتب بيش از منكرين حقايق است و اخود را موّحد نشان مي

م وارد يكر اسالپاسالم تا كنون، بزرگترين ضربه به نام اسالم و قرآن از ناحيه اين افراد بر 

 شده است.

كنم به تقوی و ای مردم شما را وصيت مي فرمايد:مي )ع(حضرت اميرالمؤمنين علي
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 اند.كننده انداز؛ آنان را بشناسيد كه افرادی گمراه و گمراهپرهيز از افراد منافق و تفرقه

ل آری شريرترين مردم علمايي هستند كه به علم خود عامل نيستند، زيرا جاه

عمل بسا كه هزاران اّما عالم بيمنحرف ممكن است سبب انحراف خود يا عدة قليلي شود، 

 فرمايد:نفر را گمراه سازد؛ اين است كه آن بزرگوار مي

آيند. لباسي درميگيرند و در هر عصری به رنگها رنگ ميآنان كساني هستند كه به 

اكيزه، پكنند، دلهای آنها بيمار است ولي ظاهرشان هميشه منافع شخصي خود را رعايت مي

 ايشگرانيروند مانند بيماری در كالبد. ستخالند؛ آنها دزدانه راه ميوخطمانند مار خوش

كند تا آن ممدوح دهند، يكي ديگری را مدح ميهستند كه ستايشگری را به يكديگر وام مي

 ت.هم در نوبت خود او را ستايش كند و اين كار در بين آنها شكل تجارت يافته اس

مايلي و  ی هر حقي، باطلي و برای هر قائمي،مبادا فريفته آنان شويد كه آنان برا

ق نهند، حخواهند قدم به طريق ای آماده دارند. طالبين را كه ميای، كشندهبرای هر زنده

 ايشان بپرهيزند.های منحوس خود راه يابند، از كنند تا به خواستهنوميد مي

شان سازند تا بازارگر ميآنان نيرنگهای خود را مانند يك چيز كمياب و گرانبها جلوه

ت ز آن نجااند، لكن راه كج و پرپيچ و خمي كه كسي ارونق يابد. آنان راه را آماده كرده

ْيٰطاِن ُهُم ِحْزَب الش   اٰل ِان  ُاوٰلِئَك ِحْزُب الش ْيٰطاِن اَ »نيابد. آگاه باشيد كه آنان حزب شيطانند 

 .«اْلٰخاِسُرونَ 

لهي يشوايان امااليطاق نفرموده است، اّما وقتي پالبته خداوند تبارك و تعالي تكليف 

ا اند، برای محتي در شرايط محدوديت و محبوسيت در حّد امكان مبادرت به اقداماتي نموده

 با وجود امكانات در شناسايي و مبارزه با ناپاكان، وظايف بيشتری است.

و حقايق و فروع  واست بر اصول زبان دل باطني اقرار به  ايمانكه گذشت، چنان 

ايماني ثمربخش ايمان دارد و چنين آنها. اعتراف قلبي بدون عمل، داللت بر ضعف عمل به 

 كند.ايمانشان افول مياندك حركات منفي نور اكثريت صاحبان آن با  نبوده،

لك است ايمان كاملتر است. بر ساتر باشد، هرچه علم به حقايق بيشتر و عمل الهي

، كه ايمان نمايد تا حتي االمكان به كمال رسدجهت تقويت علم و عمل و  كه تالش در

 .ری نباشدبدون اين تقويت او را توان مبارزه الهي نبوده و يا از آن مبارزات او را ثم

ايمان، كفر است؛ كفر نيز بر دو گونه است: جلي و خفي. كسي كه علنًا انكار مقابل 
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كند، او كافر محض است و تكاليف و وظايف سالك نسبت به او مشخص اصول و حقايق 

ايمان قلبي، ظاهرًا معترف به حقايق و اصولند. است. اّما كفر خفي در كساني است كه با فقد 

 سالك بايد وظايف خود را نسبت به آنان تعيين نمايد.

فر او كاكفر جلي را مراتبي است: كسي كه تمام حقايق و اصول را انكار كند، 

نمايد،  محض است. اگر كسي يكي از ضروريات دين، مثاًل يكي از اصول پنجگانه را انكار

 صول مثمرپيوسته است و با انكار يكي ساير ااو نيز مرتد و كافر است. چه اصول دين بهم

 و رسالت ثمر نيست. چنان كه آثار وتحقيقات برخي دانشمندان غيرمسلمان دربارة زندگاني

ع نشده ايمان الزم و مؤثر برای خود آنان مفيد واق، به علت فقدان )ص(ل اكرمحضرت رسو

د افتاده اينرو دشمن در تالش آن است كه مسلمانان در حقايق ديني خود به تردياست. از 

 الاقل به انكار يكي از ضروريات دين رسند.

داوند همچنين كسي كه انكار يكي از فروعات دين را نمايد، او نيز كافر است. خ

ده ز فرمان داو ساير فروع ني زكوتبارك و تعالي همانطور كه به نماز امر كرده، به خمس و 

ماز نت، و نه است. لذا نه ابتياع لباس و ساير وسايل از مال مخلوط به حقوق واجبه مجاز اس

 با انكار ، مقبول است. بدينسانزكوادات با امتناع از پرداخت خمس و و روزه و ساير عب

 بخش نيست.يكي از فروع دين نيز ساير اصول و ضروريات نجات

 وای از كفر است. شرك نيز بمانند كفر دو قسم است: جلي شرك مرتبه و شعبه

د. از خدای تعالي شريك قرار دهنخفي. شرك جلي در فرد يا گروهي است كه علنًا برای 

و برای  جمله اين طوايف، زردشتيانند كه برای مأكوالت و مشروبات و امور خير، خالقي،

ل در در توحيد مفضّ  )ع(ای قائلند. حضرت امام صادقموذی و شرور خدای جداگانهحيوانات

ظر ّر از نن مضاشاره به آنان فرموده: ای مفّضل صاحبان اين اعتقاد را توجهي نيست كه اي

ر كربهای مضاندازه به حال جامعه و عالم بشريت مفيد است! آری حتي منافع ميآنان، تا چه 

 دانش به وبه حال بشر كمتر از فوايد ميكربهای مفيد نيست، منتها بشر بايد از نظر عقل 

 تحيوانا قدری رشد يابد كه توان استفاده از آنها را حاصل كند، همانطور كه امروزه از

 شود.های فراواني ميموذی مثل مار و عقرب در علم طب استفاده

ها اند. اگر پردهظاهرًا در بسياری از افراد شرك نيست، لكن مبتال به شرك خفي

بيفتد، عيان گردد كه اكثر مردم ظاهرًا موحدند و باطنًا مشرك. به عنوان مثال فردی كه در 
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بر رضای حق گيرد، او مشرك خفي است و مشركان اقدام به امور خير، رضای مردم را مقّدم 

خفي را نيز همانند مشركان جلي وعدة عذاب است. موّحد كامل از هرگونه شركي به خدا 

پناه برد و هرگز رضای بشر را بر رضای حق مقّدم نگيرد. منتهای آرزوی او اين است كه با 

به مشركان جلي روشن است، ايمان كامل از دنيا رود. در احكام فقهي وظايف سالك نسبت 

 ولي بايد در وظايف خود نسبت به مشركان خفي دقت نمايد.

د ه در نهااز جمله اقسام شرك، نشناختن خالق به نسبت استعداد و مايه معرفتي نهفت

و  در استعداكند، او به قدانسان است. كسي كه تنها منافع دنيوی و اخروی خود را منظور مي

اندك است. نّيت و صفت چنين فردی توان، معبود خود را نشناخته و معرفتش بسي 

ق كه بر حخواهي و در تحليل دقيق، تمايل و اتكاء او نه صرفًا به خودخواهي است نه همه

 ای مشرك است.خلق نيز هست و لذا او هم در مرتبه

رفت و مسّلمًا مع عدم مالحظة منافع اجتماعي، رفتاری است بر خالف امر الهي

قتي وچنين فردی به درجه كمال نبوده، در به فعليت درآوردن استعدادش قصوری دارد. 

وگرنه در  الل منصرف شود كه معبود خود را به حد كمال بشناسد،تواند از ماسویانسان مي

 اخذ منفعت يا رفع حاجت متوجه به ماسوی شود كه نوعي شرك است.

 ّد بلوغ حقيقي درك ضعيفي دارد. درك ضعيف يعنيانسان قبل از رسيدن به ح

ل از بيني و توجه داشتن به خود قبخواهي، خودبيني قبل از همهخودخواهي قبل از همه

د كرده، دينتوجه به ديگران. مادام كه انسان ديد جمعي و فراتر از آن، ديد توحيدی پيدا 

 دارد.فردی و مشركانه در او تحقق 

هستند  های غير موّحد هنوز وارث دوران كودكيست، نودسالهتوحيد عقيدة بالغان ا

ه و ودخواهانخو در برابر انسان موّحد، ماهيتًا نابالغند، زيرا هنوز به خصلتهای كودكانه 

گانگي و ايمان و تقوی، احساس ياند. بدين جهت از مهمترين نمودهای فردگرايانه وابسته

ين او صابر است هنوز اهل نجات نيست مگر  پرستبرادری است. مؤمني كه خود تنها حق

 در تواصي به حق و صبر باشد. «َواْلَعْصر»كه بر طبق سورة شريفه 

كند، در رديف انديشد و برای دنيا و عقبای خويشتن عمل ميانساني كه به خود مي

در واقع كل خصايل و ديدهای فردگرايانه، اتقياء محسوب نشده در شرك باقي است. 

ِان  اْلِاْنٰساَن ُخِلَق َهُلوعًا ِاٰذا َمس ُه الش رُّ َجُزوعًا َو ِاٰذا َمس ُه اْلَخْيُر » نش شرك استخصلت و بي
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ماهيت انسان تا رشد وكمال نيافته هلوع و جزوع و منوع است مگر اين كه از خلقت . «َمُنوعًا

 يد.مشركانه خود گذشته و به تقوی پردازد و خصايل مشركانه را از خود بزدا

ْن مَ َان ُه »تا جايي كه  تر، به توحيد نزديكترخصلت خوب هرچه جمعي بر عكس،

َان ٰما َاْحَيا ًا َو َمْن َاْحٰياٰها َفكَ نّٰاَس َجميعَتَل القَ َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َاْو َفٰساٍد ِفي اْلَاْرِض َفَكَان ٰما 

كند كه س ميانساني مظلوم كشته شود، احساديد سالك چنين است كه اگر . «الن اَس َجميعًا

 بيند.اند و ظلم به مظلوم را همچون زخمي بر جان خويش ميانسانيت را كشته

را  در نهاد انسان هر دو نوع خصوصيت نهفته است. آدمي همانطور كه خودخواهي

مينه خواهي را نيز به صورت زاز بطن مادر به صورت غريزی همراه آورده، خصوصيت همه

ل به ند، مبدّ خواهي خود را هدايت كانساني و فطری با خود دارد. اگر به كيميای توحيد، همه

وی و رك، و تقتقوی شود وِاّلا به تكاثر و تفاخر و تجاوز مبّدل گردد. پس زمينه توحيد و ش

جوشند، جز اين كه شرك زودتر عمل كرده و خصلت مشركانه فجور هر دو از نفس مي

 نمايد.سريعتر ظهور مي

ردم با تناقض مّتقي با غيرمّتقي و توحيد با شرك، امری دائمي است. روزی همه م

ه بد و اين رسند كه مّتقي با غيرمّتقي به تسالم و همسازی و همزيستي رسنهم به توافق مي

 « اْلَاْرضُ َلَفَسَدتِ ٍض ْم ِبَبعْ َو َلْو اٰل َدْفُع الِل النّٰاَس َبْعَضهُ »معنای سقوط و تباهي تقوی است: 

نداشت،  نمود و تناقض بين آنها وجوداگر خداوند انسانها را به وسيله يكديگر دفع نمي

 شد.تباهي در زمين فراگير مي

بر اساس اين بينش، تحقق انسانيت در گرو تحمل مشكالت است و تقوی نه 

ر اده و دو را توسعه دكند، كه استعدادهای اها با صالبت ميسالك را در عرصه درگيریتنها

خورد ايستا و راكد با مسايل برشود. كسي كهجريان عمل، مشكالتش به آساني مبّدل مي

ر ان نيز دكند، گرفتار برخورد ذهني است. چه جهان و مسايل آن پيوسته در حركتند، انسمي

ای لحظهز اگردد. آسايش معنوی انسان سر مبّدل ميسرهايش به يُ اثر اين حركت و تكاپو، عُ 

سر ُعسر بيسر هميشه توأمند و ُيسر و ُيشود. ُعشود كه بامشكالت درگير ميشروع مي

ها آبديده ا و درگيریبنابراين تا سالك در كورة رنجه. «ِان  َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا»ممكن نيست 

 نشود و در برخورد با مشكالت، صيقلي نگردد به گشايش و بلوغ حقيقي نرسد.

سير  ب محصول نيل به مرحلة بلوغ معنوی است. كسي كه بلوغ را بدوناطمينان قل

 كند.مي طلبد، انساني ذهني است، او بلوغ را با ذهن تماشامراحل و رياضت و مجاهدت مي
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ور نايمان، صدق و اخالص است چه، نور اسالم در اخالص است و از جمله لوازم 

است  صّديق كسياينرو سالك بايد صدق و اخالص را شعار خود سازد. ايمان در صدق. از 

لهي وايان اپيش كه در تمام حاالت و صفات و اقوال و افعال، راستي او را ملكه بوده باشد.

ست و تفصيل اير نهفته ، همه اسرار موفقيت در اين جمله قص«ِفي الصِّْدقِ   َالن جاةُ »اند: فرموده

يز بردار نيست هرجا علم هست، تفصيل نآن در پيشگاه صاحبدالن است. چه علم اجمال

صول حهست. الزمه ادراك مراتب معاني معنوی و باطني آن، دور شدن از قساوت قلبي و 

 نرمش و لطافت دل است.

ه بصّديق كسي است كه با خدای خود راست رود، در نفس اند كه بزرگان فرموده

نفس خانة امانت است، دل حرم  مجاهدت، در دل به مشاهدت، در روح به مالطفت.

اند خانة لطافت است، سّر َمَحّط رحل عشق است، اخفٰي خدا دمشاهدت است، روح محرم

 چيست و دارنده و دانندة آن كيست.

يي از روح انساني خواهان رها صداقت، صدق با خود است.يكي از مراتب بنابراين 

يرد. گهای الهي است تا عظمت مطلق را در بر محدوديتهای دنيوی و حركت به سوی جاذبه

فريبد، او ياّما كسي كه به اين حقيقت توجه ندارد و خويشتن را با نعمتهای كذايي دنيا م

َح  ِان  َاْنصَ ِعٰباَد الِل»كند را به خويشتن مي عالوه بر خيانت به جامعة بشريت، باالترين خيانت

ترين واهای بندگان خدا خيرخ: «بِّهِ صٰيُهْم ِلرَ ِه َاعْ النّٰاِس ِلَنْفِسِه َاْطَوُعُهْم ِلَربِِّه َو ِان  َاَغش ُهْم ِلَنْفسِ 

ای ترين آنهاست برای پروردگارش، و خيانتكارترين مردم بربرای خويشتن، مطيعمردم

تي ترين آنهاست نسبت به پروردگارش. آری در جدول خيانتها هيچ خيانشتن، عاصيخوي

 فريبي نيست.تر از خودباالتر از خودبيني نيست، و در شمارش جنايتها هيچ جنايتي زشت

جز  در حقيقت، كسي كه خويشتن را بفريبد، او جان خود را گم كرده است و كسي

كردگان جان رهبران راستين فقط چراغي فرا راه گمخود او نتواند جانش را پيدا كند. 

 گيرند، لكن راه رفتن و نگريستن و تجسس وظيفة خود انسان است.مي

اساس بنشيند و در برابر حق و حقيقت به فردی كه با دل فارغ و تكيه بي

تواند بازيهای فكری و خيالي، هرگز نميتراشي پردازد، آن چون و چراها و شطرنجعلت

را مزمن  های مسمومي است كه روی درد را پوشانده، آندردهای او باشد. آنها پارچهدوای 

 كند.دارتر ميو ريشه

كسي كه در برابر حق و حقيقت به عذرآوری پردازد، او از جان خود فرار كرده 
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است؛  وفردی كه برای فرار از جان خويش اصرار ورزد، تقصير هادی و رهبر چيست؟ حق 

عظمتي  شود و حيات حقيقي، پديده باه جز با جدّيت حياتي دريافت نميواقعيتي است ك

 است كه برخورداری از آن منوط به ادراك آن است.

وهای انساني كه به جای عمل، سخن گويد و به جای تفكر و تعقل، به تخيل و آرز

اد و اعتم وردماساس پردازد و زندگي امروز را با وعدة فردا بفريبد، چگونه توقع دارد كه بي

ها و اطمينان ديگران واقع گردد و آنان محاسبات زندگي خود را روی دعاوی و وعده

 پيمانهای او قرار بدهند؟!

 فرار انسان از هر امتيازی، در حقيقت گريز است از خويشتن، كه شديدترين

را  ناديده گرفتن اين درد كشنده با عوامل گوناگون تخديری های رواني است.بيماری

 بيگانگي ای نباشد، زيرا آن عوامل به زودی از بين رود ولي آثار سوأش كه از خوددهفاي

 است، باقي ماند.

رزيابي بنابراين بر سالك است كه توجه به وضع روحي خود نمايد، مرتبًا درصدد ا

 نقطةاز خود و كارهای خود بوده و صادقانه در رفع معايب و نواقص خويش بكوشد، 

مايد، رزيابي نبيني كارهای ديگران را نيز ااز روی واقع وجود خود بيابد. شروع اصالح را در

ال خود حلكن آگاه باشد كه توجه به عيوب ديگران و زشت و ناروا شمردن آنها و در عين 

 مرتكب آنها شدن، ابلهي است.

خواهد طريق كمال را بپيمايد، بايد بداند كه از فضاهای خالي كسي كه مي

وسايل  گيری، انتخاب وسيله و آماده نگهداشتنبلكه او همچنان كه به هدفكند، نميعبور

اكي و پتشخيص و تحريك دروني نيازمند است، به پاكي درون نيز احتياج دارد، چه بدون 

 صفای دل به كمال نتوان رسيد.

انه از جمله مراتب ديگر صداقت، صدق با ديگران است. تجسس و خبرگيريهای رند

نشأ م از احوال غير، خالف صدق است و در تزلزل روحي سهم مهمي دارد.و غيرصميمانه 

رفت ايجاد مانع در راه رشد و پيش آن گاهي جلب منافع مادی و يا صرفًا حسدورزی و

غير در  ديگری است. نتيجه رسوخ اين صفت غيرانساني، بدبيني و تزلزل اطمينان نسبت به

 نهاست.سلسله نفرتها و نفاقها در بين انسا ها و يكجامعه است، كه از موجبات درگيری

سالك الهي موظف به صدق است با كسي كه با او از در صدق درآيد، و اين حقي 

است كه بايد اداء شود. گرچه مراتب صداقت يا سياست هر فردی در اعمال و رفتار و 

حاالت او هويداست، ولي تشخيص آن برای همگان ميّسر نيست، اّما مردان الهي كيفيت و 
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 گردند.ت الهي، در حد كمال بدان واقف ميكميت تفكر ديگران را ادراك و به مشي

ر ددر مقابل حركات و رفتار غيرصادقانه، وظيفه سالك متنّبه كردن اوست و  

ند كنان عمل صورت عدم تنّبه، موظف به تداوم صدق با او نيست، بلكه بايد با تدبير الهي چ

 ای وارد نيايد.كه به پيشرفت حقايق لطمه

ثر اك نما هستند.ای از سياستها، صداقتنما و پارهای از صداقتها، سياستپاره

استه و نما برخيزند كه برخي برای وصول به خوها از سياستهای صداقتانحرافات و تفرقه

داقت يا مرام خود، ظاهرًا از در صدق و دوستي درآيند. در اين مقام پس از مسلم شدن ص

 اصل وظيفه او صداقت است گردد، اّما درسياست چنان فردی، وظيفه سالك مشخص مي

 ٰما َيْغِدرُ »كند چه، كسي كه بر سرنوشت نهايي خويش عالم شود، هرگز حيله و تزوير نمي

 تواند موفق بهالهي مي نه انسان ناآشنا به حقايق اسالم و احكام. «َمْن َعِلَم َكْيَف اْلَمْرَجعُ 

 ا داراست،عدالت و عادل شدن رمراعات صدق شود و نه انسان غيرمتعهد به اسالم، توانايي 

ه دهد. تجّلي كماليزيرا راه و رسم صدق و عدالت را كالم الهي و قانون آسماني نشان مي

اند و بنا هايمان، آنان راست كه مراحل صداقت را طي كرده و به مرتبة كمال آن قدم گذاشت

 اند.به آيات قرآن، در رديف صّديقين محسوب شده

 

ل او رفع يماني و معنوی سالك، موانع و حجاباتي است. منتهای آماادر طريق تكامل 

ته طعًا ساخپرده جمال حق را مشاهده كند. اين حجابات قحجابها از قبال ديدگان است تا بي

مقّرر  و پرداختة خود اوست، زيرا خداوندی كه فلسفه حيات را عبادت يعني وصال به حق

بات ن است ميان خود و بندگان عوايقي قرار دهد؟! گرچه اين حجافرموده، چگونه ممك

 .متعّددند، ولي امروزه مهمترين آنها دو نوع است: حجابات عملي و حجابات علمي

سليم ور شدن در معاصي و تمانند غوطه حجابات ناشي از انحرافات عملي، -اّول 

و  وميت از شناخت بديهيها. اين موانع نه تنها سبب محربه هوی و هوس و خودپرستي

مات  ا را نيزترين ادّلة مربوط به اثبات وجود خدترين و علميارتباط با حق است، بلكه متقن

ترين آورد، به طوری كه كوچكمحتوی درميو كمرنگ نموده، به صورت الفاظ و مفاهيم بي

 آورد.اثر مثبت در شخص منحرف به وجود نمي

تدار مغزی در حكمت عاليه و آشنايي به ادّله و چه بسيارند متفكران ظاهری با اق

براهين قطعّيه توحيدی كه از ارتباط با خدا محرومند و تعهد برين انساني و الهي در آنان 
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 شود! در واقع حجابات علمي و عملي آنان را نابينا گردانيده است.ديده نمي

انواع  انسان با حجابات ناشي از برداشتهای علمي از جهان طبيعت. -دوم 

يوستگي پگيری و دو ارتباط جبری و اختياری با ابعاد متنوع جهان طبيعت در تماس و هدف

مبّين  است. اّما به جای اين كه مقوالت و صور دريافتي توسط حواس و علوم مختلفه را

نمايد، و يگيريهای خاص قرار دهد، آنها را فراگير همه هستي تلقي مابعادی از ناحيه هدف

حي ي است بر چهرة حقايق. اين حجابها ناشي از ضعف و عدم رشد فكری و رواين حجاب

روان  وهای زنجير آن مقوالت و صور را از عقل انسانهايي است كه قدرت باز كردن حلقه

 خود ندارند.

است. از قانون عليت بيگانگان، حجاب ناشي حجابات باالخص برای  مهمترين اين

ترين حجاب را ات روشني وجود دارد، اّما تار و پود ضخيمعليت معلوم گرچه در قانون

كه  مي دريابدخويش قرار داده است. اگر آدانسان از همين قانون برگرفته و در قبال ديدگان 

 فاعل و خالقاری در آن، غير از نگرش به جهان پهناور و نظم و قانون جاين نگرش به 

از آثار  كند. البتهو ارتباط بهتر با خدا را پيدا مي حركت است، آنگاه تا حّدی توانايي شناخت

آورد اّما بايد پرواز در ميای به پي به مؤثر بردن و از آيات خدا را شناختن، انسان را تا مرتبه

خدای خويش  سيدالشهداء در دعای عرفه بهكه حضرت از اين تفكر فراتر رفت، چنان

الهي مرا امر  «َانٰوارِ ِكْسَوِت الْ َلْيَك بِ ُجوِع ِاَلي اْلآٰثاِر َفاْرِجْعني اِ ِاٰلهي َاَمْرَتني ِبالرُّ »كند: ميعرض

كنم كه مرا يفرمودی كه به آثارت رجوع نمايم و در آنها تفكر كنم، اكنون از تو درخواست م

 در پوششي از انوار الوهيت خود به پيشگاه قدست بازگرداني.

ست، ابزاری جز محسوسات ندارد و انسان تا در زندان طبيعت و عقل نظری ا

جابات حدريافتهای او در اسباب و علل خالصه شده توان وصول به هدف اصلي ندارد. اين 

افذ از به منزلة عينكي است دائمي كه او را قدرت مشاهده مافوق آن نيست. اّما چشم ن

ي و اين وقت بيند،اسباب و علل و آيات و آثار درگذشته و با آگاهي واالتری حقايق را مي

 است كه توّلدی ديگر نصيب سالك گردد و توفيق آگاهي به حيات الهي را بيابد.

غّير و تعقول رشديافته در مقام توجه به قوانين حاكمه به طبيعتي كه همواره در 

ف ری بر خالتبّدل است، قناعت نورزيده ثوابت را هدف قرار دهند و به مقام عمل برآيند. آ

 وای جز نمودهای محسوس يي كه از حقيقت و معرفت و كمال بهرهاذهان خام و ابتدا

اعت جزئي ندارند، طالب حقيقي در تحقق بخشيدن به زيبايي، هرگز به زيبايي جزء قن

 ساند.ركوشد تا زيبای مطلق را مشاهده كند و خود را به او ورزد، بلكه پيوسته مينمي
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و  ن نيروهای رواني و مغزیالزمة ادراك حقايق و مشاهدة زيبايي كل، رسانيد

علٰي ناحيه ا روحي به حد اعلٰي است؛ اين امر بدون اخالص امكانپذير نيست. لذا اتصااًل از

ار ای بندگان من در اخالص بكوشيد تا در رديف مخلصين قرتوصيه به اخالص است كه 

 گيريد.

 قياخالص بر دو گونه است: عام و خاص. اخالص به معني عام، مطلوب ذاتي تل

 كردن چيزی است كه به منطقه ارزشها راه ندارد. چنين اخالص جز خسارت دنيوی و

ی ای ندهد، حاصل آن تقويت خودخواهي و خودپرستي است نه رشد و اعتالاخروی نتيجه

 شخصيت انساني.

اخالص به معني خاص، مطلوب ذاتي تلقي كردن حقيقتي است كه با وصول و 

را  ل انسانيادهای انساني به مقام فعليت درآمده، جوهر اصيارتباط با آن، عاليترين استعد

و سازد. اخالص عام و خاص مانند عشق مجازی و حقيقي است، گرچه در هر دبارور مي

 عشق وجود دارد ولي تفاوت مابين آنها بسيار است.

آدمي را برای وصول به كه همه سطوح روان استاخالص عام ناشي از عشقي 

های ياندوه و نگرانبستي از لذات توأم با ه، ولي در عين حال آدمي را در بنمعشوق فرا گرفت

ر ددارد. عشق مجازی نيز انسان را عميق از دست رفتن امتياز عالي انساني نگه مي

دارد، لكن كوچك موجوديت معشوق محبوس نموده و از ساير امتيازات محروم ميصندوق

تر و مغزی و رواني، عقلي و قلبي و روحي فعالدرعشق حقيقي يا اخالص خاص، نيروهای 

چه اخالص خاص، جوشش و شكوفايي جوهر اصيل روحي آدمي گردد. تر ميهماهنگ

 است.

سالكي كه خواستار رفع همه حجابات و مالقات جمال و وصال حق است، بايد 

درافزايش اخالص خاص بكوشد. اين عشق جز خدا به هرچيزی تعلق يابد، خسارتي 

 في ُه اللُ َيْقِذفُ »ناپذير است. چنين اخالص، منصبي الهي است كه به هر كسي ندهند: جبران

سي از كر قلب هر اين همان نوری است كه خداوند متعال د «َقْلِب َمْن َيٰشاُء ِمْن ِعٰباِدهِ 

 تاباند.بندگانش كه بخواهد مي

تعالي در اين مقام است كه سالك هرچه گويد و هر چه كند، محض تقّرب به حق

باشد و هيچ غرضي از اغراض دنيوی و اخروی مانند جاه و مال يا طمع رستگاری و نجات 

ينها در مقام اخالص، شرك خفي هستند. خلوص وقتي ااز عقاب نباشد، زيرا كه همه 

حاصل شود كه سالك هر عمل نيك را از خود نبيند، بلكه موهبت الهي داند كه اين عمل را 
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 .«اٰل َحْوَل َو اٰل ُقو َة ِاّلا ِباللِ »تعالي به دست او جاری ساخته و به زبان حال و قال گويد: حق

ه ترين مرتبريننده است، دارای مراتبي است و باالايمان كه همان پيوستگي به آفآری 

قه. در فرمايد به دلهای مستعده و اليتعالي افاضه ميآن درجة معرفت شهودی است كه حق

شود حقايق؛ گردد حجابهای ظاهری و باطني و مكشوف مياين مقام است كه برطرف مي

ی بعضي از حجابها چنان كه در عالم خواب به جهت برطرف شدن حجاب بدن تا حّدی و

اطن شود، برای سالكين راه حق شهود حقايق به ديده بديگر برخي از حقايق مكشوف مي

شود در حال بيداری. حصول و وصول اين مقام صورت نبندد مگر به تخليه حاصل مي

يريد و از صفات حيواني بماند: وجود از صفات حيواني، چنان كه عارفان كوی حق فرموده

 زنده شويد. به صفات الهي
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ير و سايمان، امر دوم در سلوك طريق حق عبارت است از ازالة موانع پس از حصول

، و عوايق قطع عوايق آن كه بدون رفع آنها، سير معنوی ميّسر نگردد. از جمله اين موانع

ه افعال ككه رفع آنها به توبه ممكن شود. سالك راه حق بايد بداند معاصي و سيئات است 

 بندگان بر پنج قسم است:

 فعل واجب كه نبايد ترك شود. -اول 

 فعل حرام كه نبايد انجام شود. -دوم 

 فعل مستحب كه به جا آوردن آن از تركش بهتر باشد. -سوم 

 فعل مكروه كه تركش از فعل آن بهتر باشد. -چهارم 

 فعل مباح كه فعل و تركش مساوی باشد. -م پنج

اجب و از اين جمله، دو قسم اول بر سالك واجب است عقاًل و شرعًا، يعني فعل و

حتي  ترك حرام. توبه واجب منحصر در اقوال و احوال و جوارح نيست، بلكه از هر جهت

ه از فعلي ك ردناز نظر افكار و خياالت قلبي نيز بايد توبه كند. سالكين طريق حق به جا آو

يز نر حق را اولٰي دانسته و توجه به غيقسم چهارم و ترك فعلي كه از قسم سوم باشد را ترك

 شمرند.گناه مي

 وصول مقصد موقوف است به دو شرط:

 كمال. علم به اقسام افعال كه كدام فعلي از افعال رساننده بنده است به -اول 

 واقف شدن بر نتايج حصول كمال. -دوم 

كي كه اين دو شرط را تحصيل نمايد، البته گناه نكند و اگر كرده باشد، آن را به سال
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 توبه جبران نمايد.

 

قامات متعالي به فرمان او. توبه از بزرگترين معني توبه رجوع است از معصيت حق

شمه سرچ بشری است و يگانه وسيله نجات و ترّقي و پيشرفت دنيوی و اخروی است. زيرا

هايي است كه بر ها و آلودگيهمة آفات، ظلمت گناهان است و حقيقت توبه، شستن پليدی

 دل انساني نشسته و آن گوهر پاك و تابناك را تيره و زنگاری نموده است.

ت است. اّول مقام عارفين حقيقت، توبه است. توبه مفتاح خيرات و اصل همة مبّرا

ای جز فينهشدگان بحر معاصي را ساز توبه نباشد و غرقه آلودگان ذنوب را مطهِّری به غير

ر و انابت به ساحل نرساند. چون سبب خالصي نفس از مهالك ذنوب، توبه است پس تقصي

 تسويف در آن، ظلم صريح است بر نفس خود.

ر عقليه ب توبه و انابه از جمله فرايض مقّرره است. آيات و بّينات قرآني و شواهد

و در  «ينَ لت وّٰاباِان  الَل ُيِحبُّ »رّيت آن بسيار است. تائب محبوب خداست وجوب توبه و فو

 .«َالتّٰاِئُب ِمَن الذ ْنِب َكَمْن اٰل َذْنَب َلهُ »حديث آمده 

 درخصوص رأفت و رحمت پروردگار همين بس كه او را دو صفت است كه با آنها

رحمانيت و ديگری صفت بر عباد و مخلوقات خود نظر كند: يكي صفت ربوبيت يا 

باشد، رحيميت. در نظر رحمانيت كه عام است بر همه مخلوقات، مؤمن و كافر را فرقي ن

 همگان را خلق فرموده تا مقصود و غرض او حاصل شود و روزی همه را موافق حكمت

 دهد؛ اّما صفت رحيميتش مختص مؤمنين است.بالغة خود مي

ه بر قلبًا در هر جا و موقعيتي كه باشد، اگ توبه باب مفتوح رحمت الهي است. انسان

ه نيست، ك يابد كه جای يأس و نوميدیدرگاه خداوند متعال رجوع كند، آنجا را بارگاهي مي

. رفي نموده استمع «لرِّٰضااَسريُع »و خويشتن را  «اللِ ةِ اٰل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمـ»او خود فرموده 

ه بد تعالي ل قلبي صورت گيرد و مقام معنوی كه خداونلذا امكان دارد كه در آن واحد تحّو

او با توبه  تا بنده او عطا كرده بود، باالتر از آن و بلكه عاليترين منصب الهي را كرامت فرمايد

 نصوح و روسپيدی به درگاه مقدسش وارد شود.

 از جمله نتايج مترّتبه بر توبه در آيات و اخبار، عبارتند از:

 .«َلهُ  َالتّٰاِئُب ِمَن الذ ْنِب َكَمْن اٰل َذْنبَ »كه  تمحيص ذنوب -اول  

 .«اتٍ ِهْم َحَسنٰ َفُاوٰلِئَك ُيَبدُِّل الُل َسيِّٰئاتِ »تبديل سيئات به حسنات  -دوم 
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 .«َفاْغِفْر ِلل ذيَن ٰتاُبوا»اختصاص به دعوت حملة عرش  -سوم 

 .«ِان  الَل ُيِحبُّ الت وّٰابينَ »محبت الهي  -چهارم 

ا َمُنوا ُتوُبوآَايَُّها ال ذيَن ٰيا »بشارتي از بشارتهای قرآن مجيد، مقام علوی توبه است كه 

 .دبسوی من آيي ای گرويدگان، آشنايان، دوستان توبه كنيد،« َنُصوحًاةً الِل َتْوَبـِاَلي 

ا گناه اينجا. هيچ ج ای گرويدگان، آشنايان، دوستان هيچ جا معيوب نپذيرند مگر

دن باك گناه آمرزي آورندگان از نوميدی به اميد آييد كه ما را ازايمانای اينجا. امرزند مگر ني

 نيست و از معيوب پذيرفتن، عار نه.

گر اای بندة من! اگر طاعت كني قبول بر من، دهد:خدای تبارك و تعالي ندا مي

روی؟ كه يمسان! به كجا ای انسؤال كني عطا بر من، اگر گناه كني و تائب شوی عفو بر من.

خواهي؟ درد خود را پيش كدام طبيب خواهي، حاجت زكه ميجويي و كه را ميرا مي

ب بری؟ شفا از من، اجابت از من، آب در جوی من، راحتي در كوی من، طرب در طلمي

ود موفق خمن، انس با جمال من، سرور به بقای من، شادی به لقای من. كساني كه به آمال 

 مراحل اين طريق را پيمودند، محبوبين درگاه من چنين بودند.شدند، 

گاه های عظيمي به وديعت نهاده، به بارای خاكي! خداوند متعال در تو گنجينه

 ای اهل درد بياييد كند:ای ندا ميرحمت او رو و حلقة در رحمت او زن كه اتصااًل فرشته

ای ای بال و پر شكستگان، كه  دهدتعالي خود نيز ندا ميدرمان شما اينجاست. حق

رمان ياييد كه دای آنان كه قدرت طيران و پرواز نداريد، بای از پا درافتادگان، شكستگان، دل

بيا تا  «يٰنااَهُدوا فجٰ َوال ذيَن »ای انسان بال و پر شكسته به مقام  اينجاست.بال و پر شكسته شما

پر  وحال به بال  مت كنيم، تااشعه انوار خود ترا بال و پر كرااز  «َلَنْهِدَين ُهْم ُسُبَلٰنا»بر سنت 

 پريدی، اكنون بيا به بال و پر ما پرواز نما.خود مي

ر ای سالكين طريق حق! بدانيد كه اگر ما را عمر حضرت نوح دهند و تمام عم

آييم كه خويش را در شكر اين نعمت عظمٰي بسر بريم، نتوانيم از عهدة شكر اين نعمت بر

، يار مهربان ا دوست شماييمم «ِخَرةِ َنْحُن َاْوِلٰياَئُكْم ِفي اْلَحٰيوِة الدُّنٰيا َو ِفي اْلآ»خدا فرمود: 

 دهنده شماييم.شماييم، ياری

ای انسان بنگر كه خدای تعالي بهر تو پاسخ فرشتگان را چون گفت، وقتي گفتند 

؟ خدای تبارك و تعالي نفرمود كه معصيت «دِّٰماءَ َاَتْجَعُل فيٰها َمْن ُيْفِسُد فيٰها َو َيْسِفُك ال»

شما را بر اسرار الوهيت ما اطالع نيست. شما را بر  «ِاّني َاْعَلُم ٰما اٰلَتْعَلُمونَ »كنند، فرمود نمي

گردانيم، اگر اسرار الطاف ما بر آدميان وقوف نيست. اگر نااهل شوند اهلشان مي
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ای فرشتگان، شما به جفای ظاهر كنيم. عزيزشان مي گردانيم، اگر ذليلندنزديكشان ميدورند

نگرم. شما به مخالفت اعضاء و جوارحشان نگريد، من به صفای باطن ايشان ميايشان مي

 نگرم.نگريد، من به موافقت دلهايشان ميمي

 گذشت، آواز جمعي به گوشش رسيد. خواست حال بداند، فراعارفي از جايي مي

ای م از گوشهايستاده. در اين هنگاجن سياه افتاده و جمعي به نظاره رسيد، ديد كودكي به ل

اني در مادر كودك در دويد و خود را به لجن افكند و كودك را برداشت و برفت. نور مع

ب ببرد؛ دلش به تجّلي درآمد، چنين گفت: شفقت آمد، آاليش ببرد؛ رحمت آمد، معصيت تائ

 عنايت آمد، جنايت او را نابود كرد.

گناه  توبه شفيعي است مطاع، نقش گناه را محو كند. تائب حقيقي را با مردی كه

ای دا آيد: رت جليل اين ناز حض. «َالتّٰاِئُب ِمَن الذ ْنِب َكَمْن اٰل َذْنَب َلهُ »اند نكرده برابر دانسته

ه به ای گماشتگان ما! در اين ساعت عبادت خويش بگذاريد، و برای كسي كاهل ملكوت، 

نيد. ار بسوزاای كه به سوی ما بازگشته، عطر استغفمقام توبه و انابه آمده، برای اين بنده

صات ز در عرهيد. ما نياشكي كه از ديدة دردناك او بيرون آمده برگيريد و در خزانه رحمت ن

 .« َحَسٰناتٍ ٰئاِتِهمْ َفُاوٰلِئَك ُيَبدُِّل الُل َسيِّ »قيامت، رضوان را فرستيم تا دست او گيرد 

و  كجاست آن بندة گنهكار و پشيماني كه در اين ساعت مقدس با خدای خود عهد

از  ر اغياراپيمان بندد؟ خيمه تسليم و رضا بر كوی جانان زند، كمر همت بر ميان بندد، غب

 مرآت دل بشويد و خويشتن را به خدا پيوندد.

ت به توبه نه تنها يك مطّهر الهي كه زينت زيبای معنوی است، هر عضوی را نسب

آن،  خود زينتي است. برخي از زينتها شايسته صورت است و از زينت ساير اعضاء برای

اير سده برای رت، قابل استفانتيجه معنوی يا ماّدی اخذ نشود. اّما بعضي زينتهای مناسب صو

 پذير؛ اين موضوعای شراكتای از زينتها اختصاصي است و پارهاعضاء است. بنابراين پاره

 در باطن انسان نيز صادق است.

برای هر يك از قوای باطني زينت خاصي است كه سبب تقويت معنوی آن است. 

تمام قوای   بدان مزّين گردد،لكن برخي زينتهای معنوی وجود دارد كه هرگاه انسان باطنًا

 افزايد.باطني او تقويت شده بر منافع اخروی و معنوی او مي

ر كس توبه عاليترين زينتي است كه شايسته تمام حواس و قوای باطني است، كه ه

 به آن مزّين شود، در دنيا و آخرت در جرگه سعداء محسوب گردد.
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ی در شود. گاه افرادحّول است كه در سالك پيدا ميتوبه، نوعي انقالب حال و ت

شنوند يا بينند يا ميعالم بيداری يا در عالم خواب، يا ميان خواب و بيداری چيزهايي مي

لك سازد كه از خط زندگي عادی برگشته ساكنند كه آنان را چنان منقلب مياحساس مي

ه راه بان را مانند كوكب هدايتي ايشای است كه گردند؛ اين در حقيقت جذبهطريق حق مي

 دهد.صواب سوق مي

، سالك در قدم اول سرگردان است زيرا محرك او احساس نياز به رفع نقص است

وسيله  داند؛ هدف روشن و اطمينان بخش ندارد مگر اين كه بهلكن راه و رسم آن را نمي

، طلب به سوی كمالراهبری الهي او را اطمينان حاصل آيد. پس مبدأ نجات و آغاز حركت 

 است. گرچه خدای تعالي فّياض است، ولي شرط استفاضه، طلب است.

پيموده  خبری تا انسان از راههای ناصوابي كهتوبه بيداری روح است از غفلت و بي

صميم باخبر شود و از گذشته بد خود منزجر گردد، به طوری كه ترك معاصي نموده با ت

 قاطع، ديگر گرد آنها نگردد.

ه اول توب د ارشاد را از خود آغاز كند. در مرتبةخواهد راه خدا رود بايكه مي كسي

، وِاّلا ي پردازدنمايد يعني عليه نفس اّماره خود قيام كرده و با آن به مبارزة ظاهری و باطن

 تواند سايرين را ارشاد كند؛ حضرات پيشوايان عظام الهي چنين كردند.چگونه مي

 با رعايت شرايطي است: اقبال نفس به سوی توبه

 مالحظة آيات و اخبار وارده در خصوص انذار و تخويف گنهكاران. -اول 

 مالحظة حال مذنبين تائب. -دوم 

ف اتفاق مالحظة عقاب قّهاری او در دنيا چنان كه بر امت حضرات انبياء سل -سوم 

 افتاده.

 مالحظة احكام صادره در خصوص معاصي كبيره. -چهارم 

 ر در وجود و قدرت و عظمت و رحمت خالق متعال كه اوست سزاوارتفك -پنجم 

 حمد و پرستش.

اش ندامت توبه مركب است از علم به عقوبت گناه و خطر و آفت آن، كه نتيجه

اراده و  پشيماني بر گذشته و فوات مطلوب است. از اين ندامت معني ديگری برآيد و آن،و

 افات.اهتمام است به تدارك م
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ستقبل. مپس توبه مشتمل است بر دو چيز: اّول به زمان ماضي، دوم به زمان حال و 

شده و  به زمان ماضي، تأسف و پشيماني است بر گناهاني كه در زمان گذشته از او صادر

 تالفي آن با سه كس:

 با خدا كه نافرماني او كرده. -اول 

 پستي و خشم الهي آورده.با نفس كه نفس خود را در معرض نقصان و  -دوم 

 با غير كه ضرر قولي يا فعلي به او رسانده. -سوم 

 دد. چنانآنچه ضرر به غير رسانده تا او را به حق خود نرساند، توبة او صورت نبن

علي و فكه ضرر قولي به او رسانده بايد جبران كند به عذرخواهي و استحالل. اگر ضرر 

ای او  حق او يا عوض آن، به طوری كه مقتضي رضمالي رسانده، بايد جبران كند به رّد

ا نفس بگردد، يا تحمل نمايد بر عذابي كه در شرع مقدس اسالم بر آن معين شده. آنچه 

به  با رجوع خود كرده به انقياد فرمان خدا و عقوبت دنيوی جبران نمايد؛ و حق خدا را نيز

است،  به زمان حال و مستقبلحضرت او و رياضت و عبادت جبران كند. اّما آنچه متعلق 

 تصميم قاطع است بر ترك معاصي و اطاعت فرمان حق.

 در حقيقت، توبه ملتئم گردد از سه چيز:

 ندامت بر آنچه گذشته از زاّلت. -اول 

 ترك معاصي در حال و عزم بر عدم عود در استقبال. -دوم 

 پاك شدن از مظالم و خصومت. -سوم 

به  يت و اقبال به طاعت، و دوام آن مشروط استتوبه عقد قلب است به ترك معص

مكن كسر شهوت و جهاد با نفس. چه اگر سالك مراقب احوال نفس خود نباشد، هر آني م

د محكم است آرزوهای نفساني در دل وی نيرو گيرد و ميل به معصيت، اساس توبه را هرچن

 باشد، فرو ريزد و درهم شكند.

نّيت است بر ترك حرام. توبة چشم،  ای است: توبة دل،بر هر عضوی توبه

 رفتن به فروخوابانيدن آن است از محّرمات. توبة دست، ترك گرفتن مناهي. توبة پا، ترك

 مالهي و توبة گوش، نگاهداشتن آن است از شنودن اباطيل.

اگر كسي قصد خدمت كند، طهارت او به ظاهر بود، و اگر كسي قصد قربت 

ه و طهارت ظاهر به آب است و طهارت باطن به آب توبطهارت او به باطن بود. نمايد،

 رجوع به بارگاه الهي.

به عبارتي توبه را سه شرط است: ندامت، اعتذار، ِاقالع. ندامت برای قلب، اعتذار 
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برای لسان، اقالع اعضاء و جوارح از اعمال زشت. حضرت اميرالمؤمنين شخصي را كه در 

ر را بر زبانش جاری كرد، توبيخ نموده و به او ايشان از روی غفلت كلمه استغفاحضور 

 داني استغفار چيست؟ استغفار مقام عّلّيين است و شش معنا در آن است:فرمودند: آيا مي

ا رنخست پشيماني از گذشته. دوم تصميم بر ترك هميشگي درآينده. سوم حقوقي 

ر بار حقي قات پروردگای به آنها بازگرداني، به طوری كه هنگام مالكه از مردم ضايع كرده

ه شتهايي كتو نباشد. چهارم هر واجبي كه از تو فوت شده، حق آن را به جا آوری. پنجم گو

تازه  ند و گوشتاندوه گناه آب كني تا چيزی از آن باقي نمااندامت روييده با در اثر حرام بر

ت دی، زحماندازه كه شيريني معصيت و گناه را چشيبه جای آن برويد. ششم به همان 

ي وبه الهی اين است تگويي. آرطاعت را نيز بچشي، پس از انجام اين مراحل استغفرالل مي

 اند كه حقيقتو طالبان واقعي چنين كردند. همچنين علمای رباني و عارفين الهي فرموده

ست كه اتوبه سه چيز است: تعظيم جنايت، اّتهام توبه، پرداخت حقوق. تعظيم جنايت آن 

ه بوی توبه ف خود را ولو ظاهرًا جزئي، بزرگ شمارد. اّتهام توبه يعني به هر نحسالك خال

 آيد، سالك واقعي آن توبه را ناقص داند.عمل 

ه الهي كار بايد به آب حسرت، باطن خود را بشويد و در پيشگابنابراين شخص توبه

س كند، نف بر مافاتاعتراف به معاصي نمايد و اعتقاد َنَدم و پشيماني بر مامضٰي و تأسف 

رد، ه الهي بخود را از شهوات نفسانيه حبس كند، گناهان خود را بزرگ شمرده، پناه به درگا

 از عقاب و به رياضت نفس پرداخته و از رحمت خدا نيز مأيوس نگردد تا در نتيجه بتواند

 الِل ِان  اللُ ةِ  َرْحَمـْقَنُطوا ِمنْ اٰل تَ ْم ُقْل ٰيا ِعٰباِدَی ال ذيَن َاْسَرُفوا َعلٰي َاْنُفِسهِ »الهي خالصي يابد 

 .«َيْغِفُر الذُُّنوَب َجميعًا ِان ُه ُهَو اْلَغُفوُر الر حيمُ 

ن. برای توبه و ترك تسويف و تأخير آاست به از اهّم مهّمات برای طالب، مبادرت 

 وقلب حاصل گردد كثرت معاصي، قسوت ه كه ب تسويف دو خطر عظيم است: يكي آناهل 

وم دحال بماند. ر گردد و در نتيجه غالبًا دراين آئينه دل زنگ گيرد و از قبول جال متعسِّ

 معاجلة موت و ضيق وقت از توبه و عمل به مقتضای آن از تداركات الزمه. امكان

كند، گويد الموت و اهوال آخرت را مشاهده در خبر آمده كه چون بندة عاصي ملك

روز ديگر مرا مهلت ده تا توبه كنم و عمل صالحي به جای آرم. الموت يك ای ملك

الموت اّيام عمر تو سپری شد. گويد يك ساعت مرا مهلت ده، ملكالموت گويد كهملك
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گويد ساعات عمر تو به پايان رسيد و هيچ نماند، در اين وقت از ندامت و حيرت او را آن 

 حّيز بيان خارج است.روی نمايد كه از 

 سبب اصرار در ذنوب دو چيز است: غفلت و شهوت، و رفع اصرار نشود مگر به

وت به رفع غفلت به علم و رفع شهرفع اين دو چيز. چون رفع اشياء به اضداد آنهاست، 

د و كامل گرد ايمان به اصل شرعاّما علمي كه در اين باب بدان نياز است: اين كه  صبر است.

اء بداند سعادت اخروی به طاعت و شقاوت ابدی به معصيت است، و تصديق حضرات انبي

اين  ايشان محال است، به واسطهو رسل و اوصياء نمايد كه كذب در سخنان و منقوالت 

 علم غفلت از ميان رود.

و  باب با وجود علم، احتياج به صبر است، زيرا چون شهوت غالب گردد در اين

 دد. طريقايجاد نمايد، اگر به قّوت صبر مداوا نشود، علم مغلوب گرمشتهيات طبع مزاحمت

و  عالج شهوت آن است كه استشعار ضرر ذنوب نمايد كه لذت و حالوت آن در گذر است

 عقوبت اليزال آن باقي.

نيست  ايمان منتهي شد، زيرا ترك گناه ممكنتوبه حاصل كار بهاگر كسي گويد در 

مگر به صبر، و صبر نشود مگر به خوف عاقبت، و خوف عاقبت حاصل نگردد مگر به 

اين كسي وسيله علم بر ضرر ذنوب و تصديق به آن نشود مگر به تصديق خدا و رسول، بنابر

 اين است كه: كه مصّر است بر ذنوب، الزم آيد كه مؤمن نباشد. پاسخ

ايمان، و ايمان است و گاهي به واسطه ضعف اصرار بر ذنوب، گاهي به واسطه فقد 

انبياء  شود، و به تصديق صدق رسل و حقانّيت حضراتالجمله جمع ميبا ايمان قوی نيز في

 عليهم السالم و وقوع عذاب اخروی، ارتكاب معاصي ممكن است.

 چهار است:منشأ و اسباب داعيه بر اصرار ذنوب 

ر او آن كه عقاب، موعود است و لذت معاصي، نقد و نفس چنان است كه تأّث -اول 

 شود.به حاضر اقوی است از تأّثر او به غايب، پس متوّجه ذنوب مي

آن كه شهوات و مشتهيات طبع به غايت مستولي و غالبند و بعد از  -دوم 

ايمان، است لذا با وجود تحقق عادت به ارتكاب معاصي، رجوع از آنها دشوار استمرار

 و مضّرت م طب و حذاقت طبيبكند. چنان كه بيمار با وجود اعتقاد به علمبادرت به آن مي

 ين به آنامر، بسا باشدكه طبيب او را از امری نهي و تحذير كرده است، ولي با وجود يق

 كند، مانند نوشيدن آب خنك به هنگام غلبة تشنگي.مبادرت مي

ايمان را با خود عهد و قرار است به توبه و تكفير سيئات به آن كه اكثر اهل  -سوم 
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ايمان، اين معني را از روزی به روز حسنات و تالفي مافات؛ اّما با وجود اتصاف به اصل 

 ديگر تسويف نمايد.

ب ملزمة اتّكال به فضل و عفو الهي است و اعتماد بر آن كه معاصي، اسبا -چهارم 

نضّم مت نبوده و تخّلف عقوبت به عفو ممكن است. بسا كه به اين سبب، سبب خاصي عقوب

عيد وايمان را منهدم سازد و آن، شك است در صدق رسل و تحقق وعده و گردد كه پايه 

 ايشان.

 هريك از اسباب مذكور را عالجي است:

ن كه ايعالج امر اّول به تفكر است در آن كه موعود الهي به زودی فرا رسد، و 

حصول  مجموع اوقات دنيا در جنب طول آخرت به منزلة ساعتي است! هر لذتي كه يقين به

د اندك وقتي زودگذر، خوآن در زمان محدودی است، زهي خسارت و شقاوت كه به جهت 

حتمال ارا گرفتار عقوبت در مدت كثير و اعصار متوالي نمايد؛ چنان كه انسان به جهت 

 ، متحمل انواع خطرات و اصناف بلّيت و اذّيت شود.اندك فراغتي در آينده

، اگر طبيب نصراني ترا از خوردن چيزی منع كند كه به مرور سبب هالكت است

ياء ای شقي! آيا قول حضرات انبكني. پس به نفس خويش خطاب كن كهشبهه ترك آن ميبي

ول آن اعتبارتر از قو بيايشان به آيات بّينات و اخبار، محّقق گشته نزد تو اوصياء كه صدق 

كه ترك  ای محّقق است بر امریطبيب نصراني است؟! وقتي مضّرات كثيره و بلّيات منتظره

 آن مقدور است، اهل خرد بالشك از آن احتراز كنند.

ت در عالج امر دوم به تأمل است كه آيا اعراض از شهوات نفساني و ترك محّرما

اني فايام متمادی؟ هرگاه كسي از زخارف وی درساعتي آسانتر است يا تحمل عقوبت اخر

روی صرف دنيا آن هم مشّوب به انواع كدورات نتواند قطع نظر كند، پس چگونه از نعم اخ

 نظر نمايد؟!

 تفاصيل نعم اخروی وارده در كتاب و سنت به حصر و احصاء نيايد، و هركسي

داند  ق بنگرد،ر كسي به نظر تحقيتواند تا حّدی از آن اطالع حاصل كند. اگاندك تتّبعي ميبا

 الجمله نعمت شمرد.كه نعم فاني دنيا آميخته به هزاران بلّيات و اذّيات را نتوان في

ر آني عالج امر سوم در تسويف و تأخير توبه، به تفكر است كه اجل مسّمٰي در ه

 َاْرٍض ِبَایِّ  سٌ ٰما َتْدری َنفْ »متوقع است و بسا كه ناگهاني روی نمايد و مجال توبه نماند 

دم ديگر اين آيت فرموده كه از قدمي تا قحضرت صادق عليه السالم در توضيح . «َتُموتُ 

 حصول موت، معلوم هيچ نفس نباشد.
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با  عالوه بر آن با تقدير بقاء و وسعت وقت، چه بسا توبه ممكن نشود، زيرا 

ردد. گمع آن دشوار تسويالت روزافزون نفس و شيطان، شهوات طبيعي رسوخ پيدا كرده، ق

ای كند در حماقت اهل تسويف اين مثال بس كه شخصي با وجود جواني، اراده قمع شجره

آن  ينده قمعتواند آن را بركند، چون بيند دشوار است صبر كند كه درآكه با صعوبت تمام مي

قّوت  نمايد. حال آن كه درخت را هر روز رسوخ و ثبوت در زمين بيشتر گردد و قدرت و

ر خص به طول عمر كمتر شود، پس عاقل چگونه تسويف توبه كند و حال آن كه در خبش

 آمده بيشتر فرياد و استغاثه اهل دوزخ از تسويف توبه است!

 سباب آن،عالج امر چهارم، تذكر و توجه است كه انتظار عفو و شفاعت بدون تهّيه ا

 ور دنيویاری شده و تحصيل امالل بر ترّتب مسّببات بر اسباب جغيرمعقول است. چه عادت

سعي و اكتساب ممكن نيست، همچنين است حصول عفو و مغفرت. چنان كه رسيدن بي

طال  وه لذيذه اثمار و زراعات بدون سعي و تعهدات و آثار آفتاب و غير آنها، و باريدن اطمع

ير و نقره از آسمان در قدرت الهي ممكن است، ليكن عادت به اين جاری نشده و تغي

 .«الِل َتْبديالً ةِ َو َلْن َتِجَد ِلُسن ـ»وتبديل در سّنت الهي واقع نگردد 

ه بكسي كه تضييع عمر در خالف نمايد و انتظار عفو كشد، مانند كسي است كه 

قت آن كه و جهت نفقة اهل و عيال خود سعي نكند و اسباب آن را تلف و نابود كند، به اميد

د، ين بيفكنآنكه تخمي در زمز كرم الهي بعيد نباشد كه بياحتياج چون به فالن زمين رود ا

الوقوع نخداوند در آنجا انواع اشجار و زراعات برای او بروياند! اين معني هرچند ممك

 است، ليكن بر خالف سّنت الهي است.

د ع به مجّرمنتحلين و منتسبين به تشي»از حضرت امام باقر عليه السالم روايت است: 

مر به مگر كسي كه عكنند، در حالي كه به خدا شيعة ما نيست ا اكتفا ميدعوی دوستي م

وگند به تقوی و عمل گذراند. پس بايد كه اهل تقوی و عمل برای مثوبات اخروی باشيد. س

خدا كه تقّرب جز به طاعت حاصل نگردد. مطيع خدا دوست ماست و عاصي به درگاه 

ت پس حصول عفو و مغفر«. ورع نيابد دشمن ما، و كسي دوستي ما را جز به عمل واو

 تلّبس به طاعات و اجتناب از محّرمات و ترك مخالفت مولٰي صورت نبندد.بي

عالج شك در صدق حضرات انبياء و رسل و ترديد در وقوع امور اخروی، به تفكر 

است در اسباب مؤّديه به تصديق رسل و امر آخرت. در اين مقام عالج آن به امری 

توان نمود، بدينسان كه به چنين كسي گوييم: آنچه حضرات انبياء و اوصياء خبر الفهم قريب

سي اند از تعذيبات و عقوبات اخروی بسا كه راست و محتمل باشد. بر فرض مذكور، كداده
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كه ترك معاصي نموده و اطاعت كند، مسّلمًا از مهالك و عقوبات اخروی خالصي يابد، و 

ايام غيرمتناهي گرفتار عذاب و نكال گردد. طاعت نمايد، در اگر به معاصي گذرانده و ترك 

 لذا ازعقل نيست كه با وجود اين طريق، كسي مخالف آن را در پيش گيرد.

ر پذيرد، پس بر مكّلف است كه در هخداوند تا حضور موت توبة بندگان را مي

م قابل هراه ندهد. قلب انساني  حال غفلت از خود ننمايد و شيطان را به ملك قلب خويش

، اثر كند حسنات َمَلكّيه است و هم قابل وساوس شيطانّيه. وقتي وساوس شيطانّيه در قلب

 وشوقي و سپس عزمي به سوی گناه پديد آيد، چنان عزمي كه سبب تحرك قدرت اعضاء 

ی حق وجوارح جهت صدور گناه شود. اّما با تأثير حسنات َمَلكّيه در قلب، شوقي به س

د و به حاصل گردد كه رافع شوق ذنوبي است. به زوال شوق ذنوبي، عزم بر گناه زايل شو

ردند گت زايل بازوال آن، قّوه و قدرت و ساير موجبات فعل ذنوبي از بين رود، زيرا كه مسب 

 به زوال اسباب آنها.

ل و بوچون خداوند متعال خود را به تّواب و رحيم و غّفار وصف نموده و وعدة ق

 ه بندگانمغفرت به تائبين داده و باب توبه را تا حضور موت مفتوح فرموده، واجب است ك

وبه و تمعصيت بر اين خدای رحمان نكنند. و اگر گاهي مغلوب نفس اّماره شدند، بزودی 

اه ب آنان رتعالي مسئلت نمايند تا دوباره شيطان بر قلاستغفار كنند و عدم عود را از حق

 نيابد.

ود ايمان برخوردار بن مثل خون در بدن جريان دارد، لذا بايد به قدری از قّوت شيطا

 مخَلصين كه بتوان از عهدة چنين دشمني برآمد، تا با نجات از اين مهلكه داخل در جرگة

 .«صينَ اْلُمْخلَ  َلُاْغِوَين ُهْم َاْجَمعيَن ِاّلا ِعٰباَدَك ِمْنُهمُ »شد، كه شيطان گفت 

 

ر داند كه خوبي و بدی انسان مربوط به قلب اوست. قلب انسان بزرگان فرموده

 ه بودند،اغلب اوقات در حال نوسان است. حضرات پيشوايان عظام الهي هميشه در مقام توب

ا ولياء خدالذا بر سالكين طريق حق است كه همواره و در هر نمازی به مقام توبه برآيند. 

ُتْب يَ ْن َلْم َو مَ »بايد هر لحظه در مقام توبه باشد وگرنه ظالم است اند: مرد واقعي فرموده

 .«َفُاوٰلِئَك ُهُم الّظاِلُمونَ 

توبه رجوع به حق است و بازگشت از خالف امر حق به حق، آن كه از مخالفت به 
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دارد، در كند و از ناسازگاری به سازگاری، و عماًل از خالف دست بر ميموافقت ميل مي

 به است. توبه بازگشت است از خطا به صواب و عدول از باطل به حق.مقام تو

ح او مكّلف را در انجام تكاليف، ممكن است دو حال و نظر پديد آيد: يا با رو

ست، روی سازگاری و موافقت دارد و يا ناسازگاری و مخالفت. آنجا كه حال موافقت در او

ت حق مخالفت دارد، رويگردان از دستورااو به امر حق است و تائب؛ و آنجا كه حالت 

ه. است و ظالم. ظالم رويش به طرف باطل است، و تائب رويش به سوی حق و معارف حق

ه كند و از ناسازگاری بچون سالك در سير خود مدام از مخالفت به موافقت ميل مي

ناه دهد در مقام توبه است، زيرا گسازگاری و خواست حق را بر خواست نفس ترجيح مي

 چيزی جزخالف امر و خواست حق نيست.

تشخيص امر و خواست حق، بدون دسترسي به آن مشكل است و در نتيجه،    

شود اند كه توبه صحيح ناينرو بزرگان فرمودهتشخيص گناه و توبه نيز دشوار خواهد بود. از 

شيماني پي مگر بعد از معرفت بر گناه، پس بايد اول گناه را شناخت، سپس توبه كرد. يعن

ده ا پست كرازمعصيت بايد به جهت قبح آن بوده و به رضای حق باشد. مسّلمًا گناه انسان ر

كاذب و  آورد، آن فرح و لذتي كه توأم با غضب الهي باشد، حتمأاز مقام عصمت پائين مي

كتب حق و  اند تا خواست حق را به مردم بنمايانند،پست و ناچيز است. حضرات انبياء آمده

يق، قلب آن مجيد برای تميز صواب از خطا نازل شده است. كسي كه با توجه به اين حقاقر

ردد گخود را با دستورات نبي و قرآن پاك نمايد، از طرف خدا ملهم به فجور و تقوی 

ا رل توبه صحيح اوند متعاو توبه او به جا صورت گيرد و خد «َفَاْلَهَمٰها ُفُجوَرٰها َو َتْقوٰيٰها»

 .«َوالُل ُيريُد َاْن َيُتوَب َعَلْيُكمْ »اراده كند برای او 

 

راضي بر دخول حتي يك نفر از امت خود در دوزخ  )ص(حضرت خاتم االنبياء

عفو را  نخواهد شد، ليكن اين منوط به توبة خالص است به نحوی كه اعمال انسان قابليت

كند و  كارد و به موقع آبياریداشته باشد. مثل برزگری كه تخم سالم در زمين مستعد ب

ا به ردد وِاّلگعلفهای هرز و موانع را دفع نمايد، بعد از آن اميدوار به بركت و رحمت الهي 

 سبب غفلت زارع، تخم ضايع شده ثمری ندهد.

ايمان به منزلة تخم است و قلب به منزلة زمين و طاعات، آب آن زراعت و تطهير 

ن، لذا محض اميدواری و انتظار رحمت خدايي بدون نفس از معاصي به منزلة پاكسازی آ
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عمل سودی ندهد. اين است معني توبه خالص كه خداوند متعال بندگان خود را به آن امر 

 .«َنُصوحًاةً الِل َتْوَبـَايَُّها ال ذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِاَلي ٰيا »فرمايد مي

م. بعضي اه و مقاو ريا و يا كسب ج توبه بايد خالصًا ِلَوْجِه الل باشد و عاری از ريب

اند كه اگر توبه مشّوب به قصد بهشت و خوف عقاب باشد، صحيح نيست. ليكن گفته

آن  در صّحت اند: توبة طمعي و خوفي نيز خالي از اجر نبوده ومحّققين علمای رباني فرموده

 ع و خوفظر طماشكالي نباشد. زيرا كه حبيب آن را دوست دارد، پس ابتغاء وجه الل با ن

 معنوی منافات ندارد.

ة واقعي نصوح معاني مختلفي دارد از جمله، نصوح فرد گمراهي بود كه موفق به توب

ش خارج ای كه بازگشتي برای آن نبود، لذا نصوح چيزی را گويند كه از جايگرديد، توبه

ه كآن است  صوحشده از پستان. توبة نشود و ديگر به جای اوليه برنگردد، بمانند شير خارج 

ر دل ددر اين مقام است كه خشوع و انكسار خالص از شوائب بوده و به رضای حق باشد. 

ب ظاهر گردد، و حقد و حسد و ساير صفات رذيله زايل گشته و كمال همت به سوی كس

 رضای حق شود.

عتقد بايد تخم ترك معاصي در دل كاشت تا كمال اخالص حاصل آيد، و نيز بايد م

 ست.اساحت نبوت و امامت از گرد و غبار كل قبايح و معاصي معّرٰی و مبّرٰی شد كه 

با  از عالئم قبولي توبه و بخشش گناهان، شرح صدر و رفع تيرگي از قلب است.

ست به ازوال تيرگي ازقلب، صفايي بين عبد و معبود حاصل گردد كه نتيجة آن، انس عبد 

 معبود.

وز ديگر اوت كلي دارد، امروز در حالي است و رگذشتة سالك با حال و آينده او تف

 بود، چه در حال ديگر، و هر روز بر كماالتش افزوده شود. امری كه ديروز مورد پسند او

ئب، تائب وز از تاامروز ناپسند و مورد اكراه او قرار گيرد. ديروز از امری تائب بود و امربسا

نوی افزون معرابر باشد. الزمة ترّقي روزاست. نهايت مغبوني است كه ديروز و امروز سالك ب

تي است و چه بدون سلم، نفس را در امور دخالو باطني او، رسيدن نفس به مقام سلم است. 

 به ربانيتوبة واقعي، آن تو در هر امری كه نفس دخالت كند، مسّلمًا آن امر ناقص است.

 تعالي حقيقت توبه و ثبوت را در حق تائب اراده كند.است كه حق

اند كه حصول مقام توبه نصوح، موقوف است بر تقدم سه حال بزرگان فرموده
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 ومقارنت چهار مقام و مداخلت پنج ركن.

وبه ر بدايت ت، حالي است كه دانتباهگانه عبارتند از: انتباه، زجر، هدايت. احوال سه

ز اقامت ا، حالي است كه او را زجريدار سازد. آيد و او را از خواب غفلت ب به دل فرود

اللت ، حالي است كه دل را به طريق مستقيم دهدايتمنازل غرور و ضاللت بيرون كشد. 

 نمايد.

ت. سوم رعاي -رؤيت عيوب افعال. دوم  -اند: اول مقامات چهارگانه كه مقارن توبه

 مراقبت. -محاسبت. چهارم -

ن را آعمال خود به نظر استحسان ننگرد، بلكه افعال آن است كه به ا رؤيت عيوب

هل اد ِاّلا معيوب و ناتمام داند. زيرا برائت اعمال از شوائب حظوظ نفس و هوی ميّسر نشو

قيق دنهايات را، و خلوص اعمال از حظوظ نفساني امری است كه اهل تحقيق را به نظر 

 حاصل آيد.

ن آن است كه ظاهر و باطن خود را پيوسته از قصد مخالفت و ميل بر آ رعايت

ر ا به خاطمحافظت كند. اگر كسي از معصيتي توبه كند، ليكن چون آن را ببيند يا بشنود ي

اطن را بگذراند، حالوت و لذت يابد او تائب نشده است. پس تائب واقعي پيوسته ظاهر و 

ظاهر  ارتكاب معصيت، ذنبكند. چه ر ذنب، سعي ميرعايت كرده و در ازاله تلّذذ از ذك

ل سعي حاص اگر بكلي ازاله التذاذ مذكور از است و تلّذذ از ذكر بعد از ترك، ذنب باطن.

يد كه سئلت نمانشود، بايدكه انكار آن در دل نگاهدارد و از خداوند متعال به دعا و تضّرع م

 طاعات مشغول سازد.آن را ازخاطرش محو گرداند و او را به عبادات و 

 وز، بلكهآن است كه متفّقد و متفّحص افعال و احوال خود باشد و روز به ر محاسبه

و دساعت به ساعت آنها را حصر و احصاء نموده بر نفس خود مطلع باشد. محاسبه بر 

 است: پيش از عمل و بعد از عمل.قسم

ن چيزی از محاسبة پيش از عمل آن است كه از موجبات معاصي بپرهيزد و چو

ه آيا خاطرش بگذرد و عزمي كند، فعلي را كه مقتضای خاطر است، تفّقد و تفّحص كند ك

اء كند اين عمل مقارن به رضای حق است يا از مستدعيات نفس. اگر از قسم اول بود امض

 وِاّلا نفس را از ميل و رغبت به آن مذّمت نمايد.

ای در َمآل و عاقبت آن بينديش، كاری را كه اراده كرده»آمده:  )ص(در حديث نبوی

اند: تثّبت و توقف و نيز فرموده«. اگر خير باشد به جای آور و اگر فساد و شر باشد بپرهيز

در هر فعل از امور واجبه و محتومه است كه آن كار به نهجي واقع شود كه به رضای حق 
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 باشد.

 ويند كاریگكنند. اّول هر فعلي از افعال بنده را در سه ديوان نشر »در حديث آمده: 

رآيد دان سالم كه كردی، آيا مجاز به انجام آن بودی يا پيروی از نفس كردی؟ اگر از اين ديو

ا هر ردی؟ زيركه به انجام آن مأذون بوده، ديوان دوم نشر كنند و گويند آن عمل را چگونه ك

ه. ل فرمودند متعاعمل شرايط و واجباتي دارد و هر عبادت بايد به نهجي واقع شود كه خداو

ن ده، ديوااگر از اين ديوان هم سالم برآيد كه رعايت آداب و محافظت شرايط و اركان نمو

س دادی، پ سوم نشر كنند و گويند آن عمل را برای كه كردی؟ اگر خالصًا لوجه الل انجام

ه ب مربوط اجر و مزد تو بر اوست، و اگر به نظر استحسان مردم و ساير اغراض انجام دادی

 «.ايشان استخاليق است، پس مزد و اجر تو بر 

تو  محاسبة بعد از عمل آن است كه در آخر روز بلكه در آخر هر ساعت آنچه از

ساني، و صادر شده تفّحص كني، اگر طاعتي باشد از طاعات خدا شكر و حمد او به تقديم ر

 مايي.اگر معصيتي باشد نادم بوده و به مذّمت نفس بپردازی و استغفار ن

ت، آن است كه پيوسته مالحظة رقيب كني، يعني در تمام حركات و سكنا مراقبت

نجام فرموده: وقتي گناهي ا )ص(خداوند متعال را رقيب و مطلع بيني. حضرت رسول اكرم

ری عتقاد داادهي، اگر اعتقاد داری كه خداوند متعال ناظر نيست، در حد كفر باشي و اگر مي

رين َقر ناظشوی، خدا را َاْهَون و َاْحو به نظر او متوجه معصيت مي تعالي ناظر استكه حق

 ای!تصور كرده

 ي نيست:اركان پنجگانه كه بنای توبه برآن است و بدون آن توبه مقبول درگاه اله

رّد  -طلب حالل صرف. چهارم -قضای مافات. سوم -ادای فرايض. دوم -اول

 مجاهده با نفس. -مظالم. پنجم

 شود از اوامر و منهياتآن است كه هر فرض كه بر وی متوجه مي ادای فرايض

ر داست كه  شرعي در اوقات و ساعات معّينه بر آن قيام كند. از جمله فرايض مهمه تائب آن

 صورت امكان به تعّلم آنچه بر او واجب گشته پردازد.

نها آ آن است كه عبادات و طاعات واجبي را كه ترك نموده، به قضای قضای مافات

ار اجب اقتصمشغول شود ِاّلا آنچه قضا ندارد كه در آنجا به مجّرد ندامت و عزم بر فعل و

 كند.

به تصفيه طعام و شراب و لباس و مسكن از شوائب حرمت و شبهت،  طلب حالل

 ست.اكه تصفيه آن در تصفيه باطن اثر كلي دارد و شريعت امر بر التزام آن فرموده 
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ات از مهّم الناس، و اين قسم برائت ذّمهكه آن بری كردن ذّمه است از حق رّد مظالم

ضای رالل را ندم و عزم دافع است، اّما جبران اضاعة حق غير جز به است. اضاعة حق

 صاحب حق محال است، لذا تشديد بر اين بيشتر شده است.

ه از گر مظلمپس محّقق گرديد كه رّد مظالم در تحقق توبه به غايت دخيل است. ا

 د يا طلبقبيل اموال بوده و عين آن موجود، به صاحبش رساند. اگر غايب بود به حضور رس

هد ارث او داو نمايد و اگر متعّذر شود، برای او تصّدق دهد. اگر آن شخص مرده باشد به و

كند في ت آن تالو بر تقدير تعّذر بر صدقه قيام كند. اگر عين مال تلف شود به مثل يا به قيم

ه حاصل و اگر قدر آن معلوم نشود، آنقدر به صاحب آن دهد يا صدقه نمايد كه برائت ذّم

 شود.

ه حاصل اگر مظلمه از قبيل جنايات باشد به قصاص يا ديه يا استحالل، برائت ذّم

ر كند و اگر از قبيل هتك ِعرض باشد به طريق معذرت پيش رفته استحالل جويد و د

بت منقطعه او، برايش استغفار كند و در اكثار حسنات صورت موت صاحب حق يا غي

 بكوشد.

ع و به من آن است كه او را به انقطاع و فطام از مألوفات مجاهدت و مخالفت با نفس

ذ مه متلّذشهوات وادار كند تا به ترك لذات طبيعي عادت نمايد و به تذكار مألوفات محرّ 

ر اين گردد؛ د نباشد تا ظاهر و باطن او در توبه، مستقيم بود و بر ادای فرايض صابر و راضي

 وقت توبة او توبة واقعي خواهد بود.

 و اطاعت ای از امم سابقه توبه كرد و سالها به عبادتاخبار آمده است كه بنده در

 وال نمود پرداخت، ولي قبولي توبه بر او ظاهر نشد. به يكي از انبياء آن زمان تقرير ح

لت تعال مسئمدرخواست دعا برای قبولي توبه خود كرد. آن نبي قبولي توبة او را از خداوند 

وت و گند به عّزت و جالل خود، توبة او را قبول نكنم زيرا حالنمود. خطاب رسيد سو

 لذت آن گناه كه از آن توبه كرده هنوز در دل اوست.

ر م توبه بتوبه مرّكب است از ندم و عزم. بسا افرادی كه توبة آنها كاذب بود و اس

گردد، ن ايشان راست نيايد. عالمت صدق عزيمت آن است كه در اوقات متجّدده پيرامون آن

ر از آن د از اهل معصيت نفرت داشته و به ديدن و شنيدن معصيت لذت نيابد، بلكه استكراه

السوء  نفس خود مشاهده كند. معّين بر صدق عزيمت، عزلت است يعني مهاجرت از اخوان

 و صمت و قّلت اكل و احراز قوت حالل و مطالعه آيات و اخبار.
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الخاص  عوام از زّلت، توبة خواص از غفلت، توبة خاص توبة را مراتبي است: توبه

به  از رؤيت اوصاف بشرّيت. توبة عوام از معصيت به طاعت است؛ توبة خواص از طاعت

خواهد از توفيق است، طاعت خود نبيند همه توفيق بيند؛ توبة خاص الخاص آن است كه مي

م است. ر نظر عوااشارت ب «ِعٰقاِبكَ  َاُعوُذ ِبَعْفِوَك ِمنْ »رؤيت توفيق به مشاهدة حق رسد. 

 ي از تو به تواله «ْنكَ مِ َاُعوُذ ِبَك »اشارت بر نظر خواص است.  «َاُعوُذ ِبِرٰضاَك ِمْن ُسْخِطكَ »

 گريزم، اشاره بر نظر خاص الخاص است.آورم، از تو به سوی تو ميپناه مي

آن  ة انابتستجابت. توباند كه توبه دو قسم است: توبة انابت و توبة ابزرگان فرموده

رم كرم است كه توبه كند از خوف عقوبت الهي؛ توبة استجابت آن است كه توبه كند از ش

 الهي.

آورندگان به ايمانای  «َو َانيُبوا ِالٰي َربُِّكمْ »فرمايد: خداوند متعال در قرآن مجيد مي

از  نده استوبت بازگشت بمقام انابت برآييد كه مقام انابت بسي برتر است از مقام توبت. ت

 دل. عصيان به طاعت، و انابت بازگشت بنده است به سوی خدای تبارك و تعالي به قدم

ه قدم بانابت، از وادی نفاق به قدم تسليم به وادی سكينت آمدن؛ از وادی بدعت 

ادی وصدق به وادی محبت آمدن؛ از وادی تفرق به قدم انقطاع به وادی جمع آمدن؛ از 

 قدم افتقار به وادی تفريد آمدن.دعوی به 

 توبه را درجاتي است:

 توبةعّمال و آن رجوع است از اعمال بيفايده به اعمال صالحه. -اول 

 توبة متقيان و آن رجوع است از فضوالت و شبهات و اكثر مباحات. –دوم 

نفرت از حضور و از رغبت دنيا به توبة زّهاد و آن رجوع است از غفلت به –سوم 

 آن.

 تعالي. چنان كهتوبة مقّربين و آن رجوع است ازحسنات خود به حق –چهارم 

را كه  ليا آنچهعاند: حسنات ابرار سيئات مقّربين است و بعد از انتقال به درجة فرمودهبزرگان

ده عتبار كرااهل درجة سفلي حسنه دانند، اصحاب درجة عليا از آن تائب شوند و آن را گناه 

 نفس خود الزم دانند. توبه از آن را بر

 تعالي.توبة موّحدين و آن رجوع است از ماسوای حق به سوی حق -پنجم 

اگر توبه را كه حسنه است از خود داني بايد از آن خودبيني توبه كني و بداني كه 

اند: اگر كسي به طاعت خدا تيسير اين حالت از مخفي لطف الهي است. و نيز فرموده
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عقاب، رجوع او را توبه گويند. و اگر به طاعت خدا بازگردد به بازگردد به جهت خوف 

جهت طمع ثواب، رجوع او را انابت خوانند. و اگر بازگشت او به جهت امتثال امر و 

 استحقاق عبوديت باشد نه از جهت خوف عقاب و طمع ثواب، او را صاحب َاْوَبت گويند.

اند دهيت نرسيشود تا به درجه والمي عارفين مطلقًا انواع توبه را كه از مؤمنين واقع 

َايَُّها الِل َجميعًا  ُتوُبوا ِاليٰ »اند، تسميه كنند به توبة مطلقه وعروج به ذروة مقّربين ننموده

و توبة  «نيبٍ َء ِبَقْلٍب مُ َو ٰجا»د اّما توبة عارفين را انابت گوين. «اْلُمْؤِمُنوَن َلَعل ُكْم ُتْفِلُحونَ 

 .«ابٌ ُه َاوّٰ ِنْعَم اْلَعْبُد ِان  »اوصياء و اهل توحيد را اوبت خوانند  حضرات انبياء و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 فصل ششم
 
 

 سلوکرفع دو عايق اوليه رد 
 

 رعايت حقوق نيازمندان –الف 
محرم  رماعات رحيم محرم و ان –ب 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ر شوند. ای غايي است كه همه بايد از آن برخوردابين انسان و مواهب الهي، رابطه

رای شما مين است بزهرچه را در  «َخَلَق َلُكْم ٰما ِفي اْلَاْرِض َجميعًا»نمايد قرآن تأكيد مي

َو »ياب شوند فرمايد كه همه مردم بايد از مواهب الهي فيضآية ديگر مي انسانها آفريد. در

 هر آينه شما را در زمين «نَ ا َتْشُكُرولياًل مٰ قَ َلَقْد َمك نّٰاُكْم ِفي اْلَاْرِض َو َجَعْلٰنا َلُكْم فيٰها َمٰعاِيَش 

ي . شكر يعناندكي شكرگزاريدمستقر كرديم و وسايل معيشت شما را در آن قرار داديم، اّما 

 صرف نعمت الهي در جايي كه پسند اوست.

كند كه نسان و نبات و جماد و نظام هستي، به وضوح ثابت ميارتباط غايي ميان ا

ذيه تمام اين مواهب برای انسان است. مواد غذايي هر موجودی متناسب با دستگاه تغ

ی طفل كند كه ترشح غّده پستان برااوست، چنان كه اين واقعيت را كتاب خلقت ثابت مي

ی ولد، غذاتقرار داده شده تا موقع  است و قبل از تولد او دو منبع غذايي روی سينه مادر

برای  «َمٍق ُقوتٌ ِلُكلِّ ذی رَ »فرمايد: مي )ع(اينرو حضرت اميرالمؤمنينمناسبش آماده باشد. از 

ای است. ای، خورندهو برای هر دانه «آِكلٌ ةٍ َو ِلُكلِّ َحب ـ»هر صاحب حياتي، غذايي است 

نساني رفتند و هيچ اات نبود، همه از بين مياگر مواد غذايي متناسب با دستگاه تغذيه حيوان

 دار داد.ای است غايي ميان حق و ذيحق، و بايد حق را به حقماند. پس رابطههم باقي نمي

اسالم برای ضعفا و فقرا حقي در مال ديگران مقّرر كرده تا كسي آن را مال خود 

آِت َذاْلُقْرٰبي َحق ُه َواْلِمْسكيَن َواْبَن َو »فرمايد: نداند؛ چنان كه خداوند متعال در سوره اسراء مي

حق صاحبان قرابت و مسكين و رهگذر را بده و اسراف و تبذير  «الس بيِل َو اٰل ُتَبذِّْر َتْبذيرًا

در  «َوال ذيَن في َاْمٰواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ِللسّٰاِئِل َواْلَمْحُرومِ »فرمايد: مكن. در سوره معارج نيز مي

ين حق معلومي است. از جمله ـحرومـاغنيا و صاحبان امكانات مادی، برای سائلين و ماموال 



سفر به کعبه جانان                                                                                      170 

 

كند، يا افرادی كه قادر به كار نيستند، يا درآمدشان كفايت امرار معاش آنها را نمي برای

كساني كه مشغول تعليم و تعّلم علوم ديني هستند و اشتغال آنان به كار توليدی مانع از 

 شود.ارشادی به نحو احسن ميپرداختن به امر 

روهي د و يا گای محروم بمانند يا برخي به طور مااليطاق كار كننبنابراين نبايد عّده

را  دست از وظيفه مخصوص خود بردارند. زيرا خداوند تبارك و تعالي خوان نعمت خود

قي هب اين عالم حدر موان ، همگا«َواْلَاْرَض َوَضَعٰها ِلْلَاٰنامِ »برای همه مردم گسترده و فرموده: 

و  ظر گرفتهندارند نه فقط عّده خاصي مانند اغنيا و مستكبرين كه هميشه منافع خود را در 

 خبرند.ازحال ضعفا و فقرا بي

يه سعداء هميشه در فكر فقرا و ضعفايند، در قرآن و كالم حضرات معصومين عل

لت راعات عدامرعايت حال فقرا و السالم مخصوصًا نهج البالغه از ابتدا تا انتها توصيه به 

عدالتي بررسي انحرافات جوامع و درد منحرفين، نشانگر اين حقيقت است كه بياست. 

ی كه از و نادرند افراد اعتنايي اغنيا به فقرا سبب اكثر انحرافات است،اجتماعي و بي

 عدالتي اجتماع متأّثر نباشند.بي

ايثار درحد كمال، مراعات عدالت و بزرگان ما برخالف خلفای ستمكار، عالوه بر

رفت، نمودند. در يكي از سالها كه معاويه به حج ميمردم را هم به عدالت سفارش مي

بود احضار كرده و گفت: ترا احضار كردم كه بپرسم چرا علي  )ع(پيرزني را كه طرفدار علي

. معاويه اصرار را دوست داری و مرا دشمن؟ پيرزن گفت: بهتر است از اين مقوله درگذريم

مورد با ورزيد، او جواب داد: برای اين كه علي عادل بود و طرفدار ضعفا و فقرا و تو بي

اوجنگ كردی. معاويه برآشفت و ناسزا گفت. بين آن دو سخنان بسياری رّد و بدل شد، اّما 

ای؟ هعاقبت معاويه با او مالطفت كرد كه سياستش چنين بود. به پيرزن گفت: آيا علي را ديد

عادلي بود، خالفت او را غافل  ای؟ جواب داد: او مردام. گفت: چگونه ديدهگفت: ديده

آيا به من حاجتي داری؟ گفت: اگر  نكرد، اّما ترا غافل كرده، فريبت داد. معاويه گفت:

خواهم چهل شتر كني؟ معاويه گفت: آری. پيرزن گفت: ميحاجت خود را اظهار كنم، ادا مي

اينها را به تو دهم، آيا مرا هم مانند علي دوست من دهي. معاويه گفت: اگر مو به سرخ

داری؟ پيرزن گفت: هرگز. معاويه دستور داد چهل شتر سرخ مو به او دادند و به پيرزن مي

داد. پيرزن گفت: سوگند به گفت: سوگند به خدا اگر علي زنده بود، يكي را هم به تو نمي

اينها مال تو نبوده، سهم  داد، زيراك مو از اين شترها هم به من نميخدا اگر علي زنده بود، ي
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 ضعفا و فقراست.

با خبر  سالك طريق حق بايد به تمام معني عدالت را پيشه خود كند و از حال فقرا

 واهد شد.عدالتي منجر به انحرافاتي در او خبوده به آنان رسيدگي نمايد وِاّلا اين بي

ال تيجه اعمنين غاصبين حق فقرا، بدانند كه عالوه بر خواری اخروی، مستكبرين و اغنياء، ا

 ت!ظالمانه خود را در همين دنيا ديده به باليي گرفتار شوند كه ندانند از كجاس

ز نظمي، زيبايي و زشتي، نظافت و آلودگي آسان نيست بايد اتشخيص نظم و بي

ن ری الزم است و چه بسيارند افرادی كه در تحقق آاهلش آموخت. نظم و نظافت ظاه

، اطن نيستبنظمي ظاهر، دليل نظم اند. گرچه بيبهرهكوشند، اما از نظم و نظافت باطن بيمي

 تنها از همچنين كسي كه نظمي است.ولي نظم ظاهری نيز بدون نظم باطني، در معنا عين بي

و زشتي  مند است، اين زيبايي او در واقع عين زشتي است. چه زيباييزيبايي ظاهری بهره

 االثر است.ظاهری در قبال زيبايي و زشتي باطني، معدوم

 ای مردم حقوق اهل حق رافرمايد: حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السالم مي

است كه  ي ساختمان و زر و زيور شما در چيست؟ در ايندانيد زيبايي حقيقآيا مي بدهيد.

ظم و ه فاقد نلذا اسالم ساختمان ظاهرًا زيبايي را ك ديناری از حقوق مردم در آنها نباشد.

 كند.زيبايي باطني است، طرد مي

 اسالم مخالف سير و سياحت و تفريحات سالم نيست، مشروط بر اين كه اصل و

ه بدد و مجال تفكر در انجام وظايف، باالخص رسيدگي واجب، فدای فرع و مستحب نگر

 فرمايند:حال فقرا را از انسان سلب نكند. بنگريم به كالم مقدس بزرگان كه مي

 به حال بدا ای اغنياء! فقرا اهل و عيال شما هستند و به نوعي واجب النفقه شما.

ر به های بسياال در تفرجگاهای آنان كه تا حاعتنا به اين اهل و عيال باشند.اغنيايي كه بي

يد و به ايد، اكنون بياييد مدتي هم در تفرجگاه كوی فقرا به گردش پردازگردش پرداخته

 نگريد، كهبباالخص به گلهای زردرنگ رخسار كودكان يتيم و فقير منازل اين بوستان الهي؛ 

 يدگي بهت رسصفا و طراوت اين بوستان هرگز قابل مقايسه با آن بوستانها نيست، و نه لذ

 آنان و ادخال سرور در قلبشان، قابل تعويض با نعم و لذات بهشتي!

های ظاهری و باطني دارد. قدرت حس ذائقه انسانها از ها و تلخيدنيا انواع شيريني

لحاظ ظاهر يكسان نيست. اگر حس ذائقه سالم باشد تا حّدی مراتب شيريني و تلخي 
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شخص مريض، طعام شيرين نيز تلخ باشد؛ اين موضوع كند، اما چه بسا در ذائقه حس ميرا

در مورد حس يا نيروی ذائقه باطني نيز صادق است. وقتي ذائقه باطني سالم باشد، 

كند و در صورت بيماری، درك آن ميّسر نيست. از های معنوی را به خوبي ادراك ميشيريني

بوستان الهي است. كوی  های باطني و معنوی همانا سير در كوی فقراست كهجمله شيريني

 فقرا كوی حق است و خانة آنان، خانة خداست.

در آن  خوشا به حال سالكيني كه به توفيق حق اين موفقيت نصيبشان گردد كه سير 

 بساتين الهي نمايند، درك آن صفا و نوش آن عسل مصّفٰي آنان را گوارا باد.

شنوند، بينند و مييمردان الهي بصيرند و سمع دل آنان شنواست، حقيقت را م

های باطني را درك های معنوی و تلخيدارای ذائقه سالم باطني هستند و شيريني

كنند  تناهي اوكنند.آنان هر آن پيشاني قلب خود را به خاك بارگاه الهي گذارند و شكر اليمي

گر لوهج ه آنهاهای باطني و الهي در ذائقكه اين نعمتها را به آنان كرامت فرموده كه شيريني

 است و از آن بيشتر محظوظند تا از ظواهر.

قساوت و سنگدلي از كثرت معصيت خيزد، و معصيت از كثرت شهوت خيزد، و 

، سير اولين بدعتي كه پديد آمد )ص(بعد از حضرت رسول اكرم شهوت از سير خوردن خيزد.

ايشان د، در خوردن شد و در نتيجه مغلوب نفس گشتند. كساني كه به اين درد مبتال شون

 چند خصلت زشت به وجود آيد:

 حالوت عبادت و طاعت درنيابند. -اول

 از شفقت بر مردم محروم شوند. -دوم

 پندارند كه ديگران هم همچو آنان سيرند. -سوم

 مغلوب نفس گردند. -چهارم

 ايشان گران آيد.انجام طاعت و عبادت بر  -پنجم

 به افزايد. افرادی كه مبتالقلب مي توجهي به فقرا به شدت بر مراتب قساوتبي

ارند و فقرا ند . باالخص اغنيايي كه توجه بهاند، دارای ذائقه سالم باطني نيستندسنگدلي شده

قلبشان  كنند، مراتب بصيرتطلبي و اطعمه و اشربه ماّدی احساس لذت و شيريني مياز جاه

تلخي  مستي شيريني ظاهری، بينند و غافلند كه در قبالضعيف است. آنان حقايق را نمي

ه باطني ها تبديل به تلخي شده، چنان در ذائقرسد كه اين شيرينيباطني هست و زماني مي

 !رف نگرددنفوذ كند كه چه بسا بعد از گذشت سالها تلخي آن هنوز از ذائقه معنويشان برط
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 صوصامروزه شهرت و مقام و رياست و مادّيات اكثريت مردم را مست كرده، به خ

قامات ماغنياء و مستكبرين كه عمومًا مست امكانات ماّدی هستند. در قبال روی آوردن 

شده، ز دنيا نومادّيات، عزمي راسخ و قلبي آهنين بايد تا انسان شيفته و فريفته عشوه و نا

ف، ه حّد كفاباعتنا گردند مگر ايمان بايد نسبت به دنيا بيزمام عقل را از دست ندهد. اهل 

 ه خاطر معنويات و رضای حق.آن هم ب

اغنيا و مستكبرين بدانند كه منعم بسيار بصير است، او بصير محض است 

جه فقرا تو اينان اگر توبه نكنند و بهوكوچكترين نعمتي كه كرامت فرموده، محاسبه نمايد.

ها ی آنگاههای مهيبي براورسيدگي نكنند، بالی الهي آنها را احاطه كند و اين امكانات، كمين

 گردد.

ايد، آن اندوختهای اغنيا و مستكبرين! كه از مال فقرا و يتيمان برای خود ثروتي 

رسيد و ز خدا بتاايد، همه از خون فقرا و يتيمان است. ساختمانهای ظاهرًا زيبايي كه بنا كرده

ری روشن بدانيد لقمة حرام بدترين سموم است. گرچه در نزد اطباء حاذق مراتب سموم ظاه

اتب كند، اما سمومي به مرو هر انساني به ميزان معرفت خود از آنها پرهيز مي است

سا اثرات مهلكترين سموم كه چه بخطرناكتر وجود دارد هرچند متأسفانه مورد توجه نيست. 

از  باطني و سوء آن هزاران سال و بلكه برای هميشه از ذائقه دل انسان برطرف نگردد، سموم

 است. جمله تناول لقمه حرام

كرگزار شتوجه به فقرا و اداء حقوق آنان، نعمتي عظمٰي از جانب حق است كه بايد 

افزايد و قدردان آن بود. هرچه اين توجه و رسيدگي بيشتر شود، بر مراتب صفای قلب مي

ؤثر دان هم مشود، كه در بهبود حال معنوی نيازمنوآثار الهيه آن نه تنها عايد خود شخص مي

 حقيقت تبليغ عملي حقايق است.بوده، در 

 عدم رسيدگي به فقرا و رفع نيازهای الهي آنان سبب مست و مسخ شدن انسان

ن ، آن به آافرادی كه با وجود امكانات به فقرا عنايتي ندارند در معنا مسخ شدهگردد. مي

 گردد.اينان فزوني يافته سرانجام منجر به هالكت حقيقي ميبيماری رواني 

ه از فرمايد: ننگ و لعنت باد بر كسي كالسالم مياميرالمؤمنين علي عليهحضرت 

مندان از ای از مستاغذيه و اشربه رنگين تناول كند و از حقوق فقرا غافل بماند؛ نداند كه عّده

 وهای بينوايان روند، آن نالهشدت گرسنگي يا سرمای زمستان و يا عدم مداوا از دنيا مي

 ها خواهد كرد!چهاشك يتيمان با او 

بختي نگاشته كنند، در پيشاني آنها خط تيرهاغنيايي كه طبق فرمان الهي رفتار نمي
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شده است. البته انسان فطرتًا خيرخواه است، لكن او خود سرشت خيرخواهي را در 

 تند.بختي به دور خود ميكشاند و تارهای تيرهوجودش به انحراف مي

 ام ناحيهی الهي در مقام تفكرند كه نزول بال از كدمردان الهي در موقع نزول بال

ر عصر و هاست. بنا به تعاليم عاليه ديني، قدرت كامل نزول بال و دفع آن در حجت الهي 

ا را دوران است. خدای تبارك و تعالي توسط حضرت موالی زمان سالم الل عليه نعمته

شيت الهي مكند. دفع بال خواست و ايشان، نزول بال يا دفع بال ميشامل مردم و به وسيله 

 است مشروط بر اين كه انسانها خود و ديگران را با سموم باطني، مسموم نكنند.

قع شود، در واآن صاحبان امكانات دنيوی كه اثری از آثار تزكيه در آنها مشاهده نمي

دم! فقری ای مرفرمايد: مي )ص(اينرو حضرت رسول اكرمترين و فقيرترين مردمند. از بدبخت

خدا از آن  ی كه حبيبآن فقر. «َاُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر»كند است كه انسان را به كفر نزديك مي

ي تهي ايمان و نور عمل الهبرد، فقر دل است، دلي كه از فروغ حكمت وبه خدا پناه مي

. «ْخریفَ ْقُر َاْلفَ »گرداند است، فقير است. اما فقر ديگری هست كه انسان را به خدا نزديك مي

همان  نمايد، برهنه شدن از حب دنياست كهفقری كه آن بزرگوار بدان فخر و مباهات مي

گردد، برهنه ن مقام تجريد است. انسان بايد از حب دنيا برهنه شود مانند تيغ كه تا از نيام

 هنرش معلوم نشود.

 وّيال اكثر مردم غافلند كه آفتاب اين دنيا سريع الغروب است. اين دنيا ك

شود. طعم، وجودی است كه حدودش به عدم باز ميپيماست. زهری است عسلهوس

اه ساقه گي خبری را مانند كه عالقه شديد بهخوردگان او، كودكان بيمحّبين دنيا، آن فريب

 ای دارد.اند كه زهر كشندهكوچكي پيدا كرده

جبة خويش را اما كساني كه حصول امكاناتشان به طريق حالل است و حقوق وا

ضای سته به ركنند، بلكه مال و منال خويش را از آن خود ندانپرداخته و به فقرا رسيدگي مي

 اند كه به توفيق حقنمايند، آنان در رديف ابرار و اخيار و اولياء الهيالهي مصرف مي

 ازسعادت دارين برخوردارند.

امكانات خود پردازد و مراتب فقر و غنای بر سالك الهي است كه به بررسي 

و روحي، مادی و معنوی خود را بر اساس تعاليم عاليه ديني تعيين نمايد و در هر جسمي 

مرحله به انجام وظايف مربوطه بپردازد. نظر به اهميت خاص موضوع، ذياًل به تبيين اصول 
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 پردازيم:آن مي

مت اعضای بدن و حواس غنا دو قسم است: جسمي و روحي. غنای جسمي، سال

 ظاهری است؛ و غنای روحي سالمت روح و حواس باطني است.

 غنای جسمي را مراتبي است: سالمت تن در حداقل، در حد وسط و در حداكثر.

 اينها. سبب حصول اين مراتب يا خود انسان است يا غير يا خواست الهي و يا تركيبي از

دارد: جهتي از آن آشنايي و سالمت جسم از ناحيه خود شخص جهات مختلف 

ر قام تدّبمآيد، اّما در عمل به قواعد بهداشت است. اين سالمتي ظاهرًا مشروع به نظر مي

ممكن است خالف آن ثابت شود. هر حركتي كه سبب حصول سالمتي به طريق مشروع 

يد نماتأمل  اينرو بر سالك است كه در خويشتن مطالعه وباشد، مقبول پيشگاه الهي است. از 

 كه سالمتي او از چه طريق حاصل شده، در صورت مشروعيت در شكر و حفظ آن بكوشد

ثبت حركات م وگرنه به مقام توبه و استغفار برآيد و حركات منفي و غيررحماني را تبديل به

 رحماني كند.

م اگر در حصول سالمتي، خود شخص ذی دخل نبوده و غير، در اثر آشنايي و عل

ن داشت سبب آن باشد، در صورتي كه اخذ و تحصيل تعاليم برای ايوعمل به اصول به

 شخص از طريق مشروع باشد، در درگاه الهي پذيرفته است.

 يكي از نكات مهم برای طالبان حق و حقيقت كه چه بسا دانشمندان بزرگ هم

 ثار سوئيسالمتي حاصله از طريق غيرمشروع، آاند، اين است كه چندان عنايتي بدان نكرده

 نگونه كهچنين سالمتي چه بسا نه وسيله خير كه سبب شر شود؛ هما گذارد.در روح باقي مي

 برخي از سالمت جسمي در امور خير بهره گيرند و برخي در جهات شر.

 فرمايد: خوشا به حال كسي كه عمر او همراه با صّحتمي )ص(حضرت رسول اكرم

و احال كسي كه عمر و صّحت جسمي بدن بوده در عبادت و اطاعت صرف شود، و بدا به 

ب فرمايد: الهي اگر عمر و صّحت من سبنيز مي )ع(توأم با معصيت باشد. حضرت سجاد

كنم و اگر سالمت جسم من عبادت و اطاعت خواهد شد، از تو طول عمر درخواست مي

ين ا. بنابركنم كه قابض االرواح مرا قبض روح كندمرتع شيطان خواهد بود، از تو تقاضا مي

 سالمت جسمي، نعمت است اگر در راه عبادت صرف شود و نقمت است اگر در طريق

 شيطان به كار رود.

سالمتي كه به خواست الهي تحقق پذيرد، يا برای طاعت و انجام وظيفه عبوديت 

است و يا پاداش عمل خير. بنا به كالم محبوبين الهي بعضي كارها مانند صلة ارحام و بّر به 
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قه و دستگيری از فقرا سبب طول عمر است، و برخي ديگر مثل زنا، عمل شنيع، والدين، صد

 عاق والدين و شرابخواری سبب كوتاهي عمر.

ن را حصول سالمتي از ناحيه حق، گاهي به جهت امتحان است. خداوند متعال انسا

مايد. آزمي در دنيا با امور گوناگون مانند فقر و غنا، مصائب و مشقات، سالمتي و بيماری

 ازجمله دعاهای غير مقبول در پيشگاه الهي، درخواست امتحان نشدن است.

ت نمائيم كه توفيق و حمايت و عنايای خدای رحمان! از پيشگاه تو مسئلت مي

نها يم؛ با آخود را از ما سلب ننمايي، تا نعم اعطائيت را به نحو احسن در شكر تو صرف كن

 ت جوييم.ترا عبادت كنيم و در اعمال خير شرك

يق ظر و توفالهي! توفيق عطا فرما از امتحانات تو به بهترين وجه درآييم كه بدون ن

 ترين امتحانات نيز برآييم.توانيم از عهدة جزئيتو نمي

 فقر نيز مانند غنا بر دو قسم است: جسمي و روحي. فقر جسمي، فقدان صّحت

 در حداقل، در حد وسط وجسم و حواس ظاهری است و آن را مراتبي است: عدم صّحت 

 در حداكثر. سبب آن يا خود انسان است يا غير و يا خواست الهي.

ن سبب فقر جسمي از ناحيه خود انسان، جهات گوناگوني دارد: جهت مهمي از آ

سؤول مناآشنايي به قواعد بهداشتي است كه اگر با وجود اجتماع شرايط، قصور ورزيده 

نفس است و هيچ فردی حتي در مصائب، حق  است. حفظ صّحت جسم از جمله حقوق

ايد به ای زند. كسي كه به طور نامشروع مبتال به عدم صّحت شود، بندارد به خود صدمه

خود  مقام توبه درآيد و اگر سبب آن غير بوده، مسؤول نيز همان غير است و مسؤوليت

ن جود امكاشخص در قبال چگونگي اخذ و تحصيل آن است. مثاًل در شرايط كنوني با و

مسؤول  وعلم و آگاهي به مضّرات دخانيات و مسكرات، انسان در قبال ابتالء بدان مقصر 

ا است. امر است به خودشناسي و تفكر تا هركس ريشه اشكاالت جسمي و رواني خود ر

 دريابد و به توبه و جبران آن پردازد.

ی آخرت عدم صّحت جسماني از ناحيه حق، بسا كه وسيله تصفيه روح و آباد

اند كه از رسد. صّحت و سقم هر دو از آيات الهيباشد، زيرا هيچ شّری از ناحيه حق نمي

ست اهرًا درد نشان روايت كنند. بيماری و دردی كه از ناحيه حق برای انسان آيد، ظابي عالم

ن اتبي چنيو در معنا صّحت و شفا، و مبتال بدان را شكر و قدرداني بايد؛ مرگ نيز در مر

 ت.اس
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از جمله اسباب فقر و عدم صّحت جسماني، كفران نعمت و ارتكاب معصيت 

 است، چه شكر نعمت بر نعمت افزايد و كفران نعمت مايه از بين رفتن آن گردد.

حصول غنا و صّحت جسمي به طريق نامشروع، نقمت است و از طريق مشروع 

جسمي  ه طريقي از صّحتنعمتي عظمٰي و ادراك مراتب آن نعمتي ديگر. بسا افرادی كه ب

 برخوردارند، لكن در مقام ادراك چگونگي آن نيستند.

ب ای سالك طريق حق، از فرايض مهمه اين است كه به حال تفكر آيي و مراتپس

ه مقام بصّحت خود را ادراك كني، سپس از روی تعاليم ديني وظايف خود را تعيين نموده 

ا ببرخورداری از صّحت روحي است. سالك عمل برآيي. تحقق كماليه اين امر مستلزم 

ي خود و توفيق در انجام اين وظيفه ميتواند در اثر تفكر و اخذ تعليم، مراتب فقر جسم

عمتي چگونگي حصول آن را دريابد و به تعيين وظايف مربوطه بپردازد. تشخيص وظايف ن

ت ان، نعمای ديگراست و عمل به آنها نعمت باالتر، رفع نيازهای خود، نعمتي و رفع نيازه

 كند، گويا دستش بهتر. دست فقرا دست خداست و كسي كه از فقرا دستگيری ميعالي

 دست خدا رسيده است.

مهمتر از فقر و غنای جسمي، فقر و غنای روحي است. فقر روحي نيز جهات 

د ر با وجومختلفي دارد كه از جمله آنها، عدم علم و عمل به قواعد بهداشت روحي است. اگ

 هي و فقرمع شرايط كسي به فقر روحي مبتال شود بايد توبه كند. هر گاه غير موجب گمراج

آن  روحي او گردد، مراتب مسؤوليت او به نسبت اجتماع شرايط و كيفيت اخذ و تحصيل

 است.

و  فقر روحي هرگز به خواست الهي نيست، زيرا بشر برای عبادت و تكامل روحي

شمول حكم اينكه خود انسان در اثر افراط در معاصي، مگر غنای معنوی آفريده شده است. م

 كه راه نجات كّدر گرددمايمان، به قدری در قلبش شود و نقطة سفيد «َخَتَم الُل َعلٰي ُقُلوِبِهْم»

 بر او بسته شود.

روحي نيز يا در  است. مراتب صّحتغنای روحي، سالمت روح وحواس باطني

ا آن خود فرد است يا غير و ي در حد اعلٰي، و علتحداقل است يا درحد وسط و يا 

است روحي خود باشد، حركات او رحمانيالهي. اگر انسان سبب صّحت و سالمتخواست 

خيرچه بسا سبب عمل روحي نشود، اما به زيرا امورغيررحماني هرگز موجب سالمت

 سالمت روحي كسي را به حد كمال برساند.خداوند

تر از آن فقر و غنای مادی دود به جسم و روح نيست، بلكه كليفقر و غنا صرفًا مح
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شود. فقر و و معنوی است، زيرا چنان محدوديت منتهي به نواقصي در طريق نيل به كمال مي

غنای جسمي در محدوده مادی است، اّما در فقر و غنای مادی مال و منال و ساير شرايط 

وردار نباشد، ولي توان كمك به ديگران را دارا مستتر است. چه بسا كسي از مال و منالي برخ

 باشد.

ريق سالك بايد بررسي نمايد كه قدرت جسمي و مالي و كاًل توان مادی او از ط

منافعش  مشروع باشد وگرنه اين امكانات در عالم معنا مؤثر نشده، مضّرات معنوی آن بر

 ول بوده،يشگاه الهي مسؤفزوني يابد. اگر خود فرد سبب فقدان امكانات مادی گردد، در پ

ر انجام دبايد توبه نمايد. اما آن فقر جسمي و مادی كه از طريق رحماني و بدون قصوری 

 ای از مقاموظايف باشد، از صّحت و غنا با ارزشتر بوده و در معنا نوعي غناست و مرتبه

 ست.ااست كه از لسان عقل كل و مفخر موجودات صادر شده  «َاْلَفْقُر َفْخری»معظم 

به  فقر معنوی نيز منحصر به فقر روحي نيست. اگر كسي با وجود اجتماع شرايط

 بران فقرفقر معنوی گرفتار شود، بايد توبه كند؛ و در صورت كسب غنای معنوی بايد به ج

 معنوی ديگران بپردازد.

ّحت صبا ارزشتر از همه، درك مراتب غنا و فقر روحي و معنوی است، زيرا كمال 

ا ِفي ا آِتنٰ َرب نٰ »ل است و سالمت جسمي، فرع. اين است كه بزرگان در تفسير آيه معنوی، اص

ةُ َالس الَمـ»ر دنيا اند كه حسنه دفرموده «ارِ َو ِقٰنا َعٰذاَب النّٰ ةً َحَسَنـةِ َو ِفي اْلآِخَرةً الدُّْنٰيا َحَسَنـ

معنوی است و الخصوص صّحت روحي و حصول كمال صّحت جسمي علي ةُ«َو اْلٰعاِفَيـ

 .ةُ«َو اْلَمْغِفرَ ةُ َالر ْحَمـ»حسنه درآخرت 

 واصواًل وظيفة بشر جز اين نيست كه مدام مراتب فقر جسمي و روحي و مادی 

وه ت كه عالمعنوی خود و غير را بسنجد و به مقام انجام وظيفه برآيد. اين توفيق كسي راس

 شناس نيز باشد.بر خودشناسي، جامعه

اند، آن را مرتبه كمال ه حصول كمال صّحت روحي و معنوی شدهآنان كه موفق ب

كند. دانند. عارف كامل برای صّحت معنوی و جسمي خود و ديگران تالش ميسعادت نمي

داند و نه اّما كسي كه خودشناس نيست، نه مراتب قدرت مادی و معنوی خويش را مي

َتٰعاَوُنوا َعَلي اْلِبرِّ َو »مر مقدس تواند به اقدرت مادی و معنوی جامعه را، او چگونه مي

زيرا تعاون و ياری يعني حصول علم به كمبود مادی و معنوی خود و اقدام كند. «الت ْقویٰ 

نمايد، چه ديگران و قيام به جبران آن. تعاون واقعي، طالب را به دستگيری از فقرا دعوت مي
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 فقر مادی باشد يا معنوی يا از هر دو جهت.

نوز هكند كه به تكامل رسيده و حال آن كه كي به خود است، گمان ميفردی كه مت

ادی ر مقدس هنتوانسته كمبودها را درك كند و موفق به اقدامات الهي گردد. او بايد از حضو

ری اين آالهي كسب تكليف كند تا با زالل حقيقت، اشجار بوستان قلبش را سيراب نمايد. 

ن نموده، صورت گيرد. گرچه دين خط مشي كمال را تعييتربيت بايد به وسيله باغبان الهي 

ست. ي نياز اولي تعاليم بايد به وسيله مرشد الهي باشد و سالك را هميشه به چنان راهنماي

 زيرا تميز و تشخيص نعمت و نقمت، خير و شر، صّحت و سقم در امور ظاهری نسبتًا

 آسان، لكن در امور باطني بسي مشكل و دشوار است.

ا فراد قليلي را اين توفيق است كه نعمت و نقمت، خير و شر واقعي رتنها ا

ه اند. آنان كتشخيص و تميز دهند و دريابند كه آن آيات الهي از ناحيه حق سرچشمه گرفته

پيوندند،  و به حق طالبند به اين مقام و عالم گام بگذارند، بايد از اين دنيای فاني آزاد شوند

يب و تشخيص امور باطنيه آسان خواهد شد. اين نعمت، نص در اين مقام است كه تميز

ی آب و خبری انسان از آنجاست كه در تنگناخبران. منشأ بيباخبران از باطن است نه بي

 شدگان بحر مادّيت را اين موفقيت حاصل نيايد.برد؛ غرقخاك بسر مي

 

 

 

وجود انسان، محركات و متحركاتي است. گاهي محرك و متحرك ظاهری است در 

اعم از  و گاهي هر دو باطني، و گاه يكي ظاهری است و ديگری باطني. اين علل و عوامل،

 اين كه ظاهری باشند يا باطني، الهّيه و يا غيرالهّيه است.

يت چراني است. چشم چراني موجب فعاليكي از محركات غير الهي، چشم

يا فريفته  الكتريسيته و قوة مغناطيسي موجود در زن و مرد و شيفته شدن آنان به يكديگر،

اينرو  شدن مردی به مردی يا زني به زني شده، عواقب وخيم و ناگواری در پي دارد. از

ردان را مفرامين و احكامي نسبت به اين محركات و متحركات غيرالهي صادر نموده،  اسالم

 دارد.ا مينمايد و زنان را نيز به محجوب بودن وشروع نسبت به زنان منع مياز نگاه غيرم
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ه ببر اساس حكم الهي، حرام است كه مردی به زني يا زني به مردی، يا مردی 

فرمايد: من مي )ص(مردی، يا زني به زني با ديدة شهوت بنگرد. حضرت رسول اكرم

اينكه در ضوی در وجود انسان نيست مگر دانم، و هيچ عچراني را زنا و لواط چشم ميچشم

ت، اثر غفلت مرتكب زنا گردد؛ بطوری كه زنای چشم نگاه، زنای لب بوسه و زنای دس

 لمس كردن و...است.

ده شدر احكام الهي حّد زنای محصنه و غيرمحصنه و ساير امور نفسانيه تعيين 

نگرد، بايد يگری مياست. اگر برای حاكم شرع ثابت شود كه فردی با ديدة شهوت به د

ل اجرای دربارة او حّد اجرا كند، چه رسد به ساير مراتب آن؛ چنين فردی عالوه بر تحم

 حّد، به عذاب الهي نيز دچار خواهد شد.

حي و های گوناگون روچراني و طي مراحل عالم نفسانيت، انسان را به بيماریچشم

 م روز بهاليم ديني و هم از نظر علكند. صّحت اين امر، هم از ديدگاه تعجسمي مبتال مي

غدد  نگرد، اين عمل موجب ترشحاثبات رسيده است. كسي كه به ديگری با ديدة شهوت مي

انيسم داخلي و تجمع مواد زايد و سّمي در خون است كه سبب پيدايش آثار سوئي در ارگ

 كند.های خطرناك و غير قابل عالج دچار ميبدن شده انسان را به بيماری

ه بمبتاليان به اين عادت چه بسا با درك مضّرات رواني و جسمي حاصله مايل 

ين . بنابراترك آن باشند، اّما به علت اعتياد به آن، خويشتنداری برايشان بسي مشكل است

 لكه آثارباعتيادات خطرناك منحصر به موارد ظاهری مانند هروئين، ترياك و سيگار نيست، 

 ها را دري به مراتب بيش از آنهاست، هر چند كه غالب مردم آنای اعتيادات روحسوء پاره

ر بامر است  اينرو در شرع مقدس اسالم، از ابتدارديف اعتيادات خطرناك، منظور نكنند. از 

 ها و آفات است.حفظ و مراقبت چشم از منهّيات كه سبب فتنه

دة كه با ديچراني است. زن و مردی بر طبق آمار، يكي از علل بزرگ طالق، چشم

ناشويي زتوانند زوج مناسبي برای يكديگر باشند، زيرا زندگي نگرند، نميشهوت به هم مي

 پرورانند.بر مبنای مهر و محبت است، اّما آنان وصال ديگری را در سر مي

انسان، خود باشند، زيرا بزرگترين سرماية و پاكدامنيمردان و زنان بايد مراقب عفت 

كوشد و به خود مي و صيانتاوست. هر كسي تا آلوده نشده در حفظ نفسي عفت و پاك

نفس قيمتي حاضر به از دست دادن عفت خود نيست. در پيشگاه الهي ارزش انسان پاكهيچ

و عفيف ولو فاقد همه امكانات باشد، قابل مقايسه نيست با كسي كه تمام امكانات مادی را 
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 ست.داراست ولي عاری از عفت و پاكدامني ا

ست از جمله عوامل خطرناك برای ناموس و عفت انسانها، وجود مردان هوسران ا

ا با ركه برای خاموش كردن آتش جنسي خود به فريب زنان و دختران پرداخته، كام خود 

در  جويند. برای اين مقصد شوم، به رنگهای مختلفزير پا گذاشتن عفت و انسانيت مي

نند؛ گاه كا عنوان اه از در تبليغ حقايق وارد شده تعاليم دين رآيند: گاهي خود را آرايند؛ گمي

ش اه در گوگاز در دوستي درآمده ابراز صميميت نمايند؛ گاهي به آنها احترام قايل شوند؛ 

 هند.ها بها دآنها نغمه عشق زمزمه كنند و گاهي از زن يا مردی تمجيد كرده و ظاهرًا به آن

يي نه آزاد ين افرادی دم از آزادی زنند، منظورشانزنان و دختران بدانند كه اگر چن

های با لباس حجابي و ظاهر شدن زناناست كه اسالم به انسانها هديه كرده، بلكه مرادشان بي

اينان، دريدن مستهجن در مقابل ديدگان حريص دزدان عفت و ناموس است. آزادی از نظر

 پردة ناموس و عفت است.

و  زنان و دختران، طبق دستورات اسالم عمل كنند كند كهايجاب مي ضرورت عفت

ف رعايت مواظب رفتار و حركات و حتي تكّلم خود با مردان و برخي زنان باشند. چه تكلي

 حجاب نه تنها در برابر مردان كه در قبال برخي زنان نيز هست.

روج به زنان و دختران نبايد برای مردان اجنبي آرايش كنند. آنان كه در موقع خ

 ن رفتاریكنند، آيا چنيودآرايي پرداخته اما در خانه و پيش مردان خود ساده زندگي ميخ

ر كرده با رفتانمايشگر تمايل آنان به نفوذ بر قلب مرد اجنبي نيست؟ مگر دختران آرايش

 خوانند؟!مبتذل خود جوانان هرزه را به تعقيب خود فرا نمي

 كم است، بزرگان برای هدايت وای كه در آن فرهنگ اصيل اسالم حادر جامعه

دايش كنند تا مانع پيفرسا خود را فدا ميارشاد مردم شب و روز با تحمل زحمات طاقت

دم در مفاسد گردند. اما آنجا كه خبری از اسالم واقعي و نشر كالم بزرگان نيست، مر

 تشوند. در اين بحران اخالقي به زن تنها از دريچه نفسانيمنجالب شهوات غرق مي

ه بينيم، در حالي كنگرند و او جز وسيله شهوتراني مرد نيست، چنان كه در ملل غرب ميمي

 از نعمتهای بزرگ الهي، زنان با عفت و پاكدامنند.

در اين ميان مقّصر كيست؟ اسالم يا فرهنگ غربي كه امروزه هزاران زن و مرد را 

اش را بنگريد زدهماعات شهوتپرتگاه نابودی كشانده است؟ غرب مستغرق در فساد با اجتبه

كه چسان دزدان ناموس و عفت در آن غرب درخشان، سخت مشغول يغماگری گوهر عفت 

بخت هم كشد، مرد نگونو ناموسند. زن مهار مرد را گرفته و هر كجا كه دلخواه اوست مي
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به اين حركت زن، شاد و خرسند است و زن نيز در خيال خود دلخوش است كه به استقالل 

رسيده! اين است مفهوم آزادی و راه و رسم آزادگي؟! با اين همه غربزدگان شّياد، بازار 

ستايند، از پيشرفت علوم و صنايع ممالك خارجه صحبت گری و نفسانيت را ميحيله

ها ها را ويران ساخته و اكنون بايد بر آن ويرانهكنند، همان پيشرفتي كه كانون گرم خانوادهمي

 بگريند.

ر دم نه مخالف تطّور و پيشرفت علوم و صنايع، كه خواستار هدايت آنها اسال

نگ و جبخش دنيای امروز از آتش صراط انسانيت است. عمل به اهداف واالی اسالم، نجات

 ين تنگنااخونريزی و فساد و رهانندة انسانها از ارزشهای دروغين است. بسي تأسف كه در 

ندة ايشان، تمّسك به زهر كشه كالم و دستورات به جای استمداد از اولياء و عمل ب

اينكه بر حجابي جويند و آن را داروی امراض روحي و جسماني خود دانند، غافل ازبي

 مراتب شدت بيماری بيفزايند، مانند آنكه بخواهند آتش را با آتش خاموش كنند.

اليه يم عاميد است كه هيچ زن و دختری فريفته آنان نگردد. زناني كه تحت تعال

ي را دانند كه چنين زنانشوند و آنان هم ميمردان الهي هستند، شيفته و فريفته شيادان نمي

سانند زنان بر فريب نتوان داد. بر دختران و زنان پاكدامن است كه با تبليغات الهي به ساير

 كه:

داني كه ای آن كه بايد نونهالي را در آغوش پر مهر و محبت خود بپروراني، مي

ن يری، آناگانجامد؟ اگر آرايش كرده در معرض ديد مردان قرار دامه چنين راهي به كجا ميا

ونه راضي ای دختران چگديگر به زنان خود كه روزی مانند تو جوان بودند، اهميت ندهند! 

اثر  پذيريد كه ارزشهای وجوديتان درشويد كه ملعبه دست بلهوسان گرديد؟ چسان ميمي

ا های وجوديتان رها گردد؟ به خود رحم كنيد و سرمايهانه نثار هوسرانيتقليدهای كوركور

 ارزان از دست مدهيد.

ی از معاني كلمه حجاب، پوشيدن و پرده و پوشش است كه بيش از همه به معنا

اقع ورود. در اين باب، پوششي را حجاب نامند كه از طريق پشت پرده پرده به كار مي

ن ، غروب خورشيد را نهان شد)ع(رت گيرد. قرآن مجيد در ماجرای حضرت سليمانصوشدن

و  ميان قلب پردة حاجز. «َحتّٰي َتٰواَرْت ِباْلِحٰجابِ »كند در پس پرده و حجاب توصيف مي

 شكم را نيز حجاب گويند.
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ت. كلمه حجاب در عصر حاضر برای پوشش زن، كاربرد نسبتًا جديد اين كلمه اس

صي شود و يا مربوط به زنان خامربوط به پوشش زن يا كلمه حجاب ديده نميدر آيات 

ستعمال ابوده، عموميت ندارد. در گذشته و در اصطالح فقها، كلمة ِستر به معنای پوشش 

 شد.مي

نشيني زن و به هر حال، بر خالف گمان بعضي، مراد از ستر يا حجاب، خانه

 به مقام بدن خود از مردان بيگانه و درنيامدن محبوس بودن او نيست، بلكه هدف پوشاندن

مؤّيد  گری و خودنمايي است. آيات قرآني و فتوای علمای رباني و فقهای الهي نيزجلوه

 همين معناست.

در قرآن مجيد كاربرد كلمه حجاب در مورد زن، اختصاص به همسران حضرت 

لبته در تفاده شده است. ادارد و در مورد ساير زنان از اصطالح ديگری اس )ص(رسول اكرم

ي اينجا غرض، رّد كلمه حجاب نيست زيرا وظايف فردی، خانوادگي، اجتماعي و سياس

ؤون همگان به لحاظ مراتب يكسان نبوده، برای هر فردی به فراخور حال و به نسبت ش

 معنوی اوست.

ت؛ در درگاه الهي مسؤوليت حضرات انبياء و اوصياء و بزرگان بيش از همه اس

اشند، بنين وظايف افرادی كه ساليان متمادی تحت تعاليم عاليه استاد مقّدس الهي همچ

تعالي  ماوراء سايرين است. گرچه كيفيت انجام وظايف و تكاليف از جانب خدای تبارك و

ي، ستاد الهو محبوبين الهي تبيين شده است، لكن با اتكاء به خويشتن و بدون مراجعه به ا

ستاد ازرگان و نكه شايد و بايد ميّسر نيست. تعيين وظايف از ناحية بشناسايي دقيق آنها چنا

قام مدهنده مراتب معنوی شخص است، و گاه به مصلحتي بوده داللت بر الهي، گاه نشان

 معنوی او ندارد.

برای  خداوند متعال در طي آياتي چند، وظايف و تكاليف خاصي را بنا به مصلحتي

ْسُتن  لَ ن ِبيِّ ٰيا ِنٰساَء ال»ن فرموده كه شروع آن چنين است: تعيي )ص(زنان حضرت رسول اكرم

ال موده كه در حگاه امر نای زنان پيغمبر شما مانند زنان ديگر نيستيد. آن« َكَاَحٍد ِمَن النِّٰساءِ 

البته . «ْجنَ  اٰل َيْخرُ ِتِهن  وَ اٰل ُتْخِرُجوُهن  ِمْن ُبُيو»از خانه بيرون نروند  )ص(حيات و ممات پيامبر

اين كه  ه است برمراد اين نيست كه زنان پيامبر به كلي از خانه بيرون نروند، بلكه عمده اشار

 زياد با مردم تماس نداشته باشند.

در اين حكم و امثال آن، رعايت مصالح سياسي و اجتماعي شده، زيرا زنان 

ند و امكان داشت در اثر به منزلة اّمهات مؤمنين بوده و دارای احترام خاصي بود )ص(پيغمبر
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تخّطي از اين دستور، خود يا ديگری از اين احترام و موقعيت ويژه، سوء استفاده كرده 

ماجرايي ناگوار بيافريند. چنانكه عايشه از اين دستور تخلف كرد و آن ماجرای ناگوار را در 

ای كاش كه كرد عالم اسالم بوجود آورد، هر چند ظاهرًا نادم و متأسف بود و اظهار مي

بعد از وفات او نيز  )ص(زدم. علت ممنوعيت ازدواج زنان پيغمبردست به اين كار نمي

بود.  )ص(جلوگيری از سوء استفاده احتمالي شوهر بعدی از احترام خاص همسر رسول خدا

در روايات كه كيفيت حجاب، قبل از نزول آيه و بعد از آن بيان شده، مربوط به زنان پيغمبر 

اين م مذكور گرچه اختصاص به زنان پيغمبر دارد، لكن وظيفه هر زن مؤمني از است. حك

 شود.آيات نيز معّين مي

انند در آيات ديگر حكم پوشش و ساير شرايط مربوطه برای همة زنان آمده است م

 ُقْل ِلْلُمْؤِمٰناِت وَ . ُروَجُهْم..َفُظوا فُ ُقْل ِلْلُمْؤِمنيَن َيُغضُّوا ِمْن َاْبٰصاِرِهْم َو َيحْ »آيات سورة نور 

ْيِهن  ِمْن لَ .ُيْدنيَن عَ ».. حزاباو در سورة « َيْغُضْضَن ِمْن َاْبٰصاِرِهن  َو َيْحَفْظَن ُفُروَجُهن ...

 «.َجاٰلبيِبِهن ...

و  طبق آيات قران مجيد و تشريح آنها توسط حضرات ائمه اطهار عليهم السالم

تواند از مي ده و كادر ازدواج، آنهم با تعهدات سنگينبزرگان دين، مرد فقط در محيط خانوا

 اوست. چنان كه دلخواه زن به عنوان همسر قانوني برخوردار گردد، نه در هر محفلي آن

اسالم با نگرش به روح مسايل و نظر به حقيقت و باطن احكام، كيفيت اين 

اك، پاری از نگاه نمايد. شرط برخوردبرخورداری و نگاه پاك و يا آلوده را مشخص مي

 رعايت حجاب ظاهری و باطني است و اين تكليف هم بر مرد است و هم بر زن. اگر

ْضَن ِمْن َيْغضُ » ابالً يزند، متقبرای مردان آمده كه از نگاه ناپاك بپره« َيُغضُّوا ِمْن َاْبٰصاِرِهْم...»

 ند.خودداری كنبرای زنان هم آمده كه از هر گونه نگاه آلوده « َاْبٰصاِرِهن ...

 گيرد و آن حفظ حريم زنتری ريشه ميپوشش و حجاب برای زن از مسئله اساسي

م آميزد، اسالبر خالف نظام غربي كه برخورداری از زن را با كار و فعاليت مي و مرد است.

 ريمي بينحبر آن است كه محيط خانواده و كار و فعاليت اجتماعي را از هم تفكيك كند تا 

رخوردار بتوانند از يكديگر اينرو حتي زن و شوهر در هر شرايطي نميباشد. از زن و مرد 

سوزش  بند و بار بر تهييجات روحي وشوند. فقدان حريم بين زن و مرد و معاشرتهای بي

 تر گردد.افزايد، بسان آتشي كه هر چه بر خوراك آن بيفزايند، مشتعلدروني مي
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اگون ف حقه، هادی انسان به سوی نور محض و القاءكننده معاني گونعلوم و معار

متوجه  است. از جمله برای حجاب معاني الهيه مختلفي است، و بيشترين تالش سالك بايد

يد زرگان باببه دو نوع حجاب باشد: نوع اول حجاباتي كه با استمداد از حق و به راهنمايي 

يه صااًل توصاينرو مردان الهي اتقصد ممكن شود. از آنها را از ميان برداشت تا وصول به م

 جاباتي كهحای طالبين و سالكين، رفع حجابات كنيد تا به مقصد رسيد. نوع دوم كنند كه مي

 ايجاد آنها الزم و واجب است.

معاني  معاني آن حجاب، ماورای معاني اين يكي است. بسي تفكر بايد تا بتوان آن

 وصول به وايجاد قسم دوم جابات قسم اّول از بين رفتني است و نهرا دريافت وِاّلا نه ح

 هدف، ممكن و ميّسر.

ای موظف به يكي از وظايف زنان رعايت حجاب است. البته مردان هم در مرتبه

لي وايندو متفاوت است. گرچه اين يك تكليف ظاهری است، مراعات آنند، منتها حجاب 

 باطني باشد.حجاب ظاهری بايد توأم با حجاب 

 رعايت حجاب ظاهر از جمله فرايض مهمي است كه اگر زن مراعات ننمايد، نه

فقط موجب ضررهای دنيوی و اخروی خود اوست، كه سبب خسارات جسمي و روحي 

 شود.هنگفتي به جامعه مي

اند: گويند رعايت ايرادات بسيار گرفتهنظران به حجاب خبران و كوتهای از بيعده

و و مانع رشد استعدادهای فطری ا های زنمي موجب ركود و تعطيل فعاليتحجاب اسال

دود اند كه حجاب و رعايت حاينان ندانستهشود و اين ظلمي است به زن و اجتماع! مي

 واسالمي هرگز استعدادهای فطری زن را هدر ندهد و غرض اسالم از حجاب، حبس زن 

 جلوگيری از ترّقي و تكامل او نيست.

حجاب اين است كه بايد مرد از همسر مشروع خود در محيط خانوادگي با  مبنای 

رعايت شرايطي برخوردار گردد و نه در محيط فعاليت اجتماع. زن در بيرون از خانه نبايد 

چراني پردازد. آيا اگر مرد تمّتعات خود را جلب توجه مردان نمايد و مرد نيز نبايد به چشم

شود يا وقتي قدم به محيط ، در محيط اجتماع فعال مياختصاص به محيط خانواده دهد

چراني نموده و به قد و باال و عشوة ديگران بنگرد و در فكر به دام اجتماع گذارد، چشم

انداختن زني باشد؟! آيا اگر زن با وقار و متانت از خانه بيرون رود و مرد هم 

ز آرايش مشغول خودآرايي شود نكند، بهتر است يا اين كه زن ساعتها در پای ميچرانيچشم
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كنند زن بايد خدمات فرهنگي ايراد ميسپس در پي جلب توجه مردان به خود برآيد؟ آنان كه

و اجتماعي انجام دهد، آيا اين است خدمات فرهنگي و اجتماعي؟! در اوضاع و احوال 

كنند و آنان های متدّين زندگي ميمنطق عصر حاضر، تنها زناني كه در خانوادهتجّددمآبي بي

 دهند.اند، خدمات اجتماعي و فرهنگي انجام ميكه از تعاليم عاليه بزرگان استفاده كرده

های آزاد است كه بندوباری و معاشرتحجابي، بياين تجّددمآبي ثمرة بي

 ود، زنانتر نمودن متاع به مشتری و پر كردن جيب خداران برای رنگينمستكبرين و سرمايه

 ي و عصمتروشنده به خدمت گيرند، كه در حقيقت نه او را كه سرمايه زنانگرا به عنوان ف

ه مشتری باو را استخدام كنند. به جای عرضه واقعي متاع، آن را با ژست و اطوار زنانه 

وسران و هفروشند و جواناني را كه بايد مظهر اراده و فعاليت اجتماع باشند، به افراد 

ا اين بين است مفهوم فعاليت اجتماعي و تجاری؟! اسالم كنند. آيا اچران تبديل ميچشم

رذالت و جنايت، سخت مخالف است و با وجوب حجاب و ساير مقّررات ديگر با آن 

 آموزد.ها را برای زنان مينمايد و كيفيت استفاده از زينتمبارزه مي

رص ح ايجاد حريم بين زن و مرد، بر التهاب و اشتياق ومخالفين حجاب گويند كه

های روحي و های رواني و بيماریافزايد، و منشأ اختاللو ولع او نسبت به امور جنسي مي

د اينرو بر آننگردد. از ها و عوارض وخيم ميسبب پيدايش قيود اجتماعي و در نتيجه ناكامي

 ها و عوارض ناشي ازحجاب باشند تا از ناكاميكه بايد اين غريزه آزاد گردد و زنان بي

 جلوگيری شود. حال انصاف كنيم اين عوارض وخيم به واسطه رعايت حجاب استحجاب 

 حجابي؟!يا بي

عقده  خبر و ناآگاه از حقايق توليدالبته ممكن است گاهي محروميت در افراد بي

ه اتي داشتنمايد، و يا مبارزه با ارضاء اين غريزه در خارج از حد اعتدال و مشروع، خطر

 تماعي، حالل اين مشكل نيست. زيرا حذف قيود اجتماعي وباشد، لكن حذف قيود اج

دم ور ساخته بر مراتب حرص و ولع و حس تملك مرحجابي، عماًل آتش شهوت را شعلهبي

يقت تلخ افزايد. مطالعه تاريخ و بررسي احوال صاحبان حرمسراها، شاهد گويای اين حقمي

 است.

ی حرص و آز نيست، كه نيرورعايت حدود الهي نه تنها سبب ناكامي و ازدياد 

ال تخّيل را به سوی احساسهای لطيف و رقيق سوق داده، قدرت تفكر را به مرتبة كم

 گردد.رساند. در اين شرايط است كه اين غريزه منشأ و مبدأ خيرات عاليه ميمي
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د د مانننيازهای طبيعي انسان دو قسم است: محدود و نامحدود. نيازهای محدو

ور ه اين امبخوردن و آشاميدن كه ميزان نياز فردی يا شهر و كشوری روزانه و ساالنه نسبت 

سد، ای به حّد اشباع رمعلوم و مقدار آن قابل محاسبه است. در اين نوع حاجات وقتي غريزه

 گردد.رغبت انسان از بين رفته، ادامه آن منجر به تنفر و انزجار مي

ب سان جنبه روحي دارند و جهات الهي و مشروع آنها موجنيازهای نامحدود ان

أمين تهای رواني است و با هدايت است. ولي نيازهای روحي نامشروع، در حقيقت بيماری

د ه نامحدوپرستان كه به علت عالقشود. مانند مالبيشتر آنها، عطش روحي بيمار برطرف نمي

كنت، بر مچارند كه با ازدياد ثروت و به مال و منال، چنان به ناراحتي روحي و رواني د

 حرص و ولعشان افزوده گردد.

: «اِلُب ٰمالٍ طٰ ْلٍم َو عِ َمْنُهوٰماِن اٰل َيْشَبٰعاِن، ٰطاِلُب » فرمايد:مي )ص(حضرت رسول اكرم

ي دو گرسنه هرگز سير نشوند، طالب علم و طالب مال. شوق و طلب مردان الهي در پ

 ديگران است، لكن كساني كه به خاطر خودنمايي وتحصيل علم، موجب سعادت خود و 

ه و اند. چه طالب جاجاه طلبي در طلب علم و مال هستند، سبب بدبختي خود و سايرين

از بنمايد،  ناپذيری است كه اگر باالترين مقام اجتماعي را احرازمقام را عطش روحي پايان

 اني نيست.هم در پي مقامي باالتر است و اين سوزش دروني او را درم

ر غريزة جنسي نيز اگر در مسير طبيعي خود باشد، نيازی است محدود و از نظ

روع جسمي ممكن است يك يا دو زن، مرد را اشباع كنند. وقتي اين غريزه به طريق مش

اش از متوجه همسر گردد، عالقة حاصله سبب تمركز اين نيرو در يك نقطه شده و عالقه

ای هبه صورت حرص و ولع و حّس تملك درآيد، چنين عالق گردد. اّما وقتيغير قطع مي

 كشاند.صفتي ميطلبي جنسي و هرزهموجب پراكندگي اين نيرو شده، انسان را به تنوع

طلبند، نياز آنان به شكل يك خواستة روحي آنان كه در غريزة جنسي تنوع

كه اگر  انتهاست؛ مانند عطش روحي صاحبان حرمسراآيد كه بيبيمارگونه درمي

 ای ديگریحرمسرايشان پر از زنان زيبا باشد، باز هم دلشان در پي بدست آوردن زنان زيب

 است. آيا با اين كيفيت، عالج اين مشكل با برداشتن قيود اجتماعي است؟!

َيْوَم َنُقوُل ِلَجَهن َم َهِل اْمَتَلْأِت َو َتُقوُل »قلب و روح اين بلهوسان حكم دوزخ را دارد 

اينان آيا سير شدی، و گويد آيا زيادتي هست؟  روزی كه به جهنم گوييم:  «ْن َمزيدٍ َهْل مِ 

خواهند آتش را با هيزم سير كنند! عطش روحي اين مبتاليان را به مانند كه ميكساني را
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بيماری حرص و آز و حّس تمّلك حّدی نيست، مانند اشتياق وافر طفل به پستان مادر كه تا 

 زنگيرند، مشتاق به آن است.او را از شير با

لع آن نفس اّمارة آدمي چنان است كه هر چه بر موجبات رغبت آن بيفزايند، بر و

ها فت كه تندانند، توان گشود. افرادی كه چارة درد را در آزادی غريزة جنسي ميافزوده مي

ند، تسليم كاند. اگر به نظر آنان رعايت حجاب توليد عقده مييك سوی قضيه را مطالعه كرده

خروی نمايد و خطرات دنيوی و اشدن به اين غريزه و تهييج نمودنش، آن را ديوانه مي

حّد  توان آن را بهگوناگوني در پي دارد. پس تنها با جلوگيری از تحريكات جنسي مي

 اعتدال و نياز طبيعي رسانيد.

شده،  ادهاگر در شرع مقدس اسالم اجازه به تعّدد زوجات به طور دائم يا موقت د

 مًا اينكننده بدان در زمرة ستمكاران است. مسّلدر قبال جمع شرايطي است وگرنه مبادرت

مر ام و اواطلبي عطشي نبوده، مبتني بر مصالح شرعي است. زيرا در احكتعّدد در رديف تنوع

ل مصالح و نواهي الهي، همواره مصالح معنوی اصل است و مضّرات ظاهری احتمالي، در قبا

 افع كلي و معنوی در حكم عدم است.و من

طش چنان كه اشاره شد، اكثر قدرتمندان با داشتن صدها زن در حرمسرايشان، ع

ای كرد، نامهگشت. موقعي كه يكي از سالطين خيال تجديد حرم ميروحي آنها خاموش نمي

ي آن ر پدكرد و آنان هم به فرمانروايان اطراف نوشته و خصوصيات دلخواه خود را درج مي

 ی رباني،بودند كه زناني را طبق فرمان، خدمت او بفرستند. بر خالف مردان الهي و علما

ايشان  كردند، كه خود همدستای نه تنها بر شيوة سالطين و ثروتمندان اعتراض نميعّده

 ، لكن دربوده حرمسرا داشتند. در ظاهر تالوت آيات قرآن و دعوت به مبارزه با نفس بود

هاست كه امروزه پيمودند! در اثر اين كجرویف آن مراحل نفسانّيت را ميعمل بر خال

 جامعه به اين بالی عظيم دچار شده است.

ايشان نرسيده، به خيال ای عالم ظاهری نيز كه بويي از ادبيات حقيقي به مشام عده

ار و غزلهای اند. نتيجه آن كه امروز ادبيات ما مملو از اشعخود به عالم ادبيات رونق بخشيده

ای است كه شاعر درآن به توصيف خصوصيات كذايي معشوق و ستايش او پرداخته عاشقانه

ادبيات واقعي آن ايم! درحالي كه كننده را ادبيات نهادهوما نام اين ديوانهای پر از اشعار گمراه

 شود.كالم منظوم يا منثوری است كه عالم وعامل شدن بدان ويا تذكرش سبب ترّقيات معنوي

اّما اين ديوانها نه تنها توان كمترين ارشاد مردم را ندارد، كه بر مراتب نفسانيت آنان 
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اند كه از نظر شرع مستلزم افزايد. بعضي از شعرا حتي مفاسد خود را به نظم كشيدهمي

اينها به عالم ادبيات كمك شاياني اجرای حّد است؛ با اين همه هنوز به گمان كثيری 

شود، سبب تقويت ين ادبيات كذايي كه اثری از آثار ادب در آنها مشاهده نمياند! اكرده

مراتب نفساني و عدم محبت بين افراد خانواده و تفرقة زوجين است. حال آن كه بر 

ايجاد اسباب تحكيم روابط افراد خانواده و ها و جهات در انديشمندان است كه در همة زمينه

اندازد، مبارزه ند و با هر چه بنيان خانواده را به خطر صميميت كامل بين زوجين بكوش

 نمايند.

ار مثبت حجابي كه قرآن برای مردان و زنان معين فرموده از جهات مختلف دارای آث

وده الهي است، از جمله: موجب اختصاص برخورداری زن و مرد در محيط خانواده و محد

سمي و جد؛ عامل مؤثری در حفظ بهداشت افزايازدواج شده بر استحكام پيوند زناشويي مي

زادی های جسمي و رواني ناشي از آرواني خانواده و اجتماع است و از پيدايش بيماری

اء كند؛ سبب حفظ و استيفای كار و فعاليت است؛ مايه ارتقروابط جنسي جلوگيری مي

زنان  از ارزش و مقام زن و جلوگيری از تحقير و ابتذال اوست، هر چند متأسفانه برخي

 رود.چراني مردان، ارزش آنان باالتر ميحجابي آنها و چشمپندارند كه با بيمي

مين يم و فرااسالم عالوه بر توجه كامل به تعديل و رام كردن اين غريزة آتشين، تعال

آنچه  بسياری دربارة خطر نگاه كردن و خلوت نمودن زن با مرد، و كاًل خلوت كردن با

ن وابط بين زبنابراين رعايت حجاب منحصر به راندازد، ارائه نموده است. انسان را به خطر 

اندازد، خطر  و مرد نيست، بلكه از ديدگاه معارف عاليه الهي، از هر نگاهي كه انسان را به

 بايد خودداری نمود.

 و نماياناای از حيات و ممات روحي آثار تقّرب و تبّعد انسان از خدا در هر مرتبه

الهي  كه در مرتبه اعالی تقّرب است، حركات و آمال و اهداف او حتي نگاهش است. كسي

ارش غير است، و كسي كه در مراتب ُبعدّيت از حق پيش رفته، نگاه او و همة اعمال و آث

 الهي است.

اتي حركات الهي هر چه عاليتر و مداومتر باشد، با سرعت بيشتری بر مراتب حي

خواهد  و آمال غير الهي سرانجام آدمي را به خطر عظيميافزايد، اّما اعمال انسان مي

گازهای  انداخت. آرزوهای مادی و نيازهای طبيعي، نظير چاه نفتي است كه تراكم و تجمع

است  سرانجام پرورش آرزوهای غيرالهي در دل، انفجاریداخلي آن، خطر انفجار دارد. 

 رساند.آدمي را به بدبختي ابدی ميكه
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يت را در حّد كمال رسيده و اكثريت راه نفسانتب تبّعد از حق به در حال حاضر مرا

ختلف است. امروزه از طرق مكه سرانجام آن گرفتاری و عذاب الهياند، راهيپيش گرفته

مانند وسايل سمعي و بصری و لمسي، موجبات هيجان نفس و غريزة جنسي را فراهم 

سيله وه هر چه كه، آن را رام كنند. در حالي خواهند با ارضاء اين غريزة ديوانه شدنموده، مي

طراب و گيرد كه هر دم بر اضتر شود، نه تنها ارضاء نشده و آرام نميتمنای نفس فراهم

های روحي به بار افزايد و آثار سوئي به مانند اختالالت رواني و بيماریتالطم آن مي

 آورد.مي

ستادان اهای رواني، دور افتادن از محضر بيماریاز علل مهم ابتالی مردم به اين 

م و ل از كالالهي و كالم بزرگان است و راه نجات از آن، مراجعه به طبيب روحاني و استقبا

اند كه ديگران از محضر اوست. زيرا عارفان و علمای رباني به نكات و اسراری پي برده

تر گردد اّلا طيعمايند: مراد هر كه برآری، مفرسنجان الهي مياند. اين نكتهادراك آن بازمانده

كه تو را تحت نفس كه هر چه مراد او برآری، طغيانش بيشتر شود و همواره درصدد است

 فرمان خود گيرد.

ٰساُن َاْلِانْ »نظر گويند كه انسان بر ممنوعات حريص است ای ناآگاه و كوتهعده

سان وقتي است. ان صورت اصالت، نيازمند توضيح ؛ اين موضوع در«َحريٌص َعلٰي ٰما ُمِنَع ِمْنهُ 

ن به حريص گردد كه ابتدا آرزوی چيزی را در دلش تحريك و بيدار كنند وسپس از رسيد

 هم كمتر آن ممنوع سازند. اّما در صورت عدم ارائه و طرح كمتر آن، مسّلمًا حرص و ولع

 خواهد بود.

 چنين به دانند، بر آنندمعه ميبرخي روانشناسان كه خود را طبيب روحاني فرد و جا

نان ی آزاد زجامعه القاء كنند كه رفع تمام مشكالت منوط به آزادی غريزة جنسي و معاشرتها

ز پي و حذف حريم بين زن و مرد است. يكي از طرفداران سرسخت آزادی اين غريزه پس ا

د و باری، بنهای رواني ناشي از بيبردن به خطای خود و مشاهدة اختالالت و بيماری

ئل علمي پيشنهاد نمود كه اين غريزه را از مسير خاص طبيعي خود منحرف سازند و به مسا

ّحدی و هنری و... معطوف گردانند! حقيقت اين است كه روانشناس حقيقي، آن شخصيت مو

 ّحد.است كه تقوی و معرفت و كماالت او به حّد اعلي رسد، نه فرد غيرمؤمن و غيرمو

و مابين زن و زيادی قيود فيجنسي در شرق را محروميت  كه علت انحرافآنان
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اندك زماني به خطای خود پي بردند كه اين انحراف در ملل اروپايي در پنداشتند، درميمرد

ها شده است. البته ممكن اثر آزادی غريزة جنسي در آن ديار صدها مرتبه بيش از شرقي

بيت الهي، محروميت سبب انحراف شود ولي چاره اساسي، تسهيل است در فقدان تعليم و تر

های سنگين راه ازدواج را بر ايجاد موانع و وضع مهريهشرايط ازدواج است. افرادی كه با 

 اند، از رحمت الهي بدور بوده و لعنت خدا بر آنهاست.جوانان سد كرده

 ، اين تبّرج وبنابراين اگر محروميت برای برخي افراد موجب انحراف باشد

كه  بند و بار، بيش از آن سبب انحراف است. چنانخودنمايي و معاشرتهای آزاد و بي

ند ورها مانها در اثر افراط در شهوتراني به اين بيماری مبتال گرديده و در بعضي كشغربي

وع ملت انگلستان، عملي شنيع رسمي شده و قوة مقننة آنان بيشرمانه تابع خواست نامشر

 است.گشته 

 وه به عفت ايشان، اهميت دادن جامعمردان الهي هميشه در مبارزه با فسادند و مرام 

يد قرآن مج ناموس اجتماع است تا خائنان دست از فساد بردارند. خداوند تبارك و تعالي در

ز لوگيری اجپس از دستور به رعايت حجاب برای زنان و دختران پيامبر و بانوان مؤمن برای 

 في ُقُلوِبِهْم َن َوال ذينَ ٰناِفُقوَلِئْن َلْم َيْنَتِه اْلمُ »فرمايد، ن و مورد آزار قرار گرفتن، ميشناخته شد

َاْيَنٰما َن ا ِاّلا َقلياًل، َمْلُعونيُروَنَك فيهٰ  ُيٰجاوِ َلُنْغِرَين َك ِبِهْم ُثم  الٰ ةِ َمَرٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِفي اْلَمدينـ

 .«تُِّلوا َتْقتيالً ُثِقُفوا ُاِخُذوا َو قُ 

 مضمون آيات فوق اين است: افرادی كه موجبات فساد شهر و جامعه را فراهم

ايشان ا عليه تو ر )ص(ای پيامبركنند، زن باشند يا مرد اگر از كارهای خود دست برندارند، مي

فه، انگيزيم، آن وقت جز مدت كمي در مجاورت تو نباشند. بر طبق اين آية شريبر مي

و تنبيه  غ حقايقدی كه موجب نگراني مردمند، بايد تنبيه و تبعيد گردند و اگر بعد از ابالافرا

در آخر  «الً ا َتْقتيُقتُِّلو»و تبعيد و زندان، اصالح نشدند، حتي بايد كشته و معدوم شوند و ذكر 

 كن نمودن فساد است.آيه برای ريشه

حقيقي است، مبارزة وت كه مبارزه سكرباني نه  علمایبنابراين در اين مقام وظيفة 

در هر طريق خاص خود نه با اسلحة ظاهری.  شيطاني بهبا خرافات و معاصي و حركات 

دانند تا فتنه از روی عصری مردان الهي خود را موظف و مكّلف به مبارزة دائم با فساد مي

 مردانميّسر نيست.  الهي و نشر حقايقزمين برچيده شود و اين جز از طريق تعليم و تربيت 

الهي كه با خدای خود به خلوت و مناجاتي پردازند، از مبدأ اعلٰي الهام گيرند و با استمداد 

ازحق، راه چاره را دريافته به نشرحقايق پردازند. اميد به حق كه حقايق ناب الهي دردسترس 
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 يزه را مهار كنند.قرار گيرد تا چگونگي مبارزه با نفس را دريافته و اين غرتمام افرادبشر

 ر كنند واند انسانها را از خواب غفلت بيدادرود بر رهبران حق كه همواره كوشيده

 والم علوی عايشان، حقايق تابناكي است كه از بر مراتب پاكي و عفت آنان بيفزايند. كالم 

های روحي و جسمي ملكوتي بر سينة آنان جاری شده، انسانها را از ظلمت بيماری

 ند.رهامي

ا ردين مقدس اسالم ضمن آموزش كيفيت مبارزه با فساد، وظايف مردان و زنان 

وا ذيَن آَمنُ َايَُّها ال  ٰيا»فرمايد: كند و با نظر به روح مسائل ابتدا به عنوان مقّدمه ميمعين مي

بدون آگاه  ايمان شما حق نداريدل ای اه«: اٰلَتْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْيَرُبُيوِتُكْم َحتّٰي َتْسَتأِنُسوا...

در خانه  اينكه اجازه دهند و اگر كسيساختن و استعالم به منزل ديگری وارد شويد، مگر 

يد، تند برگرداجازه ندهند وارد نشويد، و اگر گفنباشد، وارد نشويد واگر در خانه باشند و 

 تر است.بازگرديد كه اين برای شما پاكيزه

ازه های اعراب باز بود و هر كسي بدون كسب اجبنا به رسم آن زمان، درب خانه

دانست؛ اسالم اين داخل منزل ديگری شده، حتي اين اجازه گرفتن را برای خود اهانت مي

اغهای بهای مسكوني است مانند ته برخي بيوت نيز در رديف خانهرسم را منسوخ كرد. الب

 های متعلق به افراد ولو كسي در آنجا ساكن نباشد.محصور و خانه

 حكم فوق را دو معناست: يكي حفظ ناموس و ديگری حفظ سّر خصوصي افراد كه

استيذان  مبنابراين حك «.ٰذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم...»ممكن است بر آگاهي ديگران از آن مايل نباشند 

وا ِاْرِجعُ  َو ِاْن قيَل َلُكمْ » فرمايد:هايي نيست كه زن در آنجاست، بعد ميمخصوص خانه

ود. اين يده خاطر شو اگر به شما گفته شود برگرديد، بازگرديد، نبايد كسي رنج « ...َفاْرِجُعوا

ت تر است. رعايما پاكيزهمراعات آن برای ش «ُهَو َاْزكٰي َلُكمْ » حكم، عام و مطلق است و

ها يهای زيادی است، اين دروغگوياحكام قرآن سبب رهايي از قيد تكّلفات و ناراحتي

 اعتنايي به احكام الهي است.ها عمدتًا معلول بيوناراحتي

َلْيَس َعَلْيُكْم ُجٰناٌح َاْن َتْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْيَر »فرمايد: درآيه بعد استثنا قائل شده مي

بر شما گناهي نيست كه به :  «فيٰها َمٰتاٌع َلُكْم َو الُل َيْعَلُم ٰما ُتْبُدوَن َو ٰما َتْكُتُمونَ ةٍ ُكوَنـَمسْ 

های غيرمسكوني داخل شويد، يعني اماكني كه محل رفت و آمد عموم است مانند خانه

ه باشيد های عمومي به شرطي كه نفعي يا كاری مشروع داشتها، پاساژها و يا گرمابهمغازه
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فرمايد: نبايد وسايل مزاحمت ديگران را فراهم سازيد، لذا در آخر آيه ميوِاّلا «فيٰها َمٰتاٌع َلُكمْ »

كنيد، يعني به قصد و نيت داند آنچه را كه پنهان و يا آشكار ميخداوند تبارك وتعالي مي

 شويد.شما آگاه است كه به چه منظوری وارد آن مكان مي

ِهْم ْن َاْبٰصارِ مِ ُغضُّوا ُقْل ِلْلُمْؤِمنيَن يَ »فرمايد: بعد از مقّدمات مذكور خداوند متعال مي

رتهای وشند و عوپهای خود را فرو بگو به مردان مؤمن كه ديده «:َو َيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم...

ود را خ خويش را حفظ كنند. به زنان مؤمن بگو چشمهای خود را فرو خوابانند و دامنهای

ه يكديگر چراني مردان و زنان نسبت باينجا مراد تنها اجتناب از چشمدر حفظ نمايند... 

 ارند.نيست، بلكه زن و مرد بايد ديدگان خود را از نگاههای آلوده و ناپاك برحذر د

 شود: تأديب، تنبيه، تهديد.در اين آية شريفه، سه معني عظيم مشاهده مي

اه س الهي رادب را در مجلادبي است. بيلٰي است وِاّلا بياّما ادب، فرمانبرداری مو

 ندهند زيرا اليق محفل الهي نيست.

گاه عمدی به نتر است برای آنها. كنندهپاك «ٰذِلَك َاْزكٰي َلُهمْ » اّما تنبيه يا بيدار كردن

ه لبستگي بنامحرم، كبيره است و اگر چشم خود را حفظ نكند، بسا كه عادت به نظربازی و د

شود، و ز ميها در خاطر آغابا تعلق قلبي به محّرمات و منهيات، وسوسهمحّرمات پيدا كند. 

 گردد.لكن با حفظ چشم از اين بالها آسوده مي

كنيد آگاه آنچه مي تعالي به خدای:  «ِان  الَل َخبيٌر ِبٰما َيْصَنُعونَ »فرمايد: اّما تهديد، مي

 ص()از گناه اجتناب نمايند. حضرت رسول اكرماست. اين تذكر كافي است كه مردم 

س آن را نظر كردن به محاسن زن، تيری است زهرآلود از تيرهای شيطان. هر ك»فرمايد: مي

چراني برای او ولي كسي كه چشم« چشاندترك نمايد، خدای تعالي لذت عبادت را به او مي

 به درجة اعتياد رسيده، محال است كه لذت عبادت و مناجات را درك نمايد.

ِمْن »آمده نه  «ِمْن َاْبٰصاِرِهمْ »ر، در اين آيه شريفه اصل معنای چشم، عين است نه بص

زيرا فرق است ميان عين و بصر، چنان كه در فارسي فرق است ميان چشم و ديده.  «ُعُيوِنِهْم

كلمة چشم وقتي بكار رود كه مقصود خود چشم است قطع نظر از كيفيت ديد آن. لذا 

مة ديده و موقع توصيف كيفيت ديد درهنگام توصيف تناسب و زيبايي چشم، استعمال كل

آن، كاربرد كلمه چشم مناسب و صحيح نيست، گر چه گاهي اشتباهًا ميان اين دو فرقي 

ننهند. اين تفاوت در زبان عربي بيشتر مورد توجه است تا زبان فارسي. عين خود چشم 

فظ مراتب اينرو با حاست لكن بصر، نگاه و كار چشم، چه نگاه ظاهری باشد يا باطني. از 

اينجا ، چه در «َيُغضُّوا ِمْن ُعُيوِنِهمْ »فرمايد نه مي «َيُغضُّوا ِمْن َاْبٰصاِرِهمْ »بالغت فصاحت و
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 مقصود كيفيت نگاه است نه خصوصيات چشم.

ر دو لغت به معنای كاهش دادن است. اگر چه ه «َغضّ »از ماّدة  «َيُغضُّوا» كلمة 

، لكن غمض به معنای برهم نهادن پلكها شودغّض وغمض در مورد چشم استعمال مي

ظر نآيد و غمض عين يعني از كاری صرفنظر نمودن. اّما غض با بصر يا همراه عين مي

 «ْبٰصاِرِهمْ ا ِمْن اَ َيُغضُّو»آيد، و غّض بصر يا نظر يعني كاهش دادن نگاه. بنابراين منظور از مي

 د.يعني نگاهتان را كاهش دهيد، خيره نشده و تماشا نكني

ن آشود. در سورة لقمان از زبان در آيات ديگر نيز همين معني غض مالحظه مي

اد ، يعني فريصوت خود را كاهش ده «َواْغُضْض ِمْن َصْوِتكَ »فرمايد بزرگوار به فرزندش مي

 يت كنند.نزن. مخصوصًا اين دقيقه به طالبين و سالكين توصيه شده كه در پيش استاد رعا

ُاوٰلِئَك ال ذيَن  ُسوُل اللِ ِعْنَد رَ  ِان  ال ذيَن َيُغضُّوَن َاْصٰواَتُهمْ »فرمايد: ری ميچنان كه در آيه ديگ

دهند، كاهش مي رسول خدا كساني كه صدای خود را در حضور:  «اْمَتَحَن الُل ُقُلوَبُهْم ِللت ْقویٰ 

ي نكه وقتانند آآنان كساني هستند كه خداوند متعال دلهايشان را به تقوی آزموده است. م

ين از بايد از زنان پاكدامن ني« ای زنان پيغمبر شما مانند زنان ديگر نيستيد»رسد: خطاب مي

وان ای هستند و يا بانآيه درس بگيرند، بخصوص آنان كه در دودمان و خاندان جليله

 اناند، مانند زنای كه از تعاليم عاليه برخوردار شده و مورد تصديق استاد الهيمحترمه

 ديگرنبوده و وظايفشان ماورای سايرين است.

 «ُروَجُهمْ ْحَفُظوا فُ يَ »يا  «َيْحَفْظَن ُفُروَجُهن  »فرمايد اين كه قرآن در آيات مذكور مي

ان سماني ميدهد كه احكام دين آعورتهای خود را بپوشانند خواه زن باشند يا مرد، نشان مي

 ْلَيْضِرْبنَ وَ »يزند. باشند و از هر منكر و زشتي بپره زن و مرد فرقي ننهاده، هر دو بايد پاكدامن

اّيام . در بپوشانند های خود، گردن و سينه خويش رابا روسری: «ِبُخُمِرِهن  َعلٰي ُجُيوِبِهنَّ 

ن ان نماياپوشيدند كه سينه و گريبانشجهالت، ستر عورت معمول نبود، زنان پيراهنهايي مي

 اين مواضع را نيز بپوشانند. بود، اسالم دستور داد كه بايد

زينتهای خود را آشكار نسازند  «:َو اٰلُيْبديَن زيَنَتُهن  ِاّلا ٰما َظَهَر ِمْنٰها...»فرمايد: نيز مي

هايي اطالق مگر آنچه پيداست... كلمة زينت اعم است از زيور در فارسي. زيور به زينت

شود كه از بدن جداست و زينت، همه زيورها و آرايشهای خارج از بدن و متصل به آن 

اردی كه هايي است كه زن نبايد آنها را ظاهر سازد مگر در مواينجا مراد زينتاست. در 

آنهم به عدة مخصوصي مانند پدران، شوهران، و... و مردان طفيلي كه حاجت به استثنا شده
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زن ندارند و كودكاني كه قدرت برخورداری از زن را ندارند. البته نمايش دادن زينت را هم 

فرمايد كه پاهای خود را به زمين نكوبند... يعني مشي و رفتارشان مراتبي است؛ بعد مي

 باشد كه جلب توجه ديگران را ننمايند.طوری 

ای گروه : «ْفِلُحونَ َعل ُكْم تُ ِمُنوَن لَ َايَُّها اْلُمؤْ الِل َجميعًا ُتوُبوا ِاَلي » فرمايد:در پايان كه مي

رامين فمؤمنين به سوی خدا باز گرديد باشد كه رستگار شويد، هشدار است كه در انجام 

 الهي كوتاهي نكنند.

لكن  محرمّيت و نامحرمّيت را مراتبي است. همسر و مادر انسان به او محرمند،

سر به ها متفاوت است. همچنين خواهر نسبت به برادر محرم است و پمراتب اين محرمّيت

 شد.آشنا با ای به وظايف خودمادر ولي اين محرمّيت يكسان نبوده و سالك بايد در هر مرتبه

ه بكه موجب ارتكاب حرام شود، حرام است. اگر فردی بطور نامشروع  هر نگاهي

اهری يا ديگری بنگرد، آن شخص نسبت به او نامحرم است. اگر خدای ناكرده برادری به خو

نگرد كه بخواهری به برادر خود يا فرزندی به مادر و برعكس يا برادری به برادری چنان 

 و نامحرماحرام و در اين مقام آن فرد نسبت به  موجب تحريك نفس شود، مسّلمًا اين نگاه

 است.

تيجه علت اين امور انحرافي، اغوا و اغفال شيطان و تحرك نفساني است كه در ن

ول كامل ايمان او به توحيد و ساير اصكسي كه آيد. عدم تزكيه و تهذيب نفس به وجود مي

 نمايد.باشد، هرگز به نفس خود اطمينان نكند و سخت از آن مراقبت 

تكاليف و وظايف سالكين طريق حق، ماورای عموم است. ساير افراد در عدم 

ستاد ارعايت مستحبات و مكروهات بسا كه مسؤول نباشند، اما سالكي كه در مكتب مقدس 

چه رسد به  الهي تربيت يافته بايد تا حّد امكان اين امور را به رضای حق مراعات نمايد،

 ای!ب يا ارتكاب كبيرهترك واج

 سالكيني را بشارت است كه عالوه بر رعايت واجبات و محّرمات، مباشرت به

 وان رسيد.ّيين نتو اجتناب از مكروهات نمايند، كه بدون مراعات اين دو به مقام اعلٰي عّلنوافل

هر يك از مستحبات و مكروهات را به لحاظ استحباب و كراهت مراتبي است. 
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مكروهه طالق است كه به علت كراهت مافوق تصورش، توصية شديد به  يكي از اعمال

 اجتناب از آن است.

 وطالق، حاللي است مبغوض و منفور! در حالي كه تمام امور و اعمال مبغوض 

آلود به منفور از نظر اسالم، تحريم شده، پس حالل مبغوض چيست كه اسالم از طرفي خشم

قرار  ر است، و از سوی ديگر مانع قانوني در جلو اونگرد و از او بيزادهنده ميطالق

 دهد؟نمي

اينرو برای آن ای طبيعي است نه قراردادی، از حقيقت اين است كه ازدواج علقه

بوط مانها مرقانون طبيعت وضع شده نه پيمان قراردادی مانند رهن و اجاره و وكالت. اين پي

عت و نون طبيعت وضع نشده، زيرا طبيبه يك سلسله امور اجتماعي است و برای آنها قا

 است. ي استوارغريزه در آنها دخالتي ندارد، لكن پيمان ازدواج بر پاية مهر و محبت و يگانگ

ی قانون طالق نيز مانند ازدواج، پيش از هر قانون قراردادی، در متن طبيعت دارا

ل. چه و انفصا طبيعي است. ازدواج، پيمان يگانگي و محبت و اتصال است و طالق، جدايي

 در ازدواج و چه در طالق بايد قانون طبيعت رعايت شود.

ست اصل پيمان ازدواج بر اساس يگانگي و محبت استوار است و همكاری، فرعي ا

ج، عي ازدوااز فروعات آن. اما پيمانهای قراردادی بر مبنای همكاری است. در مكانيسم طبي

 ش گردد ور شعله محبت مرد نسبت به او خاموزن در كانون خانواده مقام محبوبي دارد. اگ

و  بنای مهرخورد و پيماني كه بر مزن از مقام محبوبي سقوط نمايد، نظام خانواده برهم مي

 محبت استوار باشد، تابع زور و قدرت نيست.

 نه كند،تواند دو نفر را ملزم به همكاری عادالدر قراردادهای اجتماعي، قانون مي

ا م نمود تهتوان دو نفر را ملزم به دوستي و صميميت با رت قانوني نميلكن به اجبار و قد

د و نسبت به همديگر فداكار و سعادتخواه شوند. موقعي كه مرد سلب محبت از زن نمو

و  محبوبيت توان با قدرت قانون آن دو را در مقامآميز از ميان رفت، چگونه ميروابط محبت

 نگرد. اگر چهم به اين وضع ناگوار با ديدة تأسف ميدوستي نگاهداشت؟ اين است كه اسال

ول ای صادر فرموده، ولي در صورت عدم حصبرای جلوگيری از طالق، دستورات حكيمانه

 اثرات مفيد و مثبت، راضي به بقای آن وضع نابسامان نيست.

بدترين اهانت به زن سلب محبت مرد از اوست كه بگويد من تو را دوست ندارم و 

نفرم. حال آيا رواست كه اسالم قانوني در جلوی او بگذارد كه به زور و اجبار زن در تو متاز
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داشت و هزينه توان زن را در خانه مرد نگهخانه مرد نگاهداری شود؟ آری به اجبار مي

 شود.ايجاد نمينگهداری و نفقه او را تأمين كرد، ولي بدين وسيله بين آن دو محبت 

زد، حبت مرد به اوست. وقتي مرد به همسر خود مهر نوراكثر محبت زن، معلول م

صالحي ااينرو بعد از انجام دستورات حكيمانه اگر كند. از زن نيز از او سلب محبت مي

 داند.صورت نگيرد، اسالم ادامه چنان زندگي نابسامان را جايز نمي

اده را نواّما آغاز سلب محبت از ناحيه زن مانند سلب محبت مرد از او نيست و خا

به زن  كند. طبيعت، كليد سعادت خانواده را به مرد سپرده و اوست كه بايدمتالشي نمي

رود بين نمي مهری از ناحيه زن، معمواًل محبت مرد به زن نه تنها ازمحبت كند. با شروع بي

ا تواند زن ريكه ممكن است آن را تيزتر كند. اگر مردی دانا و عاقل باشد، با ابراز محبت م

 بر سر مهر آورد.

. او زن بسيار حساس و كنجكاو در مورد مهر شوهر است خصوصًا در ايام بارداری

كّلي از عالم خواهد بهبا احساس اولين حركت بچه در درونش خوشحال شده و گاه مي

زن نسبت  بچه خود نمايد. در اين ايام، توقعبيرون خلوت كند و كمال توجه را معطوف به 

زها و او خواهان بعضي چياست. در اين دوران گاه دل حبت همسرش روزافزون مهر و مبه 

راقب گردان از برخي ديگراست؛ مرد بايد به اين امر اهميت دهد و با توجه خاص مروی

 حال زن باشد.

مردان  در مدت بارداری وظايف مرد ماوراء اوقات ديگر است، لكن متأسفانه بيشتر

 استه شده،اندامش ناموزون گشته و از وجاهتش ككنند. زني كه ياز اين وظايف شانه خالي م

ر دشود، با همة اين زحمات خوشحال است كه تهّوع و دردهای متوالي به او عارض مي

وهر ت، اگر شگردد. در قبال اين افتخارات و زحماآينده نزديك به افتخار مادر شدن نايل مي

دهد و اين اين افتخار جای خود را به حقارت مي اعتنا شود،ناجوانمردانه به زن و بچه بي

 آبستني برای او، نه افتخار كه احتضار است.

همسر است. از وظايف مهم مرد، ابراز مداوم عواطف و احساسات خود نسبت به 

مانند باران مرد به شود. عواطف فرزندش مياين امر سبب افزايش عواطف زن نسبت به 

هسار ان از كومنزلة گلها و رياحين. اگر بارنزلة چشمه و فرزندان بهمكوهساران است و زن به

راب تواند با آب زالل خويش، گلها و رياحين را سيسرازير نشود، چشمه خشك شده نمي

نمايد. آری اگر محبت همچون باران حقيقت سرازير نگردد، چشمه خشك و گلها 

 اطف مرد است.شوند.پس صفای خانواده از مهر و محبت و عوميپژمرده
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شوهری كه در راه هوی و هوس و به خاطر اختيار نمودن زن دوم، همسرش را 

 به محبت مهری او را جبران كند و جايگزين نياز زنتواند اين بيشكنجه دهد، چه چيزی مي

ای شوهر شود؟ اين است كه اسالم با طالق ناجوانمردانه شوهر سخت مخالف است و بر

 ت مهمي صادر فرموده است.جلوگيری از آن، دستورا

َتْسريٌح  وٍف َاوْ َفِاْمٰساٌك ِبَمْعرُ »گيرد كه خدای تعالي موقع ازدواج از مرد پيمان مي

اليل دوقتي به  بندم كه از همسرم خوب نگهداری كنم، ويعني من عهد و پيمان مي: «ِبِاْحٰسانٍ 

 شرعي بنا بر طالق او شد، به نيكي و احسان او را طالق دهم.

ويد گفرمايد كه مرد بايد در مقام ازدواج به زبان حال و قال مي )ع(حضرت صادق

م، د وفادار باشپيمان خو شوم كه بر عهد ومن متعهد مي:  «َاْقَرْرُت ِبميٰثاِق ال ذی َاَخَذ اللُ »

ِات ُقوا »مايد: فرمي ص()ل اكرمحضرت رسو. «َفِاْمٰساٌك ِبَمْعُروٍف َاْو َتْسريٌح ِبِاْحٰسانٍ »همان پيمان 

نان امانات ز «اللِ ةِ ُهن  ِبَكَلَمـُتْم ُفُروجَ ْسَتْحَللْ االِل َو ةِ لَل ِفي النِّٰساِء َفِان ُكْم َاَخْذُتُموُهن  ِبَاٰماَنـ

 الهي در دست شما هستند.

ود را خهای گوناگون زنان ايماني كه در صدد طالقند، به بهانهمردان هوسران سست

اين  روز هم دردهند، مثاًل به اين بهانه كه چرا او دختر زائيده! حتي امقرار ميتحت شكنجه 

 شود.های زيادی ديده ميباب ناراحتي

قد، عای صادر نموده: بر خالف اسالم برای جلوگيری از طالق، دستورات حكيمانه

ّلمًا ز حضور عدلين است. مساز شرايط صّحت طالق، پاك بودن زن از عادت ماهانه و ني

ن زن و يكي از شرايط عدالت تا حدی آشنايي به مسائل شرعي است تا فرد عادل بتواند آ

ا اشد و آنهاندرز دهد. عالوه بر آن، مجری طالق بايد به وظايف خود واقف بمرد را پند و 

ن شوهر آ ن ورا نصيحت و راهنمايي كند. اّما با حضور دو رهگذر كه نه مجری طالق و نه ز

تواند صحيح باشد شناسند و نه آن دو شاهد اين زوجين را، چگونه اين طالق ميدو را مي

 آميز؟!وحضور اين دو حكمت

زن  فرمود: جبرائيل از ناحيه خداوند تبارك و تعالي چنان )ص(حضرت رسول اكرم

ن توان او را طالق داد. آرا به من توصيه و توصيف نمود كه بجز مورد فحشاء نمي

كنجه شای مردم بترسيد از طالق و در راه هوی و هوس به زنان خود فرمايد: ميبزرگوار

 .« ِمَن الط اٰلقِ ٰما َاَحل  الُل َشْيئًا َاْبَغُض ِاَلْيهِ »ندهيد 
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است. گرچه در ميان فقها « حكمّيت»ديگر از تعاليم مهم اسالم و قرآن برای طالق، 

ممكن است بر وجوب يا استحباب آن اختالف باشد و متأسفانه در عمل هم به ندرت اجرا 

شود، اّما بر طبق نّص صريح قرآن، حكمّيت واجب است و ترك آن موجب عقاب. دو مي

گردند، بايد در حّد كمال به وظايف عنوان َحَكم انتخاب مي نفری كه از خانواده زن و مرد به

فرمايد: موقعي كه ترسيديد ميان زن و شوهر شرعي خود آشنا باشند. خداوند متعال مي

انفصالي افتد، َحَكمي از ناحيه كسان زن و َحَكمي از ناحيه كسان مرد انتخاب كنيد، 

گرداند. باشند، خداوند آنان را موفق مياگرحكمين حقيقتًا خواهان اصالح ميان زن و شوهر 

فِِّق الُل َو ِاْن ِخْفُتْم ِشٰقاَق َبْيَنُهٰما َفاْبَعُثوا َحَكمًا ِمْن َاْهِلِه َو َحَكمًا ِمْن َاْهِلٰها ِاْن ُيريٰدا ِاْصاٰلحًا ُيَو»

 .«َبْيَنُهٰما
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ست. اتواند به واسطة آن از مبدأ به مقصد رسد، زهد حق ميحركتي كه سالك راه 

 سالك طريق حق بايد زهد و تقوی را پيشة خود سازد. زاهد كسي است كه دارای سه

 خصلت باشد:

 مجاهده با نفس در ترك مشتهيات و زخارف دنيوی. -اول 

 تزكيه اعمال -دوم 

 بذل جوارح در راه حق -سوم 

اء رای اوليداند كه آنچه خداوند متعال بندهد، زيرا مي زاهد هرگز به دنيای پست تن

ر عاليق خود ذخيره فرموده از مقامات عاليه و درجات رفيعه، بهتر است از اموال و ساي

ای هدنيوی. پس زاهد كسي است كه از دنيا به جهت آخرت اعراض نمايد، بلكه در مرحل

به  وي را از دست رفته محزون ازحطام دنيوی اعراض و از اخروی اغماض كند. چنين كس

 دست آمده شاد نكند.

به  وحضرت اميرالمؤمنين عليه السالم فرموده: هر كسي به گذشته افسوس نخورد 

كه  آينده شاد نباشد، از دو جهت به زهد رسيده و زهد بين دو كلمه قرآن مجيد است

ْياٰل ِلكَ »د. به شما رس فرمايد: محزون نشويد بر آنچه از دست دهيد و شادی نكنيد به آنچهمي

 .«َتْأَسْوا َعلٰي ٰما ٰفاَتُكْم َو اٰل َتْفَرُحوا ِبٰما آتٰيُكمْ 

يرا در زاهد زهد خود را مشاهده نكند و برای آن قدر و قيمت و منزلتي نطلبد، ز

خواهد زهد خويش چنان غرق تجّليات حق است كه مقصودی جز لقاء الهي ندارد و نمي

 پرستي به مقامي كه از مقام خودبيني در نيامده و از مرتبه نفسچيزی حجاب او شود. كس

 خداپرستي نرسيده، به مقصد نخواهد رسيد.

صاحب تقوی نه تنها از معاصي پرهيز كند كه حتي از ترس وقوع معصيت، از 
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فرمايد: پرهيزگار باشيد كه بدون پرهيزگاری مي )ع(نيز اجتناب نمايد. حضرت صادق شبهات

شخص پرهيزگار از تصورات . «َعَلْيُكْم ِباْلَوَرِع َو اٰلُيٰناُل ِعْنَدالِل ِاّلا ِباْلَوَرعِ »نتوان به خدا رسيد 

جا دور شده در بند قيود نفساني و تجمالت دنيوی نيست. سالك واهي وتخّيالت بي

 رساند.كرده و عمر خود را زير نظر موالی خود به آخر مي پرهيزگار به زندگي ساده عادت

 رخورداریبزهد، اعراض كلي از دنيا و متاع و نعمتهای پاكيزة آن نيست. زيرا قرآن 

ْل َمْن قُ »ه است كنندة آن را سرزنش نموداز متاع دنيا و نعمتهای پاكيزة آن را تجويز و تحريم

كه متاع دنيا و نعمتهای  بگو كيست:  «الرِّْزقِ  ال تي َاْخَرَج ِلِعٰباِدِه َو الط يِّٰباِت ِمنَ  اللِ ةَ َحر َم زيَنـ

 كند؟پاكيزة آن و زينت الهي را كه برای بندگانش نمودار ساخته، تحريم مي

خبری است و بنابراين، تفسير زهد به اعراض كلي از دنيا و متاع نيكوی آن، از بي

ای  :« الُل َلُكمْ  ٰما َاَحل  َطيِّٰباتِ  َايَُّها ال ذيَن آَمنوا اٰلُتَحرُِّمواٰيا »ان الهي كه حركت در خالف فرم

 ايمان، تحريم نكنيد نعمتهای پاكي را كه خدا بر شما حالل گردانيده است.اهل 

ی خود كسي كه از طريق مشروع نعم الهي را به دست آورده، اموال و امكانات ماد

تگيری كند، حقوق واجبة خود را ادا كرده از فقرا دسخداپسندانه صرف ميرا در موارد 

 در رديف نمايد، حركت او نهكند، با اين امكانات به اسالم و مسلمين خدمات شايان ميمي

 محّرمات كه در زمرة فضايل است.

وميت غالبًا چنين تبليغات از ناحية بيگانگان و دشمنان اسالم است تا با محر

ند. از د بيفزاين از نعمتهای الهي، زمام امور به چنگ آنان درآمده بر مراتب سلطة خومسلمانا

را وادار  فر، مردمای ظاهرًا در لباس اسالم و روحاني و باطنًا ملّبس به لباس كاينرو گاه عّده

ا از رتي مردم ها نرفته كه با چه تبليغااند! هنوز از خاطرهبه اختيار فقر و ناتواني نموده

ردند، و داشتند كه مبادا از دين اسالم خارج گتحصيل فرزندان خود در مدارس بر حذر مي

دارد! ت مينيز توصية آنان به تحمل فقر و مسكنت بود كه خدای تبارك و تعالي فقر را دوس

ي اينان اكثر اوقات حتايشانند! ترين مردم خود العين مشاهده شد كه مرّفهاما بعد به رأی

گری از سرنوشت قدرت را در نظر مردم خوار و پست جلوه داده و با سفسطه امتيازات

اهي هم گگفتند تا مسلمانان به زانو درآمده و زبون گردند. محتوم و قضا و قدر سخن مي

وم اطنيه علبمردم را با قناعت به تحصيل ظواهر علم و ممنوعيت از ادراك و تفكر در معاني 

 د.انتخدير نمودهو معارف حقه،
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و  زهد حقيقي آن است كه دنيا هدف اصلي قرار نگيردبر اساس منابع اسالمي، 

ليترين اين است معني اعراض از دنيا و ماسوٰی برای تقّرب به خدا كه عا پرستش نشود.

نين چمرتبة زهد است. بنابراين زهد حقيقي حذف نعمتهای دنيا از زندگي نيست. زيرا 

 تازان است.حذفي بر خالف مشيت الهي بوده و به منزلة خالي كردن ميدان برای يّكه

ون كه داشت برای او مكروه نبود، چقارون آن همه زر و سيم و امكانات مادی 

ر و او به ز تعالي از وی مطالبه كردند، امتناع ورزيد و آن را ادا ننمود، كشش دلحقوق حق

 سيم و اموال دنيا، مكروه بود.

ل دبسا كساني كه دانگي در خواب نديدند، فردا فرعون روزگار شدند زيرا كه 

ری از آثار ، فردا اثاموال دنيا در اختيار او نهادندايشان آلودة حرص دنيا بود. و بسا كساني كه 

ذار ار دنياگداغ دنيا بر وی ظاهر نگشت، او دل خويش به خدا سپرده بود. سرانجام مرد ديند

گذار اين است ار دينمرد دنياد و عاقبت ةٌ«ٰضاِحَكٌه ُمْسَتْبِشرَ ةٌ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ُمْسِفرَ »اين است 

 .ةٌ«َلْيهِٰٰا َغَبرَ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ عَ »

ه دنيا يكي ديگر از مراتب زهد كه سالك بايد كمال توجه بدان نمايد، اين است ك

دادهای گذرگاه بسيار پرمعنايي است كه آگاهي و هشياری در آن موجب تقويت قوا و استع

 انساني و اصالت بخشيدن به شناختهای اوست.

ورود  و است. اين عامل الهي ازای از مراتب زهد، كوتاه كردن آرزهمچنين مرتبه

كند و او اساس به مغز و روان انسان جلوگيری ميها و رؤياهای بيتخيالت واهي و وسوسه

آنچه  وتصل كند سازد. چه منبعي عاليتر از اين كه انسان را به حقايق مرا با حقايق مربوط مي

ق دلش اهرسازی، از افخواری و نيرنگ و ظپوشاند مانند فريبجمال معني و حقيقت را مي

 دور سازد.

رفًا اينكه آمال و آرزوها صاز عالئم شقاوت، طول آرزو است به دو معنا: يكي 

ت، مت شقاومربوط به عالم ماّدی و ماّديات باشد، يعني به خاطر دنيا كه مذموم است و عال

د كه شنه به خاطر خدا كه عين معنويت است. ديگر اين كه آمال ولو مشروع و معنوی با

 وال تالش بخواهد حتي از ماديات نور معنوی متجّلي گردد، ولي در قبال رسيدن به اين آم

ئم يز از عالفعاليتي نكند. بنابراين آرزوی الهي و معنوی بدون كوچكترين تالش و فعاليت ن

َعِم َو الت َورُُّع َد النِّ ُر ِعنْ  الشُّكْ َالزُّْهُد َقْصُر اْلَاَمِل وَ »اند: پيشوايان عظام الهي فرموده شقاوت است.

ت و ز نعمتهاسزهد كوتاه كردن آرزوست و شكر در هنگام برخورداری ا:  «ِعْنَد اْلَمٰحاِرمِ 

 توّرع در موقع رويارويي با محّرمات.
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ول امل طمادام كه كوتاهي آرزو در سالك طريق حق تحقق نيابد و از بيماری رواني 

او را به  كر نرسد،ام نهد، و تا عماًل و نه لفظًا به مقام شتواند به عالم شكر گرها نشود، نمي

مل، چه ععالم توّرع راهي نيست. در طي هر يك از اين مراحل مقدس، تفكر مقّدم است بر 

وی پذير نيست. كسي كه تفكرش به سبدون تفكر الهي هيچ يك از اين مراحل زهد تحقق

 است. ل خويش خواهان است، او زاهدعالم قدس اوج گرفته و دوام تابش نور حق را در د

اتب شكر يعني استفاده از نعمتهای الهي در جايي كه مورد پسند خداست. از مر

در  شكر، تفكر در لطف الهي است كه يكي از عاليترين عوامل سازندة روح است. تفكر

ست از شود كه انسان اوقات گرانماية خود را ارزان از دست ندهد و دفيض هستي سبب مي

 كاپو و تحصيل خيرات و كماالت بر ندارد.ت

ور وطهايجاد سرور و انبساط خاصي است كه انسان در هنگام غاز نتايج مهم شكر، 

 «ُهْم َيْحَزُنونَ  ِهْم َو الٰ ٌف َعَليْ َااٰل ِان  َاْوِلٰياَء الِل اٰل َخوْ »شود شدن در مصائب و شدايد مختل نمي

ن گردد. چون مقصود از ايرويي با محّرمات ميو موفق به پرهيزكاری كامل در رويا

يز هاست، سالك حتي از كمترين مكروهات نها و زشتيپرهيزكاری صيانت روح از پليدی

 پردازد.اجتناب نموده و با رعايت جمع شرايط به انجام نوافل و مستحبات مي

فقيت بد، موياالبته تا فرايض توأم با شرايط و به نحو احسن و به مرتبة كمال انجام ن

ض صدمه به انجام نوافل و مستحبات چنان كه شايد و بايد ممكن نيست و چه بسا به فراي

 ز فرايض،ابنابراين بعد  رساند؛ بخصوص وقتي كه اصرار در مستحبات به مرتبة افراط رسد.

 انجام مستحبات به شرط رعايت اعتدال، در تقويت جنبة معنوی انسان مؤثر است.

آيد آنچه در عقل فرمايد: به واسطة حكمت بيرون ميمي ع()حضرت امام صادق

نمايي  پنهان است و به واسطة عقل ظاهر گردد آنچه در حكمت نهان است. هر گاه مداومت

تو  بر اعمال صالحه و نوافل، گشاده شود به روی تو درهای خيرات، و فراهم شود بر

مت تعالي بر تو به رحد حقاسباب، و برداشته شود از جلو چشم تو حجاب، و روزی ده

 خويش به غيرحساب.

جويد به من از فرمايد: بندة من تقّرب ميخداوند متعال در حديث قدسي مي

گردم كه نوافل، تا آن كه او را دوست دارم و وقتي كه او را دوست داشتم، گوش او ميجهت

گردم كه به آن حركت بيند و دست او ميشوم كه به آن ميشنود و چشم او ميبه آن مي

كنم و اگر از من سوال كند، عطا دهد. در اين هنگام اگر مرا بخواند او را اجابت ميمي
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 كنم ... .اشد، باز عطا ميكنم و اگر ساكت بمي

 علم به كثرت تعّلم نيست، بلكه نوری است كه»فرموده:  )ص(حضرت رسول اكرم

گشايد تا مي تعالي هر كه را دوست دارد به او افاضه كند و به آن نور ديدگان قلب او راحق

؟ هست آيا او را عالمتي ای رسول خداشخصي گفت: . «ببيند غيب را و تحمل كند بال را

 مهيا شدن ودوری كردن از دار غرور و پشت پا زدن به آن و رو كردن به دار خلود »فرمود: 

 يست.ننيل به اين مقام بدون حصول تقوی و ورع ميّسر . «برای موت پيش از رسيدن اجل

ه ببهترين توشه برای سير و سلوك به سوی حق و پيمودن جادة تكامل و رسيدن 

يد كه به : توشه بردار«ت ْقویٰ َو َتَزو ُدوا َفِان  َخْيَر الزّٰاِد ال»مقام واالی انسانيت، تقوی است 

 تحقيق بهترين توشه تقوی است.

ز ايبايي كه حرم امن و حصن محكم و استوار برای انسان، تقوی است. آن مرغ ز

ندی است آشيان ازل برخاست و در هوای دل عارف به پرواز آمد، تقوی است. تقوی مقام بل

ُكُم َو ُيَعلِّمُ  وا اللَ َوات قُ »فرمايد كه از آن نور علم و دانش پديد آيد، چنانكه خداوند متعال مي

يقت و ر و حقعلم حاصله از تقوی غير از علم اكتسابي است. چنين علمي محض نو. «الُل

قلب و  كشف مطالب و ادراك حقايق است؛ آن نوری است كه از مبدأ انوار الهي سر زده و

 دل انسان متقي را روشن ساخته؛ فيض و موهبتي است مخصوص به مردمان پرهيزكار.

ای است كه پس از تزكية نفس و زينت يافتن آن به زيور تقوی حالت و ملكه

ای كه هيد و قّوردد و از آن، استعداد خودداری از معاصي پديد آاخالق نيكو انسان را ميّسر گ

طاعات  مخالفت با نفس را آسان كند. كسي را كه تقوی ميّسر گرديد، نه تنها از انجام

، برد و به چشم بصيرتوعبادات رنجي نبيند، كه از عبادات و مناجات با پروردگار لذت مي

ترس از  اينكه وعدة بهشت يانمايد ولو راض ميقبح معاصي و مخالفت را ديده و از آن اع

 عقابي هم نباشد.

نوار اكسي كه مداومت به ياد حق نمايد، قلب سليم و نفس مطمئنه او محل تاللؤ 

هر  و حكمت گردد و به قدر صفا و نورانيت دل، حقيقت اشياء بر وی منكشف شود وعلم

منشأ  ووی، بلكه اصل هر فضيلتي اينرو اصل و حقيقت تقچيز را به جای خود شناسد. از 

هر كمال و سرچشمه هر فيض و احساني، توجه و انس و محبت و شناسايي پروردگار 

 است.
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ٰلَه اِ اٰل »تن سالك طريق حق بايد مدام خدا را ذكر كند آنهم نه فقط ذكر زباني مثل گف

شد. قلب و دل با ايد حاكي ازبزبان فايده نيست، لكن اينها بي، اگر چه «ُسْبٰحاَن اللِ »يا  «ِال ا اللِ 

كر خبر ماند و در ذاگرانسان قناعت به جنباندن زبان كند و دلش از ياد و توجه به او بي

ن محسوب اسماء الهي نتواند از اسم به مسّمٰي انتقال يابد، چگونه ممكن است از ذاكري

 شود؟

به عبارت حقيقت تقوی، انقطاع از خلق و توجه تام است به حضرت احديت و 

ق، نوری بعد از متوجه گردانيدن دل به ح ديگر، نگاهداری قلب است از توجه به غير حق.

ای پديد قّوه وگردد كه در اثر آن، حالت و ملكه از مبدأ فّياض ازلي به قلب انسان افاضه مي

ل طبيعي گردد و آنگاه مخالف ميآيد كه به واسطة آن، استيالی بر نفس وی را آسان ميمي

 .«ُمت قينَ لُل ِمَن الْ اَتَقب ُل ِان ٰما يَ »اعمال است نمايد. از نتايج ممتاز تقوی، قبولي عبادات و سير مي

 تقوی را درجات و مراتبي است:

شم و خودداری از معاصي يعني ترك محّرمات بلكه مكروهات، به اين كه چ -اّول 

 تعالي نگاه دارد.گوش و تمام اعضای خود را از مخالفت و نافرماني حق

خود را  ز واجبات بلكه مستحبات، به اين كهبه جا آوردن عبادات و طاعات ا -دوم 

ی حق از مخالفت اوامر و نواهي شرعيه نگاه دارد، و عبادات و طاعات او به جهت رضا

ه خود باشد نه به شوق بهشت و يا خوف از دوزخ، كه عبادت او جنبة مزدوری و غالمي ب

 گيرد.

 ايل است.داری از آنچه نفس بهيمي و قوای شيطاني به آن مخويشتن -سوم 

 البته اتصاف به صفت حميده تقوی مستلزم رنج و زحمت است و بدون رياضت و

فس بهيمي اندام خود را آالت نمجاهدت با نفس به آن مقام معنوی نتوان رسيد. اگر سالك 

د، شعار پرستان و هوسرانان را كه اسير سرپنجه نفس بهيمي هستنقرار داده و رفتار هوی

 وی دل ازرتواند قدمي فراتر نهاده ه عقل، نفس را نفشارد هرگز نميخود سازد و با سرپنج

 و به حق اعتبار بگرداند و با توجه به حق به عالم ربوبيت آشنا گردداين عالم فاني بي

 بپيوندد.

نيازم، مرا اطاعت كن تا من غني و بي»فرمايد: در حديث قدسي خداوند متعال مي

ميرم امر مرا اطاعت كن تا ای هستم كه نميی پسر آدم! من زندهانياز گردانم. تو را غني و بي

شود، گويم باش فورًا ميای پسر آدم! من هر چه خواهم، ميای گردانم كه نميرد.تو را زنده
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 «.اطاعت كن تا تو را چنان كنم كه هر چه خواهي بگويي باش، پس موجود شودمرا

شود يمبوديت گشته، مظهر صفات حق بنابراين، مؤمن كاملي كه حائز كمال مرتبه ع

غنا.  -فرمايد: اول تعالي سه صفت از اوصاف بزرگ خود را به عبد مطيع ارزاني ميو حق

 خالقيت. -حيات هميشگي. سوم  -دوم 

د آن ای سالك! سمع خود را نگهدار تا صوتي كه موافق دين اسالم نيست، وارپس 

ه و ن جلوگيری كند و سمع را به آب توبنگردد و توحيد كه دربان دل است از ورود آ

شنوند. مي اند كه در عالم قدس، مردان الهي حديث دوست رااستغفار بشويد. بزرگان فرموده

ز ناحق تواند حديث يار را بشنود؟ زبان را اها حفظ نشده چگونه ميسمعي كه از آلودگي

ث تواند حدييند، چگونه مينگهدار، زباني كه ناحق گويد فردا كه مردان الهي حديث يار گو

 يار بگويد؟

ردا ای سالك بر اداء فرايض و نوافل مواظب باش و به اعمال خود محاسب، تا ف

كار سازند. دست بر تو آش «رًا َمْسُروَفَسْوَف ُيٰحاَسُب ِحٰساَبًا َيسيرًا َو َيْنَقِلُب ِالٰي َاْهِلهِ »حقايق 

رع ن هنوز وتا جز بر زمين فرمان نرود. اي نگهدار تا جز بر دامن دوست نرسد، قدم نگهدار

ه بغول شدن عام است، كه اجتناب از محّرمات و احتراز از امور نابايسته و ناشايسته و مش

 امور بايسته و شايسته است.

ورع خاص، ورع دل است كه انسان جز در عامل حقيقت فكرت نكند و اگر 

ه كهايي را به و استغفار بروبد و آرزوخاطری ناحق به دل او راه يابد آن را به جاروب تو

 شهوات در دل افكنده به نيروی توكل و خوف برطرف سازد.

يابي ای سالك! اگر خواهان سعادت هستي بدان كه در طبله پيرزن، كبريت احمر ن

ايي و كه آن را مكان خاصي است. حقايق را از صومعه راهبان و ترسايان و درويشان كذ

الم لباس اس يابي. آنان از مخذوالن درگاه حّقند، ظاهرًا خود را بهخبران چه جويي كه نبي

 ايشان و رياضاتايمان اند. عاقبت كردار بياند ولي باطنًا لباس كفر در بر كردهآراسته

شيد لهي كه خوراست، لكن عاقبت مردان ا ةً«َتْصلٰي ٰنارًا ٰحاِميـ»ايشان  معنيومجاهدات بي

في َجن ٍه »وزد ايشان ميبد و باد كرامت از پردة عنايت بر سرای تقّرب تااسالم بر دل آنها مي

 است. ةٍ«ٰعاِلَيـ

يار كني. راه را بايد اختكه كدام در مقام رضا و موعد لقاء اگرطالب سعادتي بدان

اسالم بر اق رَگرِد ُسم ب بر ديدة تو كشند، ةٌ«ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ٰناِضرَ »اگرخواهي امروز ُكحل لطف 

 عقل كش و پای از قيد و بند اسالم در مكش.ديدة
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و تنما تا  اگر خواهي كه حقايق را بر تو آشكار سازند، خود را با زينت تقوی مزّين

ت در پردة رشته سعادآری ف. «َو َلُهْم َاْجٌر َغْيُر َمْمُنونٍ »را در رديف كساني قرار دهند كه 

 نايت متواری است تا كي بيرون آيد و دست بر دوش كه نهد.ع

يات آكلمة نفس در قرآن مجيد در همة موارد معنای واحدی ندارد. در يك سلسله 

َِ ة اْلَجن ـْلَهوٰی َفِان  اْفَس َعِن َهَي الن  نَ َو َامّٰا َمْن ٰخاَف َمٰقاَم َربِِّه َو »به معنای نفس اّماره است مانند 

پرستي نهي یكسي كه از مقام پروردگارش بيم نمايد و نفس خود را از هو:  «ِهَي اْلَمأویٰ 

را كه  يآيا ديدی كس : «وٰيهُ َاَفَرَأْيَت َمِن ات َخَذ ِاٰلَهُه هَ »كند، بهشت جايگاه اوست. يا در آية 

 در ل و هوٰی در آية اوّ هوای نفس خود را معبود خويش قرار داد؟ مراد از نهي نفس از هوٰی

ز آن يد آني اآيه دوم همان نفس اّماره به سوء است كه شديدًا مورد عتاب قرار گرفته و نبا

 غفلت نمود.

يل و در آيات ديگری بر خالف آن، نفس به معنای نفس مكّرمه است كه از آن تجل

ساني نباشيد كه خدا مانند ك: «مْ ْنُفَسهُ ُهْم اَ َو اٰل َتُكوُنوا َكال ذيَن َنُسوا الَل َفاْنسيٰ »تكريم شده مانند 

ْل ِان  قُ » فرمايد:را فراموش كردند و خدا هم آنان را از ياد خودشان برد. و در آيه ديگر مي

ای پيامبر زيانكارترين مردم : بگو ةِ«اَمـاْلٰخاِسريَن ال ذيَن َخِسُروا َاْنُفَسُهْم َو َاْهليِهْم َيْوَم اْلِقيٰ 

خود  ت كه امكانات مادی خود را در دنيا از دست دهد، بلكه كسي است كه نفسكسي نيس

فس نشد، بلكه اين آيات مراد نفس اّماره نيست كه فراموشي آن اولٰي بارا از دست بدهد! در 

سي آن كمكّرمه است كه باالترين سرمايه برای انسان است، همان شخصيت روحي او كه هر 

 باخته است. را ببازد، همه چيز خود را

اند. ای بيان نمودهبزرگان و پيشوايان عظام دين نيز در اين باب نكات ارزنده   

مؤمن كسي : «ٌن ِعْنَدهُ ْفُسُه َظُنوّلا َو نَ ِان  اْلُمْؤِمَن اٰل ُيْمسي َو اٰل ُيْصِبُح اِ »فرمايد: موالی متقيان مي

ه اينجا مرادنفس اّمارباشد. در اينكه نفسش موردبدگماني اواست كه صبح و شام نكند مگر 

ای » نويسد: مي )ع(ای به فرزندگراميش حضرت مجتبينامهاست، لكن آنجا كه دروصيت

يزی را فرزند گرامي، نفس خود را گرامي و محترم دار، مگذار به پستي گرايدزيرا اگرچ

 )ع(دقمقصود نفس مكّرمه است. حضرت صا« كندازنفس دادی، چيز ديگر جای ان را پر نمي

سي كه ك»ترين مردم دردنيا كيست؟ درشأن آن فرمود: نيز درپاسخ اين سوال كه با عظمت

 «.د را با دنيا برابر ننموده، عوض نكندخونفس
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ضر اگر كسي مقام و مرتبه و رفعت و جاللت و نبالت نفس را بشناسد، هرگز حا

د به يا معتق وشود كه او را مشغول به افعال قبيحه سازد يا متخّلق به اخالق رذيله كند نمي

ب ، او صاحپستي آمدهعقايد باطله نمايد. زيرا نفس از مقام شامخي به اين عالم انحطاط و 

مظهر  علم و قدرت و رفعت و دارای مناعت و مجد و بزرگواری است؛ آن علم و قدرتي كه

 علم و قدرت الهي است.

در  تعالي افاضه گردد،كه از حقایديده است و شناخته نشود مگر بهنفس محجوب 

نفس امری  رار دهد.اين مقام به عيوب خود بينا شده و عقل را همواره عقال و پابند خود ق

ه های باطلاست رّباني و سّری است سبحاني و عارف نبايد او را به مشتهيات فاسده و آرزو

ن ای سالكيمشغول سازد تا به نور تجّلي حق بينا گردد و غير او نبيند. بهترين مشاغل بر

 وعارفين حق، اشتغال به تزكيه و تخليه و تحليه نفس است برای حصول روحانيت و

 نيت.نورا

 سير در منازل انساني و اخالق روحاني، بدون تحقق دوستي و محبت خداوندی

قلبي  خدا فرد است و دوست دارد»فرمايد: مي )ص(ميّسر نشود، چنان كه حضرت رسول اكرم

 «.را كه در محبت او منفرد باشد

دون مانعي از موانع سير عارف طريق حق، پيروی هوای نفساني است، اين مانع ب

 رفع نشود و حصول كمال زهد، بدون رياضت ممكن نيست.زهد 

رياضت در عرف عرب، رام كردن حيوانات را گويند به منع آنها از حركات 

ت، منع در اين موضع مراد از رياضغيرمطلوبه و عادت دادن آنها در اطاعت صاحب خويش. 

 دارد، و دو تعلقنفس حيواني است از انقياد و متابعت قوة شهويه و غضبيه و آنچه به آن 

 ملكه گردانيدن نفس انساني است با دستورات شرعيه.

ريه و مقصود از رياضت، صبر بر رفع موانع طريق حق است از مشاغل باطنيه و ظاه

 يه.ملكه گردانيدن نفس انساني است بر ثبات آنچه باعث رسيدن اوست به فيوضات اله

 وی بدن و رعايت بهداشتاند كه عارفان به حفظ نيربعضي به غلط گمان كرده

خود  اعتنايند. اين امری است خالف عقل و در حّد خود محال، زيرا ممكن نيست كسيبي

ين برد. را مكّلف داند و وسيله اداء تكليف را كه نفس و بدن است، ويران سازد و از ب

ة تبتواند به مرنيروهای بدني سبب آبادی جان است و سالك به وسيلة بدن و نيروهای آن مي

 او. كمال ارتقاء يابد، نهايت آن كه بايد اين قوا مسّخر انسان باشند نه مسلط بر

آنچه برای سالك اهميت دارد، ترك تعلق و دلبستگي است. كسي كه مستغرق 
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شهوت گردد و جز كامجويي و هوسراني مقصدی نداشته باشد؛ راه به جايي نبرد لذا عارفان 

اند. چون حصول اين مقصود بدون به سالكين شرط كرده مقصد عالي و مقام بلند انساني را

ترك هوی و هوس ميّسر نيست، كشتن نفس را به معني حقيقي آن به رهروان و سالكان 

 اند.طريق حق توصيه و اين تخليه را مقّدمه تحليه شمرده

 ناه برد.پسالك طريق حق بايد همواره از كيدهای نفس اّماره و شيطان رجيم به خدا 

بوده و  َثل عقل و نفس، دو شخصي را ماَند كه با يكديگر در كمال عداوت و خصومتچه َم

محض  ای باشد كه مترّصد و منتظر غفلت ديگری است كه بهها حربهبدست هر كدام از آن

ر ُكشي رستگاغفلت او را به قتل رساند؛ كسي كه در اين معركه موفق و مؤّيد گشت، به نفس

 گرديد.

ار شي منع نفس است از مشتهيات فاسده و آرزوهای باطله و وادكُ مراد از نفس

 وه كاره. چنمودن اوست به عبادات و اطاعات شرعيه طوعًا و كرهًا، يعني چه طائع باشد و 

 ُكشي، ترغيب اوست بر دوستي آخرت و اعراض از دار عاريت.نيز از اقسام نفس

و اطاعت  شيطاني كه مبادا عملسالك بايد ملتفت باشد از مكائد نفساني و اغوائات 

 ودن و ياو عبادت خود را قيمت نهد و بزرگ شمارد، و يا او را گرفتار ريا و به خلق نم

د. از ردم نمايمجويي به او و يا منتشر شدن نيكي او در ميان بوسي و تبّركاقبال آنها به دست

 ند و درت و اطاعت كنعاليم مبتاليان به اين امراض آن كه در محضر خلق مبالغه در عباد

الت و خلوت، سستي و كاهلي ورزند و در مجالس و محافل تفّوق و ترّفع جويند. اين حا

 صفات در حقيقت، شرك بالل است و اعظم گناهان.

اده، كسي كه نفس اّماره را نه تضعيف كه تقويت هم كرده و معبود خويش قرار د

ا راز آن كساني است كه نفس خود  تواند خدا را عبادت كند؟ عبادت واقعيچگونه مي

 گرامي بدارند و در تقويت شخصيت روحي خود بكوشند.

سي ك عبادت يعني خارج شدن از محدودة خودی و بيرون شدن از آمال و تمّنيات.

؟ فقط تواند از محدودة خويشتن خارج گرددكه تابع نفس اّماره خود شود، او چگونه مي

ی و حتي توانند از آرزوهای دنيواند، ميكّرمه كوشيدهآنان كه در تجليل و تقويت نفس م

 الل برسند.اخروی خارج شوند و به مقام انقطاع از ماسوی

عبادت يعني استغاثه و التجاء و انقطاع، اسيران و بردگان نفس كجا و انصراف 

در دعای  عبادت راستين يعني نايل شدن به مقام مشاهدة جمال حق.الل كجا؟! ماسویاز
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توانند به مقام ادراك و ، كساني مي«الهي از تو جمال و زيباييت را خواهانيم»ر آمده سح

شهود جمال ازلي و زيبای مطلق نايل گردند كه شخصيت روحي خود را تقويت و نفس 

ها در گذرند و به مقام انقطاع رسند و به ها و خودپرستياّماره را تضعيف كنند، از خودستايي

ای از عارفان طريق حق آن را صفات ية الهي مّتصف شوند، همان كه عدهصفات ثبوتيه و سلب

 اند.جماليه و جالليه اصطالح كرده

زيبا  واز مهمترين وظايف سالك اين است كه زيباشناس باشد، بداند زيبايي چيست 

 نمايد. منطقيونپرستي محبوس ميكيست وگرنه خود را در فضای محدود و منحوس هوی

 ودام جنس كدر برابر اين موضوع كه زيبايي چيست و زيبا كيست، در پي آنند كه زيبايي از 

 وا اعراض يفصل است، آيا از مقولة كمّيات است يا كيفّيات، انفعاالت يا اضافات، جواهر 

 توان برای آن فرمولي تهيه كرد يا نه؟اين كه آيا مي

صر به است، اما زيبايي منحظاهری و جزئي  زيبايي هالذكر همه مربوط بامور فوق

ميان  رند و درهای باطني قرار دازيبايي ظواهر نيست. در مقابل زيبايي ظاهری، انبوه زيبائي

راه  تي بر آنآنها، كاملترين و عاليترين زيبايي نمايان است؛ چنان زيبايي كه كيستي و چيس

ه تواند وجود داشتام اتصال، چيستي و چگونگي نميندارد. در برخي مردان الهي نيز در مق

صف در د ولي به واست كه ادراك شو «ِممّٰا ُيْدَرُك ُو اٰل ُيوَصفُ »باشد، زيرا چنان زيبايي 

 اند.نيايد.خوشا به حال آنان كه چنين زيبا و زيبايي را مشاهده نموده

ظواهر  ي را تنها درخبر است و زيبايهای باطن و زيبای مطلق بيكسي كه از زيبايي

ا درك يبايي را درك نكرده است. هر يك از حواس نوعي زيبايي رداند، او حقيقتًا زمي

 ، طلوع وهای گلها، ستارگان، زمين و آسمان، اقمار و شموسكند، چنانكه ادراك زيباييمي

ه ذائق وغروب آفتاب همه مخصوص قوة باصره است و ساير قوا مانند سامعه، المسه، شامه 

كند.  تواند مشاهدهای نيست. زيبايي زيبای حقيقي را تنها ديدگان عقل سليم ميرا از آن بهره

و  و المسه البته چون انسان خود را به اين مقام رساند، آنگاه حتي ديدگان و سمع و شامه

ن عقل نمايد، زيرا همة آنها تحت فرماذائقه ظاهری او هم زيبايي حقيقي را ادراك مي

 ت.د و در اين مقام، انسان در اوجي برتر از احساس و خيال قرار گرفته اسانالهي

 

شناسي، اين نيروی مقدس را خداوند تعالي در انسان به وديعه نهاده حس زيبايي
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های وجداني و فكری پس از احساس و تجربه حاصل ای برآنند كه اين سرمايهاست. عده

های اينها از روزنه و دروازهبوده و سپس شده است. گويند كه ذهن در ابتدا خالي محض

اند؛ لكن بعضي معتقدند كه محتويات قلبي و ذهني و احكام آنها دو بخش حواس وارد شده

است: قسمتي از آنها پس از احساس حاصل شده و قسمتي ديگر فطری انسان است. قرآن 

 ِاٰذا َتلٰيٰها َوالن ٰهاِر ِاٰذا َجّلٰيٰها َوالل ْيِل ِاٰذا َوالش ْمِس َو ُضحٰيٰها َواْلَقَمرِ »فرمايد: مجيد در اين باره مي

ْقوٰيٰها َيْغشٰيٰها َوالس ٰماِء َو ٰما َبٰناٰها َواْلَاْرِض َو ٰما َطحٰيٰها َو َنْفٍس َو ٰما َسّوٰيٰها َفَاْلَهَمٰها ُفُجوَرٰها َو تَ 

 .«َقْد َاْفَلَح َمْن َزّكٰيٰها َو َقْد ٰخاَب َمْن َدّسٰيٰها

ری سوگند آخر به صراحت داللت دارد كه به طور حتم و يقين، فجور و تقوی فط

د او به شناسي در نهااست. انسان از ابتدا مجّهز به اين الهامات فطری گرديده و غريزه زيبايي

 وديعه گذاشته شده است.

ْلِبرِّ اَعَلي  َتٰعاَوُنوا»فردی به اين آيه شريفه برخورد:  )ص(در زمان حضرت رسول اكرم

قوی و اثم و قيقي بّر و تحمعاني  ، خواست«َو الت ْقوٰی َو اٰل َتٰعاَوُنوا َعَلي اْلِاْثِم َو اْلُعْدٰوانِ 

يا مايلي آاينكه پرسش كني قبل از »عدوان را بداند، پيش آن بزرگوار رفت. حضرت فرمود: 

ای و آمدهت»ت فرمود: ؟ عرض كرد بفرماييد يا رسول الل. حضر« كه سؤال تو را اظهار كنم

ينة سد را به ، آنگاه انگشت مبارك خو«كه از معاني حقيقي بّر و تقوی و اثم و عدوان بپرسي

ود بشنو، اين سؤال را به قلب خود مطرح كن و پاسخ را از دل خ»آن مرد گذاشت و فرمود: 

حتاج ماه انسان رالبته در اين «. زيرا خداوند فجور و تقوی را بر دل انسان الهام فرموده است

 شناسي او را پرورش دهد.مرّبي حقيقي است كه حس و درك زيبايي

ای از زيبايي حقيقي در عوالم باطني است و آنچه در اين جهان ظاهر شده، جلوه

ه ن بايد بزيبايي آنجاست و آخرين مرحله ادراك زيبايي، مشاهدة جمال ازلي است. بنابراي

هر ا در ظوا. چه بسيارند افرادی كه زيبايي و جمال را تنههای باطني پرداختادراك زيبايي

صفات  های باطني، زيبايي صاحبان اخالق وخبری از زيباييكنند و به علت بيمشاهده مي

كوشند اين ، ميها در اخالق الهيه استكنند. اما آنان كه معتقدند زيباييالهي را مشاهده نمي

 ده كنند.حس زيباشناسي را در خود و ديگران زن

يكي از وظايف مهم رهبر و مرشد حقيقي، پرورش حس زيباشناسي در طالبين 

 گويند.مياست. كساني كه زيبايي را در مكارم اخالق مشاهده كنند، غيبت نكرده و دروغ ن

شود كه زيبايي راستي و امانت را مشاهده كسي مرتكب دروغگويي و خيانت مي
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 شناسي را پرورش داد.نكرده باشد، بايد در اينان حس زيبا

های ظاهری محبوس باشد. در محدودة زيبايي ترين فرد كسي است كهبدبخت

 كسي كه اسير نفس و ظواهر باشد و خود را در فضای محدود و منحوس عالم نفساني

ام سازد. بزرگترين دمحبوس كند، راه حّريت و كمال را بر دل و جان خود مسدود مي

ه جام شايستدارد و توان انكه روح و دل او را از تكامل باز ميشيطاني عشق به ظواهر است 

 نمايد.وظايف را از او سلب مي

اشقان خبرند، بايد خود را به ديار عهای روحي و باطني بيافرادی كه از زيبايي

 ا ابرهایتحقيقي برسانند و خويشتن را در معرض طوفانهای شديد كالم بزرگان قرار دهند، 

َمٰها ٰها َفَاْلهَ ا َسّويٰ مٰ َو َنْفٍس َو »را از افق فكر آنان پراكنده سازد و به ودايع  سياه خودپرستي

 د.رسانده و به ادراك زيبايي جمال ازلي موفق گردان «ُفُجوَرٰها َو َتْقوٰيٰها

شما  تا دنيا ای مردم دنيا به عهد الهي وفادار شويددهند كهبزرگان اتصااًل هشدار مي

ها به واسطه یگری، هشياری ناميده شود، هشياريد آنجا كه مكرپردازی و حيلهرا نفريبد! بدان

 اند!تخدير عامل خودخواهي از عرصه حيات رانده شده

نسان اادام كه ايد، بياييد خود حقيقي را بشناسيد. مای مردم دنيا! شما از خود بيگانه

ايي يي نرسد. خودآشنبيگانگي از خود و پستي و حقارت آن را درك نكند، به خودآشنا

و  گردد كه آدمي طعم تلخ از خودبيگانگي را چشيده و خودهای گذشتهزماني آغاز مي

وط به فرسوده و فعاليتهای منحوس و تكراری را از خود طرد كند. حصول اين موفقيت من

 گذارد اين عظمتها به قلمرودرك عظمت استعدادهای خود است. چه در آن صورت نمي

وشد؛ ود برگردد، و آن خودی را كه سرمايه سعادت ابدی است، ارزان بفربيگانگي از خ

: «ٰضاِت اللِ ِتٰغاَء َمرْ َسُه ابْ َو ِمَن النّٰاِس َمْن َيْشری َنفْ »فرمايد: چنانكه قرآن مجيد در حق آنان مي

 فروشد.از مردمان كسي است كه خود را برای رضای خدا مي

گيرند و وده مورد بيگانگي قرار ميدر اين تحوالت، خودهای گذشته و فرس

د جازه ورواگردند، در اين مقام است كه تر با چهره زيبا وارد درون مييافتهخودهای تكامل

 شود.الل حاصل ميالل در ايامبه حوزه لقاءالل و رضوان

كند و خويشتن را در مجرای آری كسي كه خود را بشناسد، راه حق را طي مي

دهد. اما فردی كه قدرت حقگويي ندارد، وی و هوس قرار نميگری با همعامله

تواند شخصيت با عظمت مردان الهي را بشناسد. او كه نادان به خويشتن است، به ميچگونه

نيازهای باطني خويش هم نادان خواهد بود و آنكه خود را شناخت، نيازهای معنويش 
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 راخواهد دانست.

تصفيه و تزكيه است كه علت خودشناسي و ترين نيازهای باطني انسان اساسي

، هر چه اين تصفيه و تزكيه در سطح باالتری به مقام تحقق برسد زيباشناسي است.

نانند آهای باطني از چهرة زيبای شخصيت او بيشتر برداشته شود. عاشقان جمال حق حجاب

 ايشان برداشته شده است.ها از چهرة خود حقيقي كه به كلي آن حجاب

ي، است از دو عنصر يا دو قوة مخالف و متخاصم: جسماني و روحانانسان مركب 

لي و حيواني و انساني، سفلي و علوی. عنصر عالي و ملكوتي را نفس ناطقه و عنصر سف

در خود  حيواني نامند. در اين عالم انسان موظف است كه نفس حيواني را جسماني را نفس

مايد نك و صاف تر كند تا بتواند خود را از آاليشها پاتر و لطيفآن را نوراني تربيت نموده،

 صلت رسد.و وحدتي كامل تشكيل داده، دو گانگي را مبّدل به يگانگي گرداند و به مقام و

فت كه گبنابراين در پاسخ اين سؤال كه آيا نفس ناطقه كامل است يا ناقص، توان 

ر اين عني خود كمال ذاتي دارد ولي تجّلي آن مشروط بنفس ناطقه كامل به شرط است، ي

د. چه است كه به وظيفه اصلي و حياتي خود عمل كرده، نفس حيواني را از جنس خود ساز

 زاد عالمآنفس حيواني در پای نفس ناطقه مانند زنجيری است كه او را از پرواز در فضای 

تحاد متزاج و ااتواند با روح ملكوتي نميدارد؛ و تا اين زنجير را در پای دارد ملكوت باز مي

 كند.

ا بتزكية نفس شبيه تصفيه آب استخری است كه قسمت باالی آن به علت مجاورت 

ل و هوای صاف و باد، پاكتر و صافتر است، ولي قسمت پايين آن به جهت مجاورت با گ

 الی و ساير اشياء ساقط شده در آن، هميشه ناصاف و پر از لجن است.

ال وقاني و صاف آب استخر، مثال نفس ناطقه است و قسمت پايين آن، مثطبقه ف

 ه به كليكتواند به آسمان صعود كرده و با ابر وصلت نمايد نفس حيواني. اين آب وقتي مي

و  واد كثيفتر گردد. در جريان اين تبخير، مبخار شود و كيفيت خود را تغيير داده و لطيف

گ از هم ند؛ اين مواد مثال عناصر مادی است كه پس از مرماسنگين در ته استخر باقي مي

 ماند.گسيخته شده در روی زمين باقي مي

كيفيت تبخير آب استخر و پيوستن آن به ابر كه شبيه رسيدن نفس ناطقه است به 

عالم ملكوتي، بر دو گونه است: يكي واگذاشتن آن به جريان طبيعت تا به وسيلة باد و 
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كشد و شايد در ضمن آن، آب شود. ولي اين حال مدتها طول ميحرارت آفتاب تبخير 

استخر به قدری متعفن گردد كه هوای اطراف خود را فاسد ساخته مايه بسي امراض مهلك 

اند بايد دم را غنيمت دانست و خوش بود و هنوز بين غافل كه مّدعيشود. حال مردمان كوته

 همين استخر است. وقت برای اصالح نفس باقي است، شبيه به حالت

نعتي در راه ديگر و بهتر برای تبخير آب استخر، استفاده از ابزار و ماشينهای ص

در اين  توان آن را در ظرف چند ساعت يا چند روز تبخير و تقطير كرد.دسترس است كه مي

ای كاره توان آن آب را درگيرد، ثانيًا به واسطة تقطير ميصورت اواًل تبخير سريعتر انجام مي

ر تي به كامفيدی مانند آبياری باغ و بوستان و گلزارها حتي برای نوشيدن و مصارف بهداش

 برده و نتيجة بهتری بدست آورد.

، در تزكيه و تصفية نفس حيواني كه نوعي تبخير و تقطير معنوی و روحي است

آزاد  نيها و گل و الی مواد و صفات حيواني و هوی و هوسهای نفسانفس ناطقه از آلودگي

 يد.رواز درآپتواند در عالم اعلٰي به شود، آنگاه نفس ناطقه به جهت آزادی و سبكباری ميمي

 ية آن دوبنابراين همانند تبخير آب استخر، برای تبخير معنوی نفس و تصفيه و تزك

ود را راه داريم: يكي واگذاشتن آن به جريان طبيعت تا به تدريج نفس حيواني قوای خ

قل سليم عسست و ناتوان گشته، نفس ناطقه از فشار و تسلط آن آزاد گردد و تحليل برد و 

ر ، اين كارا در زندگي خود رهنما و پيشوا قرار داده شايستة صعود به عالم ملكوتي گردد

 پذير است، ليكن چه بسا ميليونها سال به طول انجامد.امكان

مور است، بدين سبب مأاينكه انسان به حسب خلقت خود دارای عقل و اراده ديگر

مل اموس تكاو مكّلف است كه اين راه را كوتاهتر سازد و به تسريع جريان قانون طبيعت و ن

راوان و ياری كند. عماًل هم بشر اين كار را در زندگي ماّدی خود به وسيلة كوششهای ف

ا ه جبكشفها و اختراعات و تأسيسات و تشكيالت سياسي و اقتصادی و تجاری و اجتماعي 

 گذارد.آورد و به جريان طبيعت وا نميمي

چنان كه علمای فني و مخترعين با همت خود اسباب و ابزارهايي برای تبخير و 

اندكه هزاران بار كار طبيعت و انسان را وجود آوردهتقطير آب و ساير كارهای زندگي به

و اخالقي  معنویجهان روحي و دانايان فنون طور علمای است، همينآسانتر و سريعتر كرده 

های سخت و دردناك در نفس خود و ديگران، وسايلي ها كنجكاوی و تجربهنتيجة قرندر

برای تبخير و تقطير نفس حيواني كشف كرده و در پيش نظر طالبان علم و معرفت و 

گيری از آن وسايل، راه تكامل و اند، تا صاحبان ذوق و همت با بهرهعاشقان حقيقت نهاده
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دی نفس خود را آسانتر و نزديكتر گردانند و هر چه زودتر به سر منزل مقصود كه كمال آزا

 نفس است، برسند.

برای تسهيل امور و پيروزی در اين مرحلة هولناك، فيض و عنايت خداوندی 

د، انديشه و خراسباب و نيروهای بزرگي در اختيار بشر نهاده كه عبارتند از نيروی سنجش و 

ر نفس ده، مربيان واقعي و محبت و عشق كه به منزلة زاد راه و اسباب سفايمان و ارا

 اند.ناطقه

ايشان اند، بدين علت است كه نور حقيقت و معرفت بر آنان كه به حقيقت نرسيده

ن را در ايشان بزدايد و مس وجودشانتابيده تا با درخشش خود رنگ ظلمت را از صفحه دل 

 ّدل به زر ناب گرداند.بوتة عشق و معرفت گداخته مب

 ای معنویاختيار و برگزيدن لذايذ عقلي و باطني با مراتب تزكيه نفس و فعلّيت قو

و  باشد لذتای مستقيم است؛ اگر ادراك نارتباطي تام دارد. لذت و الم را با ادراك رابطه

يم و است و مدركات نامال المي نيست. مدركات ماليم و سازگار با قوای ادراكي، لذت

آنجا نه  زگار، درناسازگار باآنها، الم. مدركاتي كه با قوای ادراكي نه سازگار است و نه ناسا

با  ای در انسان برای فعلي خاص خلق شده، امور ماليملذتي است و نه المي. هر قوه

س و احسامقتضای طبع آن قوة مدركه، لذت و خالف آن، الم است. البته در هر شرايطي 

عوارض،  وزيرا در اثر انحرافات طبع از فطرت مانند بروز آفات ادراك لذت حقيقي نيست. 

 يست.نخبری، ادراك لذت حقيقي امكانپذير عادات ناپسند، ضعف و ناتواني و غفلت و بي

شي ادراك را مراتبي است؛ ادراك حسي ناشي از حواس ظاهری و ادراك باطني نا

لي كه به ك لي مختص شاغلين به امور نفساني است و دومي برای آناناز قوة عاقله است. اّو

 نمايند.از امور نفساني اعراض مي

له قوة ادراك لذت يا الم از چند جهت است: يكي مربوط به مراتب عاليه و يا ساف

 مدركات، مدركه، كه هر چه ادراك قويتر و عاليتر، درك لذت بيشتر. ديگری از جهت معاني

ذت و های حقيقي، احساس لها و زيباييمراتب عاليه مدركات از لحاظ زشتي كه بسته به

 شديدتر است.الم

بنابراين ادراك لذات واقعي برای همه يكسان نيست، هر كسي به درجة قدرت 

اينرو برخي از اعراض از امور كند. از معنوی قوای مدركه باطني خود، احساس لذت مي
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 ز استقبال و برخورداری از نفسانيات.برند، و بعضي انفساني لذت مي

 باطني و افرادی كه در اثر تزكية نفس و تقوی مراتب ادراكشان عاليتر است، لذايذ

 يواني رادهند. اما صاحبان ادراك ضعيف، لذايذ حسي و حالهي را بر لذايد حسي ترجيح مي

تمايل . شان تكامل نيافته استنمايند، زيرا همانند كودكان هنوز قوای عاليهاختيار مي

قلي عز مراتب ايذ حيواني است، زيرا قوای عالية آنها به هالكت رسيده و خردان نيز بر لذابي

 اند!بهرهبي

ه ل آنان كبهره بوده مشتاق لذايذ ظاهری هستند: اوّ پس دو گروه از لذايذ معنوی بي

ه قوای افرادی ك اندكي از لذايذ رحماني برخوردارند. دومقوای عالية آنها تكامل نيافته و يا 

 تباه شده است.عالية آنان 

ورش الهي پر مادام كه سالك ذائقة طبيعي و بهيمي خود را تغيير نداده و در او ذائقة

ه او چگون تر است. در اين صورتنيافته، لذايذ دنيوی و شهوات نفساني در ذائقة او شيرين

 د؟!تواند از رشد قوای عاليه برخوردار گردد و خود را به مردان اهل وصال رسانمي

ر ز خود دوالهي بايد خويشتن را از بند اسارت دنيا برهاند، لباس حيواني را سالك ا

ه هر يك كنموده ملّبس به لباس انساني شود؛ مراحل حيواني را يكي پس از ديگری طي كند 

 دارد.از صفات حيواني بندی است كه او را از رشد و كمال باز مي

آنان را  نگشتند. سير نفس اّماره و دنيامردان الهي آنانند كه اين مراحل را پيمودند و ا

ه ست! البتذائقه ديگری است، لذايذ دنيوی و شهوات نفساني در كام جان آنان بسيار تلخ ا

ه به طوری ككند، ها نيز ذائقه ظاهری انسان را عوض ميگاهي استيالی بعضي بيماری

غيير تشود، اّما و تلخ ميبسياری از ثمرات و مأكوالت شيرين حتي عسل مصّفٰي نيز در ذائقة ا

فس بدان ذائقة مردان حق را علتي ديگر است. آنان در اثر توجه به باطن و شدت تزكية ن

ديُد َالش  »د اند؛ واقعًا شجاعت و شهامت اين است كه انسان بر نفس خود غالب آيمقام رسيده

 .«َمْن َغَلَب َنَفَسهُ 

مجذوبيت و انس او به درگاه  مراتب نيروی ذائقة باطني هر كس به نسبت مراتب

الهي است. هر چه مراتب تزكية سالك عاليتر، برخورداری او از جذبات الهي بيشتر و 

افزونتر. آری لذايذ نفساني و تجمالت و مقامات دنيوی در ذائقة مردان الهي تلخ مجذوبيتش

اند، شانيدهاست، زيرا كه به كمند جذبات الهي گرفتارند. آنان را از مشربي ديگر چاشني چ

روشن و اطمينان قلبشان از جذبات الهي است.  «َااٰل ِبِذْكِر الِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ »دل آنان به نور 

َاَلْسُت »اند كه بگويند ما هنوز مست از بادة الستيم، اين سرمستي شراب خطاب آنان شايسته
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هستند كه نعمتهای دنيا و عقبي حتي آنان را باقي است و زايل نگردد. آنان عارفاني  «ِبَربُِّكمْ 

ايشان را نشايد. آنان در اثر كمال تزكية نفس در جاذبه تاّم نعيم هشت بهشت، نقل محفل 

اند كه خدای تبارك و تعالي همانند محبوبين درگاهش، در الوهيت قرار گرفته بدانجا رسيده

 ي نه تكويني.حق آنان هم اراده طهارت فرموده است، البته اراده طهارت تشريع

تب تواند بر مرااستماع كالم مردان الهي و مطالعه و تعمق در معاني الهوتيه آن مي

ني نصيب معنوی قوای عاليه انسانها بيفزايد، در آن صورت احساس لذت حقيقي به تمام مع

الم و كز از آن انسان شده از لذايذ شيطاني اعراض خواهد كرد. در پيشگاه الهي، برترين امتيا

 ، كه همةملي است كه توحيدی باشد. حضرات انبياء و اوصياء و اولياء نه تنها كالمشانع

 حركات و سكنات و اهداف و نگاه و تفكرشان توحيدی است.

هر  در قبال عالوه بر كالم الهي، تعاليم عاليه بزرگان نيز ظواهر و بواطني دارد، و

ابل اخذ ه، معاني باطنية ديگری قمعنای ظاهريه يك معنای باطنيه و از هر معنای باطني

شود. يتعليم م واسطه به آنان القاء واست.چه آن كالم، كالمي عيني است كه از عالم اعلٰي بي

پذيرد. مي آيد تا حّدی رنگ و لباس ماّدیاّما وقتي آن حقايق در قالب كالم ظاهری در مي

ز طلب و مغمب الهي را به لّب تواند اين قالب و لباس را برداشته و طالتنها عاملي كه مي

 حقايق برساند، همانا تزكيه و تصفية نفس است.

ستماع، اطالبين بايد بدانند كه اخذ كالم ظاهری چه در قالب مكتوب يا به وسيله 

رنگ از  بدون تزكيه نفس، سبب افزايش رنگهای ماّدی است، لكن پس از تزكيه و تهذيب آن

 ا مشاهدهواسطه نايل شده، عينّيت رك و وصول كالم بيتوانند به مقام ادرابين رفته، مي

 نمايند.

اند، هافت نمودظاهرًا افراد كثيری تعاليم و كالم بزرگان را در قالب الفاظ ماّدی دري

از  نه جزئي اند حقيقت را مشاهده كنند و به وصال عينّيت رسند وولي آنان نه خود توانسته

 آن حقايق را به سايرين تفهيم كنند.

 

ين االزمة تزكيه و تهذيب نفس، بازرسي حواس باطني و ظاهری و مالكيت يكايك 

صرف سرماية هر كس آن مقداری است كه در تقواست تا سرماية حقيقي حاصل شود، زيرا 

 اوست و آنچه در تصرف او نيست، از آن او نخواهد بود.

ش را به تصرف درآورد، از جهت تمّلك آنها بنابراين وقتي انسان يكايك قوای خوي
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اند گردد. اين كه بزرگان فرمودهشود، وِاّلا به ناچار مملوك نفس ميمالك بر نفس خود مي

. كسي كه مالك نفس خود در واقع خويشتنداری همان تمّلك نفس استخويشتندار باشيد، 

 كند؟! تواند خويشتندار بوده و از سركشي آن جلوگيرینيست، چگونه مي

خويشتنداری حالتي است روحي و صفتي است كه سبب توانايي شخص و برتری 

ي دست توان به امور مطلوب و پسنديده در زندگاو بر ديگران است. بر اثر اين صفت مي

ه دست يافت و آنچه را ناپسند و نكوهيده است از خود دور كرد. در محيط مادی برای ب

است.  في است، ولي در محيط معنوی خويشتنداری الزمآوردن متاعي، غالبًا صرف پول كا

ده، تواند اميدوار بوغرضي مييعني آدمي به نيروی معنوی و نيات ناشي از افكار عالي و بي

توجه به  هرچه بخواهد از كاالی اين بازار تحصيل كند. الزمة خويشتنداری و تهذيب نفس،

 خود حقيقي و رهايي از تن و عوارض آن است.

 تواند مصروف تن باشد، بلكه برعكس بايد از امر بدن حتيم عارف نمياهتما

 ن است كهآاالمكان دوری جسته و به پرورش روح اشتغال ورزد. امتياز عارف به ساير مردم 

ثر مردم نمايد. اّما اكاو باالختصاص در اهتمام به امر روح و بيگانه ساختن آن از تن سعي مي

 كند، به طرزعات دنيوی محروم بوده و استيفای لذت بدني نميكنند هر كه از تمّتگمان مي

 زندگي آشنا نيست!

در تحصيل معرفت، شركت دادن تن عايق و مانع است، زيرا مدركات باصره و 

وا كه كند. پس ساير قسامعه بدون تفكر و تعقل، خالي از حقيقت بوده افادة يقين نمي

 تگي و رهو نيتجه تحصيل علم به مدد بدن، فريف اعتبارترندترند، به طريق اولٰي بيضعيف

 بردن به خطاست.

گيرد كه نه يابد، و تعقل وقتي به طور صحيح انجام مينفس به تعقل حقيقت را مي

ف ست و تصرباصره مزاحم او شود و نه سامعه، نه لذت و نه الم، زيرا ادراك نفس به ذات ا

 و مانع كشف حقيقت است.  او به آالت؛ لذا مباشرت بدن مزاحم تجّرد نفس

د و تواند درك حقيقت كند، آن است كه به خود فرو روبهترين موقعي كه نفس مي

 باصره و كسي كه تفكر و تعقل خود را بر تن را رها كند و فقط متوجه مقصود خويش باشد.

شم و چتواند بدون وساطت ساير حواس جسماني مبتني ننمايد و عقل را مشّوب نسازد، مي

 ، مطالب را به قوة فكرّيه و عقليه به نظر گيرد.گوش

بنابراين سالك طريق حق بايد بداند كه عقل الهي در تعقيب مطالب خود يك راه 

بيشتر ندارد و آن رهايي از تن است. آدمي تا گرفتار تن بوده و نفس او مبتال به فساد 
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و ابتالی به  جسماني است، درك حقيقت ممكن نخواهد شد، چه عوارض گوناگون بدني

ها موجد امراض، مزاحم تحقيقات است. عالوه بر آن اميال و شهوات و خوفها و نگراني

نمايد شمار است كه در بين تحقيقات داخل شده و سالك را مشغول و گرفتار ميتخّيالت بي

 گردد؛ پس درك حقيقت به تهذيب نفس ميّسر است.و مانع تميز حق و باطل مي

و  اينكه در خود فرو رفتها ساختن آن از تن و ممارست برتهذيب نفس يعني جد

قبي از عاالمكان از معاشرت بدن احتراز ورزد تا در دنيا و آوری كند و حتيخويش راجمع

 ها رهايي يابد.گرفتاری

خود  عارف الهي نه تنها از مرگ متألم نگردد كه همواره در تالش آماده ساختن

س و نقص بزرگي است. مرگ برای عارفان هرگز موجب تربرای آن است، چه تألم از مرگ 

پذير وحشت نيست، آنان واقفند كه حصول كمال حكمت جز در حيات ديگر امكان

كه نيست.كسي كه از مرگ متألم و متأسف است، او نه عارف است و نه طالب حكمت، بل

عشق به  داست،عاشق تن و فريفتة مال و جاه است. باالترين امتياز برای انسان عشق به خ

رگ محقيقِت مرگ است. هر كسي كه مراتب عشق خود را به كمال رساند، حقيقت عشق به 

ست، مرگ ا «ا الُلاٰل ِاٰلَه ِالّ »گاه لقاء آنجاست. مرگ حرم زند زيرا كه وعدهاز جان او سرمي

روازة دبه رامت كَمم ر زّوار حق است. مرگ مركز عّز عارفان است. دينداران را تاج كبرياء و 

 رگ طليعةممرگ بر سر نهند. برخورداران شريعت را توقيع دولت به َدِر مرگ عنايت كنند. 

 عنايت ازلي است.

عارف پاكدل و عفيف است. عفت آن است كه انسان بنده خواهشهای نفساني 

ا رها نباشد، اكثر مردم از اين فضيلت محرومند. اين صفت شايسته كساني است كه تن ر

ائب ر عالم حكمت به سر برند. بسياری از مردم كه مرگ را از بزرگترين مصكنند و د

اينان . عفتي است، يعني حقيقت نداردايشان از بيپندارند، عفت ندارند و عفت ظاهری مي

نند؛ از كنند، به علت دلبستگي به شهوات ديگری است كه از آن محروم نمااگر ترك شهوتي

به  به لذاتي كه مقهور آنند، نايل گردند. طريق وصولشوند تا بعضي لذات منصرف مي

 حقيقت، اين نيست كه انسان شهوتي را به شهوتي و لذتي را به لذتي تبديل كند.

بنابراين وقتي فضيلت توأم با حقيقت است كه مقرون به حكمت بوده، از شهوت و 

حل تبادل گردند، ترس و غم و ساير نفسانيات مبّرٰی باشد. اگر فضايل از حكمت عاری و م

اند. اين است كه اگر قّوت قلب و عفت اسير رذايل شده از زيور حقيقت و صفا عاطل
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 گردد.انسانها به محك آزمايش زده شود، حقارت اكثريت آنان عيان مي

شود كه نه يابد كه اعمال بسياری از او صادر ميهر خردمند با سيری در خود، مي

ر عمل خشنود نيست، كه بسيار هم از خويشتن شاكي و ناراضي است. اگر ه تنها از آنها

تي اختياری صادره از انسان به نحوی مورد رضايت اوست، پس اين نارضايتي و ناراح

 چيست؟

ور اين ای وجود دارد كه سبب صددانند كه در نهاد انسان حتمًا قوهاهل معرفت مي

نفس  واحد اقتضای ضّدين كند. آن قوة طبع ياشود، زيرا محال است كه شي ء اعمال مي

مان دودة فرها و اوامر آن راضي نيست مگر اين كه در محاست كه عقل الهي بر خواسته

 خت حقيقتومقّررات او عمل نمايد. انسان كدام يك از اين دو قوه است، عقل يا طبع؟ شنا

شود. مسلمًا مي انسان با تفكر در نهايت حركت او و تأمل در حاالت بزرگان حاصل

ه كو صّديقين  )ع(اند نه در طبع. حضرات رسلانسانهای پخته و منتهيان، در عقل قرار گرفته

 در نهايت مراتب انسانيت هستند، همه اهل عقلند نه اهل هوی و طبع.

ه دفع است كه استيالی قوة طبيعيه و طاغيه را از قوة عقليبر صاحب عقل و همت 

 غلوب ظاهرمهويت حقيقي او را مغلوب كند. چه همواره آثار غالبيت در نمايد و نگذارد كه 

نموده  شود، چنان كه در افراد نفساني اين قوه هويت عقالني آنان را در خود مستورمي

 است.

 اشالقوهبقوة عقليه با رهايي از فرمان قوة طبيعيه، به اظهار معاني و بسط خواص 

 ته را پيدا و ذات با عظمت خويش را مشاهدهمشغول گردد، آنگاه انسان خود گمگش

، هيئتي نمايد، و چه سعادتي از آن برتر! اّما طبيعت نيش بر جوهر روح گمراهان زدهمي

 طبعي و 

 وت دانسته اينرو خود را از طبيعنفساني متضاد با جوهر اصلي در آنان پيدا شده است، از 

ز عتي كه اساپردازند. دردا بر آنآن نميمقتضای جوهر روح را به فراموشي سپرده به تحصيل 

آنگاه  برخيزد، اين مستي هشيار گردند و از اين جنون افاقه يابند و اين لبس و پوشش از آنان

ِاْذ  اْلَحْسَرةِ  ْم َيْومَ َو َاْنِذْرهُ »يابند اّما محروم از آنچه مقتضای اصلي ذاتشان است خود را مي

 .«اٰل ُيْؤِمُنونَ ةٍ ـُقِضَي اْلَاْمُر َوُ ْهم في َغْفلَ 

ای گروه مؤمنين! بر زمين نپاييد و خود را بر طبيعتي كه اند:اينرو بزرگان فرمودهاز 
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خالق متعال آن را الشيء خوانده فاني نداريد، به همت از سماوات بگذريد، آنجاست كه 

هستي  وار بال و پر بگشايد، جذبات اشعة شمع،جمال صمدّيت به تجّلي آمده روح پروانه

 پروانه بربايد و او را به تحلية صفات شمعي خود بيارايد.

برد، لغويات از جمله مواردی كه سالك الهي ضمن سير در اعمال خود بدانها پي مي

د. هم متحدناست. ظاهرًا لغو را معاني مختلفي است ولي باطنًا در آنها اختالفي نبوده با

الخصوص و سالكين طريق حق و علي اعراض از لغو از فرايض ديني است كه مؤمنين

 عارفان بايد به شدت از آن بپرهيزند.

ر هر چه به دنيا و آخرت ضرر رساند، لغو است و اعراض از آن واجب، زيرا ب

مملكت  اساس حكم الهي هر مضّری حرام است. اّما عقلي كامل بايد كه فرماندة كل قوای

ه كن نمايد الب شده و حدود آنها را تعييبدن باشد تا بر قوای جسمانيه، غضبيه و شهويه غ

 ز لغوياتابه افراط و تفريط قدم نگذارند، ولي تا عقل مغلوب نفس و شيطان باشد، اعراض 

 محال است.

ترين فرموده: دشمن )ص(نفس، معدن شرور است چنان كه حضرت رسول اكرم

هدايت و  ماندگي و عدم طي مراحل را نه درسالك علت عقبدشمنان تو نفس توست. 

 ده است.رهبری مرد الهي، كه بايد در خود جستجو كند كه در كجا و كدام نقطه قصور نمو

بي نيا و عقداگر كسي دقيقًا به فرامين و راهنماييهای مردان الهي عالم و عامل گردد، در 

يطاق شود. عمومًا نفس و شيطان بر آدمي غالبند، ولي برای بشر تكليف ماالرستگار مي

 تواند با تقويت عقالني بر نفس غالب شود.گر اراده كند مينيست، ا

طور كلي هر چه مقتضای نفس باشد، باطل است و تمام صفات نفس واجب به 

به  اينجا به اختصاراند. نفس را همانند عقل صفات گوناگوني است كه در االزاله و التبديل

 گردد.چند صفت آن اشاره مي

ز ست. اسالم به تحصيل معرفت و كمال و اعراض ااز جمله صفات نفس پرگويي ا

ه نشد ز اولغويات و سخنان بيهوده، اهميت وافری داده است؛ حتي پاسخگويي به سؤالي كه ا

 مثال اينيا پرسش از محل رفت و آمد ديگران را در رديف لغويات دانسته است، زيرا از ا

 نوع كلمات هيچ نفع و ضرری عايد نيست.

برخي از انواع كالم گرچه في نفسه مباح است، اّما اشتغال به آنها ثمرة غفلت دل و 

اعراض از حقايق است. در علم اخالق هر خلق دارای معنايي است، و برخي معاني مقبول 
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درگاه الهي است و برخي مطرود. هر خلق كه مثمر معناست، مواظبت بر آن مؤكِّد آن است، 

وده و نسنجيده كه بدون تفكر از لسان جاری شود، موّلد غفلت پس اشتغال به سخنان بيه

قلب از حقايق است و چون اين غفلت قّوت و رسوخ يابد، آدمي را به معاصي امر 

نمايدكه از مقتضيات طبع است. برای كسي كه ملكة تقوی و عصمت حاصل نشده، چنين مي

ر جان او راسخ شد، آنگاه از شود اّما اگر ملكة عصمت داموری عماًل منجر به معصيت مي

 ايمن شده و توّسع در رخص برای او شايسته است.تزلزل 

شرت ظاهرًا امور كثيری مباح است و غيرمعصيت، ولي تنها اهل معرفتند كه مبا

فان ظاهری آنها به مباحات و حتي مكروهات، دارای معنا و به رضای حق است. چه عار

ز اي نيست، ذارند، ولي فردی كه به حلية فضايل متحّلالهي قدم به جرگه افراط و تفريط نگ

ست اام طعام محور اعتدال خارج شده مرتكب افراط و تفريط گردد. مثال اين امر، َمَثل انقس

 به مأكول و غيرمأكول كه برای افراد سالم همه مأكول است و نسبت به مريض همه

ه خورد و بنيد فريب نفس و شيطان ای كه طبيب معّين نمايد. آدمي باغيرمأكول، اّلا اطعمه

 هيزد.يست، بپرتوفيق الهي از شّر امور به ظاهر خيری كه در معنا اثری از خيرّيت در آنها ن

تخاب مستبصرين در هر وقت و بر حسب هر وضع آنچه َاْلَيق و َاْوَفق باشد، ان

ج، مكان راحاوجود توان خيرالخيرين و خيرالشّرين را شناخت و با نمايند. زيرا با عقل ميمي

اشّد  مرتكب مرجوح نشد. عارفين در اموری كه مشتمل بر منافع و مضّراتي است، مرتكب

 يرش غالبخگردند كه مبادا موجب قدم نهادن به وادی افراط و تفريط شود و شّر آن بر نمي

 گردد.

ياد فرموده: كسي كه ز )ص(پرگويي چند گونه است از جمله به زبان؛ پيامبر خدا

گاهي  كند. كالم هم مانند طعام و امثال آن شهوت دارد، بلكهبزند، زياد خطا مي حرف

لب را قنفس تا تر و شديدتر از آنها. نوع ديگر بسيار گفتن، سخن نفس با قلب است. سخت

ده و فارغ بيند، همچون محبي كه مجال صحبت يابد به سخن آمده، حكايات گذشته و آين

غول در ميان گذارد. قلب چون به استماع سخنان نفس مش اسباب مسّرت خود را با قلب

 سخنان غيب و القاء رّباني و الهامات معنوی محروم گردد. شود، از استماع

نور آفتاب هميشه متناور است و عدم روشنايي بعضي جاها به واسطة حجاب است. 

مند نشود. گرچه كالم عارفان نيز چنين است ولي هر قلبي به درك آنها نايل نگردد و بهره

خطاب از غيب هميشه متنّزل است اّما غوغای نفس مانع از رسيدن آن به سمع دل است. هر 

يث نفس هم وجود دارد. بر طالبين حق است كه آن آفات را آفتي كه در لسان است در حد
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درخود بيابند و با رفع آنها نفس را خاموش كنند. در عظمت اين امر همين بس كه حضرت 

َمْن َصّلٰي َرْكَعَتْيِن َو َلْم ُيَحدُِّث فيِهٰما َنْفُسُه ِبَشْيٍء ِمْن ُاُموِر الدُّْنٰيا »فرمايد: مي )ص(رسول اكرم

هر كس دو ركعت نماز گزارد و در اثنای آن، نفس او چيزی از امور دنيا  «لُل َلُه ُذُنوَبهُ َغَفَر ا

 آمرزد.راحديث نكند، خداوند همه گناهانش را مي

نفس.  ديگر از صفات نفس، ريا است و آن بر دو گونه است: ريا با خلق و ريا با

ل خير را دومي آن كه آدمي عم ايمان و ديانت.اّولي عمل به رضای مردم است نه بر اساس 

خود  ای سالك در نفساز خود بيند. عارفين راستين امور خير را از او بينند نه از خود. پس 

ك و مطالعه كن كه خودنمايي و عمل خير را از خود ديدن، سّدی است در ترّقي و سلو

 سبب عجب و خودبيني و زمينة ابتالء به تكبر.

ه پندارد انتقال از حالي بدلتنگي است، كه ميصفت ديگر نفس، سرعت مالل و 

رفت در شود، غافل از آن كه گشايش تنها به قّوت معحال ديگر موجب طمأنينه و فراغ مي

هويه و نفس است نه به انتقال احوال. سالك طريق حق بايد تحمل مشقات كند و با قوة ش

يال اهل و ع وه از جان و مال غضبيه مبارزه نمايد. در مقابل ناماليمات زود ملول نشده بلك

 بگذرد.

ظار يرد، انتمنشأ تمام فسادها نفس است، هركه نفس اّماره زمام اختيار او را بدست گ

در جنگ  خير از او برخيزد و بر فرض صدور، دواعي نفس او را بر آن وا دارد نه حقيقت.

خدا با عشق و دو گروه بودند: گروهي با ايمان به  )ص(رسول اكرماحد در سپاه حضرت

فداكاری  وگروه ديگر از مبارزه كردند، اّما عالقه برای نصرت دين مبارزه و جانبازی مي

شان را نيتان جزای نيت پاكتعالي از نيت و عزم حقيقي آنان آگاه بود. پاكاكراه داشتند و حق

 قطة حساسينای را مأمور پاسداری از بزرگوار عدهديدند و آلودگان، وبالش را چشيدند. آن 

ب م را غالك نكنند. اّما آنان وقتي لشكر اسالمحل را تركرد كه حتي در صورت غلبه هم آن 

وتة بحضرت را به  آوری غنايم، ترك محل و مأموريت نموده فرمان آنطمع جمعديدند به

 اه اسالمفراموشي سپردند. لشكر دشمن نيز با استفاده از اين فرصت، از همان محل به سپ

ه نه به مسلمانان شكست خوردند. علت تمّرد آن گروه، كراهت نفس آنان بود ككرد و حمله

 رضا و رغبت كه به كره و عنف به وظايف روی آورده بودند.

غفلت چون زنجيری است كه بر گردن انسان افتاده كه نتواند سرش را باال ببرد و از 
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و و عقب او سّد محكمي سازد و ارتباط او را پذيرفتن سخنان حكمتي ممنوعش كند، در جل

ِانّٰا َجَعْلٰنا في »ای بر رويش كشد كه هيچ نبيند با جلو و پشت سر قطع كند، عالوه بر آن پرده

ْلِفِهْم َسّدًا َاْيديِهْم َسّدًا َو ِمْن خَ َاْعٰناِقِهْم َاْغاٰلاًل َفِهَي ِاَلي اْلَاْذٰقاِن َفُهْم ُمْقَمُحوَن َو َجَعْلٰنا ِمْن َبْيَن 

 .«َفَاْغَشْيٰناُهْم َفُهْم اٰلُيْبِصُرونَ 

سازد. غفلت چون سّد محكمي است كه انسان را از امور گذشته و آينده غافل مي

ناور جهان په داند كه از كجا آمده و مبدأش چيست و كدام نيرو او را به اينانسان غافل نمي

 ادت يا شقاوت.رود، به سوی سعآورده و نيز نداند به كجا مي

نان كه چپس سعادتمند آن كه گذشته را فراموش نكند و از آينده نيز غافل نباشد، 

مده و در حديث آمده: رحمت خدا شامل حال كسي است كه بداند از كجا آمده، برای چه آ

ا رده آنها تواند به عيب و نقص خويش پي بربه كجا خواهد رفت. انسان با نظر به گذشته مي

ني از و پشيما د؛ گناهان و آاليشها را كه مانند زنگار بر روح نشسته در آتش ندامتجبران كن

ا طي رو كمال  بين ببرد تا صفا و جالی روح باز گردد، و با نظر به آينده راه بازگشت به حق

ر زندان دكند و خود را از گناه محفوظ دارد. بنابراين غافلي كه در جهل مركب بماند و 

 .در دريای شهوات و تخيالت غرق گردد، او از انسانيت منقطع استماديت محبوس و 

، و «ُيْؤِمُنونَ الٰ ْنِذْرُهْم ْم َلْم تُ َسٰواٌء َعَلْيِهْم َءَاْنَذْرَتُهْم اَ »عالمت ديگر غافل اين است كه 

انند ماين صفت كساني است كه در آخرين درجة غفلت باشند، به نحوی كه دو امر متضاد 

زدشان نری و بينايي، دانش و جهل، انذار و عدم انذار و مانند آن در خوبي و بدی، كو

ای اينان خود بر دلهنقصي نيست،  )ص(يكسان باشد.در بيان و انذار حضرت رسول اكرم

 خويش قفل زده و دريچة فهم را به روی خود نگشايند.

ربسته اتاق د نمايد كه دردر آيه قبلي خداوند متعال غافلين را به زندانياني تشبيه مي

ز اتمّردين مبوده و ارتباطي با خارج نداشته باشند، ولي در اين آيه انحطاط بيشتری برای 

چه  دستورات انبياء قايل شده است. مرد زنداني كه دست و پايش به زنجير بسته شده

خرين آبدان ببالد كه دلش آزاد و دريچه فهم به رويش باز است، ولي كساني كه در بسا

ی، برند عالوه بر محبوس نمودن خود در ميان سدها و موانع ظاهرت بسر ميدرجة غفل

ايشان يا كه اند كه مانع نفوذ سخنان حق و كالم مستدّل گردد؛ گوقفلي هم بر دريچه دل زده

 را قلبي نيست.

روزی كه راه شعور و ادراك بر انسان مسدود گردد و قوة تشخيص و تميز خود را 

توانند ای است متحرك كه حتي صاحبان قوة بيان و جاذبيت هم نمياز دست دهد، او مرده
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ای پيغمبر فرمايد: اينرو خداوند متعال مياين خفتگان و مردگان را زنده و بيدار كنند. از 

و دربارة آن غافلين يكسان است، سخنان تو در كساني مؤثر است كه خود انذار و عدم انذار ت

ِان ٰما ُتْنِذُر َمْن ِات َبَع الذِّْكَر َو َخِشَي الر ْحٰمَن »را برای تحصيل و پذيرش حقايق آماده كنند 

 .«ِباْلَغْيِب َفَبشِّْرُه ِبَمْغِفَرٍة َو َاْجٍر َكريمٍ 

 حصول علم را مراتبي است:

 يد.ول با خواندن و نوشتن و از طريق اكتساب و استفاضه صحيح حاصل آمرتبة ا

د ديعت نهاای است كه خداوند متعال در اراضي قلوب اوالد آدم به ومرتبة دوم، حّبه

 هدات رشدو به دنيا فرستاد تا زحمت كشيده و آن را به آب اعمال صالحه و رياضات و مجا

ستعد مسد، قلب زی است از رموز علم كه تا به كمال نرو نمو داده به ثمر رساند. اين حّبه رم

 تجّليات الهي نگردد.

شود كه تعالي به انسان افاضه ميمرتبة سوم، تجّليات الهي است كه از جانب حق

 معرفت تامه در جميع مراتب از آن حاصل آيد.

فكر اند، ههشياران آنانند كه جان خود را به تقوی آراسته و از عاليق و عوايق رست

ات حق ايشان همواره در عالم قدس در طيران است و مدام قلب خود را برای قبول تجّلي

 فرمايد:كنند؛ چنان كه حضرت اميرالمؤمنين علي عليه السالم به جناب كميل ميمستعد مي

ي مقام و ايشان هرگز خالي نباشد، عّده ايشان بسيار كم ولای كميل! روی زمين از 

ضي ايشان ظاهر و مشهور باشند و بعالي بس عظيم است. بعضي از تعمنزلتشان نزد حق

ايشان آن را اند، خائف و مغمور. آنچه را كه اهل ثروت و نعمت دنيا بر خود سخت گرفته

ان س در طيراند؛ با ابدان مصاحب اهل دنيايند ولي ارواحشان در عالم قدبرخود آسان نموده

 است.

رياضات و مجاهدات الهي و بيداری از  حصول اين مقام قطعًا بدون تحمل

 غفلت ميّسر نيست؛ خواب غفلت چند قسم است:خواب

متي از قس -هيچ يك از قوای باطني انسان به مقام فعليت نرسيده است. دوم  -اول 

ميان  -سوم  قوای باطني خود را به مرتبة فعليت درآورده و قسمتي هنوز فعليت نيافته است.

 فعليت را به كمال نرسانده است.دو قسم فوق، لكن اين 

اند، اگر در اين افرادی كه هيچ يك از قوای باطني خود را به مقام فعليت درنياورده

حالت از دنيا بروند، به بدبختي ابداالباد دچار خواهند شد. آنان كه در اواخر عمر موفق به 
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ظاهرًا توبه كرده ولي رسند. اّما كساني كه توبه گردند، به شرط جبران مافات به سعادت مي

اينان بايد كه در عالم اند تالفي مافات نمايند، برهنه از كماالت بوده و روسياه هستند.نتوانسته

ها از روحشان زدوده ها قرار گيرند تا تصفيه شده، آن تيرگيبرزخ تحت فشارها و سختي

اند و تا دم شود. پس بر سالك است كه هرچه زودتر تخم كماالت را در وجود خود بروي

مرگ در نشو و نما و به ثمر رساندن شجرة طّيبه الهي بكوشد و معاصي و خطاهای خود را 

 جبران كند.

ط يكي از رياضات همانا رياضت خيال است. بايد اين خيال خطاكار متوجه صرا

ا وُبوَفتُ »فرمايد: تعالي در اشاره به آن ميمستقيم، يعني دين مقدس اسالم گردد، چنان كه حق

 كشيد.های خود را بييد و نفسبه سوی آفريدگار خود توبه نما «ِالٰي ٰبارِئُكْم َفاْقُتُلوا َاْنُفَسُكمْ 

ود اين خيال خطاكار وقتي از خواب غفلت بيدار شد، اعمال و خطاهای گذشته خ

اني، و يابد: يكي خوشگذراني تن از لحاظ خوراك و پوشاك و امكانات نفسرا دو گونه مي

ان ه را جبره و مقام و كسب آبرو و اعتبار پيش ديگران. اكنون بايد خطاهای گذشتديگری جا

ت خويش نمايد، ولي در اين معالجه بايد رعايت احتياط كند وگرنه ممكن است از مجاهدا

 ای نگيرد.نتيجه

سعيد مطلق مطلق. تواند سعيد مطلق باشد و يا شقي معارف الهيه انسان ميبنا به 

كه استمطلق فردی وای باطني خويش را به مقام فعليت رساند، و شقي كسي است كه ق

اند، مرتبه كساني كه ميان اين دو قوای باطني خود را به فعليت نرسانده ضايع كرده باشد.

توانند عدم فعليت قوا شقي هستند و مينسبت به فعليت قوا تا حّدی سعيدند و نسبت به

كه تا رد آنامكان دا مقامي ترّقي و يا تنّزل دهند. در مقام تنّزلخّطه خود را از مقامي به دراين

كه در بسا كسيسوی اشقياء حركت كند و در مقام حركت صعودی چه حّدی سعيد است، به

دهد سوی سعداء حركت نمايد. مطالعه در حاالت بزرگان نشان ميمراتب شقاوت است به

 اند.ندهام قوای باطني خود را به فعليت رسااند، زيرا تممطلق رسيدهكه آنان به سعادت

خواهد ريشة شقاوت مرد الهي و طالب حقيقي هميشه خيرخواه مردم است، مي

دت خود بركنده شده همه سعادتمند گردند. اّما آن مسلمان ظاهری كه تنها خواستار سعا

ر اثر دردی كند، او شقي است. چنين فای بوده و آن را در شقاوت ديگران جستجو ميياعده

 توقف در ظواهر دين، به حقيقت آن پي نبرده و در خواب غفلت آرميده است.

ترسند و از يك جهت مغمومند، آن هم از ناحية طالبان حقيقي مدام از يك ناحيه مي

ای جز عملكرد خود، سبب عمل خود. ترس از عمل، نشانة سعادتمندی و ترس از ناحيه
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بزرگي كه نگراني از اعمال خود، ديدگان انسان را گريان شقاوت و بدبختي است. چه توفيق 

اينرو پيشوايان الهي بدارد، كه گريه و زاری امروز نشانه شادی و خندة آينده است. از 

اند: وقتي خدا خواهد كه خيری به مؤمني برساند، او را بر عيوب خويش بصير فرموده

اسالم آن است كه بندة طالب وصول به الل بر نهج گرداند. در حقيقت سير و سلوك اليمي

مقامات روحاني و مراتب ترّقيات انساني، خود را از همة هموم دنيوی فارغ سازد و از حال 

فرمايد: چه بسيار مي )ع(دنيا پند گرفته باطن خويش را اصالح نمايد. حضرت اميرالمؤمنين

 )ص(ل اكرماندك است عبرت گرفتن؛ و حضرت رسواست مواضع پند و عبرت، ولي 

 ترين مردم كسي است كه از تغييرات دنيا پند نگيرد.فرمايد: غافلمي

ين كه اتواند از آن منصرف و روگردان شود، چه آری سالك تا دنيا را نشناسد نمي

ن و دنيا محل فكرت و حيرت و عبرت و حسرت و ندامت و لغزش است. دنيا مزرعة مؤمني

 بلة عارفين است.معبر سالكين و معشوقة مغرورين و مز

شده است. دنيا ای است فريبنده و در هر ساعت برای او كشته و هالكدنيا مّكاره

وند شدگان در آن بسيار و دوستانش به او مشغول و از خداپايان، غرقدريايي است بي

 معزول و در راه او مقتولند، ليكن عارفان از همة هموم و غموم آن فارغند.

لم و به هّم و غم و ترياق آن، سّم و شفاهای آن درد و اهای دنيا مقرون خوشي

 .«ابٌ ٰها ِعقٰ َو في َحاٰلِلٰها ِحٰساٌب َو في َحٰرامِ »هايش خراب زندگاني آن سراب و آبادی

را به  اگر كسي بخواهد از بحر پرآفت دنيا به سالمت عبور كند، بايد نكات چندی

 كار بندد:

قايد خود و تصحيح نمايد اعمال و افعال و ع تفكر نمايد در عاقبت امر خود، -اول 

 نظر كند از عيوب ديگران.را قبل از رسيدن اجل، و صرف

نصيحت كند نفس خود را قبل از نصيحت كردن ديگران تا مورد عتاب  -دوم 

 حضرت احديت واقع نشود.

 بت خداست،دشمن دارد دنيا را ظاهرًا و باطنًا چه، دوستي دنيا منافي با مح -سوم 

 ايمان است و مالزم عداوت و دشمني با دنياست.تعالي اصل و حقيقت دوستي حق و

 .ترك نمايد آنچه را كه در دنيا وسيله سعادت و رستگاری او نيست -چهارم 

اندازه فهم و از نصيحت و موعظة ديگران باز نايستد و هركسي را به -پنجم 

 استعدادش ارشاد نمايد.
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 د و كظم غيظ كند.غضب خود را فرو نشان -ششم 

ثاًل حتي المقدور سعي نمايد در تبديل اخالق رذيله به اخالق حسنه، م -هفتم 

د كه ، و بدانجهل را بدل به علم و حسد را تبديل به رأفت و تكبر را مبّدل به تواضع نمايد

ل سرآمد صفات ممدوحه صدق است و بدترين صفات مذمومه كذب. لذا عرفا صدق را افض

 ارند زيرا كه صدق، مستلزم فضايل ديگر است.شمفضايل مي

 تعالي عطا فرموده.قناعت كند به آنچه حق -هشتم 

ری جويد ممارست كند بر كلمات حضرات انبياء و اولياء و علما و عرفا و دو -نهم 

مي قرار از استماع كلمات اهل ضالل و وبال مانند متصّوفه كه اين نام را برای خود دا

 اند.داده

ن، و در سالك بايد در همة عبادات قولي مانند اذكار و ادعيه و تالوت قرآ -دهم 

صدقه،  وو خمس  عبادات فعلي مانند نماز و حج و اعتكاف، و در عبادات مالي مانند زكو

 در كمال نشاط و انبساط بوده در مقام اخالص باشد.

شهوت و ستمگری و وحشيگری، اگر قدرت ماديات و امكانات روزافزون جهان 

دارد، گروهي را منحرف و به سوی وضع نابساماني رهبری كرده و از كسب فضايل باز مي

يك، درقبال آن گروهي از هاديان الهي و جوانان و سالكين طريق حق در اين عصر تار

گونه چراغهای فروزان حقيقت را به دست گرفته و با عالمي احساسات و عواطف از هيچ

ه گان را بكوشند تا شاهد مقصود را در آغوش گيرند و بازماندكاری مضايقه ننموده، ميفدا

 شاهراه حقيقت رهبری نمايند.

اند كه هدف اصلي زندگي، نه جلب سعادت ظاهری كه پرورش آنان دريافته

چه  يابي است؛ و سعادت ظاهری محصول فرعي آن است.ذاتي و قوای باطني و كمالمواهب

ا تروز خود آيندة آدمي معلول سعادت ظاهری فعلي او باشد. انسان با اعمال ام بسا بدبختي

ا اشد، زيربيني كند و درك مبهمي از كيفيت آن داشته بتواند حوادث آينده را پيشحّدی مي

 معلول هميشه پيرو علت خود است.

 اعمال ديروز آدمي، خالق اعمال امروز اوست و اعمال فردا در رحم اعمال امروز

گردد. آدمي نهفته است، و نتيجه عملكرد امروز سالك در اعمال و افكار آيندة او منعكس مي

علت گردد و آنقدر كه خالق حوادث است، مخلوق آن نيست. هر موفقيتي از تفكر آغاز مي
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اصلي نايل نشدن به سعادت و مقصود حقيقي، آن است كه اغلب انسانها حاضر نيستند بهای 

 زند، كه آن بها جز تفكر نيست.موفقيت را بپردا

، عاليترين ثروت و سعادت برای انسان همانا نعمت الهيه و عظمای تفكر است

ی كنند. تفكری ناشي از عقل الهي. شقاوت برای افرادی است كه بدون تفكر اقدام به امر

مايد، نادر ميصنتايج عايده از تفكر الهي قابل اعتماد و اطمينان است و احكامي برای انسان 

ی نه معنو لكن نتايج حاصله از عقل نظری تا حّدی قابل استفاده است آن هم در امور مادی

 والهي.

 اء نيست،عقل الهي مراتبي دارد و مرتبة كمالي آن منحصر به حضرات انبياء و اوصي

كمال   در حّدتوانند با نيروهای باطني نهفته در نهاد خود از اين نعمت عظمٰيسايرين نيز مي

 رخوردار شوند و صاحب عقل باطني و الهي گردند.ب

ي در قرآن مجيد اشارات و مجمالت و تعبيراتي است و در هريك از آنها معان

 لم ظاهریعاليتناهي نهفته است كه تنها با علم ظاهری قابل ادراك نيست. هركسي به نسبت 

ت ن مجمالت را از آتواند معاني را از آن اشارات، و تفصيالو باطني و تزكية نفس خود مي

عد زبان درك كند. بدون تزكية نفس، به صرف آشنايي به ظواهر قرآن مجيد و تسلط به قوا

كالم  توان از بطون قرآن مجيد برخوردار گرديد. چه بسا فردی ظاهرًاعربي، هرگز نمي

ذيب هبهره باشد. بدون تواصلين و كاملين را بر زبان راند، لكن از معاني و تفصيالت آن بي

سد به رنفس امكان درك و استفاده از معاني كالم بزرگان و محبوبين الهي نيست تا چه 

 معاني و تفاصيل بطونّيه قرآن مجيد.

است كه مجيد نكات عميقي نهان در اشارات و مجمالت و تعبيرات قرآن 

لباب ولواالفرمايد اخواهد از حقايق زير پردة ظواهر سخن به ميان آورد. به عنوان مثال ميمي

د و رخوردارنيابند، يعني از معاني و تفاصيل باطنيه آن، اولوااللباب بحقيقت را در مياين

 سايرين به نسبت تزكيه نفس خود.

دا لّب را معاني مختلفي است از جمله: جوهر و چكيدة هر شيء، مغز خالص و ج

رفان رباني و عاشده از پوست و به عبارت ديگر، خالص هر شيء را لّب گويند. عالمان 

ود، و ششوائب خالص  قلي كه ازلّب يعني ع «َاللُّبُّ اْلَعْقُل اْلٰخاِلُص ِمَن الش ٰواِئبِ »اند: فرموده

 نه اين كه خالي از شوائب گردد!

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

شوند و هركدام حسابي جداگانه مخلوطات از يكديگر جدا مينفس اينتزكيه و تهذيب 

يابند. وقتي عقل در اثر تفكر و تزكيه از مقهوريت وهم و خيال و احساس آزاد گرديد و مي

اولوااللباب يعني صاحبان را درك كند. بنابراين تواند حقايقاستقالل خود را بازيافت، مي

ای از تشريحات علميه و معاني بطونيه عقول باطنيه. مقصود قرآن و بزرگان كه كالمشان شمه

است كه در اثر تعليم و تربيت و تفكر و تزكيه انسانها صاحب عقل باطنيه قرآن است، اين 

 گردند.

تواند در ميوجود انسان دارای مراتب عوالم ناسوتي، ملكوتي و جبروتي است و 

د، هل تفكرنااثر تزكيه با هريك از اين عوالم كلي ارتباط پيدا كند. صاحبان عقول باطنيه 

تواند در ، نميكسي كه تفكر را پيشه خود نكرده و مراحل علوم الهيه و باطنيه را سير ننموده

 رديف صاحبان عقول باطنيه محسوب گردد.

 نمايد زيراي در باب محسوسات توصيه ميقرآن مجيد اتصااًل انسانها را به تفكر حت

 َو الن ٰهاِر ِف الل ْيلِ  اْخِتالٰ ِان  في َخْلِق الس ٰمٰواِت َواْلَاْرِض وَ »راه معقوالت از محسوسات است: 

وز برای ف شب و ربه تحقيق در خلقت آسمانها و زمين و اختال «َلآٰياٍت ِلُاوُلوا اْلَاْلٰبابِ 

ر تفكر ي است. يعني كساني كه در محسوسات متوقف نشده در اثصاحبان عقول باطنيه آيات

ي لم نيز پتوانند به روح و مغز عامراحل آن را طي كنند و وارد عالم معقوالت گردند، مي

 برند بلكه آن رامشاهده كنند.

ْحَسَنُه َفُاوٰلِئَك  اَ َيت ِبُعونَ َقْوَل فَ َفَبشِّْر ِعٰباِد ال ذيَن َيْسَتِمُعوَن الْ »فرمايد: در جای ديگر مي

سخن را  ه بندگاني كهبشارت ده پس ب «َعلٰي ُهَدًی ِمْن َربِِّهْم َو ُاوٰلِئَك ُهْم ُاوُلوا اْلَاْلٰبابِ 

رشان پروردگا گزينند، آنان بر هدايتي ازشنوند و از بين آنها بهترينش را برای عمل برميمي

 اند.هستند، آنان صاحبان عقول باطنيه

، حسي ظاهری برای شنيدن اصوات و كلمات است. برای سامعه نيروی سامعه

روی . لكن نيشنود الهي باشد يا غيرالهي، قدرت بررسي كالم را نداردتفاوتي ندارد آنچه مي

جش الخصوص عقل باطني با سنمعنوی و باطني عقل توان اين ارزيابي را داراست، علي

 ا كند.ت و سقم آنها را از يكديگر جدتواند زشت و زيبا، مجاز و حقيقت و صّحدقيق مي

برای ارتباط انسان با ظواهر اين عالم، حواس ظاهری كافي است، اّما برای ارتباط با 

مغز و روح عالم و با باطن كالم حضرات اولياء، عقل باطنيه الزم است. زيرا قدرت حواس 

اطني در اثر تزكيه ظاهری محدود است و توانايي ادراك نامحدود را ندارد، ولي نيروهای ب
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نفس محدوديتي ندارند، چه اگر روح و نيروهای باطني و روحي انسان محدود بود، هرگز 

تواند توانست نامحدود را درك كند. انسان در اثر تداوم تفكر و عبور از محسوسات، مينمي

كّلي و به معقوالت رسد و با بواطن عالم ارتباط پيدا كند. در اين مقام است كه از جزئي به 

رسد، مشروط بر اين كه اين تفكر متمركز باشد ازمحدود به نامحدود و از نسبي به مطلق مي

 نه پراكنده.

شود. اسالم با قرآن مجيد در عين دعوت به تفكر، لغزشگاههای آن را متذكر مي

ای جز خستگي مغزی و رواني ندارد و صرف انرژی فكری نسبت به مسايلي كه نتيجه

های معنوی نيست، مخالف ی گشايش تحقيقات علمي و برخورداریای براوسيله

حتي آن علمي را كه دانستن و ندانستن آن سود و زياني  )ص(است.حضرت رسول اكرم

رف صنرساند، بيهوده خوانده است. گرچه ارشاد از وظايف مهم مردان الهي است، ولي 

آن  سي نبايدزی دارد و به هر كانرژی برای هدايت غير و تعليم و تعّلم علوم حقه حّد و مر

برای  ای حبيب من بيش از اين خود رافرمايد كه را آموخت؛ چنان كه خداوند متعال مي

 ارشاد فاسدين به زحمت و مشقت مينداز.

االخص بقرآن مجيد در موضوعات مختلف امر به تفكر نموده و منابع شايسته آن را 

 د: طبيعت، ضمير انساني و تاريخ.نمايدر سه موضوع مفيد و سودمند معرفي مي

ن، گيری در خلقت آسمانها و زميآيات بسياری انسان را امر به تفكر و نتيجه

ر االخره هبستارگان و خورشيد، جريان باد و ابر و باران، جمادات و نباتات و حيوانات و 

 «ضِ ِت َو اْلَارْ لس ٰمٰوااُقِل اْنُظُروا ٰماٰذا ِفي »فرمايد: كند. از جمله ميامر محسوس پيرامونش مي

طالعه ردن يا مبگو دقت كنيد و ببينيد در آسمانها و زمين چه چيز است. البته مراد از نظر ك

يل و ومشاهده موجودات، پي بردن به آثار و خواص آنهاست تا دريابد كه در مقام تحل

ن در و آخري اولين اند علومشود. اين كه بزرگان دين فرمودهچه آثاری از آنها ظاهر ميتركيب

 گردد.قرآن مجيد جمع است، معاني بطونيه آن تنها برای اهل تفكر و نظر آشكار مي

های منبع مهم ديگر تفكر، ضمير انساني است. گرچه سراسر خلقت، آيات و نشانه

الهي برای كشف حقيقت خلقت است، ولي قرآن ضمير انساني را منبع معرفت بخصوص 

در فصل دوم گذشت، قرآن مجيد جهان بيرون از انسان را با كلمة  كند. چنان كهمعرفي مي

آفاق و جهان درون را با كلمة انفس تعبير كرده و بدين وسيله اهميت ضمير انسان را گوشزد 

زودی آيات ب «اٰياِتٰنا ِفي اْلآٰفاِق َو في َاْنُفِسِهْم َحّتٰي َيَتَبي َن َلُهْم َان ُه اْلَحقُّ َسُنريِهْم ٰ »فرموده است: 
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 خود را در آفاق و انفس بنماييم تا برای آنان آشكار گردد كه او حق است.

ست. اسومين منبعي كه در قرآن امر به مطالعه و تفكر شده، تاريخ و قصص قرآن 

ذشتگان، تفكر در حاالت اقوام گذشته منبع عظيمي برای علم و عبرت است. تاريخ زندگي گ

ها و بشر روش يتها و شكستها، سعادتها و شقاوتهای آنها برایمطالعه ذّلتها و عّزتها، موفق

ن حاضر نهای زماتوان خود و انسادهد كه با استفاده از آنها ميتفكراتي دقيق و منظم ارائه مي

بلكه  و آينده را به سعادت رساند، كه تفكر يك ساعت افضل است از عبادت هزار سال و

اْنُظُروا فَ ي اْلَاْرِض سيُروا فِ َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسَنٌن فَ »فرمايد: عبادت ثقلين. قرآن مجيد مي

س در وع پيوسته، پهايي به وققطعًا پيش از شما سّنتها و قانون «اْلُمَكذِّبينَ ةُ َكْيَف ٰكاَن ٰعاِقَبـ

، يب كردندآثار گذشتگان سير كنيد و بنگريد سرانجام كساني كه حقايق وحي آسماني را تكذ

 انجاميد.به كجا 

 يم، يعنيه ما قرآن را برای مردم، ُحكم نازل كردفرمايد كخدای تبارك و تعالي مي

كند. يقرآن احكام الهي است و حكم، قانوني است كه انسان را به اجرای امری وادار م

ای نيست كه آن بنابراين تمام آيات و سور اين كتاب مقدس حكم است و هيچ آيه و سوره

 حتي ماجراها و قصص يا بعضي از آيات متشابهه و محكمات آن.را حكمي نباشد، 

خذ بنابراين يكي از وظايف مهم سالك مطالعه سرگذشت ملل و اقوام گذشته و ا

كننده ننتايج و درس زندگي و عبرت از آنهاست، كه باطنًا حكمي از احكام الهي و تعيي

احق بت و سخني است توأم وظيفه بلكه وظايفي است؛ و اين دستوری است در رديف واجبا

 و حقيقت.

است كه آنان  دين، گويای اين الهي و بزرگانسيری در كالم حضرات پيشوايان 

كه حضرت دادند. چنان همواره يا اغلب اوقات سرگذشت ملل قبلي را مورد مطالعه قرار مي

ام، لكن نبودهفرمايد: فرزندم اگرچه من با اقوام و ملل گذشته همزمان متقيان ميموالي

ها، ها و سردیها، گرميها و بلندیتاريخچه آنها و طرز زندگيشان را مطالعه كرده به پستي

ا ندگي آنهزام. چنان به تاريخ های روزگار و به آيين ملل گذشته واقف شدهها وشيرينيتلخي

 م!اايشان همزمان شده و در حوادث زندگي با آنان همقدم بودهواقفم كه گويي با 

در حقيقت اين غور و مطالعه بهترين راهنما باالخص برای نسل حاضر و جوانان 

آموزد. بر هر فرد بينا و خصوصًا بر است. بررسي احوال گذشتگان رموز زندگي را مي

االمكان به سرگذشت گذشتگان واقف شوند و علل انقالبهای ملي و زمامداران است كه حتي

افرادی كه اند. ريابند كه ساليان دراز بر مردم حكومت كردهراز سقوط و بدبختي كساني را د
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ايام زمامداری خود ستم كردند و فرسنگها از عدالت به دور بودند، به اين علت بود كه در 

 آنان از سرگذشت ملل قبلي بيخبر و از تأمل در آن غافل بودند.

علمي  خذ مطالباز آثار ديگر اطالع و وقوف به طرز زندگي و تاريخ امم گذشته، ا

ن ه گذشتگااست. توان گفت كه بسياری از علوم و حقايق در اثر مطالعه و مرور مطالب الهي

 انشمندانيدالل، مطالعه مطالب علمي و احوال اينرو يكي از وظايف مهم سالك الياست. از 

ر در ض و غواست كه در هر عصری خداوند متعال آنان را به مردم عطا كرده، وِاّلا بدون خو

 آن آثار امكان برخورداری كمالّيه از حقايق نيست.

لعه و ، با مطاسالك بايد يقين بداند مادام كه به مقام تصفيه و تزكيه واقعي برنيامده

سرار و تواند از آثار مهم بزرگان برخوردار گردد. افراگيری ظاهری علوم و حقايق نمي

لم ايشان مسه آنها آشنا نيستند، لكن بررموزی در كالم آنان نهفته است كه گرچه دشمنان ب

 ر دشمنانبشده كه استفاده مردم از آن اسرار و حقايق، عامل بزرگي برای غلبه و پيروزی 

 اند كه مردم از آنها بهره گيرند.است، لذا با ايجاد موانعي نگذاشته

ی كالم آری اسرار مصّنفان و مؤلفان و رازهای دروني عارفان و واصالن در البال

هد بود. ايشان نهفته است، و در هر عصری از اعصار موانعي برای ظهور آنها بوده و خوا

زد، ارسطو كه از اجّله علمای عصر خود بود، وقتي خواست كتابهای خود را منتشر سا

ها در و كشيش اسكندر مقدوني جلوگيری نمود تا ديگران به افكار عالي او دست نيابند. پاپها

ای خاص، از تحصيل با پديد آوردن يك شركت علمي برای عده قرون تاريك وسطٰي

ت اهل حكومديگران ممانعت كردند تا بر مراتب ناداني مردم افزوده شود و آنها بر مردم ج

ری كنند! امروز نيز دست بيگانگان در چنين اقداماتي آشكار است كه مانع برخوردا

 مرام خود نايل آيند.گردند تا به مردم از علوم و حقايق سازنده ميعموم

آموزد، لكن وز آن را مينمای زندگي است و رممطالعة كتب مردان الهي آئينه تمام

ا تن است كه اينرو بر انسان مؤمدارد. از مطالعة كتب ضاّله عقل را از رشد و كمال باز مي

 عّلمتآخرين نفس از تحصيل علم باز نايستد و بيشتر اوقات خود را صرف تحصيل علم و 

ست. انمايد و در اين مسير از موانع و مشكالت نهراسد كه اين هراس، مانع درك فيض 

 د.سالك بايد قدر عمر گرانماية خود را بداند كه اين فرصتها هميشه به دست نياي

ای از ذرات عالم، به قدری انواع عجايب حكمت و غرايب صنعت در هر ذره
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ت كه اگر همه عقال و حكما به ادراك آن دامن همت بر ميان بندند، پروردگار متعال نهفته اس

به عشری از اعشار آن نتوانند رسيد. ما بسياری از موجوداتي را كه از ِكتم عدم به فضای 

ايم و نه نشاني، شناسيم، نه به اجمال و نه به تفصيل، نه نامي از آنها شنيدهوجود آمده نمي

 انديشه را به آنها راهي نيست.اه و قدم دست تصرف اوهام از آنها كوت

 گردد، سه طبقه است:آنچه با حواس ظاهری محسوس و مشاهده مي

 آنها. شود مانند ثوابت و سيارات و امثالآسمان و آنچه در آن مشاهده مي -اول 

ادن و زمين و آنچه در آن است از قبيل پستي و بلندی و كوه و صحرا و مع -دوم 

 جمادات و حيوانات.شطوط و انهار و 

و ابر و  گردد مانند رعد و برق و برف و بارانهوا و آنچه در آن مالحظه مي -سوم 

 صاعقه.

ر كدام ههريك از اين طبقات را انواعي و هر نوعي را اقسام و اصناف بسيار است. 

ست ارا حالتي و اثری و خاصيتي، ظاهری و باطني، حركتي و سكوني، حكمتي و مصلحتي 

ر بود صادقند اينها گواهان عادل و شهخالق متعال، كسي تمام آنها را درنيابد. همگي كه جز 

 وحدانيت خدا و كمال عظمت و قدرت او.

 قايق همهحانسان به ظاهر عالم صغير است و به معنا عالم كبير و اسرار و معاني و 

و سير  يه نفسكائنات در وجود او مضمر است. ظهور آن اسرار موقوف است بر تزكيه و تحل

 شود:مي دل در عالم حكمت كه ذياًل به ذكر برخي نكات و اشارات از معارف الهيه اكتفا

 ريف كهای از مراتب، آسمان اشاره است به عقل شاز لحاظ معاني باطنيه در مرتبه

. آب، تر از آن نيست و زمين، به نفس وضيع كه از آن آفريده شدهتر و رفيعچيزی شريف

های حكمت كه در قلوب عارفين جاری است و كوهها، است و انهار، چشمهعلم الهي 

 وحصارهای معرفت در دل مردان الهي و حدائق ذات بهجت، بوستان طاعات و عبادات 

 يابد.ای كه با علم و وساطت عقل تحّقق مياعمال الهيه

جويان و موسم راز و نياز شب اشارت است بر خلوتگاه عارفان و ميعاد آشتي

عاشقان تا حق ليل و نهار ادا كنند. سالك بايد از صورت به سيرت رسد و از شمس و قمر، 

آفتاب عنايت فهم كند و ماه معرفت، آفتاب هدايتي كه از برج ازليت به دل دوستان تابان 

اب و آفت «َو َزي ن ا الس ٰماَء الدُّْنٰيا ِبَمٰصابيحَ »است. آفتاب و ماه صورت، آسمان را زينت دهد 

پوشاند لكن ماه باقي عنايت و ماه معرفت، قلوب را. گاهگاهي ابرهای سيه فام ماه را مي

شود. به پوشاند ولي معرفت باطل نمياست و گاهي ابرهای معاصي ماه معرفت را مي
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فام از دل زايل درخواست توفيق از حق و به طاعت و عبادت، آن حجابات و ميغهای سيه

 ديد.ال رسد، آنگاه سالك آن بيند كه قباًل نميگردد و بصيرت دل به كم

منظور از حركت ستارة درخشان، حركت اصيل مرد الهي است. چنان كه رعد و 

يم و را به ب برق ظاهری مايه بيم و اميد است، انذار و بشارت مردان الهي نيز قلوب سالكين

 ی اراضياران و احيااميد اندازد و از خواب غفلت بيدار نموده به توبه درآورد. بارش ب

 د و كمالموات، رمزی است از باران علم و رحمت الهي كه قلوب مرده را احيا و آمادة رش

ل و هم دكند. در قبال بحرين ظاهری، در وجود انسان نيز بحرين باطني است: هم كعبة مي

قتي ومصطبة نفس، دو جوهر متضاد كه در خلقت بهم پيوسته و در طريقت از هم گسسته. 

م، نظری ات ِقَده نفس اّماره بر كعبه دل شبيخون زند، دل به مقام تظّلم درآيد و از دار جّنك

 بدو رسد وكعبة دل از آسيب نفس مصون ماند.

خدای تبارك و تعالي در سورة الرحمن، هدف از نظام شمس و قمر و وضع 

رموده، الم فنواميس خلقت را برای انسان، محاسبة نفس و سنجش دقيق بر موازين الهي اع

 زيرا كه تكامل معنوی او در گرو آن است.

محاسبة نفس در امور فردی و اجتماعي، مادی و معنوی، ظاهری و باطني از 

به  های اسالم است. اين محاسبه هم مربوط به گذشته است و هم مربوطمهمترين توصيه

توجهي اند و بيرسحال حاضر و آينده. محاسبه الهي سالك را به سعادت ابدی و وصال مي

 به آن يا نسبت به برخي مراتبش، موجب عدم پيشرفت و شقاوت ابدی است.

 وآينده، اعتنايي به محاسبه نفس، يا توجه تنها به دوران گذشته و غفلت از حالبي

غزی نمايد. بسيج همه نيروهای عقلي و مفرسای سالك را عقيم ميزحمات و مشقات طاقت

دگي های كذايي و زودگذر، سبب پيدايش خأل در شؤون زنشيبرای توجه به گذشته يا خو

 و پناه بردن به ساية تخّيالت است.

آينده توصيه اسالم نه فقط توجه بر گذشته كه از همه باالتر به لحظات حاضر و

ة است. عدم توجه به حال، در واقع گسيختن از علل گذشته و معلوالت فعلي و آيند

 تگي هماني باشد يا غيرالهي، زيبا باشد يا زشت؛ اين گسيخآنهاست، چه اين معلوالت اله

 تجزيه وحدت حيات تكاملي است.

سالك الهي بايد بداند عللي كه در گذشته از او ظاهر شده، تخمهايي است كه در 

مزرعة حيات كاشته كه خواه ناخواه و دانسته يا ندانسته به تدريج مراتب علّيت آنها تكميل 
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كن كردن آن علل يا خنثي ا ظاهر كنند و انسانها خود توانايي ريشهشده، معلوالت خود ر

 نمودن اثرات ناگوار آنها را ندارند.

گشتي گردد كه ديگر برهر آني قسمتي از جويبار عمر انسان به گذشته رهسپار مي

ذشته يا گرفته را امكان بازگشت باشد. صرف توجه به ندارد، هرچند كه ساير امور از دست

ر حقيقت دآينده، نه فقط لغو و بيهوده است، كه  های كذايي و غفلت از حال وخوشيدوران 

 آوری آمال و اميدهای مفيد و سازنده و آتش زدن بدانهاست.جمع

نگر آينده سيری در كالم بعضي از نويسندگان شعرای شرق و غرب كه چندان

های گذشته ف نسبت به خوشيكند كه چه اشعار بيهوده در تأسنبودند، به خوبي نمايان مي

های علهها و امكانات و ذوق و قريحه خود را در جستجوی شترين انرژیاند! و عاليسروده

ل و اند. حال آن كه انسان با تصحيح اعماشده ضايع نمودهآتش مدفون روزگاران سپری

اندكي  تواند به تحصيل سرورهای الهي و اليزالي پردازد.تقويت قوای باطني خويش، مي

أسف تهای زودگذر و سرعت زوال آنها، مانع از بار خوشيتفكر در تحصيل پررنج و مشقت

 و تضعيف نيروهای باطني خويش است.

دهد ولي روح تأخير و تعلل در زندگي هر فردی فرصتهای فراواني دست مي

دت ب سعابوادرعمل، مانع استفاده از آنهاست. آدمي با انجام ندادن به موقع امور، كليد ا

ل و دهد و به جای محّقق نمودن قسمتي از آمايعني فرصتها را به رايگان از دست مي

 خورد.اهداف، بر ايام گذشته تأسف مي

نهند، لذا اند و بدينسان فرصت موجود را از كف ميگروهي در اضطراب آينده

 وبرخيز  اكنون ای گذشته و آينده هنوز نرسيده، پساند: آنچه از دست دادهبزرگان فرموده

 ای را كه در دست توست، غنيمت دان و بكوش.لحظه

امت قدر نعمت را به وقت حضور آن بايد دانست، چه بسا نعمت از دست رود و ند

فرمايد: ارزش جواني، فرصت و تندرستي را كسي مي )ع(بعدی سودی ندهد. حضرت علي

د از شاگردان بزرگ خو به يكي )ص(داند كه از دست او رفته باشد. حضرت رسول اكرم

 گ در طريقای ابوذر قبل از فرا رسيدن پيری، قدر جواني خود را بدان. مردان بزرفرمود: 

 اند.اند و نه لحظة موجود را تلف كردهالهي نه بر گذشته تأسف خورده

فرمايد: وقت مانند ابر بهاری است و كاميابي از آن مي )ص(حضرت رسول اكرم

مند شود. كالم بزرگان ابر بهاری آسمان حقيقت است. آنان وقع بهرهكشاورزی است كه به م

كوشند، از اين بارشهای الهي استفاده تام كه در پرورش گلها و اشجار مزرعة دل مي
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 نمايند، زيرا كه نعمت دسترسي به علمای رباني و عارفان الهي هميشگي نيست.مي

رشد در راه تصعيد حيات ترين عوامل محاسبه نسبت به آينده يكي از اساسي

 وتكاملي و موجب فعليت نيروهای باطني و برخورداری از تجارب و آثار و تفكرات 

 چه عواملهای انسانهای كامل است. بدون محاسبه و فعليت الهية قوا، انسان بازيگيریهدف

 كشانندانداخته و سپس به سوی لحظات بعدی ميناآگاهي است كه او را از گذشته به حال 

 گردند.و سبب انهدام حيات تكاملي و ساقط شدن از قابليت زيورهای الهي مي

بب نگری در حيات دنيوی علل متعّددی دارد كه غفلت از آن، ستوصيه بر آينده

طلبان است خسارات مادی و معنوی فرد و جامعه و مغلوبيت در برابر قدرتمندان و فرصت

 دد. آری دفع و رفع تزاحم زورگويان وگركه امروزه آثار آن به وضوح مشاهده مي

 پذير نيست.نگری امكانطلبان، بدون آيندهفرصت

حيات انساني همچو دريايي است كه حوادث الهي و غيرالهي روزگار بر آن 

ته شده، بينند و به نتايج و عواقب علل كاشريزد. آگاهان حوادث ناگوار آينده را ميمي

ي باشند، اينان اگر وارسته و الهجامعه محسوس نباشد. پيشاپيش واقفند هرچند بر فرد و 

 ند.جامعه را به سود همگان بازسازی كنند وِاّلا آن را به سوی خود محوری سوق ده

ة اخروی آيندة دنيوی را هر كسي خواهد ديد، اّما تفسير حيات تكاملي و آيندحيات

ی در حيات دنيوی و اخرو پذير نيست، هرچندايمان و اعتنا بر آن امكانانسان، بدون 

های آن عمر او همراهند. عظمت روح انسان به قدری است كه اين دنيا و محدوديتطول

تي های روحاني خويش را در مشتواند آن را اشباع كند، چه رسد كه سالك خواستهنمي

 هكبت الهي رغبت به دنياست، مگر آن رغلذايذ حيواني خالصه نمايد! از اينرو مرد الهي بي

 صالح خود و مسلمين در آن باشد.

های هها رها سازد و با جاذبخواهد خويشتن را از اين محدوديتروح مرد الهي مي

د، وجه ندارالهي حركت كند تا عظمت مطلق را دربرگيرد. اّما كسي كه به اين توصيه الهي ت

يي های كذاعمتنه تنها به جامعه اسالمي و بشريت كه بر خويشتن خيانت كرده و خود را با ن

 «ْعٰصاُهْم ِلَربِِّهاَ  َاَغش ُهْم ِلَنْفِسِه بِِّه َو ِان  ُهْم ِلرَ ِعباَد الِل ِان  َاْنَصَح النّٰاِس ِلَنْفِسِه َاْطَوعَ »فريبد: دنيا مي

ت، ترين آنها برای پروردگارش استرين مردم به خويشتن، مطيعبندگان خدا! خيرخواه

 ترين آنها بر پروردگارش.ه خويشتن، عاصيوخيانتكارترين مردم نسبت ب

تر از تر و هيچ جنايتي زشتاند كه هيچ خيانتي وقيحمحبوبين الهي فرموده
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نگر باشد، او كه حداكثر تواند آيندهخودفريبي و خودبيني وجود ندارد. خودبين هرگز نمي

تواند دريابد اش نسبت به امكانات مادی و مقامات ظاهری است چگونه مينگرش و محاسبه

ترين اشياء است؟! فرد مبتال به اين بيماری رواني كه محاسبه الهي را كه دل انسان با ظرفيت

تواند در جرگه مردان الهي قرار گيرد و برای ارشاد جامعه شايسته ترك كرده، چگونه مي

كسي كه قادر نيست نفس واحد  «ةِ َلْيَس َيْضِبُط َعَدَد اْلَكثيِر َمْن اٰل َيْضِبُط َنْفَسُه اْلٰواِحدَ »باشد؟ 

تواند اين انتظام را در قلوب عدة كثيری به مقام تحّقق خود را انتظام دهد، چگونه مي

 درآورد؟

 نگری حقيقي ناشي از ضعف مراتب بصيرت دل و يا از دست دادن آنعدم آينده

 ی نبردهوداست. چنين فردی به تهذيب نفس خود توجهي ندارد و لذا نه تنها از عقل خود س

دمي به خود آيد ه است. اگر آضعيف نمودبلكه آن را ت «َمْن َلْم ُيَهذُِّب َنْفَسُه َلْم َيْنَتِفْع ِباْلَعْقلِ »

ن اد هزاراتواند در اثر تزكيه نفس، مراتب بصيرت دل را به حّد اعلي رساند و سبب ارشمي

 نفر شود.

است  تب عقل، عقل برهانياتصااًل توصيه اكيد بر تقويت عقل است. از جمله مرا

ا حّدی تهای عقل برهاني را رسد. وحي الهي يافتههرچند مراتب درك آن به پاية وحي نمي

 كند تا نيروهاینمايد و آنچه را عقل استداللي قدرت دسترسي ندارد، توجيه ميتأييد مي

حي وي گردد. باطني انسان از قّوه به مقام فعليت درآيد و عقل ظاهری او تبديل به عقل اله

كند و نقايص الهي با توصيه و تأكيد بر تهذيب نفس، كمبودهای عقل ظاهری را تأمين مي

ا نفس كوش ای مردم در تهذيب اند:نمايد، اين است كه بزرگان فرمودهرا بدل به كمال ميآن

ل مارا به ك باشيد تا بتوانيد عقلهای خود را از زير بار كفر و تاريكي ضاللت درآورده آن

رسانيد. چنان كه گذشت اين تهذيب و تزكيه بدون محاسبه مرتب و مداوم روزانه 

 شدني نيست.حاصل

سالك طريق حق بايد در هر شبانه روز ساعتي به فكر خود افتد و اخالق باطنيه و 

اعمال ظاهريه خود را تفّحص و احوال دل و اعمال جوارح را تجسس نمايد. لوح دل در 

دل خويش را مشغول عبادات و طاعات و به دور از معاصي و سيئات  مقابل خود نهد، اگر

مشاهده نمود، شكر خدا به جا آورد و در صورت خالف آن، درصدد عالج برآيد. اگر ديد 

معصيتي از او سرزده، به توبه و انابه و قضا تدارك آن كند. نظر بصيرت بگشايد و چراغ 

دد، اگر چيزی از صفات رذيله در دل خويش فكرت به دست گيرد و زوايای خانة دل را بگر

مالحظه كرد، با موعظه و نصيحت و سرزنش و مالمت خود و مصاحبت با نيكان و 
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مجالست خوبان سعي در خالصي از آن كند. بعد از آن تفكر كند در صفات حسنه، اگر دل 

ردايش خود را از يكي از آنها خالي ديد، تأمل نمايد در طريق تحصيل آن و بكوشد كه ف

 مانند امروز نباشد.

كسان مروز و ديروز او ياند كسي كه مراتب معنوی اپيشوايان عظام الهي فرموده

اعتنايي انگاری و بيباشد، فوق العاده مغبون و َملوم است. مغبونيت او در اثر غفلت و سهل

 .اشدبه امور معنوی است. بايد به مقام توبه برآيد هرچند به كّرات آن را شكسته ب

 وده گردد.يمان و يقين و معنوّيت او افزاخوشا به حال سالكي كه هر روز بر مراتب 

سته شده و بدا به حال كسي كه مراتب تزكيه و تصفيه و معنويات او نسبت به روز قبل كا

عيت فلت و تبغباشد، كه او ملعون است! سالك الهي بايد به خدا پناه برد از اين كه در اثر 

اتب ند بر مرتوفيق شود. او بايد مدام از درگاه احديت ياری جويد تا بتوا نفس، از او سلب

و  بيفزايد تخليه از ذمائم اخالقي و تحليه به زيورهای الهي هر روز بر مراتب معنوی خود

در  «ْلُمْحِسنينَ لَل َلَمَع اٰنا ِان  اْم ُسُبلَ َو ال ذيَن ٰجاَهُدوا فيٰنا َلَنْهِدَين هُ »خود را به كمال رساند تا نور 

 است. با آنان او به حد اعلٰي متجّلي گردد و در رديف محسنين به شمار آيد كه هر آئينه خدا

ايشان صفحه نيكان سلف و اهل تقوی از گذشتگان را همين طريق عادت بود. برای 

روز نهيادداشتي بوده كه نيك و بد صفات و اعمال خود را در آن ثبت كرده، در هر شبا

 آنشدند، برنگريستند. اگر از زوال معصيتي و اتصاف به فضيلتي مطمئن ميي به آن ميساعت

ساني كشمردند. بدا به حال ايمان ميپرداختند و اين را از لوازم كشيدند و به بقيه ميقلم مي

اند، هكه از پيروی و متابعت آن نيكان دست شسته و پرده غفلت به ديده خود فروگذاشت

 اند.هقيامت را فراموش نموده و از شراب غفلت و كاهلي مست و بيهوش گشتمحاسبه روز 

 د خود رااند كه انسان پيش از آن كه او را محاسبه كنند، بايمردان الهي دريافته

و نيك  حاسبه كردهلذا هر روز خويشتن را م «ٰحاِسُبوا َقْبَل َاْن ُتٰحاَسُبوا»محاسبه نمايد 

ه ت حق است و بر روز قيامدظاهر آيه اين است كه وزن . «َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ  َو اْلَوْزنُ »دانند كه مي

ل اند كه اعماطور حتم اعمال وزن خواهد شد، لكن بزرگان نظر به معنای باطني آيه فرموده

ر مقام سنجند، يعني وزن در اين سنجش، حق است. چه دانسان را در روز قيامت به حق مي

ون، كي وزن و ديگری موزون؛ روز قيامت وزن حق است و موزتوزين دو چيز الزم است ي

 اعمال انسانهاست.

ن انديشه، تفكر صالحين است. اّما تفكر مقّربين و صّديقين بسي باالتر و شأاين نوع 
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ايشان همواره مستغرق دريای محبت و انس پروردگار و به جان و دل ايشان واالتر است. 

نوار جمال و جالل او مدهوشند؛ حصول اين مقام كسي را متوجه عظمت آفريدگارند و در ا

 ميّسر است كه ساحت دل خويش را به كّلي از رذايل پاك سازد.

شي از قرآن مجيد در جهت تكريم شخصيت الهي انسان با خودبيني و استكبار كه نا

بيني آدمي را خواهد جهانيكند. قرآن معقل ظاهربين و محدود است، سخت مبارزه مي

نفس و  بيني خارج كند تا از مذّلت بندگينظری و كوتهگسترش داده او را از دايرة تنگ

 تبعيت و اطاعت فرعونها رهايي يابد.

ه از شناسي پرداخته، پردقرآن كريم در يك آيه شريفه به مسئله مهمي از جامعه

َخف  َفاْستَ »فرمايد: دارد، ميگر برميستخفافيابي نظامهای ديكتاتوری و ااسرار تولد و قدرت

نها هم او را آفاف كرد، پس د را استخفرعون قوم خو «َقْوَمُه َفَاٰطاُعوُه ِان ُهْم ٰكاُنوا َقْومًا ٰفاِسقينَ 

 اطاعت كردند، به تحقيق آنان گروهي فاسق بودند.

ی ر مستكبردر هر عصری فرعونها بسيارند و استخفاف قوم و زيردستان، شيوة ه

قدرت  واست. استكبار انواع و اقسامي دارد: استكبار مقام، تحقير زيردستان با مقام 

ری خود است. استكبار علمي آن است كه سالك پس از طي برخي مراحل و برخورداظاهري

را  هد و خودننسبي از علوم ظاهری يا باطني، مغرور شده بخواهد آثار دانشمندان را زير پا 

ی است لم مغرورترين مردم در دنيا و آخرت عااند: شقيان بنماياند. بزرگان فرمودهبرتر از آن

ي و حتي كه به علم خود عمل نكند. از انواع ديگر استكبار، استكبار از بابت قدرت جسم

 قدرت روحي است.

ومًا از جمله مستكبرين فرعون بود كه قوم خود را خوار و خفيف نمود. مردم عم

ضع ا را در ولكن قرآن مجيد زيربننمايند كه او فاسق بود، سبت به فرعون مياظهار انزجار ن

دهد كه زير داند و ريشه رشد فرعون را به فسق و انحراف قوم نسبت ميو حال قوم او مي

 كرد.به نميوِاّلا هرگز فرعون بر آنان غل «انهم كانوا قوما فاسقين» بار استخفاف رفتند

در آيه مذكور معنای بزرگ و راز عجيبي نهفته است. ظاهر آيه مذّمت قومي است و 

ای انسان! خداوند متعال در تو امتياز بزرگي به باطن آن، تجليل مقام و عظمت انسان، كه

وديعت نهاده، اصالت و حقيقت از آن توست نه از آن عوامل ديگر. آدمي بايد پايگاه 

آن تكيه كند. مردم صاحب قدرتند، فرعون كيست كه آنها را  باعظمت خود را شناخته و بر
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خوار و ذليل كند، اّما آنها قدرت انساني خود را انكار و تباه نمودند. كسي كه استخفاف و 

كند. اگر او تسليم پذيرد، آن وديعه الهي را ضايع و قدرت انساني را نفي ميخواری را مي

 ر به تسليم نمايد؟تواند وی را وادانشود، كدام قدرت مي

ز آن كه كنند، غافل اها را در بيرون جستجو ميچه بسيارند افرادی كه علت بدبختي

شود! يمشكند، سپس از بيرون تسليم ها در درون است. آدمي از درون ميعلت اكثر بدبختي

 ای عادیهشدند. استخفاف زورمداران مسئلاگر قوم فرعون فاسق نبودند هرگز تسليم او نمي

ی طلبي بر گروه ديگر است. كسي را يارااست و تازگي ندارد؛ گروهي در مقام سلطه

خيزد. اين جلوگيری از اين جريان نيست، هر فرعوني را بكشند ديگری به جای او برمي

ت ساز رشد فرعونهاست و آن زمينه، فسق آنان است كه قدردرون مردم است كه زمينه

 نمايند.ها را فراهم ميال رشد فرعونگيرند و مجانساني را ناديده مي

ندای  فسق، نافرماني بهكند چه مادام كه عقل مطرح گردد، فسق مفهومي پيدا نمي

اطني ببشر دارای عقل ظاهری و باطني است، اگر بتواند عقل  فطرت و قاضي وجدان است.

ت. اگر اسخود را به كمال برساند، حكم آن عقل حكم خدا و امر و نهي آن، امر و نهي خد

ي خود كسي بخواهد كه مطيع فرعون نشود، بايد به هيچ فرعوني تسليم نگردد و عقل اله

ز فرمان اای است بين فسق و عقل و اطاعت فرعون، انسان وقتي آلوده نسازد. آری رابطهرا

سان رسد. معنای الهام فجور و تقوی به انكند، فرعون به فرعونيت ميعقل سرپيچي مي

س و ر دو راهي نفسامور بر  اين است كه او همواره در انتخاب «ا ُفُجوَرٰها َو َتْقوٰيٰهاَفَاْلَهَمهٰ »

ضي عقل قرار گرفته است. فجور، دلبستگي به هوای نفس است و تقوی، دلبستگي به قا

 درون.

كند، عجز او از طرد تعلقات نفساني و آنچه انسان را وادار به پذيرش استخفاف مي

اگر انسان از تعلقات  گردد.آنهاست، لذا تطميع و تهديد فرعون در او مؤثر ميدرگذشتن از 

نفساني آزاد گردد، هيچ چيز توان تهديد و تطميع او را ندارد، پس فرعون نه عامل اصلي كه 

گيری رژيمهای استكباری شرق و غرب نيز نتيجه ضعف و بلكه فقدان عامل دوم است. قّوت

ك بايد تقوای خود را دريابد و يقين داند به محض از پای تقوای مردم است. لذا سال

كند. دشمن و شيطان بر هر كسي سلطه ندارد، درآوردن هوای نفس، دشمن را نيز مغلوب مي

ايمان كه توكل آنها بر خدا و اطاعت آنان از عقل الهي است، شيطان را توان تسلط بر اهل 

سلطه شيطان بر . «َعَلي ال ذيَن آَمُنوا َو َعلٰي َربِِّهْم َيَتَوك ُلونَ ِان ُه َلْيَس َلُه ُسْلٰطاٌن »آنها نيست 
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ِان ٰما ُسْلٰطاُنُه َعَلي »كساني است كه توّلای او را داشته باشند و در امور خود او را شريك كنند 

وی شيطان گشوده به ، در اين صورت ما نيز در به ر«ال ذيَن َيَتَول ْوَنُه َو ال ذيَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُكونَ 

 دهيم.او راه نفوذ مي

فرموده:  )ص(آری ريشه همه فسقها در حّب دنياست، چنان كه حضرت رسول اكرم

هدين توان در رديف پارسايان و زارأس و علت كل خطايا حّب دنياست. با حب دنيا نمي

امت تعالي تنها بر اهلش كرمحسوب شد. زهد و تقوی، زينتي است باطني و الهي كه حق

ي عطا تو زينت به اميرالمؤمنين فرمود: يا علي! خداوند متعال برای )ص(فرمايد. پيامبر خدامي

ای بردی هرهذ دنيا بكرده كه برتر از آن زينتي نيست؛ ترا زاهد و پارسا قرار داد، نه تو از لذاي

اه حق رهدت در االل را آمادة مجای برد. چنين زهد و آزادگي، سالك اليو نه دنيا از تو بهره

يچ هی كه در ای مشروع و بدون افراط و تفريط. به طوركند، اما مبارزهو مبارزه با فساد مي

ل و بيند. گرچه ديدن فساد برای اهل محبت، مشكشرايطي خود را بری از مسؤوليت نمي

ه بهي و منتآور است، ولي نبايد اين تألم انسان را از حد اعتدال خارج كرده اقدام اتألم

 تضعيف معنويات گردد.

قلب  جوهر و چكيدة مبارزه در راه حق ارشاد است، نه اين كه اگر صفايي هم در

در  و عدالت ، لذا شرط مهم و اوليه تجّلي محبتافراد باشد در اثر اين مبارزه از بين رود

 وجود سالك است.

 

شده  توقيعات شريفه نيز به آن امرتقيه از دستورات اسالمي است و در يكي از 

ی رات بيشمارمراعات كنند وِاّلا ممكن است خساايمان بايد تقيه را به موقع خود است. اهل 

 از فرايض ايمان وارد شود. بنابراين رعايت تقيهبر جان و مال و عرض، باالخص بر دين و 

 خذه در پيشگاهديني است و عدم مراعات آن، ترك واجب بوده موجب مسؤوليت و مؤا

 پروردگار متعال است.

 ه است:در قرآن مجيد آيات بسياری برای تقيه وجود دارد كه مهمترين آنها سه آي

اٰل َيت ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلكاِفريَن َاْوِلٰياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمنيَن َو َمْن َيْفَعْل ٰذِلَك َفَلْيَس » -اول 

نبايد اهل :  «الِل اْلَمصيرُ َو ُيَحذُِّرُكُم الُل َنْفَسُه َو ِاَلي ةً َتت ُقوا ِمْنُهْم ُتقٰيـ ِمَن الِل في َشْيٍء ِاّلا َانْ 

ايمان در برابر مؤمنين، كفار را ياران و مددكاران و دوستان و سرپرستان خود قرار دهند، و 

و خدا شما را از  ايشان تقيه كندكسي كه چنين كند هيچ ارتباطي با خدا ندارد مگر اين كه از 
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 دارد و بازگشت به سوی اوست.مجازات بر حذر مي

يا  ومتأسفانه برخي از مسلمانان برخالف اين فرمان، گاهي كفار را به دوستي 

ز ی ترسي اكنند، بدون اين كه جاسرپرستي خويش گرفته و از جان و دل از آنان استقبال مي

 ايشان باشد.

س كسي كه پ: «ٌن ِباْلِايٰمانِ ُه ُمْطَمئِ َه َو َقْلبُ ايٰماِنِه ِاّلا َمْن ُاْكرِ  َبْعِد َمْن َكَفَر ِبالِل ِمنْ » -دوم 

ا بار كسي رايمان آوردنش به خدا كافر شود، او را عذاب عظيمي است، مگر اين كه به اجاز 

 ن صورت اوايمان آرام باشد، در ايوادار به اظهار كفر كنند ولي قلب او در عين حال با 

ايمان كند ر ايمان قلبي، به زبان انكاؤول نيست. البته اگر فردی در غير مورد با وجود مس

ت دی كه حجمسّلمًا در درگاه الهي مسؤول است. زيرا برای او اتمام حجت شده اما برای فر

 تمام نشده، شايد تا حدی عذرش موجه باشد.

ه كاندان فرعون مؤمني از خ مرد:  «ايماَنهُ َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم » -سوم 

راين ای برسد. بنابايمان لطمهترسيد كه بر پيكر اسالم و داشت؛ زيرا ميايمانش را پنهان مي

 ترس وتقيه مراتبي دارد.

قيه شتر از تالبته در قرآن مجيد آيات مربوط به امر به معروف و نهي از منكر بسي بي

كر هي از مننز عالوه بر تقيه، توصيه اصلي بر امر به معروف و است و در توقيعات شريفه ني

عي است. در اسالم امر به معروف و نهي از منكر اصل عمومي است و تقيه يك امر فر

روف مر به معاستثنايي، كه فقط در موارد خاص بايد صورت گيرد. در واقع، تقيه از مراتب او

 آمده است. «ِاّلا»رف استثناء و نهي از منكر است و در آيه مذكور نيز با ح

تباط خداوند متعال در آيه اول پس از اين كه تكليف مسلمانان را در زمينه ار

َاْن  ِاّلا»فرمايد: كند، ميخارجي با لحن مؤكد و شديد، اجتناب از دوستي با كفار تعيين مي

ق قيه بطور مطلتاست كه  آن ظاهر ساختن مصدر تقاة بجای تقيه، نماينده. ةً«َتت ُقوا ِمْنُهْم ُتقٰيـ

قيه و ترس تقاة، يعني بلكه مراد از ت «ِاّلا َاْن َتت ُقوا ِمْنُهمْ »فرمود: مطرح نيست وگرنه مي

جا و به  هبای. حضرات ائمه اطهار عليهم السالم كه طرفدار تقيه خاصي، نه هر ترس و تقيه

يه را تنها ي نيز تقاند. علمای اسالمودهمورد بودند، آن را از اين آيه از كلمه تقاه استخراج نم

تناب در موارد خاص به جا آورده از تعميم و سرايتش به همة مراتب و شؤون زندگي اج

 كردند.مي

گذارند كه تقيه يك امر فراگير آری علمای رباني و دانشمندان اسالمي هرگز نمي
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ع استثنايي گردد. شده و فرع به جای اصل نشيند و جريان طبيعي زندگي محكوم يك وض

اصواًل غيرمعقول است كه امور استثنايي رنگ ابدی به خود گيرند و امور ابدی، وضع 

ای پيشوانما، اصول و قوانين اساسي و مسلمات اسالم را تبديل به استثنايي پذيرند! لكن عده

 امور استثنايي كردند.

و در  از منكر استبنابراين اصل اوليه اسالم در اين باب، امر به معروف و نهي 

مورد هبشود كه آن هم در مفهوم صحيح و موارد اضطراری از اصل ثانوی تقيه استفاده مي

 خود، نوعي دعوت و خدمت به اسالم است.

 معروف و كارگيری فن ديگر و تغيير شيوه عملكرد در امر بهدر واقع تقيه الهي، به

مراحل  اسان نظامي معتقدند كه جنگنشيني در جنگ. كارشننهي از منكر است، همانند عقب

ای رحلهنشيني نه فرار از جهاد كه منشيني. چنين عقبای دارد: هجوم، دفاع، عقبگانهسه

 و  ازآن و بلكه خدمت به جهاد است. به اتفاق آرای تمام علمای اسالمي و آيات 

ن دشمن فلگير كردگرد نه گناه و معصيت كبيره، كه غاسورة انفال و ساير نصوص، اين عقب

ای حقيقت دهوتجديد قوا برای ادامه جهاد است. تقيه نيز چنين نقشي دارد، لكن متأسفانه ع

اشتند، پنهان د مترّقي تقيه و مفهوم صحيح آن را مانند ساير علوم و معارف حقه از اكثر مردم

 ل آورند.عمهای نادرست و تصويرهای غيرمنطقي و نامعقول از تقيه به تا بتوانند ارزيابي

و از بار مسؤوليت كردن خالي مآبان و علمای قشری برای شانهمقدس   

دن الهي و فلج نموگيری از انجام وظايف در امور اجتماعي و تعطيل كردن باطن احكام كناره

ها ها و خودكامگيها و خودخواهيگذاشتن سرپوش بر روی سودجويياسالم وامور حياتي 

ائمي و داست، تبديل به امر خويش، تقيه را كه يك امر استثنايي و فرعيهای پرستيو لذت

 اصلي كلي كردند!

ز قيه كه اتالبته چنين تقيه نه موجب ترّقي و پيشرفت اسالم كه سبب تنّزل آن است. 

ودی آن عوامل الهيه برای حفظ استقالل دين است، نبايد مبّدل به عامل اضمحالل و ناب

ان و كر مسلمانت اسالمي بايد همواره ناظر بر امر به معروف و نهي از مناينرو دولگردد؛ از 

فاصله  ا معروفاتبايشان باشد. بسا افرادی كه ظاهرًا امر به معروف كنند ولي آنان را يا تقيه 

ه اظهار زيادی است، نهي از منكر نمايند و خود سراپا مشغول منكراتند! همچنين فردی ك

 ملكرد او از ديدگاه قرآن و اسالم رسيدگي شود.كند بايد به عتقيه مي

ايمان نمايد ولي بعد اعمالي از او فرمايد: كسي كه ادعای مي )ع(حضرت صادق

ايمان خارج است مگر اين كه اظهار تقيه كند، در اين سربزند كه ناقض ادعايش باشد، او از 
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اند تقيه را مواضعي فرمودهصورت بايد رسيدگي شود كه آيا تقيه الزم بوده يا نه؟ بزرگان 

 است، هر كس آن را از جايگاهش زايل كند، مورد مؤاخذه خدا خواهد بود.

ولت دفرمايد: مؤمن در هر حال مجاهد است، در عصر مي )ع(و نيز امام جعفر صادق

ادا ست كه مباكند و مراد از ترس در اين مورد، ترس از گناهان كبيره باطل به تقيه جهاد مي

جت به ای وارد آيد؛ اّما در عصر دولت حق پس از اتمام حبر پيكر اسالم و قرآن صدمه

كند، از مياست كه راه را برای دولت حق بشمشير جهاد ميكند. چنين تقيه مراتبي از جهاد 

ن ي كه چناكنند كجا؟! كسنمايان كذايي معنا ميای كه ظاهربنيان و روحانياين كجا و تقيه

يه نفس، فتوايي دهد بويي از حقايق به مشام دلش نرسيده، و يا بسا كه به علت عدم تزك

 اشد. اّمابيافته و ضايع شده مكتسبات او از حقايق و علوم با آاليشهای دروني او تركيب 

ايرين حقايق و علوم و معارف حقه مخزون در سينه بزرگان، موجب هدايت خود و ارشاد س

ر طريق دناپذير و صبر و استقامت است؛ آنان به توفيق الهي با مجاهدات مداوم و خستگي

 اند.حق بدان مقام واال نايل شده

وقت وقوع مكروه، و در معنا التذاذ است از است از جزع به صبر، حبس نفس

نده شدايد و مشكالت. صبر مقتضي انس به محبوب است. عارف كامل در مشكالت مبتالكن

كالت و دهد. اين است كه عارفان از مشبيند و مراد حق را بر هر مرادی ترجيح ميرا مي

ور جمال نفيض اقدس او استمداد و از نهراسند و جز طريق حق نپويند و همواره از  شدايد

افع دانند كه در حقيقت آن مشكالت و شدايد، دافع و راو استضائه نمايند. آنان مي

 خواهند كه محبوب خويش را بدون حجاب مشاهده نمايند.حجابهايند، لذا مي

های مّكي و مدني های قرآني در اكثر سورهترين توصيهتوصيه بر صبر از درخشنده

از  در معارف الهي توصيه اكيد بر صبر و تفكر قبل از تكّلم شده، چه بسياریاست. 

 انحرافات و معاصي به جهت عدم صبر و عدم تفكر قبل از تكّلم است.

ی صبر، تحمل و شكيبايي است در قبال پيشامدهای ناگوار برای رسيدن به رضا

اش بيش از آن و گستره گيردهای مختلف و ميدانهای بسياری را در بر ميحق.صبر زمينه

 بندد.چيزی است كه در اذهان نقش مي

صبر را انواع و اقسامي است: صبر جسماني و صبر روحاني. صبر جسماني نيز بر 

دو گونه است: صبر فّعال يا صبر در برابر انجام امور مشكله و صبر انفعالي يا صبر در برابر 
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ص شارع مقدس اسالم، صبر های شديد. صبر مورد نظر خاضربات سخت و بيماری

روحاني يا صبر نفساني است كه انسان مشتهيات نفساني خود را به زنجير كشد و مهار آن را 

 های مختلف آن نامهای گوناگون دارد:به دست گيرد. صبر نفساني برحسب جنبه

های تحمل و شكيبايي در برابر مصائب، صبر؛ تحمل و شكيبايي در برابر نگراني

رابر بصدر؛ تحمل و شكيبايي در ميدان جنگ، شجاعت؛ تحمل و شكيبايي در  روزمره، سعة

ت دنيا پنهان داشتن چيزی و سخني و رازی، رازداری؛ و تحمل و شكيبايي در برابر تجمال

ط نفس مند گردد و خويش را گم نكند، ضبكه بر طبق قانون شرع مقدس اسالم از آن بهره

وابسته  وزندگي بسازد و خود را جز به خدا دلبسته  ای ازاست. اگر انسان با اندك بهره

 .ندارد، قناعت نام دارد. و شكيبايي در قبال انصراف از تجمالت دنيا، زهد است

 «الص ْبرُ  َو ُهوَ »ايمان را پرسيدند، فرمود معني  )ص(راوی گويد از حضرت رسول اكرم

ا وجود بزيرا اكثر اعمال عبادی و استقامت در راه بندگي جز به صبر نتواند بود. صبر 

 های مختلف، دارای ماهيت واحدی است.جلوات گوناگون آن در زمينه

 آسا همراه است، طوفانهای سهمگينزندگي مردان بزرگ همواره با حوادث كوه

 بشكافند كشتي عقل سينه مشكالت را خواهند كه مانع پيشرفت آنان گردند، لكن آنان بامي

رويي با و با بينش الهي با آنها مبارزه كنند. سالك طريق حق بايد بداند كه بدون روب

د ب و تابنمشكالت و طي مراحل آن به مرام خود نرسد؛ آنان كه از كوچكترين ناراحتي در ت

ل در مقاب ش يافته وحقيقي نايل نيايند. افرادی نيرومندند كه در مهد رنج پرور به سعادت

 وتواند از تحصيل مشكالت و مصائب مقاومند و هيچ مشكل و مرض و فقر و رنجي نمي

 طي راهشان جلوگيری كند.

اند، اند كه مراحل دشوار صبر را طي نمودهكساني به پيروزی نهايي رسيده

ها را چون شربت خوشگوار های روزگار را چون شراب گوارا نوشيده و شكنجهتلخي

اند، به دامهای اند. مسافتهای طوالني را با پای برهنه از روی خار مغيالن درنورديدهسركشيده

ای اند، به سر و صدمهلك گسترده بر سر راهشان اعتنايي نكرده و با شهامت از آن درگذشته

ر ای استوااند؛ بدون كوچكترين سستي با گامهسگان راه كه آرام دل برگيرند، توجهي نكرده

ار ز چنان آثاند. آری صبر الهي ارفته و با زره تصميم و اراده و سالح صبر مسّلح شدهپيش 

 پذير نيست.متعالي برخوردار است كه هيچ موفقيتي بدون آن امكان

اند، از يك نسيم سرد پژمرده و اما افرادی كه در مهد نعمت و آسايش پرورش يافته

قدرت و شجاعت خود را به سهمي  )ع(ليشوند. حضرت عبا يك باد شديد از جا كنده مي
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فرمايد: درختان صحرايي كه با طوفانهای شديد و زير آفتاب معلول رنج و مشقت دانسته مي

اند. سوزان رشد يافته، قويترند از درختاني كه در لب جويبار با مراقبت باغبان پرورش يافته

ها با مصائب و ناگواریاند، لكن درختان صحرايي زيرا درختان لب جويبار نازپرورده

 اند.اند، آنان فرزندان مصائبرشدكرده

تواند عقل مشكالت و مصائب، مشّوق انسان به سوی سعادتند و او در پرتو آنها مي

و يقين  به جرأتانداخته و نقشه ابتكار عمل و موفقيت را به دست گيرد. خود را به كار 

ت برای مصائب و مشكال مصائب و مشقاتند. ها فرزندانها و كاميابيتوان گفت كه موفقيت

برو كستها روتر از عسل. آدمي تا با شناتوانان زهر كشنده است و برای روحهای توانا شيرين

 يرد.گتواند فرا نشود، نيروها و استعدادهای خفته اش بيدار نشده راه غلبه و پيروزی را نمي

ت را چون ُدرِد صاف اند تا انسان درد و مشقعاشقان مجد و عظمت دريافته

اهد سرنكشد و تمايالت نفساني را سركوب نكند، هيچ آرزوی الهي به مقام تحّقق نخو

لهای گهای سرسبز و كساني كه رسيدن به هدف اصلي را در عبور از ميان باغستانرسيد. 

ن اگوار جاانسان بدون صبر از پيشامدهای نامطلوب و ن خبرانند.پندارند از بيرنگارنگ مي

شيد برد. گرچه برای اهل تقوی وعدة نعمت است ولي حصول آن آسان نيست، خوردر نميب

 .ها از افق سرنزندفتح و ظفر جز به دنبال شب تاريك و هولناك و آكنده از سختي

ا بخدای تبارك و تعالي برای كساني كه در راه تبليغ دين و دعوت به اسالم 

ذيَن َايَُّها ال  ٰيا»فرمايد: ستن از صبر و نماز ميشوند، توصيه به ياری جمشكالتي مواجه مي

شكالت ابالغ حقايق، مر بر شدايد و صب. «ينَ ِان  الَل َمَع الصّٰاِبر آَمُنوا اْسَتعيُنوا ِبالص ْبِر َو الص لوٰ 

ر موجب رضای حق است. تبليغ حقايق و ارشاد و هدايت از شؤون جماليه خداست كه د

د تا تام دارد. آنان صبر خود را به منتها درجه عظمت رسانيدن اهل بيت طهارت ظهور

گان صاحب آن كماالت شدند، به طوری كه رضا و غضبشان، رضا و غضب خدا شد. لذا بزر

و غضب  اند كه شما هم خويشتن را به واسطه صبر به مقامي رسانيد كه رضاتوصيه فرموده

د، رضا از هوی و مطّهر از هوس نباش شما، رضا و غضب خدا باشد. البته اگر كسي معصوم

 و غضب او الهي نخواهد شد.

كند، دارای يك حقيقت مهم است و اسالم برای صبری كه قرآن مجيد توصيه مي

رفتارهای قراردادی كه ريشه در معنويات ندارند، حسابي باز نكرده است، به عبارتي صبر بر 

مورد پسند خداست كه انسان چهار قسم است: واجب، حرام، مستحب و مكروه. صبری 
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قادر بر دفع پيشامد ناگوار نباشد واّلا مأمور بر صبر كردن نيست. گاهي اعمال غيرالهي و 

های وارده بر اوست؛ گاه فشارهای ها و سختينسنجيده خود انسان سبب تنگناها و ناگواری

رت گيرد. گونه موارد بايد دفاع مشروع صووارده نتيجه عملكرد سايرين است، در اين

پردازد كه در بالد كفر و خداوند متعال در قرآن مجيد با شدت به سرزنش افرادی مي

های فاسد تحت سلطه زورگويان به سر برده و خود را تباه سرزمينهای شرك و جامعه

توانند به بالد اسالمي و جوامع آزاد و خالي از فساد هجرت نمايند، در صورتي كه ميمي

 كنند.

 شدايد و مصائب برای امتحان بشر است. اين سنت قطعي اوست كه برخي مواقع

ا كه رًا آنان كند چه با فشار يا راحتي، چه با معصيت يا با كرامت، مخصوصبشر را امتحان مي

ست كه لهي اين اايمان قرار دارند. از جمله دعاهای غيرمقبول در درگاه ادر درجه باالتری از 

ان كن و كن، مگر اين كه دعا كند كه خدايا امتحان مرا آسكسي گويد الهي مرا امتحان م

 توفيق ده از عهده آن برآيم.

ّراء سالك بايد بداند كه صبر درعطّيت مهمتر است از صبر در بلّيت؛ صبر در س

ّراء قدرت و سزيرا كه در  «رّٰاءِ َال ذيَن ُيْنِفُقوَن ِفي الس رّٰاِء َو الض  »مهمتر است از صبر در ضّراء 

 توانايي بر بعضي امور دارد لكن در ضّراء فاقد چنان توانايي است.

ها يدر هر سه حالت فوق، شخص مؤمن نبايد از حّد تعادل خارج گردد، زيرا سخت

شود  غم طوری و تنگناها نيز مانند تكاليف مااليطاق نبوده و با صبر قابل تحمل است. مبادا

ه مانع كدارد. چه، يكي از بزرگترين اموری كه انسان را از انجام وظايف و تكاليف باز

ر دل گردد، غمهای وارده بپيشرفت سالك طريق حق، بلكه سبب تنّزل و حتي سقوط او مي

 شوند.است. اكثر مردم در مقام گرفتاری به هموم و غموم از خدا رويگردان مي

و  وظايف اماّما هّم و غمي كه انسان را از حد اعتدال خارج نكند و او را برای انج

آيد. مي تر نمايد، چنين هّم و غمي در رديف طاعات و عبادات بزرگ به شمارتكاليف راغب

و  ی بركندهای را در مقام صبر و شكيبايي ديد كه روی دل از ماسووقتي خداوند متعال بنده

مام فرمايد، آنگاه تمتوجه به او نموده، خدايي كه بر همه چيز قادر است به او عنايتي مي

گردد. ياو سهل م ترين كارها برمشكالت بر او آسان، دورترين راهها بر او نزديك و سخت

ني و در همه اين احوال، خصوصًا در مقام نتيجه اعمال و امتحان الهي، با فيض رحما

نايت عشود كه كالم آنان باران لطف و راهنمايي عارف صاحبدل تحمل آن شدايد آسان مي

 حق است.
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 بر تحمل شدايد، اّما تحمل كدام آالم و شدايد، رحماني ياگرچه امر است 

 ي هستند.غيررحماني؟! امروزه افراد بسياری مبتال به آالم و شدايد رحماني و غيررحمان

؛ اعي باشدمنظوراز تحمل شدايد، مسّلمًا شدايد رحماني است كه موجب انتباه فردی و اجتم

ر راه و معارف حقه باشد؛ شدايدی كه د شدايدی كه در راه خدا و تحصيل حقايق و علوم

دهد و ائه ميارشاد مردم باشد. چنين آالم و شدايدی معلمي باطني است كه تعليمات عاليه ار

 گردد.استقبال از آن در رديف عبادات عظيم محسوب مي

است.  اند كه معلول انحراف خود آنانبرخي افراد به آالم و شدايدی مبتال گشته

افزايد يمل انحراف به وجود آيد، بر مراتب صفات غيرالهي و منفي انسان دردی كه به دلي

 تد.وتحمل آن مقبول پيشگاه حق نيست، اّما اگر موجب انتباه گردد بساكه مقبول اف

هنگام  به هر حال پاكسازی صفوف بيداردالن از بيماردالن، در بوته آزمايش و به

دا شود، دازند تا زر ناب از ديگر فلزات جگنزول باليا است. همچنان كه شمش طال را مي

ن را هاو مشقات، مصائب و پيشامدهای ناگوار نيز در حكم كورة حّداد است، انساسختي

م ي از آالگدازد تا شايستگان از ناشايستگان جدا شوند، اين است كه زندگي اهل حق خالمي

 و شدايد نيست.

اْصِبْر فَ »وصياء تأكيد شده است صبر و شكيبايي بيش از همه بر حضرات انبياء و ا

 )ص(ول اكرمه حضرت رسباين آيه شريفه خطاب . «ِلُحْكِم َربَِّك َو اٰل َتُكْن َكٰصاِحِب اْلُحوتِ 

ن است، اضافه شدن كاف خطاب به كلمه رب، پروردگار تو، دليل است بر كمال قرب آ

، ند در حق كسيبزرگوار در پيشگاه الهي؛ اعالترين درجه عشق و محبت است كه خداو

ردان مم و اراده بر مراتب قدرت تصمي «َربِّكَ »پروردگار تو فرمايد. اين آيه شريفه، مخصوصًا 

 افزايد.الهي برای اجرای حكم او مي

ايمان، آالم و شدايد بشر را در هر عصری گاه مالحده و برخي افراد بيگانه و سست

شان حق بود، اگر آنان راستگو و عقيدهكنند كه دستاويز حمله به اهل حق و خداپرستان مي

گشتند. پاسخ الهّيون به شبهات آنان اين است كه آالم و شدايد به اين شدايد و آالم مبتال نمي

از ضروريات زندگي و موجب حصول بقاء و سرمايه ترّقيات ماّدی و معنوی است. شهوات 

كن نتايج مأخوذه بر خالف و لذات به ظاهر گوارا و شدايد و آالم، تلخ و ناگوار است، ل

ظاهر آنهاست. پيروی از شهوات و لذات دنيوی موجب بدبختي و انحطاط است، ولي صبر 

در برابر آالم و شدايد معنوی، سبب كاميابي است. آری طبع انساني چنين است كه بقاء و 
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 شود.سعادتش در سايه آالم و مشقات تأمين مي

 هر كدام كنند، اين پيشامدهااه استقبال ميطالبين حق از هر درد و المي در اين ر

داری دارد و دامنهدهند. آالم و شدايد الهي آثار معنوی عميق آينده درخشاني را بشارت مي

ان مدام شود. اگر انسكه اگر از شدت آن كاسته شود، رشته حيات معنوی انسان گسيخته مي

آيد برنمي نكند، در صدد عالج آناز بيماری جهل و ناداني خود احساس درد و رنج و تأّثر 

ه يد است كتواند ديدة دل را با نور علم و فروغ معرفت روشن سازد. اين آالم و شداو نمي

ق ماالت سواهل حق و طالبين را به كسب علم و مبارزه با جهل واداشته، آنان را به سوی ك

نمايد. يالت رهبری مدهد. فشار آالم و شدايد وجداني نيز كاروان بشری را به سوی كمامي

ط كند، مربودر واقع تمام فضايل اخالقي و روحي كه انسان را از ساير حيوانات متمايز مي

 به قلب حساس و وجدان زنده و ضمير دردفهم است.

خلقت حضرت احديت دو گونه است: قسم اول از آغاز خلقت كامل بوده محتاج 

 مل را طيست و بايد تدريجًا مراحل تكاطي مراحل تكامل نيست. قسم دوم در ابتدا ناقص ا

حت تكند. انسان از قسم اخير است و بايد در سير مراحل تكامل، تحمل مصائب كند و 

 تعليم مربيان حقيقي واقع گردد.

نسان را فرمايد: ما اخدای تعالي در اشاره به سير تدريجي انسان به سوی كمال مي

خته به شكل ل به شكل نطفه درآورديم و آن را هماز گل مصّفا آفريديم و او را در رحم مادر 

م و بندی مصّور كرديخون و آن را به شكل گوشت جويده، سپس آن را به صورت استخوان

 لقت ديگرخاستخوانها را با كسوت گوشت پوشانديم و به كالبد او روح دميديم و آن را به 

ه امل است كاشاره به انسان كدرآورديم. در اين آيه، مراد از درآوردن او به خلقت ديگر، 

 ن شاهكاررسد كه خداوند متعال در مورد ايتدريجًا مراحل كمالي را طي كرده به جايي مي

َو »فرمايد: ای ديگر ميآيه در. «َفَتباَرَك الُل َاْحَسُن اْلٰخاِلقينَ »فرمايد: خلقت به خود تبريك مي

دت است كه خدا شما به هنگام وال كه اشاره «اٰل َتْعَلُموَن َشْيئًاالُل َاْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُام ٰهاِتُكْم 

 دانستيد.را از شكمهای مادرانتان خارج كرد، در حالي كه چيزی نمي

آری انسان بايد حقايق و علوم الهيه را از راه حواس و قوا اخذ كند و تحت شدايد 

كه بخواهد از نقص درآيد و  و آالم قرار گيرد تا بتواند طي مراحل كمال كند. هر موجودی

به مرتبه نهايي خود گام نهد، بايد از درون و بيرون به او كمك رسد. چنان كه سنگ سياه و 

شود، ارزش در اثر اشعه آفتاب و قوای طبيعت پس از مدتها تبديل به برليان گرانبها ميبي

يم عاليه اركان دين، انسان نيز در طي مراحل كمال نيازمند به ياری دو نيرو است: يكي تعال
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 ديگری تحمل شدايد و آالم.

 ركن دين ارشاد مقامي الهي است كه به هر كس ندهند. تعاليم عاليه بايد از ناحيه

 دی كه ازباشد و ركن دين، در غياب حضرات انبياء و اوصياء، حضرات اولياء هستند. افرا

ر آنان ي از محضه تعاليم دريافتناحيه مردان الهي مأمور به ارشاد ديگرانند، اولي اين است ك

ن، ه اعظم آكرا بدون دخل و تصرف به ديگران برسانند. مربي الهي بايد دارای شرايطي باشد 

دون باشد. ب تواند مردم را ارشاد نمايد ولو واجد تمام علومپاكي نفس اوست و بدون آن نمي

ام ت خود گتبه نهايي كماالتواند به مرگردد و نميمربي حقيقي استعدادهای انساني ضايع مي

نند، لعي نبينهد؛ مانند گياهان و درختان كه اگر در تربيت و پرورش خود باغبان خبير و مطّ 

ز اد است و مانند. البته مراحل ترّقيات نباتات و گياهان محدودر مراحل نقص خود باقي مي

ليم او گيرد و تعاينرو بايد در اين راه تحمل شدايد بسياری صورت  انسان نامحدود، از

 دار باشد تا بتواند تدريجًا اين مراحل را سير كند.اساسي و دامنه

ديگری هم از كه نيروی نيست، مگر اينبنابراين اخذ تعاليم عاليه از اركان دين كافي

كه او ياری كند كه همان قدرت تحمل مشقات و آالم در اين مسير است. كسيدرون به 

نقص باقي  كند ولي تاب تحمل شدايد را ندارد، او درركن دين اخذ ميعاليه را از م تعالي

 خواهد ماند.

ن  اِ »شود  اگر كسي تحت ياری اين دو نيرو قرار نگيرد و نجات نيابد، مقام او چنين

رذيله هلوع و  صفات. «وعًاْلَخْيُر َمنُ س ُه ااْلِاْنٰساَن ُخِلَق َهُلوعًا ِاٰذا َمس ُه الش رُّ َجُزوعًا َو ِاٰذا مَ 

 ن نيروهاجزوع و منوع دربارة هر انساني نيست بلكه درباره افرادی است كه تحت ياری اي

 واقع نشوند.

، اين «نيٰ اُه اْسَتغْ ٰي َاْن رَٰ ِان  اْلِاْنٰساَن َلَيْطغ»فرمايد: اين كه خداوند تبارك و تعالي مي 

های روحي و اخالقي انسان حقايق آسماني نه راجع به انسان كامل كه مربوط به صفات

 ست. برایاناقص و غيرمهذب است، انسانهايي كه روح آنها با روح بهيمي و حيواني آميخته 

 ها بايد از آن دو نيرو ياری و استمداد طلبند.پاك و منّزه شدن از آلودگي

آری موقعي كه انسان مراحل اين مشقات و آالم و تعليمات عاليه را طي نمود، آنگاه 

برد. دارند و او به شخصيت واقعي خود پي ميها از او دست برميحيواني و آلودگيصفات 

در اين مقام نفع و ضرر، زر و زيور، جاه و جالل سياسي و مقامات اجتماعي در او تأثير 

كند، زيرا اين امور جزو احتياجات او نيست. او به مرحلة كمالي خود قدم نهاده و نمي
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رسد كه عارفان از آن تعبير بيند، به مقام ارجمندی ميهمه چيز مي شخصيت خود را باالتر از

ِلَكْياٰل َتأُسوا َعلٰي ٰما ٰفاَتُكْم َو اٰل »ايشان است اند و اين آيه شريفه در حق به آزادگي نموده

بر چيزی كه از شما فوت شد محزون نباشيد و به مقامي كه دريافتيد شاد  «َتْفَرُحوا ِبٰما آتٰيُكمْ 

 خّرم نگرديد؛ خداوند متعال اين دو صفت را عالمت و معيار انسانيت بيان فرموده است.و 

اند، آنان هرگز سعادت از آن افرادی است كه با آالم و شدايد معنوی انس گرفته

آيند.كسي زنند، و در مقام انتحار و قتل نفس برنميمنحرف نشده دست به امور شيطاني نمي

يان ر تمام ادتوان مقابله با شدايد را ندارد و اين عملي است كه دكه دست به انتحار زند، 

 آسماني و قوانين اجتماعي زشت شمرده شده است.

كند، در حقيقت عضوی از پيكر جامعه را كسي كه رشته حيات خود را قطع مي

جامعه  سازد وضررهای بزرگي به خود وقطع كرده و بشريت را از منافع آن عضو محروم مي

 لوگيری ازفرمايد: اگر كسي ديگری را به غيرقصاص و يا جآورد. لذا قرآن مجيد ميميوارد 

ردم ه تمام مكفساد بكشد، گويا تمام مردم را كشته و اگر فردی را احياءكند مانند اين است 

 را احياء كرده است.

و قتل  آيه شريفه فوق را ظاهری است و باطني، چه بسا كسي ظاهرًا مرتكب انتحار

، او در س نشده، ولي اگر رفتارش منتهي به هالكت روحي و قلبي خود و يا ديگری گشتهنف

و ن دو نيرپيشگاه الهي مسؤوليت عظيمي دارد! ممكن است كسي در اثر توجه و استمداد از آ

شمنداني خدمات شاياني كند كه تمام ملل جهان از ابتكار فكری او برخوردار گردند. دان

كردند، چه واكسن آبله اگر قبل از اين اكتشافات خودكشي ميمانند كاشف ميكرب و 

آن  بتالء بهاخسارات هنگفتي به عالم انساني وارد نموده و چه بسيار انسانهايي كه در اثر 

ت كه خدما مردند! و اين هنوز خدمتي ظاهری است به عالم انساني. مردان الهيها ميبيماری

تي كردند چه خسارااند، اگر غفلتي ميهزاران فرد شدهالهيه به جامعه نموده و موجب ارشاد 

فه آوردند؟! اين معاني يكي از جهات مختلف آيه شريعظيم به خود و جامعه وارد مي

 الذكر است.فوق

 ينده اينآبنابراين طالب حقيقي بايد در مقابل آالم و شدايد مقاومت كند، بسا كه 

ْكَرُهوا  َاْن تَ َو َعسيٰ »ه خير و سعادتش بيانجامد امور برای او قابل ديد و درك نباشد، ولي ب

مقبول است كه به محض  آيا اين. «مْ رٌّ َلكُ َشْيئًا َو ُهَو َخْيٌر َلُكْم َو َعسٰي َاْن ُتِحبُّوا َشْيئًا َو ُهَو شَ 

ي وجب تباهبروز پيشامدی آدمي انتحار كند؟ نه انتحار ظاهری بلكه آن انتحار باطني كه م

 ی نيست!د و سايرين گردد، انتحاری كه هرگز قابل مقايسه با انتحار ظاهرقلب و روح خو
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و  اين جهان عرصه پيكار و جهاد با صفات ذميمه است و پيروزی از آن دليران

ب ارشاد شجاعان است. شجاعان جهان آنانند كه با نفسانيات و جهالتها مبارزه كرده موج

دی ست و نوميدرهای اميد به روی انسانها باز اشوند. آنان يقين دارند كه خود و ديگران مي

ق های سهمگين، افها با چهرهها و ناكاميرا با زندگي سازگاری نيست. گرچه گاهي گرفتاری

درخشد و ها مييحيات آدمي را تيره و تار كنند. اّما در پايان امر، برق سعادت از درون تيرگ

 رداند.گبوستان اميد را از آب رحمت سرسبز و خّرم مي

. از جمله كلمات و مفاهيم قرآني، شدت و بأس است كه ظواهر و بواطني دارد

العاده قكلمة شدت در نظر افراد عامي و به معيار فهم و ادراك آنان ظاهرًا مفهومي فو

روني و كننده دارد كه به محض استماع و يا توجه به آن، چه بسا موجب انقالب دناراحت

مه يا اع آن كلاراحتي شديد گردد. اّما در سالكين طريق حق و عارفان كه اهل بصيرتند، استمن

 وهل معنا انمايد. زيرا برای ايجاد سرور باطني ميچنان مفاهيمي، نه ناراحتي كه حتيحصول

ايجاد صاحبدالن شدت، وسيله راحتي و شكست، پل پيروزی است و تا شدت در امور

 به وجود نيايد. نشود، راحتي واقعي

ايمانش ضعيف شخصي كه به شدت فقر مبتالست، اگر اهل تفكر و تعّقل نبوده و 

ر و ترك باشد، سخت ناراحت است. اّما عارف اگر يقين بداند كه در انجام وظايف و اوام

دت شمناهي الهي قصور نكرده و خواست الهي است كه در آتش فقر و فاقه بسوزد، اين 

ا اين موفقيت و نعمت است. پس گرچه اين امر برای هر دو شدت است، اّمبرای او وسيله 

ست، اكجا و آن كجا! عارف بر صفايش افزوده گردد ولي آن كه از معرفت و صفا محروم 

دف هچه بسا تيرگيش فزوني يابد. همچنين پيكار در راه حق برای فرد فاقد معرفت و 

، ار نمودهقانه و به رضای حق اقدام به پيكمتعالي، سبب ناراحتي است. اّما كسي كه مشتا

واحدی  هرچه شدت بيشتر شود، صفای باطني او افزونتر خواهد شد؛ ظاهرًا هر دو به امر

 مشغولند ولي در معنا فرق آن دو بسيار است.

مردان الهي از اين دنيای فاني برای جهان پايدار بهره گيرند و لجام بر اسب سركش 

دانند كه يا و شدايد شاكر شوند و به مقام شكوه نيايند؛ آنان مينفس زنند، در مقابل بال

همواره در معرض امتحانات الهي هستند. البته كساني بدين مهم توفيق يابند كه دلباخته دنيا 

ای والي آگاه باش، نويسد:اينرو حضرت موالی متقيان به يكي از واليان خود مينشوند، از 
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هوی و هوس پيش گذاری و در ادامة نامه، آن بزرگوار زندگي مبادا پي تنّعم روی و پای 

ايشان فروزان است و فرمايد. درود بر مردان الهي كه نور خدا در دل سادة خود را تشريح مي

 كوشند.همواره در سعادت خود و ديگران مي

تر، ّربآری اكثر باليا و شدايد متوجه مردان الهي است؛ در اين بزمگه هر كه مق

 وتعالي بندگان صالح ا و شدايدش بيشتر. سيری در آيات قرآن بيانگر اين است كه حقبالي

ين تحفه دهد و آنان را با اواصل و كامل خود را مدام در معرض شدايد و مصائب قرار مي

  اْلُمْؤِمنَ َتٰعاَهدَ يَ ِان  الَل َتٰعالٰي »فرمايد: مي )ص(نوازد، چنان كه حضرت رسول اكرمالهي مي

مؤمن را به باليا ياد  استي خدا بندهربه  ةِ«ـِمَن اْلَغْيبَ ةِ اْلَباٰلٰيا َكٰما َيَتٰعاَهَد الر ُجُل ِباْلَهِدي ـبِ 

 نمايد.كند، همچنان كه در مسافرت، آدمي اهل و عيالش را به هديه ياد ميمي

حصول نمايند. مردان حق عناصر قابلي هستند كه از باليا و مصائب استفاده تام مي

ياست. معاني و علوم برای آنان علل مختلفي دارد كه از جمله آنها تحمل شدايد و بال

ز پذير نيست. االل بايد يقين بداند كه بدون تحمل بال، حصول مقام باطني امكاناليسالك

ای را دوست دهدا بنيق وقتي خبه تحق «ِان  الَل ِاٰذا َاَحب  َعْبدًا َغط ُه ِاٰذا َغّطاٌ »اند: اينرو فرموده

ی و ايد فراركند غرق كردني. در اين صورت آيا او از آفات و شددارد، او را در بال غرق مي

 گريزان است؟!

نه  حكمت شدايد و باليا و امتحان الهي چيست؟ زيرا مقتضي دوستي، نوازش است

است خدفشار و سختي! امتحان الهي قطعًا نه به جهت مكشوف شدن مجهول و مبهمي برای 

فيت حال كه او عليم و خبير مطلق است، بلكه از معاني آن معلوم گشتن گوهر باطني و كي

تصفيه،  انسان بر خود اوست، مانند معدن يا جواهری نهان در زير خاك كه به استخراج و

 جواهر خالص نمايان گردد.

كه تحصيل عصاره و مغز و باطن هر جسمي محتاج فشار است و بدون آن، چنان

، امتحان و بال و شدايد الهي نيز، ستخراج و ظهور تمام كليات و كيفيت مغز آن محال استا

خاصيت تصفيه و تخليص و تهييج و تحريك دارد؛ كيميايي است كه پست را عالي، ضعيف 

كند. پس حكمت اصلي امتحان و نزول بال، تقويت و تكميل را قوی و خام را پخته مي

روند اينرو مردان الهي همواره با آغوش باز به استقبال باليا مي مراتب معنوی انسان است. از

فرمايد: مي )ع(و كسي به بطون آثار باليا و شدايد آنان آگاه نيست. حضرت اميرالمؤمنين

برم، بلكه كه الهي از فتنه و بال به تو پناه مي ةِ«َالّلُهم  ِاّني َاُعوُذ ِبَك ِمَن اْلِفْتَنـ»هرگز نگوييد 

كننده به تو پناه های گمراهخدايا از فتنه «َالّلُهم  ِاّني َاُعوُذ ِبَك ِمْن ُمِضّلاِت اْلِفَتنِ »يد: بگوي



سفر به کعبه جانان                                                                                      258 

 

 برم؛ كه مبادا موجب كاهش مراتب معنوی گردد.مي

زان و گيری و سنجش هر چيزی ميزان و مقياسي الزم است، اما اين ميبرای اندازه

ره كه آن شيء مؤثر نيست. مثاًل ميزان الحرامقياس در ازدياد و كاهش كيفيت و كميت 

ر رد؛ متر دنماياند، تأثيری در ازدياد يا كاهش آن ندادرجات سردی و گرمي را مي

نجش سگيری ابعاد اجسام در كمّيت و كيفّيت طول آنها مؤثر نيست؛ علم منطق، اندازه

ا امّ ارد. تأثيری ندصورت قياس و استداللها را برعهده دارد، ولي در افزايش قّوت برهان 

نوی امتحان و بالی الهي ميزاني است كه سبب فعليت قوای دروني و افزايش مراتب مع

 گردد.انسان مي

تواند يرسد. اّما انسان غافل چگونه مسالك در استدالل حقايق به مقام بصيرت مي

 نپذيرای شدايد و باليا باشد و تصديق نمايد كه تمام احكام الهي عدل است؟! اي

 مخصوص صاحبان قلب سليم است كه به مقام شامخ تسليم محض در مقابل اوامرتوفيق

 اند.ا كردهاند؛ آنان كه به مقام بصيرت نايل شده و به حكمت و حقيقت راه پيدالهي رسيده

 حكمت حقيقي، علم و عمل و عدل و حلم و مقام نبّوت است. عارفان طريق حق

ت آن يق اشياء و محل استقرار واقعي آنهاست. حكماند: حكمت، پي بردن به حقافرموده

د است كه شيء از حد خود خارج نگردد و حق هرچيزی عطا شود و هر امری به وقت خو

ير است. انجام گيرد. حكيم علي االطالق، ذات اقدس الهي است كه به هر چيزی عليم و قد

در منع حق، در وعيد حق، منظور حق مشهود شود و در حكم حق، عدل حق ملحوظ و 

 لطف حق معلوم گردد.

ه البته هر كسي را آن ايمان و درك و فراست نيست كه در كيفيت شدت، مطالع

 ای كشف ونموده و از آن استقبال كند. اما در سالك طريق حق و عارف الهي فراست به معن

درك حقيقت، يا نظر و تعقل و تفكر هست. حصول اين فراست برای او از چند جهت 

ثبات،  فراستي از جهت مرشد الهي، كه به شرط –فراستي از جهت تزكيه. دوم –ل است: او

 گردد.فراست باطن از سالك بصيری كه قلب او به نور حق منّور است، ظاهر و طالع مي

ای خودبيني در عارفان طريق حق هرگز خودبيني و خودرأيي نيست، زيرا در مرحله

نظر بداند، هرگز در كفر است و عارف واقعي، موّحد حقيقي است. آن كه خود را صاحب

عداد صاحبدالن و اهل معرفت محسوب نگردد. سالك حقيقي در اثر آن فراست و حكمت 

فت است، شدايد را تشخيص داده با استقبال از آن بر ايمان و معرو بصيرت، كه همانا كمال 
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 افزايد.صفای قلبش مي

ناحيه  شوند كه حكمت امور واقعه ازآری غالبًا كساني به خواست الهي تسليم نمي

 بخواهد، دانند. ولي مرد الهي وقتي روی دل به خدا كند و حكمت آن را از خداحق را نمي

 او بنمايد.تعالي تا حدی حكمت آنها را به حق

شق و دانستند، با كمال عسوگند به خدا اگر مؤمنين حكمت شدايد و مصائب را مي

 ها برابرشدند كه لباس بال پوشند و شربت بال نوشند و صدعالقه و سرور معنوی آماده مي

ر آن آفات و عاهات و بليات را تحمل نمايند تا مورد نوازش و نواخت خاص حق قرا

 گيرند.

. «ْب َلُكمْ ُاْدُعوني َاْسَتجِ »فرمايد: نوازد و مي، عاشقان خود را ميآن گل اليزال

نوازد و اندرين آيت عاشقان خود را ميخداوند لطيف و كريم و مهربان، پناه مضطّران، 

 دارد:نواخت خود را به ايشان عرضه مي

 منم. ای عاشقان من، پاسخگوی دعاهای شما به عطا منم. پاسخگوی اميدها به وفا

بت كنم ون غفلت، اجايد مرا بدبخوان ةٍ«َاْسَتِجْب َلُكْم ِباٰل ُمْهَلـةٍ ُاْدُعوني ِباٰل َغْفَلـ»

 شما را بدون مهلت.

به  بخوانيد مرا به قدر طاقت، پاسخ گويم شما را به كشف فاقت. بخوانيد مرا

ده نطاعات موقت، پاسخگويم شما را به مثوبات مؤّبد. من آن خداوندم كه عمل خرد ب

چك پذيرم و عطای بزرگ دهم، عمل خرد بنده را بزرگ دانم، عطای بزرگ خود را كومي

 شمرم.

ای عاصيان اين بوستان ما، اين گلستان ما، اين بارگاه ما جای نوميدی نيست. 

لطف و  ای مفلسان درد زده و پای در گل فرو شده، در هر حال كه باشيد غرقهشكسته، دل

ييد، وجعّزت از ما  ما را خوانيد ما را دانيد، ِگرد دِر رحمت ما بگرديد، عطا يا خسته تير بال،

ز ای كه دمي گرم كشيد، نسيم قرب ما اجمال محفل دوستان حضور ماست. هر درد زده

 نفس او طلبيد. هر جا غمگيني آهي كشيد، خود را در زير آه او تعبيه كنيد.

ا مآواز تقديس خويش ياد پاكي ای مأل اعلٰي هزاران سال عبادت كرديد و به 

ا طاعت اگرچه شم ای گدايان برهنه و بينوانموديد، اّما از نسيم وصال ما آگاهي نداريد. اّما 

ل زاران ساهفرشتگان و كّروبيان نداريد، اّما سوز عشق داريد، ما آن سوز عشق شما را به 

 عبادت فرشتگان ندهيم.

دل عاشقانت در آرزوی وصالت واله و الهي در دل دوستانت نور عنايت پيداست. 
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 شيداست.

ت الهي آنچه دادی نشان است و آئين فرداست. آنچه يافتيم پيغام است و خلع

 وصال برجاست.

الهي نشانت موجب بيقراری دل و غارت جان است، ندانيم كه هنگام وصول 

 خلعت وصال، حال جان و دل چون است.
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