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  دیباچه
خود بر کاغذ نهادمی، جز  کار بر مرادِِ من بودی و قلم بر مراد اگر«

ها ننوشتمی، اما تو صاحب مصیبت نیستی و مرا از آن غیرت آید که  نامه تعزیت
ای بایستی تا  زده مصیبت ،زدگان نگاه کند از راه تماشا هرکسی در احوال مصیبت
ان، جز این است و دوسته کنم که خواست  ولی چ1؛»اندوه خود با او بگفتمی

ام، که جز نام چیزی  چه من خواسته شود نه آن اند، می چه آنان خواسته آنهمیشه 
م را بر کسی ا که خواسته ای داشته باشد، تا چه رسد به این نمانده است تا خواسته

ند، باشد که دلی را بجنبا. این نوشته نیز اجابت یکی از دوستان است. تحمیل کنم
  .را ز دو عالم بس است که ما

ی بر آداب حاین مجموعه که اولین بخش آن اینک روبروی شماست، شر
  و سلوک و منازل سفر الی اهللا است که بر اساس آیات قرآن و اخبار پیامبر 

  .نگاشته شده است  وی کخاندان پا
یقی نخست نکاتی دربارۀ علم و اقسام آن و برخی از آداب فراگیری علوم حق

گاه به چند منزل از منازل سلوک پرداخته و آیات و  یادآوری شده است، آن
ترین  در مجلّدات بعدی، دنبالۀ منازل سلوک و نیز مهم. ایم روایاتی را بازگو کرده

  .ابزار وصول تقدیم خواهد شد
  . از خداوند منان، آمرزش و پاکی از غیر او را خواستارم

                                                           
  75ص لغریب،شکوی ا  عین القضاۀ همدانی،ـ1
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  گفتار پیش
  
 ذکـر ایشان کـردنـم آیـیـن و بس  کسنـیـم مـردان ره را هیچ گر

 ام خوش دلم این قصه از جان گفته  امگر نیم زیشان، از ایشان گفته
 او، شناخت ذات اقدس ۀ ویژ تنها کمالکهترین کمال آدمی، بل بزرگ

کرانه   اوست که سبب غرق شدن در دریای بیاله و اسماء و صفات
 نیز رساندن انسان  ترین هدف از بعثت انبیاء  و مهمباشد میت عبودیّ

که محتوای  چنان. به همین شناخت و در نتیجه همین عبودیت است
 ها و پیام سراسر آسمانی آنان همین بوده و هست، و دیگر رهنمون

ملی آنان برای رسیدن به  علمی و ع  وهای درونی و بیرونی هدایت
های  پیش از پرداختن به یادآوری برخی از راه. همین مقصود بوده است

عملی وصول به این معرفت برای کسانی که قصد سفر به کعبه دل 
چه گفته شد، چند  عارفان، به منظور دیدن رخ یار دارند، در شرح آن

  .طور مختصر بیان خواهم نمود نکته را به
  

   انسانالترین کمـ بزرگ
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 زیرا به یک بیان، ، علم و معرفت، بزرگترین کمال آدمی استـ1
و «: به فرمودۀ حضرت دوست. هدف از آفرینش او همین معرفت است

  1.»عبدونیَ لِالّإنس  و االِ الجنّما خلقتُ
آدمی را بهر . ، یعنی لیعرفون»لیعبدون«به گفتۀ برخی از مفسران، 

، اگر هدف از آفرینش، عبادت باشد از این گذشته. معرفت آفریده است
زیرا بی . عبادت نیز غیر از معرفت باشد، باز هم معرفت اصل است و

. علم و معرفت، عبادت انجام نپذیرد، تا چه رسد به عبادت شایستۀ خدا
توان حقیقتاً عبادت نامید که انسان را  بدین خاطر که اوالًً، عبادتی را می

به هجرتش  ت اوست، بیرون ساخته واز خانۀ خود که هستی و انانیّ
 آن است که نخست »عبد«وادارد و از فرعون نفسش عبد سازد و نشان 

 گاه در برابر او زانو زند و تسلیم باشد و موالی خویش را شناسد، آن
چنین عبادتی، جز از . گوید؛ نه اعتراض کند و نه پرسش »شمچَ«

ورزند،  تقامت میحتی کسانی که در عمل نیز اس. صاحب معرفت نشاید
  .اهل معرفتند

  گـوهـر معرفت آمـوز کـه با خـــود ببری
  که نصیب دگران است نصاب زر و سیم
  ادام سخت است مگر یار شود لطف خد
  ور نه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم

  
تا کسی عبد . ، هر عبادتی را عبدی باید و عابد و معبودیثانیاً و

 در »ورد« اگرچه لب و زبانش به بودن خویش را نیابد، عبادت نکند
                                                            

  56 الذاریات، ـ1
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عابد آن نیست که . بسیار که زیرک باشد و فهیم، معامله کند. جنبد
او زاهد است نه عابد و . کنجی گزیند و دست و لب و زبان جنباند

  .مقصد آفرینش عبادت است نه زهد

  اش نداشت گونه زاهد تاب تحمّل رُخ پری
  کنجی گرفت و یاد خدا را بهانه ساخت

  

جا که بنده   و از آن آن است که بنده بودن خویش را دریابدعابد
جز بودن با فقر، ذلت و مسکنت همراه بلکه یگانه است، دریافت آن 

  .با معرفت راست نیاید
  جاست تر ز مو این هزار نکته باریک

  نه هر که سر بتراشد قلندری داند
  

 و نیز تا کسی معبود خویش را نشناسد، چگونه ممکن است عبادت
 نه لب و زبان جنباندن و نیز باید بداند که ،هم عبادت واقعی کند، آن

شناخت آن معبود که خواسته و . کند چرا و به چه منظور عبادت می
کنند و بندگی، آغاز   دانسته و نادانسته، همه او را ستایش می،ناخواسته

  به همین منظور از سویمعرفت است و انبیاء و  علم  و میانه و پایان
  .اند خدا به سوی خلق روان گشته
که عبادت  کند، کیست و آن که عبادت می و نیز تا عابد نداند که آن

ن عابد و معبود را که یگانگی است، ایمشود کیست، یعنی تا رابطۀ  می
نشناسد؛ نداند که دوگانگی ساخته چشم احول است، عبادت نکرده 

اید گفت و به یاد به همین خاطر است که هر روز چندین بار ب. است
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  1».دُقعُأ و قومُأته قوّ ول اهللا وبحَ«: آورد که
زیرا که . از این گذشته، کمال ویژۀ آدمی، جز علم و معرفت نیست

در کماالت  .هاست دیگران همانند، بل کمتر از آن در کماالت دیگر با
ها کمتر  ها همانندی دارد و یا از آن تر از آن مادی، با حیوانات و پایین

ملکوتیان شباهت  در بسیاری از کمالت معنوی و روحانی با ست؛ وا
چه سبب تفاوت و امتیاز آدمی از غیر شده است، علم  آن. دارد نه امتیاز

گر نیز  و معرفت اوست و همین سبب شد که مالئک معترض یا پرسش
ند و با دل و جان بر سجده شتاز اعتراض یا پرسش خویش پشیمان گ

ند و همۀ عالم هوشیار، به احاطه و سلطنت وی دربر آدم سر فرود آو
  .تن دهند و بر این سر و تن دادن خشنود باشند

 است که عالم را به تسلیم 2»هاسماء کلّ االَ آدمَعلّمَ و«فزای  نسیم جان
که از پذیرش  معلوم گشت که آنان و سجده بر او واداشت و

ه آنان از شناختن چ. روائی او سرباز زدند، جاهالنه چنین کردند فرمان
 تا چه رسد به شناختن آدم و جایگاه بس بلند و ،خود ناتوان بودند

همین علم و معرفت به عنوان نشان ویژۀ انسان، سبب شده . مانند او بی
  .است که او در مقامی جای گیرد که دیگران در آن راه نداشته باشند

  بگوبا یار آشنا سخن آشنا ما محرمان خلوت انـسیم غـم مخـور
 رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو  پرور است قصۀ ارباب معرفتجان

 زیرا حقیقت آدمی، امری غیر ، علم و معرفت، تنها کمال اوستـ2
                                                            

  118، 85بحار االنوار،  ـ1
  31، ه بقرـ2
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های مادی و کماالتی مانند آن،  تبه همین خاطر مادّه و لذّ. مادی است
قای کننده نیازهای اساسی جان و روح او نیست، بلکه تنها ابزار ب تأمین

کمال . بدن او برای رسیدن روح و جان او به کمال ویژۀ خود است
 جهانی  و آن همانند خود او چیزی غیر مادّی و تنها کمال او،ویژۀ انسان

است و آن چیزی جز علم و معرفت به حقایق هستی و وصول به 
چه نیک . که جلوۀ این جهانی آن معرفت است، نیست کماالت معنوی

  :اند که گفته
 ای مابقی خود استخوان و ریشه  ایبرادر تو همان اندیشهای 

 ور بود خاری تو هیمـه گلخنی  ات گل، گلشنیگر بود اندیشه
  

  هدف پیامبران
ها در این جهان، وصول  و مغز پیام آن  ء ترین هدف انبیا  مهمـ3

  :ها این است که آخرین پیام آن نخستین و. به علم و معرفت است
   1.»اغوتوا الطّنبُدوا اهللا و اجتَن اعبُأ«

پذیر  ، جز با معرفت امکان»غیر او«عبادت ذات اقدس اله و پرهیز از 
تا اهللا شناخته نشود و از غیر متمایز نگردد، پرستش و ستایش او . نیست

که تا طاغوت  زیرا پرستش مجهول، ناشدنی است؛ چنان. انجام نپذیرد
چگونه ممکن است از مجهول . نشودشناخته نشود، پرهیز از او انجام 

  پرهیز نمود؟
 که خود عصاره و خالصۀ هستی  خاتم پیامبران حضرت محمّد

                                                            
  36 نحل، ـ1



  22نامان  کوی نیک

های پیش از خود و شامل همۀ  است و پیام او نیز عصارۀ همۀ پیام
 آخرین آن  که در اولین سخن خود،حقیقت قابل دسترسی بشر است

   2ـ1».واحفلِالّ اهللا تُإ الهَ قولوا ال«: فرمودت، سه هم
انجامد؟ این چه تندبادی  این چه گفتن است که به رستگاری می
زداید، تا اهللا چنان متجّلی  است که هر خاک و خاشاکی را از هستی می

 گوید؟ این چه آتشی است 3»هو الّإله إال «شود که گر کسی باشد، تنها 
سازد و این چه تندری است، که  که از این سنگ و خاک، زر و سیم می

 زیرا ؟آشوبد، تا آدمی همه را پس زند زده، دل را بر می قل را شگفتع
 گر فهم و معرفت نباشد، آدمی نیست تا االّ ؛که اوست خدای عالمیان
  .اهللا گوید و رستگار شود

 نواعِأم بِهِخالقِ لیإرّبون قَتَ یَ الناسَذا رأیتَإ! یا علی:  فرمود همو
بینی مردم  گاه که می  آن!ای علی 4؛مهُقْسبِ، تَلِق العَنواعِألیه بإ بْقرَّتَ ،رّالبِ

ورزی به او تقّرب  جویند، تو با خرد با کارهای نیک به خدا تقرّب می
  .جو، که از آنان پیشی خواهی گرفت

که در مسابقه، از دیگران پیشی  اند و آنان که اهل مسابقه آنان
 پیشه بل، جویند، اهل عقل و فهم و معرفتند؛ هم اینانند که تقوی می

 :فرمود) که درود خدا بر او و خاندانش باد(که همو  معدن تقوایند، چنان

                                                            
 ، آمد»نقل از« هرجا عبارت. ادیث است اح)CD(لوح فشرده روایات برگرفته از ـ برخی از 1

  . بدین معناست که از منبع یاد شده گرفته شده است
  64، ص1المطلب، ج   منتهی؛56، ص1 المناقب، ج؛559، ص5مجمع البیان، ج:  نقل ازـ2
  19 محمد، ـ3
  29، 5؛ المحجّۀ البیضاء، 466مفاتیح الغیب،  ـ4
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هر چیزی معدن و  1؛ العارفینقوی قلوبُ التّعدنُ و مَعدنٌ مَیءٍ شَلّلکُ
. های اهل معرفت است ای دارد، معدن و سرچشمۀ تقوی، دل سرچشمه

و معرفت است، که به خدا ایمان دارند و ایمان آنان همراه با علم  آنان
اعتنایند، بل هدفی جز تقرّب به او  نه تنها اهل تقوایند و به غیر او بی

یا غایۀ آمال «ها  آخرین آرزوی آنان خداست و حال و قال آن. ندارند
  . است2»العارفین

 ؛ أال الخیرَرٌدبّ فیها تَ لیسَۀٍرائَ فی قَأال الخیرَ : فرمودندامام صادق 
که در آن دقت و ) قرآن (هشدار که قرائت 3؛رکّ فیها تف لیسَفی عبادۀٍ

 عبادتی که در آن فهم و !اندیشه نباشد، در آن خیری نیست؛ هشدار
  .تفکر نباشد، خیری ندارد

اگر هدف از آفرینش، عبادت است، مقصود عبادتی است که از 
روی فهم و فکر و معرفت باشد وگر نیک اندیشه کنیم، معلوم شود که 

  .یابی به معرفت بیشتر است دست دت نیزهدف از همین عبا
  

  اقسام علم و معرفت
علم و معرفت اقسام و مراتبی دارد که شرح کامل آن در این مقال 

رو به مناسبت موضوع مورد بحث تنها به برخی از  گنجد، از این نمی
  :کنم اقسام آن اشاره می

  
                                                            

  256مشکاۀ االنوار فی غرر االخبار،  ـ1
  847باح المتهجّد، مص ـ2
  49، 2؛ بحار االنوار، 36، ص1اصول کافی ج:  نقل ازـ3
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  علوم رسمی و حقیقی
 دیدن و گفتن به دست علمی که انسان با بسیار خواندن و شنیدن و

های   الزمی که از راه های الزم یا غیر آورد، یعنی مجموعۀ دانستنی می
  .»داند می«گردد و در نتیجه  یاد شده در ذهن او انباشته می

های آن، از سوی خدا بر دل آدمی   علمی که با آماده ساختن زمینهـ2
یرد نه در گ  جای می»دل« است که در »نوری«این علم . گردد نازل می

 نه ،شفاف ساختن آئینه دل این علم نه با خواندن و گفتن، بل با. ذهن
شود و در خانۀ   او وارد می»بندۀ« از معلم بشری، بل از سوی خدا بر

  .»یابد می« گزیند و در نتیجه دل او منزل می
آن یکی، دانستنی است و این یافتنی؛ آن شنیدنی است و این 

دوش و این رمزی است در گوش؛ آن آب چشیدنی؛ آن وزری است بر 
و نان است و این دل و جان؛ آن گفتن است و این رفتن؛ آن بار است 
و این نار؛ آن مشق است و این عشق؛ آن کسب و تجارت است و این 
ایثار و سخاوت؛ آن ماندن است و این بودن؛ آن برای خود است و این 

 بالیدن است و این برای جود؛ آن دوای تن است و این نوای دل؛ آن
ن غفلت است و این آنالیدن؛ آن حرص و آز است و این سوز و گداز؛ 

این رحمت رحمن؛ آن آرزوی دور   است و1ذکرت؛ آن دعوت شیطان
 آن آرایش عقل مغلوب 2؛» علی نورٌنورٌ«روشنائی نور، بلکه  است و این

است و این آرامش دل محبوب؛ آن تشویش است و این تسلیم؛ آن 
                                                            

حجاب،  در  با شیطان که خود پوشیده است و،جا که چنین علمی حجاب است  از آنـ1
  .تناسب دارد

  35 نور، ـ2
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 شیطانی است و این نَفَس رحمانی و باالخره آن هیچ است و این نفس
خیال است و این از حقیقت ماالمال؛ آن  همه چیز؛ آن خواب و

  2.»صباح فیها مِمشکوۀٍکَ« است و این 1»عض بَوقَها فَ بعضُماتٌظلُ«
اینک ای رسته ز بندگی اغیار و جویانی آزادی، ای مایل به پرواز از 

صورت احسن تقویم، ای در  ت یکی دو نفس، ای درا قفس، ای سرمایه
  !ای به هوش باش که چه گزیده! سیرت جلوۀ علیم و ای دوست

 که علم عشق در دفتر نباشد  درس ماییبشوی اوراق اگر هم
  : فرمودند) پایان بر او باد که درود بی(ولّی خدا 

دانش به  3؛ فی القلبفُقذَ یُ نورٌما العلمُنّإ، وایۀِ الرّۀِثرَ بکَ العلمُلیسَ
  .روایت بسیار نیست بلکه نوری است که در دل افتد

علم  4؛ولیائهألوب  اهللا فی قُهُفُقذِ یَ و ضیاءٌ نورٌالعلمُ :که فرمودند چنان
  .اندازد نور و روشنایی است که خدا در دل دوستانش می

ه اهللا فی فُقذِ یَنورٌ هو ما العلمُنّإم علُّ التّثرۀِکَ بِ العلمُلیسَ :و نیز فرمودند
 علم بسیار خواندن و آموختن نیست، علم 5؛ههدیَن یَأ ریدُن یُ مَقلبِ

  .اندازد نوری است که خدا در دل کسی که بخواهد راه به او بنماید، می

                                                            
  40 همان، ـ1
  35 همان، ـ2
      167 المرید، ص ؛ منیۀ581جامع األسرار و منبع االنوار، ص: نقل ازـ 3
  45، ص5ی، المحجّۀ البیضاء، جن فیض کاشاـ4
   همانـ5
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  نورٌالعلمُ:  فرمودند)که درود بی پایان خدا بر او باد( حبیب خدا 
علم نوری است که خدا در دل هر  1؛ادهب من عِشاءُن یَ مَلبِه اهللا فی قَلُجعَیَ
  .دهد  که بخواهد، قرار می»ای  بنده«

 علمی که از نوع اول است، نه فقط در کسی طلب ،که حاصل آن
بخشد، بلکه مانع  به کسی حرکت نمیتنها کند و نه  حق ایجاد نمی

 ؛»کبر األ هو الحجابُالعلمُ« اند که  گفتهرو   از این،طلب و حرکت است
علمی که حجاب است، . ین حجاب میان حق و خلق، علم استبزرگتر

آن نور است، چراغ راه است؛ عنایتی است از . نوع اول است نه دوم
نه فقط حجاب . نماید ب میاجانب حضرت دوست که خرق حج

کند و در این سرّی است که بر   بلکه از بنده کشف حجاب می،نیست
است، بخشش خدا به من این علم ویژۀ اولیاء . اهلش پوشیده نیست

  .یشاء است
  :  فرمودند)که درود بی پایان خدا و خلق بر او باد(حبیب خدا 

 علی ابن آدم  اهللا عزّ و جلّۀُجّ حُلکَفَذسان  علی اللّعلمٌ:  علمانالعلمُ
علمی که بر . علم بر دو نوع است 2؛افع النّذلک العلمُ فَفی القلبِعلم ٌو 

 عزیز و جلیل بر آدمیان است و زبان جاری است، آن حجت خدای
  . علمی که در قلب جاری است، همان است علم سودمند

سود  اگر علم سودمند نباشد چه خواهد بود؟ یا زیانمند است یا بی
من ؤکدام خردمند است که زیان خویش را بجوید و کدام م. و زیان

 غوِن اللّعَ«  مگر نه این است که مومنان.است که از بیهوده نپرهیزد
                                                            

     243، ص1تأویل الدعائم، ج:  نقل ازـ1
  125، ص1 فیض کاشانی، همان، جـ2
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   از بیهوده گریزانند؟1،»ضونعرِمُ
زنهار که تنها سرمایه خویش یعنی عمر خویش را در جهل و غفلت 

  .گذرانیم که به حسرت ابدی گرفتار آییم
  حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه
  هر که را نیست ادب، الیق صحبت نبود

  
   رسمیموهای عل ویژگی

و عالم قدرتمند ر یناز ا ،علم از هر نوعی که باشد، قدرت است
رو  ، از اینرا داردآنان  عالم توانایی نفوذ در دیگران و سلطه بر .است

  .پیامدهای قدرت را به همراه دارد
  
  ـ فخر فروشی1

اگر علم در دل پاک و نیالوده به زشتی و پستی وارد نشده باشد، 
 عالم در معرض به همین خاطر،. ابزار اعمال قدرت و سلطه خواهد بود

جا   و از آنخار ورزیدن به دانایی و دارایی خود و فخر فروشی استافت
که تنها علوم رسمی ممکن است در دل آلوده به غرایز وارد شود، این 

  .شود ویژگی تنها در چنین علومی دیده می
 )که درود بی پایان خدا و خلق بر او و خاندانش باد(حبیب خدا 

هاء و فَماروا به الستُماء و لِلَهوا به العُباتُ لِموا العلمَعلَّتَال تَ :فرمودند
علم را برای فخرفروشی به دانشمندان و ستیز با  2؛اس النّجوهَفوا وُصرِتَلِ

                                                            
  3منون،ؤ مـ1
   فیض کاشانی، همانـ2
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  .خردان و جلب توجه مردم نیاموزید کم
نشیند، بر مسند  جا که این نوع از علم، نه بر دل که در ذهن می از آن

 درون، آلوده به چنین  تزکیهدونرو ب  از این،ریاست تکیه زده است
 ،شود و نور الهی است  ولی علمی که بر دل وارد می،نقصی است

 بلکه بیش از آن ، زیرا خود، تزکیه است،نیازمند به تزکیه درون نیست
  .است که در قالب تزکیه گنجد
 که صد بت باشدش در آستینی  خدا ز آن خرقه بیزار است صد بار

 نه درمان دلی نه درد دینی  بینم نشاط عیش در کس نه می
کننده غرائز است، جز فربهی امیال پست چیزی در  مینأی که تمعل

چنین دامی افتد   کیست که در.چنین علمی، دام شیطان است. پی ندارد
ز یو به آسانی از آن رها شود؟ رهایی از این دام، پس از رهایی از غرا

ایی از طبیعت  رها شدن از غرائز پس از ره.انجام شدنی است
 رها شدن از طبیعت یا با استمداد از نور الهی و نزول .پذیر است امکان

  . آن بر دل ممکن است یا با مرگ
  بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم
  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
  اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

  ادش براندازیممن و ساقی به هم تازیم و بنی
  بافد الفد یکی طامات می یکی از عقل می

  ها را به پیش داور اندازیم بیا کاین داوری
  

کیست که در این دام افتد و تباه نشود؟ کیست که تباه شود و 
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 ؛» العالَمسدَ العالِم فَسدَذا فَإ«جهانی را تباه نسازد؟ مگر نه این است که 
 و کَ بِعوذُأهم اللّ«دد؟ چه گوییم جز چون عالِم تباه شود، عالَم تباه گر

تو ره پیماید؟ کیست که  تو ره یابد؟ کیست که بی  کیست که بی1».نکمِ
تو به مقصد رسد؟ تو خود راه و راهپیما و آخرین مقصدی، بلکه به  بی

  ! ای مقصد رسیده
  
   شهرت طلبیـ2

های  عالمی که چنین علمی دارد و از حقایق و اسرار الهی که نعمت
بیند  ای است که سراب را آب می بهره است، چون تشنه  بی،ژه اوستوی

رسد ولی خیال آن  اگرچه هرگز به آن نمی. و به دنبال آن روان است
خوش است؛   به سراب دل،که آب نیافته است آن. آور است برایش لذت

 را نیابد، به »او«که   به تن سرگرم و دم خوش است؛ آن،که جان نیابد آن
 به کام گرفتن از باطل خوش ،که حق نیابد خوش است؛ آنای  سفله

که خورشید ندیده باشد، به سایه خوش است  بلکه سرخوش است؛ آن
از .  این و آن دل خوش است»به به« به ،که جان نشنیده باشد و آن
طلبی که برخاسته از ندیدن و نیافتن اوست، دل  روست که شهرت این

 قناعت ورزیدن به لذت در ،ن استخوش کردن به کفش کهنه در بیابا
کیست که او را یافته باشد و در پی اغیار باشد؟ کیست که در . ای لحظه

کیست که . آب باشد و سراب طلبد؟ اگر طلبد، سرِ آب طلبد، نه سراب
  در حضور یار به سایه او بنگرد؟ 

  ایم عمری تا به راه غمت رو نهاده
                                                            

  1،12ـ تفسیر القرآن الکریم، 1
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  ایم روی و ریای خلق به یک سو نهاده
   و رواق مدرسه و قال و قیل علمطاق

  ایم رو نهاده در راه جام و ساقی مه
  ایم هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده
  ایم هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده

  

مگر غیر از او و غیر از آنِ او، چیزی هست که بتوان بدان دل بست 
  و دل داد؟ 

  
   غرورـ3

بینی خود و  زرگآور است، ب این علم به همان اندازه که قدرت
چنین ! آورد و چه ارمغان پستی کوچک دیدن دیگران را به ارمغان می

بیند، انتظارات  تر می عالمی چون خود را از دیگران برتر و بزرگ
  .ری اوستت ها، پذیرش بزرگ نای از دیگران دارد که اولین آ ویژه

به همین خاطر زود رنج است و از رفتار و گفتار دیگران که 
بینی او برخورد داشته باشد و حقوق خیالی او  ای به خود بزرگ هگون به

  . گردد را نادیده گرفته باشد، رنجیده خاطر می
 فَ أنِظَذا وُعِإن لماء مَ العُنَمِ: فرمودند) صلوات اهللا علیه(امام صادق 

گاه که موعظه شوند، از پذیرش  برخی از عالمان، آن 1؛فَنِ عَظَعَذا وَإو 
گاه که موعظه کنند،  د و رنجیده خاطر گردند و آنآن سرباز زنن

  .گیر باشند و از اندازه در گذرند سخت
شناسد که بر خود  عالم مغرور، برای خود بر دیگران حقوقی می
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داند که   حق خود بلکه وظیفه خود می.داند برای دیگران روا نمی
خواهد دیگران را سفارش و نصیحت کند، اگرچه بیش  گونه که می آن

از توان آنان باشد و اگرچه بر خالف حق باشد یا بیش از اندازه مجاز و 
هر چند حق باشد و رنجد   ولی از سفارش دیگران می؛مشروع باشد

اینان به خاطر . شناسد چون چنین حقی را برای دیگران نمیبایسته، 
شان، هرگز نه خود را مهمین غرور و زودرنجیِ برخاسته از عل

  .  و نه دیگران راتوانند بشناسند می
  معرفت نشینی تا فضل و عقل بینی بی

  ات بگویم خود را مبین که رستی یک نکته
  

همین غرور و بزرگ دیدن خود، سبب محروم ماندن از بسیاری از 
و در واقع خسران ابدی و شود  ی الهی میها عنایات و نعمت

  . که به موقع گفته خواهد شدناپذیر است  جبران
  سه عقل کنی گوشدار اگر وسو هش

  آدم صفت از روضه رضوان به در آیی
  

   دوگانگی شخصیتـ4
که گفته شد، این علم، کسب و تجارت است نه ایثار و  چنان
در کسب و تجارت رقابت بسیار است، بلکه چیزی غیر از . سخاوت

بسا   چه،اگر کسی رقابت خویش را اعالم نماید. دویدن و ربودن نیست
رو،   از این،ها باز ماند ویش و پیش افتادن از آناز رسیدن به رقیبان خ

ای از این علم دارد، بدون اعالم هماوردی به رقابت  که بهره آن
کند که در دنیاطلبی به رقابت  به دیگران چنین وانمود می. پردازد می
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نمایاند، ولی  برنخاسته است تا آنان را بفریبد؛ خود را بیگانه با دنیا می
 ولی در واقع آخور ، ظاهرش آخر طلب است؛تدر واقع چنین نیس

دو شخصیت دارد، یعنی در راه دورویی و نفاق گام بر . طلبد می
. این ویژگی نه از لوازم علم او که از لوازم دنیاطلبی اوست. دارد می

دنیاطلبان کم و بیش به دوگانگی شخصیت مبتالیند، اگرچه عنوان آن 
  .  آن باشدزرنگی، زیرکی، رازداری، عقل و مانند

بهره از حقیقت است، به کم قناعت ورزیده  جا که این عالِم بی ناز آ
 است و چون »کاچی به از هیچی«است و دنیاطلب شده است که 

 ولی نه در چهره و نام دنیاطلبان، به دوگانگی بلکه ،دنیاطلب است
  .شود چندگانگی شخصیت مبتال می

 ناۀِ قَثلِمَ کَوءِ السّلماءِ عُلُثَمَ : فرمود)که درود خدا بر او باد(روح اهللا 
ها  و باطنُرٌها عامِ ظاهرُ و مثل القبورِنٌتِها نَ و باطنُصٌّها جَ، ظاهرُشالحَ
که ظاهرش گچی و  2عالمان بد، مانند مسیر فاضالبند 1؛ الموتیظامُعِ

سفید، ولی درونش گنداب و متعفن است و مانند قبرند که ظاهرش 
  . خوان مرده استآباد ولی درونش است

که در قسمت پیشین گفته شد، سرمایه آدمی علم و فهم و  چنان
که فاقد این  آن.  بلکه آدمی جز فهم و معرفت نیست،معرفت است

که  ولی آن. سرمایه باشد، جاهل است، فقدان و عدم و هیچی است
هم انگیزۀ  ای از این کمال دارد، ولی ندارد، آن کند که بهره وانمود می

ور شدن در همان چیزی را دارد که  فتن در روسیاهی و غوطهفرور
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قصد و برنامۀ حساب شده و از پیش تعیین شده در آن  جاهل بی
 بهتر از قبر نیست که ظاهرش آباد و آراسته است ولی .ور است غوطه

ای که به هیچ کار  های پوسیده اگر درون آن کاویده شود، جز استخوان
چنین . شود کند، یافت نمی آن اعتنا نمیآید و حتی سگی هم به  نمی

اش غیر از حرف  که علمش و سرمایه آن. گونه است عالمی نیز این
هم به قصد رسیدن   آن،گذراند نیست و عمر خود را در قیل و قال می
کند، اگر کاویده شود، بر خالف  به همان که دیگران را از آن نهی می

های پیشین  ده افکار مردههای پوسیدۀ لیسی نهایش، جز استخوا گفته
  . آید چیزی به دست نمی

  
   معرفت حق فقدان ـ5

های آنان همین است که از معرفت  ها و زشتی علت همه نقص
وار خود  اگر سهمی از آن داشتند، چنین دیوانه. اند بهره خدای متعال بی

چونان . آویختند گونه نمی را به خیاالت و پندارهای پست و سراب
دویدند و به هر  ای در آب، به هر سو نمی ویر، غرق شدهای در ک تشنه

  . انداختند چیز پستی دست نمی
  فی قلبِرُعمُ تَالحکمۀُ:  فرمودند)پایان بر او باد که درود بی(ولیّ خدا 

حکمت در قلب فروتن به  1؛ارر الجبّ المتکبّ فی قلبِرُعمُ و التَالمتواضعِ
  .لب خودبین ستمگرشود نی در ق رسد و ماندگار می کمال می
بینی است و از   این علم سبب غرور و خود بزرگ،که گفته شد چنان

بهره است و   یعنی از حکمت بی،دیدن بزرگی بندگان خدا عاجز است
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سار، معرفت به  بهای این چشمه چون سرچشمه حکمت و درّهای گران
 چنین فرد از معرفت او تهیدست است و از این ،خداوند بزرگ است

بها سهمی نبرده است و  ه نیاشامیده و از این مرواریدهای گرانسرچشم
است که علم چنین کسی سبب نابودی اوست و  شاید به همین خاطر

که امیر بیان و بنان، موالی   چنان،علم او در حقیقت همان جهل اوست
  : فرمود) صلوات اهللا و سالمه علیه(عارفان 
چه بسیار عالمانی که کشته  1؛ه علمُهُفعْنَیَ ه و لمه جهلُلَتَ قَ عالمٍبرُ

  . برند جهل خویشند و از علم خود بهره نمی
، بدین خاطر که جهل است و فقط صورت کشنده استعلم آنان 

  علم کجا و صورت علم کجا؟ شیر کجا و عکس شیر کجا؟ . علم دارد
این . گذریم های دیگری هم دارد که از آن می این نوع علم، ویژگی

 »معرفت حق«که گفته شد فقط به این دلیل است که بدانیم اندازه هم 
در قسمت دیگر . شود در این وادی که سرتاسر یکی است، یافت نمی

های نوع دوم علم  به خواست خدای متعالی، به برخی از ویژگی
خواهیم که علم ما را  پردازیم و از آن یگانه مجیب الدعوات می می

  !آمین. حجاب ما قرار ندهد
  

   علوم حقیقیهای یویژگ
های نوع دوم، یادآوری این نکته ضروری  پیش از بر شمردن ویژگی

است که این نوع از علم و معرفت به خاطر هویت و حقیقت آن، که 
گفتن از حقیقتِ آن، چون سخن گفتن . ناپذیر است چشیدنی است، بیان

                                                            
  97، صۀاالئمّ ؛ خصائص325الشافی فی االمامۀ، ص:  نقل ازـ1



 35 گفتار  پیش

 که به ظاهر نشدنی است، مگر گوینده و شنونده ،اللی بر کری است
به گفته آگاهان به . ن اشارت دانند تا به حداقل تفاهم دست یابندزبا

  :چنین علمی
  من گنگ خواب دیده و عالم همه کر
  من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

  
شود، همان است  چه درباره نوع دوم معرفت گفته می رو آن از این

 توان فهمید و گفت و گرفت و اما حقیقت آن، نگر می که با عقل جزئی
بینان نسیه خور که عنقاء شکار  شکار هر کس نشود تا چه رسد به کوته

 ،ینهیگفتن و یافتن آن، دلی خواهد به صفای آ. کس نشود دام بر گیر
 سری ،ای خواهد به لطافت گل  قریحه،روحی خواهد به زاللی آب

خواهد پرشور، جانی خواهد سراسر نور و باالخره همتی بلند تا بتواند 
و جان بشوید و در راه کسب آن، از همه چیز درگذرد، دست از سر 

که نشانی از آن معروف که بهترین  چیزی نخواهد، نجوید و نیابد جز آن
 در آن باشد و این ممکن نیست مگر 1»فَرِ عُ معروفٍیا خیرَ« ،است
  :های آن اینک ویژگی. که، متعلّم سر زیر پا نهد نه پا روی سر آن

  
  ـ رهایی از طبیعت1
های دنیا  ای داشته باشد، راه خروج از کدورت که از این علم بهره آن

و طبیعت را یافته است و خوردن و آشامیدن او بیش از آن است که با 
  2».جاًخرَه مَ لَلْجعَ اهللا یَقِتَّن یَمَ« :حیوانات مشترک است که

                                                            
  395، 94بحار االنوار، ـ1
  2 طالق،ـ2



  36نامان  کوی نیک

 »دنیا طلب«رو   از این،ذ آن را یافته استیاو کوچکی دنیا و لذا
  : گفته روح اهللا به . نیست
ن أ: نهامِ فَرۀ و لهم عالماتٌ االخِ المقرّبین هم العلماءُ الفائزینَنّإ
ها تِسنیا و خِ الدّۀَ حقارکَدرُیَ نأ لمِا العدرجۀِ لَّقَأنّ إه فلمِعِنیا بِ الدّبَطلُالیَ

تنها عالمان  1؛… هاوامِ االخرۀ و دَمِظَها و عِرامِها و انصِتِو کدورَ
هایی  ها نشانه آن. رستگاران مقرب درگاه خدایند آخربینو دوراندیش 

ها این است که با علم خویش به طلب دنیا  دارند که یکی از آن
 زیرا کمترین درجه علم این است که کوچکی دنیا و ،خیزند برنمی

پستی و تیرگی و زودگذری آن و بزرگی آخرت و جاودانگی آن 
  . فهمیده شود

های زودگذر دنیا باشد علم نیست،  تل لذّعلمی که صاحبش به دنبا
اگر علم است از نوع اول است، زیرا کسی که به گرد خویش زیرکانه 

توان به دوردست نگاه کرده   چگونه می،نگاه نکرده و در آن نیندیشیده
نگرد آن  گاه که به دنیا می عالم آن. باشد، که علم نگاه به دوردست است

یابد که دنیا با همه  ها می  خویش چیزیابد و در را کمتر از خود می
ای در وجود اویند؛ خود را بزرگتر از آن  ههای زودگذرش، لکّ جلوه
بیند که  یابد که طالب دنیایی چنین کوچک شود، زیباتر از آن می می

  .عاشق دنیایی چنان نازیبا باشد
  م نتوان کرددر مصطبه عشق تنعّ

  چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی
  نیّ ای دل داناغم دنیای دَتا کی 
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  حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی
  

به همین خاطر است که عالم در دنیا قرار ندارد و اگر دارد قرار او 
ه که اگر رضای دنیا برای او زندان است با اعمال شاقّ. به دنیا نیست

کیست که طالب زندان باشد؟ کیست . ل آن ناشدنی بود تحمّ، نبود»او«
دار خویش را بجوید؟ کدام زیبارخی است که عاشق که طناب 

رویی باشد؟ مگر غافل، کیست که چنین باشد؟ مگر جاهل،  زشت
  کیست که چنان خواهد؟ 

 م العالمَذا رأیتُإ:  فرمود)علیهم اجمعیناهللا صلوات ( آل محمّد  صادق
 )به جهل( او را ،خواهد اگر دیدید عالمی دنیا را می 1؛موههِاتَّنیا فَحبّاً للدّمُ
  .هم سازیدمتّ

المی که در طلب دنیا باشد، عالم نیست، جاهلی است در نمای ع
شناخت و به یک فراز از  کم خود را می  اگر عالم بود و دست.عالم

یافت، که  سخنان موالی عارفان، امیرمؤمنان، صلوات اهللا علیه، دست می
، طالب غیر نبود و »ر و فیک انطَوَی العالمُ االکبأتَزعَمُ أنّک جرمٌ صغیرٌ«

دانست  به غیر فروختن خود را بدتر از فروختن یوسف علیه السالم می
  . کرد و هرگز چنین نمی

  من این مقام به دنیا و آخرت ندهم
  ام افتد هر دم انجمنی اگرچه در پی

  که گنج قناعت به گنج دنیا داد هر آن
  نیمَفروخت یوسف مصری به کمترین ثَ
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  گویی ـ پرهیز از بیهوده2
 زیرا ،کند از قیل و قال و دانش ناسودمند پرهیز میصاحب این علم 

آدمی اگر بفهمد، نیک خواهد یافت که یک بار بیشتر زندگی نخواهد 
رو به بازی و تمرین  کرد و یک معامله بیش نخواهد داشت، از این

کند که از لغو و   نه فقط از ضرر و زیان پرهیز می،نخواهد پرداخت
که حضرت دوست  زیان، دوری خواهد جست، چنان ند بیبازی هر چ

منان دانسته است و کمّل از اولیاء ؤپرهیز و روگردانی از لغو را نشان م
ها را از چنین  آن اند که  آن حضرت با ذلت و مسکنت از او خواسته

  1.»عُنفَ الیَن علمٍ مِکَ بِعوذُأ«. دانشی حفظ کند
 سبب اشتغال به غیر خدا یکی از اسرار این پرهیز این است که

خواهد بود و حجابی میان او و حق ایجاد خواهد نمود و صاحبش را 
چه که  دارد و چه چیزی بدتر است از آن از خدمت و عبادت باز می

  دوست را از دوست باز دارد؟ عاشق را از معشوق غافل سازد؟ 
  مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم

  ی کنمدر کار چنگ و بربط و آواز ن
  از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت

  کنم می یک چند نیز خدمت معشوق و
  

 جز به ضرورت و حق، ،ای از معرفت حقیقی دارد عالمی که بهره
گفتگویی ندارد، زیرا چنین گفتگویی خالی از خودنمایی و اظهار وجود 

 بلکه ،خود نیست و این در مذهب اهل معرفت گناهی سنگین است
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بازی  ق چه در حضور قاضی معلّ؛»رُغفَ الیُنبٌ ذَکَجودُوُ«ه نابخشودنی ک
 دارد پیوسته در »او«که نشانی از  آن. ت استخردی یا طفولیّ نشان بی

 بلکه خود را گم ،یاد اوست، چونان کسی است که مال و جان خود
  .ای از جستجوی آن غافل نخواهد شد کرده باشد که لحظه

  ایم عمری است تا به غمت رو نهاده
  ایم روی و ریای خلق به یک سو نهاده

  طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم
  ایم رو نهاده در راه جام و ساقی مه

  ایم هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده
  ایم هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده

  عمری گذشت تا به امید اشارتی
  ایم چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده

  
  خلق به یرگزا  فروتنی و خدمتـ3

 بلکه با آن اُنس ،کم به پشت پرده ایمان دارد چنین، دست عالمی این
 بلکه به سرتاسر عالم ،رو نگاهی ویژه به بندگان خدا دارد  از این،دارد

کمترین مرتبه او همان است که شاعر نیکوسرای  .نگاهی ویژه دارد
  :شیراز گفته است

  م از اوستم از آنم که جهان خرّبه جهان خرّ
  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

  
یابد، همان  ترین مقام وی نیز، که کمتر کسی بدان دست می عالیو 

اسوۀ عارفان و مولی الموحدین ، است که جان حضرت حبیب 
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  : فرمود) علیه افضل صلوات المصلّین(
 چیزی را ندیدم 1؛… هبعدَ ه و اهللا قبلَیتُأد رالّ و قَإ شیئاً  رأیتُما

  .که پیش از آن و پس از آن خدا را دیدم گر آنم
 ،ای هر چند اندک از این دریافت داشته باشد اگر نگاه عالم بهره

 بلکه خود را وقف خدمت ،دیگران را به خدمت خود نخواهد گرفت
  . به دیگران خواهد نمود

سزاوارترین  2؛ۀ العالمُدمَاس للخِ النّقَّحَأ نّإ: فرمود روح اهللا 
  . ه خدمت، عالمانندمردمان ب

زیرا هرچه . گزاری هم عالمان شایسته خدمتند و هم شایسته خدمت
گزاری  شود و خدمت تر می  به توحید نزدیک،تر شود  کوچک»من«

تا کسی بندگان .  تأثیر تام دارد»من«بندگان خدا در کوچک ساختن 
ش به بزرگی حضرت دوست صداقت د در اعتقا،خدا را بزرگ نداند

آنکس که . ، زیرا بندگان خدا، فیض و عطا و آیت اوینداستنورزیده 
خلق . محبوب شناسد، عطا و نشان او را نیز شناسد و بدان عشق ورزد

اینان بر سر سفرۀ جود . اگرچه خلقند، ولی خلق خدایند نه خلق غیر او
   . اند و مهمان اویند و وجود او نشسته

  به حاجب در خلوت سرای خاص بگو
  نشینان خاک درگه ماست فالن ز گوشه

  

به همین خاطر است که بزرگان از اهل معرفت، خدمت به بندگان 
خدا را یکی از دو عامل بزرگ در عروج به ملکوت و وصول به 

                                                            
  3؛ کلمات مکنونه،206، 7؛ تفسیر القرآن الکریم، 8نزهۀ الکرام و بستان العوام،  ـ1
  157 فیض کاشانی، همان، صـ2
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کیست . یند»خدا« زیرا بندگان خدا، بندگان ،اند حضرت دوست دانسته
 آن را نخواهد؟ کیست که جلوۀ ،که نشان دوست در جایی بیابد

د را در کسی ببیند و آن را طلب نکند؟ آن درویش عاشق محبوب خو
چرده است،  از فرط عشق به محبوبم که سیه: گوید سراپا سوخته می

  : گویند می.  راهمه سیاهان را دوست دارم حتی سنگ سیاه و سگ سیاه
  به والی تو که گر بنده خویشم خوانی
  از سر خواجگیِ کون و مکان برخیزم

  

گزاری بندگان او که نشان صداقت در   خدمتبندگی او و دوستی و
و بندگی است، سلطنت و افتخاری است که هیچ سلطانی در محبّت 

روست که خاک  از این. دنیا بدان نرسیده، که خیال هم نکرده است
  .یابد شوند و خاک ارزش می می

  بر خاک راه یار نهادیم روی خویش
  بر روی ما رواست اگر آشنا رود

  
کنند که نه فقط بندگان و خلق خدا از   زندگی میگونه اینان آن

وجودشان برخوردارند و این جود و  بلکه از ،آزارشان در امانند
بیند، فیض او  ترین رفتار عالم است که همه عالم را ظلّ او می طبیعی

یابد و گر کمترین معرفتی به او باشد، کمترین نشانش، یافتن خویش  می
  : اند که هرو گفت از این. در خاک است

  چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را
  غبار خاطری از رهگذر ما نرسد

  

او فقر و ذلت . ریشه این خلق و رفتار عالِم، در فهم او از عالَم است
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و وابستگی همه عالم به خدای خویش را یافته است که خود نیز از 
پس . جمله آن نیازمندان و گدایان جود و وجود حضرت حق است

حال که همه عالم . ماند فرازی نمی برای غرور و تکبر و گردنجایی 
فقیر است و از خود هیچ استقاللی حتی در کوچکترین حرکتی و 

ای ندارد، پس چه باک که به همان هیچی، که در انتساب به  جنبش مژه
  او همه چیز است، مفتخر باشیم؟ 

  من ارچه در نظر یار خاکسار شدم
  اهد شدرقیب نیز چنین محترم نخو

  زند همه را دار به شمشیر می چو پرده
  کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند

  

   ـ هیچ انگاشتن خود4
افزاید و نه از آن   نه از خود چیزی بر آن می،نگر است عالم حقیقت

یابد و  بیند؛ ظاهر او را در می بیند آخر او را می اول او را می. کاهد می
 به این اول و آخر بودن و ظاهر و کم جوید و دست باطن نیز او را می

یابد،  رو چیزی برای خود و از خود نمی  از این،باطن نمودن باور دارد
نگرد، هم اول و هم آخر و هم ظاهر و هم باطن،  زیرا به خود که می

داند و آمده از آن  می » اهللاۀعطیّ«خود را و همه را . بیند غیر او را نمی
به حقیقت . ازگشت به یک مقصددر حال بو مبدأ و در یک مسیر 

خود  رو  چیست، از این1»عونَلیه راجِإا نّإا هللا و نّإ«یابد که مقصود از  می
او نه کاری برای خدا انجام . داند داند و همه را از او می را هیچ نمی

کسی برای خدا کاری انجام بیند  داند و می دهد، که کار را از او می می
                                                            

  156، ه بقرـ1



 43 گفتار  پیش

که همه از او و به حول و قوۀ او  ، ولی آن کاری انجام دهدکهدهد  می
   .بیند تا برای او انجام دهد بیند، کار را از خود نمی می
   1. العالمینماتی هللا ربّ و مَحیایَکی و مَسُلوتی و نُ صَنَّإ

ام و زندگی و مرگم  که من نماز یا عبادت برای او انجام داده نه این
 ممات از اوست، نه از من  بلکه نماز و عبادت و حیات و،برای اوست

زمین و آسمان از  2؛»رض و االَمواتِ السّلکُه مُلَ«چنان که  هم. برای او
نتیجۀ چنین .  به همان وزان،م از اوستهنماز و روزۀ من ، آن اوست

 رضایت و ،از سویی دیگر فهمی از سویی، بندگی و عبودیت است و
  . لذت
  
   محرم اسرار حقـ5
و به نسبت بهرۀ خود از معرفت حق، به  محرم اسرار حق است او

اسرار آن آگاه است، بدین خاطر که از معرفت طلب پدید آید و از 
طلب جذبه و کشش و از کشش، کوشش و از کوشش، دریافت و 

و از محبت، همنشینی و از همنشینی، محبّت وصول و از وصول 
جاست که دوست بر دوست آن  این. همرنگی و از همرنگی یگانگی

اگر عبدی باشد که موالیش او را به . دارد د از دیگران دریغ میگوی
خود خوانَد و به سوی خود بَرَد و او نیز با شوق به او نزدیک شود تا 

 4»یوحَأه ما بدِلی عَإی وحَأ«گاه   آن، بر او صادق باشد3»یلّدَتَنی فَدَ«
                                                            

  162 انعام، ـ1
  107، هبقرـ 2
  8 نجم، ـ3
  10 همان، ـ4
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چه گفت، گفت و چون راز  اش گفت آن به بنده. انجام خواهد شد
سر به مهر، تا که اغیار و نامحرمان نه فقط نیابند که تاب تحمل گفت، 

هرچه . آن را ندارند، بل نبینند و نشنوند که شایستگی آن را نیز ندارند
 شاید که حبیب نیز دوستانی بیابد و سر به ،گفت به حبیب خود گفت

  . ها گوید مهر به آن
  ی دم زددر ازل پرتو حسنت ز تجلّ

  به همه عالم زدعشق پیدا شد و آتش 
  خواست کز آن شعله چراغ افروزد عقل می

  برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد
  مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
  دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد

  

ای با  ت ویژه نه شباهت که سنخیّ،تنداهل معرفت که اهل محبّ
 تا همگویی نیست و محبوب خویش دارند که تا همگونی نباشد،

مگر . آید آمد، رمز و راز میمحبّت نیست و گر محبّت همگویی نباشد، 
ل شخصی و خانوادگی خود را یای که دوستان بر یکدیگر مسا ندیده
پوشانند؟ بر دیگران آن گویند که بر بیگانه  گویند و از دیگران می می

ِ در گوشی که باید دوستان  نگویند؟ این نشانی است از نجوی و سخنِ
  .»مناجات« ،ند و از اغیار پوشیده بماندبشنو

  رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
  با دوست بگوییم که او محرم راز است

  
. ها پذیرای حقند شوند که آن ِ حق پذیرایی می دوستان حق با اسرارِ

 نه با ، شوندیی چنین پذیرا،شوند گاه که دوستان حق بر او وارد می آن
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سوزد، آتش  و عشق میمحبّت ر آتش خوردن و نوشیدن که دوست د
توان خاموش ساخت که دل بریان به مرغ  را با خوراک نمیمحبّت 

 چون خورد و چون آشامد و چون ،که در آتش است آن. بریان نیاساید
ای که کسی در خرمنی از آتش به خور و خواب  آساید؟ هیچ دیده

ت که فرق در این اس. کم از آتش دوزخ نیستمحبّت پردازد؟ آتش 
گرفتار در . آتش دوزخ تن و جان سوزد و آتش محبت، جان و تن

ای است که بر دجله نشسته و فریاد تشنگی سر  مانند تشنهمحبّت 
که   از مشاهدۀ دجله فارغ است؛ آن،که در مشاهدۀ حق است آن. دهد می

 سایۀ وی ،که رخِ یار بیند آن بیند؛ بیند، سبب نمی مسبّب االسباب را می
  .چه گویند؟ دوستان دانند و نگویند نادوستان با دوست. نبیند
  

  دوستی با عالِم
 پیمانی الهی است که ،شاید به همین جهت باشد که دوستی با عالِم

  : فرمود) که درود خدا بر او باد(منان ؤامیرم
 دوستی عالم خواستی الهی 1؛ اهللا بهدانُ یُ دینٌ العالمِۀُ محبّ!یا کمیل

  . است
  :  همو فرمود.و پیمان دیگری استهمنشینی با ا

 فرمانیهمنشینی با عالم  2؛ اهللا بهدانُ یُ العالم دینٌۀُحبَ صُ!یا کمیل
  .  مطلوبالهی است

سوی محبوب  تماشای او عبادت است و سبب حرکت و سیر به
                                                            

  248 شیخ مفید، امالی، صـ1
  20شیخ طوسی، امالی، ص: نقل ازـ 2
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  :  فرمود)که درود بی پایان خدا بر او باد(رسول خدا . مطلق
  .تماشای رخ عالم بندگی خداست 1؛ العالم عبادۀٌجهِلی وَإ رُظَالنّ

اش نداشت، کنجی نخزد و  گونه ل رخ پریو اگر تماشاگر تاب تحمّ
 تماشای که عالم، بلاچشم نبندد و به ظاهر زهد نورزد که همنشینی ب

   2.لی العالم عبادۀٌإ رُظَالنّ: بندگی حقّ است، که همو فرمود عالم،
 اگرچه خانه و ،دت استنگاه به غیر چهرۀ عالِم نیز عبا: حقیر گوید

 که حضور عالم در سرزمینی، سبب ؛کوچه و شهر و دیار او باشد
ستند که در نگاه ندا اگر بندگان خدا می. ارض اقدس. شود تقدس آن می
  .تافتند ها نهفته است، رو از او بر نمی به عالم چه

و نیز شاید به همین دلیل است که عالم، طبیب دین است، تشنگان 
کند و   سوختگان آتش عشق را درمان می،کند سیراب میرا محبّت 

   3.ین الدّ طبیبُالعالمُ: فرمود  روح اهللا. سازد جانشان را آرام می
  .ه علمِعادنِن مَم مِاکُیّإنا اهللا و قَزَرَ

گر کسی از معرفت حق اکه ! چه گفته شد، بدان ای عزیز غیر از آن
فکر و حرکت و سکوت او، ای داشته باشد، ذکر و  تبارک و تعالی بهره

 نه فقط رفتاری که محبوب حق ،از فرق تا قدم، هیبت عَلَم والیت زند
در .  بلکه خیال آن را نیز در دماغ خود نپرورد،نباشد از او سر نزند

در . رعایت خواست حق تعالی پیوسته در جدّ و جهد و تالش باشد
ز درآید و در مقابل امر الهی ذره صفت گردد و به شوق آید و به پروا
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چون به لطف و رحمت حق . برابر نهی وی، چون کوه استوار ماند
 چنان شاد گردد که گر شادیش بر همه عالم بپراکنند، همه عالم از ،نگرد

 ،شادی به سکر اندر آیند و چون به خود و درد هستی خود نگرد
، اندوهی او را فرا گیرد که گر بر عالم هستی تقسیم کنند، همه از اندوه

  .ای بیش نزنند و دیگر هیچ نعره
درد هستی که میوه و ثمرۀ معرفت است، پروای شادی را برای 

چنانت سازد که از شرق تا غرب عالم و از زمین تا . کسی نگذارد
 تنی مِیتَیا لَ«داری  جاست که فریاد بر می این. گاه تو شود آسمان، ماتم

کی پیش از این مرده بودم؛ کاشکی ؛ کاش»قنیخلُیَ ی لم ربّیتَلَ« 1؛» هذاقبلَ
شاید غم و اندوه و بارش سرشک اشک از ! خدایم مرا نیافریدی

صلوات اهللا علیهم (ویژه اولیاء محمدیه  ه انبیاء و اولیاء بندیدگا
  . نشان نباشد ، از این نکته بی)اجمعین

یکی است که طاعت کند و ثواب طمع دارد؛ و یکی است که 
دارد؛ باز یکی است که از ننگ وجود خویش معصیت کند و عفو چشم 

به غمی . ای ندارند هرگز سر بر نیاورد و اینان جز معرفت، سرمایه
های زهرآلود بر فرقشان فرود آید و گر همه  اند که گر همه تیغ آلوده

زار فرو غلطند،  سفلگان هجوشان کنند و گر در زیر پای سگان شوره
 از درد وجود خویش، سر در  چه پیوسته،آهی از نهادشان برنیاید

سجود و سرّ در وجود دارند و برای رهایی ازین غم جانکاه، جان در 
  .مشاهده موجود دارند

  ای عاشقان گیتی یاری دهید یاری
                                                            

  23 مریم،ـ1
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  خواری دل دلم را خواری نمود کان سنگ
  نبینم جز صبر و بردباری حیله همی

  در عاشقی چه بهتر جز صبر و بردباری
  

  رفتاهل معنگر  دیدۀ حق
با یک دیده، صفات آفاق نفسانی : اند اهل معرفت را دو دیده داده
 و با دیگر دیده، صفات  مشاهده کنندببینند، نقص و ضعف و نبودن

ای غیب و لطف و فضل او ببینند  نند؛ با دیدهتماشا ککرامات رحمانی 
چون فضل حق ببینند، افتخار کنند و  .و دیده دیگر فعل و نقص خود

ضعف خود ببینند، افتقار کنند؛ چون کرم و عنایت و جود چون عجز و 
 به نیاز ، ناز کنند و چون عدم و نقص خاک خود ببینند،او را ببینند

 و گاه 2»هوالًلوماً جَ ظَ کانَهُنَّإ« : و او گوید1»منالَبّنا ظَرَ«: گاه گویند. آیند
:  گاه گویند4؛»فی آدمَ اهللا اصطَنَّإ« : و او گوید3»اهللا بدُی عَنّإ« :گویند

 و گاه 6»لیکإ رُنظُأنی رِأ« : گاه گویند5؛»وتیحیی المَ تُنی کیفَرِأ«
 بیاالیند و گاه »گندمی« گاه به دانه 7؛»أی الحقّآنی فقد رَن رَمَ« :گویند
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 گویند؛ گاه بهشت را از 1»یکبّ لَمّهُ اللّیکَبّلَ« عالمی را ندیده انگاشته،
 در دست »عصا«گاه . بهشت باز ستانندآنان بستانند و گاه آنان را از 

  .  در پا»عصی«دارند گاه 
اینان آگاهند که شکن زلف معشوق، دام دل عاشق است و اَشکال 

چون خواهد که خون صد هزار و . گاه دل سالک نعت مشیّت، کمین
ت و اند هزار نقطه عصمت بریزد، صبغتی عجیب و رنگی غریب از سبی

ثمّ االولیاء  االنبیاء اس بالءًً النّدشَأ نّإ«ه دانند ک می. خم مشیت برآمیزد
گاه   آن،گاه اولیاء  آن،ترین بالها از انبیاء است سخت 2؛» فاالمثل االمثلُثمّ

  . ها ماند هرکه بدان
 پستند و چون به شربت ،نگرند نیاز او می اینان چون به سلطان بی

ان سرمستشان جویِ قهوۀ قربِ او چن  بویِ دل. مستند،مشیّت او نگرند
کرده که تیغ قهر را باک نیست؛ و روی مستور غیب چنان سراسیمه و 

گاه . متحیّرشان ساخته است که دل را تاب و چشم را جز آب نیست
  .گدازند نوازد و گاه در سموم قهر می آنان را به نسیم لطف می

  کشیدی بارم دی بر دل و دیده می
  امروز به صدر خویش ندهی بارم و

  و صد ناز برفتی پارمدر کوی ت
  بارم و امسال به صد نیاز خون می

  

  هانایافتن مراد
                                                            

  253، 3همان، ـ1
  117، 3تفسیر القرآن الکریم،  ـ2



  50نامان  کوی نیک

گاه خورند که از شراب قهر او پُرتر خورند و  اینان از جان و دل، آن
ها پیاپی  ت برند که از تیغ قهر جالل وی زخمگاه لذّ از حیات خود آن

   1.»ً شهیدا، ماتَ و ماتَتمَ و کَفعَ فَقَشِن عَمَ «خورند که
 را 2»نهاطوا مِهبِإ« ، که اول سالک عالم است»صفّی«اینان با گوشِ 

اند و   را نیوشیده3»کهلِأن  مِه لیسَنَّإ« »نوح نبیّ«اند و با گوشِ  شنیده
 نتَأأ« »مسیح«اند و با گوشِ   شنیده4»رانیتَ نلَ« »موسی کلیم«با گوشٍ 

و سفره عشق، ت محبّ این است که در این بساط ؛اند  شنیده5»اس للنّلتَقُ
مرادی را که در زمین  اند و آن تخم بی با اشتیاق همه مرادها را آتش زده

اند و نایافتن  اند به آب حسرت و سیالب حیرت شکافته ها پاشیده دل
  .اند مرادها را دولت خویش ساخته

اند که یکی خواهد و ندهندش و دیگری نخواهد و  اینان یافته
 به مقصد نرسیدند، جمعی نکوشیده دهندش؛ جمعی عمری کوشیدند و

خواهم تو را   می6،»لیکإ رُنظُأنی رِأ« :به مقصود رسیدند؛ یکی گفت
 به کوه بنگر که 7،»لبَلی الجَإ رْنظُاُ«ببینم، او را حوالت به کوه دادند که 

چرا به : هر کس را لیاقتی است؛ دیگری نخواست و نگفت، بدو گفتند
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یکی تاب تحمل دیدن کوه را ندارد،  1.»کبلی رإ رَتَ لمأ«نگری،  ما نمی
ه لّی ربجَا تَمّلَفَ« .عکس رخ او را با چندین و چند واسطه نتوان دید

 عَلی مَ« و آن دگر، تنهای تنها با او همنشین است و 2»کّاًه دَلَعَبل، جَللجَ
  .دهد  سر می3»قتٌاهللا وَ

 به این چه سرّی است که همه از اویند و در همه نفخۀ خویش
 ولی یکی تاب دیدن عکس او را هم ندارد و آن ،ودیعت نهاده است

همه در ظاهر گِلند، ولی در باطن ! دگر، تاب ندیدن رخ او را هم ندارد
زبانی دارند که .  برخی دل دارند و برخی سر تا پا دلند؛نه چنین است

 که تنها ای دارند که تنها او را ببینند، دستی دارند تنها او را ستایند، دیده
 از وی گیرند، قدمی دارند که تنها در روضۀ رضای وی »س وصلأکَ«

  .پویند، دلی دارند که تنها وی را شناسند
اند که نظارۀ عقاب و قهر او، همه وجودشان را به خوف  اینان دیده

با . وادارد و نظاره عفو و ستر، رجاء و امید را بر جانشان حاکم سازد
روز بلکه چون روز، دائم و پیوسته بر این دو قدم که چون شب و 

  .پیمایند دلشان در رفت و آمد، بلکه در آمد است، به سوی او ره می
اند که یکی را در بهشت تاب ماندن نبود و دیگری را از  اینان دیده

نوازنده، بهشت نیست چون آدم در آن بود، . آتش قصد رفتن نبود
ر آتش بود و گداخته نواخته نشد؛ گدازنده آتش نیست، چون خلیل د

نوازنده رضای اوست و گدازنده سخط اوست، این است که ذکر . نشد
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 است و گر از رضا و 1»کطِخَن سَ مِرضاکَ بِعوذُأ«و شعارشان پیوسته، 
 2»نک مِکَ بِعوذُأ«گاه  آن!! سخط صفت گذر کنند و به ذات دست یابند

  . خواهند گفت
شکایتند ولی نه به هر کس و اند، اهل گله و  اینان اهل ندبه و زاری

شکوه خویش را جز .  است3»کیشتَ المُلیکَإ«ها  شکوۀ آن. برای هر چه
  :گونه است که شکایت سهزیرا  ،بر محبوب خویش اظهار نکنند
 از دوست به ، از غیر دوست به دوست،از دوست به غیر دوست

 از دوست به غیر دوست نالیدن تبرّاست از دوست و کفر، زیرا. دوست
 از غیر دوست به .تا از دوست بیزار نباشد به غیر دوست شکوه نکند

 زیرا تا غیر دوست نبیند، به دوست ننالد و ،دوست نالیدن شرک است
 ولی از دوست به دوست نالیدن عین ؛غیر دوست دیدن شرک است

توحید است، ظاهرش شکوه و ناله است، ولی باطنش شکر و سپاس 
: مقامی است که گر بر زبان آوریم، گوییماین شکوه، حالی و . بندگی

   من که، جز تو ندارم، با که گویم؟ !ای دوست
که او با ظاهرِ شکایت،  کند و حال آن خلق پندارند که محبّ گله می

نالد   می»وبایّ«روست که   از این،دارد خویش عرضه میمحبّت اخالص 
دی نیکو  و عب»صابر« ولی حق تعالی وی را 4،»رّنی الضُسمَ«که 
   5.»وّابٌأه نّإ  العبدُعمَ صابراً نِدناهُجَا وَنّإ«خواند که  می
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او .  زیرا صبر و شکوه چگونه با هم جمع شود،این شکایت نیست
نی سها الناس مَیّأنگفت یا . گوید شکوه آن است که به غیر ما بنالد

 این 1؛»رّسّنی الضُ مَبّرَ«ام، گفت  ، ای مردم به بال گرفتار آمدهرّالضُ
نیاز عرضه  عجز خویش نزد ذوالجالل بردن است و ذلّ خویش به بی

  .  نه شکایت کردن،کردن است
 باید چیزها ،اگر بخواهیم حال و وضع اهل معرفت را به قلم آوریم

بگوییم و بنویسیم که نه مرا توان گفتن و نوشتن است و نه تو را توان 
ف، باری را برداشته فقط بدان که مشتی خاک ضعی. شنیدن و خواندن

گاه که  که آسمان و زمین از حمل آن عاجز مانده است و نیز بدان، آن
این مشتی خاک و جامی آب گل بیش از طاقت زمین و آسمان بار 

تیری !  نه الحمد للماء و الطین2،» العالمینهللا ربّ الحمدُ«برداشت، گفتند 
 و سختی را بر کمان نهاده شده است و بر هدفی فرود آمده، ریاضت

سر و سرّ این سخن را .  گویند»احسنت«تیر کشیده، ولی تیرانداز را 
  . باید در معرفت حق تعالی جست

بدان که در عالمی هستیم و با کسی روبروییم که از گل، دل 
آورد و از نطفه گنده، دوست و  صال پدید می ات3ّ،»لصالصَ«سازد؛ از  می

ازلی میان عطای خویش و سؤال اگر نبود آن عقد . آورد بنده عمل می
 آمرزش خویش و عذر ما، کجا جرأت ، اجابت خویش و دعاهای ما،ما

ولی لطف . و کجا توان گفتن و نوشتن داشتیم! ا داشتیمخواستن و تمنّ
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ذین  الّجیبُستَو یَ« ، را نصیب ظالمان1»ئاتیّن السو عَعفُیَ«پایان او که  بی
 را مشرب سابقان 3»هضلِهم من فَیدُزو یَ« ، را نصیب مقتصدان2»نواآمَ

  . نمود، به ضعیفان جرأت گفتن و رفتن داده است
  

  اسرار معارف الهی 
در مسیر و دوران سلوک و نیز پس از آن، علم و معرفت ارزش 

تنها بر هر ارزش دیگر برتری دارد، بلکه  اصلی و بنیادین دارد که نه
کاری با . انسان استمیزان و معیار ارزیابی دیگر کارها و کماالت 

ارزش است که بر علم و آگاهی نشسته باشد که اگر عمل اندک باشد، 
که اگر عمل بسیار  ولی برخاسته از علم و معرفت، اندک نیست، چنان

کمی و زیادی عمل به . باشد ولی بدون علم و معرفت، بسیار نیست
که  خود عمل نیست، بلکه به علمی است که خاستگاه آن است، چنان

  : فرمودندرسول خدا 
عمل   4؛إنّ قلیلَ العَمَلِ معَ العِلم کَثیرٌ و کثیرَ العمل مع الجهل قلیلٌ

  . اندک است،اندک با آگاهی، بسیار و عمل بسیار با ناآگاهی
زیرا که علم مقدمه مشاهده است و مشاهده سبب قطع تعلّقات از 

  .داستهای آن و کنار نهادن و نفی غیر خ دنیا و شهوات و لذّت
دانستند که در حضور کیستند و به که  ویژه سالکان می اگر مردم و به
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نگرند و چه حقیقتی همه عالم را فرا گرفته است و در برابر چه  می
گشتند که هیچ چیز آنان را آرام  تاب می نگرند، چنان بی رخی به غیر می

 اگر .اند دانند و به غیر مشغولند و بدان دل بسته ساخت، ولی نمی نمی
وار  گاه همه مجنون رفتند، آن دانستند، شرمنده بودند، در سکر فرو می می

  . نما نبود شدند؛ دیگر مجنون انگشت اش روان می در پی
خواهد زن بگیرد،  شوهرم می: گویند زنی نزد عالمی آمد و پرسید

اگر : زن گفت. اگر چهار زن ندارد، روا باشد: حکم چیست؟ او گفت
گشودم تا به من بنگری و  روا بود، نقاب از چهره مینگاه به بیگانه 

بدانی که هرکه مانند منی دارد، آیا سزاست که با غیر من ازدواج کند؟ 
چون به هوش آمد، علت . او نعره کشید و غش کرد و در زمین درغلتید

اگر روا بود : اگر خدای سبحان هم بفرماید: گفت. را از او پرسیدند
گشودم تا به من بنگرد تا  ام می گرد، پرده از چهرهکسی در دنیا به من بن

. که خدایی چون من دارد، او را نسزد که غیر من در دلش باشد بداند آن
  .شدیم اگر چنین فرموده بود، ما شرمنده می

 لَهامَ بِها اللّوام مثلَ هَیامی  و لَو أنّ لیلی أبرَزَت حُسنَ وجهها
 فَضُّوا جمیعاً عَن حُضورِ مَقامی  ولکنَّها أخفَت مَحاسنَ وجهِها

  :توان گفت در شرح آن می
  دیدی که چرا همی مرا مالمت کردند
  بر صبر و سکوت وی بسا داللت کردند
  هر کس به دو صد بیان مرا پندی داد
  در سلب نظر زِ وی، مرا سخن چندی داد
  بر من بگفتند که چرا چون نگری
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  بر نرگس چشمش چرا دل ببری
  ه چشم و ابرو پر باشدزان بیش ب

  رخی چون درّ باشد هر یک صنمی پری
  گفتم چه کنم که گفتنش نبود روا
  ور گوش دهی هر سخنش باشد نوا
  گر یار من دلدار من از خود بیندازد نقاب

  همتای خود یک لحظه بردارد حجاب وز رخِ بی
  گر چشم مردان و زنان یک لحظه بیند روی او

  شود رو سوی اوها ببینی کز قفس پرّان  جان
  پیر و جوان، خرد و کالن وی را دیوانه شوند
  از یک نگاهش همگی کشته و ویرانه شوند
  دانی چرا پوشیده است رخ، یار من

  عدد، غمخوار من وان هم نه یک بل بی
  

ترین کمال انسان است،  این نگاه که میوه علم و معرفت است، عالی
که  ، پسندیده است، چنانرو اگر این نگاه باشد، هر کار کنی از این

  :  فرمودندرسول خدا 
ساعۀٌ مِن عالمٍ یَتَّکی علی فِراشِه یَنظُرُ فی عِلمِه، خیرٌ من عِبادۀِ عابدٍ 

اگر دانشمندی دمی بر بیاساید و به علم خویش درنگرد،  1سَبعینَ سنۀ؛
از هفتاد سال عبادت عابد برتر است؛ چه درنگریستن در علم، مقدمه 

  .است که بدان اشاره شدهمان نگاه 
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  عالم دنیاطلب
اگر عالم در خور و خواب باشد یا در تجارت و سیاحت، باز هم از 
آن نگاه دور نیست؛ بدنش در خلق است و جانش با حق؛ چشمانش به 

مثال  تماشای طبیعت نشسته است، ولی دل و روحش به جمال بی
. پردازد ت، میخدای که یک نگاهش این همه زیبایی در عالم آفریده اس

  1.العارفُ شخصُه مع الخَلق و قلبُه مع اهللا تعالی:  فرمودندامام صادق 

الزم به یادآوری نیست که عالمی که چنین با ارزش و صاحب مقام 
است، نه هرکسی است که دین و دانش بر زبان داشته باشد، ولی دنیا 

، رهزن در دل، که اگر عالم دنیاطلب باشد و بدان فریفته شده باشد
  : فرمودکه خدای متعال به داود  نما، چنان است نه ره

قُل لِعبادی التَجعَلوا بَینی و بینَکم عالماً مَفتوناً بالدّنیا فیَصُدکم عن 
ذکری و عن طریقِ محبّتی و مُناجاتی، اولئک قُطّاعُ الطّریق من عبادی، 

  2.مُناجاتی من قلوبهمإنّ أدنی ما أنا صانعٌ بهم، أن أنزِعَ حالوۀَ عبادَتی و 
به بندگان من بگو که دانشمند فریفته به دنیا را میان من و خودشان 

و راز و نیاز با من باز محبّت قرار ندهند، چون آنان را از یاد من و راه 
کمترین کاری که با آنان کنم . آنان راهزنانِ بندگان منند. خواهند داشت

  .من را از دل آنان بیرون کنماین است که شیرینی عبادت و مناجات با 
عالم آن است که نگاه به او تو را به «:  نیز فرمودحضرت عیسی 

های دنیوی شده است،  که فریفته به دنیا و هوس آن. »یاد خدا اندازد
و راز و نیاز با او دور محبّت دارد و از  دیگران را از یاد خدا باز می
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یاست و از کوزه برون تراود دنمحبّت سازد، چرا که دلش ماالمال از  می
دادگی به دنیا نخواهد گفت و به  و دلمحبّت او جز . چه در اوست آن

اش  که دنیاطلب است، کمترین ثمرۀ دنیاطلبی آن. دیگران نخواهد سپرد
گونه  همان. دور بودن از لذّت و شیرینی عبادت و راز و نیاز با خداست

اهان نیز، جز غیر او را نگرد، دنیاخو که عالم حقیقی، جز به او نمی
به پندار خود، کار و هدف و . نخواهند و نبینند، اگرچه خود نیز ندانند

عمل و علمشان نیک است و پسندیده، ولی به خاطر تعلّق به دنیا، 
  .کنند درباره خود نیز جاهالنه داوری می

ۀ الدّنیا و هَل نُنَبئُکم باالَخسَرینِ أعماالً الّذینَ ضَلَّ سعیُهم فی الحیوقُل 
؛  بگو خواهید که شما را از 1هُم یَحسَبون أنّهم یُحسِنونَ صُنعاً

کارترین مردم کسانی هستند که  کارترین مردم آگاه سازم؟ زیان زیان
کردند که کار نیک  عمرشان را در راه دنیا تباه کردند و گمان می

  .کنند می
علم .  آن ندارندهای این و ها و گفته اینان از علم جز پندارها و گمانه

به این گفت و آن گفت نیست، که باید دلی باشد چون آینه تا نور الهی 
اگر چنین علمی نباشد و یا به پیروی چنین عالمی، . در آن پرتو افکند

ره سپرده نشود، اگرچه راه بسیار سپرده شود و خستگی فراوان پدید 
به پس رفته آید، ولی یا به پیش نرفته است و درجا مانده است و یا 

  .راهه رفتن است است و در هر دو صورت به بی
 أیها الناس مَثَلکم کحمارٍ مَعصوبِ العین ،به فرموده امیرمؤمنان 

مَشدودٍ فی طاحونۀٍ یُدارُ لیلَه و نَهاره فیما نَفعُه قلیلٌ و عناؤُهُ طَویل و مع 
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حتّی إذا کُشِفَ عَیناهُ قد هذا إنّه یَعتَقِدُ قد قَطَعَ المَراحلَ و بَلَغَ المَنازلَ 
یَبرَح، أخذَ ما فیه و عادَ إلی ما کانَ علیه فاُلحِقَ  أصبَحَ و رأی مَکانَه لم

باالَخسَرین أعماالً الّذین ضَلَّ سعیُهم فی الحیوۀ الدّنیا و هم یَحسَبون أنّهم «
  2_1.»ًیُحسِنون صُنعا

ه گرد مانند که با چشم بسته شب و روز ب برخی چون چهارپایی می
 و در عین حال گمان چرخاند گردند و سنگ آسیا را می محوری می

گاه که چشمانشان گشوده شود  آن. اند برند راه بسیاری سپرده می
. چرخیدند و اینک در جای نخست خود هستند بینند که به خود می می

  .گردند کارترین افراد ملحق می اینان به زیان
 آید و شاید چنین باشد، ولی ممکن است به نظر عالم بودن دشوار

کم  اگر عالم نیستیم، دست. جو بودن چندان دشوار نیست متعلّم و دانش
ها به  دار عالم باشیم که انسان طالب علم باشیم؛ اگر عالم نیستیم، دوست

جو و طالب علمند و یا خار و  اند؛ یا دانشمندند، یا دانش سه دسته
  . خاشاک روی آبند

عالمٌ و مُتَعَلِّمٌ و : النّاسُ علی ثالثۀِ أصنافٍ: د فرمودنامام صادق 
 مردم بر سه 3ء؛غُثاء؛ فَنَحنُ العالمُ و شیعَتُنا المتعلّمُ و سائر النّاس الغثا

ما دانشمندانیم، پیروان ما . دانشمند، دانشجو و کف روی آب: اند دسته
  .دانشجویانند و دیگران کف روی آبنند

 است، باید که از خاندان پیامبر که مدعی پیروی  روشن است آن
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ها شباهت داشته باشد، هرچند شباهتی  بهره نباشد و بدان از علم آنان بی
اندک باشد و کمترین شباهت به آنان این است که پیوسته در طلب 

  .وصل آنان باشیم که وصل به آنان وصل به آن محبوب یگانه است
 فل مباشید از طلبیک زمان غا  ای من با شمایم روز و شب گفته

 ایم تو چو خورشیدی و ما چون سایه  ایمپس بدین نسبت به تو همسایه
 داری حق همسایگان که نگه  مایگانچون شود ای معطی بی

  
  ابزار فراگیری علوم حقیقی

توان از آن چشم فرو  کمترین چیزی که در این راه الزم است و نمی
وقت . و همراهی با دوستان اوبست، طلب وی است با علم و معرفت 

یار و . از دست ندادن و شتاب کردن که امروز و فردا کردن، آفت است
که  آن. همراه نداشتن، خود فریبی است و توفیق نداشتن بهانه است

قصد سفر دارد، باید توشه سفر فراهم سازد و از خانه بیرون رود شاید 
نفر به قصد سفر از مگر چند . که ابزار و وسایل بعدی آن فراهم شد

خانه بیرون شدند، در راه ماندند که تجربه آنان ما را از رفتن مأیوس 
  .سازد

  توفیق بهانه است اگر عازم راهی
  بشتاب که سرمایه توفیق شتاب است

  
بد نیست یادآور شوم که تعلیم و تربیت دیگران از کسی شایسته 

تا کسی راه نپیموده باشد، . است که خود تعلیم دیده و تربیت شده باشد
نما نخواهد بود و بر فرض که سخن راه و سپردن راه و به مقصد  راه
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چه که شرط  آن. رسیدن بر لب داشته باشد، تنها سخن است و نه بیشتر
نمایی است، رهسپار بودن است و به مقتضای علم خویش عمل  راه

  .کردن
عَمَلٍ، کَمَثلِ الّذی مَثلُ الّذی یَدعوا بِغَیر :  فرمودندرسول خدا 
نما، چون کمان برای تیرانداز است،  عمل برای راه 1یَرمی بِغَیر وَتَرٍ؛

نما  انداز است نه تیرانداز، راه گونه که تیرانداز بدون کمان، چوب همان
  .نما پراکن است نه راه نیز اگر بدون عمل باشد، سخن

  علمی که در آن عمل نباشد عار است
  نّار است بود زُذکر هر سجده که بی

  نازد عمل می هرکس که به علم بی
  دار است عالم نبود، عامی مشعل

  
طلب بودن،  آموزی، دانش ترین ابزار علم باز هم یادآور شوم که مهم

همراهی با عالمان وارسته، پاک ساختن رفتارهای خویش از هوی و 
داری با فکر و مطالعه و خواندن و عبادت کردن و  زنده هوس، شب

  .ک خواستن از خدای متعال استکم
های آموختن علم، پرسیدن است، زیرا که در   یکی از بهترین شیوه

گفتن، بسا مسأله مورد نیاز متعلّم مطرح نگردد، ولی در پرسش، با 
  .کمترین زمان و بیان، مطلوب حاصل شود

جو و طالب علم باید که رفتارهای مناسب دانش و  همچنین، دانش
 دهد، از هوی و هوس بپرهیزد، عمر، بیهوده از دست جویی انجام دانش
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موقع به کاری اقدام نکند، زمان مطالعه و  شناس باشد و بی ندهد، وقت
ها را  اندوختن دانش را بشناسد، به آداب علم و معرفت آگاه باشد، شب

های خود سازد، ساعاتی را به خود  بهترین زمان تنظیم و تدقیق آموخته
 در نیامیزد و باالخره دست یاری به سوی خدای پردازد و با اغیار
  .مهربان دراز کند
کَثرَۀ السؤال : الیَحصُلُ العلم إالّ بخمسۀِ أشیاء:  فرمودندامیرمؤمنان 

و خدمۀِ الرّجال و تطهیرِ االَفعال و السهّرِ باللّیالی و االِستعانۀ بِذی 
، همراهی پرسش بسیار: آید علم جز با پنج چیز بدست نمی 1الجالل؛

دانشمندان، پاک ساختن کارها، بیداری شب و کمک خواستن از خدای 
  .  متعال

سخن از خور و . همچنین در حضور عالمان به سخن بیهوده نپردازد
چه در  از او آن. خواب و شهوت و غضب و لذّت را به غیر واگذارد

ر شأن عالم است، بپرسد و از اظهار نظر بیجا بپرهیزد و اگر اظهار نظ
هم کند، باید به قصد فهمیدن باشد نه اظهار فضل کردن و وقت تلف 

  .نیک بپرسد و نیک بشنود و گوش فرا دارد. کردن
إذا جَلَستَ إلی عالمٍ فَکُنْ علی أن تَسمَعَ أحرَصَ :  فرمودامام باقر 

منک علی أن تَقول، و تَعَلَّم حسنَ االِستماع کما تَتَعَلَّمُ حسنَ القَول و 
چون نزد عالم نشینی، بر شنیدن بیش از گفتن  2عْ علی أحدٍ حدیثَه؛التَقطَ

که خوب گفتن را فرا  حریص باش و خوب شنیدن را فرا گیر، چنان
  .گیری و سخن هیچ کس را قطع مکن   می
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تر برای آموختن علم و  چه که گفته شد، مهمتر و الزم از همه آن
یدن و خواندن نیست معرفت، همراهی با عالم است، چون علم تنها شن

مهمترین بخش . که در گوشه خلوتی نیز با خواندن کتاب انجام پذیرد
آموزش علم، شناختن خلق عالم و کسب و اتصاف به آن است که این 

نما داشتن  در علم راه. آید جز با همنشینی با اهل علم به دست نمی
  .نما همراه بودن نیز شرط دیگر و مهمتر است شرط است و با راه

خَ راسِیَخرُجُ أحدُکم فَ:  به برخی از اصحاب خود فرمودامام باقر 
فیَطلُبُ لِنَفسِه دلیالً و أنتَ بطریق السّماء أجهَل منک بطَریقِ االَرض 

هریک از شما برای مسافرتی نه چندان طوالنی  1؛فاطلُب لِنَفسِک دلیالً
های آسمان  که اطالع و آگاهی تو به راه کند و حال آن نما طلب می راه

نما  های زمین بسیار کمتر است، پس باید که برای خود راه نسبت به راه
  .بیابی

که پیامبری الهی است، از   بیاموزید که با آناز حضرت موسی 
کند که تقاضای آن را دارد و  تنها پرهیز نمی پیروی و همراهی با عالم نه

 أن تُعَلِّمَنِ ممّا عُلِّمتَ هَل أتّبِعُک علی: که گفت طور مکرر، چنان هم به آن
   2.رُشداً

یا عبیدَ الدّنیا مثلُکُم کَمَثل السّراج یُضیئُ :  فرمودحضرت عیسی 
یا بَنی اسرائیل زاحِموا العُلَماء و لو جثواً علی الرّکب . غیرَه و یَحرُقُ نفسَه

بِلِ فإنّ اهللا یُحیی القَلب المیتۀ بنور الحکمۀ کَما یُحیی االَرض المیتۀ بِوا
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ای بندگان دنیا، شما چون چراغی مانید که دیگران را روشنی  1المَطَر؛
رسانید، ولی به  به دیگران سود می. روید بخشید، ولی خود از میان می

همراهی عالمان را از دست ندهید ! ای بنی اسرائیل. فکر خود نیستید
هرچند مجبور شوید که خود را بر زمین کشید و کشان کشان خود را 

های مرده را با نور حکمت  ه آنان رسانید، زیرا خدای متعال دلب
  .سازد سازد که زمین مرده را با ریزش باران زنده می گونه زنده می همان

إنّ أمقتَ : إنّ اهللا تعالی أوحی إلی دانیال :  فرمودامام سجاد 
 بهم و إنّ عبیدی إلی الجاهلُ المُستَخِف بحَقّ أهل العلم التّارِکُ لالِقتداء

أحب عبیدی إلی التّقی الطّالب الثّواب الجَزیل الالّزمُ للعُلماء التّابع 
خدای متعال به دانیال وحی فرستاد که  2للحُکماء القابِلُ عن الحکماء؛

ناخوشایندترین بندگانم در نزد من جاهلی است که حق اهل علم را 
ترین بندگانم نزد  بوبسبک انگاشته و از پیروی آنان دست بردارد و مح

من، آن پرهیزگاری است که جویای پاداش سترگ، همراه با عالمان، 
  .پیرو بردباران و پذیرای از حکیمان است

  
  آثار علم

علم آثار بسیاری دارد که اگر بنا بر کوتاهی کالم نبود، شرح هریک 
که به  ای نیست جز آن شد، ولی چاره ها خود نوشتاری مستقل می از آن
  .ای کنیم ها اشاره ی از آنبرخ
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یُصِب منه باباً  ، لموجلّمَن طَلَبَ العلم هللا عزّ:  فرمودندرسول خدا 
إالّ ازدادَ فی نفسه ذُالًّ و للناس تَواضُعاً و هللا خَوفاً و فی الدّین اجتهاداً 
فذلک الّذی یَنتَفِعُ بالعلم، فلیتعلّمه، و مَن طلبَ العلم للدّنیا و المنزلۀ عند 

یُصِب منه باباً إالّ ازدادَ فی نَفسِه عَظمۀً و  اس و الخُطوۀ عند السّلطان، لمالنّ
علی النّاس استِطالۀ و باهللا اغتراراً و فی الدّین جَفاءً، فذلک الّذی الیَنتَفِعُ 
بالعلم، فَلیَکُف ولیُمسِک عن الحجّۀ علی نفسِه و النّدامۀ و الخِزیِ یوم 

  1.القیمه
ویای علم باشد، به هر فصلی از آن که دست هرکه برای خدا ج«

اش در برابر مردم، ترسش از  اش کاسته، فروتنی بینی بزرگ یابد از خود
این است کسی که از . شود اش افزوده می خدا و ژرفای اندیشه دینی

کسی که علم را برای دنیا و . برد، پس باید آن را فراگیرد علم سود می
مندان بجوید، به هر فصلی  یکی به قدرتکسب مقام در میان مردم و نزد

اش بر مردم،  فرازی بینی، گردن بزرگ از آن که دست یابد بر خود
این است . شود اش از خدا و ستمکاریش در دین افزوده می نافرمانی

برد پس از آن پرهیز کند و حجت بر خود  کسی که از علم سود نمی
  ». فراهم نسازدتمام نکند و پشیمانی و خواری خود در قیامت را

یا داود : أوحَی اهللا إلی داود: غزالی در منهاج العابدین آورده است که
أن تَعرِفَ جَاللی و : یا الهی و ما العلمُ النافعُ؟ قالَ: تَعَلَّم العلم النّافع قالَ

عَظَمَتی و کِبریایی و کمالَ قُدرتی علی کُلّ شئ  فإنّ هذا الّذی یُقَرِّبُک 
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دانش : پرسید. دانش سودمند را فراگیر: داود گفتخدا به  1إلَی؛
آن است که جالل و عظمت و کبریا و : سودمند کدام است؟ گفت

قدرت مرا بر هرچیز بشناسی، زیرا این دانش است که تو را به من 
که  شود، چنان چنین علمی است که سبب خشیت می. سازد نزدیک می

  :      خدای متعال فرمود

 تنها عالمان از خدای خشیت 2 من عباده العُلماء؛إنّما یَخشَی اهللا
  . دارند

تعلیق حکم بر وصف، مُشعر به علیّت است، یعنی علت خشیت، 
پس . علم است و به لحاظ انّما، این علت منحصر به علم است

تصوّرات و تصدیقات، اگرچه در کمال دقت باشد، اگر سبب خشیت 
فقه در صدر اول نیز منظور از . نشود، علم نیست، بلکه جهل است

   3.همین علم است
  فلک بر مردم نادان دهد زمام مراد

  اهت بستو اهل دانش و فضلی همین گن
  

 ترس از خدا 4رأسُ الحکمۀِ مَخافۀُ اهللا؛:  فرمودندرسول خدا 
  .همچون سر برای حکمت است

ورزیدند،  همین علم است که اولیاء خدا به تعلیم آن عشق می
  :  فرمودند که امام باقر چنان
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 یک 1ٍ؛ به، أوثَقُ فی نفسی من عَملِ سنۀلَمَجلسٌ أجلسُه إلی من أثِقُ
نشست با کسی که به او اعتماد دارم، از یک سال فعالیت برایم 

  .مندتر است تر و ارزش مطمئن
  :  درباره آن فرمودندو نیز همین علم است که امیرمؤمنان 

 و ال فی تخوم االَرض فیَخرُجُ لکم لیسَ العلمُ فی السّماء فیَنزِلُ علیکم
علم   2ولکن العلم مَجبولٌ فی قلوبکم، تأدبُوا بĤدابِ الرّوحانییّن یَظهَرُ لکم؛

نه در آسمان است تا فرود آید، نه در زمین است تا فراز آید، بلکه در 
به آداب روحانیون پایبند باشید تا بر شما آشکار . جان و دل شماست

  .شود
های علم و معرفت است و کلید آن آسمانی  ان خزانههای آدمی دل

جا که علم نه در زمین است و نه در آسمان؛ نه در  از آن. زیستن است
دوردست و نه در نزدیکی، بنابراین چنین نیست که هرکه اهل سیر و 

سفر به نقاط دور و نزدیک باشد، به آن دست یابد و با دستی پر  
رسی به  ست که کاوش در آن و دستمعدن علم، دل آدمی ا. بازگردد

که خدای متعال  شود، چنان آن با آداب روحانی و اخالق پاک ممکن می
  : فرمود

  .    تقوی پیشه کنید، خدای تعلیمتان خواهد داد3اتَّقوا اهللا یُعَلِّمْکُم اهللا؛

یا بنی إسرائیل التَقولوا العلمُ فی السّماء :  فرمودحضرت عیسی 
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به، و ال فی تَخومِ االرض، مَن یَنزِلُ یَأتی به، و ال من مَن یصعَدُ یَأتی 
وَراء البِحار، من یَعبُر یَأتی به، العلمُ مَجبولٌ فی قُلوبِکم، تَأدبوا بĤداب 
الرّوحانییّن و تَخَلَّقوا  بأخالق الصدّیقین، یَظهَرُ العلم فی قلوبِکم حتّی 

  1.یَنهاکُم و یأمرُکم

ـ خاص 2ـ عام و فراگیر 1: سته استکم بر دو د معارف الهی دست
شرح . (هر گروهی از مردم شایسته یکی از آن دو  هستند. و ویژه

 »انسان شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطین«بیشتر آن را در 
جا، دسته دوم است که اسرار  موضوع مورد بحث در این.) ایم آورده

احادیث .  آن را نداردیابی به معارف الهی نام دارد و هرکس توان دست
  .شریفی که پیش از این یادآوری شد به همین نوع از علم اشاره دارد

  
  اسرار و تفاوت استعدادها

   ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیربرو
  که ندادند به جز این تحفه به ما روز الست

  

این دسته از علوم اگرچه در مطاوی سخنان گهربار انبیاء و اولیاء 
ان حضرت ختمی مرتبت و خاندان پاک وی کم و بیش ویژه سخن به

. آمده است، ولی سر به مهر آمده است که هرکس توان فهم آن را ندارد
تواند آن را بیابد که به زبان آن آشنا باشد و راه و روش  کسی می

فراگرفتن آن را بداند و نیز تاب تحمل آن را داشته باشد، چه همگان 
  . گونه نیستند این
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 تو چه دانی زبان مرغان را  دی گهی سلیمان راچون ندی
 با حذیفه درباره اسرار الهی روزی رسول خدا : غزالی گوید

داد، چون عمر از راه رسید، آن  گفت و توحید را تعلیم می سخن می
چه ! یا رسول اهللا: عمر گفت. حضرت سخن برید و ساکت شد

إنّ العَسَلَ یَضُرُّ  :فرمودی؟ بگو تا بشنویم، آن حضرت فرمودند می
  1.یعضالرَّ

  رح مجموعه گل، مرغ سحر داند و بسش
  نه که هر کو ورقی خواند معانی دانست

  هر که چهره بر افروخت دلبری داندنه 
  نه هرکه آینه سازد سکندری داند

  جاست تر ز مو این هزار نکته باریک
  دری داندتراشد قلنبنه هرکه سر

  
برد  استعداد و گنجایش خود بهره میهرکسی از معارف الهی به قدر 

و هرکسی با توجه به ذهنیّت، سوابق تعلیم و تربیت، عادات، آداب و 
نشیند و  رسوم، اساتید و دوستان خود، بر سفره آسمانی معارف الهی می

  .کند از آن تناول می
 وز درون من نجست اسرار من  هرکسی از ظن خود شد یار من

بیند و آخرت را نیز دنیای   را در دنیا میکس که همه عالم هستی آن
دیگر، هر چند بزرگتر، توان فهم توحید را ندارد، چه رسد به توان 
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ها  روست که اگر حقایق و اسرار معارف الهی بر آن از این. چشیدن آن
   1.»و الیَزیدُهم إالّ نفوراً«. شوند گفته شود، از آن گریزان می

  قصورش بینخواهد  خدایا زاهد از تو حور می
  گریزد از درت یا رب شعورش بین به جنت می

  
اگر اسرار الهی برای همه قابل فهم و پذیرش بود که آن را ِسرّ 

کردند؛ اگر بر همه قابل فهم  دانستند و بر پوشاندن آن تأکید نمی نمی
  .بود، دیگر تفاوت آدمیان در درک معارف نبود

  
  هایی از اسرار معارف نمونه

یا سلمان  لو عُرِضَ علمُک :  سلمان فرمودند بهرسول خدا 
اگر علم  2؛لِمِقداد لَکَفَرَ، یا مقداد  لو عُرِضَ علمُک علی سَلمان لکَفَر

ورزد و اگر علم مقداد نیز بر  سلمان بر مقداد گفته شود بدان کفر می
  .ورزد سلمان گفته شود بدان کفر می

 علمٍ لو بُحتُ به اِندَمَجتُ علی مَکنونِ : فرمودندامیرمؤمنان 
علوم نهان و پنهانی را  3؛الضطَرَبتُم إضطَراب االَرشیه فی الطَّوِی البعیدۀ

در اختیار دارم که اگر آن را آشکار سازم، شما همانند طناب آویزان در 
  .های عمیق، به اضطراب و لزره خواهید افتاد  چاه

 مروزی تو چون نباشد چون کن  گر جهان را پر در مکنون کنم
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 چون نداری تو سپر واپس گریز  نکته چون تیغ فوالدست تیز
ا  اسپر میاپیش این فوالد بی  1کز بریدن تیغ را نبود حی

إنّ مِن العِلم کهیئۀ المکنون، الیُعلّمها إالّ :  فرمودندرسول خدا 
، و العُلماء باهللا، فاذا نطَقوا به، الیُنکِره إالّ أهل االغترار باهللا عزّوجلّ

  2.یَتَحَملْه إالّ أهل االعتراف باهللا لم
برخی از علوم حقیقتی پوشیده دارد که جز عالمان ربانی، دیگران از 

کنند و  خبرانند که سخن عالم ربانی را انکار می پس بی. خبرند آن بی
  . فهمند تاب شنیدن آن را ندارند و موحدانند که آن را می

  استچون بشنوی سخن اهل دل مگو که خط
  جاست ای جان من خطا این شناش نه سخن

  آید سرم به دنیی و عقبی فرود نمی
  ها که در سر ماست تبارک اهللا از این فتنه

  در اندرون من خسته دل ندانم کیست
  که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
  مرا به کار جهان هرگز التفات نبود
  رخ تو در نظر من چنین خوش آراست

  

التَقُل لِما بَلَّغَک عَنّا أو نُسِبَ إلَینا هذا باطلٌ و إن :  فرمودامام کاظم 
چه   آن3؛فَۀٍکُنتَ تَعرِفُ خَالفَه فإنّک التَدری لِمَ قُلنا و علی أیّ وَجهٍ و صِ
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کنند، انکار نکنید، اگرچه خالف آن را از ما  از ما برای شما نقل می
  .ایم گفتهدانید که آن را چرا و چگونه  بدانید، زیرا نمی

خبرند، به حکم  جا که بیشتر مردم از اسرار معارف الهی بی از آن
کنند و با این کار درهای الطاف   آن را انکار می»النّاس أعداءُ ما جَهِلوا«

اند  رو اولیای الهی سفارش کرده بندند، از این ویژۀ الهی را بر خود می
 اگرچه خالف آن را چه از ما برایتان بازگو کردند انکار نکنید، که آن

اند،  چه را آنان فرموده خاطر که همگان توان فهم همۀ آن بشناسید، بدین
  .ندارند

  آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
  هاست بسی، محرم اسرار کجاست نکته

  
و اگر اهل راز نیستیم و از درک اسرار معارف الهی ناتوانیم، 

  . ها را به بزرگی بریم کم نام و یاد آن دست
عبداهللا،  یا ابا:  اُناس، فقالوا لهأتی الحسین :  فرمودامام صادق 

. إنّکم التَحتَمِلونَه و ال تُطیقونَه: فقالَ. حَدثْنا بفَضلِکم الّذی جَعَلَ اهللا لکم
إن کُنتُم صادقین فلیَتَنَح إثنان و اُحَدثُ واحداً، فإن احتَمَلَه، : قالَ. بَلی: قالوا

فتَنَحّی إثنان، وحَدثَ واحداً، فقامَ طائر العقل، فمَرَّ علی وَجهِه و . حَدثتُکم
  1.فکَلّمَه صاحباه فلم یُرِد علیها جواباً. ذَهَبَ

 به جمعی که تقاضای شنیدن سخنی دربارۀ مقام و امام حسین 
: گفتند. تاب شنیدن آن را ندارید: منزلت آن حضرت را  داشتند، فرمود

نفرتان کنار روید تا به یکی از شما بگویم، اگر تاب دو : فرمود. داریم
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آن دو نفر دور شدند و . شنیدن داشت به همه شما باز خواهم گفت
آن مرد در حالتی که عقل از سرش پریده . حضرت به آن یکی باز گفت

آن دو هرچه با او سخن . بود، برخاست و راه پیش گرفت و رفت
  .گفتند، پاسخ آنان را نداد

یا بُنَی إجتَهِد فی تَعَلُّمِ :  به فرزندش اسماعیل فرمودق امام صاد
علمِ السرّ، فإنّ لَه بَرکۀ کثیرۀ أکثر ممّا یَظُنُّ، یا بُنی مَن تَعَلَّم علمَ العَالنیۀ 

یا بُنیّ إن أردتَ أن یُکرمَک ربک . و تَرکَ علمَ السرّ، یَهلُکُ و الیَسعَدُ
نیا و اعرِف خِدمَۀَ الصّالحین و احکُم أمرک بعلمِ السرّ، فعلیک ببُغضِ الدّ

 1؛للمَوت فإذا اجتَمَعتَ فیک هذه الخِصال الثالث، یُکرمُک ربّک بعلم السرّ
در فراگرفتن علم نهان سخت کوشا باش، زیرا برکت آن بیش ! فرزندم

کسی که علم عیان را فراگیرد و ! فرزندم. از آن است که به گمان آید
. ارد، هالک خواهد شد و به سعادت نخواهد رسیدعلم نهان را فروگذ

خواهی خدایت با علم نهان بزرگت دارد، پس از دنیا  اگر می! فرزندم
نفرت داشته باش، خدمت به نیکان را سرلوحه خویش قرار ده و خود 

گانه در تو جمع  های سه را برای مردن آماده ساز؛ هرگاه این ویژگی
  .اهد داشتشد، خدایت با علم نهان بزرگت خو

یابی به اسرار علوم باید کوشید، زیرا نتیجۀ آن بسیار  برای دست
فراگرفتن علم آشکار و عیان و . بیشتر از چیزی است که به تصور آید

یابی به  راه دست. ترک علوم پنهان و نهان سبب هالکت است نه نجات
آن نیز نفرت از دنیا، خدمت به بندگان نیک خدا و آمادگی دیدار 

  . دوست استحضرت
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واهللا لو عَلِمَ أبوذر ما :  فقالَذُکِرت التّقیۀ یوماً عند علی ابن الحسین 
 بینَهما، فما ظَنُّک بسائر فی قلبِ سَلمان لَقَتَلَه و لقد آخی رسول اهللا 

الناس؟ إنّ علمَ العُلماء صَعبٌ مُستَصعَبٌ الیَحتَمِلُه إالّ ملکٌ مقرّب أو نَبیٌّ 
و إنّما صارَ سلمان من : قال. مؤمنٌ إمتَحَنَ اهللا قلبَه لالیمانمُرسَل أو عبدٌ 

   1.العلماء الَنّه إمرؤ منّا أهل البیت، فلذلک یَشبَه العلماء
سلمان به حقایقی آگاه است که اگر ابوذر بدان آگاه شود، او را 

 پیمان برادری خواهد کشت در حالی که آن دو به امر رسول خدا 
  اند؟ نان چنین باشند گمان بری که دیگران چگونهاگر آ. بسته بودند

 دارای مراتبی است که برخی از اسرار معارف خاندان پیامبر 
آزمودۀ خدا  ها را جز مالئکه مقرب و پیامبران مرسل و بندگان دل آن

  .دانند ها نیز نمی دانند و برخی دیگر را همین نمی
 ید والسالمپس سخن کوتاه با  در نیابد حال پخته هیچ خام

إنّ عندَنا واهللا سِرّاً من أسرارِ اهللا و علماً من علم :  فرمودامام صادق 
اهللا واهللا الیَحتَمِلُه ملکٌ مقرّب و ال نَبیٌّ مرسَل و ال مؤمن إمتَحَنَ اهللا قلبَه 

برخی از علوم و اسرار الهی در خزانۀ علم خاندان پیامبر « 2؛لالیمان
ن است که حتی مالیکه مقرب، پیامبران مرسل صلوات اهللا علیهم اجمعی

البته این . »و مؤمنانی که دلی آزموده دارند نیز تاب تحمل آن را ندارند
  . اسرار را نیز اهلی است شایسته

  راز درون پرده ز رندان مست پرس
                                                            

 190، ص2؛ بحار االنوار، ج25بصائر الدّرجات، ص ـ1
 386، 25بحار االنوار،  ـ2
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  کاین حال نیست زاهد عالی مقام را
  

ف  بر کت دربارۀ اسرار قدم گزاردن امیرمؤمنان امام صادق 
های خانه کعبه برای محمد بن حرب   به هنگام شکستن بتپیامبر 

إنّک الهلٌ : زِدنی بیاناً فقال : محمد بن حرب گفت. نکاتی را فرمود
 لو أخبرتُک بما فی حمل النبی : لِلزّیادۀ ثمّ ذَکرَ مَعانی آخَر ثمّ قال 

ادَها به،  عند حطّ االَصنام من سطح الکعبه من المعانی الّتی أرعلیاً 
  1.فحَسبُکَ من ذلک ما قد سمعتَه. محمد لمجنون بن لقلتَ إنّ جعفر

های حبیب  مؤمنان بر شانه آن حضرت دربارۀ اسرار پا نهادن امیر
داند که اگر بر خواص از یاران خود نیز بگوید او را  خدا حقایقی را می

  .به جنون متهم خواهند کرد
بیانٌ و شفاءٌ للمُتّقین :  فرمود2»هُدیً للمتّقین« در شرح امام صادق 

 واتّقُوا إظهارَ أسرار اهللا تعالی و أسرار أزکیاء …من شیعۀِ محمّدٍ و علیٍ 
 فَکَتَموها؛ واتّقوا سترَ العلومِ عن أهلِها عبادِه االوصیاء بعدَ محمّدٍ 
  3.المُستَحِقّین لها و فیهم نَشَروها

دا و بندگان پاک حضرت تصریح کرد که از آشکار ساختن اسرار خ
در . او بپرهیزید و آن را از نااهالن پنهان دارید و تنها به اهلش بسپارید

    .صورت ستمی آشکار پدید آمده است غیر این

مَن سَألَ عن التّوحید، فهو جاهلٌ و من :  فرمودندرسول خدا 
                                                            

 352؛ معانی االخبار، ص221، ص2بحر المعارف، ج ـ1
 3بقره،  ـ2
 28بحر المعارف، همان؛ معانی االخبار، ص ـ3
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  1.أجابَ عنه فهو مُشرکٌ و من یعرف، فهو مُلحِدٌ و مَن الیَعرف، فهو کافر
ین چه سِرّی است در توحید که اگر از آن بپرسند، نادانند و اگر ا

بدان پاسخ گویند، مشرک و اگر آن را بشناسند، ملحد و اگر نشناسند، 
باید چه کنند تا به جهل و شرک و کفر و الحاد آلوده نگردند؟ . کافرند

  . این خود سِرّی است سَر به مهر
 آب زندگی پوینده کوبهر   با که گویم اندر این ره زنده کو

 مردم اندر حسرت فهم درست  چه من گفتم به قدر فهم توستآن
کسی بدان . رسیدن به اسرار معارف الهی برای همگان ممکن نیست

یابد که استعداد و شایستگی فهم دقایق عقلی و شهودی را  دست می
داشته باشد؛ فهم و درک او محدود به خور و خواب در دنیا و آخرت 

  .نظر نباشد اندیش و کوته باشد؛ کجن
  چون آن کرمی که در سنگی نهان است
  زمین و آسمان او همان است

  
که طالب باشد و در طلب، صداقت داشته باشد و صداقت  دیگر آن

گیر اظهار کرده باشد و از تنبلی و  خویش را با کوشش و تالش پی
  .جویی دوری کرده باشد بهانه

 جان فشان و خون بگری و باز جو  جوگر تو هستی رازجو ای راز
همچنین همراهی با اهل معرفت را نیک نگه دارد و انتظار یک شبه 
به مقصد رسیدن نداشته باشد که خامی است، زیرا که سرچشمه این 

                                                            
 166ها، ص نشان  از بینشان ـ1
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های سَر به مهر و  های پاکی قرار دارد و انوار آن در دل معارف در قله
به خاطر داشته باشیم که . تهایی پوشیده و پنهان تابیده شده اس جان

باشد که از این . دهد دهد ولی سِرّ نمی عارف کتوم است، سَر می
  : همراهی، آشنایی دست دهد که
 داند که متاع ما کجایی است  هر کس که ز شهر آشنایی است

عارف تا دل نیابد، سخن دوست نخواهد گفت، چون سخن دوست 
 معارف حقیقی و نهان جز برای به غیر گفتن، نه مراد اوست بلکه گفتن

  .دالن، از عدلت جمع نگردد صاحب
  سخن شمع به پروانه دلی باید گفت
  کاین حدیثی است که با سوختگان درگیرد

  
گاه بر طلب خود اصرار ورزد و به سؤال و تقاضا آن را از آن  آن

  :جواد یگانه طلب کند که
  لبنتا نگرید طفل کی نوشد  تا نگرید ابر، کی خندد چمن
 چهره نگشاید هدایت از اله  تا قدم در راه ننهد مرد راه

  : بداند که،اگر چنین کرد
 مرد باید که بوشناس باشد  همه عالم پر از نسیم صباست

های عملی رسیدن به این معرفت را در حد توان و رعایت  اینک راه
های  ه راهاند ک فرموده. کنم شرایط و حال برادران و خواهران بازگو می

  :گونه است عملی وصول به معرفت حق تعالی سه
  ریاضت و تهذیب اخالق: راه ابرار
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  راه ارباب معامالت و انجام واجبات: راه اخیار
ت که مبتنی بر مودّمحبّت راه اهل : راه سائران و طائران الی اهللا

  :تصریح و تأکید بر این نکته الزم است که. ارادی است
 که مرا با تو وصالی بودهبی آن  فرسودهدر تهمت عشق تو منم

  شکم تهی، دهان آلودهگچون گر در سرزنش خلق منم بیهوده
خطرترین  ترین و کم گاه کوتاه  آن،کنم نخست به هر سه راه اشاره می

ها و   گردنه،ها را با ذکر جزئیات و شرح زاد و توشه و ابزار و وسایل آن
که آن فیّاض علی االطالق که فعلش نمایم، باشد  خطرات بازگو می

دهد و مقصد و  معَلَلّ نیست و برای کسی و چیزی کاری انجام نمی
ها نیست؛ نه تنها فیض و   نایافتهها و یافتِ مرادش، کسب ناداشته

 بل همۀ عالم ،رحمت عام و خاص خود را از کسی دریغ نداشته است
ای که  گونه اخته، بهنهایت را در فضل عمیم خویش غریق س ه تا بیاز ذرّ
 آگاه و ناآگاه، با میل و رغبت یا با خوف و رهبت، او را ،همه
یابند که هیچ کس جز او، چیزی را طلب  طلبند و می خواهند و می می

دست نیافته است، هر چند یابنده از  نکرده است و به چیزی جز او
ن اض مطلق، ایباری، باشد که آن فیّ. خبر است های خویش بی یافته

درماندگان را مورد لطفی که استحقاق آن را نداریم و  فقیر و سایر
شایستۀ برخورداری از آن نیستیم، قرار دهد، که اگر او خواهد، از اراده 
و حب و عشق او به کاری، میل و طلب و جذبه در ما نیز پدید خواهد 

  .آمد
  امید ما از کریم نوازشی است و بس

  سیاراین خواسته در منزل او نیست ب
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 تنها از آنِ ماست، با همۀ وجود ءبقاء تنها از آنِ توست و فنا! بارالها
 تو باقی باش و ما !خواهیم هر که به آن رسد، که از آنِ اوست، الها می
  . فانی

کس بل بر همه چیز آشکار  که فناء مطلق بر همه پیش از آن! بارالها
  . نساالر آن همراه و یگانه گردا شود، ما را با قافله

  !بارالها
  زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
  ما را ز جام بادۀ گلگون خراب کن

  
ای و ما نیز با   اگرچه تو خود ما را ظلوم و جهول خوانده!بارالها

ای و غیبش نام  چه مستور داشته ای بل به آن چه گفته همۀ وجود به آن
یان سخن از  ولی گویی در این م،ای، باور داریم  نساختهآشکاردادی و 

  .  نیز به میان آمده است1»سماء االَ آدمَلّمَعَ«
چه از تو رسد، در نزد همگان   زیرا آن، بدان نیز ایمان داریم!بارالها

   . متصل فرما»عَلّمَ آدمَ االسماء«ما را به معدن !  الها.مقبول است
 از فقیر، جز فقر نیاید و از سیاهی، ،ای تو خود، فقیرمان خوانده! الها

 خوشیم، بل سرخوشیم که هرچه داریم از تو داریم و ؛جز سیاهی نزاید
کنیم، بل تو خود  ه و اذن و ارادۀ تو میکنیم با حول و قوّ چه می آن
  .ای چه خواسته کنی آن می

  !الها
  پوش به هر رنگی که خواهی جامه می
  شناسم که من آن قدّ رعنا می

                                                            
  31 بقره، ـ1
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وششِ شایستۀ طالب سعی و ک دست طلب بردار،! نیز ای عزیز و تو
دار، شاید که رب العزّه، بر عزتت بیفزاید، آن را باقی به بقاء  محّب، روا

هایت را به سمت و سوی خود  ها و طلب خود دارد، یکسره خواسته
  . گرداند
 دعا از ما و اجابت از تو؛ صد چندانِ زیبندگیِ دعا برای ما، !الها

  . اجابت بر تو زیبنده است
 ولی همان معلوممان را ،»پروری داند خواجه، بنده« کهدانیم   می!الها

  . انک قریب مجیب. مکرر و صد مکرر، خواسته و خواهانیم
  

  های سلوک راه
وصول به معرفت حق سلوک الی اهللا و های   راهکه گفتیم، چنان

 از معصیت و شر وسواس ،تعالی و خالصی از احداث و انجاس
  : گونه است سه

  )راه ابرار و نیکان(مجاهده با نفس  راه صاحبان ریاضت و 
راه اخیار (و کارهای پسندیده راه صاحبان معامالت، اهل عبادت 

  )و خوبان
راه  (پیمایند که با جان خویش راه می ، راه آنانراه اهل محبت

هاشان، تاب  زنند که تن هایی قدم می رو، بر قله ، از این)سائران و طائران
  .گذارد رو تنهاشان می از این ،را ندارد قدم نهادن بر آن

  
  ریاضتاهل راه 

 ،راه اول که راه ریاضت و تصفیۀ نفس و تهذیب اخالق است
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  : عبارت است از
  .های نفس که ریشه در صفات ناپسند اخالقی دارد روی کنترل کج: أ

  .ها ها از آن تهذیب صفات اخالقی و زدودن بدی: ب
  1.دیدهتبدیل صفات ناشایست اخالقی به صفات پسن: ج

است و هم آسان و هم مورد پذیرش که به  راه یاد شده، هم هموار
ولی . پویند لطف خدا، جمع کثیری در همۀ ادیان و ملل در آن راه می

این راهی است که اوالً عمری ستردن اخالق و پالودن نفس از 
ترین کار در این راه، که آخرین   زیرا مهم،کند را طلب می ها آلودگی

آید، تبدیل صفات ناپسند به صفات پسندیده  ساب میریاضت به ح
ویژه در مورد صفات استوار شده  جا که این کار، به است و از آن

از دیگر سو ممکن  پذیرد و ی به کندی انجام مییاخالقی ملکات از سو
است از حدّ اعتدال که غایت و نهایت تهذیب اخالق است، خارج 

جانبه که سرتاسر عمر انسان  مهشود، این راه جز با ریاضت و تالش ه
  .رسد را فرا گیرد به پایان نمی
ورزد و به  که به تهذیب خلق خود اشتغال می از این گذشته، آن

ها و  پردازد، اگر یک لحظه غفلت نماید و میل کنترل نفس خویش می
های پیشین نفس آزاد شود و چون معتادی که بر اعتیاد پیشین  خلق

ی ناپسند گذشتۀ خود گذر کند، بسیاری از خود برگشته است، از کو
رو به دوباره   از این،رود های گذشتۀ او اگر نه همۀ آن، هدر می تالش

                                                            
تهذیب االخالق و تطهیر االعراق : های اخالقی مانند  شرح تفصیل پیمودن این راه، در کتابـ1

 نراقی، اخالق ناصری خواجه طوسی، علم ۀالسعاد  جامع السعادات نراقی، معراج،ابن مسکویه
توانند بدان رجوع  ندان میعالقم. اخالق اسالمی که ترجمه جامع السعادات است، آمده است

 .نمایند
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تر از آن،  مهم .شود آور گرفتار می های مالل  بلکه چندباره کاری،ها کاری
های نفسانی بیفزاید، میل و رغبت بلکه حرص  هر اندازه که بر ریاضت

دان عادت یافته بود و اینک از آن باز داشته چه که ب و آز نفس به آن
  . گردد شده است، افزون می
 علی ما ریصٌ حَاالنسانُ«های  ترین مصادیق و نمونه یکی از روشن

همین است و اگر خدایی نخواسته، از ادامۀ ریاضت و سپردن راه  »عَنِمُ
های پیوسته رها  تزکیۀ نفس باز ماند و نفس از بند ریاضت و کنترل

، نه تنها صفات ناپسند اخالقی گذشتۀ خود را در چشم بر هم شود
زدنی به دست خواهد آورد، بلکه زشتی صفات ناپسند گذشتۀ او به 

و نیز با پرداختن به کنترل نفس در یکی از  مراتب بیشتر خواهد شد
  .صفات، از تمرین در پاالیش صفات دیگر باز خواهد ماند

 راهی نیست ،هایش با همۀ خوبیتجربه نشان داده است که این راه 
غالب کسانی .  با سر سالمت به مقصد رسیده باشند آنمسافرانهمۀ که 

ها و  که از این راه قصد رهیدن از خود را دارند، با همۀ زحمت
های قابل توجه، از آن آرامشی که واصالن به مقصد و  تالش
د به آیندۀ دور و این امی اند بهره یافتگان به حرم امن یار دارند، بی دست

های پر پیچ و خم و خطرات  در گردنه) گر از نظر انسان معامله(
  .غلتاند، چندان کارساز نیست سهمگین که پیالن را فرو می

 تا رهسپار، به پایان راه نرسد، آثار عینی و قابل مشاهده، جز ،ثانیاً
خوش  و دل) که همه صدق است و عدل است و حق(های الهی  وعده

حد و اندازۀ الهی که اگر سر به سالمت برد،  های بی نعمتساختن به 
چه که انسان را در  به تعبیر دیگر، آن. بدان دست خواهد یافت، ندارد

های دردآور اخروی و  دهد، رهایی از عذاب و کیفر این راه امید می
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. پذیر در عالم دیگر است های دل ها و پاداش رسی به نعمت دست
  :ها را به دنبال دارد هایش این نگرانی ا همۀ خوبیکه، این راه ب حاصل آن

ای که همه عمر را فرا  گونه  به،زمان ریاضت بسیار طوالنی استـ 1
  .گیرد می

های دوردست، به  آثار عینی و قابل مشاهده، جز امید به وعدهـ 2
  .دنبال ندارد

روی در آن، خطرات  خود تزکیۀ نفس به خاطر احتمال زیادهـ 3
  . داردویژۀ خود را

ها و صفات اخالقی، انسان را از  توجه به هر یک از ویژگیـ 4
  .دارد ها و کششهای نفس باز می توجه به دیگر جنبه

 های چندین سالۀ او شود همه رشته یک لحظه غفلت، سبب میـ 5
  .پنبه شود

ها بر حرص و طمع نفس به  به اندازۀ عمق و دوام ریاضتـ 6
  .شود ها افزوده می تلذّ

هایش،  گی ن حال توجه داریم که این راه به خاطر برخی ویژدر عی
  .مورد توجه بسیاری از پیروان ادیان و نیز مسلمانان قرار گرفته است

  
  راه اهل عبادت

 روندگان این راه بر خالف روندگان . استراه دوم راه اهل عبادت
دادند، به انجام اعمال ظاهری  راه اول که به تصفیۀ باطن اهمیت می

ترین توجه اینان به این است که اعمال  مهم. دهند ندیده اهمیت میپس
ها با ظاهر شریعت الهی موافق باشد؛ انجام واجبی را ترک نکنند و  آن

 ولی به رفتارهای انسان که در صفات خلقی ،حرامی را مرتکب نشوند
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   .پسند نشسته است، کمتر توجه دارند پسندیده یا نا
 ، صاحبان اندیشۀ اخالقی واقع نشده استاین راه نیز اگرچه مقبول

های   هرچند نسبت به راه اول ضعف.ولی امتیازهای ویژۀ خود را دارد
های راه اول، این ضعف را   زیرا این راه، عالوه بر نارساییدارد،بیشتری 

های اخالقی توجه ندارد و فقط به  نیز دارد که به ریشه و بن رفتار
  .پردازد سطوح نمایان آن می

دهد، جز  فتارهای سطحی انسان و مجموعۀ کارهایی که انجام میر
ای  های موضعی و لحظه ها و طغیان ها که ریشه در جنبش اندکی از آن

های روحی و  ها و حالت لقغرائز دارد، همه ریشه در عادات و خُ
به تعبیر دیگر، میل به انجام کار معینی خواه . نفسانی افراد دارند
 ،های نفسانی انسان ریشه دارد پسند باشد، در کششپسندیده و خواه نا

ها را دارد، به  رو اگر کسی میل به خدمت به خلق یا آزردن آن از این
ها را که همان صفات ثابت  باید ریشۀ آن جای کنترل چنین رفتارهایی،

نگارنده در مباحث ( . کنترل و معالجه نماید،و استوار نفسانی است
  .)تفضیل آن را مورد بحث قرار داده است به »انسان شناسی دینی«

 ،در هر صورت، موفقیت پویندگان این راه کمتر از راه نخست است
اگرچه به مقصد رسیدگان از پویندگان راه نخست نیز چندان فراوان 

در کدام مرحله از ریاضت : که از اهل ریاضتی پرسیدند  چنان،نیستند
 مرحلۀ توکل ریاضت ای؟ گفت سی سال است که در نفس قرار گرفته

ای، پس چه  عمرت را در آبادی درون گذرانده: بدو گفتند. کشم می
  1زمانی باید به فناء در خدا رسی؟

                                                            
   174، ص1 موال عبدالصمد همدانی، بحرالمعارف، جـ1
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  :اگر برای انسان سه مقصد متفاوت در نظر گیریم 

 تزکیۀ درون و کسب ـ2 اصالح برون و پالودن رفتارها و اعمال ـ1
ه خدای خویش  از خویش در گذشتن و بـ3صفات پسندیده اخالقی 

  . رسیدن
راه دوم، تنها توانایی رساندن انسان به مقصد نخست یعنی اصالح 
رفتار را دارد و راه نخست، توانایی رساندن انسان به مقصد دوم و در 

که به معامله پرداخته است و  آن. نتیجه گذشتن از مقصد اول را نیز دارد
ت، رفتارهای اصالح انجام کارهای پسندیده را مورد توجه قرار داده اس

که به ریاضت نفس پرداخته است، عالوه بر  ای خواهد داشت و آن شده
سازد و در  رفتارهای اصالح شده، اخالق آلودۀ خویش را نیز پاک می

هر صورت، هر دو از رسیدن به مقصد اعالی خلقت و غایت قصوای 
  .آدمی ناتوانند

   
   محبت اهلراه

  . ستو نفرت از غیر اوو دوستی خدا محبّت راه سوم راه 
چه که نتیجه و مقصد دو راه یاد شده است و پایان آن به حساب  آن
کامالن آن دو راه، مبتدیان . آید آید، در راه سوم آغاز به حساب می می

نتیجه و . آیند ، بلکه مبتدی نیز به حساب نمیشوند این راه شمرده می
ای داشته باشد یا  همقصد آن دو راه این بود که اعمال صالح و پسندید

که مقصد در این راه این  داشته باشد و حال آن ای نفس پاک و پالوده
که با رسیدن به معرفت به  است که هیچ عملی نداشته باشد، چه این

   :فهمد که یابد و می خویش، فقر و ذلّت و مسکنت خود را در می
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   1.»رینن الخاسِم مِنتُکُه لَم و رحمتُ اهللا علیکُضلُوال فَلَ«
تواند به خود نسبت دهد و خود را  پس کدامین عمل صالح را می

هر که را چیزی داد، رایگان داد؛ هر که را « فهمد که فاعل آن داند؟ می
ایمان داد، رایگان داد؛ و هر که را آمرزید، رایگان آمرزید؛ همه عالم 

 نواسألوا اهللا مِ«امر کرد که بخواهید  … چیز ستانند و او چیز بخشد
 چون تقاضا کرد 3؛»ن سائلل مِهَ« : چون نخواستند، تقاضا کرد2،»هضلِفَ

دعونی و ن تَأ کم قبلَبتُأجَ« : گفت.و کاهلی کردند، ناخواسته داد
 ما را کرم فراوان است، بفرماییم تا 4؛»سألونین تَأ کم قبلَیتُعطَأ

ین بخواهید، چون کاهلی کنید، ناخواسته بدهیم، کار ما با شما نه امروز
  6»5أن هو فی شَومٍ یَلُّکُ«: است

جی ن نَجی مَما نَ«. هر که رست، بدو رست« فهمد که به حقیقت می
 نه ، به حقیقت دانستند که به رحمت او طاعت یافتند.» اللّجادقِ بصِالّإ

، بل به او خود را درحمت یافتند؛ نه به خود او را یافتن به طاعت او
های عمل را،  رور و سیئات و زشتیکه حالش چنین است، ش آن. یافتند

رو نداشتن عمل را خواهان  بیند، از این در انتساب آن به خودش می
مقصدش در قدم اول آن است که عمل نداشته باشد و در قدم  است و

دوم و نهایت، مقصد او این است که خودی نداشته باشد، مرده باشد، 
                                                            

  64 بقره، ـ1
  32 نساء، ـ2
  50؛ شرح شهاب االخبار، ص33محاسبۀ النفس، ص:  نقل ازـ3
  138، ص27؛ ج296، ص26؛ ج12، ص3 جبحار االنوار، ـ4
  29 رحمن، ـ5
  577 شهاب الدین سمعانی، روح االرواح، صـ6
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د که پیوسته از او شنو گوش جان می او با. بل نباشد تا همه او باشد
  1.»واموتُن تَأ وتوا قبلَمُ«!  دوستان:خواهند که می خواسته و

  داری سرِ ما بگرد، گِردِ سرِ ما
  خویش درِ ما بباش یا بر درِ یا بر

  دان ای جان، دو به هم راست نیاید می
  گه بر درِ ما شی و گه بر درِ خویش

  
.  واقعی استهیچ ندارد و تهیدستقدم نخست یافته بود که  او در

 تنها و تنها یک عریان، سرمایۀ او در دو جهان، تنها دلی است پاک و
خدای به کسی دو دل  2؛»هوفِین فی جَلبَ من قَلٍجُرَ اهللا لِعلَجَ ما«زیرا  دل،

  .نداده است؛ یکی به یکی
 با این دل، خود را خواهد یا او را؛ نه دوستی خود با دوستی او

  ،جمع شود
  ه توحید نتوان رفت راستبا دو قبله در ر

  یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن
  

  آن خانه که از سنگ و.حرم خویش جای دهد نه وی کسی را در و
 حق خوردن و آن بگردی و طواف کنی و خاک است، باید بر گردِ

که آن خانه در زمین  سکنی گزیدن در آن را نداری، با آن خوابیدن و
 و این دل که 3»یئماال سَ رضی وأنی عُسَالیَ«است و نه جایگاه او که 

                                                            
؛ جامع األسرار و منبع االنوار، 188؛ اخالق ناصری، ص16آغاز و انجام، ص:  نقل ازـ1

  378ص
  4 احزاب، ـ2
  7، ص4؛ عوالی اللئالی، ج557ص ؛544؛ ص290جامع األسرار، ص:  نقل ازـ3
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 1؛»بدی المؤمننی قلب عَعُسَیَ« حرم امن او و جایگاه ویژۀ او است که
  ؟گاه تو باشد چگونه تواند زیست

 مایی و منی را به منا قربان کن خواهی که تو را کعبه کند استقبال
چاره جز . دیگری او  یکی خود و،دو دلبر پس یک دل است و

 و فنا شدن و نبودن چیست تا برگزینیم که هم خود داشته باشیم مردن
  .و هم خدا

  چون فقر زینت است، هستی کم کن
  پرستی کم کن هستی بت توست، بت

  از هستی و نیستی چو گشتی فارغ
  نوش شراب وصل و مستی کم کن می

  

 ندهی تو را کجا راه دهند؟ تا 2»ال« به غارت تا همه سرمایۀ خود را
 و بدتر از آن، خودپرستی در میان است، دل به او دادن و پرستی بت

چه  که نفی آن حاصل آن. ای بر لبان است بندگی کردن، سخنی بل بیهوده
  .به خود، نسبت دارد بلکه نفی خود، اول طلب و مقصد محبّان است

 بدان یک موی مانی بند بر پای تو تا هست مویی مانده بر جایز
یابد، چه ایشان گر قدم در  گاه بدان دست نمی ناسک هیچ که زاهد و

در سوداگران  !؟کجامحبّت  معاملت کجا و راه نهند، به معاملت نهند و
ای که سودش بیشتر،  معامله، در پی سود بیشترند، پس هر معامله

                                                            
   همانـ1
   فی شرح فصوص الحکمممَالهِ مدّ حسن زاده آملی، مُـ2
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پی فدا کردن خود برای حبیبند،  محبت، در دارانش بیشتر، ولی در طرف
تر و گر عشق به  خالص تر و  پاکتر، عاشقان پس هرچه عشق سوزان

شود، دیگر از او خبری نخواهد  سر حد کمال برسد، عاشق ذوب می
  ).بعداً از این زمینه بیشتر خواهیم گفت(. بود

 ،دیگر و آخر قدمِ آنان انتفاء خود است. این قدم نخست آنان است
زیرا . طلبند که در نفی، خودیّتی هست، این است که انتفاء می چه این

نان با نخواستن خود و کار خود، در پی رفع حجاب میان خود و اویند آ
  .که همه از اوست و گر نیک بنگری همه اوست! تا بیابند

 اگرچه ما بسی اسماء نهادیم ی جز یکی نیستمشو أحول، مسمّ
 بل حجابی نو پدید ،توان حجاب را نفی کرد نفی حجاب نمی با
میان بنده و خدا حجاب بسیار است از نور : اند رو فرموده  از این،آید می

ارتفاع حجب ظلمانی به انتفاء آن است و ارتفاع حجب  .و ظلمت
 انتفاء التفات گفتم، نه نفی التفات،. نورانی به انتفاء التفات به آن است

 چگونه التفات به التفات منتفی ؛چه نفی التفات، التفات به آن است
و محبّت  تا غایت بنده، ذکر و … ست خون را با خون نتوان ش1،گردد

بود نه بندۀ مذکور و محبوب؛ بندۀ محبّت معرفت بود، بندۀ ذکر و بندۀ 
جویان   مال؛» آنیۀهرچه در بند آنی، بند«. معرفت بود نه بندۀ معروف

   2.عاشق مالند و این کس عاشق عشق و هر دو محجوبند
 صحابِأ من کنتُنی یتَلَ«: کسی به عبداهللا ابن مسعود گفت: گویند

  »!ثبعَأ  لمتذا مِإنی یتَلَ«:  عبداهللا گفت».نیمالیَ
                                                            

  175، ص1 بحر المعارف، جـ1
  176 همان، صـ2
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یکی است که طاعت کند و ثواب طمع دارد و یکی است که 
معصیت کند و چشم به عفو دارد و باز یکی است که از ننگ وجود 

تفاوت این سه در آگاهی و معرفتشان به . نیارد خویش هرگز سر بر
 که کیست بل که چیست و دیگری نه این داند خویشتن است، یکی می

 1؛»مونعلَ الیَذینَ و الّمونَعلَذین یَوی الّستَل یَو هَ«داند و نه آن 
شان به عشق کشاند و عشق به فدا و فدا همان نیستی و مرگ  آگاهی
  .است

 وتٍال مَ بِ فی عشقٍال خیرَ ت هکذامُلیَ عشقاً فَن ماتَمَ
ذیرد، عشق نیست، الف و گزاف عشقی که به مرگ عاشق انجام نپ

ای   به خدمت کشیدن دیگری برای ارضاء غریزه.خودخواهی است
 عشق بی مرگ، که یا نان خواهد یا نام، بازی کودکانه است و .است

کار اهل .  از جهالت استکهغفلت بلسرِ بازی کودکانه حتی نه از 
  .گاه هالکت گاه عفت است و آن محبت، نخست معرفت است و آن

   از اغیـار خالی کن چو عزم کوی ما داریدل
  نظر بر غیر مفکن چو قصد روی ما داری
  من آن شمعم که در مجلس مرا پروانه بسیار است 
  بسوزان خویشتن چون عود اگر تو بوی ما داری
  ز محبوبان هر جایی تو را خود هیچ نگشاید 
  حرامت باد اگر رغبت به غیر از سوی ما داری

  خواهی   کن اگر شکّر همیچو طوطی در قفس خو
                                                            

  9 زمر، ـ1



 91 گفتار  پیش

  زن اگر کوکوی ما داری نوا چون فاخته می
  م آن زمان گردد تو را الف سرافرازیمسلّ

  که در میدان جانبازان سرت را گوی ما داری
  کسی دیگر چو هویی را مسلم نیست االّ هو
  بگو یا هو و یا من هو اگر هو هوی ما داری

  دیات مستم که بر جانم کمین کر به تیر غمزه
  کمال شمس دین گیری اگر بازی ما داری

  
شود؟ هم، همه  این چه مرگ و هالکتی است که شهرۀ آفاق می

ن مَ«هستی در منظرۀ چشم اوست و هم او در منظرۀ همه هستی که 
 شهادت، مغز زندگی است، پس 1.»هیداً شَ، ماتَ و ماتَمَتَ و کَعف فَقَشَعَ

  !چگونه با مرگ و هالکت جمع گردد؟
 عشقی که هزار جان شیرین ارزد   شاد نباشم که خریدم به دلیچون

این مرگی . گویی این مرگ غیر از آن است که سوداگران فهم کنند
چه . اند اند؛ همه نورها سایه ها مرده است که در حضور آن، همه زنده

 ئُطفِین و یُارَ الدّقُحرِاق یُشّ العُنفاسِ من اَنَفَسٌ«نیک گفته است؛ 
  2.»ینرَاالنّ

اند؛ راه  های وصول به معرفت و حق را سه دانسته که، راه حاصل آن
  . ابرار و راه اخیار و راه محبت

 راه ـ2 راه محبوب ـ1: شود خود به دو شاخه تقسیم میمحبّت راه 
                                                            

  185، ص5؛ المحجّۀ البیضاء، ج68؛ الحقایق، ص344اخالق محتشمی، ص:  نقل ازـ1
  148 روح االرواح، صـ2
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  محب
  

  راه محبوب
 راهی است که 1،»ا اهللادانَن هَأوال  لَیَدِهتَنَا لِنّما کُ«: اما راه محبوب که

 نه تکلیف گفتن .انی یارای گفتنش دارد و نه گوشی یارای شنیدننه زب
  .داریم و نه تاب نگفتن

 کو گوش که بشنود دمی گفتارش  کو دل که بداند نفسی اسرارش
 کو دیده که تا برخورد از دیدارش  نماید شب و روزمعشوق جمال می
د که شب لبته نشنیده گیرید و دل به اندوه نیاالییا(به اختصار، 

گویی او اصل و فرع و ) .تر از آن است که به اندوه خفتن ارزد کوتاه
ریشه و ساقۀ هستی است؛ او که اول و وسط و آخر وجود است؛ او که 

چه بخواهد، همان شود و  ظاهر و باطن، جامع و فارق بودن است، آن
  .شود تا یار که را خواهد و میلش به که باشد چه نخواهد، نمی آن

  ر همه حدیث آن روی نکوستیک شه
  های جهانیان همه شیفتۀ اوست دل

  کوشند کوشیم و دیگران می ما می
  د که را خواهد دوستوَتا دست که را بُ

  

 اگر تنها 2،»معاذاهللا«حکمت؟  که آیا خواستن او گزاف است و بی این
ولی شک نیست که . ای را روا ندانیم به خود نگریم، چنین گزافه

                                                            
  43 اعراف، ـ1
  23 یوسف، ـ2
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چه . ر از غیر نیست، معلّل به عوامل و علل نیست متأثّخواست و کار او
خدای ما که خدای همه عالم هستی است، تحت تأثیر هیچ امر زمینی و 

  1.»ینلحّ المُلحاحُإه مُبرِالیُ«آسمانی نیست که 
گر همه عالم چیزی خواهند و ازو خواهند و در خواستن پافشاری 

خود نخواهد، نکند و این  تا ؛کنند، او تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت
 2؛»مکُ لَبْجِستَونی اَدعُاُ«: سِرّی است به اندازۀ همه عالم که فرمود

بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را و ما به این گمان افتادیم که دعای ما 
 ما کاری کردیم که او ،سبب شده است که او خواستۀ ما را روا سازد

 به خاطر خواستۀ ما نظر خواست و تغییر رأی و حالت داد؛ او نمی
  : ویژه که فرمود هب. عوض کرد و اینک خواست

 ،های شما نبود اگر خواهش 3؛مکُعاؤُوال دُکم لَم ربکُا بِؤُعبَل ما یَقُ
  .توجهی از جانب خدایتان نبود

دهیم، چیزی بر او  باورمان شد که مائیم که خواست او را تغییر می
آیا همین ! واهش ما، نخواسته بودسازیم که پیش از میل و خ معیّن می

پذیرتان برگردید و ببینید که فقیر  گونه است؟ فقط به عقل و باور خرد
ها هم که چیزی  سیاهی چیزی ندارد و این که جز ذلت و مسکنت و رو

تواند  نیاز مطلق، می نیست تا داشته باشد، با چه و چگونه بر غنی و بی
  !اثر گذارد؟

ها کاری انجام  بَرد، نه بدان علت که آن میپسندد و  او جمعی را می

                                                            
  370، ص7ریاض السالکین، ج:  نقل ازـ1
  60 غافر، ـ2
  77 فرقان، ـ3
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 بلکه اند که او را خوش آمده است و نه گزاف و بی حکمت داده
  : چه زیبا سروده است فروغی از دیار یاران.مجهول الکنه و سر به مهر

  مردان خدا پردۀ پندار دریدند
  جا غیرِ خدا هیچ ندیدند یعنی همه

  هر دست که دادند از آن دست گرفتند
   نکته که گفتند همان نکته شنیدندهر

  یک طایفه را بهرِ مکافات سـرشتند
  یک سلسله را بهرِ مالقات گزیدند
  یک فرقه به عشرت درِ کاشانه گشادند
  یک زمره به حسرت سرِ انگشت گزیدند
  جمعی به درِ پیر خرابات خرابند
  قومی به برِ شیخ مناجات مریدند
  یک جمع نکوشیده، رسیدند به مقصد

  قوم دویدند و به مقصد نرسیدندیک 
  فریاد که در رهگذر آدم خاکی
  بسی دانه فشاندند و بسی دام کشیدند

  ت طلب از باطن پیران طریقتهمّ
  زیرا که یکِی را ز دو عالم طلبیدند
  زنهار مزن دست بـه دامان گروهی
  کز حق ببریدند و به باطل گرویدند
  چون خلق در آیند به بازار حقیقت

  ند متاعی که خریدندترسم نفروش
  کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است
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  کاین جامه به اندازۀ هر کس نبریدند
   فروغی سبک سیرمرغان نظر بازِ

  از دامگهِ خاک به افالک پریدند
  

از . کند چه می کند آن کند، چون خوب می چه می کند آن خود می
  :  نقل شده است کهرسول خدا 

ه عن لَبِإکم حدُأحمی ما یُنیا، کَن الدّلمؤمن عَ ابدَحمی العَ اهللا یُنّإ
گونه که شما اشترتان را از رفتن به   به یقین، همان1؛الکع الهَراتِمَ

دارید، خدا بندۀ مؤمنش را از  های کشنده و خطرناک باز می چراگاه
   .دارد ورود در دنیا باز می

د باز دارد، خو دارد و اگر باز نمی دارد، خود باز می اگر باز می
آیا همه بندگان خدا در پرهیز از دنیا همانندند؟ و آیا همۀ . دارد نمی

. دارنده اوست های دنیا برابرند؟ نگه مؤمنان در پاک ماندن از آلودگی
که افتاد و  داشت او بود که نیفتاد و آن که نیفتاد به خاطر لطف و نگه آن

  .داشت او بود که نیالود  به خاطر توجه و به،آلوده نشد
 و گرنه صد سبو نفتاده بشکست  داشتاش نیکو نگه دارنده نگه

 موسی به مالقات ما آمد و 2،»نامیقاتِ موسی لِا جاءَمّلَ«: گوید گاهی می
سخن از رفتن و .  بندۀ خویش را برد3،»هبدِعَسری بِأ«: گوید گاهی می

که  آن رود و  به پای اقرار خویش می،رود که می آن. بردن است
                                                            

  28، ص77؛ ج49، ص3، بحار االنوار، جبا اندکی تفاوت ـ1
  143اعراف،  ـ2
  1سراء،  اـ3
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که مورد پسند   آن. ردندش، رفتنی نیست تا برود، بلکه بردن استب می
نپرس که به کدام علت، که جز وی «!! او قرار گیرد و او به آن دل بندد

ی لّدَتَنی فَدَ«بردش و قصه این بردن را با   می.»نداند و به هر کس نگوید
  .خواند دیگران می  بر1»دنیأو أین وسَ قَ قابَکانَفَ

سی به دیار قرب شتافت، با او چه کرد، بماند که به گاه که مو آن
 موسی را بستود و ،چون قرب موسی یاد کرد و« اشاره خواهیم گفت

 قرب مصطفی جز فعل 2.» خود را بستود،چون قرب مصطفی را یاد کرد
او نبود یا که غیری نبود، مصطفایی نبود، اگر بود که مصطفی نبود، 

است، چون عبد است و او عبد مصطفی از صفات خویش فانی گشته 
رو   از این،برد، پس هیچ کس در این بردن دخیل نیست خویش را می

ها لوازم فعل فاعلند، او   چه این،حمد و ستایش و تسبیح، از آن اوست
موسی در صفات موسایی «  ولی گویی؛نیز فاعل را تسبیح کرده است

 » شدهبرده«  پس مصطفی4»سریأ« ، او بندۀ خویش را برد3.»باقی است
 چون موسی، خود 5.»مطلوب است و مذکور و مراد« ، شده برده؛است

 ،جگرش نهادند و چون مصطفی را ببردند  بر»رانیتَ نلَ«آمده بود، داغ 
  .سر نهادند  بر6»کلی ربّ إرَتَ ملَأ«تاج 

                                                            
  9 نجم، ـ1
  208 روح االرواح، صـ2
   همانـ3
  1 اسراء، ـ4
   روح االرواح، همانـ5
  47 فرقان، ـ6
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 هم 1.»رضیتَ لِ ربلیکَإ لتُجِعَ«: گوید  می،موسی که خود رفته بود
 و هم 2» یا موسیلتَجِ عَمَلِ«؟ ه چرا چنین شتابان آمدیپرسند ک از او می

. ام تا که خشنودی تو را دریابم دهد که خدایا شتابان آمده او پاسخ می
 کَ ربعطیکَ یُوفَسَو لَ«:  به مصطفی گویند،اند که وی را برده ولی به آن

برای خشنودی تو هر کار .  چنانت دهیم که تو خشنود باشی3؛»رضیتَفَ
 ۀً قبلکَنَّیَلِّوَنُو لَ« ؛حتی اگر قبله را نپسندی، تغییرش دهم.  رواستکنیم

در هر دو سرا، خلق باید آن کنند که رضای ماست و ما آن « 4.»رضاهاتَ
که رضای ما جوید، بدان جوید که او از  آن. کنیم که رضای تو بود می

  5.»آن ماست و ما که رضای تو طلبیم، بدان طلبیم که ما از آن توئیم
  بنــدۀ خاص ملک باش که با داغ ملک

  ها ز عسس روزها ایمنی از شحنه و شب
  ساکن و صلب و امین باش که تا در ره دین
  زیرکان با تو نیارند زد از علم نفس

  
 این است که .که، راه محبوب، بردن است، نه رفتن حاصل آن

ی الکتاب و  اهللا آتانی عبدُنّإ« :گوید در آغاز تولد دنیوی می اهللا  روح
جا که به  ترین و در عین حال، تا آن  اگرچه این راه کامل6.»بیاًنی نَلَعَجَ

                                                            
  84 طه، ـ1
   همانـ2
  5 ضحی، ـ3
  144 بقره، ـ4
  413 روح االرواح، صـ5
  30 مریم، ـ6
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 ولی ممکن است در سیر محبوبی نیز، ،ترین است بردن است، آسان
میدانی برای رفتن باشد تا محبوب بتواند الگوی دیگران باشد و بندگان 

  .خدا بتوانند به او اقتدا کنند
بوبی، چیزی برای گفتن و نوشتن در وصف محبوب و راه مح

سخط او را نه ست و ا رضای او را علت  نهدانیم که نداریم، تنها می
رضای او . حکمت است و نه سخط او که نه رضای او بی ، چنانعلت

 نه موافقت سبب رضا و سخط او سبب مخالفت ،سبب موافقت است
  . نه مخالفت سبب سخط،است
 نّإار و  النّهلِأن اهللا مِ  و هو عندَۀ الجنّهلِأ  عملَلُعمَیَ لَجلَ الرّنّإ
گاهی رفتار  1؛ۀ الجنّهلِأن اهللا مِ ار و هو عند النّهلِأ  عملَعملُیَ لَجلَالرّ

انسان همچون رفتار اهل بهشت است، در حالی که او در نزد خدا اهل 
دوزخ است و گاهی رفتار او رفتار اهل دوزخ است، در حالی که نزد 

  .هشت استخدا او اهل ب
. همه اعزّه طریقت را از خوف این مقام، دل و جگر بسوخت

  2.که خواسته که دانسته و عاقبتی نهاده چنان سابقتی رانده چنان
 اند علت کار او بپرداختهبی  اندآن را که به صحرای علل تافته
 اند سرای عقل بیرون زده  کاین زر ز  اندواقف نشوی به عقل تا چون زده

  هم3»رینبجَتَعظم المُأ«است،  »رحم الراحمینأ«و در عین حال که ا
گونه که  کرانش از اوست، همان های بی ست؛ بهشت، با همۀ نعمته

                                                            
  200، ص103 بحار االنوار، ج:با اندکی تفاوت ـ1
  184 روح االرواح، ـ2
  578مصباح المتهجّد،  ـ3
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که همۀ بندگانش را   او با این.هایش از اوست دوزخ با همۀ نقمت
ها را به جهنم نیز  ها را آفریده است، آن خواهد و به همین دلیل آن می
  .فرستد می

توان نشست و دست روی دست نهاد تا  تنها یادآوری کنم که نمی
که  پس چاره نیست جز آن! که خواهان در رسد، شاید که هرگز نرسد

  .ریم و بگذریمابگذ. خود، خواهان او باشیم
  آن کس که زند دم از والیت  ای گشته اسیر در بالیت
  در عالم عز ّ و کبریایت  عشاق جهان شدند واله

  توقیع نعم و گرنه الیت  قصۀ عاشقان خود زنبر 
  جایی که بود نشان پایت  گر سر ننهم بریده بادا
  بی رأی خود بتا برایت  گر زهر دهی چو شهد باشد
  من شاد همیشه از بقایت  تو شاد همیشه از فنایم
  هستیم همیشه در وفایت  هر چند جفا کنی به جانم

  
  )راه سلوک( راه محبّ

منازلی دارد که برای  راه محب که همان راه سالک است مراحل و
 اینک منازل .گامهایی بس بلند برداشت ورود و عبور از هر منزل، باید

دوران سلوک را با یادآوری منزل پیش از حرکت، به اختصار بیان 
  .خواهیم نمود

  
  راه سلوکمراحل 
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و راه سلوک که همان راه محبان حضرت دوست است منازل 
مراحل متعددی دارد که تا سالک از آن منازل نگذرد، به وادی ایمن 

های بسیار دارد ولی به لطف ربّ  گذشتن از هر منزلی سختی. رسد نمی
 .پذیر است کریم امکان



  
  

  منزل نخست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بیداری



 

  
  
  
  
  
  

  منزل نخست 
  بیداری 

  
نیز  خواهد به مقصدی رسد، نخست باید آن را بشناسد و میکه  آن

ها و خطرات راه و نیز  ی خود آگاه شود؛ به گردنهها به خود و توانایی
تا کسی خود . قدم در راه نهدگاه   آن،توشه آن واقف گردد ابزارها و ره

بایستۀ چیست، شوقی در  اسد و نداند که شایستۀ کیست ورا نشن
جانش پدید نیاید و تا شوقی نباشد جنبشی نخواهد بود و تا جنبش 

باید بداند .  بدان که تا زنده نشوی به زنده نرسی.نباشد، زندگی نباشد
که این دامگه حادثه، جایگاه او نیست، او شایستۀ بیش از آن است که 

  .ات دهدنج دارد، تا خود را
 در هر قدمی و ؛زید که یک پارچه فریبنده است ای می خانه آدمی در

شود؛  گذرد، فریفته می ای که چون برق از ذهنش می نگاهی، بل خاطره
داند که  جوید؛ در خواب است و نمی پندارد و می سراب را آب می
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 از ،کند جا می خواب است؛ خواب را با بیداری و زندگی واقعی جابه
گیرد و  گاه آرام نمی شود، هیچ اش برطرف نمی گاه، تشنگی  هیچرو این

 پس باید بیدار ،یابد شایستۀ اوست، دست نمیچه  آن گاه به باالخره هیچ
  .شود یا کسی او را بیدار کند

  
  عوامل بیداری

  :گردد شود به دو دسته تقسیم می چه سبب بیداری انسان می آن
دربارۀ راه چه  آن ز جهاتی بهدر اختیار انسان نیست که اچه  آن ـأ

   .محبوبی گفتیم، شباهت دارد
تواند با توجه  که میای  گونه بهکه در اختیار انسان است، چه  آن ـ ب

و رعایت آن از غفلت برهد و از خواب برخیزد و به کار خویش قیام 
و مپرس که چرا  عامل اول، چیزی جز خواست و اراده خدا نیست. کند

  .ای  معلّل ساختن فعل خدا را طلب کردهو چگونه، زیرا که
 یدنتا در غم عاشقی نما  عاشق نشوید اگر توانید
 باید که همین قدر بدانید  این عشق به اختیار نبود
 دیده خون فشانید هرچند ز  معشوقه رضای کس نجوید

کند که سودای هیچ ندارد، چنان  گاهی خدا، دلی را چنان تصرف می
گردد، چنان به  هایش از ریشه ویران می بستگی زد که دلسا دگرگون می

  .نماید که گویی هرگز دلی نداشته است خود جذبش می
 هرگز به کسش ندادم و ننمودم  ز دست دلبران بربودم آن دل که

 دل بودم گویی که هزارساله بی  جانا تو به یک نظر چنان بربودی
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 دانید که  را باخت و می دل را که با یک سخن،فضیل بشنوید قصۀ 
ای، چون  چنین بازنده. هست را باخته استچه  آن دل ببازد، هرکه  آن

 ذینَ للّأنِیَ ملَأ«یک آیۀ قرآن، .  خواهد زیست»زنده«  با،زنده گشته است
 با جان فضیل بن عیاض چه کرد و 1،»اهللا ذکرلِهم لوبُ قُعَخشَتَ نأ انوآمَ

ها را به کناری  بستگی اگه همه دلچه آتشی در وجودش بپا ساخت که ن
 چه بدو نشان داد که چنان واله و سرگردان، از این عالم جز .نهاد

  محرابی برای جنگ پیوسته با اغیار نخواست و برنگزید؟
چه کرد که کاخ آمال و  یک سخن نغز با پندارهای ابراهیم ادهم

ست، سرایی که به امانت روزی چند در دست او هایش را کاروان آرزو
ها به دنبال خواهد داشت؟  یافت؟ از رابعۀ عدویه چه گویم که گمانه

 و  ها ها، ابراهیم ها، بشر  عوض شده است و گرنه امروز نیز فضیلها نام
  .ها کم نیستند رابعه

) که به دلیلی، دل به او بسته دارم( اهللا انصاری همدانی تمرحوم آی
 سلوک خود چنین ل درونی خود و شروع سیر وآغاز تحوّدربارۀ 
  : فرمودند

من به تشویق علمای همدان به دیار قم رهسپار شدم و تا آن زمان 
کلی با عرفان و سیر و سلوک مخالف بودم و مقصود شرع را طور  به

برایم اتفاقی که  ایندانستم تا  همان ظواهری که دستور داده شده، می
  .پیش آمد

 به من اطالع ، بودمیک روز در همان سن جوانی که به همدان رفته

                                                           
  16 حدید، ـ1
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ای به همدان آمده و عدۀ زیادی را شیفتۀ خود  دادند که شخص وارسته
ها   من به مجلس آن شخص رفتم و دیدم عدۀ زیادی از سرشناس.کرده

اند و او هم در وسط  و روحانیون همدان گرد آن شخص را گرفته
 افراد بزرگی ها  پیش خود فکر کردم گرچه این.ساکت نشسته بود

ا این تکلیف شرعی من  امّ،باشند ای می ند و دارای تحصیالت عالیههست
باشد که آنان را ارشاد کنم و تکلیف خود را ادا نمایم و شروع به  می

 صحبت کردم و ها ارشاد آن جمع نموده، نزدیک به دو ساعت با آن
کلی منکر عرفان و سیر و سلوک إلی اهللا به صورتی که عرفا  به
  .گفتند، گشتم می

پس از سکوت من، مشاهده کردم که آن ولی الهی سر به زیر 
 بعد از مدتی سر بلند نمود و با دید .گوید انداخته و با کسی سخن نمی

عن قریب است که تو خود آتشی به «: عمیقی به من نگریست و گفت
  ».سوختگان عالم خواهی زد

ل عظیمی در باطن خود  ولی تحوّ،ه گفتار وی نشدممن متوجّ
 کردم، برخاستم و از میان جمع بیرون آمدم در حالی که احساس

 عصر بود که .کردم که تمام بدنم را حرارت فرا گرفته است احساس می
ل مغرب نماز یاوا. به منزل رسیدم و شدت حرارت رو به ازدیاد گزارد

 .ن خوردن غذائی به بستر خواب رفتممغرب و عشاء را خواندم و بدو
ای   در حال خواب و بیداری، دیدم که گویندههای شب بیدار شدم نیمه

 جوم و کالجبرئیل بینَ النُّینَدر بَ فینا کالبَالعارفُ« :گوید به من می
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 و اشتیاقی که ا به خود نگریستم و دیدم دیگر آن حال و هو1.»المالئکه
کم کم احساس کردم که نیاز به . به درس داشتم، در من نمانده است

  .مجدداً به قم آمدمکه  اینچیز دیگری دارم تا 
کردم تا یک شب  الوثقی ۀعرو بر کتاب 2در قم شروع به حاشیه زدن

 بحمداهللا به اندازۀ ؛با خود فکر کردم که چه نیازی به حاشیۀ من است
اند وجود دارند و نیازی به حاشیۀ من  کافی علمایی که حاشیه زده

 . را دیدمدر همان شب این خواب. نیست و از ادامۀ کار منصرف شدم
ی مختلفی دیدم که ها در عالم رؤیا یک حوض بسیار بزرگ با رنگ

  اسماء خداوند وها های بزرگی بود که بر آن دور آن حوض پر از کاسه
 نوشته شده 3»شاءُن یَ مَؤتیهِ اهللا یُضلُ فَذلکَ« :از جمله این آیۀ شریفه

 وقتی من نزدیک آن حوض رسیدم، جامی لبریز از آب حوض .بود
تحول عظیمی در خود  به من نوشاندند که از خواب پریدم و رده وک

 و نسیم نفحات قدسیه 4چنان جذبات عالم علوی آن احساس کردم و
الهی بر قلب من نواخته شده بود که قرار را از من ربود، وجود خود را 

  .ای از آتش دیدم شعله
ید از آن به بعد به این طرف و آن طرف زیاد مراجعه کردم که شا

در آن زمان عالم . گیری نمایم دستم به ولی کاملی برسد و از وی بهره
 نحریر و ولی الهی آیت اهللا العظمی شیخ میرزا جواد ملکی تبریزی 

                                                           
  349، 15النّبی بینَهم کَالبَدرِ بینَ النّجوم؛ بحار االنوار، : ـ در روایت آمده است1
  . دهنده اجتهاد در فقه است ه زدن، فعالیتی علمی است که نشان حاشیـ2
  56 مائده، ـ3
   ملکوتیـ4



 108نامان  کوی نیک

کردم، عطش من  نزد شاگردانش رجوع میهرچه رحلت کرده بودند و 
  .خود را تنها و بیچاره و مضطرّ دیدمکه  ایننشست تا  فرو نمی

 رفتم و  میها  صبح.ی اطراف قم گذاشتمها کوه  وها سر به بیابان
پس از چهل الی پنجاه روز تضرّع و که  این تا .گشتم ها بر می عصر

 وقتی اضطرار و بیچارگیم  توسل زیاد به ساحت مقدس معصومین
به حد اوج خود رسید و یکسره خواب و خوراک را از من ربود، 

بخش رحمت،   شد و نسیم جانها از جلو چشم من برداشته ناگهان پرده
از حریم قدس الهی وزیدن گرفت و لطف الهی شامل حالم گردید و 

 یافتم و  مقصد خود را وجود مقدس خاتم االنبیاء حضرت محمد
از . نماید گیری می متوجه شدم در این زمینه وجود خاتم االنبیاء دست

از  م وشد آن زمان به بعد مرتباً به ساحت مقدس آن حضرت متوسل می
   1.نمودم گیری فراوان می حضرت بهره

 آن چاره کنندۀ غم بسیارم  من خفته بدم ز در درآمد یارم
   2.»ختارُیَ  وشاءُ ما یَقُخلُک یَبرَ و«: حضرت دوستچه نیک فرمود 

را خواهد، محبوب خود سازد تا همه عالم در فراق روی او، که  آن
 جا را فرا گیرد و شان، همهچون اسپند بر آتش بسوزند و عطر محبت

را خواهد محب خود سازد تا بر دیدن ذره ذرۀ عالم که نشان از که  آن
  : قامت رعنای او دارد، اشک ریزد و سوزد و گدازد و گوید

 ترسا و جهود را همه رو به تو بود  رفتم به کلیسای ترسا و جهود
                                                           

  25-21ها، صص نشان  در کوی بیـ1
  68 قصص، ـ2
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 ق تو بودتسبیح بتان زمزمۀ عش  خانه شدهوز راه طلب شبی به بت
   : فرمود رسول خدا

ما   یا رسول اهللا وقیلَ فَحَرَ و انشَخَسَنفَإور فی القلب،  النّلَخَذا دَإ
گاه که نور در دل تابیده  آن 1؛رور الغُن دارِجافی عَالتَّ:  ذلک؟ قالَعالمۀُ

عالمت آن چیست ای رسول :  پرسیدند.گردد شود، گسترده و باز می
  ). دنیا( کردن از خانۀ فریب  پهلو تهی :خدا؟ فرمود

نور معرفت که بر دلی بتابد، چنان روشنش سازد که بفهمد و بیابد 
دیده است، سرابی بیش نبوده چه  آن کنون در خواب بوده است وکه تا

است، پس مسیر و روش زندگی خویش را چنان تغییر دهد که حیرت 
  .زدودیگران را برافر

ا را خود تقسیم کند و نه رحمت خد. زده مباش شگفت! ای عزیز
خواهد، چه  آن خواهدهرکه  به 2؛»ک رب رحمۀَقسمونَم یَهُأ«دیگران، 

  . دهد
ن  مَبُذّعَ، تُشاءُما تَ لِ الفاعلُنتَأ: دندوفرم العابدین  سیدحضرت 

تو  3؛شاءُ تَیفَ کَشاءُما تَ بِشاءُن تَ مَمُرحَ و تَشاءُ تَ کیفَشاءُما تَ بِشاءُتَ
 که را خواهی، به هر دلیل که خواهی و هر انجام دهی، هرچه خواهی آن

که را خواهی به هر دلیل که خواهی اندازه که خواهی، کیفر دهی و هر
  .و هر اندازه که خواهی، پاداش دهی
                                                           

  242، ص2؛ روضۀ المتقین، ج241عالم الدین، صأ:  نقل ازـ1
  32زخرف، ـ 2
  85، 98ـ بحار االنوار، 3
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  کس که بود شیفته در کار تو ای دوست آن
  ناچار کشد بر دل و جان بار تو ای دوست
  شهریست پر از شیفتگان تو و هر یک

  جان و دلی پر غم و تیمار تو ای دوستبا 
  مانده در کار تو زیراکهستند فرو

  هر الشه ندارد تک رهوار تو ای دوست
  

  عوامل بیداری اختیاری
 بسیار است که به برخی از ،عوامل بیداری که در اختیار انسان است

  : کنم ها اشاره می آن
  
  ی الهیها  توجه به نعمتـ1

ه مادی باشد و خواه معنوی؛ خواه ی الهی، خواها توجه به نعمت
مربوط به ازل باشد و خواه مربوط به ابد؛ خواه مربوط به ذات خود 
باشد، خواه مربوط به صفات و اعراض خود؛ خواه مربوط به تکوین 

 هُمَعَم نِ علیکُغَسبَأ« که ها توجه به نعمت. باشد، خواه مربوط به تشریع
 اهللا ۀَعمَوا نِدّعُ تَنْإ«. ها مارش آن و فهم ناتوان از ش1»ۀً و باطنَظاهرۀً

  2.»وهاحصُالتُ
به بدنش نگاه کند و با دقت وارسی نماید و ببیند از ناخن پا تا موی 

 به دور و برش . که خدا به او ارزانی داشته استها سرش، چه نعمت
                                                           

  20 لقمان، ـ1
  34 ابراهیم، ـ2
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بنگرد، ببیند که چگونه خدا محبتش را در دل اطرافیان و پدر و مادر 
، به حضانت و تربیت ها  و سختیها همۀ رنجتحمّل  با اه قرار داد که آن
هایی را در  به جهان طبیعت بنگرد که چه ابزارها و زمینه. او پرداختند

خدمت او قرار داده است، به فکر و علم و ایمانش بنگرد که خدا چه 
یی را برای رسیدن به همین درجه از فکر و علم و ایمان در ها نعمت

  .ه استاختیار او قرار داد
ی کوچک و ها باالخره در اوقات معینی به نگاه دقیق در نعمت

 ،اگر عضوی از بدنش ناسالم است. بزرگی که در اختیار دارد، بپردازد
 اگر یک نعمت را ندارد یا .به هزاران جزء و عضو سالم دیگر توجه کند

  .شمار دیگر بنگرد که دارد ی بیها کم دارد، به نعمت
  
   متـ منّت دانستن نع2

بداند که این همه نعمت که خدا به او ارزانی داشته است، منّتی و 
لطفی از جانب خدا بر او بوده است و او هیچ استحقاق و طلبی برای 

نبود، خدا بدو هستی بخشید؛ ضعیف و . داشتن آن نعمت نداشته است
ناتوان بود، بدو قوت و توان بخشید؛ فقیر و نیازمند بود، بدو غنا و 

توجه به این نکته که . ی بخشید؛ گمراه بود او را راهنمایی فرمودنیاز بی
ی الهی منّتی و لطفی از جانب خدا بر بنده است، آن اندازه ها نعمت

   .رسولش یادآور شده استترین  بزرگاهمیت دارد که خدا به 
 1؛غنیأ عائالً فَدکَجَدی و وَهَ فَ ضاالًّکَدَجĤَوی و وَ یتیماً فَدکَجِیَ لمأ

                                                           
  8ـ7 ضحی، ـ1
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گشته نبودی و راه به  پناه نبودی و تو را پناه ندادیم، آیا گم  یتیم و بیآیا
  نیازت نساختیم؟ تو ننمایاندیم، آیا نیازمند نبودی و بی

  : فرماید  میزین العابدین حضرت 
ذی  الّنا الضّالُّأه و متَلَّذی عَ الّنا الجاهلُأه و یتَبذی رَ الّغیرُنا الصَأ

ذی  الّه و الجائعُنتَذی آمَ الّنا الخائفُأه و عتَفَذی رَ الّعُضینا الوَأه و یتَدَهَ
ذی  الّقیرُه و الفَوتَسَذی کَه و العاری الّیتَروَأذی  الّطشانَه و العَعتَشبَأ
ذی  الّقیمُه و السَزتَعزَأذی  الّلیلُه و الذَیتَقوَأذی  الّه و الضعیفُیتَغنَأ
ه لتَقَأذی  الّئُه و الخاطِرتَتَذی سَ الّبُذنِه و المُیتَعطَأذی  الّه و السائلُیتَفَشَ

ذی  الّریدُنا الطَأه و رتَصَذی نَ الّفُضعَستَه و المُرتَثَّذی کَ الّنا القلیلُأو 
  1.هیتَآوَ

آن نادانم که توام  ام پرورانیدی و  من آن کودکم که تو!موالی من
لم ذلی آن خوار و آن گمراهم که توام هدایت کردی و دانش بخشیدی و
آن  آن ترسانم که توام ایمن ساختی و رفعت دادی و که توام عزت و

 آن ام که توام سیراب کردی و آن تشنه ام که توام سیر کردی و گرسنه
ناتوانی که  نیازش کردی و فقیری که بی ام که پوشاندی و برهنه
مریضی که شفا  ذلیلی که عزیزش گردانیدی و ش دادی وا یتوانای

کاری که بر گنهش پرده  گنه که به او عطا کردی وسائلی  بخشیدی و
اندکی که بسیارش نمودی   و خطاکاری که عذرش پذیرفتی ودیپوشی

  ».ای که جایگاهش دادی آواره ناتوانی که یاریش کردی و مغلوب و و

                                                           
   85، 98ار االنوار، بح ـ1
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غ رُّفَمّ التَ ثُ…  و الباطنۀِ الظاهرۀِعمِ النّۀُظَالحَمُ« ،به گفتۀ اهل معرفت
علی سبیل   الۀِبَوهِنان و المَ االمتِن اهللا علی سبیلِ مِهانّأ لی معرفۀٍإ

 زل قبلَ قدّرت فی األ و قسمٌظوظٌنّها حُإ و المجازاۀ، فاالستحقاقِ
   1.»ناوجودِ

حسن أ«به کماالت وجودیت بنگر که چنان تو را آفریدم که خالق تو 
دم گونه تو را آفریدم و کمال و جمال عطا فرمو  آن. نام گرفت2»الخالقین

  .که خوبان جهان به نزد تو زانو زدند
 خوبان جهان به پیش رویت زشتند  ندتمنشور کمال حسن تو بنوش

. ر حُسن روی تو بودند و هستندگ مگر ندانی که آسمانیان، نظاره
ای، و آنان در جایگاه رفیع ماندند و تو به  چه تو تغییر منزل دادهگر

 ولی جای تو در ،ای  آمده بودن به منازل پست و وضیع»ظلوم« حکم
تو چون ماه در میان دیگر سیاراتی، چون . نیستجا  اینهر صورت، 

خورشید در میان ستارگانی، چون طاووس در میان مرغانی، چون بلبلی 
همه نعمت، بدون استحقاق و طلب ارزانی تو شده  در میان زاغانی، این

  .است
  ان گیریمسودا و سر بسر زی  خیز تا ترک این جهان گیریم
  برتر از سدره، آشیان گیریم  ما که طاووس باغ قدس وییم

حد و حساب، ممکن  ی بیها باید پیوسته بیندیشیم که این نعمت

                                                           
  36 عبد الرزاق کاشانی، شرح منازل السائرین، صـ1
  14مؤمنون، ـ 2
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ماند که من و   از میان رود، نه تنها نعمتی نمی،است همیشگی نباشد
ایم و اینک هستیم، دور نیست که باز هم نباشیم،  نبوده. ماند مایی نمی

  .ء و نابودی و هالکت، مهری آسمانی بر ذات ماستکه فنا
  1 زائلٌۀَحالَ ال مَعیمٍ نَلُّو کُ  اهللا باطلٌال ما خَئٍ شَلُّال کُأ

اند و هر نعمتی به ناچار  هان، جز خدا همه هالک و از میان رفتنی
  .ترین شعر عرب است این راست. نابودشدنی است
ای که خدای  جمالی یافتهاستحقاق چه جاه و مقامی و  بنگر که بی

نگفت رقیب آسمان و زمین، یا رقیب عرش و . بزرگ رقیب توست
  2.»قیباًم رَکُ بِ اهللا کانَنّإ«. گفت رقیب شمایم. ام کرسی

هیچ موجود را آن جمال زیرا که رقیب شرط صاحب جمال است و 
واسطۀ دست صاحب حسن و  ساختۀ بی چون 3،راستنیست که تو

 نِحسَأ فی قنا االنسانَلَقد خَلَ« :تو فرمودارۀ دربجمالی و خدایت 
  4.»قویمتَ

چنین به  گرنه اینچه جمال و کمالی داری وتو خود نیز ندانی که 
گاه خلق است بدین  روی که نظاره« .پرداختی تیمار اسب و قاطر نمی

گاه خود کردم، بنگر که چگونه  نیکویی بیاراستم، دلی که نظاره
همه به صف کشیده، تا خدا  1،»اًفّ صَکَا علی ربضورِو عُ« 5؛»بیاراستم

                                                           
  86محاسبۀ النفس، :  نقل ازـ1
  1 نساء، ـ2
  375 روح االرواح، صـ3
  4 تین، ـ4
  376ص  روح االرواح،ـ5
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  !باید چه زیبا باشد که خدایش تماشایش کند. تماشایشان کند
 با ،اما جاه و مقام تو، همان بس که تو را آفریدم تا وی را بشناسی

مالئک، ملکوتیان و جبروتیان بودند، کروبیان و مهیّمان پیش از که  این
، یک لحظه چشم از او برنگرداندند، ولی تو در حضور او غنوده بودند

او دیگری را طلب کرد و آفرید و مقامی بدو بخشید تا یارای شناخت 
 آنان را خلیفه خویش در زمین نمود تا که شاید .وی را داشته باشند

 و الئفَم خَلناکُعَ جَمثُ« ،پادشاه را پادشاهان شناسند« .وی را بشناسند
   3ـ2.»لوکاًم مُکُلَعَجَ

هرکه  بلکه ،یک بیندیش که نه فقط تاج کرامت بر سر تو نهادن
تو را با همه لغزش و . نسبتی با تو یافت، عزّت و کرامتی از او یافت

 هرچه با تو پیوندی یافت، به ضیافت او بلکه ،ضعف، نه تنها پسندید
چه کردند که چنان رانده شدند که هرگز باز  نامگر دیگر. راه یافت

 چرا بازگشتی و پذیرفته شدی؟ بل بر ،ز رانده شدینگردند و تو نی
  . با تو بود پذیرفته شد و صدرنشین شدهرچه سدره تکیه زدی؟ بل 

 ما صدر او را به صدرۀ ،سگی قدمی چند از پی شما برداشت«
هم لبُکَ و«خصوصیت بیاراستیم و در ضیافت این اضافت آوردیم که 

تصد هزار سال در روضۀ رضای ما  و ملکی هف4؛»صیدِ بالوَیهِراعَذِ طٌباسِ
وار، الحاح تسبیح بر ریحان تقدیس برکشیده بود، چون به شما به  بلبل

                                                           
  48کهف، ـ 1
  14 یونس، ـ2
   روح االرواح، همانـ3
  18 کهف، ـ4
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نظر شرّ نگریست، نحس فلکش گردانیدیم، تا معلوم گردد که دولت به 
   1.»لطایف است نه به وظایف

یی که تو را فرا گرفته بنگری، به از این خواهی ها اگر نیک در نعمت
 گر بدانی که چه داری، ارزان نفروشی، بل هرگز بود که هستی و

ای که  مگر عبرت برای کجاست؟ مگر سوره یوسف نخوانده. نفروشی
 مَراهِ دَخسٍ بَنٍمَثَ بِوهُرَو شَ« .برادران، یوسف را به بهایی اندک فروختند

   2.»ۀٍعدودَمَ

ای بود بهر  ای؟ آن کار نمونه  واقف نگشتهها مگر به زشتی کردار آن
ای گل «آوری تو، تا دیگر بار یوسف را نفروشی و چرا چنین کنی؟ یاد

 این چنین روی به ثمن بخس و 3فروش، گل چه فروشی برای سیم؟
چه دیگران   گر نیک به خود بنگری، نکنی آن4دراهم معدود فروشند؟

گان  پیشه از آن تابلویی به بلندی تاریخ ساخت تا خرد ۀالعز ربّکردند و 
اره، جز یوسف نفروشند و ی دریغا که در بازار مکّعبرت گیرند، ول

  .فروشد، همو را فروشد میهرکه 
  

  تفاوت دو خطاب
که با مالئک کرد با تو کرده بود، تو نیز در آزمون  ای عزیز اگر آن

                                                           
  558 روح االرواح، صـ1
  20 یوسف، ـ2
  568 روح االرواح، صـ3
  569 همان، ـ4
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 بر مالئک روا ،مانده بودی و گر لطفی که وی بر تو روا داشت
و عالم بودی، تگرچه . داشت، اینک آنان در سجده بر تو نبودند می

 عالم نبودند؛ و گر تو اسماء را از بر گفتی، گمان ها گمان نکنی که آن
سماء هوالء أئونی بِنبِأ«: ها نکرد به خطاب بنگر که چه. مبر که تو گفتی

  1.»م صادقینَنتُن کُإ

ایشان در هیبت .  گفت مرا خبر دهید،نگفت آدم را خبر دهید
 ایشان را خبر 2،»سمائهمأم بَئهُنبِأ« :به آدم گفت. خطاب متالشی شدند
 اگر خطاب وارونه بود، به یقین، جهان وارونه 3.»ده، نگفت با من گوی

آیا . چه نیستند، بودند چه هستی، نبودی و آنان، آن بود و اینک تو آن
سزاوار این کرامت بودی؟ به کدامین شایستگی؟ و کدامین طلب؟ غیر 

و او تو را در نعمت خویش از این است که او تو را خواسته است؟ 
غرق ساخته است؟ تو از خود چه داری؟ نامت، نانت، نَسَبت، 

او تو را خواست، این . عنایت وی هیچیم هیچ ات از اوست، بی هستی
  . ساز بود نه بودِ تو خواستِ او سرنوشت. شدی

  ام زان پیش که تو خواستی، منت خواسته
  ام عالم ز برای تو بیاراسته

  دان بیشزار عاشق در شهر مرا ه
  ام تو شاد بزی که من تو را خواسته

  
                                                           

  31 بقره، ـ1
  33 همان، ـ2
  625 روح االرواح، صـ3
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ای که  ای؛ چنان خواسته شده حال که ناخواسته چنین خواسته شده
 ولی ،دارند زحمت تو میگرچه همه باید تو را بخواهند و گر نخواهند، 

مگر آن لعین چه کرد که باید تا ابد در . برند بیش از آن، عرض خود می
 بسوزد؟ مگر بیش از اعتراض بر تو، چیز 1»رینبجَتَ المُعظمُأ«قهر 

دیگری بود؟ گر اعتراض بر تو نبود، با گفتگویی بل خطابی و عتابی، 
  .چاره نبود مشکل حلّ شده بود و آن بیچاره، اینک بی

  نبودش کار جز تسبیح و تقدیس  ببین چندین هزاران سال ابلیس
 با .تویی تو 2،نوبار الذُّغفّ، ار العیوبستّ ،کرم االکرمینأ تویی !الها

کرمت با ما چنان کردی که ا گر خلق آن را فهم کند، همه پیرهن، قبا 
ای قربان آن لطف و رحمت . کنند و سر به کوه و بیابان گذارند

ای آبی بر آتش   ساختی و لحظه3مان»هوللوم و جَظَ«پایانت که از آن،  بی
  . اندیدلمان نهادی و سیالب حسرت بر چشمانمان خشک

شایستۀ توست را خواهی چه  آن باری، اگر قدر خویش بشناسی،
داشتِ آن را گرفته  صاحب سرّ، که از همه پیمان نگه!  ای عزیز.شناخت

خوانده است و اگر  »ظلومت«اگر . نخواهدآن را است، خود افشاء 
نام نهاده است، همو تو را  4»عجولت« دانسته است و اگر »جهولت«
ر به  سرّ است و سَ. نموده است5»ات خلیفه« است، ساخته »عالمت«

                                                           
  578مصباح المتهجّد،  ـ1
  584همان،  ـ2
  72 احزاب، ـ3
  11 اسراء، ـ4
  30 بقره، ـ5
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 باشی، 1»رنگ او«به کم  دستمهر، افشای آن زیبندۀ او نیست و گر تو 
دهد  آن ترّه فروش است که بر مشتی علف، ندا می. زیبنده تو نیز نیست

فروشد،   می»خیار قلمی«کند و حتی پس از مرگ  همه را با خبر می و
 ؛ب افروز ندا کردن و بانگ زدن محال استوهرِ شگاما جوهری را بر 

اگر ظلوم و جهولم، این امانت با . گوهر را در درج نهند که کس نبیند
  ؟کند ما چه می

اندازه الهی هستی و از  ی بیها  بدان که غرق در نعمت،که حاصل آن
 2یای، به خاطر تاج کرامت اگر شایسته.  را نداشتیها خود، شایستگی آن
  .اند و نهادهاست که بر سر ت

  
  ـ ناتوانی از سپاس نعمت3

هرچه خود را از انجام سپاس این همه نعمت ناتوان ببین و بدان که 
اندازه   بیها بدین خاطر که نعمت. ای کنی، باز شکر آن را ادا نکرده

آیا تو بر انجام شکر . اندازه خواهد اندازه، شکر بی نعمت بی. است
چه  آن ر و وسیله؟ مگر نه این است کهاندازه توانایی؟ با کدام ابزا بی

اگر خواهی با زبان نعمت او را سپاس گویی، زبانت . داری از او داری
 اگر با دستت خواهی نعمتی است از او که به تو ارزانی داشته است و

.  بلکه تو خودت، نعمت و لطف اویی،هم نعمت اوست چنین کنی، آن
 و ها ناپذیر نعمت شمارهپس چگونه سپاس گویی؟ با نگاه به اندازۀ 

ری نه ضعف و ناتوانی خود، باید بدانی بل بیابی که در ترک شکر مقصّ
                                                           

        138 همان، ـ1
  70 ،اسراء، »لقد َکرَّمنا بَنی آدم« ـ اشاره به کریمه2
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گذاری  قاصر، حتی اگر با فکر و رفتار و گفتارت پیوسته در سپاس
  .باشی، تا چه رسد که چنین نباشی
 ور نه بگشاید در خشم ابد  شکر منعم واجب آید در خرد

 کز چنین نعمت به شکری بس کند  کندد و این خود کسیهین کرم بین
 1ای پا ببخشد شکر خواهد قعده  ایسر ببخشد، شکر خواهد سجده

خود .  خواهد شدها ب فزونی و وفور آنب، سها شکرِ پیوستۀ نعمت
  : او فرمود

 اگر سپاسی به 2؛شدیدٌذابی لَ عَنّإم رتُفَئن کَم و لَکُنَّزیدَم الَرتُکَئن شَلَ
فزونتان کنم و گر ناسپاسی ورزید، کیفر من دردناک جای آورید، ا

  .است
 یا بخواندی و ندیدی جز صدا  تو نخواندی قصه اهل سبا
 ها و باغ صد هزاران قصر و ایوان  داد حق اهل سبا را بس فراغ
 تر از سگاندر وفا بودند کم  شکر آن نگذاردند آن بد رگان

 بندد کمر ن رسد، بر در همیچو  ای نانی ز درمر سگی را لقمه
 رود و سختی میگرچه بر وی جور  شودپاسبان و حارس در می

ر  هم بر آن در باشدش باش و قرار  3کفر دارد کرد غیری اختیا
ی ظاهری را که همه آن را ها نه تنها باید شکر و سپاس نعمت

 به ظاهر یی را کهها  بلکه باید شکر نعمت،جا آوریم هدانند ب نعمت می
                                                           

  2670- 2 مثنوی معنوی، دفتر سوم، ـ1
  7 ابراهیم، ـ2
  287ـ282 مثنوی معنوی، همان، ـ3
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و   و بالهاها سختی. جا آوریم  نعمت، بهنقمت است ولی در باطن
) عام یا خاص(چه از او جز نعمت .  از این دسته استها گرفتاری

 الیقین، قایقَ حَ العبدُغَلَذا بَإ«: گفته شده است. صادر نشود و نازل نگردد
ه حقیقت یقین رسد،  چون آدمی ب؛»صیبۀً مُخاءُ و الرَّۀًه نعمَ عندَ البالءُصارَ

  . او نعمت شود و نعمت، محنتدمحنت به نز
  تا که نامش ز اولیاء نکنیم ما بال را به کس عطا نکنیم
  کس گهر عطا نکنیمما به هر این بال گوهر خزانۀ ماست

 آن ،»رُّ الضُنیَسمَ«: گفت  که میمردمان چنین گویند که ایوب 
آن توجّع از کشفِ بال : اند  محققان گفتهع و حنین از بال بود؛ اماتوج
 ! به وی وحی فرستاد که یا ایوب ـجل جالله ـ زیرا که خداوند. بود

ا مّلَفَ. الّ لکإ هُرتُما اختَک فَ نبیّاً قبلَلفَأ بعینَه سَ هذا البالء قد اختارَنّإ«
ر، این بال  هفتاد هزار پیغمب!ای ایوب 1؛»رُّ الضُنیَسمَ :ه، فقالَاهللا کشفَ رادَأ

داشتیم  ر میخَداز ما به تضرّع و زاری بخواستند و ما در خزانۀ غیب مُ
 جل  ـچون این کلمه به سمع عشق ایوب رسید، و حق. خاص تو را

 خواست که آن بال کشف کند، ایوب از سر غیرت بر سر بلیت  ـجالله
 نتَأ ما ضِاقفَ« دیگر قصۀ 2. به کشف بال نه از بال»رُّ الضُنیَسمَ« :گفت

تو خود حدیث مفصل بخوان از . گویم  ساحران فرعون را نمی3»ضٍقا
  .این مجمل

دانیم و نعمت و  به اندازۀ فهم و درک خویش، چیزی را عطا می ما
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اند که  او کجا و این ترّهاب کجا؟ گفته. دانیم و نقمت چیزی را بال می
 1؛» و الموتُ و الفقرُضُرَالث، المَکروهات الثَّذا المَبیا حَ«: گفت ابوذر می

  .بیماری و نیازمندی و مرگ: چه خوش است آن سه شربت ناخوشایند
کران الهی،  ی بیها باری تو خود گو، از عهدۀ سپاس نعمت

ای و گر   به جان نعمت دست یافته،ای آیی؟ اگر بر آمده ای و می برآمده
وس از که باید چون سبچه  آن ای و جز نه، در پوست نعمت فرومانده
  .ای آرد جدا سازی، دست نیافته

  تر از نعمت بود شکر نعمت خوش
   دو صد نقمت بودشکر نعمت بی
   نعمت و نعمت چو پوستشکر، جانِ

  زان که شکر آرد تو را تا کوی دوست
  نعمت آرد غفلت و شکر انتباه
  صید نعمت کن به دام شکر شاه

  

فرستاده است، ننگر که چه داری، بنگر که از که داری؛ ننگر که چه 
 اگر او فرستاده، نیک فرستاده است، چه اگر بال .بنگر، که فرستاده است

   بال و نیکی، چگونه جمع شود؟ .فرستد، نیک فرستد
 زیبا که او به مؤمنان بالء نیک بل2؛ناًسَالءً حَ منه بَ المؤمنینَ اهللاُیَبلِیُو لِ

  . فرستد می
 مگر نه ؟ولی زیبا باشدشود بال نعمت نباشد،   مگر می!نیک بیندیش
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چه از دوست رسد نیکو و زیباست؟ نکند دوست  این است که آن
! بریم که به دامن دشمنان خود پناه برده باشیم به خدا پناه می! نیست؟

  !! همچون کسی که از ترس به کام اژدها پناه برد
اگر به تقدیر، من تو را ! زیر وحی فرستاد که یا عزیربه عُ: گویند

آلو ننگر، به آن بنگر که   یی دهم، مرا شکر کن، به حقارت آن زردآلو زرد
   1.کردم، تو در یاد ما بودی آن روز که ارزاق قسمت می

 بنگر که چنان به عبادت بر پای ایستاد که به حبیب خدا 
ک نبِ من ذَمَدق ما تَ لکَ اهللاُرَفَ قد غَیسَلَأ«:  بدو گفتند.م شدپاهایش متورّ

هان گذشته و  مگر خدا گنا 2؛»؟کوراًبداً شَ عَکونَأال فَأ: ؟ قالَرَأخَّو ما تَ
و بدنت در سختی و (کنی  آیندۀ تو را نیامرزید؟ چرا چنین عبادت می

  گذار نباشم؟ آیا بندۀ سپاس:  فرمود؟)افکنی رنج می
پس خود را مدیون و . هیچ کس از عهدۀ شکر او بر نخواهد آمد

اید همین حالمان در دید و رفتار و کار، ش بدهکار بدانیم نه طلب
 در واقع از ،سپاس گوییمهرچه بدانیم که . گفتارمان دگرگونی آورد

 3»لی رن اشکُأ«تو خود حدیث . ایم ی دیگری برخوردار شدهها نعمت
  . خطاب شد را بخوان و بدانکه به داود 

  : گوید چه می الساجدین  بشنوید سید
 و ما رضیکَملی اُهدی فی عَ جُۀِغایَم بِأک؟ رُشکُ اَسانی هذا الکالِّلِبِفَأ

                                                           
  141 روح االرواح، صـ1
  55 تلمسانی، شرح منازل السائرین، صـ2
  14 لقمان، ـ3
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ک و مِعَ نِنبِلی فی جَمَ عَدرُک و ما قَکرِ شُنبِ فی جَ لسانی یا ربّدرُقَ
 گویم؟ یا سند و فرومانده تو را سپا آیا با این زبان کُ!خدایا 1؛کحسانِإ

 در مقابل شکر !با تمام تالش و توانم تو را خشنود سازم؟ پروردگارم
ن من چه ارزشی دارد؟ و در مقابل نعمت و بخشندگی تو، عمل تو، زبا

  من چه جایی دارد؟
 2؛ عنّیوفِ الخَمَلَأ دتُرَّک بَناجاتِلبی و بمُ قَک عاشَذکرِ بِیا موالیَ
شود و با مناجات با تو دردِ ترس از   با یاد تو دلم زنده می!موالی من

  .شود من زدوده می
ند و فرومانده گان، کُ  عبادت پیشهاگر زبان داودیِ زینتِ! ای عزیز

باشد، زبان من و تو چگونه است؟ اگر تالش و کوشش او به حساب 
نیاید، تالش و کوشش ما چگونه به حساب آید؟ اگر زبان او در مقایسه 

قدر باشد، قدر زبان خطاکار دیگران چیست؟  با عظمت شکر الهی بی
ی به حساب نیاید، اگر عبادات او در مقابل احسان و جود الهی، چیز

  اعمال ما به چه حساب آید؟
  از پشۀ ناچیز چه خیزد بریزدپرجا که عقاب آن

 به ها کران خداییم؛ این نعمت  غرق در نعمت بی،که حاصل آن
لطایف به ما رسیده است نه به وظایف، لطف فاعل آن را بر ما نازل 

  . ناتوانیمها فرمود نه شایستگی قابل؛ از شکر آن
  کز عهده شکرش به در آید ست و زبان که بر آیداز د

                                                           
  591مصباح المتهجّد،  ـ1
   همانـ2
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بینیم که به  کران می ی بیها ای از نعمت اینک خود را بر سر سفره
  ! احساس شرمندگی؛هیچ روی توان جبران یا سپاس آن را نداریم

  
  ی الهیها ی شناخت نعمتها راه

یی که بدون استحقاق ها برای شناخت قدر و اندازه و ارزش نعمت
توان توجه نمود و امیدوار  فرا گرفته است، به یکی از سه راه میما را 
  :بود

  .گفتیمکه  چنان ، به وسیلۀ عقل و اندیشۀ عمیق در آنـ1
 و اندازۀ الهی و با امید به حدّ ی بیها تداشت به منّ  با چشمـ2
که همو که این همه نعمت را بدون استحقاق و شایستگی به ما عطا  این

که غرق در   نیز برآن بیفزاید و آن معرفت به اینفرمود، یکی دیگر
این نیز . ز خود هیچ نداشتیم و نداریماکه ما  نعمت اوییم و فهم به این

گو ود عواملی دارد که به اختصار بازی او که خها نعمتی است از نعمت
  :کنم می

  .  خواستن و پیوسته طلب کردن آن از اوـأ
این طلب، یعنی در  صداقت داشتن و ابراز صداقت در ـ ب

  . مان صادقیم عمل نشان دهیم که در این خواسته
ل در زندگی ت و تأمّنامان و دقّ ک به نیک توسل و تمسّـ ج

  .علمی و عملی آنان
  . توجه به زندگی اهل بالء و عبرت گرفتن از آنانـ3

مل أ در حال نابینایان ت،خواهی به اهمیت چشمانت پی بری اگر می
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  .کن
 به عیادت بیماران رو ، به ارزش سالمتت آگاه شویخواهی اگر می

  .و به دقت به سختی و رنج آنان بپرداز
ات واقف گردی، به زیارت اهل  خواهی به نعمت زندگی اگر می

 از این جهان و بسته شدن ها قبور رو و به اندیشه در کوتاهی دست آن
  . بپردازها کتاب رشد و سعادت آن

 فقرا و اات بر تو عیان شود، ب ایهخواهی قدر مال و سرم اگر می
  .غذا باش نشین و هم نیازمندان هم

 کوش و ها ات دست یابی، در رفع نادان اگر خواهی به قیمت آگاهی
  .از آنان کنارگیری نکن

یت و نقش  اگر خواهی به اهمّ،هر نعمتی که خدا به تو ارزانی داشته
عه قرار ده که از ات پی ببری، زندگی کسانی را مورد مطال آن در زندگی
جاست که مطالعه سرگذشت اهل بالء و  این. اند بهره آن نعمت بی

و نیز  ها، بسیارسودمند است  و گرفتاریها مبتالیان به انواع سختی
ی ها ای نسبت به نعمت تواند افق تازه سرگذشت اهل علم و ایمان، می

  .گسترده الهی که در اختیار داریم در برابرمان بگشاید
یک اندیشه نمود که آیا افکار و رفتار و گفتار ما شایستۀ کار باید ن

دیدیم او بدون شایستگی و که  چنان. نعم کریم است یا نهآن مُ
استحقاق، ما را چنان در نعمت غرقمان ساخت که همه عالم هستی به 

چه  ناپای ما در مقابل این لطف بی .اند تماشای حسن ازلی ما نشسته
جا  ایم؟ آیا شکر و سپاس آن را به ده بندگی انجام داایم؟ آیا وظیفۀ کرده
جا آوریم؟  نیم با نعمت او، شکر نعمتش را بهتوا ایم ؟ آیا می آورده



 127  بیداری

  ایم؟ باالخره چه کرده
چه   آن؛برای یافتن پاسخ آن باید به گذشتۀ خود نیک بیندیشیم

ایم  کردهو تصور م ایم، توهّ ایم، گفته ایم، رفته ایم، برده ایم، خورده کرده
هایی که در ارتباط با   و کوتاهیها خوانی شود؛ لغزشباید به دقت باز

یی که در ارتباط با ها ایم، زشتی خالق و صاحب نعمت خویش داشته
م، همسر و دیگر بندگان خدا صاحبان حق خویش مانند پدر، مادر، معلّ

هایی که در مورد رشد و  کوتاهی. رسی شود ایم، به دقت حساب داشته
یی که به خود یا دیگران ها ایم، ظلم کامل و حرکت خود داشتهت

ایم،  یی که بر حیوانات و حتی گیاهان روا داشتهها ایم، ستم داشته
ایم و  پایمال کرده جان، دار و بی حقوقی که از دیگر موجودات، جان
جانبه داشته باشیم تا معلوم شود  باالخره باید یک محاسبۀ دقیق و همه

  بار ما، مایۀ سربلندی ماست یا نه؟ هکه اینک کول
گونه که پیش از این با اسم منعم سر و کار داشتیم و بدون  همان

ی گوناگون بودیم، اگر چنین نبود و با اسم ها استحقاق، غرق در نعمت
شود؟  شد و اگر اینک چنین شود، چه می رو بودیم، چه می منتقم روبه

ر در هر روزی فقط یک رسی کنیم که اگ بیندیشیم و به دقت حساب
خیال ناروا داشتیم، تنها یک رفتار ناپسند داشته باشیم و نیز تنها یک 
گفتار ناشایست داشته باشیم، اینک چند زشتی و ناپسندی در وجود ما 

 اگر چند زشتی در وجود ما پدید آید، از! جمع گشته است؟ و راستی
  !واهیم افتاد؟که خواهان ماست، یا باید خواهان ما باشد، خ چشم آن

 برایت الزامی ها آنتحمّل تو خود اگر نیازمند به دیگران نباشی و 
 کردی؟ میتحمّل نباشد، چند کردار زشت دیگران را دربارۀ خودت 
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ی، باید راستی اگر باید با افکار و گفتار و رفتار، به هالکت ابدی رس
ایۀ سرمترین  بزرگ که ،قدر از عمر خویش کردی که نکردی؟ چه چه می

توانستی به   چه اوقاتی را می؟ای  را هدر داده،رشد و حرکت توست
توانستی نردبان  اصالح خود بپردازی و نپرداختی؟ چه لحظاتی را می

 برای ها چنین نکردی، بلکه از آن رشد و سعادت خود قرار دهی، و
  سیاهی و تباهی خود استفاده کردی؟

ن اه و ننگین و متعفّای سی هاگر با هر لغزشی در صفحۀ باطنت لکّ
ای؟ اگر با هر رفتار و گفتاری، نقطۀ  ایجاد شده باشد، اینک چگونه

تواند بدون  ای، اینک کسی می آوری در وجودت ایجاد کرده نفرت
سوی صورت متناسب با آن  به تو بنگرد؟ اگر با هر عملی، بهنفرت 
ای که  ای، اینک صورت و شکل واقعی تو چگونه است؟ شنیده رفته
   دهد؟ های انسان شکل واقعی او را تغییر می فتارر

  : نقل شده است  رسول خدااز 
  وۀُدَرَها القِ عندَنُحسُ، یَصنافٍأ شرۀُ عَ القیمۀِتی یومَمّن اُ مِرُحشَیُ
گردند که بوزینه و  ت من در قیامت محشور میده گروه از امّ 1؛نازیرالخَ

  . بهتر استها خوک از آن
 2ری، اینک صورت واقعی تو چگونه است؟اگر کبر و غرور دا

ی بزرگ ها دماغ به چه معناست و 3»رطومه علی الخُمُسِنَسَ« ای که شنیده

                                                           
  901؛ علم الیقین فی أصول الدین، 464یون، با اندکی تفاوت، قرّۀ العُ ـ1
  178، ص10 ج؛216 و ص201، ص7 بحار االنوار، جـ2
  16 قلم، ـ3



 129  بیداری

  همچون خرطوم، از آن کیست؟
آزار، باطن و حقیقت صاحبش را  ی تیز و مردمها ای که زبان شنیده

  سازد؟ چگونه می
  کند؟ ای که حماقت و بالهت با باطن آدمی چه می شنیده
  آورد؟ خوری چه شکلی برای انسان پدید میای که حرام هشنید
  آورد؟  ای که بخل و حسادت انسان را به چه شکلی در می شنیده
  کند؟ چه می ناای که مکر و فریب دیگران با باطن انس شنیده
   چه ارمغانی برای ذات انسان به همراه دارد؟ 1ایمانی ای که بی شنیده
  کند؟  یراتی در جان انسان ایجاد می چه تغی2گویی ای که دروغ شنیده
  3های وارونه از آن کیست؟ ای که چهره شنیده
  4های آتشین در گردن کیست؟ ای که زنجیر شنیده
  5های سیاه از آن کیست؟ ای که چهره شنیده
   چیست؟6»جوهٌ وُدسوَ و تَجوهٌ وُضبیَ تَیومَ«ای که  شنیده
   کیست؟7»هجهِاً علی وَبّکِمشی مُیَ«ای که  شنیده
  8ای که کور و کر و الل کیست؟ شنیده

                                                           
  192، ص7بحار االنوار، جـ 1
  218 همان، صـ2
  49 همان، صـ3
  10ص، 38ج ؛192 همان، صـ4
  194 همان، صـ5
  106 آل عمران، ـ6
  22 ملک، ـ7
  253، ص79 بحار االنوار، جـ8
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  1جوند، کیستند؟ که زبان خویش می ای آنان شنیده
شود که تعفن آن در  که چرکی از دهانشان خارج می ای آنان شنیده

  2 کیانند؟،دهد قیامت همه را آزار می
  3 و پاهای بریده از کیست؟ها ای دست شنیده
  4اند؟  چه کرده،اند که لباس از آتش پوشیده ای آنان شنیده
  5ای جوندگان گوشت بدن خویش کیانند؟ شنیده
کنند چرا  خورند و آتش دفع می که آتش می ای آنان شنیده

  6چنینند؟ این
شود از  ی بزرگ که زیر پای دیگران لگدمال میها ای شکم شنیده
  7کیست؟

ای؟ و با خود چه  ای عزیز، بیندیش که با چه کسی در افتاده
چند به ظاهر کوچک به نظر  هر،ف با بزرگ، بزرگ استکنی؟ مخال می
  .ای در افتادهترین  بزرگبدان در مخالفت با خدا، با . آید
  

  زمان اندیشه
                                                           

  89، ص7 همان، جـ1
   همانـ2
   همانـ3
   همانـ4
   327، ص2 عالمه تهرانی، معادشناسی، جـ5
   همانـ6
  328 همان، صـ7
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اندیشه در بزرگی (اگر قصد بیدار شدن داری، توجه به این نکته 
اوقاتی را به این کار، باید پس . الزم و ضروری است) جنایت

گری نداشته باشی و با دیگران سر و  که اشتغال فکری دیداداختصاص 
بهترین وقت برای این منظور پیش از اذان صبح . کار نداشته باشی

تنظیم نما که بتوانی ساعتی ای  گونه بهکارهای روزانه و شبانه را . است
. پیش از اذان صبح بیدار شوی و به اندیشه در گذشتۀ خویش فرو روی

  : برای این منظور
اگر ظهرها غذا . وسط روز استراحت نماتر  بیش  وتر کمساعتی یا أـ 

خوری، پیش از اذان ظهر، دمی  خوری، پس از غذای ظهر و اگر نمی می
  .بیاسای و کمی بخواب

  . شام را یا اواخر روز یا آغاز شب تناول نماـ ب
  .ای سبک باشد غذایی که برای شام انتخاب نمودهـ  ج
  . بخواب،تـ زودتر و هنوز ساعاتی از شب نگذشته اسد
ات است،  ـ پیش از اذان صبح اگر روزهای آغازین اندیشۀ شبانه ه
حدود یک ساعت برخیز و  ای،  از نیم ساعت و اگر تجربه کردهتر کم

  .گفته شد بیندیشچه  آن درباره
 از سورۀ آل 198ـ 189آیات  ـ پیش از فرو رفتن در اندیشه،و

 لقِ فی خَنّإ«: ده آغاز آیات یاد ش.عمران را چند بار تالوت نما
  . است»واقَذین اتّن الّلکِ« و پایان آن »االرض  ومواتِالسّ

  رازی است مرا با شب و رازیست عجب
  شب داند و من دانم و من دانم و شب
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ویژه فکر شبانه، برای حصول نتیجه، باید مداوم  هـ این فکر و بز
ت به دس) معمولطور  به(ای  باشد و با یک شب و چند شب، نتیجه

  !سالی چنین کن: گویند. آید نمی
  

  تشبّه به اولیاء
 و جنایاتمان ها  جرم و گناه خود را کم ندانیم که بر لغزش!ای عزیز
اند و نه  ببین، دوستان پاک خدا که نه جرمی داشته. افزوده گردد

. گریستند پیچیدند و چون ابر در بهاران می جنایتی، چگونه به خود می
 نیست که )صلوات اهللا علیه( امیرمؤمنان مگر این سرور اولیاء،

  : فرماید می
  . آه از کمی زاد و توشه و دوری راه1؛رِفَ السّولِ و طُادِ الزّۀِلّن قِ مِ!آه

 »ادسجّ«مگر این زینت عابدان، که از زیادی پیشانی بر خاک نهادن، 
   :فرماید نام گرفته است، نیست که می

 هُقَوبَأ قد لبٍ بقَناجیکَ اُب رَ،ه ذنبُهُسَخرَأد  قَسانٍلِدی بِ یا سیّدعوکَأ
 نبِنا فی جَعمالِأ درُ و ما قَ… عتُزِنوبی فَ ذُوالیَ مَذا رأیتَإ … هجرمُ

تو را با ! موالی من 2؛کمَرَ بها کَلُقابِ نُعماالًأ رُکثِستَ نَیفَ و کَکَعمَنِ
لی تو  با د!پروردگارا. خوانم که گناهان، آن را الل ساخته است زبانی می

گاه  آن !موالی من … خوانم که جرمش آن را فراری داده است را می
کارهای ما در مقابل  … نگرم، وحشتم فرا گیرد که به گناهانم می
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توانیم کاری انجام دهیم که با  ی تو چه ارزشی دارد، چگونه میها نعمت
  کرم تو برابری کند؟

ا منقرض عالم و یقانِ اوالدِ آدم، از عهد آدم تگر همه اعمالِ صدّ
ای  الجالل، ذرّه  در میزان جاللِ ذو،طاعت قدسیان آسمان جمع کنی

 او که تمام عمر به بندگی و عبادت و خدمت به بندگان خدا 1.نسنجند
بیند، ما باید خود را چگونه  گذرانده است، خود را دست خالی می

  ببینیم؟
: گوید زینت اهل عبادت که پرستش خدا بدو آرایش یافته است، می

افتم، من کیستم و ارزش من  نگرم به وحشت می به گناهانم که می«
   ما باید چه گوییم؟2؛»ریطَدی و ما خَنا سیّأما « ؟چیست

 آتش در سینۀ او افتادی، بر  هر بار که ذلت خود یاد کردی،خلیل 
   :آمد که طلبیدی، جبرئیل می لرزیدی و می خود می

»ه؟ خلیلَخافُلیالً یَ خَل رأیتَ هَقولُالم و یَ السّکَئُقرَ یَالرب«   
خدا  3؛»هُتَلَّ خُسیتُتی، نَطیئَ خَرتُکَذا ذَإئیل برَیا جَ« :خلیل گفتی

ای که از دوست خویش  آیا دوستی دیده :گوید دهد و می سالمت می
گاه که خطاهایم را یاد آورم،   آن،ای جبرئیل: بترسد؟ خلیل گفتی

  .دوستی او را فراموش کنم
خواهی مقایسه کن، ببین عبادت تو از که  میهرکه بادتت را با تو ع
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خواهی مقایسه کن، ببین گناه تو  میهرکه است و گناهانت را با تر  بیش
داری تر  بیش العابدین   زین حضرتآیا عبادت از.  استتر کماز که 

بلکه خود را با ابلیس لعین ! ؟تر کم ابراهیم خلیل حضرت یا گناه از 
؟ چه شد که او تر کماست یا گناهانت تر  بیشکن، عبادتت از او مقایسه 

مگر تو هیچ ترک فرمان ! شایستۀ لعنت ابدی شد؟ جز یک ترک فرمان؟
  ای؟  نکرده

  نبودش کار جز تسبیح و تقدیس  ببین چندین هزاران سال ابلیس
. مگر آن لعین چه کرد که ما نکردیم و چه نکرد که ما کردیم

کران او نیز مأیوس   امید به فضل او نبود، از رحمت بی که اگر،هیهات
   .بودیم
ن  مِاورجُأوال ما ذی لَلی الّمَن عَک مِحصی کتابُأوأتا علی ما واسَفَ
 عندما طتُنَقَ، لَنوطِن القُ عَایَیّإ کَهیِک و نَ رحمتِعۀِک و سَرمِکَ
اعمال که کتاب تو از چه  آن وای چه رسوایی است به خاطر 1؛هارُکَّذَتَأ

من شماره کرده است، اعمالی که اگر امید به کرم تو و گسترۀ رحمت 
آورم، مأیوس   را به یاد میها گاه که آن تو و نهی تو از ناامیدی نبود، آن

  .گشتم و ناامید می
گاه که به کتاب تو، که همه  آن: گوید  می امام سجاد! ای عزیز

بزرگی برای من  چه رسوایی ،کارهای مرا ثبت کرده است، بنگرم
ام که اگر ناامیدی کفر نبود، ناامید بودم و اگر   کاری کرده؛خواهد بود

  .رحمت تو گسترده نبود، مأیوس بودم
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  : بشنوید باز هم از امام سجاد 
 نا صاحبُأالء،  فی المَبکَراقِاُ الء و لم فی الخَکَحیِستَأ  لمبنا یا رَأ
ذی علی سَنا الّأظمی، ی العُواهِالدبّارَ جَیتُصَذی عَنا الّأری، ه اجتَدِی 
 رتُشِّ بُذی حینَنا الّأشا،  الرُّعاصی الجلیلِ علی مَیتُعطَأذی نا الّأماء، السّ
ما  فَیلَ عَرتَتَ و سَیتُوَما ارعَی فَلتَمهَأذی نا الّأسعی، ألیها إ جتُرَها خَبِ

 یتُک فما بالَینِ من عَنیطتَسقَأ و یتُدعَتَعاصی فَ بالمَتُمِل و عَیتُحیَاستَ
 قوباتِن عُنی و مِلتَغفَأ نّکَأنی حتّی کَرتَتَ سَکَترِسِنی و بِلتَمهَأ کَلمِحِبِفَ

 و سویفِ بالتَّیتُفنَأد قَ فَ…1نییتَحیَ استَنّکَأنی حتّی کَبتَنَّصی جَاعالمَ
 حاالً ءَسوَأ کونُن یَمَیری فَن خَ مِسینَیِإل اۀَلَنزِ مَلتُزَد نَمری و قَ عُمالِإلا
 لِمَ بالعَشهُفرُأ تی و لمقدَرَ لِدهُهمَاُ بری لملی قَإ حالی ثلِلی مِ عَلتُقِنا نُأن إ

  2.تیجعَضَالح لِالصّ
من همانم که نه در خلوت از تو شرم و حیا کردم و ! ای پروردگارم

 و ها ؛ من همانم که مصیبتات بودم آشکار مراقب وظایف بندگینه در 
ام که بر موالی  رو آورده است؛ من همان بندهحوادث ناگوار به من 

خویش جرأت و جسارت نموده؛ من همانم که خدای جبار آسمان را 
نافرمانی کرده؛ من همانم که بر گناهان بزرگ رشوه داده؛ من همانم که 
هنگامی که به من گناهی را مژده دادند، به سوی آن گناه شتابان رفتم؛ 

مهلت دادی، ولی باز نگشتم؛ و بر من من همانم که برای توبه به او 
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پوشی کردی، باز هم شرم و حیا نکردم، و به گناه پرداختم و از حد  پرده
گذراندم، و مرا از نظر انداختی، باز هم باک نداشتم، باز به حلم و 

جا که گویی  بردباریت مهلتم دادی و زشتیم را در پرده داشتی تا آن
ای، گویی از  هر گناهانم معافم داشتگناهانم را فراموش کردی و از کیف

 عمرم را به امروز و فردا و آرزوهای باطل …ای  من شرم کرده
ام که از خوبی و اصالح نفس خود به  گذراندم و اینک به جایی رسیده

کلی ناامیدم، وای اگر من با چنین حالی به قبری که برای خوابگاه خود 
 م،ا هن در آن بستر نگستردام و با عمل شایسته آ آن را آماده نساخته

  کارتر از من کیست؟ تر و تبه پس بدحال منتقل گردم،
ن لی مَإک، فَ طاعتِهلِأولیائک و الّ الَإ رُغفِ التَنتَ إن کُ!دیالهی و سیّ

 غیثُستَن یَمَبِک فَفاء بِ الوَهلَأالّ إ مُکرِ التُنتَن کُإبون و ذنِ المُعُفزَیَ
اگر تو بر غیر دوستان و اهل ! قای من ای آ!ای پروردگارم 1؛سیئونالمُ

ع و زاری کنند؟ و اگر کاران به درگه که تضرّ طاعتت نبخشایی، پس گنه
به غیر وفادارانت اکرام و احسان نفرمایی، پس بدکاران به درگه که پناه 

 برند؟
 من شایسته صومعه کجا باشم  ها همیشه فراشم من در مصطبه

 پاشم من خمی به امید و درد میت  هرچند قلندری و قالّشم من
بینیم و همه نتیجه انتخاب  با این همه نقص و زشتی که در خود می

توانیم بگوییم؟ این همه نقص و  نادرست و رفتار ناپسند ماست، چه می
  !این همه ادعا؟
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  دست از خود و کار خود بشوییم  آن به که زخود سخن نگوییم
   به نرخ آب جوییمهمواره  ییبهاز کمکز ناکسی و

  ای ببوییم گر لیف قرابه  از عربده در جهان نگنجیم
  پس عیب دگر کسی چه جوییم  ناکیمما خود همه جمله عیب

  بیهوده ره هوس چه پوییم  باز ندانیمما راه ز چاه
   گوییمسرگشته شده بسانِ  ناخورده هنوز زخم چوگان

ایم، فریب نخوریم و گمان نبریم  هایمان را نچشیده اگر کیفر زشتی
  . ایم که خطایی نکرده

کند که   کسی در کیفر شتاب می؛»وتی الفَخشَن یَ مَقوبۀَ العُجّلُعَما یُنّإ«
خدا چنین . ترسد پس از این نتواند کیفر نماید و زمان کیفر بگذرد می

خیر در عقوبت برای افزون شدن گناه و جنایت أگاهی ت. ترسی ندارد
و « .شود خیر در عقوبت میأحلم و صبر خدا سبب ت اهیاست و گ

   1.»کلمِحِ بِۀَقوبَ العُرُخِّؤَتُ
از اشک و آه اولیاء خدا پند گیریم و گمان مبریم که نقطۀ سفیدی 

 از ،ایم اگر کیفر ندیده. بریم ای برای ملک می در نامه خود داریم و تحفه
ود را با نیکان خلق ما که هستیم که خ. لطف او دانیم نه از کرده خود

  خدا قیاس کنیم؟ 
  در شهر مرد نیست ز من نابکارتر

  خاکسارتر مادر پسر نزاد ز من
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  هستم میان حلقه دعوی میان خلق
  برکنارتر در دیگر ز حلقه جای

  تر مغ با مغان به طوع ز من راستگوی
  سگ با سگان به طبع ز من سازگارتر

  دانم این به یقین کز همه جهانهرچند 
  ا ز حال من، نبود حال زارترکس ر 

  این است جای شکر که در موقف جالل
  امیدوارتر بود نومیدتر کسی،

  

گناه ترین  بزرگ 1؛هنوبِ ذُکبرُأ هِیوبِ بعُرءِ المَهلُجَ:  فرمود امیرمؤمنان
  .ی خود آگاه نباشدها  و نقصها آدمی این است که از عیب

  
  ها ـ جبران کاستی4

ی انجام شده و پدید آمده، به ها  و زشتیها پس از پی بردن به نقص
از دست دادن حتی یک . ای را از دست نده جبران آن بپرداز و لحظه
ناپذیری به دنبال داشته باشد و  های جبران لحظه، ممکن است پیامد

  .ر شودیگ کاهی گریبان اندوه و حسرت جان
  شاید نظری کرد و آگاه نباشید  یک لحظه غافل از آن شاه نباشید

ی گذشته و عظمت خدا و ها  و زشتیها با نگاه به بدیاگرچه 
ایم   ولی همان بس که بفهمیم چه کرده،ناتوانی ما، امید به جبران نداریم

بودیم  شدیم و کجا باید می ایم که نباید می  چه شده،کردیم که نباید می
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سب رفتیم که نیستیم و نرفتیم، شاید برای اولین تکان و جنبش، منا و می
شاید سبب شود که بفهمیم از جنگ دیروز نه تنها سودی نبردیم . باشد

نافرمانی . که سرتاسر خسارت بود و هالکت، پس از درِ آشتی درآییم
نّ إ« .پارینه، زیان به کس نرساند، جز خودمان، پس به فرمان درآییم

1.»حیمٌ رَئوفٌکم رَرب  
  خیز یارا تا عتاب و جنگ دینه کم کنیم

  وزین به عشق و آشتی محکم کنیمعهد امر
  رمان دی و کم کنیم اندوه روزآکم خوریم 

  غم کنیم وز غم فردا به شادی جان و دل بی
  باش تا سازیم سور آشتی و عاشقی
  حلقه را بر در زنیم و جنگ را ماتم کنیم
  عاشق و معشوق شیم و در هم آویزیم دست
  یک دل و یک جان شویم و جان و دل در هم کنیم

  نیم از شاهراه و بر ره یک پی رویمکم ز
  کنیم راه کوی عاشقان بر کوی زیر و بم

  ت در معالی بر سر گردون نهیمپای همّ
  دست نعمت بر موالی چون یم اعظم کنیم

  خوارگی چون جم و کاووس هر دو مستی و می
  گه به کأس کاوسی و گه به جام جم کنیم

  
  ها ثر در جبران کاستیؤعوامل م
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ها نکاتی  ایص خود و ایجاد میل به جبران کاستیبرای شناخت نق
  :کنم گفته شده است که به اشاره بازگو می

  
   شناختن عظمت خداـأ

توان به نگاه اولیاء  برای رسیدن به این شناخت، در این مرحله، می
 در مقابل دستورات او توجه ها خدا به عظمت او و تسلیم بودن آن

 قتُلَما خَ لَوالکَلَ«در وصفش این چه عظمتی است که او که . نمود
 2؛کتِبادَ عِقَّ حَدناکَبَلهی ما عَإ: فرماید  گفته شده است، می1»فالکاالَ
عبادت ما شایسته ما بود نه . شایسته توست، تو را نپرستیدمکه  چنان آن

  : فرماید  می این چه بزرگی است که ولی کامل. شایسته تو
نا أ لی و یفَکَدی فَیّسَ  یارضُاالَ و مواتُالسّه لَ قومُو هذا ما التَ

  3.کینستَ المُسکینُ المِقیرُ الحَلیلُ الذَّعیفُک الضّبدُعَ
قهر عظمت تو را ندارند تا چه تحمّل خدایا آسمان و زمین تاب 

  . ای ناتوان، خوار، کوچک، نیازمند و زمین گیرم رسد به من که بنده
  : فرماید این چه قهری است که زینت عابدان می

 عَطِنقَی یَ حتّبتُحَینی و انتَ عَشفارَأ طَسقُی تَ حتّلیکَإ یتُکَو بَالهی لَ«
لبی و  صُعَلِنخَی یَ حتّ لکَعتُکَ و رَمایَدَ قَرَشِتنَی تَ حتّ لکَمتُوتی و قُصَ
مری و  عُ طولَرضِ االَرابَ تُلتُکَأ و تایَقَدَأ حَقّفَتَی تَ حتّ لکَدتُجَسَ
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 لسانی لَّکِی یَ ذلک حتّاللِ فی خِکَرتُکَهری و ذَ دَرَ آخِمادِ الرَّ ماءَبتُرِشَ
 ذلکَ بِبتُوجَ، ما استَنکَحیاءً مِستِإماء  السّلی آفاقِإرفی  طَعْرفَأ م لَمّثُ
 اگر در حضور تو چندان بگریم !خدایا 1؛»ئاتیی من سَ واحدۀٍئۀٍیّ سَحوَمَ

چندان در هایم بریزد و چنان زاری کنم که نفسم بند آید و  که مژه
خدمت تو بر پای ایستم که پاهایم آماس کند و چندان به تعظیم خم 

های پشتم فروریزد و چندان پیشانی بر خاک مالم که  شوم که مهره
چشمانم از حدقه در آید و همه عمر خاک زمین خورم و آب خاکستر 
نوشم و پیوسته یاد و نام تو را بر زبان آورم تا زبانم از حرکت باز ماند 

هنوز سزاوار آن نیستم که یک  ندارم،  چشم سوی آسمان بر، از شرمو
  . خطا از خطاهایم پاک شود

معرفت به عظمت خدا و حقارت و ذلت نفس است که از آدمی 
ترین خطا که ممکن است مکروه  در این منظره، کوچک. سازد چنین می

چه چنان بگرید ترین جنایت است که صاحب آن اگر بزرگهم نباشد، 
هایش نیز فرو ریزد، چنان رکوع کند و از  یش، مژهها  همراه با اشککه

 چنان سجده ،های کمرش از هم بگسلد سرِ تعظیم خم شود که مهره
 چنان ،افتد که چشمانش از حدقه در آید به خاک درتکند و از سرِ ذلّ

کمر به بندگی ببندد که پاهایش آماس کند، باز هم این انسان سزاوارِ 
تو خود نیک بیندیش که اگر آدمی سر تا . نیستزش آن بخشش و آمر
یی که در ها نه خطای کوچک، بلکه خطاها و لغزشهم   آنپا خطا باشد،
مانند باشد مانند شرک در عقیده و عمل، هتک حرمت  بزرگی بی
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،  خدای، دشمنی اولیاها گان، ستم به ناتوان هبندگان خدا، آزار دل بیچار
یش برآید؟ ها تواند از عهدۀ لغزش نه می چگو… و همراهی با ابلیس

  باید چگونه اشک ریزد؟ چگونه سر بر خاک نهد؟
  1با دهانی که نکردی تو گناه  جو پناهگفت ای موسی ز من می

نسیان همه برابر است، زیرا نشان از  در این منظره، گناه و خطا و
اید با نگاه به عظمت او، نه تنها نب. نادیده انگاشتن عظمت خداست

  .لغزید، بل نباید فراموش کرد و به غفلت گرایید
 که برد تعظیم از دیده رمد  دائماً غفلت ز گستاخی دمد
 ز آتش تعظیم گردد سوخته  غفلت و نسیان بد آموخته
 سهو و نسیان از دلش بیرون جهد  هیبتش بیداری و فضلت دهد
 دلق راباید کسی زو نبرتا  وقت غارت خواب ناید خلق را

 خواب نسیان کی بود با بیم خلق  رهد از بیم دلقمی خواب چون در
ان نَإذ ؤاخِالتُ  که بود نسیان به وجهی هم گناه   شد گواه2سین

 ور نه نسیان در نیاوری نبرد  زانک استکمال تعظیم او نکرد
 در سبب ورزیدن او مختار بود  گرچه نسیان البد و ناچار بود

 تا که نسیان زاد یا سهو و خطا  هااون کرد در تعظیمکه ته
 گوید او معذور بودم من ز خود  ها کندهم چو مستی کو جنایت

 3از تو بد در رفتن آن اختیار  کارگویدش لیکن سبب ای زشت
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  آنی ها  شناختن خود و آلودگیـ ب

ت و که حسنش در صور که مظهر حسن ازلی بود، آن اگر بدانیم آن
   :گفت می. ای سیرت، با عام و خاص چنان کرد که شنیده

 امن نفس خویش را مبرّ 1؛وء بالسّۀٌمّارَ الَ النّفسَنَّإفسی  نَءُرِّبَاُما  و
  .  بسیار فرمان دهدها دانم، به یقین نفس به زشتی نمی

او که در مقابل ترک یک گناه، زندان را پذیرفت، بل پسندید و 
 جنُ السبرَ«؛ از گناه بازدارد، محبوب من است گفت زندانی که مرا

آنان چه  آن  زندان به نزد من از!پروردگارا 2؛»لیهإنی دعونَ ممّا یَلیإ بحَأ
  . تر است خوانند، محبوب مرا بدان می

اگر یوسف از نفس خود چنین شکایت کند، دیگران باید چه کنند؟ 
  نه است؟و اگر نفس یوسف چنین باشد، نفس دیگران چگو

 که ببینیدم منم ز اصحاب نار  نفس تو هر دم برآرد صد شرار
 من نه نورم که سوی حضرت شوم  جزو نارم سوی کل خود روم

 بهر گاوی کرد چندین التباس  چنان کین ظالم حق ناشناس هم
 نفس این است ای پدر از وی ببر  او ازو صد گاو برد و صد شتر

 3یا ربی نامد ازو روزی به درد  اری نکردنیز روزی با خدا ز
اگر نفس نبود، برای آدمی آزمون نبود و اگر آزمون نبود، سیر و 
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 اگر نفس بود و بر آن سلطه یافتی و از مکر و .حرکت و تکامل نبود
توان به آینده خویش  فریب پیوسته و رنگارنگ آن در امان ماندی، می

بدان نیکی . به آسانی ممکن نشودتسلط بر نفس هم . امید داشته باشی
گیری، به نوعی دیگر پابندت  کنی، به نوعی گرفتارت کند، بدان سخت

  .نماید
 چون لئیمان نفس بد، کفران کند  با لئیم نفس چون احسان کند
 اهل نعمت طاغیند و ماکرند  زین سبب بُد که اهل محنت شاکرند
 1 ز بلوی و سقمروید شکر می  شکر کی روید ز امالک و نعم

زهری دارد که به آسانی قابل شناسایی نیست، این  او پاد،کنیدهرچه 
ترین علوم است و بهترین زمینه  است که معرفت به نفس از پیچیده

با این همه مکر و فریب و دلق و آستین، . برای معرفتِ ربّ است
و کیست که از عهدۀ شناخت آن برآید، تا چه رسد به کنترل نمودن آن 

  به تسلیم واداشتن آن؟
 ره نتاند زد شه آگاه را  شهر را بفریبد االّ شاه را
 خنجر و شمشیر اندر آستین  نفس را تسبیح و مصحف در یمین
 سِر مکن خویش با او همسر و هم  مصحف و سالوس او باور مکن
 2واندر اندازد تو را در قعر او  سوی حوضت آورد بهر وضو

ب حسن ازلی که پس از شکوه از دست نفس که به اگر آن صاح
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 دیگر 1،»یبّ رَمَحِ رَا مالّإ« نفرموده بود که ،دهد  بسیار فرمان میها زشتی
را هرکه هیچ امید به رهایی از مکر و فریب و حیلت او نداشتیم، چه او 

 اهل نماز را با نمازشان ؛فریبد که بدان مأنوس است، میچه  آن با
 رد، اهل ثروت را با مالشانبُ لم را با علمشان سر می اهل ع،فریبد می

دارد، ابزاری است برای ظهور مکر و فریب هرچه هرکه  .سازد آلوده می
 شیطان و نفس اگر یک 2.»لیمٍ سَقلبٍ بِتی اهللاَأن الّ مَإ« ،ابلیس لعین

  .نباشند، حتماً یک هدف و مقصد و جایگاه خواهند داشت
 بوده آدم را عدو و حاسدی  دینفس و شیطان بود ز اول واح

 3وآنک نور مؤتمن دید او خمید  آنک آدم را بدن دید او رمید
  4اند در دو صورت خویش را بنموده اندنفس و شیطان هر دو یک تن بوده

 با تن تو نیز کار دارد و به وسیله ،گونه که شیطان تن تو را دید همان
پس ابزار نفوذِ آن . یز چنین استکند، نفس ن تن تو به جانت نفوذ می

دو در جانت را، از دستشان خارج ساز و سالح از آنان برگیر و خود را 
 ها اگر بتوانی به جان خویش قوّت دهی و جان خویش به آن. نجات ده

این نفس و آن شیطان، که  چنان ،گردند نشان دهی، هر دو تسلیمت می
  :  فرمودل خدا رسوکه  چنانتسلیم اولیای مخلَص خدا شدند 

 ایمان )از آغاز(به دست من شیطان من  5؛دیلی یَیطانی عَ شَمَسلَأ
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  .آورد
  
  ها ـ یقین به وعده ج

اند، راست و حتمی  چه به ما وعده داده که، آن باالخره باور به این
تر  بیشبرای فهم . های نفس سودمند است است، برای رهایی از زشتی

ید که مربوط به معاد است، بسیار این نکته، تالوت آیات قرآن مج
  .البته اندکی همّت نیز شرط است. مناسب است

مات اختیاری و غیر اختیاری بیداری  مقدّ،چه تاکنون گفته شد آن
اضطرار، بندگانت را از خواب غفلت   تو خود به اختیار یا!بار الها. بود

  1.»ٌجیب مُریبٌ قَکَنَّإ« .بیدار فرما
  

  عوامل دیگر
چه گفته شد، بیداری حاصل شد، سپاس گوییم  ل به آناگر با عم

کرانش را سهم و نصیبمان فرمود و  خدا را که لطفی بزرگ از الطاف بی
 خواندیم و دانستیم و پی کار و عادت ،اگر خدایی نخواسته چنین نشد

اند که همّت کنید دو کار انجام  به اهل همّت گفته! مان رفتیم همیشگی
  :غفلت برهیددهید تا که شاید از 

ها قدم زنید، بیندیشید،   به تنهایی و در اوقات خلوت در قبرستانـ1
چیزی   ها ها با خبر شوید، از آن ها سخن گویید، از حال آن آن با

توانید گویید و انجام دهید تا بفهمید  خواهید، کمک طلبید، هرچه می
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 بیدار که با مرگ از خواب که آنان دستشان از دنیا کوتاه است و آنان
   .اند  چگونه در حسرت ابدی فرو رفته1،اند شده
  .دست او نهید اء خدا باشید و دست دری در پی ولیّی از اولـ2

 روی شیخ او را زمرّد دیده کن  درهاست با صد زور و فنژنفس ا
  : آخرین راه حلّ این است که،ای به دست نیامد اگر باز هم نتیجه

ناره گیریم، زیرا آمیزش با خلق، از توجه ویژه دنیاطلبان ک از خلق به
اگر از آمیزش با مردم . زداید کاهد و یاد مرگ را از دل می به خدا می

خور باشیم،  ای نیست، با پاکان و نیکان و عالمان و عارفان دم چاره
از .  نازل شودها ز جانب آنان بر این رفت و آمدشاید که خیر و لطفی ا

بلند که نتیجه مکر و فریب شیطان است، ویژه آرزوهای  هآرزوها، ب
 چه آرزوی بلند نیز چون آمیزش با دنیاطلبان، انسان را ،پرهیز کنیم

 د و افکار و رفتارهای ناشایست راساز فریبد و از یاد خدا غافل می می
  .دهد شایسته جلوه می

. کن کنیم  ریشهتوانیم بستگی به غیر خدا را کاهش دهیم و اگر می دل
  .د این کار با زهد انجام شودالبته بای

ر بپرهیزیم که ریشۀ هیجان و طغیان از پری شکم و سیری مکرّ
 را با گرسنگی، دشمنان. ، شکم پر استشهوت و غضب و شیطنت

از خواب . ها مسلط شویم آن چنان تضعیف کنیم که بتوانیم به آسانی بر
  .خویش کم کنیم
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 کم کردن خوراک و اند و به تجربه نیز ثابت گشته است که فرموده
 به ،خشکاند بستگی به اغیار را می گرسنگی، ریشه خواب و دلتحمّل 

س که در این گرسنگی، هدفی پست و غیر الهی و نامقدّ شرط این
  . وجود نداشته باشد

جا ناظر و   که همه،با انجام این پنج عمل و با دعای اولیاء خدا
عدادهایشان راهنمایی توجه به است آنان را با مراقب بندگان اویند و

  ان شاء اهللا.  به بیداری و اولین منزل معرفت خواهیم رسید،کنند می
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  دعای اولیاء
 را برای امید روایتی از حضرت ولیّ کامل علی ابن موسی 

  :کنم به توجه اولیاء در اولین منزل بازگو میتر  بیش
   :گوید ، می  نشسته بودعبداهللا ابن ابان که نزد امام رضا 

 ؟ واهللا إنَّلُفعَأ ستُلَوَأ  : فقالَ. یتیهل بَ اهللا لی و الَدعُاُ:  ضا للرّلتُقُ
أما :  لیقالَفَ.  ذلکَمتُعظَاستَفَ. یلۀٍ و لَومٍ یَلّلیّ فی کُ عَضُعرُتَکم لَعمالَأ
ه و کم و رسولُ عملَری اهللاُیَسَلوا فَعمَإل قُ و: وجلّ اهللا عزّ کتابَاُقرَتَ

  2.طالب بی أبن  هو واهللا علی قال1َ؛منونَؤالم
مگر : فرمود! ام دعا کن برای من و خانواده: گفتم به امام رضا 

کنم؟ به خدا قسم، کارهای شما هر روز و شب به نظر ما  چنین نمی
آیا کتاب خدا را : پس فرمود. به نظرم گران آمد: راوی گوید. رسد می
ان، مؤمنرسول خدا و عمل کنید که خدا و ): فرماید که می(خوانی  نمی

) منانؤاز م(به خدا قسم منظور : فرمود. کنند اعمال شما را مشاهده می
  .است طالب  ابی بن علی

 از تفسیر آیۀ در روایت دیگر، یعقوب ابن شعیب از امام صادق 
منظور از :  امام صادق فرمود3؛»ۀُئمّم االَهُ:  قالَ«: یاد شده پرسید

  . هستند) صلوات اهللا علیهم اجمعین(یامبر منان، امامانِ خاندان پؤم
صلوات اهللا علیهم  (از دعای خیر اولیاء محمّدیه! پس ای عزیز
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این نکته را . گشاید غافل نباش که گره از بسیاری از کارها می) اجمعین
ای، راهی بس طوالنی است،  یادآور شوم که راهی را که در پیش گرفته

 پیمودن این راه به هوس راست .طلبد همتی بلند و صبری بسیار می
که به خاطر   نه آن،سالک این راه کسی است که بیدار شده باشد. نیاید

اشتیاق پیدا کرده باشد که با  … تغییر حالی یا دیدن شخص صالحی یا
  .دارد و از خاصانِ اولیاء گردد سرعت چند قدمی بر

  هر خسی از رنگ و گفتاری بدین ره کی رسد
   و مرد باید گام زندرد باید پرده سوز

  ها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب سال
  لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

  

  پرهیز از ناامیدی
تواند کسی  های آنی که ریشه در غریزۀ خودخواهی دارد، نمی کشش

شوقی است که با . را در مسیر الی اهللا راه برد و او را همراهی نماید
های بندگان صالح  اگر خوشی. کند ش میاندک سختی و زحمتی فروک

ای و اگر آرامش شایستگان درگاه دوست را مشاهده  خدا را دیده
ای، فریفته مباش که  ای و اگر فضل خدا را بر اهل سلوک شنیده کرده

ای، آتش دل  ها را نشنیده های آن تابی ای، بی ها را ندیده های آن سختی
. ای د، به پندار خود نیز راه ندادهشو ها را که با هیچ آبی خاموش نمی آن
گاه قدم در راه   آن،سر و یُسر اهل سلوک با هم است، به هردو بنگرعُ

  . گذار
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  ای پسر چیست بگوی بیرون ز تحیّر 
  واقف نشوی بر کار جهان، کیست بگوی
  هرگز به خوشی کسی شبی زیست؟ بگوی
  کو روز دگر به زار نگریست بگوی

  

مگر نه . زند ها، آتش به جان هر بیننده می نهای آ تابی ها و بی گریه
است نسبت به جهنّم این است که خشیت که نسبت خوف با آن، مانند 

 ی اهللاُخشَما یَنّإ«شعلۀ رو به خاموشی یک شمع، از آنِ دانایان است که 
  پس نیک نظر کن که راه امروز و فردا نیست، مقصد1،»لماء العُهِبادِن عِمِ

اش  گونه رخ پریتحمّل که تاب   آنان.تان نیستمّه نظران و کم کوته
که از  که، آنان ندارند، به، همان که در کوی او قدم نگذارند، چه این

کنند، باید خطر دیدن روی دوست و عاشق شدن  کوی دوست گذر می
  . به موی دوست را پذیرا باشند و بتوانند سر را گوی دوست سازند

 باید از پاکی سهمی داشته باشد کسی که میل به دیدن پاکان دارد،
پاکان و مطهّران را با . چردگان مودّتی نیست رویان را با سیه که مه

  .آلودگان نسبتی نیست
 ای در خورد فیل یا بنا کن خانه  بانان دوستییا مکن با فیل

صد البته ناامید نباشیم که اگر با عیب قبول نخواستی کرد، با عیب 
 3 همین که زلّت2،اشته باشیم که همین ظلوم و جهولامید د. نیافریدی

                                                           
  28 فاطر، ـ1
  72 احزاب، ـ2
  36 بقره،ـ3
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اگرچه . ابلیس لعین، داغ پیشانی اوست، بر صدرنشینان پیشی گرفت
 1ابلیس لعین به خاکماناگرچه .  ولی صاحبِ دلِ پاکیم،خاکیم

گویی . نگریست، ولی حضرت دوست به دل پاکمان نگریست
 2، ای نطفۀ مهینای مشت خاک مرا باش از دل پاک« :بشارتمان داد که

 در روضۀ وصال ما به مدد اقبال 3،جز مرا مگزین، ای فخّار صلصال
  4.»ببال

همین نظرِ پاک او بود که پاکمان ساخت، از گِل، دل ساخت، از آب 
همه عالم از . ای برآورد که شایستۀ حمد و ثنایِ یار باشد گندیده میوه

یند و تنها ما در ین در تسبیح و تقدیس اواسفل سافلین تا اعلی علیّ
 5،حتی عرشیان که پیوسته گرد عرش وی در طوافند. حمد و ستایش او

 با حمد تسبیح گویند که 7 و همه مالئکه6قدوسّیان که حامالن عرشند
ان تسبیح، هر موجودی را الیق است، ولی حمد را شایسته خاصّ

 در وصف امیرمؤمنان . اند، چه در حمد شباهت به گمان آید نموده
   :های پاک بندگان خدا که گنجایش همه هستی را دارد، فرمود دل
ها و قُّلیه أرَإها حبأ ف،هی القلوبُ ، أال وه أوانٌرضِأ هللا تعالی فی نّإ

ها قُّین و أصفاها فی الیقین و أرَها فی الدّبُأصلَ:  قالَمّثُ. هابُأصفاها و أصلَ
                                                           

  12 اعراف، ـ1
  8 سجده، ـ2
  14 رحمن، ـ3
  204،  روح االرواحـ4
  75 زمر، ـ5
  40 غافر، ـ6
  42 شوری، ـ7
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ارد، هان، آن هایی د به یقین که خدا در زمین ظرف 1؛لی االخوانعَ
ترین و  ترین، شفاف ها نزد او، نرم آن ترین محبوب. هایند  دلها ظرف
ها در دین،  ین آنتر کممح: گاه فرمود آن. هاست ین آنتر کممح

  . ها بر برادران ترین آن ها در یقین و نرم ترین آن شفاف
های  خواهد؟ ظرف میهرچه ای که خدا چه ب ای عزیز، هیچ اندیشیده

ای که  ت که نرم است و محکم و شفاف، هیچ نظر کردههاس او دل
ها را چرا  چگونه نرمی و سختی و شفافی با هم جمع گردد؟ دل

آن آینه، اول « .خواهد؟ تو را بر مالئک مقدم داشت، چون دل داشتی
ای گل بود، نه طعام را شایست نه شراب را، او را بر آتش گذری  پاره

اکنون . ب ساختند و هم کاسۀ طعامگاه از وی هم جام شرا دادند، آن
آتش عشق گذر دهی تا شایسته طعام قربت و  شرط توست که دل را بر

 پس بسی امید داریم که این دل که میان 2.»گرددمحبّت بایسته شراب 
 عِصابِأن ین مِعَصبَأ  بینَالقلوبُ« دو انگشت فضل و قهر رحمن است که

که انگشتان به رحمن نسبت  و فضل او بر قهرش پیشی دارد، 3»حمنالرّ
ای نبود به تیغ قهر  مان را به فضل و گر چاره یها یافته است، دل

بختان  ظاهرمان بل باطنمان به نیکگرچه مجذوب خود سازد و
  : چه خود فرمود ایم به آن ماند، ولی دل بسته نمی
 نَّإار و  النّهلِأن  اهللا مِ عندَ و هوَۀِ الجنّهلِأ لِعمَ بِلُعمَیَ لَجلَ الرّنّإ

                                                           
  60 ص و56، ص70بحار االنوار، ج:  مانند آن، نقل ازـ1
  204،  روح االرواحـ2
  48، ص75 ج؛53، ص70ج بحار االنوار،: ز مانند آن، نقل اـ3
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  1.ۀ الجنّهلِأن اهللا مِ ار و هو عندَ النّهلِأ ملِعَ بِلُعمَیَ لَجلَالرّ
  حیرت اندر حیرت است و تشنگی در تشنگی
  گه گمان گردد یقین و گه یقین گردد گمان

  

مان را  نگریم، عرق شرم جبین گاه که به خود می گفتم که ما آن
 تنها دو بال کم داریم ،کنیم گاه که به لطف او نظر می  ولی آن،آالید می

ایم و چشم به رحمت  دل به کَرمِ آن کریم بسته. تا بر فراز هستی نشینیم
مگر نه همین بود قصه . ایم و همین ما را بس است آن رحیم دوخته

فرشتگان به عظیمی امانت نگریستند، آدم به کریمی «امانت که 
. ند نه به قوّتبار امانت، کریمان به همت کش. نهنده نگریست امانت

 ؛حر و البَرِّم فی البَلناهُمَحَ« خطاب آمد که ،)حملها (چون او بار برداشت
  2،3.»الّ االحسانإ  االحسانِزاءُل جَهَ

آدم امانت برداشت ولی خدای او، وی را با امانتش برداشت اگرچه 
ند، بارشان تر کمببین درختانی که مح. که پاداش نیکی جز نیکی نباشد

 به آن …چون کدو  تر تر، بار او شگرف که ضعیف نخردتر و آ
بار بر فرقِ زمین نه، تا عالمیان بدانند : تر گفتند تر با بار شگرف ضعیف

   4».هرجا ضعیفی است، مربّی او لطف حضرت است
اگر بار امانت کشیدن، نین است، یعنی با لطف صاحب امانت است، 

                                                           
  67؛ اصل جعفر ابن محمد الخضرمی، 200، ص103 بحار االنوار، جبا اندکی تفاوت، ـ1
  60 رحمن، ـ2
  205 روح االرواح، صـ3
   همانـ4
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ت ما بل بر چشم ما نهید های عالم را بیاورید، نه بر پش پس همه امانت
پس با همه . ماند کند و شرافت و کرامتش بر ما می که او خود حمل می

آن بیچاره که ندیده بود،  .ایم ضعف، وحشتی نداریم که همه کدو دیده
را مطمئن  چگونه و با چه بیانی باید ما. گرفتار شد و مجروح و پشیمان

ر شمایم، بیایید که زاد و سازد که نترسید، نهراسید، بیایید که من منتظ
ه فسِلی نَ عَبَتَکَ« : این بیان ما را بس نیست که.توشۀ سفر از من است

 او رحمت را بر خود واجب و ضروری ساخته است، رحمت 1؛»حمۀِالرّ
 ،برخیزید! طلبان  رحمت.رحمت استعین  او ،او واجب شدنی نیست

تر  بیش که 2یک آری. پای در رکاب نهید که فقط نام تو باید باشد
 سخن مست و ،هم که به یاد نداریم، خدا هم که حکیم است آن. نگفتیم

. سست و نادان را، سخن عاقل و هوشیار نداند، ولی چرا چنین نشد
تواند آن شود که خدا از آفرینش خواسته  گویی همین مشتی گِل، می

  .است
  اشتر به قطار ما چرا دربستی  گر من سخنی بگفتم اندر مستی

  
  سرزنش از روی محبت

که برای دور ساختن  ها دارد از سرزنش دوست نرنجید که حکایت
به ظاهر توبیخ است ولی !  مگر عشق غیر از این شاید؟.عیان استمدّ

 اگر خطایی کردیم که کردیم. تشویق بل ،در واقع تعلیم است و تربیت
                                                           

  12 انعام، ـ1
  172راف،ع اـ2
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  همه سرزنش نبیند، اگر یک بار به؛مان کرد که کرد و اگر سرزنش
یک گم شو به . ارجع :اخرج، هزار هزار بار به ما گفت: پدرمان گفت

  !هزار فدایت نیارزد؟
 یکصد و بیست و اند ،همو که از منزل نخستین بیرونمان ساخت

کیست که چنین . هزار رسول با چندین برابر پیغام فرستاد که برگردید
که اگر  خدایی داشته باشد و امید رسیدن به مقصد نداشته باشد؟ حقاً

 کسی 1؛»کَ لَیسَلَ لهی لی ماإ«  نیک گفته است موسی که،گفته باشد
 کدام سرمایه از .دارم که تو نداری، من تو را دارم و تو شریک نداری

تر، این سرمایه کدام فقر را  کدام امید از این فزون. این بیشتر
کند؟ به ضعف و  پوشاند، این قوّت کدام ضعف را جبران نمی نمی

  .کنیم بل به لطف و امداد او نظر داریم ود نگاه نمیسستی خ
 . سخن آن پیرزن را نجوا کنیم،اگر در میان راه از مرکب باز ماندیم

هیچ (! راستی چرا پیرزن، دلیل توحید از پیرزن، دلیل سلوک از پیرزن
   ).ای که چرا اندیشیده

 پیرزنی بود سوخته، نظر به مهر او دوخته، عزم او کرد با :حکایت
 پیرزن را خواب برد از ماندگی، .روزی قافله فرود آمد« .همه اندوخته

چون . فزعی پدید آمد، مردمان قافله برفتند و پیرزن را فراموش کردند
ن الهی مِ«: بیدار شد، قافله دید رفته، متحیر بماند، سر برآورد و گفت

ن لی مَعَ فَ،ینکتَرَ تَریقِی و فی الطّلتَوصَأک ما لی بیتِإی و جتَخرَأیتی بَ

                                                           
  562 روح االرواح، صـ1
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به خانه خود نرسانیدی و در راهم   از زاویه خود برانگیختی و1؛»نیلتَحَأ
   .»کنی رها کردی، آخر بگو به کیم حوالت می

که شناختِ دوستان او به  اگر شناختِ ما از او به خودِ اوست، چنان
نی لتَلَ دَنتَأ و کَفتُرَ عَکَبِ:  فرمودکه امام سجاد  چنان ،خود اوست

 تو را به تو !  خدایا 2؛نتَأ ما درِأ  لمنتَأوال  و لَلیکَإنی وتَعَیک و دَعل
 تو خود مرا به سوی خودت ،شناختم، تو خود را به من شناساندی

 اگر تو نبودی من !خدایا. رهنمون شدی و به سوی خود دعوت کردی
به ما نه تنها تو را به تو یافتیم، بل خود را نیز . چه دانستم که تو کیستی

  . تو یافتیم
به یقین با . گونه است، طاعت ما نیز چنین است اگر علم ما این

  .  نه با اطاعت او به رحمت،رحمت او به طاعت رسیدیم
 رسوالن او که ما را به سوار شدن ؛ما ضعیفیم و نای حرکت نداریم

توانی راه بروی، بر کشتی که  نمی. خوانند که چنین نیستند بر کشتی می
بان نه، او تو را   اگر نتوانی، دست در دست کشتی3!وار شویتوان س می
 کَ لَیسَلَ«: گوید وقتی که او به پیامبرش می. کشتی سوار خواهد کرد بر
 ما که باشیم که مدعّی تاب و توان و همت و اراده 4،»ئٌ شَمرِن االَمِ

 کند اگر او را به ترس، نه با تیر و کمان و نیزه و پهلوان کمک می. باشیم

                                                           
  575 همان، صـ1
  582مصباح المتهجّد،  ـ2
   نوحفینۀِسَکَ یتی بَهلِأ لُثَ مَـ3
  128 عمران،  آلـ4
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تواند دیگران را نیز از فرو ماندن در   پس می1،»عبِ بالرُّرتُنُصِ« که
مگر یوسف را که در . ها باز دارد، کار او همیشه همین بوده است گردنه

دلی أهم فَدَلوا وارِرسَأف«چاه انداختند، کسی را برای نجات او نفرستاد؟ 
 چاه ظلمانی فرو  در این3»واطُاهبِ« پس حتماً ما را که با خطاب 2.»هلوَدَ

فرستاده است، پیامی، ندایی، امیدی، چیزی بر ما خواهد فرستاد و به 
 این همه مَثَل و تمثیل 4.» علیهم المالئکۀلَزَّنَتَتَ«: یقین فرستاد که فرمود

بشنوید که مادر . جهت نیست که بر زبان حبیبش جاری ساخته است بی
 مادر 5وی چه کرد؟موسی، موسی را به او تسلیم کرد، دیدی که با 

مریم، مریم را به امانت به خانه او سپرد، دیدی که چگونه از او پاس 
سپاریم و در راه تو از تو کمک   ما خود را به تو می! بارالها6داشت؟

 .طلبیم می

                                                           
  519، ص1ج  مجمع البیان،؛154، ص4ج المبسوط،:  نقل ازـ1
  19 یوسف، ـ2
  36 بقره، ـ3
  30 فصلت، ـ4
  28 قصص، ـ5
  35عمران،   آلـ6
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   منزل دوم
  توبه

  
این اولین منزل سالکان پس از بیداری است و در هر صورت و همه 

بدین معنی که برای رسیدن به . حاالت، طی و گذر از آن واجب است
گاه بدون گناه یا  زیرا انسان هیچ. سعادت اخروی، از آن گریزی نیست

و هر یک نیست و عمل  یا کوتاهی در معرفت تصمیم بر گناه یا غفلت
ها سبب پیدایش تیرگی و تاریکی است که برای رسیدن به منازل  ایناز 

  :  فرمودپیامبر . باالتر نیاز به استغفار دارد
  1؛رّۀ مَبعینَ سَومٍ یَلّ اهللا فی کُغفرُستَالَی نّإلبی و  علی قَغانَیُی لَنّإ 

 و من روزانه هفتاد مرتبه استغفار همانا بر دلم گرد کدورتی نشیند
  .کنم می

زبانی و  همین هم .این کدورت به خاطر معاشرت با کثرت است
قلب مبارک آن اگرچه . آورد مجلسی با فالن و فالن کدورت می هم

                                                           
  461، ص4ج الصادقین،  ؛ منهج281ذهان، صاأل  ؛ جالء347الجنان، ص   روض: نقل ازـ1
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  1.آورد ه است، ولی شنیدن صدای این و آن کدورت میحضرت منزّ
و ) رین (ک به چر،ادامه یابد) غین (اگر این کدورتحال، به هر

شود و انوار معارف در  انجامد و آیینۀ دل فاسد می می) طبع(بستگی دل 
رو نیاز   از این،انجامد روزی می تابد و در نتیجه به شقاوت و تیره آن نمی

ها را بزداید تا انوار معارف در آن بتابد و  به صیقل دارد که آن تیرگی
ن، توبه نام دارد داداین صیقل . بدین وسیله به سعادت ابدی دست یابد

پیراید، توبه جان و دل را  گونه که صابون لباس را از چرک می که همان
  . پاالید از چرک و آلودگی می

ها،   به یقین، نیکی2؛ئات السیّبنَذهِ یُ الحسناتِنّإ  :فرماید خداوند می
  3.برد ها را از میان می بدی

نده است و خوا »ظلومت«خدا : به یاد داری که گویند! ای عزیز
: فرماید  اینک از او بشنو که می4،»ارٌفّ کَلومٌظَ لَ االنسانَنّإ« فرموده است

که توبه نکنند،   تنها آنان5؛»نالموَاولئک هم الظّب فَتُیَ  لمو منْ«
پس ظلوم مربوط به حال پیش از توبه آدم است؛ آدم توبه . کارانند ستم

مصطفی است، ( .نیست ولی آدم توبه کرده، ظلوم ،نکرده، ظلوم است
که در کریمۀ یاد شده، ظالمان را در  چه این) مرتضی است، مجتبی است

  . نکردگان منحصر نموده است توبه
جا که باید  اگر ظلم به معنای قرار دادن چیزی در جایی غیر از آن
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 ظلم در این بحث به معنای ،)وضع الشی فی غیر محلّه( باشد ،قرار گیرد
ت که نباید انجام شود و جایش نبود که انجام انجام دادن کاری اس

 .نی دیگر نیز دانیاتوانی به مع  را می»ظلوم«با این نگاه، آن . گردد
های دورۀ بصیرت،   در بحث.شرح آن را باید در جای دیگری یافت(

  ).ایم کمی آن را توضیح داده
  

  ؟توبه چیست
یر  بغَجوعٌ رُ الموتَنّأ ما کَلی اهللا تعالی باالرادۀِإ جوعُ الرُّ هیَوبۀُالتّ

ک عن اهللا بُحجُ ما یَنوبُالب و الذّها للطّلِّنوب کُن الذّ عَروجُ الخُ و هیَرادۀٍإ
 واهُ سِطلوبٍ مَلِّن کُ عَ الخروجُ،الب للطّالواجبُ فَ؛خرۀاآل نیا و الدّراتبِن مَمِ
  .»نبٌ به ذَقاسُ الیُنبٌ ذَکَوجودُ« ؛ی الوجودحتّ

که مرگ   سوی خدای متعال است، چنانتوبه بازگشت ارادی به
توبه عبارت است از بیرون شدن . بازگشت غیر ارادی به سوی اوست

از دنیا و آخرت هرچه طالب از تمامی گناهان و گناه عبارت است از 
پس بر طالب واجب است که از هر . تو را از خدا محجوب سازد

. ویدمطلوب و مقصودی، غیر از خدا، حتی از بودن خویش دست ش
  .»وجود تو گناهی است که هیچ گناهی به آن قیاس نگردد«چه 

توبه و مرگ از این جهت با هم برابر و همانندند که هر دو 
. غیر خداستهرچه  هر دو خارج شدن است از ،بازگشت به خداست
قدم رسیدن به آن، که همان ترین  بزرگبا توبه ! ای؟ هیچ از فناء شنیده

پس . شود  و نیافتن غیر اوست، برداشته مینرسیدن و ندیدن و نجستن
های مردافکنی که دارد، وحشت  از قدم نهادن در این راه با همۀ گردنه
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کسی در این بیابان ناامن پر از دیو و دد  نداشته باش و از تنهایی و بی
نگران نباش که مسافر به اندازۀ اهمیت سفرش، حرمت و مقامش، 

   .استقبال کننده دارد
تر از سفر الی اهللا وجود دارد؟ و آیا مسافری با  مهمآیا سفری 

از مهاجر الی اهللا وجود دارد؟ ببین و بنگر که کسی تر  بزرگتر و  حرمت
که قصد سفر به خانه و حرم خدا را دارد، چگونه جمعی او را بدرقه 

در . سازند اش را فراهم می جا مقدمات آسایش و راحتی کنند و آن می
گردد، چه برو بیایی دیده  خانوادۀ خود باز میبازگشت که به سوی 

کند، یکی مهمان  نویسی می کند، یکی پرده یکی خانه تمیز می. شود می
اگر سفر به خانۀ خدا  …کند و کند، یکی خود را آماده می دعوت می

  چنین باشد، سفر به خود خدا چگونه است؟ 
 حیوان  اگر در سفر به خانه خدا با خوب و بد، انسان و!ای عزیز

 با .همراهی، ولی در سفر به سوی خدا با دوستان ویژه خدا همسفری
 هاجرٌی مُنّإ«:  همسفری که گفتابراهیم خلیل چون  هم انبیاء و اولیاء

  1.»بّیلی رَإ
شوی، خانه برایت  های ضعیف و فقیر وارد می گاه که بر انسان آن

گر بر کسی وارد سازند، ا کنند و اسباب آرامش تو را فراهم می مهیا می
اگر بر . کند همتاست، تو خود بگو برای تو چه می شوی که غنیّ و بی

  .کند  وارد شوی چه می2کریم بل اکرم االکرمین
ها که داریم که هر  ها و لغزش برای همین است که با همه ضعف

ها برای شرمندگی همه عالم بس است، از رجوع به سوی  یک از آن
                                                           

  26 عنکبوت،ـ1
  584مصباح المتهجّد،  ـ2



 165  توبه

اگرچه ، خوشیم  باز هم سر،ن اراده باشدخدا، اگرچه با مرگ و بدو
، خوشیم و چون  چون سفر به دیار دوست است.ایم بسیار شرمنده

  .ایم شایستۀ دوست نیستیم، شرمنده
 بس دراز وحشت نکن و نگران نباشد که او خود، رِباری از این سف

 این همه انبیاء و اولیاء و مالئکه. جمعی را به استقبال تو خواهد فرستاد
اند که  چشم باز کن ببین چه برایت کرده. کنندگان تواند قبالاست

ها، شب  گر نیک بنگری، همه شب. ای از آن، شب قدر است چشمه
حجاب نظر کنی،  قدر هم وجود دارد؟ و گر بی قدر است، مگر شب بی

تو حرکت کن و در ! قدر است، شبی نیست تا قدر باشد یا بیهمه روز 
 باشد که خود خدا به استقبالت ،برون آیهجرت به سوی خدا از خانه 

  !شود گر چنین شود؟ وای چه می. آید
پس توبه و مرگ هر دو هجرت به سوی خدا و بازگشت به منزل 

ایم  نخستین ماست که این همه به خاطر دوری از آن پریشان خاطر شده
  :ایم و به زبان حال گفته

 اند زن نالیدهاز نفیرم مرد و   انداز نیستان چون مرا ببریده
 1باز جوید روزگار وصل خویش   هر کسی کو باز ماند از اصل خویش

 رنج سفر را اما تفاوت توبه با مرگ در این است که در سفر مرگ
رو یا  ایم، از این کنیم، آن را انتخاب نکرده گر درک میکنیم و درک نمی

شد، به اختیار ؤثر بام و اگر هم اثر اثر است یا کم در رشد و تکامل ما بی
ایم،  ولی در سفر توبه، چون خود آن را انتخاب کرده. ما نیست

های بس عمیق در وجود ما تأثیرهای آن لحظه به لحظه سبب  سختی
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شود و این یعنی حرکت به سوی کماالت و تطبیق درون با مراتب  می
  .جهان بیرون

ها   آنتوبه یعنی بیرون آمدن از گناهان و منظور از گناه که باید از
 هر چیزی است که ما را از نظر به حق و رسیدن به او باز ،بیرون شویم

اه  بدو توجه کنیم، گن وسبب شود نتوانیم به او بنگریمهرچه  .دارد
 به گفته آن .نگریم او را ببینیم جا میباید چنین باشد که به هر. است

  :شوریده همدانی
  دریاتِ وینمبه دریا بنگرم  به صحرا بنگرم صحراتِ وینم
م  به هرجا بنگرم کوه و در و دشت   1نشان از قامت رعناتِ وین

بنگریم، غیر او هرکه  یا به که به او بنگریم و دیگری را بینیم نه این
 ،یابد که اهل گناه است، او را که طلبیده است، غیر او را می آن. را بینیم

 او وسیله .نداندچند خود نیز  هرخواهد،  در واقع غیر او را میکهبل
که اهل گناه نیست،  آن. است برای رسیدن به میلی و خواهشی گذرا

یابد   و او را میخواهد، در واقع او را خواسته است طلبد و می میهرچه 
  .فتدا یمنظر او بر غیر نو 

اگر میان تو و خدا حجابی و مانعی باشد، همان گناه تو یا نتیجه 
ی، شهوتی، خواهش لذّتاگر . اه آخرتگناه توست، خواه دنیا باشد، خو

را خواهی، حجاب توست و گناه، خواه آن ای  بلکه خاطرهای  غریزه
 و شهوت و خواهش غریزه، خوردن و آشامیدن و پوشیدنِ دنیا لذّت
  . خواه از آخرت،باشد

شان است، در حجابند، خواه خور و  که همّشان شکم و شهوت آنان
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 و ها با یکدیگر متفاوتند لبته، حجابا. خواب دنیا طلبند، خواه آخرت
 ،رو توبه نیز مراتب دارد  از اینهر کس حجاب مناسب خود را دارد،

  .ها و گناهان مراتب دارند گونه که حجاب همان
انسان در هیچ زمانی بدون گناه و لغزش نیست، پیوسته جا که  از آن

 ، باشدباید در حال رجوع از گناه به خدا باشد و همیشه در حال توبه
زیرا که هر مقامی و منزلی از سلوک و رجوع به حق، گناهان مناسب 

 :که فرمودند چنان ، مناسب آن نیز الزم استهرو توب  از این،آن دارد
کنند که به نزد   ابرار و نیکان کاری می1؛بینِرَّقَ المُئاتُیّ سَبرارِ االَناتُسَحَ
 ولی ،افزاید ها می آنها، پسندیده است و بر کماالت  ها و برای آن آن

آنان را از مقام خویش   آید و همان کار برای مقربان گناه به حساب می
  .آورد فرود می

برای تمیز کردن ها  آن !نگاه کنیددار یا راننده اتوبوس  مهمانبه 
این عمل برای . کشند آن می ای نمناک بر  خود پارچهیشیشه خودرو

 ولی ،کند ست و آن را تمیز میتمیز کردن آن شیشه مناسب و پسندیده ا
 زیرا آن را ،اگر همان پارچه را بر شیشه عینک بکشند ناپسند است

بسا  چه ؛ها، متفاوت است های آدمیان، همانند شیشه دل. سازد تر می آلوده
  که آن عمل دل دیگری را و پیراستتمیز نمود دلی را با عملیبتوان 
  .سازد  آلوده میسخت
  

  یت توبهاهمّ
توانیم به   به خاطر توبه یکی از بندگانش، مینیاز ی بیی خدااز شاد
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منش ؤخداوند از توبۀ بندۀ م:  فرمود پیامبر .اهمیت آن پی ببریم
شود از خوشحالی مردی که در بیابان خطرناکی که شتر  تر می خوشحال
که گرما و  آمد تا آندر جستجوی شتر بر. استگم شده اش  و آذوقه

گوید به همان  با خود می. ه بر او فشار وارد ساختتشنگی بیش از انداز
و سر ) کند چنین می(کشم تا بمیرم  گردم و دراز می مکان نخست بر می

کند و شتر را با  بر بازوی خویش نهاده، آمادۀ مرگ است، چشم باز می
قدر خوشحال و  این انسان، چه( .بیند آذوقه و آب نزد خود حاضر می

منش از شادی این شخص به ؤز توبه بنده مشادی خدا ا) شود شاد می
  1.استتر  بیشمراتب 

  
   ت توبهعمومیّ

 زیرا گناه ،ها ندارد ای از انسان توبه اختصاص به هیچ گروه و طبقه
که گفتیم، کسی نیست که هیچ   چنان.اختصاص به هیچ گروهی ندارد

، چون همه فقیرند و در ذات خود تهی از ی نداشته باشدینقص و خطا
 .ها و خطاها متفاوت است  اگرچه نقص.مالی و مملو از نقصهر ک

  .من هم لغزش دارد و باید از آن برگرددؤم
 و ها ، لغزش و پیوستهاگر در گذشته و حال! پس ای عزیز

هستی و با هرکه ر و بسیار شده است، مأیوس نباش که مکرّخطاهایت 
 شود باز گردی، خدایت چنان شاد که داری، اگر به سوی خداهرچه 

گمان نبری که تنها تو به غیر او آلودی، تنها تو . ر نیستکه قابل تصوّ
فرمان نبردی، تنها تو گنه کردی و اینک با چه شرمی، تنها تو توبه 
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  .نه چنین است! کنی می
از کمال لطف الهی بود که قذارتی در دیده روزگار هر عزیزی افتاد «

  .ماندگان را دستاویزی بود تا بازپس
ربّ العزّه اول زلّت تقدیر . در سرای عصمت به سر درآمد آدم 

آید،  کاران است، تا اگر ضعیفی به سر در کرد که سرای، سرای گناه
گوید آدم در سرایِ بقا، در دارِ عطاء، در مقامِ امن، در . نومید نگردد

 عجب نبود .ه عذر وی بپذیرفتگاه کرامت به سر درآمد، ربّ العزّ منزل
 در سرای فنا، در دار بال، در عالمش اسف و عنا به سر که اگر ضعیفی

  .درآید، ربّ العزه او را هم نگیرد، بل عذرش نپذیرد
مرد ) پارۀ تن(نوح را اسیر نظری کردند به فرزند که فرزند بضعۀ 

ه شفقت است و آدمی بستۀ گوشه و مظنّو جگرمحبّت است و محل 
 و عهد پاکی و اوست و اگرچه روزگار نوح، روزگار صالبت بود

 با صالبت و طهارت خویش در روزگار !تو ای نوح … طهارت بود
عقوبت و سخط ما، با معاقبت بال و قهر ما به سوی فرزند باز نگر، تا 

دامن به فرزند شوریده روزگار باز نگرد، چنگ در دامن  اگر پدری پاک
  .نظر تو زند

لتی و ذات نزهتی تی و در خلّۀ خلّت دو ملّ)پدر (باَتو ! ای ابراهیم
ای زفان ابراهیم در سه مقام به  … و عین عصمتی و ینبوع حشمتی
دوم روز جشن نمرود، چون  … ب کنحکم ظاهر از جناب صدق تجنّ

 من بیمارم، سوم 1،ی سقیمنّإ: خلق به صحرا شدند و صحیح بود گفت
 هُلَعَل فَبَ«: با وی حدیث شکستن بتان رفت و او شکسته بود، گفت
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صد هزار کلمه صدق ! ای ابراهیم. شکستتر  بزرگ این بت 1،»مهُکبیرُ
در لباس خلّت بگفتی برای خود، برای ما سه کلمه بگوی برای 

   .گاهی بردن ابناء آدم را اعتمادتا افتادگا … آدم ماندگان ذریت بازپس
تو ای یعقوب به یوسف نگر و  …  نیز در بال افکندندیعقوب را 

تا اگر  … اشقی را به قدم مبارک خود بیارایآویختۀ وی شو و راه ع
ای، اسیر نفسی، به اضطرار به صورتی مبتال شود و به  عاجزی، درمانده

یکی بیدلی و دیگری ردّ ما : خلقی باز ماند، بر وی دو چیز جمع نشود
  .یکی فراق دلدار و دیگر سخط ما: و به دو بال مبتال نشود

ا افتادگان عشق و سوختگان ساالر ایشان شو، تا اگر فرد تو سپاه
 !بار خدایا: کی بود و گویندسر از خاک برآرند، ایشان را متمسّمحبّت 

ساالر عاشقان در گذاشتی، در این عالم از چاکران در  در آن عالم از سپاه
  .گذار

 بر ! سوی یوسف نظری کن و ای جمال یوسف!ای دیدۀ یعقوب
 2حسن القصصاَبه نام سینۀ یعقوب بندی برنه، تا قصۀ عاشقی تو را 

 3گاه ترا اثمد بیرون دهیم و روزگار تو را نشانۀ دیدۀ معتبران کنیم و قدم
  .حدقۀ متحیران و سوختگان سازیم

چند که در عظمت خویش عزّ و کمال داری  هر!ای موسای کلیم
خواست موسی در مملکت تصرفی کن و   بی!ای دست موسی …

 و غافالن و جاهالن و خاطیانپس از ا … قبطی را به مشتی بیفکن تا
های ما  به خطا خونی به ناحق ریزد و زندانی از زندان …اگر  …
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بشکند، چون فردا به مقام سؤال و جواب حاضر آیند، ما از کرد او 
سؤال کنیم، او دیده در کمال موسی نهد و روزگار او را با چشم زخم 

  .خطای او شفیع روزگار خود سازد
 1،»رُّ الضُیَنِسمَ« :ای بکن، بگوی ر بسیار نالهپس از صب …! ای ایوب

 ،تا اگر در این عالم ضعیفی را بالیی رسانیم و او طاقت کشش آن ندارد
  . او را عذری بود،ای کند از سر عجز و بیچارگی ناله

 ای آرزوی شهوت ؛ پیش تخت آدم سر بر آر!ای درخت گندم
 ! ای حوّا؛ بر باال دار عنان وسوسه! ای ملعون؛ به دل آدم در آی!گندم

 گرد آدم ! ای صبر؛ گندم مخور و صبر کن! ای آدم؛تو راهنمونی کن
 این چیست؟ تا آدم را از تخت ناز به خاک نیاز آریم ! بار خدایا.مگرد
  .آشکار کنیممحبّت رِّ و سِ

 تو عنان او ! ای هوی؛ از معصیت بپرهیز و گرد هوا مگرد!ای بنده
 ای ؛ صبر کن! ای بنده؛ را در دیدۀ او جلوه کن تو خود! ای دینار؛بگیر
 این چیست؟ تا بنده را در تضرّع آریم و !بارخدایا.  گرد او مگرد!صبر

  2».صفت مغفرت خود را پیدا کنیم
اگر این گفته مقبولت نیست، باکی نیست که گمان ماست ! ای عزیز

چنان ات   که خدایت از توبهتوان نادیده گرفت، ولی حقاً ویل، میأو ت
چنان شاد گردد که « .اش شاد گردد که مادر از یافتن تنها فرزند گمشده

  3.»اش هر یک شما از یافتن گمشده
توانستی به جای آوری که محبوب دو عالم باشی؟ با صدای  چه می
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 و باکی 1»کاران را دوست دارم توبه« رسا به همه خلق اعالم دارد که من
ای . م، از افشای آن پرهیز ندارمکن من محب اویم و پنهان نمی. نیست
  ! دست یابی، از شادی جان دهی»توّابین« رّسِاگر به ! عزیز
  

  رمزآلودمحبّت 
رمز کار،  شدید از جانب خدا به بندۀ توبهمحبّت همی پندارم که این 

. فقط دانم که کبوتر با کبوتر فیل با فیل. اما چیست؟ ندانم.  داردو رازی
 اهللا نّإ«مگر نه این است که . راست نیایدتا شباهتی نباشد، محبتی 

کار عیبی، نقصی،   مگر نه این است که بندۀ توبه2.» الجمالبحِجمیل یُ
فتوری، گناهی را از خود واکرده است، پس اندکی بر جمال خویش 

  .افزوده است، باشد که این جمال، محبوب خدا باشد
ه خود بخواند، به زبانی دیگر، اگر او خواهد کسی را طلب کند و ب
 خمِ ابرو که ،چه باید گوید و چه باید کند؟ اهل اشارت که نیستیم

ایم تا چه رسد به شکن زلف   شکفتن لب که ندانسته،شناسیم نمی
گرد را حالی کند؟  پریشان؛ تو خود بگو که او چگونه باید این بیابان

 معشوق است و تا کارد به استخوانش نرسد، عشق بر زبان نیاورد؛ تو
 من تو را خواهم، تو هم !کار بگو او چه کند؟ او گفته است، بندۀ توبه

که بر زبان رانده شده است، مرا بخواه است  عشق مفرط این. مرا بخواه
ام که این خواستن دو سویه، آغاز پای نهادن  که من تو را خواسته چنان

  .است در کوی دوست
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وی دوست، از کوی دوست بوی دوست آید و از پس ب«! ای عزیز
یعقوب اول بوی شنید، پس به مشاهده . نوبت روی دوست آید

دار، پای در رکاب نه، چون براق بتاز که یوسف   همت بلند1.»رسید
   2.»ابین التوّبحِ یُ اهللاَنّإ« ؛تنها پیراهنش را برایت فرستاد

 برخیز، کسی که پیراهنش، پاره .که به بوی پیراهن آرام بگیریزنهار 
تن او بوده است، چنین یعقوب را به شوق  است که باری برای  بافته

  !!…کند؟ جان یوسف آورد، جمال رخ یوسف با او چه می
آید تا یعقوب  تو را عجب نیاید که از پیرهنی بوی یوسف می«! یارا

ها بوی  ها و بتکده ما از زوایای کلیسا 3. یوسف ریحَدُجِأی لَنّإ: گوید می
گر کسی گوش شنوایی مانند کلیم داشته ا 4.»شنویم یوسفان امت می

این بانک تنها از یک . شنود باشد، از همۀ ذرات جهان بانگ انا الحق می
ند و صاحب ورد و ذکر  شناخته شده نیست، همه صاحب سخندرخت
  .و تسبیح

 ایم ی انا اهللا از همه عالم شنیدهانّ  ایمطور دل آمدههمچو کلیم تا که به
 نبود که بوی پیراهن او را به وجد آورد، بار سفر تنها یعقوب چنین

بربندد، به قصد دیدار جمال یوسف، در کهولت و بازماندگی، رنج سفر 
که از خانه بیرون آمدند و   همه آنان.را به جای شهد عسل نوش کند

اند، بوی پیراهن   شده5»لی اهللاإهاجراً ه مُیتِن بَج مِخرُن یَو مَ« مصداق
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  .اند  یافته1»ابین التوّبحِ اهللا یُنّإ«یوسف را در 
موسی را به کوه طور نخواستند تا در او شوری به پا کنند؟ مگر  مگر
خلق خدا به محبّت  را به قاب قوسین نبردند تا که آتش حبیب 

  2.»متُّنِ علیه ما عَزیزٌعَ«جانش اندازند که 
آن پیراهن . این جمال یوسف است که طالب عشق یعقوب است

ی همیشه همین بوده و یگو. دو سویه کردن عشق و عاشقی استبرای 
گاه ما در طلب او  نخست او به تمنّای ما در ازل برخاست، آن. هست

 ما از . راندیم4»ونهیحب« سر داد تا ما 3»همیحب« نخست او؛برآمدیم
خبر بودیم، محبوب در طلب محب ز روزن سر برآورد، به  جا بی همه

  . »دوستتان دارم«این نشان که گفت 
  زدتجلّی دم  پرتو حسنت زاز ازل 

  عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
  

 ،ه استمرحوم حاج مال احمد نراقی که از اعاظم فقهای امامیّ
من مدتی را به حال سلوک و ریاضت و إعراض از خلق : گوید می

 گذراندم، بعد از مدتی حالتی به من دست داد که این اشعار را حاکی از
  :لسان حالم قرار دادم

  ندر طلب دوست دویدیمعمریست که ا
  هم میکده هم مدرسه هم صومعه دیدیم
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  نشانی کس از دوست ندیدیم با هیچ
  کسی هم خبر او نشنیدیم هیچ از

  بگزیدیم خرابی ز عالم کنج پس
  تنها دل و افسرده و نومید خزیدیم
  سر بر سر زانو بنهادیم و نشستیم

  د پاره کشیدیمهم بر سر خود خرقۀ ص
  گر تشنه شدیم آب زجوی مژه خوردیم
  ور گرسنه، لخت جگر خویش مکیدیم

  
که در آخر اشعار خود بعد از مژده و بشارت وصال دوست  تا آن

  :گوید
  مچندی که چنین ما ره مقصود سپردی

  رسیدیم به مقصود که  هللاةالمّن
  دیدیم نه پیدا اثر از کون و مکان بود

  چیز ندیدیمجز پرتو یک مهر دگر 
  دیدیم جهان وادی ایمن شده، هر چیز
  1نخلی و ز هر نخل، انا اهللا شنیدیم

  
پس یاران برخیزید، پیام رسیده است، پیراهن آمده است، حال که او 
. پیراهن فرستاد، خود به سویش روید که بزرگان را رسم بر این است

خ گلِ تا کی در پاس. پیراهن نشان بود. جواب پیراهن، پیراهن نیست
اگر خود تجربه ندارید، از دیگران ! فرستید؟ رسیده از دوست، گل می

  !! دانند دانم، همه معنای آن گل را می پرسید، اگرچه می
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کاهی معرفت تو  پس چرا منتظری؟ جوی همت، خردلی غیرت، پرِ
 باشد ،زنان سوی گلستان روی را بس است که پیراهن، قبا کنی و نعره

   !که باغبان را ببینی
 تابَم لَمتُدَ نَمّماء ثُ السّغَبلُی تَتّم الخطایا حَلتُمِو عَلَ:  فرمودپیامبر 
گاه  اگر گناهانتان چندان بسیار باشد که به آسمان رسد، آن 1؛اهللا علیکم

  .پشیمان شوید، خدا به شما رو آورد
. خواهمت ای، گر بخواهی، می ای و هر کجا که رفته دور شدههرچه 

 ولی اگر 2،»رین المتطهّیحبّ«ان را نخواهم که اگرچه من آلودگ
نصف این کار با . گاه بخواهمت  آن،بخواهمت، نخست پاکت کنم

فرستادن آن پیراهن درست انجام شده است، نصفۀ دیگر را تو چه 
  !کنی؟ می

 إنّ اهللاَ:  و خود خدا فرمود3» اهللا حبیبُبُالتائِ« : فرمودرسول خدا 
  4.ابین التوّبحِیُ

 مگر نه این است که ؟خواهی که نفرستاده است میچه  رگدی
او آخرین . خواستی این قصه، ارزان بلکه رایگان تمام شود؟ شد می

  . سخن خویش را گفت که بندۀ من، حبیب منی
 چون .شود لغزم و گناهم دو چندان می نگو گر توبه کنم، باز می

اگر سویش در پاسخ به آن گل، گفتی که . گویی جای دیگر چنین نمی
ممکن است بعدها شوق دیگری در دلم افتد و به او دست نیابم یا روم، 
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  از او وابرم؟
ام   وحی فرستاد که نزد بندهخداوند به داود :  فرمودامام باقر 

تو گناه کردی و من آمرزیدمت، باز گناه کردی، : دانیال برو و بگو
 گناه کنی، آمرزیدمت، باز گناه کردی، آمرزیدمت، اگر بار چهارم

  .نیامرزمت
چون وقت سحر فرا رسید، دانیال بپا ) داود پیام خدا را به او رساند(

پروردگارا، پیامبرت : خواست و با پروردگارش مناجات نمود و گفت
داود از تو به من خبر آورد که من سه بار گناه کردم و تو آمرزیدی و 

به عزتت سوگند . آمرزی خبر آورد که اگر بار چهارم گناه کنم، تو نمی
کنم، باز هم گناه  کنم اگر خودت مرا از گناه بازم نداری، گناه می یاد می

   1.کنم  باز هم گناه می،کنم می
او را با عشق دهی، از محبّت  پاسخ  وتو تصمیم بگیر که آشتی کنی

، بدان تو را او بخواه برای خودش نگهت دارد، چنین کند و اگر نکرد
ولی اگر نخواهدت، . کند ر نخواهد، ردّت میگخواست، دعوتت کرد و

 آخر مگر که .فرستاد یک صد و بیست و اند هزار نفر به طلبت نمی
ها  اند و تو به یکی از آن همه پیک و پیام برایت فرستاده هستی که این 

  ای؟ پاسخ نداده
 چگونه ،آن دخترک را نگر که چند نیم خواستگار را رد کرده است

  . کنند خطاب و عتابوبا ا
 پیوسته در حیرت و سرگردانیم که در ما چه دیدی که چنین !الها

معاملت کنی؟ مگر بهتر از ما در عالم نبود؟ مگر ما همان انسان آلوده 
ها  نیستیم و مالئک بندگان پاک تو نیستند؟ چه شده است که ما را بر آن
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قط ف! دانیم  خدایا نکند، همان خواهی که شده است؟ نمی؟مقدّم داشتی
  .ای دیگر است  زیر این کاسه، کاسه؛دانیم که در این امر سرّی هست می

ای، پیام  ای، خواسته دانیم که ما را طلب کرده میهمچنین 
ای و اسرار  ترین سخنان را بر ما فرستاده ای، زیباترین و عاشقانه فرستاده

ی چراند؟ ما حت که اشتر می  ولی چه داند آن،ای و رموز بسیاری را گفته
 تا چه رسد از سخن میان عاشق و ،خبریم از تعداد اشترانمان نیز بی

گویی و ما  دهیم؛ تو چه می کنی و ما چه پاسخ می تو چه می. معشوق
  ! فهمیم؟ چه می
صلوات اهللا علیهم (از زبان ولیّت، صادق آل محمد خود تو 
بسا که میان انسان و بهشت به خاطر زیادی گناهان، : فرمودی) اجمعین
گذرد که بنده از ترس  ای از زمین تا آسمان باشد و چیزی نمی فاصله

که آن  گرید تا این هایش می خدای متعال به خاطر پشیمانی از کرده
تر  شود که از پلک چشم به چشم نزدیک فاصله چنان نزدیک می

  1.گردد می
  

  زمان توبه
اش  اگرچه کسی که یک سال پیش از مرگ خود توبه نماید، توبه

 یک جمعه پیش از که یک ماه پیش از مرگ، بل؛ اگررفته شده استپذی
 ،پذیرد اش را می مرگ، بل یک روز پیش از مرگ توبه نماید، خدا توبه

 ولی این 2،بل اگر پیش از مشاهدۀ نشانۀ مرگ توبه کند، پذیرفته است
ای و  ای و خود را در اسفل سافلین دیده نه برای توست که بیدار شده
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تن و به مقصد رسیدن و در اعلی علیین تکیه زدن بر مسند شایستگی رف
  .ای عزت را در خویش یافته

چون هنوز از هرچند  ،ای تو اینک که به لطف خدا بیدار شده
نگاهت باقی مانده در ای، آثار خواب و پریشانی  گاه بیرون نرفته خواب

  .است، هم اینک زمان توبه است
دند، نسزد که در جای آلوده که اندکی به نقص خویش آگاه ش آنان

دان خوابیده بود و اینک به هر دلیل  کسی که در زباله. یک لحظه بمانند
دان بیرون شدن وقت  از زبالهبرای  آیا خواهد گفت که ،بیدار شده است
فرو افتاده است، چه  زار که فهمیده است که در لجن بسیار است؟ آن

ن کوتاه است و راه بس زمانی به پیراستن خویش خواهد پرداخت؟ زما
  :بدین خاطر که. دراز
گاه که کسی گناهی مرتکب شده است، بخشی از ایمان   آنـأ

 از خدای خویش که دانسته و نادانسته 1خویش را از دست داده است،
داند ریشۀ  او که می. در جستجوی او بود و هست، فاصله گرفته است

گاه ایمان بیرون  ز پناههای او، ایمان اوست، در وقت گناه، ا همه ارزش
پناه است و در معرض خطرات بسیار و  آمده است و اگر بفهمد بی

هجوم دشمنان درونی و بیرونی خطرناک قرار دارد، چنین کسی باید به 
  .من خود باز گردداگاه  تندی به پناه

ز و چرندگان و درندگان جا ی نه فقط غرا،گاه که گناه کردی آن
 بلکه شیاطین و اگر کسی باشی، ،اند وم آوردهگرفته در جانت به تو هج

دانی که اگر ابلیس لعین به کسی . ابلیس لعین در تو طمع کرده است
  ! نگیرکم  دستاو را  شود؟ پیله کند، چه می
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گاه که جانت را به گناهی آلودی، جان شریفت را در تیمار   آنـ ب
آخوری و  خربندگی برای تو، میر حیف باشد. ای اسب و استر گمارده

  . بانی برای تو که ارزش دو عالم داری طبلصا
  دانی چه کنم قدر خود نمی  تو به قیمت ورای هر دو جهانی
ای عزیزِ طالب حق، بدان که از چندین : آن رسته از حجاب گفت

هزار هزار ذرات خاک، یکی ذره نبات گردد و از چندین هزار هزار، 
ر هزار حیوان، یکی جزو انسان یکی جزو حیوان گردد و از چندین هزا

یکی اسالم آورد و از چندین  …گردد و از چندین هزار هزار انسان 
هزار هزار اسالم یافته، یکی ایمان آورد و از چندین هزار هزار ایمان 
آورده، یکی طالب شود و از هزاران طالب یکی سالک شود و از هزاران 

   1.سالک یکی به مقصود رسد
ن یکی، تو نباشی؟ چه نداری یا چه کم داری که چرا آ: فقیر گوید

ای و به تو نداده  ات صداقت ورزیده از خدایت خواسته و در خواسته
توانی آن یک، تو باشی و مقصود کلّ گردی که  است؟ ای عزیز، می

باقی اهل عالم طفیل تو باشند و چون پروانه، آگاه و ناآگاه به گرد تو 
 دهند و یک لحظه از طواف به گرد تو گردند و تو را کعبۀ خویش قرار

  .باز نایستند
 ،ای ای، مصطبه  در مزبله؟ اگر تو را خواستند در کجا یابند!ای عزیز

ای؟ کجا؟ حیف باشد که تو در  ای، چرنده  درنده،با استری، بستری
  .جای خود نباشی

ای و نفَسی به تأخیر  پس توبه را سالی یا حتی ساعتی که لحظه
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دور نیست . از بیداری، جایی که هستی نه زیبنده توستمینداز که پس 
ها نه سزای  که پرده کنار رود و خود را در جمعی بینی که بردن نام آن

  .محضر توست
گاه که به ظاهر لغزیدی و در واقع رو از یار برتافتی، به   آنـ ج

دیدگان خود چنان حجابی نهادی که  دشمن خود پناه آوردی و بر
ینی و دوست را دشمن؛ فضل و لطف خدا را دشمن را دوست ب

 از دو دیده، هیچ ،گدازش دیدی و دام و ضرر و خطرِ ابلیس را نوازش
یک گشوده نیست، چه اگر گشوده بود، در دام نبودی و چنین 

که سر مار را  کرد یا آن که در تاریکی با شیر بازی می قصه آن. نیاسودی
   !ی را بخوان اگر نه، مثنوی معنوی؟ا هشنید، مکید می

  
  گناه چیست؟

 گناه آن 1؛»خرۀآلنیا و ا الدّراتبِن مَن اهللا مِ عَکَبُحجُ ما یَنوبُوالذّ«
ها و  باشد که میان تو و خدا حائل شود، خواه دنیا و مراتب نعمت

چیزی که چون حجاب میان تو و . های دنیا باشد، خواه آخرت فتنه
  .خدایت باشد، گناه است

 نمود که حجاب چیست؟ اگر بر دیواری پس نخست باید اندیشه
ای آویزند، این پارچه و پرده  ای اندازند یا که میان دو گروه پرده پارچه
کند؟ پیداست که اگر کسی بخواهد به آن دیوار نگرد یا آن گروه  چه می

بنگرد، پارچه و پرده را تر  بیشهرچه . تواند را به تماشا نشیند، نمی
را که مانع دیدن آن سوی آن است، حجاب ببیند، چنین چیزی تر  بیش
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  .اند نامیده
باری، اگر بندگان خدا که در کوشش پیوسته برای مالقات خدای 

 به 1،»القیهمُ فَدحاً کَبّکَلی رَإ حٌ کادِنّکَإ ها االنسانُیأیا «خویشند، 
ها و  چیزی جز خدای خویش توجه نمایند، آن چیز حجاب میان آن

  .گناه گویندخدایشان است، همان را 
 »خدا« جلب کند و مانع از توجه به »خود« توجه آدمی را بههرچه 

شود، گناه است، خواه فرمانی به آن تعلق گرفته باشد، خواه نگرفته 
  :توان گناهان را به سه دسته تقسیم نمود پس می. باشد
 خواه امر باشد و خواه نهی، ،چه فرمانی بدان تعلق گرفته است آن

یا  چه مقام ربّ ه نیست و انجام و ترک آن رواست و آنگون چه این آن
  .مقام عبد مقتضی آن است

نهی داشته باشد  چه که ترک فرمان خدا باشد و خدا بدان امر و نآ
  :گردد که خود به چهار قسم تقسیم می

چه نشان از بزرگی دروغین انسان دارد و انسان نیازمند را به   آنـأ
بینی، تکبّر،   نیازمندان است، مانند خود بزرگردارد که نه کا کاری وا می

فروشی، خودستایی، خودخواهی، دیگران را به خدمت خویش  فخر
طلبی، خودمحوری و  گرفتن، انتظار بندگی از دیگران داشتن، ریاست

  .مانند آن
چه که از صفات شیطانی انسان ریشه گرفته است، مانند   آنـ ب

اختن دیگران، آرزوهای دراز و مکر، فریب، حسادت، امر به گمراه س
  .مانند آن
خوری،  حرام: چه که نتیجۀ طغیان شهوت است، مانند  آنـ ج
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  .های جنسی و مانند آن پرخوری، دزدی، آلودگی
توزی،  چه که ریشه در متعادل نبودن غضب دارد، مانند کینه  آنـ د

  1.های فردی و گروهی و مانند آن خشم، قتل، نزاع
خواه مربوط به قوای مشترک انسان باشد، خواه که، گناه  حاصل آن

 خواه مربوط به رابطۀ میان انسان و خدا ،های ویژۀ او مربوط به کشش
باشد، خواه مربوط به رابطۀ انسان و دیگران و خواه مربوط به کماالت 

گاه که   یعنی آن.آیند شخصی خودش باشد، همه حجاب به حساب می
د، از خدای خود غافل است؛ توجه او پرداز انسان به چنین کارهایی می

هش از خدا سلب شده باشد و شود که توجّ گونه امور سبب می به این
  . این همان حجاب میان عبد و ربّ است

 ولی چندان به موضوع این بحث ارتباط ،ها اگرچه گناه است این
. گردد چه گفته شد منحصر نمی ندارد و یا گناهان مورد بحث به آن

جا مورد نظر است، هر امری است که مانع از توجه به  نگناهی که ای
خدا شده باشد، اگرچه در زبان شرع از گناهان به حساب نیامده باشد و 

. چنین نیست که مباح بودن، نشان حالل بودن باشد. از مباحات باشد
اگر کار روا و مباح نیز سبب غفلت باشد، گناه است که باید سالک در 

  .یمان باشد و با عمل آن را جبران نمایدمنزل توبه از آن پش
های بنده بسیار است و اگر پیوسته در حضور و  جا که غفلت از آن

 باز حضور و هوشیاری او نه شایسته خداست، ،هوشیاری هم که باشد
رو اگر نبود رحمت گستردۀ الهی که همه را در بر گرفته و  از این

جا که از سویی ما ظلوم و  ولی از آن.  جای نومیدی بسیار بود،گیرد می
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 و عذر ما در جهل و نادانی ماست و او بخشنده و مهربان 1جهولیم
  .است، پس بسی امید داریم

ها یوسف را  آن. یا هی و دانستا هقصه یوسف را با برادران وی شنید
. در چاه انداختند، از چاه که بیرون آمد، وی را به بهایی ناچیز فروختند

 ولی نادان بودند؛ ،های بسیاری شدند ها و گناه ه ستمبرادران وی آلوده ب
ها شد، آن زندان، تهمت، به بازار بردگی معامله  به یوسف بسی ستم

از لطف و کرم خدایش یوسف شدن، همه نتیجه کار برادران بود، ولی 
ه این بود که هم عذر در دهانشان نهاد و هم با اندک تنبّ. ها داشت بهره

ها الزم بود، از بخشش و لطف خود  یمانی آنو توجهی که برای پش
تو خود گو، . باشد که خدا با ما نیز چنین کند. برخوردارشان ساخت

کاران خود چنان کرد که او را عزیز نام  با ستم) یوسف(اگر بنده خدا 
نهادند و وی را ستودند، نشاید که خدا نیز چنین کند تا همه را غرق در 

  لطف و کرم خویش نماید؟ 
منان در روز قیامت، مثل معاملت ؤجالله با م ل محاسبت حق جلّمثََ

 و یوسفَم بِلتُعَم ما فَمتُلِل عَهَ: یوسف گفت. یوسف است با برادران خود
 به یاد دارید که با یوسف و برادرش چه کردید؟ حق به بندۀ 2؛خیهأ
ای، به یاد داری که در  دانی با خود چه کرده می: من خود گویدؤم

ای که آسمان و  پرسد چرا چنین کرده ای؟ نمی ه مرتکب شدهخلوت چ
و دانید که ( از ابلیس لعین چنین پرسید .زمین را طاقت این خطاب نبود

  ).چه شد

                                                           
  72 احزاب،ـ1
  89 یوسف، ـ2



 185  توبه

گاه که چنان   آن1؛»لونم جاهِنتُأذ إ«: یوسف عذرشان در دهان نهاد
 خدا نیز پیشاپیش بندۀ گرفتار آمده در. کردید که ناروا بود، نادان بودید

از فرط نادانی که گویی .  نه جاهل،دام فتنه و بال را جهول خوانده است
  .امیدی به پیراستن خود از جهل ندارد، وی را جهولش خوانده است

.  اینک مالمتی بر شما نیست2؛»َومم الیَ علیکُثریبَال تَ«: یوسف گفت
گذرند که  کاران بر خویش چنین در می اگر بندگان شایسته خدا، از ستم

 بل سرزنش و توبیخشان نیز ننمایند، خدا چه ،ه تنها کیفرشان نکنندن
 ترسی به دل 3،»م الیوم علیکُ الخوفٌیا عبادِ«آیا خدا نگوید که ! کند؟ می

  گر شماست؟   حساب4 کریمراه ندهید که ربّ
  :فرزندان یعقوب که دلِ پدر آتش زده بودند، گفتند

  . برای ما طلب بخشش نما پدرا5؛»نانا ذنوبَرلَغفِستَأبانا أیا «
 از خدایم برایتان طلب بخشش 6،»یبّکم رَ لَرُغفِستَأ وفَسَ«پدر گفت 
  .خواهم نمود
 طلب بخشش کنی و از او شفاعت  تو اگر از مصطفی  ای عزیز

 او به تو چه پاسخ خواهد داد و از او چه انتظاری است؟ تو از ،خواهی
 ۀٌحمَرَپدر امت مرحومه که ای یا  فرزندان یعقوب بدتری و بدتر کرده
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بریم اگر چنین   است؟ به خدا پناه میتر کم از یعقوب ، است1ینللعالمَ
مغز سخن را . جا روا نباشد اینتر  بیشیل صتف. داریم  گمان روا

 شاید در دسترس قرار .ایم  گفته»بادۀ گلگون«مالحظه در  پوست و بی بی
  .گیرد

 جنبش ما به لطف و . داریم ولی ربِّ کریم نیز،غفلت بسیار داریم
 ما پشیمانیم و عذرخواه و .عنایت اوست، بخشش او هم، عین کرم اوست

ما در خوف . سر به فرمان، باشد که حضرت دوست گیرد حسابمان آسان
  .» علیکم ال خوفٌیا عبادِ«کاهیم، باشد که ندا رسد که  و اندوه و غمی جان

  
  شرایط توبه 

  قالعإلوا ـ3ذارُعتِإل واـ2 مُدَ النَّـ1
 تی کانَه الّقوالِأه و فعالِأن  عَف علیه و الکَ ما کانَرکُهو تَ فَقالعُإلا«

  »هالُفعَیَ
  وسانِ اللّفعالِأن  مِهوَ فَذارُعتِإلا امّأ و  القلبِفعالِأن هو مِ فَمُدَا النَّمّأ«

 الِفعأن ر مِشهَ فی االَهُ لکنَّنسانِإل اۀِلَمَ حَفعالِأن  فهو مِقالعُإلما اأ
 ول و الفعلفس و القَ النّحکامَأ عُجمَ یَقالعُإل و اعتذارُإل و ادمُفالنّ. وارحالجَ
  2.»رکهمی تَأ فی هذا الباب،  کبیرٌصلٌأاس هو ن النّقالع عَ و اإل…

  
  پشیمانیـ  الف
گونه که قدم  همان.  قدم در این منزل، پشیمانی از گذشته استاولْ
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بود، اینک نخستین قدم، نفرت از نخست در لغزش و گناه، میل به آن 
 تا گناه را بد ندانی، تا ،ها وجود نیابد تا پشیمانی از کرده. گناه است

ای، پشیمانی برای تو  ای، تا ندانی چه بر سر خود آورده ندانی چه کرده
  .معناست بی

شوند و افسوس  به خلق خدا بنگر که از چه کارهایی پشیمان می
د، در چه کارهایی تصمیم گرفتند که خورند که چرا چنان کردن می

اگر مالی یا ملکی گران قیمت را به . تکرار نکنند؟ به بازرگانان نگاه کن
ی گذرا داده باشند، لذّت به سخنی، نگاهی، ،بهایی اندک فروخته باشند

  .شود، افسوس خورند که چرا چنین کردند ر میخاطرشان مکدّ
 یا حتی  اختیاررِاز سَهرگاه زیانی، ضرری برای آدمی رخ دهد که 

گیرش   باشد، غم و اندوه و پشیمانی از آن کار گریبانبدون اختیار
توانستند به بهایی ناچیز خریداری   یا اگر مالی، ملکی را که می؛شود می
ها را از  ی گذرا آنلذّتای یا   ولی تنبلی کنند و یا میلی، غریزه،کنند

را از دست دهند، هرگاه سودی . خرید باز دارد، افسوس خورند
 از دست دادن سود یا زیان کردن ،پشیمان گردند، پس ترازوی پشیمانی

  . است
ای، پشیمان است و هر سود از  اینک بیندیش که آیا هر زیان دیده

به سود و زیان خود آگاه هرکه ای، اندوهگین است؟ یا  دست داده
 به گمانش، مهره که  را به دو خربها گرانی که درّ آن. گردد، چنین شود

 اگرچه .مانند است، معاوضه کند، پشیمان نیست ی بیبها گراندو مهرۀ 
زیان دیده است، چون به زیان خود آگاه نیست، پشیمان نیست، ولی 

کاه، همه وجودش را خواهد  اگر بداند که چه کرده است، اندوهی جان
  .گرفت
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 بدانیم به چه ؛پس باید نخست به سود و زیان خود آگاه شویم
که بدانیم یوسف را  ایم و این ممکن نشود مگر آن سرانی گرفتار آمدهخ

پس ای عزیز، . ایم به چه ثمن بخسی و چه بهای ناچیزی فروخته
  !یوسف خویش بشناس

. تو خود از یوسف بپرس که چرا با او آن کردیم که اینک پشیمانیم
 1ید؟ا گاه که جاهل بوده اید آن دانید که با یوسف چه کرده: او گویدت

. اید فروشان به چند درهم فروخته دانید که یوسف را در بازار بنده می
 زاهد واقعی آن . ننامیده بود2»زاهد« اگر کم نفروخته بودید که خدایتان

  .ارزش به درهم بیهم   آناست که یوسف فروشد،
اند که حتی اگر فروش  بیچارگان چنان به مفت یوسف از دست داده

فرو بستن از او به چنین قیمتی، نشان ابلهی یوسف مجاز بود، چشم 
یوسف را فروختی، او را به بند و زندان افکندی، به چه قیمت؟ . است

هیچ ندیدم که جز ابلهی بر خویش . ای عزیز، بر جان خویش رحم کن
   …چنین کند که 

شود که جمال یوسف نشناسید،  شما را چه می! ای برادران یوسف
س مصر بشناسند؟ چرا آنان چنان در حیرت ولی زنان دل مرده بوالهو

 چرا تو سیر نگاهش 3،جای ترنج، دست خویش ببریدند افتادند که بر
شود که خود را نخواهید و  ای بندگان خدا، شما را چه می. ای نکرده

به قدر زنان مصر که باید فهم داشت؛ به . بخواهدشما را ابلیس لعین 
 .ه راه آوردن دوستان داشته باشیدقدر ابلیس لعین که باید دل در گرو ب
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  20 همان، ـ2
  30 همان، ـ3



 189  توبه

  ایم؟ گونه شده چرا این
 .ها عقلشان را یک کاسه کردند و به شور نشستند آن بیچاره

 آن دیگری گفت، مکشید بل در 1،یوسف را بکشید: شان گفت یکی
ای؟ گر از این فقیر   تو با یوسف خویش چه کرده2.چاهش اندازید

گاه   آن ای،  در چاهش افکندهگاه ای، آن پرسی، بشنوی که نخست کشته
گاه  گاه و خواب  اگر نه، چرا پیوسته میان چرا.ای اش را فروخته جنازه

 چه پست است به سرگین !سیر کنی؟ خور و خواب، شکم و شهوت
  !آلودن و از آن شاد بودن

 مر که را باشد چنین حلوای خوب  در میان چوب گوید کرم چوب
 3در جهان نقلی نداند جز خبث  ثکرم سرگین در میان آن حد

 اول قدم، آن است که از کردۀ خود پشیمان باشی و تا خود .بگذریم
ای و چه سودی را از دست  را نشناسی و تا ندانی که با خود چه کرده

ای، پشیمان نخواهی  ای یا چه زیانی را به دست خویش پذیرا شده داده
  بر آن افسوس نخوری وشد و تا پشیمان نشوی، از آن روگردان نباشی

ای، نه تنها پشیمان خواهی بود، بلکه  و اگر بدانی چه از دست داده
سوز همه وجودت را فرا  کاه و آتشی دل اندوهی پیوسته، غمی جان

  .خواهد گرفت
  
  اظهار پشیمانیـ   ب

  اظهار پشیمانی و نفرت از گذشته با زبان: قدم دوم
                                                           

  9 همان، ـ1
   همانـ2
  304- 303 مثنوی، دفتر پنجم، ـ3
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کنید که چنین کاری ناروا خواهی از بزرگان تشبیه ن توبه را به عذر
 تأثیرها  واسطه، بر آن  زیرا عذرخواهی از دیگران، با واسطه یا بی،باشدن

ها از کسی ناراحت یا  شود و اگر آن ها می گذارده، سبب تغییر حال آن
ها را تغییر داده، از آزردگی  آزرده خاطر باشند، عذرخواهی، حال آن

شود که  هی سبب میگرایند و یا عذرخوا خاطر به خشنودی می
. ببرد و او را شایستۀ بخشش قرار دهد مخاطب، به ادبِ عذرخواه پی

، بلکه باید این عذرخواهی در مورد خدا، نه چنین است و نه چنان
  . حقیقت دیگری داشته باشد

  ور باز بود فراز نتواند کرد  کس بسته دری تو باز نتواند کرد
  صیدی کند او که باز نتواند کرد  هر پشه که در کوی تو پرواز کند

پس حدیث رفع آزردگی خدا نیست، که خدا آزرده نگردد، چه 
آموز،   حکمتنِبه گفته عاقال. آزردگی صفت فقیر است و او غنی است

؛ نشان فقر است آزردگی نشان امکان است و او عین وجوب ذاتی است
جوب ذاتی را متأثر  گذارد که وتأثیرنه گناهی بر او . او غنیّ بالذاتو 

ای او را خشنود سازد که  ساختن محال است و ناشدنی؛ و نه شایسته
  1.» الحمیدهو الغنیّ«

چه خواهی گویی که برایش به تعداد ذرات نامتناهی جهان، نگفته 
ای انجام دهی، نه اوّلین هستی و نه آخرین، پیش از  باشند؟ اگر شایسته

  .و پس از تو نیز، چنین شودنهایت شایسته انجام شده است  تو بی
 فارغ ز جفاست و گناه زن و مرد  ای ذات تو در کمال استغنا فرد
 بر دامن کبریات ننشیند گرد  گر عرصه کائنات کافر گیرد

                                                           
  26 لقمان، ـ1
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پس نشاید که او را . اندازه است راتِ بیچه کنی، تکرار مکرّ پس آن
ید که چنین که اگر اولین هم بود، نشاهرچند خوش آید یا ناخوش، 

  پس عذرخواهی به چه کار آید؟. باشد
 که آدمی نه تنها به  ـات دهد که خدایت توفیق توبهـ ! بدان ای عزیز

 بودن، ذلّت و مسکنت را 2 بودن بل به حکم فقیر1حکم ظلوم و جهول
 .او تابلو نهان فقر و ذلت بوده و هست. داغ پیشانی خود ساخته بود
مظهر ذلّت قرار آن را عیان کرده و گویی  اینک با ترک فرمان آن عزیز،

 اگر به این گونه بو ولی نهان ـ از پیش نیز ایناگرچه  ـ گرفته است
ای  ای جز ترک خانه و کاشانه ندارد و چاره نقطه سیاه پی ببرد، چاره

  .جز سفر به سوی آن صدف گوهرپرور ندارد
 عزّ  صدف بر سریر.آن ذلیلیِ غوّاص بین و آن عزیزی گوهر بین«

 .آید را بایستِ ماست، خود بر ما میهرکه : گوید  می،خویش تکیه زده
وار به طلب این درّ، در قلزم جالل او  صد هزار عاشق سوخته غوّاص

  3.»کنند و درّ در هر لحظه در اسرار خود مسرورتر غواصی می
این عذر خواستن ما به زبان، ما را در این غوّاصی عاشقانه یاری 

رانیم تا که مطمئن   لحظه عزم جزم خویش را به زبان می هر.رساند می
شویم، تا که گمان نشستن و بر جای ماندن را از دماغ خویش دور 
سازیم که تلقین زبانی، سهم بسیاری در سرعت و جهت حرکت انسان 

   .)شناسی دینی بیابید های روان شرح آن را در بحث( .دارد
 عذرخواهی، کوششمان بر به دیگر بیان، در این گفتگوی زبانی و

                                                           
  72 احزاب، ـ1
  15 فاطر، ـ2
  575ص  روح االرواح،ـ3
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این است که خود را در جماعت پاکان و نیکان وارد سازیم که این 
در زبان و هم   آنایم و ها شباهتی یافته  زیرا که به آن،ورود بر ما رواست

  . خود شباهتی است؛در زبان باشد، کم نیستهرچند شباهت 
  !ای؟ قصه اهل بخیه را شنیده

ها  ایم و در آن زباله دان ساخته ان زبالهچون با گناه از جانمهمچنین، 
وجود خویش  سرِّایم و به  ها خسته شده ایم، اینک که از بازی ریخته

ها بپاالییم و  ایم، بر آنیم که جان خود را از آلودگی اندکی آگاه شده
ها از آن برون سازیم، پس یکی از درهای جانمان را که زبان  آلودگی

ساری به رفتن و تخلیۀ  واهی و اظهار شرمایم و با عذرخ ماست، گشوده
  .پردازیم آن می

ـ هم شعار است که دشمن دوباره در ما طمع 1 :پس اعتذار زبانی
ـ هم تقویت روحیه و اظهار اراده و همّت است که دچار 2 .نکند

ها  ـ هم شباهت به خوبان است که با آن3 .سستی و تنبلی نگردیم
ـ و باالخره 5 .ها از جانمان است گیـ و هم تخلیه آلود4 .شناخته شویم

ایم و آن را سراسر لطف و رحمت  چون به منزل نخست گام نهاده
 با عذرخواهی از او خواهیم که نه تنها ما را از منزلت بیرون ،یافتیم

 پس ،خواستی تو گر ما را نمی. های بعدی جای ده مساز، که در منزل
  !! چرا طلب کردی و از خواب بیدارمان ساختی

  کننده غم بسیارم آن چاره  من خفته بدم ز در درآمد یارم
 چرا ناخوشمان ،خوش بودیم ما که به لهو و لعب خویش دل

!  بر ما روا نداشتی،پسندیدی ساختی؟ تو اگر این ناخوشی را بر ما نمی
  !چه بر دوستانت روا نداشتی مدار آن  پس دگر بار بر ما روا
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  اختنگونه بنده نباید نو یا هیچ
  یا چون نواختیش نباید گداختن
  در شرط مهتری و کریمی ستوده نیست
  اول عزیز کردن و آخر بتاختن

  
جا جای اظهار بندگی و عجز و گریه و زاری و در عین حال،  این
در هرچه جاست که   این؛و عشق نسبت به خداستمحبّت اظهار 

 اینک که اندکی. نکوهش خویش و ستایش دوست گویی، روا باشد
به لغزش فرا خواندند و  ،اند فریب دادهکه تو را  ای، آنان خود را شناخته
ای یعنی که دشمنانت را  ها یاریت نمودند را شناخته در تکرار لغزش

شان چه  دیدگان و بالکشیدگان با دشمنان  تو خود بگو، ستم،ای شناخته
  کنند؟ می

 گونه که ابراهیم  همان 1،» لیوٌّدُم عَهُنّإفَ«با صدای رسا بگو که 
  .ت برخوردار شوی و خلیل گردیگفت، شاید که از دیبای خلّ

ۀ دوستان محروم  های ویژ های زودگذر که تو را از نعمت لذّتبه 
ها را دشمن دان و  یاد آور که چه زودگذر بود، آن هساخت بیندیش و ب

  2.»لینفِإل ابحِاُی النّإ منکم رئٌنّی بَإ«: بگو
داری، اگر همّت کنی   اگرچه اینک در منزل توبه قدم بر می! ای عزیز

پل و محبّت توانی از همین منزل به منزل  و اهل هجرت باشی، می
 در حدّ الزم بازگو »خرابات نشینان«چند و چون آن را در . پیوند زنی

  .ایم کرده
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ای، اگر پنداری که دشمنانت را   اندک فهمی شدهاگر مدعّیِ
ای، با دشمنان خوش  دانی که دشمنی ورزیده یای، اگر م شناخته
ای، اگر راستی  ای، حرمت شکسته ای، به دوستان بد کرده گذرانده

ای، لباس دوستی پوش و   با دوست گریزان شدهپنداری که از دشمنیِ
هایت را چون لطف دوست بنوش که اولین نشان راستی و  کیفر کرده

  .صداقت تو در توبه همین است
 .ای و باید تطهیر گردی  و باید کیفر شوی، آلوده شدهای خطا کرده

 نه تنها باید صبر و ،تا پاک نگردی، در جمع دوستان رفتن نارواست
 لذّت ،پاالید  بلکه باید از آن کیفری که تو را می،بردباری پیشه کنی

  .بری
و که از تنبیه  آن؛ »واله مَربِذ بضَذَّلَتَیَ من لَمَ عواهُ فی دَ بصادقٍیسَلَ«

  .گوید اش راست نمی برد، در ادعای دوستی  نمیلذّتکیفر موالیش 
ها قدم  هگمان مبری که اگر صبر کردی و کیفر را پذیرا شدی، بر قلّ

. ای، که این آغاز دشمنی دیگر است  شایسته هر محبّتی شده،ای نهاده
ای،  سوختۀ عالمی که از دام دیو و دد رهیده گمان مبری که تو اولین دل

پیش از . فتییافتۀ این بالیی که به عجب دراُ  مبری تو تنها نجاتگمان
که راه توبه  اند، چنان شماری، این راه را پیموده تو تائبان بسیاری بل بی
تاب این بازگشت  ای در تب و گونه  بل همه به،اینک هموار شده است

  .به دوست و روگردانی از دشمنند
کدام سر است که در وی کدام سینه است که در وی سوز نیست؛ «

نیست؛ کدام محبّت خمار او نیست؛ کدام دل است که در وی حرقت 
جان است که در وی آتش طلب او نیست؛ کدام سرّ است که در وی 
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  .دانند نمیهرچند  1»؟سرور جمال او نیست
  
  ها جبران کاستیـ  ج

کن نمودن آثار گناهان گذشته با انجام کارهای   ریشه،سومین قدم
ای که باید  اینک در وضعیتی قرار گرفته.  حال بندگی استمناسب
باید دلت جنبیده باشد که قصد . های پدید آمده را استوار سازی نقش

های  پروا، لغزش چنین بی ای، زبانت نیز جنبیده است که این سفر کرده
خواهد و آه و افسوس پیشه خود  سازد و عذر می گذشته را آشکار می

ها باید زلزله شود تا بنای زشت هر گرد و  بشاین جن. ساخته است
شود مگر با  چنین نمی. غباری را از جانت بزداید و درونت را بپاالید

  .بندگی ورزیدن
. نخست بدان که بندگی هم آغاز راه است و هم میانه و هم انجام

اولین مرتبۀ آن همین . سازِ مرتبۀ دیگری است ای از آن، زمینه هر مرتبه
 یعنی سومین و آخرین قدم در خارج ، در پی شرح آنیماست که اینک

و أ«شدن از منزل توبه و آخرین مرتبه بندگی همان است که در قرب 
  . عطا فرمودند به حبیب 2»دنیأ

اگر بنده را خلعتی بهتر از بندگی بود، مصطفی را شب معراج آن «
   3.»دادی

گی به این اند و کمال بنده به بندگی اوست و بند همه عالم، بنده
مگر دیگران نبودند که وی را . است که نخست از دیگران چشم پوشد

                                                           
  533 روح االرواح، صـ1
  9 نجم،ـ2
  1 اسری، ،»… سری بعبدهأذی  الّبحانَسُ« اشاره به کریمه ـ3
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به نافرمانی خواندند؟ مگر دیگران نبودند که حجاب بر دل و دیدۀ او 
  : کهاند  گفتهچه نیک . نهادند؟ پس باید از آنان چشم پوشید

وشی،  تا از همه چشم نپ1؛ لّن الکُ عَعَطَنقَإن الّ مَإلّ لی الکُإ لُصِالیَ
مگر تو غیر از . تا دل در گرو غیر داری، خواسته نشوی. به همه نرسی

یک دل، چه داری که گرو گذاری؟ یک دل به چند توان فروخت؟ تو 
تو .  فرداً للفردنْکُ. یک بیش نیستی، پس به یک بیش نتوان فروخت

 جز با پادشاه 2،تو ملک و پادشاهی. ای، خویش را به یگانه سپار یگانه
چه نیکوست . تکبیر زن تا یکسر همه فرو ریزند بر همه. یردم مگ

  . تکبیر، یگانۀ یگانه؛ یکِ یک
گاه، از خویش نیز در گذر، به آتشی سپار که از وجودت هیچ  آن

دانم  می. باقی نگذارد، نه بودی بماند و نه دودی، نه تحقّقی و نه تخیّلی
  . ولی دانم که آرزو رواست،که به آسانی چنین نشود

ای که آب زنند، نبات نروید، باری به نقد، خاک بنشاند  گر در خانها
  .و خنک شود

ببین از خود چه . ای، باز گرد چه پیش از این اندیشه کرده به آن
 اگر هیچ نداری، گذشتن از آن، نه تنها ؛داری که نتوانی از آن در گذری

گر توان از هیچ گذشت؟ ا شایسته است بل بایسته است و چه آسان می
  .دانی، تا چنین نشوی، راه نیابی

  ما را خواهی ز خویشتن دست بشوی
  خود را یله کن پس آن گهی ما را جوی
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اند،   هستی، زمینی و آسمانی، بندگی پیشه ساخته عالمِۀاکنون که هم
ها جدا نباش، شاید که برکت بندگی آسمانیان، تو را  تو از جمع آن
 رضِ و االَن فی السمواتِ مَلُّن کَإ«مگر نه این است که . سودمند افتد

کبر و .  رحمت را جز با بندگی نتوان یافت1؛»بداًحمن عَالّ آتی الرّإ
 . بینی کجا و رحمت کجا خودبزرگ

  افتادگی آموز اگر طالب فیضی
  هر گز نخورد آب زمینی که بلند است

  
 بزرگ  محتاج کجا و بینیِ؛تو در آغاز راهی و بس محتاج دستگیری

ای پوست  ای آب گندیده در پاره پاره«بینی؟  بزرگ رسد به چه ،کجا
.  بنده باش و به این بندگی شاد باش2.»ژنده، کی رسد که تکبّر کند

گر بنده . اند گمان مبری که دیگران به چیزی جز بندگی دست یافته
   .کار ر باشی و درستکار، به از آن است که متکبّ باشی و تبه
آوردی، چه حال تو را بود و چه  مانی سر درگاه که از نافر باری، آن

ها را   یعنی کوتاهی،احوال؟ اینک باید حال و احوالت خالف آن باشد
ها را فرو نشانی و چنان اندوهگین باشی که یادآوری  لذّتجبران کنی، 

 ن اکه امیرمؤمن چنان. ها تو را ملتهب سازد، جانت را آتش زند آن
  :فرمود

چنان در  3؛ المعصیۀۀَالوَ حَهُقتَذَأما  کَاعۀِ الطّمَ ألَ الجسمَذیقَن تُأ …
  .سختی و رنج افتی که گاه نافرمانی، راحت و خوش بودی
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 نْمَ«این پیامد طبیعی معرفت اندک تو به خدای بزرگ است که 
  .که خدا شناسد، اندوهش بسیارباشد آن ؛»هحزانُأ تْ طالَ اهللاَفَرَعَ

 ؛ »هحزانُأ تْ زالَ اهللاَفَرَ عَنْمَ« که البته این حالت چندان دوام ندارد
  .که خدا شناسد، اندوهش از میان خواهد رفت آن

کید کنم که این بندگی که به قصد جبران گذشته صورت أهم تباز
 .پذیرد، تو را نفریبد که مکری دیگر و بالی کشندۀ دیگری است می

مبری ها، گمان  ها و سرسپردن فقط یادآوری شود که پس از همۀ طاعت
مالی یا پاداشی هستی و از ای که سزاوار کمالی، ج که کاری انجام داده

  : فرمود،او که حبیب خدا بود. کار او طلب
 1؛ له ذلکار کانَرض فی النّالَموات و ا السّهلَأ بکَأو  اهللا تعالی لَنّإ

فرو ریزد، ناروا جهنّم به یقین اگر خدا آسمانیان و زمینیان را در 
  .نخواهد بود
 اگر مرا و 2؛ ظالمنا غیرَذّبْعُ مریم لَنی و ابنَبَذَّعَ ولَ:  فرمودهمچنین

  .پسر مریم را کیفر دهد، کیفری روا خواهد بود
کند، حال و اکنون را  ات را جبران نمی چه که انجام دهی، گذشته آن

 بندگی تو، نشان صدق ادعای ؛کند بیند، بل آن هم نمی تدارک می
  .توست و بس

   
  توبهحقیقت 

  
  ـ زشتی خویش را بزرگ دانستن1
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گانه در  پیش از این گفته شد که ضعیفی چون ما، که از جهات شش
آزارد که همه  ای چنان ما را می  پشه،معرض خطرات بسیار است

سازد، نسزد که پای از گلیم   می1های زندگی را به کاممان حنظل لذّت
ما به حکم . گذاریمخویش بیرون نهیم و با قوّی مطلق سرِ ناسازگاری 

ها عین  ها و جنبه معلول بودنمان ضعیفیم، ولی خدای ما در همه جهت
 ،حقّا که اگر نادان نبودیم. ایم ما با او در افتاده. قوّت و عزّت است
  .چنین نکرده بودیم

اینک بیفزایم که تا زشتی کار خویش را و بزرگی جنایت را ندانیم، 
ند نشماریم، پشیمان نگردیم و تا آن را ناپسند نشماریم و تا ناپس
  .پشیمان نگردیم، آن را ترک نکنیم
ین تر کمها باشیم که با  ها و شمشیر اگر چنان در محاصرۀ نیزه

ای برّان قرار گیرد که تا استخوانمان شکاف  حرکت، بدنمان بر لبۀ نیزه
  کردیم؟ خورد، چه می

دن اگر اندک تکانی به چشم در جای خودش، سبب پاره پاره ش
ن و ما عیُ االَ خائنۀَیعلمُ«کنیم؟ پس بدان او  تمام بدنمان باشد، چه می

 چشم که تکان خورد، در حضور او تکان خورد؛ اگر 2،»ی الصدورخفِتُ
اگر در حضور چند انسان محترم و . ناروا بیند، در حضور او ناروا بیند

را  چشم و زبانمان  ودر نظر ما بزرگ، حاضر باشیم، تکان دست و پا
  کنیم؟ هستیم و ببین چه میترین  بزرگکنترل کنیم، ما در حضور 

 به اکنونمان ،ای آب گندیده بیش نبودیم به آغازمان بنگریم که پاره
بنگریم که پاره پوستی و پاره گوشتی که در آن سرگین اندوخته 

                                                           
  . گیاهی است که به هندوانه ابوجهل مشهور است و در تلخی کم نظیر استـ 1
  19 غافر، ـ2
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ای، مرداری، خوراک  پایانمان را بنگریم که الشهبیش نیستیم، ایم،  کرده
 گناهمان نشان .ما همینیم که گفته شد. نخواهیم بودری بیش مار و مو

رآمیزتر  باطنمان تنفّ؛ از تنمان استتر  و پستتر کماین است که جانمان 
حال اگر توانیم، نگاهی به آن یگانه جمال و جاللت . از ظاهرمان است

  .بیندازیم
پس ظاهر توبه یکی . ایم اینک ببین که با نافرمانی خویش چه کرده

 به آنیابی  دستهای خود برای  شیمانی است که آگاهی به جنایتپ
  .بسیار سودمند است

  
  ـ توبه خویش را ناتمام دانستن2

ای و  زار بیرون آمده ای و از لجن اکنون که به لطف خدا همت کرده
ای و با سرشک اشک،  تر کرده دامن آلودۀ خویش به اندک آبی

ای و از دام  ری که پاک شدهای، گمان مب ات را نشان داده پشیمانی
از کجا دانی که حقیقتاً . ای که خود مایۀ افتادن در دامی دگر است رسته

 شاید که این بازگشت، الیۀ بیرونی کار توست و در واقع ؟ای برگشته
  .چنین نباشی

شاید اینک که پشیمانیم، بدین خاطر است که میل و رغبت و توان 
  .کردیم باز هم گناه میگناه کردن نداریم که اگر داشتیم 

شاید توبه ما بدین سبب است که از شرایط و موقعیت گناه خارج 
  .ایم که اگر آن موقعیت تکرار شود، دوباره آلوده گردیم شده

آن بیچاره معتادی که ترک اعتیاد کرده است، خود ترک کرده است 
ل یاند؟ اگر ترک کرده است، مطمئن است که با دیدن وسا یا ترکش داده

گردد؟ با دیدن دوستان دوران اعتیادش  اعتیادش، دوباره بدان باز نمی
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اش چطور؟ اگر شرایط و  های دوستانه با رفتن به شب نشینی چطور؟
ر داریم ایم؟ با دیدن گناه، از آن تنفّ های گناه فراهم شود، چگونه زمینه

  ایم؟  که حقیقتاً از گناه برگشتهمیا نه؟ باالخره از کجا دانی
ایم؟ آیا علت بازگشت ما بزرگی  ا دانیم که چرا برگشتهاز کج

سبب آن نفرت ما از گناه به خاطر آگاهی ما  جنایت نفس ما بود؟ آیا
بود، که توبۀ حقیقی باشد؟ شاید که علت بازگشت ما از دست دادن 

ی، دنیایی لذّتمالی، جاهی، شهرتی باشد؛ شاید عامل آن از دست دادن 
  .یا آخرتی باشد

توبه آن است که بدانیم موجودی چنین کوچک و نیازمند حقیقت 
باید بدانیم که در حضور قاضی . نیاز چه کرده است با بزرگی چنان بی

ایم،  شاید دنیای خویش را در ترک گناه دیده! ایم ها که نکرده چه بازی
ایم؟ توبه برای خودمان بوده است،  شاید آخرت خویش را در توبه دیده

  . بیشتری به دست آوریملذّتایم تا که  دهی را رها کرلذّت
ها انجام  گونه شاید  با این،اگر توبه بازگشت به سوی خدا باشد

 با ،ای خدایی باشد بازگشت به سوی خدا باید با انگیزه. پذیرد نمی
گاه توبه خود را  پس هیچ. سیری و حرکتی خداپسند و هدفی الهی

است که بدانیم گناهانمان حجاب گاه تمام  توبۀ ما آن. شده مپنداریم تمام
گاه گناهمان را به یاد آوردیم، هر.  ما و تنها محبوب ماستمیان

گاه که  اندوهگین شویم و به عذرخواهی زبانی مشغول گردیم، آن
. م، شرمنده گردیمکار به یاد آوری رحمت و نعمت خدا را بر بندۀ گنه

گیریم، همین باشد  نام 1»تواب«شاید سبب تکرار توبه به آن اندازه که 
که گناه بسیار کند و توبه بسیار، خود و کار خود بل  آن. نه تکرار گناه
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  .خدای خود را به ریشخند گرفته است
  1؛ئهزِستَالمُ منه کَرٌغفِستَ و هو مُنبِ علی الذّالمقیمُ:  فرمودامام باقر 

 کند و پیوسته توبه، مسخره کننده است نه حبیب که پیوسته گناه می آن
  .اهللا

 هم تائب خدا را دوست 2؛ اهللا حبیبُائبُالتّ فرمود رسول خدا 
اگر تائب خدا را دوست نداشت . دارد و هم خدا تائب را دوست دارد

گشت، دوستان  که از کردۀ خویش پشیمان نبود، از عمل خود برنمی
ایم،  دانیم که درست برگشته کرد و چون نمی گذشتۀ خود را رها نمی

ر نماییم، در تنهایی  توبه را تکرار کنیم، عذرخواهی را مکرّباید پیوسته
  .بر حال خویش گریان باشیم

شاید که در . مان پذیرفته شده است و باالخره از کجا دانیم که توبه
) ها پشیمانی از گذشته، عذرخواهی و جبران کوتاهی(ادای حق توبه 

 خانه ات پریشان شده است، تو که خواب آسوده. ایم موفق نبوده
موهومت ویران گشته است، به قصد سفر از خانۀ عنکبوت خارج 

کنی؟ اگر راه به  ای، اگر تو را در خانه امن جای ندهند، چه می شده
پسند ردّت کنند،  رویت نگشایند چه؟ اگر با هزار و یک دلیل محکمه

  چه خواهی گفت؟
یم، بدان که من و تو نه تنها تا در ظلمت این خاک گرفتار! ای عزیز

بلکه همیشه، از انجام توبه حقیقی ناتوانیم، چون در علم و فهم 
دانیم و نادانسته جای دانایان  دانیم و گمان بریم که می نمی. نظریم کوته
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 نه بزرگی ،های خود را  نه کوتاهی،شناسیم نه خود را می. ایم نشسته
خدا به بندگانش را، ولی در عین حال، بر محبّت خدای خود را و نه 
گر کسی با ما سرِ سازش نداشت، گویی . سازیم همه تکلیف معین می

بگذاریم و ! به کفر گراییده است، پس او سزاوار هر سخنی است
  . غرض آزردن دل بندگان خدا نیست. بگذریم

ایم، باز  ها که کشیده ایم و زحمت ها که نموده بدان که با همه دقت
ام ناشایست کوشش بسیار ممکن است توبۀ ما مقبول نباشد، چه در انج

چه  از ما ساخته بود، با وی کردیم و او نیز آنهرچه گویی . ایم کرده
 او با ما آن کرد که با سالطین کند و ما با او آن ؛شدنی بود با ما کرد

اینک ببین چه ترسی و وحشتی ما را فرا . کردیم که با بندگان کنند
وای بر . ایم م که چه کردهای ایم و فهمیده اینک بیدار شده. خواهد گرفت

  . مان زنند ما اگر دست ردّ بر سینه
  
  ـ بر گناه دیگران عذر نه3

برای هر کسی که به گناهی آلوده شده است، عذری برتاب و اگر 
 نه تنها از او بگذر بلکه او را معذور ،کسی بر تو ستمی روا داشته است

 ، گناه بوده استگناه دیگران را یا چنین دان که تو گمان کنی که. دار
ولی در واقع چنین نبوده است یا سهو او دان یا خطای او و یا هر عذر 

همه را معذور دار جز . توان کند ات خطور می دیگری که به واهمه
  .خودت را

که خود را بدترین خلق خواهی  یکم این: این کار دو نتیجه دارد
ارد، پس ها که هیچ عذری بر گناهش ند ترین آن یافت و ناشایسته

  .شایستگی هیچ لطفی از جانب خدا را نیز ندارد



 204نامان  ککوی نی

که در منزل پس از بیداری سیر   با توجه به این،اگر چنین باشد
کند، در اصالح کارهایش نهایت سعی و کوشش را خواهد داشت،  می

ای فرو گذار نخواهد  ای حقیقی، از هیچ رفتار پسندیده در کسب توبه
اش از  یت خود را که سبب دوریکرد و باالخره ریشۀ جرم و جنا

محبوب حقیقی بود، شناسایی نموده، با حول و قوۀ الهی و همت عالی، 
  .از بیخ و بن خواهد کند

 معذور است و سالک در ، چون هرکه هرچه کرده است،که دوم این
فهمد که هیچ حقی بر دیگران ندارد، این زمینۀ مناسبی برای  این قدم می

شود و این ترک تقاضا سبب  لب از دیگران میترک تقاضا و تمنّا و ط
شود که به کار خویش بپردازد و از غیر مقصد و نهایت خود که  می

توجه او به دیگران، تنها به قصد . خدای خود است، غافل گردد
ای بود  چه که گفتیم خالصه آن. بری از خدا خواهد بود و بس فرمان

  :اما. ربوط استچه به ظاهر آن م مربوط به حقیقت توبه و آن
  

  باطن توبه
چه که  توان در این زمینه به اختصار بیان کرد، همۀ آن چه می آن

 »خرابات نشینان«توان در احوال  را میتر  بیششرحی . هست، نیست
  .یافت
های خود در توبه و حاالتی  ـ سالکِ تائب باید با جستجوی انگیزه1

که توبۀ او برای رسیدن که میل به توبه در او زنده شد، بفهمد و بیابد 
به تقواست یا فرار از سختی و گرفتاری یا رسیدن به نعمتِ جاه و 

، هر دلیل دیگر که دشته اگر توبۀ او برای رسیدن به تقوا نبوده. شهرت
  . بار دیگر توبه کندباشد، باید
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چه پیش از این دربارۀ جنایت آدمی گفته شد، اینک  آن عالوه بر
گناهانِ گذشته شده است،  ه خود گناهی افزون بردربارۀ این توبه نیز ک

ورزد و قصد فریب چه کسی  بیندیشد و بفهمد که با چه کسی مکر می
فریبد؟  را دارد؟ خود را یا خدای خود را؟ کدام خردمندی خود را می

کیست که با خود معامله کند و به خود گران فروشد یا در معامله با 
  ؟کندب خود تقلّ

پس او . دانم که کسی توان فریب او را ندارد فقط میاما فریب خدا، 
ای؟ پس در قدم اول باید  خورد، به چه دل خوش کرده که فریب نمی

 مبادا که پس از .تائب بفهمد که انگیزه و مقصدش از این توبه چیست
 بلکه ،ایم عمری به ظاهر سلوک، ببینیم که هنوز در منزل اول نیز نیامده

  . ایم مان افزوده  و بر لغزش و آلودگیایم خود را فریب داده
ـ بدانیم که همو که اینک میل به توبه و توانایی بر انجام آن را به 2

. ما داده است، پیش از این میل به گناه و توانایی بر انجام آن را داده بود
گویم، او بود که موانع  گویم که فاعل یکی است، بلکه می جا نمی این

 پای تو برداشت، میل و رغبت انجام آن را در تو انجام گناه را از پیش
جا نه سخن  این. باید در این قدم بفهمیم که چرا چنین کرد. ایجاد نمود

نه  فهمند که نه آن است و از جبر است و نه تفویض که عوام نیز می
  .این

کند، پس این چه حکمت  او که حکیم است، کار بدون حکمت نمی
 فرو برده است؟ فقط بدان که او یگانه است که خلق را در سرگردانی

چه خواهد، همان   آن؛هم در صفت و هم در فعل است، هم در ذات و
ین و تر کمترین، مح شود و نیز بدان که او حکیم است، فعل او دقیق

اگر بار دیگر با تو آن کند که پیش از این کرد، دیگر . ترین است زیبا
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  !خود دانی
، نیاز به این همه نافرمانی نداشت، بل و نیز بدان که کیفر کردن تو

اندک توجهی به غیر در حضور یار، بس بود که تو از چشم یار فرو 
پس . ی نداشته باشی، تا چه رسد به دل اویافتی و دیگر در چشم او جا

 چرا خود، این ،او که آلودگی شناسد و از آن نهی نموده است
اند؟ و او را میان خلق پوش اش را از چشم دیگران می های بنده آلودگی

  سازد؟  رسوا نمی
خواهد آلودگی بنده  آیا نظر او نیکی کردن به بنده است یا که می

تی بر ما نهاده است که افزون شود؟ اگر منظور، اوّلی باشد، نعمتی و منّ
اگر تا ابد در شکر آن زبان به ستایش او گشاییم، کم است و اگر 

سرشک ن ابر در بهاران بگرییم و منظور، دوّمی باشد، اگر تا ابد چو
. تو هر دو را در نظر داشته باش. ، باز هم کم استفرو ریزیماشک 

کمی و زیادی آن، در این مرحله چندان اهمّیتی ندارد، اگرچه دوّمی 
  .م داردتقدّ

های فراوانی به تو  و نیز دقّت و اندیشه کن که چرا خدایت، مهلت
 شدی، باز آزمونی ر آزمون ردّیک بار، بل صد بار که د. داده است

خواهد  لطف است یا قهر؟ می. گیرد دوباره، صد باره، هزار باره از تو می
خواهد همه   یا که می؛که شاید در آزمونی قبول شوی، پس بهانه است

عذرها از تو باز ستاند و چنان حجت بر تو تمام کند که زبان به 
هر کدام که . سیشکایت نگشایی و از شرمندگی هیچ نگویی و نپر

این هم اهمیت . طلبد یا عذر پیوسته را  یا شکر پیوسته را می،باشد
 مباد که غفلت .تو هر دو را در نظر داشته باش. ندارد که کدام باشد

  . کنی که جبرانش ممکن نیست
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و نیز بیندیش که چرا خدایت عذرت قبول کند و چرا تو را چنان 
خواهد چنان کند که اگر به  یا میای؟ آ بخشاید که گویی هرگز نیالوده
گونه پرسش و گفتگویی نباشد و عدل  عدالت رفتار نمود، جای هیچ

ای از لطف و  خواهد چنان کند که هیچ بنده خویش استوار سازد یا می
تقاضا و  بهره نباشد و فضل خویش را بی رحمت گستردۀ او بی

 یا رحمت؟ عدالت. درخواست، حاکم سازد؟ هر دو را دور از نظر مدار
  ! نیک بیندیش

 ،به درون خود درنگر، جز ضعف و فقر و نقص و نیاز نیابیـ 4
  . روی چون که ممکنی و ممکن سیه

   واهللا عالمدجدا هرگز نگرد رویی ز ممکن در دو عالم سیه
چه که داری، حتی اگر به اندازه همۀ جهان طبیعت باشد، باز هم  آن

 2»زجاۀۀ مُضاعَبِ« توشۀ اندک و ؛از او داری است و این هم 1»لیلتاع قَمَ«
اگر علم داری، از خود نداری، که علیم اوست؛ و . است و آن هم از او

اگر قدرت و توان داری، از او داری که قدیر اوست؛ اگر عزت و 
صالبت داری از اوست که عزیز هم اوست؛ و اگر پاکی و طهارت 

 ری از او داری، که حیّ اگر حیات دا؛داری از اوست که سبحان اوست
  . الیموت اوست

 نّه کانَإ« و ما نادان، که 3»لیمیء عَ شَلّکُ اهللا بِنّإ«او داناست، که 
  4.»هوالًلوماً جَظَ

                                                           
  197 آل عمران، ـ1
  88 یوسف، ـ2
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  72 احزاب، ـ4
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 بَرَضَ« که ، و ما ناتوان1»دیر قَئٍ شَلّلی کُ عَنّ اهللاَإ«او تواناست، که 
  2.»ئٍلی ش عَرُقدِملوکاً الیَبداً مَثالً عَ مَاهللاُ

 تْنَعَ« که ، و ما خوار و ذلیل3» هللا جمیعاًنّ العزّۀَإ« است، که او عزیز
  4.»وم القیّ للحیّجوهُالوُ

 و ما آلوده، که 5»فونصِا یَ اهللا عمّبحانَسُ«او مقدّس و منزّه است، که 
  6.»هینن ماء مَکم مِقْخلُنَ لمأ«

 و ما فانی، 7» ربّک ذوالجالل و االکرامجهُبقی وَیَ«او باقی است که 
  8.»لیها فانٍن عَ مَلُّکُ«که 

 و ما مرده، که 9»موتُذی الیَ الّیلی الحَ عَلْکَّوَتَ«او حیّ است، که 
  10.»یّتونم مَهُنَّإ و یّتٌنّک مَإ«

ما «و  و ما عبد، که 11»لینوّ آبائکم االَبکم و رَبرَ«او ربّ است، که 
  12.»دونعبُیَالّ لِإ  الجنّ و االنسَلقتُخَ

                                                           
  106 بقره، ـ1
  75 نحل، ـ2
  139 نساء، ـ3
  111 طه، ـ4
  91 مؤمنون، ـ5
  20رسالت،  مـ6
  27 رحمن، ـ7
  21 همان،ـ8
  58 فرقان، ـ9

  30 زمر، ـ10
  26 شعراء، ـ11
  56 ذاریات، ـ12
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 و ما شریک و همراه داریم، که 1» واحدٍلهٌإم کُلهُإ« که او واحد است،
  2.»ینوجَقنا زَلَ خَئٍلّ شَن کُو مِ«

که، چیزی از خود نداریم، خوشی ما هم به همین است  حاصل آن
  .که نداریم و نایافتن مرادها، دولتِ ماست

اینک به ایمان و اعتقاداتمان نظر کنیم، صفات و حاالتمان را وارسی 
چه که   اگر دیدیم آن. اعمال و رفتارمان را محاسبه دقیق نماییمنماییم و

داریم سراسر حسن و جمال و کمال و پاکی است و همه برای او، 
ریا و بدون دخالت دیگران انجام شده است، همه را لطف  خالص و بی

چون ما که ضعیف و نیازمندیم، از ضعیف چه . ت خدای دانیمو منّ
  خیزد غیر ضعف؟

ت  اگر خالص بود، لطف و منّ؛ را نیز به دقت بررسی کنیممان توبه
پس در این همه حسن و جمال، ما را سهمی نیست، از خود . او دانیم

پس دل خوش مداریم و مگوییم که چنین و چنان، . هیچ نداریم
طلب اوست، حتی طلب و  های بی ها نعمت این. ایم خالصانه انجام داده

  .طلب اوست اک باشد، نعمت بیدرخواست ما نیز اگر خالص و پ
چه که  پس در این صورت ما از خود هیچ نداریم و اگر دیدیم آن

ایم، سراسر نقص و آلوده به زشتی است، در  داریم و به دست آورده
اگر خواهیم با خدای . این صورت نیز چیزی قابل عرضه نداریم

ایم  فتهخویش معامله کنیم، هیچ نداریم، پس ما بر سر دو راهی قرار گر
 که نقص یا سراسر خوبی که منّت اوست نه کفایت ما و یا سراسر بدی

  .و قصور و تقصیر ماست
                                                           

  110 کهف، ـ1
  49 ذاریات، ـ2
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اگر اهل . در هر صورت، دست خالی و روی سیاه؛ کیش و مات
اگر در بازی و لهو و لعب، با کیش و مات . معاملتیم، راه گریز یابیم

راهی . پذیرند کنیم؟ از آنان نباشیم که مات را می روبرو شویم چه می
  !بیابیم که معاملت در آن نباشد تا کیش و مات در آن نباشد؟

در این . ها توبۀ تو، نسبتی به خدا دارد ـ همه کارها و از جملۀ آن5
درآوری و آگاه  سرتر  بیشاز این نسبت هرچه نسبت نیک بیندیش که 

ه نظر داشت سخنی از عقل را در. ای تر شده گردی، به باطن توبه نزدیک
ثری نیست و ؤ در هستی جز او م1؛»الّ هوإ فی الوجود ثّرَؤال مُ«باش که 

الّ إ  هالکٌئٍ شَلُّکُ«سخنی از خالق عقل را بر زبان داشته باش که 
در . آوری نیست جا بیش از این ضرورتی به یاد  گویی این2.»هجهَوَ

  .یل گفته شده استصجایی دیگر به تف
   

  مراتب توبه
ه و آلودگی برای افراد مختلف، متفاوت است، گونه که گنا همان

 یا مال  گِلنشستن غبار بر دست و صورتِ. توبه نیز چنین است
، ولی  و او را باکی نیستآید  برای او آلودگی به حساب نمیمال، خشت

 از آن تر کمپردازد،  برای جرّاح که در اتاق جرّاحی به مداوای بیمار می
  .هم آلودگی است
های مختلف  ز برای افراد مختلف، از گناهان و آلودگیتوبه نمودن نی

 در حالی که ،توبه کردن از یک آلودگی برای فردی الزم است. است

                                                           
  216، ص2 االسفار االربعۀ، جـ1
  88 قصص، ـ2
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  .برای دیگری الزم نیست
 و  حالٍلّ علی کُوبۀِ التّمۀِداوَن مُ مِبدِلعَ لِدالبُ:  فرمودند امام صادق

 وبۀُرّ و تَ السِرابِن اضطِنبیاء مِ االَوبۀُتَ فَ؛وبۀٌم تَهُن العباد، لَ مِلّ فرقۀٍکُ
 الخاصّ وبۀُس و تَفُّنَصفیاء من التَ االَرات و توبۀُطَ الخَلوینِن تَولیاء مَالَا

  1.نوبن الذّ مِ العامّیر اهللا تعالی و توبۀُ بغَشتغالِالِمن ا
بنده ناگزیر باید در هر حالی بر توبه مداومت ورزد و هر گروهی از 

رو، توبه انبیاء از اضطراب درون  از این. ژه خود دارندای وی بندگان، توبه
است؛ توبه اولیاء از گوناگونی خطورات باطنی است؛ توبۀ اصفیاء از 
استراحت و فراغت و غفلت و کدورت است که بر خالف دوام توجه 

 است و توبه عوام از است؛ توبه خواص از اشتغال به غیر خدای متعال
  .گناهان است

های مختلف،  رسد که مالک تفاوت در توبۀ گروه میبه نظر چنین 
باشد، تر  بیشفهم و معرفتش هرکه . هاست تفاوت در فهم و معرفت آن

  .تر خواهد بود اش دقیق توبه
  

  توبۀ عوام
ها  عوام باید نه تنها از گناه، که باید از ریشه گناهان مربوط به آن

  : ریشه گناهان عوام در سه چیز است.توبه کنند
ها را از خود  شمارند، بدین خاطر که آن می اعات خود را بسیارـ ط1

آنان چون  .های او غفلت دارند د و از نعمتندانند و نیز خدا را نشناس
ها را نتیجه کار و کوشش و خواست خود دانند، نه خواست  نعمت

                                                           
  131، 12؛ مستدرک الوسائل، 351، ص1360 مصباح الشریعۀ، ـ1
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چه  آن 1؛» عندیلی علمٍه عَتیتُنّما اوُإ«اندیشند که  خدا، همانند قارون می
  .ام رم، با دانش و کوشش خویش به دست آوردهرا دا

پس . ها را از خود دانند، شکر آن الزم نشمارند پس چون، نعمت
اند، به  اند، چون مدیون و بدهکار نبوده عبادات و طاعاتی که انجام داده

  .نظرشان بسیار آید
اگر کسی به . پندارند عبادات خود را مانند کمک به مستمند می

 ، به نظرش بسیار نباشد، بدهکار باشد و آن را بپردازدها دیگری میلیون
  .ولی اگر به فقیری اندک کمکی کرده باشد، به نظرش بسیار خواهد بود
ها،  عوام با انجام واجبات و ترک محرمات، بل با انجام برخی از آن

های خود بسیار  رو، خوبی از این. خود را صاحب حق پندارند
ها، خود ریشۀ بسیاری از گناهان  ن نیکیاین بسیار دانست. شمارند می

  .است که باید از آن توبه نمود
شود که ریشۀ همه  جا آوردن سبب خودبینی می گونه طاعت به این

کسی که عصیان کند ولی پشیمان باشد و عذر خواهد، . گناهان است
بهتر است از کسی که طاعت کند ولی طاعت خود را از خود داند و 

که گفتیم، طاعت  زیرا چنان. کار گردد  و از خدا طلببدان امیدوار باشد
 خواه غیر واجب، برای این است که انسان به ،خواه انجام واجب باشد

ت دست یابد، بفهمد و بداند و بیابد که عبدِ ضعیفِ بندگی و عبودیّ
اگر طاعت آدمی را ازین جایگاه دور سازد، عصیان است نه . ذلیل است

  .طاعت
همه طاعت به بندگی دست نیافت، در حضور خدا  نآ ابلیس لعین با

ندا . از خود سخن راند، به فرمانبری خویش بالید و گفت طاعت کردم
                                                           

  78 قصص، ـ1
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طاعتی که تو را به خودت باز نشناسد، طاعت . آمد که لعنت کردم
  . آلودگی است،نیست، ریشه گناه است

 بارخدایا، بد :اما بنگرید که چون آدم به لغزشی گرفتار آمد، گفت
  . ندا آمد که عفو کردم.کردم

اند که جهانیان بدانند که معصیتِ  آن حکایت برای این آشکار کرده
 عبادتی که به نظرت قدر جوِی .با عذر، به است از طاعت با عجب

  .ارزد، هیچ نیارزد
اگر کسی خود را غرق در نعمتِ برخاسته از منّت بداند، مدیون و 

ولی اگر . کار نپندارد را طلبنیکی کند، خود هرچه بدهکار شمرده، 
ها را از خود داند و گمان برد که خود، کاری انجام داده است، به  نعمت

شمارد و  خاطر همین گمان نادرست است که گناهان خود را ناچیز می
ها، خود نعمت  اندیشد که مخفی و پوشیده ماندن آن گاه نمی هیچ

 کیفر نداده است دیگری است که خدا عطایش نموده است و اگر او را
کند که این نیز  و برای توبه و بازگشت بدو مهلت داده است، گمان نمی

  .هایی که بدو داده شده است نعمت دیگری است عالوه بر همه نعمت
هایشان را  ها و زشتی هایشان را بزرگ شمارند و بدی ـ چون نیکی2

ن، منزل ین آتر کمدانند که  ناچیز، خود را دارای حق بزرگی بر خدا می
ها و دعاهایشان نیز شکل  رو خواسته گزیدن در بهشت است، از این

شان روا نشود، یا که دعایشان اجابت  اگر خواسته. صاحبِ حق دارد
اگر باری دعا کردند و نتیجه . نگردد، ناراحت و عصبانی گردند

از هرچه هاست که  گویی حق آن. کارانه ترک دعا کنند نگرفتند، طلب
  .، عطایشان کندخدا خواستند

خدایی که . خواهند خدا را برای اجابت فرمایشات خود می
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هایشان را رفع نکند، آسایش برایشان فراهم نسازد، غرایزشان  گرفتاری
. ها نباشد، خدا نیست مین نکند، هر لحظه گوش به فرمان آنأرا ت

ها  ها، نه آن ها باشد و سر به فرمان آن خواهند که تسلیم آن خدایی می
  .ر به فرمان اوس

های خود را بسیار دانند و گناهان خود را اندک، خود را  چون نیکی
 به گمان خود، گناهی ندارند و .دانند نیاز می از طلب آمرزش از خدا بی
کنند و  کاران مقایسه می  خود را با گنه غالباً؛یا اگر دارند، اهمیتی ندارد

 در توبه و بازگشت به خدا رو پندارند، از این ها برتر می خود را از آن
پس عالوه بر گناهانی که به صورت ترک واجب یا . کنند کوتاهی می

اند باید از این گمان و پندار غلط که طاعت  انجام حرام، مرتکب شده
کار بودن از خدا و نیز غفلت از  دانند و نیز از طلب خویش را بسیار می

یند و از او طلب توبه و سبک شمردن بازگشت به خدا نیز توبه نما
  .آمرزش نمایند

 عترافُاالِسرۀ و الحَماءِنوب بِه من الذّ باطنَلَغسِن یَأ، فَ العامّا توبۀُمّأف
مره  من عِیَقِ علی ما بَضی و الخوفُم علی ما مَدَ النَّاعتقادُ ه دائماً وتِنایَجِبِ
 علی سفِالَو اکاء  البُدیمَل و یُسَه ذلک علی الکَلَحمِیَه فَ ذنوبَرَصغِستَالیَ و

لی اهللا إ غیثَستَیَو هوات ن الشّه مِ نفسَحبسَ اهللا تعالی و یِن طاعۀِه مِمافاتَ
 روضَ و یَلفَلی ما سَإ ودِن العَ مِهُمَعصِه و یَتِوبَفاء تَه علی وَیحفظَتعالی لِ

 درُرایض و یَت من الفَوایِ عن الفَیَقضِبادۀ و یَهد و العِه فی میدان الجُنفسَ
 دائماً فی کّرَفَتَه و یَ نهارَئَظمَه و یَ لیلَرَسهَوء و یَ السناءَرَ قُزلَعتَلم و یَظاالمَ
 عند تَثبُرّائه و یَه و ضَرّائِستعانۀ فی سَ باهللا سائالً منه االِستعینَه و یَتِبَعاقِ
 من هارۀًنّ فی ذلک طَإابین، فوّ التَرجۀِ عن دَطَسقُیالیَالء کَحن و البَالمَ
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  اهللاُنَّعلمَیَلَفَ:  اهللا تعالیه، قالَ فی درجاتِۀًفعَرَ ه و فی علمِ زیادۀًه ونوبِذُ
  2ـ1.نّ الکاذبینعلمَیَقوا و لَدَذین صَالّ

 حقیقت توبه عوام این است که باطن خود را که از معاصی آلوده و
با اشک حسرت و ندامت بشوید و پیوسته به تقصیر و  کدر شده است،

و در همه حال و از صمیم دل بر اعمال جنایت خود اعتراف کند 
ناشایست و غفلت گذشتۀ خود اظهار پشیمانی کند و پیوسته نسبت به 

مضطرب باشد و هرگز معصیت و خالف را  آیندۀ خود ترسناک و
اعتنایی و کسل بودن او نگردد و  کوچک نشمارد تا موجب جرأت و بی

دست رفته است، چه از طاعات و عبادات او از  گریه و تأسف را بر آن
های شیطانی  ادامه دهد و نفس خود را از تمایالت نفسانی و خواهش

باز دارد و از پروردگار متعال پناه طلبد تا او را در مقام توبه پایدار و 
ثابت کرده و از برگشت به روش گذشته و اعمال ناشایست گذشته 

  و الزم است خود را در میدان کوشش و انجام وظایف؛حفظ نماید
چه از عبادات و طاعات واجب از  بندگی تمرین و ممارست بدهد و آن

از دیگران به ظلم و تجاوز به هرچه جا آورد و  هاو فوت شده است، ب
ها بازگرداند و باید از همراهان ناشایست  نآدست آورده است، به 

داری و امساک  گیری نماید و شب را به بیداری و روز را به روزه کناره
ها و عاقبت  دن و خوردن به سر برد و پیوسته در انجام کاراز آشامی

جریان زندگی خود اندیشه و تفکر نماید و از خداوند متعال یاری طلبد 
که او را در حاالت خوشی و گشادگی و در موارد گرفتاری و ناراحتی 
توفیق استقامت عطا فرماید و هنگام ابتالء و شدّت و فشار زندگی، 

                                                           
  3 عنکبوت، ـ1
  132، 12؛ مستدرک الوسائل، 352- 351 مصباح الشریعۀ، همان، صـ2
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تزلزل و مردّد نگردد تا از درجه توّابین و از مقام ثابت قدم شده و م
های ناگوار و ابتالئات و  آمد ه باشد که پیشتوبه سقوط نکند و متوجّ

 ها و گناهان بوده های زندگی، سبب طهارت و بخشودگی خطا گرفتگی
  .سبب مزید در اعمال و باال رفتن درجه و مرتبۀ روحانی خواهد بود و

شوند؟ و  کنند که آنان رها می آیا تصور می: دفرمای خداوند متعال می
تنها اظهار و گفتار برای آنان کافی است؟ و آزمایش و امتحان 

اند در معرض آزمایش و  شوند؟ و ما آنان را که پیش از آنان بوده نمی
 گویند و  که راست امتحان گذاشتیم، پس البته پروردگار متعال به آنان

  .ستگاه اآگویند،  که دروغ  آنان
چه که در حدیثِ شریفِ یاد شده، برای توبه عوام آمده است،  آن

  : بدین قرار است
های درون خود را  سف و پشیمانی از گذشته، آلودگیأـ با تأ

  .شستشو دهد
ـ پیوسته به گناهان خود که هر کدام جنایتی بزرگ است، اعتراف  ب
  .نماید
د و از ـ نسبت به باقیماندۀ عمرش، در وحشت و هراس باش ج

  .چه که ممکن است انجام دهد بترسد آن
گاه گناهانش را کوچک نشمارد که از سویی سبب تکرار آن  دـ هیچ

  .شود و از دیگر سو، برای جبران آن تنبلی خواهد ورزید می
  .ـ بسیار بر حال خویش گریه کند ه

  .چه که بدان مایل است، باز دارد وـ نفس خویش را از آن
اش یاری   از خدا بخواهد او را بر وفای به توبهزـ بسیار دعا کند و

نماید و از شکستن توبه باز دارد؛ در سختی و راحتی رهایش نسازد؛ 
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  .ها پایدارش سازد در گرفتاری
  .کوشی وادار سازد ـ خود را به عبادت و سخت ح
  .جا آورد و جبران نماید ـ عباداتی را که ترک کرده است، به ط
  .ها بازگرداند یگران را به آنـ حقوق پایمال شدۀ د ی
  .ـ از دوستان بد دوری گزیند ک
  .داری کند ـ شب زنده ل
  .کندتحمّل ـ روزها را به سختی گذراند و تشنگی را  م
  . پایان کارش پیوسته بیندیشده ـ دربار ث

اش گسترش  شود، آگاهی اگر چنین نمود، گناهانش شسته می
ز گمان مبرید که کاری چنین هرگ. گردد یابد و کماالتش افزون می می

به گمانم، . فرسا، برای این مقصود بسیار است آور و طاقت زحمت
مقصود در منزل اول این . بریم ایم که چنین گمان می را نشناخته مقصود

 ؛»ابین التوّحب اهللا یُنّإ«: خودش فرمود. است که محبوبِ خدا گردی
هم نه یک بار که  آن مقام و منزلتی، به جان دادن، رسیدن به چنین
  .ارزد هزاران بار می

   
  طانتوبۀ متوسّ

منظور از متوسطان، کسانی هستند که از حجاب جهل و غفلتِ 
 ولی به مشاهدۀ جمال، بیرون از سراپردۀ ،اند صریح و آشکار رسته

که نه در منزلِ آغازِ سلوکند و نه در منزلِ پایان؛   آنان.اند جالل، نرسیده
کم حتمی و قطعی خدا دارند؛ محکومان قضای ازلی که نظر به ح آنان
اینان به خاطر نظر به قضا و حکم ازلی او، افعال خود را حتمی و . او

ها سر زند، آن را  از آنیا لغزشی پس اگر گناهی . یابند ناپذیر می برگشت
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ناچار  هبباز زد، پس  به قضای خدا دانند و چون از قضای الهی نتوان سر
  .تسلیمند
آنان در این مرحله این است که گناهان حتمی و گریزناپذیر گناه 

را در برابر رحمت ) همه گناهان که در قضای الهی، حتمی گشته است(
توجه داشته باشیم . انگارند جانبه او کوچک می گسترده و بخشش همه

که این کوچک انگاشتن گناه برای متوسطان، غیر از کوچک انگاشتن 
اینان که . آید  که از گناهان بزرگ به حساب میتدیان استبگناه برای م

ن و رود، معیّ ها می بینند که هرچه بر آن خود را در دام قضای الهی می
حتمی است، گویی دل خویش خوش دارند و رفتار خود را از عیب و 

جا   و از آن»کرد آن آشنا کردهرچه که « ،نمایند نقص و زشتی تبرئه می
 است و حمایت و تبرئۀ نفس، گناهی است که این خود، جرأت بر گناه

  .که باید از آن توبه نمود
رسند که هر کاری  کسانی که به چنین جایگاهی میتر  بیشاند  گفته

دانند، کسانی هستند که در  دهند و آن را از جانب خدا می انجام می
 اما توبه خواص بیرون از 1.سپارند وادی سلوک بدون راهنما راه می

رو با همۀ اشتیاق به آن، چشم فرو   از این،وشته استگنجایش این ن
  . بندیم می

پیش از توبه . ای کوتاه و گپی دوستانه دربارۀ توبه این بود اشاره
و شما (ایم، این نکته را اضافه کنم  چه بر زبان یا قلم رانده کردن از آن

که گناه عارض بر ذات انسان است و به هیچ روی، ) هم نشنیده گیرید
گیرد و گر بگیرد، عین ذات او  ت او را فرا نمیو حقیقت و هویّذات 
  . او دیگر انسان نیست،شود و اگر شد نمی

                                                           
  50شرح منازل السایرین، ص  عزّالدین کاشانی،ـ1
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 اگرچه به ،بخشد شاید به همین خاطر است که خدا گناه آدمی را می
چه الزم است بر  آن. ها بل آسمان و زمین باشد ها و بیابان قدر کوه

تی در  بر زبان و همّحسب ظاهر، آهی، افسوسی، پشیمانی و عذری
  .عمل است

. که همه گناهان بیامرزد ت اول بیامرزید، دلیل است بر اینچون زلّ«
اگر ظلمت طینت باید، که . چون ما را عذر هزار چندان است که آدم را

 1»ونسنُأ مَمَحَ«هست و اگر ضعف خاکی باید، که هست و اگر لوث 
ه هست و اگر روزگار به های شوریده باید، ک باید، که هست و اگر لقمه

این  ت، بیآدم را در نخستین زلّ. ظلم و فساد تیره گشته باید، که هست
 که آمرزید، ما را با این کدورات، چرا نیامرزد؟ حقاً همه معانی می

  2».آمرزد
آمرزش گناه، نشان عارض بودن آن است و عارضی بودن گناه، دلیل 

 آمرزش  قابلاو بود،تیات و از ذااگر گناه عین هویت . آمرزش آن است
  .نبود

جای آورد، ولی طاعت  ابلیس طاعت بسیار به. به ابلیس لعین بنگرید
گونه که گناه آدم عارضی بود، طاعت  همان. ابلیس مانند گناه آدم است

.  ولی همه عارضی بود،ابلیس بسیار طاعت کرد. ابلیس نیز عارضی بود
 ،ع و تکبّر دارد و تکبّرچون از آتش آفریده شده بود و آتش صفت ترفّ

سرمایۀ عصیان است، ولی آدم از خاک آفریده شده است و صفت 
نهار که سرمایۀ ز .خاک، فروتنی و خضوع است و آن دو سرمایۀ طاعت

  .خود را کم بینگاریم
                                                           

  26حجر،  ـ1
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این است که یکی را با یک گناه تا ابد از رحمت خویش محروم 
 او .سازد حرمش دور میخواند و با سنگ از  سازد و او را لعین می می

نامد تا همه بندگان و دوستانِ یار  زندش و رجیمش می خود با سنگ می
فرازی غیر از این  جزای تکبّر و گردن. سار کنند مجسمۀ وی را سنگ

  .نیست
کند چون از   توبه نمی.ای نیز نیست او را توبه شاید به همین خاطر

رش بود و مورد کرده خود پشیمان نیست، چون همان کرد که سزاوا
که خضوع و  ولی آن. اگر غیر از این کرده بود، جای تعجب بود. انتظار

اش پذیرفته  تواضع را در ذات خود یافت، هم توبه دارد و هم توبه
  .است

  ف یک توبه برخیزد ز راهاز تَ دان که صد عالم گناه تو یقین می
؛ بندگان منندترین  خود فرمود که به چاه افتادگانِ رها شده، محبوب

  1.وّابوننون التَتِّفَلی اهللا تعالی المُإباد  العِبحَأ
واک نوبی سِذُ لِدُجِأتک ما زَّعِوَتی، فَنیَؤلی و مُتی و یا سُغیَلی و بُیا أمَ
 وتُنَلیک و عَإ نابۀِ باالِعتُضَک جابراً و قد خَسری غیرَکَری لِأغافراً وال

نی عن دتَدَن رَإ و لوذُأن مَبِک فَن بابِمِنی دتَرَن طَإیک، فدَ لَۀِستکانَباالِ
وء  من سُهفاهُلَ ضاحی و وافتِاتی و جلَن خَ مِسفاهُ أوا، فَعوذُأن مَبِنابک فَجَ
لی ل عَرسِأتک و حمَ رَمامَنوبی غَ علی ذُلْلِّظَلهی إ … راحیلی و اجتِمَعَ
لهی إ … الهولی مَإالّ إ بقُإل ا العبدُعُرجِل یَلهی هَإ.  رأفتکحابَیوبی سَعُ
ن إلهی إ … مینادِن النّک مِزّتِنّی وعِإ، ف توبۀًنبِمُ علی الذّدَ النَّن کانَإ
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   1. من عندک العفوُنِحسُلیَبدک فَ من عَنبُ الذّحَبُ قَکانَ
ای آرزوی من، ای مقصود من، ای مطلوب من، ای امید من، به 

ای  هکنم که برای گناهانم، غیرِ تو، آمرزند عزت تو سوگند یاد می
  .بینم زنی جز تو نمی یابم و برای شکستگی خود، بند نمی

ام و با زاری نزد تو،  به یقین، با بازگشت به تو، سر فرود آورده
  .ام فروتنی نموده

اگر مرا از درگاه خویش برانی، به که روی آورم؛ اگر از آستان خود 
بدکاری وای بر شرم و رسوایی من، داد از . دورم سازی، به که پناه آورم

  .و گناه من
 ابر رحمتت را بر گناهانم سایه افکن و باران مهربانیت را بر !خدایا

  .های من فرود آر زشتی
  . آیا بندۀ گریزپا، جز سوی موالی خودش بازگردد!خدایا
کنم   اگر پشیمانی بر گناه، توبه است، به عزتت سوگند یاد می!خدایا

  .که من پشیمانم
ۀ تو زشت است، ولی بخشش از تو  اگرچه گناه از بند!خدایا
  . زیباست
ای  های ما را در راه خودت استوار گردان، ما را به توبه  قدم!بارالها

هایمان را از غیر خود پاک  که مورد رضایت توست، موفق بدار، دل
آمین یا رب . گردان، شایستگی جام وصل تو را به ما عطا بفرما

  .العالمین
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 بیدار ون چ،حال ما باید اینک حال طالبی باشد که گمشده دارد
در غیر این صورت دوباره باید از اول شروع . ایم  و توبه کردهگشته
. ایم چون کسی باشیم که عزیزترین دوستمان را گم کرده  باید هم.کنیم
 با یافتن اندک ، ثانیاً؛نبال یافتن نشانی از او باشیم پیوسته به د،اوالً

 به بازی و بیهوده اشتغال ،خبری و نشانی از او، فرصت از دست ندهیم
  .نورزیم

  
  تمثیلی ذوقی

ه باشیم که چون زندانی محکوم به حبس با اعمال شاقّ باید هماینک 
آزادی  ناگهان خبر  ولی،هیچ امیدی به آزادی و رهایی از زندان نداریم

توانیم از زندان و  اند و می حال که در زندان را بر ما گشوده. رسد ما می
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انس و عادت ه نجات پیدا کنیم، نکند چنان به زندان خود اعمال شاقّ
 باز هم در ،نانی یا نوشیدن جرعه آبیکه به خاطر خوردن لقمه ایم  یافته

  .قضاوت کنخود زندان بمانیم؟ تو 
 ،اینک ظهر استبگوید   و اوادند که آزادیبه چنین کسی خبر داگر 

آش . گاه زندان را ترک کنیم  آن، غذا بخوریم،وقت خوردن غذاست
زندان را آوردند و خورد و بسیار هم خورد، معده سنگین شد و مغز 

  .ها فرو افتاد خسته و پلک
غذا که خوردی، چرا از زندان رها نشوی؟ گفت اینک : بدو گفتند

گاه از زندان   آن، اندکی بخوابیم و بیاساییم،ستچسب ا وقت چرتی دل
  .بیدار شد. لختی بیاسود و به گفته خودش چرتی زد. چ کنیمولعنتی ک

. به غایت نیک استچای اینک استکانی  حاال چه؟ گفت :بدو گفتند
 چه در زندان ،چسبد چای می: خواهی؟ گفت  مگر آزادی نمی:گفتند
یم و رخصت طلبیم و از این ویرانه چای بیاشام.  چه در بیرون آن،باشد

  !چای نوشید. رهایی یابیم
ای داد، : حاال چه؟ به ساعت دیواری نگاه کرد و گفت :بدو گفتند

دیگر حتماً ! ها را ببینیم مدرسه موش! برنامه بزرگساالن شروع شد
تنها اگر  ! رفتیم،این زندان لعنتی ما را کالفه کرده است. خواهیم رفت

دید و دید و . ای درنگ روا نباشد  دیگر لحظه،را ببینیمبرنامه خودمان 
 نخواهی روی؟ از پنجره به بیرون :بدو گفتند. ها تمام شد برنامه. دید

افتاد، ...  سگ غذایتاریک بود و شب به یاد . نگاهی کرد، چیزی ندید
های انتهای چشمش، جمع  لبخندی از رضایت بر لبانش نشست، چین

یک بار دیگر همه سر . ها، وقت شام است هی بچه. شد و تا خورد
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خواهیم جشن کوچکی برپا کنیم، جشن   می،شویم سفره جمع می
  .نددشام را خور! خداحافظی و ترک زندان
. کنی گوید چرا از زندان خود را خالص نمی دیگر کسی به او نمی

میل   ولی بی،دیگر کسی نیست که هر لحظه رهایی را به یادش آورد
 تا کی در زندان :زند در درونش کسی به او نهیب می. نیست که برود
. شام را که خوردم، رفتم: گوید او هم آرام به خود می. خواهی ماند
  .لعنت بر این زندان؛ لعنت بر این شیطان. حتماً حتماً

ها  بچه:  به ساعت نگاه کرد، از جا پرید و هورا کشید،شام خورد
وشش رسید، تو را چه به صدایی به گ. شوهر شروع شدر سریال ماد

او دمغ بود، . یدندهمه خند! شوهر داری؟ شوهر؟ مگر مادر مادر
چرا تو ذوق ما .  ما تنها همین امشب میهمان شماییم:اعتراض کرد

  زنین؟ می
 آدم و ،جنگ میان هابیل و قابیل. ای است جربزه بگذریم، سریال با

 گاهی ،ی شیرین دید و خوابید، خوابید و گاهی به رؤیاها!ابلیس است
کشی کرد، خورد و   بیدار شد و کنده… های وحشتناک در کابوس

  .چرت زد و فیلم تماشا کرد
گونه گذشته است،  ها همین سال. این زندانی ما هنوز در زندان است

کندن را تجربه   تا جان.بسته است زندان دل او به ،کند امروز و فردا می
خوانی، او هنوز   این سیاهه را میاینک که تو. نکند، دل بریدن را هرگز

  . در زندان است
این زندانی از زندان خسته شده است؟ هوای . تو قضاوت کن

احساس زندانی بودن . بگویی درست استهرچه آزادی در سر دارد؟ 
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ایم و بدان  ایم، رشد کرده د شدهایم، گویی در زندان متولّ را از دست داده
ز زندان، یافتن دوست گمشده، امروز و اگر برای رهایی ا. ایم خو گرفته
 باید از   اگر چنین است،؛ایم  معلوم است که بیدار نشده،کنیم فردا می

گردیم که  ای می  به دنبال روزنه،ولی اگر چنین نیست. اول شروع کنیم
  .از زندان رها شویم، اینک نه روزنه که در زندان را نشانت دهم

رویم و آزاد  ز زندان بیرون نمیآوری کنم که ا پیش از آن باید یاد
 باید از . این هم نوعی آزادی است.کنیم  می»فرار«  بلکه،شویم نمی

ین حرکت اضافی، تر کم. همه چشم عبور کنیم و به دام نیفتیم مقابل این
ین لغزشی، ما را به جای نخست باز خواهد تر کمیی، این صدتر کم

  .گرداند
 ؛دمآ  و هیچ مشکلی پدید نمیکردیم اگر در زندان داد و فریاد می

 اینک ،صدای قاشق و چنگال، فوتبال و بسکتبال، هیچ زیانی نداشت
به گوشه لباسمان ین صدایی، به اندازه گیر کردن تر کم ؛چنین نیست
یعنی از این به بعد . ای به دنبال دارد  پیامدهای کشنده،سیم خاردار

و تشنگی را باید گرسنگی . ت شرط موفقیت استاحتیاط، مراقبت و دقّ
اینک زندانی . خوابی را باید به جان خرید  خستگی و بی ؛کردتحمّل 

هم  در مقابل و  همنیستیم، فراری هستیم و صدها مهاجم و جستجوگر
  .تعقیبمان هستنددر 

 افتادن از دیوار بلند زندان، گرفتار شدن در .همه مشکل این نیست
 ینتر کمایم،  چه کشیده  از آنباز گشتن به کند و زنجیر و بدتر … دام و

آغازش . کاه  این آزادی هم آسان است و هم سخت و جان.آن است
  .ها  ولی افتاد مشکل،آسان است
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 مّنوباً ثُنیا ذُ الدّشوَ حَلَمَن عبادی عَبداً مِو أنّ عَلَ: لی داودإی اهللا وحَأ
لیها، إ عودَه أن الیَقلبِن  مِمتُلِعَ فَ واحدۀًرّۀًنی مَرَغفَ و استَ شاۀٍۀَلبَ حَمَدَنَ
  1.لی االرضإطر من السماء  القَبوطِن هُ مِعُلقیها عنه أسرَأ

یقین قصد  های بیدار شود و از گذشته خود پشیمان باشد و ب اگر بنده
رهایی از زندان را داشته باشد، همچون قطرۀ بارانی که از آسمان، تند و 

  . یابد  میافتد، از این زندان نجات آسان به زمین فرو می
ها پشیمان شده  اگر از خواب بیدار شده باشیم و در درون از آلودگی

 یعنی توبه کرده باشیم، ،شین خود مایل باشمیباشیم و به طهارت پ
گونه که یادآور شدم، پشیمانی کلید ورود در مجلس انس با  همان

کار است؛ آغاز  الهی به بندۀ گنهمحبّت ز احضرت دوست است؛ آغ
  .های گذشته است  از آلودگیپوشی چشم

اند  الهی راه دادهمحبّت کار را در مجلس انس و  همین اندازه که توبه
 اهللالی إ اهللا  عبادِبحَأ«: اند نیز فرموده و » اهللا حبیبُالتائبُ« :اند و گفته

که از کرده پیشین خود پشیمان باشد، به هوا و   آن2؛»تّقی التائبالمُ
دشمن دشمن، این که گفته باشد، به حکم س نه نفهوس و شیطان و 

 یعنی ،ق غیرتندساز تحقّ ست، مخالفت با دشمنان خدا که زمینهادوست 
 ؛شیطان که دشمن خدایند، دوستی با خداست دشمنی با هوا و نفس و

همین قدر که از . روگرداندن از دشمنان خدا، رو کردن به خداست
پس . آییم به حساب می از دوستان او ،ایم صف دشمنان او خارج شده

                                                           
  366، 11ـ مستدرک الوسائل، 1
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خدا نیز نگاه دوستانه به ما . ایم اینک در حلقه دوستان خدا وارد شده
 ولی هیهات که به این ،گرمی بزرگی است دل دارد و این افتخاری و
  ! دوستی مغرور گردیم

 کریم پیاپی پیام و گاه که در جمع دوستان الهی نبودیم، ربّ آن
 من !کار من یامی که ای بنده گنه، هر لحظه پدپیامبر برایمان فرستا

شوید، عهد شکستن و بدقولی تا  منتظرم، چرا در سر قرار حاضر نمی
ایم،  به کی؟ نامردی و ناجوانمردی تا کجا؟ ولی اینک که باز گشته

عشق و .  نه گمان بریم که همیشه ناز ما را خریدارند،چنین نیست
  .کشی رسم دیرینۀ آن عاشق

  تا در غم عاشقی نمانید  عاشق مشوید اگر توانید
  باید که همین قدر بدانید  این عشق به اختیار نبود
   فشانیدنهرچند ز دیده خو  معشوقه رضای کس نجوید

 دوستان دیده ع ولی در جم،ایم ما هنوز عاشق نگشتهاگرچه 
که همان تسویه حساب و روگردانی از محبّت  پس حداقل ،شویم می

محبّت ایم، پس باید حداقل پیامدهای  ست آورده را به د،دشمنان است
  .کنیمتحمّل را انتظار کشیم و 

  ز من یار گریزان و جهان استهرچند 
  ست اهم چشم و چراغ من و هم جان و جهان

  نهفته است به پرده در، هموارهرچند 
  رخش در همه آفاق عیانست نور دو

   من آراموین نیست عجب گر نکند نزدِ
  ست از صیاد رمانکĤهو به همه حال 
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جانب آتشی از  هر لحظهباید  ،برای تبدیل آن به عشقی آتشین
توبیخ و تنبیه به خاطر هر . ه باشیمدوست بر سر و تن خود داشت

ها کیفر دارد، چون  ها و بازی ها، سرگرمی  اینک غفلت. کوتاهی یا غفلتی
  : شان سازد که بگوید چنان.ایم دوستی را آغاز کرده

 دریا اثری ز چشم گریان من است  ز دل بریان من استدوزخ شرری ا
 هُلتَدخَ أدک ویَ بِ آدمَ خلقتَ!لهیإ: عرض کرد حضرت موسی 

نه؟  مِ واحدۀٍۀٍلّزِنها بِه مِجتَخرَأ مّحسان، ثُن اال مِلتَعَعه ما فَ مَلتَعَ و فَۀَالجنّ
ن  مِملُحتَ؟ الیَیدٌ شدبیبِلحَفاء لِ أن الجَمتَأما علِ! یا موسی:  تعالیقالَفَ
 ، آدم را با دستان خویش آفریدی!خدایا 1؛عداءن االَ مِلُمِحتَیَما اء حبّاالَ

وی را در بهشت خود جای دادی، تاج کرامت بر سرش نهادی، همه 
عالم را به وی آزمودی، مالئکه و شیاطین را تسلیم او ساختی و به 

و ممکن بود، برای تکریم و بزرگداشت اهرچه خدمت او درآوردی، 
برایش فراهم ساختی، چرا با یک لغزش او را از آن شکوه به چنین 

، در حضور عالمیان ی رسوای خاص و عامش کرد،خواری درکشاندی
 در چشم ،بنده صفت در حضور او برپا ایستاده بودند، سرزنش کردی

همگان کوچکش نمودی، از بهشت بیرونش کردی، دشمنانش را شاد 
  !فر و مجازات برای یک لغزش؟ این همه کی،کردی

 غفلت، ،کاری مگر ندانی که ستم! ای موسی: خدا در پاسخ فرمود
ما .  و بازی برای دوست کیفری سخت دارد کوتاهی، سرگرمی

  . چون دوستانمان هستند،دوستانمان را به خویش وا نخواهیم گذارد

                                                           
 78، ص2 بحر المعارف، جـ1
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  تا در دل تو رنج و بالیی برسد
   ره دین بنده به جایی برسدراند
  ین رنج و بالی بنده تشریف خداستا

  تشریف خدا به هر گدایی برسد
  

چه را از   آن وگیریم پذیریم یا ندیده می چه را از غیر می آن
اگر از آنان . کنیم نمیتحمّل  از دوستان ،کنیم میتحمّل دشمنانمان 

کرده بودیم، پس چه تفاوت با دشمنانمان دارند؟ دوستانمان را تحمّل 
 بنده نیز باید . چون دوستشان داریم،ر خویش ادب کنیمبا تازیانه قه

که ای  گونه به ،آمادۀ این قهر باشد و آتش دل خویش را خاموش نسازد
  .حتی اگر خدا آن را از او بگرداند، بدان روآورد

  من چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز
  من ور بگویم دل بگردان، رو بگرداند ز

  اید همچو گلنم روی رنگین را به هر کس می
  من ور بگویم باز پوشان باز پوشاند ز

  چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین
  1من خواهی مگر تا جوی خون راند ز گفت می

  

باید از کیفرهای الهی که   توبه کرده که اینک دوست است،بنده البته 
هر بدبختی و .  خوش باشد و راضی،برای تحکیم دوستی اوست

بینی بود، از جهل به   از غرور و خود بزرگ،ایم بیچارگی که کشیده
ایم و از گذشته پشیمانیم، باید  بود، پس حال که بیدار شدهخود ناتوانی 

                                                           
  400دیوان حافظ،  ـ1
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از احتمال بازگشت به جهل و غرور گذشته هراسان باشیم و پیوسته از 
  :او بخواهیم

  وز خویشتنم به خلق مهجور مکن  یا رب تو مرا به هیچ مغرور مکن
  درویشی را از دل من دور مکن  رباطی و دهی ویرانهم چونگر بُد

  
  تفکّر و خردپیشگی

  دبٍأ وال تینٍ مَ ذاعقلٍکُوالیَ  هُنُزیّ یُرء علمٌن للمَُکیَ ذا لمإ
   و ذاحسبٍ کثیرٍولو کان ذامالٍ  ربعأوائمَ ذوقَالّإفما هو 

 ،مقام ی مال واگر آدمی را علم و عقل نباشد، چهارپایی است دارا
.  نه ثروت و شهرت،زیرا انسان بودن به اندیشه و علم و ادب است

  :توان گفت می
  گر علم نباشد که وِ را زیبا سازد
  هم عقل نباشد که از او دیبا سازد

  خواهی هم فهم و ادب و وقار و دیگر
  تا چشم درون وی همی بینا سازد

  با مال و حسباگرچه انسان نبود 
  لجن، دو برج مینا سازداک و گل و از خ

  

 در  و نقش آننخست در اهمیت و جایگاه اندیشه و خردورزی
گاه   آن،کنم  برخی از نکات را یادآوری می،به معرفتیابی  دستمسیر 

خواهم  تیورزی و خردگرایی اشار های تقویت و تحکیم اندیشه راهبه 



 234نامان  کوی نیک

  . داشت
ا کار خردمند بکار دیشه همین بس است که نیت عقل و ادر اهمّ

 ولی از ارزش ،ها برابر باشند  اگرچه از نظر قالب و بازتاب،خرد بی
ظاهر دارای   بلکه اگر کار شخص نابخرد، به،یکسانی برخوردار نیستند

پیامدهای بیشتری از کار خردپیشه باشد، باز هم ارزش کار اندیشمند با 
ل  تنها به این جهت که کار یاد شده از فاعل صاحب عق؛تر است ارزش

  . و اندیشه صادر شده است
  من از آن حلوای احمق در تبم   حلوا نهد اندر لبمراحمق ا
تنها  حلوا شیرین است و موافق طبع، ولی حلوای احمق نهاگرچه 

 ،خاطر حلوا بودن  نه به، بلکه سبب رنج و نفرت است،خوشایند نیست
یرینی حلوا  ببین ش.بلکه به خاطر انتساب و ارتباط آن با شخص نابخرد

  شود؟ به خاطر ارتباط با نابخرد چه می
  

  تفکر چیست؟
 نظر نیز به همین 1؛ سیر باطن است از مبادی به مقاصد،تفکر
ها شناختن؛ نادیده را به وسیله  ناشناخته را به کمک شناخته. معناست

پس مبدیی باید وجود داشته باشد و مقصدی و . ها دیدن و یافتن دیده
ید میان مبدأ و مقصد تناسب و پیوند باشد تا بتوان از حرکتی و البته با

  .یکی به دیگری رسید
  یراه آن باشد که پیش آید شه  فکر آن باشد که پیش آید رهی
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 لهو و ،نما نباشد  فکری که واقع. فکر نیست،نما نباشد فکری که ره
 شاید که لقمه نانی فراهم آورد و ، سرگرمی و بازی است،لعب است

فکر که یک لحظه آن با هفتاد سال عبادت برابر است، نه . نهشاید 
ها اگرچه  این.  آنمنطق است نه فلسفه و نه ریاضیات و هندسه و مانند

 ولی از مراتب و منازل سیر و ،اند هر کدام به جای خود الزم و پسندیده
  .ندسلوک نیست

 بلکه ،فکری که راه رسیدن به مقصد را به انسان نشان دهد
 فکری است که با هفتاد سال عبادت برابر ،ترین راه را نشان دهد کوتاه

 نوعی نگاه ؛این فکر جنبه بینش و نگاه به هستی دارد. بلکه برتر است
 ولی نگاهی که آثار آن در زندگی فردی و جمعی از آثار ،به جهان است

های نابخرد، بسیار فزونی  های متعارف از انسان ویژه عبادت عبادت به
   :نقل کرده است )مااهللا علیه صلوات(از رسول خدا  امام باقر .دارد
ی  حتّ عاقالً المؤمنُکونُالیَ  والعقلِ  ن مِفضلُأ ئٍشاهللا عزّوجلّ بِ دعبَیُ لم

 رُستکثِ، یَ منه مأمونٌالشرُّ  و منه مأمولٌالخیرُ:  خصالٍ فیه عشرۀُمعَجتَیَ
  من طلبسأمُالیَ ن نفسه والخیر م  کثیرَلُّستقِ الخیر عن غیره و یَقلیلَ

 العزّ و  لیه منإ حبأ ه، الذلُّالحوائج قلبُ   لطلبِمُتبرَّالیَ مره و عُالعلم طولَ 
 الّإحداً أری العاشرۀ، الیَ  ونیا القوتُالدّ  ه منالغنا، نصیبُ  لیه منإ حبأ الفقرُ
 ی وتقَأمنه و   هو خیرٌرجلٌ: الن رجُنّما الناسُإف. یتقَ أ منّی وهو خیرٌ: قالَ
 له عَواضَتقی، تَأ منه و ن هو خیرٌأی مَذا رَإ ف؛دنیأ منه و ر هو شرٌّخَإلا
 و  هذا باطنٌسی خیرُ عَدنی، قالَأ منه و ذی هو شرٌّی الّقِذا لَإ به و قَلحِیُلِ
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 سادَ ه وجدُال مَ ذلک فقد عَذا فعلَإ، فیرٍخَ له بِمَختِیَ سی أن و عَه ظاهرٌشرُّ
   1.هل زمانهأ

 با هیچ چیز ،شود که با عقل و خرد، عبادت خدا انجام می چنان آن
شود و خردمند کسی است که ده ویژگی در او جمع  دیگری انجام نمی

رود و بدی و ناپسند  امور پسندیده و مطلوب از او انتظار می: شده باشد
خوبی اندک دیگران را بزرگ . کند  کسی را تهدید نمی اواز جانب

از آموختن دانش در تمام عمر .  بسیار خود را اندکشمارد و خوبی
تنگ   از رفع نیاز و خواسته نیازمندان دل.خود، خسته و آزرده نگردد

خردمند آن است که زندگی معمولی را بر ریاست و اقتدار . دشون
 ؛تر است داشتنی گری دوست د او از تواننزدهد؛ نادارای  ترجیح می

که  کند و دهم این او رفع نیاز میسهمش از دنیا چیزی است که از 
بدین خاطر . داند بیند، او را برتر از خود و پرهیزگارتر می را میهرکه 

  :اند که مردم دو دسته
ها عیان و   کماالت آنگارترند وزای که از او برتر و از او پرهی دسته

ها  هرگاه آن. آگاه استها   او به خوبی و پرهیزگاری آنآشکار است و
ای   دستهها بپیوندد و کند تا به آن  در مقابلشان فروتنی می،ندبی را می

است، فروتر  هرگاه کسی را ببیند که از او .دیگر که از او فروترند
بسا خوبی این شخص در باطن اوست و پوشیده است و   چه:گوید می
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به و  باشد و کار اخیربه بسا عاقبت او  اش آشکار است و چه بدی
اش  هایی داشت، بزرگی هرگاه کسی چنین ویژگی. پایان پذیردخوبی 

  . عصران خود خواهد بود افزون شود و مهتر هم
  

  شرح حدیث شریف
اره شادر شرح حدیث شریف، برخی از نکاتی را که پیش از این 

  : کنیم ، یادآوری و به برخی دیگر نیز اشاره میام کرده
گونه  ینرو ا  از این، نیستلذّتـ ارزش آدمی به مال و مقام و 1

ای   یعنی به اندازه،ها ابزاری است ارزش آن. چیزها ارزش ذاتی ندارد
 ،رساند ارزش دارد که انسان را در راه رسیدن به مقصود خود یاری می

گری ابزار  اگر توان. گری و تهیدستی، ذاتاً با هم تفاوت ندارد پس توان
ستی سبب رشد و کمال آدمی باشد، از تهیدستی برتری دارد و اگر تهید

ولی . گری برتر خواهد بود  از توان،رسیدن انسان به کماالت خود باشد
گری از  جا که تجربه نشان داده است که پیامدهای ناشایست توان از آن

به تعبیر دیگر، در میان ره یافتگان،  .استتر  بیشپیامدهای تهیدستی 
ه ممکن اگرچ. رو تهیدستی از آن برتر است  از این،گران اندکند توان

یافته و به مقصد رسیده  گران نیز افراد شایسته و ره است میان توان
ها به لحاظ ریاضی کسری را   به یقین تعداد آن کهوجود داشته باشد

پس تهیدستی در عمل نشان داده است که بر . دهد تشکیل نمی
  .گری ترجیح دارد توان
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ازمند به کمک نی  البته الزم به یادآوری نیست که منظور از تهیدستی،
پس خردمند . دیگران بودن نیست که آن فقر روسیاهی دو عالم است

اش چیزی باشد که ارزش ذاتی داشته باشد و عمر  آن است که سرمایه
 نه برای فراهم ساختن ابزار غیر ،بر کسب کماالت گذرانده باشد

ای الزم است که انسان در زندگی این  مال و ثروت به اندازه. ضروری
 خواه ،اش برای رسیدن به مقصد نهایی آن بدان نیازمند است جهانی

اش باشد و خواه در  ادهوبرای خوراک و پوشاک و مسکن خود و خان
بیش از آن .  متعارف جهت کمک به بستگان و آشنایان و تهیدستانحدّ

گاه از  مانند نجاری است که صدها و هزارها تیشه و ارّه دارد که هیچ
  .کند فاده نمیها است هیچ کدام آن

ویژه به بندگان خدا داشته  ـ اگر آدمی نگاهی درست به جهان و به2
ها  داند و اگر چنین باشد بدان باشد، آنان را فعل و فیض و عطای او می

از سعدی . ها تهی خواهد بود  و از کینه و نفرت به آنورزد میمحبّت 
  : ک سروده استیبشنویم که ن

  ن خرّم از اوستبه جهان خرّم از آنم که جها
  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

  

دیگران  عریان گفته است و حافظ وکه  هرطا دیگر به سخن بابا
 ،داردو مطابق با واقع  که بینش درست و صادق  کسیپس. پردازیم نمی

 از ،نگرد گونه می  به جهان این ـ که از خردمندی جز آن انتظار نیستـ
 بلکه حکم عاشقی را دارد که ،رود  بدی و شر نمیرو از او انتظار این

ان به معشوق گ در خدمت به معشوق خود و وابست،هرچه توان دارد
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  .شود آزرده نمی   خود خواهد کوشید و از این کوشش هیچ دل
جا که علم و پرهیزکاری و کوشش پیوسته در جهت  ـ از آن3

ویژه  ها به آنآسودگی بندگان خدا ارزش ذاتی دارد، خردمند از کسب 
اه گ او هیچ. شود  در طول زندگی خود خسته نمی،علم و معرفت

 بلکه پیوسته ،که مردود یا مشروط شود  نه این،شود التحصیل نمی فارغ
  .در رشد و شکوفایی است

 ـ پیش از این به تفصیل گفتیم که هرکه هرچه یافت از لطف خدا4
هر کسی نیز لطفی ، حتی هوش و توان  نه از هوش و توان خود،یافت

های   انسان در یافتهت تامّاعتقاد به سببیّ. است بدون استحقاق از او
آوری  خود، دیدگاهی قارونی است که زندگی و علم خود را علت جمع

ا زیاد است، به اراده و یاش از دن  اگر کسی بهره.دانست ثروت خود می
  .اش افزون شده است خواست آن قادر یگانه بهره

به همین . گونه است هم وافری از آخرت دارد نیز همین س کسیاگر
گران   توان،چرخد ها دست به دست می گونه که ثروت همان  خاطر،

توانند خود را  با خاک هم نمیکه شوند  بزرگ چنان ورشکست می
یابند که از   تهیدستان نیز چنان به مال و ثروت دست می؛بپوشانند

 .گونه است معنویت نیز همین در فهم و معرفت و .حساب خارج است
کند که صدای آن   چنان سقوط می،بسا کسی که به آسمان رسیده است

 از نیزکه کسانی گونه  همان ؛ مانند ابلیس لعین،گیرد همه عالم را فرا می
  .گردند و مایۀ شگفتی خلق میرسند  ل سافلین به آسمان میفاس

  بسا پیر مناجاتی که بر مرکب فرو ماند
  اباتی که زین بر شیر نر بنددبسا رند خر
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 هر آن .ممکن استای  حادثه رخداد هرایم،  تا به مقصد نرسیده
ممکن است چنان بلغزیم که کوس رسوایی آن گوش خلق اول و آخر 

که نه شایسته تف و لعن سفلگان هر کوی و برزنی   چنان،را بیازارد
سویمان  و دریغ از آن که سنگی هم نباشیمآن  بلکه شایسته ،باشیم

  .بیندازند؛ رجیم
  تآن مرد که دی گفت همه نکته و طاما

  امروز گرو کرد مرقّع به خرابات
  ع به خرابات گرو کرداکنون که مرقّ

  آن به که فراموش کند نکته و طامات
  

که هر لحظه ممکن است چنان بر بام آسمان قدم نهیم که  چنان
نه بر خردمند  ،حال که چنین است. ملکوتیان انگشت به دهان گیرند

که شریعت بدان دستور داده باشد  مگر آن ، خشم آوردانهای دیگر بدی
های خود  طور که خوبی  همان،های دیگران را اندک شمارد و نه خوبی

داند و   خود را صاحب و مالک آن نمی،را نیز تابلو نخواهد کرد که اوالً
تا او . ست که اینک هثانیاً، معلوم نیست که وضع به همین روال باشد

  .چه خواهد

  وشگ ۀوار حلق ساخته بنده   از هوششاءُاهللا ما یَ فعلُیَ
 ولی موجود ممکن خالی از ،ـ اگرچه کماالت افراد متفاوت است5

یا کماالتی دارد، نقص و   هر کسی در عین حال که کمال.نقص نیست
ست  مگر نه این ا.اندازه باشد کماالتش بیاگرچه  ،هایی نیز دارد ضعف

 موجود هرچه ضعیف و ناقص باشد، کمال و که فقیر است؟ همچنین
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 برخی ؛هاست تفاوت در ظهور و بطون کماالت و نقص. تی هم داردقوّ
 پنهان است و برخی بر ، اگرچه اندک باشد،کمالشان آشکار و ضعفشان

   … عکس
  ترسم به خرابات درون نگذارند  گر پرده ز روی کار ما بردارند

یگری نیز در حدیث شریف هست که برای پرهیز از نکات د
  .کنم تنها به نام اشاره می. گذرم طوالنی شدن بحث از آن می

 بلکه ،توقّفر مایه ـ فروتنی مایه رشد و کمال است و غرور و تکب6ّ
  .سقوط
 پس بر حال کنونی ،ـ عاقبت همه، عاقبت معلوم خواهد شد7

  .مغرور نباید شد
توضیح بیش از این . ردورزی استـ سروری و مهتری در خ8

کوتاه به احادیث شریف دیگر باز هرچند ممکن است ما را از نگاه 
  . دارد

  
  عقل چیست؟
ن مَجزاء، فَأ  ثالثۀَ العقلَاهللاُ  مَسّقَ: فرمودند  خداحضرت پیامبر

المعرفۀ هللا و   سنُحُ:  لهال عقلَن فیه، فَکُتَ ن لمه و مَقلُ عَلَمُ فیه، کَتانَک
  1.اهللا مرأر علی بالصّ   هللا و حسنُالطاعۀِ  حسنُ

 هرکه این سه جزء ،خداوند عقل را به سه جزء تقسیم نموده است
 ،را داشته باشد، خرد او کامل است و هرکه این سه جزء را نداشته باشد
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خدا را نیک شناختن؛ خدا را :  آن سه جزء عبارتند از.خردمند نیست
  . ک شکیبایی ورزیدننیک طاعت کردن؛ بر کار خدا نی

ورزی آن است که انسان را   خردمندی و اندیشه،گونه که گفتیم همان
چه در   ولی آن،در مسیر حرکت به سوی مقصد نهایی او یاریش دهد

رسان نباشد و یا سبب غفلت از مقصد و آداب وصول  این مسیر یاری
هم فرا خرد برای ون چ،به آن گردد، از دیدگاه معرفت دینی خرد نیست

  .  و نه بیشترتر کم نه ،ی و استمرار آن استگ بندساختن
 ال ۀِراسم العبودیّمَ لِالعقلُ ،) اهللا علیه صلوات(ه امیرمؤمنان گفتبه 

خرد برای شناسایی و اجرا و استمرار وظایف  1؛ۀالربوبیّ دراک سرّالِ
  .  نه برای شناسایی اسرار ربوبی،بندگی است

 نه ،ت استق کامل عبودیّ برای تحقّبه تعبیر دیگر، عقل و اندیشه
برای نه برای تحکیم و اجرای شهوات که غرائز آن را بس است و 

ه عقل ک  ـ.تس آن اسرار ربوبیّأبه اسرار عالم هستی و در ریابی  دست
 ویژه در جای دیگر به. جا جای دل است  آنـ. راهی نیست را به آن

  .ایم  به تفصیل آن را شرح داده2»عشق و عاشقی«
  

  دنیا چیست؟
 مسابقۀ انسان را دنیا و عقبی و مولی بدانیم، عقل نه یها اگر میدان
تر از آن است که در خدمت اسب و  و شریفتر  بزرگ که ،دنیوی است
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ها هنوز  ها رعایت حال خواننده است، پس از سال  اثر نویسنده که به دالیلی که مهمترین آنـ2

  . استمنتشر نشده
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 که کوچکتر از آن است که بدان دست ،قاطر باشد و نه مولوی است
  . بلکه مربوط به آخرت است،یابد

 نیست که جهان طبیعت به عنوان  جهان طبیعت،منظور از دنیا اوالً
 ولی از ، ارزش ذاتی دارد،عطای الهی و جلوه اسماء و صفات خدا

اً آن را به عنوان ب غال،جا که فهم این ارزش ذاتی اندکی مشکل است آن
به عنوان شناسیم و به همین خاطر،  ت و یا مقدمه آخرت میابزار عبودیّ

ای از اسماء   جلوه،طبیعتدنیا به معنی .  معرفی شده استمزرعۀ آخرت
 اگرچه در ،ای از آن است گونه که آخرت جلوه  همان،مقدس الهی است

  .حدّ و اندازه با هم متفاوتند
مقصود از دنیا، شهوت و غضب هم نیست که این قوا به ثانیاً، 

. اصطالح علمای اخالق شریفند و سبب رشد و تعالی انسان نیز هستند
 خواه ، خواه شهوت و غضب باشد،منظور از دنیا هر چیزی است

 هر چیزی ؛ که حجاب ظلمانی میان انسان و خدا باشد،طاعت و عبادت
که بندا را از خدا غافل سازد، خواه آن چیزی به ظاهر مربوط به طبیعت 

چه تو را به یاد حق اندازد، دنیا  آن. باشد و خواه مربوط به آخرت
 مصادیق آن .آخرت نیستچه تو را از یاد حق غافل سازد،  نیست و آن

  . چندان مربوط به بحث نیست
چه سبب اشتغال آدمی به  دنیا به معنای غضب و شهوت و هر آن
و تر  بزرگ عقل .الت استغیر حق باشد، قلمرو غرایز و اوهام و تخیّ

در حدیث شریف . تر از آن است که بدان اشتغال ورزد شریف
 از ،مورد پذیرش استفرض و   نیز گویی این امر پیشامیرمؤمنان 

 در این حدیث شریف این نکته مهم. شود رو هیچ اشاره به آن نمی این
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ت،  ربوبیّ کشف رازت است نهبه عبودیّیابی  دستبرای است که عقل 
ات که سبب روگردانی از وشه  تأمین غرایز و با عقلتأثیراما ارتباط و 

قل ذاتاً  چون ع، اصالً مورد بحث نیست،عال باشد حضرت حق جلّ و
با این توضیح، به شرح .  استجایی آن  ، امریبه این معنی دنیایی نیست
  .پردازیم اجزاء خرد و اندیشه می

  
   تبیین عقل

 و زیبایی و نـ کاری که مربوط به عقل است باید در غایت حس1
کار نیمه تمام، کار عقل نیست و با . تمام و کمال انجام پذیرفته باشد

 کاری که زیبایی مربوط به خود را نداشته ؛ستخردورزی ناسازگار ا
سانی  کاری که از نظم، هماهنگی و نغمه. باشد، خردمندانه نیست

 دینی برای تبسیاری از دستورا. ورزانه نیست  اندیشه،بهره باشد بی
ندهای یکم یکی از برا خردمندانه ساختن زندگانی و کار انسان یا دست

  .آن، خردمندانه ساختن آن است
ها، لباس  فت و پاکیزگی، آرایش ظاهر، پرهیز از انواع آلودگینظا

 پذیر های شاد، استفاده از غذاهای دل سفید و روشن، استفاده از رنگ
خی، کفن فروشی، مرده  اشتغال به کارهای زیبا و پرهیز از سالّ،)بطیّ(

شوری و مانند آن، به کار بردن عطر و بوی خوش و باالخره به جمال 
 از یک جهت بدین خاطر است که مؤمن ،ود پرداختنو زیبایی خ

خردمند است و باید ظاهر و باطنش خردمندانه باشد و چنین کارهایی 
 زندگی مؤمن نیز ،کار مؤمن در نوع خود زیباست. خردمندانه است
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  .گونه است همین
به نظر نگارنده، کار مؤمن در خوراک و پوشاک و مسکن و مرکب 

تر  بیشضیح وبه شرح و تنیاز  ولی ،ونه استگ نیز همینو غیر از آن 
 مورد بحث  بطور مختصرهای آینده در ادامه فصل دارد که بخشی از آن
  . قرار خواهد گرفت

 طاعت و ،استگونه   همینزنیکار مؤمن زیباست، معرفت و علم او 
چنین کوشی و استقامت او نیز   او زیباست، سخت و اشک و آهعبادت
 و پسندد  که خدا میخواهد پسندد و می را می چیزی  چون مؤمناست،
دهد که خدایش خواسته است و از  خواهد و کاری را انجام می می
چه را خدا   پس آن،جا که خدا زیباست و زیبا جز زیبا را نخواهد آن
 .گونه است  نیز همینمؤمنپس کار . پسندد، در غایت زیبایی است می

ویژه در  سوزش خواندنی است و به های جان دوبیتیهرکه به گفته بابا طا
  :جوانی نباید از آن غفلت نمود

  یکی درد و یکی درمان پسندد
  یکی وصل و یکی هجران پسندد
  من از درمان و درد و وصل و هجران

  چه را جانان پسندد پسندم آن
  

جوید و به لطف خدا به آن دست  میپسندد  چه را خدا می مؤمن آن
ی را یو خدا زیبا. (یابد جوید و نه می نه می چیزی غیر از آن را .یابد می
  1.»الجمال  حب یُ اهللا جمیلٌنّإ«چون پسندد  می
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  منشور کمال حسن تو بنوشتند
  ان جهان به پیش رویت زشتندبخو

  

. پسندد خود زیباست و البته هر کسی خود را و شبیه خود را میاو 
 ؛گزیند را بر میها، زیباترینش   در میان دل؛زیباپسند است  خدای زیبا،

 در میان طاعات و عبادات، ؛خواهد ها را می در میان خردها، زیباترین آن
های  یک جمله بگویم، همه سلیقه. کند باز هم زیباترین را انتخاب می

کران  ای از دریای بی که جلوه  اگر آن؛ای از پسند الهی است  جلوه،عالم
است، و نیکوطلب سلیقه  ن خوشی چن،حسن و جمال الهی داشته باشد
 و اندازه ندارد، ها که در هیچ جهت حدّ تو خود بگو صاحب آن جلوه

  چگونه است؟
پسندد و   نمی،اگر در عبادات، عملی را که در آن حضور قلب نباشد

مان بریم که گ نه ی بر جان انسان ندارد،تأثیر و در نتیجه پذیرد نمی
 که با یاگر کس. ای گونه  تو نیز همین،کند، چنین نیست گیری می سخت

گوید، چشمانش به شخص دیگری نظر داشته باشد،  تو سخن می
هش به جای دستانش به حرکت دیگری مشغول باشد، حواس و توجّ

 به همین خاطر است که .پنداری دیگر باشد، تو نیز آن را توهین می
هتان به او باشد و اگر  توجّ،گفته شده است وقتی با کسی سخن گویید

 ؟در هر صورت، تو چگونه هستی. بگذریم.  نگاهتان نیز،منعی نیست
  .خود دانی، او زیباپسند است

  یک شهر همه حدیث آن روی نکوست
  های جهانیان همه شیفته اوست دل
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  کوشند کوشیم و دیگران می ما می
  را خواهد دوسته  ک، بودرا  کهتا دست

  

 ـ مقصد نهایی انسان که از آن گریزی نیست، بازگشت به سوی2
تنها او غایت . مقصدهای دیگر همه غایت بالعرض هستند. اوست

 پس شناخت او که شناخت آینده خود و جایگاه واپسین .بالذات است
 ولی ویژگی خردمند این است . امری الزم و ضروری است،خود است

 یا عین ؛ نیک است وکه شناختنش در این مورد، تمام است، زیباست
 نه ،خدا را چنان شناسد که هست.  استواقع است یا به واقع نزدیک

 نه ،ترین صورت به خداست خدای مؤمن شبیه. خواهد خود میکه  چنان
 بنده باید چون خدا 1.ترین صورت به آرزوهای کوتاه و بلند آدمی شبیه
ویژگی خردپیشگی این ترین  مهم. که خدا چون بنده باشد  نه این،باشد

  .ده باشداست که معرفتش از خدا، درست و پسندی
ـ اگر کسی به این معرفت دست یافت و به گریزناپذیری سلوک 3

 این دومین .به سوی او آگاه شد، باید کیفیت سیر و سلوک را بشناسد
پس از شناخت مقصد و نیز گریزناپذیری . نشان خردمندی است

حرکت و تالش برای رسیدن به آن، نشانه خردپیشه این است که 
شود را بشناسد، ابزار و زاد و توشه  د منتهی میهایی که به این مقص راه

ر سفر دزاد و توشه قدم   بی و دست خالی.این سفر را فراهم سازد
 و ینهادن، به دیو و دد گرفتار شدن را به دنبال دارد یا دچار قحط

معرفت شرط این .  و در نتیجه از تشنگی و گرسنگی مردن راناداری

                                                           
  .نوشته شده استخرابات نشینان به همین منظور . ر بحث توحید یافت شرح آن را باید دـ1
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  .حسن طاعت و بندگی است
ها فراوان،  ها بسیار است و سختی در این سفر گردنهـ و چون 4

 ویژگی سوم ،کردنتحمّل ها را  استقامت داشتن و به نیکی سختی
هم   آن،کند گذارد و قصد سفر می کسی که پای در راه می. خردمند است

سفری که نه از هفت خان که باید از صدها و هزاران خان بگذرد، نباید 
دی و بورانی، گرسنگی و ناتوانی مأیوس با اندک سختی و زحمتی، با

تحمّل صبر و . خردی است گردد و به آه و ناله درافتد که این نشان بی
که سختی سفر هموار گردد، بخشی از ای  گونه بههم   آن،و شکیبایی

   1.خردمندی است
  ه وقف باید کرد و جان را بر خطراندُ دل بر
  رویان دلی یکتا بود را با عشق بته هرک

  

 انسان است  و منحصر بهورزی ارزش ویژه  خردمندی و اندیشهپس
و خردمند کسی است که مقصد خویش را همانند مبدأ خویش به 

هایش بر این شناخت استوار  درستی بشناسد و رفتار و گفتار و کشش
با  ؛ است»بندگان خدا« با بندگان خدا چنان رفتار نماید که زیبندۀ. باشد

 با خود چنان کند که هر مسافری که .ونه باشدگ مخلوقات او نیز همین
  . کند نهد می پا در سفر طوالنی می

 و در عین حال دوام منازل سلوک استاولین ثمرۀ این تفکّر که از 
 این است که به او انگیزه دهد، شوق و رغبت بخشد، به تالش و دارد،

هاتش را به یک سو و جهت کوشش وادارش سازد تا بتواند همه توجّ
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از نتایج « . با توجه به آن سمت و سو، به غیر توجه نکند؛رگرداندب
فکر  1؛»اهللا لی غیرإو دعُ تَ داعیۀٍلِّ عن کُالخروجُ هوو «تفکر، توجه است 

 چنان به ؛ی سازدهای جز انگیزه حق ت آن است که آدمی را از هر انگیزه
پذیر بلکه  لاو مشغولش دارد که هر سختی و دشواری برایش تحمّ

  .بخش باشد ذّتل
  گفتا مگذر به کوی ما در مخمور

  م ما هست غیورصتا کشته نشی که خ
  گفتم سختی غریب و هستم معذور

  وردو تدر کوی تو کشته به که از کوی 
  

 صبر، زهر بال چشیدن است، از دعوی دم در کشیدن ! بدان ای عزیز
 اگر اعتقاد. است، محنت را پوشانیدن و نعمت را آشکار ساختن است

بر این است که او فعال ما یشاء است و تا او نخواهد، نه سختی پدید 
.  پس به غیر او شکوه کردن به چه معناست،آید و نه بر طرف گردد

. ها عنایات ویژه او بر بندگان ویژه است  گفتیم، سختیتر که پیش چنان
  .پس سرّ است، افشای سرّ، نه نشان خردمندی است

. وارد شدند، مریض آهی کشیدادت به قصد عیبرخی بر بیماری 
 . بیمار سکوت کرد؟کند  کیست که چنین شکایت می:پرسیدند
ورزی؟ بیمار ماند که چه بگوید، آخر  با که چنین شکیبایی می: پرسیدند

 ناروا، صبر کنم خط و نشان  وپس من چه کنم، آه کشم، شکایت باشد
 ؛بگویم، بد است  آخر تو بگو، من چه کنم؟ ؛هم ناروا آنکشیدن باشد، 
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ن حیث  ال مِولٌقَ د ولُّجَن حیث التَمِ  السکوتٌ«گفت . نگویم، بد است
 و هیچ  اما اگر سکوت کردی، خواهی نگو، خواهی بگو1.»کایۀالشّ

اگر   مردانگی نباشد وگمانت قهر نباشد، به و از سرسختی نگفتی،
  .گفتی، شکایت نباشد

خست اندیشه کن  ن.دوست با دوست چون کند؟ آن کن ای دوست
گاه هر کار  توانی کنی، آن بردباری، چه می صبر وموافقت و که جز 

  .خواستی کن
  ای عاشقان گیتی یاری دهید یاری

  دل دلم را خواری نمود خواری کان سنگ
  نبینم جز صبر و بردباری حیله همی

  در عاشقی چه بهتر جز صبر و بردباری
  

چه بر آن   بردن از آنلذّتآن  از بردباری بهتر هم هست واگرچه 
 باید توجه داشت که عالم .شکیبایی روا بود که رضا باالتر از صبر است

تواند سراسر خوشی یا ناخوشی باشد، نیش و نوش آن با  طبیعت نمی
.  جالل بدون جمال نه جمال بدون جالل ممکن است و نه؛هم است

از  پس نباید ،ناپذیر ناپذیر هستی است و گریز این ضرورت تخلف
از راز این آمیختگی که به این آسانی . ها رنجیده خاطر شد سختی
  .درآورد توان سر نمی
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  یر ای پسر چیست بگوتحیّ بیرون ز
  ی جهان، کیست بگوواقف نشوی بر کارِ

  ی زیست؟ بگو شبیهرگز به خوشی کسی
   روز دگر بزار نگریست بگویوک
  

 است وورزی، شرط راه  اندیشه ر وتدبّ که تفکّر و حاصل آن
 کم باید گفت، همان طور که در امور دنیای خود اهل تدبیر و دست
کسی .  از دنیا نیستتر کمآخرت . م، در امور آخرت نیز باشیمیا اندیشه

 در ،سازد کند، برای خویش قصر می که بر پلی که یک بار گذر می
کنار  سازد؟ کسی که برای لختی آسایش در مقصد اصلی خویش چه می

گاه   منزل،سازد ن هم برای یک بار، باغ و راغ فراهم مینهری آب، آ
 اهل قناعت نباشید و به دنیا قناعت اش چگونه باید باشد؟ همیشگی

  .نکنید؛ اهل گذشت نباشید و از آخرت نگذرید
  

  موضوعات اندیشه
 ورزی، یک منزل در وادی سیر و اندیشه که گفتیم، تفکّر و چنان

شود تا چه رسد به مقصد  م نمیسلوک است که بدون آن سفری انجا
شود که درباره چه باید اندیشد؟  اینک این پرسش مطرح می. رسیدن

باشد، نظم و پیوستگی شرط هرچه خردورزی،  ی اندیشه وموضوع کلّ
  فکر و موضوعشیوهدربارۀ تر  تر و دقیق طور جزئی بهچه  آن. آن است

  :قرار است توان گفت از این می
 ،ر اختصاص دادنوز وقتی را به تفکّر و تدبّر ـ در اوقات شبانه1
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 ،باشد تا فراغت خاطرنبایسته دیگری  وقتی که در آن، هیچ کار الزم و
. م باشدمنظّ ص وزمان فکر مشخّ.  فراهم شود،که شرط تفکّر است

عواملی که به جریان تفکّر  بهتر آن است که در جایی خلوت باشد و
نه  نه تصویری و  نه صدایی و؛اشدسازد، وجود نداشته ب اخالل وارد می

بهتر است تفکّر در شب .  وجود نداشته باشد،خیالی که مانع تفکّر است
  .ویژه پیش از اذان صبح ه ب،باشد

 موضوع اندیشهبیشتری از در قدم اول، منظم اندیشیدن اهمیت 
 هدف از آن این است که به تفکّر پیوسته انس گیریم یا عادت .دارد
دچار  دقایق یا ساعتی را درباره موضوعی بیندیشیم وبتوانیم . کنیم

 این اولین . و از این شاخه به آن شاخه نرویمپریشانی خاطر نگردیم
   .ورزی است گام در اندیشه

ها و در عین حال  توان بر اساس ضرورت ـ موضوع تفکّر را می2
موضوع فکر باید دو ویژگی داشت به تعبیر دیگر، . ها برگزید سهولت

که سهولت داشته باشد   داشته باشد و دیگر این  نخست ضرورت؛باشد
 به .تا با نتیجه گرفتن از آن امیدوارتر شویم و بر آن مداومت ورزیم

   :عنوان نمونه
ـ تفکّر و اندیشه در طبیعت مانند آسمان، ستارگان، فضای  الف
 و مانند معادن، حیوانات، حشرات  ها، داران، گل زمین، جان  نامتناهی،

  . آن
ۀ او در عوالم پیش از نـ تفکّر در انسان و حقیقت و جان او، پیشی ب

طبیعت، پیشینۀ او در عوالم پس از طبیعت، حاالت درونی او مانند 
  . ها، غرایز، نیازها و مانند آن کشش
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  . ـ تفکّر در حقیقت مرگ و زندگی ج
  . دـ تفکّر در حقیقت والیت و جایگاه اولیاء در هستی

  .خره تفکّر در توحیدـ و باال ه
توان تفکّر عملی را بدین طریق آغاز نموده و  به نظر نگارنده می

  :ادامه داد
 دقیقه برای 15کم  دستـ عادات به بیداری پیش از اذان صبح، 1

شود  یادآوری می. های بعدی آغاز کار و تا یک ساعت و نیم برای قدم
 کشنده است و گیری در آغاز بسی نارواست و پیامدهای آن که سخت

شود راکد که  در این صورت آبی می. سازد  میتوقّفسالک را در جا م
  .تعفن آن حتمی است

زیر . زا وجود نداشته باشد ـ انتخاب محل آرام که عوامل خیال2
  .آسمان ترجیح دارد

قرائت آیات . ت و تأمل در آنـ تالوت آیاتی از قرآن کریم و دق3ّ
طور ویژه، تالوت آیات آخر سوره  بهمربوط به طبیعت ترجیح دارد و 

  .آل عمران که پیش از این یادآوری شد، بسیار مؤثر است
 موضوع معرفتی دقیقی ،طور پیوسته موفق بود ـ اگر در این عمل به4

  .نمایدتر  بیشرا انتخاب کند و گرنه در مراحل قبلی، تمرین 
 که در جا به بعد برای کسی مؤثر است  از این.ـ تفکّر درباره مرگ5

 در این صورت  و موفق شده باشد،فکر پیوسته تمرین کرده باشد
  .درباره مرگ بیندیشید

 پنج سال به طول خواهد انجامید و  تاـ تفکّر درباره مرگ که چهار6
گیری نیز همراه خواهد بود و اگر کسی به این  با گوشهتر  بیشکمی یا 
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یر شود و از جامعه و گ طور کلی گوشه بسا به  چه،امر توجه نداشته باشد
  .تکالیف اجتماعی بازماند

ویژه   بهآن منازل پس از  مرگ وـ پس از فراغت از تفکّر درباره7
اگر کسی در این مرحله به باروری رسد، امید است که دنبال آن . معاد

. هاهللا و جمیع عباد  انرزق. دست یابدالقدر   لیلۀرا خود انتخاب کند و به 
  :ن فهمید کهتوا جاست که می این

  برون آید ز تو صد بحر صافی  دل یک قطره را گر بشکافی
 یا ،ر در آنتنها این نکته را اشاره کنم که بدون تالوت قرآن و تدبّ

 .آید و یا نتیجه آن نقص بسیار خواهد داشت ای به دست نمی نتیجه
آن  قرائت قر،اثر است اثر یا بی طور که تفکّر بدون تالوت قرآن کم همان

  . گونه است  همین،تدبر و تفکّر باشد هم که بی
اهللا علیهم  صلوات(محمد   حدیث شریف حضرت صادق آلبه 
 أال ؛ فیها تدبّرٌ لیسَرائۀٍ فی قَأال ال خیرَ:  تبرک جوییم که فرمود)اجمعین
ر نباشد،  هان، قرائتی که در آن تدب1ّ؛رٌ لیس فیها تفکُ فی عبادۀٍال خیرَ

  ـقابل توجهیـ  ۀ ثمر و در آن تفکّر نباشد، خیرهمچون عبادتی که
  .ندارد
 أن سلمِرء المُلمَ لِیَغِنبَقدیَفه لقِلی خَإاهللا   عهدُالقرآنُ: فرمودچنین  هم

قرآن پیمان الهی  2؛ آیۀٍمسینَنه خَ مِ یومٍلّأ فی کُقرَه و أن یَهدِ فی عَرَنظُیَ
 الهی ندر پیمارو سزاوار است که مسلمان   از این،بر بندگانش است

                                                           
  49، 2؛ بحار االنوار، 36، ص1اصول کافی ج:  نقل ازـ1
  346ها، ص نشان از بی نشان؛ 72، 3هدایۀ االمۀ،  ـ2
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  . اه آیه از آن را قرائت کندجاندیشه روا دارد و هر روز پن
الزم به توضیح نیست که سالک که قصد وصول به قرب اسمایی و 

تالوت آیات . تواند سلوک را نادیده بگیرد صفاتی الهی را دارد، نمی
و تفکّر در آن سخت مفید  ت ودقّ قرآن، بخشی از برنامه سالک است و

 .ن شاء اهللاإ. استر مؤثّ



  
  

  منزل چهارم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سکوت



  
  
  
  
  
  

  منزل چهارم
  سکوت

  
  رها بر من بخندگر نبینی ِس  و گوش بندچشم بند لب ببند و

 پرهیز از بیهودگی، ،سیر الی اهللا توشه سلوک و یکی از ابزار و ره
ی نسالک باید سخ. گویی است کم عادت به سکوت و انس و پرگویی و

کمال خودش باشد یا سبب  ه یا سبب رشد وبر زبان جاری سازد ک
ی که این ویژگی را نداشته باشد، نسخ .کمال دیگر بندگان خدا رشد و

من ؤبیهوده، شایسته م بیهوده است وکم  دست. ارزش گفتن ندارد
  1.نیست

های   از نشانه تأمّل،ه و همراویژه سکوت پیوسته سکوت به
جات، عامل کسب خردمندی، فهم، معرفت، پیروی اولیاء، سبب ن

                                                           
  3، مؤمنون، قرآن. ک.ر ـ1
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به . پذیرفته استحضور یار محبت، سبب طرد شیطان و باالخره، در 
البته توجه داریم که . همین خاطر است که بدان سفارش شده است

 پیامدهای ارزشمندی را دارد ها و سکوت همراه با فکر، چنین ویژگی
  .نه هر سکوتی

  
  سکوت و خردمندی

ا این گمان است که عامل پرگویی ی. سکوت نشان خردمندی است
حکیم چنین گمانی  دانند که خردمند و  دیگران نمی،دانم چه من می آن

 این هم شایسته ؛گویی عامل آن است  یا عادت به بیهوده؛ندارند
ای برای پرکردن اوقات فراغت   یا پرگویی را وسیله؛خردمند نیست

د داند که این هم به خاطر بیهوده بودن آن شایسته خردمن خویش می
چون عمر نوح باشد، بسی اگرچه از این گذشته، عمر آدمی، . نیست

یا   وگذارد ، وقت فراغت برای خردمند باقی نمیرو این از ،کوتاه است
داند که اگرچه  ای برای تخلیه فشارهای روحی خودش می آن را وسیله

  .اندازه خردمند نیست  وحدّ  ولی در،وسیله ناروایی نیست
 و با .گو نیست بیهوده  خردمند، پرگو وفته شد،چه گ با توجه به آن

 .توان سکوت را نشان خردمندی دانست  می،قضیهاین  عکس نظر به
چه در پایان گفته خواهد شد،  روایات مربوط به این موضوع نیز چنان

  .بر همین امر به صورت موجبه جزئیه داللت دارد
  1؛ الکالمُصَقَ نَلعقلُ امذا تَإ:  فرمودند)صلوات اهللا علیه(منان ؤامیرم

                                                           
  71البالغه، خ  نهجـ1
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   .دیاب  میهش سخن گفتن کا،کمال رسد هرگاه عقل به تمام و
 رقٌ طُتمانُالکِ  والمۀٌ سَکوتُالسّ  و حکمۀٌمتُالص: اند ن فرمودهیچن هم
رازداری راه  سکوت سالمت و گویی حکمت است و کم 1؛عادۀمن السّ
  .سعادت

ن جاهالً کُالتَ س وخرَأن عاقالً کُ: فرمودخود لقمان نیز به فرزند 
 لزومُ  ورِ التفکّ طولُ العاقلِعالمۀُ  وٌ  عالمۀئٍ شَکلَّلِ م أنّعلَإ ح وفصَأ

زبان مباش  ولی نادان خوش،زبان باش اندیشمند بی! فرزندم 2؛متالص .
 نشان خردمندی پیوستگی اندیشه و ای دارد و بدان که هر چیزی نشانه

  . گویی است کم
سخنی . زیان اندیشمندانه است  سود و،خردمندمعیار سخن گفتن 

شود  که اگر نگوید، زیانی متوجه خود یا دیگران می آورد را بر زبان می
 در غیر این صورت، .دیگران سودمند است یا گفتن آن برای خود و

  .گویی است و ناروا حداقل بیهوده
  

  سکوت و فهم
باشد، تر  انسان فهیمهرچه  .گویی نشان فهم است کم سکوت و

  کسی که بفهمد.گویی از نتایج فهم است  زیرا که گزیده،گوتر است کم
چیز را    به همه پیامدهای گفتار خود توجه داشته باشد، همهو

سخن   خود گزینش در.کند ها گزینش می  بلکه میان گفتنی،گوید نمی
                                                           

   49، 78حار االنوار، ـ ب1
 620، ص1 بحر المعارف، جـ2
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  .انجامد گویی می  به کم،پیامدهای هر سخنبه اندیشیدن  گفتن و
 الماتِن عَمِ:  فرمودند)م اجمعینصلوات اهللا علیه( عالم آل محمد

 نّإ ،کمۀِ الحِبوابِأ من  بابٌ الصمتَنّإ. متُالصّ  والعلمُ  والحلمُ: قهِالفِ
 2؛)و هو دلیل علی خیر( 1 شئ علی کلّهو دلیلٌ  وۀَ المحبّبُکسِ یَالصمتَ
خاموشی، دری از . خاموشی است  بردباری، آگاهی و،های فهم از نشانه

 خاموشی ،استمحبّت  خاموشی سبب کسب ،درهای حکمت است
  ). صالح است راهنمای خیر و (راهنمای هر چیزی است

 بدین خاطر که بسیاری ،گویی پیوسته باهمند کم بردباری و آگاهی و
مانند آن،  به هنگام خشم و. ها نتیجه ناشکیبایی است از پرگویی

شود  ز آن پشیمان میسازد که پس ا شخصی سخنانی بر زبان جاری می
داشت، و شکیبایی یا باید پشیمان شود، اگر این شخص بردباری  و

گویی با   کم وپس بردباری. آورد چنان سخنانی را هرگز بر زبان نمی
 به دلیل ناآگاهی به ارزش ها نیز بسیاری از پرگویی یکدیگر همراهند و

  سخنان وکه به ارزش رو آن  از این،پیامدهای آن است واقعی سخن و
 به ؛ بسیاری از سخنان را بر زبان نخواهد راند،پیامدهای آن آگاه باشد

  .گویی باهم همراهند کم همین خاطر علم و
 اغلب به خاطر نداشتن آگاهی ، ناشکیبایی ورزیدن،از سویی دیگر

 پس اگر کسی آگاهی داشته ،هاست زمینه شرایط و علل و به اسباب و
یا چون به لزوم بردبار بودن آگاهی  اشت وباشد، بردباری نیز خواهد د

 گویی همراه همند و کم آگاهی و  پس بردباری و،دارد، باید بردبار باشد
                                                           

  258، ص1، ج  عیون اخبار الرضاـ1
  420ها، ص  نشان از بی نشانـ2
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  .هر یک نشان دیگری است
 قهرها و ها و این نکته را نیز اضافه کنم که عامل بسیاری از دشمنی

کم از پرگویی آغاز   دست،پرگویی نباشد  اگر زبان نباشد و،ها درگیری
کسی زبان خود را کنترل کند، پرگو نباشد، پیش از سخن  اگر. شود می

ها  خواهد بگوید بیندیشد، بسیاری از دشمنی چه می گفتن درباره آن
  .یابد کم افزایش نمی یا دست آید و پدید نمی

های  تواند به همه جنبه انسانی که به پرگویی عادت دارد، نمی
 خنی آن را مورد اندیشه وپیش از هر س سخنانش توجه داشته باشد و

 دشمنی است و  پرگویی مایه نفرت و، پس اوالً.سنجش قرار دهد
گویی از سویی مطلوب  جا که گزیده  از آن،اً ثانیگویی مانع آن و کم

از دیگر سو،  سودمند و حکیمانه است و  چون عالمانه و،همگان است
ه ها ب علم صاحب سخن است، مایه توجه دل حکمت و نشان عقل و
 که شود میخلق با او محبّت  رو سبب دوستی و  از این،سوی اوست

  .خود مقدمۀ یکی دیگر از منازل سلوک است
  

  سکوت و معرفت
 بدین خاطر ،گویی نشان معرفت به خدای متعال است کم سکوت و

 داند که همه کارهای او، ریز و  می،که انسان صاحب معرفت اوالً
که به دیگران   کالم او پیش از آن؛ داردتأثیردلش  درشت، در جان و
رو از گفتن هر سخنی پرهیز خواهد   از این، داردتأثیربرسد، بر خودش 

های او مانند سایر کارهایش محاسبه  داند که گفته  می،اً ثانیکرد و
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دارد و هر سخنی را   بدین خاطر در گفتن دوراندیشی روا می،شود می
اندیشه است که فرصت  در فکر و چنان غرق ،اً ثالثراند و بر زبان نمی

که  آن  مگرگوید  او سخن نمی.پرگویی بلکه گفتن نخواهد داشت
  . دی شود مؤکّسبب ترک واجب یا مستحبّاز آن سکوت 

 فَرَن عَمَ:  فرمود)صلوات اهللا علیهما(امام صادق به نقل از پیامبر 
 یام وه بالصنی نفسَعَ عام وه من الطّطنَبَ الم و من الکَهُ فامَنَعَ هتَاهللا و عظم

: ولیاء اهللا؟ قالأهوالء ! نت یابن رسول اهللاأهاتنا مّاُ بĤبائنا و: قالوا. القیام
هم ذکراً و  کالمُموا فکانَلَّکَتَ هم فکراً وکوتُ سُتوا فکانَکَولیاء اهللا سَأ نّإ
م ه مشیُوا فکانَشَمَ  وحکمۀًهم طقُ نُفکانَقوا طَن  وهم عبرۀً نظرُظروا فکانَنَ

هم فی رواحُأ رَّقِستَتَ  علیهم لمتْبَتَتی قدکَجال الّإللوال ا.  الناس برکۀًبینَ
  1.لی الثوابإشوقاً  هم خوفاً من العذاب وجسادِأ

 به عظمت او پی ببرد، زبان از گفتن و کسی که خدا را بشناسد و
 :گفتند. عبادت وادارد نفس به روزه و دارد و دهان از خوردن باز می

ها   آیا این!  ای پسر رسول خدا،مادران ما به فدای تو باد پدران و
پس دوستان خدا خاموشی گزینند، : دوستان خدایند؟ فرمود

شان یاد  گفتهپس به گفتن درآیند،   و؛شان اندیشه است خاموشی
 بیانشان ،به بیان آیند  و؛ نگاه کنند، نگاهشان عبرت است؛خداست

نبود  اگر. یان مردم برکت است راه روند، راه رفتنشان م؛حکمت است
شوق به پاداش  سرنوشتی که برایشان رقم خورده است، از ترس کیفر و

  .ماند هایشان باقی نمی هایشان در بدن جان
                                                           

  269، ص50 مجالس شیخ صدوق، مجلسـ1



 265 کوت س

گونه که در غذا خوردن باید دقت نمود که چه خورده شود،  همان
 سخن ، خورده شود و چه حالبه چه انگیزه در چه وقت و چه اندازه و
 البته .تر باشد ، بلکه باید حدود آن دقیقگونه باشد باید همینگفتن نیز 
 را ، نه خود رانه بزرگی خدا که نه خدا شناسد و ویژه آن نادان به

و هر هر اندازه  خورد و ، هرچه بیابد می را و نه آینده خودشناسد می
  نیافتن است،رخاط  نخوردن او بهخورد، بخواهد میوقت و هر حال که 

  .گونه است یز همینگفتن او ن
  

   و نجاتسکوت
 نجات از طبیعت ؛گویی، یکی از عوامل نجات است سکوت و کم

 های خلق و زیان ها و طور کلی، نجات از غرایز خود، نجات از گمان به
بسیار گفتن، بسیار . در چاه گناه فرو افتادن باالخره نجات از سقوط و
یی به گناه، تکرار آن و  بسیار لغزیدن، آشنا؛لغزیدن را به دنبال دارد

 به همین خاطر است که .باالخره آلوده شدن به گناه را به دنبال دارد
که کم گوید یا سکوت کند، نجات   آن1؛جی نَمتَن صَمَ: اند فرموده

  .خواهد یافت
 فی متُون، الصّ العَعمَنِ:  فرمودند)صلوات اهللا علیه(امام مجتبی 

 در بسیاری از موارد سکوت بهترین 2؛صیحاً فَنتَن کُ إ وۀٍثیر کَواطنَمَ
چه شیوایی غیر اندیشمند .  اگرچه زبانی شیوا داشته باشی،یاری است
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  .بودن است
  سکوت و)صلوات اهللا علیهم اجمعین(در روایاتی از امامان معصوم 

: که فرمودند چنان .حرفی به عنوان ویژگی شیعیان معرفی شده است کم
منظور از الل بودن همان . ان ما الل هستند شیعی1؛رسنا الخَما شیعتُنّإ

گویی کردن،  پیش از گفتن، اندیشیدن، گزیده. است که گفته شد
  .حکیمانه گفتن

  
   و شیطانسکوت
توان فهمید که یکی از  نکته پیش از این گفتیم، می چه در از آن
با از میان بردن این چراگاه، شیطان . های شیطان پرگویی است چراگاه

که   چنان، بنابراین سکوت سبب طرد شیطان است،شود یهم رانده م
  :  فرمودندرسول خدا 
مر أ لک علی ونٌعَ یطان و الشَّۀُدَطرَ مَهُنَّإ فمتِ الصّطولِ بِعلیکَ

 زیرا سبب طرد شیطان است و ،شما باد سکوت پیوسته  بر2؛کدینِ
  .نتدییاری تو در 

دینی انسان رفتارهای  به خاطر یاری رساندن سکوت به ایمان و
هم عبادتی که مورد رضایت خداوند   آن،است که سکوت عبادت است

  : که در حدیث قدسی آمده است که چنان. است
ه همّ  هواه ون لکلُبقَتَأ الحکیم المِ کَ کلَّستُلَ:  جالله یقولُ اهللا جلّنّإ
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  1؛مکلَّتَیَ ن لمإوقاراً و  مداً لی و حَتَهم صَلتُعَرضی، جَ أ وحبفیما اُ
 ولی ،سخن حکیم را بپذیرمهر چنین نیست که : دودنفرم خداوند متعال 

پسندم، مورد پذیرش من  چه دوست دارم و می قصد او در آن کشش و
سخن اگرچه  ،بزرگی خود قرار دادم سکوت او را ستایش و. است
  .نگوید

ست که سکوت ارزشمند آن است که همراه با االزم به یادآوری 
 به .گونه نیست سکوتی که اندیشه در آن نباشد، این .اشدل بتأمّ فکر و
هو  فَ ۀٌکرَ فیه فِ لیسَ سکوتٍلُّکُ: )صلوات اهللا علیه(منان ؤامیرمگفتۀ 

 .استتوجهی و غفلت  بیهر سکوتی که در آن اندیشه نباشد،  2؛فلۀٌغ
  .پیداست که غفلت رهزن است

  
  گویی  و سنجیدهسکوت

اند که  فرموده سفارش شده است و ،منؤویژه م سکوت برای همه به
گونه که در   همان؛منان باید همانند مجالس اهل بهشت باشدؤمجالس م

 مجالس ،شود آلوده به گناه گفته نمی بیهوده و بهشت، سخن لغو و
ای هستند که خدای  گونه ت بهش اهل به.گونه باشد منان نیز باید اینؤم

 قیالً سالماً الّإثیماً أال تَ غواً وا لَ فیهعونَسمَالیَ :آنان فرموددربارۀ متعال 
شنوند  شنوند، تنها چیزی که می  آنان لغو و بیهوده و ناروا نمی3؛الماًسَ
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  .بخش غایت آرام هگفتاری است ب
:  فرمودند)صلوات اهللا علیهما(منان در وصیت به امام حسن ؤامیرم

دانی رها کن  چه نمی نآ 1؛فُلَّکَ فیما التُالخطابَ  وفُعرِ فیما التَ القولَعِدَ
  .به سخنی که گفتنش بر تو تکلیف نیست مپرداز بر زبان نیاور و و

سبب   اگر گفتن آن روا باشد و،در هر سخنی نخست باید اندیشید
رسیدن به سودی روا یا پرهیز از زیانی ناروا باشد، گفتن آن پسندیده 

  .یا پسندیده  در غیر این صورت، ترک آن یا واجب است و؛است
ه،  لسانِ تحتَخبوءٌ مَالمرءُ:  فرمودند) اهللا علیهتصلوا(منان ؤامیرم

م لَّکَتَفی اهللا فَ  هللا ون کانَإالمعرفۀ ف  علی العقل وهُضْعرِ أک و کالمَنْزِفَ
شخصیت انسان زیر زبانش  2؛ منه خیرٌکوتُذلک فالسّ  غیرَن کانَإبه و 

ت را با عقل انیوسته سخنپ. رو آن را نباید آشکار کرد  از این،نهفته است
به قصد پسندیده گفته   اگر پسندیده بود و،معرفت سنجش نما و

 ،اگر چنین نبود ، بگو و و برای خدا و در راه رسیدن به اوستشود می
  . تر است سکوت از آن پسندیده

و فرصت خواهی سخن درست گویی، سکوت کن تا توان  اگر
اندیشه نشان  ست ونمای اندیشه ا اندیشه بیابی که سکوت راه

  :  فرمودند)هللا علیه صلوات ا(که امام کاظم  چنان. خردمندی
 ، فکر وخردمند راهنمای 3؛متُ الصّرِ التفکّدلیلُ  ورُ التفکّقلِا العدلیلُ

 یا سکوت نشان تفکر و راهنمای فکر، سکوت است و اندیشه است و
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   .استخردمند تفکر نشان 
 بر خرد آدمی تأثیر ناپسند آخرین نکته این است که پرگویی هم

اساس   بلکه بر،هم بر عمل هم بر اندیشه او؛ هم بر ایمان و دارد و
 قدسی را به عنوان یحدیث .جانبه است روایات، تأثیر منفی آن همه

  : کنیم بخش این بحث یادآوری می پایان
قماً فی سُ لبک و فی قَساوۀً قِجدتَذا وَإ ! آدمیابنَ :خدای فرمود

 فیما متَلَّکَک تَنّأم اعلَ فَکَزقِفی رِو حَزیمَۀً  کَ فی مالِۀًصَیقنَ ک وسمِجِ
 هرگاه سختی در دل خویش، بیماری در بدن، !ای فرزند آدم 1؛عنیکالیَ

 بدان که سخن ،کاستی در ثروت و روگردانی در روزی خویش یافتی
  .ای بیهوده گفته
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  منزل پنجم
  پرهیز از آزردن دل

  
 چند بیمحبّت نسبت به حالت ترین  نخست یادآوری کنم که طبیعی

کم باید چیزی از بزرگی  دست. و چون الهی، مهرورزی به دیگران است
از همه نی یب او که غنی و. الهی داشته باشیم یا بدان شباهت داشته باشیم

از خود   به ما که فقیریم و1،» عن العالمین اهللا غنیٌنّإ«عالم است که 
 نشان تو از خدایت همین نوع عشق .ورزد هیچ نداریم، عشق می

من آن است که به بندگان خدای خویش قطع نظر از ؤم. ورزیدن است
نام که از  گرنه عشق به نان و  عشق ورزد و،ها عوارض زاید بر ذات آن

  . به جوی نیرزد،وازم غرایز استل
  مثبت داشته باشیم وتأثیرخواهیم بر دیگران  از این گذشته، اگر می

ولیت ؤباالخره اگر مس خود و خدای خود آشتی دهیم و آنان را با
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قیت، های موفّ  راهینویژه فرهنگی داریم، یکی از بهتر هاجتماعی و ب
  .مهرورزی به آنان است

 نیکی 1؛رَّ الحُدُعبَستَ یُبالبرّ:  فرمودند) علیهصلوات اهللا(امیرمؤمنان 
نیکی کردن از نتایج . دارد کردن به دیگران آنان را به تسلیم وا می

. نیکی کنیمتر  بیش ،بسته باشیم دلتر  بیشبه هرکه . مهرورزی است
غرض باشد، چیزی را بخواهیم اما نه  قصد و عشق پاک آن است که بی

نه برای پرهیز از  امی، دنیایی یا آخرتی باشد ون برای رسیدن به نانی و
 »عاشقی عشق و« شرح آن را باید در. ضرری، خطری یا ناکامی باشد

کم  دست ،ایم بهره بهره یا کم ولی اگر از چنین عشقی بی. یافت
  :توانیم بگوییم نمی

  م از اوستم از آنم که جهان خرّبه جهان خرّ
  وستعاشقم بر همه عالم که همه عالم از ا

  

  :توانیم چون مجنون عامری بگوییم وگر نمی
  الب الکِ سودَکَبّ لحُحباُ  ی حتّک السودانَب لحُحباُ

  
  مهرورزی 

رسیدن  اخروی و کم برای انجام وظیفه و مسؤولیت دنیوی و دست
راه آن هدایت خلق خدا ترین  مهمسعادت ابدی که  به پاداش الهی و

اگر با اظهار . دای جز مهرورزی ندار چارهکسی به رحمت اوست، 
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به بندگان خدا، بتوانیم آنان را به رحمت الهی نزدیک سازیم، محبّت 
 اگر بتوانیم با مهرورزی با آنان، از گناهان ؛چه کاری بهتر از آن است

مگر نه این است که میزان . آنان بکاهیم، چه کاری بهتر از آن است
  .اند اری از رحمت او به هم وابستهم ما بر بندگان خدا با برخوردترحّ

ن فی  مَمکَرحَرض یَالَن فی ا مَمْرحَإ:  فرمودندرسول خدا 
 پس چه . تا آسمانیان بر شما رحم کنند،م کنید به زمینیان ترح1ّ؛ماءالسّ

م بر بندگان خدا، سهم خود را از رحمت الهی افزایش بهتر که با ترحّ
  .دهیم

جذب   در ابالغ دعوت الهی و خدا راز موفقیت رسول به رمز و
 رحمۀٌ« ،برای همگان رحمت است او از سویی .بندگان خدا توجه کنید

، به خاطر همین رحمت الهی است که سودیگر  است و از 2»للعالمین
 نتَلِن اهللا  مِۀٍحمَرَما بِفَ«. کند خویی می دل شده است و با آنان نرم مرن
پس با رحمت خدا  3؛»ولکن حَوا مِضُّانفَ لَبِل القَلیظَ غَاًظّ فَنتَکُ و و لَهملَ

بودی، آنان از گرد  دل می ای و اگر تندخوی سنگین برای آنان نرم گشته
  .شدند تو پراکنده می

 جانی و پلید، مسلم و فاسق و ین خاطر است که از فاسد و هم هب
 کم از کار خدا ؛کار خلقت است این خود شاه سازد و مؤمن می صالح و

  .کم بدان شباهت دارد، بل همان است تنیست، دس
 از ؛آورد ل پدید میل، گُتو نیک نظر کن که خدا چگونه از گِ
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ل، دل ساختن کاری  از گِ.سازد  می2»حسن تقویمأ« 1،»ارالفخّلصال کَصَ«
عطوف ساختن کار بندگان  وف وؤعنود، ر از لجوج و الهی است و

ضی دنیوی یا غر مند است و خدا اگرچه هدفمحبّت این . خداست
هدف اطاعت خدا و انجام   ولی غرض و،اخروی در آن است

  .رو پسندیده است  از این،باالخره بندگی است  او وتدستورا
دوستی ورزیدن با بندگان خدا به قصد راهنمایی آنان و افزایش بر 

 ولی نیکوتر از آن، همان است که حبیب ، امری نیکوست،کمال خود
نیاکانمان بوده و آباء و اجداد   او که اسوه ما و.خدا از آن برخوردار بود

محبّت چنان  3،» حسنۀٌۀٌسوَ اهللا اُسولِم فی رَکُلَ لقد کانَ« ،هست و
که است محبّت این . خواهد برای بندگان خدا جان دهد ورزد که می می

  :  همان است که محبوب او فرمود،اصیل است
 تو چرا !ای حبیب من 4؛ مؤمنینوایکونالّأک  نفسَعٌک باخِعلَّلَ
 گمراهی آنان زیانی بر خودشان دهی، سوزی، چرا چنین جان می می

 بتَأحبَن ی مَهدِتَ نک لَنّإ« است نه بر تو، تو چرا چنین در تب و تابی؟
 این ، تو هرکه را که خواهی، هدایت نکنی5؛»شاءن یَهدی مَ اهللا یَولکنَّ

چنین جوش و پس چرا  ،را که خواهم هدایت کنمهرکه منم که 
 چنین سوز و گداز؟ دیگران از نشستن بر سر سفره رحمت ،خروش
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  !خوری؟ زنند و تو خون دل می الهی سرباز می
 ،استیادآوری و بازداشت به ظاهر اگرچه دانیم که این خطاب  می

 خواهد همه ، چون که اوولی در واقع توصیف کمال حبیب خداست
  همه در ناز و،ه باشندخوش باشند، همه در باغ رحمت الهی غنود

داند که   هرچند می،نعمت او آسوده باشند، چون بنده محبوب اویند
 ولی محدود و ،در غیب بر او باز استاگرچه . شود، شاید که شد نمی

شود، چه زیان که ما غمخوار   بر فرض که نمی.محاط او که نیست
  بندگان خدا باشیم؟
آشکارا بانگ بر  ار ووقتی خودش علی رئوس االشهاز این گذشته، 

 نذی الّیَبادِل یا عِقُ« دهد که آورد و به رسول خویش فرمان می می
 1،»نوب جمیعاً الذّرُغفِ یَ اهللاَنّإ اهللا ن رحمۀِطوا مِقنَم التَهِسِنفُأفوا علی سرَأ

شود خدای  مگر می ؟ چرا ما نبخشیم،بخشد  وقتی او می؟چرا ما نگوییم
چه  بندگی خدا به این است که آن! رگزه خدای نبخشد؟ ببخشد و بندۀ

  . خدای خواهد بخواهد نه چیزی غیر از آن
انگاری در  تساهل دینی نیست، سهل توجه داریم که این تسامح و

 نیست، این خود دین است، حقیقت دین است،  در آنگری  اباحهو دین
هرجا  بخشد، ببخشید و هرجا خدا می. دین استو مغز باطن  ظاهر و
گونه   البته همان.ببخشیدببخشد و بخشد، بخواهید که  اهر نمیاو به ظ

  .که او دستور داده است رفتار کنید
چشم، در حد به روی  ، شارب خمر حد جاری کنیدردستور داد ب
 عصبانی اگر گفت  ولی نگفت از او عصبانی باشید و،توان جاری کنیم
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ی او طلب  ولی نفرمود برا،چشم، عصبانی خواهیم بودبه روی ، شوید
 ،اگر گفت. کاری او را از من نخواهید درست مغفرت نکنید، هدایت و

کار  چیست؟ ای بندگان گنه »همسِنفُأفوا علی سرَأ نذی الّیَیا عبادِ«پس 
کاران  چه بد است که خدا به گنه. من، از رحمت من مأیوس نباشید

  .ا نومید کنیمها ر  ولی ما آن،دارد می آنان را از نومیدی باز دهد و امید می
  رمیبارون بیش د  از برف وگنه  رمیمن از قالوا بلی تشویش د

  رمییلنا اندیش دمن از یاوَ  طوا دستم نگیرهقنَاگر التَ
  

  ارکان مهرورزی
دیگری   یکی نظری و؛اظهار آن بر دو امر استوار است دوستی و

دا،  بدانیم که بندگان خ؛رکن نظری مهرورزی، معرفت است. عملی
محبّت یا عین به بندگان خدا، محبّت  .بندگان خدایند نه غیر خدا

خدا لوازمی دارد که یکی از محبّت که و یا نتیجۀ آن، زیرا خداست 
م آن زبه لوامحبّت ، ی چیز هربهمحبّت  .به بندگان اوستمحبّت ها  آن
بستگان او را   دوستان و،اگر کسی را دوست داشته باشیم.  هستهم

طلبی  نیست، منفعتمحبّت  در غیر این صورت، ، دوست بداریمنیز باید
برخی بر ارضاء غرایز نیز اگرچه . است، ارضای غریزه است نه دوستی

  نهند، ولی ما را با آنان چه کار؟  میمحبّت نام 
 دل خویش را نرم سازیم، عواطف خود را ،راه عملی این است
 از آنان ،اشته باشیمبرخاست د نشست وتر  بیشپرورش دهیم، با فقرا 

  : فرمودندکه رسول خدا  چنان ،جویی کنیم دلتر  بیش
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 لینَه یَح رأسَمسَلیَه وفُالطِلیُتیماً فَن یَدُلیَه فَلبِقَۀ ساوَنکم قَ مِرَن أنکَمَ
 به فقرا رسیدگی کن، ،اگر خواهی که دلت نرم شود 1؛ اهللاذنِإه بقلبَ

جویی کن، نیازهای  تیم دلنیازهایشان را در حد توان برطرف کن، از ی
البته فراهم . عاطفی او را برآورده ساز، نیازهای مالی او را برطرف کن

ترین رمؤثّ ، یکی از بهترین واننیازمندو پوشاک برای ساختن خوراک 
 ولی منحصر به فرد ،های نرم ساختن دل و تلطیف باطن است راه

  .نیست
گر هست ولی در  یا ا،نیازند و فقیری وجود ندارد اگر همه بی

 قصد و رس نیست یا شناخته شده نیست، میهمانی کردن بی دست
یک . ، ولی همین نتیجه را داردتر کمغرض سایر بندگان خدا نیز اندکی 

اگر پسندیده هم باشد، به  شام بدهیم که شامی بخوریم، معامله است و
این موضوع قابل  چه در آن. موضوع مورد بحث ما ارتباطی ندارد

و غرض، دیگران را به میهمانی  قصد ش است، این است که بیسفار
 اگر قصدی هست، خدمت به بندگان خدا، تکریم و دعوت کنید و
   .بس ها باشد و ها، شاد کردن آن بزرگداشت آن

م اطعَک، فَ قلبَلینَ أن یَدتَرَأن إ: در خبر دیگر چنین آمده است
  .مهطعِ أتیم و الیَح رأسَ وامسَالمسکینَ

  
  زاری و سلوکآ دل

 آزردن دل دیگران مانعی بس بزرگ برای سالک است و. بگذریم
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ت نیازمند است همّ پرهیز از آن یکی از منازل سلوک است که به فهم و
پرهیز از آزار دیگران و انجام . ر یاریمان دهدتمرین مکرّ تا در عمل و

  .ها، شرط قدم نهادن در این راه است وظیفه نسبت به آن
الده، بِ باده و فی عِقوا اهللاَتَّإ:  فرمودند)صلوات اهللا علیه( امیرمؤمنان

  1.هائمالبَ قاع وعن البِ) یحتّ( سؤولونَکم مَنَّإف
ها کمک  بدان. ها، مسؤولید آبادی نسبت به بندگان خدا، شهرها و
کم آنان را به زحمت نیندازید، بر غم  کنید، خیر آنان را بخواهید، دست

حتی نسبت به . هایشان را به غم آلوده نکنید د، دلهایشان نیفزایی صه غو
با او در اگرچه  ، نیازاریدنیزرا دشمن . دشمنانتان نیز چنین باشید

 نه اجتماعی و فرهنگی و ویژه اگر دشمن شخصی است  بهکارزارید،
و پوشی از دشمنی  چشم گذشت وبر او پیروز شدید و  اگر .دینی
ها  آور نیست، از آن گان خدا زیاناو برای خود و دیگر بندتوزی  کینه

  .هرگز اندیشۀ انتقام نداشته باشیددرگذرید، 
جا آورید که بر دشمن پیروز شدید، ولی  سپاس خدا را به شکر و

شرعی نخواهید که دشمنتان نیز خوار شود که او  بدون دلیل عقلی و
 نظر اگر او برای شما ارزشی ندارد، خدای او را در. هم بنده خداست

صلوات اهللا ( امیرمؤمنان که ، چنانآورید که خدای شما هم هموست
  : فرمودند)علیه
گاه که  آن 2؛رۀ علیهدَکراً للقُ عنه شُفوَ العَلْاجعَک فَوّدُ علی عَرتَدَذا قَإ

تان داشته  تان که خدا ارزانی مندی به دشمن دست یافتید، به پاس توان
                                                           

   165البالغه، خ  نهجـ1
  10البالغه، خ  نهجـ2
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  .است، از او درگذرید
  

  یآزار جبران دل
بر خالف بسیاری از گناهان که قابل . اره نداردآزردن دل دیگران کفّ

اگر کسی مال دیگری را . جبران است، آزردن دل دیگران چنین نیست
ف کرده باشد، با بازگرداندن آن به ستم از میان برده باشد یا آن را تصرّ

معنوی، پیامدهای آن گناه از میان خواهد  جبران خسارت مادی و و
، قابل جبران شکستن دل .ولی شکستن دل دیگران چنین نیست ،رفت

به . نیست، چون ترمیم دل شکسته ممکن نیست و بازیافت آن نشاید
ظاهر به حال نخست خود  بهاگرچه . سبوی شکستۀ بندزده بنگرید

، شناس باشید و به صدایش گوش فرادهید، ولی اگر صدابازگشته است
هرگز دلی را نیازارید . ر کرده است تغییخواهید دید که صدایش کامالً

  .شود که عالم آزرده می
ن کُیَ مل ،نیا الدّعطاهُأ  مؤمناً ثمّنَحزَأن مَ:  فرمودندرسول خدا 

گاه   آن،کسی که مؤمنی را اندوهگین سازد 1؛ر علیهجَؤی لم ه وتَارَفّذلک کَ
 هم پاداشی کند و را به او ببخشد، این بخشش گناه او را جبران نمی دنیا

  .ندارد
مگر نه این است که دل بندگان خدا، حرم و خانۀ اوست؟ تعدّی و 

 زیرا تجاوز به خانه، رنجش ،اوز به خانۀ خدا دور از خرد استجت
صاحبِ خانه یا محبوب است و یا . صاحبِ خانه را به دنبال دارد
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ار اویزد یا با منتقم قهّ کجاست خردمندی که با محبوب در. منتقم
  !بستیزد؟

  ترسم در او جای تو باشد که می  خود هرگز نیازارم دلی را ز
 لَّذَستَإن مَ: کند که می نقل )صلوات اهللا علیهما(امام رضا از پیامبر 

هر  1؛هحُفضِ یُ ثمّۀ القیمه اهللا یومَرَهه شَدِ یَ ذاتِۀِلَّقِ ه وقرِفَه لِرَقَو حَأؤمناً مُ
اش کوچک  هیدستی و ناتوانیکسی مؤمنی را خوار سازد یا به خاطر ت

گاه   آن،کند اش می شمارد، خداوند او را در قیامت به همگان معرفی
  .سازد رسوایش می

 البیتَ  وۀَکّ مَمَدَما هَنّأکَ فَحقٍّ یرغَؤمناً بِن آذی مُمَ: فرمودندچنین  هم
که بدون  آن 2؛بین من المقرّلکٍ مَلفَأ لَتَما قَنّأات وکرّ مَۀَعمور عشرالمَ
المعمور را   مانند این است که خانه کعبه و بیت،ق مؤمنی را برنجاندح

ده بار ویران کرده باشد و مثل این است که هزار ملک از مالئکه مقرب 
چنین کسی در واقع حرم حقیقی خدای را . الهی را به قتل رسانده باشد

ـ که هزاران بار از خانه خشتی و گلی منسوب به او برتر و عزیزتر 
چنین کسی به آزار کسی پرداخته است که . ویران کرده است ـاست 

  .قبله همۀ عالم و مسجود آسمانیان است
گونه که دل شکستن نه  همان. شاد ساختن دل دیگران نیز همتا ندارد

هنری است، شاد ساختن دل   بلکه نشان نهایت بی،باشد تنها هنر نمی
یده آن در دنیا و آثار پسند. ویژه دل مؤمن، نشان هنرمندی است به

                                                           
  33، ص2، ج  عیون اخبار الرضاـ1
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  .ه استقابل توجّت آخر
 نقل )صلوات اهللا علیهم اجمعین(امام رضا از پدرش امام صادق 

 من عبادی  العبدَنّإ:  علیه السالملی داودَإ وجلّی اهللا عزّوحَأ: فرمودند
 من جُرّفَیُ: ما تلک الحسنۀ؟ قال  وبّرَ:  قالَۀَه الجنّلُدخِ فاُأتینی بالحسنۀِیَلَ

ک أن فَرَن عَمَ لِحقٌ:  داود علیه السالمفقالَ: قال. ۀٍمرَلو بتَ  وربۀً کُمؤمنٍ
  1.ه عنکجائَ رَعَقطَالیَ

ای از بندگان  هرگاه بنده: خدای متعال به حضرت داود وحی فرستاد
: داود پرسید. من رفتار نیکی انجام داده باشد، او را به بهشت وارد سازم

با اگرچه  ، از مؤمنی زدودنغمی: آن رفتار نیک چیست؟ خدای فرمود
 که اگر کسی تو را شناسد، حقّاً: گفت داود . دانۀ خرمایی باشد

   .توان از تو ناامید باشد نمی
  

  آزردن ناتوان  
ی پرهیز نمود، آزردن طور جدّ که باید از آزار دیگران به عالوه بر این

 ،حقوق خود دفاع کنند  وحقّ توانند از خود و افراد ضعیف که نمی
آخرت است، برای سالک   سبب بیچارگی دنیا و وتنها ناپسند، حرام نه

طور کلی از راه   با یک چنین ستمی، به، کشنده استدر حکم سمّ
با  شود و جبران آن به آسانی ممکن نیست و سلوک منحرف می
  زیرا که ستم به ناتوان و،شود مانند آن جبران نمی عذرخواهی زبانی و

تحمّل کیست که تاب  شود و  الهی میضعیف، سبب جوشش غضب
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  غضب او را داشته باشد؟
 لمَن ظَبی علی مَضَ غَدشتَإ:  اهللا تعالیقالَ:  فرمودندرسول خدا 

کند  ستم میانسانی  رغضب من بر کسی که ب 1؛ ناصراً غیریدُجِن الیَمَ
  .آید مددکاری ندارد، به جوشش می که جز من یار و

 نفرین ستمدیده، 2؛رَصَه، فقد انتَلمَن ظَعلی مَعا ن دَمَ: فرمودچنین  هم
  .شود  میستمگرسبب شکست 

ها حمایت  او از آن دیدگان مورد توجه خدایند و طور کلی، ستم به
تو خود . کشد  را به آتش میستمگردیده، زندگی  آه ستم کند و می

سالک برای فروافتادن نیازی به . کند حدس بزن که با سالک چه می
 ، بلکه کافی است اندکی غفلت کند،بیچارگی بسیار ندارد بدبختی و

  .همین بس است
  

  دیده نفرین ستم
  ودن دیگران سبب بیرون شدن از راه مستقیم سلوک استرآز

سلمانی باشد، م مؤمنی باشد، ؛که باشداز  آزرده که دلِ تفاوتی ندارد
  .یا حتی خداناشناسی باشد کاری و گنه

 کافراً، ن کانَ إ وستجابۀٌظلوم مُ المَعوۀُدَ: خدا   رسولتۀفگبه 
.  اگرچه کافر باشد،دیده، مستجاب است دعای ستم 3؛هه علی نفسِجورُففُ
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گناهان او بر عهده خودش است، به  ولی ،کافر اگر گناه بسیار دارد
 چنین .سازد  گناهان او ستم بر او را روا نمی.دیگران ارتباطی ندارد

. واقع شود، خدا از او حمایت نکندنیست که اگر کافری مورد ستم 
البته ستم روا نداشتن .  اگرچه کافر باشند،کند خدا بندگانش را رها نمی

 اگر به امر . الهی استتکار، غیر از انجام دستورا و گنه حتی به کافر
  .جازات شود، ستم نیستمکاری  خدا کافر یا گنه

 رٍن فاجِ مِتْکانَ و إن ۀٌستجابَ مُ المظلومِعوۀُدَ:  فرمودخدا رسول
لوده به گناه هم آدری  دیده، اگرچه پرده نفرین ستم 1؛هفسِلی نَ عَحوبٍمَ

  .رسد باشد، به اجابت می
 دُصعَ تَ المظلومِعوۀَنّ دَإ المظلوم فَعوۀَقوا دَاتَّ:  فرمودامام صادق 

  .رود دیده بپرهیزید که به آسمان می از نفرین ستم 2؛ماءلی السّإ
  

  تآزردن حیوانا
 ،ناپسند است رفتاری تنها رنجاندن انسان با هر فکر و اعتقاد و نه

در سیر سالک  بلکه آزار رساندن به حیوانات نیز، امری ناپسند است و
 سبب باز ماندن او از ،آثار دنیوی آن آورد و  پدید میتوقّف و خلل

  . سبب بازخواست از اوست،آثار اخروی آن رشد و تکامل و
 راخٌله صُ  وۀ القیمبثاً جاء یومَصفوراً عَ عُلَتَن قَمَ :فرمودندکه  چنان

                                                           
 356، 93؛ بحار االنوار، 317، 1امالی شیخ طوسی،  ـ1
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 کسی که 1؛نی من غیر منفعۀٍتلَ قَ عن هذا فیمَلْ سَرب یا: قولرش یَعند العَ
جهت گنجشکی را بکشد، آن گنجشک در روز قیامت به خدا  بی

جهت کشته   از این بپرس که چرا مرا بی!کند که ای خدا شکایت می
  . است

 آزار ،س بزن که اگر کشتن گنجشکی چنین باشدتو خود حد
بلکه حشرات  آزار حیوانات و ت وبندگان خدا چگونه خواهد بود؟ اذیّ

  .گونه است نیز همین
  

  همراهی با ستمگران
 ، است و عامل رکودتنها رنجاندن دیگران، رفتاری بسیار زشت نه

گونه  رنجاندن دیگران نیز همین بلکه همراهی با ستمگران در آزار و
 یکی مستقیم که مثالً به امر ؛ به دوگونه استستمگرهمراهی با . است

. گر، به کسی ستم کندستم ی کسی را بیازارد یا با همکاری باستمگر
، شامل آنان ه شدچه تاکنون گفت این گروه خود از ستمگرانند و آن

کسی که در ستم   مانند،نوع دوم همکاری غیر مستقیم است. شود می
 ولی کارهای دیگری برای او انجام ،کند کار همکاری نمی ستمکردن با 

  .کاری او ارتباط داشته باشد دهد که ممکن است به نوعی با ستم می
 عوانُأ ینَأ: نادٍٍی مُ نادَۀ القیم یومَذا کانَإ:  فرمودندرسول خدا 

لون فی جعَیَلماً فَری لهم قَو بَأ واۀًم دَهُ لَن أالقَ حتی مَعونَجمَیَمۀ؟ فَلَالظَّ
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گردد، ندا در  گاه که قیامت برپا آن 1؛رمی بهم فی الناریَدید فَ من حَتابوتٍ
جا جمع  ها در یک ان کجایند؟ پس همه یاران آنستمگردهند که یاران 

ان را لیقه کرده باشند یا مداد آنان را ستمگرکه دوات   حتی آنان،کنند
 ،دهند ی از فلز جا میدر تابوت کنند و  همه را جمع می،تراشیده باشند

  . کنند ها در آتش رها می گاه تابوت را با همه آن آن
گونه که در دنیا زندگی را بر دیگران  ها همان یاران آن ان وستمگر

عذابی مناسب با آن  کم در آخرت خود به بال و تنگ کردند، دست
ناپذیری تحمّل  چنین پیامد ستمگرتنها همکاری با  نه. شوند گرفتار می

  . بلکه همراهی با او نیز چنین است،اردد
 که با آن 2؛مَجرَأ ، فقدشی مع ظالمٍن مَمَ: فرمودند رسول خدا 

گناه مایه سقوط  با او قدم زند، گناه کرده است، و ی راه برود وستمگر
  .عام است برای خاص و

که به  آزار و رنجش دیگران، شقاوت ابدی را به دنبال دارد و آن
بختی و شقاوت آلوده باشد، نه قصد سلوک دارد و نه  های تیره مایه
 .افزار آن پای

                                                           
  95، ص1؛ بحر، ج131، ص12 وسائل، جـ1
   377، 75ـ بحار االنوار، 2
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  منزل ششم
  دوستی

  
 موالٌأکم و شیرتُکم و عَزواجُأکم و خوانُإکم و بائُآ ن کانَإ لْقُ
م من لیکُإ بحَأها ونَرضَ تَنَساکِها و مَسادَ کَونَخشَ تَموها و تجارۀٌفتُرَاقتَ

نّ اهللا إه مرِأ ب اهللاتیَأصوا حتّی یَبرَتَ فی سبیله فَه و جهادٍاهللا و رسولِ
  1. الفاسقینهدی القومَالیَ

 بگو امت را که اگر شما پدران و پسران و برادران و !ای رسول ما
اید و تجارتی که از  زنان و خویشاوندان خود و اموالی که جمع آورده

اید، بیش از  خوش داشته هایی که بدان دل کسادی آن بیمناکید و خانه
اه او دوست دارید، منتظر باشید تا امر خدا و رسول خدا و جهاد در ر

  .خدای دررسد و خدا بدکاران را هدایت نخواهد کرد
همراهی با دوستان .  اگرچه سفر کوتاه باشد،گاه تنها سفر نروید چهی

                                                           
   24، توبهـ1
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 امید به ادامه راه را ،کاهد کند، خطرات آن را می  رنج سفر را کم می،اوالً
رساند و باالخره دوستان   در رفع موانع سفر یاری می،کند تقویت می

دارند، چه یکی از بهترین  آدمی را از غفلت و سر درگمی باز می
  .ها و خطرات است ها، ضرورت وظایف دوست، یادآوری نقص

که اصل و ریشۀ همه  ای مهم را یادآوری کنم و آن این نخست نکته
الهی محبّت هایی که دارند، در  ها و ضعف ها با همه تفاوت دوستی
ین خاطر ه همورزد ب میمحبّت کسی که به هر چیزی ره. استنهفته 
جا در  ها را یک جوید که همه زیبایی محّب، محبوب مطلق را می. است

  .خود دارد
 مطلق، حقیقت مطلق و قدرت  به تعبیر دیگر، انسان طالب زیبایی

طور مستقل این کماالت مطلق را دارد،  مطلق است و تنها کسی که به
 به دنبال خداست و او را ،داند ان اگرچه خود نمیپس انس. خداست

 ولی ، اگرچه او نیست،یابد جوید و به هر جمال و کمالی که دست  می
پذیر است و   به همین خاطر است که دل،کم نشانی از او دارد دست

  .بخش رضایت
دحاً  کَکَلی ربّإ حٌک کادِنّإ ها االنسانُیأیا « ،به تعبیر قرآن کریم

 تو به سوی پروردگارت سخت در تالش و !ای انسان 1؛»هالقیفمُ
  . تکاپویی و او را خواهی یافت

خطاب کریمۀ یاد شده، انسان است با هر ویژگی از نظر علم و عمل 
  .پس انسان، طالب خدای خود است. و اخالق
ای است که  گسترده بحث ، طلب از کجا پدید آمده استکه این این

                                                           
 6نشقاق،ا ـ1
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 ولی 1،ایم در جای دیگر به آن پرداخته. مربوط به نوشتار حاضر نیست
که این میل و کشش  کنم و آن این یک نکته را به اشاره بازگو می

ناپذیر، در طلب دیگری ریشه دارد که آن   استثناءناپذیر و پایانۀگسترد
از نی مولوی بشنوید که این . اند به تعبیرهای مختلف بیان کردهرا 

  :کند کشش را چگونه توصیف می
 کند ها شکایت می از جدایی  کند از نی چون حکایت میبشنو

 اند از نفیرم مرد و زن نالیده  انداز نیستان چون مرا ببریده
 2باز جوید روزگار وصل خویش  هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

تعابیر دیگری مانند، شاه به فالکت افتاده، طاووس گرفتار در گلخن 
 با 3»آشنایی با عرفان«  که در،نده در قفس و مانند آنحمام، طوطی ما

 حکایت از ارتباط و اتصال انسان با ،ایم شرح بیشتری بدان پرداخته
پروردگار خویش در عالم دیگری دارد که از کمّ و کیف آن باید 

گویی آدمی روزگاری را در نزد خدای خویش در آسایش و . گذشت
ای   به مصیبت کشنده رادثه او حاکرده است و بدِ آرامش سپری می

گرفتار کرده است؛ غم فراق و اینک با یاد روزهای خوش دیرین، به 
 )وصل( ،های گذشته شود و برای بازیابی خوشی غم و اندوه گرفتار می

  .زند  دست به تکاپو می وشناسد چنین سر از پا نمی
 ولی به ،جا جای بحث و کنجکاوی در آن نیست که گفتم، این چنان

امروزین ما، نتیجه وصل دیرین محبّت ر صورت اگر چنین باشد، ه
                                                           

  عاشقی  عشق وـ1
  1  مثنوی، دفتر اول،ـ2
  .شود  منتشر میان شاء اهللا ـ3
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تنها از دیدگاه فلسفی   علت از معلول، که نهیاست و این یعنی جدای
خردپذیر نیست، بلکه به نوعی وابسته به خدای غایب است و این 
خالی از ابهام نیست، ولی با اشاره به یک نکته قرآنی، هم تبیینی به 

 نسبت به خدای خویش ارائه خواهیم نمود و هم عشقِ فراگیرِ آدمی
  . شویم  به اصل بحث وارد می،این مقدمه را به انجام رسانده

ها از او   آن ها به خدا و روگردانی انسانمحبّت دو تعبیر درباره 
هم و یحب« یکی تعبیر ؛وجود دارد که لطافت آن بر اهلش پوشیده نیست

م هُینسأوا اهللا فَسُنَ« و نیز 2»همیَسِنَ فَا اهللاوسُنَ«و دیگری تعبیر، 1»هونَحبّیُ
  3.»همسَنفُأ

  نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی
ه بازم از پای در انداخته   4ای یعنی چ

  
 او .پیوسته خدا به انسان استمحبّت انسان به خدا، نتیجه محبّت 

 .گاه انسان بدان پاسخ داده است را آغاز کرده است، آنمحبّت نخست 
  :توان گفت واقع میدر 

  یاول تو زد این قرعۀ عاشقی ز
  گر نیک نیافتی مرا، اول نزدی
  آن چیست به یک نظر ربودست دلت

                                                           
  54مائده،  ـ1
  67توبه،  ـ2
  19حشر،  ـ3
  420دیوان حافظ،  ـ4
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  زان گه دمی تو چشم بر هم نزدی
  جز چشم و رخ و گیس و همان شهالیت
  باور نکنم چیز دگر دید زدی

  

که همه کماالت انسان مانند علم و قدرت  ناچن به تعبیر دیگر، هم
انسان نیز معلول لطف محبّت  ، بصر او، معلول فیض الهی استسمع و

 اثری ، اما روگردانی و فراموشی آن، چون نقص است،و عطای اوست
 ، بدین خاطر است که آغازکنندۀ قهر انسان است،از آن در خدا نیست
 چون آشتی کمال ، آشتی خداستۀ ولی آغازکنند،چون قهر نقص است

  :بریم م مینکاتی را به اشاره نا. است
تنها مربوط به گذشته نیست و در گذشته منحصر   نه»همحبیُ«ـ 1
  . شود طور پیوسته شامل می  بلکه اکنون و آینده را نیز به،شود نمی
   »ونهیحبّ«گاه  آن ،»همحبیُ«ـ نخست 2
 از گذشته، جمعی آلوده به .، ریشه در گذشته دارد»سوا اهللانَ«ـ 3

   1.نسیان بودند
گاه   آن،گردانی را آغاز کردند ها فراموشی و روی نسانـ نخست ا4

  . است»همسَنفُأنسیهم أفَ« و نیز »همیَسِنَ«ها،  نتیجه فعل آن
  

  دوستی و عقل
 سفر  معاد وتواند همه ابزار معاش و جا که آدمی به تنهایی نمی از آن

                                                           
کافی، علل : هایی مانند کتاب. نت رجوع کنیدی برای توضیح بیشتر به روایات مربوط به طـ1

  ... الشرایع، کتاب المحاسن و
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 موانع حرکت و تکامل خود را از سر راه بردارد و ،خود را فراهم سازد
کند  فکر نیازمند است، عقل حکم می زبان و هم  به هم چونخرهباال

هرکسی باید دوستانی داشته باشد و داشتن دوستانی که یارِ راه باشند نه 
  .بارِ راه، نشان عقالنیت هر کسی است

 نصفُ) لی الناسإ( دُدوَالتَ: به فرموده حضرت ختمی مرتبت 
  . می از عقل استورزیدن با مردم، نیمحبّت دوستی و  1؛العقل

چه را از عقل  یعنی آن. دوستان و همراهان نیمی از عقل هر فردند
توانیم نیمی از آن را از دوستانمان انتظار داشته  خویش انتظار داریم، می

تر آن   بلکه نیمه مهم،تنها نصف عقل هر کسی هستند دوستان نه. باشیم
  .هستند

  العقل بعدَسُأر : فرمود ـکه درود خدا بر او بادـ آن حضرت 
ترین کمال عقل آدمی   عالی، ایمان ازپس 2؛لی الناسإ دُوداالیمان باهللا التَّ

  . دوستی با مردم است
 رو ایندوستی با مردم برای عقل همچون سر است برای بدن، از 

  .سر است  عقلش بی،بهره است کسی که از آن بی
رای آن نام برد، توان ب دوستی به جهاتی که گفته شد و جهاتی که می

بیشترین اهمیت از ت انسان و پس از ایمان به خدا، نشان عقالنیّ
آن ایمان به خداست و دوستی خدا و این دوستی . برخوردار است

 بدون ایمان نشاید، گونه که برای خردمند، زیستنِ همان. خلق خدا
زندگی بدون دوست کم از عذاب الیم . نیز نشایدمحبّت  بدون زیستنِ

                                                           
  443 تحف العقول، ص؛642، ص2جکافی، :  نقل ازـ1
  80حادیث، ص؛ جامع األ35، ص2، ج ؛ عیون اخبار الرضا291، ص1 عوالی اللئالی، جـ2
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  .نیست
  دوست گر خیر بهشت است بریزید که بی

  هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است
  

 بلکه بر خود ،ها استوار است دوام دوستی بر گذشت از لغزش
 ،دوستی خدا را پذیرا بود گونه که باید قهر و همان. دوستی استوار است

 البته این مربوط به نگاه باید چنین بود و در دوستی با بندگان خدا نیز
  .آدمی به خلق خداست

 و اند دوستی را نوعی خویشاوندی دانسته در تعابیر روایی دیگر،
گونه که خویشاوندان در سختی   همان.دوست کم از خویشاوند نیست

گونه که  همان؛ اند دوستان نیز چنین همند، یاور ها یار و گرفتاری و
 ؛ندشا بچنینباید  نیز ن دوستا،خطاپوش یکدیگرند خویشاوندان

 ؛ندچنین ها نیز این کوشند، ها در رفع عیوب یکدیگر می گونه که آن همان
 تکمیل کرده و به یکدیگر ها عواطف یکدیگر را گونه که آن همان

  .اند گونه ینهمبخشند، دوستان نیز  آرامش می
 خویشاوندی ،دوستی 1؛ۀٌفادَستَ مُرابۀٌ قَۀُالمودّ : فرمودامیرمؤمنان 
  .اکتسابی است

ن بِ تَ الشرِّهلَأ نْبایِ  منهم ونْکُ تَ، الخیرِهلَأ نْقارِ : فرمودچنین هم
ن الغریب مَ و عید من البَدُبعَأ قریبٍ ریب و من القَبُقرَأ دٍیع رُبّ بَ؛عنهم

                                                           
  211البالغه، ح  نهجـ1
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از  ها باشی و با نیکوکاران نزدیک باش تا از آن 1؛حبیبله ن کُیَ لم
ی که از هر نزدیکی ا بسا بیگانه چه ؛ها نباشی بدکاران دوری کن تا از آن

. تر است ای بیگانه  نزدیکی که از هر بیگانهبسا چه تر است و نزدیک
  .تنهاست که دوست ندارد، غریب و آن

 تعدّدها،  نیز تفاوت آن نیازهای انسان و  مشکالت وتعدّدتوجه به  با
تواند علل   دوستان میتعدّد البته ،ناپذیر است دوستان نیز امری اجتناب

  .داشته باشددیگری نیز 
 ، کریمٌیٌّیِک حَ ربّنّإخوان فالِ من ارْکثِأ:  فرمودند رسول خدا

دوستان خود را افزایش  2؛هخوانِإ القیمه بین ه یومَ عبدَبَذِّعَحیی أن یُستَیَ
بخشنده است، شرم دارد که در قیامت  ده، زیرا پروردگار تو باحیا و

که همه دوستان اهل  نمگر آ (.اش را در میان دوستانش کیفر کند بنده
  )!کیفر باشند

از چنان محبّت  یادآوری این نکته الزم است که خود دوستی و
هم  تواند هم آثار دنیوی داشته باشد و ارزشی برخوردار است که می

ورزیدن به بندگان خدا، خود محبّت که،  عالوه بر این. آثار اخروی
  .گر استهای دی ارزشی مستقل است که معیار بسیاری از ارزش

  
  اقسام دوستان

 زیرا یکی از دالیل انتخاب ،در انتخاب دوست باید دقت بسیار نمود
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رو دوست نه   از این،سلوک است کمک در رفع مشکالت سیر و ها، آن
یا باید . خاصیت باشد بی نه باید خنثی و تکامل باشد و باید مانع رشد و

موانع   کند ودر مسیر حرکت جلودار باشد که پیشاپیش دیگران حرکت
راه را برطرف نماید، خطرات را به جان بخرد و سپر بالی دیگران 

کم باید همپای  یا دست پیشه است و این دوست عاقل و خرد،باشد
به عنوان عضو گروه از عهده انجام وظایف خود  دیگران حرکت کند و

 ،به تعبیر دیگر.  ولی در هر صورت نباید مانع حرکت باشد،برآید
یا  ثمربخش باشد و وجودش در هر حال ضروری و د یادوست بای

  .کم در مشکالت و رفع موانع سودمند باشد دست
 حتاجُذی یُذاء الّالغَ کَواحدٌ فَ؛ۀٌالثَخوان ثَاالِ:  فرمودندامام صادق 

  وحمقُهو االَ اء وعنی الدّانی فی مَالثّ  وو العاقلُهُ  و وقتٍلّلیه فی کُإ
  1.بیبهو اللّ اء ووعنی الدّ فی مَالثالثُ

ای همانند غذا هستند که در هر زمانی   دسته؛اند دوستان بر سه دسته
ای همانند  دسته  آنان خردمندانند و،وجودشان مورد نیاز است

 دوا هستند و دسته سوم همانند دارو و خردانند و آنان بی اند و بیماری
  .آنان هوشمندانند

  
  نقش دوستان

 ،ناپیدا بر یکدیگر است غیرمستقیم و تأثیر ،اولین نقش دوستان
  باطنی و نیز افکار وراختیار، صو انتخاب و ای که بدون توجه و گونه به
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 تر، اصوالً به تعبیر درست د ویاب گفتار آنان به یکدیگر شباهت می
 یا شباهت در منافع است یابد؛ ها تحقق می    دوستی بر اساس شباهت

ها است مانند   شباهت در موقعیتها، یا آن چون مانند بازرگانان و
ها، یا شباهت در اهداف است مانند سربازان و جز   آن چونکارمندان و

  .صور درونی مانند اهل سلوک ها، یا شباهت در صفات است و آن
 بلکه ،ها نیست انحصار آن  بررسی دقیق عوامل دوستی و،مقصود

یکدیگر  به ،غرض این است که تا میان دو نفر نوعی شباهت نباشد
 کبوتر با ؛بسته نگردند مند شوند، دل شوند یا اگر عالقه مند نمی عالقه

 همنشینی کبوتران را طالبند و  کبوتران، دوستی و.کبوتر فیل با فیل
نوع خود، هر صنفی به  هر نوعی به هم. پیالن نیز دوستی پیالن را

  .کشش دارند گروه خود جذبه و صنف خود، هر گروهی به هم هم
اره بگویم که یکی از اسرار حیاتی دوستی با خاندان پیامبر به اش

 ـ ده استشهمه بدان سفارش   ـ که آن)صلوات اهللا علیهم اجمعین(
شباهت به آنان  کسانی که دوستی آنان را در دل دارند، بی. همین است

ها  طینت. ت متفاوت استسنخیّ نیستند، اگرچه درجات این شباهت و
 ،نگریم گاه که به خود می آن.  مایه امید ماستهمین از سنخ واحدند و

  :)صلوات اهللا علیه(به گفتۀ امام سجاد . شویم مأیوس می
 وتَفَ، فإن عَعتُمِک طَمَرَ کَأیتُ و إذا رَعتُزِنوبی فَوالی ذُ مَأیتُذا رَإ

نگرم،  گاه که به گناهان خویش می آن 1؛ ظالمیرُغَ فَبتَذَّ و إن عَ راحمٍیرُخَفَ
نگرم، طمع ورزم، پس اگر مرا  شوم و چون به بخشش تو می یتاب م بی

  .ای ای و اگر کیفر دهی، ستم نکرده ببخشایی، بهترین بخشنده
                                                           

  584مصباح المتهجّد،  ـ1



 301  دوستی

 ،نگریم بستگی خود به پاکان عالم هستی می گاه که به دل ولی آن
به همه سهمی  گردیم که اگر بر همه عالم تقسیم کنند، چنان امیدوار می

  . که ناامیدی در عالم یافت نشودای گونه  به،رسد وافر می
 توجه به این نکته، ا ب.شباهت است پس اصل دوستی، سنخیت و

تحکیم همان شباهت   دوستان بر یکدیگر، تقویت وتأثیراولین نقش و 
که خود  در عالم دوستی، دوستان بدون این. درونی است ذاتی و

ارتباط چه هر یابند و بدانند، به یکدیگر شباهت بیشتری می بخواهند و
و تر  بیشباشد، این شباهت تر  بیشها با یکدیگر  بستگی آن هم و

 به همین خاطر است که توصیه شده است که دوستان .شود  تر می عمیق
  .تر با یکدیگر داشته باشند صمیمی وتر  بیشروابط 

کم من حدُأ رْنظُلیَ فَ،هلیلِ خَ علی دینِرءُالمَ:  فرمودندرسول خدا 
 پس ،گیرد باورهای خود را از دوستان می آدمی گرایشات و 1؛لُخالَتَیَ

   .ورزید بنگرید که با که دوستی می
ی قابل توجه است که پذیری ناخودآگاه از دوستان به حدّتأثیراصل 

های اندک و  علمای اخالق سفارشات بسیاری حتی در مورد ارتباط
  .د شده استو در روایات نیز بر آن تأکی اند فاقی نیز هشدار دادهاتّ

ه صناف من الناس، زادَأ مانیۀَ مع ثَسَلَن جَمَ:  فرمودندرسول خدا 
  فیها؛ۀَالرغبَ  الدنیا وه اهللا حب، زادَءغنیاع االَ مَلسَن جَمَ: شیاءأ مانیۀَاهللا ثَ
ه اهللا لطان، زادَمع الس  اهللا؛ وۀِسمضا بقِالرّ  وکرَه اهللا الشُّ، زادَءقرامع الفُ و
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 بیان،مع الصّ ؛ وۀَهوَالشَّ  وه اهللا الجهلَسوان زادَمع النِّ ؛ والکبرَ و وۀَسالقَ
 نوب و علی الذّرأۀِ الجُ ازداد من،اقسّع الفُ و المزاح و مَهوِلّ ال منادَدزا
، ءلمامع العُ ؛ واتاع فی الطّۀً رغبَزدادَ إمع الصالحین، وبۀ؛ و التّسویفَتَ
  1.عرو الو من العلم زدادَإ

شت گروه همنشین شود، هشت صفت در او پدید هرکس با ه
  : یابد آید یا افزایش می می

گرایش به آن در  گران همنشین شود، دنیادوستی و که با توان ـ آن1
  . شود او افزون می

گذاری و رضایت به قضای  ـ هرکه با فقرا همنشین شود، سپاس2
  . گردد الهی در او افزون می

و دلی  سنگنشین شود، حاکمان هم ـ هرکه با سالطین و3
   .شود بینی او افزون می خودبزرگ

نادانی و غریز و شهواتش افروده ـ هرکه با زنان همنشین شود، 4
  .شود می

  .شودتر  بیشاش  ـ هر با کودکان همنشین باشد، سرگرمی و بازی5
تأخیر در توبه در  گناه و جرأت درـ هر با بدکاران همنشین باشد، 6

  . یابد او افزایش می
ـ هرکه با نیکوکاران همنشین شود، میل به طاعت در او زیاد 7
  .گردد می

های سودمندش فزونی  رکه با دانشمندان همنشین شود، دانشـ ه8
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  . یابد می
  :شوم در توضیح حدیث شریف چند نکته را یادآور می

مخاطب این حدیث شریف، مردی بوده است به دلیل نهی شاید ـ 1
پیداست که همنشین زن باید از زنان . دکانکو از همنشینی با زنان و

 همنشینی ،به تعبیر دیگر. که همنشین کودک از کودکان  چنان،باشد
که   چنان، بلکه پسندیده است،تنها ناپسند نیست کودک با کودکان نه
  . بلکه بسیار پسندیده است، ناپسند نیست نیزهمنشینی زن با زنان

های   غالب بر این دستهچه درحدیث شریف آمده است، جنبه ـ آن2
گران، دنیادوستی  طور معمول همنشینی با توان  یعنی به،گانه است هشت

 ولی اگر ،دهد یا افزایش می آورد و میل به دنیا را در انسان پدید می و
 ساده زیست  ـندچنینالبته برخی از آنان و  ، ـگری نیکوکار باشد توان

گیر باشد، هیچ  یش سختانفاق باشد، بر نفس خو باشد، اهل گذشت و
همچون متوسط  روی در زندگی او نباشد، زیاده راف وسنشانی از ا
تنها   آن زندگی کند، پیداست که همنشینی با او نه  ازتر کممردم بلکه 

اگر ببیند که . شود  بلکه سبب پرهیز از دنیا می،شود سبب دنیاطلبی نمی
ه چنین ک ولیت سنگین چیزی نیست، از اینؤگری جز مس توان

  .گذار خواهد بود مسؤولیتی متوجه او نشده است، خدا را سپاس
ی تأثیراغلب سالطین چنین . گونه است حاکم نیز همین سلطان و

این ثروت قارونی است که دنیاطلبی را پدید . بر همنشینان خود دارند
به تعبیر . های دیگر گونه است دسته همین.  نه ملک سلیمانی،آورد  می

زنان است نه  داران، کودکان و گران، زمام ر از آنان، توان منظو،دیگر
 نیکوکار، کودکان سشنا داران وظیفه نیکوکار، زمام گران دانشمند و توان
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  . خردپیشه، زنان دانشمند نیکوکار
دانشمندان سبب افزایش  اگر همنشینی با فقرا یاطور  همین
 .طور غالب است دانشمندان به  منظور فقرا و،های پسندیده است ویژگی

چه از راه گدایی و دست دراز کردن  طلب باشد، آن اما اگر فقیری افزون
الت تجمّ روی و زیاده  در اسراف و،آورد به سوی دیگران به دست می

  . به کار برد، همنشینی با چنین تهیدستی اثر نیکی ندارد
گران را داشته باشد، دانشمندی  لق توانکه اگر دانشمندی خُ چنان

گر، نوع تجارت و   تنها تفاوتش با بازرگانان توان،پیشه باشد رتتجا
مگر نه این . فروشش باشد، این دانشمند اثر مثبت ندارد مکان خرید و
میان مردم از اثر گرگ  دانشمندان نابکار دردوستان و است که اثر 

مگر نه این است که اگر 1؛صاحب بدتر است نده در میان گله بیرد
شده   پس همه موارد یاد2؟کند شود، جهانی را تباه میدانشمندی تباه 
  .هاست شده مربوط به نوع غالب آن های یاد حکم استثناء دارد و

  
  همنشینی با زنان یا مردان

نکتۀ دیگر، شرحی بر دوستی زنان که در حدیث شریف آمده است 
و ) برای مردان (بدترین نوع دوستی است، نا دوستی با زنکه و آن این

 که ریشه بسیاری از مفاسد یاد چه این. بسیاری از مفاسد استریشه 
همنشینی با زنان  و) به معنای اخالقی آن نه عرفی (شده، شهوت است

  : الزم استتر  بیشاین نکته را توضیح . سبب افزایش شهوت است
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گونه که همنشینی مردان با زنان چنین اثری دارد، همنشینی  أـ همان
اگر در . دو یکی هستند  بلکه هر،ن نتیجه را داردزنان با مردان هم همی

 بدین خاطراست که ،روایت شریف، همنشینی با مردان ذکر نشده است
به یقین اگر مخاطب زنی بود، همنشینی  مخاطب او مردی بوده است و

   .شد با مردان گفته می
توان همنشینی مردان با زنان را از همنشینی زنان با مردان،  مگر می

ود؟ هرگاه زنی همنشین مردی باشد، دقیقاً مردی همنشین زنی جدا نم
 پس اگر .شده است، پس چگونه ممکن است آن دو از هم جدا باشد

 همنشینی زنان نیز با مردان نیک ،همنشینی مردان با زنان نیک نباشد
  پس منظور از همنشینی با زنان، همنشینی مردان با زنان است و،نیست

  .برعکس
. طور غالب آن نتیجه را دارد به) یا مردان(با زنان ـ همنشینی  ب

رایج از آن  غرض از همنشینی مردان با زنان چیست؟ مقصود غالب و
که همنشینی   چنان،مانند آن است های جنسی و لذّتبرخورداری از 

 حدیث شریف برای بیان .زنان با مردان اغلب به همین منظور است
ین موارد استثنایی را ـ که ممکن موارد غالب مطرح شده است، بنابرا

   .شود است بسیار هم باشدـ شامل نمی
که   مثل این،اگر در مواردی چنین نباشدچه گفته شد،  با توجه به آن

همنشینی با زنی دانشمند، صالح و دارای معرفت باشد یا همنشینی با 
 مانند ،یا در مواردی قصد یاد شده ممکن نباشد گونه باشد و مردی این

 مانند آن و نشینی مردی با محارم خود مانند مادر، خواهر، دختر وهم
 پیداست که ،مانند آن باشد یا زنی همنشین پدر، برادر، فرزند خود و
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  .این همنشینی آثار ناپسند یاد شده را ندارد
ست که  و در نتیجه غفلت از یاد خدارانی همنشینی به خاطر شهوت

 این نه نقصی بر زنان است و دارد و ناشایستی را به همراه تأثیرچنان 
 طبیعی است که به خاطر ناخوشایندی آن باید تأثیرنوعی . نه بر مردان

  .از آن پرهیز نمود
های   گروه از گروهدو نام در پایان یادآوری این نکته الزم است که

 است که در چنین نیامدهحدیث یاد شده های  در یکی از نقلگانه  هشت
بردار  عمول نیست که راوی یا نویسنده و یا نسخهمواردی چندان غیرم

  . و چیزی از آن را نیاوردیا لغزش قلم گردد دچار فراموشی و
  

   عامل دوستی،شباهت
 شود و دوستی سبب شباهت می. گردیم به اصل بحث خود بر می

  : اند  تا جایی که فرموده،سازند ها سرنوشت  شباهت
کسی که به  2؛ معهرَشِاً حُیئ شحبأ نمَ  و1 فهو منهمومٍ بقَهَشبن تَمَ

در واقع چون  .شود ها محسوب می  از آن،گروهی شباهت داشته باشد
کسی که چیزی را دوست داشته  ها شباهت دارد و  بدان،هاست از آن
  . شود  با او خواهد بود و با او محشور می،باشد

ات تأثیر بلکه ،شود های عمیق دنیوی می تنها سبب شباهت دوستی نه
انتخاب دوست،  که در ناخوشا به حال آن .آشکار دارد اخروی عیان و

                                                           
  174، 11ـ بحار االنوار، 1
 63ـ سه اصل، 2



 307  دوستی

که دوستانشان،  ناخوشا به حال آن آورند و بیشترین دقت را به عمل می
صلوات (که خاندان پیامبر  ناخوشا به حال آن بهترین خلق خداست و

ها را به عنوان دوست انتخاب  موالیان آن پیروان و  و)اهللا علیهم اجمعین
  .اند که از ثمرات ناخودآگاه این دوستی برخوردار خواهند شد کرده

ن  مَیا نوفُ:  به نوف بکالی فرمودند)صلوات اهللا علیه(امیرمؤمنان 
ای  1؛ اهللا معههُرَشَحَراً لَجَ حَبحَ أالً رجُلو أنّ  وۀِ القیمنا یومَعَ مَنا کانَبحَأ

اگر  ما خواهد بود وقیامت با   در، کسی که ما را دوست بدارد!نوف
  .کند  خداوند او را با آن سنگ محشور می،کسی سنگی را دوست بدارد

قراردادی   حشر اخروی، امری اعتباری و،دانیم  که میگونه همان
تحقق  نفس االمری ظهور و  بلکه بر اساس واقعیات عینی و،نیست
 کسی که سنگی را دوست داشته باشد یا هر چیز ،بر این اساس .دارد

 اگر ؛ها یکسان خواهد بود یگری را، چون به آن شباهت دارد، حکم آند
  .شد بسته نمی با سنگ شباهت نداشت که به آن دل
  همین نتیجه را دارد و نیزاهل گناه دوست داشتن کفار، منافقان و

کاری دل بسته  کسی که به گنه. بر اساس همین اصل تفسیرپذیر است
 از ،بستگی پدید آمده است این دلبه خاطر شباهت به اوست که  است،
کاران  ظاهری نیز به کفار و گناهسطحی ه رو باید از تقلید و تشبّ این

  .پرهیز نمود
  نوریان مر نوریان را جاذبند  ناریان مر ناریان را طالبند
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   154ۀ، صاالثنی عشریّ



 308نامان  کوی نیک

  
  دیگر آثار دوستان
کسی که مؤمنی .  مستقیم بر یکدیگر استتأثیر ،دومین نقش دوستان

های او را خواهد  گفتهتحمّل  ، دوست انتخاب کرده استرا به عنوان
 مسیر هدایت، در بازگو مؤمن در کمک به دوست خود در داشت و

 ،کند کمک به او در رفع عیوب احساس مسؤولیت می کردن عیوب او و
در  های او و بنابراین انتخاب دوست خوب به معنی پذیرش راهنمایی

  .ی خود استها کاستی ها و نتیجه کاستن از ضعف
 البرُّ رّ ولی البِإهدی ه یَنّإدیق فم بالصعلیکُ:  فرمودند رسول خدا 

علیکم بالصدیق، علیکم در روایت دیگر به جای  1.ۀلی الجنّإهدی یَ
  .آمده است 2بالصدق

 ،در انتخاب دوست دقت کنید که اگر دوست خوبی انتخاب کردید
کارهای نیک  شود و  میکارهای پسندیده رهنمون او شما را به نیکی و

  .رساند پسندیده شما را به بهشت می و
 فی ۀٌدّنّهم عُإخوان، فم باالِعلیکُ:  فرمود)صلوات اهللا علیه(امیرمؤمنان 

 دیقٍافعین وال صَنا من الشّفما لَ: ارهل النّأقول ع لِسمَتَ لمأ ؛ۀخرإلنیا واالدّ
 نان دنیا و در انتخاب دوستان دقت کنید که دوستان پشتیبا3؛میمحَ

ما : گویند اید که می را نشنیدهجهنّم مگر سخن اهل . آخرت هستند
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  . دوستان پشتیبان نداشتیم کننده و شفاعت
ها بر اساس  این حدیث شریف تصریح دارد که اگر دوستی

تنها در دنیا سودمند است بلکه در آخرت   نه،های خردمندانه باشد مالک
  .نیز یار و پشتیبان یکدیگرند

 أمّا ؛رۀخِإلنیا و ان فی الدّعوَنفَنیا فإنّهم یَصدقاء فی الدّن االَروا مِأکثِ
نا من ما لَفَقالوا جهنّم  هلَأ فإنّ خرۀُإل بها و أمّا اقومونَ یَوائجُحَنیا فَالدّ
 زیرا آنان در دنیا و ،بر دوستان خود بیفزایید 1؛میم حَدیقٍافعین وال صَالشّ

سازند و  مربوط به آن را برآورده می در دنیا نیازهای ؛آخرت سودمندند
  .در آخرت نیز نیازهای مربوط به آخرت را

گیر   یکی از مشکالت دامن.زدایی است  غفلتسومین نقش دوستان
سالی، غفلت، سرگرمی و  میان ویژه در دوران جوانی و انسان در دنیا به

چه برایش ضروری  ای است که او را از توجه به آن های بیهوده بازی
 ، تفریحات،هاآمد  رفت و؛زایند غفلت ها غالباً شغل. دارد  باز می،تاس

توجهی به  بی سبب سرگرمی و زایند و  اغلب غفلت… مطالعات و
رو یکی از نیازهای اساسی   از این،مقصد و وظایف مربوط به آن است

 که انسان در این دوران بلکه تا پایان عمر، داشتن دوستانی است
 به موقع، دوست خویش را از جا و های به ا یادآوری ب، باشند»رمذکِّ«

داشتن چنین دوستانی، نشان . آور برهانند های زیان سرگرمی غفلت و
  .ق لطف ویژه الهی به انسان استتعلّ

ن إلیالً صالحاً ه خَقَزَ اهللا به خیراً رَرادَأن مَ:  فرمودندرسول خدا 
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اش  به بندهنعمتی ه خدا اراده کند که هرگا 1؛هعانَأ هُرَکَّن ذَ إه ورَکَّ ذَیَسِنَ
 او ،کند که هرگاه به فراموشی افتد برساند، دوستی صالح نصیب او می

رج شدن از خا. هرگاه به یاد آورد، بدو کمک رساند را یادآوری کند و
کار ظاهر  ست که در قالب دوستی درستغفلت لطفی از جانب خدا

  .شود می
  

  نشان دوستان صالح
در  ت مورد تأکید قرار گرفته است وشدّ  بهوستاناگرچه داشتن د

گونه که گفته شد،   ولی همان،بسیاری از جهات نیز تجربه شده است
که   نه این،دوست باید صالح باشد تا دوست خود را از غفلت برهاند

دوری کردن از او الزم  خود در غفلت باشد که در این صورت پرهیز و
  .بلکه ضروری است

  فروش این است ر مینخست موعظه پی
  که از مصاحبت ناجنس احتراز کنید

  

های دوستان صالح که آثار مطلوب یاد شده  اینک به برخی از نشانه
  :کنیم  اشاره می،را خواهد داشت

را به  آمد با او ما ـ دوست باید کسی باشد که همراهی و رفت و1
 مجسمه فضیلت یا. ها بیندازد ها و بایستگی شایستگی یاد حق و
قیافه او، قیافه . ها را یاد کنیم ها باشد که با دیدن او شایستگی شایستگی

. جان آدمی را به کمال متوجه سازد شایستگان باشد، ظاهر او دل و
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  .حکم یادآوری خوبی باشد باالخره ظاهر دوست در
ای  گونه هوس باشد، به دارای گفتاری سنجیده به دور از هوی و ـ2

خود از  اهل آگاهی باشد واوالً،  یعنی دوست ،که بر آگاهی ما بیفزاید
 ،به خاطر آمیزش با دنیاطلبانثانیاً، نادانی مفرط رنج نبرد و  جهل و
بدزبان، سخنان ناشایست بر زبانش جاری  جویان بدفکر و مفسده

از لغوگویی و  نگردد، سخنانش عالمانه باشد، خوش سخن باشد و
  .گویی بپرهیزد هرزه
داند برای دیگران  می بیند و چه از دوست می آن ـ رازدار باشد و3
 مؤمناً  المؤمنُکونُالیَ :)صلوات اهللا علیه( به فرموده امام رضا .نگوید

 ؛نّۀ من ولیّه و سُهن نبی مِنّۀٌسُ بّه ون رَ مِنّۀٌ سُ: خصالٍکون فیها ثالثُی یَحتّ
ا مّ أ الناس وداراۀُفمُ ، السِّر و أمّا السنّۀ من نبیّهتمانُ فکِ،أمّا السنّۀ من ربّه

مؤمن کسی است که سه  1؛اءرّ والضَّءأسا فی البَ فالصبرُ،هۀ من ولیّالسنّ
کسی که . دار باشد، بردبار باشد رازدار باشد، مردم: ویژگی داشته باشد

 ،کسی که مؤمن نباشد ها را نداشته باشد، مؤمن نیست و این ویژگی
  .شایسته دوستی نیست

را به  دار باشد که ما هدف سنجیده، درست وـ رفتار او چنان 4
توجه به رفتارهای ماندگار، کارهای شایسته سودمند و  گرایش و
  . دارد، تشویق نمایدتأثیر چه در کماالت ماندگار و واقعی ما باالخره آن
:  چنین آمده استهای یاد شده در بیان حضرت عیسی  ویژگی

کم اهللا رُکِّذَن یُ مَ:؟ قالَسُجالِن نُمَلِ  اهللایا روحَ :ی عیسَون لِ الحواریّقالَ
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یاران آن  1؛ و یَزیدُ فی مَنطِقِکُم علمُههخرۀ عملُإلافی کم بُغِّرَیُ ه ورؤیتُ
برخاست داشته  با چه کسانی نشست و: حضرت از وی پرسیدند

باشیم؟ فرمود کسی که دیدن او خدا را به یاد شما آورد، رفتار او شما 
   . و علم او منطق شما را فزونی دهدرانگیزدطلبی ب را به آخرت

خشن  بردبار باشد، عصبانی و ـ دارای خلقی نیکو و صبور و 5
های   رخداد وناخواسته های نباشد، با مواجهه با مشکالت، موقعیت
  .ناهنجار شکیبایی خویش را از دست ندهد

 اتٍ مرّالثَک ثَخوانِإن  مِلیکَ عَبَضِن غَمَ: به فرموده امام صادق 
هرگاه کسی را سه بار به  2؛)دیقاًصَ(ک فسِنَ لِهُذْخِاتّ فَ،ل فیک شرّاًقُیَ مفلَ

ناسزایی از دهان وی خارج نگشت، او را به عنوان  خشم آوردی و
  .دوست برای خود انتخاب نما

جای خشمگین شدن  را دید و آور ما کسی که سه بار رفتار رنج
نتیجه  در ا کنترل نمود ویا عواطف خود ر داشت، یا خشمگین نشد و

بدین خاطر که . سخن ناپسندی بر زبان نیاورد، شایستگی دوستی دارد
اگر هر خطایی، با  خطا بسیار است و در عالم دوستی، امکان لغزش و

ها به دشمنی بدل  خطای مشابه آن پاسخ داده شود، به زودی دوستی
می اگر آد. ی خواهد شدتعدّداین خود آغاز مشکالت م خواهد شد و
که دوستان ناشایست داشته باشد   بهتر است از این، باشد دوستی نداشته

یا به خاطر زود رنج  که در شکل دوستی رفتار دشمنی داشته باشند و
  .دنبودن، به دشمن بدل شو
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ـ دوست باید در آشکار و پنهان با دوست خویش یکسان باشد، 6
ها با او  در سختیگوید،  در حضور او همان گوید که در غیبت او می

 با او ، به هنگام نیازمندی دوست؛هاست گونه باشد که در راحتی همان
 در دارایی ؛گونه رفتار کند که به هنگام نیازمندی به او انتظار دارد همان

 یعنی دوست خود را به خاطر ،و ناداری دوست، یکسان رفتار کند
  .یا امور دیگر خودش بخواهد نه به خاطر مال، مقام و

  برای دوست خود نیز بپسندد و،پسندد چه برای خود می ـ آن7
 در. پسندد، برای دوست خود نیز نپسندد چه را برای خود نمی آن

گونه باشد که اگر برای   همان،ای برای خودش رخداد هر حادثه
به تعبیر دیگر، کماالت، . بود گونه می دوستش رخ داده بود نیز همان

ها،  ها، بدی نیز نقص راحتی و  آرامش وها، آسایش، ها، خوشی خوبی
همان . ناراحتی دوست خود را از آن خود بداند ها، اضطراب و ناخوشی

آبروی دوستش را آبروی خود بداند، . یک روح در دو بدن باشند
دوست  باالخره میان خود و رنجش دوست را رنجش خود بداند و

  .خود تفاوتی نبیند
اگر به . بب تغییر دوستی او نشوداحوال دوست س ـ تغییر اوضاع و8

ثروت رسید، یا اگر به ریاست دست یافت، این سبب تغییر در رفتارش 
 همین طور ورشکسته شدن دوست یا بر کنارشدن او ؛با دوست نشود

  .یا هر گرفتاری دیگری رفتار او را تغییر ندهد از ریاست و
ی بخت خوش آسایش و چه در توان دارد در راه آرامش و ـ آن9

ی یا کمالی لذّتاز رسیدن دوست خود به  دوست خویش به کار ببرد و
های  رو احساس حسادت نسبت به موفقیت به هیچ. خوشحال شود
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  .دوست خود نداشته باشد
از او . ها تنها نگذارد ناخوشی ها و ـ دوست خود را در سختی10

های  را چون سختی های او همچون جان خود محافظت کند، سختی
 امام صادق در کالمها  برخی از این ویژگی. گشایی کندخود کار

  :آمده است چنین )صلوات اهللا علیه(
 مالِلی کَإ بهُنسِالتَ فَ، الحدودن فیه تلکَکُتَ ن لم، فمَۀ محدودۀُداقالصّ

 من ئٍلی شإه بْنسِالتَ فَ،لک الحدودن تِ مِئٌن فیه شَکُیَ ن لممَ  وۀداقالصّ
ری یَ أن: انیۀُالثّ  وۀه واحدتُالنیَعَ ه وتُریرَ سَنَکوأن تَ: هاولُّأ ؛ۀداقالصّ
  وال والیۀٌ  وه عنک مالٌرَغیأن الیُ: الثۀالثّ ه وینَ شَکَینَشَ ه وینَک زَینَزَ
ک مَسلِّالیُ  أن: الخامسۀ قدرته ولیه مَإ لُصِا یَیئاً ممّعک شَمنَیَ أن ال: ابعۀالرّ

  1.ائباتعند النّ
 ،رو کسی که آن شرایط را نداشته باشد یندوستی شرایطی دارد، از ا

 و اگر هیچ یک از آن شرایط را نداشته باشد، دوستی او کامل نیست
   .چیزی از دوستی ندارد

  . آشکار او مانند هم باشد  پنهان و:اول
سرشکستگی تو را  فرازی تو را سرافرازی خود واسر: دوم

  .سرشکستگی خود بداند
  .  نشودمقام سبب تغییر او مال و: سوم

  . چه در توان دارد برای تو دریغ نورزد از آن: چهارم
  .ها تو را رها نسازد در سختی: پنجم
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 سلم و المُهخیأ ۀِعونن مَ مِعُنِمتَ یَبدٍن عَما مِ:  فرمودندامام باقر 
  علیه ومُأثِعی فیما یَلی بالسّتَ ابالّإ قضَتُ و لمأت ضیَ قُۀٍه فی حاجَعی لَالسّ
سی نیست که در کمک به برادر مسلمانش کوتاهی کند مگر ک 1؛رجَؤیُ لم
  .آور گرفتار شود آلود و زیان که به کوشش در کاری گناه آن

ای که بتوانند دست در جیب  گونه ـ اعتماد متقابل به یکدیگر به11
  .غیر مالی هم استفاده نمایند از امکانات مالی و یکدیگر نمایند و

نه  مِذَأخُیَه فَبِ صاحِمه فی کَدَکم یَحدُأ لُخَد یَهلْ:  فرمودندامام باقر 
 آیا شما دست در 2؛مونزعَما تَخواناً کَإم ستُلَفَ:  قالَ. الا؟ قالوریدُما یُ

. دارید؟ گفتند نه خواهید بر می چه می آن کنید و جیب دوستانتان می
  .برید، دوست نیستید گونه که گمان می پس آن: فرمود
که خالف دستور الهی کاری  از این  باشند ونگهدار الهی ـ حرمت12

چه اگر کسی حرمت خدای خود را نگه . انجام دهند، شرم داشته باشند
، زیرا دوست از خدا دارد، حرمت دوست را نگه نخواهد داشت نمی
 ،کند خواسته خدا عمل می  کسی که بر خالف امر و.تر نیست مهم

وستش عمل نکند؛ صورت لزوم، خالف خواست د دلیلی ندارد که در
تواند  شکند، می خدای خویش به آسانی می کسی که پیمان میان خود و

های میان خود و دوستان خود را نیز بشکند؛ کسی که با آن همه  پیمان
کند،  وفایی می نعمتی که خدا به او عطا فرموده است، نسبت به او بی

 که باشد، چه حق دوست هرگونه. وفا باشد تواند به دوستانش نیز بی می

                                                           
  173، ص78؛ بحار االنوار، ج293 تحف العقول، صـ1
  85، ص1 آداب النفس، جـ2
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  .برتر نیست وتر  بیشاز حق خدا 
  آزمون دوستی

ن ه مِم لَ کَمَعلَ تَیه حتّبّرِجَحداً فَأ دتَدَذا وَإ:  فرمودندامام صادق 
  وهُبصحِانه، فَیاء مِالحَ  اهللا وۀِرمَحُ عارفاً بِن کانَإنه، فَیاء مِالحَ ۀ اهللا ورمَحُ
هرگاه خواستی کسی را به  1؛ن اهللا علیه مِکرمَأ ستَک لَنّإ فَهُحْرِّسَ فَالّإ

 نگهدار خداست و دوستی برگزینی، او را بیازمای که چه اندازه حرمت
شرم الهی آگاه بود، با او   اگر به حرمت و؛چه اندازه از خدا شرم دارد

تر   زیرا تو برای او مهم،غیر این صورت او را رها کن  در،همنشین باش
حرمتی  وفایی کند، بی  خدای خود بیکسی که بتواند با. از خدا نیستی

  .تواند چنین کند ادبی روا دارد، در مورد دیگران نیز می کند، بی
م تا فیهم، فهُن کانَإین، فَتَصلَخِتی بِروا شیعَبِختَاِ:  فرمودندامام صادق 

هم المؤمنین خوانِإع م مَهُواساتُمُ  وۀال الصّوقاتِأهم علی تُظَحافَمُ: تیشیعَ
 شیعیان مرا با دو 2؛ اغربمّب ثُ اغرِمّب ثُاغرِکونا فیهم فَتَ  لمن إبالمال و

یکی : ها بود، شیعه منند  اگر آن دو ویژگی در آن،ویژگی بیازمایید
دیگری، توجه مالی به  نماز به وقت خواندن و شناسی در نماز و وقت

 از آنان دوری گزین، باز ، اگر این دو ویژگی در آنان نبود.نسایر مؤمنا
  . دوری گزین، باز هم دوری گزینهم

که   این، یکم:در حدیث شریف دو نکته مورد توجه قرار گرفته است
خالف  دهد و وظایف خود را نسبت به خدای خود انجام نمیکه کسی 

                                                           
  46، ص1 بحر المعارف، جـ1
  291ها، ص نشان  نشان از بیـ2
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ن ا به هم، شایستگی دوستی ندارد،کند فرمان او رفتار می خواست و
ز علل دوستی، که یکی ا  این،دلیل که در روایت قبلی گفته شد و دوم

مشکالت  ها و رفع نیاز به وسیله دوستان و کمک به یکدیگر در سختی
اگر دوست در رفع مشکالت مالی به دوست کمک نکند، نام آن . است

اگر دوستی است، . خواهید بگذارید غیر از نام دوست را هرچه می
  .خاصیت است خاصیت یا کم دوستی بی

شینی با او اسباب ـ ویژگی دیگر دوست این است که همن13
گونه  آالیش باشد که هیچ بی  چنان ساده و.ت نباشدمشقّ زحمت و

مشقت باشد بر  دبی که سبب زحمت و سختی و عادت و اهزینه،
چنین نباشد که اگر به منزل دوست خود . دوست خود تحمیل نکند

 تهیه و ها پیش در آید، آن بیچاره مجبور باشد از روزها یا ساعت
  .  باشد که این بدترین وضعیت دوستی استتدارک مهمانی
بدترین دوستان  1؛ لهفَلِّکَن تُخوان مَ االِرُّشَ:  فرمودندامیرمؤمنان 

  .ها به زحمت افتند کسانی هستند که دیگران به خاطر آن
 را به میهمانی دعوت کرد، آن  شخصی امیرمؤمنان :گویند

 لَدخُ أن التَ… صالٍ خَۀَ لی ثالثنَضمِ علی أن تَکَبتُجَأ: حضرت فرمود
  2؛ بالعیالفَحُجالتَ ی شیئاً فی البیت و عنّرَخِدالتَ  و شیئاً من خارجٍیعلَ

که چیزی از بیرون برای   نخست آن؛پذیرم را به سه شرط می دعوت تو
چه در   دوم، آن،)منزل داری بسنده کنی چه در به آن(من فراهم نسازی 
ویژه  به( ات که خانواده  و سوم اینمن دریغ نورزی منزل داری را از

                                                           
  479البالغه، ح  نهجـ1
  451، ص75؛ ج255، ص27 بحار االنوار، جـ2
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  . به زحمت نیفتد) همسرت
 مورد سبب دوری دوستان و بی  زاید ویها فتکلّ ها و زحمت

ها که آن همه آثار مثبت  آمد رفت و شود و خویشاوندان از یکدیگر می
  .یابد کاهش می) که بدان اشاره کردیم( ،دارد

  
  معیار دوستی
 یا سقوط و سعادت و  در رشد ویتی که دوستانبا توجه به اهمّ

انتخاب . دارند، باید در انتخاب آنان دقت نمودمدیگر شقاوت ه
نیازهای اساسی نه  های بلند باشد و دوست باید بر اساس هدف

از سویی باید از دوستی کسی که . تیهای موقّ هدف نیازهای زودگذر و
ها دست  مانند آن به خاطر مالی، خوراکی، پوشاکی، ترسی، گرفتاری و

در عین حال باید به دنبال   پرهیز نمود و،دوستی دراز کرده است
 خویش برای آن عمر شان برای خدا باشد گشت و کسانی که دوستی

  .  صرف کردنقد و
غرض از پرهیز از دوستی با طالبان دنیا این نیست که اگر کسی نیاز 

  مشکالت و، بلکه باید به رفعبودتوجه   به او بی،دارد یا گرفتار است
ها  در عین حال از دوستی با آن ها همت گماشت و های آن گرفتاری

از همکاری با دیگران برای کاستن از  دوست بودن غیر. پرهیز نمود
  .هاست های آن گرفتاری

 فی ءالّخالَامان،  زَلّشیاء فی کُأ ۀَالث ثَلَّقَ قد:  فرمودندامام صادق 
 صابَأن مَ فَ؛شید الرّالولدُ  فی دین اهللا وۀلیفَ االَۀُالح الصّۀُوجالزّ اهللا و
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روا نیاء واحذَن الدّر مِوفَ االَظُّالحَ ارین و الدّ خیرُصابَأد ، فقَۀالثی الثّحدَإ
ب  واطلُربٍو شُأ کلٍأو أ لٍشَو فَأ وفٍو خَأ عٍمَطَک بِرادَأن ی مَواخِتَ
هم، ک فی طلبِمرَ عُیتَفنَأن  إرض و االَو فی ظلماتِلَ تقیاء و االَۀَاخاؤمُ
لیه إ مَنعَأم و ما نهُ مِفضلَأرض  االَجهِن علی وَیبیّ النّق بعدَخلُیَ  لمهللاَ  انّإف

 ءُخالّ اهللا تعالی االَ قالَ.تهمبَحوفیق بصُن التّ اهللا به مِمَنعَأ ما  مثلَعلی عبدٍ
ا هذا  فی زماننبَلَن طَ أن مَنُّظُ أ و1قین المتّالّإ  عدوٌّعضٍبَهم لِ بعضُومئذٍیَ
  2.دیق بالصَقیَ فیه، بَدیقاً ال عیبَصَ

موقعیتی دست دوستی به  کسانی که به خاطر طمع مالی، ریاستی و
اند؛ کسانی که به خاطر ترس از دست دادن مالی،  سوی تو دراز کرده

 دوستیتو را به ریاستی، موقعیتی، ترس از زیانی، نرسیدن به منفعتی 
 ه به خاطر گرفتاری، درماندگی و؛ کسانی کاند طلب کرده و برگزیده
؛ کسانی که به خاطر خوردن، خواهند  را میبیچارگی دوستی تو

سورچرانی به دوستی با تو تمایل دارند، شایستگی کمک  آشامیدن و
ها کمک کنید، در رفع  به آن.  ولی شایستگی دوستی ندارند،دارند

 یاریشان ها اندوه آن کاستن از غم و های آنان بکوشید، در گرفتاری
 ولی برای دوستی با پرهیزکاران ،ها بپرهیزید از دوستی با آن رسانید و

ها به جان  ها کنید، سختی پی آنان باشید، سفر روز در بکوشید، شب و
. عمر هزینه کنید تا که به دوستی آنان دست یابید مال و بخرید، وقت و

ی که به دوستی کس زیرا که خدا پس از پیامبران، بهتر از آنان نیافرید و

                                                           
  67زخرف،  ـ1
  94، ص12؛ کنز الدقایق، ج613، ص4؛ نور الثقلین، ج399، ص4 صافی، جـ2
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نعمتی الهی دست یافته  به خاطر همراهی با آنان به ،با آنان دست یابد
از تر  بزرگراستی چه نعمتی . کس بدان دست نیافته است است که هیچ

  دوستی که آدمی را از غفلت برهاند، او را به یاد خدا بیندازد؟
 فی نّإ ده،یَفسی بِذی نَوالّ:  فرمودند)صلوات اهللا علیه(امام صادق 

 ۀٍعوضَ بَناحَ جَعدلُهم تَها عندَلّنیا کُ الدّ ما قدرُؤمنینَها مُطرافِأاالرض فی 
 امیرالمؤمنین علیه السالم رَکَهم بنحو ما ذَوصافَأ ذکر علیه السالم ثمّ(
 رباهُ یاکَ!همتِثَحادَهم و مَتِسَجالَلی مُإ وقاهُواشَ:  قال ثمّ)وصاف المتقینأ
م تُسبَموهم و اقتَدتُجَن وَإبوهم، فطلُ اُ!همتِسَجالَرباه لمُ کَیا کشفَ هم وقدِفَلِ

ن اس مِ فی النّعزُّأم ، هُۀخرإلنیا وام بهم فی الدّزتُفُ م وتُیدَمن نورهم، اهتَ
 ۀُکاالزّ  وۀُالالصّ  و السرّکتمانُ کوت و السّهم طولُتُلیَحُ حمر،الکبریت االَ

  1.سرالیُ ر وس العُفی حالِ لالخوان ۀُواساالمُ  وومُالصّ  والحج و
کنار زمین، مؤمنانی هستند که همه دنیا در  به خدا قسم در گوشه و

گاه حضرت آنان را توصیف نمود  آن. نظرشان به قدر بال پشه نیرزد
 پارسایان را توصیف نمود، )صلوات اهللا علیه(گونه که امیرمؤمنان  همان
ا مشتاقم، چه سخت ه چقدر به همنشینی و گفتگوی آن: گاه فرمود آن

 در .ها بخش است همنشینی با آن لذّتچه  ها و است دوری از آن
مند شدید،  ها بهره از نور آن ها باشید، اگر آنان را یافتید و جستجوی آن

آنان از . اید آخرت نجات یافته ها در دنیا و اید و به وسیله آن ره یافته
کوت پیوسته، ها س آرایش آن زینت و. ترند مروارید سرخ نایاب

 غمخواری برادران و برابری و رازداری، نماز، زکات، حج، روزه و
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  .راحتی است دوستان در سختی و
  

  دوستی قرآنی
خواهیم های قرآنی   یکی از همنشینی نگاهی بهدر پایان این بخش

را نصیب و خواهم تا چنین همراهانی  از خداوند کریم می وداشت 
  .روزی ما بگرداند
  : اند ه گروهآدمیان بر س

واسطه  که در کار دنیا بی اند، چنان واسطه که در کار آخرت بی ناـ آن1
 مسیر کمال خویش را بدون کمک دیگران و بدون راهنمایی آنان .بودند

اینان لطف خدا را . بانندمقرّ  اینان سابقان، عباد اهللا و؛اند طی کرده
  . اند واسطه خلق دریافته بی

بصیرت و  قرب و روه نخست به کمال وکه به واسطه گ ناـ آن2
. چین خرمن علم آنان خوشه  پیرو آنان بودند و؛اند ت دست یافتهعبودیّ

  . اصحاب یمینند اینان اصحاب میمنه، ابرار و
 کور ،واسطه و نه با واسطه، تحصیل کمال نکردند که نه بی ناـ آن3

ما نم؛ نه راهلّنه عالم بودند و نه متع. بر کوری خود باقی ماندند بودند و
  .اند  اینان اصحاب شمال و مشئمه؛نه رهرو بودند و
واسطه از  گونه است که گروه نخست، بی ها بدین  این گروهیتوضع
 گروه دوم نمی از یم ؛والیت برخوردارند های زالل معرفت و چشمه

 آورند واسطه گروه نخست به دست می والیت الهی را به کران علم و بی
 ای دارند و اما گروه سوم نه از علم بهره. اند نان نشسته بر سر سفره آو
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  .نه باواسطه واسطه و نه از والیت، نه بی
 اما آخرت آنان و ،شان اول هستی ها در دنیا و این ظاهر وجود آن

وجودشان؛ خداوند در بهشت سه چشمه آفریده، هر  غیب و باطن و
 فور ونجبیل، چشمه کازچشمه . سه چشمه برای گروه اول است
گروه اول از آن جهت که . هاست چشمه تسنیم که برترین چشمه

و از آن جهت که عباد  1سابقانند، خدا چشمه زنجبیل را برایشان آفرید
ها رونَجفَ اهللا یُ بها عبادُبُشرَ یَیناًعَ ؛ند، چشمه کافور را برایشان آفرید ا اهللا
 یناً عَ؛ا برایشان آفریدبانند، چشمه تسنیم رو از آن جهت که مقرّ 2فجیراًتَ
  3.بونقرَّ بها المُبُشرَیَ

ای از آن  خاطر پیوندی که با گروه اول دارند، بهره روه دوم بهگ
ها را دارند  آنان طعم و مزه چشمه. ها را  نه خود چشمه،ها دارند چشمه

 ؛مزه چشمه کافور برخوردارند آنان از جهتی، از طعم و .نه خود آن را
و از جهتی دیگر،  4»اًها کافورزاجُ مِ کانَسٍأ من کَبونَشرَ یَبرارَ االَنّإ«

ها زاجُ مِساً کانَأ فیها کونَسقَو یُ« ؛چشند مزه چشمه زنجیل را می طعم و
. چشند مزه چشمه تسنیم را می و از آن جهت سوم، طعم و 5»بیالًنجَزَ
  6.»سنیمن تَ مِهُزاجُمِ«

                                                           
  18،  دهرـ1
  6 همان، ـ2
  28،  مطففینـ3
  5،  دهرـ4
  28-27،  مطففینـ5
  27 همان، ـ6
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عمل خودشان است،  اما گروه سوم جز عذاب الهی که نتیجه فکر و
  .ای ندارند بهره

پیروی  منزلت را از همنشینی و  این مقام و،که گفتیم گروه دوم چنان
کنم که میان چشمه و نهر  تنها اشاره می. اند با گروه اول به دست آورده

شده از  به روایات وارد. کوزه پرشده از آن نهر تفاوت بسیار است و
  . در این مورد مراجعه کنید)معینصلوات اهللا علیه اج(ائمه معصومین 

  
  از دست دادن دوست

 از دست دادن دوستان به منزله از دست دادن آن همه آثار و
 کسی که دوستی را از دست داده .است سودمند های مطلوب و پیامد
   .گیرد ها قرار می هو غصها  غریب مانده است و آماج غم باشد،

 از دست دادن دوستان، 1؛»ربۀٌ غُۀِحب االَقدُفَ« ،به فرموده امیرمؤمنان 
  :چه نیک سروده است. تنهایی است غربت و

  یم چون ابر در بهارانیتا بگربرخیز 
  کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

  

جان  غارت مال و از دست دادن دوستان، خسارتی است که کم از
 گونه که هر زیان قابل توجه  همان، غمی پیوسته به دنبال دارد؛نیست
زودگذر دارد،  البته کسی که به دوست، نگاه ابزاری و. گونه است این

سخن . خم به ابرو هم نیاورد ممکن است دوست را از خود برنجاند و

                                                           
  211البالغه، ح  نهجـ1
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  .سوداگران  نه نابخردان و،هاست دوستی آن از آگاهان و
  فراق دوسـت اگـر اندکـست، انـدک نیـست          
ــیم موســت، بــسیار اســت    درون دیــده اگــر ن

  

 این است که ، سبب از دست دادن دوستان است که غالباًچیزی
بند  رو به آن پای  از این،دوستان به آداب دوستی آگاهی الزم ندارند

  .بدانند، امید است که مراعات کنندآداب دوستی را نیک اگر . نیستند
 من رجَ، خَفٍّاُ: خیه المؤمن الَجلُ الرّذا قالَإ:  فرمودامام صادق 

 من عمالً وؤ اهللا من ملُقبَالیَ هما وحدُأ فرَی، کَ عدوّنتأ: ذ قالَ إ وهتِوالی
  1.خیه المؤمن سوءأ علی ضمرُیُهو 

هرگاه کسی به برادر مؤمن خویش اف بگوید، از دوستی او بیرون 
تو دشمن منی، : هرگاه بگوید شده است و دیگر با او دوست نیست و

 زیرا یا سخن ،اند به کفر گراییده اند و یکی از آن دو از دین خارج شده
 این مرد راست است یا دروغ، اگر راست گفته باشد یکی از آن دو

  . چون دشمنی میان دو مؤمن ممکن نیست،کافرند
 مؤمن جز با مؤمن .ایمان است دشمنی و دوستی بر اساس اعتقاد و

اگر دروغ گفته  مانند آن، دشمن نیست و جز با کافر و دوست نیست و
هرگاه . است ه است که در حکم کفرباشد، هتک حرمت مؤمن کرد

 اعمالش ،ت بد داشته باشدمؤمنی نسبت به مؤمن دیگری در دل نیّ
چه که برای  مورد پذیرش خدا نیست و نیت بد عبارت است از آن

  . نیست اومؤمن ناخوشایند است و شایسته
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 325  دوستی

  
  دوستان پیامبر

شرایط آن اندکی بحث کردیم، حیف باشد  تاکنون درباره دوستی و
. خاندان پاک او هیچ نگوییم پیامبر و ر درباره دوستی با خدا واگ

را به جای دیگر حوالت تر  بیشتفصیل  ای خواهیم نمود و اشاره
های یاد شده درباره  غرض از این اشاره، تأیید و تحکیم مالک. دهیم می

  . دوستی است
: ربوذأ قالَ فَ!عدین بَخوانی مِإلی إوقاً آه شَ:  فرمودندرسول خدا 

 جیئونَخوانی یَإصحابی و أنتم أال و : ک؟ قالخوانَإسنا  لَ! اهللایا رسولَ
من  هات ومّباء و االُإلون من ارّفِ یَ؛ قومٌءنبیا االَهم شأنُعدی، شأنُمن بَ
  وکون المالَترُ اهللا، یَ مرضاتِهم ابتغاءَلّبات کُرُن القُمِ خوات واالَ  وۀاالخو

نیا ضول الدّفُ وات وهَبون فی الشَّرغَ تعالی، الیَ هللاواضعِهم بالتّنفسَأون لّذِیَ
 وفِخَ لِحزونینَم مَریهُباء، تَرَهم غُنَّأ من بیوت اهللا کَمعون فی بیتٍجتَیَ و
  .ال مال  وۀرابهم قَ بینَاهللا؟ لیسَ هم عند قدرَمُعلَن یَ فمَ؛ۀ الجنّبّحُ ار والنّ

ابوذر . هستم م که پس از من خواهند آمد، چقدر مشتاق برادران!آه
شما یاران من . نه: ای رسول خدا، ما برادران تو نیستیم؟ فرمود: پرسید

ها چون  منزلت آن آیند که مقام و هستید، برادران من پس از من می
و   آنان گروهی هستند که به خاطر رضایت خدا از پدر.پیامبران است

کنند،  میثروت را رها  گزینند، مال و خواهر و برادر دوری می مادر و
های دنیا  مانده پس ها و کنند، به شهوت خود را با فروتنی کوچک می

شوند گویی آنان غریبند، از  های خدا جمع می رغبت ندارند، در خانه
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هایشان اندوهگین به نظر  و اشتیاق به بهشت، چهرهجهنّم ترس 
ها نه خویشاوندی  ببرد؟ میان آن ها پی  کیست که به ارزش آن.رسد می

  . نه ثروت واست 
  : های دوستان پیامبر عبارت است از نشانه

ها شباهت  اخالق آن عمل و  یعنی اندیشه و،پایه بودن با انبیاء ـ هم1
  . به انبیاء دارد

 ،جام وظایف باشدنا و کمال و سیر و که مانع رشدهرچه ـ از 2
 آنان خداجویند .گذرند  می،و خواهر باشد برادر مادر و حتی اگر پدر و

  . ها در امتداد خداجویی قرار دارد ها از نظر آن همه ارزش و
  . اندوزی نیستند ـ اهل ثروت3
فرازی نفس خویش  گردن ـ با فروتنی در برابر خدا، از اقتدار و4
  . کاهند می

) ثروت و ریاست(های دنیاطلبان  مانده پس ـ به شهوات و5
  . اند توجه بی

  . کنند میآالیش زندگی  بی های ساده و ـ در خانه6
پرهیزند و  های شخصی در کارهای جمعی می عمال سلیقهاـ از 7

دهند؛ پراکنده و متفرق  جمعی انجام می گیرند و جمعی تصمیم می
  . نیستند
 کنند، نه فکرشان به دنیاطلبان شباهت دارد و ـ غریبانه زندگی می8

  . نه رفتارشان
  . ود استآل هاشان غم دوری از بهشت، چهره وجهنّم ـ از ترس 9

 نه منافع ،ها نه اشتراک در منافع فامیلی است گرایی آن ـ معیار هم10
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  . یگانگی در بینش است  بلکه همفکری و،مالی
  .منزلت آنان آگاه نیست ـ کسی به قدر و11

برادران رسول خدا،  که معیار و مالک دوستی دوستان و حاصل آن
. ودگذر دنیویخوشی ز ثروت و  ولذّت نه هیچ ،والیت اوست خدا و

  یکی علم است و:قرابت با آن حضرت دو معیار اساسی دارد دوستی و
اند، به  دوستان آنان در علم از دیگران پیشی جسته. دیگری عمل

از سطح معرفت به  اند و های اهل زمان خویش بسنده نکرده دانسته
و ساالرشان شباهت دارند، از  در علم به سرور ،اند عمق آن رفته

ها شباهت  دورند و در عمل نیز به آن ظاهراندیشی به ری ونگ سطحی
   .دارند

دیگری در  قالب است و شباهت عمل آنان به آن حضرت یکی در
 .ها برگرفته از گفتار آن حرکت است شکل عمل آن قالب و. محتوی

چنان  خوانند که آن حضرت بدان سفارش کرده است و چنان نماز می
شباهت   اما محتوای عملشان نیز بی، استکنند که او فرموده عبادت می

ها توحید است و البته   یعنی محتوای عمل آن،به آن حضرت نیست
  . هدف از آن نیز همان است

 صلوات اهللا علیه و( درباره یاران پیامبر   از امیرمؤمنانءاوّابن کَ
  : پرسید تا به سلمان رحمه اهللا رسید، حضرت فرمود)آله

ناشدنی   را به دست آورد، او دریایی تمامآخرین او علم اولین و
هو  خرین وإلا لین و االوّ علمَکَدرَأ: قالَ ؛است، او از ما اهل بیت است

  1.هل البیتأا هو منّ  وفُنزَ الیُحرٌبَ
                                                           

  291- 273، ص22 بحار االنوار، جـ1



 328نامان  کوی نیک

و پیروی به دست نیامده و هرگز به محبّت این مقام جز از راه 
   .دست نخواهد آمد

  
  اشتیاق خدا به بندگان

 ، زیرا فعل بیگانه از فاعل نیست،خواهد  را می فعل خویش،فاعل
 ،اگرچه به ظاهر فعل از فاعل جداست. »از مراتب فاعل است« بلکه

 اگرچه به نظر ،جدایی واقعی نیست ولی در واقع میان آن دو بینونت و
 فاعل از یکدیگر جدا باشند، خدا و بر فرض که فعل و. رسد جدایی می

 هم خارج از ، استءاو هم داخل در اشیا .خلق از هم جدا نیستند
فعل او بپذیریم که  مورد خدا و کم باید در  بنابراین دستء،اشیا

 باز هم با این ،بر فرض که چنین نباشد شان ناممکن است و جدایی
است،  نکته که فاعل خواهان فعل خود است و فعل مطلوب فاعل خود

طلبد و  عل خود را میهر فاعلی فاوالً، پس . توان موافقت نداشت نمی
ضعف یعنی شباهت به فاعل  ت وافعال فاعل از جهت شدّثانیاً، 

  . بدان اشارتی رفتترخویش متفاوتند که پیش
 رو این از ،ترین مظهر او کامل فعل خداست و ترین تامانسان 

ت تنها به خاطر فعل بودن این مطلوبیّ. ستهم هترین فعل او  مطلوب
او به خاطر انسان بودن . ه عوارض ثانوی کماالت اولی اوست ن واو

دیگر امور زاید بر  مطلوب خداوند است نه به خاطر افکار یا اعمال یا
  مورد طلب و،ها نیز از آن جهت که فعل خدایند  اگرچه آن،ذات او
  . ذاتی او هستندحبّ



 329  دوستی

ردیش در جهان فیزیک که به همین خاطر است که انسان با همه خُ
 )طبیعتچه رسد به نسبت او به وراء  (،هی نداردبا آن نسبت قابل توج

در سیر . با این حال محور عالم هستی از فیزیک تا متافیزیک است
 او واسطه در خلقت و دریافت فیض از ،پیدایش جهان هستی نزول و
. بازگشت عالم هستی چنین است سیر صعود و که در  چنان،خداست

این . نسان برای خداجهان هستی برای انسان آفریده شده است و ا
  . نقش قابل توجه انسان در عالم هستی است یت ودهنده اهمّ نشان
  1».جلی الَکَقتُلَک و خَجلِ الَشیاءَ االَلقتُ آدم خَابنَیَ«

  ممن بهر تواَ تو بهر همان و  ممن جان تواَتو جان جهان و
آن . هدف تو رسیدن به من هدف جهان هستی رسیدن به توست و

این یعنی  .ی خودماتو را بهر تماش  تماشای تو آفریدم وبهررا 
  .ت ذاتی انسان برای خدامحبوبیّ

چیزی که   ونیستاز سوی دیگر، چیزی که محبوب نباشد، مطلوب 
حقارت چیزی، نشان از   پستی و.حقیر باشد مطلوب نباشد، پست و

و تمام نیر تام مام بود، فعل اگر فاعل تام بل فوق التّ پستی فاعل دارد و
فعلی که . محبوب اگر فعل چنین باشد، به یقین مطلوب است و است و

گر نه این است که م .اند، چگونه محبوب نباشد  نهاده2»قویمن تَحسَأ« در
مگر نه این است که  دارد؟ و جمال را دوست می او جمیل است و

  را نخواهد؟  پس چرا او،انسان احسن وجوه در عالم هستی است
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  خوبان جهان به پیش تو زشتند  حسن تو بنوشتندمنشور کمال 
 ناهُأنشَأ ثمّ. زیبا، ولی آدمی چیز دیگری است همه خلق خوبند و

کفر کافران بر  دان و توحید موح1ّ. الخالقینحسنُأ اهللا کَبارَتَ فَرَلقاً آخَخَ
قرار در جید اگر قالده اِ. ر باشدکافر مؤثّ د و بلکه بر موحّ،ر نباشداو مؤثّ

اگر شوک شرک  توحید افکنی، جمال روزگار و عنوان افتخار توست و
 اما حقیقت ؛در پای دلت شود، نکال روزگار شین احوال توست

شرک  دان وس از توحید موحّمقدّ ه است وت، منزّ احدیّسرّ ت وصمدیّ
  .مشرکان

ــست و     ــوه نش ــر ک ــه س ــی ب ــت مرغ   بخاس
  چـه کاسـت    بنگر که در آن کوه چه افزود و       

  

 ،معلول نیست وگر معلول است از ازل است تا ابد وت محبّاین 
آدمی جز . انسان نیست، معلول جهان امکان نیست غیر معلول انسان و

چه داری همه لطف   آن. گذاردتأثیرمشتی خاک نیست تا که بر او 
 ، به وجود دادند؛به استحقاقنه  ، تو را عطا به کرم دادند،خداوند است
دادند نه به او  به خدایی ؛ند نه به عقلبه فضل داد ؛نه به سجود
 پیام ؛ چون تو محبوب بودی،برای تو رسول فرستاد. کدخدایی تو

همه عالم .  چون پیش از پیام پیامبر، تو آن بودی که بودی،فرستاد
نکرد و به هیچ موجود رسول محبّت ای نظر  به هیچ آفریده بیافرید و

  . نفرستاد و به هیچ مخلوق پیغام نداد
ن نوبت به آدمیان رسید که برکشیدگان لطف بودند و نواختگان چو

                                                           
  14 مؤمنون، ـ1



 331  دوستی

فضل و معادن انوار اسرار، لطف ذوالجالل ایشان را محل نظر خود 
چهار هزار پیغمبر به ایشان فرستاد و روز و  بیست و گردانید و صد و

  .صاحب بریدان به ایشان فراز کرد شب از مالئکه ملکوت رقیبان و
ها  هد چه باید کند که نکرده است؟ اگر همه ایناگر او آدمی را بخوا

دوستی او نیست، پس چیست؟ به ظاهر انسان ننگرید  ومحبّت نشان 
به . باک، به باطن او بنگرید که پاک است که خاک است و رسمش بی

  . به دل او بنگرید،ل او ننگریدگِ
را حامل علم خویش  نکرده بودیم، ماتوانستیم و  نمیگاه که هیچ  آن

رد، تاج کرامت بر سرمان نهاد، عالم را به پای ما فروانداخت، ما را ک
چندان گر نیک بنگری، ها کجا؟  ما کجا و این. پیمان خویش ساخت هم

 ها از خواندن و ها سال بلکه قرن ها یابی، که ده معنی از ایننکته و 
  .نوشتن نصیب تو نگردد

 هر کسی ؛نشاید )کفو(همتا و همردیف با  ای عزیز، پیمان بستن جز
پیمان سلطان با سالطین بود نه با   عهد و.با هر کسی پیمان نبندد

 تو بر پیمان خود باش : هرکس با هرکس نگوید.بازار سفلگان کوچه و
 ما .ستها  نکته1»کمهدِ بعَفِهدی، اوُعَ بِفِاوُ«در . تا من نیز پیمان نشکنم

 2»ن روحی فیه مِختُفَنَ« نخست پیمانی با خدای عزیز کجا؟ کجا و هم
اگر این . فرمود 4»همحبیُ«گاه   آن3،» منههم بروحٍدَیأ«گاه  گفت، آن
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   ؟دوستی نیست، پس چیست
صالح و   باید از غیر مؤمن، غیر،دوستی خدا اگر به علت باشد

ها  چه نا برای آن؛که چنین نیست پرهیزگار نفرت داشته باشد و حال آن
  : بشنوید.ه استنکرده است که برای دوستان کرد

 و  وحی فرستادبه حضرت داود بر حسب نقل، خدای متعال 
شتاق نا مُأیری و غَکم بِسَنفُأ لونَشغَتَ مَسرائیل لِإنی  بَانِبّشُل لِقُ :پیغام داد

 به جوانان بنی اسرائیل بگو چرا خود را !ای داود؛ ما هذا الجفاء فَ،لیکمإ
که من  حال آن اید و م شدهاید و با غیر من سرگر به غیر من آمیخته

کجا . دارید ستمی است که بر من روا می شیفته شمایم، این چه جفا و
  .دوست با دوست چنین کند

کاران به  اگر گنه 1؛وا شوقاًماتُ اشتیاقی بهم لَرون کیفَدبِ المُمَلِو عَلَ
  .مردند مستی، درجا می ها خبر داشتند، از شوق و شیدایی من به آن

 رکِلی تَإوقی شَ هم و انتظاری لَیفَی کَنّرون عَدبِ المُمَلِ عَو لَ!یا داود
 اگر !ای داود 2؛تیحبّهم من مَوصالَأ تْعَطَّقَماتوا شوقاً و تَعاصیهم لَمَ
کشم،   بدانند که چگونه انتظار آنان را می،که از من روی گردانند ناآن

بدنشان از بند بند  چگونه مشتاق ترک گناه آنانم، از شوق مرده بودند و
  .گسیخت ها، از هم می من به آنمحبّت 

خود به جوانان گرفتار در محبّت همین تعبیری را که در بیان 
 در اظهار ،کاران و فراریان به کار برده است گناه  وبازی سرگرمی و
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لی إبرار  االَوقُ شَطالَ الأ«. خود به نیکان نیز به کار برده استمحبّت 
 چه شوق دوستانمان به دیدار ما به 1؛»قُشوَاَهم لَقائِلی لِإی نّإقائی و لِ

  . ترم ها مشتاق  که من به دیدار آن حقاً،درازا کشید
 و این اشتیاق که پیشتر گفتیم، سخت مشتاق اوست انسان نیز چنان

ای  در پایان جمله. دانند  اگرچه بسیاری نمیجایگزین و مانند ندارد،
   .اشتیاق بگویم و بگذرم درباره شوق و

آن دوست داشتن میل به مرگ و آن   شوق را نشانی است و:اند گفته
ت  نشان صحّ؛احۀوت علی الرّی المَمنّوق تَ الشّۀُالمَعَ. در آسودگی است

شوق آن است که چون کارها بر مراد بود، روزگار موافق خواست 
 را )صلوات اهللا علیه(یوسف . گشت، آرزوی رفتن به نزد دوست باشد

 و چون من یزید کردند و به »نیفَّوَتَ«افکندند، نگفت چون در چاه 
وی را خالص  چون ملک مصر. »نیفَّوَتَ«هژده درم بفروختند، نگفت، 

برادران پیش تخت او روی بر خاک نهادند،  دولت نظام گرفت و شد و
  2. اکنونم به حضرت بر؛»ماًسلِمُ نیفَّوَتَ«: گفت
  

  دوستان اویا بندگان ویژه خدا 
ــ ــد  آن را ک ــش باش ــر آت ــشق پ   ه دل از ع

  کــش باشــد هــر قــصه کــه گویــد همــه دل
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  ه عاشـقان همـی کـم شـنوی بـشنو          تو قـصّ  
  شـــان خـــوبش باشـــد بـــشنو کـــه قـــصه

  

نیز  شماری کماالت خدا و کثرت اسماء الهی و بی  وتعدّدخاطر  به
نیز دوستی  های بندگی خدا و تفاوت جاهای آدمیان، راه  وتعدّدخاطر  به

ر از اسمی یا هر کسی ممکن است متأثّ. ت استمتفاو  وتعدّداو م
صفت بر او غلبه داشته باشد  صفتی از کماالت الهی باشد و آن اسم و

 بدین ترتیب صفات غالب ،صفات منطوی در آن باشد و دیگر اسماء و
  .در عین حال همه بنده و دوست او باشند دوستان خدا متفاوت باشد و
ی تقسیم تعدّدهای م به دسته دوستان خدا ،با توجه به این نکته

  .شوند می
  

  اولین گروه از دوستان خدا
عظمت و قهر الهی است و در  شان، جالل و که اساس دوستی ناآن

 ؛اند الهی جذب شدهمحبّت ها به  ها و مشکالت و گرفتاری سختی
کار عشق و عاشقی . ها  نه دوستان آسودگی،ها هستند دوستان سختی

آنان . طلبد کمی توضیح می بلکه ،تچندان روشن نیساین دسته 
خرند و به  قهر الهی را به جان می ها و سختی اند و دوستان جالل الهی

  .یابند الهی دست میمحبّت حقیقت 
 به نقل از حضرت ختمی )صلوات اهللا علیه(به فرموده امیرمؤمنان 

ن مَلِ ـ تیدوَ مَو قالَأـ  رامتی کَتْقّلقد حَ: لّوجَزّ عَقالَ: مرتبت 
 من رَنابِ علی مَ،ن نورٍ مِۀ القیمهم یومَ وجوهَنّإاللی، جَ بِحابتَنی و یَبُراقِیُ
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 نبیاء وأیسوا ب لَومٌقَ: م یا رسول اهللا؟ قالن هُل مَی ق.ضرٌ خُیابٌ علیهم ثِ،نور
   1.ۀ بغیر حسابلون الجنّدخُیَ جالل اهللا ووا بَحابهم تَهداء ولکنَّال شُ

 من بر کسی که مراقبت از من ـمحبّت  ـ یاخداوند فرمود کرامت 
  چهره آنان در؛جاللم را بطلبد، به تمام و پایان رسیده است کند و

لباس سبز بر تن  اند و  از نور نشستهیهای قیامت از نور است، بر منبر
گروهی هستند که نه : فرمود پرسیدند ای رسول خدا آنان کیانند؟ .دارند

اند و بدون حساب وارد  الل الهی دل بستهپیامبرند و نه شهید و به ج
  . گردند بهشت می

و اخبار یی است که در میان بها گرانمروارید این حدیث شریف 
 چون خورشید ،است نقل شده حضرت حبیب روایاتی که از 

نه توضیح آن نه برای نویسنده ممکن است و   که شرح ودرخشد می
های صاف   با جان، عالمانهای پاک تنها دل. برای خواننده قابل تحمل

تواند برخی از عظمت این گفتار شریف را حمل  چون آینه متعلمان می
گفتن است این رسد و قابل  ناچیز می  به گمان این بندهچه آن. نمایند

  :است که
الهی برای این گروه تحقق یافته و تمام شده محبّت أـ کرامت یا 

 اینان کیانند که ؛امحدودنمحبّت خدا نامحدود، کرامت نامحدود، . است
محبّت ت چنین شایستگی تمامیّ اند و چنین با نامحدود پیوند خورده این

تحملشان  اندازه است؟ طاقت و چه ناتوانش  تاب و؟اند الهی را یافته
  …اندازه؟  چه

. اند بسته  دل،خاص از آن گریزانند چه همه، عام و ـ اینان به آن ب
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ین است که کاش توانستمی چنان گویی زبان حالشان بل قالشان ا
: گویند که می نصیبی برای دیگران باقی نماند؛ یا آنجهنّم بسوزم که از 

سازم تا  را پرجهنّم  چنان بزرگم کن که به گاه ورود در جهنم، !یاخدا
اینان چشم به جالل الهی . که بندگان تو از آن سهمی نداشته باشند

 بر ،طلبند طر است که آن را می به همین خا.اند  و محو آن گشتهدوخته
ریزد  اشک می بیند و که جالل میبرخی از بندگان شایسته خدا خالف 
 نگرند و ل میالگاه لبخندی بر لبانش ننشسته است، اینان به ج و هیچ

  !ورزند بدان عشق می
است نه  هایشان نور است نه نورانی، جایگاهشان نیز نور ـ چهره ج

گمان از خیال بیرون کنیم، خیال .  سبز استباالخره لباسشان نورانی و
  .آلوده به دنیا آن را فهم نکند

.  را به صفات سلبی توصیف نموده استان، آندـ رسول خدا 
ها از هر  آنبزرگی و پیراستگی  نشان ،توصیف به چنین صفاتی اوالً

پروا طالب جالل   چنین بی،، زیرا اگر چنین نبودندنقصی است عیب و
تنها همین اندازه . هاست ناپذیری آن دهنده بیان نشاننیاً، ثا و نبودند

کم  دست ولی چیستند و. نه شهید توان گفت که اینان نه پیامبرند و می
  .کیستند، بیان نتوان کرد

که بدون حساب  نه آن. شوند ـ اینان بدون حساب وارد بهشت می ه
محاسبه   بی بلکه،ندچنین رسد که قومی دیگر نیز این ها روزی می به آن

 در بهشت نتر آن این است که اینا شوند و معنای دقیق وارد بهشت می
  1. بیندیشید»ختوم مَحیقٍن رَ مِونَسقَیُ«در . حسابند بی
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  برخی از عوامل دوستی با خدا

دیگر در این های  دستهوجود گر   ممکن است نشان،چنین محبتی
یک گروه همان   برایتعدّدممراتب و منازل و ممکن است  گروه باشد
 به هر حال علل آن ؛نخست شواهد بیشتری دارداحتمال باشد که 

  : عبارت است از
بالهای الهی را  ها و سختیتحمّل ای از اینان  ـ اینان یا دسته یکم
 کسی به از این منظر،.  و از آن گریز ندارنددانند میمحبّت آزمون 

 ،کندتحمّل تنها  ها را نه که سختی شود مگر آن دوستی خدا نایل نمی
ها راضی باشد، طالب  ها راضی باشد و کسی که به سختی بلکه بدان

 رضایت غیر از در هر صورت،. ، چون رضایت طلب آوردهاست آن
 اگر چنین بود، ؛از روی ناچاری استتحمّل نه رضایت . استتحمّل 
 رضایت و میان آن دو از نظر اهل معرفت بلکه اهل ظاهر، هن ،صبر بود

  .ت بسیار استتفاو
که بر   آن؛واله مَربِر علی ضَصبِیَ ن لم مَبَذِکَ: گفت آن مسکین می

  .بالی دوست صبر نکند، دوست نیست
که از بالی دوست   آن؛واله مَربِذ بضَذَّلَتَیَ ن لم مَبَذِکَ: پاسخ شنید

  . دوست نیست، نبردلذّت
شاره  ا  خلیلت حضرت ابراهیملّتوان به مقام خُ  میاین مقام را

ها، بدان  رضایت به آن وتحمّل های بسیار و  نمود که پس از سختی
  .دست یافت
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 در کس منگر که آشنای تو منم  با درد بساز چون دوای تو منم
 بهای تو منم شکرانه بده که خون  گر بر سر کوی عشق ما کشته شوی

ن  با نگاه سطحی ما چندا،رنج برای رسیدن به دوا درد وتحمّل 
 نه  زیرا دوای شناخته شده برای ما، رفع درد است،پذیر نیست خرد

 ،درد برای رسیدن به شفا، خردناپذیراستتحمّل با این نگاه  .طلب درد
 بلکه خود نعمتی ویژه ،ولی از نگاه دیگر که آن دوا نه رفع درد باشد

جا   این؛ خردپذیر خواهد بود،باشد که درد مقدمه وصول به آن است
محبّت  از این گذشته، با پای عقل به میدان .لوب است و مقصددرد مط
هر کدام مسیری  آن دو بسیار متفاوتند و.  خود خالف عقل است،رفتن

  .مقصدی ویژه خود دارند راهی و و
 و هر قاف شریکند عشق، در عین و  عقل و،به تعبیر اهل معرفت

 عقل، ؛ستشین ا ها در الم و  تفاوت آندو هم عین دارند و هم قاف،
. شین سیصد و) به حروف ابجد(الم سی است . الم دارد و عشق، شین

رود  وار می عقل مورچه. عشق گام در مĤت رات نهد وشعقل، گام در ع
 اوالٌ  ولی، اگرچه نکته یاد شده تمثیل است1.جهد عشق شتروار می و

ب است  در نزد اهل معرفت مجرّبرای بیان لطایف سودمند است و ثانیاٌ
 ورزیدن، چشیدن بالستمحبّت به هر حال شرط . تتجربه از یقینیا و

  .به رضایت
  کس از کـوی تـو ای شـوخ سـتمگر گـذرد      هر

  شــرط اول قــدم آن اســت کــه از ســر گــذرد
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نشستن بر خان  گروهی از اینان تقاضای وصل و ـ اینان یا دوم
، نه طلب پیرِ پخته دانند و تقاضای هر کودک دبستانی  میمنعمت را خا

   .ل تا چه رسد به جانِ سوختهد
 از او جز خیر و ، همه صفات خداوند، کمال است واز این دیدگاه

ظهور هر . پنیر هر دو از اوست  کارد و؛ صادر نشودیحسن و زیبای
  در غیر این صورت، ضرورت از اسماء و،صفتی، امری ضروری است

ت منزه از فتن امکان در آن ذایاشود و این یعنی راه  صفات برداشته می
  .سبحان اهللا که چنین باشد. نقص هر عیب و

 تا جویای وصل است، اند، چون محبّ ان پختهاز این نظر اینان محبّ
 بلکه ،تنها به وصل دست نیافته  که نهیمحبّ. خام استمحبّت هنوز در 

 ، که کم از عذاب الیم نیست،طالب آن هم نباشد، در دوری و فراق
عشق ورزیدن آنان به  ی جالل الهی وجلّاین یعنی ت گرفتار است و

  .جالل
 دیدشَذابی لَ عَنّإهجر تو مرا  عیدبَنکم بِست ِمعشق تو مرا لَ

 هید شَن العشق فقد ماتَ مِن ماتَمَ  میتیُحیی وبر کنج لبت نوشته ُی
پخته، تو خود بگو که چه محبّت  هجر است و عذاب شدید و

  شود؟ می
لک  ناأ ف،نیمْرحَن تَ إ وحبٌّلک مُ ناأ ف،نیبْذّعَإن تُ: اینان پیوسته گویند

 غرق تعذابت گرفتار باشم، دوستت دارم وگر در لطف  اگر در؛حبٌّمُ
را دوست دارم، خواه بر خان نعمت  من تو. شوم نیز دوستت دارم

  . کنج محنت  خواه در،باشم
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 او .گویند درویشی به وقت شکار عنان مرکب سلطان بگرفت
سخت زدی : گفت  درویش سر برآورد و.ای بر درویش نواخت هتازیان

 الءُالبَ. اما خوش زدی، دیری است که آرزو داشتم که سلطانی مرا بزند
  .طالست دوستی چون آتش و  سختی و؛هبلذَّب لِهَلوالء کاللَّلِ

به گمان نگارنده، جالل، سی است و جمال، چهل و جالل و جمال، 
آن . به جمال نیستمحبّت ه جالل به پختگی ت ب محبّرو اینهفتاد، از 

هیچ محبّت . إن شاء اهللا ،یکی در سی حاصل شود و این یکی در چهل
برای اهل محبت، . رسد ها نمی جمع میان آنمحبّت  دو نیز به  یک از آن

به جمال در محبّت و ) سی(به جالل در خامی حاصل گردد محبّت 
دو در سوختگی  میان آنبه جمع محبّت و ) چهل(پختگی حاصل شود 

  .و اهللا اعلم .)هفتاد(به بار نشیند 
مه بالها را مقدّ ها و سختیتنها   نهبرخی از اینانـ اینان یا  سوم
بدین . دانند و مطلوب ها را کمال می  بلکه خود آن،ها بدانند آسودگی

 لطف خاص ،هر دو  باطن لطف و،قهر  باطن جمال است و،نظر، جالل
 گیر ، کوزه سالم که آبخلقاگرچه به نزد . استکه از آن خاصان 

 کوزه شکسته در ، ولی به نزد آنان، برتر است شکستهکوزه، از است
ای رسیده  آن به مرحله. ، با کوزه نشکسته قابل مقایسه نیستیبرتر

دل  قیاس دل سالم وآن را . تاب آن است هنوز در تب واین است که 
  . دانشکسته

   خــــرسته بمکــــن معاملــــه، ویــــن دل شکــــ
ــستگی ارزد بــ   ــه باشک ــت  ه ک ــزار دس ــد ه   ص
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  نهایــت دوســت  دال طمــع مبــر از لطــف بــی   
  چـست  چو الف عشق زدی سـر ببـاز چابـک و          

  

 ابزاری برای رسیدن به دل درستو عنوان وسیله  دل شکسته نه به
 تا به شکستگی که های ناشکسته باید بشکند  بلکه بر عکس، دل،است

روح  با توجه به این نظر که جان و ،در هر صورت. کمال است، برسند
 چند و جالل، لطف بی  قهر و،به تعبیر دیگر و باطن لطف، قهر است و

 به .ورزیدن به جالل وجه روشنی خواهد داشتمحبّت چون است، 
  :اند همین خاطر است که گفته

  حیوان ندهمبخاک قدمش به آ  من خار غمش به صد گلستان ندهم
 آن درد به صد هزار درمان ندهم  و حاصل شددردی که مرا در غم ا

دانند،   طبیعت عشق را همین می برخی از اینان،ـ اینان یا چهارم
 به . بازی کودکانه است و شایسته کودکان،بال، عشق نیست عشق بی

تعبیر دیگر، حقیقت عشق عبارت است از حکومت معشوق بر همه 
 کشتن عاشق برداشتن و از میان هستی عاشق و اول خواسته معشوق،

د، در راه قتل رگذا  پس گویی کسی که در راه عشق قدم می،است
 یعنی از همان آغاز، ریختن خون خویش را ،خویش قدم نهاده است
اگر از آغاز نیز چنین نباشد، عشق با او چنین  هدف قرار داده است و

عاشق در پی . رت عشق نباشدو در غیر این ص؛ ولی به آرامی،کند
آرام آرام به این دویدن  رسد و دود و دستش به او نمی وق همی میمعش

اگر آن را نخواهد، چه . خواهد گیرد و آن را می و نرسیدن انس می
های سوخته  ها دارند و جان های مجروح از این تیغ نشان  دلبخواهد؟
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  .اند های این آتش چنین شده شعله در
 تو هالک دارم بیجان در شرف   توجانا دل دردناک دارم بی
 تو بر سر ز غم تو خاک دارم بی  توپیراهن صبر چاک دارم بی

 حقیقت عشق همین طلبیدن پیوسته است که اگر ،به بیان دیگر
 .ناقص  محدود افتد، او هم محدود خواهد بود و عاشقِمعشوق به دامِ

 ، معشوق آن است که رمنده باشد؛اگر چنین شد، دیگر معشوق نیست
در بازار است  در غیر این صورت، کاالیی ،پا باشد تا معشوق شودیزگر
عاشق، معشوق را به . این شایسته سوداگران باشد نه عاشقان اره، ومکّ

 ،توجهی معشوق به عاشق این با بی خواهد و خاطر معشوق بودنش می
عاشق  است و الحاح او برابر  نادیده گرفتن ناله و،نشنیدن سخن او

  .هدهمین را خوا
که سر تا  ، با آن»ینحّلِ المُلحاحُإه مُبرِن الیُمَ یا«شنود  گاه که می آن

آید که گر بر عالمیان   ولی چنان به وجد می،پایش مجروح عشق است
  .کر اندر شوندس همه به ،تقسیم کنند

  غمخـــوار آنـــم کـــه غـــم مـــن نخـــورد 
ــان ــرد    فرم ــان نب ــیچ فرم ــه ه ــم ک ــر آن   ب

  رمجفای او بـه صـد جـان بخـ          من جور و  
  وفـای مـن بـه یـک جـو نخـرد           او مهر و    

  

عشق قضای .  اگر نخواهی، نیابی؛معشوق همین عشق همین است و
که عشق را   چنان، قضا را انتخاب نکنند؛از قضا گریز نباشد حق است و

 در بدر بیابان گردد، ،کیست که تصمیم بگیرد عاشق شود. انتخاب نکنند
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ن نه به اختیار شود نه به  ای.شوند  ولی چنین می؛بازیچه دونان شود
  .ست اسببش چیز دیگری. اشتیاق

 وین کار نیفتاد ندانم به که گویم  که جویمآرام دل خویش ندانم ز
 باکی من عاشق اویم با این همه بی  معشوق مرا کشت همی باک ندارد

 ولی حال ، شاید خریدار نداشت،گزینش بود اگر عشق به انتخاب و
ای  گونه هرکه را به. که به تصمیم نیست شود  معلوم می،ردکه خریدار دا

 .اند او همان کند که ازو خواسته اند و برایش چیزی نوشته اند و ساخته
رغبت، بدون   ولی به میل و، ولی به اختیار،خواند هایش می او نوشته
  .اکراه و اضطرار جبر و

  مـــــرا روز ازل کـــــاری بجـــــز رنـــــدی نفرمـــــود 
  افـزون نخواهـد شـد      شـد کـم و     اجـ   هر آن قسمت که آن    

  

 همین کمال است و جز مشتی خاک ندانند ورا اینان بار قهر او 
قوت ابتال از ایشان   به فعل نگرند نه نتیجه آن؛ اگر غذای بال و؛افتخار

هستی را با سوزش و   عالم را بر ناله حسرت بیاالیند و،منقطع گردد
  .گدازش خود بیارایند

   پرهیــزمبالســت عــشق و مــنم کــز بــال
  چو عشق خفته بـود مـن شـوم برانگیـزم          

ــد  ــان گوین ــرا رفیق ــال : م ــز ب ــز ک   پرهی
  من از دل چگونه پرهیـزم      بال دل است و   

ــه دل   ــرورم میان ــی پ ــشق هم   درخــت ع
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ــزم   ــدگان فروری ــدش از دی ــو آب بای   چ
  

که جمعی از طریق رحمت به  ناها مقدمه بود برای این گم همۀ این
هر رحمتی،   زیرکان با.فراگیر ست ورحمت عام ا. اند کمند نقمت افتاده

 هر سخنی را بهانه کالم دیگر قرار دهند ؛رحمت دیگر به دست آورند
 بنده خدا آن را بهانه کند و سخنی دیگر گوید و او هم ادامه دهد و و

  .ازو لطفی دیگر ستاند
چه در دست راست داری چیست؟ یک کلمه بگو  از او پرسیدند، آن

. لذیذ گفتن با محبوب، مطلوب است وسخن  .دستی و خالص چوب
ثانیاً، بهانه را از دست مده و اوالً، ای،  پس حال که بهانه به دست آورده

 بگو این چوب دستی است که در .زمینه را برای ادامه گفتگو فراهم کن
 با آن ،کنم  به هنگام راه رفتن یا ایستادن بر آن تکیه می،دست من است

  . و با آن کارها بسیار کنمریزم دانم فرو میبرگ درختان را برای گوسفن
  هم با محبوب سخن گفته است و،هر دو نکته رعایت شده است

 شاید محبوب بپرسد، خب .هم بهانه ادامه گفتگو را فراهم ساخته است
که درختان برگ ندارند، برای  ناچند تا گوسفند داری؟ در فصل زمست

 ملُو هَ دیگر چیست،  و آن کارهایکنی؟ خوراک گوسفندانت چه می
  .دانیم میاگرچه گو تا بشنویم، . اًرّجَ

 آیا محبوب به این بهانه توجه کرد یا نکرد، به ما ارتباطی که این
دانیم که این سخن گفتن، برای او لطف پیوسته  تنها این را می. ندارد
 ولی معلوم ،جا لطف است تا این. کالم محبوب  او کلیم گشت، هم؛باشد

  .گونه باشد یان آن هم همیننیست پا
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  رخـان مـرو   گفتم بـه چـشم از عقـب گـل         
  رفت عاقبـت از گریـه کـور شـد          نشنید و 

  

ر هم شنیده است، شنیده است و مکرّ عاشقی که سخن محبوب را
خواسته  پس از شنیدن، طلب و. حتماً طلب دیگری خواهد داشت

اگر دیدن . دیدن که نشاید، شنیدن هم نشاید! عاشق چیست؟ دیدن
 پس اگر دیدن ،گونه است ت است، شنیدن هم همینمستلزم جسمیّ

ر ما سخن یا  ولی شنیدن رخ داد و؛ شنیدن نیز محال است،محال است
دیدن رخ یار چه؟ ببین بنده از کجا ! پس ناشدنی نبود،  شنیدیمبسیار

  .رسیده آغاز کرده و به کجا
 یرٍ من خَلیإ لتَنزَأ بما برَ«: گفت می ،کرد روزی طلب لقمه نانی می

به او . خدایا به لقمه نانی محتاجم. اند  معنا فرمودهز که خیر را خب1،»قیرٌفَ
 این خواستن و گرفتن، .گرفت توان از خدا خواست و پس می. نان داد

ها در آن نهان است که نه گفتن آن شاید و نه  تجربۀ کمی نیست و نکته
 ادامه!  بعد هم گفتگو…امه  اد.این آغازِ طلب از اوست. شنیدن آن باید

  . بگذار حرف دلمان را بزنیم…
گوییم، چرا تنها  ای، چرا تنها سخن می چرا خود را پنهان ساخته

چه فرق که این سخن عاشق باشد یا . سخنت را بشنوم، بگذار ببینمت
  بگذریم2.»لیکإ رُنظُأنی رِأ«. مریدان او سخن اطرافیان و شاگردان و

نان دادن . رانین تَلَما بهر این داغ بود، داغ  رحمت .رحمت بس است

                                                           
  24 قصص، ـ1
  143 اعراف، ـ2
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در آن نان چه . بهر جان ستاندن است، نانی به جانی یا جانی به نانی
   بود که جان دادن میوۀ آن است؟

گوییم، عشق به جالل  اکنون زمان عشق است که از آن سخن می
 چیزی دیده یا شنیده است که برای ؛نتیجه عشق به جمال بوده است

کند که گویی بر  ا میعار، چنان تمنّ سپارد بی  دنبالۀ آن جان مییافتن
  .خاک نشسته است

  سرمست اگر ز سودا بـر هـم زنـم جهـانی           
  عیبم مکـن کـه در سـر، سـودای یـار دارم            

  وجــود مــن ده ســیالب هــستی را، ســر در
ــار دارم   ــر دل غب ــستی، ب ــدان ه ــز خاک   ک

ــی و ــ  موسـ ــشقم در وادی تمنّـ ــور عـ   اطـ
   خـود هـزار دارم     مجروح لن ترانی، چـون    

  

کس در معامله با آن   هیچ. سر بشکست،جا رسید قلم که به این
ات جهان را اگر تمام لذّ. دار دل قوی  مترس و،جناب زیان نکرده است

به من دهند با عمر جاوید، که یک ذره از درد او را از من بخرند، 
که چه درد او بهتر است از دوای دیگران و مرده او بودن به . نفروشم

 ولی ،جالل او را نداردتحمّل دانیم که کسی توان  البته می. زنده جهان
که رستم را کشید هم رخش . طایا الملک مَالّإطایا الملک عَ لُحمِتَال

 »آشنایی با عرفان«توان در جلد دوم  از این را میتر  بیشاندکی (. رستم
  .ن گروه نخست از دوستان خدا بودندنا ای).یافت
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   از دوستان خدادومین گروه
بدان دل  نگرند و جمعی دیگر از دوستان خدا، به ذات حق می

  :در ضمن حدیث معراج آمده است که. ورزند بدان عشق می اند و بسته
دوستی  1؛یلین فِواصِتَتی للمُ محبّبتُوجَأ ،ی فِینَحابّتَتی للمُ محبّوجبتُأ

اجب و ضروری  و،ندا که به ذات من دل بستهآنان را برای محبّت و 
که برای وصل به ذات من در  ناتم را برای آنمحبّ دوستی و ام و ساخته
  . ام  ساخته و حتمیضروری  واجب و،جهادند

 آنان طالب جالل حق بودند و. اینان را با گروه پیشین مقایسه کنید
ها تمام شده بود و در حق  در مورد آنمحبّت . اینان طالب ذات حق

 .ضرورت فرق است میان دوام و  شده است وها واجب و ضروری این
 جز ،چیزی برای گفتن در این زمینه که بندگان خدا را شاد کند نداریم

  :کنیم این روایتی که به عنوان تبرک نقل می
 ۀ القیم یومَذا کانَإ:  فرمودندرسول خدا  گوید که امام باقر 

هم رُ آخِعُسمَهللا یَ ا ن عندمِ نادٍنادی مُ فیُ واحدٍعیدٍ فی صَالیقَ اهللا الخَعَمَجَ
 قٌنُقوم عُ جالله فی داره؟ فیَ اهللا جلّ جیرانُینَأ :قولُم، فیَلهُوّأ عُسمَما یَکَ

نیا کم فی الدّلُمَ عَماذا کانَ: قولونَ یَۀ من المالئکمرۀٌهم زُلَقبِستَاس فیَمن النّ
  ووجلّ فی اهللا عزّحابتَا نَنّکُ: قولون اهللا فی داره؟ فیَ جیرانَم الیومَرتُصِفَ
هم بیلَوا سَلَّم عبادی؛ خَقتُدَصَ: اهللا  من عندنادٍنادی مُیُفَ: قال.  فی اهللالُباذَتَنَ
 اهللا فی هوالء جیرانُ) جعفربوأ  قالَمّثُ(. ۀ بغیر حسابلی الجنّإقوا لِنطَیَلِ

                                                           
؛ العلیه، 353؛ اخالق محتشمی، ص374، ص4الصادقین، ج ؛ منهج208 مشکاۀ االنوار، صـ1
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  1.بونحاسَیُاس وال النّبُحاسَیُ خافون والیَ اس و النّخافُیَ  داره،
 از جانب ،که قیامت شود و همه خلق به یکدیگر بپیوندندگاه  آن

دهد که همسایگان  آخر بشنوند، ندا می که خلق اول و خدا ندایی آید
 جمعی از مالئکه به استقبال .خیزند  گروهی از مردم برمی؟خدا کجایند

اید که اینک همسایه  در دنیا چه کرده: پرسند روند، از آنان می ها می آن
 از »برای خدا«ورزیدم و   عشق می»به خدا« دهند ما  میاویید؟ پاسخ
. رسد که بندگان من راست گفتید گاه ندا می آن .گذشتیم همه چیز می

  .حساب به بهشت روند باز کنید راه را تا بی
های  اشارت 2،»نالَبُهم سُنَّهدیَنَدوا فینا لَذین جاهَوالّ«در کریمۀ 

   .خواهد که ما را نیست  است که افشای آن جگر شیر میجگرسوزی
  

  سومین گروه از دوستان خدا
 اند و بدو به خاطر نعمت و جمعی دیگر طالب رحمت الهی

رو رحمن   از این، اینان دنیا خواهند و آخرت.اند بسته رحمت، دل
  دست به رحمن دراز کنند و،که دنیاطلبند نا چه آن؛طلبند و رحیم

طلبند،  که مولی نانیاز کنند و آن به سوی رحیم اظهار ،طلبند که عقبی ناآن
 ولی آن را ،گرفتاری نیز دارند  اینان اگرچه سختی و3.به اهللا نماز کنند

  .های خود دانند نه عنایت او ضعف ها و نتیجه نقص

                                                           
  393 ص،74؛ ج171، ص7؛ بحار االنوار، ج100، ص1 امالی شیخ صدوق، جـ1
  69 عنکبوت، ـ2
  .معنای لغوی صالۀ، دعاست  ترجمه صالۀ است و، نمازـ3
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ــال رو ــق همــره ماســت یخی ــو در هــر طری    ت
ــت     ــه ماس ــان آگ ــد ج ــو پیون ــوی ت ــسیم م   ن

  رغــم مــدعیانی کــه منــع عــشق کننــد      هبــ
ـ      ه ماســتت موجّــجمــال چهــره تــو حجّـ

ــد      ــا نرس ــت م ــو دس ــف دراز ت ــه زل ــر ب   اگ
ــشان و  ــاه بخــت پری ــه ماســت  گن   دســت کوت

  مــا اگرچــه محجوبــست بــه صــورت از نظــر
ــاطر مرفّــ    ــا خ ــر م ــشه در نظ ــتهمی   ه ماس

  

  ان خداتدوسهای  نشانه
محبّت  عبادت و های زندگی آنان، طاعت و شیرینی ها و لذّتـ 1

ی چون شهوت، ریاست، علم  دیگرلذّت عبادت از هر لذّت. الهی است
شیرینی آن از هر شیرینی  ذیذتر است ولمعرفت و مانند آن برایشان  و

 پیوسته گویند و  به همین خاطر است که می؛تر است و خوشی عمیق
  :کنند که طلب می

! محبوب من 1؛ککرِک و شُ ذکرِالوۀَ و حَکَفوِ عَردَبَنی قْذِألهی إ
  . ا به من بچشانخنکی بخشش و شیرینی یاد و سپاست ر

   .ات را به من بچشان شیرینی بندگی ؛کتِ عبادَۀَالوَنی حَقْذِألهی إ
  .شیرینی نجوای با تو را به من بچشان ؛کناجاتِ مُۀَالوَقنی حَذِألهی إ
! پروردگارم 2؛الًد منک برامَک فَتِ محبّالوۀَ حَذی ذاقَن ذا الّلهی مَإ

  . غیر تو را خواهدتو را چشیده باشد ومحبّت کیست که شیرینی 
                                                           

  835مصباح المتهجّد،  ـ1
  148، ص4 بحار االنوار، جـ2
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 شیرینی ایمان را روزی ما !الهابار 1؛ االیمانقنا حالوۀَ ارزُمّهُلّلا
  .بگردان
  .شیرینی یادت را نصیبم ساز 2؛ک ذکرِالوۀَقنی فیه حَوارزُ

  .با نجوایت کامیابم فرما3؛کناجاتِذیذ مُلَعنا بِتِّمَ
. ندغیر هیچ نطلب  از؛رفع نیازشان ازوست ـ نیازشان به خداست و2

حاجت خویش  هم از او وسیله روایی طلب و هم از او طلب کنند و
ظاهر از آنان انجام  در دست دیگران باشد، اگرچه بهاگر کارشان . طلبند

خواهند که کارشان را به  خواهند، ولی در واقع از خدا می آن را می
دست آن بندۀ خود به انجام رساند؛ اگر انجام شد، خدا را سپاس گویند 

  .گر نشد، از کسی شکایتی ندارندو ا
  .کنیم ها اشاره می های آن ر نشانهبا بیان روایتی، به دیگ

 کونَن یَ أهو:  در اوصاف بنده حقیقی خدا فرمودرسول خدا 
 ه و اهللا حکایتُمعَ ه ولی اهللا حاجتُ إه ولذّت اهللا  و حبتَهالوحَ  اهللاطاعۀُ

 ه و مالَالقناعۀُ ه وتَرفَ حِخاوۀُالسّ  وهلق عادتَ الخُسنُحُ ه وعلی اهللا اعتمادُ
 الفقرُ ه و اهللا جلیسَه و ذکرُ حدیثَالقرآنُ ه وقوی زادَالتّ ه و کسبَالعبادۀُ
 ه وجنَنیا سِالدّ ه ومیصَ قَالحیاءُ ه و شرابَأُمَالظَّ ه و طعامَالجوعُ ه ولباسَ

 وسُالفردَ ه وتَزهَ نُالقیامۀُ ه و راحتَالموتُ ه وحارسَهللا ا ه ودو عَالشیطانُ
  4.همسکنَ

                                                           
  718 و 51مصباح المتهجّد،  ـ1
  22، ص98 بحار االنوار، جـ2
  147، ص94 بحار االنوار، جـ3
  290ها، ص نشان  نشان از بیـ4
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ش دوستی لذّت ،اش، طاعت خدا بنده حقیقی کسی است که شیرینی
اعتمادش بر خدا، حسن  خدا، تکیه و  درد دلش با،خدا، نیازش به خدا

خلقش رفتار همیشگی، شغلش سخاوت، ثروتش قناعت، کارش 
اش پرهیزگاری، گفتمانش قرآن، همنشینش یاد خدا،  عبادت، توشه

اش تشنگی،  اش گرسنگی، نوشیدنی وی تهیدستی، خوردنیپوشش 
 حیاء، زندانش دنیا، دشمنش شیطان، نگهبانش خدا، پیراهنش شرم و

  . جایگاهش بهشت باشد واش قیامت اش مرگ، خوشی آسودگی
، ـ قناعت6 ،ـ سخاوت5، ـ حسن خلق4، اعتماد بر خدا ل وـ توک3ّ

فقر، تحمّل ـ 11،ذکرـ 10، تالوت قرآن ـ9، تقوی ـ8،ـ عبادت7
ـ مرگ راحتی 14 ،شیطان ـ دشمنی با13 ،حیاءـ 12، تشنگی گرسنگی و
جز از خدا از هیچ کس ـ 16 ،دنیا زندان آنان استـ 15 ،آنان است

  .ترسی ندارند
  قــصد هــالک  کننــد هــزار دشــمنم ار مــی  

ــاک     ــدارم ب ــمنان ن ــتی از دش ــو دوس ــرم ت   گ
ــی     ــده مـ ــو زنـ ــال تـ ــد وصـ ــرا امیـ   دارد مـ

   هجر تـو اسـت بـیم هـالک         نه هر دمم از   وگر
ــویش   ــشنوم بـ ــاد نـ ــر از بـ ــس اگـ   نفـــس نفـ
  زمان زمان چو گل از غم کـنم گریبـان چـاک           
  رود به خـواب دو چـشم از خیـال تـو هیهـات             
  بـــود صـــبور دل انـــدر فـــراق تـــو حاشـــاک
ــه کــه دیگــری مــرهم   ــی ب   اگــر تــو زخــم زن
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  1و گر تو زهـر دهـی بـه کـه دیگـری تریـاک          
  

ن  فکُ)طالباً(مریداً  لی ذا رأیتَإ !یا داود. ـ خدمت به بندگان خدا17
  2.له خادماً

  که تا جـان در بـدن دارم        نامرا عهدی است با جان    
ــان   ــو ج ــویش را چ ــواداران ک ــدنه ــ دام در ب   من

  

  داری زنده شب ـ18
لی إی اهللا تعالی وحَأ: کند که شهید ثانی در مسکن الفؤاد نقل می

 لیإشتاقون یَ هم وبحِأُ ی ونونحبّ لی عباداً من عبادی، یُیقین أنّ الصدّبعضِ
ن  إک وجبتُ أهمتَ طریقَخذتَأن إهم، فرُذکُ أی ونذکرونَیَ لیهم وإ شتاقُ أو
  .کَتُّقَ عنهم مَلتَدَعَ

  هم؟ متُما عال  ویا رب: فقالَ
لی إ ونَنّحِیَ ه ومَنَ غَفیقُراعی الشّما یُهار کَالل فی النّ الظَّراعونَیُ: قال

 یلُ اللّمَهَ فإذا جَ؛ها عند الغروبوکارِألی إیر  الطّنُّحِتَما مس کَغروب الشّ
 بیبٍ حَلُّال کُخَ ۀ ورَستِت االَبَصِنُ ش وفارِت المَشَرِفُ الم و الظّطَلَواختَ

  ویالمکَناجونی بِ هم وجوهِلی وُإت شَرَهم وافتَقدامِألی إبوا صَ نَ،هبیبِحَبِ
  قائمٍ ما بینَ،باکٍ  وهٍأوتَین مُما ب  وباکٍ  ونعامی ما بین صارخٍإقونی بلَّمَتَ
معی ما سَبِ جلی وأن  مِلونَحمتَینی ما یَعَبِ.  و ساجدین راکعٍمابَ د وقاعِ و
هم ن نوری فی قلوبِ مِفُقذِأ: هم ثالثاًیتُعطَأ ما لُّقَأ .یبّن حُ مِشکونَیَ

                                                           
  300، حافظدیوان  ـ1
  428، 12 الوسائل، مستدرک ـ2
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 و نضورَموات واالَت السّلو کانَ:  عنهم والثانیرُخبُأما ی کَنّ عَرونَبِنخَفیَ
ن ری مَتَفَألیهم، إجهی وَ بِلُقبِاُ: الثُها لهم والثّلتُقلَهم الستَوازینِما فیها فی مَ

   1.عطیهن اُ أریداُ ما مُعلَلیه یَإوجهی  بِلتُقبَأ
یقان وحی فرستاد که من بندگانی دارم که آنان خدا به یکی از صدّ

 ،شیدای منند و آنان واله ؛ها را دوست دارم  من نیز آن،مرا دوست دارند
 من نیز آنان را به یاد ، آنان مرا به یاد دارند؛شیدای آنانم من نیز واله و

به روش آنان سیر کنی، تو را دوست   اگر تو نیز چون آنان باشی و.دارم
را دشمن خواهم  ها تجاوز کنی، تو خواهم داشت و اگر از روش آن

  .داشت
گونه که چوپان از  مانه: های آنان چیست؟ فرمود پرسید خدایا نشانه

 کنند و کند، آنان نیز از روز خود مراقبت می گوسفندانش مواظبت می
گونه که  همان گمارند و جمعی خود همت می به انجام وظایف فردی و

، اینان به غروب آفتاب روند میهایشان   النه وقت غروب بهپرندگان به
  .ه دارندتوجّ

گیرد و  می جا را فرا رسد و تاریکی همه یکه شب فرا مگاه  آن
با هرکه و  شود ها فرو انداخته می گردد و پرده ها پهن می رختخواب

 خیزند و برای من به پا می اینان ،کند دوست خود خلوت می
با کالم من، با من سخن به آهسته  نهند و هایشان را بر زمین می صورت
  کنند و برخی ناله،ورزند های من اشتغال می  به سپاس از نعمت،گویند

  برخیایستند، پای می  بربرخی گریند، برخی می برخی آه کشند و

                                                           
  88، ص4؛ دارالسالم، ج26، ص70؛ بحار االنوار، ج28 مسکن الفؤاد، صـ1
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  . رکوع کنند و برخی سجدهبرخینشینند،  می
چه از دوستی من  بینم و آن  میکنند، میتحمّل چه را به خاطر من  آن
 عطا ها ین چیزی که به آنتر کم. شنوم  میکنند،  و شکوه میگویند می
هایشان بتابانم تا  ور خویش در دل از ن، اول: استسه چیز کنم

 اگر ،دوم. از من آگاه باشندنیز ها   آن،ها آگاهم گونه که من از آن همان
زمین است در ترازوی اعمال  چه در آسمان و آن ها و زمین ها و آسمان

ها   رویم را به سوی آن،سوم. ها باشد، من برای ایشان کم شمارم آن
خواهم چه  میگردانم،   رویم را به او میی به کسی کهدان میآیا  .بگردانم

  عطا کنم؟
   .توضیح کوتاهی درباره این حدیث شریف، شایسته است

عال، پاسخ   وتکوینی حضرت حق جلّ  ازلی وینان به حبّاأـ 
 ؛اند خاص خدا را به دست آورده ویژه ومحبّت در نتیجه  اند و داده

دگان شایسته او به گاه بن  آن،کند میمحبّت  ابراز خدای متعالنخست 
 اینک نوبت .دارند دوستی او را ابراز می دهند و او پاسخ میمحبّت 

 آنان ابراز کند ومحبّت ویژه خود را در پاسخ به محبّت خداست که 
دوم خدای محبّت  این .کند  و چنین هم میآنان را برای خود برگزیند

، »همیحب« نخست .آغازین است و نه تکرار همانمحبّت متعال غیر از 
  .»همبحِاُ«در پایان   و»هونَحبّیُ«گاه  آن

کند  نخست او بندگانش را یاد می. گونه است یاد نیز همین اشتیاق و
همین . سازد ها را به یاد کردن آگاه می کند که آن  یاد می؛آفریند که می

را یاد کرد که از ما  واقع او نخست ما که فرمود به یاد من باشید، در
 چگونه  از ما طلبی نکرده بود و اگر یادمان نکرده بود؛ کردچیزی طلب
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توانستیم چنین کنیم؟ پس  دانستیم باید او را یاد کنیم و چگونه می می
. »رونیذکُاُ«را یاد کرد و از ما خواست که او را یاد کنیم، نخست او ما 

  و یاد ویژه؛»مرکُذکُأ« یاد دوباره او، ،اگر به یاد او پاسخ دادیم
  .ص به خودوخصم

 روزشان چون دیگران .گیر نیستند ـ بندگان خدا منزوی و گوشه ب
 ولی در عین ،دهند ای را هدر نمی لحظه تالش اشتغال دارند و به کار و

ها زندگی حقیقی  شب برای آن. حال چشم به غروب آفتاب دارند
  .نه برعکس روز مقدمه شب است و. است
 نه ؛ برای اوست،کنند می  وگویند اندیشند، می چه می ـ آن ج
 نه کاری ،گویند  نه چیزی برای غیر او می،از او دارند ای غیر اندیشه

. کنند میتحمّل او  نه سختی برای غیر دهند و برای غیر او انجام می
 نه دوستی ، غیر از آن تجارت است و سوداگری؛دوستی جز این نیست

  .بندگی و
ان چیزی بیش از همه عالم را  آن،ها نیست اندازه آنهمۀ عالم نیز دـ 
ای  گونه به ، ممکن استها به خدا در باالترین حدّ معرفت آن .اند شایسته

  . بیش از آن نشایدکه
ها به حساب آید،  جزء کارنامه آن ها باشد و ـ اگر همه عالم فعل آن ه

  .مقام و منزلت آنان نیست باز هم در حدّ
ود مشغولند که فرصتی  چنان به خ؛اند ها آسوده ـ مردم از آن19
شند و زندگی پنهانی کک برَیابند تا در زندگی شخصی دیگران سَ نمی

جویی کردن  چاره قدر از خود برای گفتن و آن.  آشکار سازند رادیگران
  .پردازند  که به گفتن از زندگی دیگران نمیدارند
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ه فی فسِ من نَ المؤمنَنّإ: )صلوات اهللا علیه(به فرمودۀ امیرمؤمنان 
خطر  مردم از سوی او احساس ضرر و 1؛ۀٍاس منه فی راحَالنّ  ولٍغُشُ

  .کند ها رقابت نمی  چون او با آن،کنند نمی
مؤمن خود را به  2؛احۀِنه فی الرّاس مِالنّ  وعبِنه فی التّه مِ نفسُالمؤمنُ
  .اندازد تا مردم در آسایش باشند زحمت می

متواضع در عین حال و سربلند   ویزدوستان خدا عز مؤمنان و ـ20
خدا هرچه برای دوستانش . زبون نیستند هرگز خوار ولی  و،فروتنند و

 پایه و ممکن است به دست افراد دون. خواهد بخواهد، خواری نمی
  .شوند سربلندی کشته می  ولی با،پست کشته شوند

ها لَّه کُمورَلی المؤمن اُإ ضَو فَوجلّ اهللا عزّنّإ:  فرمودندامام صادق 
  وۀُوهللا العزّ: قولُ تعالی یَ اهللاُعُسمَما تَأ ؛ ذلیالًکونَلیه أن یَإ ضْوفَیُ لم و
 نّإ:  قالَ ذلیالً ثمّکونُالیَ  عزیزاً وکونُ یَفالمؤمنُ 3،ؤمنینللمُ ه وسولِرَلِ

 لُّفِستَ الیَالمؤمنُ ل وعاوِ منه بالمَلُّفِستَ یَلَبَ الجَنَّإل، بَ من الجَزُّعَأ المؤمنَ
   4.ئه شدینِمن 

هرچه خدای متعال کارهای مؤمن را به او واگذار کرده است تا 
.  ولی او را مجاز نگذاشته است که خواری پذیرد،خواهد انجام دهد

رسول  سربلندی از خدا و عزت و: ای که خداوند فرمود مگر نشنیده
                                                           

  364، ص69بحار االنوار، جـ 1
  420، ص77؛ ج53، ص75 بحار االنوار، جـ2
  7 منافقون، ـ3
، 5؛ الوافی، ج125؛ تنبیه الخواطر، ص179، ص6؛ تهذیب، ج63ـ62، ص5 کافی، جـ4
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: گاه فرمود آن. است نه ذلیل رو مؤمن عزیز  از این،مؤمنان است خدا و
توان با کلنگ چیزی جدا   است، چون از کوه میتر سخت از کوه مؤمن

توان جدا  از دین مؤمن هیچ چیز نمیلی  و،ساخت و آن را تراشید
  .ساخت

 وایۀً رَؤمنٍ علی مُویَن رَمَ:  فرمود)صلوات اهللا علیه(امام صادق 
 وجلّ عزّه اهللاجَخرَأاس، ن النّعیُأ من طُسقُه یَتِروّ مُدمَهَ  وهُینَ بها شَریدُیُ

منی را برای ؤکسی که چیزی از م 1؛ الشیطانۀالیَلی وِإه تِمن والیَ
شخصیتش را تخریب کند تا از  دیگران بازگو کند تا او را خوار سازد و

 سازد و افتد، خداوند او را از والیت خودش بیرون می چشم مردم فرو
  .سپارد به والیت شیطان می

کاری که بدان  که هر ردمن چنان اهمیت داؤسربلندی م عزت و
سبب بیرون شدن از رحمت الهی  آسیب رساند، کاری شیطانی است و

  .سازد شود و به لعنت ابلیسی گرفتار می می
  

  ونرجبیّ
نقل شده ون  درباره رجبیّ)صلوات اهللا علیه(روایتی از امام صادق 

را بازگو  آن رو این   از،است که با موضع مورد بحث بسیار مناسب است
  : فرمودآن حضرت  .کنیم می
 قومُون؟ فیَبیّجَ الرَّینَأ: رش العَطنانِن بَ مِنادٍ القیمۀ نادی مُ یومَذا کانَإ
 ۀٌلَلَّکَ الملک، مُهم تیجانُوسِؤ علی رُ، الجمعهلِهم الَ وجوهُضئُاس یُالنّ
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 کٍلَ مَلفُ أه ومینِ عن یَکٍلَ مَلفُأ منهم  واحدٍلّالیاقوت، مع کُ  وبالدرّ
داء أتی النّیَفَ  یا عبداهللا،وجلّ اهللا عزّنیئاً لک کرامۀَقولون هَیَ ه وسارِیَن عَ

م ثواکُ مَنَّمَکرِ الُ!اللیجَ تی وزّعِ ی وئما إعبادی و:  جاللهاهللا جلّ من عند
 نهارُ االَهحتِجری من تَفاً تَرَۀ غُکم من الجنّنَّیَتِاوُلَ طایاکم و عَنَّلَجزِالُ و
 متُظَّ عَوم لی فی شهرٍم بالصّعتُوطَکم تَنّإ. العاملین جرُأ عمَنِ دین فیها وخالِ
  . ۀَی الجنّئما إبادی ولوا عِدخُأُ !تیالئکَمَ … هقَّ حَبتُجَأه و تَرمَحُ

لو  یئاً ون رجب شَ مِن صامَمَهذا لِ: )صلوات اهللا علیه( قال الصادق ثمّ
   1.هرِو آخِأه و و وسطِأله وّأوماً واحداً فی یَ

ون کجایند؟ رسد که رجبیّ ام قیامت از باطن عرش ندا میبه هنگ
درخشد، تاج  هایشان چون نور می خیزند که چهره گروهی بر می

دارند،  یاقوت تزیین شده است بر سر  واقتدار که با درّ سلطنت و
هزار فرشته در چپ خود دارند که  هریک هزار فرشته در راست و

  .گویند ها تبریک و تهنیت می بدان
جاللم  رسد که ای بندگان من، به عزت و  سوی خدا ندا میاز

را بسیار افزون  پاداش شما سوگند که شما را گرامی خواهم داشت و
این بهترین پاداش  شما را در بهشت جای خواهم داد و خواهم نمود و

 ام و شما در ماهی که مقامش را بزرگ داشته. برای اهل عمل است
 بندگانم !ای مالئکه من. اید بت روزه گرفتهغرام، با  سزایش واجب کرده

  .را به بهشت وارد سازید
این پاداش کسی است :  فرمود)صلوات اهللا علیه(گاه امام صادق  آن
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 خواه اول ، اگرچه یک روز باشد،ماه رجب را روزه بگیردکمی از که 
  .خواه آخر آن باشد  خواه وسط و،رجب

سلوک، ماه رجب   سیر وگفته شده است که بهترین ایام برای آغاز
 جمع بندگان خدا بهاست و کسی که بتواند در ماه رجب خود را 

 نادر ماه رمض مند گردد و تواند از والیت بهره ماه شعبان می  در،برساند
شاید بتوان گفت که ظهور .  به توحید دست یابد،که اوج سلوک است

یت در ظهور وال ت در ماه رجب است که ماه بندگان خداست وعبودیّ
ماه   است و ظهور توحید درماه شعبان است که ماه رسول خدا 
توان به   عکس آن هم که باشد می.مبارک رمضان است که ماه خداست

  . واهللا عالم.همین معنی باشد
  

  شراب دوستان
ردارند که در قالب الفاظ و وای برخ های ویژه دوستان خدا از نعمت

 منانؤامیرمها شرابی است که  یکی از آن نعمت. گنجد مفاهیم نمی
  : فرمود در وصف آن)صلوات اهللا علیه(

بوا رَإذا طَ بوا ورَروا طَکَذا سَ إروا وکَبوا سَرِذا شَإولیائه أراباً لِ هللا شَنّإ
بوا لَإذا طَ بوا ولَصوا طَلَإذا خَ صوا ولَخَ] اطابوا و إذا طابوا ذابوا و إذا ذابو[
 رقَلوا، ال فَصَإذا اتَّ لوا وصَلوا اتَّصَإذا وَ ولوا صَدوا وَجَإذا وَ دوا وجَوَ
  1.هم حبیبِهم و بینَبینَ

نزد خدا برای اولیائش شرابی است که چون بنوشند، مست گردند؛ 
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پاک شوند؛ چون [ چون مست گردند، به وجد آیند؛ چون به وجد آیند،
پالوده گردند؛ و چون پالوده ] پاک شوند، آب شوند؛ چون آب شوند

 طلب کنند؛ و چون طلب کنند، بیابند؛ و چون بیابند، برسند؛ و گردند،
چون برسند، پیوند خورند؛ و چون پیوند خورند، دیگر تفاوتی میان 

  . آنان و حبیبشان نخواهد بود
  آنت دهند انی به زستگر ن  این خانه نشانت دهند هرچه در

 ز امام صادق ا 1؛»هوراًراباً طَهم شَبم رَقاهُو سَ«در تفسیر کریمۀ 
  هور چیست؟طَ: پرسیدند

کننده  کننده و بسیار پاک ، بلکه به معنی پاکهور نه به معنی پاکطَ
را که از آن هرکه  بلکه ،این چه شرابی است که نه تنها پاک است .است

  :کند؟ آن حضرت فرمود بنوشد نیز پاک می
  . کند  پاک میآنان را از غیر خدا 2؛ی اهللاوَئ سِلّ شَن کُم عَهُرَهطَیُ

ها و حبیبشان باقی  شاید به همین خاطر است که تفاوتی میان آن
  .ماند نمی

  
  عیان دوستیمدّ

نام  که  راهای دوستی  از نشانه نشانپیداست که هرکه یکی یا چند
نماست و  دوست بلکه ،دوست حقیقی نیست نداشته باشد، ،شدبرده 

یت بیشتری اهمّ ولی از آن میان، برخی از ؛ادعای دوستی دارد
                                                           

  21انسان،  ـ1
 113، 8بحار االنوار،  ـ2



 361  دوستی

 زیرا ،نیاز شبانه و یاد خدا در تنهایی است  راز و،آن برخوردارند و
نامش  کند و  آن را بسیار یاد می،کسی که چیزی را دوست داشته باشد

یئاً  شَبحَأن مَ: اند که فرموده  چنان،رود از زبان و یادش از دل بیرون نمی
  1.ه ذکرَرَکثَأ

!  عمرانیابنَ:  تعالیقالَ:  فرمودند)صلوات اهللا علیه(امام صادق 
 حب یُحبٍّ مُلُّ کُیسَلَأ .ی عنّیل، نامَه اللّجَنَّنی و إذا بحِه یُنَّأ مَعَن زَ مَبَذِکَ
یل  اللّمَهِائی، إذا جَحبّأ علی عٌلِطّ عمران مُ یابنَ،نا ذاأ !ها   حبیبه؟لوۀَخَ
بونی عن خاطِ یُ،همنِعیُأ ینَقوبتی بت عُلَثَّهم و مَهم فی قلوبِبصارُأت لَوحَ
ک لبِ لی من قَبْ هَ! عمران یابنَ.ضورن الحُمونی عِلِّکَیُ  وۀِدَشاهَالمُ
یل و م اللّلَ فی ظُموعَیک الدینَمن عَ  وضوعَ الخُکَدنِمن بَ  وشوعَالخُ
: خداوند به حضرت موسی فرمود 2؛جیباًریباً مُنی قَدُجِک تَنّإنی، فوادعُ
از  خوابد و  ولی با تاریکی شب می، را دوست دارمگوید تو که می آن

ر دوستی، همگر نه این است که . گوید  دروغ می،شود من غافل می
ای موسی من دوستان خویش را . طلبد تنهایی با دوستش را می

گردد  گاه که شب تاریک شد چشمانشان متوجه دلشان می شناسم، آن می
طور حضور مرا  شود، به کیفر من در مقابل چشمانشان آشکار می و

  .گویند دهند و با من سخن می مخاطب قرار می
اشک چشمانت را  ای فرزند عمران، شکستگی دل، فروتنی بدن و

 مرا بخوان، مرا نزدیک و در تاریکی شب در حضور من بیاور و
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  .گو خواهی یافت پاسخ
  در مقــامی کــه صــدارت بــه فقیــران بخــشند     

ــون باشــ     ــه مجن ــت ک ــدم آن اس ــرط اول ق   یش
ــو،   ــه ت ــودم ب ــشق نم ــه ع ــن   نقط ــهو مک ــان س   ه

  ور نــه چــون بنگــری از دایــره بیــرون باشــی     
  بیابـان در پـیش     خـواب و   تـو در   کاروان رفـت و   
  که پرسی، چـه کنـی، چـون باشـی          کی روی ره، ز   

  

 1.ذبهل الجَأ کَسلَمَ  بیکْرب واسلُهل القُأ قِقایِنی بحَقْقِّلهی حَإ
 . مجیبٌ قریبٌکَنّإ
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  منزل هفتم
  خوراک

  
های سالک در مسیر حرکت خویش به سوی  گامترین  مهمیکی از 

. اتّصاف به اسماء و صفات خدا، رعایت و دقّت در خوردن است
  : یت داردی اهمّتعدّدخوردن از جهات م

 بلکه بیخ و بن همۀ غرایز ،ـ از این جهت که شکم ریشه شهوت1
. ویژه شهوت، کنترل شکم است هها و ب ترین راه کنترل آن است و راحت

های آن فکر و ذهن و خاطر  خشکاندن درخت تنومند شهوت که شاخه
گیرد و هیچ بخشی از وجود انسان را  و نیّت و عمل انسان را فرا می

کند، جز از طریق خشکاندن ریشه آن که خوراک است،  رها نمی
  .پذیر نیست امکان
هایی که در مسیر سالک وجود دارد که به  چاهترین  مهم یکی ازـ 2

که به  توان رهایی یافت، چاه غفلت است که حتی آنان آسانی از آن نمی
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ذکر و انواع آن آشنا و پیوسته در یاد خدا هستند نیز به آسانی از این 
عوامل غفلتند و ترین  مهمخوراک و شکم از . یابند چاه نجات نمی

  .ز آن اندکندوارستگان ا
مقاصد سالک، توحید و مراتب ترین  مهمـ همچنین یکی از 3

 خواه در افعال و خواه در صفات و ،مختلف آن است و نفی غیریّت
ای هستند که اهل سلوک  های سر برافراشته چون قلّه خواه در ذات، هم

های خطرناک آن به ناامیدی  ها و گردنه ها و مشاهده سختی با دیدن آن
. گردند شوند و اگر نباشد لطف خدای متعال، مأیوس می مینزدیک 

شکم و خوراک یکی از عوامل فرو افتادن در غیریّت و دور شدن از 
  .توحید است

جا که خوردن و مراحل پس از آن مانند هضم و  ـ و نیز از آن4
 ،امری طبیعی استاگرچه جذب و دفع و ساخت و سازهای بدنی، 

 هرچه این نوع کارها رو این از ،گیرد ام میولی همه به تدبیر نفس انج
  .خواهد بودتر  بیشباشد، تدبیر آن تر  بیش

زای نفس است و خلوت آن را از  خوراک و شکم از عوامل اشتغال
برد و در نتیجه توان توجه به خود و اشتغال به کماالت ویژه  میان می

در پردازد و  دهد و به تیمار شکم و شهوت می خود را از دست می
ردیف چرندگان و درندگان قرار خواهد گرفت و استعداد خود را برای 

و تر  بیشتر، هضم و جذب بهتر و  فراهم ساختن خوردن بهتر و بیش
گونه که چرندگان و  گونه امور به کار خواهد برد، همان تنازع برای این

چه مربوط به آن است، در  رو شکم و آن از این. کنند درندگان چنین می
  . شگرفی دارد و مانع بزرگی در راه سلوک استتأثیر خلوت نفی
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ترین  ابزار سالک در مسیر سلوک الی اهللا و نیز آمادهترین  مهمـ 5
امکانات وی برای حرکت و صعود و عروج از دنیا و خروج از 

مانع وی نیز ترین  بزرگکه  تنگناهای طبیعت، رغبت نفس است، چنان
  .همین است

 چه چیزی رغبت دارد و به چه چیزهایی که نفس سالک به این
اگر . های اوست ها و یا بدبختی خوشبختیترین  مهمرغبت است، از  بی

روی در  رغبت به صالح و سداد و صعود و عروج و همراهی و پیش
ین سختی و زحمتی، تر کمصفوف اهل ملکوت داشته باشد، بدون 

ین ابزار را ین کوششی، بهترتر کمرهوارترین مرکب را دارد و بدون 
بسا بدون هرگونه گناه و تقصیری،   چه،دارد و اگر غیر از آن باشد نیز
  .بدترین شرایط را داشته باشد

  
  یت توجه به خوردناهمّ

ها ناپیداست،  شمار و بسیاری از آن اگرچه عوامل رغبت نفس بی
ها تا حدودی در اختیار و گزینش انسان است، مانند  ولی برخی از آن
ت و رسوم جمعی، تغذیه ا، آداب زندگی شخصی، عادتربیت صحیح

در کودکی و پیش از آن، دوستان خانوادگی و اجتماعی، علوم اکتسابی 
ها  و مانند آن و برخی دیگر کامالً در اختیار انسان است که یکی از آن

نوع رسیدگی و تدبیر و شهوت، در . خوراک و رسیدگی به شکم است
یت ویژه رو اهمّ  از این،ر استمؤثّهای نفسانی  قوّت و ضعف رغبت

  .دارد
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نظیری برخوردار است   خوراک سالک از اهمیت کم،در هر صورت
ای که ضمن کاستن از شهوات،  گونه که باید مورد توجه قرار گیرد، به

های آن و  آور نفس، هدایت کشش نتیجه بلکه زیان ها، اشتغال بی غفلت
 بدن  ون در راه سلوک نکاهدمانند آن، در عین حال از قوّت و توان آ

عوامل رکود ترین  مهمچه این ضعف بدن، از . ضعیف و رنجور نگردد
  .  سالک استتوقّفو 

دقتی در  پس بی.  بلکه از مهلکات است،تنها از موانع بیماری بدن نه
خوراک و رعایت شکم، یا به قوّت شهوات و غفلت و رغبت به غیر 

ی بدن و از میان رفتن ابزار حرکت انجامد و یا به ضعف و فروماندگ می
آور است و از مرز اعتدال که هم قوّت و سالمت  روح که هر دو زیان

بدن تأمین گردد و هم عوارض ناخوشایند نداشته باشد، به دور است و 
  .در چنین صورتی انسان به هالکت نزدیک است

بدنی که غذای الزم و مناسب نداشته باشد، مرکب رهواری در مسیر 
که  چنین بدنی به جای آن. کت به سوی مقاصد بزرگ نخواهد بودحر

نفس را در حرکت به سوی کمال کمک کند، باری بر دوش آن است 
به همین خاطر است که رعایت . که مانع حرکت یا سرعت وی است

البته قوّت و . اعتدال که به قوّت بدن بیانجامد، امری الزم است
مندی روح است و باید در خدمت آن  انمندی بدن، ابزار قوّت و تو توان
  .  نه مانع آن،باشد

،  و قوّۀُ االرواحِعامُۀُ االَجسام، الطّوقُ:  فرمودندرسول خدا 
مندی روح در  مندی بدن در غذا خوردن است و توان توان 1؛االِطعامُ
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  . خوراندن غذا به دیگران است
وح است، زیرا مه اطعام و قوّت ر مقدّ،پیداست که طعام و قوّت بدن

مند نباشد، از فراهم نمودن اطعام ناتوان خواهد  که تا بدن سالم و توان
بود و به خاطر ضعف بدن، به ضعف و ناتوانی روح نیز گرفتار خواهد 

  .شد
  

  برخی از آدابِ خوردن
 اینک به نکاتی در زمینه خوردن سالک ،چه گفته شد با توجه به آن

  :کنیم اشاره می
و نیز کمّیت و کیفیّت غذا خوردن او به خاطر ـ انگیزه سالک 1

مندی آن برای حرکت در مسیر سلوک باشد،  حفظ سالمت بدن و توان
 بردن باشد، لذّتاگر هدف وی از خوردن، تنها .  بردن از آنلذّتنه 

رانی است که مایه چندین نقص و ضعف در روح  خود نوعی شهوت
  .شود سالک می

ها و  لذّت باشد، اوالً، مقدّمه تلذّ شهوت و ،اگر انگیزه خوردن
رانی را فراهم  طلبی در شهوت شهوات دیگر خواهد بود؛ ثانیاً، تنوّع

چه در مقدمه گفته شد و  سازد؛ ثالثاً، عامل غفلت است و رابعاً، آن می
به همین خاطر است که در روایتی از . بدتر از آن پیش خواهد آمد

  : آمده است کهرسول خدا 
غذا خوردن از  1؛ه الحکمۀ علی قَلبِمَ اهللاُلشّهوَۀ، حَرَّعاماً لِمَن أکَلَ طَ
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، سبب ناتوانی انسان از درک و فهم و کسب لذّتروی شهوت و 
  .حکمت و معارف الهی است

هر غذا که از روی شهوت خوری، به غذایی که از آن لذیذتر باشد 
 میل و تحریک کند، مشتاق خواهی بود و این تقویتتر  بیشو اشتها را 

رانی فراهم آورد، اگر همه  یابد تا آخر شهوت کشش، پیوسته ادامه می
مرزها را فرو ریزد، باز هم بدان هم سیر نگردد و در آرزوهای ناپخته 

ح خطبۀ پارسایان اشاره به برخی تکات دیگر، در شر( .خود سیر کند
  .)ایم کرده

رخواست از وی د. گر اَشْعب طمّاع بر گذشت به دکان آن مرد طبق
و که ما را بر این طبق، کسی ساز، بُتر  بزرگسازی،  که این طبق که می

ش دلی که ای که تو داری و اینت قالّ اینت پر آرزو سینه. چیزی فرستد
  1.تو داری
 و شهوت نباشد، باید که به ضرورت لذّتگاه که خوردن از روی  آن

 درگذرد توان باشد و اگر کسی از شهوت درگذرد، از ضرورت نیز می
تر،   است نه چیزی بیش که این خوردن اگرچه به ضرورت باشد، وسیله

پس اگر سالک بتواند بدون این وسیله به مقصد برسد، دیگر بدان 
  از حضرت داود که امام صادق  چنان.  بلکه نیازی ندارد،رغبتی

  :نقل فرمود که
گذشتن از  2؛ینَ لیلۀًع الضّرورۀ أحب إلی اهللا مِن قیامِ عِشرتَرکُ لُقمَۀ مَ

  .تر است ای که الزم است، از عبادت بیست شب محبوب لقمه
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 رفع موانع رشد و ،خوری خوری عبادت است، زیرا که کم ـ کم2
که گفته شد، خوردن عامل غفلت و  تکامل روح آدمی است و نیز چنان

خوری نفی غیرت و عزّت و رغبت است  غیرت و رغبت است، پس کم
تواند همتای آن باشد؟ پاداش گرسنگی و تشنگی را  یو چه عبادتی م

مگر مجاهدان راه خدا چه . اند چون پاداش کارزار در راه خدا دانسته هم
هاد در راه خدا؟ جغیر از  کنند؟ کنند که تشنگان و گرسنگان نمی می

  : فرمودندرسول خدا 
رِ أج فی ذلک کَجاهِدوا أنفُسَکم بالجوعِ و العَطَشِ، فإنّ االَجرَ

ن جوع دین فی سبیل اهللا و إنّه لیسَ مِن عملٍ أحَب إلی اهللا تعالی مِالمُجاهِ
 اگر جهاد با نفس، جهاد اکبر است، پاداش گرسنگی و  1؛طشو عَ

 از جهاد اصغر و تیر و تر کمتشنگی که سالح جنگ با نفس است، 
روست که  از این. سنان خوردن نیست، بلکه با آن قابل مقایسه نیست

هیچ کاری از تشنگی و گرسنگی، نزد خدا :  پایان حدیث فرموددر
. این یکی جهاد اکبر است و آن دیگری جهاد اصغر. تر نیست محبوب

  جهاد اکبر کجا و جهاد اصغر کجا؟
خوری عبادت است، مقابل آن، مقابل این است؛  گونه که کم همان

ت، پس پرخوری، نه تنها عبادت و مقدمه آن نیست، ضدّ عبادت اس
چه اگر معصیت نبود، مانع از مشاهده ملکوت . یعنی معصیت است

چه  برد، عبادت است و آن چه سالک را به مشاهده ملکوت می آن. نبود
  . وی را از آن بازدارد، معصیت است
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 1؛ بَطنَهأالیَدخُلُ ملکوتَ السّماء قَلبَ مَن مَلَ:  فرمودندرسول خدا 
  .  ملکوت را در دل نخواهد داشت نور،که معده را گران کرده است آن

 اگر بد نباشد ؛به همین خاطر است که شکم پر مورد نفرت خداست
  :آن حضرت فرمود. که منفور نیست

م جوعاً و تفکُّراً و لُکُم مَنزلۀً عند اهللا تعالی یومَ القیامۀ، أطوَأفضلُکُ
ش ا هرکه گرسنگی 2؛أبغَضُکم إلی اهللا تعالی کُلَّ نَؤومٍ أکولٍ شَروب

تر، جایگاهش نزد خدا واالتر و هرکه خواب و  و تفکّرش عمیقتر  بیش
تر و در غضب خدا گرفتارتر  بهره خوراکش بیشتر، از رحمت خدا بی

  .است
 آدمی ظرفی بدتر و 3؛ أشَرُّ مِن بَطنِهأ ابنُ آدم وِعاءًما مَلَ: و نیز فرمود

  .آورتر از شکمش را پر نساخته است زیان
 شکم 4؛التَجعَلوا بُطونَکم قبورَ الحیوان:  فرمودند نیزامیرمؤمنان 

  .خویش گورستان حیوانات قرار ندهید
چنین نباشد که هر حیوانی که مرد یا کشته شد، آن را در شکم شما 

 است که برای اوقات شاید با استناد به سخن مولی . دفن نمایند
  .اند گوشت خوردن وقت معیّن نموده

جا  ها بسیار در جایی دفن کنند، آن دهکه، هرگاه مر توضیح این
گورستان است و نیز اگر مرده قبلی هنوز نپوسیده و قبر او ویران نشده 
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جا به خاک سپارند تا مردگان اجتماع کنند،  است، مرده دیگری در آن
ای را در جایی دفن کنند، پس از ویران  قبرستان است، ولی اگر مرده

از آن، مرده دیگری را دفن کنند، شدن آثار آن و باقی نماندن چیزی 
  . جا قبرستان نیست آن

 این است که شکم خود را قبرستان حیوانات تعبیر امیرمؤمنان 
قبرستان ساختن معده با گوشت . که گوشت نخورید نه آن ،نسازید

اگر کسی که یک وعده گوشت خورد، پیش از . خوردن متفاوت است
ری به آن افزود، قبرستان آن که هضم و جذب و دفع شود، وعده دیگ
گاه  ای گوشت خورد و آن بودن شکم، تحقّق یابد، ولی اگر کسی وعده

گوشت نخورد تا گوشتی که خورده هضم و جذب و دفع شود و وعده 
اش  بعدی او زمانی باشد که از گوشت وعده پیشین چیزی در معده

  .اش گورستان حیوانات نخواهد بود نباشد، معده
 تا دفع گوشت و انواع آن در معده چه اندازه که زمان هضم این

است، باید به علوم جدید مانند پزشکی و مانند آن مراجعه نمود، ولی 
خوری و قبرستان ساختن  شوری و مرده در هر صورت باید از مرده

  .معده خود پرهیز نمود
ـ آداب غذا خوردن رعایت شود تا غذا خوردن مقدمه حرکت 3

تواند مقدمه عروج باشد که  غذایی می. صعودی بلکه عروجی باشد
توان به کتابهای  در این زمینه می. های عبادتی آن مورد نظر باشد جنبه

  .فقهی و اخالقی مراجعه نمود
: کیفَ تأکُلُ؟ قالَ: نی العبادَۀَ، فقالَ لهلِّمْعَ:  فقالَ سیرینسألَ رجلٌ ابنَ
بُ علیک أن تَتَعَلَّمَ أدبَ االَکلِ قالَ هذا عادۀُ الدوابّ، یَجِ. آکُلُ حَتّی أشبَعُ
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مرا عبادت : کسی از ابن سیرین درخواست کرد و گفت 1؛ثمّ العبادۀ
. خورم تا سیر شوم می: گفت خوراکت چگونه است؟ گفت. بیاموز
الزم است که نخست درس غذا . این عادت چارپایان است: گفت

  .گاه درس عبادت خوردن آموزی آن
بدان، عبادت را، زاهدان، زهد را، عالمان، حکیمان، حکمت را، عا

دانند  خوری می علم را، پادشاهان، سلطنت را، طبیبان، سالمت را در کم
خوری در برخی از این  علّت اهمّیت کم. اند و حقاً که درست گفته

موارد این است که در قطع تعلّقات بشری و خمود صفات حیوانی 
برود و  د تا از حیوانیّت بیرون کن به آدمی کمک می. ی شگرف داردتأثیر

 امکان های طبیعی را نیز در حدّ  نشود و وابستگیتوقّفدر بشریّت نیز م
  .او را بکاهد

خوردن : گفت. خورد کسی روزی یک بار غذا می: به سهل گفتند
. خوردن مؤمنان است: گفت. خورد دوبار می: گفتند. صدّیقان است

ش بگویید که برای او آخوری به اهل: گفت. خورد سه بار می: گفتند
            2.بسازند

إیّاک و :  به همسرش فرموددر خبر آمده است که رسول خدا 
از اسراف بپرهیزید که دوبار  3،االِسرافَ، فإنّ أکلَتَین فی یومٍ من السرف

  .خودن در هر روز نیز اسراف است
نجام چه که برای سالک مهم است، سالمت و قوّت بدن برای ا ـ آن4
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وظایف شخصی و اجتماعی اوست و خوردن و نوع و کمّیت و کیفیّت 
کسی با توجه به وظایفی را رو هر  مقصود بستگی دارد، از اینآن به این

که بر عهده دارد و نیز با توجه به توانایی و وضعیت جسمانی خود، 
تواند در این جهت به  باید غذای مناسب خود را انتخاب کند و نمی

  .قتدا کنددیگران ا
به تر  بیشمثالً اگر کسی هیچ فعالیت اجتماعی ندارد یا کم دارد و 

هم یا پیش از  باید یک وعده غذا بیش نخورد و آنپردازد،  عبادت می
اذان صبح و بعد از نماز شب باشد، یا اول شب، تا روز را روزه بدارد و 
شب را به اندک خوابیدن بسنده کند، ولی اگر کسی کار سخت یا 

غذا خورد، منعی نیست، تنها باید تر  بیشفرسایی دارد که باید  طاقت
توجه داشته باشد که خوارکش مانع حرکتش نباشد و از سلوک باز 

سازد، حال  نماند و بداند که بهترین حالتی که او را به خدا نزدیک می
پری اوست،  گرسنگی اوست و بدترین حاالت او، سیری و شکم

  : فرمودکه امام صادق  چنان
ما یَکون العبد إلی و أبعَدُ أقربُ مایَکونُ العبدُ مِن اهللا إذا خَف بطنُه 

ترین حال بنده به خدا، گاهی است که  نزدیک 1؛اهللا إذا امتَلَأَ بطنَه
اش سبک باشد و دورترین حال وی به او گاهی است که معدۀ پر  معده

  .و گران داشته باشد
. ۀداوِمی قَرعَ بابَ الجنّ: دند به همسر خویش فرمورسول خدا 
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پرسید به چه .  پیوسته درب بهشت را بکوب1؛بالجوع: ماذا؟ قالَبِ: تَقالَفَ
  .با گرسنگی: چیز؟ فرمود

ولیاءَ اهللا، أکلُ الخُبزِ أیا : لتَفَتَ إلی الحَوارییّن فقالَإ إنّ عیسی 
 مَع عافیۀ الدّنیا و الیابِس بالمِلحِ الجَریش و النّوم علی المَزابِل خیرٌ کثیرٌ

ای :  به یاران ویژه خود نظر کرد و گفتحضرت عیسی  2؛اإلخرۀ
دوستان خدا، نان خشک و نمک زبر و خواب بدون زیرانداز، اگر با 

  .سالمت دنیا و آخرت همراه شود، نیکی و سودمندی بسیار است
  

  آثار گرسنگی
  ـ آماده شدن دل برای مشاهده حقایق عالم آفرینش1

  3؛جَوِعّوا بُطونَکم لَعَلَّ قلوبَکم تَری ربکم:  فرمود عیسی حضرت
های شما پروردگارتان را  های خود را گرسنه بدارید، باشد که دل شکم
  .ببیند

جَوِعّوا بُطونَکم و عَطِّشوا أکبادَکم و ألبِسوا : در خبر آمده است که
ه لیسَ عند اهللا شئٌ أبغَضُ  لَعلَّکم تَرونَ اهللا فی قُلوبِکم الَنّ،لبابَ الحُزنجِ

 گرسنگی و تشنگی را بر خود هموار سازید و لباس 4مَلĤْن؛من بَطنٍ 
هایتان مشاهده کنید، چه  اندوه بر دل بپوشانید، بسا که خدا را با دل
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  .که بدتر از شکم پر نزد خدا چیزی نیست این
کند و  ـ از اشتغال به غیر و فراموشی یاد خدا جلوگیری می2
گونه که گرانی و پری معده  کمکی به این امر است، همان کم دست

  .سبب اشتغال به غیر خداست
لّ رَأی علیه مَعالیقَ مِن کُ فَزکریّا  بن یَحییرُوِیَ أنّ ابلیسَ ظَهَرَ لِ

 الّتی  الشّهواتُیَهذه هِ: عالیق؟ قالَذا المَما هَ! یا ابلیسُ:  لهقالَ فَ. ئٍشَ
ما بنعم، رُ: ئٌ؟ قالَل لی فیها شَهَ: قالَ فَ. آدمنی نّ قلوبَ بَهِأصیبُ بِ

. ال: ل غیر ذلک؟ قالهَ:  قالَ. ن الذّکرالۀ و عَن الصّشَغَلناک عَعتَ فَشبَأ
ی أن لَهللا عَ: فقالَ ابلیسُ. ن طعامٍ أبداًهللا عَلی أن الأمَلَأ بَطنی مِ: قالَ 

دید که . کار شدابلیس بر حضرت یحیی آش 1؛سلماً أبداً مُالأنصَحَ
  ها چیست؟  از او پرسید این. های بسیاری به همراه دارد چنگک

های بنی آدم  هایی است که دل ها و شهوت لذّتها  این: ابلیس گفت
  .کنم را به آن تسخیر می
آری، : ابلیس گفت! ها سهم دارم آیا من نیز از آن: یحیی پرسید

 نماز و یاد خدا باز بسا شکمت پر شود و ما بدان وسیله تو را از چه
  .داریم

  . نه:غیر از این هم دارم؟ گفت: پرسید
  .با خدا عهد بستم که هرگز شکم خود را از غذا سیر نسازم:  گفت

من هم با خدای خود عهد بستم که هرگز مسلمانی را :  ابلیس گفت
  .نصیحت نکنم
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   بالوَریأکالً و نَوماًً و اختالطاً  سَیَری العَجائبَ مَن یَقِّل ثَالثَۀ
  فیَری االلهَ و ما سواه فَالیَری  و یُدیم ذکرَ اهللا فی أوقاتِه

که از خور و خواب و آمیزش با خلق بکاهد و پیوسته به یاد خدا  آن
  .او خدا را بیند و غیر او را نبیند. ها خواهد دید باشد، شگفتی

که رسول خدا  به علوم مختلف است، چنانیابی  دستـ از عوامل 3
 فرمود:  

ُ اللّیلِ و لو ۀلوصَ: خَمسِ خَصالٍمَن أرادَ أن یَحفِظَ العلوم، فَعلَیه بِ
ضوء، و التّقوی فی السرّ و العَالنیۀ و أن یَاکُلَ لی الوُ عَبِرَکعَتَین، والدّوامُ

خواهد علوم را فراگیرد، باید پنج  که می آن 1؛واک و السّۀهوَشَّ اللِۀقُوّلِ
 شب خواندن، اگرچه دو رکعت باشد، پیوسته نماز: ویژگی داشته باشد

مندی نه  وضو داشتن، در نهان و عیان پرهیزکار بودن، غذا برای توان
  .برای شهوت خوردن و مسواک زدن

خوری گفته شد، با روزه پیوسته متفاوت است و با  باره کمچه در آن
خوری شده است، ولی به روزه همیشگی  همه تأکیدی که بر کم

به سه روز، روزه در هر ماه سفارش اکید شده . استسفارش نشده 
  : فرمودکه امام صادق   چنان،است

 حرَبَنَّ وَ أیّامٍ من کُلّ شَهرٍ، یَعدِلنَ صومَ الدهرِ و یُذهِصومُ ثالثۀِ
روزه سه روز در هر ماه با روزه همه عمر برابر است و  2؛وَرالص

  .برد های دل را از میان می وسوسه
                                                           

 215ها، ص نشان نشان از بی ـ1
 367همان، ص ـ2
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خوری از این جهت مورد توجه قرار  چه گفته شد، کم آنعالوه بر 
گرفته است که خوردن که از اندازه فراتر رود، از امور دنیایی است و 

های  لذّتنظران است که از  دنیا شایسته کوته. دنیا شایسته سالک نیست
که بر بساط قرب نظر به چشم  فراتر از خور و خواب محرومند، نه آنان

هایی هستند و به چیزی شادند که  ان برخوردار از نعمتاین. شهال دارند
  .در خیال اهل دنیا نگنجد

نان و خوان آراسته و دربان : شادی چیست؟ گفت: طفیلی را گفتند
  . خفته

به خانه رسیده و از تکاپو بر : عیّاری را گفتند شادی چیست؟ گفت
  .آسوده

  1. الرّقیبلۀُفلِقاءُ الحبیب و غَ: عاشقی را گفتند شادی چیست؟ گفت
به همین خاطر است که ربّ کریم، هرکسی را به اندازه گنجایش و 

  .شایستگی وی بخشیده است
 حَرامٌ ُۀ و اإلخرِۀرامٌ علی أهلِ اإلخرنیا حَالد:  فرمودندرسول خدا 

دنیا بر اهل آخرت حرام و  2؛ما حرامان علی أهل اهللا الدّنیا و هُعلی أهلِ
  . و هر دو بر اهل اهللا حرام استآخرت بر اهل دنیا حرام

فَهُ اهللا هذا االَمر أن یَکونَ علی قُلَّۀِ ما یُبالی مَن عَرَّ:  فرمودامام باقر 
کس که این امر هر 3؛جَبَلٍ یَأکُلُ مِن نَباتِ االَرض حَتّی یأتیه الموتُ

را شناخت، باکی ندارد که بر قلّه کوهی باشد و از گیاه زمین ) والیت(
                                                           

 534واح، صروح االر ـ1
 160، ص1بحر المعارف، ج ـ2
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  .مرگش فرا رسدبخورد تا 
  

  خوری پرهیز از حرام
خوری بود که باید  چه گفتیم و تنها به اشاره نیز بود، درباره کم آن

ساز  تر از آن، که به تنهایی سرنوشت سالک آن را مراعات کند، ولی مهم
خوردن حرام برای سالک مانند سمّ . است، پرهیز از خوردن حرام است

جان خود نیز نباید بدان آلوده کشنده است که هرگز حتّی برای حفظ 
  .شود

ماندۀ سگان  های مرداب، پس مال حرام مانند لجنی است مانند کناره
هار است که پرهیز از آن، شرط اول سلوک است و حقیر به تبع از اهل 

 سبب سقوط سالک از ،ای باشد وردن حرام را اگرچه لقمهخمعرفت، 
ها به همین یک سفارش داند و اگر کسی تن ترین مقامات قرب می عالی
بند باشد، چنان الطاف الهی بر او بارد که به نور الهی روشن و از  پای

  .معرفت او پر گردد
 أربَعینَ یَوماً، نَورَ اهللا قلبَه و مَن أکَلَ الحاللَ:  فرمودندرسول خدا 

کس چهل روز حالل  هر1؛أجرَی یَنابیعَ الحکمۀِ مِن قلبِه علی لِسانه
های حکمت را از قلبش  د دل او را نورانی کند و چشمهبخورد، خداون

  .بر زبانش جاری سازد
گوید، دل  که سخن حکیمانه نمی عکس نقیض آن این است که، آن

که دل نورانی ندارد، به خوردن حرام آلوده است،  آننورانی ندارد و 
                                                           

 127، ص1بحر المعارف، ج ـ1
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  .اگرچه خود نیز نداند
ش از خوردن حالل آن اندازه اهمیت دارد که خدای متعال پی

  :سفارش به کار شایسته، آن را مورد سفارش قرار داده و فرموده است
 1؛ن الطّیّبات و اعمَلوا صالحاً إنّی بما تَعمَلون علیموا مِیا أیها الرُّسُلُ کُلُ

پذیر خورید و عمل صالح انجام دهید که من به  غذای دل! ای پیامبران
  .دهید آگاهم چه انجام می آن

پذیر است، امر نموده است،  ب که حالل دلنخست به خوردن طیّ
  .گاه به انجام کارهای شایسته آن

ــه نگــه ــا آهــوی تبــت  ایــن نکت   دار کــه ت
  سنبل نخورد خونش همـی مـشک نگـردد        

  
  

  خوری در عبادت و دعا  حرامتأثیر
گفته شد، خوردن حرام به تنهایی سبب تامی است تا سالک که  چنان

  .تان قرار دهدهمّ  وی را در ردیف دون، بلکهرا نه تنها از سلوک بازدارد
البِناء علی الرَّملِ العبادۀُ مَع أکلِ الحرام، کَ:  فرمودندرسول خدا 

عبادتی که همراه با خوردن حرام باشد مانند ساختن خانه بر  2؛أو الماء
  .ماسه یا آب است

 جهل و غفلت زاید از نان حرام  این سخن گفتند اهل دل تمام
 میل خدمت، عزم رفتن از جهان   حالل اندر دهانزاید از نان

                                                           
 51مؤمنون،  ـ1
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 الماء فی الدّعا مع أکلِ الحرام کَناقلِ: در وحی قدیم آمده است
دعا کردن همراه با خوردن حرام مانند آب بردن با غربال  1؛المَنخَل
  .است

در این راه باید چنان دقت نمود که نه تنها از خوردن حرام پرهیز 
که حالل بودن آن بر ما معلوم نیست، از آن پرهیز نمود، بلکه چیزی را 

  :فرمود  امیرمؤمنان که کنیم، چنان
چه حالل بودن آن   از خوردن آن،زنهار 2؛إیّاک و تَناوُلَ ما التَعلَمُ حِلُّه

  .دانی را نمی
طور که عالم ماده از عناصر چهارگانه تشکیل شده است، در  همان

ـ 3ـ کم خفتن 2ـ کم خوردن 1: ستتولد معنوی نیز چهار عنصر الزم ا
 3ها، ذکر دائم است ـ از خلق کناره گرفتن و روح همه این4کم گفتن 

 .که در جای خود بدان خواهیم پرداخت

                                                           
 128، س 1؛ بحر المعارف، ج284عُدّۀ الدّاعی، ص ـ1
 306ها، ص نشان نشان از بی ـ2
 283همان، ص ـ3
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  منزل هشتم
  ریاضت

  
ــی نــشود    بــه هــوس راســت نیایــد بــه تمنّ
  کاندر این راه بسی خون جگر باید خـورد         

  

های راه آن را به جان بپذیرد،  سالک مشتاق کوی دوست باید سختی
های خود درگذرد، به   از خواسته؛بخواهد و از آن راه گریز نطلبد

چه  آن. د و راه از طالبان شهوت و ریاست جدا سازدها تن ده سختی
عیان دوستی آن محبوب یگانه و سالکان برای دنیاطلبان رواست، بر مدّ
  :که خود فرمود کوی وی بسی نارواست، چنان

 خَلقی، ما بالی عفَۀِحتُ الشّهوات لِضِتَک لی فإنّه أبَقَطِّعْ شهوَ! یا داود
 نّها تَنقُصُ حَالوۀ مُناجاتی، فإنّما عُقوبَۀُاالَقویا أن یَنالوا الشّهوات، فإ

هم عَنّی، قولَ عُن تَحجُبَأاالَقویا عندی فی مَوضِعِ التّناوُل ما تَصِلُ إلیهم، 
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به خاطر من از ! ای داود  1؛ عَنهاحَبیبی و نَزَّهتُهُأرضَ الدّنیا لِ فإنّی لم
 ؛ام شهوت را برای مخلوقات ضعیفم روا داشته. گردان شهوت روی

 زیرا از شیرینی ،مندان را نشاید که خود را به شهوات بیاالیند توان
مندان در نزد من به هنگام  کیفر توان. کاهد مناجات با من می

رسی دارند، این است که عقلشان را از  چه بدان دست برخورداری از آن
  . ما پسندم و او را از آن پالوده  زیرا دنیا را برای حبیبم نمی،من باز دارند
های طبیعت و فراز آمدن بر کرسی مقام و شهرت، یگانه  هفتح قلّ

تحمّل گشتن در علم و ریاست، اگرچه آسان نباشد، ولی در مقایسه با 
  .ریاضت و آداب سلوک کوی دوست، چیزی به حساب نیاید

  زر کن مس خویشتن اگر مردی  گیرم که نحاس را تو زر کردی
وشش فراوان، خامی است، رو وصول بدون تالش و ک از این

که  چنان. گونه است که وصول با کوشش تنها نیز همین گونه همان
  : فرمودندامیرالمؤمنین 

مَن ظَنَّ بدون الجُهد یَصِلُ، فهُو مُتَمنّ و مَن ظنّ أنّه ببَذلِ الجُهد یَصلُ، 
پرداز  رسد، خیال که پندارد بدون کوشش به وصل می آن 2؛فهو مُتَعَنّ
رسد، خود را به زحمت  که پندارد تنها با کوشش به وصل می است و آن

  :توان گفت می. انداخته است
ــود   ــونی بـ ــرکش و خـ ــشق از اول سـ   عـ

  بیرونــــی بــــودهرکــــه تــــا گریــــزد 
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   دوســتبــر مــویوان کــه از ســر نگــذرد 
ــوی دوســـت  ــدارد او رود در کـ ــق نـ   حـ
  چون در ایـن بـرزن کـسی بنشـسته اسـت           

   چـشم بـسته اسـت      مه و   هم گشوده دست  
ــ   چــــشم ویدر وانی بنگــــری کــــی تــ

   ویخــشمچــون نخــوردی خنجــری از   
ــود    ــو، روزن بـ ــر تـ ــت بهـ ــن ریاضـ   ایـ
ــود   ــوزن ب ــک س ــه ی ــر بلک ــست خنج   نی
ــوه و راه   ــقان در کـ ــا عاشـ ــرو بـ ــا مـ   یـ

  بـــه الـــهتـــو یـــا ســـر و جـــان را بـــده 
  غیـــر ناکـــامی در ایـــن ره کـــام نیـــست
  چون که عاشق را بـه جـز ایـن دام نیـست            

  

شست،  را می پای حواریون  حضرت عیسیکه داستان شنیدن این 
  .برای سالک عبرتی شگرف در پی دارد

یوخاً، نشاطاً و أی شَباباً و شُ 1؛اِنفِروا خِفافاً و ثِقاالً: خدای متعال فرمود
 أو حّاءَ ذوی عیال، أصِ أو غیرَ نشاط، رُکباناً و مشاۀً، ذَوی عَیالٍغیرَ

   . مُسرعینعین أو غیرَمَرضاء، مُسرِ
که   هرحال، عامل و زمینه رسیدن است، چنانحرکت و سرعت در

  : خود فرمود
ی النّفسَ عن الهَوی فإنَّ الجنّۀ هی ه و نَهَبو أمّا مَن خافَ مَقامَ رَ

                                                           
  41توبه،  ـ1
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که از مقام پروردگار خویش ترسان باشد و نفس را از  آن 1؛المأوی
  .هوس باز دارد، بهشت جایگاه ابدی اوست

ریاضت است که زمینه ن تری بزرگبازداشتن نفس از هوی و هوس، 
دهندۀ   نشان،به بهشتیابی  دستسازد و  وصول به بهشت را فراهم می

  .پاکی از هر آلودگی است
 الماتِ و أصلُ عَن الشّهوۀِِِِوی مِقُوّۀُ الهَ:  فرمودو نیز امام صادق 

 وضِنَن و الخَالسن أکلِ الحَرام و الغَفلۀِ عن الفَرایض و االِستِهانَۀِ بِوی مِالهَ
مندی امیال و غرایز، از شهوت است و ریشه شهوت،  توان 2؛فی المَالهی

توجهی به واجبات و سبک شمردن مستحبات و فرو  خوردن حرام و بی
  . هاست رفتن در سرگرمی

پرهیز از این امور است که شهوات را و به دنبال آن هوی و هوس 
لکی که مقصد سا. طلبد خواباند و این ریاضتی بزرگ را می را فرو می

کوتاه دارد، ریاضت کوچک وی را بس است و آن عبارت است از 
که مقصدی بلند دارد، ریاضت  ترک دنیا و لذّات و ترک معاصی و آن

بزرگ الزم دارد و آن ترک غیر حق تعالی و تهی کردن دل از اغیار 
  .است

 خونابه بود مدام در ساغرِ ما  خونریز بود همیشه در کشورِ ما
 ما دوست کشیم و تو نداری سرِ ما   سر ما وگرنه رو از برِ ماداری

توجه به این نکته ضرورت دارد که ریاضت باید پیوسته باشد تا 

                                                           
 41 ـ40نازعات،  ـ1
  103مصباح الشریعۀ،  ـ2



 ریاضت  

 

389

گاه جان وی را برای  نخست صفات نفسانی سالک را پالوده سازد، آن
گاه او را به  دریافت نور الهی، همچون آیینه صاف و پاکیزه نماید، آن

کاه عادت دهد و با هر سختی بر  های سخت و جاناعمال و رفتار
اشتیاق وی بیفزاید تا که شاید در بیابان جانش، گلی روید و بدان 

ربا تبدیل نماید و این نه کار یک  امیدوار گردد و آن را به گلستانی دل
طلبد، خواه  روز و یک سال و چند برابر آن است که عمری را می

  .عمری کوتاه باشد، خواه بلند
  نه هر صدف که فرو خورد قطره باران
  درون سینه آن گشت جای دردانه
  صدف بباید و باران و بحر چندین سال

  شود یا نه هنوز نیست محقق که می
  

ریاضت را مراتبی است که اولین آن، ترک دنیاست و گذشتن از 
توجهی به اشتها و شهوت آن، خواه  های نفس و بی ها و خواهش لذّت

ای باشد که  توجه به نفس باید به اندازه. خواه از حراماز حالل باشد، 
ت و نشاط بماند تا در راه رسیدن بدن را تدبیر کند و در سالمت و قوّ

  .به مقصود از آن بهره گیرد
دومین مرتبه آن ترک عقبی است و طمع از آخرت بریدن و چشم 

ه های آن فرو بستن و از قید آن رها بودن و باالخر از بهشت و نعمت
  .سودای آن را در سر نداشتن

ترک ترک یعنی ترک اراده و . سومین مرتبه آن ترک ترک است
اختیار و انتخاب؛ تسلیم بودن در برابر مولی و او را خواستن و به 

  .خواسته او راضی بودن
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  سالک سلک حقیقت مثنوی  این چنین فرمود پیر معنوی
عقبی ترک ترک دنیا ترک  باید سه ترکدر کاله فقر می

اند،  برخی از اهل معرفت، مرتبه چهارمی را برای آن یاد کرده
که مرحوم آیت اهللا بهاری همدانی ترک موال را نیز بر آن افزوده  چنان
  .است

برای رسیدن به این مراتب و گذشتن از آن، دریافت لطف و رحمت 
خاص خدای متعال شرط است که بدون آن اغلب در مسیر سلوک 

گردند، ولی  شوند و یا از مسیر رفته، باز می شوند یا راکد می  میفتوقّم
وی، محبّت ای از   نوشیدن جرعهبرای رسیدن به همین رحمت خاصِ

  :توان گفت می. باید از سر و جان گذشت
 مگر از جام او یک جرعه نوشم  مرا تا جان بود در تن بکوشم
 ی جز سکر و مستینخواهم من ز و  ببخشایم به وی من کل هستی
 بدین مستی مرا میلی نیامد  که این مستی ز آن جرعه بر آمد
 مرا گویی توان هرگز نبودست  همه تاب و توان از من ربودست
 سر و جان و دلم بر وی نهادم  همه یکسر برایش وا نهادم
 نشاید گویمش نامش ریاضت  هر آن کردم اگر بودست دیانت

  
  اضتاثر ری
اثر ریاضت، رام کردن نفس و به اعتدال رساندن آن در ترین  مهم

های آن است که جهاد اکبر نام گرفته است که به  ها و خواهش میل
های لطف خاص خدای متعال آشکار  به اولین نشانهیابی  دستدنبال آن 
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یابد که  شود و سالک در طی مسیر سلوک به آرامشی دست می می
 امر بخشی از اولین آثار تسلیم  این. سازد سان میها را آ سختیتحمّل 

  .شدن نفس است
 ور نفس رها کنی به معبود رسی   گر راست روی دال به مقصود رسی
 در هرچه نظر کنی به مقصود رسی   تو شاهد حالی چو به عبرت نگری

  
  های سلوک الی اهللا ریاضت

جوانی و نخست یادآور شوم که بهترین زمان آغاز ریاضت، دوره 
.  است که صفات ناپسند نفسانی شکل گیرد و استوار گردد پیش از آن

هرچه از این زمان بگذرد، نفس و صفات آن قوت گیرد و در نتیجه رام 
  . تر گردد کردن و تسلّط بر آن سخت

الزم به یادآوری است که اگر آغاز ریاضت در اول دورۀ جوانی 
روی باشد و از افراط و   و میانهپذیرد، باید همراه با اعتدال انجام می

 زیرا که در غیر این صورت، تفریط و تنبلی و ،روی دور باشد زیاده
رغبتی و بیزاری و  سستی را به همراه خواهد داشت و در پایان بی

دویدن در آغاز راه، خوابیدن . نفرت از سلوک را به ارمغان خواهد آورد
به مقصد یابی  دستال دارد، نه بلکه از پای درآمدن در نیمۀ راه را به دنب

  . نهایی را
  عالج نفس را در ایام جوانی کن

  دها گرددژکه این مار سیه چون پیر گردد ا
  

های که در طول مسیر پیش  آور شوم که سختی و گرفتاریو نیز یاد
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آید، از لوازم حتمی راه سلوک است و سلوک بدون ریاضت و  می
یرون ساختن نفس از  زیرا که ب،ها ممکن نیست سختیتحمّل 
های پر پیچ و خم و بسیار  های ظلمانی و گذراندن آن از گردنه حجاب

جگرها خون شود، . پذیر نیست  به آسانی امکان،خطرناک راه سلوک
ها  ها از اندوه کشنده ماالمال شود، از چشم ها پاره پاره گردد، دل بدن

ور کند، خونابه ریزد تا که شاید سالکی از گذرگاهی به سالمت عب
  !هم چه سالمتی آن

ــا  ــه مقـــصود انبیـ ــاب کـ   رخ از بـــال متـ
  جز در میـان آتـش و کـام نهنـگ نیـست            

  

های  با یادآوری این دو نکته، اینک به روایاتی درباره ریاضت
  .پردازم مشروع و الزم می

  
  کوشی خوری و قناعت پیشگی و سخت ـ کم1
پردازد و بینی ب یدان دادن به نفس است تا به درونخوری، هم م کم

های مشترک است و هم انس و عادت  هم تمرین نفس به ترک خواهش
  .های نو لذّتیافتن به 

ی فیها میناً أستَثنِ اهللا یَمُیْاو :  فرمودند)صلوات اهللا علیه(امیرمؤمنان 
  إذا قَدَرَتُش معها إلی القُرصِأَروضَنَّ نَفسی ریاضَۀً تَهِۀ اهللا تعالی، لَشیّمَبِ

به خدا قسم اگر خدا خواهد، چنان  1؛أدوماًاً و تَقنَعُ بالمِلح مَطعومعلیه مَ
سختی و ریاضتی به نفسم بچشانم که با یافتن لقمه نانی به عنوان غذا 
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  .و اندک نمکی به عنوان خورشت، شاد گردد
ای خطاب به عثمان بن حنیف، استاندار وی بر  آن حضرت در نامه

مندان بصره شرکت کرده  انبصره، که در مجلس مهمانی برخی از تو
  :بود، نوشت

أال و إنّ إمامَکم قد اِکتَفی مِن دُنیاهُ بِطَمرَیه و مِن طَعمِه بقُرصَیه، أال و 
  بِوَرعٍ و إجتِهادٍ و عفّۀٍ و سَدادٍ إنّکم التَقدِرون علی ذلک و لکن أعینونی

 وَفراًَ و الأعدَدتُ فَوَاهللا ما کَنَزتُ من دُنیاکم تَبراً و الادخَرتُ من غَنائِمِها
آگاه باشید که امام شما از مال دنیا به دو کهنه لباس  1؛لِبالی ثوبی طَمراً

و از خوراکش به دو قرص نان بسنده کرده است و شما بر چنین 
دامنی و  کوشی و پاک رفتاری توانا نیستید، ولی با پرهیزکاری و سخت

ای شما طال و مال به خدا قسم من از دنی. کاری مرا یاری دهید درست
  .هایم نیفزودم ای نیز به لباس  بلکه حتی کهنه جامه،بهایی نیندوختمپر

  
  های دنیا ها و خوشی لذّتـ ترک شهوات و اشتغال دل به 2

 آفتی است که سالک را از ادامۀ مسیر ،اشتغال دل آدمی به غیر خدا
ترین اندازه  سرعت وی را به پایینکم  دستدارد و  می  خود باز

آور و  هوات زیان زیرا اشتغال به غیر خدا نتیجۀ اشتیاق به ش،رساند یم
  .ستها اشتغال به آن

علیکَ بطَریق الحقّ و إیّاک أن ! یا اُسامۀ:  فرمودندرسول خدا 
رورها و زایل ها و بائد سُ نَعیمِۀِ رَغَباتِ الدّنیا و غَضارَهرۀِزَتَختَلِجَ دونَه بِ

                                                           
 همان ـ1
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: ما أیسَرَ ما یَنقَطِعُ به ذلک الطریق؟ قال! ل اهللایا رسو: فقال اُسامۀ. هاعیشِ
ن الشّهَوات و ترکُ اتّباعِ  عَر و کَف النّفسِ فی الهَواجِأُمَالسّهَرُ الدّائم و الظَّ

بر تو باد به راه حق و بپرهیز از ! ای اسامه 1؛الهوی و اجتِنابِ أبناء الدّنیا
ها و  ا و تازگی نعمتهای دنی که به خاطر شگفتی و شکوفایی رغبت این

  .شادی زودگذر و عیش ناپایدار آن، راهی غیر حق پویی
ای که بدان این طریق  ترین وسیله ای رسول خدا، آسان: اسامه گفت

  پیموده شود چیست؟ 
 داری همیشگی و تشنگی در گرما، شب زنده: آن حضرت فرمود

 اهل خودداری از شهوات و پیروی نکردن از امیال نفسانی و پرهیز از
  2.دنیا

ها دست بر ندارد و  ها را به جان نخرد، از خوشی تا سالک سختی
 و لذّتهای زودگذر تهی نسازد و از خوشی و  لذّتدل خویش را از 

  .گردد متعلّقات خود، بلکه از خود نگذرد، به مقصد نزدیک نمی
  عاشقان و مذهب و دین، نیستی  چیست معراج فلک؟ این نیستی

  نیست ره در بارگاه کبریا  نگردد او فناکس را تا هیچ
  

  ریاضت عاقالنه یا عاشقانه
اگر . ین کاری که سالک باید انجام دهد، رفتاری عاقالنه استتر کم
حرکت . کم عاقالنه حرکت کند تواند عاشقانه ره سپارد، دست نمی

                                                           
 270، 1؛ با اندکی تفاوت، دعائم االسالم، 139 و 22ـ 20، صص1بحر المعارف، ج ـ1
 .توان در جوامع روایی مالحظه نمود ت یاد شده طوالنی است که دنباله آن را میروای ـ2
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 و آسودگی دائم، گسترده، لذّتعاقالنه، حرکتی است که خوشی و 
زاحم را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین برای رسیدن به عمیق و بدون م

ویژه اگر  هدر غیر این صورت و ب. های زودگذر روگرداند لذّتآن، از 
. شهوات بر عقل کسی حاکم گردد، او چارپایی است به شکل آدمی

  :که فرمودند چنان
 ؛ )ئمفهو من شرّ البها(1هو أدنی مِن البَهائم فَ مَن غَلبَ شَهوَتُه عَقلَه،

تر یا فروتر  که شهوتش بر خردش غالب آید، به چارپایان نزدیک آن
  .است

که همت و انگیزه و مقصدشان خور  کناره گرفتن از اهل دنیا و آنان
و خواب و ریاست و شهرت است، در حکم رفع موانع راه سلوک 

 یا میل دنیاطلبی را در سالک پدید ،است، چه همراهی با دنیاطلبان
کند و یا میل به آخرت و کماالت ویژه وی را  آورد و تقویت می می

روست که پرهیز از آنان، موانع سیر و سلوک  از این. سازد تضعیف می
از این گذشته، سبب انس به خلوت و . رساند ین میزان میتر کمرا به 

  .شود ویژه خلوت دل می زنده کردن خلوت به
  ی مردمان تا نگذریزین مجاز  از حقیقت بر تو نگشاید دری

به همین خاطر است و نیز به خاطر بستن راه ورود اغیار به جان و 
دل است که تخلیه از صفات و کارهای ناپسند، بلکه از اغیار سفارش 
شده است و پس از تخلیه، تأکید شده است که در خانه رُفته، کسی را 

همین جهت راه ندهید، مگر کسی را که از او نشانی داشته باشد و به 
  :اند  است که گفته
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  گر نبینی سِرها بر من بخند  لب ببند و چشم بند و گوش بند
زیرا اگر خانه تهی از اغیار باشد، یار در آن سکنی گزیند و اگر نیز 

اهل دنیا نیز . کم زمینه ورود یار در آن فراهم شود چنین نشود، دست
باشد، عروس به حجله یار در خانه بیگانه نبرند؛ تا بیگانه در خانه 

تی و های موقّ از اهل دنیا بیاموزید و ببینید که چگونه محبوب. نیاورند
نشانند؟  زودگذر و رفتنی را چه دور از نظر و دیده و چشم ناپاکان می

ها چگونه خانه را نظافت و آرایش  بنگرید که چگونه پیش از آمدن آن
  کنند؟ و چراغانی می

گی دل و درون انس گیرد، دل وی اگر سالک به پرهیز از آلود
ی عظیم را خواهد لذّتبزرگ و  ای وافر و سهمی گنجایش دریافت بهره
 به ، حکایت از این دارد که اندرون پاک نکرده،یافت و اگر نیافت

های اندک بسنده  ها فراری شده و به خوشی ریاضت نپرداخته، از سختی
  :توان گفت می. کرده است

ــرد گنــ     ــم گی ــو ک ــرف ت ــر ظ ــا را اگ ــست دری   اهی نی
ــا را       ــو عنق ــتن ت ــد گف ــه ب ــانم، چ ــی ج ــران نئ ــر پ   وگ
  همــی گــوش و همــی نــوش، همــی پیوســته جنبــان بــاش 
ــاش   ــان ب ــر دِه همــی جــان ده همــی همــراه جان   همــی سَ

  پـــرده بـــسا آیـــد تـــو را نـــایی، چـــو نـــای حـــق بـــی 
  فــــرو ریــــزد ز بنیانــــت، تــــو را هــــستی پــــرورده 
  گــشاید جـــان تــو، چونـــان نباشــد بـــر دلــت بنـــدی    

  کنـــد شـــاهد، زِ هـــر دُردی و هـــر دردی ایـــت مـــیره
  نخــست برخیــز و بیــرون رو، ز ایــن زنــدان خودخــواهی
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  سپس کوش و بخور تلخی، اگر جز تـن تـو جـان خـواهی              
ــری جــامٍ مــی در دســت   ــه پی ــاویزی ب   در آخــر خــود بی
ــست    ــوی سرم ــواهی ش ــرت خ ــردی گ ــدا ک ــدویش اقت   ب

  

وی درد گناه نزد مؤمنان پرسیدم که آیا دار از امیر: ار یاسر گویدعمّ
  :تو هست؟ فرمود

 الرّضا و  الکِتمان و بَلیلَجِ الفَقر و عُروقِ الصّبر و هَلیلَجِوَرَقِعلیک بِ
 فی طَنجیر  الفِکر و سُقمونیا االَحزان و أشرِبْه بماء االَجفان و أغِلهُغاریقونِ

 علی الحَرَق بهُرِ و أشقّرَ االَلِنخَمِ بِفهُمّ صِ الفَرَق ثُ نیرانِحتَالقَلَق و دَع تَ
برگ فقر و ناداری را، عرق صبر و  1؛فذاک دواک و شفاک یا علیل

شکیبایی را، هلیله کتمان و رازداری را، بلیله رضا و خشنودی را، 
قاریقون فکر و اندیشه را، سقمونیای حزن و اندوه را، با اشک چشمان 

 و خود در هم آمیز و در دیگ ناآرامی فروریز و در زیر آتش فراق
گاه بر آتش   آن،داری صاف کن جدایی قرار ده و با صافی شب زنده

  ! این دوای توست ای بیمار؛درون فروریز
ــه  ــوان  گرچ ــت ای ج ــت آداب طریق ــسیار اس   ب

  هست عمده ز آن میان کـین هفـت آمـد در میـان             
  وحدت و ذکر و وضـو، نفـی خـواطر، ربـط قلـب             
ــالکان     ــلوک س ــرط س ــذا ش ــل غ ــمت و تقلی   ص

  

ها برای به زیر کشاندن نفس از تخت  سختیهمه این تحمّل 
بر، شاید که دیگر قوای  قدرت است تا که مأمور باشد و فرمان پادشاهی
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کشی او خالص و رها شوند و این امر تحقق  سالک از زیر یوغ بهره
گیری بر شهوات و  کوشی همراه با آگاهی، سخت نیابد جز با سخت

گیدن و زخم خوردن و زخم باالخره به کارزار در آمدن و با دشمن جن
زدن، که اگر با لطف خدای متعال همراه باشد، موفقیت و پیروزی در 

 البته پیش از این همه باید با سالح کامل .این جنگ حتمی خواهد بود
اسلحه پا به میدان نهادن، شکست حتمی را   چه بی،در میدان حاضر شد

  .به دنبال دارد
 با تـو گـویم یـاد گیـرش ای عزیـز             نفس را نتوان کشت اال با سـه چیـز
ــایی و تـــرک هجـــوع   خنجــر خاموشــی و شمــشیر جــوع  نیـــزه تنهـ

ذبح نمود تا زنده شدن  ای که حضرت ابراهیم  درباره چهار پرنده
 طاووس است و ، نقل شده است که آن چهار پرنده،را مشاهد کند
  .کبوتر خروس و کالغ

  و؛ کالغ، دنائتطاووس، خودنمایی است؛ خروس، شهوت است
کشتن این چهار میل . آرزوهای بلند است؛ کبوتر، جنگ و منازعه است

  1.و غریزه، با زنده ساختن نفس برابر است
عَبدٍ جاهَدَ هللا نفسَه طُوبی لِ:  نقل شده است که فرموداز امام صادق 

ه  عقلُ هَواه فقد ظَفرَ برِضَی اهللا تعالی و مَن جاوَزَجُندَو هَواه و مَن هَزَمَ 
 اهللا  علی بَساط خدمۀِۀ و الخضوعِکانَستِ بالسوء بالجُهد و االِه االمّارۀَنفسَ

شُ بینَ العبد و بین اهللا قد فازَ فَوزاً عظیماً؛ و الحجابَ أظلمُ و أوحَتعالی، فَ
 تعالی مِن النّفس و الهوی و لیس لقَتلِهما و قَطعِهما سالحٌ و آلۀٌ مثلَ
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 باللّیل، فإن هرِهار و الس بالنَّإمَ و الظَّ و الجوعِالخشوعِاالِفتِقار إلی اهللا و 
 ماتَ شهیداً و إن عاشَ و استَقامَ، أداهُ عاقبَتُه إلی الرّضوان ماتَ صاحبُهُ

  .االَکبر
والّذین جاهَدوا فینا لَنَهدیَنَّهُم سُبُلَنا و إنّ اهللا لَمَع : قال اهللا تعالی

   1.المُحسنین
 نفسَک و لُمْها و خْوَباً أبلَغَ منک فی االِجتِهاد، فَ مُجتَهدو إذا رأیتَ

غیرها تَحثیثاً علی االِزدیاد علیه و اجعَلْ لها زماماً من االَمر و عناناً من 
الرّائض القائد الّذی الیَذهَبُ علیه خُطوَۀ من خُطُواتها أال و ها کَقْالنّهی و سُ

  .قد صَححَ أولّها و آخرها
أفَال أکونَ :  قَدَماهُ و یَقولُ یُصَلّی حتّی یتَوَرمَو کانَ رسول اهللا 

التعبدِ و عبداً شکوراً؟ أرادَ أن یَعتَبِرَ به اُمّتَه، فَالتَغفُلوا عن االِجتهاد و 
  .الرّیاضۀ بحالٍ

 بَرَکاتَه و استَضأتَ  اهللا و رأیتَ عبادۀِۀَأال إنّک لَو وَجَدتَ حَالو
 مَن ضَفما أعرَ. ساعۀً واحدۀ و لو قُطِعتَ إرباً إرباًتَصبِر عنها  ها، لمنورِِِِبِ

  2. و التّوفیقۀِصمَن العِ مِفِلَضَ عنها إالّ بِحِرمان فَوائدِ السأعرَ
تعالی با نفس و هوای خود پیکار  خوشا بر آن بنده که به خاطر حق«
کس که لشکر تمایالت نامشروع خویش را به هزیمت و  آن. کند

قیقت به دولت رضای خداوند دست یافته است و شکست اندازد، در ح
اره پیروزی دهد و با سعی و مجاهده کس که عقل خود را بر نفس امّ آن
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ر بدر این راه و با توجه به ضعف خویش و با ابراز خضوع در برا
ها چیرگی بخشد، به سعادت بزرگ  خداوند عظیم، خرد را بر هوس

تر و  د متعال حجابی تاریکمیان بنده و خداون. خود نائل گردیده است
انگیزتر از حجاب نفس و هوی نیست و هیچ سالح و  وحشت
افزاری برای نابودی آن همانند احساس فقر و بیچارگی بنده در  جنگ

گرسنگی و تشنگی تحمّل برابر پروردگار و اظهار فروتنی و خشوع و 
ین ای در اثر ا اینک اگر بنده. ها وجود ندارد در روزها و بیداری شب

ها تلف شود، به مرگ شهیدان جان سپرده است و اگر زنده  ریاضت
ماند، به سرانجام خیر رسیده و به رضوان اکبر پروردگار، نائل شده 

  .است
شک،  هر کس در راه ما مجاهده کند، بی«: فرماید خداوند متعال می

او را به طریق خویش هدایت خواهیم کرد و خدا پیوسته با نیکوکاران 
  ».است
ای در طریق مجاهدت بر تو پیشی   اگر دیدی که کوشنده،اریب

یافته است، باید که خود را در این واماندگی سرزنش و مالمت و توبیخ 
باید که مرکب نفس را به . در تو گرددتر  بیشکنی تا سبب کوشش 

لجام اوامر و نواهی الهی رام کنی و در فرمان آوری و همچون 
که در آغاز   راه صالح سوق دهی، بدون اینسوارکاری هوشیار، آن را به
  . و انجام، گامی به خطا بردارد

م گزارد که پاهای مبارکش متورّ قدر نماز می  آنرسول خدا 
گزار  ای شاکر و سپاس آیا نباید که من بنده«: فرمود گشت و می می

 منظور آن حضرت این بود که امت وی از رفتار و گفتارش »باشم؟
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پس مباد که از مجاهده و کوشش و . برت پذیردسرمشق گیرد و ع
  . ای غفلت کنید عبادت و ریاضت، لحظه

 طاعت حق در ذائقه جان خود بیابید و لذّتشک اگر حالوت و  بی
ای  و از نور آن، روشنایی گیرید، دیگر لحظهشوید مند  از برکات آن بهره

ری، اینان آ. به تیغ، بند از بندتان بگشاینداگرچه  ،غفلت نخواهید کرد
اند، از این سبب بوده که از پاکی و  گردان شده که از عبادت خدا روی

   ».اند نصیب بوده توفیق و برکات طاعت محروم و بی
  

  پانزده ادب ریاضت
محققان از اهل ریاضت و سلوک از هزار مسأله در این فن شریف، 

 کار بندد، ها را به اند که هرکه آن کید قرار دادهأله را مورد تأپانزده مس
  .مانند آن است که همه آن هزار مسأله را به کار بسته است

  .ـ به محض گرسنگی و تشنگی غذا نخورد و آب نیاشامد1
  .ـ با هر آزاری، خشم نگیرد2
  .خردی نکند ـ با هر خشمی، جنگ و نزاع و بی3
  .ـ از ناشنوده و نادیده خود را دور سازد4
  . نماندتی از گفتن سخن حق بازـ به هر نی5ّ
  .ـ به هر عُجبی نخندد6
  .ـ از هر دردی ننالد7
  .ـ از هر مصیبت و محنتی جزع و فزع نکند8
  .ـ به هر نعمتی ننازد9
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  .ـ به ستایش کسی، مغرور و فریفته نشود10
  .کسی را نخوردـ غذای هر11
  .ـ درباره هر کاری سخن نگوید12
  .کس مزاح نکند ـ با هیچ13
  . تن در دهدـ به هرچه پسند حق باشد،14
  1.ـ از کردار و گفتار ناپسند دوری گزیند15

قر و لو ن عبادی مَن الیَصلُحُ لَهم إالّ الفَإنّ مِ :خدای متعال فرمود
 لَفَسَدَ دینَه و إنّ مِن عبادی مَن الیَصلُحُ إالّ المرض و لو کانَ أغنَیتُهُ

 کما د الهلکۀِوارم عن مَ أزودُهُ،صَحیحاً لَفَسدَ دینَه و أنا أرأفُ بعبادی
برخی از بندگان مرا جز تهیدستی  2؛یَزودُ الرّاعی غَنَمَه عن مَوارد الهلکۀ

نیازشان گردانم، دینشان تباه شود و برخی دیگر  صالح نیست و اگر بی
 دینشان تباه ،از آنان را جز بیماری صالح نیست و اگر تندرستشان سازم

چوپانی که گوسفندانش ترین هستم و چون  من بر بندگانم مهربان. شود
 من هم بندگان خویش را از خطرات ،دارد می را از خطرات باز

  .دارم می باز
 ولی عنایت ویژه ،بالستدر ظاهر اگرچه  ،فقر و بیماری و گرفتاری

 هرچند خلق ،ساز است خدا برای حفظ بندگان او از خطرات سرنوشت
  .از آن آگاه نیستند
 إالّ بالقَتل و لکُ زمانٍ الیَستَقیمُ المُسَیَکونُ:  فرمودندامیرالمؤمنین 

 فی الناس حبّۀُم المُهُنی إالّ بالبُخل و الیَستَقیمُ لَم الغِهُالجَور و الیَستَقیمُ لَ
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مَن أدرکَ ذلک الزّمان و صَبرَ إالّ باتّباعِ أهوائهم و االِستِخراجِ من الدّین، فَ
 الناس و هو یَقدِر علی ۀِغضَلی بَ عرَبَزّ و صَلِّ و هو یَقدِرُ علی العِعلی الذُّ

خواهد رسید که  زمانی فرا 1؛دّیقاًالمحبّۀ، أعطاهُ اهللا ثَواب خَمسین صِ
رحمی حاصل نگردد و  روایی جز در سایه کشتار و بی سلطنت و فرمان

ت در میان مردم جز ثروت جز به بخل و پستی به دست نیاید و محبوبیّ
ب خویش،  آنان و ترک دین و مذههای با پیروی از تمایالت و خواسته

کس که در چنین زمانه و این هنگامه، بر فقر خود صبر  آن. یافت نشود
قادر به که   آنو شکیبایی ورزد و از ثروت و مکنت چشم بپوشد و با

نظر و  و جلب دوستی اهل زمانه باشد، لیکن از آن صرفمحبّت کسب 
ب پنجاه صدّیق و بر بغض و دشمنی آنان بردباری کند، خداوندش ثوا

  .بنده مقرّب، عنایت خواهد فرمود
داری و بردباری از بنده است و  ت و کوشش و خویشتن همّ،ظاهر به

ت نیز به لطف لطف و رحمت و پاداش از خدای، ولی در واقع همّ
داری و بردباری نیز به عنایت او حاصل  خدا فراهم شود، خویشتن

: چون خود فرمود. ست و بستنها صداقتی از طرف بنده الزم ا. گردد
دارد، به نام  او نگه می. من بندگانم را از خطرات نگاه خواهم داشت

  . این هم لطفی است بر همه الطاف او. شود بنده تمام می
دار و در  ما را به لطف خود از فروافتادن به هالکت نگه! خدایا
چه شرط سلوک  کران رحمت خاصّت مستغرق فرما و آن دریای بی

  .آمین رب العالمین. وی توست عطا فرماس به
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  ها فهرست
  

  آیات 
  روایات 
  اشعار 
  منابع 



  
  
  
  
  
  

  فهرست آیات
  

  50 اس للنّلتَ قُنتَأأ
  67 اتَّقوا اهللا یُعَلِّمْکُم اهللا

  112 حسن الخالقینأ
  328-275 حسن تقویمأ
  93 مکُ لَبْجِستَونی اَدعُاُ
  184 لونم جاهِنتُأذ إ
  344-51-49 لیکإ رُنظُأنی رِأ
  49 وتیحیی المَ تُکیفَنی رِأ
  110 ۀً و باطنَ ظاهرۀًهُمَعَم نِ علیکُغَسبَأ
  96 هبدِعَسری بِأ
  144 یبّ رَمَحِ رَا مالّإ
  144 لیمٍ سَقلبٍ بِتی اهللاَأن الّ مَإ
  397-347 نالَبُهم سُنَّهدیَنَدوا فینا لَذین جاهَلّا
  97-51 کلی ربّ إرَتَ ملَأ
  208 هینن ماء مَکم مِقْخلُنَ لمأ
  105 اهللا ذکرلِهم لوبُ قُعَخشَتَ نأ انو آمَذینَ للّأنِیَ ملَأ
  111 غنیأ عائالً فَدکَجَدی و وَهَ فَ ضاالًّکَدَجĤَوی و وَ یتیماً فَدکَجِیَ لمأ
  208  واحدٍلهٌإم کُلهُإ

  386 …أمّا مَن خافَ مَقامَ رَبه و نَهَی النّفسَ عن الهَوی 
  123 لی رن اشکُأ
  21 اغوتوا الطّنبُوا اهللا و اجتَدن اعبُأ



 408  ها  فهرست

  110 وهاحصُ اهللا التُۀَعمَوا نِدّعُ تَنْإ
  196 بداًحمن عَالّ آتی الرّإ رضِ و االَن فی السمواتِ مَلُّن کَإ
  117 سمائهمأم بَئهُنبِأ
  116 م صادقینَنتُن کُإسماء هوالء أئونی بِنبِأ
  51 لبَلی الجَإ رْنظُاُ

  385 االً اِنفِروا خِفافاً و ثِق
  321 اًها کافورزاجُ مِ کانَسٍأ من کَبونَشرَ یَبرارَ االَنّإ
  162 ارٌفّ کَلومٌظَ لَ االنسانَنّإ
  207  هللا جمیعاًنّ العزّۀَإ
  48 فی آدمَ اهللا اصطَنَّإ
  207 لیمیء عَ شَلّکُ اهللا بِنّإ
  207 دیر قَئٍ شَلّلی کُ عَنّ اهللاَإ
  273  عن العالمین اهللا غنیٌنّإ
  114 قیباًم رَکُ بِ اهللا کانَنّإ
  217-176-173-172 ابین التوّحب اهللا یُنّإ
  138 حیمٌ رَئوفٌکم رَنّ ربإ
  43   العالمینماتی هللا ربّ و مَحیایَکی و مَسُلوتی و نُ صَنَّإ
  131 االرض  ومواتِ السّلقِ فی خَنّإ
  43 عونَلیه راجِإا نّإا هللا و نّإ
  53 وّابٌأه نّإ  العبدُعمَبراً نِ صادناهُجَا وَنّإ
  276 شاءن یَهدی مَ اهللا یَ ولکنَّبتَأحبَن ی مَهدِتَ نک لَنّإ
  208 یّتونم مَهُنَّإ و یّتٌنّک مَإ
  211  عندیلی علمٍه عَتیتُنّما اوُإ

  150-66 إنّما یَخشَی اهللا من عباده العُلماء
  207-48 هوالًلوماً جَ ظَ کانَهُنَّإ
  50 کهلِأن مِ ه لیسَنَّإ
  193 لینفِإل ابحِاُی النّإ منکم رئٌنّی بَإ
  169 ی سقیمنّإ
  48 اهللا بدُی عَنّإ
  98 بیاًنی نَلَعَ اهللا آتانی الکتاب و جَی عبدُنّإ
  173  یوسف ریحَدُجِأی لَنّإ
  164 بّیلی رَإ هاجرٌی مُنّإ
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  157 واطُاهبِ
  50 نهاطوا مِهبِإ
  109 ک رب رحمۀَقسمونَم یَهُأ
  195 دنیأو أ
  44 یوحَأه ما بدِلی عَإی وحَأ
  330 کمهدِ بعَفِهدی، اوُعَ بِفِاوُ
  330  منههم بروحٍدَیأ
  169   مهُ کبیرُهُلَعَل فَبَ
  157  علیهم المالئکۀلَزَّنَتَتَ
  332  مسلماًنیفَّوَتَ
  208 موتُذی الیَ الّیلی الحَ عَلْکَّوَتَ
  328  الخالقینحسنُأ اهللا کَبارَتَ فَرَخَلقاً آ خَناهُأنشَأ ثمّ
  114 لوکاًم مُکُلَعَ و جَالئفَم خَلناکُعَ جَمثُ
  218 ونسنُأ مَمَحَ

  53  العالمینهللا ربّ الحمدُ
  153  حر و البَرِّم فی البَلناهُمَحَ

  153 حملها
  96-44 یلّدَتَنی فَدَ

  107 شاءُن یَ مَؤتیهِ اهللا یُضلُ فَذلکَ
  143 لیهإنی دعونَ ممّا یَلیإ بحَأ جنُ السبرَ
  344 قیرٌ فَیرٍ من خَلیإ لتَنزَأ بما برَ
  53 رّسّنی الضُ مَبّرَ
  108 ختارُیَ  وشاءُ ما یَقُخلُک یَبرَ
  208 لینوّ آبائکم االَبکم و رَبرَ
  48 منالَبّنا ظَرَ
  275-185 ین للعالمَۀٌحمَرَ
  207 فونصِا یَ اهللا عمّبحانَسُ

  358 سَقاهُم رَبهم شَراباً طَهوراً
  128 رطومه علی الخُمُسِنَسَ
  185 یبّکم رَ لَرُغفِستَأ وفَسَ
  115 ۀٍعدودَ مَمَراهِ دَخسٍ بَنٍمَثَ بِوهُرَشَ
  275 ارالفخّلصال کَصَ
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  207 ئٍلی ش عَرُقدِملوکاً الیَبداً مَثالً عَ مَ اهللاُبَرَضَ
  25 عض بَوقَها فَ بعضُماتٌظلُ
  97 رضیتَ لِ ربلیکَإ لتُجِعَ
  114 اًفّ صَکَضوا علی ربرِعُ
  173 متُّنِ علیه ما عَزیزٌعَ
  79-20 سماء االَ آدمَلّمَعَ
  26 ضونعرِ مُغوِن اللّعَ
  207 وم القیّ للحیّجوهُ الوُتْنَعَ
  321 بونقرَّ بها المُبُشرَ یَیناً عَ
  321 فجیراًها تَرونَجفَ یُ اهللا بها عبادُبُشرَ یَیناًعَ
  157 هلوَدلی دَأهم فَدَلوا وارِرسَأف
  121 ضٍ قانتَأ ما اقضِفَ
  193  لیوٌّدُم عَهُنّإفَ
  275 … و هم لَنتَلِرَحمَۀٍ مِن اهللا ما بِفَ
  51 کّاًه دَلَعَبل، جَه للجَلّی ربجَا تَمّلَفَ

  148  …قل اعملوا فسیری اهللا 
  290 …کم و زواجُأکم و خوانُإکم و بائُآ ن کانَإ لْقُ 
  93 مکُعاؤُوال دُکم لَم ربکُا بِؤُعبَل ما یَقُ

  58 …هَل نُنَبئُکم باالَخسَرینِ أعماالً قُل 
  276 …طوا قنَم التَهِسِنفُأفوا علی سرَأ نذی الّیَبادِل یا عِقُ
  154 حمۀِه الرّفسِلی نَ عَبَتَکَ
  115 صیدِ بالوَیهِراعَذِ طٌهم باسِلبُکَ
  210 هجهَالّ وَإ  هالکٌئٍ شَلُّکُ
  208 لیها فانٍن عَ مَلُّکُ
  86 أن هو فی شَومٍ یَلُّکُ
  25 صباح فیها مِمشکوۀٍکَ
  120 شدیدٌذابی لَ عَنّإم رتُفَئن کَم و لَکُنَّزیدَم الَرتُکَئن شَلَ

  22 هو الّإله إال 
  184 ومم الیَ علیکُثریبَال تَ

  70 نفوراًالیَزیدُهم إالّ 
  267 الماً قیالً سالماً سَالّإثیماً أال تَ غواً و فیها لَعونَسمَالیَ
  97 رضیتَ فَکَ ربعطیکَ یُوفَسَلَ
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  276  مؤمنینوایکونالّأک  نفسَعٌک باخِعلَّلَ
  114 قویم تَنِحسَأ فی قنا االنسانَلَقد خَلَ

  276  حسنۀٌۀٌسوَ اهللا اُسولِم فی رَکُلَلقد کانَ 
  119  کرَّمنا بَنی آدملقد َ
  131 واقَذین اتّن الّلکِ
  97  یا موسیلتَجِ عَمَلِ
  96 نامیقاتِ موسی لِا جاءَمّلَ
  344-97-50 رانیتَ نلَ
  97 رضاها تَۀً قبلکَنَّیَلِّوَنُلَ
  43 رض و االَمواتِ السّلکُه مُلَ
  86 رینن الخاسِم مِنتُکُه لَم و رحمتُ اهللا علیکُضلُوال فَلَ
  122 ناًسَالءً حَ منه بَ المؤمنینَ اهللاُیَبلِیُلِ
  156 ئٌ شَمرِن االَ مِکَ لَیسَلَ

  142 وء بالسّۀٌمّارَ الَ النّفسَنَّإفسی  نَءُرِّبَاُما 
  87 هوفِین فی جَلبَ من قَلٍجُرَ اهللا لِعلَجَ ما

  208-18 عبدونیَ لِالّإنس  و االِ الجنّما خلقتُ
  92 ا اهللادانَن هَأال و لَیَدِهتَنَا لِنّما کُ
  321 سنیمن تَ مِهُزاجُمِ
  170-121-53 رّنی الضُسمَ

  93 اهللا معاذ
  208 ینوجَقنا زَلَ خَئٍلّ شَن کُمِ

  162 نالموَاولئک هم الظّب فَتُیَ  لممنْ
  35  جاًخرَه مَ لَلْجعَ اهللا یَقِتَّن یَمَ
  173-5 لی اهللاإهاجراً ه مُیتِن بَج مِخرُن یَمَ
  293 همسَنفُأم هُینسأوا اهللا فَسُنَ 
  293  فَنَسِیَهموا اهللاسُنَ
  330 ن روحی فیه مِختُفَنَ

  24  علی نورٌنورٌ
  75 هُدیً للمتّقین

  63 هَل أتّبِعُک علی أن تُعَلِّمَنِ ممّا عُلِّمتَ رُشداً
  153 الّ االحسانإ  االحسانِزاءُل جَهَ
  184 خیهأ و یوسفَم بِلتُعَم ما فَمتُلِل عَهَ
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  90 مونعلَ الیَذینَ و الّمونَعلَذین یَوی الّستَل یَهَ
  190  الحمیدهو الغنیّ

  86 هضلِن فَواسألوا اهللا مِ
  185 نانا ذنوبَرلَغفِستَأبانا أیا 
  291-181 القیهمُ فَدحاً کَبّکَلی رَإ حٌ کادِنّکَإ ها االنسانُیأیا 

  378 …ت و اعمَلوا صالحاً یا أیها الرُّسُلُ کُلُوا مِن الطّیّبا
  185 م الیوم علیکُ الخوفٌیا عبادِ

  47  هذا قبلَتنی مِیتَیا لَ
  208  ربّک ذوالجالل و االکرامجهُبقی وَیَ

  176 رین المتطهّیحبّ
330-174 همیحب  
293 هونَحبّهم و یُیحب  
174 ونهیحب  
  54 هضلِهم من فَزیدُیَ
  54 نواذین آمَ الّجیبُستَیَ
  321 بیالًنجَها زَزاجُ مِساً کانَأ فیها کونَسقَیُ 

  335 ختوم مَحیقٍن رَ مِونَسقَیُ
  54 ئاتیّن السو عَعفُیَ

  199 ی الصدورخفِن و ما تُعیُ االَ خائنۀَیعلمُ
  240 شاءُاهللا ما یَ فعلُیَ
  129 هجهِاً علی وَبّکِمشی مُیَ

  129 جوهٌ وُدسوَ و تَجوهٌ وُضبیَ تَیومَ
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  فهرست روایات
  

  280 هائمالبَ قاع وعن البِ) یحتّ( سؤولونَکم مَنَّإالده، فبِ باده و فی عِقوا اهللاَتَّإ
  285 اتَّقوا دَعوۀَ المظلوم فَإنّ دَعوۀَ المظلومِ تَصعَدُ إلی السّماء

  37 أتَزعَمُ أنّک جرمٌ صغیرٌ و فیک انطَوَی العالمُ االکبر
  72 …عبداهللا، حَدثْنا بفَضلِکم  یا ابا: ناس، فقالوا له اُأتی الحسین 

  316  … صالٍ خَۀَ لی ثالثنَضمِ علی أن تَکَبتُجَأ
  86 سألونین تَأ کم قبلَیتُعطَأدعونی و ن تَأ کم قبلَبتُأجَ
  220 وّابوننون التَتِّفَلی اهللا تعالی المُإباد  العِبحَأ

  229 قی التائب المُتّاهللاأحَب عبادِ اهللا إلی 
  315 … تیم شیعَتا فیهم، فهُن کانَإین، فَتَصلَخِتی بِروا شیعَبِختَاِ

  298 …  و وقتٍلّلیه فی کُإ حتاجُذی یُذاء الّالغَ کَواحدٌ فَ؛ۀٌالثَخوان ثَاالِ
  326 هل البیتأا هو منّ  وفُنزَ الیُحرٌهو بَ خرین وإلا لین و االوّ علمَکَدرَأ
  132 … ه ذنبُهُسَخرَأد  قَسانٍلِدی بِ یا سیّدعوکَأ
  260  الکالمُصَقَ نَ العقلُمذا تَإ

  62 …إذا جَلَستَ إلی عالمٍ فَکُنْ علی أن تَسمَعَ 
  108 … حَرَ و انشَخَسَنفَإور فی القلب،  النّلَخَذا دَإ

  299 …إذا رَأیتُ مَوالی ذُنوبی فَزِعتُ و إذا رَأیتُ کَرَمَک طَمِعتُ 
  37 موههِاتَّنیا فَحبّاً للدّ مُلعالمَم اذا رأیتُإ
  323 …  وتِه من والیرجَ، خَفٍّاُ: خیه المؤمن الَجلُ الرّذا قالَإ
  280 رۀ علیهدَکراً للقُ عنه شُفوَ العَلْاجعَک فَوّدُ علی عَرتَدَذا قَإ
  346 …  واحدٍعیدٍ فی صَالیقَ اهللا الخَعَمَ جَۀ القیم یومَذا کانَإ
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  356  …ون؟ بیّجَ الرَّینَأ: رش العَطنانِن بَ مِنادٍلقیمۀ نادی مُ ا یومَذا کانَإ
  286 …مۀ؟ لَ الظَّعوانُأ ینَأ: نادٍٍی مُ نادَۀ القیم یومَذا کانَإ
  315 …نه یاء مِالحَ ۀ اهللا ورمَن حُه مِم لَ کَ تَعلَمَیه حتّبّرِجَحداً فَأ دتَدَذا وَإ
  275 ماءسّن فی ال مَمکَرحَرض یَالَن فی ا مَمْرحَإ

  348 ک ذکرِالوۀَقنی فیه حَارزُ
  145 دیلی یَیطانی عَ شَمَسلَأ
  117-99 رینبجَتَعظم المُأ
  52 کطِخَن سَ مِرضاکَ بِعوذُأ
  38  عُنفَ الیَن علمٍ مِکَ بِعوذُأ
  52 نک مِکَ بِعوذُأ
  123 …ک؟ رُشکُ اَسانی هذا الکالِّلِبِفَأ

  370 … یومَ القیامۀ، أطوَلُکُم جوعاً و تفکُّراً أفضلُکُم مَنزلۀً عند اهللا تعالی
  373 …أقربُ مایَکونُ العبدُ مِن اهللا إذا خَف بطنُه 

  297 …  کریمٌیٌّیِک حَ ربّنّإخوان فالِ من ارْکثِأ
  308 …خِرۀ إلأکثِروا مِن االَصدقاء فی الدّنیا فإنّهم یَنفَعوَن فی الدّنیا و ا

  118 کرم االکرمینأ
  373 …خُبزِ الیابِسِ بالملح أکلُ ال

  331 قُشوَاَهم لَقائِلی لِإی نّإقائی و لی لِإبرار  االَوقُ شَطالَ الأ
  254-23 … رٌدبّ فیها تَ لیسَۀٍرائَ فی قَأال الخیرَ

  391 …أال و إنّ إمامَکم قد اِکتَفی مِن دُنیاهُ بِطَمرَیه و 
  348 کرِکبَردَ عَفوِکَ و حَالوۀَ ذکرِک و شُنی قْذِألهی إ
  360 ذبهل الجَأ کَسلَمَ  بیکْرب واسلُهل القُأ قِقایِنی بحَقْقِّلهی حَإ
  140 …ینی و  عَشفارَأ طَسقُی تَ حتّلیکَإ یتُکَو بَلهی لَإ
  155 کَ لَیسَلَ لهی لی ماإ
  140 کتِبادَ عِقَّ حَدناکَبَلهی ما عَإ
  348 الًدب منک رامَک فَتِ محبّالوۀَ حَذی ذاقَن ذا الّلهی مَإ
  136 …ک طاعتِهلِأولیائک و الّ الَإ رُغفِ التَنتَ إن کُ!دیلهی و سیّإ
  231 … و ۀَ الجنّهُلتَدخَ أدک ویَ بِ آدمَ خلقتَ!لهیإ
  123 …؟ رَأخَّک و ما تَنبِ من ذَمَقد ما تَ لکَ اهللاُرَفَ قد غَیسَلَأ
  52 کیشتَ المُلیکَإ
  279 مهطعِ أتیم و الیَح رأسَ وامسَم المسکینَاطعَک، فَ قلبَلینَ أن یَدتَرَأن إ

  197  المعصیۀۀَالوَ حَهُقتَذَأما  کَاعۀِ الطّ ألَمَ الجسمَذیقَن تُأ
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  111 …ه و متَلَّذی عَ الّنا الجاهلُأه و یتَبذی رَ الّغیرُنا الصَأ
  134   …الء  فی المَبکَراقِاُ الء و لم فی الخَکَحیِستَأ  لمبنا یا رَأ
  109 … شاءُ تَ کیفَشاءُما تَ بِشاءُن تَ مَبُذّعَ، تُشاءُما تَ لِ الفاعلُنتَأ

  70  …اِندَمَجتُ علی مَکنونِ علمٍ لو بُحتُ به 
  40 ۀ العالمُدمَاس للخِ النّقَّحَأ نّإ
  49 … االنبیاء اس بالءًً النّدشَأ نّإ
  162 ئات السیّبنَذهِ یُ الحسناتِنّإ 
  153-98 …ار  النّهلِأن اهللا مِ  و هو عندَۀ الجنّهلِأ  عملَلُعمَیَ لَجلَ الرّنّإ

  69 إنّ العَسَلَ یَضُرُّ الرّضَیع
  36  … رۀ و لهم عالماتٌ االخِ المقرّبین هم العلماءُ الفائزینَنّإ

  64 …إنّ أمقتَ عبیدی إلی : إنّ اهللا تعالی أوحی إلی دانیال 
  198  له ذلکار کانَرض فی النّالَات و امو السّهلَأ بکَأو  اهللا تعالی لَنّإ
  266 … لُبقَتَأ الحکیم المِ کَ کلَّستُلَ:  جالله یقولُ اهللا جلّنّإ
  245-172  الجمالبحِ اهللا جمیل یُنّإ
  355 …لیه إ ضْوفَیُ لم ها ولَّه کُمورَلی المؤمن اُإ ضَو فَوجلّ اهللا عزّنّإ
  95 … نیان الدّ المؤمن عَبدَحمی العَ اهللا یُنّإ
  354 ۀٍاس منه فی راحَالنّ  ولٍغُه فی شُفسِ من نَ المؤمنَنّإ

  74 …إنّ عندَنا واهللا سِرّاً من أسرارِ اهللا و علماً من علم اهللا 
  54 إنّ قلیلَ العَمَلِ معَ العِلم کَثیرٌ و کثیرَ العمل مع الجهل قلیلٌ

  151 … بُهی القلو ، أال وه أوانٌرضِأ هللا تعالی فی نّإ
  358 … بوا ورَروا طَکَذا سَ إروا وکَبوا سَرِذا شَإولیائه أراباً لِ هللا شَنّإ

  71 …إنّ مِن العِلم کهیئۀ المکنون، الیُعلّمها إالّ العُلماء باهللا 
  400 …إنّ مِن عبادی مَن الیَصلُحُ لَهم إالّ الفَقر و 

  146 جیب مُریبٌ قَکَنَّإ
  266 رسنا الخَما شیعتُنّإ
  161 رّۀ مَبعینَ سَومٍ یَلّ اهللا فی کُغفرُستَالَی نّإلبی و  علی قَغانَیُی لَنّإ 

  324  … ! اهللایا رسولَ: بوذرأ قالَ فَ!عدین بَخوانی مِإلی إوقاً آه شَ
  132 رِفَ السّولِ و طُادِ الزّۀِلّن قِ مِ!آه
  345 یلین فِواصِتَتی للمُ محبّبتُوجَأ ،ی فِینَحابّتَتی للمُ محبّوجبتُأ

  228  …لَو أنّ عَبداً مِن عبادی : أوحَی اهللا إلی داود
  65 …یا داود تَعَلَّم العلم النّافع : أوحَی اهللا إلی داود

  351  …  لی عباداً من عبادییقین أنّ الصدّلی بعضِإی اهللا تعالی وحَأ
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  282 … من عبادی  العبدَنّإ:  علیه السالملی داودَإ وجلّی اهللا عزّوحَأ
  372 إیّاک و االِسرافَ، فإنّ أکلَتَین فی یومٍ من السرف

  379 إیّاک و تَناوُلَ ما التَعلَمُ حِلُّه
  59 …أیها الناس مَثَلکم کحمارٍ مَعصوبِ العین مَشدودٍ فی طاحونۀٍ 

  274 رَّ الحُدُعبَستَ یُبالبرّ
  20 دُقعُأ و قومُأته قوّ ول اهللا وبحَ
  156 …نی علیک و لتَلَ دَنتَأو  کَفتُرَ عَکَبِ

  75  …بیانٌ و شفاءٌ للمُتّقین من شیعۀِ محمّدٍ و علیٍ 
  137 کلمِحِ بِۀَقوبَ العُرُخِّؤَتُ

  229-201-176  اهللا حبیبُبُالتائِ
  368 تَرکُ لُقمَۀ مَع الضّرورۀ أحب إلی اهللا مِن قیامِ عِشرینَ لیلۀً

  295 ل العقنصفُ) لی الناسإ( دُدوَالتَ
  369 …جاهِدوا أنفُسَکم بالجوعِ و العَطَشِ 

  138 هنوبِ ذُکبرُأ هِیوبِ بعُرءِ المَهلُجَ
  374 جَوِعّوا بُطونَکم لَعَلَّ قلوبَکم تَری ربکم

  374 …جَوِعّوا بُطونَکم و عَطِّشوا أکبادَکم و ألبِسوا جِلبابَ الحُزن 
  167 بینِرَّقَ المُئاتُیّ سَبرارِ االَناتُسَحَ

  33  …  المتواضعِ فی قلبِرُعمُ تَالحکمۀُ
  373 بالجوع: بِماذا؟ قالَ: فَقالَتَ. داوِمی قَرعَ بابَ الجنّۀ

  379 الدّعا مع أکلِ الحرام کَناقلِ الماء فی المَنخَل
  377 …ُ حَرامٌ علی أهلِ الدّنیا ۀِ و اإلخرۀالدنیا حَرامٌ علی أهلِ اإلخر

  267 فُلَّکَ فیما التُالخطابَ  وفُرِع فیما التَ القولَعِدَ
  284 هه علی نفسِجورُ کافراً، ففُن کانَ إ وستجابۀٌظلوم مُ المَعوۀُدَ

  285 دَعوۀُ المظلومِ مُستجابَۀٌ و إن کانَتْ مِن فاجِرٍ مَحوبٍ عَلی نَفسِه
 268 متُ الصّرِ التفکّدلیلُ  ورُ التفکّقلِا العدلیلُ

  66 رأسُ الحکمۀِ مَخافۀُ اهللا
  295 لی الناسإ دُود االیمان باهللا التَّ العقل بعدَسُأر
  34 ه علمُهُفعْنَیَ ه و لمه جهلُلَتَ قَ عالمٍبرُ

133 ه؟ خلیلَخافُلیالً یَ خَل رأیتَ هَقولُالم و یَ السّکَئُقرَ یَالرب  
  374 … فَرَأی علیه مَعالیقَ رُوِیَ أنّ ابلیسَ ظَهَرَ لِیَحیی بن زکریّا 

  56 …ساعۀٌ مِن عالمٍ یَتَّکی علی فِراشِه یَنظُرُ فی عِلمِه 
  118 ار العیوبستّ
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  400 …سَیَکونُ زمانٍ الیَستَقیمُ المُلکُ إالّ بالقَتل و الجَور و 
  316  لهفَلِّکَن تُخوان مَ االِرُّشَ

  313 …لی إ بهُنسِالتَ فَ، الحدودن فیه تلکَکُتَ ن لم، فمَۀ محدودۀُداقالصّ
261 عادۀ من السّرقٌ طُتمانُالکِ  والمۀٌ سَکوتُالسّ  و حکمۀٌمتُالص  

  376 صومُ ثالثۀِ أیّامٍ من کُلّ شَهرٍ، یَعدِلنَ صومَ الدهرِ و یُذهِبَنَّ وحر الصّوَر
  396  …طُوبی لِعَبدٍ جاهَدَ هللا نفسَه و هَواه و مَن هَزَمَ حینئذٍ هَواه 

  57 لبُه مع اهللا تعالیالعارفُ شخصُه مع الخَلق و ق
  46  ین الدّ طبیبُالعالمُ

  379 العبادۀُ مَع أکلِ الحرام، کَالبِناء علی الرَّملِ أو الماء
  242 ۀالربوبیّ دراک سرّ ال الِۀِراسم العبودیّمَ لِالعقلُ
  26  …سان  علی اللّعلمٌ:  علمانالعلمُ
  25 ولیائهألوب  اهللا فی قُهُفُقذِ یَ و ضیاءٌ نورٌالعلمُ
  26 باده من عِشاءُن یَ مَلبِه اهللا فی قَلُجعَ یَ نورٌالعلمُ

  266 کمر دینِأ لک علی ونٌعَ یطان و الشَّۀُدَطرَ مَهُنَّإ فمتِ الصّطولِ بِعلیکَ
  395 …علیک بِوَرَقِ الفَقر و عُروقِ الصّبر و هَلیلَجِ الکِتمان و 

  307 …ۀ خرإلنیا وا فی الدّۀٌدّنّهم عُإخوان، فم باالِعلیکُ
  307 ۀلی الجنّإهدی  یَالبرُّ رّ ولی البِإهدی ه یَنّإدیق فم بالصعلیکُ
  118 نوبار الذُّغفّ
  214 …سرۀ  الحَماءِنوب بِه من الذّ باطنَلَغسِن یَأ، فَ العامّا توبۀُمّأف
  135 …مری و  عُمالِإل و اسویفِ بالتَّیتُفنَأد قَفَ
  322 ربۀٌ غُۀِحب االَقدُفَ
  134 …لی مَن عَک مِحصی کتابُأوأتا علی ما واسَفَ

  297 … ن عنهمبِ تَ الشرِّهلَأ نْبایِ  منهم ونْکُ تَ، الخیرِهلَأ نْقارِ
  311 …؟ سُجالِن نُ اهللا مَیا روحَ :ی عیسَون لِ الحواریّقالَ
  283  ناصراً غیریدُجِن الیَ مَلمَن ظَبی علی مَضَ غَدشتَإ:  اهللا تعالیقالَ
  333 …نی و بُراقِن یُمَلِ ـ تیدوَ مَو قالَأـ  رامتی کَتْقّلقد حَ: لّوجَزّ عَالَق
  317 …  فی اهللا وءالّخالَامان،  زَلّشیاء فی کُأ ۀَالث ثَلَّقَ قد

  254 … سلمِرء المُلمَ لِیَغِنبَقدیَفه لقِلی خَإاهللا   عهدُالقرآنُ
  241 …ه وقلُ عَلَمُ فیه، کَنَتان کمَجزاء، فَأ  ثالثۀَ العقلَاهللاُ  مَسّقَ
  330 …یری غَکم بِسَنفُأشغلون تَ مَسرائیل لِإنی  بَانِبّشُل لِقُ

  57 …قُل لِعبادی التَجعَلوا بَینی و بینَکم عالماً مَفتوناً بالدّنیا 
  148 … یتیهل بَ اهللا لی و الَدعُاُ:  ضا للرّلتُقُ
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  152 حمن الرّعِصابِأن ین مِعَصبَأ  بینَالقلوبُ
  22 حوافلِالّ اهللا تُإ الهَ قولوا ال

  366 قُوۀُ االَجسام، الطّعامُ و قوّۀُ االرواحِ، االِطعامُ
  386 …قُوّۀُ الهَوی مِن الشّهوۀِِِِ و أصلُ عَالماتِ الهَوی 

  359 … یله اللّجَنَّنی و إذا بحِه یُنَّأ مَعَن زَ مَبَذِکَ
  267 غفلۀٌهو  فَ ۀٌکرَ فیه فِ لیسَ سکوتٍلُّکُ
  261 … ح وفصَأن جاهالً کُالتَ س وخرَأن عاقالً کُ

  27  …ماء لَباهوا به العُتُ لِموا العلمَعلَّتَال تَ
  210 …  حالٍلّ علی کُوبۀِ التّمۀِداوَن مُ مِبدِلعَ لِدالبُ

  370 التَجعَلوا بُطونَکم قبورَ الحیوان
  71 …نا هذا باطلٌ التَقُل لِما بَلَّغَک عَنّا أو نُسِبَ إلَی

  93 ینلحّ المُلحاحُإه مُبرِالیُ
  62 …الیَحصُلُ العلم إالّ بخمسۀِ أشیاء 

  369 الیَدخُلُ ملکوتَ السّماء قَلبَ مَن مَلَأ بَطنَه
  88 یئماال سَ رضی وأنی عُسَالیَ
  310 …  خصالٍکون فیها ثالثُی یَ مؤمناً حتّ المؤمنُکونُالیَ
  49 یکبّ لَمّهُ اللّیکَبّلَ

  22  العارفینقوی قلوبُ التّعدنُ و مَعدنٌ مَیءٍ شَلّلکُ
  29 نک و مِکَ بِعوذُأهم اللّ
  348  االیمانقنا حالوۀَ ارزُمّهُلّلا

  67 لَمَجلسٌ أجلسُه إلی من أثِق به، أوثَقُ فی نفسی من عَملِ سنۀ
  235 …  والعقلِ  ن مِفضلُأ ئٍشاهللا عزّوجلّ بِ دعبَیُ لم

  75 … عند حطّ االَصنام  علیاً ک بما فی حمل النبی لو أخبرتُ
  198  ظالمنا غیرَذّبْعُ مریم لَنی و ابنَبَذَّعَ ولَ
  331 وا شوقاًماتُ اشتیاقی بهم لَرون کیفَدبِ المُمَلِو عَلَ
  176  اهللا علیکمتابَم لَمتُدَ نَمّماء ثُ السّغَبلُی تَتّم الخطایا حَلتُمِو عَلَ
  139 فالک االَقتُلَ خَما لَوالکَلَ

  51 قتٌ اهللا وَعَلی مَ
  25 …ه اهللا فُقذِ یَ هو نورٌما العلمُنّإم علُّ التّثرۀِکَ بِ العلمُلیسَ
  25  فی القلبفُقذَ یُ نورٌما العلمُنّإ، وایۀِ الرّۀِثرَ بکَ العلمُلیسَ

  67 …لیسَ العلمُ فی السّماء فیَنزِلُ علیکم و ال فی تخوم االَرض 
  354 احۀِنه فی الرّاس مِالنّ  وعبِنه فی التّه مِ نفسُؤمنُالم
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  133  ریطَدی و ما خَنا سیّأما 
  40 … هبعدَ ه و اهللا قبلَیتُأد رالّ و قَإ شیئاً  رأیتُما

  370 ما مَلَأ ابنُ آدم وِعاءً أشَرُّ مِن بَطنِه
  314 … ۀٍ حاجَه فیعی لَالسّ سلم و المُهخیأ ۀِعونن مَ مِعُنِمتَ یَبدٍن عَما مِ

  377 …ما یُبالی مَن عَرَّفَهُ اهللا هذا االَمر أن یَکونَ علی قُلَّۀِ جَبَلٍ 
  348 کناجاتِذیذ مُلَعنا بِتِّمَ

  61 مَثلُ الّذی یَدعوا بِغَیر عَمَلٍ، کَمَثلِ الّذی یَرمی بِغَیر وَتَرٍ
  32  … شّ الحُناۀِ قَثلِمَوء کَلماء السّ عُلُثَمَ
  300 لُخالَتَکم من یَحدُأ رْنظُلیَ فَ،هلیلِ خَدینِ علی رءُالمَ

  268 …المعرفۀ   علی العقل وهُضْعرِ أک و کالمَنْزِه، فَ لسانِ تحتَخبوءٌ مَالمرءُ
  201 ئهزِستَالمُ منه کَرٌغفِستَ و هو مُنبِ علی الذّالمقیمُ

  359 ه ذکرَرَکثَأیئاً  شَبحَأن مَ
  281 ر علیهجَؤی لم ه وتَارَفّن ذلک کَکُیَ مل ،نیالدّ اعطاهُأ  مؤمناً ثمّنَحزَأن مَ
  282 …عمور  المَالبیتَ  وۀَکّ مَمَدَما هَنّأکَ فَحقٍّ یرغَؤمناً بِن آذی مُمَ
  309 هعانَأ هُرَکَّن ذَ إه ورَکَّ ذَیَسِن نَإلیالً صالحاً ه خَقَزَ اهللا به خیراً رَرادَأن مَ

  375 …یه بِخَمسِ خَصالٍ مَن أرادَ أن یَحفِظَ العلوم، فَعلَ
  282 …ه دِ یَ ذاتِۀِلَّقِ ه وقرِفَه لِرَقَو حَأؤمناً  مُلَّذَستَإن مَ

  378 …مَن أکَلَ الحاللَ أربَعینَ یَوماً، نَورَ اهللا قلبَه و 
  367 مَن أکَلَ طَعاماً لِلشّهوَۀ، حَرَّمَ اهللاُ علی قَلبِه الحکمۀ

  30 فَنِ عَظَعَذا وَإ و فَ أنِظَذا وُعِإن لماء مَ العُنَمِ
  278 …مَن أنکَرَ مِنکم قَساوَۀ قَلبِه فَلیَدُن یَتیماً فَلیُالطِفُه 

  305  معهرَشِاً حُیئ شحبأن مَ  فهو منهم وومٍ بقَهَشبن تَمَ
  301 …شیاءأ مانیۀَه اهللا ثَصناف من الناس، زادَأ مانیۀَ مع ثَسَلَن جَمَ
  284 رَصَفقد انتَه، لمَن ظَعا علی مَن دَمَ
  49 أی الحقّآنی فقد رَن رَمَ
  355 …ه تِروّ مُدمَهَ  وهُینَ بها شَریدُ یُوایۀً رَؤمنٍ علی مُویَن رَمَ

  76 …مَن سَألَ عن التّوحید، فهو جاهلٌ 
  265 جی نَمتَن صَمَ

  65 …یُصِب منه باباً إالّ  مَن طَلَبَ العلم هللا عزّوجلّ، لم
  384 …هد یَصِلُ، فهُو مُتَمنّ و مَن ظَنَّ بدون الجُ

  264 … الم و من الکَهُ فامَنَعَ هتَ اهللا و عظمفَرَن عَمَ
  91 هیداً شَ، ماتَ و ماتَمَتَ و کَعف فَقَشَن عَمَ
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  50  شهیداً، ماتَ و ماتَتمَ و کَفعَ فَقَشِن عَمَ
  262 … متُالصّ  والعلمُ  والحلمُ: قهِ الفِالماتِن عَمِ
  311 … ل فیک شرّاًقُیَ م فلَاتٍ مرّالثَک ثَخوانِإن  مِلیکَ عَبَضِن غَمَ

  393  فَهو أدنی مِن البَهائم مَن غَلبَ شَهوَتُه عَقلَه،
  285 … راخٌله صُ  وۀ القیمبثاً جاء یومَصفوراً عَ عُلَتَن قَمَ
  287 مَجرَ أ، فقدشی مع ظالمٍن مَمَ
  87 واموتُن تَأ وتوا قبلَمُ

  296 ۀٌفادَستَ مُرابۀٌ قَۀُالمودّ
  106  النبی بینهم کالبدر بین النجوم

  157 عبِ بالرُّرتُنُصِ
  265 صیحاً فَنتَن کُ إ وۀٍثیر کَواطنَ فی مَمتُون، الصّ العَعمَنِ

  72 النّاس أعداءُ ما جَهِلوا
  59 …عالمٌ و مُتَعَلِّمٌ و غُثاء : النّاسُ علی ثالثۀِ أصنافٍ

  46   عبادۀٌلی العالمإ رُظَالنّ
  46  العالم عبادۀٌجهِلی وَإ رُظَالنّ

  140 … رضُ و االَمواتُالسّلَه  قومُهذا ما التَ
  86 ن سائلل مِهَ

  314 …؟ ریدُنه ما یُ مِذَأخُیَه فَبِ صاحِمه فی کَدَکم یَحدُأ لُدخَ یَهلْ
  148 ۀُئمّم االَهُ
  349 … ه و اهللا لذّت و حبتَهالوحَ  اهللا طاعۀُکونَن یَ أهو
  319 … ؤمنینَها مُطرافِأ فی االرض فی نّإده، یَفسی بِذی نَوالّ

  74 …واهللا لو عَلِمَ أبوذر ما فی قلبِ سَلمان لَقَتَلَه 
  390 …وایْمُ اهللا یَمیناً أستَثنِی فیها بِمَشیّۀ اهللا تعالی، لَأَروضَنَّ نَفسی 

  391 …جَ دونَه علیکَ بطَریق الحقّ و إیّاک أن تَختَلِ! یا اُسامۀ
  220 … تینیَؤلی و مُتی و یا سُغیَلی و بُیا أمَ

  67 …یا بنی إسرائیل التَقولوا العلمُ فی السّماء مَن یصعَدُ یَأتی به 
  72 …یا بُنَی إجتَهِد فی تَعَلُّمِ علمِ السرّ 

  133 هُتَلَّ خُسیتُتی، نَطیئَ خَرتُکَذا ذَإئیل برَیا جَ
  35  فَرِ عُ معروفٍیا خیرَ
  350 ن له خادماً فکُ)طالباً(مریداً  لی ذا رأیتَإ !یا داود
  383 …قَطِّعْ شهوَتَک لی فإنّه أبَحتُ الشّهوات لِضِعفَۀِ خَلقی ! یا داود
  331 … هم و انتظاری لَیفَی کَنّرون عَدبِ المُمَلِو عَ لَ!یا داود
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  70 …یا سلمان  لو عُرِضَ علمُک لِمِقداد لَکَفَرَ 
  64 …ا عبیدَ الدّنیا مثلُکُم کَمَثل السّراج ی

  22 … نواع البرّأهم بخالقِ لیإ یتقرّبون  الناسَذا رأیتَإ! یا علی
  23 یا غایۀ آمال العارفین

  46  اهللا بهدانُ یُ العالم دینٌۀُحبَ صُ!یا کمیل
  45  اهللا بهدانُ یُ دینٌ العالمِۀُ محبّ!یا کمیل

  341 ینحّلِ المُلحاحُإه مُبرِن الیُمَ یا
  124  عنّیوفِ الخَمَلَأ دتُرَّک بَناجاتِلبی و بمُ قَک عاشَذکرِ بِیا موالیَ
  306 …  وۀِ القیمنا یومَعَ مَنا کانَبحَأن  مَیا نوفُ

  326 جلی الَکَقتُلَک و خَجلِ الَشیاءَ االَلقتُ آدم خَابنَیَ
  269 … لبک و فی قَساوۀً قِجدتَذا وَإ ! آدمیابنَ

  128 … صنافٍأ شرۀُ عَ القیمۀِتی یومَمّن اُ مِرُحشَیُ
  63 …یَخرُجُ أحدُکم فراسَخَ فیَطلُبُ لِنَفسِه دلیالً 

  88 بدی المؤمننی قلب عَعُسَیَ
  359 یُطَهرَهُم عَن کُلّ شَئ سِوَی اهللا
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  فهرست اشعار
  

  341   جویمهک آرام دل خویش ندانم ز
  136  مآن به که زخود سخن نگویی

  104  ربودمبز دست دلبران  آن دل که
  99  اند آن را که به صحرای علل تافته

  332  آن را که دل از عشق پر آتش باشد
  72  آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

  109  آن کس که بود شیفته در کار تو ای دوست
  240  تآن مرد که دی گفت همه نکته و طاما

  124  بریزد پر جا که عقاب آن
  274  ی حتّک السودانَب لحُحباُ

  234  ر لبمد حلوا نهد انراحمق ا
  233  هُنُیّز یُرء علمٌن للمَکُیَ ذا لمإ

  174  زددم   تجلّیپرتو حسنت زاز ازل 
  393  از حقیقت بر تو نگشاید دری

  124  از دست و زبان که بر آید
  3  از کوی نیکنامان ما را گذر ندادند

  165  اند هدرا ببریاز نیستان چون م
  196  افتادگی آموز اگر طالب فیضی

  394  اگر ظرف تو کم گیرد گناهی نیست دریا را
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  113  باطلٌ اهللا ال ما خَئٍ شَلُّال کُأ
  79  امید ما از کریم نوازشی است و بس

  21  ای ای برادر تو همان اندیشه
  190  ای ذات تو در کمال استغنا فرد

  250-48   یاریدیای عاشقان گیتی یاری ده
  99  ای گشته اسیر در بالیت

  388  این چنین فرمود پیر معنوی
  379  این سخن گفتند اهل دل تمام

  293  یو زدتاول  این قرعۀ عاشقی ز
  379  ی تبتودار که تا آه این نکته نگه

  336  با درد بساز چون دوای تو منم
  87  با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

  76  ده کونیم اندر این ره زبا که گو
  143  با لئیم نفس چون احسان کند
  133-118  ببین چندین هزاران سال ابلیس

  41  بر خاک راه یار نهادیم روی خویش
  322  هارانبیم چون ابر در یتا بگربرخیز 

  68  برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر 
  239  بسا پیر مناجاتی که بر مرکب فرو ماند

  292  کند یمز نی چون حکایت بشنو ا
  25  درس مایی بشوی اوراق اگر هم

  342  بالست عشق و منم کز بال پرهیزم
  98  بنــدۀ خاص ملک باش که با داغ ملک

  274-238-39  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
  40  به حاجب در خلوت سرای خاص بگو 

  166  به صحرا بنگرم صحراتِ وینم
  80  پوش یم که خواهی جامه به هر رنگی

  383  به هوس راست نیاید به تمنّی نشود
  41  به والی تو که گر بنده خویشم خوانی
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  28  بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم
  251-150  ای پسر چیست بگوی بیرون ز تحیّر 

  232  تا در دل تو رنج و بالیی برسد
  31  معرفت نشینی تا فضل و عقل بینی بی

  77  تا نگرید ابر، کی خندد چمن
  180  تو به قیمت ورای هر دو جهانی

  328  متواَ من جان تو جان جهان و
  120  تو نخواندی قصه اهل سبا

  219  دان که صد عالم گناه تو یقین می
  61  توفیق بهانه است اگر عازم راهی

  340  تو جانا دل دردناک دارم بی
  42   راچنان بزی که اگر خاک ره شوی کس
  76  چون آن کرمی که در سنگی نهان است

  71  چون بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
  91  چون شاد نباشم که خریدم به دلی

  232  چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من
  88  چون فقر زینت است، هستی کم کن

  69  چون ندیدی گهی سلیمان را 
  392  چیست معراج فلک؟ این نیستی

  27  س شاهلم و ادب ورز که در مجحافظا عل
  153  حیرت اندر حیرت است و تشنگی در تشنگی

  28  خدا از آن خرقه بیزار است صد بار
  70   بین شخواهد قصور خدایا زاهد از تو حور می

  88  خواهی که تو را کعبه کند استقبال
  386  خونریز بود همیشه در کشورِ ما

  347   ماسته تو در هر طریق همریخیال رو
  113  خیز تا ترک این جهان گیریم

  138  خیز یارا تا عتاب و جنگ دینه کم کنیم
  142  دائماً غفلت ز گستاخی دمد
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  87  داری سرِ ما بگرد، گِردِ سرِ ما
  44  در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

  78  در تهمت عشق تو منم فرسوده
  137  در شهر مرد نیست ز من نابکارتر

  36  ن کرداعم نتودر مصطبه عشق تن
  136  ها همیشه فراشم من در مصطبه

  360  در مقامی که صدارت به فقیران بخشند
  189  در میان چوب گوید کرم چوب

  74  در نیابد حال پخته هیچ خام
  90  دل از اغیـار خالی کن چو عزم کوی ما داری

  248  ر خطربه وقف باید کرد و جان را اندُ دل بر
  254  شکافیدل یک قطره را گر ب

  231  دوزخ شرری از دل بریان من است
  49  کشیدی بارم دی بر دل و دیده می

  55  دیدی که چرا همی مرا مالمت کردند
  75  راز درون پرده ز رندان مست پرس

  131  رازی است مرا با شب و رازیست عجب
  45  رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
  390  رخ از بال متاب که مقصود انبیا
  108  رفتم به کلیسای ترسا و جهود

  88  ر جایبتو تا هست مویی مانده  ز
  117  ام زان پیش که تو خواستی، منت خواسته

  79  زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
  19  اش نداشت گونه زاهد تاب تحمّل رُخ پری

  282  زخود هرگز نیازارم دلی را 
  77  سخن شمع به پروانه دلی باید گفت

  344  جهانی اگر ز سودا بر هم زنمسرمست 
  375  سَیَری العَجائبَ مَن یَقِّل ثَالثَۀ

  206  رویی ز ممکن در دو عالم سیه
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  69  شرح مجموعه گل، مرغ سحر داند و بس 
  119  شکر منعم واجب آید در خرد

  122  تر از نعمت بود شکر نعمت خوش
  144  شهر را بفریبد االّ شاه را

  230-104  یدعاشق نشوید اگر توان
  384  عشق از اول سرکش و خونی بود

  338  عیدبَنکم بِست مِعشق تو مرا لَ
  389  عالج نفس را در ایام جوانی کن

  61  علمی که در آن عمل نباشد عار است
  39  ایم عمری است تا به غمت رو نهاده
  30  ایم عمری تا به راه غمت رو نهاده

  174  عمریست که اندر طلب دوست دویدیم 
  341  غمخوار آنم که غم من نخورد

  322  فراق دوست اگر اندکست، اندک نیست
  235  فکر آن باشد که پیش آید رهی

  66  فلک بر مردم نادان دهد زمام مراد 
  190  کس بسته دری تو باز نتواند کرد
  92  کو دل که بداند نفسی اسرارش
  241  گر پرده ز روی کار ما بردارند

  76  رازجو ایگر تو هستی رازجو 
  71  گر جهان را پر در مکنون کنم

  296  دوست گر خیر بهشت است بریزید که بی
  389  گر راست روی دال به مقصود رسی

  233  گر علم نباشد که وِ را زیبا سازد
  154  گر من سخنی بگفتم اندر مستی

  17  کس  چینـیـم مـردان ره را ه گر
  395  گرچه بسیار است آداب طریقت ای جوان

  141  جو پناه گفت ای موسی ز من می
  249  گفتا مگذر به کوی ما در مخمور
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  343  رخان مرو گفتم به چشم از عقب گل
  60   و شبزای من با شمایم رو گفته

  18  گـوهـر معرفت آمـوز کـه با خـــود ببری
  384  گیرم که نحاس را تو زر کردی

  394-259  ش بندوو گ چشم بند لب ببند و
  120  نکنیم  را به کس عطاما بال

  196  ما را خواهی ز خویشتن دست بشوی
  20  ما محرمان خلوت انسیم غم مخور

  388  مرا تا جان بود در تن بکوشم
  342  مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمود

  350   دارمنکه تا جان در بد نامرا عهدی است با جان
  94  مردان خدا پردۀ پندار دریدند

  329  بخاست وه نشست ومرغی به سر ک
  89   نیستیی جز یکمشو أحول، مسمّ

  38  مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم
  339   خرمکن معامله، وین دل شکسته ب

  42  من ارچه در نظر یار خاکسار شدم
  278  رمیمن از قالوا بلی تشویش د

  37  من این مقام به دنیا و آخرت ندهم
  340  من خار غمش به صد گلستان ندهم

  192-108  من خفته بدم ز در درآمد یارم
  35  من گنگ خواب دیده و عالم همه کر

  90   هکذاتمُلیَ عشقاً فَن ماتَمَ
  328-246-113  ندتمنشور کمال حسن تو بنوش
  307  ناریان مر ناریان را طالبند

  309  فروش این است نخست موعظه پیر می
  146  درهاست با صد زور و فنژنفس ا
  143   شراردو هر دم برآرد صنفس ت

  396  نفس را نتوان کشت اال با سه چیز
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  145  نفس و شیطان بود ز اول واحدی
  145  اند نفس و شیطان هر دو یک تن بوده

  96  داشت اش نیکو نگه دارنده نگه
  293  نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی
  387  نه هر صدف که فرو خورد قطره باران

  149  ی رسدک و گفتاری بدین ره هر خسی از رنگ
  337  هر کس از کوی تو ای شوخ ستمگر گذرد

  77  هر کس که ز شهر آشنایی است
  230  هرچند ز من یار گریزان و جهان است

  358   دهندتاین خانه نشان هرچه در
  69  هرکسی از ظن خود شد یار من 

  350   هالکدقص کنند هزار دشمنم ار می
  19  نجاستیز مو اتر  هزار نکته باریک

  31  دار اگر وسوسه عقل کنی گوش هش
  173  ایم طور دل آمده همچو کلیم تا که به

  77  همه عالم پر از نسیم صباست
  55  و لَو أنّ لیلی أبرَزَت حُسنَ وجهها
  233  یا رب تو مرا به هیچ مغرور مکن

  150  بانان دوستی یا مکن با فیل
  192  گونه بنده نباید نواختن یا هیچ

  240  ز هوشا شاءُاهللا ما یَ فعلُیَ
  246-92  یک شهر همه حدیث آن روی نکوست

  138  یک لحظه غافل از آن شاه نباشید
  245  یکی درد و یکی درمان پسندد
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  فهرست منابع
  

   ق1068عینائی، محمد بن محمد، تهران، االثنی عشریّۀ، فی المواعظ العددیۀ، 
  ق1379ر غفاری، مکتبۀ الصدوق، تهران، تصحیح علی اکباالختصاص، 

  کشی، محمد بن عمر، )رجال کشّی(اختیار معرفۀ الرجال 
کلینی، المکتبۀ االسالمیۀ، تهران، تصحیح حسن مصطفی، دانشگاه اصول کافی، 

  1348فردوسی مشهد، 
نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، تصحیح محمد تقی دانش اخالق محتشمی، 
  1361گاه تهران، پژوه، انتشارات دانش

مینوی،  مجتبی نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، تصحیحاخالق ناصری، 
   1360انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، 

محمد کاظم میاموی، انتشارات  تصحیح، محمد بن محمدعینائی، ، آداب النّفس
  1380مرتضوی، تهران، 

لمیه اسالمیه، تصحیح هاشم رسولی، انتشارات ع، مفید، محمد بن محمداالرشاد، 
  1346تهران، 

صدر الدین شیرازی، تصحیح محمد خواجوی، ، ، صدر المتألهینیاتإلاسرار ا
  1360انجمن حکمت و فلسفه ایران، تهران، 
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، انتشارات نجفی، )ابن بابویه قمّی(، صدوق، ابی جعفر محمد بن علی االعتقادات
  1364مشهد، 

 حسن، مؤسسه آل البیت، قم، دیلمی، حسن بن، أعالم الدین فی صفات المؤمنین
  ق1408

نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، وزارت فرهنگ و ارشاد آغاز و انجام، 
  1366اسالمی، تهران، 

، انتشارات علمیه )ابن بابویه قمّی( صدوق، ابی جعفر محمد بن علی االمالی،
  1362اسالمیه، تهران، 

  ، قممفید، محمد بن محمد، دفتر انتشارات اسالمیاالمالی، 
  1361نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، انتشارات هدی، ، اوصاف االشراف

مجلسی محمد باقر، دار احیاء التراث االسالمی، بیروت، چاپ سوم، بحار االنوار، 
  ق1403

، همدانی، عبد الصمد، تصحیح حسین استاد ولی، انتشارات حکمت، بحر المعارف
  1374تهران، 

، الصفّار القمّی، ابوجعفر محمد بن محمد بصائر الدرجات فی فضایل آل 
الحسن بن فرّوخ، تصحیح و تعلیق حاج میرزا محسن کوچه باغی التبریزی، الطبعۀ 

  ق1404الثانیۀ، مکتبۀ آیت اهللا العظمی المرعشی النجفی، قم، ایران، 
  م1972قاضی، نعمان بن محمد، دارالمعارف، قاهره، تأویل الدعائم، 
  ق1400 ابن شعبه، انتشارات اسالمیه، تهران، حرّانی،تحف العقول، 
   جلد، الطبع االولی، دار المرتضی للنشر5، فیض کاشانی، محمد، تفسیر الصافی

  ق1380عیاشی، محمد بن مسعود، قم، تفسیر العیّاشی، 
، صدر المتألّهین، محمد بن ابراهیم شیرازی، تصحیح محمد تفسیر القرآن الکریم

  ش1364ات بیدار، قم، خواجوی، چاپ اول، انتشار
السید : ، القمّی، ابی الحسن علی بن ابراهیم، تصحیح و تعلیق و مقدمهتفسیر القمّی

  طیب الموسوی الجزائری، مطبعۀ النجف
  رازی، فخرالدین، چاپ سوم التفسیر الکبیر، 
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  شیخ طوسی، دارالکتب االسالمیه، نجفتهذیب االحکام، 
مسکویه، احمد بن محمد، دار المکتبۀ ابن تهذیب االخالق و تطهیر االعراق، 

  الحیاۀ، بیروت
  ، ورام، مسعود بن عیسی، مؤسسه دار الکتب االسالمیه، تهرانتنبیه الخواطر

، تصحیح )ابن بابویه قمّی(، صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین التوحید
  ق1398سیدهاشم حسینی تهرانی، مکتبۀ الصدوق، تهران، : و تعلیق

، تصحیح علی )ابن بابویه قمّی(صدوق، ابی جعفر محمد بن علی ال، ثواب االعم
  1303اکبر غفاری، مکتبۀ الصدوق، تهران، 

قمی، احمد بن علی، تصحیح محمد حسینی، مجمع البحوث جامع االحادیث، 
  1371االسالمیه، مشهد، 

 ، آملی، سید حیدر، انستیتو ایران و فرانسه، مصححجامع االسرار و منبع االنوار
  هنری کربن و عثمان یحیی

  نراقی، مهدی، دار النعمان، نجفجامع السعادات، 
سیوطی، عبدالرحمن، انتشارات مصطفی البابی الحلبی، قاهره، جامع الصغیر، 

  م1954
، فیض کاشانی، الحقایق فی محاسن االخالق قرۀ العیون فی المعارف و الحکم

انجی، الطبعۀ الثانیۀ، دارالکتاب السید ابراهیم المی: محسن، تصحیح و تعلیق و ضبط
  ق1399العربی، بیروت، لبنان، 

، صدر المتألهین، محمد بن ابراهیم الحکمۀ المتعالیۀ فی االسفار االربعۀ العقلیۀ
  م1981جلد، چاپ دوم، دار احیاء التراث اإلسالمیۀ، بیروت،9شیرازی، 

مینی، شریف الرضی، محمد بن حسین، تصحیح محمد هادی اخصائص االئمۀ، 
  ق1406های اسالمی، مشهد،  بنیاد پژوهش
مقدمه و ترجمه و  )ابن بابویه قمّی(، صدوق، ابی جعفر محمد بن علی الخصال

  سید احمد فهری زنجانی، انتشارات علمیه اسالمیه: تصحیح
، کاشانی، مال فتح اهللا، تصحیح )تفسیر خالصه منهج الصادقین(خالصۀ المنهج 

  ش1353نی، چاپ دوم، کتابفروشی اسالمیه، تهران، حاج میرزا ابوالحسن شعرا
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  نوری، حسین، شرکۀ المعار االسالمیۀ، قمدار السالم، 
نژاد، مصطفی، انتشارات نهاوندی، چاپ دوم، قم،  کرمیها،  نشان در کوی بی

1377  
  ق 1383تمیمی، نعمان بن محمد، دار المعارف، قاهره، دعائم االسالم، 
  مد قزوینی و قاسم غنی، به اهتمام محدیوان حافظ

سمعانی، شهاب الدین، تصحیح مایل هروی، انتشارات علمی روح االرواح، 
  1368فرهنگی، تهران، 

، )ابن بابویه قمّی(صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین روضۀ المتقین، 
  ق1393تصحیح علی پناه اشتهاردی، بنیاد فرهنگ اسالمی، 

   فتّال منشورات الرضی، قمبنمحمد  نیشابوری،روضۀ الواعظین، 
ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، تصحیح محمدجعفر یاحقّی، بنیاد روض الجنان، 

  1365های اسالمی، مشهد،  پژوهش
، مدنی شیرازی، السید علی ریاض السالکین فی شرح صحیفۀ سید الساجدین 

المی السید محسن الحسینی االمینی، چاپ اول، مؤسسۀ النشر االس: خان، محقق
  ق1409التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم المشرف، 

  ق1349دارمی، عبداهللا، مطبعۀ االعتدال، دمشق، سنن دارمی، 
  شیرازی، صدر الدین، مکتبۀ المحمودی، تهرانشرح اصول کافی، 

قضائی، محمد بن سالمه، تصحیح جالل الدین محدث شرح شهاب االخبار، 
  1361ارموی، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 

بنیاد ، تصحیح جالل الدین محدّث، بحرانی، ابن میثمشرح صد کلمه، 
  1370 های اسالمی، مشهد، پژوهش

 آشتیانی، سید جالل الدین، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، شرح مقدّمه قیصری،
  1370چاپ دوم، 

  1371 تلمسانی، عفیف الدین، انتشارات بیدار، قم، شرح منازل السائرین،
کاشانی، عبد الرزاق، تحقیق محسن بیدارفر، انتشارات ل السائرین، شرح مناز

  1372بیدار، قم، 
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  ابن ابی الحدید، دار الهدی الوطنیۀ، بیروتشرح نهج البالغه، 
  1362بحرانی، ابن میثم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، شرح نهج البالغه، 

  ق1382ران، عین القضاۀ همدانی، انتشارات دانشگاه تهشکوی الغریب، 
   امام سجاد، انتشارات اسالمیه، تهرانصحیفه سجّادیه،
، )ابن بابویه قمّی(صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین علل الشّرایع، 

  ق1408اعلمی، بیروت، 
  1405ترجمه مجتبی مینوی، انتشارات حکمت، قم، علم اخالق اسالمی، 

تصحیح محسن بیدارفر، فیض کاشانی، محسن، علم الیقین فی اصول الدین، 
  1358انتشارات بیدارفر، قم، 

، کاشفی، حسین، تصحیح جالل الدین محدّث ارموی، انتشارات علمی و العلیۀ
  1362فرهنگی، تهران، 

، االحسائی، محمد بن علی بن عوالی الّئالی العزیزیّۀ فی االحادیث الدّینیّۀ
  ق. ه1403، چاپ اول، قم، ابراهیم، معروف به ابن ابی جمهور، مطبعۀ سید الشهداء

ابن بابویه (صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین عیون اخبار الرضا، 
  1404تصحیح حسین اعلمی، موسسۀ االعلمی، بیروت،  ،)قمّی

قمی، احمد بن علی، تصحیح محمد حسینی، مجمع البحوث االسالمیه، الغایات، 
  1371مشهد، 

  ق1378ۀ االسالمیۀ، تهران، فیض کاشانی، محسن، مکتبقرۀ العیون، 
، فیض کاشانی، محسن، تصحیح کلمات مکنونۀ من علوم اهل الحکمۀ و المعرفۀ

  شیخ عزیزاهللا عطاردی قوچانی، مؤسسه چاپ و انتشارات فراهانی، تهران: و تعلیقه
الحاج آقا مجتبی : ، مشهدی قمّی، المیرزا محمد، محققکنز الدقائق و بحر الغرائب

االولی، مؤسسۀ النشر االسالمی التابعۀ لجماعۀ المدرسین بقم المشرف، عراقی، الطبعۀ 
  ق1407

سیوری، جمال الدین بن مقداد، المکتبۀ المرتضویۀ، کنز العرفان فی فقه القرآن، 
  ش1343تهران، 
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طوسی، محمد بن حسن، تصحیح محمد باقر بهبودی، المکتبۀ المبسوط، 
  ق1393المرتضویۀ، تهران، 

طریحی، فخر الدین، المکتبۀ المرتضویۀ، تهران، چاپ دوم، مجمع البحرین، 
  ش1362

  ش1339طبرسی، فضل بن حسن، دار احیاء التُّراث العربی، بیروت، مجمع البیان، 
، تستری، نور اهللا، چاپ سوم، انتشارات اسالمیه، تهران، مجالس المؤمنین

  ش1365
  1376ویۀ، تهران، ابن طاووس، علی بن موسی، المکتبۀ المرتضمحاسبۀ النفس، 

جعفر احمد بن محمد بن خالد، نشر و تعلیق و تصحیح سید  ، برقی، ابیمحاسن
جالل الدین الحسینی، یطلب من دارالکتب االسالمیّۀ، مکتبۀ المصطفوی، طهران، 

1370   
  فیض کاشانی، محسن، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دومالمحجّۀ البیضاء، 
مؤسسه آل : حاج میرزا حسین، تحقیق و نشر، نوری طبرسی، مستدرک الوسائل

  ق1407 الحیاء التراث، چاپ اول، البیت 
  ق1407شهید ثانی، زین الدین، موسسۀ آل البیت، قم، مسکن الفؤاد، 

عطاردی، المؤتمر العالمی لالمام الرضا، ... عزیز ا: گردآورنده، مسند امام کاظم 
  ق1409مشهد، 

   دار االندلس، بیروتبرسی، رجب، مشارق انوار الیقین،
المکتبۀ الحیدریۀ، نجف، ، طبرسی، علی بن حسنمشکاۀ االنوار فی غرر االخبار، 

  ق1385
 احمد بهمنیار، نشر بین الملل، تهران، ، تصحیحفیض کاشانی، محسنمشواق، 

1363  
 ،)ابن بابویه قمّی(صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین مصادقۀ االخوان، 

   تهرانانتشارات شمس، 
، ترجمه و )امام ششم(، جعفر بن محمد الصادق مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ

  1360حسن مصطفوی، انجمن اسالمی حکمت و فلسفۀ ایران، : شرح
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  ، ابن طاووس، علیمصباح المتهجّد
  ق1407طهرانی، محمد حسین، انتشارات حکمت، چاپ چهارم، معادشناسی، 
، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی، صدوق، ابی جعفر معانی االخبار

  ق1379تصحیح علی اکبر الغفاری، مکتبۀ الصدوق، تهران، مؤسسه دارالعلم، قم، 
  1366نراقی، احمد، انتشارات علمی، تهران، معراج السعادۀ، 
، صدر المتألهین، محمد بن ابراهیم شیرازی، مع تعلیقات مولی علی مفاتیح الغیب
حمد خواجوی، الطبعۀ االولی، مؤسسه تاریخ العربی، بیروت، لبنان، النّوری، قدم له م

   ق1419
، آملی، سید حیدر،  انتشارات توس، چاپ المقدمات من کتاب نصّ النّصوص

  .1376دوم، مصحح، هنری کربن و عثمان یحیی، 
طبرسی، حسن بن فضل، تصحیح عالءالدین علوی، انتشارات مکارم االخالق، 

  ق1376آخوندی، تهران، 
زاده آملی، حسن، وزارت فرهنگ و  حسنمُمدّ الهِمَم فی شرح فصوص الحکم، 

  1378ارشاد اسالمی، 
خوارزمی، احمد بن محمد، تصحیح مالک محمودی، موسسه نشر المناقب، 
  ق1411. اسالمی، قم

، حلّی، الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب
 مجمع البحوث االسالمیّۀ، چاپ اول، مجمع البحوث االسالمیه قسم الفقه فی: تحقیق
  ق. ه1412مشهد، 

  کاشانی، فتح اهللا، انتشارات علمیه اسالمیه، تهرانمنهج الصادقین، 
  ق1370مطبعۀ الغروی، نجف، ، شهید ثانی، زین الدین بن علیمنیۀ المرید، 

   ق1404 کوفی اهوازی، حسین بن سعید، مدرسه امام هادی، قم،المؤمن، 
   ق1403عاملی، حسین، قم، نور الحقیقۀ، 
 عبده، محمد، منشورات االعلمی، تهراننهج البالغۀ، 

رازی، محمدبن حسین، تصحیح محمد شیروانی، نزهۀ الکرام و بستان العوام، 
   ش1361تهران، 
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  1376مقدادی، علی، انتشارت جمهوری، چاپ دهم، ها،  نشان از بی نشان
لجلیل، تصحیح جالل الدین محدث ارموی، انجمن آثار ملی قروینی، عبداالنقض، 

  ش1359ایران، 
  ق1383عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، المطبعۀ العلمیۀ، قم، نور الثّقلین، 

   ش 1352، اسالمیۀ، تهران، فیض کاشانی، محسن الوافی،
   1401حر عاملی، محمد بن حسن، المکتبۀ االسالمیۀ، طهران، وسائل الشیعۀ، 

های اسالمی، مشهد،  حر عاملی، محمد بن حسن، بنیاد پژوهشیۀ االمۀ، هدا
1412 
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