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  7: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  عرفان اسالمى جلد دو

   باب

2  

   در بيان حاالت قلب

  .َرْفٌع َوفـَْتٌح َوَخْفٌض َوَوْقفٌ : ِإْعراُب اْلُقُلوِب َأْربـََعةُ أَْنواعٍ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم

ِة َعِن َوفـَْتُح اْلَقْلِب ىف الرِّضا َعِن اللِّه، َوَخْفُض اْلَقْلِب ىف اِإلْشِتغاِل ِبَغْريِ الّلِه، َوَوْقُف اْلَقْلِب ىف اْلَغْفلَ فـََرْفُع اْلَقْلِب ىف ذِْكِر الّلِه، 
  .الّلهِ 

  . الّلِه ِمْن قـَْبِل ذِلكَ ِبالتـَّْعظيِم خاِلصاً ِإْرتـََفَع ُكلُّ ِحجاٍب بـَيـَْنُه َوبـَْنيَ   َأنَّ اْلَعْبَد ِإذا ذََكَر الّلَه َتعاىل  َأال َترى

  .وِح َوالرَّاَحةِ َوِإَذا اْنقاَد اْلَقْلُب ِلَمْورِِد َقضاِء الّلِه ِبَشْرِط الرِّضا َعْنُه َكْيَف ال يـَنـَْفِتُح اْلَقْلُب بِالسُُّروِر َوالرُّ 

ُدُه ِإَذا َوِإَذا اْشتَـَغَل قـَْلُبُه ِبَشىْ  ذََكَر الّلَه بـَْعَد ذِلَك ُمْنَخِفضاً ُمْظِلماً َكبَـْيِت َخراٍب خاٍو َلْيَس ِفيِه  ٍء ِمْن َأْسباِب الدُّنْيا َكْيَف جتَِ
  .ِعَماَرٌة َوال ُموِنسٌ 

  .التـَّْعِظيمِ  َوِإَذا َغَفَل َعْن ذِْكِر الّلِه َكْيَف َتراُه بـَْعَد ذِلَك َمْوُقوفًا، َحمُْجوباً َقْد َقسا َوَأْظَلَم ُمْنُذ َفاَرَق نُورَ 

التـَّوَُكُل َوالصِّْدُق َواْلَيقُني : َأْشياءَ ُة الرَّْفِع َثالثَُة َأْشياَء وُجوُد اْلُموافـََقِة َوفـَْقُد اْلُمخالََفِة َوَدواُم الشَّْوِق، َوَعالَمُة اْلَفْتِح َثالَثةُ فـََعالمَ 
َزواُل َحالَوِة الطَّاَعِة، َوَعَدُم َمراَرِة اْلَمْعِصَيِة : اْلَوْقِف َثالثَُة َأْشياءَ اْلُعْجُب َوالرِّياءُ َواحلِْْرُص َوَعالَمُة : َوَعالَمُة اْخلَْفِض َثالَثةُ َأْشياءَ 
  .َواْلِتباُس ِعْلِم احلَْالِل ِباحلَْرامِ 

  8: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ] فٌ َرْفٌع َوفـَْتٌح َوَخْفٌض َوَوقْ : ِإْعراُب اْلُقُلوِب َأْربـََعُة أَْنواعٍ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم[
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  .رفع، فتح، جّر و وقف: ها بر چهار نوع است اعراب دل: امام صادق عليه السالم فرمود

اند و هم چنان كه كلمه داراى چهار نوع اعراب  حضرت امام صادق عليه السالم قلب انسان را تشبيه به كلمه فرموده
در چه موقعّيىت است، قلب آدمى هم مانند  گردد كه كلمه  ها براى خواننده معلوم مى است و به وسيله هريك از اعراب

تر داراى چهار حالت است و به وسيله هريك از اين حاالت، براى انسان  كلمه داراى چهار اعراب و به تعبري حقيقى
  .شود كه قلب و دل در چه وضع و موقعّيىت قرار دارند روشن مى

   تفسريى بر لغت كلمه

ا به حنو گذرا اشاره مىدر قرآن كرمي براى لفظ كلمه، معاىن خمتل   :شود فى اراده شده است كه به آ

  .هسىت و مهه شؤون واجزائش، كلمه و كلمات حّقند: براساس آيات قرآن و آثار اسالمى بايد گفت

  .داند قرآن جميد در آيات زيادى مهه شؤون هسىت را اعم از شؤون تكويىن يا تشريعى كلمات خدا مى

  9: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :خوانيم سوره مباركه كهف مىدر 

َفَد َكِلماُت َريبِّ َو َلْو ِجْئنا مبِِ [   .»1« ]ْثِلِه َمَدداً ُقْل َلْو كاَن اْلَبْحُر ِمداداً ِلَكِلماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأْن تـَنـْ

از آن كه كلمات پروردگارم مركب شود، پيش ] كه خملوقات او هستند[كلمات پروردگارم ]  نوشنت[اگر دريا براى : بگو
  .يابد و اگرچه مانند آن دريا را به كمك بياورمي پايان يابد، يقيناً دريا پايان مى

  :خوانيم در سوره مباركه لقمان مى

َعُة َأْحبٍُر ما َنِفَدتْ [ ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ   .»2« ] َكِلماُت اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ   َو َلْو َأنَّ ما ِيف اْألَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقالٌم َو اْلَبْحُر َميُدُّ

آنچه درخت در زمني است قلم باشد و ] براى نوشنت و ثبت كردن كلمات خدا كه در حقيقت خملوقات او هستند[اگر 
ا تواناى و هفت درياى ديگر آن را پس از پايان يافتنش مدد رسانند، كلمات خدا پايان نپذيرد؛ يقيناً خد]  مركب[دريا 

  .ناپذير و حكيم است شكست
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اند و در آيات ديگر هر جزئى از اجزاى خلقت به  در اين دو آيه متام موجودات هسىت، به عنوان كلمات حق معرىف شده
  .اند عنوان مصداق كلمه آمده

______________________________  
  .109): 18(كهف   -)1(

  .27): 31(لقمان  -)2(

  10: ص، 2 عرفان اسالمى، ج

   مصاديق كلمه در قرآن

   قول حق - 1

تعبري به كلمه كرده و در حقيقت قول  -به هنگام قرار گرفنت به روى زمني -خداوند از گفتار خودش در خطاب به آدم
  :خوانيم حق را مصداق كلمه گرفته است؛ در سوره يونس مى

نَـُهمْ َو َلْو ال َكِلَمٌة َسبـََقْت ِمْن رَبَِّك َلُقِضَي [   .»1« ] بـَيـْ

يقيناً ميان آنان ] كه عذاب اختالف كنندگان تا قيامت به تأخري افتد[و اگر از سوى پروردگارت، فرماىن مقّرر نشده بود 
  ].و نتيجه داورى نابودى آنان و انقراض نسلشان بود[شد  كنند، داورى مى در آنچه اختالف مى

  :به وقت هبوط آدم آجنا كه فرمودكلمه در اين آيه اشاره به خطاب حضرت حق است 

  .»2« ] ِحنيٍ   َو َلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْستَـَقرٌّ َو َمتاٌع ِإىل[

ره]  براى زندگى[و براى مشا در زمني، قرارگاهى    .ورى اندكى خواهد بود و تا مدتى معني، وسيله 

  :و خطاب به ابليس كه فرمود

  .»3« ] تَِبَعَك ِمنـُْهْم َأْمجَِعنيَ  َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمْنَك َو ِممَّنْ [
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______________________________  
  .19): 10(يونس  -)1(

  .36): 2(بقره  -)2(

  .85): 38(ص  -)3(

  11: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .ترديد دوزخ را از تو و آنان كه از تو پريوى كنند، از مهگى پر خواهم كرد ىب

  :فرمايد حتمى است، مصداق كلمه گرفته، آجنا كه مى كه قول حق و پياده شدنش را كه امرى

  .»1« ] ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم َكِلَمُت َربَِّك ال يـُْؤِمُنونَ [

  .آورند مسلماً كساىن كه عذاب پروردگارت بر آنان حمقق و ثابت شده اميان منى

  :و فرموده

  .»2« ] ينَ َو لِكْن َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعذاِب َعَلى اْلكاِفرِ [

  .وىل فرمان عذاب بر كافران حمقق و ثابت شده است

  :و نيز وعده حتمى خود را به بىن اسرائيل جهت جناتشان از ظلم فرعون كلمه دانسته كه فرمود

  .»3« ] اْلوارِِثنيَ َو نُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َو َجنَْعَلُهْم أَِئمًَّة َو َجنَْعَلُهُم [

خواستيم به آنان كه در آن سرزمني به ناتواىن و زبوىن گرفته شده بودند، نعمت هاى باارزش دهيم و آنان را  و ما مى
  .گردانيم]  هاى فرعونيان ها و سرزمني اموال، ثروت[پيشوايان مردم و وارثان 

  :و هم چنني آجنا كه فرموده
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______________________________  
  .96): 10(يونس  -)1(

  .71): 39(زمر  -)2(

  .5): 28(قصص  -)3(

  12: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]َبِين ِإْسرائِيَل ِمبا َصبَـُروا  َعلى  َو َمتَّْت َكِلَمُت َربَِّك احلُْْسىن[

  .كردند حتّقق يافت] ها و بالها بر سخىت[صربى كه ]  پاداش[اسرائيل به  و وعده نيكوتر و زيباتر پروردگارت بر بىن

و گاهى از جمموع قوانني و مقررات و آيني پاك اسالم و نبّوت و رسالت پيامرب صلى اهللا عليه و آله بزرگ تعبري به كلمه  
  :كرده است، آجنا كه فرموده

  .»2« ]َو َمتَّْت َكِلَمُة َربَِّك ِصْدقاً َو َعْدًال [

  .و سخن پروردگارت از روى راسىت و عدل كامل شد

   توبه - 2

  :و نيز از مسئله توبه به عنوان كلمه ياد فرموده

  .»3« ] فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلماتٍ [

از سوى ] مانند كلمه استغفار و توّسل به اهل بيت عليهم السالم كه مايه توبه و بازگشت بود[پس آدم كلماتى را 
  .پروردگارش دريافت كرد

   آزمايش - 3

  :فرمايد مهم آزمايش نسبت به بندگان و عبادش تعبري به كلمات فرموده، آجنا كه مىو هم چنني از مراحل 
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______________________________  
  .137): 7(اعراف  -)1(

  .115): 6(انعام  -)2(

  .37): 2(بقره  -)3(

  13: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]قاَل ِإينِّ جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماماً  ِإْبراِهيَم َربُُّه ِبَكِلماٍت فََأَمتَُّهنَّ   َو ِإِذ ابـَْتلى[

آزمايش كرد، پس او مهه را به طور كامل به ]  دشوار و سخت[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى ] ياد كنيد[و 
  .دممن تو را براى مهه مردم پيشوا و امام قرار دا: فرمود] به خاطر شايستگى ولياقت او[اجنام رسانيد، پروردگارش 

  روح معنا - 4

  :و نيز از روح و روان تصفيه شده و آراسته به حسنات و منّور به نور حق تعبري به كلمه فرموده است

  .»2« ] ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َو اْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعهُ [

  .برد عمل شايسته آن را باال مىرود و  به سوى او باال مى]  هاى صحيح چون عقايد و انديشه[حقايق پاك 

   انسان - 5

  :فرمايد و از انسان آراسته به قواعد تربيت و پرياسته و وارسته از رذايل تعبري به كلمه طيّبه فرموده، آجنا كه مى

ا* ها ِيف السَّماءِ أَ َملْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرعُ [  ]تـُْؤِيت أُُكَلها ُكلَّ ِحٍني بِِإْذِن َرِّ
»3«.  

______________________________  
  .124): 2(بقره  -)1(

  .10): 35(فاطر  -)2(
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  .25 -24): 14(إبراهيم  -)3(

  14: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

مانند درخت پاك است، ]  واقعى به توحيد استكه اعتقاد [آيا ندانسىت كه خدا چگونه مثلى زده است؟ كلمه پاك 
  .دهد اش را به اجازه پروردگارش در هر زماىن مى ميوه.* اش در آمسان است اش استوار و پابرجا و شاخه ريشه

  :فرمايد و باز از انسان تعبري به كلمه فرموده، آجنا كه مى

ْنيا َو اْآلِخَرِة َو ِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكةُ يا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه يـَُبشِّ [  ] ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْمسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َوِجيهاً ِيف الدُّ
»1«.  

اى از سوى خود كه نامش مسيح عيسى بن مرمي  يقيناً خدا تو را به كلمه! اى مرمي: زماىن كه فرشتگان گفتند] ياد كنيد[
  .كه در دنيا و آخرت داراى مقبولّيت و آبرومندى و از مقربّان است  دهد است مژده مى

بوده و جرّقه و نور ُكِن وجودى هريك از كلمات را در كتاب » ُكِن وجودى«پديد آمدن كلمات اللّه، به توّسط كلمه 
كلمه وجود انسان را  خلقت ثبت كرد و براى هريك معناىي به تناسب وجودش قرار داد، كلمات تكويىن را معناى تكويىن و  

كه افضل موجودات و اشرف كلمات بود، در مسري و معناى تكوين و تشريع قرار داد، البته متام كرامت و فضيلت انسان 
ظهور انسانّيت انسان و جنبه ملكوتى و اهلى اين : در اين است كه بوسيله قواعد تشريعى ترمجه شود و به عبارت ديگر

  .ه دين فراهم است و بس و حمال است با برنامه ديگر به معناى واقعى ترمجه و معنا شودموجود، فقط در سايه اتصال ب

اى است كه قرآن جميد در  به وجود آمدن كلمات، يعىن هسىت و شؤونش به وسيله كلمه كِن تكويىن يا وجودى، مسئله
  :آخرين آيه سوره يس به آن تصريح كرده

______________________________  
  .45): 3(عمران  آل -)1(

  15: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ا أَْمرُُه ِإذا َأراَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ [   .»1« ] ِإمنَّ
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  :گويد شأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مى

  .شود درنگ موجود مى باش، پس ىب

  :به قول عارف شبسرتى. پوشاند كلمه ُكِن وجودى، او را گرفته و لباس هسىت مى  چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، پرتو

  به نام آن كه جان را فكرت آموخت
 

  چراغ دل به نور جان برافروخت

  زفضلش هر دو عامل گشت روشن
 

  زفيضش خاك آدم گشت گلشن

  تواناىي كه در يك طرفة العني
 

  زكاف و نون پديد آورد كونني

 قدرتش دم بر قلم زدچو قاف 
 

 هزاران نقش بر لوح عدم زد

  از آن دم گشت پيدا هر دو عامل
 

  وزان دم شد هويدا جان آدم

 در آدم شد پديد اين عقل و متييز
 

 كه تا دانست از آن اصل هر چيز

 جهان خلق و امر از يك نفس شد
 

 كه هم آن دم كه آمد باز پس شد

  تعاىل الّله قدميى كو به يك دم
 

 «2»  كند آغاز و اجنام دو عامل

  

خورشيد و ماه و ستارگان، كلمات تكويىن حّقند و حركت و پخش نور و انعكاس روشناىي و انرژى دادن به موجودات، 
  .ها است معناى آن

  .هاست آنكنند، معنا و ترمجه و تفسري  اند و كلّيه منافعى كه براى موجودات زنده آماده مى متام درياها كلمات الّله

ناور هسىت ايفا مى كنند آن  مهه حيوانات عامل كه هريك در جاى خود موجودى الزمند، هر نقشى كه در اين كشور 
   راسىت تناسب بني. هاست نقش، معناى آن
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______________________________  
  .82): 36(يس  -)1(

  .گلشن راز  -)2(

  16: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  !!انگيز است اش چقدر اعجاب رابطه بني كلمه و ترمجهصورت و معنا و يا 

  جهان چون چشم وخط و خال و ابروست
 

 «1»  كه هر چيزى به جاى خويش نيكوست

  

اى دقت كرده و در آن انديشه كنيم و به تعبري  اگر در نظامات عاىل حاكم بر هر موجودى و آثار پرارزش هر كلمه*** 
رسيم كه سرچشمه پرفيض مهه   هريك از موجودات با ديد عقل بنگرمي، به اين نتيجه مىديگر، اگر به صورت و معناى 

ها نشان  ايت است و به عبارت ديگر، كلمات كتاب هسىت و معاىن آن ايت در ىب كلمات، حكمت و عدل و علم ىب
كسى جز الّله   - و كتب آمساىن بنابر رهنماىي انبيا -دهند كه آثار مؤلفى عامل و عادل و حكيم هستند كه آن مؤّلف مى

البته كليه  . اى از صفات خداست يعىن ذات مستجمع مجيع صفات كمال نيست و در حقيقت صور و معاىن، ترمجه
در . شوند و هيچ يك شعور ترمجه كردن خود را ندارند كلمات صفحه زرّين هسىت، به اراده مستقيم او ترمجه و معنا مى

شود، معناى  ها كه به اراده حق آشكار مى ا شدن و بروز آثار، در ميان اجبارند و آثار آنحقيقت كلمات تكويىن براى معن
  .هاست آن

اى اختيار خودش به كمك دين و اصول وحى  اّما اراده ازىل حق بر اين قرار گرفته كه كلمه وجود انسان، با گوهر پر 
ات ربوىب است، در سايه اتصال انسان به قوانني وحى، ترمجه شود و آثار انسانّيت انسان كه در حقيقت آثار خدا و صف

   به. اعم از قرآن يا كلمات پيامرب صلى اهللا عليه و آله و يا فرهنگ امامان معصوم عليهم السالم قابل ظهور و جتّلى است

______________________________  
  .گلشن راز  -)1(

  17: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :ل موال، شيخ حممود شبسرتىقول عارف شيدا و عاشق مجا
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  گذارى كن زكاف كنج كونني
 

  نشني بر قاف قرب قاب قوسني

  دهد حق مر تو را هرچه كه خواهى
 

  منايندت مهه اشيا كما هى

  به نزد آن كه جانش در جتلى است
 

  مهه عامل كتاب حق تعاىل است

  عرض اعراب و جوهر چون حروف است
 

  استمراتب هم چو آيات وقوف 

  از او هر عاملى چون سوره خاص
 

 «1»  يكى زان فاحته و آن ديگر اخالص

  

آرى، باالترين كتاب در جهان هسىت كتاب وجود انسان است كه پرمعناترين كلمات خدا در اين كتاب نگاشته شده *** 
  .تواند معاىن اين كلمات را آشكار كند و تنها دين است كه مى

  .منهاى اتصال به قرآن، معناىي جز سبعّيت و حيوانّيت و شرارت نداردانسان بدون دين و 

انسان، بدون كمك گرفنت از دين، قابل ترمجه شدن و اليق . دهد طور كه شايسته اوست معنا منى انسان، بدون وحى آن
  .بروز آثار اهلى نيست

چيست؟ به خاطر اين كه انسان در مقام  علت اين مهه ظلم و فساد و جور و جنايت و آلودگى و خيانت در سراسر گيىت
هاى حق برنيامده و علت عدم ترمجه صحيح وجودش، جهل او نسبت به حقيقت  ترمجه كردن خويش به وسيله برنامه

  اى براى ترمجه آن هست؟ آيا بدون شناخت كلمه، زمينه. انسان و انسانّيت است

  .ها است كليد متام حقايق و واقعّيتدر آثار اسالمى آمده است كه عرفان به خويش و خودشناسى  

______________________________  
  .گلشن راز  -)1(

  18: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

كتاب وجود انسان داراى كلماتى از قبيل زبان، چشم، گوش، قلب، روح، دست، پا و شهوت است و اين انسان است  
گردونه ترمجه حقيقى بيندازد و مهه بايد بدانند كه تنها مرتجم  كه بايد در پرتو شعاع وحى هريك از اين كلمات را در  
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كلمات كتاب وجود انسان خداست و كسى جز او قدرت بر ترمجه اين كلمات را ندارد و به تعبري ديگر، علت سعادت و 
  .خبىت فقط و فقط فرهنگ خداست نيك

ها عاجز بوده و امروز هر دو  رفاه و آسايش ملت ها، از فراهم آوردن اسباب خوشبخىت و متّدن شرق و غرب در متام دوره
  .اند متدن به طرف فنا و زوال در حركت

  :گويد يكى از آگاهان به وضع جهان امروز مى

در نظر من هيچ كدام از اين دو متّدن در شكل حاضر آن قوت و استعداد را ندارد كه يك تربيت صحيح و يك سعادت  
يه و تأمني  اند و افراط و تفريط  منايد؛ زيرا كه هر دو از چند جهت راه افراط و تفريط پيش گرفتهكامل براى افراد بشر 

هاى بزرگى كه اين دو  ها و معاونت تواند كرد، با وجود خدمت رو راهنماىي به كمال نيز منى هرگز راه به كمال ندارد و از اين
توانند وظيفه خود را چنان كه الزم  گر با اين وضع كنوىن منىاند كه دي اند، امروز هر دو به حّدى رسيده متّدن به وجود آورده

است جبا بياورند، چه هر دو فاسد گشته و ريشه هر دو تا يك اندازه خشكيده است و بدين جهت، به جاى حرمي 
  !!برند مى »1«  سعادت، هر دو، راه به ويرانه سفالت

رو رنگ و بوى آن تغيري يافته و  زه بدان نرخيته و از اينهاست آب تا امروز متّدن شرق مانند حوضى شده است كه مّدت
  .دهد آورى نشان مى يك منظره كريه و زشت و وحشت

______________________________  
  .پسىت، نقيض علو: سفالت -)1(

  19: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

مواد زهردار به قدرى بدان رخيته شده  آلود و متعّفن و حشرات و  هاى گل و متّدن غرب نيز مانند حوضى شده است كه آب
ال سعادت و كمال معنوى هرگز شايسته و كارآمد  كه آن را به كّلى مسموم و مهلك ساخته است و براى آبيارى كردن 

  .»1«  نيست

اين كه حضرت صادق عليه السالم قلب را در ضمن روايت از نظر حاالت هم چون كلمه گرفته يك حقيقت و يك 
و نه تنها قلب كلمه است، بلكه متام اعضا و جوارح و اجزاى ظاهر و باطن انسان كلمه هستند و اين  واقعّيت است 

اگر به غري فرهنگ اهلى، فرهنگى بر اين  . كلمات در صورت قبول اعراب از فرهنگ و دين، معناى صحيح خواهند داد
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زيان و خسارت و دنائت و پسىت و  گذارى كند، كلمات از مسريشان منحرف شده و جز شر و ضرر و كلمات اعراب
  .زور و قلدرى و جتاوز و خيانت هيچ معناى ديگرى خنواهند داد

هاى غريخداىي، چون وجود انسان را جذب كنند و بر كلمات اين كتاب كه اعضا و  قرآن جميد عقيده دارد كه فرهنگ
ه كه خود فرهنگ غريخداىي پايدار نيست، جوارح اوست اعراب بگذارند، از انسان كلمه خبيثه خواهند ساخت و مهانگون

  .گذارى شده به وسيله آن فرهنگ هم روى سعادت خنواهد ديد انسان اعراب

  :گويد قرآن در سوره ابراهيم در اين زمينه مى

  .»2« ]َو َمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن فـَْوِق اْألَْرِض ما َهلا ِمْن َقرارٍ [

______________________________  
  .206: اصول اساسى فن تربيت -)1(

  .26): 14(ابراهيم  -)2(

  20: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

كن شده و هيچ قرار و  مانند درخت ناپاك است كه از زمني ريشه]  پايه است كه عقايد باطل و ىب[و َمَثل كلمه ناپاك 
  .ثباتى ندارد

بنا به نقل قرآن كرمي و با اتصال  -داوند عيسى را مصداق كلمة الّله معرىف كرد، اين كلمهدر سطور گذشته خوانديد كه خ
  :كند اسرائيل چنني ترمجه مى خود را براى بىن -به فرهنگ اهلى

َو بـَرا * ْوصاِين ِبالصَّالِة َو الزَّكاِة ما ُدْمُت َحياَو َجَعَلِين ُمبارَكاً أَْيَن ما ُكْنُت َو أَ * قاَل ِإينِّ َعْبُد اللَِّه آتاِينَ اْلِكتاَب َو َجَعَلِين نَِبيا[
ذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ قـَْوَل احلَْقِّ * َو السَّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلْدُت َو يـَْوَم َأُموُت َو يـَْوَم أُبـَْعُث َحيا* ِبواِلَدِيت َو َملْ َجيَْعْلِين َجبَّاراً َشِقيا

  .»1« ] تَـُرونَ الَِّذي ِفيِه ميَْ 

و هر جا كه .* ترديد من بنده خدامي، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامرب قرار داده است ىب: گفت]  از ميان گهواره[نوزاد 
و مرا نسبت به مادرم نيكوكار .* ام به مناز و زكات سفارش كرده است باشم بسيار بابركت و سودمندم ساخته و مرا تا زنده
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مريم و  و سالم بر من روزى كه زاده شدم و روزى كه مى.* خبتم قرار نداده است دانيده و گردنكش و تريهگر ] رفتار و خوش[
  .درباره او در ترديدند]  يهود و نصارى[اين است عيسى بن مرمي، مهان قول حق كه .* شوم روزى كه زنده برانگيخته مى

اى اهل عامل، به پا داشنت مناز، پرداخت زكات و نيكى در حقيقت، بندگى خالص، اتصال به وحى، بركت داشنت وجود بر 
   به مادر، معناى عيسى مسيح

______________________________  
  .34 -30): 19(مرمي  -)1(

  21: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .دهد و ترمجه اين كلمه پاك است و جز در كالس حدود و مقررات اهلى، انسان اين چنني معنا منى

   كلمات وجود انسانترمجه صحيح  

نقل كرده، از متام » الكاىف«امام صادق عليه السالم در حديث مفّصل و پرقيمىت كه مرحوم كليىن رمحه اهللا در كتاب شريف 
امام به حق : توان گفت اعضا و جوارح سخن به ميان آورده و وظيفه هريك را از قرآن جميد بيان منوده كه در حقيقت مى

گونه اعضا و جوارحش را به ميدان  مهه اعضا و جوارح را به انسان نشان داده و چون انسان بدين ناطق، راه ترمجه صحيح
گاه معاىن عرشى و انوار  معاىن آمساىن رهنمون منايد، آثار خليفه الّلهى و احسن تقوميى را از خود ظهور داده و جتّلى

  !ملكوتى گشته است

اند اهل معىن و غري آنان  حق تعاىل كلمات وجود خود را ترمجه و تفسري كرده هاى هاىي كه از طريق اتصال به خواسته انسان
  .معىن بوده و يا معىن و مفهومى جز حيوانّيت و درندگى ندارند ىب

  :فرمايد وقىت قرآن كرمي مى

  .»1« ] أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُ [

  .ترند آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه

  :يدفرما يا مى
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______________________________  
  .179): 7(اعراف  -)1(

  22: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ال يـَْعِقُلونَ [

  !انديشند منى] كالم حق را[ هستند كه]  از گفنت حق[و الالِن ]  از شنيدن حق[قطعاً بدترين ُجنبندگان نزد خدا، كراِن 

مقصودش چيست؟ جز اين كه روى سخن و خطابش به كساىن است كه خود را با حدود حيواىن حمدود كرده و لياقىت جز 
  حيوان، كافر، فاسق، شرير، ظامل، باغى، ياغى، خائن، خبيل، متكرب و معجب ندارند؟: اين كه به آنان گفته شود

  !!دهند و مستحق معناىي جز آن معاىن پست نيستند ىاينان در خط انسانّيت معىن من

  :اّما منت حديث

   مراتب اميان

  :گويد ابوعمرو زبريى مى

مرا آگاه كن كه در ميان اعمال، چه عملى از مهه برتر است؟ ! اى عامل: به حضرت صادق عليه السالم عرض كردم
  .يردپذ عملى كه خداوند هيچ عملى را جز در سايه آن منى: حضرت فرمود

اميان به خداىي كه شايسته پرستشى جز او نيست، اين عمل در ميان اعمال از نظر درجه و مقام : چيست؟ فرمود: گفتم
ره است   .در واالترين 

اميان، سراپا كردار است و گفتار و شهادت دادن به وحدانّيت : كردار يا گفتار با كردار است؟ فرمود اميان، گفتار ىب: گفتم
  خداوند. آن كردار است حق قسمىت از

______________________________  
  .22): 8(انفال  -)1(

  23: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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اين چنني مقّرر فرموده و در قرآن با دليل ثابت و به حنو واضح بيان منوده و آيات كتاب بر اين مسئله گواه و به آن دعوت  
  .كرده است

اميان تام و متام، اميان ناقص، اميان در حّد رجحان و : اميان مراتىب دارد: فرمود. بفهممفدايت گردم برامي شرح بده تا : گفتم
  .فزاينده

  .آرى: شود؟ فرمود اميان شكل كاملى دارد و كم و بيش مى: گفتم

فريق ها پخش و ت زيرا خداى تبارك و تعاىل اميان را بر مهه اعضاى تن آدميزاد واجب كرده و بر آن: چگونه؟ فرمود: گفتم
  .هيچ عضوى نيست مگر اين كه بر آن وظيفه امياىن گماشته است، غري از آنچه بر عضو ديگر فرض است: منوده، يعىن

داند و فرمانده تن است و هيچ عضوى جز به  فهمد و مى از مجله قلب است كه انسان به وسيله آن خردمندى دارد و مى
  .رأى و فرمان او كار نكند

ها بكوبد و دو  ها بشنود و دو دست است كه با آن ها ببيند و دو گوش است كه با آن ه با آناز مجله دو چشم است ك
ها راه رود و قّوه شهوت است كه با آن آميزش جنسى دارد و زبان است كه با آن سخن گويد و سر است   پاست كه با آن

كه يك وظيفه امياىن دارد، غري آنچه   اش در آن قرار دارد و عضوى از اين اعضا نيست جز آن كه روى انسان و وجهه
  .عضو ديگر دارد و اين برنامه را خداى بزرگ مقّرر فرموده و قرآن به آن گويا و گواه است

بر دل واجب است غري آنچه بر دو گوش فرض شده، بر دو گوش غري آنچه بر دو چشم و بر دو چشم جز آنچه بر 
ست جز آنچه بر دو پا و بر دو پا غري آنچه بر شهوت و بر شهوت جز زبان و بر زبان غري آنچه بر دو دست و بر دو د

  .آنچه بر روى

  24: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

   اميان قلب

دارى رضا و تسليم به اين كه شايسته ستايشى جز خداى  اّما آنچه از اميان بر قلب واجب است اقرار و معرفت و عهده
تاست، مهسر و فرزندى نگرفته و به اين كه حمّمد صلى اهللا عليه و آله بنده يگانه نيست، خداىي كه شريك ندارد، معبود يك

اين است امياىن كه خدا بر دل فرض كرده و . و فرستاده اوست و اقرار به هرچه از طرف خدا آمده، پيغمرب يا كتاب آمساىن
  .مهني كردار و عمل وظيفه اوست
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  :و مهني است تفسري قول حق در قرآن

دمشن شد و به زور وادار به انكار گشت وىل قلبش وابسته به اميان بود، وظيفه قلب در وجود او اجنام  آن كس كه دچار 
  .»1«  گرفته، اّما كسى كه دل به كفر دهد، دلش از گردونه تكليِف مربوط به دل خارج شده

  :و در قرآن فرموده

  .»2« ها به ياد خدا مطمئن و آرام گردد دل

  :و فرموده

  .»3« زبان خود گفتند اميان دارمي و دلشان اميان نداردها كه به  آن

  :و فرمود

ان كنيد، خدا با آن به حساب مشا مى   رسد اگر آشكار كنيد آنچه در دل داريد يا 

______________________________  
ميَاِن َولِكن مَّن َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدراً فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن الّلِه  َمن َكَفَر بِالّلِه ِمن بـَْعِد ِإميَاِنِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ « -)1( بِاْإلِ

  .106): 16(حنل » َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

  .28): 13(رعد » َأَال ِبذِْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ « -)2(

): 5(مائده » ُيَسارُِعوَن ِىف اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن َقاُلوا آَمنَّا ِبَأفْـَواِهِهْم وََملْ تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهمْ يَا أَيـَُّها الرَُّسوُل َال َحيْزُنَك الَِّذيَن « -)3(
41.  

  25: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« و بيامرزد هركه را خواهد و عذاب كند هركه را خواهد

ار و معرفت و مهني است عمل و كردار دل و اين اين است آنچه خداوند بر دل واجب كرده از اقر ! آرى، اى ابوعمرو
  .است رأس اميان
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   اميان زبان

  :در قرآن فرموده. و بر زبان، گفتار و اظهار از طرف دل فرض شده، يعىن پخش اميان دل وظيفه زبان است

  .»2« به مردم كالم خوب بگوييد

  :و فرموده

بر مشا فرو فرستاده، معبود ما و مشا يكى است و ما براى او و آنچه به ما نازل كرده و ] خدا[بگوييد اميان دارمي به 
  .»3«  مسلمانيم

  .اين است آنچه خدا بر زبان واجب كرده است

   اميان گوش

و به گوش واجب كرده كه خود را از شنيدن آنچه خداوند حرام كرده بركنار دارد و از آنچه حضرت حق حالل ندانسته 
  .داوند را به خشم آورد، خود را نگاه داردروى گرداند و از توّجه به آنچه خ

______________________________  
ْغِفُر ِلَمن َيَشاءُ َويـَُعذُِّب َمن لِّلِه َما ِىف السَّمواِت َوَما ِىف اْألَْرِض َوِإن تـُْبُدوا َما ِىف أَنـُْفِسُكْم َأْو ُختُْفوُه ُحيَاِسْبُكم ِبِه الّلُه فـَيَـ « -)1(

  .284): 2(بقره » ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشىْ    َعَلى َيَشاءُ َوالّلهُ 

  .83): 2(بقره » َوقُوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً « -)2(

َنا َوأُنزَِل ِإَلْيُكْم َوِإهلَُنا َوِإهلُُكْم َواِحٌد َو َحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ « -)3(   .46): 29(عنكبوت » ُقوُلوا آَمنَّا ِبالَِّذى أُنزَِل ِإلَيـْ

  26: ، ص2 جعرفان اسالمى، 

  :و در اين زمينه فرموده

  .»1« ها را به شوخى و مسخره گريند ننشينيد تا در گفتگوى ديگرى وارد شوند با قومى كه به آيات خدا كفر ورزند و آن

  :و سپس حال فراموشى را از آن جدا كرده و فرموده
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  .»2«  ستمكاران مهنشني شوىاگر پيش آمد كه شيطان تو را به فراموشى كشيد، مبادا پس از يادآورى با 

  :و فرموده

رت آن را پريوى مى مژده ده به بندگامن، آن كساىن كه مى ها را  كنند، آنان كساىن هستند كه خدا آن شنوند گفتار را و 
  .»3«  رهربى كند و آنانند مهان خردمندان

  :و فرموده

  .»4« از لغو روى گردانند و زكات بپردازندبه حتقيق پريوز شدند مؤمنان، آن كساىن كه در مناز خشوع كنند و 

  :و فرموده

  .»5«  كردار ما براى خودمان و كردار مشا براى خودتان: چون بيهوده شنودند از آن روگردانيدند و گفتند

______________________________  
ْعُتْم آيَاِت اللّ « -)1( َا َفَال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ َوَقْد نـَزََّل َعَلْيُكْم ِىف اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا مسَِ َا َوُيْستَـْهَزأُ ِ َخيُوُضوا ِىف َحِديٍث   ِه يُْكَفُر ِ

  .140): 4(نساء » َغْريِهِ 

  .68): 6(انعام » َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ   َوِإمَّا يُنِسيَـنََّك الشَّْيَطاُن َفَال تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرى« -)2(

  .18): 39(زمر » َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم الّلُه َوأُولِئَك ُهْم أُوُلوا اْألَْلَبابِ  الَِّذينَ « -)3(

  .1): 23(مؤمنون » َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ « -)4(

ُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُه َوقَاُلوا لَنَ « -)5(   .55): 28(قصص » ا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكمْ َوِإَذا مسَِ

  27: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :و فرمود

  .»1« چون گذر كنند به بيهوده، كرميانه و ارمجند گذرند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .اين است آنچه خدا از اميان به گوش واجب كرده است

   اميان چشم

گردان باشد و اين كردار امياىن چشم  روا نيست روىو بر چشم واجب كرده كه آنچه حرام اعالم شده ننگرد و از آنچه 
  .است

  :در قرآن فرموده

ديده خود : ديده از ديدن ناحمرم فروپوشند و شهوت خود را از حرام حفظ كنند و به زمان مؤمنه بگو: به مردان مؤمن بگو
  .»2« را فرو خوابانند و فروج خود را حفظ كنند

  :اى منظم كرده و فرموده اجب شده در آيهسپس آنچه بر دل و زبان و گوش و چشم و 

  .»3« داريد آنچه گوش و چشم و پوستتان بر مشا گواه شوند مشا پنهان منى

  :اى ديگر فرموده و نيز در آيه

  .»4« اند ها مهه وسيله مسؤوليت دنبال آنچه نداىن مرو؛ زيرا گوش و چشم و دل

______________________________  
  .72): 25(فرقان » َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاماً َوِإَذا « -)1(

َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت * َهلُْم ِإنَّ الّلَه َخِبٌري ِمبَا َيْصنَـُعونَ   ُقل لِّْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَحيَْفُظوا فـُُروَجُهْم ذِلَك َأزَْكى« -)2(
  .31 -30): 24(نور » َوَحيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ 

  .22): 41(فّصلت » َوَما ُكنُتْم َتْسَتِرتُوَن َأن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َمسُْعُكْم َوَال أَْبَصارُُكْم َوَال ُجُلودُُكمْ « -)3(

  .36): 17(اسراء » ُكلُّ أُْولِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوًال   َوَال تـَْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ اْلسَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفؤادَ « -)4(

  28: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  اميان دست و پا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

و خداوند بر دو دست واجب كرده كه به آنچه حرام است دراز نشوند و آنچه را خدا فرمان داده اجرا كنند و بر دو 
  :فرض منوده و فرمودهدست صدقه وصله رحم و جهاد در راه خدا و وضو براى مناز را 

وقىت براى مناز برخواستيد، روى و دو دست خود را تا آرنج بشوئيد و سر خود را و دو پا ! اى كساىن كه به حق گرويديد
  .»1« را تا دو كعب مسح كنيد

  :و فرموده

يد، تا از پس مّنت و يا چون به كافران برخورديد، آنان را گردن بزنيد و وقىت قدرت را از آنان سلب كرديد به بندشان انداز 
  .»2« فديه آزاد گردند، تا جنگ به پايان برسد

  .اين است آنچه خداوند از اميان بر دست فرض كرده است

  :در قرآن جميد فرموده. و بر دو پا واجب كرده كه به سوى هيچ گناهى نروند و تنها قدم در راه خشنودى حق بردارند

  .»3«  ها نرسى زيرا تو زمني را نشكاىف و به بلندى كوه از روى ناز و تكّرب در زمني راه مرو؛

  :و فرمود

______________________________  
ْم ِإَىل َسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلكُ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصَّلوِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَىل اْلَمرَاِفِق َوامْ « -)1(

  .6): 5(مائده » اْلَكْعبَـْنيِ 

» َتَضَع احلَْْربُ   ِإَذا أَْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَق فَِإمَّا َمنَّاً بـَْعُد َوِإمَّا ِفَداًء َحىتَّ   َفِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّقَاِب َحىتَّ « -)2(
  .4): 47(حمّمد 

  .18): 31(لقمان » ىف اْألَْرِض َمَرحاً َوَال َمتِْش « -)3(

  29: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ترين آوازها بانگ خران است آرام راه رو و صداى خود را فروگري؛ زيرا دخلراش

  :و درباره گواهى دادن دست و پا بر خودشان و صاحبانشان كه فرمان خدا را ضايع كردند، فرمود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

يم و  امروز بر دهان   .»2« هاشان با ما سخن گويند و پاهاشان به آنچه كسب كردند، گواهى دهند دستها ُمهر 

  :در قرآن فرموده. و بر چهره و روى واجب كرده كه در شب و روز براى خدا سجده كند

  .»3« ركوع و سجود كرده و پروردگارتان را بپرستيد و كار خوب كنيد شايد رستگار شويد! اى اهل اميان

  :مودهو در جاى ديگر فر 

  .»4« به راسىت مساجد از آن خداست، پس خنوانيد با خدا ديگرى را

  :و در آنچه از مناز و وضو بر اعضا فرض كرده در آيه حتويل قبله فرموده

كه در اين آيه شريفه مراد از اميان، مناز   »5«  گريد؛ چون به مردم بسيار دلنواز و مهربان است خدا اميان مشا را ناديده منى
  .است

شت ! اى ابو عمرو هركس با اجراى وظائف الزم هر عضو خداى را مالقات كند، با اميان كامل مالقات كرده و اهل 
  است و هركس نسبت به وظائف اعضا

______________________________  
  .19): 31(لقمان » ِمريِ َواْقِصْد ِىف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ أَنَكَر اْألَْصَواِت َلَصْوُت احلَْ « -)1(

  .65): 36(يس » أَفْـَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ   اْليَـْوَم َخنِْتُم َعَلى« -)2(

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوافْـَعُلوا اخلَْ « -)3(   .77): 22(حج » يـْ

  .18): 72(جن » َوَأنَّ اْلَمَساِجَد لِّلِه َفَال َتْدُعوا َمَع الّلِه َأَحداً « -)4(

ِقبَـْيِه َوِإن َكاَنْت َلَكِبريًَة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن عَ   َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـَْلَة الَِّىت ُكْنَت َعَليـَْها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمن يـَتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّْن يـَنـَْقِلُب َعَلى« -)5(
  .143): 2(بقره » َهَدى الّلُه َوَما َكاَن الّلُه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ الّلَه بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف َرِحيمٌ 

  30: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .ناقص مالقات كندخيانت ورزيده و برخالف خواسته حق عمل كرده خداى را با اميان 
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   معىن اميان فزاينده

  من كمال و نقص اميان را در وجود انسان يافتم، اميان فزاينده چيست؟: گفتم

  :در قرآن آمده: فرمود

اين سوره به اميان كداميك از مشا افزود، اما براى گرويدگان فزوىن اميان آيد : ها گويند اى نازل شود، برخى از آن چون سوره
  .»1« وىل كساىن كه دل بيمار دارند پليدى بر پليدى دلشان افزوده گردد. خوش شوند و هم آنان دل

  :و باز در قرآن فرمود

ما داستان آنان را به راسىت بر تو بسراييم، به راسىت آنان جواناىن بودند كه به پروردگار خود گرويدند و ما به هدايت آنان 
  .»2«  افزودمي

ها بر يكديگر برترى نداشتند، وىل به اميان درست  دند و در اميان بيش و كمى نبود، انساناگر مهه يكسان بو ! اى ابوعمرو
شت روند و به فزوىن اميان مؤمنان در درجات نزد خدا بر هم برترى دارند و به نقص اميان تقصريكاران  و كامل مردم به 

  .»3« دچار عذاب گردند

عمل كردن به وظايف اعضا و جوارح، كلمه وجود انسان به صورت صحيح  آرى، با قبول اميان و اجراى دستورهاى اهلى و
  .گردد شود و وجود آدمى در اين گردونه، منبع خري و بركت مى معىن مى

______________________________  
َوأَمَّا * مَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـَزَاَدتْـُهْم ِإميَاناً َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسوَرٌة َفِمنـُْهم َمن يـَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه هِذِه ِإميَاناً َفأَ « -)1(

ِم َمَرٌض فـَزَاَدتْـُهْم رِْجساً ِإَىل    .125 -124): 9(توبه » رِْجِسِهمْ   الَِّذيَن ِىف قـُُلِو

ْم ِفتْـَيٌة آَمُنوا ِبَرِِّ « -)2( َّ   .13): 18(كهف » ْم َوزِْدنَاُهْم ُهدىً َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك نـََبَأُهم بِاحلَْقِّ ِإ

  .1، باب ىف أن االميان مبثوث جلوارح البدن كلها، حديث 33/ 2: الكاىف -)3(

  31: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :به قول عارف بزرگ اوحدالدين كرماىن
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 از چاه برآ به جاه پيوند
 

 وانگاه برو به گاه پيوند

  تو طوطى طوىب آشياىن
 

  در قفس مباىنعيب است كه 

اده   كوثر زبراى تو 
 

  تو مست چنني زدرد باده

 سرمايه تو ملك چه داند
 

 وز پايه تو فلك چه داند

  نوميد مشو كه در سرايت
 

اده زير پايت   گنجى است 

  آن گنج كه داد از آن نشان رب
 

  كأّىن معكم و حنن أقرب

  

  گنجى نبود كز آن برجنى
 

  گنجى  رجنى بكش و جبوى

  

  تأديب پروردگار

سلسله مسائلى كه براى تربيت انسان از جانب حق، توسط انبياى اهلى به فرزندان آدم ارائه شده، ادب يا آداب اهلى 
  .است

رتين مرتجم ادب حق است امام چهارم از قول نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل . نّىب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله 
  :فرمود كند كه آن حضرت مى مى

   َأدََّبىن َرّىب 

  .پروردگارم مرا ادب فرمود. 

  :گفت و حضرت على عليه السالم مى

  .»1«  من مؤدب شده به آداب پيامربم
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  .انسان بنا به فرموده قرآن، كلمة الّله است كه حافظ پيوند معنوى اين كلمه با الّله فقط ادب است

______________________________  
  .9785، حديث 57، باب 397/ 8: مستدرك الوسائل -)1(

  32: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

اگر انسان به مراعات آداب اهلى در مهه شؤون زندگى برخنيزد، به تدريج تبديل به كلمه شيطان شده و موجودى شرير 
  .خواهد شد

  معناى ادب در برابر موال

شرعاً مكّلف است در برابر موالى خود و برابر با خواسته حضرتش، داراى ادب باشد و ادب انسان  انسان، عقًال و
  .اى از جوارح در غري رضاى حق حركت نكند نسبت به موال در اين است كه عضوى از اعضا و جارحه

خري و دعا و نصيحت و ادب زبان در اين است كه مهيشه به ذكر خدا مشغول بوده و نسبت به برادران امياىن جز به 
  .وعظ باز نشود و با اهل اميان در آنچه كه از آن كراهت دارند سخن نگويد

انسان اگر طالب اصالح قلب است، بايد به حفظ زبان و ساكت نگاه . زبان، مرتجم قلب است و كليد خري وشر
  .م داناستداشتنش از سخن بيهوده اقدام كند كه زبان پوشاننده كمبودهاى نادان و زينت مرد

چيىن و هر كالم منكرى خوددارى كند و قدرت شنواىي خود را در  ادِب گوش به اين است كه از شنيدن غيبت و سخن
  .ذكر خدا و وعظ و موعظه و حكمت و هر كالم مفيدى خرج منايد

مواظبت  كه حلظات ديد را كسى. ادِب چشم به پوشيده شدنش از حمارم و عيوب مردم و از هر منكر و قبيحى است
  .نكند، دچار حسرت مهيشگى خواهد شد

كند با نظر عربت و استدالل بنگرد، تا از اين طريق به دريافت صنع حق و عظمت و  چشم بايد به آنچه كه نظر مى
  .جالل حضرت دوست نايل گردد

هاى پسنديده و  ها و خطور مسائل بيهوده بپرهيزد و مالزم با حقايق و برنامه ادِب قلب به اين است كه از وسوسه
  .احواالت حمموده باشد
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  33: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

هاى حق و عجايب خلقت پروردگار تفّكر كرده و بر حضرت دوست و مجيع مسلمانان حسن  بر قلب است كه در نعمت
  .ظن داشته باشد و از غل و غش و حسد و خيانت و سوء اعتقاد بپرهيزد

به برادران امياىن حاصل است و بر دست است كه از كمك كردن به  ادب دست با نيكى و احسان و خدمت كردن
  .ورتر شدن مصيبت برادران بپرهيزد شعله

و ادب پا به اين است كه در راه اصالح نفس و صالح برادران مؤمن حركت كرده و از راه رفنت به تكّرب و ناز و 
  .»1« كندفخرفروشى به ديگران بركنار باشد و در راه كمك به معصيت حركت ن

  :فرمايد جالل الدين مولوى معنوى در اين زمينه مى

  از خدا جوييم توفيق ادب
 

  ادب حمروم ماند از فيض رب ىب

 ادب تنها نه خود را داشت بد ىب
 

 بلكه آتش در مهه آفاق زد

  ابر بر نايد پى منع زكات
 

  وز زنا افتد وبا اندر جهات

  هرچه بر تو آيد از ظلمات غم
 

  باكّى و گستاخى است هم ىبآن ز 

  باكى كند در راه دوست هركه ىب
 

  رهزن مردان شد و نامرد اوست

  از ادب پر نور گشته اين فلك
 

  وز ادب معصوم و پاك آمد ملك

  هركه گستاخى كند اندر طريق
 

  گردد اندر وادى حريت غريق

______________________________  
  .307: طبسى آثار درويش حمّمد -)1(
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  34: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ] فـََرْفُع اْلَقْلِب ىف ذِْكِر اللّهِ [

  معناى ذكر

آگاهى به خود و علم به حق و شناخت جهان و اطالع حقيقى به روابط بني خود و خدا و جهان، مفهوم واقعى ذكر 
  .است

اين گونه ذكر در حقيقت جتّلى نور حق بر قلب انسان البتّه، مسئله ذكر به اين معىن، تنها كار باطن و سّر آدمى است و 
  .است

بايست، آن  مقّدماتى الزم است كه عاشق آن جتّلى مى -ها است كه جامع مهه واقعيت  -براى اجياد زمينه براى جتّلى آن نور
  .مقّدمات را فراهم آورد

  حقيقت ذكر

از ظاهر به باطن الزم است و آن حركت، عبارت است اين نكته ناگفته مناند كه براى يافنت حقيقت ذكر، سري و حركت 
گفنت ذكر با زبان و توّجه دادن قلب به آن، تا جاىي كه مفهوم ذكر در عرش قلب استقرار يابد و انسان به جاىي برسد  : از

  .كه جز خدا نبيند و براى غري او قيام نكند و نّيىت جز حضرت دوست نداشته باشد

  .نتيجه است رين ذكر بر زبان است بدون توجه دل ىبت تكرار كلمه طيّبه كه مهم

كلمه طيّبه مشتمل بر نفى و اثبات است . دهند اين گونه ذكر، گوىي، كارى است كه طوطيان تعليم ديده هم اجنام مى
   تكرار آن با زبان به كمك توجه دل، متام ُحجب

  35: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .كند يقت توحيد وصل كرده و به مقام فناء ىف الّله و بقاء بالّله نايل مىو موانع را كنار زده و انسان را به حق

  :گويد يكى از عرفاى بزرگ مى
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  .زن است الّله و اندر باطن وى مشاهده الّله نباشد، اين كس دروغ: هركسى كه به زبان بگويد

  :و بزرگى ديگر گفت

  .نه از مشاهدت وى شاهد زور باشد دل مر ديدار است و زبان مر عبارت را، پس هركس كه عبارت كند

  أنت املوّله ىل ال الذكر وّهلىن
 

  حاشا لقلىب أن يعّلق به ذكرى

  الذكر واسطة حيجبك عن نظرى
 

  إذا توّشحه من خاطرى فكرى

  

  .واله كننده من توىي، ذكر مرا واله نگردانيده و دور بادا دل من از آن كه ذكر من به وى اندر آويزد

ام و لكن مرا مشاهده جالل و عظمت تو واله گردانيده و ذكر  ام نه اندر ذكر تو گشته من كه چنني سرگردان گشته: يعىن
حاشا كه دل : يعىن. ام كه نه مهى خويشنت ياد آيدم و نه صفت خويشنت چنان به تو مشغول گشته. من صفت من است

  .ويشن بپردازممن از شغل تو چندان فراغت يابد كه به خويشنت يا به صفت خ

  .ذكر، واسطه است كه مر تورا از ديدار من حجاب كند: باز در بيت ديگر گفت

ذكر واسطه است ميان ذاكر و مذكور و اسرتواح است اندر حال غيبت از امل فراق و تا از نظر حمجوب نباشد به : يعىن
  .تسّلى و اسرتواح حاجت نيابد

پيچد، دل من از مشاهدت بازدارد پس من اين واسطه و اين حجاب چون ذكر، گرد دل من : باز در بيت ديگر گفت
  .ام تا مهه تو را بينم برداشته

   ذكر، صفت من است كه ذاكر به ذكر ذاكر آيد، چون من اندر ذكر غايب: باز گفت

  36: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

تو مشغول گشتم، از تو حمجوب  گردم اندر خويشنت غايب گشته باشم و نه من توام و نه صفت من تو، چون به غري 
  .»1« گشتم و بنده كه از ديدار خداوند خويش حمجوب گردد، به صفات خويش حمجوب گردد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

خالصه گفتار پاكان در باب ذكر، اين است كه عبد بايد با تكرار ذكر بر زبان، دل به نور حقيقت ذكر روشن كند و آن 
گفنت و از لفظ ذكر، به حقيقت ذكر كه الّله است معطوف گردد و تا قدر در توّجه به مفهوم ذكر بكوشد، تا توّجهش از  

  .اين توّجه قلىب براى سالك حاصل نشود ذاكر نشده است

   ذكر، مقصود مهه عبادات

  :»2« گويد در ركن اّول مى» كيمياى سعادت«صاحب 

ت و مقصود وى ذكر حق تعاىل بدان كه لباب و مقصود مهه عبادات ياد كردن حق تعاىل است كه عماد مسلماىن مناز اس
  :است، چنان كه گفت

  .»3« ]َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلذِْكُر اللَِّه َأْكبَـرُ   ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى[

  .تر است دارد و مهانا ذكر خدا بزرگ يقيناً مناز از كارهاى زشت و كارهاى ناپسند باز مى

به سبب آن كه سخن حق تعاىل مذّكر و مهه سبب تازه گردانيدن ذكر حق تعاىل ترين عبادات است،  و قرآن خواندن فاضل
   شهوات است، تا چون دل از زمحت شهوات خالص يابد، صاىف گردد و قرارگاه) شكسنت(است و مقصود از روزه كسر 

______________________________  
  .325: خالصه شرح تعرف -)1(

م، ركن اوّ 204: كيمياى سعادت  -)2(   .ل، اصل 

  .45): 29(عنكبوت  -)3(

  37: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .ذكر شود كه چون دل به شهوات آكنده بود، ذكر از وى ممكن نشود و در وى اثر نكند

ييج شوق به لقاى وى   .و مقصود از حج كه زيارت خانه خداست، ذكر خداوند خانه است و 

است و اين عني ذكر است و مهه » ال إله إّال الّله«مسلماىن كلمه  پس سّر و لباب مهه عبادات ذكر است، بلكه اصل
  .عبادات ديگر تأكيد اين ذكر است
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  :تر از اين؟ و براى اين گفت اى بزرگ و ياد كردن حق تعاىل تو را مثره ذكر توست و چه مثره

  .»1« ] َفاذُْكُروِين َأذُْكرُْكمْ [

  .پس مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم

  :تر احوال در فالح بسته است و براى اين گفت بايد و اگر بر دوام نبود در بيش يادكردن بر دوام مىو اين 

  .»2« ] َو اذُْكُروا اللََّه َكِثرياً َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ [

  .و خدا را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد

  شروط ذكر

اند و اين دليل امهيت دادن به اين  شروط بسيارى بيان كردهاند و براى آن  اهل سلوك ارزش بسيارى براى ذكر قايل شده
رتين راه    هاى تأثري در قواى فكرى و عقلى و تلقني به نفس و ذهىن ساخنت و اجياد ملكه توجه كامل موضوع است كه از 

______________________________  
  .152): 2(بقره  -)1(

  .10): 62(مجعه  -)2(

  38 :، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .و مجع قواى نفسى در آنچه مقصود از سري مقامات و احوال است

ايت احوال و مقصود و مطلوب   -آورد و او را براى حال مشاهده دهد و يقني به وجود مى ذكر به سالك اطمينان مى كه 
  .سازد آماده و مستعد مى - اىي سالك است

» ال إله إّالالّله«يا » سبحان اللّه«و يا » هو«يا » حق«يا » الّله« از مجله شروط ذكر آن است كه ذاكر با تلّفظ ذكر مثًال 
به . و امثال آن مجيع قواى روحى خود را متوّجه آن كلمه يا آن مجله بدارد، به طورى كه هرچه غري آن است فراموش كند

امه متوّجه به آن باشد و مهه چيز اى را كه موضوع ذكر است در مركز دايره شعور قرار داده به مت اين معىن كه كلمه يا مجله
  .ديگر را فراموش كند، نه چيزى بشنود و نه چيزى ببيند و نه حس كند و نه ادراك منايد
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  .آرى، چنني ذكرى مراد و مقصود قرآن جميد است

  :اند اند و براى هر مرتبه از ذكر خصوصيّاتى بيان كرده براى ذكر، مراتب و مراحلى نام برده

ولو  -آن ذكرى است كه فايده آن دور ساخنت غفلت است و مهني كه سالك غفلت را از خود دور سازد ذكر عام و :اّول
  .ذاكر است - به زبان ساكت باشد

  .ذكر خاص كه ذاكر در اين مقام حجاب عقل و متييز را دريده و با متام قلب متوّجه خداست :دّوم

  .»1«  ذكر اخّص كه مرحله فناى ذاكر است، كه ذاكر از خود فاىن و به حّق باقى است :سّوم

   هاى حمبوب است در اين مرحله متام وجود ذاكر، غرق در اجراى خواسته

______________________________  
  .358: حبث در آثار و افكار و احوال حافظ -)1(

  39: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :ور از ذكر كه در قرآن و روايات به آن سفارش شده اين گونه ذكرى استو بدون شك، منظ

ال أَْعىن ُسْبحاَن الّلِه َواحلَْْمُد لّلِه َوال إله إّالالّلهُ : ُمثَّ قالَ . َخْلِقِه ِذْكُر الّلِه َكثرياً   ِمْن َأَشدِّ ما فـََرَض الّلُه َعلى: َعْن َأىب َعْبِدالّلِه قالَ 
ا َوِإْن كاَن َمْعِصَيٌة، تَـ َوالّلهُ أكبَـُر وَ    .»1« رََكهاِإْن كاَن ِمْنُه، َولِكْن ِذْكُر الّلِه ِعْنَد ما َأَحلَّ َوَحرََّم َفِإْن كاَن طاَعٌة، َعِمَل ِ

سپس . هاىي كه خداوند بر انسان فرض كرده، زياد ياد خدا بودن است از شديدترين برنامه: امام صادق عليه السالم فرمود
منظور از ياد خدا بودن، گفنت سبحان الّله واحلمدالّله وال إله إّالالّله والّله اكرب نيست، گرچه اين هم جزء ياد و : فرمود

خداست، وىل به حقيقت ياد خدا بودن به وقت برخورد به حالل و حرام خداست، اگر اجنام كار اطاعت از خداست، 
  .اجنام دهد و اگر معصيت است، آن را ترك كند

   كر در كتاب حضرت حقمعاىن ذ 

  قرآن جميد - 1
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خبش و  قرآىن كه يادآور حالل و حرام خدا و دستورات سعادت. كلمه ذكر گاهى به معناى قرآن جميد آمده است
  .ساز اهلى براى مردم است انسان

رتين راه هدايت كرده و ضامن خري دنيا و آخرت است   .قرآىن كه انسان را به 

به نور، از گمراهى به هدايت، از ذّلت به عّزت، از مرض به سالمىت، از نادرسىت به درسىت  قرآىن كه بشر را از تاريكى
  .برد مى

   قرآىن كه شفاى متام امراض روحى و فكرى است و در مسري زندگى انسان چراغ

______________________________  
  .9، حديث 65، باب 204/ 68: ؛ حبار األنوار4، باب اجتناب احملارم، حديث 80/ 2: الكاىف -)1(

  40: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :خاموش نشدىن خداست

  .»1« ] َرُجٍل ِمْنُكْم لِيـُْنِذرَُكمْ   أَ َو َعِجْبُتْم َأْن جاءَُكْم ذِْكٌر ِمْن َربُِّكْم َعلى[

بيم ]  دنيا و آخرتاز عذاب [آيا تعجب كرديد كه بر مردى از جنس خودتان معارىف از سوى پروردگارتان آمده تا مشا را 
  .دهد

  .»2« ] َو قاُلوا يا أَيـَُّها الَِّذي نـُزَِّل َعَلْيِه الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنونٌ [

  !اى قطعاً تو ديوانه! اى كسى كه قرآن بر او نازل شده: و گفتند

  .»3« ] ِإنَّا َحنُْن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َو ِإنَّا َلُه َحلاِفظُونَ [

  .هستيم]  از حتريف و زوال[ازل كردمي و يقيناً ما نگهبان آن مهانا ما قرآن را ن

  مصطفى را وعده داد الطاف حق
 

  كه مبريى تو منريد اين سبق
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  من كتاب و معجزت را رافعم
 

  بيش و كم كن را زقرآن مانعم

 هست قرآن مر تو را هم چون عصا
 

 «4» كفرها را دركشد چون اژدها

  

  .»5« ] ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيَِّ لِلنَّاِس ما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َو َلَعلَُّهْم يـَتـََفكَُّرونَ َو أَنـَْزْلنا [

به سويشان نازل شده بيان  ]  هدايتشان[به سوى تو نازل كردمي به خاطر اين كه براى مردم آنچه را كه براى ]  هم[و قرآن را 
  .بينديشند]  به حق نازل شده در پيامربى تو و آنچه را[كىن و براى اين كه 

______________________________  
  .63): 7(اعراف  -)1(

  .6): 15(حجر  -)2(

  .9): 15(حجر  -)3(

  .مثنوى معنوى، مولوى -)4(

  .44): 16(حنل  -)5(

  41: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َو هذا ِذْكٌر ُمباَرٌك أَنـَْزْلناُه أَ فََأنـُْتْم َلُه ُمْنِكُرونَ [

  امي، ذكر و پندى پرمنفعت است؛ آيا باز هم مشا منكر آن هستيد؟ كه آن را نازل كرده]  قرآىن[و اين 

ا تـُْنِذُر َمِن اتـََّبَع الذِّْكَر َو َخِشَي الرَّْمحَن بِاْلَغْيِب فـََبشِّْرُه ِمبَْغِفَرٍة َو َأْجٍر َكرِميٍ [   .»2« ] ِإمنَّ

ان از خداى رمحان برتسد، پس او را به آمرزش و بيم دادنت فقط براى كسى مثرخبش اس ت كه از قرآن پريوى كند و در 
  .پاداشى نيكو و باارزش مژده ده
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  .»3« ] أَ أُْنزَِل َعَلْيِه الذِّْكُر ِمْن بـَْيِننا َبْل ُهْم ِيف َشكٍّ ِمْن ذِْكرِي[

! نازل شده است؟]  كه فقريى يتيم بيش نيست[ر او قرآن، فقط ب]  كه داراى ثروت فراوان و مقام و قدرتيم[آيا از ميان ما 
  .بلكه اينان درباره قرآن من در شك هستند]  نه، قرآن دروغى ساخته شده نيست[

  .»4« ]ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبالذِّْكِر َلمَّا جاَءُهْم َو ِإنَُّه َلِكتاٌب َعزِيزٌ [

ترديد قرآن كتاىب  ىب] شوند به عذاىب سخت دچار مى[شدند كساىن كه به اين قرآن هنگامى كه به سويشان آمد كافر 
  .ناپذير است شكست

ُعوا الذِّْكَر َو يـَُقوُلوَن ِإنَُّه َلَمْجُنونٌ [   .»5« ] َو ِإْن َيكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيـُْزِلُقوَنَك بِأَْبصارِِهْم َلمَّا مسَِ

______________________________  
  .50): 21(انبياء  -)1(

  .11): 36(يس  -)2(

  .8): 38(ص  -)3(

  .41): 41(فّصلت  -)4(

  .51): 68(قلم  -)5(

  42: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ترديد او ديوانه  ىب: گويند و مى] و از پاى درآورند[و كافران چون قرآن را شنيدند، نزديك بود تو را با چشمانشان بلغزانند 
  !است

دىل كه با كتاِب خدا سروكار دارد، قلىب كه از نور قرآن جميد روشن : يد، بايد گفتبا توّجه به اين گونه آيات در قرآن جم
شده، قلىب كه براى معاجله امراض خود از قرآن استفاده كرده به ميدان ذكر راه يافته و قلىب است كه در جايگاه بلندى قرار 

  :ه به اين مطالب مجلهمگر جاىي بلندتر از قرآن جميد از نظر معنوى وجود دارد؟ با توج. دارد
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  فـََرْفُع اْلَقْلِب ىف ذِْكِر الّلِه،

ره   .گريى او از قرآن است به اين معناست كه بلندى مرتبه قلب، در سايه 

  مردم نشسته فارغ و من در بالى دل
 

  دل دردمند شد ز كه جومي دواى دل

  دالن از من نشان دل طلبيدند ىب
 

  دمل چه نوازم نواى دل من نيز ىب

  رمزى بگوميت زدل ار بشنوى به جان
 

  بگذر زجان تا كه ببيىن لقاى دل

 گر در دل تو جاى كسى هست غري او
 

  فارغ نشني كه هيچ نكردى به جاى دل

 كيخسرو آن كسى است كه حال جهان بديد
 

  از نور جام روشن گيىت مناى دل

  چون آفتاب عشق برآمد تو بنگرى
 

  در هواى دل كنان ها چو ذرّه رقص جان

ند  نقد تو زير سّكه معىن كجا 
 

  چون آهن تو زر نشد از كيمياى دل

  

  43: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  

  سرپوش جسم گر ز سر جان برافكىن
 

 «1»  فيض ازل نزول كند در فضاى دل

  

از حضرت باقر عليه السالم به اين در اين كه قرآن جميد، مايه رفعت دل و بيدارى جان و ارزش انسان است روايت مهّمى 
  :مضمون رسيده است

َوَرُجٌل قـََرأَ الُقْرآَن َفَحِفَظ . َرُجٌل قـََرأَ اْلُقْرآَن َفاختَََّذُه َبضاَعًة َواْسَتَدرَّ ِبِه اْلُمُلوَك، َواْسَتطاَل ِبِه َعَلى الّناسِ : قـُرّاءُ اْلُقْرآِن َثالثَةٌ 
داِء   َوَرُجٌل قـََرأَ اْلُقرآَن فـََوَضَع َدواَء اْلُقْرآِن َعلى. َقاَمُه ِإقاَمَة اْلِقْدِح، َفال َكثـََّر الّلُه هُؤالِء ِمْن َمحََلِة اْلُقرآنِ ُحروَفُه، َوَضيََّع ُحُدوَدُه، َوأَ 
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اَرُه، َوقاَم ِبِه ىف َمساِجَدُه، َوَجتاىف َ َلُه، َوَأْظَمأَ ِبِه  راِشِه؛ َفِبأُولِئَك َيْدَفُع الّلُه اْلَعزيُز اْجلَّباُر اْلَبالَء، ِبِه َعْن فِ   قـَْلِبِه، َفاْسَهَر ِبِه لَيـْ
فـََوالّلِه َهلُؤالِء ىف قـُرّاِء اْلُقرآِن َأَعزُّ ِمَن . َوبِأُولِئَك يُديُل الّلُه َعزََّوَجلَّ ِمَن اْألَْعداِء، َوبِأُولِئَك يـُنَـزُِّل الّلُه َعزََّوَجلَّ الَغْيَث ِمَن السَّماءِ 

  .»2« يِت اْألَْمحَرِ اْلِكربْ 

  :اند قاريان قرآن سه دسته: فرمايد امام باقر عليه السالم مى

مردى كه قرآن خبواند و آن را وسيله كسب قرار دهد، امرا و ملوك را به وسيله آن بدوشد و با مجع مال از طريق قرآن  - 1
  .فرازى كند به مردم گردن

پيكان برپا دارد  كرده و از عمل به آن عارى باشد، قرآن را چون چوبه تري ىبمردى كه قرآن خبواند، الفاظ آن را حفظ   - 2
  .يعىن از آن سود معنوى نگريد، خدا اينان را در ميان قاريان قرآن زياد نكند

د و به خاطر قرآن شب  - 3 ها را براى مناجات و  كسى كه قرآن را خبواند و داروى شفا خبشش را بر دل دردمند خود 
  آن بيدار باشد و روزها را درك حقايق

______________________________  
  .اى اوحدى مراغه -)1(

  .4، حديث 19، باب 178/ 89: ؛ حبار األنوار1، باب النوادر، حديث 627/ 2: الكاىف -)2(

  44: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

جد قيام كند و از بسرت آسايش و روزه گرفته و رياضت بكشد و براى خواندن و آموخنت و آموزش و ترويج آن در مسا
خواب براى عبادت حق به خاطر اثرگريى از قرآن دورى جويد، به بركت آبروى اينان خداوند بال را از مردم دور كند و شر 

  .ترند به خدا قسم اينان در ميان قرآن خوانان از كربيت امحر كمياب. دمشنان اسالم را بگرداند و از آمسان باران نازل كند

   توجه قلىب و روحى - 2

كلمه ذكر در قرآن جميد گاهى به معناى توّجه قلىب و روحى انسان نسبت به حضرت حق آمده، آن توّجهى كه مايه تربيت 
  .و كمال و عّلت پذيرفنت و اجراى دستورهاى اهلى است
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  .توجه به اين كه عبد در متام حلظات در حمضر خداست و هيچ كجا خاىل از حضرت او نيست

هاى معنوى و ماّدى به خاطر اين  به اين كه حيات انسان و مهه موجودات بسته به اراده اوست و وجود كلّيه نعمت توجه
  .است كه انسان در راه قرب به او بكوشد

  .توجه به اين نكته كه نافرماىن از جناب دوست هرچند كوچك و صغري باشد بسيار بزرگ است

  :اوست، ِملك موالست و براى موالست و از موالستتوجه به اين كه عبد و هرچه در يد 

  .»1«  اْلَعْبُد َوما ىف َيِدِه كاَن ِلَمْوالهُ 

شت و عاصى به جهنم خواهد رفت   .توجه به اين كه دنيا خانه عمل و آخرت منزل حساب است و مطيع به 

______________________________  
  .49 -47/ 23: وسائل الشيعة -)1(

  45: ، ص2 ى، جعرفان اسالم

البته اين چنني توجه، كار دل و كوشش قلب است و رفع و رفعت دل و بلندى و عظمت قلب مرهون اينگونه توجه است 
  :و به فرموده حضرت صادق عليه السالم

  .فـََرْفُع اْلَقْلِب ىف ذِْكِر الّلهِ 

گذارد دامن حيات به لوث گناه آلوده   ياد خدا بدين صورت، انسان را در جاده عبادت و راه سعادت قرار داده و منى
  .گردد

  .گردد ياد خدا، انسان را قدردان نعمت كرده و باعث دورى هوا و هوس و شيطان و شيطنت از زندگى مى

  :شود ذكر در قرآن جميد در آيات متعددى به اين معىن آمده است كه به مواردى از آن اشاره مى

  .»1« ]اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ِلَمْن كاَن يـَْرُجوا اللََّه َو اْليَـْوَم اْآلِخَر َو ذََكَر اللََّه َكِثرياً َلَقْد كاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل [
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پيامرب خدا الگوى نيكوىي است براى كسى كه مهواره به خدا و روز قيامت اميد دارد و ] روش و رفتار[يقيناً براى مشا در 
  .كند خدا را بسيار ياد مى

ِْم َو َمْن يـَْغِفُر اَو [ ما   لذُّنُوَب ِإالَّ اللَُّه َو َملْ ُيِصرُّوا َعلىالَِّذيَن ِإذا فـََعُلوا فاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللََّه فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُِو
  .»2« ] فـََعُلوا َو ُهْم يـَْعَلُمونَ 

ستم ورزند، خدا را ياد كنند و براى گناهانشان آمرزش خواهند و چه  و آنان كه چون كار زشىت مرتكب شوند يا بر خود
  آمرزد؟ كسى جز خدا گناهان را مى

  .كنند اند، پا فشارى منى و دانسته و آگاهانه بر آنچه مرتكب شده

______________________________  
  .21): 33(احزاب  -)1(

  .135): 3(آل عمران  -)2(
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  .»1« ]ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو ذََكُروا اللََّه َكِثرياً [

  .اند و خدا را بسيار ياد كردند مگر آنان كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده

  .»2« ] َفاذُْكُروِين َأذُْكرُْكْم َو اْشُكُروا ِيل َو ال َتْكُفُرونِ [

  .مشا را ياد كنم و مرا سپاس گزاريد و كفران نعمت نكنيدپس مرا ياد كنيد تا 

ِْم َو يـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطًال   الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقياماً َو قـُُعوداً َو َعلى[ ُجُنِو
  .»3« ]ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّارِ 

لو آرميده ياد مىآنان   و [انديشند،  ها و زمني مى كنند و پيوسته در آفرينش آمسان كه مهواره خدا را ايستاده و نشسته و به 
را بيهوده نيافريدى، تو از هر عيب و نقصى منزّه ]  جهان با عظمت[اين ! پروردگارا:] گويند از عمق قلب مهراه با زبان مى

  .اهدارو پاكى؛ پس ما را از عذاب آتش نگ
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  .»4« ] ِمَن اْلغاِفِلنيَ  َو اذُْكْر َربََّك ِيف نـَْفِسَك َتَضرُّعاً َو ِخيَفًة َو ُدوَن اجلَْْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َو اْآلصاِل َو ال َتُكنْ [

ه ياد كن و و پروردگارت را در دل خود بامدادان و شامگاهان از روى فروتىن و زارى و بيم و ترس به صداىي آرام وآهست
  .خربان مباش از ىب] نسبت به ذكر خدا[

______________________________  
  .227): 26(شعراء  -)1(

  .152): 2(بقره  -)2(

  .191): 3(آل عمران  -)3(

  .205): 7(اعراف  -)4(
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  .»1« ] َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ الَِّذيَن آَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر اللَِّه [

ها  دل! گريد، آگاه باشيد هايشان به ياد خدا آرام مى كه اميان آوردند و دل] هستند[كساىن ] بازگشتگان به سوى خدا[
  .گريد فقط به ياد خدا آرام مى

 ]ِإقاِم الصَّالِة َو ِإيتاِء الزَّكاِة َخيافُوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َو اْألَْبصارُ  رِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتاَرٌة َو ال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّه وَ [
»2«.  

پيوسته از روزى كه ] و[دارد،  مرداىن كه جتارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات باز منى
  .ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده دل

  .»3« ] أَ َملْ يَْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَّهِ [

  .آيا براى اهل اميان وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و قرآىن كه نازل شده نرم و فروتن شود؟
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دارد و راه رشد و   گرم نگاه داشته و از زشىت و پليدى بازمىآرى، اين گونه ياد و توّجه به خدا، انسان را در مسري عبادت  
كمال را براى انسان باز كرده و از اين موجود خاكى، وجودى عرشى و اهلى خواهد ساخت و اين گونه ياد و توّجه مالك 

  اعتبار و ارزش دل است،

  .فـََرْفُع اْلَقْلِب ىف ذِْكِر الّلهِ 

  :مرتبه دل گويدحاجى سبزوارى آن عارف شيدا در بلندى 

  فلك دوران زند بر حمور دل
 

  وجود هر دو عامل مظهر دل

  اگر اكسري درد عشق خواهى
 

  بيا شو از گدايان در دل

  

______________________________  
  .28): 13(رعد  -)1(

  .37): 24(نور  -)2(

  .16): 57(حديد  -)3(
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  بازار عشق استهر آن كاال كه در 
 

  نوشته دست حق بر دفرت دل

ادش   سرشته عشق پاكان در 
 

  كز اصل پاك آمد گوهر دل

  جهان معنوى را دل امري است
 

  زفّر عشق باشد افسر دل

  چرا اين مرغ دل پّرد به هر شاخ
 

  چو هست اسرار يار دل بر دل
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  :اصفهاىن معروف به كمپاىن درباره عظمت دل گويدفيلسوف بزرگ، مرحوم حاج شيخ حممد حسني غروى 

  خربى ز ترانه دل تا ىب
 

  هرگز نرسى به نشانه دل

  بيىن روزانه نيك منى
 

  ناله و آه شبانه دل ىب

  تا چهره نگردد سرخ از خون
 

  كى سبزه دمد زدانه دل

  طلىب از خانه كعبه چه مى
 

  اى از تو خراىب خانه دل

  گردىاز موج بال امين  
 

  آنگه كه رسى به كرانه دل

 اندر صدف دو جهان نبود
 

  چون گوهر قدس يگانه دل

 در مملكت سلطان وجود
 

  گنجى نبود چو خزانه دل

  جانا نظرى سوى مفتقرت
 

انه دل   كآسوده شود ز

  

  :اى در اين زمينه گويد عارف دل سوخته اهلى قمشه

 زدانشور مپرس احوال دلرب
 

  پيدا در دل دل مجالش هست

  زحسن دلرباى حضرت دوست
 

  هزاران پرده بگشا در دل دل

  دو عامل را خرد آيينه آراست
 

  رخش آيينه آرا در دل دل

  پايان ادراك حميط فكر ىب
 

  چو يك حلقه به صحرا در دل دل

  تعاىل است اگر عامل كتاب حق
 

  مهه نقش است و معىن در دل دل
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  پنهان است و ماراستمجالش بر تو 
 

  چو خورشيد آشكارا در دل دل

 عقل و هوش و دانش افكند» اهلى»
 

  كه عشق آمد متاشا در دل دل

  

  ] َوفـَْتُح اْلَقْلِب ىف الرِّضا َعِن الّلهِ [

از . فتح قلب در راضى بودن بنده است از حضرت حق در مهه حاالت، در فقر و غنا، در صّحت و مرض: يعىن
  .راضى بودن و در خوشى و ناخوشى زندگى صرب منودن و شكر اهلى را جباى آوردن فتح قلب است حضرتش

  :وجه ناميدن مرتبه رضا به فتح، ظاهر است؛ چرا كه فتح عبارت است از

عبد در مرتبه رضا، متام كارها و مشكالت را به خود آسان كرده و به هرچه از سوى . گشايش كارها و آسان شدن آن
  .دهد به خود گوارا منوده است روى مى -...از وسعت و تنگى و  -دوست

عبد، زماىن كه از طريق انبيا و كتب آمساىن و ائمه طاهرين عليهم السالم خداى خود را شناخت و به اين نكته واقف شد  
هاى او  به متام دادهها براى بنده خود جز خري و سعادت خنواسته،  كه پروردگار عادل خداى حكيم، در ترسيم كلّيه برنامه

  .رضايت داده و از طريق اين رضايت خشنودى حق را براى خود خريده است

  :در معارف اهلى آمده

  .رضاى حق از عبد، بسته به رضاى عبد از خداست

  معناى رضا

  ها الزم است به مسئله رضا از ديدگاه معارف اسالمى اشاره شود تا در اين

  50: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .مجله امام صادق عليه السالم درباره فتح قلب روشن گرددحقيقت 
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ذيب نفس : رضا از مقامات عاىل سلوك است؛ يعىن ماوراى آن مقامى نيست، بلكه آخرين مرحله ورزش اخالقى و 
  .است

سالك مهني كه به بركت كشف و شهود از شرك خفى بريون آمد و به دل و جان موّحد شد و خدا را منبع هر خري و 
ركت مشرد و نيز معتقد شد كه او قادر و قاهر بر مهه اشيا و عامل به حاجت هر موجودى است و از غري او از هيچ چيز ب

  .نبايد ترسيد و نيز به هيچ چيز ديگر نبايد اميدوار باشد، به مقام رضا رسيده است

تر خواهد  تر باشد، توكّلش بيش حيد حمكمالبته مقتضى اين عقيده توّكل و دل بسنت به موال خواهد بود و هرچه در عامل تو 
ترديد به مقام رضا واصل خواهد شد و ناچار به داده خدا رضا خواهد داد و از  بود و چون توحيد و توّكل حاصل شود ىب

  .جبني گره خواهد گشود و معتقد خواهد شد كه در طريقت هرچه پيش سالك آيد خري اوست

   رضا مثره حمّبت واقعى

اهلى مثره حمّبت كامل به خداست و عبارت است از اين كه قلب بنده در حتت حكم خداوند ساكن باشد  رضاى به قضاى
گاه خطاىي بر  و به تقدير اذعان كند و معتقد شود كه خداوند در قسمت خود نسبت به عبد خويش اشتباه نكرده و هيچ

اده خدا اعرتاض نكند، بلكه هرچه واقع شود مهه را قلم صنع نرفته و هركه را هرچه داده جبا داده، پس حسد نربد و به د
  .خري بيند و به آن راضى باشد، تا خدا از او راضى باشد

بيىن و انبساط خاطر، انشراح صدر و خاىل بودن از حرص و حسد، بلند ّمهىت عارف و مناعت طبع و آزادمنشى  خوش
   هاى عرفاىن عرفاى كه غالباً در گفته  -او
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  .»1«  ناشى از مهني صفت رضاست -بزرگ حمسوس است

يابد، نه به آن معىن كه به  خبشد كه حقيقت جريانات هسىت را درمى رضا به قضاى اهلى نوعى از نريو و استعداد به روح مى
سىت آگاه شناسى به جزئيات و مشخصات و روابط حقايق ه وسيله علوم تفصيلى مانند فيزيك و شيمى و تشريح و گياه

داند آيا اجزاى دستگاه مفروض از چوب  شود، بلكه مانند كسى كه به هيچ وجه از تكنيك موسيقى اطالع ندارد و منى مى
  .آميزد شود، براى او قابل درك و گوىي با اعماق روحش درهم مى است يا فلز وىل آهنگى كه به وسيله آن نواخته مى
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بيند، گوىي  دريابد، به طور يقني متام اجزاى آن وسيله را مناسب و منظم مى كسى كه آهنگ يك وسيله موسيقى را كامًال 
خود اوست كه سازنده وسيله مزبور است و بدان جهت كه آهنگ مفروض نه تنها مطلوب اوست، بلكه با مهه سطوح 

  .داند از روح خود مى نوازد، لذا متام اجزاى وسيله مفروض و تركيباتش را جزئى روح او آشناىي داشته و آن سطوح را مى

ايت امر اين است كه اين گونه دريافت در جهان هسىت . توان منكر شد انگيز رواىن را به هيچ وجه منى اين حالت شگفت
  .احتياج به توضيح دارد

ّرد گروهى عقيده دارند كه اين حالت جز برداشته شدن پرده از روى واقعى روح چيز ديگرى نيست؛ زيرا روح آدمى منونه جم
اى بسيار ضخيم روى اين قيافه روح  هاى حيواىن پرده متام هسىت عيىن را در خود دارد، متّوجات طبيعت و هوى و هوس

رود و متام هسىت در روح نشان داده  رسد، پرده يا مانع كنار مى انداخته است، وقىت كه رشد روح آدمى به حد اعال مى
  .شود مى

______________________________  
  .312: حبث در آثار و افكار و احوال حافظ -)1(
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طور نيست، بلكه روح به جهت حتصيل ارتباط با خدا به وسيله فعاليت عقل و وجدان، شبيه به  اين: گويند گروه ديگر مى
  .شود شود كه متام هسىت در آن روح واقعاً منودار گشته و روشن مى آينه صيقلى مى

   رضا در كالم مولوىمعناى 

  :گويد مولوى در توضيح مسئله رضا مى

مشا : گويد آن مرد اهلى مى. در چه حاىل؟ مرا هم از حالت خود آگاه كن: پرسد رسد و از او مى لول به يك مرد اهلى مى
رها و ستارگان ها و جويبا گردد اين است حال من، آن مهه سيالب پرسيد كه مهواره جهان به مراد او مى از حال كسى مى

كنند، زندگى و مرگ منودهاى هسىت مانند مأموران عاىل رتبه او هستند كه كو به كو و  فروزان طبق خواسته او حركت مى
نيت  اند، حال كسى را مى نقطه به نقطه به حركت درآمده پرسى كه هرجا خبواهد دلدارى، وهرجا كه خبواهد تربيك و

  .فرستد مى
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كنند و درماندگان راه تكامل هم در دام او حمبوسند، هيچ دنداىن  مطابق خواسته او سري مى سالكان راه حق و حقيقت
كس  افتد و بدون اراده او هيچ جنبد و بدون ميل او برگى از درخت به زمني منى بدون رضا و فرمان او در دهان كسى منى

  .گردد رهسپار ديار مرگ منى

گوىي،  ىي، از شكوه و حشمت و قيافه تو پيداست، تو مهان شخصى كه مىگو  راست مى! اى مرد اهلى: گويد لول مى
انگيز روحى را روشن كن تا مردم با فضل و  بلكه صد مرتبه باالتر، وىل براى من هم چگونگى و عّلت اين حالت شگفت

  .گان هم از دل و جان اين وضع را كه توصيف كردى بپذيرند فضول پيشه

غذا مناند و هركس  را باز كند، هرگونه غذا در سفره او پيدا خواهد شد، تا هيچ ميهماىن ىب اگر گوينده كامل سفره حقايق
  خوراك شايسته خود را خبورد، مانند
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  .توانند غذاى روح خود را از آن هفت بطن دريابند قرآن كه داراى هفت بطن است و مهه مردم از خاص و عام مى

اين مسئله پيش عموم مردم يقني است كه هسىت پريو امر اهلى است، هيچ برگى بدون قضا و حكم آن : تآن مرد اهلى گف
  .گردد افتد، او خداىي است كه تا به غذا دستور ورود به گلو ندهد، لقمه به گلو وارد منى خداوند بزرگ بر زمني منى

نياز رام و  اند در مقابل امر آن خداى ىب دست گرفته ها كه زمام امور آدمى را به خواهم جنبش و فعاليت متايالت و مى
ها به حركت درآيد و يا چرخى به گردش  اى در زمني و آمسان اند، بدون فرمان ازىل نافذ خداوند، امكان ندارد كه ذره تسليم

  .آيد

به طور . گنجد ىايت در گفتگوى حمدود هرگز من كس؛ زيرا ىب هاى درختان را بشمارد؟ هيچ كيست كه بتواند مهه رگ
اش قرار گرفت، در  وقىت كه قضاى حق مورد رضاى بنده. گريد هيچ كارى به جز با امر پروردگار صورت منى: خالصه بگومي

  .گردد هاى حق مانند يك بنده ناچيز مقهور اراده او مى مقابل متام فرمان

، بلكه طبيعت حيواىن خود را از دست داده، طبع آورد اين بندگى را از راه تكّلف و با انگيزه مزد و پاداش به دست منى
خواهد، بلكه حمكوم به  او ديگر زندگى را براى خود منى. جديدى به دست آورده است كه به مقام بندگى نايل آمده است

  .نظري است حكم خداوند ىب

  .فتدر هرجا دستور ازىل اهلى راهى را معني كرده است، چه زندگى و چه مرگ آن راه را خواهد ر 
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  .مرگ او از اشتياق به خداست نه از ترس رنج و بيمارى. زندگى او براى خداست، نه براى به دست آوردن گنج

  اى جز دريافت شايستگى خدا به اميان و پرستش چيز اميان و عباداتش انگيزه
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شىت   شت و درختان و جويبارهاى  كند، چنان كه ترك كفر و معاصى براى  كارى منىديگرى نيست، او براى رسيدن به 
  .اى جز وجه الّله االعظم ندارد او انگيزه

  .تواند حمّرك او به بركنارى از كفر و معصيت بوده باشد ترس از آتش منى

  .چشد خنده او موقعى است كه در مقابل قضاى اهلى، رضا و تسليم را مانند حلواى شكرين مى

  گردد؟ ل روحى باعظمت نايل شود، جهان به امر و فرمان او منىاى كه به اين حا آيا بنده

جان كندن فرزندان . رود مرگ او و مرگ فرزندانش در راه خدا و طبق مشّيت او مانند حلواىي است كه در گلويش فرو مى
ند، پس چنني ك هاى چيده شده از درخت در مقابلش جلوه مى از نظر آن انسان با وفا و جنازه آن فرزندان مانند ميوه

  .»1« شخصى به دعا كردن نيازى ندارد، مگر اين كه رضاى خدا را در دعا و نيايش ببيند

ترين ميوه براى سالك راه است و رضاى نسبت به  ها و تقديرات و قضايش، شريين آرى، رضاى در برابر موال و خواسته
رتين حاالت پرارزش قلب انساىن است و فتح و گشايش دل به    .َوفـَْتُح اْلَقْلِب ىف الرِّضا َعِن اللّهِ . حال رضاستحق از 

  :و به قول عارف دل آگاه، حاج مال هادى سبزوارى

 بر دمل ابواب تسليم و رضا بگشا! اهلى
 

 منتها بگشا به روى ما درى از رمحت ىب

 ره ما را به سوى كعبه صدق و صفا بنما
 

 در ما را به سوى گلشن فقر و فنا بگشا

  

______________________________  
  .419/ 7: تفسري و نقد و حتليل مثنوى -)1(
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  از اين ناصاف آب درگذر افزود سوز جان
 

 به سوى جويبار دل ره از عني بقا بگشا

 پر افشان در هوايت طايران و مرغ دل دربند
 

 پر و بال دمل در آن فضاى جانفزا بگشا

  و تاب راه عشق اندر وادى حريتز پيچ 
 

 ها تو اى مشكل گشا بگشا مرا افتاده مشكل

  

   معناى رضا در كالم فيض

  :گويد درباره حتصيل رضا مى» احلقايق«فيض، آن شخصيت بزرگ علمى و اخالقى در كتاب 

مقتضى جارى فرموده به صالح انسان بايد بداند هر امرى را كه خداى تعاىل در نامه قضاى او ثبت كرده و در موقع 
اى براى درك واقعّيت آن ندارد و هرچه غّصه خبورد و اندوهناك شود  اوست و انسان عامل به حقيقت نيست و وسيله

تواند تغيري دهد، چه آن كه بديهى است، هر امرى كه مقّدر است موجود  اى ندارد و قضاى اهلى را بدين وسيله منى فايده
  .گردد ه تقدير آن امضا نشده پيدا منىشود و هرچه پروند مى

رسد و  اى منى كند و به نتيجه جوىي براى آينده، بركت را از وقت سلب مى و نيز بال شك ندامت برگذشته و تدبري و چاره
سازد، بلكه بايد عاشق حق طورى رفتار كند كه درد و رنج را احساس ننمايد، مانند  موجبات شكنجه شخص را فراهم مى

اندازه  كند و نيز علم به پاداش ىب گونه خطر و ناراحىت در خود احساس منى ق كه در راه رسيدن به معشوق، هيچآدم عاش
   چنان كه شخص بيمار، براى رفع بيمارى خامنان سوز خود از خوردن. سازد خدا، شدت و زمحت او را خنثى مى
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باشد و شخص بازرگان براى سود جتارت خود متام خطرات دريا و صحرا را بر  ىگونه داروى تلخ طبيعت روگردان من هيچ
  .سازد و باالخره كار خود را به خدا كه بيناى به بندگان است تفويض منايد خود مهوار مى
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شود، بگويد اخالق نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله اين نبود كه هرگاه چيزى از او گرفته : فرمايد امام صادق عليه السالم مى
رت بود طور مى اگر غري از اين   .شد، 

  .يعىن حضرتش در برابر هرگونه قضاى اهلى تسليم بود و چون و چراىي نداشت، َوفـَْتُح اْلَقْلِب ىف الرِّضا َعِن الّلهِ 

   بيان دو طريق براى اجياد رضايت

ال او راضى باشد و دم از اعرتاض نزند و اين ها و افع كند كه انسان در برابر متام خواسته آرى، دوسىت حمبوب كارى مى
  .معىن از دو راه متصّور است

يكى آن كه به كّلى نريوى احساس درد را در خود خنثى منايد، چنان كه جاى دردخيز را در خود مشاهده كند وىل 
رتين منونه بارزى است كه در ميدان  اش مرد م ناراحت نگردد، جراحت را بر بدنش احساس كند اّما از درد خربدار نشود، 
شود و او از اين جراحت خربدار  كارزار در حاىل كه به متام معىن خشمگني شده، يا ترسى بر او وارد گرديده، جمروح مى

شود كه جراحىت بر بدنش وارد آمده، باالتر از اين آدمى كه براى  گردد، وىل وقىت بدن خود را خونني ديد، متوجه مى منى
رود و او از آجنا كه متام فكرش متوجه اجنام كار  دود، تصادفاً خارى به پايش فرو مى لفوتى كه با عجله مىاجنام كار قريب ا

  !!شود است از خار و سوزش آن خرب منى

  .علت اين معنا آن است كه قلب آدمى وقىت مستغرق به امرى است از غري آن غافل است

   را مصروف مشاهده هم چنني شخص عاشقى كه اصوًال كليه هّم و غّم خود
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بيند، لكن بر اثر حّب و عالقه  مجال معشوق منوده و به حّب او دلباخته گرديده، گاهى اوقات از حمبوبش آزار و صدمه مى
دهد، چه  مىها در برابر غري خدا به انسان دست  كند، اين گونه از خود گذشتگى زياد، توجهى به آزار و صدمه پيدا منى

  !!برسد به اين كه مسئله از ناحيه حضرت حق باشد

دهد كه به   خودى به او دست مى بنابراين كسى كه به قدر سر سوزىن فريفته مجال مطلق شود، چنان حالت حريت و ىب
  .كند كّلى سر از پا نشناخته و هيچ امرى را از جانب معشوق ناگوار احساس منى
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بيند، اما به اين درد و گرفتارى خشنود و بلكه راغب بوده  كند و خود را گرفتار مى درد مىاما صورت دّوم، عاشق احساس 
  .مشارد، گرچه با طبع او موافق نباشد و خود را به حكم عقل، مريد آن مى

كه   كند تا او را رگ بزند و يا حجامت كند، اين آدم در عني اين آيد و از او درخواست مى مانند آدمى كه پيش رگ زن مى
كند و با كشيدن آن مهه درد از  كند، اّما تن به قضا داده و با رغبت متام از اين عمل استقبال مى درد را احساس مى

  .اين است حالت رضا كه نتيجه عشق انسان به خدا است »1« !منايد حجامت كننده تشكر هم مى

  كالمى از عاشق در باب رضا

مقتضى عدم انكار است، چه به ظاهر و چه به باطن و چه در دل و چه رضا، خشنودى است و آن مثره حمّبت است و 
  .در قول و چه در عمل

  .و اهل ظاهر را مطلوب آن باشد كه خدا از ايشان راضى باشد، تا از خشم و عقاب او امين شوند

______________________________  
  .318: احلقايق -)1(
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مطلوب آن است كه از خداى تعاىل راضى باشند و هيچ حال از احوال خمتلف مانند مرگ و زندگاىن و  و اهل حقيقت را
حاىل و بدحاىل و غنا و فقر خمالف طبع ايشان نبوده و يكى را بر ديگرى ترجيح ندهند،  بقا و فنا و رنج و راحت و خوش

او در طبايع ايشان راسخ شده باشد، پس بر ارادت چه دانسته باشند كه صدور مهه از بارى تعاىل است و حمّبت حضرت 
  .و مراد او هيچ مزيدى نطلبند و به هرچه پيش ايشان آيد راضى باشند

و هركس كه تساوى احوال ياد كرده در طبيعت او راسخ شود، مراد او به حقيقت آن باشد كه واقع شود و از اينجا  
  .چه او را بايد آيدكه هركس كه او را هرچه آيد بايد، پس هر : اند گفته

پس مادام كه كسى را اعرتاضى بر امرى از امور واقع كائناً ممّا كان در خاطر آيد، يا ممكن باشد كه در خاطر آورد از مرتبه 
  .نصيب است رضا ىب
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و صاحب مرتبه رضا مهيشه در آسايش باشد، چه او را بايست و نبايست نباشد، بلكه نبايست و بايست او مهه بايست 
  .د و رضوان من الّله اكربباش

  :اند و گفته

  »1«  الرِّضا ِباْلَقضاء باُب الّلِه اَألْعَظمِ 

شت رسيد، در هرچه نگه كند به نور رمحت اهلى نگرد،.    چه هركس كه به رضا رسيد، به 

ْؤِمُن يـَْنُظُر بُِنوِر اللّهِ 
ُ
  .»2«  امل

از امور انكار باشد آن امر را وجود حمال است و چون بر  چه بارى تعاىل را كه موجد مهه موجودات است اگر بر امرى
هيچ امر موجود او را انكار نباشد پس عاشق او از مهه راضى باشد، نه بر از دست رفته تأسف خورد و نه بر آمده 

   خوشحال

______________________________  
  .51/ 1: شرح االمساء احلسىن -)1(

  .16، باب 323/ 7: ؛ حبار األنوار3تومسني الذين ذكرهم اللّه، حديث ، باب أن امل218/ 1الكاىف  -)2(
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  گردد،

  .ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اُألُمورِ 

  .بلكه سراسر وجود عاشق رضاى از معشوق است و بس

اختيار است پيش از قضا و رضا در دىل است كه در او غبار نفاق نبود و رضا شاد بودن است در تلخى قضا و ترك 
  .تلخى نايافنت بعد از قضا، وجودش زدن دوسىت در عني بال

بايد كه در رضا به جاىي برسى كه اگر هفت طبقه دوزخ در چشم راست تو . رضا، رفع اختيار است و بال را نعمت مشردن
  .ند در خاطر تو نگذرد كه چرا در چشم چپ ننهادند
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  :جمارى احكامرضا آرام گرفنت است در حتت 

 عاشقى در موج درياىي فتاد
 

 عاقلى از ساحلش آواز داد

 گفتش اى مسكني برون آرم تو را
 

 يا چنني سرگشته بگذارم تو را

  پاسخ اين دادش كه اى روشن روان
 

  گر زمن پرسى نه اين خواهم نه آن

  بر مراد خود خنواهم يك نفس
 

  زان كه مقصودم مراد اوست بس

  گردى رضاى حق طلبچون ز حق  
 

  حكم او را هم رضا ده روز و شب

  جوىي خطاست گر رضاى خويش مى
 

 «1»  رضاست چون تو راضى گشىت او را هم

  

***  

  رضيت مبا قسم الّله ىل
 

  وفّوضت امرى إىل خالقى

  لقد أحسن الّله فيما مضى
 

  كذلك حيسن فيما بقى

  

ماضى آزاد آيد و بر سر كوى حال نشيند و هرچه آيد از حمبوب بيند كه هرچه دوست كند و راضى بايد كه از مستقبل و 
  .هم چون دوست حمبوب است

و رضا بريون آمدن است از رضاى نفس خود و درآمدن به رضاى حق تعاىل به تسليم احكام ازليه و تفويض امور كّلى و 
  جزوى به حضرت مقّدر تقدير تدبري ابديه،
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______________________________  
  .مولوى -)1(
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  .بالاعراض و اعرتاض

  .»1« و بدان كه رضا به ترك اعرتاض است به افعال و اقوال حمبوب، با پاكى نفس به قضا و قدر

   رضا از ديدگاه روايات

َوال يـَْرضى َعْبٌد َعِن الّلِه . الصَّبـُْر َوالرِّضا َعِن الّلِه فيما َأَحبَّ اْلَعْبُد َأْو َكرِهَ َرأُس طاَعِة الّلِه : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»2«  فيما َأَحبَّ إّالكاَن َخْرياً َلُه فيما َأَحبَّ َأْو َكرِه

و را دوست دارد اوج فرمان بردن از خدا صرب است و رضاى از خدا نسبت به آنچه بنده ا: امام صادق عليه السالم فرمود
رت است، هم در آنچه  يا كراهت و هيچ بنده اى از خدا راضى نباشد در آنچه دوست يا بد دارد مگر اين كه براى او 

  .خوش دارد و هم در آنچه بد دارد

  .»3«  إنَّ َأْعَلَم النَّاِس بِالّلِه َأْرضاُهْم ِبَقضاِء الّلهِ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  .ترين آنان است به قضاى حق به راسىت داناترين مردم به خدا راضى: امام صادق عليه السالم فرمود

  .»4«  يـَْنَبغى ِلَمْن َعَقَل َعِن الّلِه َأْن ال َيْسَتْبِطَئُه ىف ِرْزِقِه َوال يـَتِِّهَمُه ىف َقضائِهِ : َعْن َأىب احلََْسِن اَألوَِّل عليه السالم قالَ 

______________________________  
  .76: آثار درويش حمّمد طبسى -)1(

  .8، حديث 119، باب 333/ 69: ؛ حبار األنوار1، باب الرضا بالقضاء، حديث 60/ 2: الكاىف -)2(

  .19، حديث 119، باب 333/ 69: ؛ حبار األنوار2، باب الرضا بالقضاء، حديث 60/ 2: الكاىف -)3(

  .21، حديث 119، باب 334/ 69: ؛ حبار األنوار5بالقضاء، حديث ، باب الرضا 61/ 2: الكاىف -)4(
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  61: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

هركه خدا را شناخته، سزاوار است او را در رساندن روزيش به ُكندى منسوب نكند و : موسى بن جعفر عليه السالم فرمود
  .او را در حكم و قضايش متهم نداند

ٍء ِإّال َجَعْلُتُه َخْرياً َلُه، فـَْلَريِض بَِقضائى، َوْلَيْصِربْ  َعْبِدَى اْلُمْؤِمَن ال اْصرُفُه ىف َشىْ : م قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ قاَل أَبُو َعْبِدالّلِه عليه السال
  .»1«  َبالئى، َوْلَيْشُكْر نـَْعمائى، َأْكتُْبُه يا ُحمَمَُّد ِمَن الصِّدِّيقَني ِعْندى  َعلى

بايد به . بنده مؤمنم را به هيچ چيز برنگردامن جز آن كه آن را خري او سازم: خداوند فرمود: دامام صادق عليه السالم فرمو 
  .هامي را شكر منايد، تا او را اى حمّمد از صّديقان نزد خود بنويسم قضامي راضى باشد و بر بالمي صرب كند و نعمت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

به راسىت من او را براى آنچه خري . تر از بنده مؤمن نيست اى نزد من حمبوب هيچ آفريده: خداوند به موسى بن عمران فرمود
  .دارم باز براى خري او ها را از وى دريغ مى دهم براى آنچه به نفع اوست، بدى كنم و عافيت مى اوست گرفتار مى

هامي شكر منايد و به قضامي راضى  و به نعمت بايد بر بالى من صرب كند. شود داناترم ام به آن اصالح مى من به آنچه بنده
  .»2« باشد، تا او را نزد خود در گروه صّديقان نويسم، زماىن كه به رضامي كار كرده و امرم را اطاعت كند

ّال كاَن َخْرياً َلُه، َوِإْن قـُرَِّض َعِجْبُت لِْلَمْرِء اْلُمْسِلِم ال يـَْقضى الّلُه َعزََّوَجلَّ َلُه َقضاًء إِ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
   ِباْلمقاريِض كاَن َخْرياً َلُه، َوِإْن َمَلَك َمشاِرَق اْألَْرضِ 

______________________________  
  .13، حديث 119، باب 330/ 69: ؛ حبار األنوار6، باب الرضا بالقضاء، حديث 61/ 2: الكاىف -)1(

لس التاسع، حديث 237: ؛ األماىل، شيخ طوسى7لقضاء، حديث ، باب الرضا با61/ 2: الكاىف -)2(   .13، ا

  62: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ا كاَن َخْرياً َلهُ    .»1«  َوَمغاِرَ
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در شگفتم از مرد مسلمان، خداوند چيزى براى او مقّدر نكند مگر به خري او، اگر با : امام صادق عليه السالم فرمود
  .خري اوست، اگر مشارق و مغارب را هم مالك شود خري اوست قيچى او را قطعه قطعه كنند

َوَمْن َرِضَى بِاْلَقضا . َأَحقُّ َخْلِق الّلِه َأْن ُيَسلَِّم ِلما َقَضى الّلُه َعزََّوَجلَّ َمْن َعَرَف الّلُه َعزََّوَجلَّ : َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
  .»2«  َعَلْيِه اْلَقضاءُ َوَأْحَبَط الّلُه َأْجرَهُ   َأْجَرُه، َوَمْن َسِخَط اْلَقضاَء َمضى َعَلْيِه الَقَضاءُ َوَعظََّم الّلهُ   أَتى

سزاوارترين خلق خدا كه تسليم شود بدانچه خداى عّزوجّل مقّدر كرده است، كسى است كه : امام باقر عليه السالم فرمود
خدا اجر بزرگ دهد و هركه از قضا راضى نباشد، قضا بر هركه راضى به قضاست، قضا بر سر او آيد و . خدا را شناخته

  .او بگذرد، وىل خدا اجرش را ساقط كند

َدَرَجِة   َدَرَجِة اْلَورَِع أْدىن  َدَرَجِة الزُّْهِد أَْدىن َدَرَجِة اْلَورَِع َوَأْعلى  الزُّْهُد َعَشَرةُ َأْجزاٍء، أَْعلى: قاَل َعلىُّ بُن احلَُْسْنيِ عليهما السالم
  .»3« َدَرَجِة الَيقِني أَْدىن َدَرَجِة الرِّضا  اْلَيقِني، َوأَْعلى

ترين درجه  ترين درجه ورع و باالترين درجه ورع كم باالترين درجه زهد كم: زهد ده جزء است: امام چهارم عليه السالم فرمود
   ترين يقني و باالترين درجه يقني كم

______________________________  
  .15، حديث 119، باب 331/ 69: ؛ حبار األنوار8، باب الرضا بالقضاء، حديث 62/ 2: الكاىف -)1(

  .16، حديث 119، باب 332/ 69: ؛ حبار األنوار9، باب الرضا بالقضاء، حديث 62/ 2: الكاىف -)2(

  .22، حديث 119، باب 334/ 69: ؛ حبار األنوار6، باب الرضا بالقضاء، حديث 62/ 2: الكاىف -)3(

  63: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .درجه رضاست

َكْيَف َيُكوُن اْلُمْؤِمُن ُمْؤِمناً َوُهَو َيْسَخُط ِقْسَمُه، ! يا َعْبَدالّلهِ : َلَقى احلََْسُن ْبُن َعِلىَّ عليهما السالم َعْبَدالّلِه بِن َجْعَفَر َفقالَ 
  .»1«  نَا الّضاِمُن ِلَمْن َملْ يـَْهُجْس ىف قـَْلِبِه ِإّال الرِّضا َأْن َيْدُعَو الّلَه فـَُيْسَتجاُب لَهُ َوُحيَقُِّر َمْنزِلََتُه، َواْحلاِكُم َعَلْيِه اللُّه، َوأَ 
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چگونه مؤمن مؤمن است، با اين كه از قيمت مقدر : امام جمتىب عليه السالم به عبدالّله بن جعفر برخورد و به او فرمود
كه آنچه با اوست مقدر خداست، من ضامنم هركه در پندار قلبش جز   خود خشمگني است و خود را زبون يابد، با اين

  .رضا نباشد، هر دعاىي به درگاه خدا كند مستجاب شود

  :ٍء يـَْعَلُم اْلُمْؤِمُن ِبأَنَُّه ُمْؤِمٌن؟ قالَ  بَِأىِّ َشىْ : قـُْلُت َلهُ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  .»2« فيما َوَرَد َعَلْيِه ِمْن ُسروٍر َأْو َسَخطٍ  ِبالتَّْسليِم للِّه، َوالرِّضا

با تسليم در برابر خدا : چگونه مؤمن بداند مؤمن است؟ فرمود: به حضرت صادق عليه السالم عرض كردم: گويد راوى مى
  .و رضا به آنچه بر او وارد آيد، چه مايه شادى و چه خشم

ْعُت الرِّضا عليه ال: َعِن اْلبَـَزْنطى قالَ  التَّوكُُّل َعَلى الّلِه َعزََّوَجلَّ، َوالرِّضا بَِقضائِِه، َوالتَّْسليِم : اِإلمياُن َأْربـََعُة أَرْكان: سالم يـَُقولُ مسَِ
  .»3« فـََوقاُه الّلُه َسيِّئاِت ما َمَكُروا. َوأُفـَوُِّض أَْمرى ِإَىل الّلهِ : قاَل َعْبٌد صاِلحٌ . ِألَْمِر اللِّه، َوالتـَّْفويِض ِإَىل الّلهِ 

تكيه بر خداى عزوجل، رضايت به قضا، تسليم : اميان چهار ركن است: حضرت رضا عليه السالم فرمود: گويد بزنطى مى
  .به فرمان خدا، واگذاردن امر به او

______________________________  
  .23 ، حديث119، باب 335/ 69: ؛ حبار األنوار11، باب الرضا بالقضاء، حديث 62/ 2: الكاىف -)1(

  .24، حديث 119، باب 336/ 69: ؛ حبار األنوار12، باب الرضا بالقضاء، حديث 62/ 2: الكاىف -)2(

  .13، حديث 63، باب 135/ 68: ؛ حبار األنوار445: حتف العقول -)3(

  64: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .كردخداوند از آنچه بدى بود او را حفظ  . امرم را به خدا واگذاشتم: بنده شايسته گفت

  .»1« ِثْق ِبالّلِه َتُكْن ُمْؤِمنًا، َواْرِض ِمبا َقسََّم الّلُه َلَك َتُكْن َغِنيّاً : َعِن الصَّاِدِق عليه السالم

  .مّتكى به خدا باش مؤمن باشى، به داده خدا راضى باش غىن باشى: امام صادق عليه السالم فرمود
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َمْن َملْ يـَْرَض ِبَقضائى وََملْ يُؤِمْن ِبَقَدرِى، : قاَل الّلهُ َجلَّ َجاللُهُ : قاَل َرُسوُل الّلهِ : َعِن الرِّضا َعْن آباِئِه عليهم السالم قالَ 
  .»2«  فـَْليَـْلَتِمْس ِإهلاً َغْريى

كسى كه به : كند اش عليهما السالم از نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله از خداى بزرگ نقل مى حضرت رضا از اجداد گرامى
  !!نيست و اميان به تقدير من ندارد، خداىي غري از من خبواهدقضامي راضى 

َبالٍء َوَقضاٍء َونِْعَمٍة، فـََعَلْيِه ىف اْلَبالِء ِمَن الّلِه الصَّبـُْر فريَضٌة، َوَعَلْيِه ىف اْلَقضاِء : الَعْبُد بـَْنيَ َثالثَةٍ : َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
  .»3« ٌة، َوَعَلْيِه ىف النـِّْعَمِة ِمَن الّلِه َعزََّوَجلَّ الشُّْكُر فريَضةٌ ِمَن الّلِه التَّْسليُم َفريضَ 

رسد صرب  در بالىي كه از طرف حق به او مى. بال، قضا و نعمت: بنده بني سه چيز است: امام باقر عليه السالم فرمود
  .واجب است و در قضا اهلى تسليم الزم است و در نعمت حق تعاىل شكر فرض است

ْنيا َواآلِخَرةِ : اَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آلهق   الرِّضا: ثالٌث َمن ُكنَّ فيِه َمجََع الّلُه َلُه َخيْـَر الدُّ

______________________________  
  .15، حديث 63، باب 135/ 68: ؛ حبار األنوار222، حديث 169/ 1: اخلصال -)1(

، 63، باب 138/ 68: ؛ حبار األنوار2326رضا بالقضاء، حديث ، باب وجود ال410/ 2: مستدرك الوسائل -)2(
  .25حديث 

  .41، حديث 61، باب 43/ 68: ؛ حبار األنوار17، حديث 86/ 1: اخلصال -)3(

  65: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ِة َوالرَّخاءِ    .»1« ِباْلَقضاِء، َوالصَّبـُْر ِعْنَد الَبالِء، َوالدُّعاِء ِعْنَد الشِّدَّ

: اگر اين سه چيز در هركس باشد، خداوند خري دنيا و آخرت را براى او مجع كرده: گ صلى اهللا عليه و آله فرمودپيامرب بزر 
  .رضايت به قضا، استقامت به وقت بال، دعا در وقت سخىت و راحىت

  :در متون اسالمى آمده
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اى؟ عرض   چگونه: فرمود. نزديك بر مرگ بودامام باقر عليه السالم به ديدار جابر بن عبدالّله آمده، در حاىل كه جابر 
رت از حيات مى: كرد رت از غىن، موت را  رت از سالمت، فقر را  ما اين گونه نيستيم، : حضرت فرمود. خواهم مرض را 

  !بلكه راضى به قضاى حّقيم

 يكى درد و يكى درمان پسندد
 

 يكى وصل و يكى هجران پسندد

  هجرانمن از درمان و درد و وصل و 
 

 «2» پسندم آنچه را جانان پسندد

  

  :و به قول فيض كاشاىن آن مست باده ازل*** 

  كىن خوب است گر ُكشى و گر خبشى هرچه مى
 

  زيبد خبشش از تو حمبوب است كشنت از تو مى

  گر نوازى از لطفم و رگدازى از قهرم
 

  كىن نيكوست التفات مطلوب است هرچه مى

  برهم آن دو زلف خم در خمدم به دم زىن 
 

  عاملى كىن ويران شيوه تو آشوب است

  

______________________________  
  .71، حديث 63، باب 156/ 68: حبار األنوار -)1(

  .بابا طاهر عريان -)2(

  66: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  

 يوسف زماىن تو زبده جهاىن تو
 

  هركه قدر تو دانست در غم تو يعقوب است
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  دل به عشق ده زاهد دل فسردگى عيب است
 

  حق به هيچ نستاند آن دىل كه معيوب است

 كند با دل ناله دردآلود وه چه مى
 

  ناله تو مرغوب است» فيض«در غمش بنال اى 

  

  67: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ] َوَخْفُض اْلَقْلِب ىف اِإلْشِتغاِل ِبَغْريِ الّلهِ [

   اشتغال به غري حق

امام صادق عليه السالم در اين مجله پسىت دل را در اشتغال به غري خدا دانسته و دورى از توجه به حق و بريده بودن دل 
از عبادت و طاعت و صرف متام عمر در به دست آوردن متاع دنيا و حتصيل لّذات فاىن آن را عّلت خفض و پسىت قلب 

  .اند به حساب آورده

گردد كه در برابر خدا  و گذراست، وقىت در ترازوى عقل و وجدان سنجيده شود معلوم مى غريخدا هرچه هست، چون فاىن
  .به كّلى فاقد ارزش و اعتبار است

اعتبار و ارزش غريخدا، فقط در اين است كه به عنوان وسيله و ابزار براى رسيدن به مقام قرب حضرت دوست به كار  
  .گرفته شود

اعتبارى و پوچ بودن  و عاشقان و سالكان و رهروان راه حق و حقيقت، اين مهه در ىباين كه كتب آمساىن و معارف اهلى 
اىي در زندگى  دنيا و ما فيها سخن گفته اند منظور، دنياىي است كه انسان را از خدا غافل كرده و به صورت هدف 

  .انسان جلوه كند

هاى خداوند باشد، پس انسان در اين دنيا حيواىن  نقشهاگر ارتباط انسان به دنيا و به لّذات و زر و زيور آن، جداى از 
مجع كردن مواد ماّدى و اضافه منودن آن به بدن و باز خرج كردن آن : بيش نيست، حيواىن كه كار او مجع و تفريق است

  مواد

  68: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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ىت از مواد مجع شده در بدن به صورت باز هم براى به دست آوردن مواد دنيا و نيز تفريق كردن قسم. براى كسب قدرت
  .اين گونه غفلت از حق و مهه عمر اشتغال داشنت به غري او دليل بر پسىت قلب انسان است!! فضوالت

اينان بايد بدانند كه اين مواد مجع شده در بدن، عاقبت بايد در خانه قرب بازگشت به دنيا داده شود و قسمىت از مواد مجع 
  .گردد ال و دينار و درهم از انسان مانده، با مرگ آدمى از حيطه ملكيت خارج مىشده هم كه به صورت م

   تعابري قرآن از مشتغلني بغري اللّه

   بدترين زيانكاران - 1

اگر بستگى و حمّبت دل، تنها به دنيا و مال دنيا باشد، انسان عاقبت خوشى خنواهد داشت و به فرموده قرآن دچار 
  .اخسر اعمال خواهد گشت

ْنيا َو ُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً * ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسرِيَن َأْعماًال [   .»1« ]الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف اْحلَياِة الدُّ

دنيا به هدر كساىن هستند كه كوششان در زندگى ]  آنان* [آيا مشا را از زيانكارترين مردم از جهت عمل آگاه كنم؟: بگو
  !كنند پندارند، خوب عمل مى در حاىل كه خود مى]  و گم شده است[رفته 

ره مادى گرفنت و به . اى ندارد، كار حيوانات است اين گونه مجع و تفريق كه انسان از آن چاره مجع كردن و خوردن و 
ها به صورت كار، يا به صورت   ع شدهتعبري ديگر به دست آوردن مواد و اضافه منودن آن به بدن، سپس حتويل دادن مج

  آيا. ها و كم كردن آن از بدن در خانه گور كود و عاقبت هم بريده شدن از مجع شده

______________________________  
  .104 -103): 18(كهف   -)1(

  69: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  !!اين برنامه جز عمل حيواىن نام ديگرى دارد؟

   ال آنانضايع و باطل بودن اعم - 2
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اين گونه . اصلشان آيات مهمى دارد قرآن درباره اين گونه مردم و كارهاى حيواىن و ناجبايشان و اعمال خالف و كردار ىب
  :داند آيات كاركرد آنان را فاقد ارزش مشرده و اعمالشان را كه جز عمل مادى چيزى نبوده بر باد مى

  .»1« ] للَِّه َأَضلَّ َأْعماَهلُمْ الَِّذيَن َكَفُروا َو َصدُّوا َعْن َسِبيِل ا[

  .از راه خدا باز داشتند خدا اعمالشان را باطل و تباه ساخت] مردم را[آنان كه كفر ورزيدند و 

  .»2« ] َو الَِّذيَن َكَفُروا فـَتَـْعساً َهلُْم َو َأَضلَّ َأْعماَهلُمْ [

  .ساخت اعمالشان را باطل و تباه] خدا[و بر كافران هالكت و نابودى باد و 

  .»3« ] َو الَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َو يَْأُكُلوَن َكما تَْأُكُل اْألَْنعاُم َو النَّاُر َمْثوًى َهلُمْ [

ره خورند، مهان گونه كه چهارپايان  دنيايند و مى] كاال و لذت هاى زودگذر[گريى از  و در حاىل كه كافران مهواره سرگرم 
  .ش استخورند و جايگاهشان آت مى

  هاى بيمار دل - 3

   خداوند بزرگ در قرآن جميد، قلب اين گونه مردم را كه هدىف جز دنيا و شكم

______________________________  
  .1): 47(حمّمد  -)1(

  .8): 47(حمّمد  -)2(

  .12): 47(حمّمد  -)3(

  70: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد جز كود سازى ندارند مريض اعالم كرده، مى و مجع و تفريق مواد و به عبارت ديگر قصد و مقصدى

ِْم َمَرٌض يـَْنُظُروَن ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت َفَأْوىل[   .»1« ] َهلُمْ   َرأَْيَت الَِّذيَن ِيف قـُُلِو
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نگرند و سزاوارشان هم  افتاده به تو مىبيىن مانند كسى كه در بيهوشى مرگ  آنان را كه در دل هايشان بيمارى است، مى
  .مهني حالت است]  به سبب بيماردىل[

ِْم َمَرٌض َأْن َلْن ُخيْرَِج اللَُّه َأْضغانـَُهمْ [   .»2« ] َأْم َحِسَب الَِّذيَن ِيف قـُُلِو

  .هايشان را آشكار خنواهد كرد بلكه كساىن كه در دل هايشان بيمارى است، گمان كردند كه خدا كينه

  :اى جز اضافه كردن آلودگى روى آلودگى ندارند و به فرموده قرآن كساىن كه داراى قلوب مريض هستند، چارهو  

ِْم َمَرٌض َفزاَدتْـُهْم رِْجساً ِإَىل رِْجِسِهْم َو ماُتوا َو ُهْم كاِفُرونَ [   .»3« ] َو َأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلِو

  .ست، پس پليدى بر پليديشان افزود و در حاىل كه كافر بودند از دنيا رفتندا]  نفاق[هايشان بيمارى  اما كساىن كه در دل

اند، قلىب كه از خدا روگردان و به غري حق ميل شديد و  مفسدان و منافقان در قرآن جميد به دارنده قلب مريض معرىف شده
  .رغبت وافر دارد

______________________________  
  .20): 47(حمّمد  -)1(

  .29): 47(د حممّ  -)2(

  .125): 9(توبه  -)3(

  71: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَُّه َمَرضاً َو َهلُْم َعذاٌب أَِليٌم ِمبا كانُوا َيْكِذبُونَ [   .»1« ] ِيف قـُُلِو

براى آنان در برابر آنچه بر بيماريشان افزود و ]  به كيفِر نفاقشان[است، پس خدا ]  سخىت از نفاق[در دِل آنان بيمارِى 
  .گفتند، عذاىب دردناك است مهواره دروغ مى

  .اين گونه مردم از عمل خري گريزان و آلوده به اعمال شيطاىن هستند

   كتمان شهادت  - 4
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. شهادت دادن به حق، براى گشايش كار گرفتاران است، اينان به اين اندازه هم حاضر نيستند به افراد نيازمند كمك كنند
  :فرمايد مى قرآن

  .»2« ] َو ال َتْكُتُموا الشَّهاَدَة َو َمْن َيْكُتْمها َفِإنَُّه آِمثٌ قـَْلُبُه َو اللَُّه ِمبا تـَْعَملُوَن َعِليمٌ [

شهادت را پنهان نكنيد و هر كه آن را پنهان كند، يقيناً دلش گناهكار است و خدا به آنچه اجنام !] مشا اى شاهدان[و 
  .دهيد داناست مى

   اهاىل آتش - 5

  :فرمايد خداوند، دارندگان اين گونه قلب مريض را اهل آتش دانسته، آجنا كه مى

ا َو َهلُمْ [ ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ    َو َلَقْد َذرَأْنا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ

______________________________  
  .10): 2(بقره  -)1(

  .283): 2(ه بقر  -)2(

  72: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ا أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغا ا َو َهلُْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِ   .»1« ] ِفُلونَ َأْعُنيٌ ال يـُْبِصُروَن ِ

در ] معارف اهلى را[هاىي است كه به وسيله آن  دلآنان را ] زيرا[امي  و يقيناً بسيارى از جنّيان و آدميان را براى دوزخ آفريده
سخن [هاىي است كه به وسيله آن  بينند و گوش منى] هاى حق را حقايق و نشانه[يابند و چشماىن است كه توسط آن  منى

]  آيات خداى ازمعارف و[خرب و غافل  ترند؛ اينانند كه ىب شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه منى] خدا و پيامربان را
  .اند

اينان كه قلبشان سخت گرفتار دنيا و عاشق غري خدا است، از شنيدن مسائل ماّدى و دنياىي خوشحال و از شنيدن نام 
  .گردد خدا و مسائل اهلى سخت ملول مى

  .»2« ] ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه ِإذا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ  َو ِإذا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه اْمشََأزَّْت قـُُلوُب الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاْآلِخَرِة َو ِإذا[
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هاى كساىن كه به آخرت اميان  دل] آيد و نامى از معبودانشان به ميان منى[شود  و هنگامى كه خدا به يگانگى ياد مى
  !!شوند مىآيد، ناگاه مسرور و شاد  كند و چون يادى از معبودان ديگر به ميان مى ندارند، نفرت پيدا مى

   مردم سخت دل - 6

  .فرمايد دل ياد كرده آجنا كه مى قرآن جميد از مردمى كه در متام عمر خود به غري خدا اشتغال دارند، به عنوان مردم سخت

______________________________  
  .179): 7(اعراف  -)1(

  .45): 39(زمر  -)2(

  73: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد ذِلَك َفِهَي َكاحلِْجاَرِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوةً ُمثَّ َقَسْت [

  .تر سخت شد، مانند سنگ يا سخت] انگيز معجزه شگفت[هاى مشا بعد از آن  سپس دل

  دار هاى قفل دل - 7

قلب ُمهر شده توصيف كرده هاى غلط به دنيا و مافيها، به دارنده  قرآن جميد اينان را از پى آن مهه خطاكارى و دلبستگى
  .است

ِْم َو َعلى  َخَتَم اللَُّه َعلى[   .»2« ] أَْبصارِِهْم ِغشاَوٌة َو َهلُْم َعذاٌب َعِظيمٌ   َمسِْعِهْم َو َعلى  قـُُلِو

فروغ  از تاريكى است كه[اى  هايشان پرده اده و بر چشم]  خبىت تريه[هايشان ُمهِر  ها و گوش بر دل]  به كيفر كفرشان[خدا 
  .و براى آنان عذاىب بزرگ است] بينند هدايت را منى

  .»3« ]قـُُلوٍب أَْقفاُهلا  أَ َفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعلى[

  يا بر دل هايشان قفل هاىي قرار دارد؟] تاحقايق را بفهمند[انديشند  آيا در قرآن منى

   هاى آلوده به شك دل - 8
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ها را بر كفر و نفاق و قلبشان را آلوده به شك دانسته  دارند، خداوند بنيان زندگى آنكساىن كه جز به دنيا دل خوش ن
  :فرمايد آجنا كه مى

______________________________  
  .74): 2(بقره  -)1(

  .7): 2(بقره  -)2(

  .24): 47(حمّمد  -)3(

  74: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ِْم ِإالَّ َأْن تـََقطََّع قـُُلوبـُُهْم َو اللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ ال َيزاُل بـُْنيانـُُهُم الَِّذي بـَنَـْوا [   .»1« ] رِيَبًة ِيف قـُُلِو

اده پاره شود و  پاره]  به سبب مرگ[هايشان  هايشان مايه شك و ترديد است تا دل اند در دل مهواره آن ساختماىن كه بنا 
  .خدا دانا و حكيم است

  .ر آن بسته و در مهه عمر غافل از ياد دوست زيستندبيچاره آنان كه دل به دنيا و زيو 

بيچاره آنان كه روز مرگ چون ديده باز كنند، جز عمر تباه و نامه پر گناه و از دست رفنت آنچه فراهم آورده بودند، چيزى 
  .نبينند

ره نيست و به قول  اى جز حسرت و ندامت ندارند و فرصىت براى جربان گذشته براى آنان دنياپرستان به وقت مرگ، 
  :سعدى

 اى دل به كام خويش جهان را تو ديده گري
 

 در وى هزار سال چو نوح آرميده گري

  بستان و باغ ساخته و ندران بسى
 

 ايوان و قصر سر به فلك بركشيده گري

  هر نعمىت كه هست به عامل تو خورده دان
 

 هر لّذتى كه هست سراسر چشيده گري

  جهان مگستو هم چو عنكبوتى و حال 
 

 چون عنكبوت گرد مگس بر تنيده گري
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______________________________  
  .110): 9(توبه  -)1(

  75: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  

  روز پسني چه سود جبز آه و حسرتت
 

 «1» صد بار پشت دست به دندان گزيده گري

  

تابع قلب، جز ضرر و زيان و حسرت و خسران و ندامت و آرى، در اشتغال به غري خدا قلب و دل و اعضا و جوارح 
شرمندگى چيزى كسب خنواهند كرد و به فرموده امام صادق عليه السالم حمصول اشتغال دل به غري حق، پسىت و خفض 

  .است َوَخْفُض اْلَقْلِب ىف اِإلْشِتغاِل ِبَغْريِ اللّهِ 

______________________________  
  .864: كليات سعدى  -)1(

  76: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ] َوَوْقُف اْلَقْلِب ىف اْلَغْفَلِة َعِن اللّهِ [

چنان كه در قسمت اّول روايت دانستيد، بلندى مرتبه قلب در ياد خداست، در اين قسمت الزم است بدانيد كه 
  .ايستادگى و بازماندگى و حركت نداشنت قلب در غفلت از خداست

   مناسبت وقف با غفلت

  :گويد عبدالرزّاق الهيجى در شرح خمتصر خود به روايت مىمّال 
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غفلت است كه وقف به معىن قطع است و غفلت از حضرت بارى نيز موجب قطع منافع دنيوى . »وقف«وجه مناسبت 
به آن معناىي كه در قسمت اّول [اّما دنيوى به واسطه آن كه اكثر منافع دنيوى منوط است به ذكر اهلى . و اخروى است

  .چنان كه در كتب ادعيه و احاديث مذكور است... مثل طول عمر و وسعت رزق و ]  وايت گذشتر 

   كالم عالمه جملسى رمحه اهللا درباره احواالت قلب

عّالمه جملسى رمحه اهللا در زمينه سالمت قلب و مرض آن و به تعبري ديگر حيات آن كه بسته به ياد خدا و مرگ آن 
  :ارد كه ترمجه خمتصر آن چنني استاى د غفلت از خداست مقاله

  77: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

اطالعند و امامان بزرگوار ما در اين مسئله مهم جز  شناخت قلب و حقيقت و صفاتش از مسائلى است كه اكثر مردم ىب
  .اند اى بيان نكرده به كنايه و اشاره برنامه

بلكه به نظر ائمه طاهرين عليهم السالم در مقام اطالع  رت اين است كه ما وقت خود را صرف شناخت ذات آن نكنيم
بر علل صالح و فساد قلب و درجات و دركات آن برآئيم و در مقام تكميل اين خملوق عجيب و كمال و رشد اين 

يه اين لطيفه رباىن برآمده و اين عضو پرقدر را از آثار شيطاىن پاك كرده و به اخالق ملكوتى و روحاىن بياراييم تا با تصف
عضو از رذايل و آراستنش به فضايل آماده حركت به سوى برترين مدارج كمال گردمي و اين آيينه را براى افاضه معارف اهليه 

  .از طرف حق، از گرد و غبار گناه و فساد پاك كنيم

اخت ذات و اين داستان احتياج به شناخت ذات و حقيقت قلب ندارد، اگر حركت به سوى مدارج كمال نيازى به شن
  .كردند اين عضو داشت امامان عليهم السالم و مواليان ما بيان مى

استعداد قلب براى شناخت حق سبب برترى انسان بر . شرافت و فضيلت انسان به قلب است: اند گروهى از حمّققني گفته
  .ساير خملوقات است

وسيله جنات آدمى در آخرت، قلب نوراىن افتخار و كمال و مجال انسان در دنيا بسته به صالح اين عضو و توشه و 
  .اوست

  .كسب معرفت الّله در شأن قلب است و ساير جوارح از رسيدن به اين فضيلت حمرومند
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ساير جوارح در راه خدمت به او هستند و براى . قلب، عامل بالّله وعامل لّله و ساعى إىل الّله و متقّرب به سوى اوست
  .فعاليّتند قلب به منزله ابزار كار و اسباب

قلب، زماىن كه غرق در ياد خدا گشت و از حكومت غري حق سامل ماند، عضوى مقبول است و به هنگام دورى از 
   حق، وغفلت از دوست، خملوقى
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  .حمجوب و عضوى مغضوب است

در گرو كار نيك يا بد قلب  ثواب و عقاب در عامل آخرت. مورد خطاب اوامر حق و مطلوب مسائل اهلى، قلب است
  .باشد مى

ها وسيله سعادت انسان گشته و هم اوست كه با ناقص گشنت و ناپاك  اوست كه با رسيدن به قرب حق و تزكيه از ناپاكى
  .شدن باعث شقاوت و حمرومّيت آدمى است

ها را در  آثار بدكارى در حقيقت مطيع حق قلب است و اوست كه انوار عبادت را به جوارح پخش كرده و هم اوست كه
  .دهد جوارح سريان مى

ها معلول تاريكى و روشىن قلب است و در حقيقت قلب براى اعضا و جوارح به منزله انبار جنس است   ها و خوىب بدى
  :كه اعضا و جوارح نسبت به اين انبار جنبه مصرف كردن جنس را دارند و بايد گفت

  !از كوزه مهان برون تراود كه در اوست

قلب، عضوى است كه اگر انسان آن را از نظر صالح و فساد بشناسد خود را شناخته و چون خود را شناخت خدا را 
وىل اگر اين عضو و حاالتش براى آدمى جمهول باشد، انسان از شناخت خود عاجز مانده و كسى كه خود را . شناخته

  .تواند عامل به غري باشد ود مىنشناسد خدايش را خنواهد شناخت و چگونه انسان جاهل به قلب خ

آه كه اكثر مردم شناخىت از قلب خويش ندارند و به مهني خاطر بني آنان و قلبشان حايل افكنده شده و به سبب اين پرده 
دانند چگونه اين عضو حساس به  اند و منى و حايل موّفق به مشاهده وضع قلب و مراقبت از او و شناخت صفاتش نشده
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كند و به سوى مقام قرب و  گردد يا چگونه راه به اعلى عليني پيدا مى  رفته و بازيچه دست شيطان مىسوى اسفل سافلني
  منايد؟ جايگاه مالئكه مقّرب صعود مى
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خزائن  هاىي كه از آيد و در مقام حفظ نسيم واقعيت شناسد، در مقام مراقبت و رعايت آن برمنى آرى، كسى كه قلبش را منى
صاحب چنني قلىب از آن دسته مردمى است كه خداوند درباره آنان . كند وزد كوتاهى مى ملكوت به سوى قلب مى

  :فرموده

  .»1« ] َو ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه فَأَْنساُهْم أَنـُْفَسُهْم أُولِئَك ُهُم اْلفاِسُقونَ [

 اند كردند، پس خدا هم آنان را دچار خودفراموشى كرد؛ اينان مهان فاسقانو مانند كساىن مباشيد كه خدا را فراموش  
»2«.  

رسد كه غفلت از حق و فراموشى حضرت ذواجلالل  با اين بيان پر استفاده عالمه جملسى رمحه اهللا، انسان به اين نتيجه مى
  .ها است باالترين عّلت آلوده شدن قلب به رذايل و ناپاكى

شود و به چنگال شيطان گرفتار شده و دچار  به گناه شد به تدريج به حيات اهلى آن خامته داده مىو قىت كه قلب آلوده 
بار وقف گرفتار خواهد  گردد و چون قلب مبريد از رمحت و عنايت حق منقطع گشته و به حالت نكبت مرگ معنوى مى

  .ىف اْلَغْفَلِة َعِن الّلهِ  َوَوْقُف اْلَقْلبِ : فرمايد اين است كه حضرت صادق عليه السالم مى. آمد

  :و به قول مست جام وحدت، وحدت كرمانشاهى

 هركه آيني حقيقت نشناسد زجماز
 

 خواجه در حلقه رندان نشود حمرم راز

  يا به بيهوده مرب نام حمّبت به زبان
 

 يا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز

  آن قدر حلقه زمن بر در ميخانه عشق
 

 ميخانه به رومي در بازكه كند صاحب 

  هركه شد معتكف اندر حرم كعبه دل
 

 حاش لّله كه شود معتكف كوى جماز
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  مگذاريد قدم بيهوده در وادى عشق
 

 كاندرين مرحله بسيار نشيب است و فراز

  

   صالح و فساد قلب در آثار اسالمى

ْنساِن : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ا ساِئُر اجلََْسِد، فَإذا َسُقَمْت َسُقَم َهلا ىف اْإلِ ُمْضَغٌة ِإذا ِهَى َسِلَمْت َوَصحَّْت َسِلَم ِ
  .»1«  ساِئُر اجلََْسِد َوَفَسَد َوِهَى اْلَقْلبُ 

گوشىت است، زماىن كه سامل و صحيح باشد به خاطر آن بقيه  در انسان پاره: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .امل است و اگر بيمار باشد به خاطر بيماريش بقيه جسد بيمار است و آن قلب استجسد س

  .»2« ِإذا طاَب قـَْلُب اْلَمْرِء طاَب َجَسُدُه، َوِإذا َخُبَث اْلَقْلُب َخُبَث اجلََْسدُ : َعِن النَّىبِّ صلى اهللا عليه و آله

باشد، جسدش پاك و هرگاه قلب پليد باشد، جسدش پليد زماىن كه قلب مرد پاك : نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .است

  .هايش بستگى به نيكى و بدى قلب دارد هاى اعضا و جوارح و بدى در اين روايت به اين معنا اشاره شده كه نيكى

  .»3«  بِ َعَمى اْلَقلْ   َشرُّ اْلَعمى: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعِن الصَّاِدِق عليه السالم قالَ 

  .بدترين كورى، كورى قلب است: پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله، فرمود: امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
، الفصل الثالث ىف ذكر القلب؛ حبار 255: ؛ مشكاة األنوار109، حديث ...، صالح العبد31/ 1: اخلصال -)1(

  .4، حديث 44، باب 50/ 67: األنوار

  .6، حديث 44، باب 50/ 67: ؛ حبار األنوار110، حديث 31/ 1: اخلصال -)2(

لس الرابع والسبعون، حديث 487: األماىل، شيخ صدوق -)3(   .7، حديث 44، باب 51/ 67: ؛ حبار األنوار1، ا

  81: ، ص2 عرفان اسالمى، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ِإنَّ ِمَن اْلَبالِء اْلفاَقَة َوَأَشدُّ ِمْن ذِلَك َمَرُض الَبَدِن، َوَأَشدُّ ِمْن ذِلَك َمَرُض ! يا بـَُىنَّ : ابـَْنهُ ِبِه أَمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم   فيما َأْوصى
ُة اْلَبَدِن، َوأَْفَضُل ِمْن ذِلَك تـَْقَوى اْلُقُلوبِ . اْلَقْلبِ    .»1«  َوِإنَّ ِمَن النـَِّعِم ِسَعَة اْلماِل، َوأَْفَضُل ِمْن ذِلَك ِصحَّ

پسرم، از مجله بالها تنگدسىت است، وشديدتر از آن : ها و سفارشات امرياملؤمنني عليه السالم به فرزندش آمده در وصيت
رت از آن تقواى  مرض بدن و از آن شديدتر مرض قلب است و از مجله نعمت رت از آن سالمت بدن و  ها مال فراوان و 

  .قلب است

ٍء ِمَن اخلَْْريِ َوُهَو قـَْلُب اْلكاِفِر، َوقـَْلٌب فيه ُنْكَتةٌ  قـَْلٌب َمْنُكوٌس ال يـَْعثـُُر َعلى َشىْ : الُقُلوُب َثالثَةٌ : الَ َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم ق
يـَْوِم الِقياَمِة   َهُر َفال يُْطَفأُ نُورُُه ِإىلَغَلَب َعَلْيِه، َوقـَْلٌب َمْفُتوٌح فيِه ِمصباٌح يـَزْ   َسْوداء فَاْخلَيـُْر َوالشَّرُّ ِفيِه يـَْعَتِلجاِن َفما كاَن ِمْنهُ أَْقوى

  .»2«  َوُهَو قـَْلُب اْلُمْؤِمنُ 

قلب از حقيقت برگشته كه آگاهى به خري ندارد و آن قلب كافر است و : قلب سه نوع است: امام باقر عليه السالم فرمود
كند و صاحبش  تر باشد بر ديگرى غلبه مى قوىقلىب كه در آن نقطه سياهى است و خري و شر در آن در جنگند، هريك 

گردد و آن  اى است كه تا قيامت نورش خاموش منى گردد و قلىب كه باز است، در آن چراغ فروزنده موصوف به مهان مى
  .قلب مؤمن است

، َوَقْسَوُة الْ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ِمْن َعالماِت الشَّقاءِ    َقْلِب، َوِشدَّةُ ُمجُوُد اْلَعْنيِ

______________________________  
لس اخلامس، حديث 146: األماىل، شيخ طوسى -)1(   .8، حديث 44، باب 51/ 67: ؛ حبار األنوار240، ا

  .9، حديث 44، باب 51/ 67: ؛ حبار األنوار3، باب ىف ظلمة قلب املنافق، حديث 423/ 2: الكاىف -)2(
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ْنبِ  ْصراِر َعَلى الذَّ   .»1«  احلِْْرِص ىف َطَلَب الرِّْزِق، َواْإلِ

خشكى چشم و سنگدىل و حرص شديد در طلب رزق و : از عالئم شقاوت: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .اصرار بر گناه است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

ْعُتُه يـَُقوُل ِلَرُجلٍ : عليه السالم قالَ  َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َسناٍن َعْن بـَْعِض َأْصحاِبِه، َعْن َأىب َعْبِدالّلهِ  ِإنَّ َمْنزَِلَة اْلَقْلِب ! ِإْعَلْم يا ُفالنُ : مسَِ
ُمَؤدِّيٌَة َعْنُه،  َأنَّ َمجيَع َجوارِِح اجلََْسِد ُشَرَطةٌ ِلْلَقْلِب َوَتراِمجٌَة َلهُ   َأال َترى. ِمَن اجلََْسِد ِمبَْنزَِلِة اِإلماِم ِمَن الّناِس الواِجِب الطَّاَعِة َعَلْيِهمْ 

َنيِه َوِإذا َهمَّ ِباِإلْسِتماِع َحرََّك اُألُذناُن َواْلَعْيناُن َواَألْنُف َواْلَفُم َوالَيداُن َوالرِّْجالُن َواْلَفرُْج، َفِإنَّ اْلَقْلَب ِإذا َهمَّ ِبالنََّظَر  فـََتَح الرَُّجُل َعيـْ
َكلََّم ا َهمَّ اْلَقْلُب بِالشَّمِّ اْستَـْنَشَق بِأَْنِفِه َفَأدَّى تِْلَك الرَّاِئَحَة ِإَىل اْلَقْلِب، َوِإذا َهمَّ ِبالنُّْطِق تَ أُُذنـَْيِه َوفـََتَح َمساِمَعُه َفَسِمَع، َوِإذ

ُمَؤدِّيٌَة َعِن اْلَقْلِب بِالتَّْحريِك، وََكذِلَك ِبالّلساِن، َوِإذا َهمَّ ِباحلَْرََكِة َسَعِت الرِّْجالِن، َوِإذا َهمَّ ِبالشَّْهَوِة َحتَرََّك الذََّكُر، َفهِذِه ُكلُّها 
  .»2«  يـَْنَبغى ِلْإلِماِم َأْن يُطاَع ِلْألَْمِر ِمْنهُ 

جايگاه قلب از : كند كه حضرت به مردى فرمود حمّمد بن سنان از بعض اصحاب از امام صادق عليه السالم نقل مى
بيىن كه متام جوارح جسد عامالن و كارمندان قلب و  است، منىجسد مهانند جايگاه امام واجب االطاعة در بني مردم 

  مرتجم و ادا كننده عمل از طرف اويند؟

  .دو گوش و دو چشم و بيىن و دهان و دو دست و دو پا و عضو شهوت مهه كارگزاران قلبند

______________________________  
  .11، حديث 44ب ، با52/ 67: ؛ حبار األنوار69، حديث 242/ 1: اخلصال -)1(

  .2، حديث 46، باب 249/ 58: ؛ حبار األنوار8، باب علة الطبائع والشهوات، حديث 109/ 1: علل الشرايع -)2(
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كند و هرگاه اراده شنيدن كند دو گوش براى  هنگامى كه قلب اراده ديدن كند، انسان دو چشمش را براى ديدن باز مى
رساند و زماىن كه خبواهد  بويد و بيىن است كه آن بو را به قلب مى شود و وقىت خبواهد ببويد با بيىن مى شنيدن باز مى

منايد و وقىت نّيت شهوت كند عضو شهوت را وادار به  گويد و وقىت خبواهد حركت كند با پا حركت مى بگويد با زبان مى
ك قلب، به فعالّيت آمده و هرچه او خبواهد برايش اجنام كند، اين اعضاء و جوارح هستند كه به حتري راىن مى شهوت

  .گونه اطاعت شود دهند، سزاوار است كه امام به خاطر جايگاهى كه از امر دارد بدين مى

  .»1« ِمَن احلََْجرِ   قـَْلُب اْلكاِفِر أَْقسى: َعِن الصَّاِدِق عليه السالم، َعْن حكيٍم أَنَُّه قالَ 

  .تر از سنگ است قلب كافر سخت: كند كه گفت حكيمى نقل مىامام صادق عليه السالم از 
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ال تـَْفرَْح !  يا ُموسى! عليه السالم  َأْوَحى الّلُه َعزََّوَجلَّ ِإىل ُموسى: َعْن َعِلىِّ بِن َجْعَفٍر، َعْن َأخيِه، َعْن أَبيِه عليهم السالم قالَ 
نُوَب، َوَأنَّ تـَْرَك ِذْكرى يـُْقِسى اْلُقُلوبَ  ُكلِّ حاٍل،   ِبَكثْـَرِة اْلماِل، َوال َتدَْع ذِْكرى َعلى   .»2«  فَِإنَّ َكثـَْرَة اْلماِل تـُْنسى الذُّ

  :كند على بن جعفر از برادرش از پدر گراميش حضرت صادق عليهم السالم نقل مى

گناهان را از به زيادى مال خوشحال مشو، ياد مرا در هيچ حاىل از دست مده، كثرت مال  : خداوند به موسى وحى كرد
  .منايد ها را سخت و قسى مى برد و ترك ياد من دل ياد مى

______________________________  
لس الثالث واالربعون، حديث 244: األماىل، شيخ صدوق -)1( ، حديث 44، باب 53/ 67: ؛ حبار األنوار1، ا

15.  

  .23، حديث 44، باب 55/ 67: حبار األنوار؛ 7، حديث ...، باب ما جيب من ذكر اللّه497/ 2: الكاىف -)2(

  84: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ِلُكلِّ َمِلٍك َخزاَنٌة فَأَْيَن َخزَانـَُتَك؟! ِإهلى: داُوُد رَبَُّه َفقالَ   ناجى: قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله

َأْرُضَها اْلَمْعرَِفُة، : َن اْلُكْرِسىِّ، َوَأْطَيُب ِمَن اْجلَنَِّة َوَأْزَيُن ِمَن اْلَمَلُكوتِ ىل َخزاَنٌة أَْعَظُم ِمَن اْلَعْرِش، َوَأْوَسُع مِ : قاَل َجلَّ َجاللُه
ا اْلَعْقُل، َوَمَطرُ  ُ لطَّاَعُة، َوَمثَُرَها ها الرَّْمحَُة، َوأَْمثاُرَها اَوَمساُءَها اإلمياُن، َوَمشُْسَها الشَّْوُق، َوَقَمُرَها اْلَمَحبَُّة، َوُجنُوُمها اخلَْواِطُر، َوَسحا

  .»1«  الِعْلُم َواحلِْْلُم َوالصَّبـُْر َوالرِّضا، َأال َوِهَى اْلَقْلبُ : احلِْْكَمُة، َوَهلا َأْربـََعُة أَْبوابٍ 

  :داوود با خداوند مناجات كرد و عرضه داشت: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  تو كجاست؟ اى است، خزينه براى هر پادشاهى خزينه! خداوندا

شت خوشبوتر، از ملكوت زيباتر، زمينش  تر، از كرسى وسيع اى است از عرش بزرگ براى من خزينه: خطاب رسيد تر، از 
هاى روشن، ابرش عقل، بارانش رمحت،  معرفت، آمسانش اميان، خورشيدش شوق، ماهش حمّبت، ستارگانش خاطره

علم و حلم و صرب و رضا، بدان كه آن خزينه، قلب : است اش حكمت و داراى چهار در هايش اطاعت، نتيجه ميوه
  .است

  :فيض، آن عارف عاىل مقام گويد
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 خرب است از تو غم خانه دىل باشد كان ىب
 

 چون جاى تو باشد دل غم خانه چرا باشد

 بيگانه كسى باشد كو با تو نباشد يار
 

 آن كس كه تواش يارى بيگانه چرا باشد

  

______________________________  
  .37، حديث 44، باب 59/ 67: ؛ حبار األنوار6، الفصل العاشر، حديث 249/ 1: عواىل الآلىل -)1(

  85: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  

  ديوانه كسى بوده است كو عشق نفهميده است
 

 آن كس كه بود عاشق ديوانه چرا باشد

 فرزانه كسى باشد كو معرفىت دارد
 

 و نبود عارف فرزانه چرا باشدآنك

 نورت چو به دل تابد راهى به تو دل يابد
 

 مشع رخ حوران را پروانه چرا باشد

  رو سوره يوسف خوان تا بشنوى از قرآن
 

 حق است حديث عشق افسانه چرا باشد

  است زحق خّرم هرگز خنورد او غم» فيض»
 

 چون يافت عمارت دل ويرانه چرا باشد

  

   از خطرات حفظ قلب

انسان بايد بنا به فرموده قرآن دنيا را خانه جتارت دانسته و خود را تاجر به حساب آورده و مشرتى خويش را فقط خدا 
  .بداند و جنس مورد معامله را جز قلب سامل نداند

خداوند بزرگ خريدار اى اسالمى آمده كه هيچ چيز به ارزش قلب سامل نيست و در آخرت، تنها چيزى كه  در آثار گران
  .آن است، قلب سليم است
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  .»1« ] ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ * يـَْوَم ال يـَنْـَفُع ماٌل َو ال بـَُنونَ [

  .به پيشگاه خدا بياورد]  از رذايل وخبايث[مگر كسى كه دىل سامل * دهد، روزى كه هيچ مال و اوالدى سود منى

______________________________  
  .89 -88): 26(شعراء  -)1(

  86: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

توان استفاده كرد، از مجله اين كه قلب مركز نّيت است و اين نّيت قلىب است كه  از اين آيه شريفه نكات بسيار مهّمى مى
دانيد كه قرآن و  كند و براى متام اعمال عبادى انسان به منزله روح براى جسم است و مى به عبادات اّتصال پيدا مى

داند، اگر انسان عبادت را فقط به خاطر خدا اجنام دهد، زمينه قبوىل  روايات مالك قبوىل و رّد اعمال را نّيت قلب مى
عبادت صددرصد است و اگر براى جلب خشنودى ديگران به اجراى مراسم عبادى روى آورد، قبوىل عبادت از حماالت 

  .است

رسيم كه قبوىل متام عبادات در گرو نّيت صحيح  ت، خريدار قلب سليم هستم به اين نتيجه مىدر قيام: گويد از اين كه مى
اگر قلب از نظر نّيت داراى سالمت باشد، قابل خريد خداست و چون قلب خريده شود، در حقيقت مهه . قلب است

زمحات عمرانه انسان به هدر اعمال خريده شده و اگر قلب از رمحت حق ممنوع گردد، در حقيقت مهه اعمال عبادى و 
  .رفته و انسان جايگاهى جز جهنم و نصيىب جز عذاب دردناك اهلى خنواهد داشت

حديث بسيار مهمى از امام صادق عليه » مصباح الشريعة«در مسئله نّيت و خلوص و ريا در باب چهارم كتاب پر ارزش 
  .مفصل آن بيان خواهد شدالسالم نقل شده، چنانچه خداوند مهربان توفيق عنايت كند شرح 

رتين عبادات و پُرثواب   .هاست ترين برنامه كوشش براى حفظ سالمت قلب، يا اقدام براى معاجله امراض دل، از 

انسان خداخواه، موّظف است علل خوشبخىت و بدخبىت قلب را بشناسد و تا سرحد امكان به دور كردن علل بدخبىت و 
  .شبخىت دل بكوشدفساد قلب و جلب عوامل سعادت و خو 

  .به طور يقني سعادت مهه جانبه انسان، در پرتو صالح قلب و بدخبىت و بيچارگى او در گرو مرض يا امراض قلىب است

  87: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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   در كالم غزاىل

عارفان و كلمات درباره مسئله قلب مطالىب دارد كه به انضمام قسمىت از اشعار » منهاج العابدين«غزاىل در كتاب پر ارزش 
  :فرمايد بزرگان نقل آن خاىل از فايده نيست، مى

از مهه ] خطر و اثر[كه دل نگاهدارى و در آن نظر نيكو كىن و بذل و جهود جباى آرى كه دل را ! بر تو باد اى برادر
  :تر و اصالح آن دشوارتر و اندر آن پنج اصل ياد كنيم تر است و كار دل باريك اعضا عظيم

   ند به قلبعلم خداو 

  :قوله تعاىل: اّول

  .»1« ]يـَْعَلُم خائَِنَة اْألَْعُنيِ َو ما ُختِْفي الصُُّدورُ [

  .داند دارند، مى ها پنهان مى نگرد و آنچه را سينه مى]  به ناحمرمان[هاىي را كه به خيانت  چشم] او[

  : و قوله تعاىل

  .»2« ] يـَْعَلُم ما ِيف قـُُلوِبُكمْ [

  .داند هاى مشاست مى باشد در دل  منىخدا آنچه گفتار غزاىل

______________________________  
  .19): 40(غافر  -)1(

  .51): 33(األحزاب  -)2(

  88: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  : وقوله تعاىل

  .»1« ]ِإنَُّه َعِليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ [
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  .هاست، داناست او به آنچه در سينه

ديد چند كّرت و چند جايگاه ياد كرده  است و به اطالع خداوند خبري كفايت است مرد را كه حذر در پيش گريد و اين 
  .بس است خواص بندگان او را؛ زيرا كه معامله با عّالم الغيوب با خطر باشد

   قلب نظرگاه حضرت حق

  :اصل دّوم

  ] وآله[قـَْوُلُه صّلى الّله عليه 

ا يـَْنُظُر ِإىل  ُصَورُِكْم، َوال ِإىل  ِإنَّ الّلَه ال يـَْنُظُر ِإىل: وسّلم   .»2«  قـُُلوِبُكمْ   َأْعماِلُكْم، ِإمنَّ

  .كند هاى مشا نظر مى نگرد، فقط به دل ها و اعمال مشا منى خداوند به چهره

شويد و پاكيزه  از كسى كه روى خويش كه نظرگاه خلق است مهه روزه مى! اى عجبا. پس دل، موضع نظر رّب العزّه است
دهد تا خلق بر دنس و چرك و عيب آن مطّلع نشوند و دل كه نظرگاه حق است فرو گذارد و قبائح و  ارد و آرايش مىد مى

فضايح و عيوب و آفات آن را مهمل بگذارد كه اگر خلق بدانند كه فضيحت و رسواىي در دل دارد، به يك بار از او 
  .هجرت كنند و بيزار شوند

______________________________  
  .43): 8(انفال  -)1(

؛ اين حديث با كمى اختالف در مصادر شيعه نيز آمده 11/ 8: ، صحيح مسلم285/ 2: مسند امحد بن حنبل -)2(
 21، حديث 54، باب 248/ 67: ، الفصل السادس واخلمسون ىف االخالص؛ حبار األنوار100: جامع األخبار: است

  ...و

  89: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

   فرمانرواى بدنقلب 
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آن كه دل َمِلكى است مطاع و مهرتى است با تبع و اعضا مجله تبع اويند و چون َمِلك را كار مستقيم باشد، :  اصل سّوم
  .رعّيت و تبع را هم كار مستقيم باشد

  :بيان آن است كه رسول خداى تعاىل فرمود

  .»1«  َوِإْن َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسُد، َأال َوِهَى اْلقْلبُ  ِإنَّ ىف اجلََْسِد ُمْضَغًة، ِإْن َصُلَحْت َصُلَح اجلََْسدْ 

در جسد پاره گوشىت است كه اگر آن پاره گوشت اصالح شود جسد هم اصالح گردد و اگر در فساد باشد جسد هم 
  .فاسد است، بدانيد كه آن پاره گوشت قلب است

  .داشنتو چون صالح كّلى در آن است، واجب باشد عنايت بدان مصروف 

  قلب خزانه جواهر

تر آن معرفت حق  آن كه دل خزانه هر جوهرى نفيس و معىن خطري و عزيز است؛ اّول عقل است و بزرگ:  اصل چهارم
پس . تعاىل است كه سبب سعادت دو جهاىن است؛ پس بصريت كه بدان سبب به نزد خداى تعاىل تقّدم ووجاهت است

ترين خصال بنده است و  ها كه شريف ها و حكمت پس انواع علم. متعّلق استنّيت خالص در طاعات كه ثواب ابد بدان 
   ديگر اخالق شريفه كه مردم بدان

______________________________  
با كمى اختالف؛ اين روايت در مصادر شيعه نيز  152و  57و  13: ؛ مشرب االرواح70: طبقات الصوفية -)1(

  .، حقيقة النفس42، باب 23/ 58: سم األول آدابه ىف نفسه؛ حبار األنوار، الق224: منية املريد: موجود است

  90: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .تفاضل و تفاخر جويند

پس حق باشد كه چنني خزانه را نگهدارند از آفات و دزدان و قطاع الطريق، تا آن جوهر عزيز و شريف خزانه را آفىت 
  .نرسد و دمشن بر او ظفر نيابد

   درباره قلبپنج نكته 
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  .چون تأّمل حال او كردمي، پنج چيز يافتيم كه ديگر اعضا را نيست :اصل پنجم

  :اّول

آن كه دمشن قصد او دارد و روى به او كرده است و مالزم اوست و اوست كه منزل اهلام و وسوسه است، پيوسته فرشته و 
  .كنند ديو دعوت او مى

  :دّوم

هر دو در اويند و هر دو لشكر را، يعىن لشكر هوا و لشكر عقل را معرتك و تر است كه هوا و عقل  شغل دل را بيش
  .جنگاه اوست، پس حق باشد ثغر را نگاه داشنت و از او غافل نابودن

  :سّوم

بارد و تو را قدرت آن نه كه دفع آن كىن و  چون تري و باران در او مى تر است و خواطر كه پيوسته هم عوارض او را بيش
ى و از آفت چشم برهى و هم چون زبان نيست كه در كام كشى و فارغ هم چون چشم  نيست كه پلك چشم برهم 

شوى؛ بلكه دل در معرض خاطرهاست كه تو بر منع كردن از آن خاطرها قادر نيسىت و دل را از آن نگه نتواىن داشت و 
  .ىت عظيمنفس زود در پى آن خاطرها افتد و منع كردن او از اين، كارى سخت است و حمن

  :چهارم

  عالج او دشوار است، چه او بر تو پوشيده است، آنگه بداىن كه آفت بدو

  91: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .رسيده باشد، وحمتاج شوى كه حبث بسيار كىن به نظر دقيق وجهدى دور و دراز

  :و پنجم

  :اند چنانچه گفته. تر است آن كه آفت بدو زود زود رسد كه او به انقالب نزديك

پس اگر دل بلغزيد و العياذ بالّله خلل و لغزيدن و افتادن او . دل هم چو ديگ جوشان است و زودتر از آن در جوش آيد
  .هاى آن ختم و فكرت به خداى تعاىل تر آن باشد كه ميل كند به غري خداى تعاىل و منت سخت باشد، كم
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  :فرمايد شنوى كه خداى تعاىل مى منى

  .»1« !!]َو اْسَتْكبَـرَ   َأىب[

  .آن كرب از دل خاست و به دل بود و او را بر كفر ظاهر داشت

  :فرمايد و جاى ديگر مى

  .»2« ] َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواهُ [

  :فرمايد آن ميل و اتباع هوا به دل بود كه به آن گناه شوم داشت و هم چنني مى

  .»3« ] َكما َملْ يـُْؤِمُنوا ِبِه َأوََّل َمرٍَّة َو َنَذُرُهْم ِيف ُطْغياِِْم يـَْعَمُهونَ َو نـَُقلُِّب أَْفِئَدتـَُهْم َو أَْبصاَرُهْم  [

به اين [وارونه و دگرگون كردمي، ]  كه وسيله فهم و بصريت است، به سزاى جلاجت و عنادشان[ها و ديدگانشان را  و دل
كه خنستني بار به آيات قرآن اميان نياوردند، آنان را در   گونه مهان] آورند سبب با آمدن معجزه دخلواهشان هم اميان منى

  .كنيم تا پيوسته سرگردان باشند طغيانشان رها مى

______________________________  
  .34): 2(بقره  -)1(

  .176): 7(اعراف  -)2(

  .110): 6(انعام  -)3(

  92: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

خداوند . اند و بر وى بگريسته و مهه عنايت با آن آورده بر دل خود ترسيدهو از اين سبب، خواص بندگان خداى تعاىل، 
  :كند سبحانه و تعاىل صفت ايشان مى

  .»1« ]َخيافُوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َو اْألَْبصارُ [

  .ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده پيوسته از روزى كه دل] و[
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را و مشا را توفيق دهد كه اعتبار گريمي و از مواضع خطر پرهيز كنيم و توفيق اصالح دل يابيم، إنّه أرحم خداى تعاىل ما 
  .الرامحني

: گوييم. اين كار دل عظيم مهم است، خرب ده ما را از آنچه او را به صالح آورد و آفت و فساد از او بازدارد: اگر گويند
اند و حمتاج اليه با هفتاد خصلت  كتاب آوردن؛ اما علماى آخر در آن تصنيف كردهتفصيل اين معاىن درازناىي دارد در اين  

اند و ضد آن مذموم بنموده و آن كس كه او را غم دين بگرفته و از خواب غفلت بيدار شده و نظر با كار  حمموده آورده
  .خود اندازد، تفصيل اين معاىن بر او دشوار نباشد، چون خداى تعاىل توفيق دهد

كه آن كتاىب پُرفايده » اسرار معامالت دين«امي و در كتاب  آورده» احياء العلوم«از كتب » عجائب القلب«در كتاب و 
امي و اين كتاب چنان است كه مبتدى و قوى و ضعيف بدان منتفع  است و اّال فحول علما از آن منتفع نباشند، آورده

  .باشند

  .است در عالج دل و از آن گريز نيستپس ما نظر كردمي در اصوىل كه ذكر آن البد 

______________________________  
  .37): 24(نور  -)1(

  93: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

   آفات قلب

هاى عابدان و بالى نفوس ايشان و چهار چيز ديگر در مقابل آن   چهار چيز يافتيم كه آن آفت جمتهدان است و فتنه دل
  .ها و قوام كار ايشان است دلكه نظام متعّبدان است و صالح 

  :آفات چهارگانه

  .طول امل، حسد، استعجال، كرب

  :و مناقب چهارگانه

  .كوتاهى امل، تأّىن در كار و نصيب خلق و تواضع و خشوع
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اين است اصوىل كه در صالح قلوب و فساد آن مؤثّر است، بايد كه حتصيل اين مناقب كند و از اين آفات بپرهيزد، تا بر 
  .ظفر يابدمقصود 

   آرزوهاى طوالىن: آفت اّول

درمان است كه خلق را در انواع  انگيزاند و درد ىب اى مى دارد و مهه شّر و فتنه اّما طول امل آن است كه از مهه خريى بازمى
  .اندازد بالها مى

  :و بدان كه چون امل دراز در پيش گرفىت، چهار چيز از آن پديد آيد

پس از اين بكنم، فردا، ساعىت ديگر، روزگار در پيش است، فوت : با خود گوىي. عبادتترك طاعت و كاهلى در  :يكى
  :خنواهد شد و راست گفت داود طاىي

  .َمْن خاَف اْلَوعيَد قـَُرَب َعَلْيِه الَبعيُد، َوَمْن طاَل اَمُلُه ساَء َعَمُلهُ 

  .و گردد بد عمل شودهركس از عذاب حق برتسد، به مقام قرب نزديك شده و هركس دچار درازى آرز 

  :»1«  اى چنني سروده اوحدى مراغه

______________________________  
  .شعر از مؤلف به منت غزاىل اضافه شده است -)1(

  

  94: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  

  دل نگهدار كه بر شاهد دنيا ننهى
 

 كاين نه يارى است كه او را غم يارى باشد

  را نيش زىنتو كه امروز چو كژدم مهه 
 

 مونس قرب تو شك نيست كه مارى باشد
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  دارى كشت ناكرده چرا دانه طمع مى
 

ارى باشد  آب ناداده زمني را چه 

 طلىب رجنى بر اگر آن گنج گران مى
 

 زمحت خارى باشد گل مپندار كه ىب

  

. توبه خواهم كرد و روزگار در پيش است و ايام دراز است و من جوامن و سال اندك دارم: ترك توبه و تسويف گوىي :دّوم
  .اين و مانند اين تو را در دنيا رغبت پديد آرد و بر آن حريص گرداند

د :سّوم د كه عمر دراز چه خورم و چه پوشم؟ و تابستان آمد و مرا چيزى نيست و شاي: گوىي. و غم روزى در پيش 
  .بكشد و حمتاج شوم

حاصل روى منايد،  فايده ىب اين و امثال اين تو را در طلب دنيا اندازد، دل تو مشغول شود و وقت ضايع گردد و غم ىب
  :چنانچه از ابوذر رضى اهللا عنه روايت است كه گفته است

غم آن روزى كه به آن خنواهم رسيد مرا . »1«  قاَل ِإنَّ أََملى جاَوَز َأَجلى! باَذرِقيَل وََكْيَف ذِلَك يا أَ . قـَتَـَلىن َهمُّ يـَْوٍم َملْ أَْدرِْكهُ 
   امل من: چگونه يا اباذر؟ گفت: گفتند. بكشت

______________________________  
شيعه  در مصادر» قتلىن هّم يوم ال أُدرُِكهُ «با خمتصرى تفاوت، قسمت اّول اين روايت به اين صورت  186: اللمع -)1(

، 33، باب 447/ 75: ؛ حبار األنوار2456، باب الزاد ىف السفر، حديث 282/ 2: من ال حيضره الفقيه: موجود است
  .9حديث 

  95: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .و اميد غم دراز در پيش اجل من افتد

اىي به قول عامل كم   :»1«  نظري، مرحوم شيخ 

  اى مركز دايره امكان
 

  و مكان وى زبده عامل كون
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  تو شاه جواهر ناسوتى
 

  خورشيد مظاهر الهوتى

ر تو چشم به راه   صد ملك ز 
 

  اى يوسف مصر برآى از چاه

  تا واىل مصر وجود شوى
 

  سلطان سرير شهود شوى

  گفىت» بلى«در روز الست 
 

  خفىت» ال«و امروز به بسرت 

  

***  

  شد عمر تو شصت و مهان پسىت
 

  لعب مسىتاز باده هلو 

  گفتم كه مگر چو به سى برسى
 

  ياىب خود را داىن چه كسى

  وز سى به چهل چو شدى واصل
 

  جز جهل نشد ز چهل حاصل

  اكنون كه به شصت رسيدت سال
 

  خاىل نشدى يك دم ز وبال

  اين علم ز چون و چرا خاىل است
 

 «2»  سرچشمه آن علّى عاىل است

  

سخت دىل خيزد از امل و فراموشى آخرت كه چون اميد عمر دراز در پيش گرفىت، مرگ را و گور را بياد نياورى،  :چهارم
  :و سّلم فرمود]  وآله[چنان كه صّلى الّله عليه 

  َيُصدُّ َعِن احلَْقِ   ْنسى اآلِخَرَة َواتِّباَع اْهلَوىَأال َوِإنَّ طُوَل اَألَمِل يُـ   طُوُل اَألَمِل َواتِّباُع اْهلُوى: ِإنَّ َأْخَوَف ما َأخاُف َعَلْيُكْم إثْنانَ 
»3«.  
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______________________________  
  .شعر از مؤلف به منت غزاىل اضافه شده است -)1(

ائى -)2(   .شيخ 

و  اين روايت از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله. با كمى اختالف 294/ 3: ، احياء العلوم21/ 1: جامع الصغري -)3(
  .امرياملؤمنني عليه السالم در مصادر شيعه به عبارات خمتلف موجود است

ج البالغه خطبه  َوُطوُل   اتِّباُع اْهلُوى: ِإنَّ َأْخَوَف ما َأخاُف َعَلْيُكْم إْثنانَ «: فرمايد چنني مى 42امرياملؤمنني عليه السالم در 
  .»قِّ؛ َوأّما طُوُل اَألَمِل فيـُْنسى اآلِخَرةَ فَيُصدُّ َعِن احلَْ   اَألَمِل فَأّما اتِّباُع اْهلَوى

  96: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

برد و پريوى  آرزوى دراز، پريوى از هواى نفس، بدانيد كه آرزوى دراز آخرت را از ياد مشا مى: بر دو چيز براى مشا ترسناكم
  .دارد از هوا مشا را از حق باز مى

معيشت باشد، دل سخت؛ شود، چه رّقت دل و صفاى آن، مهه از ياد كردن  چون فكر تو مهه در حديث دنيا و اسباب
  .مرگ باشد و ثواب و عقاب و اهوال آخرت

  :خداوند فرمايد. چون از اين هيچ نباشد، دل را رّقت و صفا از كجا آيد

  .»1«  َفطاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهمْ 

بر آنان طوالىن گشت، در نتيجه دل ] و مشغول بودن به آرزوهاى دور و دراز سرگرمى در امور دنيا[آن گاه روزگار 
  .هايشان سخت و غري قابل انعطاف شد

چون امل دراز شد، طاعت اندك شود و توبه باز پس افتد و معصيت بسيار شود و دل سخت گردد و اگر خداى تعاىل 
  .توفيق ندهد عاقبت در سر آن شود و العياذ بالّله

  .تر؟ و اين به سبب طول امل است حال است از اين بدتر؟ و كدام آفت از اين عظيمپس كدام 
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اّما اگر امل كوتاه كىن و مرگ به خود نزديك گرداىن و حال اقران و برادران خود يادآرى كه چگونه ناگاه مردند، در وقىت  
  :اشد و سخن عمر بن عبدالّله ياد آرىگونه مرگ در خيال ايشان نبود و باشد كه حال تو هم چون حال ايشان ب كه هيچ

______________________________  
  .16): 57(حديد  -)1(

  97: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ُغُرورَهُ بـَْغَضِت اَألَمَل وَ َكْم ِمْن ُمْستَـْقَبٍل يـَْوماً َملْ ُيَكلِّْمُه، َوُمْنَتِظٍر َغداً َملْ يُْدرِْكُه، َلْو رَأَيـُْتُم اْألََجَل َوَمِسريَُه َال 

يابند، هرگاه مرگ  اى كه آن را درمنى گويند و چه بسا فرداى انتظار كشيده اى كه با آن سخن منى يعىن چه بسيار روز آينده
  .داشتند ديديد، آرزو و غرور را دمشن مى و مسري آن را مى

  چه فرمود؟ 7نشنيدى أمرياملؤمنني 

إْغِتناُمُه َويـَْوٌم ال َتْدرى أْنَت ِمْن أهِلِه َوَلَعلََّك  ئ ِمبا فيه فـََلْيَس ِبعاِئٍد َويـَْوٌم أَنَت فيِه حيَِقُّ َعَلْيكَ   َمضىيـَْوٌم : إّمنا الدُّنْيا َثالثَُة أيّامٍ 
  .راِحٌل فيهِ 

دى كه گذشت و بدست تو از آن هيچ نيست و فردا كه نداىن كه بدان رسى يا نه و روز امروز كه تو : دنيا سه روز است
  .دار ؛ پس به غنيمتدر آىن

  :پس قول ابوذر رضى اهللا عنه كه

ْنيا َثالثَُة ساعاتٍ  پس توبه حقيقت، . معىن مهني است. ساَعٌة َمَضْت، َوَساَعةٌ أَْنَت فيها، َوساَعٌة ال َتْدرى أَُتْدرَِكها أَْم ال: الدُّ
  .مالك يك ساعىت كه مرگ از ساعت تا ساعت است

______________________________  
، 458: مكارم األخالق: در وصيت حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله كه در مصادر خمتلف شيعه از مجله -)1(

 4، باب 75/ 74: ؛ حبار األنوار189: ؛ أعالم الدين19، جملس 526: ؛ األماىل، شيخ طوسى...الفصل اخلامس
كم من مستقبل يوماً ال ! يا أباذر: فرمايد چنني مى در خبشى از اين وصيت رسول با كرامت اسالم: آمده است. 3حديث 

  .األجل ومسريِة ألبغضت األمل وغروره  لو نظرت إىل! يا أباذر. يستكمله، ومنتظر غداً ال يبلغه
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  :گويد اما مصحح كتاب منهاج العابدين چنني مى

بود اين روايت يافت نشد، وىل با مهه كنكاش در كتب احاديث واقوال علما و حكما و عرفا و مشاهريى كه در دسرتس 
  :در اين مورد اشعار زيادى به عرىب وجود دارد مانند

  ما فات مضى وما سيأتيك فأين
 

  قم فاغتنم الفرصة بني العدمني

  

  

  98: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ْنيا َثالثَُة أَْنفاسٍ : پس قول شيخ ما رمحه الّله كه ما َعِمْلَت، َونـََفٌس ال َتْدرى أَُتْدرُِكُه َأْم ال، إْذ َكْم َوَعِمْلَت فيِه   نـََفٌس َمضى: الدُّ
  .»1« َمْن تـَنَـفََّس نـََفساً َففاجاُه اْلَمْوُت قـَْبَل اآلِخَرِة فـََلْسَت َمتِْلُك إّالنـَْفساً واِحداً ال يـَْوماً َوالساَعةً 

ياىب يا خري؛ زيرا چه  داىن آن را در مى منىاى در آنچه كرده اى و دمى كه  دمى گذشته كه در آن كرده: دنيا سه نفس است
پس تو جز . كشيده و پيش از آن كه به نفس ديگر بپردازد مرگ او را فرا گرفته است بسيار كس بوده است كه نفس مى

  .يك نفس را مالك نيسىت، نه يك روز و نه يك ساعت

  .معىن مهني است

  .ن كه فوت شود، شايد كه در نفس دّوم نباشى، يا نتواىنپس در اين نفس به طاعت خداى تعاىل شتاب كن، پيش از آ

  و براى روزى غم خمور كه باشد كه مناىن تا بدان حمتاج شوى و وقت خود

______________________________  
: مستدرك الوسائل: در حديثى طويل از حضرت امرياملؤمنني على بن أىب طالب عليه السالم در مصادر شيعه مانند -)1(

نقل شده است كه  110حديث  122، باب 110/ 70: ؛ حبار األنوار13752، حديث 94، باب 149 /12
ِمبَا فيِه   يـَْوٌم َمضى: إّمنا الدُّنيا َثالثَُة أَيّامٍ «: شود جهت تكميل مطلب از لسان أمرياملؤمنني قسمت مربوط به اين حبث بيان مى

  .»قُّ َعَلْيَك اْغِتَناُمُه، َويـَْوٌم ال َتدرى َهْل أَْنَت ِمْن أهِلِه َوَلَعلََّك راِحٌل فيهِ فـََلْيَس ِبَعائٍِد، َويـَْوٌم أَْنَت ِفيِه حيَِ 
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مراجعه به اصل روايت و استفاده از كالم نوراىن و گهربار حضرت امرياملؤمنني عليه السالم كه در باب آرزو و امل طويل 
  .باشد است بسيار پرفايده مى

سالمى شيعه و استفاده از حمضر ائمه طاهرين عليهم السالم تعابريى با مفاهيم روايات قبل آمده با مراجعه به متون اصيل ا
نيا َثالَثةُ أطباق)به مصادر قبل مراجعه شود(الدُّنيا ثالثة أيام : است به اين بيان ، التاسع 341: أعالم الدين... ، الدُّ

  ...، فصل ىف كراهّية السؤال102: والعشرون؛ عّدة الداعى

نيا ثالثة أجزاء، جمموعة ورّام   .، باب ذّم الدنيا137/ 1: الدُّ

  99: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .ضايع مكن و نبايد كه آدمى به روزى يك روزه يا يك ساعته يا يك نفس غم خورد

ردا خورند شيخ جمرد، عارف موحد، مجال الدين اردستاىن از باب نصيحت به اهل دنيا و آنان كه غم امور مادى امروز و ف
  :گويد مى

  دل به حمبوب ده كه زنده شوى
 

  شه شوى شاه گر تو بنده شوى

  بندگى كن كه زندگى ياىب
 

  زندگى خود ز بندگى ياىب

  خواجه اين مفلسى زبيكارى است
 

  يارى است غم و اندوه تو ز ىب

  مار بيىن و يار پندارى
 

 «1»  گرگ مرده شكار پندارى

  

داريد كه تا  از اسامه عجب منى: فرمايد زيد چيزى به دو ماه نسيه خريده بود، رسول صلى اهللا عليه و آله مىاسامة بن *** 
  .»2«  اسامه دراز امل است. كند به دو ماه خريدارى مى

خداى  چون تو اين معاىن و احوال و اقوال يادگريى و بر آن مواظبت مناىي املت كوتاه شود به توفيق! پس اى برادر راه رو
  .تعاىل و به طاعت شتاىب و به توبه تعجيل مناىي و معصيت از تو نيايد و در طلب دنيا رغبت ننماىي
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دلت با احوال و اهوال آخرت افتد و آن از نفس تا نفس باشد كه يك به يك معاينه بيىن، سخت دىل از تو برود، صفا و 
مستقيم گردد و اين مهه بعد فضل الّله تعاىل به سبب  رقت پديد آيد و خوف و خشيت در دلت پيدا شود و كار عبادت

  .اين يك خصلت است كه كوتاهى امل خوانند

  زرارة بن اىب اوىف رمحة الّله عليه را در خواب ديدند بعد از رحلت از دنيا،

______________________________  
  .شعر از مؤلف به منت غزاىل اضافه شده است -)1(

ج البالغة -)2( ، اين حديث شريف به تفصيل در مصادر شيعه ضبط 19، باب 127/ 18: ، ابن اىب احلديدشرح 
  :آورمي شده است كه حديث كامل را به خاطر حمتواى بسيار زيباى آن مى

َأال تـَْعَجُبوَن : سّلم فقالَشهٍر، َفَسِمَع َرُسوُل الّلِه صّلى الّله عليه وآله و   َوليدًة ِمباَئة ديناٍر إىل  َرَوى أّن اساَمَة بَن زيٍد اشرتى«
  .»ِمْن ُأَساَمة يشرتى إىل شهٍر، إنَّ اَساَمَة َلَطويُل اَألَملِ 

  100: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .رضا و كوتاهى امل: تر است به نزديك مشا؟ گفت كدام كار بليغ: پرسيدند

  .ظيم مهم استجمهود خويش بذل كن، در اين اصل بزرگ كه در اصالح دل و نفس، ع! پس اى برادر

  حسد: آفت دّوم

علما و ] از[بدان كه حسد طاعات را به فساد آورد و بنده را بر خطيئات دارد و آن دردى است كه بسيارى : اّما حسد
: شنوى كه پيامرب فرمود منى. اند، تا به عوام و جّهال چه رسد، تا هالك كرده ايشان را و در آتش برده قرّاء بدان مبتال شده

عرب به تعّصب و حّكام به جور و ظلم و دهاقني به كرب و ّجتار به خيانت و اهل : به شش چيز در آتش روندشش گروه 
  .»1« رستاق به جهل و علما به حسد

  .پس بالىي كه شومى آن به حّدى باشد كه علما را به آتش برد، سزاوار باشد كه از آن بپرهيزند

  :و بدان كه پنچ چيز از حسد پديد آيد
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  :فرمايد فساد طاعت كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى :يكى

  .»2«  اَحلَسُد يَْأُكُل احلََْسناِت ُكلَّها َكما يَْأُكُل الّناُر احلََْطبَ 

______________________________  
بالكربياء والتُّجار باخليانة، وأهل الرساتيق الَعَرُب بالَعَصبيَِّة واألُمراءُ باجلوِر والدهاقني : ِستَُّة َيْدُخلوُن الناَر ِبِستَّةٍ « -)1(

  .با كمى اختالف 344/ 6: ؛ طبقات الشافعية163/ 3: احياء العلوم. »باجلهِل، والُعلماء باَحلَسد

، الفصل الثاىن ىف آفات املناظرة؛ جامع 324: منية املريد: اين روايت در مصادر شيعه با كمى اختالف موجود است
  .1، ذيل حديث 27، باب 156/ 73: ؛ حبار األنوار...املائة ، الفصل140: األخبار

عن أىب عبدالّله : اين روايت در مصادر شيعه به اين صورت آمده است. با كمى اختالف 356/ 1كشف اخلفاء   -)2(
؛ حبار 2 ، باب احلسد، حديث306/ 2: ؛ الكاىف»إّن احلسد يأكل االمياَن كما تأُكُل الناُر اَحلَطب«: عليه السالم قال

  ...و 2، حديث 131، باب 244/ 70: األنوار

  101: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .يعىن حسد متام حسنات را نابود كند، چنان كه آتش هيزم را

چون حاضر شود متّلق و چاپلوسى كند و چون : حاسد را سه عالمت است: فعل معصيت، چنان كه وهب گفت :دّوم
  .غايب شود غيبت كند و به مصيبت شاد شود و مشاتت كند

 »1« ]َو ِمْن َشرِّ حاِسٍد ِإذا َحَسدَ : [حاسد را اين خود متام است كه خداى تعاىل از شّر او استفاده فرموده است: گفتم
  .چنان كه از آن شيطان فرموده است و حاسد را به منزلت شيطان و ساحر فرو آورده است هم

  .َملْ أََر ظاِلماً َأْشَبُه لِْلَمْظُلوِم ِمَن اْحلاِسد: فايده، بلكه وزر و معصيت، چنان كه ابن السّماك گويد تعب و غم ىب  سّوم

  .تر بود چون حاسد هيچ ظامل را نديدم كه به مظلوم ماننده

  .دل كورى تا هيچ حكمى از احكام خداى تعاىل فهم نكند :چهارم

  :چنان كه حامت گفت. حمرومى و خذالن كه هرگز به مراد نرسد :پنجم
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  .الضَّغُني َغيـَْر ذى ديٍن، َواْلعاِئُب َغيـَْر عاِبٍد، َوالَّنماُم َغيـَْر مْأُموٍن، َواحلَُْسوَد َغيـَْر َمْنُصورٍ 

  .چني امان ندارد و حسود يارى نشود يب جوينده حق نيست و سخندين است و ع ورز ىب كينه

هاى خداى تعاىل از بندگان او بشود و چگونه بر اعدا  چگونه حسود به مراد رسد و مراد او آن است كه زوال نعمت
  :نصرت يابد و اعداى او بندگان مؤمن خدايند و چه نيكو گفت ابو يعقوب

  .ِعباِدَك َوُحْسِن حاهلِِمْ   النـِّْعَمِة َعلى َمتامِ   الّلُهمَّ َصبـِّْرنا َعلى

______________________________  
  .5): 113(فلق  -)1(

  102: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .ما را صربى ده بر متامى نعمت و نيكو حاىل بندگان خود! خدايا

  .الّله تعاىلپس چنني دردى بدين رسواىي را معاجلت مهم باشد و بدان مشغول بايد شد به توفيق 

  :»1« عارف وارسته، مجاىل اردستاىن گويد

  آنان كه در اين جهان فاىن
 

  جويند حيات جاوداىن

 از هسىت خويش عار دارند
 

 بر دل مهه داغ يار دارند

  

  خانه و يار مقبالن باش هم
 

  دالن باش مهراه و رفيق ىب

 اين منزل و راه مرد باشد
 

 مردى كه زخويش فرد باشد

 دانا نشود كسى به تكرار
 

ار بكوش و دل به دست آر  ز
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  هاى پر از غبار و آشوب دل
 

  هرگز نشود مقام حمبوب

  اندر پى هر نظر نظرهاست
 

  وندر سر هر سفر سفرهاست

  پرست تن دوست اى غافل تن
 

  تا چند روى چو سگ پى پوست

  اميان به حيات جان ندارى
 

  جز ّمهت آب و نان ندارى

 عارف حيل و حسد نداند
 

 در ديده به جز احد نداند

 آزار دل كسى جنويد
 

 خارى كشد و گلى نبويد

  

   استعجال: آفت سّوم

بدان كه اين خصلىت است كه به واسطه او مقصود فائت شود و بنده را در معصيت اندازد و چهار : اما استعجال ونزق
  :آفت از او پديد آيد

   منايد و وقت باشد كه آن كه مرد عابد قصد خري دارد و در آن جّد و جهد مى  اّول

______________________________  
  .شعر از مؤلف به منت غزاىل اضافه شده است -)1(

  103: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

د و اجتهاد بگذارد و از منايد و هنوز نه وقت آن باشد كه به مقصود رسد، پس يا نااميد شو  در حصول مقصود تعجيل مى
آن منزلت حمروم گردد، يا غلو كند در اجتهاد و تعب و از آن منقطع شود، پس ميان افراط و تفريط مباند و هر دو نتيجه 

  .اند استعجال

  :روايت است كه رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  .»1«  ُمْنَبتَّ ال َأْرضاً َقِطَع َوال َظْهراً َبِقىَ ِإنَّ ديَننا هذا َمتٌني، فََأْوِغْل فيِه ِبرِْفٍق، فَِإنَّ الْ 

دين ما حمكم است به آهستگى و نرمى و مدارا در آن توان رفت كه آن كس كه چهارپاى بشتاب راند، نه راه بربد و نه 
  .چهارپاى زنده مباند

  .ِإْن َملْ َتْستَـْعِجْل َتِصْل، اگر عجله نكىن برسى: در مثل آمده

  :گويد مىو شاعر 

  قد يدرك املتأّىن بعض حاجته
 

 «2»  وقد يكون من املستعجل الزلل

  

  .شود هاى گوناگون مى رسد، وىل آدم عجول دچار لغزش هايش مى آهسته رو به برخى از خواسته

خواهد به جّد و اجتهاد و اجابت دعا را به تعجيل خواهد و نيابد، نااميد  كند و حاجىت مى آن كه مرد عابد دعا مى  دّوم
  .شود و حمروم مباند از حاجت

______________________________  
عن : ستاين روايت در مصادر شيعه به اين صورت آمده ا. با قدرى اختالف 79/ 4و  239/ 2: احياء العلوم -)1(

يا علىُّ إّن هذا الدين متٌني فَأْوِغْل فيِه ِبرفٍق َوال تُبّغَض «: قال رسول الّله صلى اهللا عليه و آله: أىب عبدالّله عليه السالم قال
َميوَت هرما، واحَذْر  َوال أرضاً َقَطع، فاعَمْل َعَمَل َمْن يـَْرُجوا أنْ   نفسك عباَدَة رَبَِّك، فاّن املنبتَّ يعىن املفرط ال ظهراً أبقى  إىل

  .»حَذَر من يتَخوَُّف أن ميوَت غداً 

  ...و 270، حديث 6، باب 110/ 1: ؛ وسائل الشيعة6، باب االقتصاد ىف العبادة، حديث 87/ 2: الكاىف

ج البالغة، ابن اىب احلديد -)2(   .، اختالف العلماء ىف تفضيل بعض الشعراء164/ 20: شرح 

  104: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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كند، تا مسلماىن هالك شود به سبب او و باشد از حد جتاوز  آن كه مظلوم باشد و از سر خشم بر ظامل دعا مى  سّوم
  .»1« منايد و در معصيت و هالك افتد

  :قال الّله تعاىل

ْنساُن َعُجوًال [ ْنساُن بِالشَّرِّ ُدعاَءُه ِباخلَْْريِ َو كاَن اْإلِ   .»2« ]َو َيْدُع اْإلِ

بدون توجه به عواقب امور و به سبب جهل به مصاحل و مفاسد خويش،  [طلبد  ها را مى به مهان صورت كه نيكىو انسان 
  .طلبد و انسان بسيار شتاب زده و عجول است ها را مى بدى] گزند و آسيب و

ه چيزى از اكل آن كه اصل عبادت و مالك آن ورع است و اصل ورع به نظر و تأّمل و حبث متام، توان يافت در مه  چهارم
و شرب و لبس و غري اين و چون مرد مستعجل باشد، توقف در كارها نكند، هر سخىن كه فرازبان آيد بگويد و هر 

طعامى كه به دست آيد خبورد و در حرام و شبهت افتد در اين و در غري اين، پس ورع فوت شود و چه چيز باشد در 
خريات حرمان آرد و از حاجات منقطع گرداند، بر مرد متعّبد الزم باشد   ورع؟ و چون خصلىت چنني باشد كه از عبادت ىب

  .كه در اصالح نفس خود كوشد و آن را از خود زايل كند

  :»3« گويد امري حسني بن عامل بن احلسن احلسيىن، جامع علوم ظاهريه و باطنيه و حاوى فضايل عقليه و نقليه مى

______________________________  
ل اين كه پدر و مادر، يا دوست و رفيق، يا شريك و مهسايه، از روى اشتباه او را بيازارند و او به جاى امر به مث -)1(

ى از منكر از خدا درخواست هالك شدن آنان را بنمايد منظور از مسلمان ظامل، ستمگران و زورگويان  معروف و 
  .اى نيستند كه آنان مشرك يا كافرند حرفه

  .11): 17(اسراء  -)2(

  .شعر از مؤلف به منت غزاىل اضافه شده است -)3(

  105: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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  نيازى است آجنا كه حرمي ىب
 

  انديشه ما خيال بازى است

 حرىف كه رود ز راه تقليد
 

 خرسندى طبع دان نه توحيد

 قومى كه زمجله پيش ديدند
 

 در آينه عكس خويش ديدند

 مهواره بگرد خود تىن تو
 

 گه دم معرفت زىن تو آن

 اى هوا را در آينه ديده
 

 گوىي كه شناختم خدا را

  

  كرب: آفت چهارم

  :خصلىت است هالك كننده به يكبارگى خداى تعاىل فرمايد

  .»1« ] َو اْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ   َأىب[

  .سر پيچيد و تكّرب ورزيد و از كافران شد

ها در عمل قدح كند و اين در اصل و در دين و اعتقاد  هاى ديگر نيست كه آن خصلت خصلتو اين خصلت چون 
  .قدح كند

  :تر چيزى كه از او پديد آيد چهار آفت است و چون قوى و غالب آيد تدارك دشوار باشد و كم

  :چنانچه فرمود. حرمان از حق و معرفت آيات و احكام حق تعاىل :يكى

  .»2« ] الَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِ  َسَأْصِرُف َعْن آياِيتَ [

  .دارم آيامت بازمى]  فهم[كنند از  به زودى كساىن را كه در روى زمني به ناحق گردنكشى و تكّرب مى

  :هم چنني فرمود
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______________________________  
  .34): 2(بقره  -)1(

  .146): 7(اعراف  -)2(

  106: ، ص2 ج عرفان اسالمى،

  .»1« ]ُكلِّ قـَْلِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّارٍ    َكذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعلى[

  .د مى]  خبىت تريه[اين گونه خدا بر دل هر گردنكش زورگوىي، ُمهر 

  :مقت و بغض از حق تعاىل نسبت به عبد، چنان كه فرمود :دّوم

  .»2« ] ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربِينَ [

  .او مستكربان را دوست ندارد قطعاً 

  :ترين خلق تو كيستند؟ فرمود دمشن! بار خدايا: و روايت است كه موسى گفت

  .آن كه دل او متكّرب باشد و زبان او غليظ و دست او خبيل و خوى او بد

و حرص و  بر كرب: از مرگ بپرهيز در سه چيز: خزى و نكال در آخرت و دنيا، حامت اصم رمحة الّله عليه گفت :سّوم
خيالء كه متكّرب را خداى تعاىل از دنيا نربد تا فروترين مردم او را خوار نكند و حريص را از دنيا نربد تا به نان پاره يا به 

  :اند شرييىن حمتاج بگرداند و نيابد و خمتال را از دنيا نربد تا در قذر و بول مراغه نزند و گفته

  ،»3«  قمن أخذ عزا بغري حق أورثه اهللا ذال حب

  .تكّرب ورزد خداوند او را به حق ذليل كند] و[هركس به ناحق عزتى براى خود برگزيند 

  .عذاب آتش در عقبا :چهارم

  :قال الّله تعاىل



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  الِكْربياءُ رِدائى، َواْلَعَظَمُة ِإزارى، َفَمْن ناَزَعىن ِبواِحٍد ِمنـُْهما أْدَخْلُتهُ نارَ 

______________________________  
  .35): 40(غافر  -)1(

  .23): 16(حنل  -)2(

  .353/ 1: الدر املنثور -)3(

  107: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َجَهنَّمَ 

بزرگوارى عباى من و بزرگى لباس من است، كسى كه به سبب يكى از اين دو با من به جدال برخيزد او را به دوزخ خواهم 
  .افكند

ديگرى را نرسد كه با من شريك باشد هركس در اين امر با من منازعه كند  كربياىي و عظمت از صفات خاص من است،
  .برم او را به آتش جهّنم مى

پس خصلىت كه معرفت آيات حق و فهم احكام او بر تو فوت كند و بغض و مقت او بار آرد و خزى دنيا و آخرت، 
  .ه تعاىلعاقل را از آن غافل نبايد بود، تا آن را از خود دور كند بتوفيق اللّ 

  .اين است آنچه حاضر بود ما را از اين آفات چهارگانه و مرد عاقل را يكى متام است نه مهه

ها بدانستيم و اكنون حد و حقيقت آن بايد كه بدانيم، تا از آن خود را نگه توانيم  هاى اين خصلت اگر گويند آفت
  .بد است بگوييمبدان كه در اين هر يكى سخن بسيار است، در اينجا آنچه ال. داشت

   حدود و اقسام امل

طول امل، ارادت حيات و بقا است در زمان استقبال و كوتاهى امل ترك حكم : اند تر علماى ما چنني گفته بيش: اما امل
  است اندر آن و ترك حكم آن باشد كه آن را
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______________________________  
، بيان ذم الكرب؛ 198/ 1: جمموعة ورام: عه نيز موجود است؛ اين روايت در مصادر شي102/ 2: كشف اخلفاء  -)1(

  .، باب حترمي الكرب31/ 12: ؛ مستدرك الوسائل25، باب 189/ 1: ارشاد القلوب

  108: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .به مشيت و ارادت حق تعاىل و به علم او مقّيد كند، يا ارادت حيات به شرط صالح مستثىن و مقّيد كند

ذكر حيات كىن كه من ساعىت ديگر يا نفسى ديگر يا روزى ديگر بزمي به حكم و قطع، بدان كه تو با طول  پس آنگه اگر
: پس اگر مقّيد كىن به مشّيت و علم حق تعاىل و گوىي. املى و آن از تو معصيت است؛ زيرا كه آن حكم است بر غيب

از حكم طول امل بريون آمده باشى و به قصر امل موصوف  اگر خدا خواهد يا داند كه من بزمي،: بزمي انشاء الّله يا گوىي
  .شده، از آن روى كه حكم، ترك كرده باشى

دل را بر آن آرام : كه ترك حكم كىن در ذكر بقا و حيات و مراد از ذكر، ذكر دل است، يعىن! پس بر تو باد اى برادر
  .دادن و بر آن ثابت كردن به توفيق و هدايت حق جّل وعال

  .امل عاّمه و امل خاّصه: كه امل بر دوگونه استپس بدان  

  :قال الّله تعاىل. آن است كه حيات و بقا براى مجع دنياخواهى و متّتع بدان و اين معصيت حمض است  امل عاّمه

  .»1« ] َو يـُْلِهِهُم اْألََمُل َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ [

  .خواهند فهميد] و فرجام شوم خود را حّقانّيت اسالم[و آرزوها سرگرمشان منايد؛ پس به مهني زودى 

   و ضد اين قصر امل است

آن است كه حيات و بقا خواهد جهت عمل خري و متامى آن را، به شرط صالح مستثىن كند؛ زيرا كه تواند   و امل خاصه
در آفىت افتد كه  بود كه خريى معني باشد و بنده را در آن يا در امتام آن صالح ننهاده باشد، براى آن كه به سبب آن خري

پس به شرط صالح مقّيد ببايد كرد، پس روا نباشد بنده را كه ابتدا هر خري كه كند، از مناز . آن خري بدان آفت وفا نكند
  و روزه و غريه آن در هيچ يك حكم كند به متامى آن؛
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______________________________  
  .3): 15(حجر  -)1(

  109: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

پس مهه . كه آن غيب است و نه آن كه قصد كند به متام ناكردن آن؛ زيرا گه باشد كه او را در آن صالحى نباشدزيرا  
  :فرمايد حق تعاىل با رسول مى. اعمال خري را مقّيد بايد كرد به استثناء و به شرط صالح تا از عيب امل رسته باشد

  .»1« ] ِإالَّ َأْن َيشاَء اللَّهُ * داً ٍء ِإينِّ فاِعٌل ذِلَك غَ  َو ال تـَُقوَلنَّ ِلَشيْ [

  .خدا خبواهد] اگر: بگوىي[مگر اين كه * دهم، و هرگز درباره چيزى مگو كه من فردا آن را اجنام مى

اند ضّد اين امل نّيت است، از آن كه نّيت كننده خري از امل دور باشد و ممتنع، پس نّيت صحيح ببايد دانست كه  و گفته
اند كه خواسنت عملى است به ابتدا، پيش از عمل ديگر به حكم ارادت  و در حّد نّيت چنني گفته آن اصلى عظيم است

  .و متام كردن آن به تفويض واستثنا

  :وحّد نيت به لغت عرب چنني است

  .»2« »ارادة اخذ عمل مبتدأ به، قبل سائر االعمال باحلكم مع ارادة اإلمتام بالتفويض واالستثناء«

تا خطر نباشد؛ زيرا  : فرمايد؟ گوييم در ابتدا حكم رواست و در امتام و متام كردن آن به تفويض و استثنا مى چرا: اگر گويند
افتد چه خطر وصول هست كه نداىن بدان برسى  كه در ابتدا وقت هست و خطر در امتام است كه در وقت مرتاخى مى

ر خطر وصول و يا نه و خطر فساد نيز هست كه نداىن در آن صالح است يا فساد ، پس استثنا واجب است از 
ر خطر فساد، پس چون ارادت    تفويض واجب است از 

______________________________  
  .24 -23): 18(كهف   -)1(

در (خواسنت اجنام دادن عملى از ابتداء، پيش از ديگر اعمال به حكم، مهراه با به اجنام رساندن آن به تفويض  -)2(
  .و استثناء است) در آوردناختيار خدا 

  110: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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  .بدين شرطها حاصل شود آنگه نّيت تو نّيت حممود باشد و از حّد فاسد امل بريون آمده باشى

  :فرمايد و بدان كه حصن كوتاهى امل، ذكر موت است و از اين جهت است كه رسول صلى اهللا عليه و آله مى

  .»1«  َوذّكَر هاِدِم اللَّّذاتِ 

  .يعىن زياد به ياد از بني برنده لذات باشيد

  .وحصن حصني او تذّكر ناگاه رسيدن است بر غفلت و غرور و فتور نعوذ باللّه

اين مجله حاصل كن در دل خويش و نگه دار و دست از ضايع كردن وقت بدار و از قال و قيل دور شو ! پس اى برادر
  .و بيدار باش

  حد و حقيقت حسد

اّما . حسد، خواسنت زوال نعمت خداى تعاىل است از برادر مسلمان از آنچه او را در آن صالح باشد: گوييم: اّما حسد
براى خود مثل آن نعمت خواهى، آن را غبطت خوانند و خرب پيغمرب صلوات الّله عليه  اگر زوال نعمت از او خنواهى، لكن

  يعىن ال غبطة، از ،»2«  ىف اثـْنَـْنيِ  ال َحَسَد ِإّال  :كنيم آجنا كه فرمود را بر اين محل مى

______________________________  
به اين صورت آمده  27: و مشرب األرواح 90/ 1: در جامع الصغري: گويد حمقق كتاب منهاج العابدين چنني مى -)1(

اى ديگر نيز در كتب خمتلف مانند: است  381/ 6: الشافعيه سبكىطبقات : اكثروا ذكر هاذم اللذات املوت و به صور
  .آمده است. شوبوا جمالسكم بذكرها هاذم اللذات: به صورت

: ال حسد اال ىف اثنني: به اين صورت آمده است 361/ 2: ، در كشف اخلفاء191/ 3و  11/ 1: احياء العلوم -)2(
  .فقه آناء الليل وآناء النهاررجل عمله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الّله ما ال فهو ين

  111: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

م   .غبطه به حسد عبارت كرد و اين را صنعت اّتساع خوانند، از براى قرب معىن هريك 
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پس اگر او را صالح در آن نباشد و زوال آن نعمت خواهى از او آن را غريت گويند و ضد حسد نصيحت است و آن 
  .ادر مسلمان خويش از آنچه او را در آن صالحى باشدارادت بقاء نعمت است بر بر 

چگونه بدانيم كه او را در اين صالح است يا فساد، تا نصيحت كنيم يا حسد برمي؟ بدان كه ما را غلبه ظّىن : اگر گويند
يچ هست و اين غلبه ظن در اين موضع قائم مقام علم است و جارى جمراى او، پس اگر بر تو مشتبه شود زوال نعمت ه

مسلمان و بقاى آن خمواه إّالبه شرط صالح و مقّيد به تفويض، تا از حكم حسد خالص يافته و فايده نصيحت حاصل  
  .كرده باشى

اما حصن نصيحت كه مانع باشد از حسد، ذكر آن چيزهاست كه حق تعاىل بدان فرموده است از مواالت و دوسىت با 
خداى تعاىل كرده است و رفعت قدر ايشان و كرامات عظيم كه  مسلمانان و حصن اين حصن ذكر تعظيم مؤمنان كه

ها كه تو راست در دنيا از ايشان، چون يارى دادن از تعاون و تظاهر و مجاعات و  ايشان راست در آخرت و فايده
د دارد و از حس] وا[اين تذكر و امثال اين تو را بر نصيحت برادر مسلمان . مجعات و اميد سعادت ايشان در آخرت

  .بازدارد

   حقيقت استعجال

بدان كه عجله معىن است در دل كه مرد را بر اقدام دارد در كارها به اّول خاطرى كه درآيد و توّقف وتأّمل : اّما استعجال
  .رؤيت و اتباع آن كردن نكند در آن و بر سّر آن و عاقبت آن كار مطّلع نشود و استعجال عمل كردن است به تعجيل ىب

  اءت است و اين معىن است ثابت در دل كه مرد را بر احتياط داردو ضّد آن ان

  112: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .و نظر و تأّمل كردن در كارها تأّىن كردن در عمل است به اناءت و اتّباع آن

  .ميان توّقف و تأّىن فرق است: اّما توّقف ضد آن تعسف است شيخ ما رمحة الّله عليه گفت

  .پيش از آن كه در كارى شروع كىن، رشد كار معلوم كىنتوّقف آن باشد كه 
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و تأّىن آن بود كه بعد از آن كه در كار شروع كىن، حّق هر جزوى از اجزاى آن كار بگزارى و مقّدمات اناءت ذكر 
و  خطرها است كه مردم را در كارها فرا پيش آيد، از انواع آفات و خماوف و تذّكر آنچه در تثّبت است و فكر سالمىت

  .آنچه در تعّسف و استعجال است از ندامت و مالمت

  معىن كرب

بدان كه كرب، خاطرى است كه در ترّفع نفس و تعظيم او و تكرب در پى آن خاطر رفنت است و تواضع خاطرى : اّما كرب
مى هست است در فروتن قدر نفس و حقري داشنت او و تواضع پريوى كردن آن خاطر كردن است و هر يكى را از اين عا

  :و خاصى

قدر و كفايت خود كند و تكرب در مقابله آن، آن كه در اين  اّما تواضع عامى آن است كه به ملبس و مسكن و مركب دون
  .اشيا ترفع ورزد

كس قبول كند، وضيع و شريف و صغري و كبري و تكّرب  و تواضع خاصى آن است كه نفس را رام كند بر آن كه حق از مهه
  .اين ترّفع كند و آن معصيت حمض است و خطيئىت عظيمدر مقابله آن، 

. پس حصن تواضع عامى آن است كه ابتدا و انتهاى خويش ياد كىن و حاىل كه در آىن از انواع آفات و اقذار تذّكر فرماىي
  :اند چنان كه گفته

  113: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

نَـُهما حاِمُل اْلَعَذَرةِ أّوُلَك نُْطَفٌة َقِذَرٌة، َوآِخُرَك جيَفةٌ َمِذَرٌة،  ، اّولت نطفه گنديده بوده و آخرت مردار است »1« َوأَْنَت فيما بـَيـْ
  !!جنس و تو بني اين اّول و آخر محّال جناسىت

  !!اّولت نطفه گنديده بوده و آخرت مردار است جنس و تو بني اين اّول و آخر محّال جناسىت

اين مجله كفايت . از حق روى بگرداند و در باطل از حد بگذراندو حصن تواضع خاصى تذكر عقوبت آن كس است كه 
  .»2« است مرد مستبصر را

  :به قول عارف روشن ضمري، مرحوم وحدت كرمانشاهى
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 هركه از تن بگذرد جانش دهند
 

 هركه جان در باخت جانانش دهند

 هركه در سجن رياضت سركند
 

 يوسف آسا مصر عرفانش دهند

 بشكندهركه نفس بت صفت را 
 

 در دل آتش گلستانش دهند

 هركه گردد نوح عشقش ناخدا
 

 اميىن از موج طوفانش دهند

  

   مراحل وصول به حقيقت

با توجه به آيات قرآن و متون اسالمى روشن شد كه سالمت اخالق و عمل و مهه شؤون انساىن در گرو سالمت قلب و 
  .معلول فساد دل است هاى حيات، احنراف در عمل و اخالق و كلّيه برنامه

رتين كار و عالج امراض قلبّيه نيكوترين برنامه زندگى است   .توّجه به مسئله قلب از اعظم عبادات و حفظ سالمت آن 

______________________________  
  .، بيان ذم الكرب آمده است199/ 1: اين حديث در مصادر شيعى از مجله جمموعة ورام -)1(

  .115): تصحيح شريعىت(ين منهاج العابد -)2(

  114: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

هاى جالب و  بيداران راه با توّجه به نور وحى، انسان را در زمينه توّجه به قلب و حفظ سالمت آن راهنماىي كرده و برنامه
  :اند كه هاى خود آورده اند و در نوشته دارى ارائه كرده ريشه

  .ها هم داراى منازىل است ه مرحله دارد و هريك از آنراه وصول به حقيقت و سعادت جاوداىن س

  :اين مراحل عبارت است از

   معرفت - 1
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   ّمهت - 2

   حمّبت - 3

رسد؛ زيرا كه معرفت نظرى بدون عمل  جو مهه اين سه مرحله را نپيمايد، هرگز به مقصد سعادت جاوداىن منى تا مرد حقيقت
ت الزم است و اين ّمهت مهان فضيلت است كه قسمت عملى معرفت دهد و براى عمل و فعالّيت، مهّ  و فعليت ميوه منى

  .خبشد باشد، وىل فضيلت نيز بدون حمّبت و عشق فايده منى

شود كه اين هر سه واقعّيت فقط در ارتباط با قلب است و چون قلب با   اگر در كلمات باال دقت شود، مشخص مى
به سالمت و صالح شده و در متام اخالق و اعمال آدمى اثر مثبت  كوشش انسان منّور به اين سه واقعّيت گردد، آراسته

خواهد گذاشت و براى به دست آوردن معرفت راهى جز تفّكر و رجوع به خط پاك وحى نيست، كه نتيجه اين رجوع 
  .حمّبت و عشق و نتيجه اين عشق حركت و ّمهت و فضيلت و عمل است

  .كنيم اختصار متام يادآورى مىدر اينجا شرايط و آداب اين سه مرحله را با 

  115: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

   معرفت - 1

ترين چيزى كه بايد شناخت،  در مرحله معرفت، پس از شناخنت ماهّيت انسان و منشأ معاد و مقصد حيات او، مهم
كه تكامل نيابد، رو انسان، آزاد و خمتار نيست   از اين. فرماست قانون تكامل است كه در مهه جهان مادى و معنوى حكم

تر و  پس خوشبخت كسى است كه اين راه را به ميل و اشتياق برود، تا رنج و ناكاميش كم. بلكه جمبور و مأمور است
  .تر شود شادى و كاميابيش بيش

و نيز بايد بشناسيم كه افراط و تفريط در هرجا و در هر چيز و حّىت در پيمودن راه كمال و حتصيل علم نيز مضّر است، 
لكن براى شناخنت ميزان اعتدال . سازد برد و دچار ضعف و سوء استعمال مى قواى روحى را از جاّده اعتدال بريون مىو 

  .اكتساب قّوه متييز و عقل الزم است

شود و گفتار و كردار و انديشه انسان  و در نتيجه احرتاز از افراط و تفريط، يك آهنگ نظم عمومى در زندگى حاصل مى
  .شود شوند و تأمني آسايش دروىن و بريوىن اجياد مى ىبا هم يكى م
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   ّمهت - 2

رتين كارها آن است كه به نام خدا و براى خدا جبا بياورمي و  در مرحله ّمهت يا فضيلت، بايد اين نكته را درنظر گرفت كه 
  .مزد و مكافات را هم از خدا بدانيم

  .ند ما را به اجراى آن امر كرده است و ما مأمور امر خدا هستيميعىن هر وظيفه را آن قدر مقدس بشمارمي كه گوىي خداو 

كند و منبع فيض و قدرت و شادى براى كار كننده و  هر كارى كه با اين قصد اجنام شود، قدسّيت و علويت كسب مى
  .گردد ديگران مى

  116: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

   حمّبت - 3

اعمال ما بايد از روى عشق و ذوق آورده شود و اّال فيض و روحانّيىت در آن  در مرحله حمّبت، اين نكته امهّيت دارد كه مهه
  .ماند باقى منى

. هر كارى را مثل اين كه معشوق حقيقى از ما خواسته است با كمال شادى جبا بياورمي، يعىن از روى شوق و عشق پاك
  .الص مهراه شوندهاى ما هم بايد با چنني عشق آتشني و خ ها و دعاها و عبادت حّىت فضيلت

شناسد؛ مانند حمّبت مادر نسبت به  پرسىت دور است و جز فداى نفس قانون ديگر منى حمّبت حقيقى از خودخواهى و نفس
  .فرزندان خود

خبش خود  داند و مهه افراد بشر بلكه مهه موجودات را مانند آفتاب، غرق انوار زندگى حمّبت حقيقى حدودى براى خود منى
  .سازد مى

شوند و هر وقت جدا  و اين سه قوه هرگز از هم جدا منى: ى و بلندى و شرافت مرد، در معرفت و ّمهت و حمّبت استبزرگ
  .ديده شوند، پس كامل نيستند

  .دهد برد و ميوه شريين منى هر اقتدارى كه مبىن بر اين سه ركن حمكم نباشد، هرگز راه به حقيقت و سعادت منى

  .پايان هستند ا بسته به فراواىن اشخاصى است كه داراى معرفت بزرگ و ّمهت بلند و حمّبت ىبه خبىت ملت ترقى عامل و نيك



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .كند معرفت بزرگ چراغ راه زندگى است و قواى آفريننده روح انساىن را بيدار و آماده كار مى

  .سوزاند دارد و درهم مى ّمهت بلند، خس و خاشاك موانع را از پيش آن قواى روحى برمى

   پايان و پاك از آاليش خودپرسىت، به قواى روحى قدرت كامله ىبحمّبت 

  117: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .خبشد خداىي و فيض بيكران سبحاىن مى

ال قدرت را در زمني دل خود بپرورد، اين  هركه اين سه گوهر، معرفت و ّمهت و حمّبت را به دست آورد و هركه اين سه 
شت برين مى رسد؛ زيرا كه اراده او با مشّيت  شود و در مهني زندگى به سعادت جاوداىن آمساىن مى جهان هم براى او 

  .كند شنود و به دست او كار مى بيند و به گوش او مى گردد و خداوند به چشم او مى خدا يكى مى

گردد و از  مىيك چنني نفس كامل، مناينده و جانشني خدا روى زمني و حامل فيض و قدرت و عنايت او بر آفريدگان 
سيد نظام الدين حممود واعظ ملّقب به  »1« !شود هرگونه قيد آزاد بوده، حمبوب آفريدگار جهان و رمحت براى عامليان مى

  :داعى إىل اللّه، در ترغيب انسان به سوى رشد و كمال و بريدن دل از موهومات و معدومات بالذات فرمايد

 ابر نگريد مگر از شوق او
 

 از ذوق او باغ خنندد مگر

  

  عشق طلب كن كه به جاىي رسى
 

  وزقدم او به نواىي رسى

  سر به ره سلطنت فقر پيچ
 

  تا خنرى ملك سليمان به هيچ

  نيست جتّرد صفت آب و ِگلْ 
 

  هست جتّرد صفت جان و دل

  وسوسه را نام تعّبد مكن
 

  تفرقه را نام جتّرد مكن

 پرده پندار ببايد دريد
 

 احوال قيامت پديدتا شود 
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  راه يكى رهرو و منزل يكى
 

  خانه يكى دوست يكى دل يكى

  

***______________________________  
  .474: اصول اساسى روانشناسى -)1(

  118: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

   هاى نفوذ شيطان به قلب راه

ّمهت خود را براى ورود در آن قرار داده و براى متام  -شيطان پليد -قلب، مهانند حصارى است كه دمشن ديرينه انسان
  .كوشد تصّرف اين حصار و حكومت بر آن سخت مى

تواند اين حصار را از دستربد شيطان حفظ كند كه با بيدارى كامل به پاسدارى و حراست ابواب و طرق و  تنها كسى مى
  .هاى نفوذى آن مشغول باشد شكاف

  .گر را نشناسد، توان حفظ اين حصار را ندارد و يرانو هركس طرق و ابواب نفوذى اين دمشن 

هاى فاسد شيطان، بر هر مكّلفى واجب و فراهم كردن مقدمه آن نيز واجب است، پس شناخت  نگهدارى قلب از برنامه
  .باشد هاى نفوذى شيطان كه باعث حفظ قلب از خطرات است واجب مى راه

  حرص و حسد - 1

خود بر قلب و چريه شدنش بر خمزن و منبع فيوضات اهلى و تبديل آن به پرورشگاه شيطان مطرود براى تسلط و حكومت 
ها را  كشد و آن ها را به بند مى كند و با هر ريسماىن قلوب انسان انواع رذايل و خبائث، از هيچ طريقى چشم پوشى منى

  .دهد هدف تريهاى زهرآگني و مهلك خود قرار مى

ا به راحىت مى دو راه و دو مدخل بسيار بزرگى كه تواند حكومتش را بر قلب انسان برقرار كند عبارت  شيطان به وسيله آ
  .حرص و حسد: است از

   كه از اوصاف شيطاىن  -زماىن كه انسان حريص بر چيزى باشد، اين حرص
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  119: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله فرمود كند چنانچه انسان را از ديدن حقيقت، كور و از شنيدن واقعّيت، كر مى -است

  .»1«  ء يـُْعمى َوُيِصمُ  ُحبَُّك الشَّى

  .كند حمّبتت به شيئى تو را كور و كر مى

زماىن كه پرده حرص و حسد، جلو نورافشاىن اين . شناسد هاى نفوذى شيطان را مى در پرتو پرنور چراغ بصريت، انسان راه
كند  دن آن چه بايد ببيند حمروم گشته و در مهني حال شيطان خطرناك فرصت پيدا مىچراغ معنوى را گرفت، انسان از دي

در اين صورت انسان با . دهد و آنچه را عامل رساندن انسان حريص به شهوات حيواىن است براى انسان نيكو جلوه مى
  !!زند داشنت زمينه حرص و حتريكات شيطاىن دست به هر گناهى مى

از كعبه دل بريون رود و حرص اين رذيلت شيطاىن جايگزين آن گردد، معلوم است كار اين خانه به  آرى، وقىت نور بصريت 
  !كشد كجا مى

  :در تفسري بعضى از آيات قرآن جميد آمده

زماىن كه نوح سوار كشىت شد و به دستور خداوند از هر نوع موجود زنده جفىت را در كشىت آورد، ناگهان چشمش به 
خودم آمدم و آمدمن براى اين است : چه كسى تو را داخل كشىت كرد؟ پاسخ داد: و را نشناخت، فرمودپريمردى خورد كه ا

  .هايشان با تو باشد اندازى كنم تا جاىي كه قلبشان با من و بدن كه به قلب يارانت دست

مغفرتش طرد كرده از كشىت بريون شو، تو موجودى هسىت كه خدايت از پيشگاه رمحت و ! اى دمشن خدا: نوح فرياد زد
  .است

  :ابليس به نوح گفت

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلديد -)1(   .194/ 5: ؛ مسند امحد78/ 11: شرح 

  120: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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من براى به  گومي و از دو قسمت ديگرش كه ابزار مهم نشاند، سه مرحله آن را برايت مى پنج چيز مردم را به هالكت مى
  !!پوشم دام انداخنت فرزندان آدم است چشم مى

  :خداوند به نوح فرمود

اى است كه  دو برنامه: شيطان گفت. احتياجى به بيان آن سه قسمت نيست، از او خبواه آن دو قسمت را برايت بگويد
حرص و حسد، مردم را هالك كرد، ! اى نوح. ورزند كنند و دو مسئله است كه به آن دو با من خمالفت منى مرا تكذيب منى

به خاطر آتش حسد خرمن عبادمت سوخت و ملعون شده و از پيشگاه حمّبت حق رانده شدم و با حرص بود كه درخت 
شت حمروم منوده و به حاجتم رسيدم شت را بر آدم مباح كردم و به وسيله حرص بود كه آدم را از  حرص  »1« !!ممنوع 

و دو عامل بدخبىت است كه جاى هر دو در قلب است و شيطان با ورود از اين دو راه  و حسد، دو عّلت و دو مرض
  .به گناه و آلودگى خواهد كشيد -اند كه در سايه فرماندهى قلب  -قلب را تسخري كرده و در نتيجه مهه اعضا و جوارح را

   غضب و شهوت - 2

اين عرش پاك اهلى تسّلط پيدا كند غضب و شهوت  تواند بر قلب انسان، دو راه ديگرى كه شيطان از آن دو راه مى
  .است

غضب، راهزن عقل و غول پرخطر جاده باطن پاك انسان است؛ با ضعف ارتش عقل، هجوم ارتش شيطان شروع 
  .شود مى

   كند با انسان به هنگام خشم است كه شيطان هم چون كودكى كه با توپ بازى مى

______________________________  
  .1339، باب حترمي احلسد، حديث 18/ 12: تدرك الوسائلمس -)1(

  121: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .كند و سعادت انسان بازى مى

  :فرمايد روايت بسيار مهمى در اين زمينه رسيده كه جّداً قابل دقت است، مى
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ربان تو را به رسالت توىي آن انساىن كه خداوند مه! اى موسى: شيطان، موسى را مالقات كرد و به حضرت عرضه داشت
اى برخوردارى، من يكى از خملوقات خدامي  العاده گويد، روى اين حساب از آبروى فوق واسطه با تو سخن مى برگزيده و ىب

به پيشگاه حمبوب عامليان واسطه شو تا !! و گناهى را مرتكب شدم و عالقه دارم از آن گناه به درگاه حضرت حق توبه كنم
  .ام را بپذيرد توبه

ات را  خواسته! موسى: خطاب رسيد. اش را بپذير توبه! اهلى: موسى بزرگوار قبول كرد، از خداوند مهربان درخواست كرد
  .قبول كردم، به شيطان امر كن به قرب آدم سجده كند، چرا كه توبه از گناه، جربان عمل فوت شده است

اى : ت عصباىن و خشمگني شد و با تكّرب گفتسخ. موسى، ابليس را ديد و پيشنهاد مقصود خلقت را به او گفت
  !!من به زنده او سجده نكردم، توّقع دارى به مرده او سجده كنم! موسى

دار شدى، به تو بگومي   به خاطر اين كه به درگاه حق جهت توبه من شفاعت كردى بر من حق! اى موسى: سپس گفت
  .ماند ، مواظب من باشد از هالكت مصون مىكه در سه وقت مواظب ضربه من باش كه هركس در اين سه موضع

به هنگام خشم و غضب، مواظب فعاليت من باش كه روحم در قلب تو و چشمم در چشم تو است و مهانند خون  - 1
  .ات را بركنم چرخم، تا به وسيله تيشه خشم، ريشه در متام وجودت مى

من جماهد ىف سبيل الّله را به ياد فرزندان و زن و  به وقت قرار گرفنت در ميدان جهاد، متوّجه باش كه در آن وقت - 2
  !اهلش انداخته، تا جاىي كه رويش را از جهاد ىف الّله برگردامن

  122: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  !»1«  برتس از اين كه با زن ناحمرم خلوت كىن كه من در آجنا واسطه نزديك كردن هر دو به هم هستم - 3

  .شهوت، غضب و حرص: ه سه برنامه خطرناك اشاره دارددر اين داستان عجيب، شيطان ب

اى جز حرص به دنيا ندارد و امتناع ابليس از سجده به  بدون شك، فرار انسان از جهاد، ريشه: در هر صورت بايد گفت
تواند داشته باشد و اين حسد، درب بسيار بزرگى است كه شيطان با ورودش، قدرت تسخري  آدم منشأى غري حسد منى

  .كند را پيدا مى قلب

  .به حرص و هواى نفس: شوى؟ گفت به چه چيز بر انسان غالب مى: بعضى از پيامربان به شيطان گفتند: گويند مى
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در كدام يك از اخالقيات : اى از بندگان خالص حق ظاهر شد؛ آن عبد بيدار از او پرسيد ابليس در برابر بنده: گويند مى
خشم، چون انساىن به غضب گرفتار شود او را به : كه او را به بدخبىت بنشاىن؟ گفتانسان كمك مؤثّرترى براى تو است  

  !گريد گريم چنان كه كودك توپ را مى بازى مى

  :فيض كاشاىن، آن انسان واال چنني گويد

 رو به حق آورى اى جان چه شود
 

 نروى مهره شيطان چه شود

  ها چند كىن و شكىن توبه
 

 نكىن گر تو گناهان چه شود

 اّول انديشه كىن تا آخر
 

 نشوى زار و پشيمان چه شود

  بيهوده كىن جان تا كى» فيض»
 

 جان دهى در ره جانان چه شود

______________________________  
  .169، حديث 3، باب 280/ 60: حبار األنوار -)1(

  

  123: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  عشق به لذات دنيا - 3

كند، عشق انسان به آرايش و لباس فاخر و مجع كردن اثاث زندگى و  كه شيطان، قلب را تسخري مىهاىي   از مجله راه
  .اى مطابق با ميل و شهوت است ساخنت خانه

شيطان هنگامى كه اين حمّبت را حاكم بر دل ديد، دائم انسان را دعوت به آباد كردن خانه به حد افراط و رنگ و نّقاشى 
كند  كارى مى. تواند به لباس ومركبش برسد خواهد كه تا مى كند و از او مى عت دادن بنا، مىسقف و ديوارهاى آن و وس

كند كه مهانند كرم ابريشم جمبور شود  ها باشد و آن چنان او را غرق در امور دنيا مى كه متام عمر در تسخري اين نوع برنامه
ت است كه در راه شيطان و هواى نفس جان داده و به به طور دائم به دور خود بتند، تا زماىن كه مرگ برسد؛ آن وق

  .بدخبىت ابدى دچار خواهد گشت؛ به مهني خاطر بود كه بسيارى از دانايان از بدى عاقبت وحشت داشتند
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   پرخورى - 4

هر چند غذاى حالل باشد؛ زيرا پرخورى و سريى . هاى تسلط شيطان بر قلب است پرخورى و سريى از غذا، يكى از راه
  .هاى ابليس ملعون است ترين اسلحه تقويت شهوات است و شهوات از برّنده عّلت

ها انسان  شهواتى كه به وسيله آن: ها چيست؟ گفت اين: هاى متعّددى ديد، از او پرسيد حيىي، ابليس را با قفل: گويند مى
  .دارم را از بندگى بازمى

زماىن كه پر خبورى تو را نسبت به مناز و ذكر سنگني   آرى،: ها براى من هم چيزى هست؟ گفت در اين قفل: حيىي گفت
  تواىن مناز طور كه بايد منى كرده و آن

  124: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  غري از اين هم چيزى هست؟: حيىي گفت. خبواىن و شرييىن ذكر حق را بياىب

  .نه: گفت

به خدا قسم از اين : ابليس هم گفت. نماز اين پس تعهد خداىي بر من است كه شكم خود را از غذا پر نك: حيىي گفت
  .»1« به بعد، هرگز مسلماىن را نصيحت خنواهم كرد

   طمع - 5

وقىت طمع بر دل غالب شد، دائماً . كند طمع، از مجله درهاىي است كه شيطان براى حكومت بر قلب از آن گذر مى
ند، تا آن كسى كه انسان نسبت به او طمع ك شيطان انسان را وادار به تصّنع در عمل و اخالق و جلوه دادن خويش مى

كرده توّجهش به آدمى جلب شود و اينجا است كه انسان به ناچار گرفتار ريا و مكر و حيله و تلبيس شده و آنچه را 
  .شود انسان به آن طمع كرده گوىي معبود انسان مى

اى به دست آوردن خشنودى فردى كه به شود و بر  از آن به بعد ّمهت انسان در جلب او و حمبوب شدن نزد او خرج مى
حداقّل بالىي كه در اين زمينه انسان دچار . زند او طمع بسته، از هر درى وارد شده دست به هر عمل ناشايسىت مى

ى از منكر است انگارى نسبت به غلطكارى شود تعريف بيجا از طرف و سهل مى   .هاى او و ترك امر به معروف و 

  :كنند نقل مى
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هيچ حاجىت به آموخنت از تو : عبدالّله گفت! خواهم چيزى به تو بياموزم مى: ه نظر عبدالّله بن حنظله آمد و گفتابليس ب
  دقت كن اگر! عبدالّله: گفت. ندارم

______________________________  
ث ، باب كراهة كثرة األكل، حدي241/ 24: ؛ وسائل الشيعة297، حديث 37، باب 439/ 2: احملاسن -)1(

  .18، حديث 5، باب 334/ 63: ؛ حبار األنوار30438
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از غريخدا تقاضا و متّنا نداشته باش و به هنگام خشم ! اى پسر حنظله. مطلبم خري بود قبول كن ورنه مرا از خود بران
  !شوى مواظب باش كه به كجا كشيده مى

   عجله و ترك استقامت - 6

  .ورودى شيطان به قلب، عجله و ترك استقامت در امور استهاى  از ديگر راه

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرموده

  .»1«  اَألنَاُة ِمَن الّلِه َوالَعَجَلةُ ِمَن الشيطانِ 

  .وقار و سنگيىن از خداى عزوجل و عجله از شيطان است

  :فرمايد قرآن مى

ْنساُن ِمْن َعَجلٍ [   .»2« ] ُخِلَق اْإلِ

  .انسان از شتاب و عجله آفريده شده است

  :فرمايد و در جاى ديگر مى

ْنساُن َعُجوًال [   .»3« ]َو كاَن اْإلِ

  .و انسان بسيار شتاب زده و عجول است
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  :فرمايد و به پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»4« ] ِإلَْيَك َوْحُيهُ   َو ال تـَْعَجْل بِاْلُقْرآِن ِمْن قـَْبِل َأْن يـُْقضى[

______________________________  
، حديث 12، باب 169/ 27: ؛ وسائل الشيعة101، حديث 43: ؛ حتف العقول8، باب 215/ 1: احملاسن -)1(

33514.  

  .37): 21(انبياء  -)2(

  .11): 17(اسراء  -)3(

  .114): 20(طه  -)4(
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  .پايان گريد در خواندنش شتاب مكنو پيش از آن كه وحى كردن قرآن بر تو 

آرى، اعمال آدمى بايد از روى بصريت و بيناىي و معرفت و آگاهى باشد و بصريت و معرفت، احتياج به تأّمل در كار و 
ره گرفنت از بصريت و معرفت منع مى كند و به هنگام  استخدام زمان و مهلت دارد و بدون شك عجله، انسان را از 

  .كند از جاىي كه انسان نفهمد سفره شّرش را باز مى عجله ابليس خائن

  :روايت شده

. دامن منى: ها و اصنام افتاد، چه خرب شده؟ گفت امروز سر بت: به وقت والدت عيسى، فرزندان ابليس به پدر خود گفتند
جله و سبك گرفنت  پرسىت متام شد، انسان را از راه ع دوره بت: دورى زد و برگشت و از والدت عيسى، خرب داد و گفت

  .كار گمراه كنيد

  مال دنيا - 7
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دهد كه  هاى غلبه شيطان درهم و دينار و طال ونقره و توابع اين دو فلز است، آن چنان دل را به مال پيوند مى از ديگر راه
صرف شود تا براى انسان ّمهت و اراده و حمّبت و عشقى جز به مال مناند و از اين راه متام وقت گرانبها و عمر پر قدرش 

  !!جاىي كه چشم باز كند، خود را در عمق جهّنم ببيند

  ترس از فقر/ - 8

از درهاى ديگر شيطان به سوى قلب خبل و ترس از ندارى و فقر است؛ خبلى كه اگر بر انسان مسّلط شود آدمى را از 
متمركز خواهد   - ب اليم استكه عاقبتش عذا  -انفاق در راه حق حمروم كرده و متام نريوى انسان را در جهت مجع مال

  .كرد

  127: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

به دست آوردن مال نامشروع، : در سه جا به طور حتم انسان مغلوب من است: كنند كه گفته از قول شيطان نقل مى
  .خرج مال در غري جاى خودش و منع حقوق ماىل

از فقر ندارد، چون خبل و ترس از فقري شدن، بر انسان تر از ترس  شيطان سالحى براى گمراه كردن بشر برّنده: اند گفته
غالب شد از به دست آوردن مال حرام خوددارى خنواهد كرد و از پرداخت حقوق ماىل ابا خواهد داشت و از سر هوى و 

  !هوس سخن خواهد گفت و بر پروردگارش سوء ظن خواهد برد

لل فساد دل خوانديد، مهه به فرموده امام صادق عليه آنچه را در سطور گذشته به عنوان خطرات قلب و ع! عزيزان
منتهاى خداست  السالم، باعث وقف قلب يعىن قطع دل از منافع حقيقى دنيا و آخرت و حمروم شدن قلب از رمحت ىب

هاىي كه در فصول گذشته خوانديد عّلت غفلت دل از حضرت معبود است و چون دىل دچار غفلت شد، راه  متام برنامه
َوَوْقُف اْلَقْلِب ىف اْلَغْفَلِة َعِن . شيطان، برايش بازگشته و زمينه آلوده شدن به متام رذايل برايش فراهم خواهد آمدحكومت 

  .الّلهِ 
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  ] بـَيـَْنُه َوبـَْنيَ الّلِه ِمْن قـَْبِل ذِلكَ ِبالتـَّْعظيِم خاِلصاً ِإْرتـََفَع ُكلُّ ِحجاٍب   َأنَّ اْلَعْبَد ِإذا ذََكَر الّلَه َتعاىل  َأال َترى[

  .ترين و مؤثّرترين ذكر، ذكر قلىب است شود كه مهم از آيات قرآن و متون اسالمى استفاده مى
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   طريقه كسب معرفت حقيقى

  .ذكر قلب عبارت از ياد خداست و اين ياد، معلول معرفت انسان به حضرت اوست

، و »ال مؤثّر ىف الوجود إّالالّله«، و »ال حول وال قّوة إّال باللّه«، و »ال إله إّال الّله«اش يافنت و درك  آن معرفىت كه مثره
  .است» ليس ىف الّدار غريه ديّار«

   علم به فقر ذاتى

رسد كه مهه موجودات، فقري بالذات و  انسان چون نسبت به خود و متام آفرينش به درياى فكرت فرو رود، به اين نتيجه مى
ها هم عّلىت   رسد و در وجود آن يك از موجودات عامل را بزرگى منى يابد كه هيچ اند و به اين حقيقت دست مى مطلقحمتاج 

  .كه سبب اّدعاى بزرگى از طرف آنان شود وجود ندارد

   در پايان اين فكر نوراىن و انديشه روحاىن حقارت و فقر ذاتى متام موجودات

  129: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .كند ايت حمبوب در آيينه دلش جتّلى مى ايت در ىب شكار شده و عظمت ىببرايش آ

هاىي   چون فقر خالص را در ذات موجودات ببيند و عظمت را به تنهاىي در حمبوب حقيقى عامل مشاهده كند، متام حجاب
ان برداشته شود و دىل  نظر به فقر ذاتى موجودات و عظمت منحصر به حق در قلبش بود از مي -كه قبل از اين دو نظر

ها و زمني وسعتش  ها بود عرش اهلى گردد و از آمسان كه قبل از مشاهده بزرگى حق و حقارت موجودات، دچار حجاب
  !!تر شود بيش

در اينجاست كه دست حاجت بردن به سوى غري خدا قطع شود و جز دامن رمحت و عنايت و لطف و حمّبت او در 
  .دست مناند

ها عنايت شده از درمان   شود متام موجودات با مهه قدرتى كه از طرف حق به آن انسان معلوم مى در اينجاست كه بر
  .ترين درد انسان عاجز و تنها خداست كه حّالل متام مشكالت است كوچك

خطّه در اينجاست كه موجودّيت ناچيز انسان با اّتصال به انوار حقيقت، از ناسوت جنات پيدا كرده و پرواز كنان به سوى 
  .الهوت به حركت آيد
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  .و اينجاست كه مشّرف به شرف خالفة اللهى گشته و در زمني به خاطر فنا شدن در حق، كار خداىي كند

  :دارد اديب ارمجند، مّال حمّمدباقر الرى به پيشگاه موال چنني عرضه مى

 كرميا رحيما جهان داورا
 

 عطا پرورا معدلت گسرتا

  خداوندگارا خداىي تو راست
 

  زما عجز و قدرت مناىي تو راست

  توىي دادخواه و توىي دادرس
 

  توىي بيگه و گاه فرياد رس

ان مهه   توىي آگه از هر 
 

ان هم عيان مهه   توىي هم 

 على را شبانگاه بيتوته نيز
 

 نگه داشىت زآن گروه سيتز

  

  130: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  

  ام اهلى اهلى تو را بنده
 

  ام نيازت سرافكندهبه خاك 

  سرافكنده آستان توام
 

  غبار ره آستان توام

  

   طلوع نور اميان

هاى نوراىن و  اش حاصل شود، نور اميان در قلب طلوع منايد و حجاب هر اندازه كه علم به خدا و اوصاف مجاليه و جالليّه
  .شود مى اى به قلب افاضه ظلماىن ميان خدا و قلب برداشته گردد و حيات تازه

  .»1« ]اللَُّه َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّورِ [
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به سوى نوِر ] ى جهل، شرك، فسق وفجور[ها  اند؛ آنان را از تاريكى خدا سرپرست و يار كساىن است كه اميان آورده
  .برد بريون مى] اميان، اخالق حسنه و تقوا[

  .»2« ]هاَمْيتاً َفَأْحيَـْيناُه َو َجَعْلنا َلُه نُوراً َميِْشي ِبِه ِيف النَّاِس َكَمْن َمثـَُلُه ِيف الظُُّلماِت لَْيَس ِخبارٍِج ِمنْ  أَ َو َمْن كانَ [

زنده كردمي و براى وى نورى قرار دادمي ]  به وسيله هدايت و اميان[مرده بود و ما او را ]  از نظر عقلى و روحى[آيا كسى كه 
]  ِى جهل و گمراهى[ها  حركت كند، مانند كسى است كه در تاريكى]  به درسىت و سالمت[پرتو آن در ميان مردم  تا در

  !است و از آن بريون شدىن نيست؟

  :و در روايت عنوان بصرى است كه امام صادق عليه السالم به او فرمود

  فَِإذا. َقُع ىف قـَْلِب َمْن يُريُد الّلُه أَْن يـَْهِدَيهُ لَْيَس اْلِعْلُم ِبَكثْـَرِة التـََّعلُِّم، َولِكنَّهُ نُوٌر يَـ 

______________________________  
  .257): 2(بقره  -)1(

  .122): 6(انعام  -)2(
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  .»1«  ِباْسِتْعماِلِه، ُمثَّ اْستـَْفِهِم الّلُه يـُْفِهُمكَ َأَرْدَت اْلِعْلَم َفاْطُلْب َأوًَّال ىف نـَْفِسَك َحِقيَقَة اْلُعُبوِديَِّة، َواْطُلِب اْلِعْلَم 

كسب دانش به اين نيست كه در فراگريى آن بسيار بكوشى بلكه آن پرتوى است از نور كه خداوند آن را در دل هركس  
ىي و طلىب خنست بايد در جان خود حقيقت بندگى را جبو  دهد، پس اگر دانش مى كه خبواهد رهنمونش گردد قرار مى

  .دانش را از رهگذر عمل طلب كىن، آن گاه فهم مشكالت را از خدا خبواهى تا خداوند نريوى فهم به تو عطا كند

  :اى گويد مرحوم اهلى قمشه

  خيز تا زين خيمه تنگ جهان بريون زنيم
 

  خيمه بر باالى هفت اقليم و نُه گردون زنيم

  خلق عامل سخره نرينگ و رنگند و فسون
 

  برينگى برون زين قوم بوقلمون زنيمما به 
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يم اى آن كه دل بر وى    نيست دنيا را 
 

  گوهر جان را به سنگ عشوه او چون زنيم

  

  چند روزى از صفا شاگردى امحد كنيم
 

  تا به دانش طعنه بر سقراط و افالطون زنيم

  

  .شّدت و ضعف و زيادت و نقصان استنيز مانند ساير انوار، قابل  -نور علم -و البته اين نور

  .»2« ]َو ِإذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آياتُُه زاَدتْـُهْم ِإمياناً [

______________________________  
  .149: منية املريد -)1(

  .2): 8(انفال  -)2(

  132: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .افزايد وهنگامى كه آيات او بر آنان خوانده شود بر اميانشان مى

  .»1« ]َو ُقْل َربِّ زِْدِين ِعْلماً [

  .دانش مرا بيفزاى! پروردگارا: و بگو

شود، تا آجنا كه  تر مى تر وكامل ها مرتفع شود، با خرق هر حجاىب نورى در دل تابيده و به مهان اندازه قوى و چون حجاب
ياء بر او منكشف شود و بر نظام نور متام فضاى قلب را احاطه منوده و انشراح صدر براى سالك دست دهد و حقايق اش

اند، مهگى درست است و از جانب خداى تعاىل است و  اَمتّ عامل اّطالع يابد و داند كه آنچه انبياى عظام اهلى فرموده
  .نتيجه اين انشراح آن است كه لوث شدن صفات ذميمه در نفس و متخّلق شدن به اخالق فاضله است

  .»2« ] نُوٍر ِمْن رَبِّهِ   ُه ِلْإلِْسالِم فـَُهَو َعلىأَ َفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدرَ [
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ره مند نورى، از سوى پروردگار خويش است]  پذيرفنت[اش را براى  آيا كسى كه خدا سينه   .اسالم گشاده است و 

  و چون نور صفات و ملكات فاضله، بر نور معرفت اضافه شود، به مصداق نور على نور،

  .»3« ] نُوُرُهْم بـَْنيَ أَْيِديِهْم َو بَِأْمياِِمْ   اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت َيْسعىيـَْوَم تـََرى [

بيىن كه نورشان پيش رو و از جانب راستشان  كه مردان و زنان بااميان را مى]  است[روزى ] اين پاداش نيكو و باارزش در[
  .كند شتابان حركت مى

______________________________  
  .114): 20(طه  -)1(

  .22): 39(زمر  -)2(

  .12): 57(حديد  -)3(

  133: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

در كلّيه اوامر حق، كمر اطاعت بربندد و از مهه منهيّات اجتناب منايد و هر عبادتى را به طور شايسته جباى آورد تا نورى 
  .تر گرداند رفت و يقيىن افزونتر و مع و صفاىي در قلبش پيدا شود كه قلب را آماده انشراح بيش

تر وادارد، كه از آن عبادت و اخالص باز دل  و باز مهني معرفت و يقني و انشراح، او را بر عبادتى ديگر و اخالصى بيش
  .تر حاصل آيد تر و معرفىت متام تر و يقيىن قوى را صفاىي و نورى تازه

  .»1« ] السَّالمِ  يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتـََّبَع ِرْضواَنُه ُسُبلَ [

  .كند هاى سالمت راهنماىي مى كساىن را كه از خشنودى او پريوى كنند به راه]  نور و كتاب[خدا به وسيله آن 

  .»2« ]َو ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّورِ [

بريون ]  معرفت، اميان و عمل صاحل[به سوى روشناىيِ ]  ِى جهل، كفر، شرك و نفاق[ها  و آنان را به توفيق خود از تاريكى
  .آورد مى
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  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى

َسَلَك ِبِه السَّبيَل، َوَتدافـََعْتهُ َقْد َأْحيا َعْقَلُه َوأَماَت نـَْفَسُه، َحّىت َدقَّ َجليُله َوَلُطَف َغليظُُه، َوبَرَِق َلُه المٌع فَاباَن َلُه الطَّريَق، وَ 
  َربَّهُ   َل قـَْلَبُه َوَأْرضىباِب السَّالَمِة َوداِر اْالقاَمِة، َوثـََبَت رِْجالُه ِلُطَمْأنيَنِة بََدِنِه ىف َقراِر اَألْمِن َوالرَّاَحِة، ِمبا اْستَـْعمَ   اَألْبواُب ِإىل

»3«.  

   عقلش را زنده و هواهاى نفس را كشته، تا آن حد كه اندام ورزيده او باريك

______________________________  
  .16): 5(مائده  -)1(

  .16): 5(مائده  -)2(

  .34، حديث 37، باب 316/ 66: ، ىف سالكان الطريق؛ حبار األنوار210خطبه : ج البالغة -)3(

  134: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

را پيمود و و دل سختش نرم گرديد و نورى تابان درخشيدن گرفت كه راه را براى او روشن ساخت و در پرتو آن نور راه 
شد، او را به در سالمت و دربار اقامت كشاند و در قرارگاه  درهاى رمحت اهلى را يكى پس از ديگرى بروى او گشوده مى

  .امن و آسايش، با كمال آرامش تن، پاى برجا مباند؛ زيرا دل خود را در راه رضا و خشنودى پروردگار خود به كار بست

  :فرمايد در جاى ديگر مى

  ...ىف قـَْلِبهِ   َفاْسَتْشَعَر احلُْْزَن َوَجتَْلَبَب اْخلَْوَف، فـََزَهَر ِمْصباُح اْهلُدى... نـَْفِسهِ   ْن َأَحبِّ ِعباِد الّلِه ِإلَْيِه َعْبداً َأعانَُه الّلُه َعلىِإنَّ مِ 

، َوصاَر ِمْن  َوُمشارََكِة أَْهِل اْهلَوى  ِبِه، َفَخرََج ِمْن ِصَفِة اْلَعمى ِمَن اْهلُُموِم ِإّال َمهّاً واِحداً انـَْفَردَ   َقْد َخَلَع َسرابيَل الشََّهواِت، َوَختَّلى
  ، َقْد أَْبَصَر َطريَقُه َوَسَلَك َسبيَلُه، َوَعَرَف ِمناَرُه َوَقَطُع ِغمارَُه، َواْسَتْمَسَك ِمَن اْلَعرى َوَمغاليِق أَْبواِب الرَّدى  َمفاتيِح أَْبواِب اْهلُدى

  .»1«  ِمْثِل َضْوِء الشَّْمسِ   ، َوِمَن اْجلِباِل بِاْمَتِنها، فـَُهَو ِمَن اْلَيقِني َعلىِبَأْوَثِقها

اى است كه خدا او را در پيكار با هواهاى نفس يارى فرموده باشد،  ترين بندگان خدا نزد حضرتش بنده به راسىت كه حمبوب
  ...فراگري از ترس خدا پوشانيده باشداى  پس حزن و اندوه را شعار خود ساخته و بر دل خود جامه
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ى   هاى نفس خاىل و از مهه خواسته هاى شهوت اين هنگام است كه چراغ هدايت در دلش فروزان گردد و از جامه ها 
  .گشته جبز يك خواسته كه تنها آن را وجهه ّمهت خود قرار داده باشد

______________________________  
  .36، حديث 11، باب 56/ 2: ، ىف بيان صفات املتقني؛ حبار األنوار86خطبه : ج البالغة -)1(

  135: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

پس او از نابيناىي رسته و از بند شركت با اهل هوا جنات يافته و خود يكى از كليدهاى درهاى هدايت و موجبات بسته 
هاى سعادت را شناخته و سخىت راه را  هاى راه نهبا بيناىي كامل در راه خود پيش رفته و نشا. شدن درهاى هالكت گردد

  .گردد آويز و استوارترين ريسمان چنگ زده و نور يقني او به روشىن نور آفتاب مى ترين دست گذارد و به حمكم سر مى پشت

  :در حديث نبوى است كه فرمود

ما ُهَو غاِيٌب َعْن   اْلَغْيَب، َفِإذا َأراَد الّلهُ ِبَعْبٍد َخْرياً فـََتَح َعيـَْىن قـَْلِبِه فـََريىما ِمْن َعْبٍد ِإّال َوِلَقْلِبِه َعْيناِن َوُمها َغْيٌب َيْدُرُك َِِما 
  .»1«  َبَصرِهِ 

كند تا آنچه را كه از  اى نيست مگر آن كه دل او را دو ديده غيىب هست كه با آن دو امور پنهاىن را درك مى هيچ بنده
ان است با ديده دل ببين   .دديده سر 

   مشاهده مجال حمبوب با رفع حجب

  هاى گوناگون در برابر ديده دل، آيا اّدعاى اميان و عشق و عالقه به حضرت دوست صحيح است؟ با وجود حجاب

تواند  اند، انسان به زيارت حمبوب نايل نشده و او را نديده، چگونه مى در حاىل كه حجب از نفوذ ديده دل مانع شده
  .آوردمبگويد به او اميان 

قبول دعوت انبيا و سري در راه اوليا و تسليم در برابر قرآن و فهم حقايقى كه از معصومني عليهم السالم رسيده و از مهه 
هاى قلبند و انسان به هنگام حركت در راه  تر عمل به واجبات شرعى و دورى از منهيّات اهلى، عوامل رفع حجاب مهم

   دوست به رفع
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______________________________  
  .49: پرواز در ملكوت -)1(

  136: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .ها يكى پس از ديگرى موفق شده، تا به منزل فناى ىف الّله و بقاى بالّله برسد حجاب

هاى تاريك غفلت و حجب ظلماىن و اوصاف حيواىن است و بدترين نقطه  راسىت باالترين سعادت، از ميان برداشنت پرده
  .اوت، با حجب زندگى كردن استبدخبىت و شق

  :قال الّله تعاىل

ْنساَن َلِفي ُخْسرٍ * َو اْلَعْصرِ [   .»1« ]ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َو َتواَصْوا بِاحلَْقِّ َو َتواَصْوا بِالصَّْربِ * ِإنَّ اْإلِ

مگر كساىن كه اميان آورده و  * كارى بزرگى است؛ زيانترديد انسان در  ىب]  كه]* [ ظهور پيامرب اسالم[سوگند به عصر 
  .اند اند و يكديگر را به حق توصيه منوده و به شكيباىي سفارش كرده كارهاى شايسته اجنام داده

  :وقال النىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  .»2« ِإنَّ لّلِه َسْبعَني أَْلَف ِحجاٍب ِمْن نُوٍر َوظُْلَمةٍ 

  .اب از نور و ظلمت استخداوند را هفتاد هزار حج

   گفتار عارىف وارسته

  :گويد عارف روشن دل، حاج مّال حمّمد جعفر كبودرآهنگى مى

ساختند، بر سيصد و شصت  سراى عناصر دنيا متعّلق مى بدان كه چون روح انسان را از عامل قرب جوار به عامل وحشت
  هزار عامل ملك و ملكوت گذارانيدند و از هر

______________________________  
  .3 - 1): 103(عصر  -)1(
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  .5، باب 45/ 55: ؛ حبار األنوار57: مرصاد العباد -)2(

  137: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

اش بود با او مهراه كردند، پس از عبور او بر چندين هزار عوامل خمتلف روحاىن و جسماىن، تا  عاملى آنچه زبده و خالصه
پيوست، روح را هفتاد هزار حجاب ظلماىن و نوراىن حاصل شد، نوراىن از عامل روحانّيات و ظلماىن از آن كه به قالب 
  .عامل جسمانّيات

اگرچه در ثاىن احلال هريك آلت كمال او خواهند بود، ليكن حال هريك روح را حجاىب شد تا به واسطه آن حجب از 
شرف قربت حمروم ماند و از اعلى علّيني قربت به اسفل السافلني مطالعه عامل ملكوت و مشاهده مجال و ذوق خماطبه و 

  .طبيعت افتاد

واسطه شرف قربت يافته  و بدين روزكى چند كه روح بدين قالب تعّلق گرفت با آن كه هزار سال در خلوت خانه خاص ىب
  .ها را فراموش كرد بود، چندان حجب پديد آورد كه به كّلى آن دولت

  .»1« ] َنِسيَـُهمْ َنُسوا اللََّه فَـ [

  .حمروم كرد] از لطف و رمحت خود[خدا را فراموش كردند و خدا هم آنان را 

دهد او را به نام  نام انسان، مشتق از انس است كه اّول در حضرت، انس يافته بود، چون حّق از زمان ماضى خرب مى
  :فرمايد خواند، چنانچه خداى متعال مى انسان مى

ْهِر َملْ َيُكْن َشْيئاً َمْذُكوراً َعَلى اْإلِ   َهْل أَتى[   .»2« ]ْنساِن ِحٌني ِمَن الدَّ

  آيا بر انسان زماىن از روزگار گذشت كه چيزى در خور ذكر نبود؟

______________________________  
  .67): 9(توبه  -)1(

  .1): 76(انسان  -)2(

  138: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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  :و در حظاير قدس بود و ديگر فرمود

ْنساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ [   .»1« ] َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  .كه ما انسان را در نيكوترين نظم و اعتدال آفريدمي

اد در عامل ارواح بود و چون بدين عامل پيوست و آن انس را فراموش كرد، نام ديگر مناسب فراموش   .كارى بر او 

تا ! اى فراموش كار: يعىن *»يا أَيـَُّها النَّاسُ «  دان نامش خواند كهتر ب و چون در زمان حال و مستقبل خطابش كند بيش
  .كار است گويند چون فراموش ناس را ناس مى: يعىن. »ّمسى النّاس ناساً ألنّه ناس«: اند باشد كه از ايام انس ياد كند، گفته

اند يادشان  ها را كه به روزهاى دنيا مشغول شده يعىن اين .»2« ] َو ذَكِّْرُهْم بَِأيَّاِم اللَّهِ : [اند و از اينجا جناب نبوى را فرموده
ده از روزهاى خداىي كه در جوار حضرت و مقام قدس بودند، شايد كه آن مهر و حمّبت در دل ايشان جبنبد، ديگر باره 

  ].* َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ [و  ]* َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ [قصد آشيان اصلى و وطن حقيقى كنند كه 

   اگر حمّبت آن وطن در دل جبنبد، عني اميان است كه

  .»3«  حّب الوطن من اإلميان

و اگر قصد مراجعت كند و به مهان راه كه آمده است بازگردد، مرتبه ايقان است و اگر به وطن اصلى باز رسد مقام 
د احسان است و اگر از وطن اصلى درگذرد عتبه عرفان است و اگر آجنا توقف نكند و  در پيشگاه درگاه وصول قدم 

  .درجات عيان است و بعد از اين نه حد وصف و نه عامل بيان است

  :اهلى، آن شيداى حمبوب گويد

______________________________  
  .4): 95(تني  -)1(

  .5): 14(ابراهيم  -)2(

  .375/ 10: سفينة البحار؛ مستدرك 3566/ 4: دوست داشنت وطن نشانه اميان است، ميزان احلكمة -)3(
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  من طاير قّدوسيم مرغ گلستان نيستم
 

  پرستان نيستم مست مى الهوتيم زين مى

  حور است وغلمان چاكرم ماه است واجنم در برم
 

  خورشيد چرخ اخضرم مشع شبستان نيستم

  گر زار و بيمارم چه غم شادم به هر رنج و امل
 

  عشقت اى صنم حمتاج درمان نيستمبا درد 

  مرغ جان بريون پرد زين آشيان» اهلى«روزى 
 

  بيىن مرا با عرشيان زين ملك و سامان نيستم
«1» 

  

و اگر حمّبت آن عامل حقيقى در دل جننبد و قصد مراجعت نكند و دل در تنّعم و متّول اين جهان بندد و متابعت هواى 
ايت دركات كفر نفس كند، نسيان اميان است   :و 

  .»2« ] َو لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلبِ [

هاِى زودگذِر دنياىي متايل پيدا كرد واز هواى نفسش پريوى منود؛ پس داستانش چون  وىل او به امور ناچيز مادى و لذت
  .داستان سگ است

ْنساَن َلِفي ُخْسرٍ [قامت گرفتار شود در خسران ابدى مباند، هركه در اين حجب و ا ، قسم ياد »3« ]َو اْلَعْصِر ِإنَّ اْإلِ
كند كه روح انساىن به واسطه تعّلق قالب مطلقاً به آفت خسران گرفتار است، اّال آن كساىن كه به واسطه اميان و عمل  مى

  .صاحل روح را از اين آفات و حجب خالصى دادند

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

  .176): 7(اعراف  -)2(

  .2 - 1): 103(عصر  -)3(
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و مثال تعّلق روح انساىن به قالب و آفات چنان است كه شخصى ختمى دارد، اگر بكارد و پرورش بدهد، يكى صد تا 
انتفاع توان گرفت، وليكن چون ختم در زمني اندازد و پرورش ندهد  شود و اگر آن ختم نكارد از آن نوعى هفتصد مى

  .خاصّيت آن خاك است كه ختم را بپوساند و استعداد آن را باطل كند

أَ َلْسُت [پس ختم روح انساىن را پيش از آن كه در زمني قالب اندازند، استعداد كالم حق حاصل داشت چنانچه از عهد، 
باز منود، اگرچه اين مزارع براى آن است تا بيناىي و شنواىي و گوياىي كه » بلى«جواب باز داد و اهلّيت جواب  ] ِبَربُِّكمْ 

  .داشت، يكى صد و هفتصد شود

ليكن تا ختم روح را آب اميان و تربيت عمل صاحل نرسد، حال وى در عني خسران است، از آن بيناىي و شنواىي و گوياىي 
چون آب اميان و تربيت عمل صاحل به او رسد ختم منّو منايد و از نشيب زمني بشرّيت قصد علّو عامل حقيقى حمروم مانده و 

عبودّيت كند و از دركات خالصى يابد و هر قدر كه تربيت يابد به آن قدر، درجات جنات كه عبارت از جنان است، به 
  .اهل الّله و خاّصه شودرسد و چون به مقام مثرگى رسد كه مرتبه معرفت است از مجله  او مى

و اگر العياذ بالّله ختم روح آب اميان و تربيت عمل صاحل را ادراك نكند، در زمني بشرّيت بپوسد و طبيعت خاكى گريد و 
  .»1« ] َو لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواهُ [به خاصّيت وى خمصوص شود كه 

  ].*َن ِفيها أََبداً خاِلِدي[و در خسران ابدى مباند كه 

آيد و هنوز حجب مستحكم نشده است و نوعهد و قريب به حضرت است و ذوق انس  ابتدا كه طفل به وجود مى
  حضرت باقى است، در حال كه از مادر جدا

______________________________  
  .176): 7(اعراف  -)1(
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آيد و از رنج مفارقت قرار  شود فرياد و زارى از وى برمى شوق حضرت غالب مىگريد و هر ساعت كه  شود مى مى
كنند تا آن عامل را  آمد طبع او مشغول مى تواند گرفت، هر حلظه او را به چيزى ديگر مناسب نظر حّس او و خوش منى

  .تان، باز سر به گريه و زارى گذارداى فروگذارند پيل را ياد آيد از هندوس فراموش كند و به اين عامل انس گريد و چون حلظه
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شود و در شب،  ها مشغول مى افتد و به آن اين معىن در شب زياده اتفاق افتد؛ زيرا كه در روز نظر او به حمسوسات مى
باز مادر مهربان پستان در دهان طفل بنهد، ذوق شري به كام او برساند تا به . تر باشد تر و گريه و زارى بيش مشغوىل كم

ج انس با شري گريد و انس اصلى را فراموش كند، تا به حّد بلوغ رسيدن، كار او انس گرفنت است با عامل حمسوس و تدري
فراموش كردن عامل غيب و از اينجاست كه بچه هر حيواىن به اندك روزگارى پرورش يابد و به مصاحل خويش قيام تواند 

د و به چهل سال به كمال خود رسد و جّثه متام كند و قّوت گريد؛ به خالف انسان كه پانزده سال به حّد بلوغ رس. منود
زيرا كه آدمى بچه را با عامل ديگر انس است و ذوق مشرب غيب يافته است و بار فراق آن عامل بر جان اوست، با اين 

از عامل علوى باز كند و به  تواند گرفت، اّال به روزگار دراز تا به تدريج خو تواند شد و خوى اين عامل را منى عامل آشنا منى
  .اسفل پيوند منايد، تا يك جهت اين عامل شود

چون از آن عامل به كّلى . تا در اورنگ غيب و شهادت باشد، نشو و منا زياد نكند و به كمال جسمانّيات خود نرسد
كه هيچ حيوان و شيطان فراموشى به هم رسانيد و جّثه قّوه گرفت، چه حيله و مكر در جذب منافع و دفع مضرّات بكند  

  .به او نرسد

كنند و به  اما حيوانات چون از عامل ديگر خرب ندارند و يك جهت از اين عاملند، مجلگى ّمهت بر مصاحل خود صرف مى
   شهوت متام به استيفاى لّذات حّسى
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  .رسند يابند و به كمال خود مى شوند، زود پرورش مى مشغول مى

غرض آن كه روح انساىن بعد از حجب روحاىن و جسماىن كه از تعّلق قالب و عبور بر ملك و ملكوت حاصل كرده 
شود از  است، هر حركت فعلى و قوىل كه از ظاهر و باطن او بر مقتضاى طبع پديد آيد، مجله موجب حجب و بُعد مى

اى، او قبول  ول خرب بدهد كه تو وقىت در اين عامل بودهگردد كه اگر هزار خمرب صادق الق خرب مى چو ىب عامل غيب تا هم
  !!آورد كند و بدان اميان منى منى

اند و اثر آن انس كه با حضرت يافته بودند باقى دارند، اگرچه به عقل خود نداند   اى كه منظور نظر عنايت بوده اما طايفه
، اثر نور صدق آن خمرب و اثر آن انس كه در دل اند ولكن چون خمرب صادق القول بگويد كه وقىت به عامل ديگر بوده

اند،  مستمع باقى است، به يكديگر پيوندند و هر دو دست در گردن يكديگر درآرند؛ زيرا كه هر دو از يك واليت
ها برسد، مجله در حال اقرار كنند و باجلمله هركه را از آن انس كه ختم اميان  يكديگر را بشناسند، اثر آن موافقت به دل

  :است چيزى باقى است، زود اميان تواند آورد و هركه را از آن انس در دل باقى نيست، هرگز اميان نتواند آورد
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  .]* َسواءٌ َعَلْيِهْم أَ أَْنَذْرتـَُهْم َأْم َملْ تـُْنِذْرُهْم ال يـُْؤِمُنونَ [

بيمشان دهى يا بيمشان ]  باز عذا[كافر شدند براى آنان يكسان است چه ]  به خدا و آياتش[ترديد كساىن كه  ىب
  .آورند ندهى، اميان منى

اند  و بعضى سالكان را در اثناى سلوك حجب از پيش نظر بردارند تا مجله مقامات روحاىن وجسماىن كه بر آن عبور كرده
  .باز بينند

  :اى به قول عارف عادل، مرحوم اهلى قمشه
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ا چه خواهد گشاىي يك حجاب اى شاهد يكت
  شد

دهى زان نرگس شهال چه خواهد  به مستان مى
 شد

 به معشوقى گر افتد ديده عاشق چها گردد
 

به خممورى رسد يك جرعه زان صهبا چه خواهد 
 شد

  هزاران بنده آلوده عصيان چه من دارى
 

 گر افتد هم نگاه رمحتت بر ما چه خواهد شد

  گناهامن اگر در پرده رمحت بپوشاىن
 

 نسازى زشتكارى از كرم رسوا چه خواهد شد
«1» 

  

  قلب حمروم از نور خدا، عّلت متام مفاسد

ها درون  ها و ذّلت ها و نكبت حتقيق در اوضاع حيات و مسائل زندگى نشان دهنده اين معناست كه عّلت متام بدخبىت
  .انسان است
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  .گريد سرچشمه مىشود و متام مفاسد از آجنا  مهه دردها از درون شروع مى

ها را به عوامل طبيعى و ماّدى بريون نسبت داد؛ چه اين كه كلّيه عناصر طبيعى به  بست توان مشكالت و بن گاه منى هيچ
اراده حكيمانه خالق مهربان در راه رشد وكمال بشر قرار گرفته و اين انسان در صورت سالمت قلب ماديات را در راه 

ا را در راه نابودى خود و ديگران  -كه منشأ فساد اخالق و عمل است  -فساد قلب صحيح به كار برده و در صورت آ
  !!آورد هاى ديگر وارد مى هاى معنوى و ماّدى به حيات خويش و انسان به كار برده و از اين راه خسارت

   زيست و نسبت به اوضاع هاى متمادى در غرب مى زاده ايرانشهرى كه سال كاظم

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(
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زندگى مردم مغرب زمني آگاهى كامل داشت، اوضاع وحشتناك غرب را معلول درون مريض و فاسد سردمداران غرب و 
  .رأيند داند و بسيارى از علماى با انصاف آن ناحيه، در اين مسئله با او هم مردم آن سرزمني مى

  :گويد ارف و متخّلق به اخالق مىاين مرد ع

 - كند كه متّدن غرب را به گودال اضمحالل پرتاب مى  -آلود هاى خون عّلت اصلى اوضاع وحشتناك اروپا و اين انقالب
هاى گذشته نيز مهني حال  مهانا جز انكار و رّد نواميس ديانت حقيقى و فضيلت اخالقى چيز ديگر نيست و در مهه متّدن

  .ها گرديده است آن سبب فنا و زوال

جوىي و حرص و طمع مردمان خودپرست و  غفلت و ناداىن مؤسسني و مرّوجني علوم ماّدى و طبيعى از يك طرف و نفع
  .جاه طلب از طرف ديگر اسباب اين اوضاع كنوىن را فراهم آورده است

سليم ديوهاى رذايل اخالقى و علماى فنون طبيعى مثبت، درخت تناور دين و اخالق را از ريشه بركنده و مردم را ت
هاى نفساىن منودند و پرستش كنندگان سيم و زر نيز از حال ناگوار و ناتواىن توده مردم استفاده منوده، به مكيدن  هوس

  .آسا را توليد كردند خون سعى و عمل و حسن نّيت ضعفا و بيچارگان پرداخته، اين حبران مرگ
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رود و به اميد اين كه  كشند مى زند و به هر راهى كه او را مى به اين در و آن در مى اين توده مردم بيچاره كه امروز خود را
پاره ناىن بدست آورده با فكر آسوده و امين از فردا، شب را به سر برد، تقصريش در ناتواىن و ناداىن اوست و اين ناتواىن را  

هاى پايني مّلت  يعى مثبت، از ناداىن و ناتواىن اين طبقهپرسىت فنون طب اند كه در نتيجه تعليمات ماّده كساىن به او داده
منايند و وقت و فرصت به مرد كارگر و دهقان و   كنند و مقام رياست و تسّلط خود را حفظ مى هاى ماّدى مى استفاده
   كاسب
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ديىن  منبع بدخبىت توده ملت، فساد اخالق و ىبدهند تا ساعىت به فراغت فكر كند و به حال و مآل خود بينديشد، پس  منى
  .باشند مهه چيزى طبقات عاىل كه زمام امور اقتصادى و ديىن و اجتماعى را در دست دارند مى و ىب

آالت و اخرتاعات و ترقّيات فىن و تكنيكى هيچ   بنابراين بايد قبول كرد كه نه كشفيّات و حتقيقات علوم طبيعى و نه ماشني
ها در نتيجه فقدان حّس ديانت و مكارم اخالقى، اين حال  سبب بدخبىت نيستند، بلكه سوء استعمال آن كدام مستقيماً 

  .خراش بدخبىت را توليد كرده است دل

توانند به خودى خود كسى  كارخانه و ماشني و دستگاه و موتور و آهن و غريه كه داراى جان و اراده و فهم نيستند، منى
كنند، بلكه كساىن مسؤول بدخبىت مردم هستند كه اين وسايل ترقى را در راه منافع شخصى غري را خوشبخت و يا بدخبت  

  !سازند اندازند و اين وسايل آسايش و ترقى را مبّدل به آلت مرگ و هالك مى مشروع خود به كار مى

ها را با هم  به هم نزديك و مّلتها را  ترين و مفيدترين اخرتاعات قرن كنوىن است كه مملكت چنان كه هواپيما يكى از بزرگ
ها را براى مقاصد جنگى و محل و نقل آالت كشتار به   سازد، وىل اگر اين هاى دراز را كوتاه مى آشنا و مرتبط و مسافت

ها را در اين راه بد  ها نيست بلكه بر گردن كساىن است كه آن كار برند و اسباب هالك و مرگ قرار دهند، تقصري در آن
  .برند به كار مى

هاى شخصى  اگر برعكس، اين وسايل نقلّيه هواىي را براى محل آذوقه و ارزاق و حمصوالت جتارتى و فالحىت و مسافرت
ها خواهد  بكار برند، البته خدمت بزرگى به اوضاع اقتصادى و رفع قحطى و گرسنگى و تأمني خوشحاىل و آسايش مّلت

  .شود ها افزوده مى ت و ترقّيات فّىن كه روز به روز بر مشار آنآالت و اخرتاعا طور است ساير ماشني شد، مهني
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هاى موجود  نظر منود و به وسايل ابتداىي دسىت اكتفا كرد و يا ماشني ها و آالت تكنيكى صرف پس نبايد از ساخنت ماشني
  .كنند ه بعضى پيشنهاد مىاند، درهم شكست، چنان ك را به خيال اين كه مايه بدخبىت مردم شده

  .طلىب و غارتگرى است پرسىت و جاه آنچه بايد درهم شكسته شود، افكار زشت و حرص و طمع و ناداىن و نفس

ها به  پس بايد افكار و حّسيات و طبايع و اخالق اشخاصى را عوض و تبديل و اصالح كرد كه عنان سرنوشت مّلت
  .باشد بسته به حّس تفّكر و حّس ديانت و فضيلت اخالقى ايشان مىها  دست ايشان سپرده شده و خوشبخىت مّلت

گردد كه اسباب بدخبىت بشر در چيزهاى خارجى و ماّدى نيست، بلكه در دل و مغز افراد  جا به خوىب آشكار مى از اين
  .بشر به خصوص رهنمايان و پيشوايان اوست

ى ها و نظامنامه بدين جهت اقدامات و تدابري خارجى و قانون ديدها و امرها و  ها و جربها كه امروز  ها و حبس ها و 
شان را خنواهد كرد؛ زيرا كه درد از درون است و دوا نيز  شود، هرگز چاره بدخبىت در ممالك متمّدن اروپا به فراواىن يافت مى

  .از درون بايد داده شود

  .هرى و خارجى استوار و برقرار خنواهد ماندآرى، اين كاخ متّدن از پاى بست لرزان شده است و با تعمريهاى ظا

اى مغز و  با وجود انتشار وسيع علوم و فنون و فلسفه و حكمت در اروپا، جاى تعّجب است كه ناداىن و غفلت به اندازه
رد و توانند ب ها و به خصوص بزرگان آن را استيال منوده است كه اكثر مردم پى به اين مسائل ساده منى دل مردم اين سرزمني

  .خواهند بربند يا منى

   تر اخرتاعات و ترقيات فىن، براى جلب فايده ماىل و حتصيل سيم امروز بيش
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  .آيد، در هر اقدام و هر كار مسئله اساسى و شرط خنستني مهانا بدست آوردن پول است و بس و زر به عمل مى

خدمت كند، به هر نام و به هر وسيله و حنو باشد ولو هزاران مردم ديگر را تر براى بدست آوردن پول  هر كارى كه بيش
  .شود نان سازد و يا به خطر جاىن و مرگ بيندازد، مشروع و جماز ديده مى ىب
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در نتيجه از ميان رفنت رادع اخالق و آمر وجداىن و مانع دروىن و ديىن، اكثريت مردم مغرب زمني، كارى و خياىل و فكرى 
پرسىت و پر كردن شكم و ربودن و غارت كردن مال يكديگر به هر اسم  راىن و نفس كردن سيم و زر و جز هوسجز مجع  

  .مشارند اى براى خود منى كه باشد ندارند و وظيفه

توانستيم بگوييم كه بگذاريد اين  كرد، باز مى اگر اين اوضاع، حداقل مهه افراد يك ملت را از نظر مادى خوشبخت مى
ترى عقيده ندارند در اين چند روزه عمر خود يك زندگى خوشى داشته، خوشبخت  ان، كه به زندگى ديگر و عاىلمردم ناد

  !!خرب زيست كنند، لكن بدخبتانه از اين خوشبخىت ظاهرى و ماّدى نيز اثرى و بوىي پيدا نيست و ىب

تربيىت كه بر پايه معلومات ناقص فنون مادى اين غفلت و ناداىن و نابيناىي فقط نتيجه پريوى از يك تربيت ناصحيح است؛ 
پرسىت بنا شده است و در اين تربيت براى حيات ديىن و مكارم اخالقى و معلومات معنوى و  و طبيعى و فلسفه ماّده

  .حقايق علوم روحى و احكام آمساىن، جاىي نيست

ست و بعضى از متفّكران از آن به شيطان اين است اوضاع ناگوارى كه در نتيجه شيوع فساد در متّدن غرب ظهور منوده ا
هاى قدمي  بينند كه مّلت مشارند؛ زيرا از روى تاريخ مى كنند و اين اوضاع را عالمت انقراض متّدن غرب مى يا دّجال تعبري مى

  مهواره در نتيجه شيوع فساد اخالقى و ظاهرپرسىت و تسّلط حرص و آز از
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در اين مقاله به موقف حساس و سازنده دين پى برديد و دانستيد كه تنها عّلىت كه انسان را از افتادن  »1« !دان ميان رفته
كند، دين است و بايد دانست كه باور كردن دين تنها كار قلب و جتّلى آن در خانه دل به  در هر نوع بدخبىت حفظ مى

صفحه روان به شكل حسنات اخالقى است و اگر قلب  صورت اميان و در اعضا و جوارح به صورت عمل صاحل و در
توان او را با قانون به ساحت صالح كشيد و در نتيجه از  حمروم از نور با عظمت اميان به خدا و روز جزا گردد، ديگر منى

  .توان به هيچ وجه جلوگريى كرد فساد اخالق و فساد عمل منى

قلىب كه از توّجه به حّق و : امام صادق عليه السالم شده و بگوييمدر اينجاست كه بايد متمسك به كالم گهربار حضرت 
اى بيش نيست و روحى كه در   ره و مرده نور اميان حمروم است، قلب متوّقف است و قلىب است كه از حيات معنوى ىب

ت و غارت و اند، جز جنايت و خيان گرو قلب غافل است از فساد اخالق امين نيست و اعضاىي كه فرمانرب قلب مرده
  .َوَوْقُف اْلَقْلِب ىف اْلَغْفَلِة َعِن الّلهِ : رود و در حقيقت بايد گفت فساد از آنان توقعى ديگر منى
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بياييد با روى آوردن به دين حقيقى و اتصال به احكام نوراىن آمساىن و با تكيه به قرآن جميد و توجه به كلمات انبيا و 
دلسوز، به اصالح درون برخيزمي، تا از اين راه به اصالح مهه امور زندگى توفيق حاصل  امامان و اوليا و عرفا و مربيان 

  .كنيم

______________________________  
  .210: اصول اساسى فن تربيت -)1(

  149: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ] ِإْرتـََفَع ُكلُّ ِحجاٍب بـَيـَْنُه َوبـَْنيَ الّلِه ِمْن قـَْبِل ذِلكَ ِبالتـَّْعظيِم خاِلصاً   َأنَّ اْلَعْبَد ِإذا ذََكَر الّلَه َتعاىل  َأال َترى[

اى خداوند را با كمال خلوص به آن عظمىت كه هست ببيند، هر حجاىب كه قبل از اين ديدن و قبل  مسّلم است وقىت بنده
  .شود از اين مشاهده واقعى بني او و خداوند بوده برداشته مى

رساند كه كلّيه خملوقات عامل  امل و تفّكر نسبت به خالق موجودات، انسان را به اين نتيجه مىانديشه در متام موجودات ع
با درك اين حقيقت . اى بيش نيستند اعم از خملوقات غيىب و شهودى، فقر حمض و احتياج صرف و تعّلق خالص و سايه

عظيم ببيند و از طرىف وقىت با ديده دل و  بزرگ و - تواند موجودى را هرچند به ظاهر بزرگ باشد چگونه انسان عارف مى
ايت  يابد كه حضرت او كمال حمض و داراى صفات ثبوتّيه ىب آور نظر كرد مى چشم عقل به آفريننده اين دستگاه حريت

اينجا است كه دل از مهه . شود ايت است و جز عظمت و بزرگى چيز ديگرى در آن ساحت مقّدس مشاهده منى در ىب
ها آزاد شده و غرق در تعّلق خالص نسبت به جانان خواهد گشت و جذبه و   ري و كلّيه اين منودها و سايهموجودات فق

كششى جز جذبه معشوق واقعى در ميان خنواهد ماند و انسان فكر و ذكر و عشق و ورد و معشوقى جز حضرت حق 
  .برايش خنواهد بود

الّله و من الّله و إىل الّله و على الّله قرار دارد و اهلى حمض و خداىي در اين مقام انسان فقط و فقط در ميدان ىف الّله و ب
   صرف است و مهني معناى رفع حجاب بني
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  .عبد و خداوند است
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  عشق آمد و شد چو خومن اندر رگ و پوست
 

ى و پر كرد زدوست   تا كرد مرا 

  اجزاى وجود من مهه دوست گرفت
 

  است زمن بر من باقى مهه اوستنامى 

  

»1«  

______________________________  
  .مشس تربيزى -)1(
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  ]َوالرَّاَحةِ وِح َوِإَذا اْنقاَد اْلَقْلُب ِلَمْورِِد َقضاِء الّلِه ِبَشْرِط الرِّضا َعْنُه َكْيَف ال يـَنْـَفِتُح اْلَقْلُب بِالسُُّروِر َوالرُّ [

زماىن كه قلب، تسليم قضاى حق شد و بر اين قضا كمال خشنودى و رضايت را داشت، چرا به نور خوشحاىل و  
  !گشادگى و راحىت و امنيت و آرامش و آسايش منّور نشود

داند و با   ب منىاى براى رسيدن به حمبو  قلىب كه توجه خود را از متام موجودات كه فقر حمضند برداشته و آنان را جز وسيله
كمك حق به متاشاى عظمت حق نايل آمده، متام مسائل وارده از طرف خداوند را حق دانسته و به آن كمال رضايت 

  !دارد، ازاين جهت با توّجه به عمق مصائب و ابتالئات غرق در لّذت و سرور است

  :گويد فيض كاشاىن، اين عارف دل منّور به نور عشق مى

  درمان اى كه درد مرا توىي
 

  اى كه راه مرا توىي پايان

  كمر خدمتت به دل بستم
 

  هرچه گوىي به جان برم فرمان

 به خيال تو زنده است اين سر
 

  به هواى تو زنده است اين جان

  گرنه در سر خيال توست مقيم
 

  ورنه در جان هواى توست روان
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 سر نيستم من به جز تن ىب
 

  جان نيستم غري قالب ىب

  دم ار وصل تو دهد دستميك 
 

اش جان و جهان مى  «1»  دهم در 

  

ُدُه ِإَذا ذََكَر الّلَه بـَْعَد ذِلَك ُمْنَخِفضاً ُمْظِلماً َكبَـْيِت َخراٍب َخاٍو لَْيسَ  َوِإَذا اْشتَـَغَل قـَْلُبُه ِبَشىْ [  ِفيِه ٍء ِمْن َأْسباِب الدُّنْيا َكْيَف جتَِ
  ] ِعْمارٌة َوال ُموِنسٌ 

گذرد، زماىن كه دل به ذكر  داند كه بر دل چه مى هاى دنياىي است، عارف منى گاه كه دل مشغول به چيزى از برنامهآن  
يابد كه انگار دل او به وقت اتصال به امور دنيا مهانند خانه تاريك و پر وحشىت بوده و اكنون با  حق روشن شود درمى

  .ذكر حق روشن شده و داراى آبادى و انس گشته

  ] لتـَّْعِظيمِ ِإَذا َغَفَل َعْن ذِْكِر اللِّه، َكْيَف َتراُه بـَْعَد ذِلَك َمْوُقوفاً َحمُْجوباً َقْد َقسا َوَأْظَلَم ُمْنُذ َفاَرَق نُوَر اوَ [

هرگاه كسى بعد از ياد اهلى و توّجه به جناب احديت، به سبب اشتغال به كارهاى دنياى دنّيه و امور خمالف خدا و ميل 
يابد كه گويا  فانيه كاسده، از ياد حضرت دوست غافل شود و از معموره ذكر رو به خرابه غفلت آورد، چنني مى به لّذات

از نورانّيت به ظلمت و از انس به وحشت آمده، در اينجا قلب دچار حجاب و غفلت گشته و به كدورت قساوت و 
  !عظمت به حضيض غفلت درافتدشود و چه بدخبت است كسى كه از اوج متاشاى نور  جتاوز مبتال مى

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(
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  ] فـََعالَمُة الرَّْفِع َثالثَُة َأْشياَء ُوُجوُد اْلُموافـََقِة َوفـَْقُد اْلُمخاَلَفِة َوَدواُم الشَّْوقِ [

   عالئم رفع قلب

  :استنشانه رفع قلب كه ذكر خداست سه چيز 

   موافقت كامل با اوامر اهلى و اجتناب حتمى از حمرمات - 1
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   آلوده نشدن به خمالفت با اوامر و نواهى حق - 2

  .»1«  جهت رسيدن به وصال دوست و به دست آوردن رضاى او در مهه شؤون حيات  ادامه شوق - 3

______________________________  
  .كتاب مصباح الشريعه خواهد آمد  98تفسري و توضيح مسئله شوق در باب  -)1(

  154: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ] التـَّوَكُُّل َوالصِّْدُق َواْلَيقنيُ : َوَعالَمُة اْلَفْتِح َثالثَُة َأْشياءَ [

   عالئم فتح قلب

  :نشانه فتح قلب كه مرتبه رضاست سه چيز است

   توّكل/ - 1

   صدق/ - 2

   يقني/ - 3

اى دارند كه به خواست خدا به تفسري و  هاى جداگانه باب» مصباح الشريعة«اين سه صفت هريك در طول شرح كتاب 
  .توضيح هريك اقدام خواهد شد
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  ] اْلُعْجُب َوالرِّياءُ َواحلِْْرصُ : َوَعالَمُة اْخلَْفِض َثالثَُة َأْشياءَ [

   عالئم خفض قلب

  :نشانه خفض و غفلت از جناب حق سه چيز است

  .چرا كه غفلت از دوست موجب غفلت از مردن و غفلت از مردن علت حرص و طول امل است حرص؛ - 1
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دورى از ياد حق است و مستلزم جلب توجه ديگران و جلب توجه ديگران به خصوص در عبادات عالوه بر اين   ريا؛ - 2
  .واهد كردكه ُمبطل بندگى است، انسان را به چاه بدخبىت در انداخته و از رمحت حق حمروم خ

  عجب؛ - 3

  .شرح مفصل اين سه صفت نيز در طول تفسري كتاب كه براى هريك فصلى جداگانه دارد، خواهد آمد
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  ] بِاحلَْرامِ  َزواُل َحالَوِة الطَّاَعِة، َوَعَدُم َمراَرِة اْلَمْعِصَيِةَواْلِتباُس ِعْلِم احلَْاللِ : َوَعالَمُة اْلَوْقِف َثالثَُة َأْشياءَ [

   عالئم وقف قلب

  :و نشانه وقف سه چيز است

چرا كه لذت عبادت مولود حضور قلب و اطمينان خاطر است، در حال وقف كه مرتبه  زايل شدن لّذت عبادت؛ - 1
ره   !مند شود؟ غفلت است، چگونه دل انسان از شرييىن عبادت و بندگى 

نشانه غفلت است؛ چرا كه درك كردن مرارت گناه فرع صفاى  تلخ نبودن معصيت آشكار نشدن تلخى معصيت؛ - 2
دهد، معصيت هم تلخى خود را نشان  باطن است و به هنگام غفلت از حق و وقف قلب چنان كه اطاعت لذت منى

  .دهد منى

  .منايد و تا كسى تلخى معصيت را درك نكند از گناه خوددارى منى

خالف شرع يا ترك  -خواه از روى اختيار و خواه از اضطراب -ل اتفاقاز اين جهت است كه اگر از اهل الّله بر سبي
آيند؛ به خالف اهل دنيا  اوالىي صادر شود، در كام ايشان بسيار تلخ و ناگوار است و فوراً در مقام تدارك و استغفار برمى

  .و اهل قساوت قلب كه حال ايشان به عكس اين است

  .ه وقت بندگى خملوق، شريين مذاقنداينان به هنگام عبادت حق، تلخ كام و ب

   ادب چه بسا براى بدست آوردن يك مقام پست دنياىي از خدمت به افراد رذل و ىب
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خواىب بسازند، اّما از دو ركعت مناز به وقت  ها را حتمل كنند و به گرسنگى و تشنگى و ىب روز سخىت لذت برده و شبانه
  !باشنداكراه داشته 

مانند گاو خوش علف : به قول معروف ها؛ توّجهى به حالل و حرام خدا در مأكوالت و ملبوسات و ساير برنامه ىب - 3
  !!هرچه بدست آيد خوردن و از هركجا بدست آيد بردن

ا را به رسد، اميد است خداى مهربان دل مهه م به پايان مى» مصباح الشريعة«تا اينجا تفسري و توضيح باب دّوم كتاب 
  .نور حقيقت منّور كرده و قلب عاشقان خود را ميدان جتّلى انوار مجال و صفاتش بنمايد
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   باب

3  

   در بيان رعايت
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  .َوَعْقَلُه َعِن اجلَْْهِل، فـََقْد َدَخَل ىف ديواِن اْلُمْنَتِبهنيَ قـَْلَبُه َعِن اْلَغْفَلِة َونـَْفَسُه َعِن الشَّْهَوِة   َمْن َرعى: قاَل الصَّاِدُق عليه السالم

  .َوديَنُه َعِن اْلِبْدَعِة َوماَلُه َعِن احلَْراِم، فـَُهَو ِمْن ُمجَْلِة الصَّاِحلنيَ   ِعْلَمُه َعِن اْهلَوى  ُمثَّ َمْن َرعى

فـََيجُب َأْن َتُكوَن نـَْفُس . ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمٍة، َوُهَو ِعْلُم اَألنـُْفسِ    َعلى َطَلُب اْلِعْلِم َفريَضةٌ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
  .َمْعىن ِإْن قُِبَل فـََفْضٌل َوِإْن ُردَّ فـََعْدلٌ   ُكلِّ حاٍل ىف ُشْكٍر َأْو ُعْذٍر، َعلى   اْلُمْؤِمِن َعلى

  .ِلُع السُُّكوَن َعِن اْلَمعاصى ِباْلِعْصَمةِ َوُتطاِلُع احلَْرَكاِت ىف الطَّاعاِت بِالتَّوفيِق، َوُتطا

ُضوِع، َوِمْفتاُحها اِإلنابَُة ِإَىل  ُشوِع َواخلُْ َمَع َقْصِر اَألَمِل، َوَعياُن   الّلِه تَعاىل َوِقواُم ذِلَك ُكلِِّه بِاالفتقار إىل الّلِه َواِإلْضِطراِر ِإلَْيِه َواخلُْ
  .ِألَنَّ ىف ذِلَك راَحًة ِمَن اْحلَْبَس َوَجناًة ِمَن اْلَعُدوّ اْلُوُقوِف بـَْنيَ َيَدِى اجلَْبَّاِر؛ 

  .يـَْوٍم واِحدٍ   َوَسالَمُة النـَّْفِس َواِإلْخالِص ىف الطَّاَعِة ِبالتـَّْوفيِق؛ َوَأْصُل ذِلَك َأْن يـَُردَّ اْلُعْمَر ِإىل
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ِعباَدًة، َوباُب ذِلَك ُكلِِّه ُمالَزَمُة اْخلَْلَوِة ِمبُداَوَمِة اْلِفْكَرِة؛ َوَسَبُب الدُّنْيا ساَعٌة َفاْجَعْلها : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  ى؛ َوباُب التـَّْقو  اُم الزُّْهِد التـَّْقوىاْخلَْلَوِة الَقناَعةُ َوتـَْرُك اْلُفُضوِل ِمَن اْلَمعاِش؛ َوَسَبُب اْلِفْكَرِة اْلَفراُغ؛ َوِعماُد اْلَفراِغ الزُّْهُد؛ َومتَ 

   اخلَْْشَيُة؛ َوَدليُل اخلَْْوِف التـَّْعظيُم لّلِه َتعاىل، َوالتََّمسُُّك بَِتْخليصِ 
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ا َخيَْشى اللََّه مِ [قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ . طاَعِتِه َوَأواِمرِِه، َواحلََْذُر َمَع اْلُوُقوِف َعْن َحمارِِمِه، َوَدليُلها اْلِعْلمُ    .»1« ]ْن ِعباِدِه اْلُعَلماءُ ِإمنَّ

______________________________  
  .28): 35(فاطر  -)1(

  163: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ] قـَْلَبُه َعِن اْلَغْفَلِة َونـَْفَسُه َعِن الشَّْهَوِة َوَعْقَلُه َعِن اجلَْْهِل فـََقْد َدَخَل ىف ديواِن اْلُمْنَتِبهنيَ   َمْن َرعى[

  .از غفلت و نفسش را از شهوت و عقلش را از ناداىن حفظ كند در زمره بيداران وارد شده است هركس قلب خود را

   غفلت

قلب غافل قلىب است كه از وحى و اهلام و دستورات انبيا و . ترين و زيانبارترين عوامل است غفلت براى قلب از خطرناك
  .اوليا و امامان و حكماى اهلى دور افتاده باشد

اگر علوم مادى چنني هنرى داشتند، بايد تاكنون . ى و ظاهرى بيدار كردن قلب و صفا دادن جان نيستكار علوم مادّ 
كردند؛ وىل جتربه ثابت كرده كه علوم مادى تنها بر قدرت قدرمتندان و زور  عوامل بدخبىت را از ميدان حيات بشر دور مى

  .هاى بشر را افزون منوده است تر كرده و هزاران بار گرفتارى شخوىي آنان را بي زورمداران و قلدرى قلدران افزوده و درنده

  :فرمايد مى» اسرار اآليات«فيلسوف عارف مرحوم مال صدرا در ابتداى كتاب پرمايه 

   اين. ها و رئيس متام حسنات، كسب حكمت حّقه است منشأ و مبدأ سعادت
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به خدا و صفات و افعال ُملك و ملكوت حق و علم به آخرت و منازل و آگاهى و علم : حكمت، عبارت است از
شت و جهنم است   .»1«  مقامات آن جهان، كه بعث و حشر و كتاب و ميزان و حساب و 

  .»2«  اميان حقيقى و خري كثري و فضل عظيم كه در قرآن به آن اشاره شده مهني آگاهى به مسائل حّقه است

ها و  كار آن با وجود استعداد حتصيل علم و امكان آگاهى به حقايق عاىل عامل، رأس بدخبىتو جهل به اين معارف و ان
  .هاى اخروى است موجب جرميه

اين جهل ريشه هر مرض و نفاق نفساىن و زمينه پرورش هر شجره ملعونه و خبيثه در دنيا و آخرت است و اين جهل 
  . قابل جربان در قيامت استمنشأ عذاب دردناك فردا و خسران عظيم و پشيماىن غري

  :فرمايد قرآن درباره اين گونه غافالن از حقايق و دور از حرمي بيداران مى

ِْم َو َمسِْعِهْم َو أَْبصارِِهْم َو أُولِئَك ُهمُ   أُولِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلى[    قـُُلِو

______________________________  
اطاعت از خدا و معرفت امام و : حكمت چنني معىن شده است» يـُْؤِتى احلِْْكَمَة َمن َيَشاءُ «در تفسري آيه شريفه  -)1(

ا وعده عذاب را داده است و تفقه در دين اجتناب از گناهان كبريه   ...اى كه خداوند بر آ

، 148/ 1: احملاسن؛ 20، حديث ...، باب الكبائر284/ 2و  11، حديث ...، باب معرفة االمام185/ 1: الكاىف
، 6، باب 215/ 1: ؛ حبار األنوار20169، حديث 45، باب 315/ 15: ؛ وسائل الشيعة60، حديث 19باب 

  .25، 24، 23، 22حديث 

  .269): 2(بقره » يـُْؤِتى احلِْْكَمَة َمن َيَشاءُ َوَمن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُوِتَى َخْرياً َكِثرياً « -)2(

ُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ُه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن أَنـُْفِسِهْم يـَتـُْلوا َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلِّمَ َلَقْد َمنَّ اللّ «
  .164): 3(آل عمران » ِمن قـَْبُل َلِفى َضَالٍل ُمِبنيٍ 

ٍء َوأَنـَْزَل الّلُه  َوَرْمحَُتُه َهلَمَّْت طَائَِفٌة ِمنـُْهْم َأن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن َشىْ  َوَلْوَال َفْضُل الّلِه َعَلْيكَ «
  .113): 4(ساء ن» َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما َملْ َتُكن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل الّلِه َعَلْيَك َعِظيماً 
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  .»1« ] ال َجَرَم أَنـَُّهْم ِيف اْآلِخَرِة ُهُم اْخلاِسُرونَ * اْلغاِفُلونَ 

ثابت و يقيىن .* اند خربان واقعى زده و اينان ىب]  شقاوت[اينان كساىن هستند كه خدا بر دل و گوش و چشمشان ُمهر 
  .است كه آنان در آخرت زيانكارند

  .»2« ] اِسُرونَ ْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطاُن فَأَْنساُهْم ِذْكَر اللَِّه أُولِئَك ِحْزُب الشَّْيطاِن َأال ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطاِن ُهُم اخلْ اْستَ [

اند، آگاه باش كه حزب  شيطان بر آنان چريه و مسلط شده و ياد خدا را از خاطرشان برده است، آنان حزب شيطان
  !اند كاران مهان زيانشيطان يقيناً 

شود كه غفلت از حقايق، موجب هر نوع شقاوت و جهل به معارف، علت هر  در هر صورت از قرآن جميد استفاده مى
  .هاى اهلى، مورث هر نوع بدخبىت است توجهى به واقعّيت نوع فساد و ىب

  »3«  غفلت در قرآن

   هلّيه اشاره كردهقرآن جميد در آيات متعّددى به مسئله غفلت بشر از حقايق ا

______________________________  
  .109 -108): 16(حنل  -)1(

  .19): 58(جمادله  -)2(

نكته مورد توجه در اين باب اين است كه خداى متعال در آيات متعدد خود را از صفت غفلت برى دانسته و به  -)3(
آيات متعددى از قرآن كرمي به اين مطالب . ، فرموده است205): 7(اعراف » َوَال َتُكن ِمَن اْلَغاِفِلنيَ «بندگان نيز امر به 
  :اشاره دارند مانند

  ...و 74) 2(بقره » َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ «

  ...و 144) 2(بقره » َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا يـَْعَمُلونَ «

  .42): 14(ابراهيم » اِلُمونَ َوَال َحتَْسَنبَّ الّلَه َغاِفًال َعمَّا يـَْعَمُل الظَّ «

  .17): 23(مؤمنون » َوَما ُكنَّا َعِن اْخلَْلِق َغاِفِلنيَ «
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  .داند و اهل غفلت را اهل عذاب و خسران و در صورت عدم بازگشت از اين گناه بزرگ، مستعّد خلود در جهّنم مى

   پريوى نكردن از غافالن

نْيا َو ال ُتِطْع َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربـَُّهْم ِباْلَغداِة َو اْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َو ال تـَْعُد َعْيناَك َعنـُْهْم ُترِيُد زِينَ َو اْصِربْ نـَْفَسَك  َة اْحلَياِة الدُّ
  .»1« ]َمْن أَْغَفْلنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكرِنا َو اتـََّبَع َهواُه َو كاَن أَْمرُُه فـُُرطاً 

طلبند، خود را پايدار و شكيبا  خوانند در حاىل كه مهواره خشنودى او را مى ىن كه صبح و شام، پروردگارشان را مىبا كسا
برنگردد و از كسى كه دلش را ]  به سوى ثرومتندان[به آنان ]  از التفات[دار و در طلب زينت و زيور زندگى دنيا ديدگانت 

روى است،  امي و از هواى نفسش پريوى كرده و كارش اسراف و زياده كردهاز ياد خود غافل  ]  به سبب كفر و طغيانش[
  .اطاعت مكن

  .از على بن ابراهيم روايت است كه اين آيه در برخورد يك متكّرب ثرومتند با سلمان نازل شد» تفسري برهان«در 

كرد روزى بود به  استفاده مىداستان از اين قرار است كه سلمان، پوششى از پشم داشت كه از آن براى سفره و پوشش 
شّدت گرم، سلمان در آن پوشش پشمى عرق كرده بود، مردى به نام عيينة بن حصني وارد بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله 

نوعانش را  شومي اين مرد و هم وقىت ما بر تو وارد مى! يا رسول الّله: فرياد زد. شد، در حاىل كه سلمان خدمت حضرت بود
   خواهى بريون كن، پس از رفنت ما هركس را مىاز نزد خود 

______________________________  
  .28): 18(كهف   -)1(
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نگرند و از عامل پر  خرب از حقايق كه جز با ديد ماّدى به جهان و حوادثش منى براى اين گونه مردمان ىب »1« !!بپذير
سنجند، اين آيه نازل شد و ديد ماّدى اين  بينند و مهه چيز را با ترازوى ماّديگرى مى شكوه خلقت جز ظاهرى منى

اينان از خّط حق خارجند و انسان نبايد از : عالم كردظاهرپرستان را معلول غفلت دل آنان و فراموشى خدا دانست و ا
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مردان اهلى و پريوان راه عشق دست برداشته و با اينان مهنشني و مصاحب گردد، ارزش از آِن رهروان طريق اوست، گرچه 
ى باشد   .دستشان از مال دنيا به كّلى 

 با على گفتا يكى در رهگذار
 

 از چه باشد جامه تو وصله دار

  ّى و شهّى و سرورىتو امري 
 

  از متام رادمردان برترى

  هسىت ما مجلگى از هست توست
 

  اختيار عاملى در دست توست

  

  اى امري تيز رأى و تيزهوش
 

  اى چون جامه شاهان بپوش جامه

  از چه باشد اى جهاىن را پناه
 

  جامه صد وصله در اندام شاه

  گفت صاحب جامه را بني جامه چيست
 

  ديد بايد در درون خانه كيست

 آيد به كار جامه زيبا منى
 

 حرىف از معىن اگر دارى بيار

  اهل سريت را به صورت كار نيست
 

 «2»  جامه گر صد وصله دارد عار نيست

  

  ها غفلت ملت

______________________________  
  .465/ 2: تفسري برهان -)1(

  .عباس فرات -)2(

  168: ، ص2 جعرفان اسالمى، 

  .»1« ] ِبظُْلٍم َو َأْهُلها غاِفُلونَ   ذِلَك َأْن َملْ َيُكْن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقرى[
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پيش از آمدن [ها را در حاىل كه اهلشان  براى اين است كه پروردگارت مردم شهرها و آبادى]  فرستادن پيامربان[اين 
  .كند باشند، از روى ستم هالك منى]  از توحيد و معاد و حقايق[خرب  ىب]  پيامربان

  :ها بر دو قسم است غفلت مّلت: در توضيح اين آيه بايد گفت

البّته اين غفلت كه معلول عدم ارسال و انزال كتب است، مايه . غفلت قبل از بعثت پيامربان و نزول كتب آمساىن :اّول
دهد كه خداوند بزرگ در  به اين معىن توجه مى دار عقلى قبح عقاب بال بيان، عذاب و هالك نيست؛ زيرا قاعده ريشه

  .كند هايش را به مّلىت اعالم نكرده باشد، آنان را مسؤول ندانسته و به خاطر عدم طاعت، عذاب منى حاىل كه خواسته

 در حاىل كه انبياى خدا با بيّنات و معجزات، صدق ادعاى خود را. غفلت بعد از نبوت انبيا و امامت امامان است :دّوم
ها به خاطر  دارند، اما مّلت كنند و براى خري دنيا و آخرت بشر از اعالم فرهنگ خدا تا آخرين نفس دست برمنى ثابت مى

دهند،  دهند و به زندگى سراسر غافالنه خود ادامه مى پرسىت با آنان به ستيز برخاسته و به قبول قواعد اهلى تن منى شهوت
  .شود ت كه از مفهوم آيه شريفه استفاده مىالبته مستحق عذابند و اين حقيقىت اس

خرب از فرهنگ حق زيسنت مولد متام مفاسد و  آرى، با بودن انبيا و امامان و كتب اهلى و فقيهان جامع الشرايط، ىب
هاى فاسد و جمرم به علت فساد و جرمشان به  ها و معاصى و جتاوزات است و سّنت اهلى بر اين قرار گرفته كه ملت پليدى

  .كت برسندهال 

   تر از حيوان هاى پست انسان

ا َو َهلُمْ  ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ    َو َلَقْد َذَرأْنا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ

______________________________  
  .131): 6(انعام  -)1(

  169: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ا ا أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ  َأْعُنيٌ ال يـُْبِصُروَن ِ   .»1« ] َو َهلُْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِ

] معارف اهلى را[هاىي است كه به وسيله آن  آنان را دل] زيرا[امي  و مسلماً بسيارى از جّنيان و آدميان را براى دوزخ آفريده
هاىي است كه به وسيله آن  بينند و گوش منى] هاى حق را حقايق و نشانه[ه توسط آن يابند و چشماىن است ك در منى
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ازمعارف و آيات [خرب و غافل  ترند؛ اينانند كه ىب شنوند، آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه منى] سخن خدا و پيامربان را[
  .اند]  خداى

حق از خلقت انسان، رسيدن او به رشد و كمال اهلى و قرار   شود كه مقصود از آيات قرآن و روايات اسالمى استفاده مى
شت برين است   .گرفتنش در 

هاى رشد و كمال و سعادت و سالمت در وجود هر انساىن بالقّوه موجود است و به فعلّيت رسيدن آن در گرو  متام مايه
  .اّتصال انسان به نبّوت انبيا و امامت امامان است

گرد ربذه، ابوذر و از سياه حبشى، بالل و از دو كارگر ساده و   اىي ايراىن، سلمان و از بياباناين اسالم است كه از روست
  .سازد گرفتار در بند رقّيت، ياسر و مسّيه مى

شت در آن عامل است   .مقصد اصلى از خلقت انسان، كمال در اين دنيا و 

كه اين يك امر تبعى است، به اين معىن كه خلقت بسيارى از جن و انس براى جهنم، مقصد واقعى و اصلى نيست بل
) خلقنا(كه به معناى ] َذرَأْنَا[جهنمى شدن انسان در اراده حق تابع عدم قبول شرايط كمال از طرف انسان است و مجله 

  .است مفهومى بيش از اين ندارد

ا[آيه    دهاى خداو دنباله آن به معناى نابود كردن استعدا ]َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ

______________________________  
  .179): 7(اعراف  -)1(

  170: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

هنگامى كه انسان در . دادى است و اين نابودى، معلول هواپرسىت انسان و متابعت او از شياطني دروىن و بروىن است
تقيم بريون رفت و جز حاكمّيت طاغوت و متام شؤون حيات، دچار افراط و تفريط شد و از جاّده اعتدال و صراط مس

شهوت و شكم و مال و منال و دنيا و مادّيت چيزى را قبول نكرد، مشاهده آيات و آثار اهلى و شنيدن كلمات حق از 
ا: [زبان انبيا و امامان نفعى به حال او ندارد و مهني است معناى هاىي از  و چنني انسان ]َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ
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اند؛ غفلىت كه علت هالك آنان و موجب قرار گرفتنشان در عذاب دوزخ  تر و در حقيقت اهل غفلت چهارپايان گمراه
  .قيامت است

پرسىت آزاد گردد و از مرض خطرناك غفلت برهد و  انسان اگر با اتصال به وحى و اجراى دستورات اهلى، از بند ماّده
د، از متام موجودات عامل برتر مىزندگى خود را بر ب   .گردد يدارى و هشيارى و توّجه بنا 

  :گويد عبدالّله بن سنان مى

طالب عليه السالم  امرياملؤمنني على بن اىب: آدم؟ فرمود مالئكه باالترند يا بىن: از حضرت صادق عليه السالم پرسيدم
آدم عقل و  حيوانات شهوت بدون عقل گذاشت و در بىنخداوند در مالئكه عقل بدون شهوت قرار داده و در : گفت مى

رت است و كسى كه شهوتش بر عقلش غلبه كند از  شهوت قرار داد؛ كسى كه عقلش بر شهوتش حاكم شود از مالئكه 
  .»1«  ائم بدتر است

   عذاب اهلى به خاطر غفلت

ا َو الَِّذيَن ُهمْ ِإنَّ الَِّذيَن ال يـَْرُجوَن ِلقاَءنا َو َرُضوا ِباحلَْياِة الدُّ     ْنيا َو اْطَمأَنُّوا ِ

______________________________  
  .5، حديث 39، باب 299/ 57: ؛ حبار األنوار1، حديث 6، باب 4/ 1: علل الشرايع -)1(

  171: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] أُولِئَك َمْأواُهُم النَّاُر ِمبا كانُوا َيْكِسُبونَ * َعْن آياتِنا غاِفُلونَ 

اند و به آن  را اميد ندارند و به زندگى دنيا خشنود شده]  و حماسبه شدن اعمالشان[ما ]  قيامتِ [مسلماً كساىن كه ديداِر 
شدند، جايگاهشان آتش  آنانند كه به كيفر گناهاىن كه مهواره مرتكب مى.* خربند اند و آنان كه از آيات ما ىب آرام يافته

  .است

بدون شك كسى كه به . اميان و يقني نسبت به عامل آخرت: عبارت است از -با توجه به آيات قرآن -اميد به لقاى حق
ى حق و در نتيجه به انكار وحى و نبّوت و  شت و جهنم و امر و  انكار قيامت برخيزد، به انكار حساب و جزا و 

  !!آنچه متفرّع بر رسالت انبيا است برخاسته است
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  .انديشد متام ّمهت انسان متوّجه حيات مادى حمض گشته و جز به زندگى اين دنيا منىدر انكار قيامت است كه 

خواهد، انسان كه امتيازات زيادى بر ساير موجودات دارد، به  دانيم كه هر موجودى فطرتاً بقا و سعادت خود را مى ما مى
  .طريق اوىل خواهان سعادت و بقاء است

باشد، خواستار سعادت دنيا و آخرت است، اّما اگر جز حيات دنيا، قائل به زندگى اگر دلش منّور به نور اميان و يقني 
نياز دانسته دل به دنيا  اش به اين حيات حمدود تعّلق خواهد گرفت و از آخرت، خود را ىب ديگرى نباشد، متام ّمهت و اراده

  .خوش خواهد كرد

  .ت از آيات خداستاين گونه برداشت از زندگى و تصور حيات انساىن، معلول غفل

______________________________  
  .8 -7): 10(يونس  -)1(

  172: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

انكار لقاى حق و فراموش كردن روز حساب موجب خشنودى و اطمينان به حيات دنيا و علت منحصر شدن علم انسان 
  .نسبت به حيات حيواىن است

آمساىن و صد و بيست و چهار هزار پيامرب و دوازده امام و متام عاشقان مجال  و اعتقاد به معاد، كه صد و چهارده كتاب
ى و وعده  حق با استدالالت متني و براهني واضح حتمى بودن آن را ثابت كرده اند، پايه دين و عّلت باور داشنت امر و 

  .و وعيد و وحى و نبّوت و حالل و حرام خدا و تربيت و تزكيه نفوس است

د منكران آن روز كه در اعمال و رفتار و اخالق و روابط و معامالتشان با مردم حساىب نيست و هرآنچه نفس بدون تردي
  !!اند كنند، مستحّق عذاب ابد در آتش جهّنم آنان خبواهد عمل مى

  :از على بن ابراهيم نقل است كه معصوم عليه السالم فرمود» تفسري برهان«در 

املؤمنني و ائمه عليهم السالم هستند و دليل بر اين مطلب، قول امرياملؤمنني عليه السالم است  مراد از آيات در اين آيه، امري 
  .»1«  تر از من نيست اى بزرگ به خدا قسم خدا را آيه: كه فرمود

   غفلت گروه زيادى از مردم
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  .»2« ] َكِثرياً ِمَن النَّاِس َعْن آياتِنا َلغاِفُلونَ َفاْليَـْوَم نـَُنجِّيَك ِبَبَدِنَك ِلَتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة َو ِإنَّ  

از [اى  تا براى آيندگانت نشانه]  گذارم وبر بلنداىي از ساحل دريا مى[دهم  جانت جنات مى پس امروز تو را با بدن ىب
  .خربند هاى ما ىب باشى و يقيناً بسيارى از مردم از نشانه]  قدرت ما و زبوىن و خوارى گردنكشان

______________________________  
  .178/ 2: تفسري برهان -)1(

  .92): 10(يونس  -)2(

  173: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

رتين عربت گريندگان  ها و پندها براى عربت داستان فرعون و برخورد ظاملانه او با موسى و هارون، از عجايب روزگار و از 
  .است

دسىت چوپاىن بود، بايد  يك نفر، كه متام قدرت و اسلحه ظاهرى او چوبترين قدرت زمان به دست  سرنگون شدن مهم
  .رتين پند براى صاحبان زر و زور باشد

اى كه باشد، بر باطل در هر قيافه و قدرتى كه باشد، پريوز  اين مسئله در تاريخ ثابت شده است كه حق در هر جلوه
  .است

كردند، موسى از  پس از بريون آمدن از دريا، غرق شدنش را باور منىاسرائيل  فرعون آن چنان در اوج قدرت بود كه بىن
اسرائيل دسته  خداوند بزرگ چاره خواست، خداوند بدن فرعون را از البالى امواج خروشان نيل به خشكى انداخت، بىن

  .دسته به متاشاى بدن او آمده و غلبه حق را بر باطل باور كردند

اكنون آن بدن در موزه بزرگ مصر  بدنش را به مصر محل كرده و در موميا پيچيدند و هم مندان به آن قلدر، آن گاه عالقه
  .گويد، درس عربت براى جهانيان است طور كه قرآن مى موجود و مهان

  :فرمايد مى» ج البالغة«هاى  حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم در باب حكمت

  ،»1« ارَ ما َأْكثـََر اْلِعبَـَر َوأََقلَّ اِإلْعِتب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .گرينده كم است ها و پندها بسيار است، وىل عربت عربت

يابد كه متام حركات و حوادث به انسان پند  ترين آن اندكى انديشه كند، درمى ترين اجزاى عامل و كّلى انسان اگر در جزئى
  .دهند مى

هاى بيدارباشى به  پندها ساخته و زنگ گذرد به زبان نثر و نظم بيداران راه حق، براى بيدارى انسان از آنچه بر جهان مى
  حافظ قدسى در ديوان پر. اند صدا درآورده

______________________________  
  .80، باب 328/ 68: ؛ حبار األنوار297حكمت : ج البالغة -)1(

  174: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :قدرش گويد

  بر لب جوى نشني و گذر عمر ببني
 

  ما را بس كاين اشارت زجهان گذران

  

***  

 مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
 

 يادم از ِكشته خويش آمد و هنگام درو

  

  :ديگرى گويد

 متام قصر شهان جايگاه جغد شود
 

  است بساز قصر حمّبت كه خاىل از خلل

  

  :و شاعرى ديگر گويد
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  جواىن گفت با پريى دل آگاه
 

  جوىي در اين راه كه خم گشىت چه مى

  جوابش گفت پري خوش تكّلم
 

  ام ُگم كه ايّام جواىن كرده

  

  :پروين اعتصامى گويد

  چنني گفت روزى به پريى جواىن
 

  كه چون است با پرييت زندگاىن

  بگفتش در اين نامه حرىف است مبهم
 

  كه معنيش جز وقت پريى نداىن

  تو ِبه كز تواناىي خويش گوىي
 

  ناتواىنپرسى از دوره  چه مى

 جواىن نگهدار كاين مرغ زيبا
 

  مناند در اين خانه استخواىن

  چو من گنج خود رايگان دادم از كف
 

  تواىن مده رايگاىن تو گر مى

  مايه ماندم ام رفت ىب چو سرمايه
 

  مايه بازارگاىن كه بازيست ىب

  هر آن سرگراىن كه با چرخ كردم
 

  تر كرد از آن سرگراىن جهان بيش

  از آن برد گنج مرا دزد گيىت
 

  كه در خواب بودم گه پاسباىن

  

رتين وسيله بيدارى هر انسان است و بدون شك انديشه در حوادث، از برترين علل  اما با اين مهه عربت و پند كه 
از حقايقى است كه و مهني غفلت قلب، !! ها غافلند سعادت آدمى است، به فرموده قرآن كرمي در آيه، بسيارى از انسان

   انسان را به سراشيىب سقوط و هالك برده و حمصول عمر انسان و زمحات آدمى را به تاراج

  175: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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شيطان داده و در پايان كار از انسان جز حسرت و ندامت و اندوه و شرمسارى و بار سنگيىن از معاصى و گناهان، چيز 
  .ديگرى جباى خنواهد گذاشت

  :فرمايد آن جميد باز در داستان فرعون و عربت گرفنت از آن مىقر 

   عاقبت غافالن

بُوا ِبآياتِنا َو كانُوا َعْنها غاِفِلنيَ    .»1« ] َفانـْتَـَقْمنا ِمنـُْهْم َفَأْغَرْقناُهْم ِيف اْلَيمِّ بِأَنـَُّهْم َكذَّ

خرب بودند، از آنان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان   ىبها غافل و  ايتاً به سبب اين كه آيات ما را تكذيب كردند و از آن
  .كردمي

هاى خدا است، خداوند متعال، به دنبال  اسرائيل و هر قومى در تاريخ، غفلت از حالل و حرام و خواسته عّلت بدخبىت بىن
  :فرمايد اسرائيل مى سرگذشت فرعون و بىن

ا َو ِإْن يـََرْوا َسِبيَل الرُّْشِد ال يـَتَِّخذُ  َسَأْصِرُف َعْن آياِيتَ الَِّذيَن يـََتَكبـَُّرونَ [ وُه ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َو ِإْن يـََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال يـُْؤِمُنوا ِ
بُوا ِبآياتِنا َو كانُوا َعْنها غاِفِلنيَ    .»2« ] َسِبيًال َو ِإْن يـََرْوا َسِبيَل الَغيِّ يـَتَِّخُذوُه َسِبيًال ذِلَك بِأَنـَُّهْم َكذَّ

اى را  دارم كه اگر هر آيه آيامت بازمى]  فهم[كنند از  به زودى كساىن را كه در روى زمني به ناحق گردنكشى و تكّرب مى
آورند و چون راه هدايت را مشاهده كنند، آن را راه و رسم زندگى نگريند و اگر راه گمراهى را  ببينند، به آن اميان منى

  ] بازداشنت از فهم آيامت[ود گريند؛ اين ببينند، آن را راه و روش خ

______________________________  
  .136): 7(اعراف  -)1(

  .146): 7(اعراف  -)2(

  176: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .خرب بودند ها غافل و ىب به سبب آن است كه آيات ما را تكذيب كردند و از آن

  :فرمايد مرمي به پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مىها، در سوره  قرآن به دنبال متام اين واقعّيت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .»1« ] َو أَْنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْألَْمُر َو ُهْم ِيف َغْفَلٍة َو ُهْم ال يـُْؤِمُنونَ [

هستند و اميان ]  شديدى[خربى  برتسان، در حاىل كه آنان در ىب -آن گاه كه كار از كار بگذرد -و آنان را از روز حسرت
  .آورند منى

  :فرمايد و در سوره انبياء مى

  .»2« ] اقْـتَـَرَب ِللنَّاِس ِحسابـُُهْم َو ُهْم ِيف َغْفَلٍة ُمْعِرُضونَ [

در ]  با فرو افتادن[نزديك شده در حاىل كه آنان ] اند آنچه در مدت عمرشان اجنام داده[حسابرسى ]  هنگام[مردم را 
  .روى گردانند] ده معاداز داليل اثبات كنن[غفلت 

  :فرمايد و به دنبال اين حقيقت در آخر سوره انبياء مى

  .»3« ] ا َبْل ُكنَّا ظاِلِمنيَ َو اقْـتَـَرَب اْلَوْعُد احلَْقُّ َفِإذا ِهَي شاِخَصٌة أَْبصاُر الَِّذيَن َكَفُروا يا َويـَْلنا َقْد ُكنَّا ِيف َغْفَلٍة ِمْن هذ[

كه ما ! واى بر ما:] و گويند[هاى كافران خريه شود  نزديك شود، پس ناگهان چشم]  كه قيامت است[و آن وعده حق 
  .خربى سنگيىن قرار داشتيم، بلكه ما ستمكار بودمي از اين روز در ىب

  نگرى به چشم زده و غري از اين ظاهر و در سوره روم درباره آن كه عينك ماّدى

______________________________  
  .39): 19(مرمي  -)1(

  .1): 21(انبياء  -)2(

  .97): 21(انبياء  -)3(

  177: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد بينند مى ارزش چيزى منى حمدود دنيا و منودهاى ىب

  .»1« ] يـَْعَلُموَن ظاِهراً ِمَن اْحلَياِة الدُّنْيا َو ُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم غاِفُلونَ [
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كه سراى ابدى و داراى نعمت هاى جاوداىن و [شناسند و آنان از آخرت  دنيا را مىاز زندگى ]  حمسوس[ظاهرى ] تنها[
  .»2« خربند ىب]  حيات سرمدى است

   غفلت در روايات

   توجه در كالم گهربار ائمه عليهم السالم كه برخواسته از قلوب نوراىن و خاىل از غفلت

______________________________  
  .7): 30(روم  -)1(

  :توان به اين آيات اشاره كرد در كتاب حضرت حق آيات ديگر در باب غفلت با مفاهيم متفاوت وجود دارد كه مى -)2(

ِْم َوَمسِْعِهْم َوأَْبَصارِِهْم َوأُولِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ   أُولِئَك الَِّذيَن َطَبَع الّلُه َعَلى«   .108): 16(حنل » قـُُلِو

  .6): 36(يس » َر آبَاُؤُهْم فـَُهْم َغاِفُلونَ لُِتنِذَر قـَْوماً مَّا أُنذِ «

َشِهْدنَا َأن تـَُقوُلوا يـَْوَم   أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا بـََلى  َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِىن آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى«
  .172): 7(اعراف » اِفِلنيَ اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن هَذا غَ 

شود،  رسد و هر انساىن وارد حمشر مى شود و روز قيامت فرا مى رسد و به صور دميده مى زماىن كه سكرات مرگ فرا مى
): 50(ق » َلَقْد ُكنَت ِىف َغْفَلٍة ِمْن هَذا َفَكَشْفَنا َعنَك ِغَطاَءَك فـََبَصُرَك اْليَـْوَم َحِديدٌ «شود اين است كه  خطاىب كه بر او مى

هاى آمال و آرزوها و عشق و عالقه به  ، چرا كه اين روز، يوم تبلى السرائر و يوم الربوز و يوم الشهود است و حجاب22
  .رود ها افكنده شده بود و مانع ديدن آخرت بود كنار مى كه به خاطر غفلت، بر دل... دنيا و زن و فرزند و

نيست، در هر جاى از قرآن كرمي لفظ غفلت آمده معناى صفت رذيله را داشته  به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه چنني
پروراند؛ چرا كه در آيه سّوم سوره يوسف خماطب به  باشد و خماطب به اين لفظ از كساىن باشد كه اين رذيله را در قلب مى
  .لفظ غفلت وجود مقدس حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله است

َنا ِإلَْيَك هَذا اْلُقْرآَن َوِإن ُكْنَت ِمن قـَْبِلِه َلِمَن اْلَغاِفِلنيَ َحنُْن نـَُقصُّ عَ «   .3): 12(يوسف » َلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِمبَا َأْوَحيـْ

  178: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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ن اى كه آ در ميان كلمات مقدسه. و گمراهى است، موجب روشىن قلوب زنگار گرفته و پى بردن به حقايق هسىت است
اند، كالم حضرت امرياملؤمنني عليه السالم در  اولياى عظام در جهت برطرف كردن حجاب غفلت از قلوب آدميان فرموده

منايد از جايگاه خاصى برخوردار است، تا آجنا كه گردآورنده كتاب پر  جواب سائلى كه تقاضاى موعظه از حضرتش را مى
  :گويد مقامه نسبت به اين گفتار حضرت مى مرحوم سيد رضى اعلى الّله» ج البالغة«قيمت 

خواه و عربت هر ناظر  به غري از اين موعظه سودمند و حكمت عاىل و روشنگر هر روشن» ج البالغة«اگر در 
  .انديشمند، نبود، براى بيدارى مهگان كاىف بود

  :امام عليه السالم فرمود

ن عمل خبواهند و با آرزوهاى طوالىن، اميد توبه داشته باشند، هاىي نباش كه آخرِت آباد و عيش عاىل فردا را بدو  از آن
رتين زاهدانند، اما در عمل به دنيا آن رتين خواهان برنامه چون درباره دنيا سخن گويند، گوىي از  هاى ماّدى  ها را 

  !بيىن مى

از شكر آنچه به آنان داده . ورزند ىشوند و اگر در حّد الزم به آنان برسد قناعت من هرچه از دنيا به دستشان آيد سري منى
  .شده عاجزند و نسبت به آنچه مانده براى بدست آوردنش در تكاپو و كوششند

ى از بدى ها دارند، اما خودشان اهل عمل  گريى ندارند؛ امر به خوىب كنند، اما خود از منكرات كناره ها مى ديگران را 
  .نيستند

  .نان آراسته نيستند و نسبت به گنهكاران كينه دارند، وىل خودشان از آنانندنيكان را دوست دارند، وىل به نيكى آ

هاى خود در  چون مريض شوند، به بدرفتارى! به خاطر گناه زياد از مردن ناراحتند، اما در عني حال مقيم كوى معصيتند
  روزگار سالمىت پشيمان شوند، وىل پس از

  179: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  !بينند را مأمون از عذاب فردا مى عافيت يافنت خود

چون به نعمت و سالمت و عافيت دست يابند اعجاب به نفس و خودبيىن پيدا كرده، اما به حمض مريض شدن و مبتال 
  .شوند هاى اهلى نااميد مى شدن به آزمايش
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  .شوند گردند مغرور مىنوا به دعا برخيزند و به هنگامى كه توانگر   اگر به بال دچار شوند، چون يك فرد بيچاره ىب

داند كه سعادت در زهد و شرف و كرامت و عبادت و فضيلت است، وىل خود را وادار به كسب اين  به طور قطع مى
  .كند، اما در برخورد به لّذات امروز و عيش و نوش زود گذر، تسليم شده گرچه باعث هالكت گردد حقايق منى

كىن؟ وىل با اين كه  با اين گناه در قيامت چه مى! كند كه آه وحشت مى چون گناه كمى از ديگرى ببيند، به او اعالم
  .خودش غرق در گناهان زيادى است و عمل نيكش نسبت به معصيتش كم است به جنات خود اميدوار است

چون توانگر شود و ماىل بدست آرد، به مرز كفر كشيده شود و به نعمت مغرور گردد، وىل به وقت از دست رفنت نعمت 
  .نااميد شده و ضعف و سسىت بر او چريه گردد

هاى نامشروعش را از حد بگذراند، چون ميدان شهوتى  هاى حق كوتاهى كند و كوشش در خواسته در عمل به فرمان
  .برايش فراهم گردد، به سرعت در آن وارد شده و براى توبه از گناه، امروز و فردا كند

  .آن صرب و استقامت نكند اگر حمنت و بالىي رخ دهد، براى خالص از

رتين وجه مردم را موعظه مى. گريد گويد، وىل خود عربت منى آموز را مى رتين مطالب عربت كند، اما خود از موعظه  به 
  !دارد اثر برمنى

 امور فاىن و از دست رفتىن را به هر قيمىت كه. به گفتار حق و كالم نيك مسّلط است، وىل در عمل كم قدرت و ناتوان
   خواهد، اّما نسبت به آخرت ابدى شده مى

  180: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .و اعمال صاحله مساحمه كار است

ها را غنيمت و منفعت  هاى اهلى را كه غنيمت خردمندان است ضرر دانسته و شهوات و بدكردارى ترين برنامه عاىل
  !!داند مى

  .كند ها عجله منى انقضاى مهلتها و جلوگريى از  ترسد، وىل براى حفظ فرصت از مرگ مى
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داند، براى خود  آورد و آنچه از طاعت ديگران كم مى داند، براى ديگران زياد به حساب مى آنچه از معصيت خود كم مى
  .كند فراوان حساب مى

ذكر با فقرا  تر از لغو با ثرومتندان برايش حمبوب. زند، وىل نسبت به خود توجهى ندارد به مردم نسبت به اعمالشان طعنه مى
  .است

كند،  ديگرى را هدايت مى. منايد كند، وىل به نفع ديگران به ضرر خود حكم منى به نفع خودش به ضرر ديگران حكم مى
  .كشد وىل خود را به گمراهى مى

  .خواهد كه ديگران از او پريوى كنند، وىل خودش نسبت به مردم نافرمان است مى

از ترس مردم براى غري خدا . كند هايشان عمل كنند، وىل خود وفاى به عهد منى وعدهعالقه دارد ديگران نسبت به او به 
رساند و آجنا   آجنا كه بايد براى خدا به مردم نفع برساند منى. ترسد كند، اّما در ميان خلق ازخداى خود منى خوب عمل مى

رت از اين امكان معرىف چهره غافل براى احدى آرى،  »1« !!گريزد كه بايد از زيان زدن به مردم به خاطر خدا بگريزد منى
  .وجود ندارد و اين امرياملؤمنني عليه السالم درياى مّواج علم اهلى است كه به طور كامل، غافالن را معرىف فرموده است

  خورد كه به بعضى از در اين باب روايات متعددى در آثار اسالمى به چشم مى

______________________________  
  .30، حديث 105، باب 199/ 69: ؛ حبار األنوار150حكمت : ج البالغة -)1(

  181: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :شود روايات اشاره مى

  .»1« ِإْن كاَن الشَّْيطاُن َعُدّواً َفاْلَغْفَلُة ِلماذا َوِإْن كاَن اْلَمْوُت َحّقاً فَاْلَفرَُح ِلماذا: قاَل الصَّاِدُق عليه السالم

براى مشا (براى چيست و اگر مرگ ) ها و حقايق مشا از واقعيت(، پس غفلت )شناخته شده است(ان، يك دمشن اگر شيط
  چه عّلت دارد؟) مشا از آنچه نبايد نسبت به آن خوشحال شويد(حتمى است، پس خوشحاىل ) يك مسئله



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

لسالم َدَخَل ُسوَق اْلَبْصرَِة، فـََنَظَر ِإَىل النَّاِس يَبيُعوَن َوَيْشَرتوَن، فـََبكا ُروَى َعِن احلََْسِن اْلَبْصرى ىف َحديٍث َأنَّ َأمريَاْلُمْؤِمنَني عليه ا
ْنيا َوُعّماَل َأْهِلها: ُبكاًء َشديداً، ُمثَّ قالَ  ِإذا ُكْنُتْم بِالنَّهاِر َحتِْلُفوَن َوِباللَّْيِل ىف فراِشُكْم َتناُموَن َوىف ِخالِل ذِلَك َعِن ! يا َعبيَد الدُّ

  .»2« اْلَمعادِ  َجتَهَُّزوَن الزَّاَد َوتـََفكَُّروَن ىف  ِخَرِة تـَْغُفُلوَن، َفَمىتاْآل 

امرياملؤمنني عليه السالم وارد بازار بصره شد و ديد مردم مشغول خريد و فروشند، : از حسن بصرى در حديثى روايت شده
روز خود را كه به خريد و فروش متام  هاى دنياپرستان، اى بندگان دنيا و عمله: پس به شّدت گريست، سپس گفت

رسانيد و در خالل اين امور از آخرت غافل هستيد، پس چه وقت براى  كنيد و شب را در رختخواب به صبح مى مى
  !افتيد؟ داريد و كى به فكر معاد مى آخرت زاد و توشه برمى

   ْتُه احلَْْسَرةُ ِإَذ اْنَكَشَف اْلِغطا َوَبدا َلُه ِمنَ َمْن َغَفَل َغرَّْتُه اَألماِىنُّ َوَأَخذَ : قاَل َعِلىٌّ عليه السالم

______________________________  
لس الثاىن، حديث 7: ؛ األماىل، شيخ صدوق323/ 2: سفينة البحار -)1( ، باب 157/ 70: ؛ حبار األنوار5، ا

  .1، حديث 125

، 424/ 74: ؛ حبار األنوار3لس الرابع عشر، حديث ، ا118: ؛ األماىل، شيخ مفيد674/ 1: سفينة البحار -)2(
  .41، حديث 15باب 

  182: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  الّلِه ماَملْ َيُكْن َحيَْتِسبُ 

شود و پس از آشكار شدن قيامت دچار حسرت  آدم غافل مغرور آرزوها مى: حضرت امام على عليه السالم فرمود
  .شود كه در پرونده او به حساب آمده آورد برايش ظاهر مى گردد و چيزهاىي كه به حساب منى مى

ْنيا ِمْن حاٍل ِإىل: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله   .»2«  حالٍ   أَْغَفَل النَّاِس َمْن َملْ يـَتَِّعْظ ِبتَـَغريُِّ الدُّ

  .اى دنيا پند نگريده ترين مردم كسى است كه از دگرگوىن غافل: رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3«  ، َوالسَّْهُو، َواللَّْهُو، َوالنِّْسيانُ  الَعمى: َوأَمَّا َعالَمُة الغاِفِل َفَأْربـََعةٌ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .ى از حقكارى، بازيگرى، فراموش كوردىل، اشتباه: نشانه غافل چهار چيز است: پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله فرمود
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   بيان حال غافالن در كالم مرحوم نراقى

كند كه مضمون اشعار به اين صورت  مرحوم مال امحد نراقى در اشعارى پر حمتوا با بيان متثيلى، حال غافالن را بيان مى
  :است

مسىت به او محله ماند كه در بياباىن هولناك شري درنده  خربى و غفلت داستان آن مردى را مى داستان ىب! خرب اى غافل ىب
  .برد

______________________________  
  .19، حديث 99، باب 122/ 69: ؛ حبار األنوار74، حديث 231/ 1: اخلصال -)1(

لس السادس، حديث 20: األماىل، شيخ صدوق -)2( ؛ حبار 5840، حديث 394/ 4: ؛ من ال حيضره الفقيه4، ا
  .55، حديث 122، باب 88/ 70: األنوار

  .11، حديث 4، باب 120/ 1: ، ومن حكمه صلى اهللا عليه و آله؛ حبار األنوار21: حتف العقول -)3(

  183: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .شود آرى، كسى كه از خدا و حق دور مباند در بيابان زندگى با صد خطر روبرو مى

، طناب را گرفت و وارد چاه شد و شري هم آن مرد براى جنات از محله شري به چاهى پناه برد كه طناىب در آن آوخيته بود
  .سر چاه متوقف گشت تا با بريون آمدن او به او محله كند

در حاىل كه غرق ترس و وحشت . در وسط چاه چشمش به اژدهاىي افتاد كه در عمق چاه براى طعمه دهان گشوده است
  .شده بود، صداىي توجه او را جلب كرد

آن مرد خود را از باال و پايني چاه و در كنار كار آن دو موش در خطر حتمى . اند ديد دو موش مشغول جويدن طناب
آلود كه در  اند، با ديدن عسل شريين خاك ديد، ناگهان چشمش به انبوهى زنبور افتاد كه در كمر گاه چاه عسل اندوخته

و در حال خوردن عسل از كننده بود به سوى عسل دست برد تا از آن عسل تناول كند  حقيقت زهر تلخ دنياى هالك
خرب ماند؛ با خوردن عسل از نيش زنبورها هم در  كردند، غافل و ىب شري و اژدها و دو موش كه رشته عمرش را قطع مى

  .امان نبود
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  هست اين دنيا َچه و عمرت رسن
 

  سخن روز و شب هستند موشان ىب

ار  رشته عمر تو را ليل و 
 

 پاره سازد حلظه حلظه تار تار

  

  اژدها قرب است ُبگشوده دهان
 

  منتظر تا پاره گردد ريسمان

 مرگ باشد شري مست پر غرور
 

 تا كشد جان تو را از تن به زور

  مال دنيا انگبني و اهل آن
 

  مجله زنبورند ىن بل برغمان

 از پى اين شهد زهرآلوده چند
 

 در جدل با ريش ماالن اى لوند

  شهد نبود زهر جانفرساست اين
 

  نوش نبود نيش درد افزاست اين

  مهر تابان نيستند اين دوستان
 

  دمشنانند اى برادر دمشنان

 زاهل دنيا تا تواىن اى عزيز
 

 «1» گريز گريز و مى گريز و مى مى

  

امحد مرحوم مال  -توجهى به آخرت و فراموشى حقايق و دورى از صفات عاىل انساىن، آدمى را آرى، غفلت از خدا و ىب
  .گرفتار دام خطر كرده و دست انسان را از دامن سعادت جدا خواهد كرد  -نراقى در اشعار باال فرمود

  :نقل شده است كه» ج البالغة«در كتاب با ارزش 

اى كه ناشى از غفلت  خندد، خنده بردند، حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم شنيد مردى مى اى را به گورستان مى جنازه
پندارى  كىن كه حق در اين دنيا بر غري ما الزم گشته و مى گويا مردن بر غري ما نوشته شده و خيال مى: فرمود .بود

گذارمي و اموالشان  گردند، ايشان را در قربهايشان مى بينيم مسافراىن هستند كه به زودى به سوى ما بازمى هاىي كه مى مرده
واى بر ما، مرگ مردم كه براى ما پند و عربت است فراموش . ويد خواهيم ماندها جا خورمي مثل اين كه ما پس از آن را مى
  .امي امي و به هر آفت و زياىن گرفتار آمده كرده
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خوش به حال كسى كه نفسش رام شد و عمل و كردارش پاك و شايسته و قصدش پسنديده و اخالقش نيكو گشت و 
زبانش را مهار منود، از آزار مردم خوددارى كرد و سّنت پيامرب صلى اهللا گوىي  زيادى مالش را در راه خدا صدقه داد و زياده

  .»1« عليه و آله بر او سخت نيامد و به بدعت نسبت داده نشد

   مراقبت

  .ترين علل خطر براى حيات دنيا و آخرت، غفلت است بيان شد كه يكى از مهم

  .كنند، حال مراقبت است اين درد هولناك معرىف مىبيداران راه و عاشقان الّله تنها داروىي كه براى معاجله 

______________________________  
  .27، حديث 7، باب 268/ 78: ؛ حبار األنوار122حكمت : ج البالغة -)1(

  185: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

مراقبت بر اجراى . مراقبت بر اين كه خداى مهربان در مهه حال ناظر وضع روحى بندگان و اعمال و اخالق عبّاد است
هاى داخلى و خارجى انسان  مراقبت بر اين كه هواى نفس و شيطان. خبش حق در مهه جوانب حيات هاى سعادت فرمان

  .را از جاده اهلى منحرف نكنند

   معناى مراقبت در كالم بزرگان

  :گويد فيلسوف بزرگ، مرحوم عّالمه طباطباىي مى

  .سلوك و در حكم ضرورتى از ضروريّات آن است مهانا امر مراقبه استيكى از اهّم چيزهاىي كه در راه سري و 

گذارد تا آخرين قدم، خود را از مراقبه خاىل ندارد و اين از لوازم ختمّيه سالك  سالك بايد از اّولني قدم كه در راه مى
اى دارد و در مراحل  قبهبايد دانست كه مراقبه داراى درجات و مراتىب است، سالك در مراحل اوليه يك نوع مرا. است

  .ديگر انواع ديگرى

تر خواهد شد، به طورى كه آن درجات از  تر و عميق رود و طّى منازل و مراحل كند، مراقبه او دقيق هرچه رو به كمال مى
سوخته و گذارد، يا  مراقبه را اگر بر سالك مبتدى حتميل كنند از عهده آن برنيامده و يك باره بار سلوك را به زمني مى
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تواند مراتب عاليه از مراقبه را در مراحل  شود، وىل رفته رفته در اثر مراقبه در درجات اوليه و تقويت در سلوك مى هالك مى
  .گردد بعدى جباى آورد و در اين حاالت بسيارى از مباحات در منازل اوليه بر او حرام و ممنوع مى

گردد؛ زيرا عشق به مجال و كمال على  و عشق در ضمري سالك هويدا مى در اثر مراقبه شديد و اهتمام به آن، آثار حبّ 
اد او عجني شده و در ذات او به وديعت گذارده شده است، ليكن عالقه به كثرت و  االطالق، فطرى بشر بوده و با 

   حبّ 

  186: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .پرتو ازىل ظاهر گرددگذارند كه اين  گردند و منى هاى عشق فطرى مى به ماديّات، حجاب

رود و آن عشق و حّب فطرى ظهور منوده ضمري  ها ضعيف شده تا باالخره از ميان مى كم حجاب به واسطه مراقبه، كم
  .»1«  اين مراقبه در اصطالح عرفا تعبري به ِمْى شده است. كند انسان را به آن مبدأ مجال و كمال رهربى مى

  راه خلوتگه خاصم بنما تا پس از اين
 

  ِمْى خورم با تو و ديگر غم دنيا خنورم

  

  :گويد يكى از عرفاى عاىل مقام مى

مراقبت، عبارت از يقني بنده است به اين كه خداوند در مجيع احوال، عاِمل بر قلب و ضمري و مطّلع بر رازهاى دروىن 
  :اند اوست، چنانچه گفته

  .»أحواله املراقبة استدامة علم العبد باطالع الرب ىف مجيع«

بيند و بر زواياى درون او واقف و مطلع است، مراقب خواطر  البته مهني كه سالك يقني حاصل كرد خدا مهيشه او را مى
  .دارد ناپسندى خواهد بود كه قلب را از ذكر خداوند بازمى

  :از پيامرب صلى اهللا عليه و آله روايت شده كه فرمود

  .»2«  َملْ َتُكْن َتراُه َفانَُّه َيراكَ  اْعُبِد الّلَه َكأَنََّك َتراُه َفانْ 
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  .بيند بيىن و اگر تو او را نبيىن، او تو را مى خداى را چنان پرستش كن كه گوىي او را مى

  :توان مشرد اهل مراقبت را به سه حال مى

  به واسطه يقني به اطالع خداوند بر ضمري بنده، :اّول حال مراقبت آن است كه

______________________________  
  .31: لّب اللباب -)1(

  .116، باب 279/ 69: ىف املراقبة؛ حبار األنوار 39، باب 128/ 1: ارشاد القلوب -)2(

  187: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

جا حاضر وناظر بيند   اين حال پيدا شود كه فكر بد يا تلقني شيطاىن به قلب او راه نيابد و چون خدا را در مهه حال و مهه
  .به دام هواى نفس اسري شودتر  كم

: شيخ به فراست بدانست، گفت. ديگران را غريت آمد. داشت جنيد بغدادى، مريدى داشت كه او را از مهه عزيزتر مى
  .ادب و فهم او از مهه زيادت است، ما را نظر بر آن است، امتحان كنيم تا مشا را معلوم شود

ى را برداريد و جاىي كه كس مشا را نبيند بكشيد و بياوريد، مهه برفتند و هر مريدى يك: تا بيست مرغ آوريد و گفت: فرمود
از آن كه شيخ فرموده بود كه : چرا نكشىت؟ گفت: شيخ پرسيد. بكشتند و باز آمدند، اّال آن مريد كه مرغ زنده بياورد

  :جنيد گفت. ديد رفتم حق تعاىل مى جاىي بايد كه كس نبيند و من هرجا كه مى

  .مهه استغفار كردند! هم او چگونه است و از آن ديگران چگونه؟ديديد كه ف

  :حارث حماسىب گفته

  .مراقبت، علم دل است در قرب حق تعاىل

  :حال مراقبت آن است كه حسن بن على دامغاىن گفته: حاصل آن كه

  .»عليكم حبفظ السرائر، فانه مطلع على الضمائر«
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اقبه، كاينات را فراموش كند؛ يعىن به حاىل باشد كه در آن حال وجود و سالك در حال مر  :دّوم حال مراقبه آن است كه
  .عدم دنيا براى او يكسان باشد و چنان مراقب باشد كه جز خدا هيچ چيز در ذهن و فكر او نباشد

  :امحد بن عطا گفت

  .»خريكم من راقب احلق باحلق ىف فناء مادون احلق«

  .ت كند، با توجه به اين كه مادون او را فنا و عدم حمض بداندرتين مشا كسى است كه حق را به حق مراقب

  :شيخ كبري ابو عبدالّله حمّمد بن اخلفيف گفته

  188: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

اند بر دوام، آجنا رفتم دو شخص را ديدم روى به قبله كرده  بار شنيدم كه در مصر پريى و جواىن به مراقبت نشسته يك
  .به خداى بر مشا كه سالم مرا جواب دهيد: ب ندادند؛ گفتمبار سالم كردم، جوا سه

دنيا اندك است و از اين اندك اندكى مانده است، از اين اندك نصيب بسيار ! يابن خفيف: آن جوان سر برآورد و گفت
  .پردازى مگر فارغى كه به سالم ما مى! يابن خفيف. بستان

، گرسنگى را فراموش كردم، توقف كردم و با ايشان مناز پيشني گزاردم اين بگفت و سر فرود برد و من گرسنه و تشنه بودم
  .مرا پندى ده: و مناز ديگر گزاردم و گفتم

  .ما اهل مصيبتيم، ما را زبان پند نبود، كسى بايد كه اصحاب مصيبت را پند دهد! يابن خفيف: گفت

صحبت كسى طلب، كه : جوان سربرآورد و گفت آن. چه سوگند دهم تا مرا پندى دهند: سه روز آجنا بودم با خود گفتم
  !!ديدن او تو را از خداى ياد دهد و هيبت او بر دل تو افتد و تو را به زبان فعل پند دهد نه به زبان گفتار

ها را در حال مراقبت رعايت فرمايد؛  طلبند كه آن حال بزرگان اهل مراقبت است كه مراقب خدا هستند و از خدا مى: سّوم
  .كند  »1« ] َو ُهَو يـَتَـَوىلَّ الصَّاحلِِنيَ [ها را مصداق  ها باشد و به فضل خويش آن اوند متوّىل امر آنيعىن خد

  .سالك بايد در اين مقام طورى باشد كه خود از ميان برخيزد و بني او و خداى هيچ حجاىب باقى مناند
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سه حجاب عام است، حجاب خاص سه اين : گفت. نفس و خلق و دنيا: گوىي حجاب سه است مى: به جنيد گفتند
  ديد طاعت و ديد ثواب و ديد: است

______________________________  
  .196): 7(اعراف  -)1(

  189: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

و به تعبري ديگر [مقصود اين است كه در بيخودى بايد به مقامى برسد كه خود به مراقبت خود واقف نباشد . كرامت
  ]. ، كه ديدن، عّلت غرور و غرور علت احنطاط استعمل خود را نبيند

  :به قول حكيم صفاى اصفهاىن

  زمغز و پوست برون رفته تا به دوست رسيدم
 

  به جان دوست كه از هرچه غري اوست بريدم

  مرا كه رفعت خورشيد بود در افق دل
 

  به پيش ابروى آن ماه چون هالل مخيدم

 هوا شدچه غم كه هيكل من شد غبار و جزو 
 

  نسيم صبح سعادت شدم به خلد وزيدم

  من آن كبوتر قدسم كه از فضاى حقيقت
 

  به حبس اين قفس افتادم و دوباره پريدم

  زفيض پري خرابات دوش در حرم دل
 

  به يك مناز كه بردم هزار راز شنيدم

  بساط فقر به اورنگ سلطنت نفروشم
 

 «1»  به نقد عمر گرامنايه اين بساط خريدم

  

   راه بدست آوردن حال مراقبت

كسى كه خبواهد از مرض خطرناك غفلت رهاىي يابد و به ميدان پرمنفعت مراقبت قدم گذارد، در درجه اّول بايد به بعضى 
   كه نشان دهنده  -از آيات كتاب خدا
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______________________________  
  .254: صفاى اصفهاىن -)1(

  190: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

اى از  و نيز به برخى از آيات بيان كننده وضع قيامت و هم چنني به پاره -اطالع حق بر مهه شؤون عامل و آدم است
  .اخبار و روايات و حاالت عاىل مراقبني مراجعه كند

  :اّما آيات نشانگر اطالع حق بر مهه جوانب بندگان

  .»1« ]ِعْلماً ٍء  َو َأنَّ اللََّه َقْد َأحاَط ِبُكلِّ َشيْ [

  .و اين كه يقيناً علم خدا به مهه چيز احاطه دارد

ا َو ِإْن َتْصِربُوا َو تـَتـَُّقوا ال َيُضرُّ [ ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً ِإنَّ اللََّه ِمبا يـَْعَمُلوَن ِإْن َمتَْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َو ِإْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة يـَْفَرُحوا ِ
  .»2« ]حمُِيطٌ 

و [كند و اگر بدى و ناخوشى  مى]  و دلتنگ[رسد، آنان را بدحال ]  و پريوزى و غنيمت[اگر به مشا خري و خوشى 
شوند و اگر شكيباىي ورزيد و پرهيزكارى كنيد، نرينگشان هيچ زياىن به مشا  رسد به سبب آن خوشحال مى]  حادثه تلخى

  .ه دارددهند، احاط رساند؛ يقيناً خدا به آنچه اجنام مى منى

  .»3« ]وَن حمُِيطٌ قاَل يا قـَْوِم أَ َرْهِطي َأَعزُّ َعَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َو اختََّْذُمتُوُه َوراءَُكْم ِظْهرِيا ِإنَّ َريبِّ ِمبا تـَْعَملُ [

 !ايد؟ آيا عشريه كوچكم نزد مشا از خدا عزيزتر است كه او را پشت سر قرار داده و فراموشش كرده! اى قوم من: گفت
  .دهيد، احاطه دارد يقيناً پروردگارم به مهه اعماىل كه اجنام مى

ْم َأال ِإنَُّه ِبُكلِّ َشيْ [   .»4« ]ٍء حمُِيطٌ  َأال ِإنـَُّهْم ِيف ِمْرَيٍة ِمْن ِلقاِء َرِِّ

______________________________  
  .12): 65(طالق  -)1(

  .120): 3(آل عمران  -)2(
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  .92): 11(هود  -)3(

  .54): 41(فّصلت  -)4(

  191: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

كه يقيناً ! آگاه باش] و. [پروردگارشان در ترديدند]  قيامت و حماسبه اعمال به وسيله[كه آنان نسبت به ديدار ! آگاه باش
  .احاطه دارد]  ايتش با قدرت و دانش ىب[او به مهه چيز 

 ]ِمَن اْلَقْوِل َو كاَن اللَّهُ ِمبا يـَْعَمُلوَن حمُِيطاً   َيْسَتْخُفوَن ِمَن اللَِّه َو ُهَو َمَعُهْم ِإْذ يـُبَـيُِّتوَن ما ال يـَْرضىَيْسَتْخُفوَن ِمَن النَّاِس َو ال [
»1«.  

از خدا پنهان منايند و خدا با آنان بود آن گاه كه ] توانند منى[دارند و  از مردم پنهان مى] پيشگان خيانت خود را خيانت[
كردند و خدا مهواره  انديشى مى جلسه خمفى شبانه، درباره طرح و نقشه و سخىن كه خدا به آن رضايت نداشت، چارهدر 

  .دهند، احاطه دارد به آنچه اجنام مى

يطاً  َو ِللَِّه ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو كاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشيْ [   .»2« ]ٍء حمُِ

آنچه در زمني است، فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي خداست و خدا مهواره بر هر چيزى ها و  و آنچه در آمسان
  .احاطه دارد

  مراقب و حسابگر باشيد

ُمثَّ ُردُّوا ِإَىل اللَِّه * طُونَ َو ُهْم ال يـَُفرِّ َو ُهَو اْلقاِهُر فـَْوَق ِعباِدِه َو يـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحىتَّ ِإذا جاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تـََوفـَّْتُه ُرُسُلنا 
  .»3« ] َمْوالُهُم احلَْقِّ َأال َلُه احلُْْكُم َو ُهَو َأْسرَُع اْحلاِسِبنيَ 

  ] از فرشتگان[و اوست كه بر بندگانش چريه و غالب است و مهواره نگهباناىن 

______________________________  
  .108): 4(نساء  -)1(

  .126): 4(نساء  -)2(
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  .62 - 61): 6(انعام  -)3(

  192: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

فرستادگان ]  در اين وقت[فرستد تا هنگامى كه يكى از مشا را مرگ در رسد  مى] از حوادث و بالها[مشا ]  حفاظتِ [براى 
ى به به سوى خدا، سرپرست و موال]  مهه[سپس .* كنند كوتاهى منى] در مأموريت خود[گريند و آنان  ما جانش را مى

ترين  فرمانرواىي و حكومت مطلق فقط ويژه اوست و او سريع] كه در آن روز! [آگاه باشيد. شوند حّقشان بازگردانده مى
  .گران است حساب

ا َو َكفى َو َنَضُع اْلَموازِيَن اْلِقْسَط لِيَـْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئاً َو ِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ [  ] ِبنا حاِسِبنيَ   أَتـَْينا ِ
»1«.  

به اندازه دانه ] عمل خوب يا بد[شود و اگر  يم و به هيچ كس هيچ ستمى منى و ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مى
  .آورمي و كاىف است كه ما حسابگر باشيم مى]  براى وزن كردن[خردىل باشد آن را 

ْبناها َعذاباً ُنْكراً َو َكَأيِّْن ِمْن قـَْرَيٍة عَ [ ا َو ُرُسِلِه َفحاَسْبناها ِحساباً َشِديداً َو َعذَّ   .»2« ]َتْت َعْن أَْمِر َرِّ

از فرمان پروردگارشان و فرستادگانش روى برگرداندند، پس ما آنان را به حساب سخىت ]  اهلش[ها كه  چه بسيار آبادى
  .حماسبه كردمي و به عذاب بسيار شديدى عذاب منودمي

فـَيَـْغِفُر ِلَمْن َيشاءُ َو يـَُعذُِّب َمْن لِلَِّه ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو ِإْن تـُْبُدوا ما ِيف أَنـُْفِسُكْم َأْو ُختُْفوُه ُحياِسْبُكْم ِبِه اللَُّه [
  ءٍ  ُكلِّ َشيْ    َيشاءُ َو اللَُّه َعلى

______________________________  
  .47): 21(انبياء  -)1(

  .8): 65(طالق  -)2(

  193: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]َقِديرٌ 
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هاى فاسد و  از نّيت[ها و آنچه در زمني است، فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي خداست و اگر آنچه  آنچه در آمسان
آمرزد و  كند؛ پس هر كه را خبواهد مى مىدر دل داريد آشكار كنيد يا پنهان سازيد، خدا مشا را به آن حماسبه ]  افكار باطل

  .كند و خدا بر هر كارى تواناست هر كه را خبواهد عذاب مى

ُم احلُْْسىن[ يعاً َو ِمثْـَلُه َمَعُه َالفـَْتَدْوا ِبهِ   ِللَِّذيَن اْسَتجابُوا ِلَرِِّ أُولِئَك َهلُْم ُسوءُ  َو الَِّذيَن َملْ َيْسَتِجيُبوا َلُه َلْو َأنَّ َهلُْم ما ِيف اْألَْرِض مجَِ
  .»2« ]احلِْساِب َو َمْأواُهْم َجَهنَُّم َو ِبْئَس اْلِمهادُ 

رتين سراجنام است و آنان كه دعوت او را پاسخ نگفتند، اگر مالك  براى آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كردند، 
ود از عذاب خواهند داد؛ آنان را حساب سخىت ترديد آن را براى رهاىي خ دو برابر مهه آنچه روى زمني است باشند، ىب

  .است، و جايگاهشان دوزخ است و دوزخ بد بسرتى است

لُّوَن َعْن فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيضِ   يا داُوُد ِإنَّا َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َو ال تـَتَِّبِع اْهلَوى[
  .»3« ] َسِبيِل اللَِّه َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد ِمبا َنُسوا يـَْوَم احلِْسابِ 

  قرار] و مناينده خود[مهانا تو را در زمني جانشني ! اى داود:] و گفتيم[

______________________________  
  .284): 2(بقره  -)1(

  .18): 13(رعد  -)2(

  .26): 38(ص  -)3(

  194: ، ص2 جعرفان اسالمى، 

ترديد كساىن   ىب. كند دادمي؛ پس ميان مردم به حق داورى كن و از هواى نفس پريوى مكن كه تو را از راه خدا منحرف مى
  .اند، عذاىب سخت دارند شوند، چون روز حساب را فراموش كرده كه از راه خدا منحرف مى

  .»1« ] ْليَـْوَم ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلِْسابِ ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت ال ظُْلَم ا   اْليَـْوَم ُجتْزى[

امروز هيچ ستمى وجود ندارد؛ يقيناً خدا در حسابرسى . دهند امروز هر كس را در برابر آنچه اجنام داده است، پاداش مى
  .سريع است
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  .»2« ] ُمثَّ ِإنَّ َعَلْينا ِحسابـَُهمْ * ِإنَّ ِإلَْينا ِإيابـَُهمْ [

  .ترديد حسابشان بر عهده ماست آن گاه ىب.* وى ماستقطعاً بازگشت آنان به س

گريى در  بر هر خردمندى كه اميان به خدا و روز قيامت دارد، الزم است از حماسبه نفس و مراقبه نسبت به او و سخت
  اى از حلظات عمر، گوهر هاى نفس و هر حلظه حركات و سكنات وكلّيه حاالت او غافل نباشد؛ زيرا هر نـََفسى از نفس

هاى اهلى را كه يكى از  تواند با هر حلظه از عمر، گنجى از گنج گرانبهاىي است كه عوضى در مقابل ندارد و انسان مى
  .پايان او در آخرت است خبرد هاى ىب نعمت

ضايع كردن هر نـََفس يا مصرف كردنش در كارى كه سبب هالكت است جداً خسران بزرگى است كه هيچ داناىي حاضر 
  . خسارت سنگيىن نيستبه قبول چنني

   وصيت مراقب به نفس

  عبد پس از فراغت از مناز صبح الزم است دل را مشغول به نفس كرده و شرايط

______________________________  
  .17): 40(مؤمن  -)1(

  .26 -25): 88(غاشيه  -)2(

  195: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

يك تاجر پس از تسليم مال التجاره به شريك، شرايط جتارت صحيح را سعادت و فالح را با او درميان بگذارد، چنانچه 
  .گذارد با او در ميان مى

اى به جز عمر ندارم، اگر بيهوده از دست برود رأس املال از دست رفته و از جتارت  سرمايه! اى نفس من: به نفس بگويد
اده و مرگم را به تأخري انداخته و وقت را مأيوس خواهم شد، امروز روز جديدى است كه خداوند بزرگ به من مهلت د

ره   .مند منوده است امروز بر من مّنت گذارده و مرا از نعمت فرصت 

كردم كه به اندازه يك روز مرا به دنيا برگرداند تا عمل صاحل به جاى آورم، خيال كن  اگر مرده بودم، از او درخواست مى
زگردانده، بيدار باش كه امروز را ضايع نكىن، كه هر نفسى گوهر سنگيىن ُمردى و خواهش برگشت كرده و خداوند تو را با
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روز بيست و چهار ساعت در اختيار است و  توان برايش قيمت معلوم كرد، مواظب باش كه براى يك شبانه است كه منى
توان   ه ساعت مىالعاده كرد و با اين مه توان جتارت معنوى فوق بيست وچهار ساعت زمان كمى نيست، به وسيله آن مى

اىي از برنامه گنج   .هاى اهلى بدست آورد هاى پر 

  :در روايىت آمده

ها باز  شود، درب يكى از آن خزانه در هر بيست و چهار ساعت براى عبد بيست و چهار خزانه مرتب قرار داده مى
چهار ساعت اجنام داده، به بيند، عملى كه آن را در يك ساعت از بيست و  شود، آن را پر از نور عمل نيكش مى مى

زده  دهد، كه اگر بر اهل جهّنم پخش كنند، شگفت مشاهده آن نور، چنان انبساط و خوشحاىل به او دست مى
آيد و اين نتيجه ساعىت است كه در آن  كنند تاريك و سياه، بوى بدى از آن مى اى را باز مى سپس خزانه. شوند مى

شت تقسيم كنند عيش آن رفتار مىمعصيت خدا را كرده، به فزع و ترسى گ . كند ها را ناقص مى شود كه اگر بر اهل 
   شود نه گشايند كه از ديدن آن نه خوشحال مى خزانه ديگرى بر او مى

  196: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

وده است، بدحال و آن ساعىت است كه در آن خواب بوده، يا غافل از برنامه بوده، يا به كارى از مباحات دنيا مشغول ب
شود كه چرا در حاىل كه قدرت داشته آن ساعت را به منافع اهلى پر نكرده و از آن  از خاىل بودن آن خزانه دچار اندوه مى

  !!»1«  غفلت ورزيده

ايد، يا از باطل و  ايد، آيا به حق پر كرده و به مهني صورت خزانه طول عمر را حساب كنيد كه چه چيزى در آن قرار داده
  ايد؟ عب آن را آلوده منودههلو و ل

ره  هاى اهلى ىب ها را از گنج هاى ساعاتت را آباد كىن و آن امروز كه فرصت دارى كوشش كن كه خزانه! اى نفس
ره. مگذارى . هاى اهلى را از دست مده جاىي كه اسباب بزرگى تو است، ميل به كسالت مكن و با اسرتاحت و غفلت، 

  .حمروم مشوى و حسرت و اندوه مهيشگى برايت مناند مواظب باش از درجات علّيني

   توجه مراقب به اعضاى بدن
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: شود، هفت عضوى كه وسيله حتمى جنات يا هالكتند عاقل پس از وصّيت به نفس متوّجه هفت عضو مهم خود مى
نه جهان خا چشم، زبان، گوش، شكم، شهوت، دست، پا، هفت عضوى كه ابزار نفس و تسليم اويند و در اين جتارت

  .اند براى انسان هم چون كارگران وسيله جتارت و كسب

اى از گمراهان معّني گرديده، استحقاق عذاب شخص  برابر با آيات قرآن جميد جهنم را هفت در است، هر درى را دسته
  .بستگى به گناهان اين هفت عضو دارد

بايد يك حلظه از سفارش به خويش و توّجه به وضع . براى رهاىي از عذاب سخت فردا، بايد به طور دائم واعظ خود بود
   بايد در مقام. اعضا و جوارح غافل نبود

______________________________  
  .15، حديث 11، باب 262/ 7: ؛ حبار األنوار113: عدة الداعى -)1(

  197: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .مراقبت اين هفت عضو حساس بود

ديده نبايد كسى را به چشم حقارت بنگرد و از ديدن آنچه لزومى براى . ت حرام حفظ كردچشم را بايد از نگاه به صور 
كنند، از اضافه ديدن چشم هم  طورى كه در قيامت از اضافه حرف زدن زبان سؤال مى انسان ندارد پرهيز كند؛ زيرا مهان

  .منايند بازپرسى مى

ديده را در جهت متاشاى آثار صنع حق و عجايب خلقت از آن طرف نبايد به ترك گناه چشم قانع شد، بلكه بايد 
بايد چشم به متاشاى كتاب خدا و سّنت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله و آثار ائمه عليهم السالم برخيزد، تا . هدايت كرد

نفس تشويق به بايد به آثار خري ديگران بنگرد، تا . از اين طريق انسان بتواند با معارف وحالل و حرام خدا آشنا گردد
  .اجراى عمل خري گردد

زبان، عضوى است كه هر نوع چرخيدن برايش آسان است و هيچ حركىت براى او سنگني نيست؛ اين عضو كوچك است  
  !!ترين گناه و آلوده به كبائر شده، براى دنيا و آخرت انسان خطرات سنگيىن بيافريند تواند مرتكب بزرگ كه مى

جنايات ... زىن، تعريف از خود، تكذيب خلق، طعن و لعن به مردم، جدال و مراء و  م اين عضو با غيبت، دروغ، دو
  .شود بزرگى را مرتكب مى
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ى از منكر، ارشاد عباد حق، اصالح  اين عضو براى ذكر گفنت، ياد گرفنت، ياد دادن، نشر حقيقت، امر به معروف و 
  .هاى مثبت آفريده شده ذات البني و ساير برنامه

منطق مؤمن : اند با نفس خويش شرط كرد كه در طول روز و شب اين عضو را در مسري حق حركت دهد، كه گفتهبايد 
  .ذكر و نظر او عربت و سكوت او فكرت است

  :و در قرآن جميد آمده

  198: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]ما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ [

  .»2«  نگهباىن آماده است]  براى نوشنت و حفظش[گويد جز اين كه نزد آن  زبان منى هيچ سخىن را به

زند،  مراقب گوش باشيد كه جز حق نشنود و از استماع حرف لغو و غيبت مردم مؤمن و آنچه به آبروى افراد لطمه مى
  .بپرهيزد

نيد و عضو شهوت و دست و پا را از شكم را به كم خوردن و قناعت به حالل و اجتناب از شبهات و شهوات ملزم ك
  .افتادن در چاه خطرناك گناه حفظ مناييد

رسد و انسان با رسيدن مرگ متام  مرگ ناگهان در مى. تر است گذشت عمر گوىي از مهه چيز سريع. دنيا ماندىن نيست
رت كه در  دهد و جاىي براى جربان اشتباهاتش منى توان و قدرتش را از دست مى اين دو روزه كوتاه عمر به يابد، چه 

  .بيدارى و مراقبت زندگى كرده و حساب ذره ذره عمل خود را با توجه به آيات و معارف داشته باشيم

  .اى به سود انسان نيست و غافالن در بازار قيامت هيچ نصيىب از رمحت خدا ندارند غفلت در هيچ زمينه

  .كرد ، به او عقل و فطرت و وجدان و فكرت عنايت منىخواست انسان به غفلت زندگى كند خداوند بزرگ اگر مى

بعثت انبيا، امامت امامان، حكمت حكيمان، عرفان عارفان، نصيحت ناصحان، وعظ واعظان، نوشته نويسندگان آگاه و 
  دالن و از مهه باالتر نزول كتب آمساىن براى چيست؟ مسؤول، فرياد بيداران، ناله سحرخيزان، آواى نيك
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______________________________  
  .18): 50(ق  -)1(

  .152: حمّجة البيضاء -)2(

  199: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

دهيد؟ نه اين كه اين مهه عنايت براى بيدار زيسنت انسان و پاك ماندن او  هاى غري قابل انكار چه جواىب مى به اين واقعيت
  از آلودگى غفلت است؟

ها، ضررها،  ، مرضى پرخطرتر از غفلت ديده باشد، جنايات، معاصى، ناپاكىرود كه انسان در دوره تاريخ گمان منى
  .ها، مهه و مهه معلول اين بيمارى خامنانسوز و اين مرض مهلك است خسارت

انبيا و امامان و حكيمان و عارفاىن كه شاگردان مكتب آن بزرگواران بودند، به صورت بسيار عجيب از غفلت وحشت 
  .داشتند

اند و اگر بيدار نشوند، درافتادن به عذاب براى آنان امرى حتمى  تند كه گرفتاران به غفلت در پرتگاه جهنمدانس آنان مى
  .است

. اند ترين جنبندگان روى خاك و پليدترين خملوقات اين كره كوچك هاى غافل، شرورترين موجودات روى زمني، آلوده انسان
توّجهى دنياپرستان و  خردان، و ىب خربى ىب ول غفلت غافالن وىبتاريكى و رنج ومشّقت ومشكالت حيات ديگران، معل

  .بدكردارى خفتگان و پسىت عاصيان است

  :سعدى شريازى چه زيبا سروده است

 بس بگرديد و بگردد روزگار
 

 دل به دنيا درنبندد هوشيار

  رسد كارى بكن اى كه دستت مى
 

 كار پيش از آن كز تو نيايد هيچ

  اى شوخ چشم اين مهه رفتند و ما
 

 هيچ نگرفتيم از ايشان اعتبار
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  اى كه وقىت نطفه بودى در شكم
 

 وقت ديگر طفل بودى شريخوار

  مّدتى باال گرفىت تا بلوغ
 

 سرو باالىي شدى سيمني عذار

  آور شدى هم چنني تا مرد نام
 

 فارس ميدان و مرد كارزار

 آنچه ديدى برقرار خود مناند
 

 برقرار و آنچه بيىن هم مناند

  

  200: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  

  دير و زود اين شكل شخص نازنني
 

 «1» خاك خواهد گشنت و خاكش غبار

  

***  

  تر است بندگى در كوى عشق از پادشاهى خوش
 

تر  بستگى صد ره در اين دام از رهاىي خوش
  است

 ها كردم از روى حقيقت چند بار جتربت
 

  تر است پادشاهى خوشدلق درويشى ز تاج 

  يك نظر در باده صاىف كن و در جام مى
 

  تر است خودى از خودمناىي خوش تا ببيىن ىب

 هاى جان گداز هاى دراز و ناله ذوق شب
 

  تر است گر چشى داىن كه شاهى از گداىي خوش

  

رتين مايه جتارت براى يافنت سعادت    مراقبت، 
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  .جمبور به كار و فعاليت و حركت و كوشش است انسان، از ابتداى شروع زندگى،

اين حركت و كوشش يا در ارتباط با خدا يا با جهان يا با خلق خداست و حركت و كوشش او يا مايه جنات يا عامل 
  .هالكت است

براساس حق و حدود اهلى باشد مايه سعادت و  -خدا و جهان و خلق -چنانچه كوشش او در ارتباط با آن سه واقعّيت
  .ّال علت شقاوت و ذلت و خسران دنيا و آخرت استا

براى سامل ماندن از هر ضررى و دور ماندن از هر خسارتى و پاك ماندن از هر ناپاكى، الزم است انسان داراى دو نظر 
   و دو دّقت گردد و آن دو نظر و دو دّقت

______________________________  
  .، مواعظ724: كليات سعدى  -)1(

  201: ، ص2 اسالمى، جعرفان 

  .دّقت قبل از عمل و توّجه به اصل عمل: عبارت است از

   دقت قبل از عمل: نظر اّول

زند و دل و نيّتش به خاطر آن حتريك شده و  اما دّقت قبل از عمل به اين است كه بنگرد و ببيند كه عملى كه از او سرمى
  .آمد هواى نفس و پريوى از شيطان است شپر از شوق گرديده، آيا فقط به خاطر خداست يا براى خو 

در اينجا بايد در اجراى عمل عجله نكند، تا عّلت اجنام عمل با كمك نور حق براى او كشف شود؛ اگر معلوم شد عّلت 
حتريك نفس به عمل عشق خداست و آدمى نظرى جز جلب نظر او ندارد اجنام دهد و اگر عّلت حتريك غري خداست، 

از خداوند حاضر و ناظر و پروردگار مراقب خجالت بكشد و اجنام و عمل را رها كرده و نفس را به  جداً در اجنام عمل
  !!رغبت عملى كه براى خدا نيست مالمت كند

خواهى عملى را اجنام دهى كه مورد توّجه دوست نيست و عاقبىت جز افتضاح و رسواىي  چرا مى: به نفس هشدار دهد
  ندارد؟



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

كنند و يا سه نوع سؤال از انسان  ام حركات انسان اگرچه خيلى كوچك باشد سه پرونده باز مىبراى مت: در خرب آمده
  عمل را براى چه اجنام دادى؟: كنند مى

  و چگونه اجنام دادى؟ و براى كه اجنام دادى؟

عمل برخاسىت، يا ميل پرسند كه اجنام عمل بر تو الزم بود كه به امر مواليت باشد، آيا به مهني خاطر براى  آرى، از او مى
و مهّتت به عمل به خاطر شهوت و هوى بود؟ و اين عمل را با كمك نور معرفت و علم اجنام دادى يا از روى جهل و 

  ظن؟

» ال إله إّال الّله«اين كار را خالص براى حق اجنام دادى كه به قول خود كه بارها گفىت : كنند و در مرحله سّوم سؤال مى
اجر و مزدت برعهده او الزم باشد، يا براى خوش آمدن مردم تا اجرت را از آنان بگريى، يا براى وفا كرده باشى پس 

  !رسيدن به مال و منال دنيا تا نصيىب كه در دنيا به تو داده شد مزد عملت حساب شود؟

  202: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله به معاذ فرمود

  .»1«  رء ُيْسَأُل يَوم القيامِة َعْن َمجيِع َسْعِيِه حىت ُكْحِل َعيْـنَـْيِه، َوَعْن َفتات الطّينَة ِبإْصَبِعهِ ِإنَّ اْلم

  .شود با دو انگشت سؤال مى]  مردم[در قيامت از مهه چيز حىت سرمه چشم و رخينت ِگل ديوار 

ايت و علم و آشناىي با حقيقت اعمال و دّقت در اين است نظر اّول و حصول اين نظر براى ناظر و مراقب جز از راه در 
  .ها و مكايد شيطان از راه ديگر ممكن نيست وضع نفس و حيله

و آنچه موافق با هوى يا با خداست  -شيطان - تا زماىن كه انسان، پروردگار خود و نفس و دمشن خطرناك مهيشگى خود
رخوردارند نشناسد، به چنني مراقبت و نظارتى نسبت به عمل و امثال اين امور را كه در ميدان حيات از امهّيت خاّصى ب

  .خنواهد رسيد

در اينجا توّجه به اين نكته الزم است كه اگر خود انسان آراسته به نور علم براى كشف حقايق الزم از قبيل نفس، 
حقيقت، دست به  شيطان، هوى و اين كه آيا اين عمل موافق يا خمالف حق است نبود، بر او واجب است براى يافنت
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دامن عاملى ربّاىن و راهنماىي اهلى و صادقى فرزانه بزند، تا با استفاده از نور علم او، بتواند از سلطه خطرات و هجوم  
  .گناهان و خراىب اعمال جلوگريى منايد

   توجه به اصل عمل: نظر دّوم

  دهد نظر به اصل عمل است كه توّجه داشته باشد عمل را حتماً براى خدا اجنام

______________________________  
  .579/ 2: تفسري ابن كثري -)1(

  203: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

چنان كه خلق مطّلع بر ظاهر عملند، خالق حكيم و خداى دانا هم  و سريت و صورت عمل را كامل بياورد و بداند هم
  .مّواج آفرينش از نظر آن جناب پنهان نيست مطّلع به ظاهر عمل و هم آگاه به باطن عمل است، وچيزى در اين درياى

گريد و انسان با اين دو نظر در مهه  چون عبد، آراسته به اين دو نظر شود، عمل براى او و مطابق با دستور او اجنام مى
مزد و اجر  عمر از افتادن در خطر مصون خواهد ماند و هيچ عملى از اعمال او به هدر نرفته و در نزد حضرت حق ىب

واهد ماند و از مهه باالتر با اين دو نظر هر انساىن از آلوده شدن به گناه و قرار گرفنت در دامن شيطان و افتادن در دام خن
  .خطرناك هواى نفس در امان خواهد بود

الزم است اين دو را با مترين و رياضت و با كمك گرفنت از عنايت حق بدست آورد كه بدون توّجه و مراقبت نسبت به هر 
  .فعل و هر عملى، براى انسان جز خسارت چيزى خنواهد ماند

  :و به قول مغرىب آن عارف بلند قدر

  سبو بشكن كه آىب ىن سبوىي
 

  زخود بگذر كه درياىي نه جوىي

  ز خود او را طلب هرگز نكردى
 

  ها در جستجوىي اگرچه سال

  نپرسى بيىن از خود مى كه را مى
 

  نگوىياى آخر  كه را گم كرده
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  كاله فقر را بر سر نياىب
 

  مگر وقىت كه ترك سر بگوىي

  كجا بر كوى او رفنت تواىن
 

  كه طفلى در پى چوگان و گوىي

 تو يك رو شو كه آيينه چو طومار
 

  رو گردد آخر از دوروىي سيه

  

  :گويد جالل الدين مولوى كه مبّني قسمىت از حقايق است مى

  دىلهركسى ز اندازه روشن 
 

  غيب را بيند به قدر صيقلى

 هركه صيقل بيش كرد او بيش ديد
 

 تر آمد بر او صورت پديد بيش

  گر تو گوىي آن صفا فضل خداست
 

  نيز اين توفيق صيقل زآن عطاست

  

  204: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  

 قدر ّمهت باشد آن جهد و دعا
 

  ليس لالنسان اّال ما سعى

  است و بسواهب ّمهت خداوند 
 

  ّمهت شاهى ندارد هيچ خس

  

   حماكمه نفس و اجياد آهنگ مراقبت در نفس

هاى معنوى اهلى است، كه انسان با كمال شوق بايد از خدا خبواهد و مقّدمات آراسته  مراقبت، نعمىت بزرگ از نعمت
  .شدن خود را به آن فراهم آورد
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ريشه نسبت به درخت و هم چون پايه براى ساختمان و عمود و ستون  هاى معنوى، مهانند مراقبت، نسبت به متام نعمت
  .براى خيمه است

مراقبت، براى نفس و روح به منزله روح براى جسم و مانند نور براى ديده و هم چون خورشيد نسبت به موجودات جهان 
  .است

خنواهد بود، اخالق و عمل كه نباشد مراقبت اگر نباشد اميان خنواهد بود، اميان كه نباشد عمل صاحل و اخالق حسنه 
انسانّيت خنواهد بود، انسانّيت كه نباشد، از آدمى جز شر و ضرر و اجياد مشكل براى خود و ديگران چيزى صادر 

  .خنواهد شد

و  رتين وسيله جنات -يا به تعبري ديگر توجه به هر برنامه و عاقبت آن و بيدارى نسبت به كلّيه امور و نتايج آن -مراقبت
  .برترين و پرسودترين آهنگ اهلى در نواى جان انساىن است

  .مراقب، از شّر نفس در امان و از خطر شيطان و شياطني در مصونّيت و از مهه حوادث در سالمت و راحت است

ق پويد و در دل و جان غري عش گردد و راهى جز راه حق منى شود و شّرى از او صادر منى مراقب، چيزى از او فوت منى
شناسد و خوىف جز از عقاب حق نداشته و اميدى جز به  پذيرد و سراىي براى اقامت جز پيشگاه دوست منى حق منى
   جناب
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  .دوست ندارد

عقلى كه از قرآن و معارف اهلى   -ها و حقايق را به نفس خود بگوييم و او را در حمكمه نوراىن عقل بياييد اين واقعيت
به چه عّلت در اين عمرى كه از ما گذشته تو در غفلت بودى و به : به حماكمه كشيده و به او بگوييم -گرفته  كمك

  !اى خاطر غفلتت ما را تا نزديك شدن به ننگ ابدى و عذاب مهيشگى برده

  !اى؟ لوده كردهاى آنان را به رذايل و صفات قبيحه و اعمال ضد خدا آ چرا به اعضا و جوارح رحم نكرده و تا توانسته

  اى؟ چرا با داشنت ظرفّيت وسيع، خود را با آب خوشگوار معارف اهلى سرياب نكرده و نسبت به حقايق تشنه مانده

  به چه خاطر با قرآن متاس نگرفته و آراسته به اخالق انبيا نشده و از اوصاف امامان بزرگوار در تو نشاىن ديده نشود؟
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از اين مهه وسايل و ابزارى كه خداوند حكيم در اختيار تو گذاشته، قصد دارى چگونه خواهى چه كىن و  در بقيه عمر مى
  بردارى كىن؟ ره

واى بر تو اگر با بودن اين مهه حّجت حق، با روشن بودن نور نبّوت و امامت، با در دست داشنت قرآن و كتب مشحون 
  .از حقايق ربّاىن، بيدار نگشته و بينا نشوى

آن مقدار كه خواسىت گناه كردى و از نعم ماّدى هرچه . ت و شقاوت من در گرو وضع تو استاين توىي كه سعاد
در بقّيه عمر هم چيزى جز تكرار اين مسائل خنواهى ديد، پس زمان عالج امراضت و درمان . خواسىت به چنگ آوردى

تو و هرچه از اعضا و جوارح وابسته داىن كه  تو مى! دردهايت و آراسته شدنت به آنچه بايد آراسته گردى چه وقت است؟
صلب پدر، رحم مادر، : به توست، جز يك مسافر چيز ديگرى نيسىت و جمموع سفرت از ابتدا تا انتها شش منزل است

شت يا دوزخ و اكنون تو در منزل سّوم كه    فضاى دنيا، ظلمات قرب، صحراى حمشر و 
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  !!راهزن است گرفتارىجايگاه غوالن و ديوان 

هاست و اكنون تو  ها به منزله گام هاست و نـََفس ها به منزله ميل هاست و ساعت بدان كه روزهاى عمر تو به منزله فرسخ
قدر مانده باشد، شايد گامى چند بيش منانده، پس بايد كه فريفته زيب و زيور اين رباط دو در و  نداىن كه از اين منزل چه

خوف و خطر نگشته، پيوسته در مشاهده كوچا كوچ لشكر اموات بوده باشى و از سفر خويشنت اين منزلگاه پر 
  .اى از حمّبت دنيا كه موجب صدگونه حمنت و بالست در دل خود جاى ندهى فراموشت نگشته و ذرّه

  :از حضرت سّيد املرسلني صلى اهللا عليه و آله روايت شده

ْنيا َرْأُس ُكلِّ َخطيَئةٍ    .»1« ُحبُّ الدُّ

  .حمّبت دنيا سر مهه گناهان است

شود و گناه هركس به اندازه حمّبت او  مجيع گناهان ظاهرى و باطىن از حمّبت دنيا حاصل مى: شود از اين حديث معلوم مى
  .به دنياست
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در ابتدا سازى و خود را در ورطه هالك نيندازى، بايد كه در مقام معاجله درآىي و  ها پاك پس اگر خواهى دل از آلودگى
  .پرهيز منائى

و طريق معاجله و پرهيز چنان است كه يك چند از اهل دنيا گريزان گشته، خود را به ترك لّذات دنيوى عادت دهى و در 
  .اى بياشامى هر ساعت از روز و شب از جّالب ذكر مرگ جرعه

ضاع و احوال ياران و دوستان خود ها و او  ها فارغ ساخته، تصّور صورت و طريقه ذكر مرگ چنان است كه دل را از شغل
   هاى ايشان مناىي و فكر كىن كه صورت

______________________________  
، باب 258/ 51: ؛ حبار األنوار3، فصل 27/ 1: ، الزهد ىف الدنيا؛ عواىل الآلىل2، باب 21/ 1: ارشاد القلوب -)1(

14.  
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اند  چون از هم رخيته و فرزندان چگونه يتيم مانده و زنان را چون ديگران به عقد خويش درآورده چگونه تغيري يافته و اعضا
  .قريب هم چنني خواهد بود و بعد از آن فكر مناىي كه حال تو نيز عن! اند؟ ها را چگونه قسمت منوده و مال

بني و بينايان  دالن پيش يل گردد و از مجله روشنچون اين گونه راه معاجله را بپيماىي رفته رفته غبار غفلت از ديده دلت زا
ها كشى و ديگر تو را پرواى خورد و خواب مناند  ها خورى و ندامت صاحب يقني گردى و بر اوقات گذشته خود حسرت

  .»1«  و جز به كار آخرت به هيچ كار ديگر مشغول نگردى

حقيقت رسيده، دل را صفا دهى، جان را شستشو  در پرتو اين ذكر و فكر و از بركت روشناىي اين مراقبت، به كوى
اى خداپسند براى خود خواهى ساخت و به قول روشندل بينا، حكيم صفاى  منوده، گذشته را تدارك كرده و آينده

  :اصفهاىن

  دار حقيقت تا شد دل من معتكف
 

  پى برد در اين دار به اسرار حقيقت

 بر گرمى بازار من آتش زد و افزود
 

  گرمى بازار حقيقت  از آتش من
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  معيار حقيقت به فنا بود و به هر سنگ
 

  سنجيد مرا دوست به معيار حقيقت

  

  از راه عدم برد به سر منزل هسىت
 

  ره گم نكند قافله ساالر حقيقت

 گو راه عدم گري به خّفاش كه تابيد
 

  خورشيد وجود از در و ديوار حقيقت

  مربّاستدل خانه غيب است و زهر عيب 
 

  از صنعت سر پنجه معمار حقيقت

  در فقر جبوييد صفا را كه زشش سوى
 

 «2»  پيداست درين مرحله آثار حقيقت

  

   راه عالج غفلت

   چه راهى براى عالج غفلت، اين ريشه امراض معنوى و مايه شقاوت دنياىي

______________________________  
  .النفس مال طاهر قمىمجالتى از رساله معاجلة  -)1(

  .198: حكيم اصفهاىن -)2(
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رت از بازگشت به خويش است؟   و آخرتى، 

خبش حق و تطبيق  هاى سعادت بازگشت به خويش يعىن عرفان نفس، آن گاه شناخت رّب و در نتيجه آگاهى به خواسته
  .ها وضع نفس با آن خواسته

كند كه از ميان امواج پرخطر انواع حوادث سامل بريون آمده و با سريتى  عامل، قدرت پيدا مىنفس در ارتباط با ملكوت 
  .زيباتر از هر چيز به مالك واقعى خود برگردد
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تواند خود را از طناب غفلت و بند شيطنت و زندان  نفس با توّجه به يك سلسله مسائل تكان دهنده و بيدار كننده، مى
اى معنويت به پرواز آيد هوا آزاد كرده، در فضاى   .پر 

   نسخه شفاخبش

مجالتى عاىل و » رسالة تنبيه الراقدين«دانشمند بزرگ شيعه، استاد عّالمه جملسى رمحه اهللا، مرحوم مال طاهر قمى در ترمجه 
كر تكان دهنده خطاب به اهل قبور و جواب اهل قبور به آن مسائل به صورت زبان حال و خطاباتى به نفس دارد كه ذ 

رتين نسخه شفاخبش غفلت و برترين راه اجياد حال مراقبت در قلب و نفس است آن بزرگ مرد . آن براى هر انساىن 
  :گويد بيدار چنني مى

  !سالم باد بر مشا اى صاحبان قربها، از پريان و جوانان

  !سالم باد بر مشا اى جدا شدگان از خويشان و دوستان

  !ن از برادران و مصاحبانسالم باد بر مشا اى دور افتادگا

  !سالم باد بر مشا اى حمروم شدگان از اموال و اسباب

  !زدگان بر بالش خاك سالم باد بر مشا اى تكيه

  !هاى خاىل سالم باد بر مشا اى ساكنان منزل
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  !هاى تغيري يافته سالم باد بر مشا اى صاحبان صورت

  !آلوده هاى خاك روى سالم باد بر مشا اى صاحبان

  !هاى خراب و مندرس شده سالم باد بر مشا اى اهل خانه

  !سالم باد بر مشا اى اهل اثرهاى حمو و برطرف شده
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مغرور به قّوت و جواىن و بوديد مشغول به هلو رفاقت و طلبكاران زندگى و بقا و  -خدايتان رمحت كند -مشا بوديد
شدگان به لّذت و  ها و قصرها و انس گرفتگان با زنان صاحب سرت و مشغول هغافالن از مردن و فنا و متنّعم در خان

  .راحت و خوشحاىل

هاى خاك سپرده گشته و از  هاى فراخ را گذاشتيد و بدون رغبت و رضا در تنگناهاى قرب ساكن شديد و در شكم خانه
اى كاش . را دلگري ساختيدبا مرگتان خشم دل حسودان فرونشست، دوستان و فرزندان . جسم خلق پنهان شديد

هايتان در  كنيد و بدن دانستم در عوض دوستان چه يافتيد و مونس مشا در خاك كيست و در وحدت و تنهاىي چه مى مى
  !ها گوشت و پوست مشا را خوردند؟ ها چسان از جسم مشا خلق شد و چگونه مهان خاك چگونه پوسيد و كرم

ن روان شد و چگونه عضوها و بندهاى مشا از هم گسست و پاى و دست هاى مشا بر صفحه رويتا به چه صورت حدقه
  !راست و چپ بدنتان به چه حنو جدا شد؟

از اوضاع بعد از خود از من بپرسيد، من پاسخ مشا را ! اگر اى ترك كنندگان اهل و عيال و از آرزوها و اميدها بريده
  .دهم، اگر حاضريد بشنويد مى

اهل بيت مشا از . ساكن شده و با زنان مشا ازدواج كردند و اموالتان را بني خود تقسيم منودندهاى مشا  ديگران در خانه
فرزندان و كودكانتان بر آن طفالىن كه به نعمت و ناز پرورش داديد، بريدند و ياران و دوستان براى مهيشه مشا را فراموش  

  !!نشينان از مشا غافل شدند كردند و خويشان و هم
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  .اين است آنچه پس از مشا واقع شد. برند و از ياد مشا در دل و قلب آنان خربى نيست امسى از مشا منى

گفتگويت را شنيده و سخنت را حفظ كردمي، جواب ما را بشنو و آن را حفظ  ! اى بنده حق: دهند اهل قبور پاسخ مى
  .كن

ترين وضع انداخته، ما را در  مرگ ما، وجود ما را در عجيب. اخل شدميما جامه پشيماىن پوشيدمي و به درهاى قيامت د
ادند و سقف خانه ما را از خشت ساختند ترين خوابگاه تنگ   .ها بر دست راست خواباندند و صورت ما را بر خاك قرب 

  !برادران و اهل ما براى مهيشه با ما وداع كردند، از ما برگشته و ما را واگذاشتند
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  .هاى پروردگارمان از ما پرسيدند ر قرب ما حاضر شدند و از خواستهفرشتگان د

هاى خاىل از  ها دور بدن ما مجع شده و ما را خوردند و آن قامت رعنا و صورت زيباى ما را تغيري دادند در خانه كرم
  .گذرانيم وسائل، بدون اهل و عيال روز و شب خود را مى

ديد و سرزنش سخت چيزى  فتاده و از قرب خويش جز برنامهما در امرى سخت و هولناك و پر خطر درا هاى ترسناك و 
ام، من خانه حمنتم، من خانه غربت و غمم، من  من خانه ظلمتم، من خانه فتنه: زنند بعضى از قربها فرياد مى. شنومي منى

من خانه راحت و : گويند ىاى از حفرات آتشم و بعضى از قربها م خانه وحدت و وحشتم، من زندان نافرمامن، من حفره
نعيمم براى كسى كه خداى رحيم را بندگى كرده، من خانه نعمت و خوشحاليم براى كسى كه از خدا ترسيده و از گناه 

  .اجتناب ورزيده

چرا از وضع كساىن كه در ما دفن ! اى اى كه امروز زنده! اى فريفته به ظاهر دنيا: گويند كنند و مى هاى زمني ندا مى قطعه
  !دند عربت نگرفىت؟ اهل وحشم برادران و مهسايگانت را نديدى در دل خاك دفن شدند؟ش
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اختيار اميد  ها را نديدى و توجه نكردى كه از آنچه داشتند ىب هاى آن آورى مال و واگذاشنت مجع شده حرص آنان و مجع
  !برداشته و به خوارى و ذّلت در ما دفن شدند؟

چرا در مجع مال و پيدا كردن آرزوهاى ! كىن؟ به آنچه آنان عمل نكردند، در حاىل كه به خري آنان بود تو عمل منى چرا
  شوى؟ رغبت منى دراز ىب

اى واپس مانده در دنيا كه : گوييم كنيم و با صداى بلند به آنان مى مردگان در خاك خفته كه ماييم، زندگان را مالمت مى
آيا به پيش رفنت ما را در خاك گور فكر ! آيا در حال ما براى تو عربت نيست؟! را زير خاك كردى برادران و مهسايگان

  بيىن كه ما از خط عمل جدا گشته در حاىل كه تو مهلت دارى و به فكر عمل نيسىت؟ آيا منى! كىن؟ منى

  منائى؟ شدند عمل منىچرا به آنچه مهسايگانت از آن حمروم ! كىن؟ چرا آنچه از ما فوت شد تو تدارك منى

كنيم كه بر درست كردن توشه قادر شومي و براى حركت  اى ساكن خانه غرور و خطاب كننده به اهل قبور، ما آرزو مى
  .در راه آماده گردمي، از ما وقت عمل خري گذشت تو امروز را كه در آىن غنيمت بدان و از عاقبت بد امهال كارى برتس
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قريب رحلت منوده نزد ما خواهى آمد و پس از چند روزى بر ما وارد خواهى شد، بر نفس  عن! تو اى خطاب كننده به ما
اى كه با  بدان به مهني زودى، مهان معامله. لطيف ضعيف خود رحم كن و در خالصى جان شريف خويش بكوش

اهد شد و به حاىل در افىت كه هاى ما كردند، با خانه تو خواهند كرد و آثار تو نيز مهانند آثار ما فاىن و برطرف خو  خانه
هيچ يار و مصاحىب قدرت نفع رساندن به تو را نداشته باشد و نزديك و برادر تواناىي جنات تو را نداشته و تو هم به سوى 

  .خانه غربت و وحشت روان گردى، در حاىل كه از متام عاليق و اسباب بريده باشى
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امي  نت به انتظار تواند، به سوى آنچه از ما شنيدى شتاب كن و براى جاىي كه ما انتقال به آن يافتهقربت و پرسش كنندگا
به خدا قسم تو را خطر هولناك در پيش است ما تو را خرب كردمي و . آنچه بر ما گذشت بر تو هم خواهد آمد. مهّيا شو

  .راه توفيق را به تو مناياندمي

جواب صاحبان قرب را شنيدى و از ! اى غافل فريفته شده: نوبت خطاب به نفس استپس از گفت و شنيد با مردگان 
آنچه شرح دادند خرب شدى، فردا نزد موال و آقايت چه عذرى دارى، به هنگام رسيدنت به او و رسيدنش به تو چه 

  !خواهى گفت؟

كه تو را ترساندند و از خطرات برحذر روى غافل مباىن، در حاىل   به خدا قسم اگر امهال كىن و از آنچه به سوى آن مى
داشتند، نزد پروردگارت با يك دنيا هول و ترس رسوا شوى و با خطرهاى فراگرينده روبرو گردى، عازم سفر و كوچ كردن 

  .باش و براى مجع كردن توشه جهت روز خطر بزرگ آماده شو

توبه كن، . م كرده و حرمت خدايش را ارج ننهادهبه سوى مواليت بازگرد، بازگشنت بنده خوار و ذليل كه بر نفس خود ظل
اى كه گناهانش سخت عظيم است و عمرش از كف رفته، آن چنان از كف رفتىن كه گويا به انتها رسيده و  مانند بنده

  !فرصت اجنام كار از دستش رفته

. از پروردگارش به سوى او بگريزدجويد كه  بيند كه از خدا به سوى آن رود و گريزگاهى منى اى كه پناهى منى آن چنان بنده
اى كه در چنني حال ناگهان متوجه خداى خود گشته، با دىل پاك به سوى او روى آورد و خدايش را به آوازى متغّري  بنده

و آهسته خبواند و آن چنان فروتىن كند كه گوىي منحىن شده كمرش خم گشته و از شدت سر به زيرى دو تا شده و دو 
ناى صورت او را گرفته و در حال دعا و مناجات است و فرياد مى لرزد و اشك س مىپايش از شّدت تر    :زند هايش 
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واى از دورى سفر، واى از بزرگى خطر، واى از تاريكى قرب، واى از ايامى كه ضايع كردم، واى از خجالتم بر گناهاىن كه 
  .مجع منودم

  .معامله كىن و فضلت را از من دريغ دارىآه اگر با عدل خود با من 

  .ام را به دست چپم دهى و بدى حال و عملم را بر مردمان ظاهرسازى آه اگر پرونده

آن وقت مبتال شوم به بالىي كه خويشان از . او را بگرييد و به غل ببنديد و به آتش جهنم بسوزانيد: آن گاه خطاب كىن
  .فع رساندن به من، حقري و زارام از ن جنامت، ناتوان و قوم و قبيله

  .واى از آتشى كه پشت جگر را بسوزاند

  .آه از آتشى كه سر و دست و پا را از هم جدا كند

  .آور و دورش نزديك است واى از آتشى كه نورش تاريكى، آسانش رنج

ات زارى كننده را آه از آتشى كه رحم نكند و طلب مرمحت احدى را نپذيرد و بر ختفيف عذاب قادر نباشد و توان جن
  .نداشته باشد

  .آه از ضريع و زّقوم و غّساق جهّنم، كه هر سه خوراكى اهل عذاب است

  .آه از شراب جهنم كه روده و دل اهلش را پاره پاره كند

  دوزم؟ام را طوالىن كنم، يا براى سعادت، تا اميد بر تو  ام تا بدين سبب گريه آيا براى شقاوت آفريده شده! اى موالى من

  .هامي را براى خوردن محيم جهّنم اى و روده آيا اعضامي را براى عذاب كشيدن از گرزهاى آتشني آفريده

يا پس از اين مهه عشق به تو، از پيشگاه ! كىن؟ به من بگو بعد از اين كه به تو اميان آوردم مرا عذاب مى! موالى من
  خود نااميد كىن؟ از ذات كرميت دور است كه مرا از! مرياىن؟ رمحتم مى
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گرداىن؟ نه اين چنني نيست، بدون شك اميدم به تو  كىن و اميدم را به نااميدى بازمى آيا مسري گمامن را به خود عوض مى
  .يك اميد حتمى و رجامي نسبت به عنايتت رجاىي عظيم است

  :و به قول سعدى در فصل مناجات

  آورمتنم مى بلرزد چو ياد 
 

  اى در حرم مناجات شوريده

 گفت شوريده و دل فكار كه مى
 

 اهلى ببخش و به ذّمل مدار

  به لطفم خبوان و مران از درم
 

  ندارد به جز آستانت سرم

  ام تو داىن كه مسكني و بيچاره
 

  ام فرو مانده نفس اّماره

  تازد اين نفس سركش چنان منى
 

  كه عقلش تواند گرفنت عنان

 كه با نفس سركش برآيد به زور
 

 مصاف پلنگان نيايد زمور

  به مردان راهت كه راهى بده
 

  وزين دمشنامن پناهى بده

  خدايا به ذات خداونديت
 

  مثل و ماننديت به اوصاف ىب

  به لبيك حجاج بيت احلرام
 

  به مدفون يثرب عليه السالم

  به تكبري مردان مششري زن
 

  مشارند زنكه مرد دغا را 

  به طاعات پريان آراسته
 

  به صدق جوانان نوخاسته

  كه ما را در آن ورطه يك نفس
 

  زننگ دو گفنت به فرياد رس

 اميد است از آنان كه طاعت كنند
 

 طاعتان را شفاعت كنند كه ىب

 به پاكان كز آاليشم دور دار
 

 وگر زّلىت رفت معذور دار
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 به پريان پشت از عبادت دوتا
 

 زشرم گنه ديده بر پشت پا

 كه چشمم ز روى سعادت مبند
 

 زبامن به وقت شهادت مبند

 چراغ يقينم فرا راه دار
 

 ز بد كردمن دست كوتاه دار

  ام بگردان زناديدىن ديده
 

  ام مده دست بر ناپسنديده
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  ام در هواى تو نيست من آن ذرّه
 

  زاحتقارم يكى استوجود و عدم 

  زخورشيد لطفت شعاعى َبَسم
 

  كه جز در سعادت نبيند َكَسم

  تر كس است بدى را نگه كن كه كم
 

  گدا را ز شاه التفاتى بس است

 مرا گر بگريى به انصاف و داد
 

 بنامل كه عفوت نه اين وعده داد

  خدايا به ذّلت مران از درم
 

  كه صورت نبندد درى ديگرم

 جهل غائب شدم روز چند ور از
 

 چو باز آمدم در برومي مبند

  چه عذر آرم از ننگ تر دامىن
 

  مگر عجز پيش آورم اى غىن

 فقريم به جرم گناهم مگري
 

 غىن را ترّحم بود بر فقري

  چرا بايد از ضعف حامل گريست
 

  اگر من ضعيفم پناهم قويست
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 خدايا به غفلت شكستيم عهد
 

 دست جهد چه زور آورد با قضا

 چه برخيزد از دست تدبري ما
 

 مهني نكته بس عذر تقصري ما

  خدايا مقّصر به كار آمدمي
 

 «1»  دست و اميدوار آمدمي ى

  

   ديدگاه روايت به مراقبان و حماسبان

هاى زندگى با مراقبه  زمينهخورمي كه بر اثر اتصال به نور حقيقت، در متام  هاى پرارزشى برمى در طول تاريخ حيات، به چهره
و حماسبه زيستند و هرگز به دمشنان ظاهر و باطن و غوالن دروىن و بريوىن، اجازه فعالّيت در حوزه حيات پرقيمتشان را 

  .ندادند

اينان با گوش دل نصايح كتب آمساىن و انبيا و امامان را شنيدند و پس از شنيدن به كار بستند و از به كار بسنت حقايق 
   قرآن به مهه مردم براى. يج عاىل گرفتندنتا

______________________________  
  )به نقل از باب دهم بوستان( 395: كليات سعدى  -)1(
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هاى حيات را داشته باشند  اين كه نسبت به مهه امور زندگى مراقب و مواظب باشند و با كمال بيدارى حساب مهه برنامه
  :مايدفر  مى

َمْت ِلَغٍد َو اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخبِ [   .»1« ] ٌري ِمبا تـَْعَمُلونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو ْلتَـْنظُْر نـَْفٌس ما َقدَّ

ه است و از از خدا پروا كنيد و هر كسى بايد با تأمل بنگرد كه براى فرداى خود چه چيزى پيش فرستاد! اى اهل اميان
  .دهيد، آگاه است خدا پروا كنيد؛ يقيناً خدا به آنچه اجنام مى

  :فرمودند از امامان بزرگوار نقل شده كه مى
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  .»2« حاِسُبوا أَنـُْفَسُكْم قـَْبَل َأْن ُحتاَسُبوا َوزِنُوا َأْعماَلُكْم ِمبيزاِن اْحلَياء قـَْبَل َأْن ُتوَزنُوا

كه به حسابتان برسند و با ترازوى حيا اعمال خويش را بسنجيد، قبل از اين كه با خود به حساب خود برسيد قبل از آن  
  .آتش قهر حق اعمالتان را بسنجند

َأْمٍر ِإذا َمهَْمَت بِ : قالَ . نـََعمْ : أَُمْستَـْوٍص أَْنَت؟ قالَ : َفقالَ . يا َرُسوَل الّلِه أَْوِصىن: وىف اخلََْربِ، أَنَُّه عليه السالم جاَءُه َرُجٌل َفقالَ 
  .»3«  فـََتَدبـَّْر عاِقَبَتُه، َفِإْن كاَن ُرْشداً َفاْمِضِه َوِإْن كاَن َغّياً فَانـَْتِه َعْنهُ 

تو : فرمود. مرا سفارش كن: در خرب است كه مردى خدمت رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله آمد، عرضه داشت
اقبت و نتيجه آن انديشه كن، اگر كمال و منفعىت در چون كارى را تصميم گرفىت در ع: فرمود. آرى: پذيرى؟ گفت سفارش
  آن بود

______________________________  
  .18): 59(حشر  -)1(

  .76، باب 265/ 68: ، كتاب املراقبة واحملاسبة؛ حبار األنوار167/ 8: حمّجة البيضاء -)2(

  .، كتاب املراقبة واحملاسبة165/ 8: حمّجة البيضاء -)3(

  217: ، ص2 جعرفان اسالمى، 

  .آن را جباى آر، اگر گمراهى بود از آن دست بردار

  .»1«  ساَعٌة ُحياِسُب فيها نـَْفَسهُ : َوىف اخلََْربِ، يـَْنَبغى َأْن َيُكوَن لِْلعاِقِل َأْرَبَع ساعاتٍ 

ش ها ساعىت است كه در آن بايد به حساب خوي يكى از آن: در خرب آمده كه عاقل بايد داراى چهار ساعت باشد
  .برسد

ا : َعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهران أَنَُّه قالَ  ال َيُكوُن اْلَعْبُد ِمَن اْلُمتَّقَني َحّىت ُحياِسَب نـَْفَسُه َأَمتَّ ِمْن ُحماَسَبِة َشريِكِه، َوالشَّريكاِن ِإمنَّ
  .»2«  يـََتحاَسباِن بـَْعَد اْلَعَملِ 
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عبد از گروه پرهيزكاران نيست : كند كه حضرت فرمود نقل مى]  آله ظاهراً از نّىب اكرم صلى اهللا عليه و[ميمون بن مهران 
رسد، كه دو شريك به طور طبيعى به  تر از كسى كه به حساب شريكش مى هم كامل مگر به حساب نفس برسد، آن

 اما عبد با تقوا قبل از عمل به حساب خود رسيده و بعد از عمل هم در حساب و. (رسند حساب خود بعد از عمل مى
  ).در نگراىن است

ىف َطَلِب َمعيَشِتَك   أَْقِصْر نـَْفَسَك َعّما َيُضرُّها ِمْن قـَْبِل َأْن تُفارَِقَك، َواْسَع ىف َفكاِكها َكما َتْسعى: َعِن الصَّاِدِق عليه السالم
  .»3«  َفِإنَّ نـَْفَسَك َرهيَنٌة ِبَعَمِلكَ 

بار است بگري و در آزادى آن  اىي از بدن، از آنچه برايش زيانجلوى نفس را قبل از جد: امام صادق عليه السالم فرمود
  .كىن بكوش، كه نفست در گرو عمل تو است چنان كه براى معيشت فعاليت مى هم

گذاشتند خريى گرچه كوچك باشد از  دادند و نيز منى با توّجه به اين آيات و روايات، خردمندان به نفس مهلت گناه منى
  :و اينك! دست نفس برود

______________________________  
  .، كتاب املراقبة واحملاسبة165/ 8: حمّجة البيضاء -)1(

  .، كتاب املراقبة واحملاسبة165/ 8: حمّجة البيضاء -)2(

  .، كتاب املراقبة واحملاسبة166/ 8: ؛ حمّجة البيضاء8، باب حماسبة العمل، حديث 455/ 2: الكاىف -)3(
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   اى از زندگى مراقبان و حماسبان گوشه

  :گويند مى :اّول

اين الغرى تو از چيست؟ : گروهى به عيادت مريضى رفتند، در ميان آنان جوان الغر اندامى بود، مريض به او گفت
  :گفت. عّلتش امراض و اسقام است: پاسخ داد

دنيا را چشيدم تلخ بود، زر و زيورش نزدم كوچك شرييىن : جوان گفت. تو را به خدا قسم حقيقت حالت را به من بگو
اند و من آن را آن چنان كه هست  است، طال و سنگش پيشم يكسان است، گوىي عرش حق را براى متاشامي ظاهر كرده
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شت و جهّنم مشاهده مى مى گذرد و شبم به  كنم، با متاشاى اين حقايق روزم به روزه مى بينم، رفنت مردم را به سوى 
  !!آيد؛ زيرا عملم در برابر ثواب حق بسيار كم است ى، در آنچه هستم، از عبادت و عمل به چشمم منىبيدار 

  :گفت كنند كه مى از بزرگى نقل مى :دّوم

ترين روزهاى گرم، سجود در دل شب، جمالست با  روزه در سخت: خواست يك روز زنده باشم اگر سه چيز نبود، دمل منى
رتينش را انتخاب  كنند، آن چنان كه عده ترين كالم را اختيار مى اكيزهمردمى كه براى سخن گفنت پ اى براى خوردن خرما 

  .منايند مى

  :گويند مى :سّوم

منا  اى از بندگان حق رسيدند كه از ديوان و غوالن آدم گروهى براى مقصدى بار سفر بستند، راه را گم كردند؛ به حمّل بنده
داىن  امي، چنانچه مى ما راه را گم كرده! فرياد زدند اى بنده حق. و تصفيه باطن مشغول بودفرار كرده و به كنجى به عبادت 

  !بنمايان

  ما راه را: گفتند. با سر به سوى آمسان اشاره كرد، مردم قصدش را درك نكردند
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گردد و  روى در سخن نداشته باشيد، روز رفته برمنى زيادهبپرسيد اما : دهى يا نه؟ گفت پرسيم آيا جواب ما را مى از تو مى
  .آيد، طالب حق بايد سرعت در بدست آوردن داشته باشد عمر گذشته بدست منى

بر : شوند؟ گفت خاليق بر چه مبناىي نزد پروردگار حمشور مى! اى بنده حق: قوم از سخن او تعّجب كردند، گفتند
رتين توشه، آن است كه انسان را به : فتگ. ما را وصّيت كن: نّياتشان، گفتند به اندازه سفرتان توشه برداريد كه 

  !!آن گاه راه را به آنان نشان داد و به حمل عبادت خود برگشت. اش برساند خواسته

  :گويد عبدالواحد بن زيد مى :چهارم

داد، دو مرتبه صدا كردم پاسخ جواب ن! اى راهب: به حمل عبادت عابدى از وارستگان سرزمني چني گذر كردم صدا زدم
من راهب نيستم، راهب كسى است كه از خدا برتسد و كربياييش را : سر بريون كرد و گفت. بار سّوم صدا زدم. نداد

هايش شكر گزارد؛ در برابر بزرگى و  تعظيم كند؛ بر باليش صرب و به قضايش راضى شود، بر آالئش محد و بر نعمت
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اه عزّتش، صورت ذّلت به خاك بگذارد؛ به قدرتش تسليم شود و در برابر مهابتش خضوع  جاللش تواضع كند و در پيشگ
كند؛ در حساب آن حضرت انديشه كرده و در عقابش تعّقل كند؛ روزش را روزه بدارد و شبش را به عبادت بيدار باشد؛ 

اما من سگ هارى . د راهب استاين صفات در هركس باش. آتش فردا را فراموش نكرده و جّبارّيت حق را از ياد نربد
  !!ام، تا مردم را گاز نگريد و زمخى نكند هستم كه نفسم را در اين صومعه حبس كرده

  .كند جدا مى -پس از اين كه او را شناختند -چه چيزى عباد را از الّله: به او گفتم

ا دنيا حمل معاصى و گناهان است و عّلىت براى جداىي خلق از خدا جز حّب دنيا و زينت آن نيست؛ زير ! اى برادر: گفت
  .كند روى آرد عاقل كسى است كه عشق دنيا از دل پاك كند و از گناه به خدا توبه آرد و به آنچه او را به حق نزديك مى

  220: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :اند درباره اويس قرىن نوشته :پنجم

آمد  گذراند و چون شب بعد مى را به ركوع مىآن گاه متام شب . اين است شب ركوع: گفت رسيد مى چون شب مى
  .كرد اين است شب سجود، آن شب را به سجده بر عظمت دوست متام مى: گفت مى

  :گويد مردى از اصحاب امرياملؤمنني عليه السالم مى :ششم

ود، آن قدر مناز صبح را با امام خواندم، پس از مناز از دست راست مردم رو كرد، در حاىل كه افسرده و دل شكسته ب
من ياران پيامرب صلى اهللا عليه و آله را ديده بودم، : زد گفت صرب كرد تا آفتاب طلوع كرد در حاىل كه دست به دست مى

كردند در حاىل كه پريشان و ژوليده و گرد و غبارآلوده  بينم، آنان صبح مى امروز در بني مشا چيزى كه شبيه آنان باشد منى
بردند،   شب را به سجده و قيام براى خدا بسر مى]  از فعاليت شديد اهلى و عبادت سنگني آنانكنايه [و زرد رنگ بودند 

گفتند مهانند  خواندند، با قدم و پيشاىن غرق در بندگى بودند، هرگاه ذكر خدا مى كتاب خدا را آن طور كه بايد مى
رخيت، آن  ، ديدگان آنان اشك مىشدند درخت در برابر باد از شدت اتصال به حق و مهابت حضرت او مضطرب مى

  .توجه بودند ، اما اطرافيان امام مجعيىت غافل و ىب)شد لباسشان خيس مى(كرد  چنان كه اشك آنان را لباسشان قطع مى

هاى آجنا فرود  هاى بيت املقدس افتاد، به يكى از وادى مسريم به بعضى از كوه: گويد يكى از شايستگان عباد خدا مى
داد، دنبال  پيچيد و كوه آن صدا را به طور واضح برگشت مى بلندى روبرو شدم، صداىي كه در كوه مى آمدم، با صداى

ن   :خواند اى در آن بود، مردى را ديدم ايستاده و مرتب مى زارى رسيدم كه درخت پيچيده صدا رفتم، به 
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  .»1« ]َو ُحيَذِّرُُكُم اللَُّه نـَْفَسُه َو اللَُّه َرُؤٌف بِاْلِعبادِ ... َخْريٍ ُحمَْضراً  يـَْوَم جتَُِد ُكلُّ نـَْفٍس ما َعِمَلْت ِمنْ [

دارد و  خود برحذر مى]  عذاب[و خدا مشا را از .. يابد روزى كه هر كس آنچه را از كار نيك اجنام داده حاضر شده مى
  .خدا به بندگان مهربان است

اى زد و غش كرد، من فرياد زدم  خواند، ناگهان ناله دادم، مرتب اين آيه را مى مىسرش نشستم، كالمش را گوش  پشت
  !!اندوه حسرت بر من از بدخبتيم

برم، از اعمال اهل بطالت  از برنامه دروغگويان به تو پناه مى: گفت منتظر شدم تا پس از ساعىت به هوش آمد، شنيدم مى
  .شوم گرداىن اهل غفلت به تو پناهنده مى وىكنند، از ر  و آنان كه عمر به بيهوده تلف مى

آن گاه دستش را . هاى خائفان خاشع به پيشگاه توست، پناهگاه آمال مقّصرين توىي، قلوب عارفان، ذليل توست دل
با متام دارائيت و هزاران نعمتت به سوى ! اى دنيا! مرا با دنيا چه كار، دنيا را با من چه كار؟: حركت داد و گفت

هاى قبل زندگى  ها كجاست، آنان كه در زمان گذشته: سپس گفت. ات برو و با آنان مكر و حيله كن ل باختهعاشقان د
  !!ها را پوشاند، زمان آنان را نابود كرد كردند چه شدند؟ خاك آن مى

تا با تو  برم سر تو هستم و در انتظار متام شدن كارت بسر مى من امروز پشت! اى بنده خدا: سر او فرياد زدم از پشت
كار چه كسى متام شود، آن كه به سوى اوقات شتابان و اوقات هم به سوى او در شتاب است، : گفت. صحبىت بدارم

ترسد قبل از اين كه وقت را غنيمت بداند، مرگ او را بگريد؛ يا چه كسى از عمل و مناجات با حمبوبش فارغ شود،   مى
  !!كسى كه روزگارش گذشت و گناهانش باقى مانده؟

______________________________  
  .30): 3(آل عمران  -)1(

  222: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :آن گاه ساعىت از من غافل ماند سپس خواند. كجاىي؟ نزول مرگ و هر شدت و حمنىت را در انتظارم: سپس گفت

  .»1« ] َو َبدا َهلُْم ِمَن اللَِّه ما َملْ َيُكونُوا َحيَْتِسُبونَ [
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  .شود پنداشتند، آشكار مى منى]  هاى گوناگون از عذاب[خدا آنچه را كه و از سوى 

از دنيا رفت، نزديك شدم : گفتم. پس از خواندن اين آيه شديدتر از مرتبه قبل فرياد زد و غش كرده به روى زمني افتاد
  :لرزد، چون به هوش آمد گفت ديدم مى

بپوش، به كرم وجهت از گناهم عفو كن، زماىن كه در برابرت قرار  هامي را به فضلت ببخش، پرده لطفت را به من  بدى
  .گرفتم از من چشم بپوش

برو دنبال  : گفت. اى با من حرف بزن به آن كسى كه به او نسبت به خودت اميد دارى و بر او تكيه كرده: به او گفتم
ك كرده، من در اينجا تا خدا خبواهد كسى كه سخنش براى تو منفعت دارد، چه كار دارى با كسى كه گناهانش او را هال

  .جنگم، او هم با من در جنگ است، من كمكى براى پريوزى جز تو ندارم هستم، با ابليس مى

مرا رها كن، زبامن به خاطر تو از مناجات بازماند و قسمىت از قلبم به گفتگوى با تو ميل پيدا كرد، از : سپس به من گفت
  .مرا از سخطت پناه بده و به رمحتت بر من تفّضل كن! اى خدا: گاه گفت  آن. برم شّر تو به خدا پناه مى

ترسم او را از حال خوشش باز بدارم و به اين خاطر دچار عقاب حق شوم او را  اين عاشق خداست، مى: به خود گفتم
  !!رها كرده و از آن مكان گذشتم

  :گويد از يكى از نيكان و شايستگان نقل شده كه مى :هشتم

______________________________  
  .47): 39(زمر  -)1(

  223: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

. برخيز كه مرگ منرده: رفتم، به درخىت رسيدم، خواستم قدرى اسرتاحت كنم، بزرگى باالى سرم رسيد و گفت در مسريى مى
  :فتگ هدف و بدون توجه به مقصدى شروع به رفنت كرد، او را دنبال كردم، شنيدم مى سپس ىب

  .»1«  ُكلُّ نـَْفٍس ذائَِقُة اْلَمْوِت اللَُّهمَّ بارِْك ِىلَ ىف اْلَمْوتِ 

  .مرگ را بر من مبارك كن! چشد، اى خدا هر نـَْفسى مرگ را مى
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چسبد و  هركس به بعد از مرگ يقني داشته باشد، حمكم دامن ترس از عقاب را مى: بعد از موت چه؟ گفت: به او گفتم
  :سپس گفت. بيند ىدنيا را جاى ماندن من

اى كسى كه در برابر وجهت، هر وجهى هالك است، با توفيق نظر به وجهت مرا سپيد روى كن، دمل را غرق عشق خود 
اگر گذشت تو : سپس گفت. منا و مرا از ذّلت سرزنش فردا پناهم بده، حمّققاً وقت حياى از تو رسيده و زمان توبه آمده

كردم، آن گاه از من دور شد  واگر عفوت نبود، نسبت به آنچه نزد تو است آرزو پيدا منىداد،  نبود، اجل به من مهلت منى
  .»2«  و گذشت

  :از زىن از شايستگان از عباد حق نقل شده :م

ستارگان ! خدايا: گفت كرد و مى رفت، پرياهن و روبند بر خود حمكم مى آورد باالى بام مى چون مناز شب را جباى مى
ها خوابيد، پادشاهان در به روى مهه بستند، هر عاشقى با معشوق خلوت   اريكى شب هجوم آوردند، چشمدرآمدند و به ت

رسيد و صبح صادق از پى آن آشكار  كرد تا سحر مى آن گاه به مناز روى مى. ام كرد و من در برابر حضرت تو ايستاده
دانستم ديشبم را قبول كردى تا به خود  امشب گذشت و امروز آمد، اى كاش مى! اى خداى من: گفت گشت، مى مى

   نيت

______________________________  
  .، كتاب املراقبة واحملاسبة175/ 8: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب املراقبة واحملاسبة175/ 8: حمجة البيضاء -)2(

  224: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

انچه تو مهاىن، به عزّتت قسم اگر از پيشگاهت مرا براىن من از اين بگومي، يا نپذيرفىت تا عزا بگريم، من تا هستم مهينم چن
  !!»1«  گذارد از اين در نااميد شوم روم؛ زيرا آن اطالعى كه من از جود و كرم تو دارم منى در منى

  :گويند مى :دهم

بندگانت ! اهلى :گفت رسيد، با صداىي حزين مى چون سحر مى. زىن كور مهه شب تا وقت سحر براى عبادت بيدار بود
خوامن نه به غري تو، مرا در گروه سبقت   شب را گذراندند و به رمحت و فضل و مغفرتت سبقت گرفتند، تو را به تو مى

شت در زمره مقرّبني باال بر، به بندگان شايسته ات ملحقم كن، تو ارحم  گريندگان به رمحتت قرار ده، مقامم را در 
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افتاد كه صداى افتادنش شنيده  آن گاه به حالت سجده بر زمني مى! الكرماىي، اى كرمي الرامحني واعظم العظماء و اكرم
  .»2« شد سپس تا طلوع فجر در گريه و مناجات بود مى

  :گويد حيىي بن بسطام مى :يازدهم

او را تنها : مشد، به دوستم گفت اش شنيده مى بودم، گريه و ناله -آن زىن كه به حقيقت توبه كرده بود -شاهد جملس شعوانه
به نزد او آمدمي، من . هم اين زن عابده اين تو و اين: گفت! به خود رحم كن و اين قدر نفس را آزار مده: ببينم و بگومي

رت بود ات مى كردى و از گريه اگر با نفس مدارا مى: به او گفتم   :گريه كرد و گفت. كاسىت 

اى خون در جوارحم مناند، من كجا  گاه خون بگرمي تا حّدى كه قطره  دوست دارم آن قدر گريه كنم تا اشكم متام شود، آن
   ؟ من كجا و گريه؟ آن قدر گفت»3«  و گريه

______________________________  
  .، كتاب املراقبة واحملاسبة176/ 8: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب املراقبة واحملاسبة176/ 8: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتاب املراقبة واحملاسبة176/ 8: حمجة البيضاء -)3(

  225: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  !!»1« تا غش كرد

  :گويد عبدالّله بن حسن مى :دوازدهم

شدم او را  خوابيد، چون بيدار مى ها نزديك من مى كردم، بعضى از شب كنيزى رومى داشتم كه از حاالت او تعّجب مى
به حمّبىت كه بر من دارى مرا : گويد ىي از خانه سر به سجده گذاشته و مىديدم در جا گشتم، مى يافتم، به دنبالش مى منى

  .نگو به حمّبىت كه بر من دارى، بگو به حمّبىت كه بر تو دارم: به او گفتم. بيامرز

ام را در اين دل شب بيدار نگاه  نه، او بود كه به حمبّتش مرا از شرك جنات داد، او بود كه به عشقش بر من ديده: گفت
  !!»2«  ها به خواب است اشت، در حاىل كه چشمد
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  :گويد ابو هاشم قرشى مى :سيزدهم

شنيدم، به  گفتند، به وقت شب از او ناله و زارى مى او را سريّه مى. زىن از مين به منطقه ما آمد و بر ديار ما وارد شد
  كند؟ در احوال اين زن دقت كن ببني چه مى: خدمتكار خانه گفتم

سريّه را آفريدى و او را با ! خداوندا: گويد دارد و مهانگونه كه به سوى قبله قرار گرفته مى از آمسان برمنى او را ديد چشم
هايت نيكو و بالهايت بر من زيبا بود، با اين مهه من با  هايت تغذيه كردى و از حاىل به حاىل سري دادى، متام برنامه نعمت

كنم كه تو مرا در بدكردارمي  بيىن مرا، انگار خيال مى ط تو قرار دادم، مىچنگ زدن به دامن گناه، خود را در معرض سخ
  .»3«  بيىن در حاىل كه تو عظيم و خبري و بر هر چيز تواناىي منى

______________________________  
  .، كتاب املراقبة واحملاسبة176/ 8: حمجة البيضاء -)1(

  .احملاسبة، كتاب املراقبة و 177/ 8: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتاب املراقبة واحملاسبة177/ 8: حمجة البيضاء -)3(

  226: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :كند شيخ كليىن از امام صادق عليه السالم نقل مى :چهاردهم

اسرائيل مردى داراى منصب قضاوت بود، قاضى را برادرى بود شايسته و صاحل و او داراى زىن بود متدّين كه  در زمان بىن
  !هاى او بودند ها و نتيجه اسرائيل از نواده بعضى از انبياى بىن

امروز : اسرائيل جهت اجنام كارى به شخص مطمئّىن نيازمند شد، چنني شخصى را از قاضى خواست قاضى گفت امري بىن
از : به قاضى گفت شناسم امري او را خواست، آن مرد از اجابت خواسته امري كراهت داشت؛ تر از برادرم كسى را منى موثّق

امروز : به برادر گفت. اّما عذر او قبول نشد و جمبور به اجنام مأموريت گشت. اين كه امر مهسرم را ضايع بگذارم ناراحتم
هاى زندگى اين زن خداىي  تر نيست، جباى من از او نگهدارى كن و به برنامه چيزى در زندگى من از وضع مهسرم مهم

  !ز سفر برگردمتوّجه داشته باش، تا من ا
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قاضى گاه به گاهى به درب خانه مراجعه كرده و . شد زن از شّدت اتصال به حق از خانه خارج منى. مرد به سفر رفت
  .كرد نيازهاى منزل را رسيدگى مى

ديد كرد كه اگر . زن با كمال شّدت به او پاسخ منفى داد. روزى از آن زن متدّين درخواست نامشروع كرد قاضى او را 
  !!آنچه از دستت برآيد كوتاهى مكن: زن به او گفت. گومي زن در غيبت برادرم خيانت كرد ام را نپذيرى به امري مى واستهخ

  !كند در حق او اجرا كن هرچه حكم شرع اقتضا مى: امري گفت. قاضى شقى نزد امري، از آن صاحله عابده شكايت كرد

: گفت. ام را اجابت كن يا براى سنگسار شدن آماده باش يا خواسته دستور رجم تو را دارم،: قاضى نزد زن آمد و گفت
  !من به خاطر موالمي از اجابت خواسته تو معذورم، آنچه از دستت برآيد اجنام بده

   زن را از خانه بريون كشيد، گوداىل آماده كرد و با گروهى از مردم او را به عنوان
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شب فرا . ها برگشتند كرد، به خيال خودشان زن از شدت سنگسار مرد؛ او را رها كرده و به خانه  زن زناكار سنگسار
كرد دور شد، به دير راهىب رسيد،   رسيد، زن در خود رمقى حس كرد، از گودال درآمد و از شهرى كه در آن زندگى مى

  !سيد، زن آنچه بر او رفته بود بيان كردراهب پس از طلوع آفتاب او را ديد، داستانش را پر . كنار در دير خوابيد

راهب را فرزندى بود كه تازه از مرض خوب شده بود و نياز به سرپرسىت مطمئن داشت، طفل را براى تربيت به آن زن 
كرد، پس از ديدن آن زن به او چشم طمع دوخت، خواسته نامشروعش را  خدمتكارى كه براى راهب خدمت مى. سپرد

ديد به قتل كودك كرد، جواب داداظهار كرد، زن به ا آنچه از دستت برآيد كوتاهى مكن كه : و پاسخ منفى داد، زن را 
  !!من دامن به ننگ گناه آلوده نكنم

طفلت را به زن بدكارى : اى به كودك زد كه منجر به قتل او شد، با عجله نزد راهب آمده گفت خدمتكار ضربه
من دست به خون : اين مزد خدمت من است؟ پاسخ داد: به آن زن گفتراهب آمد . واگذاشىت، او هم طفل را كشت

عالقه به : راهب گفت. اند، سپس ماجراى خود را شرح داد گناه نياوردم، داستان من اين نيست كه براى تو گفته اين ىب
  !!ماندن تو در اينجا ندارم، اين بيست درهم را بگري و از اين ناحيه برو
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در اينجا رسم است بدهكار : دهى رسيد كه مردى را زنده به دار آوخيته بودند، سبب پرسيد؟ گفتنداز آجنا حركت كرد، به 
اين مديون را آزاد كرده و از اين بال جناتش : بيست درهم را داد و گفت! بندند تا تسويه حساب كند را به چوب مى

  .دهيد

اكنون  ت دارد، مرا از دار و از مرگ جنات دادى، همكسى هم چون تو بر من منّ : چون از دار به زير آمد به آن زن گفت
  .با تو هستم هرجا كه خبواهى بروى

   با هم آمدند تا به ساحل دريا رسيدند، مجعى را با يك كشىت ديدند، به زن
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كيستيد؟  : آمد، از آنان پرسيدبه كنار ساحل . در اينجا باش تا من براى اهل كشىت كار كرده و درمهى فراهم آورم: گفت
  چه داريد؟: گفت. مجاعىت تاجرمي: گفتند

: گفتند. ارزد با من گوهر گرانبهاىي است كه به مهه مال التجاره مشا مى: گفت. مال التجاره، عنرب و اشياى ديگر: گفتند
به شرط اين كه برويد از : گفت. به ما بفروش: گفتند. ايد كنيزى ماهرو كه مهانندش را تاكنون نديده: چيست؟ گفت

  !!كنيم نزديك او را ببينيد، سپس درباره قيمتش با هم گفتگو مى

تاجران نزد . اى است به ده هزار درهم او را فروخت، پولش را گرفت و فرار كرد جنس ارزنده: رفتند و او را ديدند و گفتند
  .من موالىي ندارم: گفت. امي واليت خريدهتو را از م: چرا؟ گفتند: گفت. به درون كشىت آى: زن آمدند و گفتند

  !برمي حرف بيهوده نزن يا برخيز و سوار كشىت شو يا تو را مى: گفتند

اى كه جاى مال التجاره بود جاى دادند و خود به كشىت  براى اين كه كسى به او چشم طمع نيندازد او را در سفينه
اى از  بادى وزيد، كشىت مسافربرى غرق شد، كشىت مال التجاره در درياها گشته و سپس به جزيره. مسافرى سوار شدند

در : هاى گوناگون، گفت اى ديد داراى آب خوشگوار و ميوه جزيرهآن زن بزرگوار از كشىت پياده شد، . جزاير دريا رسيد
ره گرفته و خدامي را در اين گوشه خلوت عبادت مى اينجا مى   .كنم مامن، از آب و ميوه اين سرزمني اهلى 

هاى اين دريا  همرا در يكى از جزير : نزد امري شهر رو و به او بگو: اسرائيل وحى كرد خداوند بزرگ به پيامربى از رسوالن بىن
خلقى است، تو و مهه افراد منطقه به آجنا رويد و نزد او به گناهانتان اقرار كنيد و از او خبواهيد از مشا درگذرد، اگر او از 

  !!گذرم مشا گذشت من هم مى
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نزد زن آمد و  امري . پادشاه مملكت با اهل آن ديار به آن جزيره رفتند، تنها زىن را ديدند كه در آجنا مشغول عبادت است
   قاضى شهر نزد من آمد و از زىن: گفت
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ترسم مرا  سعايت كرد، من او را امر به سنگسار آن زن كردم، در حاىل كه در آن داستان حتقيق ننمودم، از گناهم مى
اخت داستان خود را گفت و سپس شوهر زن آمد، در حاىل كه مهسر خود را نشن. تو را خبشيدم بنشني: زن گفت. ببخش

تو را خبشيدم : زن گفت. ترس خويش را از اين كه حق زن در جنب او ضايع شده باشد اعالم كرد و طلب آمرزش منود
  .نزد امري بنشني

آن گاه آن ناپاك . سپس راهب آمد، راهب را هم خبشيد. آن گاه قاضى آمد و از زن طلب خبشش كرد او هم خبشيده شد
سپس زن نزد شوهر خود . برو خدا تو را نبخشد: زن گفت. اموس فروش آمد و از آن زن طلب عفو كردمنك به حرام ن

تقوا چه ديدم، مرا  من از اين پس حاجت به مردى ندارم، ديدى كه از مردم ىب: آمد و خويش را معّرىف كرده آن گاه گفت
  .»1«  در اين مكان رها كنيد تا بقّيه عمر به عبادت حق مشغول باشم

  :اند نوشته :پانزدهم

اش به روى مهه باز بود، در  درب خانه! شد اسرائيل زىن زناكار بود، كه هركس با ديدن مجال او، به گناه آلوده مى در بىن
آمد،  كشيد، هركس به نزد او مى اطاقى نزديك در، مشرف به بريون نشسته بود و از اين طريق مردان و جوانان را به دام مى

  !داد ار براى اجنام حاجتش به او مىبايد ده دين

اى نزدش بود فروخت،  گذشت، ناگهان چشمش به مجال خريه كننده زن افتاد، پول نداشت، پارچه عابدى از آجنا مى
ادش برآمد كه اى واى بر من كه موالمي  پولش را براى زن آورد و در كنار او نشست، وقىت چشم به او دوخت، آه از 

   با اين عمل متام! ت، من و عمل حرام، من و خمالفت با حقناظر به وضع من اس

______________________________  
  .342/ 1: انوار نعمانيه -)1(
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  !!هامي از بني خواهد رفت خوىب
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بسيارى از ! توواى بر : ترسم، زن گفت از خداوند مى: گفت. رنگ از صورت عابد پريد، زن پرسيد اين چه وضعى است
ترسم، مال را به تو حالل كردم مرا رها كن  من از خدا مى! اى زن: گفت. مردم آرزو دارند به اينجاىي كه تو آمدى بيايند

  !گريست خورد و سخت مى بروم، از نزد زن خارج شد در حاىل كه بر خويش تأسف و حسرت مى

خواست مرتكب شود، اين گونه به وحشت  ناهى بود كه مىاين مرد اولني گ: زن را در دل ترسى شديد عارض شد و گفت
هاست غرق در گناهم، مهان خداىي كه از عذابش او ترسيد، خداى من هم هست، بايد ترس من خيلى  افتاد؛ من سال

اى پوشيد و روى به عبادت آورد و پيش خود   شديدتر از او باشد؛ در مهان حال توبه كرد و در را بست و جامه كهنه
و من از اين طريق با معامل ! دهم، شايد با من ازدواج كند خدا اگر اين مرد را پيدا كنم، به او پيشنهاد ازدواج مى: گفت

  .دين و معارف حق آشنا شوم و براى عبادمت كمك باشد

ستان بار و بنه خويش را برداشت و به قريه عابد رسيد، از حال او پرسيد، حمّلش را نشان دادند؛ نزد عابد آمد و دا
پرسيد از نزديكان . مالقات آن روز خود را با آن مرد اهلى گفت، عابد فريادى زد و از دنيا رفت، زن شديداً ناراحت شد

برادرى دارد كه مرد خداست وىل از شدت تنگدسىت قادر به ازدواج : او كسى هست كه نياز به ازدواج داشته باشد؟ گفتند
خداوند بزرگ به آن مرد شايسته و زن بازگشته به حق پنج فرزند عطا كرد كه مهه  نيست، زن حاضر شد با او ازدواج كند و

  »1« !!از تبليغ كنندگان دين خدا شدند

______________________________  
  .121/ 1: آلىل األخبار -)1(
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  :آمده است» روح البيان«در تفسري عرفاىن  :شانزدهم

اگر پايش را قطع نكنند، براى او خطر جاىن دارد، مريض رضايت به قطع پا : درد سخت شد، طبيب گفتمردى دچار پا 
كنم از مرتبه سه به بعد مشغول قطع كردن  وقىت آماده قطع كردن شدى، من ذكرى را شروع مى: داد، وىل به طبيب گفت

كرد، در حال ذكر بود كه طبيب پايش را قطع  طبيب آمادگى خود را اعالم كرد؛ مرد شروع به يا رب يا رب گفنت  . شو
پاى بريده را با احرتام بربيد و در قربستان : گفت. كرد، او هنوز مشغول ذكر بود، به او خرب دادند كار طبيب متام شد

ى گومي به اين پاى بريده احرتام كنيد، براى اين است كه از ابتداى تكليف اين پاى من قدم دفن كنيد و عّلت اين كه مى
  !!خالف خدا برنداشته است
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خواستند غافل باشند، آنان   اى از ياد حق غافل نبودند و منى اى از حال مراقبان و كردار حماسبان، آنان كه حلظه اين بود مشّه
كه جز خدا نديدند و غري خدا خنواستند و جز حق نداشتند، آنان كه آبروى حيات بودند و حلظه به حلظه عمرشان براى 

 در هر مقامى كه باشد درس عربت است، اين حبث غفلت را به ذكر مواعظى از سعدى خامته داده، اميد است هر انساىن
  .خداى مهربان به ما هم حال مراقبه و حماسبه عنايت فرمايد

  اى نفس اگر به ديده حتقيق بنگرى
 

  درويشى اختيار كىن بر توانگرى

 اى پادشه وقت چو وقتت فرا رسد
 

  اى حمّلت برابرىتو نيز با گد

 زنند گر پنج نوبتت به در قصر مى
 

  نوبت به ديگرى بگذارى و بگذرى
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  دنيا زىن است عشوه ده و دل ستان وليك
 

  برد او عهد شوهرى با كس بسر منى

  آبستىن كه اين مهه فرزند زاد و كشت
 

  ديگر كه چشم دارد از او مهر مادرى

 رود آن راه دوزخ است كه ابليس مى
 

  بيدار باش تا پى آن راه نسپرى

  

 رود راهى به سوى عاقبت خري مى
 

  راهى به سوى هاويه اكنون خمّريى

  دعوى مكن كه برترم از ديگران به علم
 

  چون كرب كردى از مهه دونان فروترى

 از من بگوى عامل تفسري گوى را
 

  مفّسرىگر در عمل نكوشى نادان 

  بار درخت علم ندامن به جز عمل
 

  برى با علم اگر عمل نكىن شاخ ىب
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»1«  

______________________________  
  ).مواعظ( 753: كليات سعدى  -)1(
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  ]َونـَْفَسُه َعِن الشَّْهَوةِ [

   حقيقت نفس

  .نفس، كارگردان و مدبّر كارگاه وجود و اصل و ريشه آدمى است. نفس، حقيقىت است كه وجود انسان، قائم به اوست

ا ىب آگاهى به او هم چون آگاهى به ذات موجودات، غري ممكن : اطالعيم و بايد گفت ما از واقعّيت اين موجود پر 
  .است

  .دانيم كه موجوديت ما بسته به اوست و بدون او بدن جاىي براى زندگى و حيات ندارد وىل مى

اعضا و جوارح بدون نفس استقالل ندارند و . جوارح نسبت به نفس، هم چون بندگان نسبت به موال هستند اعضا و
  .توانند باشند بدون او منشأ كار و عمل منى

فالسفه اهلى با تكيه به وحى معتقدند  . ها، در مهه امور جارى است، عبارت از نفس است كلمه من كه بر زبان متام انسان
دن، گفنت و خواندن، راه رفنت و ساير حركات فقط كار نفس است و چشم و گوش و زبان و دست و كه ديدن و شني

  .پا، كارگران و ابزار اويند

  .هاست نفس در وجود انسان تابلوى متام غرائز و صفحه متام اميال و منبع مهه خواسته

   ها، اين شهوات و احساسات، به ها و طلب اين اميال و غرائز، اين خواسته
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  .رسيد به انسان عنايت شده است زيست و در دنيا به تكامل واقعى مى تناسب اين كه انسان بايد در دنيا مى

  .ها، امكان ادامه حيات نداشت انسان بدون غرائز و اميال و منهاى شهوات و خواسته

  .يح و عنايتش نتيجه عدل و حكمت خداستهاى خدا دادى، جباى خود صح هريك از غرائز و اميال و خواسته

هاى پرارزش اهلى ياد كرده و از انسان خواسته است اين  قرآن و روايات از متام اميال و غرائز طبيعى، حتت عنوان نعمت
ها را در راه رشد و كمال و در راه بدست آوردن قرب حق و از ياد عشق به موال مصرف كند، در غري اين صورت  نعمت

  .خواهد رسيد به هالكت

  :به قول عطار آن عارف يگانه

  در دمل تا برق عشق او جبست
 

  رونق بازار عشق من شكست

  ديد دل برخاسته چون مرا مى
 

  دل زمن بر بود در جامن نشست

  ريز او خومن برخيت خنجر خون
 

  ناوك مژگان او جامن خبست

  آتش عشقش زغريت در دمل
 

  تاخنت آورد هم چون شري مست

  بانگ بر من زد كه اى ناحق شناس
 

  پرست دل به ما ده چند باشى بت

  گر سر هسىت ما دارى متام
 

  در ره ما نيست گردان هرچه هست

 هر كه او در هسىت ما نيست شد
 

 «1»  دامي از ننگ وجود خويش رست

  

ها و بدون پرياستنش از  منبع واقعيت هاى خدا و بدون تزكيه اين انسان بدون قرار دادن نفس در خط نوراىن خواسته
   ها و بدون آراستنش به اخالق اهلى به آلودگى
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______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  235: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .جاىي خنواهد رسيد

ناصحان و سوز دل توانيد در بعثت انبيا و امامت امامان و عرفان عارفان و حكمت حكيمان و نصيحت  مشا منى
  .سوختگان، هدىف و مقصدى جز تزكيه نفس انسان بيابيد

بياييد دست رد به سينه اين مهه داعيان راه حق نزنيم، بياييد دعوت دل ! اى طالبان سعادت و اى مسافران سراى آخرت
  !!ان قرار دهيمسوزانه اين بندگان شايسته حق را قبول كرده و آيينه نفس را براى انعكاس حقايق در مقابل آن

ها تصّور  كند مّدت شود، با حمسوسات سرو كار پيدا مى كند و گوشش با صداها آشنا مى انسان از روزى كه ديده باز مى
شنود؛ نفس و متام غرائز و اميال و  بيند و صدا هم مهان صداهاىي است كه مى كند، جهان مهان است كه مى مى

گردد كه گوىي با ظاهر طبيعت مّتحد  چنان با مظاهر مادى نزديك مى هايش با حمسوسات خو گرفته و آن خواسته
  !!شود مى

چون به جهان تكليف و مسؤوليت نزديك شود، بايد او را با عامل غيب، با حساب و كتاب، با مسئله مرگ و برزخ و 
تماعى و خانوادگى، با قيامت، با نبّوت و امامت، با حالل و حرام، با واجب و واجبات، با مسائل عاىل اخالقى و اج

قيد و شرط غرائز و اميال نفساىن  حقوق حق و حقوق خلق و هر چه حق است، آشنا كرد و از او خواست به آزادى ىب
  .هاى حق پاسخ دهد اش برابر با خواسته هاى نفساىن خامته داده و از اولني دقائق تكليف، به متام خواسته

بيا و امامان و كتب آمساىن و به تعبري ديگر عّزت و ذّلت و سعادت و شقاوت برخوردها و اختالفات انسان با خدا و ان
  !شود جا شروع مى انسان از مهني

ها دست  در اينجاست، كه انسان موظف است به حقايق ديگر غري از آنچه حمسوس است روى كند و از بسيارى برنامه
   بردارد، خويش را از بسيارى مسائل دور داشته

  236: ، ص2 ج عرفان اسالمى،
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  .و به حقايقى بلند آراسته كند و اين برنامه براى انسان، كار ساده و آساىن نيست

انسان براى آراسته شدنش به مسائل اهلى نياز به يك جهاد گسرتده و عظيم با نفس و اميال و غرائز نفس كه فقط با 
ه سعادت و سالمت قرار گرفته و در صورت ادامه اند دارد و در صورت آغاز اين جهاد، در ابتداى را حمسوسات خو گرفته

اما در . هاى خداست هاى نفس با خواسته راه، به رشد و كمال اهلى خواهد رسيد و نتيجه اين جهاد، انطباق متام خواسته
آن اين نقطه اگر راه خودسرى پيش بگريد و حاضر نشود ظاهر دنيا را رها كند و آماده روى آوردن به عامل اهلى و شؤون 

نشود، برده نفس گشته و به اسارت غرائز و اميال درخواهد آمد و كشش حمسوسات و عوامل شهوات، غرائز و اميال را از 
  !!خواهد منود -كه مهان طغيان غرائز و اميال است  - حدود طبيعى خارج كرده و عاقبت انسان را دچار هواى نفس

جا ابتداى راه سقوط و ذّلت است  سته اهلى عمل خواهد كرد و مهنيهايش خارج از خوا اينجاست كه انسان در متام برنامه
نفس، منبع متام : به مهني خاطر بايد گفت. و ادامه اين راه منجر به هالكت و شقاوت ابدى انسان خواهد گشت

اى اهلى، ه هاست؛ در صورت انطباق خطوط نفس كه مهان متايالت و غرائز است با خواسته ها، يا منبع متام آلودگى پاكى
  .هاست ها و در صورت جتاوز از حدود اهلى ظرف متام رذايل و ناپاكى منبع پاكى

   آراى مّال صدرا در مسئله نفس

  :فرمايد صدراملتأّهلني، آن پري وارسته، درباره نفس مى

آگاهى بر رسد كه آگاهى بر نفس سبب  شود و به اين نتيجه مى انسان با شناخت نفس به مسائل بسيارى آگاه مى - 1
امور ديگر است و هركس نفس را شناخت، به شناخت ديگر حقايق راه پيدا كرده و هركس جاهل به نفس مباند، به مهه 

  چيز

  237: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  !جاهل مانده است

نفس انسان، ظرف متام موجودات خلقت است، هركس به نفس آگاه شد بدون شك به موقعّيت موجودات آگاه  - 2
  :فرمايد ه مهني خاطر خداوند مىشده، ب

نَـُهما ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو أَ [ َجٍل ُمَسمى َو ِإنَّ َكِثرياً ِمَن النَّاِس أَ َو َملْ يـَتَـَفكَُّروا ِيف أَنـُْفِسِهْم ما َخَلَق اللَُّه السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ
ْم َلكاِفُرونَ    .»1« ] ِبِلقاِء َرِِّ
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هاست، جز به حّق و راسىت و  ها و زمني و آنچه را ميان آن خدا آمسان]  كه[اند؟  درون خود نينديشيده]  خلوت[آيا در 
  .پروردگارشان كافرند]  قيامت و حماسبه اعمال به وسيله[براى مدتى معني نيافريده است و مهانا بسيارى از مردم به ديدار 

چه  -نند و آن را بشناسند، با شناخت نفس، حقايق موجوداتاگر مردم در نفسشان انديشه ك: دهد اين آيه هشدار مى
ها و زمني اطالع پيدا خواهند كرد و به انكار  را خواهند شناخت و به حقيقت آمسان -ها ها چه برقرار و باقى آن فاىن آن

  !روز قيامت كه روز لقاى حق است برخنواهند خاست

  :فرمايد و نيز در قرآن جميد مى

  .»2« ]ٍء َشِهيدٌ  ُكلِّ َشيْ    نا ِيف اْآلفاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَ َو َملْ َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعلىَسُنرِيِهْم آياتِ [

شن ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براى آنان رو  هاى خود را در كرانه به زودى نشانه
   بر مهه چيز گواه]  با ظاهر كردن حقايق و داليل[آيا كاىف نيست كه پروردگارت . ترديد او حق است شود كه ىب

______________________________  
  .8): 30(روم  -)1(

  .53): 41(فّصلت  -)2(

  238: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .].از هر جهت نيازمند به اوستنياز است و غري او خملوق و  كه تنها او آفريننده و ىب[است 

  :نيز فرمودهو 

  .»1« ] َو ِيف أَنـُْفِسُكْم أَ َفال تـُْبِصُرونَ * َو ِيف اْألَْرِض آياٌت ِلْلُموِقِننيَ [

  .است] بر توحيد، ربوبيت و قدرت خدا[هاىي  در زمني براى اهل يقني نشانه

  بينيد؟ آيا منى]  هاىي است نشانه[در وجود مشا ] نيز[و * 

هركس نفسش را بشناسد، جهان را شناخته و هركس جهان را بشناسد گوىي خدا را ديده، چون خالق و آفريننده  - 3
  .ها و زمني اوست؛ با ديدن خانه، صاحب خانه ديده شده آمسان
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كه خداوند آنان را به خودشان واگذار    -با اين مشاهده كه علّتش چشم باطن و ديده دل است، انسان از صف كافران
خارج گشته و از خطر احنطاطى كه آن نابكاران بر اثر كورى  - ها برآمده ده و به خاطر جهلشان در مقام توبيخ آنكر 

  !تر از اين كه انسان در خانه خلقت باشد و صاحب خانه را نبيند؟ اند رهيده و چه احنطاطى خطرناك باطن دچار شده

  :ن فرموده استخربا خداوند بزرگ درباره اين تريه روزان و از خود ىب

  .»2« ]ما َأْشَهْدتـُُهْم َخْلَق السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ال َخْلَق أَنـُْفِسِهْم َو ما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلَِّني َعُضداً [

تا يارمي [، زمني و در آفرينش خودشان شاهد و گواه نگرفتم ] در پديد آوردن[ها و  من ابليس و نسلش را در آفرينش آمسان
  و من گمراه كنندگان را] ددهن

______________________________  
  .21 -20): 51(ذاريات  -)1(

  .51): 18(كهف   -)2(

  239: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .ام يار و مددكار خود نگرفته

عالوه بر . خردند وىبخرب  اند، بلكه مردمى كور وىب شناسند و نه از نفس خود مطّلع ها را مى كنايه از اين كه اينان نه آفريده
  !كنندگان ديگران هم هستند اين گمراه

انسان با شناخت نفس، جهان روحاىن و بقاى آن و با شناخت جسم، جهان جسماىن و فناى آن را خواهد  - 4
هاى پايدار، مطّلع  ها ابدى و نيكى شناخت و از اين راه به پسىت و ناچيزى ظواهر از بني رفتىن و شرف و عظمت واقعيت

  :فرمايد واهد شد، چنانچه قرآن جميد مىخ

  .»1« ]اْلماُل َو اْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلَياِة الدُّنْيا َو اْلباِقياُت الصَّاِحلاُت َخيـٌْر ِعْنَد َربَِّك َثواباً َو َخيـٌْر أََمًال [

رت و از حلاظ  مال و فرزندان، آرايش و زيور زندگى دنيا هستند، وىل اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پاداش 
  .ها نيكوتر است اميد داشنت به آن
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كسى كه نفس را بشناسد، به شناخت دمشناىن كه عليه فضايل انساىن در اين منبع خمفى هستند نايل خواهد شد؛ آن   - 5
چنان كه پيامرب سازند،  كشانند و از او براى انسان بدترين دمشن مى دمشناىن كه عاقبت، نفس را به دمشىن با انسان مى

  :بزرگ صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2«  َعُدوَِّك نـَْفُسَك الَّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيكَ   َأْعدى

لوى تو است دمشن   .ترين دمشنانت نفسى است كه بني دو 

  :داشت برد و به پيشگاه او عرضه مى و آن حضرت دائم ازخطر نفس به خداوند پناه مى

______________________________  
  .46): 18(كهف   -)1(

  .1، حديث 45، باب 64/ 67: ؛ حبار األنوار314: عدة الداعى -)2(

  240: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  نـَْفسى َطْرَفَة َعْنيٍ َفاْهِلكُ   الّلُهمَّ اهلِْْمىن ُرْشدى َواِعْذىن ِمْن َشرِّ نـَْفسى َوال َتِكْلىن ِإىل

به من بنمايان و مرا از شّر نفسم پناه بده و يك حلظه كارگرداىن زندگى مرا به نفسم  راه به رشد رسيدن را! بار خدايا
  .وامگذار، كه هالك خواهم شد

كند، به  شود كه در درون نفس دمشن پيدا مى هاى آنان را بشناسد و بداند چگونه مى كسى كه دمشنان پنهان و حيله
جهادى بزرگ عليه آنان برخواهد خاست و از اين راه، مستحق  وجهى نيكوتر درصدد احرتاز از دمشنان برآمده و به

  .هاىي كه خداوند به جماهدان داده، خواهد شد وعده

اما كسى كه دمشن را نشناسد، بايد آن را به صورت يك عامل خري ببيند، عاملى كه باالترين خطرش جلوه دادن باطل به 
هاى باطل خود را حق  عنوان عقل و قوه فكر ببيند و متام برنامهصورت حق است و به تعبري ديگر بايد هواى نفس را به 

كند،  فرض كرده و راهنماىي هوى را زندگى و خردمندى به حساب بياورد و آن را بپرستد، به خيال اين كه خداپرسىت مى
  :فرمايد چنانچه قرآن مى

  .»2« ]ِه وَِكيًال أَ َرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواُه أَ فَأَْنَت َتُكوُن َعَليْ [
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كه او را به ميل خود [تواىن كارساز ونگهبان او باشى  را معبود خود گرفته، ديدى؟ آيا تو مى]  نفسش[آيا كسى كه هواى 
  ].به راه راست هدايت كىن؟

  :فرمايد و در جاى ديگر مى

  .»3« ] اْخلاِسرِينَ َفَطوََّعْت َلُه نـَْفُسُه قـَْتَل َأِخيِه فـََقتَـَلُه َفَأْصَبَح ِمَن [

______________________________  
  .221/ 5: ؛ النهاية ىف غريب احلديث3713، خرب 194/ 2: كنزالعمال  -)1(

  .43): 25(فرقان  -)2(

  .30): 5(مائده  -)3(

  241: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .كشت و از زيانكاران شد، كشنت برادرش را در نظرش سهل و آسان جلوه داد، پس او را  ] طغيان گرش[نفس 

  :پبامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله فرمود

  »2« ] أَ رَأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواهُ [، ُمثَّ َتال »1«  ِمَن اْهلَوى  ما ُعِبَد َحتَْت السَّماء الهٌ أَبـَْغُض ِإَىل الّلِه َتعاىل

را معبود ]  نفسش[آيا كسى كه هواى : آيه را تالوت كرد تر از هوى نبوده، سپس اين معبودى در زمني نزد خدا مبغوض. 
  خود گرفته ديدى؟

كسى كه موقعّيت نفس را شناخت، با تدبري نسبت به او كيفيت و كارگردانيش را نيز خواهد شناخت و كسى كه   - 6
اين . رداىن بودنفس و جنودش را به نيكوترين وجه كارگرداىن كند، نسبت به اوضاع زندگى و مسئله حكومت نيكو كارگ

  .گردد، آن خالفىت كه بارها در قرآن جميد به آن اشاره شده است زمان است كه مستحق مقام خالفة اللهى در زمني مى

بيند مگر آن را در نفس خود ببيند، يا به صورت آشكار، يا به صورت  هركس نفس را بشناسد، عيىب را در كسى منى - 7
جوىي، طعنه زدن،  قىت عني عيىب كه در ديگرى است در خود ديد، از غيبت، عيبمايه پنهان، مانند آتش در سنگ و و 
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جوىي از ديگران،  خود ديدن، فخر فروشى پرهيز خواهد كرد و كسى كه نفس خود را معيب ديد، سزاوار است جباى عيب
  :در مقام اصالح خود برآيد، چنانچه رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .167/ 16: تفسري القرطىب -)1(

  .43): 25(فرقان  -)2(

  242: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ِلَمن َشِغَلُه َعْيُبُه َعْن ُعيْوِب َغْريِهِ   طوىب

  .خدا رمحت كند كسى را كه با مشغول شدن به اصالح عيب خود، از عيب ديگران غافل باشد

را شناخته و روايت شده كه نزول كتاب خدا براى مهني منظور بوده، در هر صورت  كسى كه نفس را شناخت خدا  - 8
  .»2«  نفس را بشناس تا خدا را بشناسى

  :عطّار آن عارف معارف، براى رهاىي انسان از زندان تن چنني سروده

  اال اى يوسف قدسى برآى از چاه ظلماىن
 

  به مصر عامل جان شو كه مرد عامل جاىن

  تو واشوقا مهى گويند پيوسته ىببه كنعان 
 

  تو گه دل بسته چاهى و گه در بند زنداىن

  تو خوش بنشسته با گرگى و خون آلوده پريهن
 

مت به پيش پري كنعاىن   برادر برده از 

  برو پرياهىن بفرست از معىن سوى كنعان
 

  كه تا صد ديده در يك دم شود زان نور نوراىن

 ازان را قفس نبودبرو بند قفس بشكن كه ب
 

  تو در بند قفس ماندى چه باز دست سلطاىن

  تو آخر با چنني جاىي چرا بنشسىت از غفلت
 

  زهى حسرت كه خواهد ديد جانت زين تن آساىن
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______________________________  
  .268/ 78: حبار األنوار -)1(

  .131: اسرار اآليات -)2(

  243: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  

 بايدكه بر كار تو خون گريد هزاران چشم مى
 

چون گل چه  تو خود را با دو روزه عمر هم
  خنداىن

  طريق توست راه شرع و دين در زير تو مركب
 

  به مركب باز استادى چرا مركب منرياىن

 داىن كه باشد دستگري تو چو تو چيزى منى
 

  چو آتش بر خروشى تو گرت گويند ناداىن

  

  در بند هر چيزى خدا را بنده چون باشىچو تو 
 

  كه تو در بند هر چيزى كه باشى بنده آىن

 اگر كوهى اگر كاهى خنواهى ماند در دنيا
 

  هاى بد دل و جان را چه رجناىن پس از انديشه

 برو راه رياضت گري تا كى پرورى خود را
 

  كه بردى آبروى خويش تا وابسته ناىن

  از گردن خوكان دال تا كى درآويزى گهر
 

  برو انگشت بر لب نه كه در انگشت رمحاىن

  خداوندا به حق آن كه ميدارى
 

  تو او را دوست درعامل

  كه اين شوريده خاطر را جناتى ده زحرياىن
  

  

  ترين خطر جهل نسبت به نفس، بزرگ
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مهه خريات و بركات و جهل به  در گفتار فيلسوف كبري اسالمى، در هشت مورد خاطر نشان شد كه شناخت نفس، مبدأ
  .هاست ها و شقاوت نفس، ابتداى متام بدخبىت

  خواهد - و به فرموده قرآن بدتر از او -چون حيوان انسان اگر نفس را نشناسد، هم

  244: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

خطى جز خط شناسد، خّطى جز خّط ظواهر و  اش را در خلقت منى شد، كسى كه نفس را و موقعّيت و جايگاه عاىل
  .شهوات خنواهد داشت

دانشمند بزرگ مصرى در كتاب جاهلّيت قرن بيستم در خبش گرفتار بودن بشر به جاهلّيت به خصوص نسبت به جايگاه 
  :گويد خود در خلقت، مى

ر هاى مشرتك جاهلّيت امروز با ديروز، سرازير شدن در مسري شهوات است و اگرچه اسباب و موجبات اين امر د از نشانه
فته است، وىل اين حالت در اثر دور ماندن از آيني خدا رخ مى   .دهد اد فطرت خود آدمى 

  :باره فرموده است شك نيست كه شهوات براى انسان امرى خوشايند است، چنان كه قرآن كرمي در اين

ْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َو اْلِفضَِّة َو اْخلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َو اْألَْنعاِم َو احلَْْرِث زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهواِت ِمَن النِّساِء َو اْلَبِنَني َو اْلَقناِطِري ا[
ْنيا    .»1« ...]ذِلَك َمتاُع اْحلَياِة الدُّ

از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طال و نقره و اسبان نشاندار و ]  كه عبارت است[ها  حمّبت و عشق به خواستىن
  .دنياست] زودگذرِ [ها كاالى زندگِى  يان و كشت و زراعت، براى مردم آراسته شده است؛ اينچهارپا

خيز  هاى سبك در اين آيه رؤوس مطالب انساىن و اصول شهوات نفساىن از قبيل زنان وفرزندان وذخائر زر و سيم و اسب
  .اين امور، سرمايه و متاع زندگى دنياستو ساير چهارپايان و كشت و زرع را بيان كرده و آن گاه تذكر داده است كه 

شك نيست كه وجود اين امور براى زندگى بشر ضرورى است و آدمى بدون استفاده از آن قادر به اجنام وظيفه خالفت 
   خدا در زمني نيست و به مهني جهت

______________________________  
  .14): 3(آل عمران  -)1(
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  245: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

زى در وجود انسان است كه او را به طلب خوردىن و آشاميدىن و مسكن و لباس و مهسر و كسب نام و مال غرائ
مند سازد و به آباداىن جهان بگمارد، وىل هر زمان كه اين طلب از حّد  انگيزد، تا به اين وسيله او را به زندگى عالقه برمى

سّلط و سركش درآيد، وظيفه فطرى خود را كه خالق براى آن اعتدال و اندازه معقول جتاوز كند و به صورت شهوتى م
ترسيم كرده اجنام خنواهد داد و وجود و فطرت آدمى را پريشان و قواى او را پراكنده خواهد ساخت و او را از اداى وظيفه 

ائم و مشار شياطني وار  د خواهد  خالفت بازخواهد داشت و از سطح عاىل انسان شريف فروخواهد كاست و در عداد 
كرد و نريوىي كه از سركشى اين طلب بكاهد و تسّلط آن را بر فطرت ووجود آدمى حمدود سازد، عقيده به وجود خدا و 

دانيد كه اين گونه زيسنت فرع شناخت  مى. [زيسنت در سايه آيني او و نظامى است كه بر پايه شريعت خدا استوار باشد
  ]. تنفس و شناخت خدا و نظام سعادت آفرين اوس

جتربه طوالىن بشر در طّى تاريخ اين حقيقت را به ثبوت رسانيده است كه مهيشه فرزندان آدم يا در كرانه سعادت هدايت 
گاه ممكن نيست   اند و هيچ ور شده اند و يا در غرقابه شهوات و مقّدم بر مهه در گرداب شهوات جنسى غوطه خدا زيسته

  .شهوات خوددارى كندكه انسان جز به منظور كسب رضاى خدا از 

ما اگر جاهل به نفس خود باشيم و علل سعادت و عوارض خطرناك آن را نشناسيم، ما اگر به حسنات نفس و رذايل و 
شومي، بلكه در ناحيه  ناپذيرى دچار مى هاى جربان هاى آن آگاه نباشيم، نه اين كه در حمدوده نفس به خسارت آلودگى

يم گشت؛ زيرا جسم و نفس بر يكديگر تأثري مستقيم دارند و كسى تأثري اين دو را جسم هم به عواقب شومى دچار خواه
  .بر يكديگر انكار نكرده است

هرگونه اختالىف كه فالسفه در باب حقيقت نفس داشته باشند و هر نظرى كه نسبت به كيفيت عالقه ميان آن دو دارند، 
  راجع به ارتباط كامل نفس و بدن و تأثري

  246: ، ص2 ، جعرفان اسالمى

  .يكى در ديگرى اتّفاق كلمه حاصل است

اى است كه  در اين باب توجه به مشاهدات خود كاىف است و به تعّلم وآموخنت از حكيمى نياز نيست، ارتباط به اندازه
  !!اند بعضى قائل به وحدت آن دو شده
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هاى  خود را در قسمىت از دفاع و سلولشود مگر آن كه اثر طبيعى علم وظائف االعضاء  هيچ عملى در نفس حادث منى
شود، فرح، حزن، نفرت،  ها در ظاهر بدن نيز حمسوس و منعكس مى گذارد، به طورى كه بعضى از آن مربوط به آن جبا مى

  .رغبت، عزم و غريه، اين موضوع مهواره مورد توجه متفّكرين بوده است

تر خاطرنشان و  ف االعضاء موضوع ارتباط كامل را بيشعلم النفس جترىب خمصوصاً با كمك علم احليات و علم وظائ
  .منايد حمسوس مى

ارتباط ما با عامل خارج و معرفت به موجودات عامل از راه حواس است و لذا هرگاه فاقد حّسى شومي از معرفت متعّلقات 
فت هرگونه صوتى حمروم خرب است و كر طبيعى از معر  مهان حس حمروم خواهيد بود، كور مادرزاد از الوان و اشكال ىب

هاى  است و چنانچه حواس را فاقد شومي، معلوماتى خنواهيم داشت، حىت از مثرات عقل نيز حمروم خواهيم بود؛ زيرا دريچه
  .ادراك بسته شده است

دهد،  اى سخت بر سر وارد شود، يا اتر و كلرفرم استعمال گردد، شخص متام شعور يا بعض آن را از دست مى هرگاه ضربه
  .حالت صّحت بدن اثر بارزى در حالت روحى انسان دارد

رت است، عقل سامل در بدن سامل است، در  نگرد، خوب فكر مى به عامل حيات با چشم ديگر مى كند و فعاليّتش 
  .معاشرت، حسن خلق دارد

ل عقلى بعد از توان خوب فكر كرد و استنباط نيكو داشت چنانچه اعما در حال گرسنگى و تشنگى و خستگى بدن منى
  .هر غذاى كاملى مشكل است

   دارد، قاضى، طبيب و امثال يك امل جسماىن، شخص را از هرگونه كار بازمى

  247: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .ايشان در اين حالت بايد از طبابت و قضاوت دورى منايند

ر اين مقدار به طور كاىف نرسد، دماغ بنابراين عمل عقلى مستلزم وصول مقدار صاحلى از غذا و خون به دماغ است و اگ
كند و چنانچه خون ناسامل و غري صاحل شد و بدن سالمت كامل نداشت فكر براى  مضطرب يا شعور خود را گم مى

اند و در اين حال، انسان قادر به كمك گرفنت از حافظه  دماغ بار سنگيىن است و نتائج تفّكرات مبهم و پيچيده و درهم
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ره كامل داشت، عقل وظيفه خود و مركزّيت دادن ب ه افكار خويش نيست، وىل اگر جسم با وجود آرامش از غذاى كاىف 
رتين وجه اجنام مى   .دهد را به 

اين تاثري جسم بر قواى نفس و جنود آن، اما از وضع نفس و متايالت دروىن نفس، عضالت و حواس و اعضا حكايت 
توان از حركات عضالىن و جسمى و از وجنات و چشم به  ب بر حيوان را مىدارند و كيفّيت ُخلقى انسان و غرائز غال

  .خوىب استنباط كرد

حالت وجد و سرور از انبساط عضالت چهره و حزن از انقباض آن و گرفتگى و اخم، صداى مؤذن يا زنگ مدرسه، 
به حمض اين كه نفس اراده عملى كرد يا انگيزد،  مؤمنان را براى اجنام وظائف عبادى و شاگردان را براى رفنت به كالس برمى

آيد، گوىي جسم آلت اجراى ارادت نفس، يا صحنه منايش ظهور  اى برود فوراً دست و پا به حركت درمى خواست به نقطه
  .گذرد هاىي است كه در خاطر انسان مى امور و انديشه

عقلى يا روحى، جسم را به تعب انداخته و متام حركات ارادى دليل واضح بر تأثري نفس در بدن است، افراط در اعمال 
  .سازد از حال صحت منحرفش مى

ترس، موجب خفقان قلب و لرزش اعضاء است؛ خشم سبب اضطراب جسم، اتساع جمارى خون، خشكى دهان، تغيري 
  شود؛ غم، رنگ و عدم انتظام فكر مى

  248: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

موجب تلف شود و چنانچه اندوهى مؤثر و بر خالف انتظار ناگهان موجب گريه است و اگر شديد باشد ممكن است 
بر انسان وارد شود، سكته و مرگ ممكن الوقوع است؛ از شادى، خنده و تبّسم خيزد و براى صّحت و نشاط جسم بسى 

  .سودمند است

يا القاى به خود تأثريات عجيب شود، القاى غري  اند كه در اثناى تفكر، فشار خون بر مغز و بازوان زياد مى به جتربه يافته
  .در انسان دارد

القائات سوء براى انسان، مضرات بدىن و اختالل جسماىن دارد و القائات نيك كمك مؤثرى است براى خالصى از آالم 
دانيم كه سنخ آرزوها  بيىن و بدبيىن از اينجاست، مهه مى فرق عمده و حمسوس در ميان نيك. و توّجه به خوشى و سعادت

  .افكار مؤثر در جسم و حركات آن استو 
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بنابراين مراتب نفس و جسم، ارتباطى كامل و تأثريى هويدا و حمسوس در يكديگر دارند و واسطه اين ارتباط اعصاب 
  .است كه بايد از اين واسطه نيز غفلت نداشت و كمال مراعات را منود

و جسم يا جنبه معنوى و مادى خود را رعايت   پس بايد انسان براى وصول به هدف و غايت خود هر دو جنبه نفس
سره به جسم بپردازد كه كار حيوانات است و نه جسم را حمروم گذارد كه بالنتيجه به آنچه منظورش از رهاىي  كند، نه يك

  .»1«  جسم بوده نيز خنواهد رسيد؛ بايد در مهه حال عدالت به كار بست و موازنه را مهيشه نگاه داشت

ها و دستورات حكيمانه  ها و شهواتش، با خواسته ائل گذشته، اگر نفس و غرائز و اميالش و خواستهبا توجه به مس
   حضرت حق متحد شود، منبعى از حقايق

______________________________  
  .69: علم اخالق -)1(

  249: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

اجنام عمل صاحل و كردار پسنديده خواهند افتاد؛ زيرا  ها خداوندى خواهد شد و متام اعضا و جوارح در طريق و واقعيت
كند، اما  ها تغذيه مى ها باشد، اعضا و جوارح را با پاكى اند و نفس چون آراسته به پاكى اعضا و جوارح به منزله ابزار نفس

انسان موجودى بدتر از  ها تغذيه كرده و در نتيجه از اگر منبع رذايل شود، متام اجزاء وجود انسان از آن رذايل و ناپاكى
حيوانات خواهد ساخت و اين دو مرحله، يعىن مهّذب بودن نفس، يا ناپاكى و آلودگى آن، فرع شناخت نفس يا جهل به 
ذيب نفس  آن است و با توّجه به تأثرياتى كه جسم و نفس بر يكديگر دارند ببينيد، جهل به نفس و قواعدى كه تزكيه و 

  !!ى براى خطر و خسارت استهاست، چه منبع برعهده آن

نفس ما موجود عجيىب است و به فرموده امام عارفان و موالى مّتقيان على عليه السالم نفس ما كتاب مبني است و به 
توان به  قول حكما نفس ما نسخه جممل عامل است، كه از بركت معرفت به نفس و جنود آن و آگاهى بر قواعد اهلى، مى

بياييد از اين ظواهر به باطن سفر كنيم؛ بياييد از اين ديوارهاى . ت ملك مقّرب نيست رسيدآن مقامى كه حىت در قدر 
اى به سوى عامل نور باز كنيم؛ بياييد درصدد شناخت خود برآمده و از موقعّيت خود آگاه گردمي؛ بياييد  تاريك مادى روزنه

اين قفس تنگ طبيعت آزاد كرده، به فضاى غري متناهى حالل و حرام موال را شناخته و به كار بندمي؛ بياييد خود را از 
ها و اميال و غرائزى كه بر صفحه او نقش  عشق دوست پرواز كنيم؛ بياييد نفس و جنودش را بشناسيم و متام خواسته

  .هاى حضرت دوست منطبق كنيم ها با خواسته است به هنگام به كارگريى آن
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  :گويد مى» لوايح«صاحب كتاب 

ايت لطافت است، به ]  نفس[ه سبب جسمانّيت در غايت كثافت است، اما به حسب روحانّيت آدمى اگرچه ب در 
   هرچه روى آرد حكم آن گريد و به هرچه توجه

  250: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

چون نفس ناطقه به صور مطابق حقايق متجّلى شود و به احكام صادق آن : اند كند رنگ آن پذيرد، هلذا حكما گفته
  .»صارت كانه الوجود كله«ق گردد، متحقّ 

اند كه  و أيضاً عموم خاليق به واسطه شّدت اّتصال به اين صورت جسماىن و كمال اشتغال بدين پيكر هيوالىن چنان شده
  :توانند و ىف املثنوى املولوى قّدس سرّه من افاداته دانند و امتيازى منى خود را از آن بازمنى

  اى اى برادر تو مهان انديشه
 

  اى مابقى تو استخوان و ريشه

  گر گل است انديشه تو گلشىن
 

  ور بود خارى تو هيمه گلخىن

  

پس بايد بكوشى و خود را از نظر بپوشى، بر ذاتى اقبال كىن و به حقيقىت اشتغال مناىي كه درجات موجودات مهه جماىل 
چندان مداومت مناىي كه با جان تو درآميزد و هسىت تو از نظر اويند و مراتب كاينات مهه مرائى كمال او و بر اين نسبت 

  .»1«  تو برخيزد و اگر به خود روى آورى، روى به او آورده باشى و چون از خود تعبري كىن، تعبري از او كرده باشى

  گر در دل تو گل گذرد گل باشى
 

  قرار بلبل باشى ور بلبل ىب

 تو جزوى حق كّل است اگر روزى چند
 

  انديشه كّل پيشه كىن كل باشى

  

***  
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  زآميزش جان و تن توىي مقصودم
 

  وزمردن و زيسنت توىي مقصودم

  تو دير بزى كه من برفتم زميان
 

  گر من گومي زمن توىي مقصودم

  

***  

  كى باشد كى لباس هسىت شده شق
 

  تابان گشته مجال وجه مطلق

  دل در سطوات نور او مستهلك
 

 «2»  در غلبات شوق اومستغرقجان 

  

مادام كه آدمى به دام هوى و هوس گرفتار است، دوام اين نسبت از وى دشوار است، اما چون آثار جذبات لطف در 
بر لّذات جسماىن و راحات . وى ظهور كند و مشغله حمسوسات و معقوالت را از باطن وى دور، التذاذ به آن غلبه كند

از ميانه برخيزد و لّذت مشاهده در جانش آويزد، خاطر از مزامحت اغيار بپردازد و زبان حالش  روحاىن، سخىت جماهده
  :بدين ترانه ترّمن آغازد

 اى بلبل جان مست ز ياد تو مرا
 

 وى مايه غم پست ز ياد تو مرا

 لّذات جهان را مهه در پا فكند
 

 ذوقى كه دهد دست ز ياد تو مرا

  

بايد كه متامى  نسبت جذبه را كه التذاذ است بنياد كرد، حق سبحانه در خود باز يابد، مى چون طالب صادق، مقّدمه
ّمهت را بر تربيت و تقويت آن گمارد و از هرچه مناىف آن است خود را باز دارد و چنان داند كه اگر ىف املثل عمر 

  .»1«  وردهجاوداىن صرف آن نسبت كند، هيچ نكرده باشد و حق آن كما ينبغى به جاى نيا

  بر عود دمل نواخت يك زمزمه عشق
 

  ام زپاى تا سر مهه عشق زان زمزمه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  حّقا كه به عهدها نيامي بريون
 

 «2»  از عهده حق گزارى يك دمه عشق

  

ذيب، تعنيف و ترغيب دارد، احتياج دارد به آداب اهلى مؤّدب گردد، نيازمند است از متام  آرى، نفس احتياج به تأديب، 
ها پاك شود، ضرورت دارد او را به اجبار وادار به حركت در مسري حق كرد و با توّجه دادنش به آيات و رواياتى كه  آلودگى
او موجودى . ها به نيكوكاران وعده سعادت ابدى داده شده، او را ترغيب و تشويق به كار خري وعمل صاحل كرد در آن

حق و اجراى دستورهاى اهلى واداشت و بايد توجه كرد كه غرائز و اميال و توان بايد وى را به عشق  است اهلى، تا مى
   شهوات

______________________________  
  .22: لوايح -)1(

  .ابو سعيد ابواخلري -)2(

  252: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

و مقام قرب، نه عللى  هاىي باشند براى حتصيل رشد هاى حق نگذرد، بلكه وسيله هايش از مرز عدالت و فرمان و خواسته
براى سقوط و فراهم آمدن شقاوت و هالكت ابدى، بايد كارى كرد كه جز از حق و شؤون حق لّذت نربد و بايد جلوى 

غرق شدنش را در لّذات ماّدى حمض گرفت، بلكه او را بايد به حنوى تربيت كرد كه لّذات مادى را در حدود دستورات 
  .هد و بايد به او توّجه داد كه او منبع انعكاس متام عوامل و آيينه منايش متام حقايق استحق براى يافنت لّذات معنوى خبوا

  آدمى چيست برزخ جامع
 

  صورت خلق و حق در او واقع

  نسخه جمملى است مضمونش
 

  چونش ذات حق و صفات ىب

  مّتصل با دقايق جربوت
 

  مشتمل بر حقايق ملكوت

  

  باطنش در حميط وحدت غرق
 

  ظاهرش خشك لب به ساحل فرق
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 يك صفت نيست از صفات خدا
 

 كه نه در ذات او بود پيدا

 هم عليم است و هم مسيع و بصري
 

 «1» متكّلم مريد و حّى و قدير

  

رتين عبادت    خمالفت با هواى نفس، 

و خواب اوست و اين عنصر در انسان، عنصرى هست كه عبارت از روح شهواىن و خور : گويند عرفاى بزرگ اسالمى مى
  .نامند مايه هوى و هوس و شهوت است كه آن را نفس مى

  .دارد و منبع اخالق ذميمه و مفاسد و شرور است نفس، آدمى را به پريوى از لّذات و شهوات حسّيه وامى

  .نفس سركش با مهدستان خود چون دنيا و شيطان، سه حايل بزرگ انسانند در راه اتصال به حق

______________________________  
  .هفت اورنگ، جامى -)1(

  253: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

نفس، منبع شّر است و قاعده سوء و اظهار اخالق دىن و افعال مذموم را سبب اوست و اين بر دو : گويد هجويرى مى
اند از معاىن يكى معاصى و ديگر اخالق سوء چون كرب و حسد و خبل و خشم و حقد و آنچه بدين م: قسمت بود

ناستوده اندر شرع و عقل، پس به رياضت مر اين اوصاف را از خود دفع تواند كرد، چنان كه به توبه مر معصيت را كه 
معاصى از اوصاف ظاهر بود و اين اخالق از اوصاف باطن و رياضت از افعال ظاهر بود و توبه از اوصاف باطىن، آنچه 

ظاهر و پاك شود و آنچه بر ظاهر پديدار آيد به اوصاف  »1«  به اوصاف سىناندر باطن پديدار آيد از اوصاف دىن 
شت و دوزخ، اما  باطن، پاك شود و نفس و روح هر دو از لطايفند اندر قالب، چنان كه اندر عامل شياطني و مالئكه و 

ن از يكى حمّل خري است و يكى حمّل شر، چنان كه چشم، حمل بصر است و گوش، حمّل مسع و كام حمّل ذوق و مانند اي
ها و  ها است و كمال مهه جماهدت اعيان و اوصاىف كه اندر قالب آدمى مودع است، پس خمالفت نفس سر مهه عبادت

  .بنده جز بدان به حق راه نيابد، از آن كه موافقت وى هالك بنده است و خمالفت وى جنات بنده
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  :ذوالنون گفته

است و خمالفت آن ترك آرزوهاست، هركه مداومت كند مفتاح عبادت، فكرت است و نشان رسيدن، خمالفت نفس و هو 
  .بر فكرت به دل، غيب ببيند به روح

  :ابو سليمان داراىن گفته

هركه نفس خود را قيمىت داند، هرگز حالوت خدمت نيابد و نيز هركه : ترين كارها خالف رضاى نفس است و نيز فاضل
  .و را بر وى نگاه دارد و او را از اهل جّنت گرداندوسيلت جويد به خداى به تلف كردن نفس خويش، خداى نفس ا

______________________________  
  .واال، رفيع، بلند: سىن -)1(
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  :حارث حماسىب گفته

  .سزاوار است كسى را كه نفس خود را به رياضت مهّذب گردانيده كه او را راه بنمايد به مقامات

  :فرمودهابواحلسن خرقاىن 

غايت كيد نفس و غايت درجات مصطفى و غايت : مهه چيزها را غايت بدانستم اّال سه چيز را، هرگز غايت ندانستم
  .معرفت

  :شناس در جلد سّوم مثنوى گويد جالل الدين آن عارف نكته

  نفس اژدرهاست او كى مرده است
 

  آلىت افسرده است از غم ىب

 گر بيابد آلت فرعون او
 

 ر او مهى رفت آب جوكه به ام

 آن كه او بنياد فرعوىن كند
 

 راه صد موسى و صد هارون زند
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 كرمك است اين اژدها از دست فقر
 

 اى گردد زمال و جاه و صقر پشه

  اژدها را دار در برف فراق
 

  هني مكش او را به خورشيد عراق

  بود آن اژدهات تا فسرده مى
 

  لقمه اوىي چو او يابد جنات

  او را و امين شو زمات مات كن
 

  رحم كم كن نيست او ز اهل صالت

 كان تف خورشيد شهوت بر زند
 

 وان خفاش مرده ريگت پر زند

  ميكش او را در جهاد و در قتال
 

  مردوار الّله جيزيك الوصال

 هر خسى را اين متّنا كى رسد
 

 موسيئى بايد كه اژدرها كشد

  

  :گويد مى »1« ...]َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َو يـُْؤِمْن ِباللَِّه [ابوسعيد ابواخلري در تفسري 

  .تا به نفس خويش كافر نگردى به خداى مؤمن نشوى و طاغوت هر كسى نفس اوست

______________________________  
  .256): 2(بقره  -)1(

  255: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :نوشته است كه» اسرار التوحيد«صاحب 

ها از نفس است، اگر تو او را نكشى او تو را  كه مهه وحشت: ما روزى در ميان سخن، روى به يكى كرد و گفتشيخ 
  .بكشد، اگر تو او را قهر نكىن او تو را قهر كند و مغلوب خود

ز  ها نزد خداست كه اگر توجه به او نشود سر از اطاعت برتابد و با ترين برنامه مواظبت بر وضع نفس، از پسنديده
  !!گرداندنش به گردونه اطاعت حق، امر حماىل گردد
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 يافت مردى گور كن عمرى دراز
 

 سائلى گفتش كه چيزى گوى باز

  چون تو عمرى گور كندى در مغاك
 

  اى در زير خاك چه عجايب ديده

  گفت اين ديدم عجب بر حسب حال
 

  كاين سگ نفسم مهى هفتاد سال

 گور كندن ديد و يك ساعت منرد
 

 «1» دمم فرمان يك طاعت نربديك 

  

  :از مجالتى از قبيل

  ؛»2« ُموتُوا قـَْبَل َأْن َمتُوتُوا

قبل از مرگ مبرييد و يا نفس را ُبكشيد تا راحت يابيد، منظور اين نيست كه جنبه ناسوتى و مادى انسان به كّلى از بني 
زمام نفس سركش به دست سالك بيايد تا او را رام  برود، يا ممكن باشد چنني انتظارى داشت، بلكه مقصود اين است كه

و پاك كند و صفات رذيله آن را از ميان بردارد و با تسليم و توكّل و توّجه كامل به خدا و مراقبت متام و جماهدت فراوان 
  .»3« ملكات فاضله را جانشني صفات رذيله سازد

  :فرمايد سعدى، در وضع نفس و توّجه به تربيت او مى

  صالح است و تدبري و خوى سخن در
 

  نه در اسب و ميدان و چوگان و گوى

  

______________________________  
  .منطق الطري، عطار نيشابورى -)1(

  .34، حديث 37، باب 317/ 66: حبار األنوار -)2(

  .297: حبث در افكار و احوال حافظ -)3(
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  اى خانهتو با دمشن نفس هم 
 

  اى چه در بند پيكار بيگانه

  عنان باز پيچان و نفس از حرام
 

  به مردى ز رستم گذشتند و سام

  

  توخود را چو كودك ادب كن به چوب
 

  به گرز گران مغز مردم مكوب

  كس از چون تو دمشن ندارد غمى
 

  كه با خويشنت برنياىي مهى

 وجود تو شهرى است پر نيك و بد
 

 سلطان و دستور دانا خردتو 

 مهانا كه دونان گردن فراز
 

 در اين شهر گريند سوداى آز

 تو را شهوت و حرص و كني و حسد
 

 چون خون در رگانست و جان در جسد

 گر اين دمشنان تربيت يافتند
 

 سر از حكم و رايت نه برتافتند

 هوى و هوس را مناند ستيز
 

 چو بيند سر پنجه عقل تيز

  

باالترين و برترين عبادت اين است كه از وساوس نفس و هوى و هوس او خويش را رها ساخته، از حالت نفس  آرى،
هاى حضرت دوست مطابقت  هاى زندگى با خواسته هاى نفس را در متام زمينه خواهى به خدا خواهى رسى و متام خواسته

  .ف شيطان و هوى خالص كىندهى و به عبارت ديگر نفس را از غري خدا خالص منوده و از تصرّ 

  :گويد امام مخيىن رمحه اهللا در اين زمينه مى
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خلوص از تصّرف شيطان كه مقّدمه اخالص است، به حقيقت حاصل نشود مگر آن كه سالك در سلوكش خداخواه 
د و اين به متام  معىن در غري شود و خودخواهى و خودپرسىت را كه منشأ متام مفاسد و اّم األمراض باطن است زير پا 

انسان كامل و به تبع او در خّلص اوليا در ديگر اشخاص ميسور نيست، وىل سالك نبايد مأيوس از الطاف باطنّيه حق 
هاست و از اعظم كبائر است و آنچه از براى صنف رعايا نيز  ها و سسىت باشد كه يأس از َرْوح الّله سرآمد مهه سردى

  .ممكن است قرّة العني اهل معرفت است

  257: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

پس بر سالك طريق آخرت الزم و حتم است كه با هر جدّيىت كه هست، معارف و مناسك خود را از تصّرف شيطان و 
نفس اّماره ختليص كند و با كمال دّقت و تفتيش در حركات و سكنات و طلب مطلوب خود غور كند و غايت سري و 

هاى نفس و شيطان غفلت نكند و از  يات روحّيه را به دست آورد و از حيلهحتصيل و مبادى حركات باطنّيه و تغذّ 
گاه آن را  هاى نفس اّماره و ابليس غافل نشود و در مجيع حركات و افعال سوء ظّن كامل به خود داشته باشد و هيچ دام

زند و سوق به هالكت و فنا  اى انسان را مغلوب كند و به زمني سر خود و رها نكند؛ چه بسا باشد كه با اندك مساحمه
ها دخيل باشد، عالوه  دهد؛ زيرا كه اگر غذاهاى روحاىن از مصرف شيطان خالص نباشد و دست او در فراهم آوردن آن

ها دست دهد و شايد  ها تربيت نشوند و به كمال اليق خود نرسند، نقصان فاحش براى آن بر آن كه ارواح و قلوب با آن
ائم و سباع منسلك منايد و آنچه مايه سعادت و رأس املال كمال انسانّيت و صاحب خود را در سلك شي اطني يا 

  .»1« وصول به مدارج عاليه است، نتيجه منعكس دهد و انسان را به هاويه مظلمه شقاوت سوق دهد

رتين عبادت است و نزد خداوند: اينجاست كه بايد گفت رتين  خمالفت با هوى و هوس نفس براى كسب رضاى حق 
  :فرمايد پاداش را دارد چنانچه قرآن مى

  .»2« ] َفِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأوى*  َو َأمَّا َمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َو نـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلَوى[

ش ترديد جايگاه و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است، پس ىب
  .شت است

______________________________  
  .65: پرواز در ملكوت -)1(
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  .41 -40): 79(نازعات  -)2(
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ى نفس از هوى عبارت از مهان رياضت است كه در زبان اولياى اهلى آمده است، در آثار درويش حمّمد طبسى  و اين 
  :خوانيم در توضيح اين آيه مى

مراد از رياضت منع نفس حيواىن، از انقياد و مطاوعت قّوت شهوى و غضىب و آنچه بدان دو قّوت تعّلق دارد و منع نفس 
ناطقه از متابعت قواى حيواىن از رذايل اخالق و اعمال مانند حرص بر مجع مال و افشاى جاه و توابع آن از حيله و 

ماك در شرور و غري آن و ملكه گردانيدن نفس انساىن را طاعت خديعه و غلبه و تعّصب و حقد و حسد و فجور و ا
  .عقل عملى بر وجهى كه رساننده او باشد به كماىل كه او را ممكن باشد

يمى خوانند و آن را كه قواى غضىب كند سبعى و آن را كه رذايل اخالق ملكه   و نفسى را كه متابعت قواى شهوى كند 
اّماره خوانند، اگر اين رذايل در وى ثابت باشد و اگر ثابت نباشد وقىت ميل به شّر كند و كند شيطاىن و اين مجله را نفس 

  .وقىت ميل به خري و چون ميل به خري كند از ميل به شّر پشيمان شود و بر آن خويشنت را مالمت كند نفس لّوامه خوانند

  .نفس مطمئّنه خوانندو نفسى را كه منقاد عقل باشد و طلب خري و سعادت او را ملكه شده 

  :و غرض از رياضت سه چيز است

  .رفع موانع از وصول به حق و آن شواغل ظاهر و باطن است  يكى

  .مطيع گردانيدن نفس حيواىن عقل عملى را كه باعث باشد بر طلب كمال  و دّوم

  .ماىل كه او را ممكن باشد برسدملكه گردانيدن نفس را به ثبات بر آنچه معّد او باشد، قبول فيض حق را تا به ك  و سّوم

رياضت آن است كه هرگاه كه دل خود را طلىب مالزم حق بيىن و كسى كه نفس خود را به رياضات مهّذب نگردانيد 
  سزاوار است كه او را به مقامات راه ننمايند
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  .ر خدمتو رياضت، شكسنت نفس است به خدمت و منع كردن نفس است از فرتت د
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بايد كه هرچه نفس تو آرزو بدان كند و تواىن حاصل كردن و صاحب قدرت باشى، عنان نفس را كشيده دارى و خالف 
  .آن كىن و ترك لّذت گريى

ى و از عيب ديگران برى شوى و پيوسته بر درگاه  و بايد كه در راه دين منصف باشى و عيب خود را بر طبق اخالص 
يق خود را جمرم مشرى و خود را وقف راه حق كىن و از ريا و مسعه دور باشى و هرچه به تو رسد خالق باشى و در نزد خال

  .»1«  از نيك و بد نظر تو بر خالق باشد نه بر خلق

  قدر دل و پايه جان يافنت
 

 «2»  جز به رياضت نتوان يافنت

  

  :فرمايد مىسر حلقه عارفان امريمؤمنان عليه السالم در آن چند بيت معروفش 

 دوائك فيك وال تبصر
 

 و دائك منك وال تشعر

  وأنت الكتاب املبني الذى
 

 «3» بأحرفه يظهر املضمر

 أتزعم إّنك جرم صغري
 

 و فيك انطوى العامل األكرب

  

پرسىت و لذات جسماىن و هواى نفساىن و جهل و خودبيىن تو است و تو بصريت  درد جسم و روح تو از نقص تو و تن
  .ندارى

تو مهان كتاب مبني خداىي كه در آن آيات قدرت و علم و حكمت و حقايق اجياد مهه به قلم قدرت اهلى در آن نگاشته 
گرداند و سّرى از اسرار عامل را بر تو منكشف  و هر حرىف از اين كتاب حقيقىت از حقايق عيىن وجود را آشكار مى

  .سازد مى

______________________________  
  .10: آثار درويش حمّمد طبسى -)1(

  .خمزن االسرار، نظامى -)2(
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تو گمان كردى مهني ِجرم كوچك تن و مشت خاك بدىن، نه چنني است بلكه تو مهان روح امر الوجود قدسى اهلى هسىت  
  .جهان آفرينش در او مجع استكه عامل اكرب در آن منطوى و حقايق كلّيه 

  :گويد حكيم نظامى مى

  تو آن نورى كه چرخت طشت مشع است
 

  منودار دو عامل در تو مجع است

  بدان خود را كه از راه معاىن
 

 «1»  خدا را داىن ار خود را بداىن

  

  :گويد مولوى مى

  اين جهان چون كوزه، دل چون حبر آب
 

  عجاباين جهان چون كوچه، دل شهر 

  چيست اندر كوزه كاندر حبر نيست
 

  چيست اندر كوچه كاندر شهر نيست

  جسم تو جزء است و جانت كّل كلّ 
 

  خويش را قاصر مبني در عني ُذلّ 

 اند قدسيان يكسر سجودت كرده
 

 اند جزء و كل غرق وجودت كرده

  

   لّذت و امل نفس

  .مشارى است داراى كيفّيات ىبساحل،  زا و اين درياى ىب نفس اين دنياى حريت
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گريد، ميلش به آن عوامل حتريك  لّذت و امل دو كيفيت از كيفيّات نفساىن است؛ نفس وقىت در برابر عوامل ماّدى قرار مى
كند، چون به هدف مادى رسد و  شود و رنج بدست آوردن امور مادى را هرچند پر زمحت باشد بر خود حتمل مى مى

   نفس

______________________________  
  .خسرو و شريين، نظامى -)1(
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گردد، يا اگر هدف  برد و در صورت نرسيدن به مطلوب مادى دچار امل و درد مى با آن هدف اّتصال پيدا كند لّذت مى
  !!شود اى از دستش برود دچار امل شده و گاهى از شّدت غّصه بيمار مى يافته بر اثر حادثه

طور است، خداوند، تنها هدف و مقصود نفوس زكيه و اهل معرفت است و نفوس عاليه براى  ر مرحله معنوّيت هم مهنيد
رسيدن به اين مقصود حقيقى از حتّمل هر رجنى دريغ ندارند و براى يافنت حمبوب خويش تا سرحّد جان باخنت پيش 

رتين لّذت را بر  مى   .ترين امل است ده و فراق معشوق براى آنان سنگنيروند، اينان از حركت در اين مسري، 

البته درك اين لّذت و امل معنوى بستگى به معرفت انسان نسبت به حقايق عاىل عامل دارد و تا كسى با دست زدن به 
  .دامن انبيا و اوليا وارد وادى معرفت نشود، از اين دو مقوله خربى خنواهد يافت

شان، مهان حدود حيوانات است و زمحت   جز امور مادى ندارند، حدود امل و لذتخربان از معارف و آنان كه هدىف ىب
آنان كه منحصر به امور حمسوس است، ارزشى ندارد و از رمحت خمصوص حّق حمروم و در فرداى عامل در عذاب جهّنم 

  .خمّلدند

مانند ادراك و ) ومهى و خياىلكمال حقيقى يا كمال (لّذت يعىن ادراك و وصول به امورى كه در آن كمال نفس است 
وصول انسان مثًال به غذاى خوش و صوت و صورت زيبا و رياست و سلطنت و آمال و ختّيالت خوش و امل يا عدم 

  .لّذت است و معىن آن مقابل لّذت، يا ضد لّذت و معىن آن ادراك امور منافر و مضاّد كمال نفس است

به تقابل تضاّد يا عدم ملكه و البته به اين معىن لّذت و امل كيف نفساىن است  به هر حال معىن امل را از لذت بايد دريافت
   و ذات واجب از آن منزّه است و چون
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ادراك حّسى، خياىل : معلوم شد لّذت و امل ادراك مالميات و نامالميات است و ادراك انسان بر سه مرتبه كّلى قسمت شود
  .و ومهى، عقلى

  :پس مراتب لّذت و امل نيز بر اين سه قسمت خواهد بود

كه از ورود كيفّيات حمسوسه بر قواى حّسى حاصل آيد، مانند ذائقه به شرييىن و باصره به سبزه و گل و   :لّذت و امل حّسى
  .المسه از ملموس و شامه از عطر و سامعه از صوت خوش و امل هريك ضّد آن

هاى خوشى و ختّيل آن و آرزوهاى نيكو لّذت بردن و وهم به غلبه و سرورى  خيال، به اميدوارى :لّذت و امل خيال و وهم
  .يافنت و نام نيكو و شهرت و معروفّيت و قبول عاّمه و يا جهانگريى و فاتح و غالب بر خصم بودن

ل به حق و درك حقايق كه خمصوص نفس ناطقه قدسّيه و نفس كلّيه اهليه است عبارت از ادراك حق و ني  :لّذت عقلى
اشياء چنان كه هستند و خصوص معرفت به حّق اّول و مشاهده حسن مطلق نامتناهى اهلى است و التذاذ به اطاعت و 

  .عبودّيت او و فكرت در اوصاف جالل و مجال و قدرت و حكمت و رمحت نامنتهاى او و استغراق در شهود

  .به از لّذت و امل بر سه قسمت شوندو بايد دانست كه نفوس برحسب انتخاب اين سه مرت

ها معارض  مردمى كه مطمح نظر و غايت مهّتشان درك لّذات حّسيه است تا آن حد كه اگر لّذات حّسى آن :نفوس دانيه
  .لّذت وهم و خيال شود لّذت حسى را ايثار كرده و مقدم دارند

ها كه لّذات  ند، هرچند شرافت و آبرو و شؤون آنها مهّياست دعوت شو  مثًال اگر در جملسى كه لّذات پنج حس ظاهر آن
  .وهم و خيال است به كّلى بر باد رود، بدان جملس عشق و جاذبه لّذات حّسى، آن نفوس را توان كشيد
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ومات و ها لّذات وهم و خيال است، يعىن ميل رياست و شهرت و ساير موه مردمى كه مقصد اعالى آن :نفوس متوّسطه
ها غالب آيد تا حّدى كه اگر لّذات ومهى با حّسى معارض شود لّذات وهم و خيال را ايثار كنند و مقدم  خياالت بر آن

بر لّذات حّسى دارند به عكس طبقه اّول، اينان در چنان جملسى كه شرافت و آبرويشان در خطر باشد هرچند كمال 
را لّذات شرافت و آبرو و حيثيت آنان بسى از لّذات حّسى لذيذتر و لّذات پنج حس مهّياست هرگز قدم نگذارند؛ زي

  .تر است شريف
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ره بلى اگر لّذات حّسى با ومهى معارض نشوند و با هم مجع تواند شد البّته آن مند  ها به هر دو جمذوب گشته و از هر دو 
وم لّذات ومهى شده و از لّذات مقام عاىل شوند، اما وقىت كه لّذات ومهى تعارض با لّذات عقلى كند باز آن نفوس حمك

  .عقل خود را حمروم سازند

اىي آن :نفوس عاليه و مستعليه ها مصروف لّذات عقلى و كمال معنوى ابدى  نفوسى هستند كه مقصود اصلى و غرض 
اه اين لّذات است و مهّتشان صرف ملك باقى علم و معرفت اهلى و حقايق جمّرده عامل قدس و جهان جاوداىن است و هرگ

نظر كنند و در مقام لّذات  الذات معارض شود، به كّلى از لّذات ومهى و حّسى ناقابل صرف با لّذات حّسى و ومهى باطل
ها را چيزى نشمرند و اصًال جمذوب آن امور ناثابت فناپذير و سريع الّزوال نشوند؛ بلكه در درياى پرگوهر  عقالىن، آن

ذيب نفس و سرگرم راز و لّذات عقلى مستغرق علم و مع رفت شده و جمذوب حق و حقيقت گردند و مشتاق تكميل و 
  .نياز با معشوق حقيقى و حمبوب ازىل باشند

ها نباشد، البته از آن لّذات هم تا حّدى كه براى وصول به لّذات  بلى اگر لّذات حس و وهم معارض با لّذات عقلى آن
ره در حقيقت آن دو نوع لّذت را مقّدمه و مقصود بالعرض و منظور تبعى قرار  مند شوند و عقلى كمك و مساعد است 

  دهند كه اگر
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ترين زيان به لّذات عقلى نرساند و بلكه تقويت و مساعدت هم كند به آن لّذات توّجه كنند و اّال رها كرده و لّذات  كم
  .عقلى را اختيار منايند

م باد كه طبقه اّول نفوس كه حمكوم وجمذوب حمسوساتند، ممكن است اگر لّذات حّسى با ومهى معارض اين نكته نيز معلو 
شود لّذات حّس را مقّدم دارند، ليكن اگر باز لّذات حّسى با لّذات عقلى معارضه كند، عقلى را اختيار كنند و آن نفوس 

ى عامل حمسوب گردند و اگر لّذات حّسى را بر عقلى تر از نفوس متوّسطه شوند و از صلحا و سعدا در اين صورت عاىل
  :تر از حيوانند كه ها از معىن انسانّيت حمروم و حيوان بلكه پست مقّدم مشرند در اين صورت آن

  .»1« ] أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُ [

  .ترند آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه
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نيز ممكن است توفيق يافته هنگام تعارض لّذات ومهى با عقلى، عقلى را اختيار كنند و اما طبقه دّوم يعىن نفوس متوّسطه، 
نظر كنند و آن را فداى لّذت عقلى سازند، در اين صورت آن نفوس متوّسطه در طبقه  از لّذت ومهى در اين حال صرف

ت و رفاقت يابند   :عاىل داخل شده با نفوس عاليه انبيا و اولياى حق مشا

  .»2« ]ُسَن أُولِئَك َرِفيقاً َو حَ [

الذات شوند، آنان از  ثبات و باطل و اگر گاه تعارض لّذات ومهى با عقلى اوهام و خياالت را اختيار كنند و مغرور امور ىب
ها هستند و با شياطني مّتحد  فيض عقىب حمروم و از سعادت حقيقى دور افتاده و از نفوس شياطني بلكه شيطان انسى آن

  .شوند و به شقاوت و ظلمت نفس گرفتار آيندو حمشور 

______________________________  
  .179): 7(اعراف  -)1(

  .69): 4(نساء  -)2(
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و اكثر نفوس انسان حّسى هستند، يعىن مهان نفوس پست حمكوم حس و حمسوساتند و نفوس متوّسطه يعىن انسان ومهى 
  .اندكند گرچه طبقه متوّسطه نسبت به عاىل باز بسيارند نسبت به آنان بسيار

  :اند ها هستند بسيار بسيار اندكند كه فرموده اما طبقه انسان عقلى كه انسان به حقيقت، آن

  .»1« اْلُمْؤِمُن َأَعزُّ ِمَن اْلِكْربيِت االْمحَرِ 

  .تر است مومن از كربيت امحر ناياب

  .افرادى قليل، به آن مقام شامخ راه يافته و بدان كاخ رفيع منزل يابندآنان گوهرى كمياب و در ادوار عامل 

  :ابو على سينا گويد

  .»2« »جل جناب احلق أن يكون شريعة لكل وارد أو يرد عليه إال واحدا بعد واحد«
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و افروخته به كس آجنا راه يابد مگر ادوارى بگذرد تا افرادى بلند ّمهت  مقام شامخ مشاهده حق برتر از آن است كه مهه
  !!نور معرفت بلكه سوخته عشق و حمّبت اليق آن مقام عزت و سلطنت شوند

قّصه كوتاه كه صفات و ملكات عاىل كه به اّتفاق انبيا و حكما، فضيلت و شرافت حقيقى انسان به آن مربوط است، 
و بزرگى روح و قّوت و سرچشمه حقيقى و سبب اصلى آن در نفس، معرفت خدا و حمّبت به مجال حق و كمال مطلق 

تر در او  تر آثار اين صفات بيش تر است و معشوق و مشتاق اليه او بزرگ استعالى نفس ناطقه است، كه هرچه نفس عاىل
  .پديدار است

______________________________  
  .3، 8، باب 159/ 14: ؛ حبار األنوار1، باب ىف قّلة عدد املؤمنني، حديث 242/ 2: الكاىف -)1(

  .266: الصوارم املهرقة -)2(

  266: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

خالصه نسبت مستقيمى بني مراتب معرفت و خداشناسى با كلّيه اوصاف كمالّيه است، كه حمّققاً هركس معرفت وى 
  .تر است تر است، اوصاف كمال او بيش تر و علم و اميانش كامل بيش

ب معرفت، حاكمّيت بر نفس و خوددارى از شهوات بيجا و جلوگريى از هوى اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه در جن
و هوس نفس بسيار الزم است كه معرفت، بدون اين حركات مثبت نتيجه و مثرى خنواهد داد، به اين خاطر حضرت 

  :صادق عليه السالم فرمودند

ترين آن  دارد و باالترين شهوت و خطرناك خواهد در ديوان بيداران قرار بگريد بايد نفس را از شهوت نگاه كسى كه مى
  .»1« رسد شهوت خودبيىن و خودخواهى است كه هركس از خود بگذرد به خدا مى

  :گويد عطار مى

 در راه تو هركه خاك در شد
 

 در عامل عشق معترب شد

 در كوى تو هركه راهرب شد
 

 هر حلظه به طبع خاك در شد
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  هر خاك كه در ره ِقَدم گشت
 

 عشق تاج سر شددر عامل 

 تا تو نشوى چو ذرّه ناچيز
 

 نتواىن از اين قفس به در شد

  

 هر كو به وجود ذرّه آمد
 

 فارغ ز وجود خري و شر شد

 در هسىت خود چو ذرّه گم شد
 

 ذاتى كه زعشق معترب شد

  

   نفس در روايات ***

   رسيده، نشان دهنده اينروايات مهّمى كه از نّىب اسالم و ائّمه طاهرين عليهم السالم 

______________________________  
  .102/ 1: حكمت اهلى -)1(

  267: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

اند كه نفس در صورت عدم تزكيه منشأ متام مفاسد و در صورت آراسته شدن به تربيت اهلى عّلت خوشبخىت و  حقيقت
  .كه توضيحى بر آيات قرآن است اشاره شود  سعادت است، در اين خبش الزم است به بعضى از آن روايات

ساَعةٌ يُناجى فيها َربَُّه، َوساَعٌة ُحياِسُب : َعَلى اْلعاِقِل َأْن َيُكوَن َلُه ساعاتٌ : ىف َوِصيَِّة َأىب َذٍر قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
  .»1«  نـَْفَسُه َوساَعٌة يـَتَـَفكَُّر فيما َصَنَع الّلُه َعزََّوَجلَّ ِإلَْيهِ 

ساعىت را در مناجات : بر عاقل است كه داراى ساعاتى باشد: در سفارش ابوذر است كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .با پروردگار به سر برد، ساعىت از نفس خود حساب بكشد، ساعىت در انديشه صنع حّق نسبت به خودش باشد

ٌر لَهُ    يـَتـََعاَهِد النـَّْقَص ِمْن نـَْفِسِه َغَلَب َعَلْيِه اْهلَوىَمْن ملَْ : قاَل َأمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم   .»2«  َوَمْن كاَن ىف نـَْقٍص َفاْلَمْوُت َخيـْ
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كسى كه در مقام اصالح نقص نفس نباشد، هوى بر او غالب خواهد شد و كسى كه : امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
رت است   .دچار نقص نفس است مرگ برايش 

َأال َفحاِسُبوا أَنـُْفَسُكْم قـَْبَل َأْن ُحتاَسُبوا َفِإنَّ ىف اْلِقياَمِة َمخْسَني َمْوِقفاً ُكلُّ َمْوِقٍف َمقاُم أَْلَف : َن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ عَ 
  : [َسَنٍة ُمثَّ َتال هِذِه اآليَةَ 

  »4» «3« ]ِيف يـَْوٍم كاَن ِمْقدارُُه أَْلَف َسَنةٍ 

   بياييد به حساب خود برسيد، قبل از اين كه به: دق عليه السالم فرمودامام صا .

______________________________  
  .7، حديث 80، باب 323/ 68: ؛ حبار األنوار1، حديث 332: معاىن األخبار -)1(

  .3، حديث 45، باب 64/ 67: ؛ حبار األنوار4، حديث 62، جملس 393: األماىل، شيخ صدوق -)2(

  .5): 32(سجده  -)3(

  .4، حديث 45، باب 64/ 67: ؛ حبار األنوار169، حديث 4، جملس 110: األماىل، شيخ طوسى -)4(

  268: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

حسابتان برسند، حمّققاً در قيامت پنجاه موقف وجود دارد كه هر موقفى را هزار سال ايستادن است، سپس اين آيه را 
  .مقدارش هزار سال استدر روزى كه : تالوت فرمود

اْبُن آَدَم ال َتزاُل ِخبَْريٍ ما كاَن َلَك واِعٌظ ِمْن نـَْفِسَك َوما كاَنِت : كاَن َعِلىُّ بُن احلَُْسْنيِ عليهما السالم يـَُقولُ : َعن الّثماىل قالَ 
بُن آَدَم ِإنََّك َميٌِّت َوَمبـُْعوٌث َوَمْوُقوٌف بـَْنيَ َيَدِى الّلِه َعزََّوَجلَّ اْلُمحاَسَبُة ِمْن َمهَِّك َوما كاَن اخلَْْوُف َلَك ِشعاراً َواحلُْْزَن َلَك ِدثاراً، ا

  .»1« َوَمْسُئوٌل َفاِعدِّ َجواباً 

  :فرمود امام سجاد حضرت على بن احلسني عليهما السالم مى: گويد ابو محزه مثاىل مى

فطرت وجدانت در متام امور تو را هدايت [عظى باشد فرزند آدم، مهيشه به خري و خوىب هسىت، چنانچه از درونت تو را وا
و چنانچه حسابرسى نفس شغل و قصد و ] هاى زندگيت بگسرتاند و راهنماىي كند و عقلت بتواند نورش را در متام زمينه
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مهّتت باشد، تو در خريى، اگر خوف ازمقام حق شعارت و حزن بر عمر از دست رفته و كمى عملت لباس و رواندازت 
شود،  ، فرزند آدم مرگ براى تو حتم و از مبعوث شدن و ايستادن در پيشگاه حق ناچارى، فردا از تو بازپرسى مىباشد

  .براى آن روز جواب آماده كن

يُناجى فيها رَبَُّه َوساَعٌة  ساَعةٌ : يا بـَُىنَّ ِلْلُمْؤِمِن َثالُث ساعاتٍ : ِبِه أَمريُاْلُمْؤِمنَني إبـَْنُه احلََْسَن َصَلواُت الّله َعَلْيِهما  فيما َأْوصى
ا فيما حيَِلُّ َوُحيَْمُد َوَلْيَس ِلْلُمْؤِمِن بُدٌّ  ِ ا : ِمْن َأْن َيُكوَن شاِخصاً ىف َثالثٍ  ُحياِسُب فيها نـَْفَسُه َوساَعٌة َخيُْلو فيها بـَْنيَ نـَْفِسِه َوَلذَّ

  .»2«  ُحمَرَّمٍ  َمَرمَّةٌ ِلَمعاٍش َأْو ُخْطَوٌة ِلَمعاٍد َأْو َلذًَّة ىف َغْريِ 

______________________________  
؛ وسائل 5، حديث 45، باب 64/ 67: ؛ حبار األنوار176، حديث 4، جملس 115: األماىل، شيخ طوسى -)1(

  .21076، حديث 96، باب 96/ 16: الشيعة

  .6، حديث 45، باب 65/ 67: حبار األنوار -)2(

  269: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :امرياملؤمنني به فرزندش حضرت حسن صلوات الّله عليهما آمدهدر سفارش 

ساعىت براى مناجات با پروردگارش، ساعىت براى حسابرسى از نفسش و ساعىت : براى مؤمن سه ساعت است! فرزندم
قدم اى ندارد، اصالح برنامه معاش،  براى لّذات نفس وآنچه حالل و پسنديده است، مؤمن از حركت در سه برنامه چاره

  .برداشنت براى معاد، طلب لّذت در غري حرام

ِإنَّ الّلَه تَباَرَك َوَتعاىل َحدَّ َلُكْم ُحُدوداً َفال : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن َعِلىِّ ْبِن َأىب طاِلٍب عليه السالم قالَ 
َلُكْم َعْن   َلُكْم ُسنَـَناً فَاتَِّبُعوها َوَحرََّم َعَلْيُكْم ُحُرماٍت َفال تـَْنَتِهُكوها َوَعفى تـَْعَتُدوها َوفـََرَض َعَلْيُكْم َفراِئَض َفال ُتَضيـُِّعوها َوَسنَّ 

  .»1« َأْشياءَ َرْمحًَة ِمْنهُ ِمْن َغْريِ ِنْسياٍن َفال ُتَكلُِّفوها

  :كند كه حضرت فرمود طالب عليه السالم از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى على بن اىب

ها را ضايع منماييد و سّنىت  خداوند براى مشا حدودى مقّرر فرموده از آن جتاوز نكنيد و امورى را بر مشا واجب كرده آن
حرمت نباشيد و از مسائلى از  ها ىب هاىي را بر مشا حرام كرده نسبت به آن ها پريوى كنيد، برنامه براى مشا قرار داده از آن

  .مشا گذشت فرموده، خود را نسبت به آن مسائل در مشّقت و رنج قرار ندهيدباب رمحت و بدون فراموشى بر 
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  :در روايىت آمده كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .آرى: ها خرب دهم؟ گفتند ترين امحق ها و امحق ترين زيرك مشا را به زيرك

ها كسى  ترين امحق از مرگ كار كند و امحقها كسى است كه از نفس حساب بكشد و براى بعد  ترين زيرك زيرك: فرمود
  است كه از هواى نفس پريوى كند و بر خدا

______________________________  
  .12، حديث 45، باب 67/ 67: ؛ حبار األنوار1116، حديث 18، جملس 510: األماىل، شيخ طوسى -)1(

  270: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« آرزوهاى بيهوده داشته باشد

  :انسان چگونه از نفس حساب بكشد؟ فرمود! يا امرياملؤمنني: ى گفتمرد

گردد و  امروز روزى بود كه بر تو گذشت و هرگز باز منى! اى نفس: چون صبح و شب كرد، به نفس رجوع كند و بگويد
ردى؟ آيا حق در آنچه خود را خرج كردى خداوند از تو بازپرسى خواهد كرد، در امروز چه كردى؟ آيا ذكر و محد خدا ك

اى از او برطرف منودى؟ در نبودش به اهل و فرزندش رسيدى؟ بعد از مرگش بازماندگانش را  برادر مؤمن را ادا كردى؟ غّصه
  توّجه كردى؟

با آبرويت جلوى غيبت مؤمىن را گرفىت؟ به مسلماىن كمك كردى؟ در امروزى كه بر تو گذشت چه كردى؟ به راسىت در 
اگر به خري گذشته خدا را شكر كرده و بر توفيقى كه از طرف حق نصيبش گشته تكبري بگويد، اگر آنچه بوده دّقت كند، 

معصيت يا تقصريى داشته استغفار كند و بر ترك كار ناپسند به طور جّدى تصميم بگريد و خطوط سياهى كه از گناه بر 
ؤمنني و قبول آن بيعت و اعاده لعن بر طعنه صفحه نفسش پديد شده، با صلوات بر حمّمد و آلش و عرض بيعت با امريامل

كنندگان حق موال، حمو و نابود كند، اگر اين گونه عمل كند، خداوند  زنندگان و دمشنان على عليه السالم و ضايع
  !!با دوستيت با دوستامن و دمشنيت با دمشنامن در گناهانت با تو مناقشه خنواهم كرد: فرمايد مى

  .»2« ما كاَن َعْبٌد لَِيْحِبَس نـَْفَسُه َعَلى الّلِه ِإّال َأْدَخَلُه الّلُه اْجلَنَّةَ : عليه السالم قالَ َعْن َأىب َعْبِدالّلِه 
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گريد، مگر اين كه خداوند  اى جلوى نفسش را به خاطر خدا از آنچه ممنوع شده منى بنده: امام صادق عليه السالم فرمود
شت مى   .كند او را وارد 

______________________________  
  .3837، حديث 1164/ 3: ميزان احلكمة -)1(

  .16، حديث 45، باب 42/ 67: ، اجلزء الثاىن؛ حبار األنوار94/ 2: جمموعة ورام -)2(

  271: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :كند كه گفت على عليه السالم از اىب جحيفه نقل مى

تر  باد گلويت را فرو بياور، به حتقيق بيش: فرمود. باد گلو كردموارد بر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شدم در حاىل كه 
نور حكمت  : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود. ترين گرسنگى را دارند مردمى كه در دنيا سري بودند، در قيامت طوالىن

ت، خود را سري گرسنگى است و دورى از خدا سريى است و نزديكى با مقام حق دوسىت مساكني و نزديكى با آنان اس
گردد، كسى كه شب را با سبكى شكم در مناز بگذراند، شىب را گذرانده در  نكنيد كه نور معرفت در قلوبتان خاموش مى

ها مانند زراعىت كه آب  ها را با زيادى طعام و آشاميدىن منريانيد، دل دل: حاىل كه حورالعني اطرافش بودند و حضرت فرمود
  .»1« مريند د، با طعام و آشاميدىن بيش از اندازه مىرو  اضافه خبورد از بني مى

قاَل صلى اهللا عليه و آله َمْن َغَلَب ِعْلَمُه َهواُه فـَُهَو ِعْلٌم ناِفٌع، َوَمْن َجَعَل َشْهَوَتُه َحتَْت َقَدَمْيِه فـَرَّ الشَّْيطاُن ِمْن ِظلِِّه وَ : َوقالَ 
ا َعْبٍد : يـَُقوُل الّلُه َعزََّوَجلَّ  ا َعْبٍد َعصاىن وََكْلُتُه ِإىل  َأطاَعىن َملْ آِكْلُه ِإىلأَميُّ   .»2«  نـَْفِسِه ُمثَّ َملْ اباِل ىف َأىِّ واٍد َهَلكَ   َغْريى َوَأميُّ

كسى كه علمش بر هوايش غالب باشد آن علم نافع است و كسى كه حاكم بر : و پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
اى فرمان مرا بربد او را به  هر بنده: فرمايد خداوند مى: گريزد و نيز آن حضرت فرمود مى اش شهوتش باشد شيطان از سايه

  .شود گذارم، سپس باكى ندارم كه در كجا هالك مى گذارم و هركس مرا نافرناىن كند، او را به خودش وامى غري و امنى

  :در بعضى از اخبار آمده است

   راه! يا رسول الّله: عليه و آله وارد شد و عرض كردمردى به نام جماشع بر پيامرب صلى اهللا 
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  .20، حديث 45، باب 71/ 67: حبار األنوار -)1(

  .21، حديث 45، باب 71/ 77: ؛ حبار األنوار57، فصل 100: جامع األخبار -)2(

  272: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  راه موافقت با حق كدام است؟: فتگ. نفس شناسى: معرفت حق چيست؟ فرمود

راه وصل حق كدام : گفت. خشم بر نفس: راه رسيدن به رضاى حق چيست؟ فرمود: پرسيد. خمالفت با نفس: فرمود
چه راهى براى ياد حق : گفت. عصيان نفس: راه طاعت حق چيست؟ فرمود: عرض كرد. هجرت از نفس: است؟ فرمود

  است؟

  .دورى از نفس: رب حق كدام است؟ فرمودطريق ق: گفت. نسيان نفس: فرمود

اى ميّسر  ها با چه برنامه رسيدن به اين مهه واقعيت: گفت. وحشت از نفس: راه انس با حق چيست؟ فرمود: گفت
  .»1«  يارى خواسنت از حق در برابر نفس: است؟ فرمود

َغَفَل َعْنها َخِسَر َوَمْن خاَف أَِمَن َوَمِن اْعَتبَـَر أَْبَصَر َوَمْن أَْبَصَر  َمْن حاَسَب نـَْفَسُه َرِبَح، َوَمنْ : قاَل َأمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
  .»2«  َفِهَم، َوَمْن َفِهَم َعِلمَ 

كسى كه نفس را حماسبه كند سود كرده و هركس از آن غفلت كند ضرر كرده، آن كس كه : امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
  .شود فهمد و هركس بفهمد عامل مى گردد و هركس بينا شود مى بگريد بينا مىشود و هركس عربت  برتسد امين مى

ِلَمْن تـََرَك َشْهَوًة حاِضَرًة   ُطوىب: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعِن الصَّاِدِق عليه السالم َعْن آباِئِه عليهم السالم قالَ 
  .»3«  ِلَمْوعوٍد َملْ يـَرَهُ 

خوشا به حال كسى  : كند كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود السالم از پدرانش عليهم السالم روايت مىامام صادق عليه 
  .كه شهوت امروز را براى نفع بردن در فرداى نديده ترك كند

ائى َوَعال: ِإنَّ الّلَه َعزََّوَجلَّ يـَُقولُ : َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ     ئىِجبَالىل َوَمجاىل َوَ
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______________________________  
  .73 -72/ 70: حبار األنوار -)1(

  .23، حديث 45، باب 72/ 67: ؛ حبار األنوار1، حديث 10، فصل 246/ 1: عواىل الآلىل -)2(

  .27، حديث 45، باب 73/ 67: ؛ حبار األنوار208حكمت : ج البالغة -)3(
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َهواُه ِإّال َجَعْلُت ِغناُه ىف نـَْفِسِه َوَمهِِّه ىف آِخرَِتِه وََكَفْفُت َعْنُه ضيَعَتُه َوَضِمْنُت السَّماواِت   يـُْؤثُِر َعْبٌد َهواَى َعلىَواْرِتفاعى ال 
  .»1« َواْألَْرَض ِرْزَقُه وَُكْنُت َلهُ ِمْن َوراِء ِجتاَرِة ُكلِّ تاِجرٍ 

قسم به جالل و مجامل و ارزش و علّو و بلندمي، عبدى خواسته مرا : فرمايد وجّل مىخداوند عزّ : امام باقر عليه السالم فرمود
دهم و شغلش را در آخرتش مقّرر كرده و معيشتش  نيازيش را در خودش قرار مى دارد مگر اين كه ىب اش مقّدم منى بر خواسته

  .جتارت هر تاجرمها و زمني را ضامن رزقش منوده و من براى او فوق  كنم و آمسان را كفاف مى

  .»2«  َمْن َكُرَمْت َعَلْيِه نـَْفُسُه هاَنْت َعَلْيِه َشَهواتُهُ : قاَل َعلىٌّ عليه السالم

، شهوت به نزد ]اسباب عّزت واقعى را براى خود حفظ كرد[هركس را نفس كرمي و بزرگوار شد، : على عليه السالم فرمود
  ].ن خنواهد بوددر حّدى كه حاضر به پريوى از آ[او خوار گشته، 

  :فرمايد مى» ج البالغة«امرياملؤمنني عليه السالم در 

هاى عبادت و خوددارى از گناهان است و آتش پيچيده به  شت، پيچيده به رنج: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
سان گران است و ها و هواهاى نفس است و بدانيد هيچ چيز از طاعت خدا نيست مگر آن كه اجنامش بر ان خواهش

هيچ چيز از معصيت خدا نيست مگر آن كه موافق ميل و خواهش نفس است، خدا رمحت كند مردى كه شهوت را از 
ترين امر است براى بازداشتنش از  ها و آرزوهاى نفس بازايستد؛ زيرا اين نفس مشكل خويش دور كند و از پريوى خواهش

   شهوت، اين نفس است كه

______________________________  
  .2، حديث 45، باب 75/ 67: ؛ حبار األنوار5، حديث 3/ 1: اخلصال -)1(
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كند و صبح را به  بدانيد كه مؤمن شب را صبح منى! مهيشه بر اثر خواهش و آرزو به معصيت شوق دارد، اى بندگان خدا
كند و از نفس بيش از آنچه براى  جوىي مى مگر آن كه به نفس خود بدگمان است و پيوسته از آن عيبرساند،  شب منى

طلبد، پس مانند كساىن باشيد كه از مشا در بدست آوردن عنايت حق پيشى گرفتند و جلوى روى مشا   خدا اجنام داده مى
  ... »1«  را به سر رساندند، مانند طى كردن منازلكننده و دنيا  چون خيمه كندن كوچ گذشتند، از دنيا خيمه كندند، هم

  :به قول عارف روشن ضمري، حكيم صفاى اصفهاىن

 قومى به گرد كوى فنا راهرب شدند
 

 بر چشم دل كشيده و صاحب نظر شدند

 صاحب نظر شدند كه از دار اقتدار
 

 در كوى فقر آمده و خاك در شدند

اده سر  قومى بر آستان حقيقت 
 

 را به پاى طلب پى ِسپر شدندكاين راه 

  مجعى برهنه پا و سر از مين فقر پاى
 

 بنهاده بر سر خودى و تاجور شدند

  بر دست دل گرفته زسر تا به پاى تن
 

 در عشق و پيش تري مالمت سپر شدند

 كردند جاى در خم چوگان زلف يار
 

 پا و سر شدند چون گوى آن گروه كه ىب

  خاك وارسته از تعّني ظلمت سراى
 

 خورشيد را معاينه نور بصر شدند

  از خاك و گل رسيده به اسرار جان و دل
 

 «2» هم سري آفتاب و رفيق قمر شدند

  

َجَسَدُه َعَلى َوِإَذا َغِضَب َوِإَذا َرِضَى َحرََّم الّلُه   َمْن َمَلَك نـَْفَسهُ ِإذا َرِغَب َوِإذا َرِهَب َوِإَذاْشَتهى: َعِن الصَّاِدِق عليه السالم قالَ 
  .»3« الّنارِ 
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   به هنگام رغبت و ترس، به وقت ميل و غضب: امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .175خطبه : ج البالغة -)1(

  .203: صفاى اصفهاىن -)2(

/ 2: ؛ سفينة البحار5860ث ، من الفاظ رسول الّله صلى اهللا عليه و آله، حدي400/ 4: من ال حيضره الفقيه -)3(
550.  
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  .كند و خشنودى هركس جلودار نفسش باشد، خداوند بدنش را به آتش جهّنم حرام مى

ا اْلُمْؤِمُن ِإَذا َرِضَى َملْ يُْدِخْلُه ِرضاُه ىف ِإمثٍْ َوال باِطٍل َوِإذا : َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ  َسَخَط َملْ ُخيْرِْجُه َسَخطُُه ِمْن قـَْوِل ِإمنَّ
  .»1«  ما َلْيَس َلهُ ِحبَقٍ   احلَْقِّ َوالَّذى ِإذا َقَدَر َملْ ُخيْرِْجُه ُقْدرَتُُه ِإَىل التـََّعّدى َوِإىل

 اش او را در گناه و باطل نربد و خشمش به وقت خشم مؤمن فقط كسى است كه خشنودى: امام باقر عليه السالم فرمود
  .كند او را از مدار قول حق بريون نكشد، مؤمن به وقت قدرت جتاوز ندارد و قدرتش او را به آنچه حق نيست هدايت منى

   نفس و مقامات اربعه

فيلسوف بزرگ، عارف معارف، جمتهد عاىل قدر مرحوم حاج مريزا ابواحلسن رفيعى قدس سره، در مسئله عالج نفس از 
  .كه الزم است پويندگان راه عرفان بر آن مطّلع شوندها مقاله مهّمى دارد   آلودگى

ترين خارج است، تنها به ذكر اصل مقاله  گرچه اين مقاله نياز به تفسري و توضيح دارد، وىل تفسري آن از عهده اين كم
  :شود اكتفا مى

ال، ناچار است كه بدان كه قّوه عمليه در نفس انسانّيه كارفرماى بدن جسماىن است در رسيدن به اوج سعادت و كم
مراتب چهارگانه را كه خواهيم شرح داد به سري و حركت معنويّه عبور منوده تا از حضيض نفس حيوانّيت به ذروه علياى 

   انسانّيت
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  .57، حديث 14، باب 355/ 64: ؛ حبار األنوار13، باب املؤمن وعالماته، حديث 234/ 2: الكاىف -)1(
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  .نايل و برخوردار شود

خوانند، آن است كه نفس قوا و اعضاى بدن را به مراقبت كامله در حتت انقياد و اطاعت » جتليه«كه او را    مرتبه اوىل
احكام شرع و نواميس اهليه وارد منوده كه اطاعت اوامر و اجتناب از منهيّات شرعّيه را به حنو اكمل منايد، تا پاكى صورى 

رفته رفته خوى انقياد و ملكه تسليم براى اراده حق حمّقق گردد و براى و طهارت ظاهريّه در بدن منايان شود و در نفس هم 
  .دار اين امر است حصول اين مرتبه، علم فقه بر طبق طريقه جعفريّه كاىف و به حنو اكمل عهده

اى ه نامند، آن است كه نفس به مضار و مفاسد اجتماعى و انفرادى اخالق رذيله و خوى» ختليه«كه آن را    مرتبه ثانيه
ها در دنيا و عقىب بر طبق دساتريه مقّرره در فن علم اخالق، آن صفات  پليد آگاهى يابد و به تدبّر در عواقب وخيم آن

چون كرب و حسد و حرص و شهوت و بدبيىن به خلق و خودخواهى و باقى  ناپسند را از خود دور و حمو منايد، هم
چون خوردن مسهالت و  در معاجلات روحاىن و طّب اهلى هم صفات رذيله كه در كتب اخالق ثبت است و اين كارها

  .داروهاست براى رفع اخالط فاسده در معاجله جسماىن و طّب طبيعى

هاى  نامند آن بود كه پس از حصول ختليه و رفع موانع، خود را به زيور اخالق نيك و خوى» حتليه«كه آن را    مرتبه ثالثه
أثري به سزا و عميق دارند آراسته كند و اين خود پاكيزگى باطن و طهارت معنويه است  پسنديده كه در نظام اجتماع و فرد ت

كه تا اين معىن حاصل و متحّقق نشود، آدمى در باطن آلوده و جنس خواهد بود، هرچند كه ظاهر بدن حمكوم به پاكى 
مقّوى است كه براى توليد نريو  ظاهرى است و اين كار در طّب روحى و معاجله نفس مانند خوردن غذا و استعمال دواى

  .برند و قّوت بدن در طّب جسماىن بكار مى

   گانه فوق از بركت صفا و پاكى و پس از حصول و حتّقق مراتب سه  مرتبه رابعه

  277: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

اد آدمى جاذبه حمّبت به حضرت حق پيدا گردد، كه توليد آن از جمذوب شدن قهرى است به ع امل حقيقت و روح در 
سرد شدن از عامل جمازى كه عرصه ناپايدار ممكنات است و رفته رفته حمّبت شّدت منايد و اشتعال و افروختگى در روح 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

خرب شود و اين مقام را كه مرتبه چهارم از كمال قّوه عمليه است فنا گويند و مقام فناء ىف  عيان گردد و از خود بيخود و ىب
  :الّله سه درجه دارد

فناء در افعال است، كه در نظر عارف سالك مجله مؤثّرات و مهه مبادى اثر و اسباب و علل از جمّرد و ماّدى  :ه اوىلدرج
اثر شود و مؤثّرى غري از حق و نفوذ اراده و قدرت حق در كائنات نبيند و عوامل اين  و قواى طبيعّيه و اراديّه بيهوده و ىب

امتناهى اهلى شهود منايد و در اين حال يأس متام از مهه خلق و رجاء تام به حق پيدا عامل را حمو و ناچيز در حيطه قدرت ن
  :شود و حقيقت آيه كرميه

  .»1« ] َو ما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َو لِكنَّ اللََّه َرمى[

ان را هالك  تا آن[هنگامى كه به سوى دمشنان تري پرتاب كردى، تو پرتاب نكردى، بلكه خدا پرتاب كرد !] اى پيامرب[
  ].كند

» ال حول وال قّوة اّال بالّله«به عني شهود بدون شائبه پندار و خيال عيان بيند و لسان حال او مرتّمن به مقال ذكر كرمي 
ها و نريوهاى مقتدرترين سالطني عامل امكان، با قدرت و نريوى پشه ضعيف در نظر  ترين قدرت گردد و در اين مقام بزرگ

  .شود و اين درجه را حمو گويندبني او يكى  حقيقت

فناء در صفات حق است، بيان اين مقام آن كه انواع خمتلفه كائنات كه هريك در حد خود تعّيىن و نامى  :درجه ثانيه
دارند، مانند َمَلك و فلك و انسان و حيوان و اشجار و معادن كه در نظر اهل حجاب به صورت كثرت و تعّدد و غريّيت 

  متصّور

______________________________  
  .17): 8(انفال  -)1(

  278: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

و مشهود هستند، در نظر عارف اهلى يكى شوند، يعىن مهه را از عرش اعالى جتّرد تا مرز خاك به صورت نگارستاىن 
لطف و مهر و حمّبت اهلى مشاهده منايد كه در متامت سقف و ديوار آن عكس علم و قدرت و حيات و رمحت و نقش و 

  .و عنايت يزداىن به قلم جتّلى نگاشته و پرتو مجال و جالل حق بر آن افتاده است
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م متصل و پيوسته و يكى خواهند بود و مهه با  در اين نظر بّر به حبر و درياها به خشكى ها، افالك و خاك، عاىل و داىن 
ال إله «وىب دهند و در اين مقام به حقيقت توحيد و كلمه طيّبه يك نغمه و به يك صداى موزون خرب از عظمت عامل رب

متحّقق شود، يعىن مهه صفات كمال را منحصر به حق داند و در غري حق ظّل و عكس صفات كمال را پندارد » إّال الّله
  .و اين مقام را طمس خوانند

قام مهگى امساء و صفات، از صفات لطف مقام فناء در ذات است كه فناء در احديت گويند و در اين م :درجه ثالثه
چون رمحان و رحيم و رزّاق و منعم و صفات قهر مانند قّهار و منتقم را مستهلك در غيب ذات احدّيت منايد و به جز  هم

چون جربئيل و عزرائيل و  گونه تعّيىن در روح او باقى و منظور مناند، حّىت اختالف مظاهر هم مشاهده ذات احدّيت هيچ
بني صاحب اين مقام مرتفع شود، ِمهر و خشم حق، بسط و قبض، عطا و منع وى،  و فرعون از چشم حقيقتموسى 

شت و دوزخ براى او يكى گردد، صحت و مرض، فقر و غىن، عّزت و ذّلت برابر شود، در اين مرحله است كه شاعر 
  :عارف، اهلى نيك سروده كه گفت

 گر وعده دوزخ است و يا خلد غم خمور
 

  برند تو را از ديار دوست ون منىبري 

  

و شايد يكى از مراتب استقامت كه در صحيفه اهليه امر بدان فرموده و ممدوح در علم اخالق و حممود در فّن عرفان 
خوانند كه به كّلى اغيار از هر جهت حمو و نابود گشته، » حمق«است، مهني مقام شامخ فنا در ذات است و اين مقام را 

   صاىف و خالص ظهور و حتّقق يافته است، در اين مرتبه كه آخرين منازل و سفر إىلتوحيد 
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و چون طالب حق به اين مقام رسيد از » يا هو يا من ليس إّالهو«: بود به لسان حقيقت گويد - جّلت عظمته -الّله
ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَـْوَم [اند،  حقيقت حق متالشى و مضمحل شده هوّيت او و هوّيت مهه ممكنات چيزى منانده بلكه در جتّلى

  .»2« »»1« ]لِلَِّه اْلواِحِد اْلَقهَّارِ 

آرى، اگر جلوى نفس از غرق شدنش در شهوت، شهوت طعام و شراب، شهوت جاه و مقام، شهوت خودخواهى و 
غلطى گرفته شود، به مقامات عاىل رسيده و به خودبيىن، شهوت مال دوسىت و دنياپرسىت و خالصه هر شهوت ناجبا و 

  .صفات حق آراسته شده، بلكه از او خودى باقى منانده و جز خدا چيزى در بني خنواهد ماند
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  :به قول فيلسوف كبري، حاج مّال هادى سبزوارى

  زنان دوست دوست اى به ره جستجوى نعره
 

ور به حرم ور به دير كيست جز او اوست 
  اوست

  رد مجال غري صفات جاللپرده ندا
 

  نيست بر اين رخ نقاب نيست بر اين مغز پوست

  جامه دران گل از آن نعره زنان بلبالن
 

  غنچه بپيچد به خود خون به دلش تو به توست

  يار به كوى دل است كوى چو سرگشته گوى
 

حبر به جوى است وجوى اين مهه در 
  جستجوست

  عيانبا مهه پنهانيش هست در اعيان 
 

  رنگيش در مهه زاو رنگ و بوست با مهه ىب

  

______________________________  
  .16): 40(غافر  -)1(

  .583: ياد نامه عّالمه طباطبائى -)2(
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  خمزن اسرار اوست سّر سويداى دل
 

  در پيش اسرار باز در به در و كوبه كوست

  

دارى و خوددارى از شهوات شده، چون راه كمال و سعادت  قرآن جميد و روايات، اين مهه اصرار بر خويشنتاين كه در 
انسان در اين است و به مهني خاطر هركس به مقام قرب رسيد از اين راه رسيد و هركس از مقام حق دور ماند به خاطر 

  :اند ماىي به راه حق فرمودهشهوت دور ماند، به مهني جهت حضرت صادق عليه السالم جهت راهن
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  ] قـَْلَبُه َعِن اْلَغْفَلِة َونـَْفَسُه َعِن الشَّْهَوِة َوَعْقَلُه َعِن اجلَْْهِل فـََقْد َدَخَل ىف ديواِن اْلُمْنَتِبِهنيَ   َمْن َرعى[

  .زمره هوشياران خواهد بودهر كس قلبش را از غفلت و نفسش را از شهوت و عقلش را از جهل بازدارد در 

   حقيقت عقل

ترين نعمىت است كه خداى بزرگ به انسان عنايت فرموده و متام امتياز انسان نسبت به ساير موجودات به عقل  عقل، عاىل
  .او است

گشاى متام خريات به روى  عقل، نورى است اهلى، حقيقىت است ربّاىن، وجودى است روحاىن، چراغى است نوراىن و راه
  .انسان

انسان به عقل، انسان است، به عقل آراسته به آدمّيت است، به عقل گرينده قواعد تربيت است، به عقل در خط عبادت 
  .و عبودّيت است

رتين مايه موجود، پرواز دهنده انسان در غيب و شهود و باالترين علت براى صعود و در  عقل، خورشيد مملكت وجود، 
  .ود استپيشگاه حضرت حق موجودى حمم

  .عقل، نريوى معنوى، روح ملكوتى، قيمت دهنده جسم ناسوتى و ارزش دهنده جان الهوتى است
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عقل، متيز دهنده حق از باطل، نور از ظلمت، درسىت از نادرسىت، پاكى از آلودگى، عّزت از ذّلت، دنيا از آخرت، راه از 
  .چاه، تاريكى از نور است

  .گاه انبيا و اوليا و مشع پر فروغ خانه خلقت است اط تكليف و معيار شناخت حالل از حرام و تكيهعقل، من

   جايگاه عقل در وجود انسان
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تر بود، انسان  اگر عقل نبود، انسان با حيوانات فرقى نداشت و بلكه در عمل و حركت از مهه حيوانات بدتر و پست
  .بدون عقل راهى به سوى خدا نيست بدون عقل جاىي در خلقت ندارد و براى او

عقل، قوه عاليه نفس است كه با داشنت آن، انسان از حيوان ممتاز و برتر شده است؛ وظيفه اين نريوى بلند قدر درك  
فته  كلّيات است مستقًال يا به وسيله جتريد آن ها از جزئّيات و مورد استفاده قرار دادن علوم ارتكازى كه در خلقت بشر 

  .راى درك جمهوالت و كنرتل قواى نفساىن تا به مصرف الزم رسيده و سوء استعمال نشونداست، ب

باشد، يعىن راه يافنت به جمهوالت به سود فرد و  پس نقش مهم عقل استدالل است و استنباط كه مرتبه عاىل استدالل مى
  .جامعه و مراقبت در حسن استعمال قوا

ره ندارد و اين ا بينيم تنها راهنماى او در  ست كه قدرت غلبه بر طبيعت در او نيست و چنانچه مىحيوان از استدالل 
كند آنچه را براى خود و  حيات، غريزه و هوش است ديوانه از آجنا فاقد عقل است كه حركاتش حتت كنرتل نيست و مى

رو لفظ عقل از  دهد و از مهني مىآور است و به ناچار جامعه او را با جرب حتت معاجله يا مراقبت شديد قرار  جامعه زيان
   عقال كه زانوبند شرت است گرفته شده، چون
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  .»1« زند ها بند مى بر سركشى غرائز و هوس

انگيزترين قواى انساىن است و هنوز هزاران كتاب و مقاله نتوانسته است   در هر صورت عقل آدمى، يكى از شگفت
  .كران رمحت اهلى را بنماياند ىب اى از اين درياى گوشه

م از كتاب خود مى» راز آفرينش انسان«صاحب    :گويد در مقاله 

ها كه فعًال  اند، اعم از آن جاى شگفىت است كه در ميان اين مهه انواع خمتلف حيواىن كه بر روى كره ارض ظاهر شده
گونه قواى دماغى ديگرى مشاهده نشده  شعور حيواىن هيچاند غري از  ها كه منقرض گرديده و نابود شده وجود دارند، يا آن

است، تا ظهور شخص انسان، از هيچ حيواىن اثرى بر جا منانده است كه توانسته باشد قطعه سنگى را برتاشد، يا ارقام را 
  .تا ده بشمرد يا اصًال معىن رقم را فهميده باشد

ترين درجه شعور حيواىن يا هوش يا حسّيات دقيقه  اند كه عاىل هاى خملوقات به ظهور رسيد در گري و دار عرصه خلقت پاره
  .اند ديگر را از خود ظاهر ساخته
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كند  گذارى مى اندازد و به نقطه مناسىب از بدن ملخ شروع به ختم كند و آن را در گوداىل مى زنبور قرمز، ملخ را شكار مى
كند بدون آن كه يك دفعه او را بكشد؛ زيرا در اين  مىها از ختم درآمدند از گوشت بدن ملخ تغذيه  و مهني كه بچه
  .ها هم تلف خواهند شد صورت خود آن

ايت صّحت و دّقت اجنام داده باشد و اّال نسلى به وجود منى   .آيد زنبور اين عمل را هر مرتبه بايد با 

______________________________  
  .61: علم اخالق -)1(
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توان اين اقدام عجيب را محل بر تصادف و اتّفاق   علم هنوز نتوانسته است توّجهى بر اين عمل بكند، وىل با وجود اين منى
  .كرد

ايت خوشوقىت وارد آن شده در مهاجنا جان مى پس از آن زنبور سوراخى در زمني مى سپارد، نه خود زنبور  كند و خود با 
دانند  كنند و اصًال منى ها پس از تولد چه مى هاى آن دانند بچه آورند و منى كنند در منى و نه اخالف آن سر از كارى كه مى
  .داند كه خود او به وجود آمده و زندگى كرده و مرده است داراى فرزندى هستند، زنبور حّىت منى

ه خود او نوع سرباز و  اند و در دستگا زنبوران عسل و مورچگان تشكيالتى به وجود آورده و حكومىت براى خود ساخته
  .گمارند كارگر و غالم و خدمتكار، افرادى مى

آورند تا در زمستان سايرين از آن  كنند و به النه مى در ميان يك طايفه از مورچگان رسم است كه كارگران دانه مجع مى
هاى بزرگ و  داراى فكاند كه مورچگان خمصوصى كه  هاى خمصوص آسياب تعبيه كرده تغذيه كنند، براى اين منظور حجره

  .ها را در آجنا آسياب كنند و براى غذاى سايرين آماده سازند قوى هستند دانه

ها مهه آسياب شد، آن  هاست و مهني كه فصل پائيز فرا رسيد و دانه شغل منحصر به فرد اين كارگران آسياب كردن دانه
جوىي شود و چون عّده آسيابان در نسل جديد  صرفه كند كه حّىت املقدور در مصرف آذوقه وقت مصاحل عمومى اقتضا مى

  .كنند جوىي مورچگان نظامى شروع به اعدام آسيابانان مى گذارد، به منظور مهني صرفه رو به افزايش مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

دهند و قارچ در آن  برخى از مورچگان به سائقه طبيعى يا از روى فهم و شعور حقيقى مزارع خمصوصى ترتيب مى
ها را اهلى  هاى درخت را به دام آورده آن ها و شته اى كرم رسانند، مهني مجاعت پاره غذاى خود مى كارند و به مصرف مى
  كنند و از شريه شرييىن كه از ها استفاده مى كنند و به جاى گاو ماده و بز از آن مى
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  .دارند سري كرده و به نام غالم و خدمت گزار نگاه مىمنايند، هم چنني مورچگان افرادى را ا دوشند تغذيه مى ها مى آن

بُرند و كارگران آن قطعات را به جاى خود نگاه  ها را به قطعات مرتب مى بعضى از مورچگان براى ساخنت النه، اّول برگ
تند مثل دوك ها را به هم مّتصل سازند، اطفال خود را در حاىل كه هنوز به صورت ختم هس دارند و بعد براى آن كه آن مى

م مى شود، گوشه برگ گذرانند و با لعاىب كه از تن اين اطفال خارج مى ها مى ريسى از ميان اين برگ پشم دوزند،  ها را 
ماند وىل در عوض نفع اجتماع را ملحوظ كرده  بدين ترتيب بچه مورچه، ناكام از توليد پيله در اطراف بدن خود، حمروم مى

  .كند و به جامعه خود خدمىت مى

دهند قادر به اجراى اين مهه عمليات  ها و ذرات بيجان كه وجود مورچه را تشكيل مى توان باور كرد كه امت چطور مى
  »1« !دارد؟ ها را به چنني كارهاىي وامى غامض و عجيب باشند و آيا نبايد گفت عقلى و شعورى در ميان هست كه آن

______________________________  
مورچه را بنگريد كه با اين كوچكى : فرمايد ج البالغه درباره مورچه مى 227ؤمنني عليه السالم در خطبه امريامل -)1(

توان درك كرد چسان راه زمني خويش را  توان دريافت و به انديشه مى جّثه و نازكى اندامش كه شكل آن را به چشم مى
يه ديده براى زمستان و هنگام گرما براى كشد  اش مى پيموده و بر رويش شتابان است، دانه به النه و آن را در سوراخش 

كند، خداوند ضامن روزيش بوده، مناسب حال راه روزى برايش گشاده پروردگار مهربان از آن  آمدن سرما دانه مجع مى
ر اش خنواهد گذاشت و اگر د ره گر حمروم و ىب غافل نيست، اگر در سنگ سخت و خشكى باشد خداوند خبشايش

جمارى هاضمه آن و در پست و بلند و اطراف اضالع شكم و آنچه از چشم و گوش كه در سر آن است بينديشى از 
آفرينشش دچار شگفىت شده و از وصفش به رنج اندر آىي، بزرگ است خداوندى كه مور را بر دست و پا نگهداشته و 

اينان  . رخبت آن كه وجود مقّدر و گرداننده را منكر شودشو : فرمايد هاى تنش بنايش فرموده، تا آجنا كه مى به روى ستون
چون گياه خودروى، زارع و برزگرى ندارند و صور گوناگون و رنگارنگشان را پديد آورنده و نقاشى  كنند كه هم گمان مى

يىت را جنايت كننده كنند، آيا ممكن است بناىي را بنا كننده و گناه و جنا باشد، اينان در مّدعايشان تكيه بر برهان منى منى
  !نباشد؟
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اند، وىل از ميان جانوران تنها انسان است كه رشد قواى دماغى او  ره ها از عقل ىب ها خدا است و خود آن آرى، عقل آن
  ].ردندو مهوست كه لياقت دارا شدن عقل را به او عطا ك[تواند تعّقل و استدالل كند،  به حّدى رسيده كه مى

تا قبل از ظهور انسان دست قدرت هنوز خملوقى از خاك به وجود نياورده بود كه مانند او داراى مغز متفّكر و قابل 
اى از عقل كل به وجود او دميد و او را اشرف خملوقات  توان تصّور منود كه روزى بارقه انعطاف باشد، به مهني جهت مى

  .»1« قرين منود او را با ابدّيت هم ساخت و قدرتى ناحمدود به او عطا كرد و

انگيز  ترين ايّام تا به امروز، آثار شگفت تر موجودات شد و اين عقل بود كه از قدميى آرى، عقل باعث امتياز آدمى بر بيش
  .آور به وجود آورد هاىي حريت و برنامه

م، علوم گوناگون مهه و مهه از آثار عقل ها، هنرهاى گوناگون، سفره گسرتده متّدن، كارخاجنات عظي ها و كتاخبانه كتاب
  .است

عقل از باالترين وسائط بني حق و خلق است و به خاطر اوست كه انسان منظور نظر خداست و اليق گرفنت فيض 
  .خاص از حضرت دوست

   گفتار عالمه جملسى رمحه اهللا درباره عقل

  :گويد گرانبهاى خلقت چنني مىعّالمه جملسى رمحه اهللا در ترمجه عقل و توضيح اين گوهر  

______________________________  
َفَسَجَد * َفِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمن ُروِحى فـََقُعوا َلُه َساِجِدينَ * ِإْذ َقاَل رَبَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإىنِّ َخاِلٌق َبَشراً ِمن ِطنيٍ « -)1(

  .73 -71): 38( ص» اْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ 

پس زماىن كه اندامش را . مهانا من بشرى از گل خواهم آفريد: هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت]  ياد كن[
  .پس فرشتگان مهه با هم سجده كردند. درست و نيكو منودم و از روح خود در او دميدم، براى او سجده كنيد
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شود، اين است كه خداوند در هر  آنچه از تتّبع اخبار و دّقت در آثار پرمايه ائمه ابرار عليهم السالم براى ما روشن مى
ها  ها را با اختالف فراواىن كه در اين امور بني انسان انساىن قّوه و استعداد درك امور از قبيل منافع و مضاّر و غري اين

ين قّوه و استعداد در هركس باشد، براى او مناط تكليف است و به آن قّوه از ديوانگان ترين درجه ا هست قرار داده و كم
تر باشد تكليف  كند؛ هرگاه اين قّوه كامل ممتاز است و به اختالف درجات آن قّوه و استعداد، تكاليف تفاوت پيدا مى

اه كسى در حتصيل علوم حّقه بكوشد و تر و زيادتر است، البته با علم و عمل امكان تكميل اين قّوه هست؛ هرگ سخت
  .به آن عمل كند قدرت عقلش افزون گردد

كند و با اين مهه ارزشى كه  اّما با اين مهه تعريفى كه از عقل شده و با اين مهه آثارى كه از اين موجود گرانبها ظهور مى
ّلى يا كّل و به عبارت ديگر داناى كّلى و جزئى؛ اما عقل ك: براى او هست، بايد قبول كرد، كه عقل بر دو قسم است

مطلق خداست و انسان، داراى عقل جزىي است و متام اشتباهات ناشى از اين است كه عقل خود را در درك مهه 
خواهد با اين عقل جزئى نسبت به كّل حقايق نظر داده و در متام امور  داند و مى ها و روابط اشياء مستقل مى واقعيت

توان به  معيار قرار بدهد، در حاىل كه ميدان ديد عقل جزئى حمدود است و با حمدودّيت عقل منىخواهد عقل خود را  مى
رسد و اين اّتصال  جا يارى خواسنت عقل جزئى از عقل كّل يا عقل مطلق ضرورى به نظر مى ها رسيد؛ از مهني متام واقعيت

ها در رابطه با وحى قرار بگريند از مشكالت دنياىي كه  اگر انسان. از طريق دست زدن به دامن انبيا و امامان ميّسر است
توانند به تأمني  توانند داراى يك زندگى سامل و دور از خطا شوند و مى ناشى از عقل جزئى است جنات پيدا كرده، مى

  .سعادت اخروى خود نيز اقدام منايند

  او عقل جزئى، مهيشه مورد محله عرفا بوده است، مهان عقلى كه با اّتكا به

  288: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .اند اند و روز به روز بر گمراهى اين موجود شريف افزوده ها مكتب و راه براى بشر به وجود آورده تاكنون ميليون

طورى كه در امور مادى  مهان: گويد اند؟ وحى مى گردان شده گويد كه كثريى از فرزندان آدم از آن روى مگر وحى چه مى
بياييد عقل خود را در ارتباط با عقل مطلق : گويد داريد، در امور معنوى هم نيازمند كمك هستيد، مىاحتياج به كمك 

ره   !مند شويد عامل قرار دهيد، تا از سعادت دو دنيا 
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آمدن كتب آمساىن، بعثت انبيا بزرگ اهلى، امامت امامان مهه و مهه براى كمك دادن به عقل بشر بود؛ براى اين بود كه 
ين موجود را به بلوغ واقعى خودش برسانند، فرار از وحى و دين خدا در حقيقت فرار از سعادت و خوشبخىت عقل ا
  .است

اند براى انسان  بدون ترديد اگر عقل جزئى با وحى ارتباط نگريد، بسيارى از امور كه در راه سعادت انسان، پايه و ريشه
  .توان داشت زرگى و كرامت منىجمهول خواهد ماند، در آن صورت از انسان، توّقع ب

اند و او را از ديد وسيع حمروم  اى ضخيم از جهل به روى صورت زيباى عقل كشيده آنان كه با وحى سر وكار ندارند، پرده
  !اند منوده و خود را آلت دست هوى و هوس و شياطني جّىن و انسى كرده

اند؛ در اين صورت با اين كه از عقل  ت و شقاوت جاهلآنان كه با وحى ارتباط ندارند، نسبت به قسمىت از علل سعاد
ره َوَعْقَلُه َعِن اجلَْْهِل فـََقْد َدَخَل ىف ديواِن : فرمايد اند و حضرت صادق عليه السالم مى مندند، جاهل جزئى و علم 

  .اْلُمْنَتِبهنيَ 

  .هركس عقلش را از جهل معاجله كند، جزء بيداران خواهد بود

  .ل و به تعبري ديگر عالج ديد حمدود عقل، فقط در ارتباط دادن او به وحى ميّسر است و بسو معاجله عقل از جه
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اى كه باشد، كارى ناجبا و غلط است، ما براى يافنت صراط  روى اين حساب مغرور شدن به عقل خود، در هر درجه
  !!يت ندارمي، وگرنه دنيا و آخرت ما تباه خواهد شدمستقيم و دريافنت حق، راهى جز اتصال به نبّوت و وال

  :عطّار آن عارف وارسته گويد

  گريم آنچت آرزو آن است حاصل شد مهه
 

 حاصلى روزمشار چيست آن حاصل مهه ىب

  نيست ممكن در مهه دنيا كسى را دل خوشى
 

 گر هواى دل خوشى دارى زدنيا كن كنار

 برخيز و روديده را پر من كن و دل پر غم و 
 

 در نگر در روى گورستان به چشم اعتبار
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  تو خبواهى ُمرد و جز حق دستگريت نيست كس
 

 پاى در نه در ره حق دست از اين و آن بدار

 چون مباندى تو چنني و هيچ از عمرت مناند
 

 توبه كن امروز تا فردا مناىن شرمسار

  

   عقل و فكر در قرآن

قوه فهم و درك و نريوى رساننده به حقيقت آمده و از آن به عنوان وسيله شناخت حقايق ياد  عقل در قرآن به معناى
  :شده است

  .»1« ] ْعِد ما َعَقُلوُه َو ُهْم يـَْعَلُمونَ أَ فـََتْطَمُعوَن َأْن يـُْؤِمُنوا َلُكْم َو َقْد كاَن َفرِيٌق ِمنـُْهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اللَِّه ُمثَّ ُحيَرُِّفونَُه ِمْن بَـ [

______________________________  
  .75): 2(بقره  -)1(
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در حاىل كه گروهى از آنان كالم خدا ! مشا اميان بياورند؟]  دين[به ]  آن سخت دالن[اميد داريد كه ]  مشا مردم مؤمن[آيا 
به دخلواه ]  به سبب دنياطلىب و امور مادى[كردند،  درك مى] معنا و مفهومش را[شنيدند، سپس بعد از آن كه  را مهواره مى

  ].كنند به كالم خدا و به مردم جوياى حق خيانت مى[دانستند  دادند، در صورتى كه مى خود تغيريش مى

يُل ِإالَّ ِمنْ [ جنِْ   .»1« ] بـَْعِدِه أَ َفال تـَْعِقُلونَ  يا َأْهَل اْلِكتاِب ِملَ ُحتَاجُّوَن ِيف ِإْبراِهيَم َو ما أُْنزَِلِت التـَّْوراُة َو اْإلِ

دانيد و مشا گروه نصارى، او را  مشا قوم يهود، او را يهودى مى[كنيد  چرا درباره ابراهيم جمادله و ستيز مى! اى اهل كتاب
  !انديشيد؟ در حاىل كه تورات و اجنيل بعد از او نازل شد؛ آيا منى] مشاريد نصراىن مى

واِهِهْم َو ما ُختِْفي َمُنوا ال تـَتَِّخُذوا ِبطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم ال يَْألُوَنُكْم َخباًال َودُّوا ما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلبَـْغضاءُ ِمْن أَفْ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آ[
  .»2« ] ُصُدوُرُهْم َأْكبَـُر َقْد بـَيـَّنَّا َلُكُم اْآلياِت ِإْن ُكْنُتْم تـَْعِقُلونَ 
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كنند؛ شدت   دتان براى خود حمرم راز نگرييد؛ آنان از هيچ توطئه و فسادى درباره مشا كوتاهى منىاز غري خو ! اى اهل اميان
از ال به الى سخنانشان پديدار است و ]  با اسالم و مسلمانان[گرفتارى و رنج و زيان مشا را دوست دارند؛ حتقيقاً دمشىن 

انديشيد  را اگر مى]  ِى دمشىن و كينه آنان[ها  ما نشانه. ر استت دارد بزرگ پنهان مى]  از كينه و نفرت[هايشان  آنچه سينه
  .براى مشا روشن ساختيم

______________________________  
  .65): 3(آل عمران  -)1(

  .118): 3(آل عمران  -)2(
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اُر [ ْنيا ِإالَّ َلِعٌب َو َهلٌْو َو َللدَّ ٌر ِللَِّذيَن يـَتـَُّقوَن أَ َفال تـَْعِقُلونَ َو َما احلَْياُة الدُّ   .»1« ] اْآلِخَرُة َخيـْ

بازى و سرگرمى است و يقيناً سراى آخرت براى آنان كه مهواره پرهيزكارى ]  بدون اميان و عمل صاحل[و زندگى دنيا 
رت است مى   .انديشيد؟ آيا منى. كنند، 

  .»2« ] ُكْم تـَْعِقُلونَ ِإنَّا أَنـَْزْلناُه قـُْرآناً َعَرِبيا َلَعلَّ [

  .تعّقل كنيد]  درباره حقايق، مفاهيم، اشارات و لطايفش[ما آن را قرآىن به زبان عرىب نازل كردمي تا مشا 

  .»3« ] َلَقْد أَنـَْزْلنا ِإلَْيُكْم ِكتاباً ِفيِه ذِْكرُُكْم أَ َفال تـَْعِقُلونَ [

  .انديشيد مشا در آن است؛ آيا منى]  بزرگوارى، رشد و سعادت شرف،[ترديد كتاىب به سوى مشا نازل كردمي كه مايه  ىب

َفُعُكْم َشْيئاً َو ال َيُضرُُّكمْ [   .»4« ] ُأفٍّ َلُكْم َو ِلما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه أَ َفال تـَْعِقُلونَ * قاَل أَ فـَتَـْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ما ال يـَنـْ

اف بر !* رسانند؟ پرستيد كه هيچ سود و زياىن به مشا منى به جاى خدا چيزهاىي را مى آيا]  با توجه به اين حقيقت: [گفت
  .انديشيد؟ پرستيد؛ پس آيا منى مشا و بر آنچه به جاى خدا مى

  َقْد جاَءنا َنِذيرٌ   قاُلوا بَلى* ُكلَّما أُْلِقَي ِفيها فـَْوٌج َسَأَهلُْم َخَزنـَُتها أَ َملْ يَْأِتُكْم َنِذيرٌ [
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______________________________  
  .32): 6(انعام  -)1(

  .2): 12(يوسف  -)2(

  .10): 21(انبياء  -)3(

  .67 -66): 21(انبياء  -)4(
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ْبنا َو قـُْلنا ما نـَزََّل اللَُّه ِمْن َشيْ  * َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل ما ُكنَّا ِيف َأْصحاِب السَِّعريِ َو قاُلوا َلْو ُكنَّا * ٍء ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ ِيف َضالٍل َكِبريٍ  َفَكذَّ
  .»1« ]َفاْعتَـَرُفوا ِبَذْنِبِهْم َفُسْحقاً ِألَْصحاِب السَِّعريِ 

دهنده  چرا، بيم: گويند مى* اى نيامد؟ دهنده آيا مشا را بيم: پرسند هرگاه گروهى در آن افكنده شوند، نگهبانانش از آنان مى
و * دهندگان جز در گمراهى بزرگى نيستيد؛ خدا هيچ چيز نازل نكرده است؛ مشا بيم: كار كردمي و گفتيمآمد، وىل او را ان

تعّقل كرده بودمي، در ] در حقايقى كه براى ما آوردند[شنيده بودمي، يا ] خبش آنان را دعوت سعادت[اگر ما : گويند مى
كنند و مرگ و دورى از رمحت بر اهل آتش سوزان  اف مىپس به گناه خود اعرت .* اهل آتش سوزان نبودمي]  آتش[ميان 

  .باد

دهد كه انسان، اليق درك امور معنوى و مسائل انساىن است و به خصوص با نريوى با عظمت  آيات ياد شده نشان مى
ز اين طريق، ترين كتاب هدايت و علمى آفرينش يعىن قرآن جميد را درك كرده و ا تواند معاىن بلند و آمساىن مهم عقل خود مى

  .سعادت دنيا و آخرت خود را تأمني منايد؛ آرى، اين است ارزش عقل

در برخى از آيات به قدرت با عظمت عقل در جهت درك حقايق عامل خلقت اشاره شده كه عقل رابط بني انسان و 
اين راه، خدا را يافته به  تواند عامل و اجزاء و عناصرش را بشناسد و از هسىت است و آدمى به وسيله اين چراغ پرفروغ مى

  .ايت او نايل گردد ايت در ىب درك عظمت ىب

َفُع النَّاَس َو ما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن  ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َو اْلُفْلِك الَِّيت َجتِْري ِيف اْلَبْحِر ِمبا[ يـَنـْ
  ماٍء َفَأْحيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعدَ  السَّماِء ِمنْ 
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______________________________  
  .11 -8): 67(ملك  -)1(

  293: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ا َو َبثَّ ِفيها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َو َتْصرِيِف الرِّياِح َو السَّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السَّماِء َو اْألَْرِض َآل    .»1« ] يـَْعِقُلونَ  ياٍت ِلَقْومٍ َمْوِ

به ] با جاجبا كردن مسافر و كاال[هاىي كه در درياها  ها و زمني و رفت و آمد شب و روز و كشىت ترديد در آفرينش آمسان ىب
اش زنده ساخته و در آن از هر  سود مردم روانند و باراىن كه خدا از آمسان نازل كرده و به وسيله آن زمني را پس از مردگى

از توحيد، ربوبّيت و [هاىي است  اى پراكنده كرده و گرداندن بادها و ابِر مسّخر ميان آمسان و زمني، نشانه نوع جنبنده
  .انديشند براى گروهى كه مى] قدرت خدا

يٌل ِصْنواٌن َو َغيـُْر ِصْنواٍن ُيْسقى[ ِمباٍء واِحٍد َو نـَُفضُِّل بـَْعَضها   َو ِيف اْألَْرِض ِقَطٌع ُمَتجاِوراٌت َو َجنَّاٌت ِمْن َأْعناٍب َو َزرٌْع َو خنَِ
  .»2« ] بـَْعٍض ِيف اْألُُكِل ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ   َعلى

هاىي از انگور و كشتزار و درختان خرماىي است كه بر يك ريشه و غري يك  هاىي خمتلف و گوناگون و باغ در زمني قطعه
شوند بر برخى ديگر برترى  را در ميوه و حمصول با آن كه از يك آب سرياب مىما برخى از آنان ]. رويند مى[ريشه 

  .است] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي  كنند، نشانه ترديد در اين امور براى مردمى كه تعّقل مى ىب. دهيم مى

يـُْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّرَْع َو الزَّيـُْتوَن َو النَِّخيَل َو * ِفيِه ُتِسيُمونَ  ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماءً َلُكْم ِمْنُه َشراٌب َو ِمْنُه َشَجرٌ [
  َو َسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلَقَمرَ * اْألَْعناَب َو ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت ِإنَّ ِيف ذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 
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  .»1« ] َو النُُّجوُم ُمَسخَّراٌت بَِأْمرِِه ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 
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رويد كه  گياه مىاوست كه از آمسان، آىب براى مشا نازل كرد كه خبشى از آن نوشيدىن است و از خبشى از آن درخت و  
  .*چرانيد را در آن مى]  هايتان دام[

ها  واقعيت[روياند؛ يقيناً در اين  براى مشا به وسيله آن آب، زراعت و زيتون و خرما و انگور و از مهه حمصوالت مى
  .*انديشند براى گروهى كه مى] بر توحيد و ربوبّيت وقدرت خدا[اى است  نشانه]  انگيز طبيعى شگفت

اند؛ قطعاً در  وز و خورشيد و ماه را نيز رام و مسّخر مشا قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و مسّخر شدهو شب و ر 
  .كنند براى گروهى كه تعّقل مى] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي است  نشانه]  حقايق[اين 

ا ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلَيًة ِلَقْوٍم َيْسَمُعونَ َو اللَّهُ أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفَأْحيا ِبِه اْألَْرَض [ َرًة ُنْسِقيُكْم * بـَْعَد َمْوِ َو ِإنَّ َلُكْم ِيف اْألَْنعاِم َلِعبـْ
وَن ِمْنُه َسَكراً َو ِرْزقاً َو ِمْن َمثَراِت النَِّخيِل َو اْألَْعناِب تـَتَِّخذُ * ِممَّا ِيف ُبطُونِِه ِمْن بـَْنيِ فـَْرٍث َو َدٍم لََبناً خاِلصاً سائِغاً لِلشَّارِِبنيَ 

  .»2« ] َحَسناً ِإنَّ ِيف ذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

]  فعل و انفعاالت[اش زنده ساخت، يقيناً در اين  و خدا از آمسان آىب نازل كرد و زمني را به وسيله آن پس از مردگى
ها عربتى  ترديد براى مشا در دام و ىب.* اند]  حقايق[نواى ست براى قومى كه ش] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[اى  نشانه

هاى هضم شده وخون، شريى خالص و گوارا به مشا  از درون شكم آنان از ميان علف]  عربت در اين كه[است، 
   گاهى بر خالف خواسته[و از حمصوالت درختان خرما و انگور .* نوشانيم كه براى نوشندگان گواراست مى
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بر توحيد، [اى  نشانه]  حقيقت[گرييد؛ در اين  رزقى پاكيزه و نيكو مى] زماىن ديگر[اى مست كننده و  نوشابه] خدا
  .كنند ست براى گروهى كه تعّقل مى] ربوبّيت و قدرت خدا

ا ِإنَّ  َو ِمنْ [  ]  ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ آياتِِه يُرِيُكُم اْلبَـْرَق َخْوفاً َو َطَمعاً َو يـُنَـزُِّل ِمَن السَّماِء ماًء فـَُيْحِيي ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ
»1«.  
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مناياند و از  به مشا مى]  بارانبه [و اميد ]  از صاعقه[او است كه برق را مايه ترس ]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
]  هاى آفرينش شگفىت[كند؛ قطعاً در اين  اش به وسيله آن زنده مى كند كه زمني را پس از مردگى آمسان آىب نازل مى

  .كنند هاىي است براى مردمى كه تعّقل مى نشانه

كند كه زندگى را در  انسان دعوت مى داند و از قرآن جميد در بسيارى از آيات، عقل را مبدأ و منشأ تفّكر و انديشه مى
  .رسد متام جوانبش با تفّكر توأم كند؛ زيرا انسان از راه تفّكر در حقايق و عاقبت امور به سعادت دنيا و آخرت مى

ِمْن نـَْفِعِهما َو َيْسئَـُلوَنَك ما ذا يـُْنِفُقوَن ُقِل  َيْسئَـُلوَنَك َعِن اخلَْْمِر َو اْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهما ِإْمثٌ َكِبٌري َو َمناِفُع لِلنَّاِس َو ِإْمثُُهما َأْكبَـرُ [
ُ اللَُّه َلُكُم اْآلياِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ    .»2« ] اْلَعْفَو َكذِلَك يـُبَـنيِّ

در آن دو گناهى بزرگ و سودهاىي براى مردم است و گناه هر دو از سودشان : پرسند، بگو درباره شراب و قمار از تو مى
خدا اين گونه آياتش را براى مشا . از آنچه افزون بر نياز است: چه چيز انفاق كنند؟ بگو: پرسند ر است و از تو مىت بيش

  .كند تا بينديشيد بيان مى
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ِْم َو يـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطًال   ِقياماً َو قـُُعوداً َو َعلى الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللَّهَ [ ُجُنِو
  .»1« ]ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّارِ 

لو آرميده ياد مى و [انديشند،  ها و زمني مى مسانكنند و پيوسته در آفرينش آ آنان كه مهواره خدا را ايستاده و نشسته و به 
را بيهوده نيافريدى، تو از هر عيب و نقصى منزّه ]  جهان با عظمت[اين ! پروردگارا:] گويند از عمق قلب مهراه با زبان مى

  .و پاكى؛ پس ما را از عذاب آتش نگاهدار

ا َو لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل * َأتـْبَـَعُه الشَّْيطاُن َفكاَن ِمَن اْلغاِوينَ َو اْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ الَِّذي آتـَْيناُه آياتِنا َفاْنَسَلَخ ِمْنها فَ [ َو َلْو ِشْئنا َلَرفـَْعناُه ِ
بُوا ِبآياتِنا َفاْقُصِص ُل اْلَقْوِم الَِّذيَن  اْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث ذِلَك َمثَ  َكذَّ

  .»2« ] اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 
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و سرگذشت كسى كه آيات خود را به او عطا كردمي و او عمًال از آنان جدا شد، براى آنان خبوان؛ پس شيطان او را 
به وسيله آن ] درجات و مقاماتش را[خواستيم  و اگر مى.* و در نتيجه از گمراهان شد]  تا به دامش انداخت[دنبال كرد 

هاِى زودگذِر دنياىي متايل پيدا كرد واز هواى نفسش پريوى منود؛  بردمي، وىل او به امور ناچيز مادى و لذت آيات باال مى
آورد، واگر به حال خودش  اگر به او هجوم برى، زبان از كام بريون مى]  كه[پس داستانش چون داستان سگ است 

اين داستان گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند؛ پس اين داستان را . آورد زبان از كام بريون مى]  ز همبا[واگذارى 
  .بينديشند]  نسبت به امور خويش[حكايت كن، شايد ]  براى مردم[
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اراً َو ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت َجَعَل ِفيها َزْوَجْنيِ اثـْنَـ [ ْ ْنيِ يـُْغِشي اللَّْيَل النَّهاَر ِإنَّ ِيف َو ُهَو الَِّذي َمدَّ اْألَْرَض َو َجَعَل ِفيها َرواِسَي َو َأ
  .»1« ] ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

رهاىي پديد آورد و در آن از مهه حمصوالت و ميوه ن كوهو اوست كه زمني را گسرتانيد و در آ ها جفت  هاىي استوار و 
تا ادامه حيات براى مهه نباتات و موجودات زنده ممكن [پوشاند،  قرار داد، شب را به روز مى]  كه نر و ماده است[دوتاىي 

  .ست] يد، ربوبّيت و قدرت خدابر توح[هاىي  انديشند نشانه ؛ يقيناً در اين امور براى مردمى كه مى]باشد

  .»2« ] كَُّرونَ ِباْلبَـيِّناِت َو الزُّبُِر َو أَنـَْزْلنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُبَـنيَِّ لِلنَّاِس ما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َو َلَعلَُّهْم يـَتَـفَ [

تو نازل كردمي به خاطر اين كه به سوى ]  هم[و قرآن را ]  فرستادمي[هاى آمساىن  با داليل روشن و كتاب] مهه پيامربان را[
در پيامربى تو و آنچه را به حق [به سويشان نازل شده بيان كىن و براى اين كه ]  هدايتشان[براى مردم آنچه را كه براى 

  .بينديشند]  نازل شده

َنُكْم َمَودًَّة َو َرْمحًَة ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ  َو ِمْن آياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم َأْزواجاً لَِتْسُكُنوا ِإَلْيها َو َجَعلَ [  ] بـَيـْ
»3«.  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

او اين است كه براى مشا از جنس خودتان مهسراىن آفريد تا در كنارشان آرامش يابيد و ]  قدرت و ربوبيت[هاى  و از نشانه
  .انديشند هاىي است براى مردمى كه مى نشانه] انگيز شگفت كار[در ميان مشا دوسىت و مهرباىن قرار داد؛ يقيناً در اين 
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  :فرمايد درويش حمّمد طبسى در ترمجه تفّكر در قرآن مى

  .اند به مقاصد و نظر را مهني معنا گفته بدان كه تفّكر، سري انساىن است از مبادى

  .و هيچ كس از مرتبه نقصان به مرتبه كمال نتواند رسيد اّال به سريى و به اين سبب اّول واجبات تفّكر و نظر است

و بدان كه مبادى سري كه از آجنا حركت بايد كرد، آفاق و انفس است و سري استدالل از آيات هر دو يعىن از 
ر هر ذرّه از ذرّات هريكى از اين دو عامل يافته شود، بر عظمت و كمال مبدع هر دو تا، مشاهده نور هاىي كه د حكمت

  .ابداع او در هر ذرّه كرده شود

  .»1« ]ٍء َشِهيدٌ  ُكلِّ َشيْ    لىنَُّه عَ َسُنرِيِهْم آياتِنا ِيف اْآلفاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَ َو َملْ َيْكِف ِبَربَِّك أَ [

ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براى آنان روشن  هاى خود را در كرانه به زودى نشانه
كه [بر مهه چيز گواه است ]  با ظاهر كردن حقايق و داليل[آيا كاىف نيست كه پروردگارت . ترديد او حق است شود كه ىب

  ؟.]نياز است و غري او خملوق و از هر جهت نيازمند به اوست او آفريننده و ىبتنها 

ترين اعمال، فكرت است و ورع، بدان كه هركه را سخن نه از سر  تفّكر، اسباب را به حق قائم ديدن است و فاضل
هر نظر   حكمت است آن عني آفت است و هركه را خاموشى نه از سر فكرت است، آن مهه شهوت و غفلت است و

  .كه نه از سر عربت است آن مهه هلو و ذّلت است
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  تفّكر كن ببني تا از كجاىي
 

ر چراىي   درين زندان ببني 

  

   عقل و فكر در روايات

آَدَم   نـَْفَسُه َواَأليَّاُم ُدَوٌل َوالنّاُس ِإىلَأْصُل اِإلْنساِن لُبُُّه َوَعْقُلُه ديُنُه َوُمُروَّتُُه َحْيُث َجيَْعُل : كاَن أَمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم يـَُقولُ 
  .»1« َشرٌْع ِسواءٌ 

بنيان و ريشه انسان مغز اوست و دليل عاقل بودنش انتخاب دين حق و تكميل اميان به : فرمود امرياملؤمنني عليه السالم مى
ه عهد و خصوصّيات عاىل انساىن پوشى و وفا ب اش به طبع بلند و چشم اجنام دستورات اهلى است و مرّوت و مردانگى

تواند  است، دنيا و هرچه در آن است، قابل انتقال از اين انسان به آن انسان است و آنچه از دست رفتىن است منى
  .باعث عّزت و شرف باشد و مردم نسبت به حضرت آدم از نظر حسب و نسب مساويند

  .ها و حقايق باقيه است ار فقط به واقعيتتواند مايه فخر و مباهات گردد، افتخ هرگز حسب و نسب منى

َوما ُهنَّ يَاْبَن َرُسوِل : َمخٌْس َمْن َملْ َيُكْن فيِه َملْ َيُكْن فيِه َكثٌري ُمْسَتْمَتٌع قيلَ : َعِن الصَّاِدِق َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد عليهما السالم قالَ 
  الصِّحَُّة َواْألَْمُن َواْلِغىن: ْلِق َوُحْسُن اَألَدِب، َوَمخٌْس َمْن َملْ َيُكْن فيِه َملْ يـُتَـَهنَّأ اْلَعْيشُ الّديُن َواْلَعْقُل َواحلَْياءُ َوُحْسُن اخلُْ : الّلِه قالَ 

  .»2«  َواْلِقناَعُة َواألَنيُس اْلُمواِفقُ 

ره زيادى خنواهد: امام صادق جعفر بن حمّمد عليهما السالم فرمود گفته . برد پنج چيز است كه اگر در هركس نباشد، 
  :چيست اى پسر رسول خدا؟ فرمود: شد

______________________________  
  .2، حديث 1، باب 82/ 1: ؛ حبار األنوار9، حديث 42، جملس 240: األماىل، شيخ صدوق -)1(

  .3، حديث 1، باب 83/ 1: حبار األنوار -)2(

  300: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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شرع و عقل زيسنت و پنج چيز است كه اگر در هركس نباشد، زندگى گواراىي دين، عقل، حيا، خوش خلقى و موافق 
  .نيازى، قناعت و يار موافق سالمىت، امنّيت، ىب: ندارد

  .»1«  َصديُق ُكلِّ اْمِرٍئ َعْقُلُه َوَعُدوُُّه َجْهلُهُ : قاَل الرِّضا عليه السالم

  .او جهلشدوست هركسى عقل اوست و دمشن : حضرت رضا عليه السالم فرمود

فقرى شديدتر از جهل نيست و ! فرزندم: فرمود على عليه السالم به فرزندش حضرت جمتىب عليه السالم چنني وصّيت مى
باشد؛ حسب و افتخارى از حسن خلق  تر از خودبيىن منى ترين ندارى است؛ تنهاىي و وحشىت و حشتناك عقلى سخت ىب

باشد؛ عقل، دوست مرد  ندارد؛ عبادتى باالتر از انديشه در صنع خدا منىرت نيست، ورعى چون خوددارى از حمارم وجود 
رتين ياران و پشتيبانان انسان است؛ پسرم اى ندارد جز اين   عاقل چاره! و حلم، وزير انسان و نرمى، پدر آدمى و صرب از 

بالها ندارى است و بدتر از آن كه بيناى به شأنش باشد و بايد زبانش را حفظ كرده و اهل زمانش را بشناسد؛ از مجله 
رت سالمىت  مرض بدن است و از آن بدتر بيمارى قلب است؛ از مجله نعمت ها وسعت و گشايش ماىل است، از آن 

رت از آن تقواى قلب است    »2« ...بدن و 

  .»3«  َوُمُروَّتُُه ُخْلُقُه َوَأْصُلُه َعْقلُهُ  يا َمْعَشَر قـَُرْيَش ِإنَّ َحَسَب اْلَمْرِء ديُنهُ : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
: ؛ حبار األنوار2، حديث 88، باب 101/ 1: ؛ علل الشرايع4، كتاب العقل واجلهل، حديث 11/ 1: الكاىف -)1(
  .11، حديث 1، باب 87/ 1

  .13، حديث 1، باب 88/ 1: نوار، فصل ىف ذكر مناقب شّىت؛ حبار األ384/ 1: كشف الغمة  -)2(

  .14، حديث 1، باب 89/ 1: ؛ حبار األنوار203، خطبة ألمرياملؤمنني، حديث 181/ 8: الكاىف -)3(

  301: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

به حتقيق، افتخار مرد دين اوست و جوامنرديش اخالق پسنديده او و ! اى گروه قريش: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .اش عقل اوست هريش
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   َعْقُلهُ ما َخَلَق الّلُه َعزََّوَجلَّ َشْيئاً أَبـَْغُض ِإلَْيِه ِمَن اْألَْمحَِق ِألَنَُّه َسَلَبهُ َأَحبَّ اَألْشياِء ِإلَْيِه َوُهوَ : َعْن َأىب َعْبِد الّلِه عليه السالم قالَ 
»1«.  

ترين چيزها براى انسان كه عقل  امحق نيافريده؛ زيرا حمبوب تر از تر و پست خداوند، مبغوض: امام صادق عليه السالم فرمود
  .باشد، از او سلب كرده است مى

البته سلب عقل به معناى سوء اختيار عبد است، به اين معىن كه خداوند در ابتدا قدرت پر قيمت عقل را به او عنايت  
ره گرفنت از عقل برنيامده   .كرده، وىل او درصدد 

ْعُت أَبَا َعْبِد الّلِه عليه السالم يـَُقولُ  َعِن الَفْضِل ْبنِ    .»2«  َمْن كاَن عاِقًال ُخِتَم َلُه بِاْجلَنَِّة ِإْن شاَء الّلهُ : ُعْثماَن، قاَل مسَِ

شت برايش يك امر : فرمود از امام صادق عليه السالم شنيدم كه مى: گويد فضل بن عثمان مى كسى كه عاقل است 
  .حتمى است ان شاء الّله

َضُل ِمْن َسْهِر اْجلاِهِل َوِإْفطاُر قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ما َقسََّم الّلُه لِْلِعباِد َشْيئاً أَْفَضُل ِمَن اْلَعْقِل، فـَنَـْوُم اْلعاِقِل أَفْ 
َوال بـََعَث الّلُه َرُسوًال َوال نَِبّياً َحّىت َيْسَتْكِمَل اْلَعْقَل  اْلعاِقِل أَْفَضُل ِمْن َصْوِم اْجلاِهِل َوِإقاَمُة اْلعاِقِل أَْفَضَل ِمْن ُشُخوِص اْجلاِهلِ 

اْلعاِقُل فراِئَض الّلِه   َتِهديَن َوما أدَّىَوَيُكوُن َعْقُلُه أَْفَضَل ِمْن ُعُقوِل َمجيِع امَِّتِه َوما َيْضُمُر النَِّىبُّ ىف نـَْفِسِه أَْفَضُل ِمْن اْجِتهاِد اْلُمجْ 
ِِْم ما بـََلَغ اْلعاِقُل ِإنَّ اْلُعَقالَء ُهْم أُوُلوا اْألَْلباِب اَحّىت َعَقَل     لَّذيَن قالَ ِمْنُه َوال بـََلَغ َمجيُع اْلعاِبديَن ىف َفْضِل ِعباَد

______________________________  
  .16، حديث 1، باب 89/ 1: ؛ حبار األنوار16، حديث 88، باب 101/ 1: علل الشرايع -)1(

  .19، حديث 1، باب 91/ 1: ، ثواب العاقل؛ حبار األنوار14: واب األعمالث -)2(

  302: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  : [الّلُه َعزََّوَجلَّ 

ا يـََتذَكَُّر أُوُلوا اْألَْلبابِ    »1« ] ِإمنَّ

. »2«  
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نكرده، پس خواب عاقل خداوند چيزى در ميان بندگان باالتر از عقل قسمت : پبامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
رت از سفر ىب خرد است؛ نّىب  برتر از بيدارى جاهل است و افطار خردمند باالتر از روزه جاهل است و ماندن انديشمند 

و رسوىل مبعوث نشد مگر اين كه خداوند عقلش را كامل كرد و عقل هر پيغمربى از عقول متام اّمتش برتر بود، آنچه را 
كند، به خاطر برترى عقلش از كوشش كوشندگان باالتر است؛ خردمند، فرايض اهلى را جز از  مىپيامرب در درون نّيت 

ره به پاى عاقل منى طريق خط عقل و خرد جباى منى رسند، به حق، عقال  آورد، عابدان با مجيع عبادتشان از نظر ثواب و 
  .شوند مى]  حق[متدّكر ]  بينادل[ان فقط خردمند: مهان صاحب مغزاىن هستند كه خداوند درباره آنان فرمود

ا ُجيازى: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله   .»3«  ِبَعْقِلهِ   ِإذا بـََلَغُكْم َعْن َرُجٍل ُحْسُن حاِلِه فَاْنُظُروا ىف ُحْسِن َعْقِلِه فَِإمنَّ

حسن خردش بنگريد؛ زيرا جزاى فردا با  هرگاه خرب نيكى حال كسى به مشا رسيد، در: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .توّجه به عقل آدمى است

ِإلَْيِه  َأساُس الدِّيِن ُبِىنَ َعَلى اْلَعْقِل، َوُفرَِضِت اْلَفراِئُض َعَلى اْلَعْقِل، َوَربُّنا يـُْعَرُف بِاْلَعْقِل، َويـُتَـَوسَّلُ : ُرِوَى َعْن اْبِن عّباٍس أنَُّه قالَ 
  أَْلَف عامٍ  َربَِّه ِمْن َمجيِع اْلُمْجَتِهديَن ِبَغْريِ َعْقٍل، َوَلِمْثقاُل َذرٍَّة ِمْن بـَرِّ اْلعاِقِل أَْفَضُل ِمْن ِجهاِد اْجلاِهلِ   أَقْـَرُب ِإىل ِباْلَعْقِل، َواْلعاِقلُ 

»4«.  

______________________________  
  .19): 13(رعد  -)1(

  .22، حديث 1، باب 91/ 1: األنوار ؛ حبار11، باب العقل، حديث 193/ 1: احملاسن -)2(

  .24، حديث 1، باب 93/ 1: ؛ حبار األنوار9، كتاب العقل واجلهل، حديث 12/ 1: الكاىف -)3(

  .28، حديث 1، باب 94/ 1: ، جملس ىف ماهية العقول؛ حبار األنوار4/ 1: روضة الواعظني -)4(

  303: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

پايه دين بر عقل استوار شده و فرائض بر مبناى عقل واجب گشته و خداوند ما به : از ابن عباس روايت شده كه گفت
تر  شود، عاقل از متام كوشندگان بدون عقل به خداوند نزديك عقل شناخته شده و با كمك عقل به او توّسل جسته مى

  .است، هرآينه يك ذرّه از نيكى عاقل از هزار سال كوشش جاهل باالتر است
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  .»1«  َقواُم اْلَمْرِء َعْقُلُه َوال ديَن ِلَمْن ال َعْقَل لَهُ :  صلى اهللا عليه و آلهقاَل النَِّىبُّ 

  .اعتدال و درسىت مرد عقل اوست و كسى كه عقل ندارد دين ندارد: پبامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2«  ْعَمًة كاَن َأوَُّل ما يـَُغريَّ ِمْنُه َعْقَلهُ ِإَذا َأراَد الّلُه َأْن يُزيَل ِمْن َعْبٍد نِ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم

دهد،  اى زايل كند، اّول چيزى كه از او تغيري مى زماىن كه خدا خبواهد نعمىت را از بنده: حضرت صادق عليه السالم فرمود
  .عقل اوست

  .»3«  َوُحْسُن اْلَعْقِل َمجاُل باِطنٍ ُحْسُن الصُّوَرِة َمجاُل ظاِهٍر، : قاَل أَبُو ُحمَمٍَّد اْلَعْسَكرى عليه السالم

  .نيكى صورت، زيباىي ظاهر و نيكى عقل، زيباىي باطن است: امام عسكرى عليه السالم فرمود

ُتُه الَعْقُل، َوِلُكلِّ َشىْ  ِلُكلِّ َشىْ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله ٌة َوآَلُة اْلُمْؤِمِن َوُعدَّ   ةٌ ٍء َمِطيَّ  ٍء آَلٌة َوُعدَّ

______________________________  
، 1، باب 94/ 1: ؛ حبار األنوار12755، باب ىف وجوب طاعة العقل، حديث 208/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  .29حديث 

  .30، حديث 94/ 1: ؛ حبار األنوار12757، باب ىف وجود طاعة العقل، حديث 208/ 11: مستدرك الوسائل -)2(

  .313: ؛ أعالم الدين37، حديث 1، باب 95/ 1: حبار األنوار -)3(

  304: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ضاَعةُ ٍء غايٌَة َوغايَُة اْلِعباَدِة اْلَعْقُل، َوِلُكلِّ قـَْوٍم راٍع َوراِعى اْلعاِبديَن اْلَعْقُل، َوِلُكلِّ تاِجٍر َبضاَعٌة َوبَ  َوَمِطيَُّة اْلَمْرِء اْلَعْقُل، َوِلُكلِّ َشىْ 
  طاُط اْلُمْسِلمَني الَعْقلُ يَن الَعْقُل، َوِلُكلِّ َخراٍب ِعماَرٌة َوِعماَرُة اآلِخَرِة اْلَعْقُل، َوِلُكلِّ َسَفٍر ُفْسطاٌط يـَْلَجُئوَن ِإلَْيِه َوُفسْ اْلُمْجَتِهد

»1«.  

است و براى  براى هر چيزى ابزار و ساز و برگى است، ابزار و ساز و برگ مؤمن عقل: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
ايت عبادت عقل است و براى هر قومى  ايىت است و  هر چيزى مركىب است و مركب مرد عقل است و براى هر چيزى 

اى است و مال التجاره كوشش كنندگان عقل  التجاره چوپاىن است و چوپان عابدان عقل است و براى هر تاجرى مال
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اى است كه مسافران به آن پناه  قل است و براى هر سفرى خيمهاست و براى هر خراىب آبادى است و آبادى آخرت ع
  .برند و خيمه مسلمانان عقل است مى

اى است كه بزرگان دين، كتاب مستقّلى  در توضيح عظمت عقل و بلندى مرتبه فكر و انديشه، وسعت روايات به اندازه
» الكاىف«و » حبار األنوار«مسئله را در جلد اّول توانيد متام روايات اين  دارند، مشا مى» عقل و جهل«حتت عنوان كتاب 

  .مالحظه كنيد

اترين ميوه است و  در هر صورت عقل در عامل خلقت جاىي بس بلند دارد و مى توان گفت كه عقل بر درخت آفرينش پر 
ر موجودات گردد و هم اوست كه عّلت برترى انسان بر اكث حقيقىت است كه انسان بواسطه آن به درك حقايق موفق مى

است و هم اوست كه در مذهب شيعه در طول قرآن و سّنت است و هم اوست كه اگر با قرآن و روايات و علوم مفيده 
  رسد تغذيه شود، به مقام واالى كمال مى

______________________________  
 1، باب 95/ 1: ؛ حبار األنوار12750، باب ىف وجوب طاعة العقل، حديث 206/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  .44حديث 
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گردد و هم اوست كه مالك تكليف و مناط وظيفه و مسؤوليت است و  و صاحبش را به خري دنيا و آخرت رهنمون مى
تر، زدودن  خالصه رابط بني انسان و خدا، انسان و جهان، انسان و انسان است و بر هر انساىن از هر واجب واجب

جهل از چهره زيباى اوست، كه با عالج جهل به وسيله نوشيدن شربت علم چه علم دين چه علوم ماّدى كه الزمه غبار 
  :زندگى دنياست، انسان در زمره بيداران قرار خواهد گرفت و به فرموده امام صادق عليه السالم

  .َلُه َعِن اجلَْْهِل فـََقْد َدَخَل ىف ديواِن اْلُمْنَتِبِهنيَ قـَْلَبُه َعِن اْلَغْفَلِة َونـَْفَسُه َعِن الشَّْهَوِة َوَعقْ   َمْن َرعى

توان  توان آراسته به علوم شد، با به كارگريى عقل مى توان خدا را يافت، با به كارگريى عقل مى آرى، با به كارگريى عقل مى
  .ن كردك توان جهل را از سرزمني وجود ريشه عاقبت هر كارى را سنجيد و با به كارگريى عقل مى

رتين واسطه و پر نورترين چراغ براى رساندن انسان  مهان طور كه در آيات و روايات مالحظه كرديد، عقل برترين مركب و 
  .به كّل امساء و مجيع حقايق و به خصوص مسئله پرارزش توحيد است
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  :سعدى آن عارف پرمايه، براى حركت عقل به سوى حقايق چنني سروده است

اربامدادان كه تفا  وت نكند ليل و 
 

ار  خوش بود دامن صحرا و متاشاى 

 صوىف از صومعه گو خيمه بزن در گلزار
 

 وقت آن نيست كه در خانه نشيىن بيكار

  بلبالن وقت گل آمد كه بنالند از شوق
 

 نه كم از بلبل مسىت تو بنال اى هشيار
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  دل استآفرينش مهه تنبيه خداوند 
 

 دل ندارد كه ندارد به خداوند اقرار

 كوه و دريا و درختان مهه در تسبيحند
 

 نه مهه مستمعان فهم كنند اين اسرار

  حيف از اين عمر گرامنايه كه در هلو برفت
 

 يا رب از هرچه خطا رفت هزار استغفار

  درد پنهان به تو گومي كه خداوند مىن
 

 «1» از اسراريا نگومي كه تو خود مطّلعى 

  

______________________________  
  ، مواعظ719: كليات سعدى  -)1(
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  ] ِعْلَمُه َعِن اْهلَوى  ُمثَّ َمْن َرعى[

   جايگاه علم در زندگى انسان
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انسان و امتياز اوست، علم، نور است و روشناىي، چراغ راه است و مركب تندرو در راه رشد و كمال، علم، افتخار 
  .شرف و كرامت آدمى به علم است و دانش

  .توان آورد برد و بر سر كور هر بالىي مى سواد كور است و آدم كور راه به جاىي منى آدم ىب: گفتند هاى گذشته مى از زمان

ش وسيله بينش و بال و اند، دان عاملان، گل سرسبد جامعه هستند و دانشمندان، در جامعه انساىن به منزله روح در جسم
  .پرى قوى براى پرواز انسان در عرصه حيات است

  .حمروم ساخنت خويش از علم است -از ديدگاه عقل و شرع -ترين گناهان يكى از بزرگ

  .رتين روش زندگى صرف اكثر اوقات در فراگريى علم و به كار بسنت آن است

مريد، به مهني صورت اگر عقل  اگر بدن را از غذا منع كنند مىغذاى جسم، مواد ماّدى است و غذاى عقل، علم است؛ 
  !!شود را از علم حمروم كنند، به سقوط و نابودى كشيده مى

ها، معابد، مساجد،  ها، كتاخبانه بينيد، حمصول علم است، هنرها، كتاب انگيزى كه در متام جوانب زندگى مى آثار شگفت
  ها، تسخري هوا، خشكى، دريا راه

  308: ، ص2 سالمى، جعرفان ا

  .مهه و مهه حمصول دانش است

دانش، عامل رشد مغز، صفاى جان، بيدارى روح و حيات قلب است، هر دانشى در زندگى مفيد باشد، طبيعتاً فراگريى 
  .تر آن واجب است و به كار بستنش واجب

از مهه مكاتب براى علم و معّلم و علم و معّلم و متعّلم در هر مكتب و مذهىب احرتام دارند و در مكتب اسالم بيش 
  .بينيم دانش آموز احرتام و ارزش مى

  .تواند آن را صرف حتصيل علم كند، اگر نكند عني خيانت است هاىي كه براى انسان هست و مى فرصت

در  انگيز از وجود انسان است، جامعه آگاه معموًال از خطرات بسيارى علم، عّلت بروز استعدادها و ظهور آثار اعجاب
  .امان است و طبيعتاً راه مبارزه با بسيارى از عوامل ضرر به روى او باز است
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اى حيات است، علم شريين اى است كه انسان از خنستني روز  ترين ميوه علم، خورشيد زندگى است، دانش فروغ پر
  .خلقت تاكنون چشيده است

اگر زندگى را هم چون يك ساختمان فرض  . گردد ه مىشوند، وىل آدمى از راه گوش فرب گاو و خر از راه نوش فربه مى
  .كنيم، پايه اساسى و اصوىل آن علم است

   خطر عاملان ىب عمل

ها براى علم و براى عامل وقىت است كه در مسري صحيح قرار داشته باشد، عامل كه  ها و آثار و قدر و قيمت متام اين ارزش
د و كدورت قلب و ظلمت روان باشد، علمش در كجا مصرف خواهد ظرف علم است، اگر داراى باطن آلوده و روح پلي

  شد؟

   نور، به تربيت، يك موجود پست، يك بشر ىب يك انسان شرير، يك آدم ىب
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  !رود؟ كشى و ضربه زدن به حيات ديگران كار ديگرى از او توّقع مى كند؟ جز آدم هنگام بدست گرفنت اسلحه چه مى

مندان هم كه از هدايت و صالح و تربيت و آراستگى و صفاى باطن و روحانّيت جان و معنويت دل دور باشند، دانش
و بلكه !! كند كنند، كه آن قاتل مى به وسيله علمشان مهان كارى را با حيات فكرى و اجتماعى و خانوادگى جامعه مى

تر است، به مهني خاطر است كه از اولياى اسالم  ش بيشپرست از قاتل و ظامل بدتر و ضرر  عامل گمراه و دانشمند هوى
  :نقل شده

  .ِإَذا َفَسَد اْلعاِملُ َفَسَد العاملَُ 

  .هرگاه دانشمند فاسد شود، جهان فاسد خواهد شد

اند، هواى نفسى كه در متام زواياى زندگى  برمي، اكثر دانشمندان دچار هواى نفس متأّسفانه زماىن كه ما در آن به سر مى
رتين حمبوب آن ان ريشه دوانده و از اعمال و اخالق و كردارشان پيداست كه گوىي هواى نفس براى آنان واالترين معبود و 

  !!و عزيزترين معشوق است
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اكثر دولت مردان جهان از نظر علوم مادى دانشمندند، وكالى جمالس كشورهاى متمّدن و نيمه متمّدن باسوادند،  
اند، اكثر  هاى باال اهل دانش  و ساير مراكز سوسياليسىت دانشمندند، بسيارى از نظاميان ردهكارگردانان احزاب كمونيسىت

هاى مسيحى و يهودى اهل علمند، پاپ در واتيكان، مغز متفّكر روحانّيت مسيحى است،  ها وخاخام يا متام كشيش
ها در ممالك اسالمى هستند، داراى  حكومت گاه تداوم بدترين بعضى از روحانّيون اسالمى كه با دربارها مّتحدند و تكيه

اند، اينان مهه با  باشند، وىل از نظر اعمال و رفتار و اخالق و كردار گوىي بوىي از آدمّيت و انسانّيت نربده سواد اسالمى مى
   اى هستند كه جهان هم در شرق و غرب جمموعه
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اند و خيانىت نبوده كه  اند و جنايىت نبوده كه مرتكب نشده شيده و ظلمى نبوده كه نكردهرا در متام ابعاد حياتش به فساد ك
ها سر نزده، هواى نفس بر آنان به سخىت حاكم است، علم و عواطف و احساسات و مشاعر و اخالق و روان و  از آن

  :اند ر توصيفشان گفتههاىي هستند كه از قدمي د قلب آنان حمكوم هوى و ابزار و عمله اوست، اينان مهان

 چو دزدى با چراغ آيد
 

 «1» تر َبرد كاال گزيده

  

  :و سعدى درباره اينان گفته

  تيغ دادن در كف زنگى مست
 

  ِبْه كه افتد علم را ناكس به دست

  

ترين ارزشى براى  وىل كمپرستان را انكار ندارد، از آنان به عنوان عامل ياد كرده،  قرآن و روايات، عامل بودن اين گونه هوى
برده هوى، داراى هر مقامى كه باشد چه ارزشى دارد، ستمگر از چه ارزشى برخوردار است، ! آنان قائل نيست، راسىت

  !!بيدادگر و ظامل و استعمارگر و عمله استعمار و استبداد را چه قيمت و قدرى است؟

  توان مشرد؟ وعه را مىمگر آمار جنايت و خيانت و ظلم و ستم و بيدادگرى اين جمم

  !!پرست را خبواهند بنويسند از عهده برخنواهند آمد به خدا قسم اگر تا روز قيامت جن و انس آثار شوم اين عاملان هوى
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   دانشمندان اسري هواى نفس

خواهد به سود شكم و شهوت خود و اطرافيانش  عامل و دانشمند وقىت دچار هواى نفس شد، از علم و دانشش فقط مى
  !!كند كه اين علم از علوم دين باشد يا از علوم ماّدى ره بگريد و براى او فرقى منى

______________________________  
  .سناىي غزنوى -)1(
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ترين گناهان است، عامل گرفتار هوى، شهادت به ناحق  كند، در صورتى كه كتمان حق از بزرگ او حق را كتمان مى
كند و   گناهان را صادر مى گناه و ىب ترين معاصى است؛ او فتواى قتل ىب دهد، در حاىل كه شهادت ناحق از خطرناك مى

  !منايد خامنان مى گاهى با يك فتوا هزاران نفر را نابود و اسري و در به در و ىب

موانع را فراهم كند؛ دانشمند ها و  كند براى هاديان راه، انواع سخىت شود و سعى مى او مانع هدايت ديگران مى
  .دهد كند، باطل را حق و حق را باطل جلوه مى پرست، حق را حتريف مى هوى

خواه، پل پريوزى جنايتكاران، استعمارگران، مستبدان، زورگويان، قلدران، گردنكشان و ستمكاران است و براى  عامل هوى
  !!مضاء و به هر جنايىت دست بزنداين چند روزه ناقابل دنيا، حاضر است هر سند جنايىت را ا

  ديدگاه قرآن پريامون عاملان فاسد

ها با انديشه در  دارد، تا جامعه قرآن جميد در آيات فراواىن از چهره اين مفسدان و فتنه انگيزان و دستياران ستم پرده برمى
شد، نابودى اين گرگان در لباس آيات خدا دمشنان واقعى خود را در لباس علم و دانش بشناسند و درصدد هدايت و اگر ن

  .خربان پست برآيند ميش و از خدا ىب

پرسىت   ها كه كامًال از حق با خرب بودند، وىل به خاطر هوى قرآن درباره يهوديان و مسيحيان به خصوص دانشمندان آن
  :فرمايد كتمان حق كردند، مى

  .»1« ] وَن أَبْناَءُهْم َو ِإنَّ َفرِيقاً ِمنـُْهْم َلَيْكُتُموَن احلَْقَّ َو ُهْم يـَْعَلُمونَ الَِّذيَن آتـَْيناُهُم اْلِكتاَب يـَْعرِفُونَُه َكما يـَْعرِفُ [
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______________________________  
  .146): 2(بقره  -)1(
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اى كه پسران خود را  به گونهشناسند،  مى] اند بر اساس اوصافش كه در تورات و اجنيل خوانده[اهل كتاب، پيامرب اسالم را 
  .دارند دانند، پنهان مى شناسند و مسلماً گروهى از آنان حق را در حاىل كه مى مى

دانستند  دانستند كه پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله براى جنات انسان از خزى دنيا و عذاب آخرت آمده، مى مى
دانستند كه بايد به او اميان بياورند، اما چون اميان  خرب داده، مىاين شخص مهان كسى است كه تورات و اجنيل از او 

  !!دانستند، به او نگرويدند و از اميان آوردن ديگران هم مانع شدند خورى خود مى آوردن به او را، نابودى رياست و مفت

ند، در حاىل كه عامل به حكم ده اى از يهود و نصارى، كه اباحه جتاوز را به خدا نسبت مى قرآن درباره جتاوز ماىل عده
  :فرمايد گويند، مى دانند مسئله از جانب حق غري آن است كه مى حق هستند و مى

ُدْمَت َعَلْيِه قاِئماً ذِلَك دِِّه ِإلَْيَك ِإالَّ ما َو ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِقْنطاٍر يـَُؤدِِّه ِإلَْيَك َو ِمنـُْهْم َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِديناٍر ال يـُؤَ [
  .»1« ] ِبَأنـَُّهْم قاُلوا لَْيَس َعَلْينا ِيف اْألُمِّيَِّني َسِبيٌل َو يـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َو ُهْم يـَْعَلُمونَ 

ى است كه گرداند و از آنان كس و از اهل كتاب كسى است كه اگر او را بر مال فراواىن امني مشارى، آن را به تو بازمى
و مال خود را با [گرداند، مگر آن كه مهواره باالى سرش بايسىت  اگر او را به يك دينار امني مشارى، آن را به تو بازمنى

رعايت كردن حقوق غري اهل  ]  چون ما اهل كتابيم: [اين به خاطر آن است كه آنان گفتند].  سخت گريى از او بستاىن
   در حاىل كه باطل[و اينان ]  ع كردن حقوق ديگران گناه و عقوبىت ندارميو در ضاي[كتاب بر عهده ما نيست، 

______________________________  
  .75): 3(آل عمران  -)1(
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  .بندند دانند بر خدا دروغ مى مى] بودن گفتار خود را
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يلى كه به وسيله دزدان راه انسانّيت براى منع انسان از رشد قرآن، درباره حتريف كتاب آمساىن تورات و اجنيل و تغيري و تبد
هاست  دانند كه آنچه حتريف شده از خدا نيست، بلكه حمصول هواى نفس آن و كمال صورت گرفته و حمرّفني مى

  :فرمايد مى

اِب َو ما ُهَو ِمَن اْلِكتاِب َو يـَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َو ما ُهَو َو ِإنَّ ِمنـُْهْم َلَفرِيقاً يـَْلُووَن أَْلِسَنتَـُهْم بِاْلِكتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكت[
  .»1« ] ِمْن ِعْنِد اللَِّه َو يـَُقولُوَن َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب َو ُهْم يـَْعَلُمونَ 

را چنان ]  دايشانو ص[زبان ] هاى خود ى دروغ و بر بافته[ها  دست نوشته]  خواندن[و از يهود گروهى هستند كه هنگام 
نيست ]  آمساىن[از كتاب آمساىن است، در حاىل كه از كتاب ] خوانند آنچه مى[دهند تا مشا گمان كنيد كه  پيچ و خم مى

از [دانند  در حاىل كه از سوى خدا نيست و با آن كه مى. خوانيم از سوى خداست آنچه مى: گويند مى]  شرمى با ىب[و 
  .بندند غ مىبه خدا درو ]  سوى خدا نيست

قرآن، درباره سّد راه خدا و اجياد مانع در راه رشد و كمال بشر كه به دست گروهى از يهوديان و مسيحيان آگاه به حق 
  :فرمايد گرفت، مى اجنام مى

ا ِعَوجاً َو أَنـُْتْم ُشهَ [   .»2« ] داءُ َو َما اللَُّه ِبغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ ُقْل يا َأْهَل اْلِكتاِب ِملَ َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن تـَبـُْغوَ

   در حاىل كه -اند از راه خدا چرا كساىن را كه اميان آورده! اى اهل كتاب: بگو

______________________________  
  .78): 3(آل عمران  -)1(

  .99): 3(آل عمران  -)2(
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گواهيد و خدا از آنچه ]  به مستقيم بودن و حّقانيّتش[داريد؟ با اين كه مشا  بازمى -هستيدخواهان كج نشان دادن آن 
  .خرب نيست دهيد ىب اجنام مى
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هاى ظامل، درباره مهكاران زور و ستم، درباره آنان كه به فنون ماّدى و علوم دنياىي آگاهند،  قرآن، درباره سردمداران دولت
ره مىوىل به خاطر دورى از هدايت و ت گريند و به هر صورت كه بتوانند به  ربيت از علم و فهم خود بر عليه مظلومان 

  :فرمايد كنند، مى ها جتاوز مى حقوق انسان

  .»1« ] يـَْعَلُموَن ظاِهراً ِمَن اْحلَياِة الدُّنْيا َو ُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم غاِفُلونَ [

كه سراى ابدى و داراى نعمت هاى جاوداىن و [سند و آنان از آخرت شنا از زندگى دنيا را مى]  حمسوس[ظاهرى ] تنها[
  .خربند ىب]  حيات سرمدى است

  !اند ها جتاوز كرده خربى است كه آنان را به راه فساد و جنايت و ظلم و ستم كشانده و به حقوق متام انسان مهني ىب

ى مى جنايت بزرگى را مرتكب مىپوشانند و چنني  قرآن، با كمال شّدت عاملاىن كه حق را به باطل مى كند و  شوند، 
  :فرمايد مى

  .»2« ] َو ال تـَْلِبُسوا احلَْقَّ بِاْلباِطِل َو َتْكُتُموا احلَْقَّ َو أَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ [

]  كه قرآن وپيامرب است[، وحق را ]تا تشخيص دادنشان بر مردِم جوياى حق دشوار نشود[و حق را با باطل خملوط نكنيد 
  .پنهان نكنيد]  شناسيد، از مردم و مى[دانيد  حاىل كه مى در

   يا َأْهَل اْلِكتاِب ِملَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ بِاْلباِطِل َو َتْكُتُموَن احلَْقَّ َو أَنـُْتمْ [

______________________________  
  .7): 30(روم  -)1(

  .42): 2(بقره  -)2(
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  .»1« ] تـَْعَلُمونَ 

داريد  كنيد و حق را پنهان مى آگاهيد، حق را به باطل ُمشتبه مى] ها به حقايق و واقعيت[چرا در حاىل كه ! اى اهل كتاب
  ].تا مردم گمراه به مانند؟[
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  :فرمايد كنند، مى قرآن، درباره آنان كه به حسنات و سيّئات اخالقى عاملند، وىل عمل به علم خود منى

  .»2« ] الَِّذيَن آَمُنوا ال َختُونُوا اللََّه َو الرَُّسوَل َو َختُونُوا أَماناِتُكْم َو أَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ يا أَيـَُّها [

هاى ميان خود هم  به خدا و پيامرب خيانت نكنيد و به امانت]  با فاش كردِن اسرار و جاسوسى براى دمشن! [اى اهل اميان
  .].يانت، عملى بسيار زشت استخ[دانيد  خيانت نورزيد، در حاىل كه مى

دارد و آنان را در متام جوانب حيات منشأ  پرست برمى اين بود قسمىت از آيات قرآن كه پرده از چهره زشت عاملان هوى
  .داند فساد مى

بيند كه به خاطر بندگان  كند، خود را ملزم مى وقىت انسان به خصوص كسى كه اهل علم است، در اين آيات دّقت مى
اى ساخته  لم و دانش خود را از آلوده شدن به هواى نفس حفظ كند كه وقىت علم حمكوم هوا گردد، از انسان درندهخدا ع

توان يافت، در اين زمينه روايات بسيار مهّم و مفّصلى رسيده كه به آن  تر مى شود كه نظريش را در حيوانات نيز كم مى
  .اشاره خواهد شد» مصباح الشريعة«و دّوم كتاب  تر در شرح باب شصت روايات با توضيح و تفسري بيش

   عارف وارسته، صفاى اصفهاىن درباره آنان كه از هوا و هوس گذشته و جز به

______________________________  
  .71): 3(آل عمران  -)1(

  .27): 8(انفال  -)2(
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  :گويد خدا دل نبستند، مى

 كند ت جاه را چهكسى كه بنده عشق اس
 

 مقيم خلوت خورشيد ماه را چه كند

  نشسته بر سر خاك است و چرخ زير قدم
 

 گداى ميكده اورنگ شاه را چه كند

 كشد سر ار فكند عرش سايه بر سر او
 

 سر برهنه زهسىت كاله را چه كند
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  :و در غزل پرمايه ديگرى چنني سروده

 آنان كه دم ز دولت فقر و فنا زنند
 

 بر پادشاهى دو جهان پشت و پا زنند

 مستان يار كوس انا الباقى آشكار
 

 منصوروار بر سر دار فنا زنند

  با پاى سري وادى هسىت كنند طى
 

 با دست دل َدِر حرم كربيا زنند

 با برق عشق خرمن تن را كنند خوار
 

 با تيغ كار گردن كرب و ريا زنند

  قومى كه دم زنند ز توحيد ذات عشق
 

 قول الست را به حقيقت بال زنند

  

 گر بگذرند اهل طريقت به كوى فقر
 

 «1» سرا زنند ما را به دست دل در دولت

  

  عاملان اسري هوى و جهان رو به فساد

قرن هيجدهم تا امروز را كه در قرن بيست و يكم ميالدى هستيم بايد به جاى اين كه قرن علم و متّدن و تكنيك و 
  .قرن امت و فضا بناميم، قرن فساد و احنطاط و قرن سقوط و شقاوت بدانيمصنعت و 

سابقه  اند، در تاريخ حيات بشر ىب بالىي كه عاملان علوم ظاهر و انديشمندان ماّدى به سر انسان در اين دو قرن آورده
به عامل معىن درست كنند و با پى توانستند با اين مهه اكتشاف و اخرتاع نردباىن براى رسيدن  است؛ در حاىل كه اينان مى

  بردن به اين مهه اسرار حمّري العقول در عامل طبيعت، بشرّيت را آن چنان با خدا و راه او

______________________________  
  .219: صفاى اصفهاىن -)1(
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ن شود، در صورت ى كه از اين مهه علم و دانش نتيجه عكس  آشنا سازند كه سفره عدل و حكمت در سراسر زمني 
  !!گرفتند و با غرور تكّربى كه پيدا كردند، جهان و انسان را غرق در فساد منودند

كه خود مّدت زيادى در غرب زندگى كرده، در اين موضوع با كمال حرّيت » اصول اساسى فن تربيت«صاحب كتاب 
روپا و آمريكا دچار هواى نفس و رذايل اخالقى معّرىف منوده و از آنان اظهارنظر كرده و عاملان علوم ماّدى را در سراسر ا

  :گويد به عنوان منشأ بسيارى از مفاسد ياد كرده است؛ او در اين زمينه مى

  .باشد وظيفه اساسى فنون و علوم طبيعى مادى و مثبت، عبارت از پريوى دو مقصد بزرگ بوده و مى

هاى ماّدى  ها را در را رفع احتياج هاى طبيعت، آن ها و قانون شف كردن قّوهاين است كه به وسيله ك :مقصد خنستني
هاى ابتداىي وحشى براى  تر اوقات و عمر خود را مانند انسان زندگى بشر به طورى كارآمد سازد كه مردم جمبور نشوند بيش

كار كاىف بيايد و بقّيه اوقات خود ترين قسمت وقت ايشان براى اين   ّيه خوراك و پوشاك و نشيمن صرف كنند، بلكه كم
ره يافنت از آثار و صنايع ظريفه و تغذيه روح با حقايق بزرگ علمى  را براى كسب معلومات و پروردن احساسات لطيفه و 

  .مشار ترّقى و تكامل را بپيمايند و عقلى بسر برند تا هرچه زودتر بتوانند در آغوش آسايش و رفاه و امن و امان، مراحل ىب

باشد كه به وسيله كشف كردن حقايق و  ها اين بوده و مى اين علوم و فنون و هم چنني وظيفه اساسى آن :مقصد دّوم
چون و به فهم  قوانني و احكام نسىب كه در عامل طبيعت و انسان حكمرانند، روح انساىن را به درك حقيقت مطلق ىب

آشناتر سازند و به عبارت ديگر به وسيله نشان دادن عظمت و تر و  احكام و قوانني باطىن و معنوى عامل خلقت نزديك
  هاى ماّدى طبيعى كه مهه فاىن و تغيري قدرت

  318: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

هاى مردم حّس ستايش و  پذيرند، راهى به قدرت و عظمت فناناپذير عوامل علوم معنوى و روحى پيدا كنند و در دل
يدار سازند و شهدى از حظوظ آن حقايق عاليه به كام ارواح و نفوس افراد بشر تعظيمى نسبت به آن عوامل و حقايق ب

  .بچشانند

توان دريافت كه چگونه اين فنون از ايفاى اين دو وظيفه و مقصود اساسى خود عاجز مانده  حاال به اندك تعميق نظر مى
  .پردازمي اىل آن مىاند، به طورى كه در زير به شرح امج و اسباب ورشكستگى خود را فراهم آورده
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اند كه  اى افزوده هاى ماّدى زندگى مردم را به اندازه فنون طبيعى ماّدى به وسيله اخرتاعات و ترقّيات تكنيكى، احتياج :اّول
برد و با يك   ها به كار مى امروز مرد متوّسط و كاسب در ممالك متمّدن اروپا مهه اوقات روزانه خود را براى رفع اين احتياج

  .رنج و درد فراهم سازد تواند يك زندگى متوّسط را ىب كند، وىل با وجود اين منى ناپذير كار مى خستگىكوشش 

هاى متمّدن اروپا و آمريكا منونه خوىب است براى نشان دادن اين حال؛ زيرا در آجنا  وضع زندگى طبقه كارگران ملت
ترين   ترين و خوفناك ترين و مهلك قرون گذشته، سخت بينيم كه چگونه اين مردم شب و روز مانند اسراى بدخبت در مى

رتين ايام و ساعات جواىن و زندگى،  گريند و جبا مى كارها را به عهده مى آورند و با وجود اين فداكارى و قرباىن ساخنت 
كه دارند براى فردا   نه يك آسايش و زندگى مرّفهى دارند و نه اطمينان به فرداى خود، يعىن به اين كه آيا اين زندگى حيواىن

  !!تأمني شده است يا نه

يه آسايش كارگران  ها و اّحتاديّه ها و وسايل تأمني معيشت و حفظ حقوق، مانند بيمه ها و نظام اين مهه قانون ها كه براى 
وضع شده، چون مهه از روى ضرورت و بدون فيض و بركت يك حمّبت قلىب و يك حّس بشر دوسىت به وجود آمده از 

  .آيد رو هرگز به تسكني آالم و مصائب ماّدى و روحى اين طبقه از مردم كاىف منى ناي
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علماى فنون طبيعى و علوم ماّدى به جاى اين كه به وسيله كشف كردن حقايق و قوانني علمى در طبيعت، نوع  :دّوم
كشفيّات و اخرتاعات فّىن خود را مدار   :اّوًال  اىي و داللت كنند،انسان را به حقايق و فضيلت و به عوامل مافوق بشر راهنم

تر و علوم معنوى گشته، تصّور منودند كه علم، فقط مهان  افتخار و مايه غرور و تكّرب خود قرار داده، منكر حقايق عاىل
  .است كه ايشان دارند و حقيقت تنها در نزد ايشان و در معلومات ايشان موجود است

ه حمض كشف منودن قانون طبيعى نشو و ارتقاء و تكامل، چنان كه داروين نشان داده است، تصّور كردند كه هرچه ب :ثانياً 
هست مهه ماّده است، جز ماّده چيزى و عنصرى و جوهرى و روحى موجود نيست و مهني ماده است كه خود به خود 

ه حركت ذاتى كه در طبيعت است اين مهه عوامل و گريد و به وسيل هاى خمتلف به خود مى تركيب و تشّكل يافته صورت
تواند داشته باشد؛ زيرا كه  آورد، بنابراين نه خداىي و نه روحى و نه عوامل ديگرى وجود مى حاالت متنوّع را به وجود مى

  !!ها نيست احتياج به آن

و وجود روح انساىن و ابدّيت و بدين قرار احساسات مذهىب و اخالقى و اعتقاد و اميان به آفريدگار و حيات جاوداىن 
  .بريون كردند] تر مردم دنيا و بيش[بقاى او را از دل مردم عوام و توده كارگران 
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ها و  ها و گرسنگى ها و دردها و ناخوشى هاى تلخ زندگى و در هنگام مصيبت اين گروه بدخبت نيز از آن روز در ساعت
منايند،  اجتماعى كه خود آن پيشوايان علمى و فىن توليد منوده و مى هاى ماّدى و ها و هزاران رنج ها و انقالب بيكارى

چشند و در دل  حمروم از هرگونه تسّلى و اميد و توّكل و اميان و قّوت دل مانده، عذاب دوزخ را در مهني جهان هم مى
ت و پول و سرمايه خود حّس زهرناك بغض و عداوت و حسد و كينه نسبت به طبقه ممتاز و مرّفه احلال و صاحبان ثرو 

  .پرورند مى
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خبش و  هاى روح بدين ترتيب اين علماى فنون طبيعى و اين مرّوجان ترقّيات فّىن و تكنيكى دانسته و يا ندانسته قّوه
حّس شهوت هاى فراوان روحى را از دست مردم بيچاره گرفته و به جاى آن، احساسات حيواىن و نفساىن را مانند  قدرت

هاى ايشان تيزتر و  پرسىت را در دل ديىن و خداشناسى و ماّده جلامى و ىب و كني و خودخواهى و غارت و بدكارى و ىب
  .ورتر ساختند شعله

گانه و در زندگى انسان و در نتيجه موفق شدن  اى قوانني طبيعت و رموز حيات در مواليد سه از روى اكتشاف پاره :سّوم
ها و عمليات ماّدى به اخرتاع بعضى اسباب و آالت تكنيكى و مكانيكى، ارباب علوم و فنون مادى  به وسيله آزمايش

  !!باشد بدين خطا افتادند كه تصّور منودند، هوش و ذكاوت و عقل ناقص، يگانه ميزان حقيقت و يگانه منبع معرفت مى

پنداشتند و مدركات و اكتشافات او را حقايق مطلقه گونه قوت و قدرت خالقه  آنان اين عقل ناقص بشر را مظهر مهه
بني دانسته و خود را پيشوايان  ها و نوع بشر را در پريوى از احكام و اوامر اين عقل ناقص كوتاه انگاشتند، جنات مّلت

  .حقيقى و جنات دهنده بشر قلمداد كردند

ق فاضله گشته، دين را ترياك عوام و اخالق را دام در نتيجه، اين كرب و غرور نفساىن، منكر لزوم و ارزش اديان و اخال
  .فريب و اميان و وجدان را افسانه و رّمان مشردند

جتربه و خام را فريفته خود ساخت، طورى در  اين تعليمات و عقايد خانه برانداز كه مردم عوام و به خصوص جوانان ىب
جا با   كه امروز نتيجه خمّرب و وحشتناك آن را در مهه  هاى فرزندان قرن نوزدهم و بيستم ريشه دوانيد و جاى گرفت دل

  .كمال حريت و تأسف بايد متاشا كرد

   پرستانه سه مذهب علمى و فلسفى كه عبارت از دارونيسم عقايد و تعاليم ماده
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زمينه اوضاع امروزى در قرن نوزدهم  در انگلستان و پوزيتيويسم در فرانسه و ماركسيسم در آملان باشد، دست به هم داده
ّيه منودند   .و بيستم فراهم آوردند و اسباب احتضار متّدن غرب را 

علمى و فلسفى، عقل ناقص بشر را به جاى قّوه اميان و حمّبت به ختت سلطنت ]  به اصطالح[آنان با بيان اين مذاهِب 
  .د و گوساله سامرى يعىن زر را مقصود و معبود خود قرار دادندنشانده و مانند عبده اصنام مردم را به پرستش آن واداشتن

اين است كه امروز متّدن غرب، يك معبد پرستش طال و ماّده گشته است و هر فردى مجع كردن سيم و زر را تكليف و 
و فدا كردن داند  مشارد و حيات خود را عبارت از كسب سيم و زر به هر وسيله نامشروعى باشد مى يگانه وسيله جنات مى

عّفت و شرافت و محّيت و ناموس را در اين راه نه تنها نشانه هوش و ذكاوت و عقل، بلكه عني شهامت و شجاعت و 
  .»1« پندارد عبادت مى

   هاى صليىب بانياِن جنگ

حمصوىل هاى صليىب كه  بينيم جنگ پردازمي، مى طرىف، به بررسى مى هاى صليىب، با كمال دّقت و ىب وقىت در موضوع جنگ
ها مظلوم و سوخنت و  گناه و خراىب هزاران مسكن و مأوا و به غارت رفنت اموال ميليون ها ىب جز رخيته شدن خون ميليون

خاكسرت شدن كاشانه و اثاث مردم نداشت، بر هيچ منطق و فلسفه اهلى و اجتماعى استوار نبود، بلكه ريشه و عّلت آن 
  !!بود پرسىت يك عامل مسيحى و پاپى خائن هوى

   او اّدعا داشت كه تربت عيسى در دست مسلمانان است و از مسلمانان تعبري به

______________________________  
  .207: اصول اساسى فن تربيت -)1(
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تربت عيسى واجب كّفار كرد و قيام مسيحّيت را كه به اصطالح او مؤمن بودند عليه كّفار يعىن مسلمانان براى جنات 
  .و مسيحيان هم به فتواى او و اربابان بعدى نسبت به مسلمانان از هيچ جنايىت فروگذار نكردند!! دانست
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دانست قرآن جميد، كتاب آمساىن مسلمانان، از مرمي به عنوان دارنده مقام عصمت و از عيسى مسيح به  در حاىل كه مى
را با كمال صراحت نفى منوده و هيچ دليلى براى كشته شدن عيسى در  رتين صورت ياد كرده و حّىت كشته شدن عيسى

كنند ريشه و اصل ندارد، وىل از باب هوس و  اختيار مسيحيان نيست و قربى كه براى عيسى در بيت املقدس اّدعا مى
رخيته شدن پرسىت و به خاطر حفظ رياست پوشاىل و بدست آوردن مال و منال، حتت پوشش جنات قرب عيسى فتواى  هوى

هاى صليىب كتاىب  بدون شك بازگو كردن متام جوانب جنگ!! كند خون مسلمانان و به غارت رفنت اموالشان را صادر مى
خواهد، در اين قسمت كه ضرر علم آلوده به هوى مورد حبث است، فقط به اقرار جنگجويان وحشى  جداگانه مى

  .شود فرد مسيحى است اكتفا مى هاى آلربماله كه خود يك مسيحى با استناد به نوشته

پاپ اوربن دّوم كه فرانسوى بود، جممعى در كلرمون منعقد منوده مشغول اصالح امور اهل علم فرانسه بود، : نويسد او مى
كه بايد جممع ختم شود، با حضور مجع كثريى از روحانيون و امناى دين و سركردگان مركز و   1095نوامرب  28روز 

از صدمات زّوار ارض اقدس بيان كرده امت نصارى را دعوت منود كه اسلحه بردارند و تربت عيسى جنوب فرانسه شرحى 
  ...را جنات دهند 

كرد و ضمناً به  بعد از خامته جممع كلرمون، پاپ در مركز و جنوب فرانسه به گردش پرداخت، مردم را به جنگ ترغيب مى
راى جنگ صليب به وعظ بپردازند و ديگران را نيز به وعظ وادارند، ها را دعوت منود كه ب ها نامه كرده آن عموم اسقف

   ضمناً وعده داد كه هركس در اردوكشى شركت كند متام معاصى و گناهانش خبشيده
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ن ديانت خواهد اش از تعّرض مصون و در اما و آمرزيده خواهد شد و مادامى كه اردوكشى خامته نيافته زن و فرزند و داراىي
  .بود

يكى از ياران پرشور پاپ در مشال فرانسه راهىب بود اصًال از حواىل آمني موسوم به پطروس و ملّقب به ناسك؛ راهب مزبور 
  .از هرجا گذر كرد شور بزرگى براى جنگ صليىب درانداخت

يه  بنابه روايت گيرب دونوژان، حّكام و سواران جنگى هنوز در باب تدارك سفر رأى مى زدند كه فقرا به شوق و شعف به 
فروخت و به وجد و سرور  ها را به مثن خبس مى كس خانه و ُمِوستان و ماميلك خود را انداخته يا آن و تدارك پرداختند، مهه

  .شد عازم مى
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رده به ارّابه كردند، فقرا گاو خود را مانند اسب نعل ك رود به عجله متام پول مى ديدند به كار سفر منى آنچه را كه مى
اده از دنبال خود مى مى كشيدند، اطفال خردسال به هر حمكمه يا  بستند و آذوقه و فرزندان خردسال خود را بر ارابه 

  !!بيت املقدس اينجاست؟: پرسيدند رسيدند، مى اى كه مى خانه

نفرى از زن و مرد از جا كنده  هنوز از دعوت اوربن دّوم در كلرمون سه ماه نگذشته بود، كه يك دسته چهل پنجاه هزار
شده به هدايت پطرس ناسك و سوارى جنگى موسوم به گوتيه بينوا به راه افتاد و چون از رود رن گذشت، دسته ديگرى 

ها را  كرد و انواع ظلم رسيد غارت مى شبيه به آن از زوار آملان به وى ملحق شدند، اين عّده براى گذران خود هرجا مى
  .شد مرتكب مى

مشار به بيت املقدس رسيد و پس از مّدتى وارد  هاى طوالىن و جنايات ىب هر صورت قشون صليىب پس از طى جاده در
  !!ريزى سخىت به پا كرد شهر شده خون

خواهيد بدانيد با دمشناىن كه در بيت املقدس به دست ما افتادند چه معامله شد،  اگر مى: گود فروآدوبويون به پاپ نوشت
   نيد كه كسان ما در رواقمهني قدر بدا
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  !!رسيد تاختند و خون تا زانوى مركب مى اى از خون مسلمانان مى سليمان و در معبد در جلّه

هزار مسلمان در معبد قتل عام شد و هركس در آجنا راه  دهد، تقريباً در آن ناحيه ده عموم روايات بر قتل عام شهادت مى
  !گرفت بند پايش را خون مىرفت تا  مى

كس جان نربد و حّىت زن و اطفال خردسال را هم معاف ننمودند، پس از كشتار نوبت به غارت رسيد،   از كّفار هيچ
ها رخيتند و هرچه به دستشان افتاد ضبط كردند، هركس چه فقري چه غىن به  ريزى سري شدند به خانه كسان چون از خون

دانست و اين رسم چنان سارى بود كه گوىي قانوىن است كه بايد مو به مو  ك طلق خود مىشد، آن را مل هرجا وارد مى
  »1« !!رعايت شود

  حماكم تفتيش عقايد

به موازات رشد عقلى انسان، علم در مهه جوانبش در حال پيشرفت بود، عقال و دانشمندان، براى كشف حقايق به تكاپو 
ها با اثرگريى از علوم اسالمى، در راه حتقيق مسائل علمى افتاده بود، وىل  خود آنافتاده بودند؛ اروپا طبق نظريه حمّققني 
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كه زير پرده دين پنهان   - شان ها، به حكومت شيطاىن پيشرفت دانش به صالح كليسا و اربابانش نبود؛ زيرا بيدارى مّلت
كرده بودند و حتريف حقايق ها و كشيشان چندى پس از عيسى به كتمان حق عادت   پاپ. داد خامته مى -شده بود

طبيعت دّوم آنان شده بود، اينان به هنگام ظهور اسالم هم، از اين دو جنايت فروگذار نبودند، به وقت حركت علمى 
اروپا، بنا گذاشتند با علم و عامل به خمالفت برخيزند و هرچه را مطابق كتب ديىن حتريف شده خود نديدند نابود كنند؛ اگر  

   يفكتمان حق و حتر 

______________________________  
  .250/ 2: تاريخ قرون وسطى -)1(
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ها باعث شدند كه چهره دين به  آمد و وضع تاريخ غري از اين بود، آن حقايق در كار نبود، خمالفت با علم هم پيش منى
را به مسئله خدا و قيامت و اخالق بدبني كردند و اسالم  ها اكثرّيت مردم روى زمني طور مطلق مورد نفرت قرار بگريد، آن

ها كارى كردند كه در دنيا وامنود شد دين با علم و پيشرفت  هم در بني مسلمانان از خطر و جنايت آنان درامان مناند؛ آن
سالمى را از و متّدن خمالف است؛ اين عقيده كه حمصول مظامل كليسا بود به ممالك اسالمى هم سرايت كرد و جامعه ا

اسالم دور كرد، مسلمانان هم تصّور كردند راه رسيدن به متّدن جداىي از دين است؛ گرمى و حرارت اين عقيده به آنان 
  .اجازه نداد كه فكر كنند، كدام دين مانع علم و پيشرفت است، دين خالص يا دين حتريف شده

عّلت بيدارى، علم، استقالل، آزادى، شرف، / -استكه به طور خالص در قرآن و روايات صحيح منعكس / -اسالم
  !!آبرو، خري دنيا و آخرت است، وىل دين حتريف شده به طور صددرصد مانع ترّقى و پيشرفت و بلكه عّلت بدخبىت است

ها به غارت، شهوت، حكومت، خيانت و پليدى خو كرده بودند، هوى بر آنان حاكم بود،  ها و كشيش وىل پاپ
آنان بود و به فرموده قرآن معبود، معشوقى جز هوى نداشتند، با اين كه عامل به بعضى از حقايق بودند،  پرسىت دين هوس

  !!وىل هوى مانع از اين بود كه بتوانند به علم خود عمل كنند

ى، به خاطر هوى و هوس به برپا شدن حماكم تفتيش عقايد دستور دادند و به عنوان مناينده خدا و مالك رقاب عباد اهل
بيداران و صاحبان علم را به حماكمه كشيده و به خاطر اين كه علومشان با كتب مذهىب حتريفى و عقايد كليسا موافق نبود 

  .حماكمه و حمكوم كردند
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  :جهان آمده است» رويدادهاى مهّم تاريخ«در كتاب 

   آلود و ترسناك اين بود كه انسان از شكنجه ترين بدخبىت در آن روزگار غم بزرگ
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  .كرد العاده براى كشنت انسان در وجود خود احساس مى شد، انسان عطشى فوق انسان غرق شور و شعف و نشاط مى

ها را با ديدن انسان ديگرى در غل و  ها باشد و آيا ممكن است اين شادى آيا انسان ممكن است اسري و گرفتار شادى
  زجنري دو چندان كند؟

مذهىب طريق كشتار و خونريزى را به بشرّيت بياموزد و دانشمندان و متفّكران را در ) به اصطالح(است آيني آيا ممكن 
  هاى سوزان آتش با تشريفات خاّصى بسوزاند؟ ميان شعله

ت  ها مانند موم بايد در دس مخريمايه ناىن كه پاپ در دوره انگيزيسيون به مردم پيشنهاد كرده بود اين بود كه افكار آن
  .كشيشان كليسا باشد

  :نويسد مارسل كاشن مى

ام فكر كردن و نپذيرفنت فرمان پاپ به صليب كشيدند، تنها سال ّ هاى  در دوره انگيزيسيون پنج ميليون تن انسان را به ا
تن را شّقه كردند و  6860نفر را زنده در آتش افكندند و  1020هاى تفتيش عقايد  به دستور دادگاه 1499 - 1481

امات  97023 ّ نفر را آن قدر زجر دادند تا زير ضربات شكنجه شّالق، دنيا را وداع گفتند؛ مردم را دسته دسته به ا
  .كردند واهى دستگري و سنگسار مى

  :ولرت نويسنده فرانسوى حق داشت كه بگويد

در صورتى كه مسيحيان با  گذارش مديون است، هاى بنيان آيني اسالم وجود خود را به حّد اعالى انسانّيت و جوامنردى
  !!اند مششري و زجر و آتش، دين خود را حتميل كرده

  :نوشته است» تاريخ قرون وسطى«كاس مينسكى در كتاب 
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. يعىن كار عقيده به خود گرفت) آوت دافه(شد و نام  به جشن رمسى مبّدل مى) خمالفان كليسا(در اسپانيا اعدام رافضيان 
  ى شهرها سوزاندن رافضيان در ميدان
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گرفت، در اين مراسم روحانيون كليساىي در حاىل كه آوازهاى  و در حضور دربار پادشاه اشراف و شهريان اجنام مى
  .بردند آمدند و حمكومني را به سوى جايگاه اعدام مى خواندند، به صحنه مى مذهىب مى

مادام مفّتش عقايد كه به هنگام رياست بر كرسى انگيزيسيون هشت هزار ترك . گرفت مجعى صورت مى غالباً اعدام دسته
  .نفر از كّفار و مرتّدان را به آتش انداخت، شهرت خموىف كسب كرده است

م، شروع به كار كرد و مّدت هيجده سال مردم جنوب فرانسه در  ديوان تفتيش عقايد در فرانسه به فرمان پاپ گرگوار 
  .كردند ترس و وحشت زندگى مى

ها اختيارات تام عطا كرد تا هركس را مظنون بدانند به حبس  پاپ مأموراىن به نواحى خمتلف جنوب اعزام كرد و به آن
گرفتند، اگر در پايان اعرتاف،  فرسا اعرتاف مى هاى خموف و طاقت كرد، از او با شكنجه حمكوم كنند، اگر مّتهم انكار مى

شد، يا آن كه قبًال توبه كرده و توبه را  شد؛ وىل اگر حاضر به اجنام مراسم توبه منى وم مىكرد، به جمازات حمك مّتهم توبه مى
  .سوخت شكسته بود، به دستور منايندگان پاپ زنده در آتش مى

نفر كافر را  183لوىي يكى از كساىن كه در شامپاىن مأمور تعقيب مظنونني بود، دستور داد كه در يك جلسه  در زمان سن
  .دسوزاندن

هاى بسيار آشفته تاريخ است، در اين شب هزاران زن و مرد و كودك به خاك و خون  شب بارتولومى يكى از شب
  .هاى مورّخان نقش بسته است اى از اين شب وحشتناك در نوشته غلتيدند، تصوير زنده

آنان در اين . خامته دهند) ها كالوينيزم(هاى فرانسه عزم جزم كردند به زندگى خمالفان خود  در اين شب خموف، كاتوليك
  دادند، حكم تكفري و كشتار خمالفان صادر شده بود زنان، گريه كودكان و استغاثه مادران گوش منى شب به ناله پريه

  328: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :گويد اختيار با خود مى كند ىب و انسان وقىت فجايع آن شب را مطالعه مى
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آكنده است؟ و اين است ماجراى خموف در شب بيست و سّوم و بيست و چهارم  اى قلب بشر از چه جنون وحشيانه
هاى پاريس طنني افكند؛ با اين عالمت قتل عام هوگنوها   اوت در عرفه، روز سن بارتلمى نواى شوم مصيبت از متام ناقوس

يده شد، بنا به ختمني كه در خواب غافلگري شده بودند آغاز شد، جنگ در روزهاى بعد ادامه يافت و به واليات كش
  .هزار تن كشته شدند معاصران در اين واقعه بيش از سى

ها از اجساد مردان، زنان و كودكان  ها و غارت اموال سه روز ادامه داشت، كوچه هاى آن قتل عام هوگنوها و سوخنت خانه
  !!پوشيده بود

آيا  »1« !!ان، رم را آذين بندند و چراغان كنندپاپ رم از شوق به هيجان آمد و دستور داد به شكرانه پريوزى بر كافر 
دادند و به خاطر كشته شدن و سوخنت هزاران زن و  هاىي را كه به چنني جنايات فتوا مى ها، كشيشان و اسقف مشا، پاپ

  دانيد؟ سواد مى دادند، ىب بندى مى گناه و نابود شدن صدها دانشمند، دستور چراغاىن و آذين مرد و كودك واقعاً ىب

دانستند حق با مردم  ها به فرموده قرآن هم عامل به تورات و اجنيل بودند و هم مى به طور قطع جواب منفى است؛ آن
  :فرمايند ها پوشيده از هوى بود، به مهني خاطر امام صادق عليه السالم در روايت مورد شرح مى است؛ وىل علم آن

  .علم بايد از هوى خاىل باشد

   اميه س حكومت بىنپرست، اسا عاملان هوى

   هاى ننگني بشرى نداند؛ كسى اميه را از پليدترين چهره كسى نيست كه بىن

______________________________  
  .206: رويدادهاى مهم تاريخ جهان -)1(

  329: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

اميه مسري قسمت  نداند، بىننيست كه از جنايات و مظامل اين وحشيان خطرناك خرب نداشته باشد؛ كسى نيست كه 
هاى پاك تاريخ به  مهّمى از تاريخ حيات بشر را از پاكى به ناپاكى منحرف كردند؛ كسى نيست كه نداند، عزيزترين چهره

ى كردند چال ترين وضعى كشته شدند و يا در سياه دست اين جانيان به فجيع   !ها، از شدت شكنجه و رنج قالب 
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پرست، خود را مسلمان جا زده بود و متام جنايات خود را در  اموى، با تكيه بر عاملان هوىگذار حكومت  معاويه پايه
كرد و به حمض اين كه بر اثر مظامل و  چون مسرة بن جندب و ابوهريره تصحيح مى پوشش فتواهاى عاملان كثيف و پسىت هم

ها هم با   خواست؛ آن ى تربئه خود كمك مىگونه عاملان برا گرفت، از آن هايش، مورد سؤال مسلمانان قرار مى خيانت
ها در مصاحبت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله بودند، احاديثى برابر با مذاق  گرفنت اندكى رشوه به عنوان اين كه سال

كردند و به خورد توده مردم كه از خط  حكومت معاويه و براى پاك كردن او از قول پيامرب صلى اهللا عليه و آله جعل مى
كردند كه  چنني وامنود مى دادند و با استفاده از اميان مردم به پيامرب صلى اهللا عليه و آله، اين قيق و علم جدا بودند، مىحت

هاى  معاويه كارهايش بر طبق اصول اسالم و سّنت رسول الّله صلى اهللا عليه و آله است و از مهني راه بود كه پايه
شد و با تكيه  جانشيىن از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله حمكم و استوار مى حكومت اموى، به عنوان حكومت مذهىب و

پرست بود كه هر جنايىت خواست، خود و دودمانش مرتكب شدند، جناياتى كه از نظر كمّيت و   بر آن عاملان هوى
و عذاب آنان در قيامت تر بود  راسىت اگر گفته شود آلودگى آن عاملان از معاويه بيش. كيفّيت در تاريخ سابقه ندارد

  .تر خواهد بود، سخىن به گزاف گفته نشده است سخت

هاى حكومت اموى در جامعه و   رشوه دادن معاويه، براى جعل حديث از قول پيامرب، آن هم در جهت استحكام پايه
رتين عباد خدا، آن قدر باال گرفت كه    كوبيدن 

  330: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

. پرست به فكر جعل حديث افتادند و از اين راه به نان و نواىي رسيدند كار و شكم اى ىب ره، عّدهپس از مسره و ابوهري
جعل حديث از قول پيامرب صلى اهللا عليه و آله و پخش آن در ميان مردم پس از مّدتى، شناخت اسالم راستني را با 

  !!مشكل عجيىب روبرو كرد

ها كه نربدند،  طاهرين، براى بازشناساندن اسالم حمّمدى، از اسالم اموى چه رنج بيداران راه خدا، با راهنماىي قرآن و ائمه
  !!ها كه نشدند و چه شهداى واال مقامى كه تقدمي مكتب پاك اسالم نكردند ها كه نرفتند، چه شكنجه چه زندان

  .شد يافنت اسالم صحيح منىراسىت اگر ايستادگى امامان شيعه و ياران با وفاى آنان نبود، احدى تا قيامت موّفق به 

منصفني اهل سّنت عقيده دارند كه گرچه نويسندگان شش كتاب اصوىل اهل سّنت براى بازشناساندن احاديث صحيح رنج 
شود كه با اصول اسالم راستني موافق نيست و دست آلوده جعل  زيادى بردند؛ باز در مهني كتب، احاديثى يافت مى

  .ها پيداست حديث از آن
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ذيب احاديث مورد قبول  سه نفر از علماى اولّيه اهل سّنت، كه صاحب سه كتاب از شش كتاب معروفند، براى 
  !!خودشان زمحت زيادى كشيدند

هزار حديث  600، هزار شب تا صبح بيدار ماند تا توانست از ميان )ق 256 - 194(حمّمد بن امساعيل خبارى 
  !!يث انتخاب كند و با آن نه هزار جامع خود را نوشتحديث را مردود كرده و تنها نه هزار حد 591000

هزار آن را كنار زد و تنها هفت هزار حديث براى  293هزار حديث  300از ) 261متوفّاى (مسلم بن حجاج قشريى 
  !!نوشنت كتاب صحيح خود انتخاب كرد

  هزار 960با زير و رو كردن يك ميليون حديث ) 241متوفّاى (امحد بن حنبل 

  331: ، ص2 سالمى، جعرفان ا

  .»1« آن را مردود دانست و چهل هزار آن را قبول كرد و مسند خود را به وجود آورد

مهم اينجا است كه وقىت شيعه احاديث مورد قبول اين كتب اهل سّنت را با شرايط اهلى و قرآىن خودش به ميزان سنجش 
ماند و از مهني مرحله مشا  ىت خيلى حمدود باقى منىكشد، چيزى به عنوان خرب و حديث صحيح و مورد قبول جز قسم مى

  !!پرست چه بالها به سر اسالم آمده است؟ حساب كنيد ببينيد، به دست عاملان هوى

آنان با جعل آن مهه حديث، از چهره معاويه كه بوىي از اسالم نربده بود يك مسلمان راستني و يك انسان اليق جانشيىن 
اگر هم : گفتند هايش جمتهدى اسالمى معرىف منوده و مى و او را در كليه برنامه!! ساخته بودند پيامرب صلى اهللا عليه و آله

  !خطاىي از او سربزند در اجتهاد اشتباه كرده و خطاى در اجتهاد در پيشگاه خدا گناه و عيب نيست

  :نويسد مى» صوت العدالة«جرج جرداق لبناىن در 

  .كند، معاويه فرزند ابوسفيان است اميه را جمّسم مى رتين فردى كه اخالق و مشّخصات بىن

آورمي، اين است كه بوىي از انسانّيت و  اّولني مطلىب كه از صفات معاويه به هنگام بررسى دقيق از اخالق او به دست مى
  .اسالم به مشامش خنورده است

سودجوىي، كار براى نفع شخصى،  -ها مجله آناگر ما اسالم را انقالىب عليه اكثر رسوم و عقايد گذشته عرب بدانيم كه از 
   مردم را ساز و برگ جنگ دانسنت، مّلت
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______________________________  
و ابن  231: و ابن ندمي 91/ 2: و ابن خّلكان 230: و فهرست ابن ندمي 455/ 1: به ترمجه خبارى ابن خلكان -)1(

  .مراجعه كنيد 229: و فهرست 17/ 1خّلكان 

  332: ، ص2 المى، جعرفان اس

در اين صورت بايد به طور جزم بگوييم كه  - باشد را سرچشمه قدرت و ثروت براى صاحبان نفوذ و مال مشردن، مى
  !!معاويه هيچ ارتباطى با اسالم نداشت

كوشد، تا اخالق فردى و روش شخصى را  از طرف ديگر، اگر اسالم را آييىن بدانيم كه به اوامر و نواهى خود مى
كوشد كه افراد اجتماع را از راه ارتباط با خدا و ترساندن كافرين از آتش و بشارت مؤمنان به  قيماً اصالح كند و مىمست

  .گردد كه معاويه هيچ ربطى به اسالم نداشته است شت، افرادى شايسته منايد، براى ما اين مطلب يقيىن مى

د كه عليه على عليه السالم اخاللگرى كند اين توصيه را سرمايه راه او فرست معاويه آن گاه كه ُبسر بن ارطاة را به مدينه مى
  :دهد قرار مى

به سوى مدينه روانه شو، مردم را متوارى كن، به هركس برخوردى او را برتسان، اموال كساىن را كه از دستورات ما اطاعت 
  .كنند غارت كن منى

فرستد، اين مجالت را توشه راه او قرار  با على عليه السالم مىو وقىت سفيان بن عوف غامدى را به عراق براى خمالفت 
  :دهد مى

سازد و افراد ترسو را براى  كند و عالقمندان ما را خوشحال مى هاى ما به عراق، رعىب در دلشان اجياد مى محله! اى سفيان
يدى آن را ويران كن، اموال مردم را به عقيده خود نيافىت به قتل برسان، به هر مركز عمراىن رس كند، هركه را هم ما جلب مى

  .تر است غارت برب؛ زيرا چپاول كردن اموال براى مردم مهانند قتل بلكه براى قلب دردناك

فرستد، مهني دستورات را  معاويه خوخنوار وقىت ضحاك بن قيس فهرى را براى محله به حوزه حكومت على عليه السالم مى
ُكشد و در جتاوز و افرتا فروگذارى  كند، مى دهد، غارت مى را مهانند ديگران اجنام مىها  دهد، ضّحاك نيز اين سفارش مى
معاويه مرد با حلمى بوده، اگر اين مطلب راست است، آن قدر حلم معاويه وسعت داشت كه : گويند بعضى مى. كند منى

   تر از خودش دهكند و به عنوان هديه خمصوص به آلو  حق زندگى مردم مصر را ضميمه سرزمني مصر مى
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  !!خبشد عمروعاص مى

چپاول، اجياد . كار چيزى كم ندارد آميز آن شخص جنايت روش معاويه مهانند روش مايكاول است و از تفاصيل جنايت
ديد، رخينت خون نيكوكاران و آزادگان،  وحشت، كشتار، شكنجه از سياست پذيرفنت هاى كهنه معاويه است؛ تطميع، 

  !!خيانتكاران و مزدوران و ستمگران از كارهاى معاويه است

هاى  گرى عليه ارزش هاى معاويه است، حيله استخدام سخنگوياىن كه آمسان را زمني معرىف كنند و زمني را آمسان، از برنامه
هاى معاويه است، معاويه از  دل براى مبارزه با حق و عدالت از روش انساىن به قصد كسب و استفاده و خريد افراد سياه

گرفت و خدمتشان وقىت صحيح  ها انس مى كرد و با آن افرادى خوخنوار كه خود را وقف خدمت او كرده بودند تقدير مى
ها و برده ساخنت مردم براى زمامدار خود مهارت داشته  و مورد قبول بود، كه در غارت اموال مردم و سركوب كردن آزادى

  !!باشند

  !!ت دوره معاويه يك طرف و مسئله سپردن حكومت براى پس از خودش به يزيد يك طرفمتام جنايا

بند و بارش  هنوز رياست او استوار نگرديده بود كه شروع به ثبت رساندن ملك مردم و اموالشان، به عنوان مرياث فرزند ىب
  .يزيد منود

و باالخره آن  »1« پوشيد صلحت يزيد بود به خود مىهاى رنگارنگى كه مناسب م معاويه براى تثبيت جانشيىن يزيد، لباس
و آن مهه !! خوار و قاتل را براى بعد از خودش به جان و مال و ناموس و آبروى مردم مسّلط كرد باز و شراب جاىن سگ

  !!پرست اجنام داد جنايات خودش و جانشيىن يزيد را فقط با كمك عاملان هوى

______________________________  
  .36: صداى عدالت، جرج جرداق -)1(

  334: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

كردند و گاهى به جنايات  هاى آن دو نفر عمل مى حاكمان ديگرى كه پس از معاويه و يزيد، روى كارآمدند، به برنامه
هاى غري  ها مّلت جهساختند، اين شكن ها مبتال مى ها و شكنجه امّيه مردم را به انواع ناراحىت افزودند؛ عّمال بىن آنان مى

ايت سخىت به بندگى و اسارت مى گرفت، بىن عرب را هم مى   .كشيدند اميه غريعرب را با كمال ذّلت و در 
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اميه افرادى را  رسيد؛ بىن اميه بگذارد به قتل مى هر عرىب كه از روى ميل حاضر نبود كه گوشت و خون خود را در اختيار بىن
م گمارده بودند، كه بر انواع و مقدار آن بيفزايند و با شديدترين شكنجه و سنگدىل آن را براى دريافت ماليات بر سر مرد

  .وصول كنند

هاى حبرين را  ها و چشمه عبدامللك بن مروان در حكومت خود براى جان و مال مردم ارزشى قائل نبود، او دستور داد چاه
ر حّكام تسليم شوند و حكومت حجاز و عراق را بدست ويران كنند تا اهاىل آن به فقر و فالكت بيفتند و در براب

  !!نظريى چون حّجاج بن يوسف سپرد خوخنوار ىب

يزيد بن عبدامللك بن مروان روزى سخت در مسىت فرو رفت، در حاىل كه يكى از كنيزانش به نام حبابه پيش او بود، 
  !!به تو: سپارى؟ يزيد پاسخ داد ه چه كسى مىمردم را ب: حبابه گفت. بگذاريد پرواز كنم: موقعى كه به طرب آمد گفت

رتين خلق خدا وجود  بىن اميه روى منربها و در خطبه هاى مناز مجعه و در قنوت مناز، دستور اكيد داده بودند كه به 
  !!مقّدس امرياملؤمنني عليه السالم دشنام و ناسزا بدهند

دادند؛ زيرا عاملان دربارى و وّعاظ  پرست اجنام مى مى به عاملان هوىها را با دلگر  امّيه متام اين برنامه و البته حّكام بىن
  !!دادند هاىي شرعى جلوه مى سالطني، متام اين جنايات را در نظر توده عوام امورى اسالمى و برنامه
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ياغى و آن ياغيان طاغى كمرت از دهد كه آن ستمگران  دقت در شرح زندگى خلفاى عباسى و عّمال آنان نيز نشان مى
اميه بودند؛ مشا زمحت مراجعه به تاريخ را بر خود مهوار سازيد تا  بىن اميه نبودند و بلكه در بعضى از موارد، بدتر از بىن

گونه كه بود بشناسيد و عجيب اين است كه حّكام بىن عباس بيش از بىن اميه زير پوشش  چهره آن خطاكاران پليد را آن
  .و دستورهاى عاملان اهل هوى بودندفتوا 

   جعل حديث

كردند و هم به  بدخبىت در اين بود كه عاملان اهل هوى، براى پيشربد اهداف امويان و عّباسيان هم خود جعل حديث مى
منودند و با پخش و شرح و ذكر آن احاديث قّالىب و دروغ،  احاديثى كه اسالف خائن آنان جعل كرده بودند تكيه مى

عّباس تسليم و راضى  امّيه و بىن اّطالع نگاه داشته بودند، نسبت به وضع بىن ّيت مردم را، كه خود آنان از اسالم ىباكثر 
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ها را در  ترين ضربه كردند و از اين طريق بزرگ شد، بالفاصله توجيه مى منودند و اگر هم اعرتاضى از سوى مردم مى مى
  !!زدند الم و انسانّيت مىمقابل دريافت دينار و درمهى ناقابل به اس

اش  كه نويسنده  -»عوامل حتريف«اند از كتاب  به چند منونه از آن احاديث ساخته شده، كه به بزرگان دين نسبت داده
رتين و كم شناس است و بزرگان شيعه و سّىن به فضل او در اين زمينه  شناس و تاريخ نظريترين متخّصصني حديث يكى از 

  :ه كنماشار  -اعرتاف دارند

   اى از احاديث جمعول منونه

كنند و  ترين راويان نقل مى سرى روايات، در معتربترين كتب خويش از برجسته يك) برخالف منطق قرآن و عقل(اينان 
   گويند كه امام و خليفه براساس آن مى
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رتكب گردد، جايز نيست كه بر روى او مششري  مسلمانان هر كارى اجنام بدهد، هر ظلم و جور و اجحاف و فسق م
  .كشيد و با او خمالفت كرد و بر او خروج منود

  :اند كه فرمود از قول حذيفه از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل كرده

م قلوب الشياطني ىف جثمان إنس قال« داى و ال يستنون بسنىت و سيقوم فيهم رجال قلو : يكون بعدى أئمة ال يهتدون 
  كيف أصنع يا رسول اهللا إن أدركت ذلك؟: قلت

  .»1« »تسمع و تطع لألمري و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك فامسع و أطع: قال

چون دل  هاىي هم اى از ايشان دل كنند، پاره روند، وبه روش من عمل منى پس از من پيشواياىن خواهند بود كه بر راه من منى
  :گويد حذيفه مى .شياطني دارند، اگرچه به ظاهر انسانند

  :العملى نشان بدهم؟ فرمود اگر من آن زمان را درك كردم چه عكس! يا رسول الّله: گفتم

شنواىي صددرصد و اطاعت مطلق، اگر او بر پشتت بكوبد و مالت را بربد تو بايد فرمان برى و گوش به دستورش 
  !!بسپارى
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  :كنند از قول ابن عّباس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل مى

  .»2« جاِهِليَّةً » ِمْن ِإماِمِه َشْيئاً يُْكرُِهُه فـَْلَيْصِربْ َفِإنَُّه َمْن فاَرَق اجلَْماَعَة ِشْرباً َفماَت ميَتةً   َمْن رَأى«

آيندى مشاهده كرد بايد صرب كند، اگر كسى از دستگاه خالفت و مجع  اگر كسى از پيشوا و زمامدار خويش چيز ناخوش
  !آن يك وجب دور شود و بر آن مبريد، مانند مردگان جاهلّيت مرده استمسلمانان پريو 

  :در روايات ديگر از ابن عّباس چنني نقل شده

  .»3« »لَْيَس َأَحٌد ِمَن الّناِس َخرََج ِمَن السُّْلطاِن ِشْرباً َفماَت َعَلْيِه ِإّال ميَتًة جاِهلّيةً «

______________________________  
  .باب األمر بلزوم اجلماعة 20/ 6: مسلمصحيح  -)1(

  .باب األمر بلزوم اجلماعة 22/ 6: صحيح مسلم -)2(

  .باب األمر بلزوم اجلماعة 22/ 6: صحيح مسلم -)3(
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رفته  گزيند حّىت يك وجب كه اگر در اين حالت مبريد، به مردن جاهلّيت و شرك از دنيا كس از حكومىت دورى منى هيچ
  .است

  :گويد مى» لزوم طاعة االمراء«يكى از دانشمندان بزرگ اهل سّنت در ذيل اين احاديث در باىب به عنوان 

حاكم با فسق و ظلم و زير پا گذاشنت حقوق مردم معزول : گويند عموم اهل سّنت يعىن فقها و حمّدثني و متكّلمني مى
جايز و روا نيست كه عليه او قيام شود، بلكه واجب است او را پند و اندرز توان او را خلع منود و اصوًال  شود و نه مى منى

دهند و از خداوند و قيامت برتسانند؛ زيرا در اين زمينه احاديثى از پيامرب صلى اهللا عليه و آله به دست ما رسيده است كه 
يان و زمامداران به امجاع مهه مسلمانان دارد، خالصه سخن اين كه قيام بر ضد پيشوا ما را از خروج عليه زمامدار باز مى

  !!»2« ، اگرچه فاسق و ستمگر هم باشد»1«  حرام است
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باز و قاتل و جاىن و قيام عليه عبدامللك كه سربازانش خانه كعبه  بنابراين نظر خروج بر يزيد بن معاويه شراب خوار و سگ
عّباس  دهد و قيام عليه حّكام خائن بىن ا هدف قرار مىكنند و جنگ بر ضد وليد كه قرآن كرمي ر  را زير منجنيق خراب مى

  !!در آن روز و قيام برعليه حاكمان ظامل و جائر فعلى نه اين كه جايز نيست، بلكه حرام است

______________________________  
مهيشه به دستورات خدا و گونه احاديث جعلى خمالف بوده و  شيعه از ابتدا با تكيه بر قرآن و سّنت مهه انبيا، با آن -)1(

با اين  » به امجاع مهه مسلمانان«پيامرب صلى اهللا عليه و آله بر ضّد هر ستمگرى قيام داشته و تا قيامت هم دارد، اين مجله 
هاىي است كه در احاديث جعلى از قول  كه امروز چند صد ميليون شيعه عليه بيدادگرى مبارزه دارد، از نوع مهان دروغ

  .يان شدبزرگان دين ب

  .58: عوامل حتريف -)2(
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به راسىت لعنت بر اين منطق باد و نفرين خدا بر جاعلني حديث و نويسندگان و پخش كنندگان و تفسري كنندگان و عمل  
  .كنندگانش باد

   پرست قرن بيستم عاملان هوى

هاى  گناه را به كام آتش جنگ كشتند، از فارغ التحصيل نسان ىبها ا آنان كه آتش جنگ جهاىن اّول را برافروختند و ميليون
  !!ها بودند ها و دانشكده دانشگاه

ور كردند و نزديك به سى ميليون انسان را در آتش خودخواهى و هوى و هوس  آنان كه آتش جنگ جهاىن دّوم را شعله
هاى دانشگاه  با اهلش نابود منودند، حتصيل كردهخود خاكسرت كرده و هزاران خانه و مدرسه و كودكستان و بيمارستان را 

  !!و دانشكده بودند

آنان كه از فرانسه به اجلزائر رفتند و در مّدت هفت سال نزديك به يك ميليون مسلمان را كه جرمى جز طلب آزادى از 
نامه حتصيل خود را از  ند، پايانها مبتال كرد ها به انواع شكنجه شّر استعمار نداشتند، كشتند و هزاران مرد و زن را در زندان

  !!!خواه و مبتكر منشور آزادى و حقوق بشر گرفته بودند هاى فرانسه متمّدن و آزادى دانشگاه
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آنان كه نزديك به چهارصد سال، از انگلستان براى غارت نزديك به صد كشور در آسيا و آفريقا و آمريكاى التني رخت 
كردند مهه از دانشمندان اقتصاد،  خواهى قطعه قطعه مى ا به جرم آزادىبستند و حمرومان و مستضعفان ر  سفر مى

  !!شناسى، سياست و علوم ديگر بودند روان

هاى خود قيام كرده بودند، با كمال  ها، لومومبوها و هزاران دلسوزى كه براى جنات مّلت الدين قاتالن امريكبريها، سّيد مجال
  !!بودند تأّسف از دانشمندان علوم ماّدى و جترىب
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هاى  هاى دانشگاه التحصيل هاى خطرناك اين فارغ ها و بيدادگرى گريهاى وحشتناك و ستمگرى جنايات هولناك و غارت
  !!دنيا، در صدها كتاب قطور، بدون شك قابل بازگو كردن نيست

كشنت مردم مسلمان اعّم از زنان، مردان و كودكان و كارگردانان دولت غاصب و خائن اسرائيل كه بيش از پنجاه سال از  
هاى   هاى رشته التحصيل گردان نيستند، از فارغ هاى بدتر از قرون وسطى در زندان روى هاى ويرانگر و شكنجه مبباران

  !!هاى غرب هستند گوناگون علمى از دانشگاه

دهد كه اينان  هاى شرقى و عّمالشان نشان مى تاين جنايات باور نكردىن خمصوص به عاملان غرىب نيست، اعمال كمونيس
  .ها ندارند كمى از غرىب گناه دست هم در پاميال كردن حقوق انسان ىب

آوتور خانوف، يكى از كاركنان كميته مركزى حزب   -كتاب بسيارى مهّمى است كه نويسنده آن ع» اسرار مرگ استالني«
  .كمونيست شوروى سابق بوده است

رسيم كه استالني و اطرافيانش كه خود را پيامربان بيدار   كنيم، به اين نتيجه مى ب را به دّقت مطالعه مىوقىت متام اين كتا
دانستند، تنها به خاطر سوء ظن، يا به خاطر اين كه فالن نفر يا فالن گروه و مجعّيت، با استالني موافق  كمونيست مى

ه حكومت خود، نزديك به بيست ميليون نفر را شبانه بازداشت و دادند و در مّدت كوتا ها را مى نبودند، دستور قتل آن
  !!بالفاصله اعدام كردند

   چهره عاملان اهلى

شايسته نيست كه صفحات نوراىن اين كتاب، كه بازگو كننده عرفان اسالمى است، از توضيح وضع زندگى اين جانيان، 
  هاى اهلى عاملان دور ه چند منونه بسيار روشن، از چهرهپرست، ب سياه شود؛ لذا به جاى تشريح جنايات اين عاملان هوى
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هوى جايگزين گردد، چه سود  از هوى و هوس اشاره شود، تا معلوم گردد، علم وقىت در نفس و دل و جان انسان ىب
  .سرشارى براى دنيا و آخرت آن عامل و ديگران خواهد داشت

   خرب گناه، سبب مرگ عامل

از دنيا رفت و در قسمت غرىب قربستان حافظّيه شرياز دفن شد، از علما  1307اج مريزا حمّمدحسني يزدى كه در سال ح
  .قدر عصر خود بود و دانشمندان بزرگ شيعه و از زّهاد و عّباد عاىل

ها  ارد، در متام برنامهداد كه انگار هوى و هوس در او وجود ند اى بود، چهره پاك اعمال او نشان مى او انسان خود ساخته
  .كرد و روابط و اخالقّيات، آداب اسالمى را مراعات مى

استاندار براى آشناىي با وضع استان و به خصوص شهر شرياز، در . در زمان او براى استان فارس، استاندارى فرستادند
اى از سران بازار شرياز كه لباس  ّدهشنبه از بزرگان قوم و رؤساى اصناف، در باغ حكومىت دعوتى به عمل آورد، ع روز پنج

ار، يك گروه مطرب كليمى، برنامه اجرا   و چهره آنان از مهه مذهىب تر بود نيز در آن جملس شركت داشتند، پس از صرف 
  !!كردند، فضاى آن جملس را فسق و فجور آلوده كرد

حسني نقل كردند، پس از مناز عصر روز مجعه  هايش را براى حاج مريزا حمّمد كنندگان و برنامه داستان آن جملس و شركت
چگونه ممكن است، كساىن كه با اهل : فرمود. گريست به منرب رفت، در حاىل كه از شّدت اندوه و غّصه بلند بلند مى

علم رابطه دارند و قيافه چهره آنان منايشگر دين است، در جملسى شركت كنند كه از شرايط دين خدا دور بوده و در آجنا 
   و و لعب رواج داشته، آيا اين شركت و عدمهل
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ى از منكر نكردن كار صحيحى بوده است؟   !ترك آن و 

واى بر مشا كه از عمل مشا جگر من سوراخ و دمل آتش گرفت، من از شنيدن اين خرب وحشتناك دمل گرفت، من اگر مبريم 
  !!د و به خانه رفت و سخت مريض شدخومن به گردن مشاست، از منرب به زير آم
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براى اين مريض تغيري آب و هوا الزم است؛ او را به باغ ساالرى در بريون شهر شرياز : طبيب از او عيادت كرد و گفت
  .منتقل كردند

. كند گوىي هم مى متخّصص رمل و اسطرالب است و احياناً پيش: گفتند در مهان اوقات مرتاضى هندى به شرياز آمد، مى
اى دارم كه به قران برخورده،  مال التجاره: يكى از ّجتار متديّن بازار كه از ارادمتندان مريزا بود، به نزد مرتاض آمد و گفت

  شود يا نه؟ خواهم ببينم اين قران از او برطرف مى مى

  .داىن معطّلم نكن اگر منى: تاجر گفت. مرتاض، ساعىت غرق در انديشه شد

زاهدترين خلق زمانه بيمار : پس چيست؟ مرتاض گفت: تاجر گفت. ن گفىت در دلت نيستآنچه به زبا: مرتاض گفت
حاجى پس از شش ماه از . كشد، او بيش از شش ماه مهمان مشا خنواهد بود خواهى بداىن وضعش به كجا مى است، مى
  .دنيا رفت

صورت زيست، در حدى كه از شنيدن خرب  ترين  مشا را به خدا قسم بني اين مرد، كه عمرى با هوى مبارزه كرد و به پاك
گناه ديگران، از شّدت حسرت و اندوه از دنيا رفت و عاملاىن كه در صفحات گذشته به چهره پليدشان اشارت رفت، 
ذيب نفس بوده، از علمش براى  مقايسه كنيد و ببينيد كه تفاوت ره از كجا تا به كجاست؛ عاملى كه عمرى در طريق 

ها را پاميال كرده و براى هوى و هوس  پرست حق مردم و ملت كند و عامل هوى انّيت در مردم استفاده مىاجياد تربيت و نور 
  !!خود از نابود كردن بيگناهان در هر تعدادى كه باشند، باك ندارد
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درونش چريه باشد، به خاطر احنراىف  انسان اگر كوه علم و درياى حكمت و منبع فنون باشد، وىل آلودگى هواى نفس بر 
ارزش است و يك انسان عادى وقىت از هوى و  كند، در پيشگاه حق و عقل و منطق ىب كه در عمل و اخالق پيدا مى

رتين ارزش برخوردار و اگر عامل و آگاه  هوس دور باشد و متام جوانب زندگيش منطبق با خواسته هاى حق باشد از 
  .ها برخوردار است زشى مافوق متام ارزشاز ار : باشد، بايد گفت

   چشم پوشى از مقام مرجعيت

نظري،  اى بود و بدون شك پس از فقيه كم العاده كه شخصّيت علمى فوق  -اى كمره فقيه بزرگ شيعه، حاج سيد حسني كوه
  :گويد مى -، لياقت رهربى و مرجعّيت شيعه برازنده او بود»جواهر«مرحوم صاحب 
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خواستم پس از زيارت آن عامل به منزل رفته، سپس به درس حاضر شوم، اّما وقت  ما رفته بودم، مىبه ديدن يكى از عل
گفتم رفتم، هنوز وقت درس نشده بود و شاگردامن نيامده  زيادى منانده بود؛ از مهاجنا به مسجدى كه براى طّالب درس مى

ابتدا . گفت اهده كردم كه براى چند نفر درس مىبودند، در گوشه مسجد شيخى را با لباس مندرس و عمامه ژوليده مش
اى است، بنا گذاشتم فردا زودتر بيامي و به  كم متوّجه درس او شدم، ديدم درس پردّقت و پرمايه توّجهى نكردم، وىل كم

ول، انگيز بود؛ روز ديگر هم آمدم و جّداً او را در فقه و اص تر دّقت كنم، آمدم و درس او برامي اعجاب درس او بيش
امسم مرتضى، فاميلم : گفت. تر از خود ديدم؛ هنگام بريون رفتنش از مسجد، از اسم و رمسش پرسيدم تر و پردقت پرمايه

من در پيشگاه خداوند مسؤومل كه مشا را به : ها گفتم وقىت متام شاگردامن مجع شدند، به آن. انصارى و اهل دزفول هستم
   آنچه نفع مشا در آن است
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دهد، او در اين دو علم  راهنماىي نكنم، شيخى به نام شيخ مرتضى انصارى جديداً به جنف آمده و فقه و اصول درس مى
ره بيش شخصّيت كم خواهيد، از امروز به درس او  ترى مى نظريى است و من وى را از خود باالتر يافتم، مشا اگر در علم 

  !!چون مشا به درس او حاضر خواهم شد اده از درياى دانش او، همحاضر شويد، من نيز براى استف

حاج سيد حسني از فردا به درس شيخ اعظم رفت و با اين كه در مرز مرجعّيت بود از آن مقام به خاطر خدا گذشت  
هم  با شخصى: وقىت براى گرفنت فتاواى او مراجعه كردند، فرمود. ، شيخ مرجع شيعه شد»جواهر«كرد؛ پس از صاحب 

تر بود و او امروز در ايران است، به او نامه بنويسيد به جنف بيايد و بر   مباحثه بودم، كه در روزگار مباحثه، از من عامل
هاست از حوزه و  سخن شيخ به حق است، وىل من مّدت: به او نامه نوشتند، در پاسخ نوشت. كرسى مرجعّيت بنشيند

. تر است و بدين ترتيب مرجعّيت و رياست معنوى براى او مسّلم گشت عاملمباحثه دورم و بدون شك امروز شيخ از من 
اى بودند، چه شخصّيت اهلى عظيمى  هاى ساخته شده وه كه چه مردان پاك و با صفا و با تربيىت بودند، چه انسان

ز شّدت تربيت، حاضر نبودند ديدند، اينان ا داشتند، اميان اينان به خدا و قيامت در حّد باور بود، اينان گوىي قيامت را مى
شد، اى كاش  چند روزه ناقابل دنيا را با آخرت ابدى معامله كنند، اى كاش نسيمى از پاكى و درسىت آنان نصيب ما مى

  .شد ما هم براى حفظ حق در مهه جوانبش مانند آنان توفيق رفيق رامهان مى

  :به قول حكيم صفاى اصفهاىن

 آنان كه در صراط صعود واليتند
 

 از حق نزول كرده و بر خلق آيتند
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  نشني در پيشگاه عشق گدايان ره
 

 صاحب سرير دولت بدوند و غايتند

  در حبر موج خيز فنا كشىت جنات
 

 بر آمسان فقر جنوم هدايتند

  در آستان ميكده فقر خاك باش
 

 «1» اى تشنه لب كه درد كشان در سقايتند

  

  ها خمالفت با هواى نفس اساس پاكى

شيخ ابواحلسن صاحب رساله . نيمه شىب در اهواز، به زيارت مرحوم شيخ ابواحلسن انصارى نبريه دخرتى شيخ مشرف شدم
  :عمليه و تأليفات گرانبهاى علمى بود؛ از نوادر حاالت جّدش شيخ انصارى پرسيدم، اين واقعه عجيب را برامي نقل كرد

در حاىل كه جمتهد بودم و خويش را از حضور در : فرمود ن شريازى صاحب فتواى معروف حترمي تنباكو مىحاج مريزا حس
ديدم، از اصفهان به قصد زيارت حضرت موىل املوحّدين به جنف رفتم؛ بزرگان جنف از من ديدن   هر درسى مستغىن مى

يك روز به عنوان : رويد؟ گفتم ديد شيخ انصارى مىچه وقت به باز : كردند، به بازديد مهه رفتم، طّالب و دوستان گفتند
مريزا به درس شيخ رفت، شيخ به احرتام سّيد، از دادن درس ابا كرد، سّيد او را قسم . كنم بازديد در درس او شركت مى

شت، داد، شيخ به صورت هر روز يعىن بدون به منايش گذاشنت علم خود، درس گفت، مريزا بعد از امتام درس به خانه برگ
   درس شيخ را چگونه: از او سؤال كردند

______________________________  
  .220: صفاى اصفهاىن -)1(
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دامن؛ پانزده سال به درس  از رفنت به ايران منصرف شدم؛ زيرا خود را نيازمند به شركت در درس شيخ مى: ديدى؟ پاسخ داد
فرزندم از نظر امور : مادر شيخ روزى در غيبت شيخ، سّيد را به حضور طلبيد و گفت. شدشيخ رفت و حمرم سّر شيخ 

رسد، در زندگى  كند، از او خبواه با اين مهه ماىل كه به دست او مى گريى مى اقتصادى و وضع ماّدى، خيلى به ما سخت
املؤمنني على عليه السالم حركت كرد، مريزا از خدمت مادر شيخ به سوى صحن امري . من و زن و فرزندانش گشايشى بدهد

مادر مشا كمى از مشا دلگري بود، : خواست مناز مغرب را با مردم خبواند؛ سّيد به حمضر شيخ آمد و عرضه داشت شيخ مى
آرى، وىل پس از مناز، بدون شك من مسئله دلگريى مادر : توامن خبوامن؟ شيخ فرمود خواهم با مشا مناز خبوامن، آيا مى من مى

اين قرب  : پس از مناز، دست سّيد را گرفت و به حرم مطّهر امرياملؤمنني برد و به او گفت. را براى مشا توضيح خواهم داد
من امروز در مسند مرجعّيت هستم، يعىن در جاىي كه حق موالست، به : شيخ گفت. قرب امرياملؤمنني: كيست؟ سّيد گفت

اد كنم پول هست؛ وىل عالقه دارم مادر و زن و فرزندامن اّوًال به اندازه الزم اى كه در زندگى داخلى خود گشايش اجي اندازه
تر زندگى كنند كه دل افراد فقري دچار رنج و غّصه نباشد و  و ضرورى خرج كنند، ثانياً در شكل زندگى از مهه مردم عادى

زندگى داخلى خويش وسعت اجياد كنم، كند، اّما اگر مشا بگوييد در  بتوانند بگويند مرجع ما هم مانند ما زندگى مى
خواهم پذيرفت به شرط آن كه در حمكمه عدل حق، با حضور امرياملؤمنني، اين مسئله را مشا به عهده بگريى و جواب 

پس گله مادر : شيخ فرمود. پذيرم من چنني مسؤولّيىت منى: سّيد به شيخ گفت!! ام را مشا بدهى اضافه شدن به خرج خانه
  !!باشد به عدالت من نيست و گله با موردى هم منىاى  من، ضربه

   هواىي سّيد را ببينيد كه در عني جمتهد بودن، به سلك شاگردان شيخ ىب
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و پاكى شيخ را ببينيد كه حاضر !! كند آيد و مدت پانزده سال به عنوان يك شاگرد از مكتب شيخ كسب فيض مى درمى
  !!الزم به زندگى خود گشايش و وسعت بدهدنيست بيش از حّد 

راسىت اوج پاكى و فضيلت تا كجا؟ اينان فارغ التحصيل كدام دانشگاه بودند و چه علمى خوانده بودند و كجا خوانده 
  بودند؟

ان در كىن اين گونه افراد، از متام ابعاد ماّدى عارى بودند، خداى مهرب داستان زندگى اينان شبيه فرشتگان است، خيال مى
  !!قيامت با اين گونه بندگان بر مهگان امتام حّجت خواهد كرد
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  :به قول عارف سوخته جان عطّار نيشابورى

  هركه در اين درد گرفتار نيست
 

  يك نفسش در دو جهان كار نيست

  هركه دلش ديده بينا نيافت
 

  ديده او حمرم ديدار نيست

 هركه از اين واقعه بوىي نربد
 

  صورت ديوار نيستجز به صفت 

  خوار شود در ره او هم چو خاك
 

  آن كه در اين باديه خوخنوار نيست

  آن كه سزاوار در گلخن است
 

  در حرم شاه سزاوار نيست

  گلخىن مفلس ناشسته روى
 

  مرد سرا پرده اسرار نيست

  كعبه جانان گرت آرزوست
 

  در گذر از خود ره بسيار نيست

  از حد استگرچه حجاب تو برون 
 

  هيچ حجابيت چو پندار نيست

  پرده پندار بسوز و بدانك
 

  در دو جهانت به از اين كار نيست
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  ]َوديَنُه َعِن اْلِبْدَعةِ [

   معناى دين

خداى مهربان و  دين در لغت داراى معاىن گوناگوىن است و معناى آن در اين مجله، عبارت از پيوند قلىب انسان با
  .جمموعه قوانيىن است كه بر مبناى مصلحت انسان در مهه جوانب حيات تنظيم شده است
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 -كه نبّوت و قيامت و مالئكه و كتاب است  - هركس با حضرت دوست و شؤون جناب او و هرچه در رابطه با اوست
ن اميان به متام قوانيىن كه از طرف حق و پيامرب ها اميان داشته باشد و براساس اي پيوند قلىب داشته باشد و به اين واقعيت

  .صلى اهللا عليه و آله ارائه شده عمل كند، مؤمن است

ها قرار دارد؛ دين تنها  دين واقعى در حيات، به منزله جان براى جسم است، دين در زندگى انسان در رأس متام ضرورت
نباشد، براى انسان ارزشى خنواهد بود؛ دين ضامن  عامل شكوفاىي استعدادهاى معنوى و روحى انسان است؛ اگر دين

  .سعادت دنيا و آخرت انسان و تأمني كننده خري دنيا و آخرت است

ها، براى بشر ثابت  هزاران مكتب عقلى و منطقى، در زندگى بشر قدرت ايفاى نقش دين را ندارند و اين ناتواىن مكتب
  .نداردشده و هيچ انساِن با انصاىف در اين زمينه انكار 

   توانند به جاى دين در مهه امور هادى انسان عقل و وجدان، مى: گويند مى
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تواند به جاى  كند كه عقل و وجدان نتوانسته و منى باشند، وىل هزاران سال است، بشر متّكى به عقل يا وجدان ثابت مى
  .دين قرار گريد

ها نيز در برابر عوامل غلط يا حمكوم   منشأ اشتباهات غري قابل جربان بودند و وجدانها تاكنون در بسيارى از امور  عقل
  .اند اند، يا به كّلى خاموش شده و بشر را به سقوط كشانده صدا شده گشته و ىب

مايه و ريشه اصلى دين، به صورت فطرت و يا حالت جستجوى از حق مطلق، در درون و ذات انسان جا دارد و اين 
  .با حقيقت انسان يكى است، به وسيله سفريان اهلى قابل شكوفا و بارور شدن است مايه كه

انبيا با رساندن معارف پاك اهلى به گوش بشر و تشويق انسان به اجراى حدود و مقّررات اهلى، توفيق تربيت كردن 
  !!شود ها در هيچ مكتىب يافت منى هاىي را پيدا كردند كه منونه آنان در متام برنامه انسان

سودى كه دين در دو جهت ماّدى و معنوى، نصيب بشر كرده، هيچ مدرسه و مكتىب نصيب انسان نكرده و با كمال 
توان اّدعا كرد كه بشر با هر برنامه مثبت و با بركىت كه روبرو بوده، آن برنامه ريشه در دين واقعى داشته  شجاعت مى

  .است
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  .ان ارزاىن داشته، هيچ نعمىت قابل برابرى با نعمت دين نيستهاىي كه خداوند به انس در ميان متام نعمت

هاى ارضى و مساىي بر بشر مّنت نگذاشته، وىل در اعطاى نعمت دين و هدايت بر  خداوند، در برابر هيچ يك از نعمت
  .گر امهّيت واالى اين نعمت در زندگى انسان است بشر مّنت گذارده و اين مسئله نشان

ها باشد و در زندگيش، جاىي براى نعمت دين ديده نشود، بدخبت است و به فرموده قرآن  ام نعمتانسان اگر غرق در مت
  .توان از او به عنوان انسان ياد كرد جميد، منى
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در اين خبش به . دين، مايه جان، ريشه حيات، عّلت شرف و شكوفا كننده متام صفات حق در وجود انسان است
مناسبت كلمه دين الزم است تا حد الزم در اين مسئله حتقيق شود و تا جاىي كه ممكن است امهّيت اين موضوع در 

زندگى روشن گردد و ضرورت نياز فرد و جامعه به مكتب دين معلوم شود و ثابت گردد كه فرد و اجتماع بدون دين قادر 
  !!به تأمني خري و صالح زندگى نيستند

  ندگى بشرجايگاه دين در ز 

   ميل غريزى انسان به دين - 1

انسان براساس غريزه دروىن ميل دارد كه از موجد و حمّرك و تنظيم كننده دستگاه آفرينش و از ماوراى عامل ماّده و 
  .پديدآورنده اين آفريده و از قوانني و نظامات خلقت اّطالعى به دست آورد

كند  همد پس پرده ماديّات چه خرب است و راز هسىت چيست؟ فكر مىكوشد كه بف خواهد با او ارتباط پيدا كند، مى مى
  .باشد داند حقيقت فكر چه مى وىل منى

اى است، به خوىب  ها چه برنامه فهمد حقيقت اين عمل و انقباض و انبساط عضالت و استخوان رود، وىل منى راه مى
رد، وىل از درك ماهّيت اين رنگ درمانده شده است، خود يابد اراده وى غري ماّدى و رنگى جز جتربه و غري از ماّده دا مى

  :خواند، وىل از من خرب ندارد و به قول جامى را من مى

 ام كه ميل با من چيست؟ حريان شده
 

 اندر گل تريه اين دل روشن چيست؟
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تر فكر  هر قدر بيش دهند و كند كه در اقيانوس هسىت، امواج خروشان حريت، سر و صورت او را نوازش مى مشاهده مى
  :گويد گردد و با خود مى كند، زجنري حتّري زيادتر به دست و پا و به فكر او پيچيده مى مى

  يامب ره ساحل به فكرت منى
 

  پايان حريت در اين وادّى ىب

  

طريق كمّيت علوم ماّدى بيند كه راه درك حقايق بسته است و در اين  داند، مى داند كه منى فهمد، مى فهمد كه منى فقط مى
  .و جترىب لنگ است

يابد و در اين صحنه دانا و نادان، بينا ونابينا، انيشنت و بوعلى سينا با دهقان  جا قدرت و حكومت ماديّات پايان مى اين
  .اعمى برابرند

يافنت به نشئه ماوراء  نش و رهسراىي دارند كه ما از پى بردن به كنه ذات آفريدگار و پديدآورنده آفري مجلگى به اين ترانه نغمه
عامل ماّدى و از چگونگى غوغاى پس پرده عاجزمي و خواه و ناخواه و باالخره و به طور حتم، برابر اين حقيقت سر 

چيىن از خرمن پرفيض انبيا  آورند كه حّس كنجكاوى آنان در اين وادى فقط به ادراك روحاىن و به خوشه تسليم فرود مى
توان  ها را به خرب يافنت از حقيقت موضوع، فقط به آب رمحت معارف انبيا ارضا مى و شور ميل، آن شود تسكني داده مى

  .منود

هاى  سخنان برگزيدگان آفريدگار و شبنم هدايت آنان است كه قدرت دارد آن شراره جانسوز را ختفيف دهد و غنچه
سر منزل رستگارى و سعادت برساند و براى آدمى  ها را به روحاىن را در دل سرگشتگان وادى حريت شكفته منوده و آن

  .قناعت وجداىن حاصل منايد

  .اى از معاىن دين است دود و به جستجوى آن است جلوه گشته انساىن و اين چيزى كه وى به دنبال آن مى آرى، اين گم

ون كشيده وآن را دين است كه قدرت دارد نگني آرامش فكرى و اطمينان خاطر را از قعر درياى متالطم روحى بري 
  .خبش حيات آدمى سازد زينت
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توان يافت، چون اين  اى غري از چشم الزم است و اين ديده را تنها از راه پيوند با انبيا مى آرى، براى ديدن حقيقت، ديده
  .ديده به دست آمد، دِر متام كماالت و ابواب رمحت حق به سوى انسان باز خواهد شد
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   جلوگريى از ترديد و نگراىن - 2

دين، شخص را از توفان ترديد و نگراىن نسبت به حيات ماوراء نشئه ماديّات جنات و به او خاطر مطمئن، روح نشط و 
  .منايد حالىت شاد و سبكبار، در آشيان اميان حقيقى عنايت مى

و از عامل بعد از مرگ و چگونگى حاالت  آدمى در درياى متالطم حيات مهواره دچار روح هول و هراس و ترديد است
داند كه مرگ چون سايه او را دنبال دارد، پرسيده و  باشد و مى خود بعد از فراغ روح از كالبد تن در اضطراب مى

  :پرسد مى

ر چه بود؟ زكجا آمده  ام آمدمن 
 

 «1» روم آخر ننماىي وطنم؟ به كجا مى

  

  ام؟ پس فرق بني انسان و حيوان چيست؟ پوشيدن و عمل جنسى خلق شدهآيا من براى خوردن و خوابيدن و 

ّيه اسلحه و ُمبب سرا مناييم؟ اگر  زا بوده كه ديگران را حمو و نابود و جهان را مامت هاى آتش آيا تكوين ما براى جنگيدن و 
امي  ان و آبادى زمني خلق شدهها فقط براى عمر  اين چنني است حال گرگان و سگان ِبْه از آدمى است و اگر ما انسان

  كشد؟ كند، چرا خود حّظ وافر از آن نربد و سر به تريه تراب مى مريمي و باغباىن كه باغ را گلستان مى پس چرا مى

باشد كه معدودى جبابره، زر و زيور و برليان از راه ظلم و جتاوز اندوخته منايند و به   و اگر منظور خلقت اين مى
ادار و اسكناس خرسند باشند، پس امتياز بني  خود از ياقوت و املاس و يا تعدادى ىب هاى انباشته گنجينه مشار از اوراق 

  باشد؟ هاى موصوفه و انسان چه مى معادن و سنگ

ها و دردها و آالم  بار اندوه گذراىن است، پس حاالت تريه و تار ناخوشى و دوران نكبت اگر هدف خوشى و خوش
  چيست؟
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______________________________  
  .مولوى -)1(
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تواند از پندار ناهنجار خود به منظور حضرت حق راه يابد و هدف  فهمد و به هيچ وجه منى بيند و مى انسان باالخره مى
يد و بايد حس كند  پروردگار را دريابد و يا درك كند، اينجا است كه بايد راه چاره را فقط در دين و ديندارى جستجو منا

  .تواند، هّم و غّم خويش را درمان و توفان نگراىن را جربان كند كه با اين دارو مى

راسد، بلكه مرگ را تغيري  دين كه اساس آن اميان به خداست، به آدمى آن نريو و شجاعت را مى دهد كه نه تنها از مرگ 
ى كردن قالب و پرواز به عامل ملكوت بداند و ب ه حوادث جهان خبندد و با مشكالت با آغوش باز مبارزه منايد لباس و 

  .و در دوره هر پيامربى مهني اميان و مهني درك واقعّيت مرگ، رمز پيشرفت مردم مؤمن بود

رتين پناهگاه در حوادث - 3    دين، 

باشد  مات مىدين، پناه و ملجأ شخص متدّين در حوادث و مواقع درماندگى است، حيات آدمى صحنه مشكالت و صد
و آفرينش انسان طورى است كه از حتّمل شدائد رمسى و روحى و عقلى ناگزير است و در عني مهه اين بالها در التجاء و 

  .اختيار است اتكاء به مبدئى كه شايستگى و زيبندگى اين معىن را داشته باشد، ناچار و ىب

شكيبا معّرىف منايد، روح متانت به او اجازه ندهد كه زبان به تر خود را  شخص هرچند صرب و بردبارى به خرج دهد و بيش
  .شكوه باز و سخىن از نامالميات آغاز و آه و شرار درون را نزد مهگان به آمسان نثار منايد

مّنت  او عالقه دارد ملجأ و پناهگاهى عظيم، رحيم و بزرگوار داشته باشد كه در مصائب، در هر حلظه، از مددكارى او ىب
  .دريغ مضايقه ننمايد، بدون ملجأ و منجا زندگى بسيار دشوار است و ىب
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ان در پرده و ظاهر دين است كه زير بناى آن  ها و مهم باالترين پناه ترين يار و ياور، در خلوت و جلوت، در آشكار و 
  .اميان به خداست
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بيند، امواج سهمگني  زند و هيوالى مرگ را برابر چشم خود مى و پا مىهاى هولناك اقيانوس دست  آن كسى كه ميان جلّه
شود،  هاى پيچيده آب به بدن او نواخته مى دهند و هر حلظه شّالقى از فشار و شكن دريا سر و صورتش را نوازش مى

پندارد  و يار و ياور منىطلبد و جز او را ملجأ و پناه  گويد و از او براى رسيدن به ساحل جنات مدد مى اختيار خدا مى ىب
  .كند هاى دردناك خويش را به آمسان عظمتش نثار مى و در آن حلظه از صميم قلب به قدرت خدا اميان دارد و ناله

اين حقيقت و اين التجا و اين پرستش معبود يكتا، دين است و خالصه اين دين است كه به انسان اطمينان، جرأت، 
  :فرمايد نانچه قرآن مىكند، چ شجاعت و شهامت عنايت مى

  .»1« ] ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل السَِّكيَنَة ِيف قـُُلوِب اْلُمْؤِمِننيَ [

  .اوست كه آرامش را در دل هاى مؤمنان نازل كرد

  :فرمايد و در آيه ديگر مى

  .»2« ] َأال ِبذِْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ [

  .ريدگ ها فقط به ياد خدا آرام مى دل! آگاه باشيد

شعاع دين به هر دىل كه تابيد آن را از معنوّيت روشن و از صفا و حقيقت گلشن منود و آن چنان شيفته حق گرديد كه 
  .داند ها را الزمه جهان گذرا مى باره نداشته و آن اى در اين ها را هيچ انگاشته، ابداً هراس و انديشه شدائد و سخىت

______________________________  
  .4): 48(فتح  -)1(

  .28): 13(رعد  -)2(
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داند و يقني دارد كه حادثه  شخص ديندار و آدم متدّين حقيقى از حوادث ترس و بيم ندارد، عّزت و ذّلت را از خدا مى
  .از عوامل و لوازم كمال است
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 ز حادثات تو انديشه و هراس مدار
 

  كه هست حادثه مستلزم مدار كمال

  

هاى  ها مربّا و آن را آماده شكوفاىي گل گونه كه سوز سرما و برف و توفان زمني را از ميكرب آرى، متدين بايد بداند، بدان
ها نيز از  گريد، حادثه ها اجنام مى شود و عمل تلقيح در شكوفه منايد و از گل مكيدن زنبور، عسل ساخته مى اران مى

  .باشند مىاسباب و لوازم حيات و رقاء 

 «صائب«غبار الزمه آسيا بود 
 

 «1»  تو از حوادث دور زمان چه انديشى

  

  .موّحد براى توفيق ثبات و جماهدت با نامالميات، متوّسل به خدا و مّتكى به دين است

است كه جز ملجأ و پناهگاه متديّن، خدا و مباىن دين است و به هنگام اضطرار استغاثه به درگاه خدا دارد و معتقد 
  .طلبد منايد و در حال اضطرار سر بر آستان او گذاشته از عنايتش مدد مى خدا، ديگرى درد او را درمان منى

خاصّيت و موجودات ضعيف و بيچاره كه از خود  هاى ىب بدخبت كسى است كه ملجأ وپناه ندارد، و از آن بدتر، مسلك
  !ترند پناه خود پندارد او درمانده

نياز دارد و به جز او به كسى نپردازد و دست تكّدى به  ساز و خداوند رئوف ىب ياز به آستان قادر چارهمتديّن، عرض ن
توّجه ندارد و به گداىي دِر او افتخار منوده و حاضر نيست به هيچ قيمىت روى از آن درگاه   سوى خدا دراز كرده به ماسوى

  .برگرداند

دبارى و شكيباىي از خود به يادگار دارد كه عالوه بر سروران دين كه مادر دهر هاى بارزى در ثبات و بر  مكتب اسالم منونه
انگيز  چونان خنواهد ديد، از پريوان اين دين در تاريخ شواهد بسيارى موجود است كه مقاومتشان در برابر حوادث اعجاب

  .است

______________________________  
  .صائب تربيزى -)1(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  355 :، ص2 عرفان اسالمى، ج

   صرب ديندارن بر مصائب

  :گويد يكى از بزرگان دين مى

  :گذشتم، زىن را ديدم ميان چند قرب نشسته و زبانش مرتّمن اشعارى بدين مضمون است از گورستاىن مى

تاىب كنم؟ صرب كردم بر امرى   تاىب بر من سزاوار است كه ىب دامن عاقبت صرب خوب است، آيا ىب صرب كردم در حاىل كه مى
  .گرديد شد، متزلزل مى ها وارد مى اگر قسمىت از آن به كوه كه

  .ها را به ديده برگرداندم، من در عمق قلب گريامن اشك به ديدگامن وارد شد، آن اشك

توانست  كس به آن حنو منى گوىي صرب كردم به طورى كه هيچ تو را چه شده كه مى: از آن زن پرسيدم: گويد آن شخص مى
  !صرب كند؟

اى پرتاب منود، چون از منزل  روزى شوهرم گوسپندى را در برابر كودكامن ذبح كرد و پس از آن كارد را به گوشه: دجواب دا
تر بود به تقليد از شوهرم دست و پاى برادر كوچك خود را بسته و خوابانيد و  خارج شد، يكى از آن دو فرزندم كه بزرگ

تر  تر سر برادر كوچك گونه گوسپند را ذبح كرد و در نتيجه برادر بزرگخواهم به تو نشان بدهم كه پدر چ مى: به او گفت
را بريد و من تا آمدم بفهمم كار از كار گذشته بود؛ به پسرم سخت خشمناك شدم بر او محله بردم كه او را بزمن، به سوى 

سرم را در بيابان دچار محله بيابان فرار كرد، وقىت شوهرم به خانه برگشت و از جريان مطّلع شد به دنبال پسر رفت، پ
اش را به زمحت به خانه محل كرد و خود از شّدت سوز عطش  حيوانات درنده ديد و مالحظه كرد آن پسر هم مرده، جنازه

  .به زمني افتاد و از پاى درآمد

  356: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

خود را به ديگ غذا كه در حال جوشيدن من سراسيمه به سوى شوهر و جنازه طفل دويدم، در اين اثنا كودك خردسامل 
  .بود رساند و به ديگ دست زند، ديگ به روى او واژگون شده او را كشت

خالصه من در ظرف يك روز متام عزيزامن را از دست داده و در اين حال فكر كردم كه اگر براى خدا در اين حوادث 
دهم و حّىت اشك ديدگان را پنهان  باىي به خرج مىسنگني صرب و شكيباىي كنم مأجور خواهم بود، از اين جهت شكي
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يامب كه  چيز واگذار به حضرت اوست و امرى را منى متام امور از جانب خداست و مهه: كنم و به دنبال آن گفت مى
  .واگذار به بنده باشد

  :به قول حكيم صفاى اصفهاىن

  خانه شومي عشق زد خيمه بياييد كه ىب
 

  انه شوميمشع افروخته شد هم پر پرو 

  

  حلقه طرّه او در شكن است و خم و تاب
 

  بايد اندر سر اين سلسله ديوانه شومي

 آشنايان غم عشق برآنند كه ما
 

  زين خيال و خرد شيفته بيگانه شومي

  بيت معمور واليت دل ديوانه ماست
 

 «1»  گنج ماييم كه بايد مهه ويرانه شومي

  

   نيتاجراى دين با خلوص  - 4

  .كند و در اين زمينه نيازى به قّوه جمريه ندارد انسان مؤمن قوانني دين را از روى خلوص نّيت اجرا مى

آن قانوىن كه ريشه در سّر سويداى دل و روح و جان آدمى داشته باشد، بدون قّوه جمريه، منهاى پليس و پاسبان اجرا 
  دهد و اين گونه قانون هم فقط قانون دين است؛ اى منى مرحله گردد و متدّين واقعى به خود اجازه ختّطى، در هيچ مى

______________________________  
  .260: صفاى اصفهاىن -)1(
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ال آن را با خون خويش آبيارى مى كند؛  قانون دين است كه متدّين براى اجراء و بسط و نفوذ آن جان خود را تسليم و 
اد متدّين خمفى است و عشق او به خدا و ترس از عقاب روز جزاست و اين حالت هرگز پيش  قّوه جمريه قانون دين در 

  .شود و بدون دخالت ديگرى، درصدد اجراى اين قانون است نظر متدّين حمو منى

   ىب رياىي اهل دين - 5

بود زندگى ماّدى و معنوى خود دارد و جماهدت در راه  و ديگران گام برمى انساِن متدّين در سايه دستورهاى ديىن براى 
  .داند خدا را در طريق تأمني سعادت دنيا و آخرت خود مى

آميزى نشده است، براى دين و اجراى  فعالّيت و كوشش او رياكارانه نيست و اعمالش به صنايع حيله و نرينگ رنگ
عقالىي دارد و كوشاست كه فردى مفيد به حال  قوانني آن و براى سعادت واقعى خود و عائله خويش و افراد جامعه مشى

  .جامعه باشد

   ديندارى، پاسخ به نياز باطن - 6

گويد و  قبول دين از غرائز آدمى است و انسان با قبول اين حقيقت به نداى وجدان و اهلام پيامرب باطن پاسخ مثبت مى
نيابد، از سنگ و چوب، خداىي به چهره بت آدمى به قدرى تشنه اين آب زالل است كه اگر به پيامرب و رسوىل راه 

خواهد و يا مانند ما  تراشيده آن را پرستش منايد و يا آن را مظهر حق دانسته به او فديه داده، رفع حوائج خود را از او مى
  .آورد براى آرامش خود به بت پول روى مى
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   ديندارى، موجب شكر نعمت - 7

گزارى  ب است، يعىن به هر شخصى كه احساىن شود، بر او الزم است كه از نيكوكار تشّكر و سپاسشكر منعم واج
منايد، اين امر مقتضاى آدمّيت است و حّىت بعضى از حيوانات به منعم وفا دارند، با قبول اين اصل، آدميان كه از 

اند و از  پايان كه برون از حد وصف و قياس هاى ىب دانند اين نعمت حد و حصر خداوند برخوردارند و مى هاى ىب نعمت
ناحيه منعمى غري از افراد عادى و جز عناصر خاكى و عوامل ماّدى است، بايد به شكرگزارى او اهتمام ورزند و در مقام 

كند، ناچار از حركت  اتيان اين فريضه و اجراى اين تكليف واجب، منعم خود را بشناسد و چون منعمى جز حق پيدا منى
  .سوى خدا و معرفت نسبت به اوست و اين معىن، مهان دين و ديندارى است به
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   ديندارى، دفع ضرر حمتمل - 8

موحدان به خدا و نشئه . اند، موّحدين و كفار دفع ضرر حمتمل الزم است؛ در دنيا دو گروه در برابر يكديگر قرار گرفته
به جز دنيا عقيده به . كّفار فقط به ماديّات قائلند. ماوراء و روز جزا اميان دارند و براى اعمال خوب و بد پاداش قائلند

ها انبياى اهلى كّفار را از هول و هراس قيامت، از شراره آتش جهّنم و از  رأس مهه آنچيز ديگر ندارند، نيكان عامل و در 
براى بدكاران و كافران و فاجران و منافقان در آخرت عذاب دردناك پايدار خواهد : اند آن روز وانفسا برحذر داشته و گفته

  .بود

ت كه كّفار و منافقان احتمال عذاب و احتمال صدق  حداقل اثر گفتار پيامربان وهاديان انسان به صراط مستقيم آن اس
دهند و روى اين احتمال دفع ضرر حمتمل واجب است و اين وجوب هم عقلى است و  گفتار پيامربان و سالكان راه را مى

  با
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واب دهد و مهني امر و اهتمام اين فرض الزم است كه شخص به دعوت انبيا پاسخ مثبت گويد و نداى آنان را به لبيك ج
  .به دفع ضرر حمتمل عبارت از سري در طريق دين و الزام به پذيرش شريعت است

   نياز جامعه به دين و قوانني آن

ترين زماىن، جامعه قابل دوام و  قانون براى برقرارى قسط و عدالت اجتماعى الزم است و بدون قانون حّىت براى كم - 1
  .بقا نيست

تواند در جامعه، حكومت و عدالت اجتماعى را تأمني منايد كه براساس خرد و برهان صحيح استوار  نوىن مىاز طرىف قا
گذار از جزئّيات نيازهاى جامعه و ضروريّات آن با اّطالع و به مصاحل و مقتضيات حال و آينده افراد واقف  باشد و قانون

  .وه از ريب و ريا، اغراض شخصى و هوى و هوس مربّا باشدها، بصريت كامل داشته باشد و به عال و به متام برنامه

چنني قانوىن به دليل عقل منحصراً بايد از ناحيه خداوند تبارك و تعاىل، به متام مردم به وسيله انبيا ابالغ و پيامربان جامعه 
گردد و توسط آنان در ميان  الغ مىاى كه به وسيله وحى به انبيا اب را به قبول قوانني اهلى دعوت و ملزم منايند؛ اين جمموعه

  .شود، قانون دين نام دارد مردم نشر مى
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ها شامل،  اين مسئله قطعى است كه بشر بايد در سايه قانون و در پناه حقوق زندگى كند و قانون و حقوق امروزه دولت
است و چون موضوعات مذكور،  ها و انواع مقّررات نامه ها، آيني قوانني پارملاىن، عرف و عادت، رويه قضاىي، خبشنامه

خارج از حرمي دين، آغشته به اغراض آلوده و در افق عدم احاطه به مقتضيات حال و آينده بشر وضع شده و جز زور و 
منايند و ذات و قلب بشر خواهان قانوىن  زر و منافع شخصى متنفذين انگيزه نداشته، افراد به طوع و رغبت آن را قبول منى

  است كه با
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فطرت و نيازهاى واقعى او مهاهنگ باشد و چنني قانوىن منحصراً قانون خداىي و مقّررات اهلى است و اين قانون در 
  .حقيقت مهان شريعت و دين است

شك نيست كه در جمامع، اگر حكومت استبدادى يا ديكتاتورى باشد، منويّات سلطان و يا ديكتاتور و اگر مجهورى  - 2
هاى اكثرّيت افراد پارملان به سيماى قانون بني مردم حكومت خواهد كرد و چيزى كه در آن  و مشروطه باشد، خواسته

خواهد كه در كنار آن حقوق مهه  ترديدى نيست، آن است كه جامعه تشنه قانوِن صحيح و خوب است، جامعه قانوىن مى
ها  منايد و قادر باشد از جتاوز و تعّدى جلوگريى و بر دل هاى وى را به وجه احسن رفع افراد حفظ شود و نيازمندى

حكومت كند و اجراى آن مواجه با زمحت و خسارت نباشد و چنني قانوىن فقط در سايه دين جتّلى دارد و بس؛ زيرا وضع 
و منويّات هاى زورمندان و موجى از هوى و هوس طاغيان بوده و هست  قوانني عرىف و پارملاىن مهواره نقشى از خواسته

كند و مهني نوع قوانني ناقص يا باطل  آلود آنان به صورت قوانني و به لباس مقّررات عرض اندام مى اقويا و امريه غرض
  !!است كه اكثرّيت جوامع جهان را به فساد و تباهى كشيده است

گذار بايد به نشئه ماوراء  نونقانون، عالوه بر نشئه دنيا، بايد توجه و عنايت كامل به نشئه آخرت نيز داشته و قا - 3
هاى دروىن پاك  طبيعت هم حميط باشد، تا بتواند در اين صحنه نيز قوانيىن براى بشر وضع منايد كه روح آنان را از كدورت

گاه  اند، هيچ امياىن به خدا و آخرت خفته و براى حيات اخروى نيز آماده سازد؛ كساىن كه در ناز و نعمت و بسرت ىب
قانوىن در اين مرحله وضع منايند، وضع چنني قانوىن فقط منحصر به دين است و بايد از طرف حق تشريع و  توانند منى

  .اعالم گردد

  بشر، خواهان قانوىن است كه به حقوق بيچارگان سايه اندازد و منافع آنان را - 4
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ت و هوسى جز نوشيدن باده ناب آسايش از زندگى ندارند و حفظ منايد؛ كساىن كه زندگى آنان از هر حيث تأمني اس
گاه خنواهند توانست قانوىن در مرز منافع افراد درمانده و بيچاره و  دانند، هيچ هاى ماّدى خود منى رقمى جز اندوخته

ران را درك  هاىي كه قادر نيستند وضع ديگ طبقات پايني و زجر كشيدگان وضع كنند؛ وضع قانون فرع بر تعّقل است و آن
كنند، چگونه براى آنان قانون سامل و حافظ حقوق بياورند؛ اين حنو قانون، فقط در قدرت خداست و خداوند از باب 
قاعده لطف، انبيا را مبعوث به رسالت و به آنان دستور داده قوانيىن كه به نفع متام مردم جامعه است، به نام دين ابالغ  

  .كنند

تصّور برخى، بايد قابل انطباق در هر جامعه و در هر زمان و مكان باشد؛ اصول آن پايدار قانون اجتماعى به عكس  - 5
ها  و فروع آن به اعتبار عناوين ثانويه براى مكّلفني قابل انعطاف باشد و اين هدف را قوانني خلق الّساعه كه تعداد آن

  .توانند تضمني كنند ىاند، من آور و گيج كننده برابرى با تعداد جنوم دارند و اغلب سرسام

  .اين فقط قانون دين است كه واجد شرايط متني و حمكمى است

داند كه براى  دنيا ملك خدا و جهان و جهانيان پديده قدرت و اراده او هستند، او عامل سّر و خفيّات است، او مى - 6
باشد، فقط خدا كه جهان را آفريده، هاى خملوقات او  گوى نيازمندى پديده و آفريده خود چه قانوىن الزم است كه جواب

گويند كه تنها به  داند چه قانوىن مورد احتياج انسان و به مصلحت دنيا و آخرت اوست، چنني قانوىن را قانون دين مى مى
  .شود وسيله انبيا و امامان ابالغ مى

و مورد مصرف بيت املال نبايد هاى كمرشكن باشد و خمارج زيادى خبواهد  اجراى قوانني اجتماعى نبايد واجد هزينه - 7
فقط قّوه جمريه و منحصراً نگهدارى زمامداران باشد؛ بيت املال بايد به سود جامعه صرف امور خري گردد و ضامن اجراى 

   قانون بايد خود قانون و عقيده به آن باشد و چنني قانوىن فقط در كسوت
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  .ر استقانون آمساىن يعىن دين منودا

رساند؛  سازد و افراد را از حضيض ذّلت به اوج عّزت مى اين اجراى قوانني دين است كه براى جامعه، مدينه فاضله مى - 8
هاى عفن و  دهد؛ اسالم يعىن دين خدا، پريوان حقيقى خود را از پسىت خداوند به جامعه ديىن بركت، عّزت و رفعت مى
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رساند و عدالت واقعى را در جامعه تضمني  ها را به اوج عّزت و فضيلت مى نبدبوى امور غري انساىن جنات داده و آ
  .منايد مى

هاى بيجان و جاندارى كه مراكز  اجراى مقّررات دين، جامعه را از شّر استعمار و مظامل و مطامع كّفار و بت - 9
آورد، در حّدى كه افراد  اضله پديد مىاى بسيار عاىل از مدينه ف دهد، حكومت ديىن منونه اند جنات مى استعمارى تراشيده

  .آن از هر حيث در امن و امان باشند

كند، عقيده به نشئه واپسني در حفظ  قانون دين عالوه بر خري دنيا، سعادت ابدى اخروى را براى افراد تضمني مى -10
  .نظم عمومى و مشى افراد در مرز حقوق خودشان بسيار مؤثّر است

هاى اجتماعى كه چهره حيات مدىن داشته و دارند،  متّدن در اجتماع است؛ اگر به پديدهدين از مظاهر اصلى  -11
علم، : اند از ها سه عامل منشأ فعالّيت بوده وهست و آن سه عامل عبارت دّقت شود، مالحظه خواهد شد كه در آن

  .فلسفه، دين

  :اند روانشناسان و فالسفه علم را چنني تعريف كرده

  .ها قاعده يا سيستم يا اصل پديد آمده است از نتيجه مساعى منظم دائمى فكر بشر كه از آنعلم، عبارت است 

كند و به حّس و جتربه اعتماد دارد، خواّص اشياء را از جمراى جتربه  ها تعريف مى علم از ظاهر اشياء و از خواّص صورى آن
  .كند و مرز جتربه حمسوسات و عوامل آن حواّس ظاهره است بيان مى
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  .فلسفه بنا به تعريفى كه صاحبانش دارند، عبارت است از علم به حقايق اشياء به قدر طاقت بشر

هاى كبوتر رعناى دانش را ياراى اوج و پرواز نبود،  فلسفه، پا را از علم باالتر گذارده و هرجا كه علم توّقف كرد و بال
خواهد به زوايا و خوايا و بطون حقايق راه  فلسفه به طريان و جوالن پرداخته به اصرار مىشاهني بلند پرواز و توسن راهوار 

  .تر خود را با حقيقت و واقعّيت امور آشنا سازد يابد و بيش

كند و حبث از دستگاه آفرينش و ماوراء عامل را  اندازى مى كند، به هر جا دست فلسفه به مانند علم به ماديّات اكتفا منى
  .داند طه تصّرف خود مىدر حي
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اما حركت فلسفه در اين ميدان وسيع ُكند بوده و در بسيارى از امور، عجز خود را نشان داده است، وىل دين كه فراتر از 
هاى خود از بيان  كند كه فلسفه در ظرف فرمول فلسفه و مافوق آن است، مطالىب را در راه فكر و ادراك جامعه بيان مى

  .گردد آن عاجز مى

و چون فلسفه از بيان حقيقت دستگاه آفرينش، از خدا و ماوراء طبيعت، از چگونگى حاالت انسان پس از مرگ و نشئه 
شود، چهره فروزان دين، براى معاجله جهل بشر نسبت به اين امور  بعد از آن و نيز از بيان عوامل روح و بقاى آن عاجز مى

  .دهد خدا، ماوراء عامل و مهه حقايق را توضيح مىگردد و در طاقت فكر و ادراك بشر،  منايان مى

هاى خود، به مكتب خود، به ادلّه خود، به احكام و قوانني  دين با براهني و استدالالت متيىن كه دارد، آدمى را به گفته
  .كند مند مى مؤمن و عقيده -كه مهه از طرف خداست  -خود، به منشورات و مكتوبات خويش

اد جامعه، حكومت داشته و افراد آن را به غريزه ذاتى پسنديده و وقىت كه عامل مدنّيت ح قيقى دين از بدو پيدايش در 
  قبول كرده، و از دل و جان به او پايبند
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و به داند  شده باشند و حّىت براى زندگى جاويد خود و براى نشئه حيات ديگر توّسل به آن را الزم و واجب دانسته و مى
تر است و هركجا علم و فلسفه  شود كه نفوذ و حكومت دين واقعى از مظاهر ياد شده متّدن بشرّيت بيش خوىب ديده مى

گمارد، با اين فرض مسّلم و اين اصل مربهن بايد   ها ّمهت گمارده و مى شود، دين به مدد و يارى و ياورى آن لنگ مى
  .رتين داروى نظم عمومى و سعادت واقعى اجتماعى استدين براى اجتماع الزم بوده و هست و : گفت

قانون در حكومت دين بايد به چاشىن معنوّيت و حلاظ خصوصّيت روح و بقاء آن آغشته و جهات بقاء روح در  -12
  .آن ملحوظ باشد

باشد و  آن مى موضوع معنوّيت و بقاء، روح اصل ثابت و غريقابل تغيري و غريقابل انكار و مؤثّر در صّحت دين و حجّيت
تواند حكومىت به نام دين قيام منايد و جهانيان را به وحدت و يگانگى و اعتصام به لواء دعوت كند و خود را  گاه منى هيچ

ى و از حلاظ توّجه به بقاى  برگزيده خدا و قوانني خود را از جانب او براى اهل دنيا ارائه كند، وىل پيمانه آن از معنوّيت 
اى از سوز دل نداشته و نتواند عاشقان غزال رعناى امور باال  هاى نفس ناطقه انساىن عارى باشد و نغمه ىروح و نيازمند

روح و قانوىن جامد و بشر را فقط به الفباى  را به سر منزل مراد برساند، يعىن ديىن باشد صرفاً به صورت قوانيىن خشك، ىب
  .هاى كسب دنيا و مواد جهان دعوت منايد قياد از فرمولامور ماّدى آشنا و افراد را صرفاً به اطاعت و ان
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هاى ماّدى و جسماىن خود حمتاج  طورى كه به رفع نيازمندى آدمى ساخته از جسم و جان و روح و روان است، مهان
خواهد كام تشنه روح را هم به آب حيات معنوى سرياب و شاّمه نفس ناطقه خويش را نيز به عطر مشيم و  است، مى

رور روح معّطر منايد و در اين وادى هم به مركب سعادت سوار و در آمسان حقايق و معنويّات پرواز كند و با اين پ جان
   هدف، خواهان قانوىن است كه از چشمه

  365: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ورند و ّمهى جز  هاى عفن و بدبوى مادّيت غوطه فّياض معنوّيت سرياب شده باشد و در اين مرحله پاى آنان كه در پسىت
  .نوشيدن باده هوى و هوس ندارند لنگ است

تواند اين حقيقت غريقابل انكار را  كسى كه به وجود روح عقيده ندارد، در حاىل كه مسئله روح امر مسّلمى است و او منى
ح و تواند، به سود روح و در خّط رعايت حقوق او وضع قانون منايد، فقط و فقط خالق رو  درك كند، چگونه مى

داند و در جعل قانون مذاق او را هم در نظر گرفته و  پديدآورنده معنويت و نفس ناطقه انساىن است كه ارزش آن را مى
هاى انسان از هر  كند كه منادى وجدان و روح و روان و نيازمندى دارد و قانوىن تشريع مى هاى او را ملحوظ مى خواسته

و هر مكان باشد و چنني قانون منحصراً قانون دين حق و مصداقى هم  حيث و هر جهت، در هر حلظه و در هر زمان
  .به جز اسالم ندارد

آهنگى آن سه  امنّيت واقعى و بقاى حقيقى جامعه فاضله، مبتىن بر سه اصل است و بدون آن سه اصل و بدون هم -13
ار خنواهد ماند و آن سه اصل عنصر با يكديگر، جامعه روى ترّقى و سعادت را خنواهد ديد و به وصف فضيلت پايد

  :اند از عبارت

اى كه مقّررات ديىن و قوانني آمساىن بر آن سايه نيفكند و افراد آن را در پناه خود حفظ ننمايد و مرز  پديده :دين -اّول
د كه اركان جامعه، قانوىن الزم دار . اى باقى و برقرار خنواهد ماند حدود و حقوق در آن معّني نباشد، چنني پديده و جامعه

  .آن بر مباىن عقيده و اميان واقعى استوار باشد و چنني قانوىن فقط فرمان آمساىن و احكام اهلى است

دين بايد مبتىن بر اميان و عقيده باشد و عقيده بايد از سرچشمه خرد و دانش سرياب شود و شخص كوركورانه  :علم - دّوم
  و با تقليد، دين را قبول ننمايد و بايد

  366: ، ص2 اسالمى، جعرفان 
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پايه دين خود را براساس خرد و دانش استوار كند، ديىن در حرمي فرشته خرد جاى دارد كه زيربناى آن را مصاحل علم و 
دار علم و دانش باشد و افراد را  اى فاضله است كه پرچم اى سعادمتند و مدينه دانش واقعى مستحكم منوده باشد و جامعه

وار گرد وجودش مجع شويد و از فروغ آن استضائه  به امر اكيد دستور دهد، هرجا دانشى بود، پروانهبه اين معىن دعوت و 
مناييد و به هدايت و روشىن آن گام برداريد و در سايه دانش خيمه حيات افكنيد، قوانني حاكمه بايد از سرچشمه علم و 

عه، تشنه چنني قانوىن است، قانوىن كه براساس خرد و خرد و نداى وجدان و فرمان يزدان سرياب شود و ذات فرد فرد جام
  .دانش و سخت مشّوق دانش باشد و آن قانون با توّجه به قرآن و سّنت اسالم است

عمل چون  دين و دانش، عمل الزم دارند، پندارى واجد ارزش است كه قرين كردار باشد و دين و دانش ىب :عمل -سّوم
ره و  آب و درخت عارى از ميوه و جوى ىب بسان كشت در اعماق تريه حمروم از نور خورشيد است و البته چنني پندارى 
  .مثره ندارد

دو فرشته دين و دانش بايد به مدد عمل، در آمسان حيات معنوى و سعادت فردى و اجتماعى پرواز منايند و به طور 
ل هم در اين سه مرحله دين است و دين خالصه، جامعه وقىت سعيد است كه با سه اصل ياد شده قرين باشد و اصل اصي

  .شك فقط در قاموس وحى بايد جستجو كرد گونه را ىب پناهگاه دو عنصر و دو اصل ديگر است و دين بدين

به جتربه ثابت شده كه جوامع بدون دين قابل بقا نيست، حّىت بعد از جنگ جهاىن دّوم، گروهى از ممالك كمونيسىت  -14
اند؛ از راديوهاى تاجيكستان، قفقاز و تركستان  ند و تا حدودى حمدودّيت مذهىب را از بني بردها اين حقيقت را پذيرفته

   رسد و در مجع حّجاج از اهاىل مجاهري شوروى سابق صداى اذان به گوش مى
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ها به درهم و دينار بيش از  اذهان آن كنند و شوند و در آمريكا كه جز به دالر به چيزى فكر منى و چني و بلغار ديده مى
گردد  ها دالر صرف جمامع ديىن مى شنبه كليساها از مجعّيت پُر و ساالنه ميليون پروردگار متوّجه است، معذلك روزهاى يك

 مند شده و پس از مطالعه در مباىن آن، خويش را به زيور اين مكتب و اخرياً دسته دسته در آن طرف دنيا به اسالم عالقه
  .آرايند اهلى مى

و بدون شك، زماىن ابرهاى تريه و تار بدخبىت از افق زندگى بشر حمو خواهد شد، كه حكومت ديىن به معناى واقعى بر 
و زمان آن  »1« فراز آن سايه افكند و مهه بشر به قوانني آمساىن به ديده عظمت و احرتام نگريسته، آن را به كار بندند

  .اند دور نيست و قرآن و روايات به طور قاطع از چنان زماىن خرب داده
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   حقيقت دين

دين، رشته اّتصاىل است بني خلق و خالق كّل و با اين وسيله متام موجودات خلقت با مبدأ خود پيوستگى دارند؛ 
جا هسىت باشد، اين ارتباط هست و استحكام، قرب، بُعد و اّتصال برحسب استعداد و ظرفّيت هر موجودى است، هر 

  .آجنا كه هسىت نباشد نيسىت است، معىن ربط حادث به قدمي مهني است

از اثر جتاذب است، يعىن رشته يا زجنري و طناب حمسوسى براى : گويند مى!! ها را ببينيد گردش شگفت كرات و كهكشان
  .اند و مهان پيوستگى را مجعاً به مبدأ كل دارند ها در كار نيست وىل به طور عجيىب به يكديگر پيوسته اتصال آن

ارتباط حادث به قدمي و در نتيجه ربط خود را با خالق از روى اين مثال تنظري و تقريب كنيد كه در قالب الفاظ از اين 
   توان بيان كرد، باقى كار ديدن تر منى ساده

______________________________  
  .12: اميان و وجدان -)1(
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  .است و اين كار عظيم مربوط به خواست حقيقى تو و فضل بارى تعاىل است

در ساير موجودات، آن رشته را شّدت و ضعف نيست، چون اراده و اختيار ندارند و بايد سري كماىل خويش را چنانچه 
ال، : براى هريك مقّرر شده طى كنند و از اين نظر است كه مثًال  ميوه نارسيده، كشنت حيوانات مفيد براى تفّنن و كندن 

ا به حّد كمال خود برسند و سپس در موارد الزم استفاده منود   .تفريح، گناه است و بايد گذاشت كه آ

پذيرد،  وىل در بشر كه جنبه اراده و اختيار دارد برحسب حسن اختيار و سوء اختيار خود، اين رشته قّوت و ضعف مى
تواند به تقويتش بپردازد و ارتباط خويش  ر آن ارتباط قطع شدىن نيست و هر وقت كه انسان اراده كند، مىلكن بر هر تقدي

  .را به خالق خود منايان سازد كه درهاى رمحت مهيشه باز است

اده و هر كس اندكى به خود آيد، تشخيص  اين رشته عبارت از آن لطيفه اى است كه دست قدرت در فطرت انسان 
داد كه احياناً خواه و ناخواه به غيىب توّجه كرده؛ اين توّجه دفعى و قهرى ناشى از كشش و التفات مهان لطيفه خواهد 

ها مانع از آن است كه انسان از خود بپرسد و غور و دّقت كند كه آن  ادى است، وىل غفلت و مشغله حواس و هوس
  م سو متوّجه شدم؟بارقه ناگهاىن چه بود و از كجا آمده و چگونه و به كدا
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صاحب يك چنني مزّيت و ! اند، تا تذّكر دهند كه تو اى انسان انبيا براى يكسو زدن اين پرده غفلت برانگيخته شده
  :موهبت عاىل هسىت، قدر آن و مقدار خود بدان و به قول عارىف

اىل است   اى خسته درون تو 
 

  كز هسىت آن تو را كماىل است

  درخىتاى سايه نشني هر 
 

  بنشني به كنار خويش خلىت

  

   ها سرگرداىن و حتّمل رجنها، وقىت به بركِت هدايىت خواجه حافظ پس از سال

  369: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :به مطلب رسيد، گفت

 كرد ها دل طلب جام جم از ما مى سال
 

 كرد وانچه خود داشت زبيگانه متنّا مى

 بوددىل در مهه احوال خدا با او  ىب
 

 كرد ديدش و از دور خدايا مى او منى

  

  :مرحوم حاج مّال هادى سبزوارى يك بيت دارد كه فشرده و عصاره علوم و معارف او است

  دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب
 

  دست من بر دل من بود چو بيدار شدم

  

  تر از شاهرگ حياتى ماست؟ الكرمي نزديك يعىن چه؟ چگونه خداى تعاىل عزّه »1« ]َو َحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ ... [

  گردمي لبان مى آب در كوزه و ما تشنه
 

  گردمي يار در خانه و ما گرد جهان مى
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خودشناسى يعىن چه؟ يعىن پى بردن به آن رشته ارتباط و تقويت آن، نه آگاهى بر گوشت، پوست، رگ، پى، شش، كليه،  
  .كبد، معده و روده

اند، ايشان عارفان  ها و شعاير زائده و قيد و بندها رسته گروهى در پى اين رشته رفته و به تقويت آن پرداخته و از پريايه
  :گويد اند، شيخ سعدى در مهني معنا مى اند؛ اما اكثرّيت مردم در تيه ماّده و غرقاب حيوانّيت غريق حقيقت

  به شخص ات تا جان معرفت نكند زنده
 

 «2»  نزديك عارفان َحَيوان حمّقرى

  

آور و قاصدان خدا باشند، نه اجياد كننده دين؛ زيرا دين با  شأن انبيا و رسوالن فقط اين است كه خرب دهنده و پيغام
هرج و اند مهه يا براى نظم معاش و اخالق بوده كه  فطرت عجني شده است و قوانيىن كه وضع يا تعديل و اصالح كرده

مرج موجب پراكندگى خاطر و انصراف از توّجه به آن چه بايد شود و يا عبادتى است كه طريق آشناىي با خود و خدا را 
  .اند به وسيله توّجه وخلوص در كردار و اعمال خري نشان داده

______________________________  
  .16): 50(ق  -)1(

  ).مواعظ( 753: كليات سعدى  -)2(

  370: ، ص2 مى، جعرفان اسال

رسيم جز در قرآن كرمي؛ اين كتاب، دين را صرحياً ارتباط خاص  تر مى در اديان معروف به اين معناى لطيف و عاىل كم
خوانده است و بايد از سرگرداىن تفسريها گذشت و به عني كلمات وحى متوّجه گرديد، تا آنچه صاف و ساده از آن 

  .بدست آمد، پريوى كنيم
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فرموده، يعىن طناب حمكمى كه   ]َال اْنِفصاَم َهلا  بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقى[رسى از دين و ارتباط خلق با خالق تعبري به در آية الك
باشد از عقد  گسيختىن نباشد و به دست آوردن آن رشته را به شرط ساده و مشكلى مشروط منوده است كه عبارت مى

  .قلىب به خدا و اعراض از آنچه كه موجب سركشى و شرك بشود

است، حّىت فخر رازى در تفسري اين البته در گرويدن به اين دين، اكراه و اجبار نيست و به اختيار خلق گذاشته شده 
آيت واىف هدايت، اشعرى بودن خود را فراموش منوده و اختيار در پريوى و اعراض از دين را اختيارى دانسته و قول 

  .علماى اعتزال مانند قفال و غريه را بر تأييد اختيار در تفسري كبري خود نقل كرده است

] َ يِن َقْد تـَبَـنيَّ َال اْنِفصاَم َهلا    الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َو يـُْؤِمْن بِاللَِّه فـََقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقىال ِإْكراَه ِيف الدِّ
يٌع َعِليمٌ    .»1« ] َو اللَُّه مسَِ

نت دين كند، بلكه هر كسى كسى حق ندارد كسى را از روى اجبار وادار به پذيرف[در دين، هيچ اكراه و اجبارى نيست 
به وسيله قرآن، [مسلماً راه هدايت از گمراهى ]. بايد آزادانه با به كارگريى عقل و با تكيه بر مطالعه و حتقيق دين را بپذيرد

]  كه شيطان، بت و هر طغيان گرى است[پس هر كه به طاغوت . روشن و آشكار شده است]  پيامرب و امامان معصوم
ترين دستگريه كه آن را گسسنت نيست، چنگ زده است و خدا شنوا و  ترديد به حمكم دا اميان بياورد، ىبكفر ورزد و به خ

  .داناست

______________________________  
  .256): 2(بقره  -)1(
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  :باشد اين آيت مشتمل بر چند منظور مى

ار است؛ زيرا از روى قهر و اجبار وصول به كمال بدون شك كمال نيست؛ در رّد و قبول ديانت مهه كس خمت :منظور اّول
باشد؛ رويّه اسالم هم نيز اين گونه بوده و تلقينات به اين كه اسالم به زور مششري بر  زيرا مستند به عمل خود شخص منى

  .دارد پريوان حتميل شده تبليغ مبّلغني موّظف مسيحى است كه ارتباطى هم به سياست استعمارگران

ديانت، امرى است مانند غرائز فطرى، نه ساخته شده دست بشر و مصنوعى؛ زيرا خدا آن را در مخريه انسان  :منظور دّوم
باشد، آرى،  رو قابل گسيخنت منى باشد و هيچ بشرى عارى از آن نيست؛ از اين خمّمر فرموده و نفخه رمحن و نفثه اهلى مى

  !!نظر كند خود صرف تواند از هوّيت اصلى بشر چگونه مى
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ادى كه حقيقت انسانّيت و جهت امتياز اين نوع بر حيوان از آن ناشى است، بايد  :منظور سّوم در توّجه به آن ارتباط 
نّيت صاف و پاك داشت، نّيىت عارى از شرك و نفاق و دو روىي، وگرنه وصول مشكل است؛ زيرا خداوند هم داناست و 

  .هم شنوا

  :م به اين مطلب، تصريح شده استدر سوره مباركه رو 

يِن َحِنيفاً ِفْطَرَت اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه ذِلَك ال[ يُن اْلَقيُِّم َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ دِّ
  .»1« ] يـَْعَلُمونَ 

روى آور، ]  توحيدى[گرايانه و بدون احنراف با مهه وجودت به سوى اين دين  حق]  شركپايه بودن  با توجه به ىب[پس 
سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا هيچگونه تغيري و تبديلى نيست؛ ] بند و استوار بر پاى[

  .ندارند]  صيلبه اين حقيقت ا[تر مردم معرفت و دانش  اين است دين درست و استوار؛ وىل بيش

______________________________  
  .30): 30(روم  -)1(
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  .توان از آن جدا شد امي و منى پس به نّص قرآن، دين طبيعى و فطرى است و ما بر آن معجون و خمّمر شده

هم چنني باشد؛ زيرا شأن نبّوت  دين حقيقى اين است و شرع انبيا براى تقويت و توّجه به آن تشريع شده و بايد
ومأمورّيت رسالت براى توّجه خلق به خود و خدا بوده و انبيا و رسل به اجنام تكليف و مأموريت خويش تا سرحّد جان 

  .»1« اند قيام كرده

  :گويد فيض كاشاىن آن عارف بزرگ و فيلسوف واال مقام در اين زمينه مى

 اى كه در اين خاكدان جان و جهاىن مرا
 

 چون بروم زين سرا باغ و جناىن مرا

  جان مرا جان توىي لعل مرا كان توىي
 

اىن مرا  در دل ويران توىي گنج 

  دمد روح سخن هر دمم آن كه به دل مى
 

 دمش آىن مرا تا نزند يك نفس ىب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  شب مهه شب تا به صبح هم نفس من توىي
 

 روز چو كارى كنم، كار و تواىن مرا

  كنم درم با تو سخن مىتا كه به حمفل 
 

 چون كه به خلوت روم مونس جاىن مرا

  يك نفس از پيش تو گر بروم ُگم شوم
 

 چون به تو آرم پناه امن و اماىن مرا

  گر تو براىن مرا جان ز فراقت دهم
 

 جان به وصالت دهم گر تو خبواىن مرا

  گه به وصامل ُكشى گه زفراقم ُكشى
 

 مراگاه چنيىن مرا گاه چناىن 

 به تو رو كند رو چو به هر سو كند» فيض»
 

 نور تو عامل گرفت قبله از آىن مرا

  

   معناى عرفاىن دين

دين در مرحله اّول معرفت است، معرفت از طريق قرآن و سّنت منطبق با قرآن كه ميوه آن معرفت عشق به كمال مطلق و 
  .هاى معشوق است نتيجه آن عشق، عمل به متام خواسته

______________________________  
  .118: علم اخالق -)1(

  373: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .دين در مرتبه اّول آگاهى است كه مثره آن عشق به موال و نتيجه آن عشق رنگ گرفنت از صفات اوست

اوليا و عاشقان دين، صفاى باطن و وفاى به عهد و بصريت به كار و عاقبت آن و خلوص در عبادت و رفاقت كردن با 
  .است

دين، نـََفس زدن به ياد او و براى او و در راه او و جال دادن آينه دل با اطاعت از دستورهاى او و دورى از نواهى او 
  .براى جتّلى مجال اوست
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دين، عشق است و عمل، عهد است و وفاى به عهد، علم است و صدق، راسىت است و درسىت، طهارت ظاهر و پاكى 
  .م كردن هر چيزى كه مانع بني عاشق و معشوق استباطن و حرا

  :اش عشق حق به عبد دين، حمّبت عبد است به خدا و اطاعت از حق و نتيجه

  .»1« ] ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللَّهُ [

  .دوست بدارداگر خدا را دوست داريد، پس مرا پريوى كنيد تا خدا هم مشا را : بگو

بُود، بگوى  هركه را از اين حديث سوداىي در سينه مى: گويد اين آيت ازروى حقيقت رمز ديگرى دارد و ذوقى ديگر، مى
اند، دل خود را به عقل در مبند كه عقل، پاسباىن است، راهرب  بر پى ما بريون آى كه كارها مهه در قدم ما تعبيه كرده

نيست تا روى در وى آرى، آنچه طلب كىن از عقل طلب مكن، از نبّوت طلب كن؛  نيست، تا عنان به او دهى و راه
عقل، غاشيه كش احكام دين است، عّزت و كربياى دين در ميزان عقل نگنجد و در حّيز جوهر و عرض نيايد، ديِن ما 

  .مهان دين است كه صد و بيست و چهار هزار انبيا و رسل را بوده است

______________________________  
  .31): 3(آل عمران  -)1(

  374: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :گويد و شهادت عّزت قرآن بر اين سخن شامل است كه مى

  .»1« ...]  َو ِعيسى  َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّيِن ما َوصَّى ِبِه نُوحاً َو الَِّذي َأْوَحْينا ِإلَْيَك َو ما َوصَّْينا ِبِه ِإْبراِهيَم َو ُموسى[

دين آنچه را به نوح سفارش كرده بود، براى مشا تشريع كرد و آنچه را به تو وحى كردمي و آنچه را به ابراهيم و موسى و  از
  .عيسى به آن توصيه منودمي

و گر آن چه مايه دين اهل بدعت است از جواهر و » قال رسول اللّه«و » قال اللّه«: داِر دين ما دو چيز است مرتبت
  .بار نيست گردد و متالشى شود و با كتم عدم َرود كّلمان و تصرّفات عقول ايشان در آفرينش، يكاعراض و فصول مت

العزّة به حكم اقبال به اهل اسالم اين خطاب  يك ذرّه نقصان در آستانه عّزت دين و سده عظمت سّنت نيايد، تا از ربّ 
  :آيد كه مى
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ْسالَم ِديناً اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو [   .»2« ]أَْمتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِيت َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

دينتان را براى مشا كامل و نعمتم را ]  طالب به واليت، امامت، حكومت و فرمانرواىي بر امت با نصِب على بن اىب[امروز 
  .بر مشا متام كردم و اسالم را برايتان به عنوان دين پسنديدم

  .م متكّلمان در گنجد، نه فصول متفلسفان، نه بيان عرض و جوهر ايشاناينجا نه كال

   پيش از وجود عامل و خاك آدم به :»3« ...]ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِين [

______________________________  
  .13): 42(شورى  -)1(

  .3): 5(مائده  -)2(

  .31): 3(آل عمران  -)3(

  375: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

بُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعوِين [هزاران سال ارواح خالئق مجع كردمي و عهدى بر ارواح انبيا و رسل گرفتيم كه  هركه  ...]ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِ
ر دهد، خواهد، از امروز به خدمت او كمر بندد و به چاكرى وى اقرا خدمِت درگاِه آن صدر مملكت و نقطه دولت مى

  .»1« ...]قاُلوا أَقْـَرْرنا قاَل َفاْشَهُدوا ... : [اين است كه رّب العاملني از ايشان حكايت كرد

پس مهه را به يك بار به كتم عدم بردمي، تا در ميدان قدرت و قضاى ربوبّيت يك چند آمد و رفت، ابراهيم عليه السالم 
هذا چندين هزار پيامربان به خاك فروشدند، پس ندا كردمي كه  آمد و رفت، موسى آمد و رفت، عيسى آمد و رفت و على

اكنون ميدان خاىل است و وقت، وقِت تو است؛ سّيد، قدم در مملكت بنهاد، چهارده كنگره قصر كسرى بيفتاد ! يا حمّمد
احلَْقُّ َو َزَهَق جاَء ... [و در كعبه سيصد و شصت بت بود، مهه در روى درافتادند و از چهارگوشه عامل بانگ برآمد كه 

، گوهر نبّوت بر بساط عّزت قرار گرفت و سراپرده رسالت بر عرصه زمني زدند و اطناب آن از شرق عامل »2« ...]اْلباِطُل 
تا غرب عامل برسيد، نقاب از چهره مجال برگرفته شد، جهان ازنثار لفِظ شريين پُر دّر و جوهر گشت و از مكارم اخالق  

  :پرياسته گشت كه فرمودكرمي آراسته و 

  .»3«  بُِعْثُت ِجبَواِمِع اْلَكِلم
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  .من به سخن جامع مبعوث شدم

ا بُِعْثُت ِألَُمتَِّم َمكارَِم اْألَْخالقِ    .»4«  إمنَّ

______________________________  
  .81): 3(آل عمران  -)1(

  .81): 17(اسراء  -)2(

  .406/ 11: كنز العمال  -)3(

  .12701، حديث 6، باب 187/ 11: ئلمستدرك الوسا -)4(

  376: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .هاى اخالقى برانگيخته شدم جز اين نيست كه من براى به كمال رساندن واالىي

تر از  هركه بر پى ماست، دوست خداست و برتر از حال دوسىت حاىل نيست و خوش: حبيب صلى اهللا عليه و آله گفت
  .ايّام دوسىت روزگارى نيست

  .حمّبت، صفت دل؛ عشق، صفت جان) طلب و خواسنت و ميل: هوا(هوى، صفت تن : وسىت سه منزل استد

هوى به نفس قائم، حمّبت به دل قائم، عشق به جان قائم، نفس از هوى خاىل نه و دل از حمّبت خاىل نه و جان از عشق 
  .و عاشق عذاب بال خاىل نه، عشق مأواى عاشق است و عاشق مأواى بالست، عشق عذاب عاشق است

  :راسىت؛ ميانه: اّول: اين عشق كه صفِت جان آمد نيز بر سه قسمت است

  .نيسىت: مسىت؛ آخر

خودان راست؛ راسىت آن است كه آنچه گوىي كىن و آنچه مناىي دارى و  راسىت عارفان راست، مسىت واهلان راست، نيسىت ىب
  .آجنا كه آواز دهى باشى
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گردد؛ كه عطا بزرگ گردد، از طاعت يافت   »1«  ست، كه نظر موال دائم گردد، دل هائمقرارى واله زدگى ا مسىت ىب
  .برگذرد

مسىت هم نفس راست، هم دل را، هم جان را؛ چون شراب عشق بر عقل زور كند، نفس مست گردد، چون آشناىي بر 
ود متجّلى گردد، هسىت آگاهى زور كند، دل مست شود، چون كشف بر انس زور گريد، جان مست شود، چون ساقى خ

  .شود »2« آغاز كند و مسىت صحو

اّما نيسىت آن است كه در سر دوسىت شوى، نه بدين جهان پديد آىي نه در آن جهان، دو گيىت در سر دوسىت شد و 
   يارم گفت دوسىت در سر دوست، اكنون منى

______________________________  
  .سرگردان، متحري: هائم -)1(

  .ابر شدن هوا صاف و ىب: صحو -)2(

  .ابر يعىن روز صاف و ىب: يوم صحو

  377: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  يارم گفت كه اوست كه منم، منى

دين، تسليم خدا شدن است و بس؛ دين از ديدن خود كور شدن و او را ديدن است و بس؛ دين، حركت از فراق به 
خفى و آراسته منودن نفس به اخالق و زينت دادن اعضاء به اعمال دين، تصفيه باطن از شرك . سوى وصال است و بس

  .صاحله است

ر آن كه بت پرستيم و از اين قوم شده داىن كه مجال اسالم چرا منى  ...]هُؤالِء قـَْوُمَنا اختََُّذوا ِمْن ُدوِنِه آِهلًَة [امي كه  بينيم؟ از 
  .مهني معىن دارد »3« ...]َت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواُه أَ فـََرأَيْ : [امي بت نفس اّماره را معبود ساخته »2«

مجال اسالم آن گاه بينيم كه رخت از معبود هواىي به معبود خداىي كشيم، عادت پرسىت را مسلماىن چه خواىن؟ اسالم آن 
صلى اهللا عليه و باشد كه خدا را منقاد باشى و او را پرسىت و چون نفس و هوى را پرسىت بنده خدا نباشى، از مصطفى 

  :فرمايد آله بشنو كه مى
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  .»4«  الّلِه ِمْن اهلَوى  ما ُعِبَد الّلِه َحتَْت السَّماِء إله أبـَْغُض إىل

  .در زير آمسان، معبودى بدتر از هواى نفس پرستيده نشده است

  :جاى ديگر فرمود

ْرَهِم، َتِعَس َعْبُد الّدينارِ    .»5« َتِعَس َعْبُد الدِّ

______________________________  
  .91/ 2: كشف االسرار  -)1(

  .15): 18(كهف   -)2(

  .23): 45(جاثيه  -)3(

  .167/ 16: تفسري القرطىب -)4(

  .137، باب 319/ 70: ؛ حبار األنوار159/ 1: جمموعة ورّام -)5(

  378: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :كند كه ايت مىپرسىت شك از بت: گويد ابراهيم خليل را بني چه مى

  .»1« ] َو اْجُنْبِين َو َبِينَّ َأْن نـَْعُبَد اْألَْصنامَ [

  .ها دور بدار و من و فرزندامن را از پرستش بت

  :ترسيد كه مبادا مشرك شود از آن مى

  .»2« ] َو ما كاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ [

  .و او هرگز از مشركان نبود

  :شكر كرد كهپرسىت تا  او را برى كردند ازنفس و هوى
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  .»3« ] ِإينِّ َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّماواِت َو اْألَْرَض َحِنيفاً َو ما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ [

ها و زمني را آفريد، متوجه كردم و از مشركان  گرا مهه وجودم را به سوى كسى كه آمسان من به دور از احنراف و با قلىب حق
  .نيستم

  .تسليم حق شد، او را حنيفاً مسلماً درست آمدچون 

  :خواند كه دريغا كه خداى تعاىل مهه اهل اسالم را با خود مى

  .»4« ] َو َمْن َأْحَسُن قـَْوًال ِممَّْن َدعا ِإَىل اللَِّه َو َعِمَل صاِحلاً َو قاَل ِإنَِّين ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ [

در برابر [من از تسليم شدگان : ند و كار شايسته اجنام دهد و گويدو خوش گفتارتر از كسى كه به سوى خدا دعوت ك
  هستم، كيست؟] ها و احكام خدا فرمان

______________________________  
  .35): 14(ابراهيم  -)1(

  .135): 2(بقره  -)2(

  .79): 6(انعام  -)3(

  .33): 41(فّصلت  -)4(

  379: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :و جاىي ديگر فرمود

  .»1« ]يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِيف السِّْلِم َكافَّةً [

  .در آييد] از خدا[برى  مهگى در عرصه تسليم و فرمان! اى اهل اميان
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با تصديق باش اى عزيز كه اّول درجات، تصديق است، اقّل درجاِت اين تصديق آن باشد كه باعث باشد مرد را بر امتثال 
واهى، چون اين مايه از تصديق حاصل آمد مرد را بر آن دارد كه حركات و سكنات خود به حكم شرع  اوامر و اجتناب ن

   كند، چون در شرع حمكم و راسخ آمد، او را به خودى خود راه منايند كه

  ِإْن ُتطيُعوا تـَْهَتُدوا،

  :از طاعت جز هدايت برخنيزد

  .»2« ]َلناَو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـ [

راه رشد، [هاى خود  ترديد آنان را به راه كوشيدند، ىب]  با جان و مال[ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كساىن كه براى 
شت و مقام قرب   .كنيم راهنماىي مى]  سعادت، كمال، كرامت، 

  :الم از اين حالت، خرب چنني دادطالب عليه الس چون اين هدايت پديد آيد تصديق دل يقني گردد، امرياملؤمنني على بن اىب

  .»3« َلْو ُكِشَف اْلِغطاءُ ما اْزَدْدُت يَقيناً 

اين تصديق، تربيت صورت باشد اهل دين را در راه دين و اهل سلوك را در راه سلوك، تصديق چندان باعث باشد كه 
ُل اْألَْرضُ : [به يقني رسيدعمل صاحل مؤثّر آيد، چون عمل صاحل مؤثّر شد عمل خود مرد را به يقني رساند، چون     يـَْوَم تـَُبدَّ

______________________________  
  .208): 2(بقره  -)1(

  .69): 29(عنكبوت  -)2(

  .2086، حديث 119: اگر پرده هم كنار رود، بر يقني من چيزى افزوده نشود، غرر احلكم -)3(

  380: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

 بر ديده او عرضه كنند، آخرت و احوال آن عامل و علوم و معارف آن جهان او را خود ذوق گردد »1« ...]َغيـَْر اْألَْرِض 
»2«.  
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   حقيقت و روح دين

 -اند كه توضيحى بر آن حقايق بلند و آمساىن  -و روايات و اخبار -اند كه نشانگر حقايق عاىل  -از آيات قرآن جميد
حمّبت به موضوع باور است، باور كردن خدا و شؤون او كه عبارت از شود كه حقيقت دين عبارت از باور و  استفاده مى

نبّوت، قيامت، امامت و مالئكه است و حمّبت به او و شؤونش و البته اين باور و يقني از طريق فهم واقعى قرآن و رسالت 
ان و دل آشكار انبيا و مطالعه در آفرينش قابل كسب است؛ چون باور حتصيل شود، مثره آن كه حمّبت است، در ج

: خواهد شد و اين حمّبت باعث اجنام متام اعمال مثبت براساس خواسته حمبوب خواهد گشت؛ به طور خالصه بايد گفت
دين عبارت است از يقني و حمّبت؛ وقىت يقني و حمّبت بيايد اخالق و عمل هم خواهد آمد، وقىت اخالق و عمل بيايد، 

  .خري دنيا و آخرت خواهد آمد

الدين كه يكى از دانشمندان بزرگ عصر ماست و احاطه به موازين علمى عصر جديد و مسائل اسالمى  د رفيعدكرت حممّ 
اى نوشته كه در قسمىت از آن  دارد و به اندازه خود به شناخت قرآن جميد توفيق پيدا كرده در زمينه مسئله دين، كتاب پرمايه

  :خوانيم درباره حقيقت دين مى

  .خواهد بود» عشق«در يك كلمه بيان شود، آن كلمه ) اسالم(وح و جوهر تعليمات اگر مقّرر شود كه ر 

______________________________  
  .48): 14(ابراهيم  -)1(

  .68: متهيدات -)2(
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ترين مرحله حمّبت و بديهى است حمّبت آن معناىي است كه افراد نوعى را به يكديگر مربوط و مرتبط  عشق يعىن عاىل
سازد؛ وىل عشق حد اكمل و اعالى حمّبت است كه بايد نسبت به آفريدگار جهان و صفات او اعمال شود و ناگفته  مى

و هر انساىن خواه و ناخواه جوياى كمال و پوياى مجال پيداست كه مجال و كمال دو صفت اختصاصى پروردگار است 
  .است و بايد به اين دو معىن و مصداق آن يعىن حضرت حق عشق بورزد تا به كمال مطلوبش برسد
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كند تا عشق بورزند و در نظر داشته باشند كه هرچه ممكن است عشقشان خالص و  اسالم از مهه افراد بشر دعوت مى
تر و  ين عشق بدون اين كه حّىت يك حلظه به حال مجود و ركود مباند، هر روز زيادتر و كاملصميمى و قلىب باشد و ا

  .تر شود تر و صميمانه خالص

جاست كه براى فهم حقيقت و عشق ورزيدن به آن، احتياج و نيازمندى انسان به سالكان راه و آشنايان و  در اين
دهد؟ و  سش كه آيا پديده نبّوت در جهان طبيعت كارى را اجنام مىشود و در برابر اين پر  عاشقان به حقيقت آشكار مى

  كنند، بياموزد؟ آيا انسان واقعاً نيازمند آن است كه هنر عشق كامل و جاويدى را از قبيل عشقى كه پيامربان آن را تبليغ مى

اى درآيد،  انگيزهعشق كامل و جاويدى كه براى يك آرمان به شكل عامل حمّرك و : بايد به طور قطع پاسخ داد
نريومندترين و مؤثّرترين متايالت دروىن انسان است، بلكه در حقيقت تنها متايل طبيعت و فطرت بشر است و نبّوت تنها 

كند، بنابراين عامل نبّوت نه فقط تنها مقصود و منظور در  عامل است كه طبيعت بشر را به خوىب و به درسىت ارضا مى
  :اى است غري قابل انفكاك و به فرموده قرآن جميد اشياء در طبيعت عامل و انگيزهطبيعت است، بلكه براى نظم 
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يِن َحِنيفاً ِفْطَرَت اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها ال تـَْبِديَل ِخلَْلِق اللَِّه ذِلَك ال[ يُن اْلَقيُِّم َو لِكنَّ أَ َفَأِقْم َوْجَهَك ِللدِّ ْكثـََر النَّاِس ال دِّ
  .»1« ] يـَْعَلُمونَ 

روى آور، ]  توحيدى[گرايانه و بدون احنراف با مهه وجودت به سوى اين دين  حق]  پايه بودن شرك با توجه به ىب[پس 
سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا هيچگونه تغيري و تبديلى نيست؛ ] بند و استوار بر پاى[

  .ندارند]  به اين حقيقت اصيل[تر مردم معرفت و دانش  است دين درست و استوار؛ وىل بيشاين 

سازد كه در  ترى الزم است، مطالعه در طبيعت بشر، اين معنا را آشكار مى شود كه تفصيل بيش در اين زمينه احساس مى
  :اد بشر دو نوع متايل وجود دارد

شود، از قبيل خوراك و رابطه جنسى و حّس  كه از طبيعت حيواىن بشر ناشى مى) به نام غرائز(متايالتى است  :نوع اّول
  ...جوىي و جنگ

  :خصوصيّات اين نوع متايالت بدين قرار است

  .در ميزان تكامل بني انسان و حيوان مشرتك است: الف
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بر اثر اين فشار يا اجبار، هر اند و  داخلى حتت يك نوع فشار، يا اجبارى قرار گرفته) شناسى زيست(از نظر بيولوژى : ب
  .حيواىن جمبور است اين شهوات را ارضا كند

  .ارضاى اين شهوات، مقرون با يك نوع لّذت و آسايش است: ج

تواند سالمت و رشد جسمى خودش را حتصيل   دهد كه به وسيله آن نريو مى ارضاى اين شهوات به حيوان نريوىي مى: د
  .ژادش را حفظ كندكرده و در نتيجه، حيات و نوع و ن

______________________________  
  .30): 30(روم  -)1(
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  :شود و اين متايالت به شرح زير است متايالتى است كه از طبيعت و فطرت ناشى مى :نوع دّوم

   هدف) آرمان(آل  متايل به يك ايده: الف

   متايل به عمل اخالقى: ب

   معرفت و خودآگاهى متايل به حتصيل: ج

   متايل به خّالقّيت هنرى: د

  :مشّخصات اين متايالت بدين قرار است

از امتيازات خاص انسان است كه ساير حيوانات در آن شركت ندارند، فرق اساسى بني حيوان و انسان اين است كه  - 1
كند،  كند و فكر مى و احساس مىداند  كند، وىل انسان نه فقط مى كند و فكر مى داند و احساس مى حيوان فقط مى

كند؛ به تعبري ديگر حيوان فقط خملوقى است  داند كه فكر مى كند و مى داند كه احساس مى داند و مى داند كه مى بلكه مى
  .كند آگاه، وىل انساىن خملوقى است خودآگاه، مهني حقيقت واقع است كه بني طبايع حيوان و انسان اجياد اختالف مى

  ).يا ذات(خمصوص انسان است، عبارت است از متايالت خودآگاهى و معرفت يا متايالتى نفس متايالتى كه 
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گونه فشار يا اجبارى نيستند، اينها متايالت آزادى هستند   اين متايالت حتت تأثري هيچ) شناسى زيست(از نظر بيولوژى  - 2
شناسى دارد و نه در  طورى است كه نه جنبه زيستها  كه صرفاً به جنبه رواىن انسان تعّلق دارند؛ زيرا طريق ارضاى آن

  .وضعى قرار دارد كه صورت مشّخص ثابىت داشته باشد

رتين و صاحل ارضاى هريك از اين متايالت يك نوع لّذت خمصوصى به شخص مى - 3 ترين منونه آن بدست  دهد كه هرگاه 
   يك از متايالت مشّخص ديگرى باشد كه بدستآمد، از حلاظ كمّيت، مقدار وشّدت بر مسرّتى كه ناشى از ارضاى هر 
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  .آيد، برترى خواهد داشت مى

اىن خاّصى  ترين نوع اين متايالت خود به خود و براى خود تعقيب مى رتين و عاىل - 4 شود، وگرنه هيچ نوع عامل مؤثّر 
  .در تعقيب آن دخالت ندارد

ترين درجه  جز يك فكرى كه شخص، عاىل) آرمان(آل  و كسب زيباىي است، وگرنه ايده موضوع اين متايالت جويندگى - 5
دهد، چه حاصلى دارد و هم چنني عمل اخالقى يا نيكى جز بيان  مجال يا كماىل، منظور اوست و به آن فكر نسبت مى

  و توضيح زيباىي اعمال شخص چه معناىي دارد؟

و آن نيز جنبه (كنيم  دارمي و حتسني مى و ميل به حقيقىت كه آن را دوست مىو نيز اگر از متايل به كسب معرفت، رغبت 
  .در كار نباشد چه معناى ديگرى خواهد داشت) اى از زيباىي است و جلوه

اى باشد، چه  مسئله هنر نيز مهني حال را دارد؛ زيرا هنر جز اين كه توضيح و تشريح و جتّسمى از زيباىي به وسيله واسطه
  چيز است؟

شود كه هنر حمدود به جمّسم ساخنت زيباىي در آجر يا در سنگ يا در صدا، يا در رنگ يا در   ه طور كّلى چنني تصّور مىب
كالم يا در حركت باشد و بنابراين عبارت از فعالّيت يك دسته اشخاص و افرادى است كه داراى موهبت خاّصى باشند، 

  .هده آن برآينديا اين كه تعليم يافته و ورزيده باشند تا از ع

وىل يك نوع هنر ديگرى وجود دارد كه مورد عنايت مهه مردم است و آن عبارت از ابراز زيباىي است در سبك و اسلوب 
تزيني و زيبا ساخنت داراىي و حميط مشّخص، يا در پوشيدن لباس يا طرز غذا خوردن و راه رفنت و صحبت  : زندگى از قبيل

  .مسافرت و سياحت و ورزش و بازى و منايش و به طور كّلى در رفتاركردن و خواندن و نوشنت و 
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  آل، صرفاً ازجنبه رواىن بر مهه متايالتش تسّلط متايل انسان به داشنت يك ايده

  385: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

د و برحسب اتّفاق آل به كار نرو  دارد، به دليل اين كه هر وقت تعقيب اين متايالت خود به خود باشد و در راه تأمني ايده
طور خواهد بود و دانسته يا ندانسته شكل مبهم و غامضى به خود  آل خطاىي درنظر گرفته شود، وضع مهني هر وقت ايده

  .آل به كار برده شود خواهد گرفت، تا اين كه در راه تأمني ايده

دهد كه  دهد؛ مهني معىن نشان مى سبت مىآلش ن هاىي كه دوست دارد به ايده عّلت اين امر اين است كه انسان انواع زيباىي
هاى خمتلف و نظريّات گوناگون درباره استفاده از علوم طبيعى و عالقه به هنرهاى  اختالف در قوانني اخالقى و فلسفه

  .شود آىل از كجا ناشى مى خمتلف براى حصول هر ايده

 كه دارد، از نظر رواىن نيز بر او تسّلط دارد و مهه آىل شود، بلكه متايل انسان به هر ايده جا ختم منى بارى مطلب به مهني
  .متايالتش را زير نظر دارد

اى  تواند طرد كند، وىل در وجود بشر هيچ غريزه شود، منى حيوان، فشار و اجبارى را كه از حلاظ بيولوژى بر غرائزش وارد مى
  .تواند غرائزش را ارضاء كند دهد مى آلش اجازه مى آل ارضاء شود، بلكه تا مهان حّدى كه ايده تواند بدون اجازه ايده منى

آل انسان اجازه دهد كه شخص به حياتش ادامه دهد، حداكثر كوشش را براى ارضاى صحيح غرائزش به   هر وقت ايده
كند و حّىت براى انتحار هم حاضر  آل صورت ديگرى داشته باشد به غرائزش اعتنا منى برد، وىل در صورتى كه ايده كار مى

  .شود مى

انگارند و به مشّقت و  مشارى را درباره اشخاصى كه ديده و دانسته، مشاعر حيوانيشان را نديده مى اين معنا شواهد ىب
آلشان وارد ميدان جنگ شده و  اندازند و حمض خاطر ايده شان را به خطر مى دهند و زندگى هاى شديد تن در مى حمرومّيت

  .سازد سپارند، خاطرنشان مى كنند و جان مى صور مىخودشان را در چهارچوب خونني مرگ حم
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آل موجب ضعف و سركوىب شخصّيت انسان و باعث اجياد اندوه  جلوگريى يا راكد گذاشنت اين متايل، يعىن تعقيب از ايده
شود و  سربلندى وى مى گردد، وىل ارضاى كامل آن موجب خرسندى ومسّرت و نظمى سلسله اعصاب مى و غّصه و ىب
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تر و  تر و نريومندتر و برجسته تر و آماده آلش زيادتر باشد، به مهان نسبت شخصيّتش موزون نيز هرچه عشق انسان به ايده
  .تر خواهد بود تر و رضايت نفس و خرسندى خاطرش كامل تر و شرافتمندانه عاىل

معشوقى برآمده كه بتواند به او عشق بورزد و خدمت كند و  آل يا از روزى كه انسان خودش را شناخته، در جستجوى ايده
او را بپرستد و مهيشه قلباً او را تعظيم كند و تكرمي منايد و عشق او به معشوق هيچ وقت كاهش نيابد و فاسد نشود و 

  .ترين درجات كمال ترين و ثابت آىل باشد داراى رفيع دچار مجود و ركود نگردد و به عبارت ديگر ايده

هاى عظيمى مواجه  كند و او را با مصيبت فرسا مى هاى طاقت آل يا معشوقى او را دچار مشّقت الب اوقات چنان ايدهغ
شود زيرا عامل حمّرك  خواهد كه فدا كردن زندگى از آن مجله است با اين حال متقاعد منى هاىي از او مى سازد و فداكارى مى

  .ازد تا به هر قيمىت باشد آن را ادامه دهدس رحم طبيعتش او را وادار مى و انگيزه ىب

ترين  سراسر تاريخ ما از متام جهات و اشكال گوناگون اعم از سياسى يا اخالقى يا قضاىي يا فكرى يا اقتصادى از قدميى
 هاى بشر آغشته بوده است، آور و بدخبىت توده هاى خونني و رنج اعصار تا زمان حاضر كه اغلب و اكثر اوقات به منظره

  .بينيم آلش در آن ثبت شده و ضبط شده مى جز اين نيست كه عطش سوزان بشر را براى حتصيل ايده

آل و معشوقش واجد آن باشد،  خواهد ايده صفات اصلى و اساسى كه هر انساىن مى: آيد كه بگوييم اين پرسش پيش مى
  چيست؟
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آل گنجانده شده است، به اين معىن كه شخص  ن انگيزه مشّخص صاحب ايدهپاسخ اين پرسش در طبيعت و ماهّيت مها
ترين مراتب مجال و كمال باشد، تا بتواند  آل يا معشوقى است كه داراى عاىل آل يا عاشق در جستجوى ايده صاحب ايده

  :آل يا معشوقش بايد او را ارضاء كند و به تعبري ديگر ايده

  .توانيم تصّور كنيم، مربّا باشداز هر نوع عيب و نقصى كه ب: الف

ترين صفات و امتيازاتى باشد كه به حكم طبيعت بتوانيم آن را مطلوب و قابل متجيد و زيبا  به حّد اعال واجد عاىل: ب
  .ببينيم
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ترين عنصر زيباىي در معشوق،  ترين نقيصه و فقدان كوچك نقص، دمشن عشق است و بدين جهت اّطالع بر وجود كوچك
  .منايد را مبّدل به بغض و خشم مىمتام عشق 

تواند به معشوق زشت يا ناقص نيز عالقه پيدا كند و آن تا موقعى خواهد بود كه بتواند كلّيه صفات قابل تصّور  شخص مى
اين معشوق به حقيقت واجد مهه : تواند خودش را فريب دهد و بگويد زيباىي و كمال را به او نسبت دهد و هم چنني مى

  .است صفات مطلوب

املثل  آل يا معشوق بشر را ادراك و استنتاج كنيم، ىف توانيم صفات خمصوص ايده از اين صغرى و كرباى كّلى به سهولت مى
دانيم كه مجال و زيباىي معشوق انسان بايد ناحمدود و جاويد باشد؛ زيرا اگر شخصى بداند كه مجال معشوقش حد و  مى

وز كند، بايد معتقد شود كه يك جزء يا يك جنبه آن زشت است و هم چنني اگر تواند جتا مرزى دارد كه از آن حد منى
  .بداند كه مجال معشوق روزى به پايان خواهد رسيد، از مهان حلظه زشت و نازيبا در نظرش جلوه خواهد كرد

جان است و چون  تواند ديده و دانسته براى معشوقش تصّور كند آن چيز مرده يا ىب معشوق بايد زنده باشد، انسان منى
  انسان خودش خملوقى است زنده،
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باشد، متجيد يا پرستش كند و تا سرحّد  تر از خودش مى جان و باملالزمه نازل تواند فكر چيزى را كه به نظر او ىب منى
  .گزارى قيام كند فداكارى در راه او به خدمت

ل و زيباييش بايد جاويد و ابدى باشد؛ زيرا اگر شخص بداند كه معشوق روزى از اين گذشته حيات معشوق او مانند مجا
شود، بلكه معشوق انسان بايد  جا ختم منى خواهد مرد، بايد احساس كند كه مهني امروز بالقوه مرده است، مطلب به مهني

  .هاى حياتى باشد كه خود شخص با آن معاىن مأنوس است داراى مهه زيباىي

ه معشوق او بايد بشنود و ببيند و احساس كند و عشق داشته باشد و اجابت كند و نيز بايد داراى قصد و به اين معىن ك
نّيىت باشد كه در جهان بشرّيت اجنام شود و بايد داراى نريوىي باشد كه آن را عملى سازد و در حتّقق دادن آن قصد و 

  .نّيت كامياب گردد
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چه را  پسندد تشويق و ترويج كند و آن اشد و داراى قدرتى كه آنچه را مىبه عبارت ديگر بايد داراى حّب و بغض ب
كنند پاداش دهد، دمشنان و  ورزند و به او كمك مى پسندد، طرد كند و از بني بربد و بتواند كساىن را كه به او عشق مى منى

  .خمالفانش را تنبيه كند

ض باشد و اين معاىن را در راه اجراى مقصودش به كار معشوق بايد داراى كليه صفات حب و بغ: خالصه كالم اين كه
بندد و اگر معشوق داراى يكى از اين صفات نباشد و شخص به نقص او آگاه شود، غري ممكن است كه او را دوست 

  .بدارد و در راه او خدمىت اجنام دهد

ت كه عملى را جباى آورد كه گزار معشوق باشد و موضوع اين عمل اين اس خواهد كه خدمت عشق، مهيشه از عاشق مى
  .آيند معشوق باشد و مهيشه بكوشد تا لطف معشوق را جلب كند و در ساحت او مقّرب باشد خوش
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گزار  داشنت معشوق، يا عشق ورزيدن به معشوق، معناى ديگرى جز اين ندارد كه در راه او بكوشد و براى او خدمت
آل يا معشوقى راكه انسان دوست دارد، داراى  تر از پيش به او نزديك و مقّرب باشد، وىل اگر ايده باشد و در نتيجه بيش

صفات حّب و بغض نباشد، مقياس و حمكى براى تشخيص صحيح از خطا و درست از نادرست وجود خنواهد داشت  
عملى ساخنت آن مهكارى كند، يا اين كه كه اجنام شود، يا قصد و نّيىت در بني خنواهد بود كه عاشق بتواند با معشوق در 

  .در راه اجراى امر معشوق خدمىت اجنام دهد

داند كه در راه خدمت گزارى  هاى مشّخصى وجود نداشته باشد، عاشق چه مى از اين گذشته، اگر مقاصد معّني و هدف
  .معشوق چه وظائفى را اجنام دهد

تواند از  خواهد بداند كه در راه معشوقش چگونه خدمت كند و منى مىانسان طالب آن است كه كارى را اجنام دهد ونيز 
عشقى كه صورت عمل به خود نگريد، راضى و خرسند باشد و اگر فرض كند كه معشوقش حّس شنواىي و بيناىي ندارد و 

شوق از معشوق فهمد، يا اين كه تصّور كند كه آنچه را عاشق در راه خدمت گزارى مع داند و منى كند و منى احساس منى
كند، اجابت خنواهد كرد، قهراً از اعمالش راضى خنواهد بود و ديگر موجب و عاملى وجود خنواهد داشت   درخواست مى

  .كه وسيله ادامه آن اعمال بشود

داند، در حقيقت پاداش عمل او نيست، بلكه پاداش عمل انسان اين  واقع امر اين است كه آنچه را انسان فضيلت مى
  .يشه خاطرش مطمئن باشد، اعمال او مورد تصويب و تأييد معشوقش واقع شده استاست كه مه
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كند، معشوق بايد مقتدر و نريومند  اين نكته نيز مسّلم است كه مهيشه انسان معشوقش را شخص يا شخصّيىت تصّور مى
   گزارانش را پاداشباشد؛ زيرا اگر شخص فرض كند كه معشوقش آن قدر نريومند نيست كه هواخواهان و خدمت  
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و دمشنانش را كيفر دهد، چنني احساس خواهد كرد كه عشق و خدمت گزارى به معشوقش عملى است بيهوده، به دليل 
اين كه وقىت عاشق حداكثر سعى و كوشش خودش را اجنام دهد، تا اوضاع جهان را مطابق تقاضاى معشوقش عوض كند 

هاى او را به سهولت و  ها و تالش ر جهان را اصالح منايد، خمالفان و دمشنان معشوق وى متام كوششو به عبارت ديگ
بدون بيم و هراس از بني خواهند برد و آنچه را اجنام داده خنثى خواهند كرد؛ در چنني موردى عاشق احساس خواهد كرد 

  .نيست كه معشوق وى ضعيف است و زبون و بدين جهت در خور عشق و فداكارى

نكته ديگر معشوق انسان بايد به حّد اعالى كمال، داراى متام صفات اخالقى و حسن و نيكوىي باشد؛ زيرا خود اين 
امي و هرگاه عاشق تصّور كند كه معشوق او فاقد يكى از اين صفات  صفات را قبًال مطلوب و پسنديده تشخيص داده
  .با وى خوددارى كندورزى  است، بايد معشوقش را ناقص بداند و از عشق

مانند باشد و در اين صفات شريكى نداشته باشد؛ زيرا اگر  نظري و ىب گذشته از مهه اين معاىن و مفاهيم، معشوق بايد ىب
شخص عاشق تصّور كند كه معشوق ديگرى وجود دارد و در اين صفات با معشوق او شركت دارد، ناگزير خواهد شد كه 

به عالوه اگر . سازد باشد و اين امرى است كه طبيعت و فطرت بشر براى وى ناممكن مىدر آِن واحد دو معشوق داشته 
عاشق فرض كند كه جهان و شخص خودش كه جزىي از اجزاء جهان است، خود به خود به وجود آمده و حتت مراقبت 

ظري اوست، در اين صورت تر از او يا ن و نظارت معشوقش قرار ندارد، طبعاً چنني احساسى خواهد كرد كه معشوقش نازل
اى براى عشق ورزيدن به معشوق يا متجيد و تقديس و تكرمي و تعظيم و عبادت و خدمت   ديگر در وجود وى انگيزه

  .گزارى معشوق باقى خنواهد ماند
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از مهان طريق به دست  مشار ديگرى است كه مجال و كمال مستلزم صفات ىب: بارى اين دو صفت مشخص و معلوم يعىن
  .آيد مى
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اد بشر يا فطرت او، براى عشق ورزيدن به يك شخصّيت اخالقى بسيار  به خوىب مالحظه مى شود كه از طرىف در 
تر،   اى وجود دارد و از طرف ديگر براى توضيح و تشريح ماهّيت جهان بياىن اقناع كننده نريومندى، حمّرك يا سائق و انگيزه

  :توانيم پيدا كنيم جز اين كه بگوئيم ها تطبيق كند، منى ا واقعيتكه از هر حلاظ ب

ذات خودآگاه و با شعور و بسيار مقتدر و خّالقى كه داراى كلّيه صفات مجال و كمال : حقيقت جهان عبارت است از
ى بشر مهني آل صحيح و معشوق واقع آىل را كه نوع بشر ضمن سري تاريخ در جستجوى آن بوده، يعىن ايده است و ايده

ورزند و بدين جهت است كه هر پيغمربى رسالتش را با   جهان است و مهني حقيقت است كه پيامربان درباره آن اصرار مى
  :رساند، آخرين پيغمرب طبق قرآن اعالم كرد كه كند و با مهان كلمات به پايان مى آغاز مى» ال إله إّالاللّه«: كلمات

  .»1« ] َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َو الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ  يا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا[

  .پروا پيشه شويد] با پرستيدن او[پروردگارتان را كه مشا و پيشينيان مشا را آفريده است، بپرستيد تا ! اى مردم

يم و يا به هر نام ديگر خبوانيم، فرقى حاصل خنواهد شد و بنام» الّله«مطابق تعاليم قرآن كرمي، اگر ما آفريننده را خدا، يا 
   آن چه را بايد در خاطر داشته باشيم اين است كه فقط او داراى اين مهه امتيازات و واجد اين مهه صفات مجال و زيباىي

______________________________  
  .21): 2(بقره  -)1(
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  .كس غري از او داراى چنني صفات و امتيازاتى نيست است و هيچو علّو و رفعت 

  :گويد قرآن كرمي مى

  .»1« ] ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْمحَن أَيا ما َتْدُعوا فـََلُه اْألَْمساءُ احلُْْسىن[

كه اين دو نام [ها  نيكوترين نام] ايد اندهذات يكتاى او را خو [خدا را خبوانيد يا رمحان را خبوانيد، هر كدام را خبوانيد : بگو
  .فقط ويژه اوست]  هاست هم از آن

ا َو َذُروا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِيف َأْمسائِهِ   َو ِللَِّه اْألَْمساءُ احلُْْسىن[   .»2« ] َفاْدُعوُه ِ
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هاى خدا به احنراف  آنان كه در نامها خبوانيد و  ويژه خداست، پس او را با آن نام]  به حلاظ معاىن[ها  و نيكوترين نام
  .»3« رها كنيد] خوانند هاىي كه نشان دهنده كاسىت و نقص است، مى و او را با نام[گرايند  مى

آرى، به يك معىن دين و جوهر آن به معناى عشق است، عشق به معشوقى كه مجال و جالل و صفات او كامل است و 
  .تش تسليم او باشدانسان به خاطر عشقش در مقام بندگى و پرس

  :وحشى بافقى در زمينه عشق كه به منزله اصل و ريشه در حيات آدمى است چنني سروده است

 فلك جز عشق حمراىب ندارد
 

 خاك عشق آىب ندارد جهان ىب

  

  غالم عشق شو كانديشه اين است
 

  مهه صاحبدالن را پيشه اين است

  جهان عشق است و ديگر زرق سازى
 

  است اّال عشق بازىمهه بازى 

  

______________________________  
  .110): 17(اسراء  -)1(

  .180): 7(اعراف  -)2(

  .7: منشور جهاىن اسالم -)3(
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  گر از عشق آمسان آزاد بودى
 

  كجا هرگز زمني آباد بودى

  عشق بودى جان عامل اگر ىب
 

  عاملكه بودى زنده در دوران 
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  كسى كز عشق خاىل شد فسردست
 

  عشق ُمردست گرش صد جان بود ىب

  مبني در دل كه او سلطان جان است
 

  قدم در عشق نه كان جاِن جان است

  

  :گويد و فروغى بسطامى مى

اى لب ساقى دادمي   نقد دنيا به 
 

 تا كجا صرف شود مايه عقباىي ما

 هرچه كردم به ره عشق وفا بود وفا
 

 آنچه ديدم به مكافات صفا بود صفا

  شربت من زكف يار امل بود امل
 

 قسمت من زدر دوست بال بود بال

  هركه جز عشق تو آموخت هوس بود هوس
 

 وان كه جز عشق تو ورزيد هوا بود هوا

  

   دين اسالم

دهد و  نيازهاى ماّدى و معنوى انسان پاسخ مىبينيم تنها ديىن كه به متام  كنيم، مى وقىت در متام اديان به دّقت مطالعه مى
گر است و پيامرب  هاىي است كه به صورت قرآن و حديث، جلوه كند، مهان برنامه خري دنيا و آخرت آدمى را تأمني مى

  .عزيز صلى اهللا عليه و آله و امامان، مبّلغ آن بودند و از آن تعبري به اسالم شده است

ه عقايد و آداب و احكامى كه خداى عامل براى هدايت انسان به سوى رشد و كمال دين اسالم عبارت است از جمموع
آيد به معناى تسليم بودن انسان به خدا  در اختيار انسان قرار داده و حقيقت و ذات اسالم، چنان كه از آيات قرآن برمى
ادن به راه خدا و اطاعت و انقياد از دل و جان در مقابل اوامر و دستورها   .ى خداستو سر

بنابراين ُمسلم و متدّين به دين اسالم كسى است كه در متام هسىت خود، متوّجه خدا باشد، مقصودش در مهه كارها خدا 
  و عامل مؤثر در وجود و افكار و حركات او
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جا  نفس وتقليد و تعّصب ىب خدا باشد و بس، معبودى جز خدا نگريد و در پرستش خدا نيّتش خالص باشد و با هواى
  .به خداپرسىت رنگ خمصوصى ندهد و بني مسلمانان تفرقه نيندازد

  :فرمايد قرآن را بنگريد، در مقام تعليم جواىب كه مسلمانان در توصيف اسالم بايد به يهود و نصارى بدهند، مى

قُوُلوا آَمنَّا بِاللَِّه َو ما أُْنزَِل ِإلَْينا َو ما * ْبراِهيَم َحِنيفاً َو ما كاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة إِ   َو قاُلوا ُكونُوا ُهوداً َأْو َنصارى[
ْم ال نـَُفرُِّق َو ما أُوِيتَ النَِّبيُّوَن ِمْن َرِِّ   َو ِعيسى  ِإْبراِهيَم َو ِإْمساِعيَل َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب َو اْألَْسباِط َو ما أُوِيتَ ُموسى  أُْنزَِل ِإىل

ا ُهْم ِيف ِشقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم ال* بـَْنيَ َأَحٍد ِمنـُْهْم َو َحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ  لَُّه َو فَِإْن آَمُنوا ِمبِْثِل ما آَمْنُتْم ِبِه فـََقِد اْهَتَدْوا َو ِإْن تـََولَّْوا َفِإمنَّ
َغًة َو َحنُْن َلُه عاِبُدونَ  ِصبْـَغَة اللَِّه َو َمنْ * ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  ُقْل أَ ُحتَاجُّونَنا ِيف اللَِّه َو ُهَو َربُّنا َو َربُُّكْم َو َلنا * َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصبـْ

  .»1« ] َأْعمالُنا َو َلُكْم َأْعماُلُكْم َو َحنُْن َلُه ُخمِْلُصونَ 

  .هدايت يابيد يهودى يا نصراىن باشيد تا: گفتند]  اهل كتاب به مردم مؤمن[و 

و او ]  كنيم نه از آيني حتريف شده مشا كه عني گمراهى است پريوى مى[گرا  بلكه از آيني ابراهيم يكتاپرست و حق: بگو
ما به خدا و آنچه به سوى ما نازل شده :] و اقرار كنيد[بگوييد ]  مشا مردم مؤمن از روى حقيقت* هرگز از مشركان نبود،

آنان فرود آمده و به آنچه به موسى و ]  داراى مقام نبّوت[امساعيل و اسحاق و يعقوب و نوادگاِن و به آنچه بر ابراهيم و 
در اين كه از سوى خدا [عيسى و آنچه به پيامربان از ناحيه پروردگارشان داده شده اميان آوردمي؛ ميان هيچ يك از آنان 

   فرقى] اند براى هدايت مردم مبعوث شده

______________________________  
  .139 -135): 2(بقره  -)1(

  395: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

كه اميان به [ايد، اميان آورند  پس اگر آنان هم به آنچه مشا به آن اميان آورده.* گذارمي و ما در برابر او تسليم هستيم منى
اند؛ پس به زودى  كه در ستيز و دمشىناند و اگر روى برتابند جز اين نيست   مسلماً هدايت يافته]  قرآن و به پيامرب است

به يهود و نصارى .* [دفع خواهد كرد و او شنوا و داناست]  به كشته شدن يا آوارگى از خانه و كاشانه[خدا شّر آنان را 
  و چه كسى رنگش نيكوتر از رنگ خداست؟] كه اسالم است، انتخاب كنيد[رنگ خدا را :] بگوييد
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در حاىل كه ! كنيد؟ منطق و احتجاج نادرست مى آيا با ما درباره خدا گفتگوى ىب: بگو.* و ما فقط پرستش كنندگان اوييم
منطق و احتجاج  و مهه كارهايش بر وفق حكمت و مصلحت است و جاى گفتگوى ىب[او پروردگار ما و مشاست 

ان، اعتقاد، طاعت و در امي[و اعمال ما مربوط به خود ما و اعمال مشا مربوط به خود مشاست و ما ]  نادرست نيست
  .ورزمي براى او اخالص مى]  عبادت

شود، چون اين  هاىي كه بر پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله نازل شده، حتت عنوان اسالم ياد مى جمموعه برنامه
پرسىت در آن نيست و به تسبيح و تنزيه خدا چنان كه  گونه شائبه شرك و بت جمموعه، مردم را به توحيد خالص كه هيچ

آموزد كه در مهه اعمال، چه عبادى و چه كارهاى  و به انسان مىكند  شايسته مقام مقدس و اعالى اوست دعوت مى
رسند  ديگر نّيت خود را براى خدا خالص كند و اگر متام مردم در چنني خط پاكى قرار بگريند، به هر حّقى كه دارند مى

  :فرمايد ماند؛ قرآن جميد در اين زمينه مى و حق هركسى از جتاوز مصون و حمفوظ مى

ُقْل ِإنَّ َصالِيت َو ُنُسِكي َو * ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم ِديناً ِقَيماً ِملََّة ِإْبراِهيَم َحِنيفاً َو ما كاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ   َهداِين َريبِّ ِإىل ُقْل ِإنَِّين [
  .»1« ] ْسِلِمنيَ ال؛ َشرِيَك َلُه َو ِبذِلَك أُِمْرُت َو أَنَا أَوَُّل اْلمُ * َحمْياَي َو َمماِيت لِلَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ 

گرا و او از مشركان  يقيناً پروردگارم مرا به راه راست هدايت كرد، به ديىن پايدار و استوار، دين ابراهيم يكتاپرست حق: بگو
او را شريكى نيست و به .* مسلماً مناز و عبادمت و زندگى كردن و مرگم براى خدا پروردگار جهانيان است: بگو.* نبود
  .اومي]  ها و احكام فرمان[تسليم ]  در اين آيني[مأمورم و خنستني كسى هستم كه ]  پرسىت يگانه[اين 

ذيب اخالق و خانه دارى و كلّيه روابط  دارى گرفته تا مملكت اسالم، دين جامعى است كه در نواحى زندگى بشر، از 
اطاعت خدا و تسليم به حضرت او مندرج است، به ها در  اجتماعى دستورهاى عملى مفيد داده است و كلّيه اين برنامه

سازد آن گاه در ضمن اين خلوص، انواع  اين معىن كه خنست مردم را معتقد و متوّجه به خدا و خالص براى خدا مى
منايد كه در مهه كارها منظورش خدا باشد و هر كارى  كند و چنان انسان را تربيت مى ها معّني مى تكاليف عملى براى آن

  :خوانيم براى حتصيل رضاى او و درك حقيقت اجنام بدهد، در قرآن كرمي در اين زمينه چنني مىرا 

َر َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ [ َو جاِهُدوا ِيف اللَِّه َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو * يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َو اْسُجُدوا َو اْعُبُدوا َربَُّكْم َو افْـَعُلوا اْخلَيـْ
ْبُل َو ِيف هذا ِلَيُكوَن الرَُّسوُل َتباُكْم َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّيِن ِمْن َحرٍَج ِملََّة أَِبيُكْم ِإْبراِهيَم ُهَو َمسَّاُكُم اْلُمْسِلِمَني ِمْن قَـ اجْ 

َو ِنْعَم   كاَة َو اْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْوالُكْم َفِنْعَم اْلَمْوىلَشِهيداً َعَلْيُكْم َو َتُكونُوا ُشَهداَء َعَلى النَّاِس َفأَِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّ 
  .»2« ]النَِّصريُ 
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______________________________  
  .163 -161): 6(انعام  -)1(

  .78 -77): 22(حج  -)2(
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و .* ن را عبادت كنيد و كار نيك اجنام دهيد تا رستگار شويدركوع به جا آوريد و سجده مناييد و پروردگارتا! اى اهل اميان
. در راه خدا چنان كه شايسته جهاد است، جهاد كنيد؛ او مشا را برگزيد و بر مشا در دين هيچ مشقت و سخىت قرار نداد

ناميد » مسلمان«ز اين آيني پدرتان ابراهيم، او مشا را پيش ا]  در دينتان گشايش و آساىن قرار داد مانند گشايش و آساىنِ [
تا پيامرب گواه بر مشا باشد و مشا هم گواه بر مردم باشيد؛ پس مناز را ] ايد قرآن هم به مهني عنوان نامگذارى شده[و در اين 

او سرپرست و ياور مشاست؛ چه خوب سرپرست و ياورى و چه . برپا داريد و زكات را بپردازيد و به خدا متّسك جوييد
  ..اى است دهنده نيكو يارى

اسالم، حقيقىت است كه از ابتداى حيات بشر، براى تأمني خري دنيا و آخرت، به انسان عرضه شده و اين حقيقت فقط 
  .از طرف خداوند جتّلى كرده و در آيينه قلب انبيا منعكس شده، و آنان مكّلف گشتند مردم را به آن دعوت كنند

به تناسب نياز مردم به مردم ارائه شد و به تدريج به سوى ظهور كمال كّلى  البته قوانني و قواعد اين حقيقت، در هر دوره
طور مهه جانبه  در حركت آمد، تا زماىن كه پيامرب خامت صلى اهللا عليه و آله، مبعوث به رسالت شد، در آن زمان اسالم به

هللا عليه و آله و دل صاف امامان و به شكلى كامل و جامع به صورت قرآن و سّنت، سّنىت كه از قلب پاك پيامرب صلى ا
  .گر شد در سرزمني حيات تابيده، جلوه

خبش حق است، اختصاص به  اين اسالمى كه به معناى سرتسليم فرود آوردن در برابر خدا و اطاعت از دستورهاى سعادت
  .انسان ندارد، بلكه دين متام موجودات عامل است

  مطيع خالق خود هستند و هرمهه خملوقات به حكم وضع آفرينش و خلقتشان 

  398: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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نوعى از موجودات، خواه مجاد يا نبات يا حيوان يا غري آن داراى دستور خاّصى است كه خدا برايش معّني كرده، موجود 
يچد، چنان كه تواند سرپ پيچد و منى دهد و از آن دستور سرمنى آيد و به هسىت خود ادامه مى بر طبق آن دستور به وجود مى

اگر كسى خبواهد مجادى يا گياهى را برخالف دستور خدا جمبور و ملزم كند، آن موجود در برابر او مقاومت خواهد كرد، 
  .نظر منايد تا نابود شود، يا اجبار كننده از كار خود صرف

لكن چون انسان وجودى  انسان نيز خلقت و زندگيش برطبق دستورى است كه خدا براى پيدايش و بقاء او مقّرر كرده،
جامع و داراى عقل و اراده است، خداوند مهربان در مقام عقل و اراده براى وى دستورى معّني كرده كه به آن دستور 

تسليم شود و با ميل خود از آن پريوى كند، تا چنان كه به حكم طبع و خلقت مانند مهه خملوقات مسلِم باالجبار است، 
  :فرمايد مسلِم باالختيار باشد؛ قرآن در اين مقام مىدر مقام عقل و اراده هم 

  .»1« ] ونَ أَ فـََغيـَْر ِديِن اللَِّه يـَبـُْغوَن َو َلُه َأْسَلَم َمْن ِيف السَّماواِت َو اْألَْرِض َطْوعاً َو َكْرهاً َو ِإلَْيِه يـُْرَجعُ [

ها وزمني است از  ر حاىل كه هر كه در آمسانغري دين خدا را خواستارند؟ د]  اهل كتاب پس از اين مهه داليل روشن[آيا 
  .شوند تسليم است، ومهه به سوى او بازگردانده مى]  و اراده و فرمانش[روى رغبت يا كراهت در برابر او 

آيد به معناى تسليم شدن انسان به خدا و رفتار كردن بر طبق  در هر صورت، اسالم چنان كه از آيات قرآن برمى
  .اند معّني كرده و مهه پيامربان مردم را به اين حقيقت دعوت كرده دستورهاىي است كه حق

______________________________  
  .83): 3(آل عمران  -)1(
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   خصوصيّات اسالم

  .استاى كه به عنوان پايه و ريشه در اسالم مطرح است، مسئله توحيد در دو مرحله نظرى و عملى  ترين مسئله مهم

  .ترين اصل اسالمى است به عبارت ديگر اعتقاد به وحدانّيت حق و اجراى هر برنامه فقط به عشق او و براى او، مهم

اين را هم بايد دانست كه تكيه آيات و روايات بر توحيد عملى است، يعىن هر كارى را فقط به منظور جلب رضايت 
  .اين مرحله است دوست اجنام دادن، چون گذرگاه بسيار سخت توحيد در
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   توحيد نظرى

توجه دادن مردم به توحيد نظرى براى انبيا كار مشكلى نبوده، نفى شرك از چهره پاك توحيد نظرى امرى سهل وآسان 
هاى قوى در برابر عقل، انسان را به توحيد  بوده، انبيا از طريق مايه فطرى ذات بشر و ارائه استدالل و برهان و حّجت

  .شدند، وىل پا برجا كردن توحيد عملى براى انبيا مشّقت فراوان داشت مىنظرى رهنمون 

اصالح نفوس، وسالمت خانواده و جامعه و اجياد صالح و سداد و به وجود آوردن نظم و درسىت، فقط در سايه توحيد 
  !!اى نبود عملى ميّسر بود و بشر را در اين حمور قرار دادن كار ساده

  !!هاىي كه بشر با انبيا و اهل حق داشت، در مهني نقطه بود ريىها و درگ ها و نزاع جنگ

   اسالم، اين دين استوار و اين حّجت قوى حق: در مسئله توحيد نظرى بايد گفت

  400: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :گويد خبش خداوندى مى و اين راه مستقيم اهلى و اين آيني حيات

ىت با هيچ خدا يكى است و او مهان حقيقىت است كه اصل و يك از خملوقات  مبدأ پيدايش متام موجودات است و مشا
  :فرمايد ندارد، چنان كه قرآن مى

  .»1« ] َو ما َأْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ أَنَا َفاْعُبُدونِ [

  .او وحى كردمي كه معبودى جز من نيست، پس تنها مرا بپرستيد و پيش از تو هيچ پيامربى نفرستادمي مگر آن كه به

  .تواند ثابت كند و بشر جز اين هم منى» ال إله إّالأنا«: دهد در قسمت اّول اين آيه، انسان را توّجه به توحيد نظرى مى

داند و  ا خدا منىاسالم، صفت خداىي را از متام موجودات نفى كرده و جز مهان حقيقت عامل و حّى و قّيوم، چيزى ر 
هيچ موجودى خواه جسماىن يا روحاىن، خواه آمساىن يا زميىن به هيچ عنوان الوهّيت ندارد كه بشر به حكم : گويد مى

  .احتياجى كه به خدا دارد، به آن توّجه كند

ه عناصر و اجزاء گاهى براى توّجه بشر جز الّله كه مهان حقيقت يگانه ازىل و ابدى و خالق متام موجودات و رّب مه تكيه
  .و افراد آفرينش است، وجود ندارد
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قرار داده، كه در اين كلمه الوهّيت را از غري خدا » ال إله إّالالّله«اسالم، كلمه اّول خود را كه شهادت دادن قلىب است 
ستايد  نيازى مى كند و خدا را به احدّيت و صمدّيت، يعىن يگانگى و ىب مطلقاً نفى و فقط براى ذات اقدس او اثبات مى

داند كه با هيچ خملوقى شباهت داشته باشد يا نسبت خاّصى پيدا كند و يا به تصّور مردم درآيد و  و او را باالتر ازآن مى
   اللّه«  بشر بتواند ذات او را ادراك كند و شعار خود را كلمه

______________________________  
  .25): 21(انبياء  -)1(

  401: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .دهند تر است از آنچه به او نسبت مى قرار داده، يعىن خدا بزرگ »اكرب

  .ترين اصلى كه متام تعليمات اين دين بر آن استوار است، مهني اصل توحيد است مركز ثقل دين اسالم و مهم

   توحيد عملى

عقل انسان از نظر تفّكر و اعضاء و اما توحيد عملى، به معناى فرمان بردن از خدا در متام شؤون زندگى است و چون 
جوارح انسان ازنظر عمل بر مبناى توحيد قرار گرفت عالوه بر آبادى و عمران زندگى دنيايش، در عامل بعد هم مورد لطف 

ره و عنايت ىب مند خواهد شد و اين مسئله يعىن توّجه به  ايت حق قرار خواهد گرفت و از مزدى ابدى و ثواىب جاويد 
  .دنياى ديگرى جهت مزد اميان و عمل بپا خواهد شد، از خصوصيّات ديگر اين آيني مقّدس است اين كه

   معاد در اسالم

طورى كه براى احدى از عقال و صاحبان خرد در  اسالم، مسئله معاد را مهراه با داليل بسيار مهم و براهني بسيار قوى، به
اعتقاد به اين اصل از نظر : توان گفت كند و مى و اخبار عرضه مى قبول و باورش شّكى مناند، در آيات قرآن و روايات

  .تر از عقيده به توحيد نيست اثرگذارى در متام حركات انسان كم

  -ها يعىن حشر مردگان در عامل ديگر براى رسيدگى به اعمال نيك و بد آن -اسالم به طور قاطع و جّدى تصريح به معاد
  .م در عامل ديگر استكرده و قائل به ثواب و عقاب دائ
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ها و ماه و  ماند، بلكه اين زمني و آمسان با ستاره كند كه جهان با اين وضع كنوىن به طور دائم باقى منى اسالم تصريح مى
   روند و به صورت آفتاب مهه از ميان مى

  402: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

شود به نام روز جزا كه مهگى در  آدميان روزى برپا مىآيند و پس از به هم خوردن وضع كنوىن جهان، براى  ديگرى درمى
گريند و پاداش يا كيفر اعمال نيك و بد  قرار مى -ماند كه چيزى از علمش خمفى منى  -معرض حساب بزرگ و دقيق اهلى

  .كند مىكنند؛ قرآن جميد اين موضوع مهم را با متام جوانبش در هزار و سيصد آيه بيان  كم و زياد دريافت مى خود را ىب

آن كه در اين مسئله كم و زيادى  داند، ىب اسالم، عّلت ثواب و عقاب و رستگارى و تباهى را فقط اعمال خود مردم مى
  :فرمايد رخ دهد؛ قرآن در اين زمينه مى

َربُِّكْم   ُمثَّ ِإىل  ْيها َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أُْخرىٍء َو ال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعلَ  ُقْل أَ َغيـَْر اللَِّه أَْبِغي َربا َو ُهَو َربُّ ُكلِّ َشيْ [
  .»1« ] َمْرِجُعُكْم فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفونَ 

]  عمل زشىت[و هيچ كس جز به زيان خود ! آيا جز خدا پروردگارى جبومي در حاىل كه او پروردگار هر چيزى است؟: بگو
دارد؛ سپس بازگشت مهه مشا به سوى پروردگارتان خواهد  هيچ سنگني بارى بار گناه ديگرى را بر منىشود و  مرتكب منى

  .كند كرديد، آگاه مى اختالف مى]  با مردم مؤمن[آنچه درباره آن ]  حّقانّيت[بود، پس مشا را به 

: ات متعددى به آن اشاره شده استاميان و عمل صاحل، كه در آي: داند قرآن جميد وسيله جنات را در قيامت دو چيز مى
  .اند هاىي كه با اميان باشند و كار نيك كنند، مستحق آمرزش و اهل جنات آن

از خصوصيّات مهّم ديگر اسالم الغاء امتيازات اعتبارى و ماّدى است، دين اسالم ميزان برترى را فقط نيكى ذات و 
  صفات عاىل نفساىن قرار داده و رنگ و نژاد

______________________________  
  .164): 6(انعام  -)1(

  403: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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دهد كه به اين امور بر ديگران فخر   و ثروت و حسب ونسب و مجال و مقام را از اعتبار انداخته و به كسى اجازه منى
  .كرده و بزرگى بفروشد

جوىي نسبت  داشته باشد و حق ندارد آن را وسيله برترىمالك امتياز در اسالم فقط تقوا و پاكى است، كه بايد براى خدا 
  :فرمايد به ديگران قرار دهد؛ قرآن در اين خصوص مى

ِإنَّ اللََّه َعِليٌم  َو َجَعْلناُكْم ُشُعوباً َو َقباِئَل لَِتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ   يا أَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُنْثى[
  .»1« ]َخِبريٌ 

ترين مشا  ترديد گرامى ها قرار دادمي تا يكديگر را بشناسيد، ىب ها و قبيله ما مشا را از يك مرد و زن آفريدمي و ملت! اى مردم
  .نزد خدا پرهيزكارترين مشاست يقيناً خدا دانا و آگاه است

خدا پروردگار مهه : گويد دهد و مى را به هيچ فرد و طائفه اختصاص منى اى را به خدا و خدا اسالم هيچ فرد و هيچ طايفه
كند و در متام  عامليان است، مقّرب و مّتصل به حق كسى است كه به حضرت او اميان آورده و دستورهايش را عمل مى

  .منايد هايش پاكى و تقوا را رعايت مى برنامه

داند و دين را به متام معىن به  ها مى ها و آلودگى اندن آنان از بدىاسالم نتيجه دين را، نيكو شدن آدميان و مصون م
  .داند كار مى دين را آدمى بدخبت و موجودى تباه صالح بشر دانسته و ىب

از خصوصيّات ديگر اسالم، احرتام شديد به حّق و عدالت است؛ اسالم حّق و عدالت را درباره متام بشر حمرتم مشرده و 
  ام موارد به رعايت حق و عدالت امر منوده و اجازه نداده است كه خشم و غضب درباره مجعى ياها را در مت مسلمان

______________________________  
  .13): 49(حجرات  -)1(

  404: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :رمايدف ها را از ميزان حق و عدل بريون برد؛ قرآن در اين زمينه مى حمّبت و قرابت نسبت به مجعى ديگر، آن

َو   َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقوى  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني لِلَِّه ُشَهداَء بِاْلِقْسِط َو ال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعلى[
  .»1« ] اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبا تـَْعَمُلونَ 
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قيام كننده براى خدا و گواهان به عدل و داد باشيد و نبايد دمشىن با گروهى، مشا را بر ] در مهه امور[مهواره ! اميان اى اهل
تر است و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا به آنچه اجنام  آن دارد كه عدالت نورزيد؛ عدالت كنيد كه آن به پرهيزكارى نزديك

  .دهيد آگاه است مى

  :فرمايد و در آيه ديگر مى

أَنـُْفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْيِن َو اْألَقْـَرِبَني ِإْن َيُكْن َغِنيا َأْو َفِقرياً َفاللَّهُ   يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهداَء لِلَِّه َو َلْو َعلى[
  .»2« ]ِإْن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا َفِإنَّ اللََّه كاَن ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً  َأْن تـَْعِدُلوا وَ   ِِما َفال تـَتَِّبُعوا اْهلَوى  َأْوىل

قيام كننده به عدل و گواهى دهنده براى خدا باشيد، هر چند به زيان خود يا ]  مهواره در مهه امور زندگى! [اى اهل اميان
با حلاظ كردن وضع آنان، بر خالف [نگر يا فقري باشد توا]  يكى از دو طرف نزاع[اگر . پدر و مادر يا خويشانتان باشد

از هواى ]  در هنگام گواهى دادن[پس . خدا به محايت از آنان و رعايت حالشان سزوارتر است] خدا گواهى ندهيد؛ زيرا
  ] به سوى گواهى ناحق و دروغ[نفس پريوى نكنيد تا از حق منحرف شويد و اگر زبانتان را 

______________________________  
  .8): 5(مائده  -)1(

  .135): 4(نساء  -)2(

  405: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .دهيد، آگاه است بپيچانيد، يا از گواهى دادن روى برتابيد؛ يقيناً خدا مهواره به آنچه اجنام مى

   گذارى در اسالم قانون

گذارى است، وىل  تشريع يعىن قانون گذارى است؛ اسالم داراى جنبه از خصوصيّات ديگر اسالم استحكام در قانون
  .گذارى اين دين براساس حكمت است و در هر زمان با مصلحت زندگى مردم موافقت دارد قانون

اعتقادات و تعاليم عبادى، دستورهاى عاىل اخالقى و احكام و مقّرراتى  : دهد هاى اسالم را سه قسمت تشكيل مى برنامه
  .و بازار و مملكت تشريع شده استكه براى انتظام زندگى مردم در خانه 
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اسالم در تشريع احكام خود حكمت و مصلحت آدميان را درنظر گرفته و غالباً در آيات قرآن و روايات به حكمت و 
  .فلسفه تشريع احكام اشاره كرده است

دهيم و  يع مثًال پوىل مىچنان كه در ب ربا هم مانند معامالت ديگر است؛ زيرا هم: گفتند گوياىن كه مى مثًال در جواب ياوه
دهيم و  گردد، در ربا نيز پوىل مى امي به ما برمى فروشيم و بيش از پوىل كه داده خرمي و آن را به مبلغ زيادترى مى جنسى مى

  :فرمايد گريمي، مى امي مى پس از مّدتى بيش از آنچه داده

َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّبا َو َأَحلَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبا ال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكما يـَُقو [ ُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمسِّ ذِلَك بِأَنـَُّهْم قاُلوا ِإمنَّ
عاَد فَأُولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم  فـََلُه ما َسَلَف َو َأْمرُُه ِإَىل اللَِّه َو َمنْ   اللَُّه اْلبَـْيَع َو َحرََّم الرِّبا َفَمْن جاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه َفانـَْتهى

  .»1« ] ِفيها خاِلُدونَ 

______________________________  
  .275): 2(بقره  -)1(

  406: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

خيزند، مگر مانند به پاى خاسنت كسى   به پاى منى]  در ميان مردم و براى امر معيشت و زندگى[خورند  كساىن كه ربا مى
است، اين بدان سبب است  ]  اش را خمتل ساخته و تعادل رواىن و عقلى[كه شيطان او را با متاس خود آشفته حال كرده 

پس . در حاىل كه خدا خريد و فروش را حالل و ربا را حرام كرده است. خريد و فروش هم مانند رباست: كه آنان گفتند
به دست ]  پيش از حترمي آن[بازايستد، سودهاىي كه ] از كار زشت خود[هر كه از سوى پروردگارش پندى به او رسد و 

] خود به عمل زشت[با خداست و كساىن كه ]  از جهت آثار گناه و كيفر آخرتى[آورده مال خود اوست و كارش 
ى خدا را احرتام نكنند[بازگردند    .اند اند و در آن جاودانه پس آنان اهل آتش] و 

شود خريد و فروش را مانند ربا حرام يا ربا را  كند تا بدانند كه منى با اين بيان مردم را متوّجه حكمت تشريع حرمت ربا مى
و جنسى خريده اوًال عملى اجنام داده و عمل انسان  مانند آن حالل دانست؛ زيرا در خريد و فروش كسى كه پوىل داده

حمرتم است و ارزش دارد و ثانياً در مقابل پول خود جنس دارد كه ممكن است آن را به بيش از آنچه خريده يا به مهان 
كه يك لایر شود نه در برابر عمل و آن   تر بفروشد، برخالف ربا كه پول زيادى در برابر مّدت گرفته مى قيمت و گاهى به كم

دهد و با اين روش تدرجياً  دهد، يك لایر از پول خود را بدون عوضى كه به دستش آيد از دست مى گريد و دو لایر مى مى
ها توليدى كرده باشد،  آن كه براى آن شود ىب دهد و رباخوار مالك اموال ديگران مى ربادهنده مهه مال خود را از دست مى
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ابل استفاده درآورده باشد، يا جنسى را كه در حمّلى موجود نيست به آن حمل آورده باشد، به يا ماّده خامى را به صورت ق
  .اين خاطر خداوند براى حفظ ملكّيت و آبروى مردم بيع را حالل و ربا را حرام كرده است

  407: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

داند و هرآنچه را واجب منوده چون  يا حكمت تشريع حكم قصاص را نظم و حيات اجتماعى و حفظ آداب زندگى مى
داراى مصلحت بوده واجب كرده و آنچه را حرام و ممنوع اعالم داشته چون براى مردم ضرر داشته حرام منوده است، اين  

  .گويند گونه تشريع را تشريع حمكم و با حكمت مى

يعت بشر و نيازهاى مردم و حيات و از خصوصيّات ديگر اسالم، موافقت داشنت متام احكام و قوانني آن با فطرت و طب
  .هاست زندگى آن

اسالم در تشريع احكام، مقتضاى طبيعت و زندگى اين جهان را درنظر گرفته و حكمى برخالف طبيعت زندگى وضع 
  .نكرده و در هر كجا كه حكمى خارج از طاقت بشر بوده، يا موجب دشوارى و سخىت زندگى شود ملغى كرده است

حكام عبادى و اخالقى، قوانني حمكمى براى ازدواج و نظم خانواده و هم چنني انواع معامالت و صنايع اسالم عالوه بر ا
و اعمال توليدى از قبيل زراعت و استخراج معادن و شكار از دريا و صحرا و هم چنني قوانيىن براى حكومت و قضاوت 

براى جنگ و وجوب خدمات لشكرى و سربازى  واطاعت مردم از امر حاكم عادل و حكم قاضى واجد شرايط و قوانيىن
ها بر وفق مقتضاى طبيعت زندگى است و  اى كه مورد حاجت جامعه است وضع و تشريع كرده كه متام آن به اندازه

اى   نظر كرد، در متام اين موارد دستورهاى عادالنه داده كه هريك از اين امور به اندازه يك از اين امور صرف توان از هيچ منى
مورد حاجت است و به حنوى كه مفيد و موافق با مصلحت است اجنام داده شود و بايد از اجراى دستورهاى بر طبق  كه

  .هوى و هوس و اغراض و خياالت شيطاىن سخت پرهيز شود

جميد ها مقدار طاقت انسان را درنظر گرفته وسعى كرده كه زندگى را بر انسان آسان سازد، در قرآن  اسالم در متام برنامه
   خدا كسى را بيش از طاقتش: فرمايد مى
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  .»1« كند تكليف منى
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العاده مهم است، مسئله اجتهاد است، چون دين اسالم احكام خود را موافق با  از خصوصيّات ديگر اسالم كه فوق
و عامل و آگاهش حق داده، با  حكمت و مقتضاى طبيعت و بر ميزان حق و عدالت تشريع كرده، به پريوان خردمند

  .گويند» حّق اجتهاد«مطالعه در علوم ديىن و فقهى حكم دين را استخراج كنند كه اين را 

  :اند از در فقه اسالمى براى تشخيص احكام چهار دليل معني شده كه عبارت

پيش آيد در هر زمان و در هر  تواند در هر موردى كه كسى كه عامل به اين مقّدمات باشد مى. قرآن، سّنت، امجاع و عقل
مكان با مراجعه به قرآن و سّنت و امجاع و حكم عقل، موافق قواعد و موازيىن كه مقّرر شده است، بفهمد كه حكم دين 

آيد كه حكم اسالم قابل  شود و هيچ موردى پيش منى چيست و با اين كيفّيت دين اسالم بر هر زمان و مكان منطبق مى
  .انطباق بر آن نباشد

ترين خصوصّيىت است كه  دين اسالم به صورت مكّمل مهه اديان تشريع شده و خامت اديان گرديده است، اين خامتّيت بزرگ
  .ها شده است باعث امتياز اين دين بر متام مكتب

   ريشه امنّيت در زندگى

و اضطراب و گرفتار  هر فرد، مادامى كه به كمال اليق خويش نرسيده، در فضاى وسيع زندگى پيوسته دچار وسوسه
  .احساس ناآرامى و پريشاىن باطىن است

   پيش از وصول به هر مقصود، براى دريافت مطلوب خويش در كشش وكوشش

______________________________  
  .286): 2(بقره » َال ُيَكلُِّف الّلُه نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها« -)1(
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فته، رجنش مى آرامى مى است و پس از نيل به هر هدف معلومى، باز ضمريش ىبو تالشى مداوم  اد  دهد،  كند و 
كند و در صورت نيل،  منايد و خواسته بعدى را با اصرار متام در خاطر تقويت مى مطلوب ديگرى را به رنگ آرزو تزيني مى

دارد و در ورطه تباهى عمر گمراه و سرگردانش  ازمىشود و در حقيقت بايد گفت كه از راهش ب به سراىب ديگر رهنمون مى
  .سازد مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

پيماىي و اين عدم وصول مطلق   با تأّسف بايد پذيرفت و اعرتاف كرد كه تا پيش از حصول كمال، اين حركت و اين باديه
ايت آن كه موارد با تفاوت افراد و اجتم كه موجب پريشاىن و موجد سرگرداىن است مهيشه دوام مى اعات و به يابد 

  .ها و مذاهب گوناگون و در طّى ساهلاى خمتلف عمر آدمى فرق دارد ها و آيني اقتضاء عادات و طبايع و سنن و تربيت

  .اّما نقطه مشرتك مهگى و چهار راه مشابه بلكه مّتحد زندگى، مهان ناآرامى دائم و اضطراب مداوم است

اگر به اين هدف اخري نايل شوم و اگر اين مقصود جديد را به : گويد ىشود كه م زماىن فرزند آدم به اين پندار گرفتار مى
چنگ آورم ديگر يكسره خاطر آسوده دارم و با خيال آرام دور از پراكندگى ضمري و آشفتگى درون باقى عمر را بر بساط 

  .آسايش نشينم و از اطمينان خاطر و آرامش باطن برخوردار گردم

كه فرضاً هدف اعلى   -اى كه نيل بدان مقصود جديد عيناً در مهان حلظه» بلى«ى كه ا وىل افسوس، چه در مهان حلظه
كند آدمى در  پذير و قريب الوقوع جلوه مى ميسر شود، يا حّىت هنگامى كه وصول بدان فقط امكان -حمسوب گرديده

زردگى شگرىف از آن مطلوب زدگى و آ پايد كه بالفاصله دل باطن، اگر هم احساس مسرّتى كند زودگذر است و ديرى منى
داند، كه چرا مّدت بسيارى از عمر عزيز را  يابد و بعضاً از آن پس خود را شايسته سرزنش نيز مى منظور در خويش مى

  !!بدين مقصود ناپخته مصروف داشتم و در راه نيل به اين هدف نامتام بسر آوردم
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گذرد و  م به اين كار ناروا و قصد ناجبا گذشت، اين هست و اين در خاطرش مىدريغ از عمرى كه گذشت و آن ه
درنگ در حاىل كه به اصطالح عاّمه ناس، عرق راهش خشك نشده،  سازد، لكن ىب ضمريش را دستخوش تشويش مى

هر حال با الوصول يا دست نيافتىن و به  كند به جانب مقصدى ديگر، معقول يا نامعقول، سهل اسب آرزو را زين مى
ها  ها و طّى مهلكه دهد و براى دريافت آن، با عبور از ورطه هيجان متام نيل به هدىف ديگر را وجهه ّمهت خويش قرار مى

خواهد زمني و زمان را  خروشد و مى جوشد و مى كوشد و مى دارد و به غايىت كه در قّوه دارد و مى اهتمامى تاّم مبذول مى
و فرش و كرسى كند تا خود را به مقصود برساند و باز به مهني طريق گرم است به وقت  م بدوزد و طّى ارض و عرش

شروع اهتمام و هنگام آغاز كار و سرد است در موقع امتام و در سراجنام كار و به اين ترتيب و با توّجه به اين نتيجه 
اى از سياه چال  بسته و اسري است و در دمخهپيوسته افسرده و پريشان است و آشفته و حريان، به قيد و بند ناآرامى فرو 

  !!اضطراب گرفتار و زنداىن
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رود به اميد آن كه آرامش مطلوب را دريابد، وىل دريغ و درد كه آنچه بنابر بافته و يافته پندار خام و انديشه نامتام وى،  مى
تر  تر و منبع اضطراىب وسيع ى بيشدهد، بلكه خود مبدأ قـََلق منايد، نه تنها حاصلى بدست منى خبش مى مقصدى آرامش

آنچه دارد  -كه هنوز آدم نشده  - است، در نتيجه يار دائم آدمى اضطراب خاطر است و پريشاىن خيال و چنني آدمى
  !!يابد سرگرداىن آرامى است و آنچه مى ىب

هروى نيست، وىل داند و آماده را چون كسى است كه هرچند راه را منى مهيشه در درون خويش از حلاظ سرگشتگى هم
اختيار به راهى افتاده كه در شب تار در بياباىن وسيع ناچار سرگردان مانده به طورى كه نه راه پيش دارد و نه  ناگزير و ىب

  يابد، لذا پناهگاه پس، نه اميدى به روشناىي دارد نه راهى به مست خالص و جنات مى
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  .ند ناتوان نابيناىي كه نه توان حركت دارد و نه قّوه ديدنبيچاره و مضطر است، مهان

رود و هرچه  برد و تا هست خواهان آرامش است و هرجا مى با آن كه بشر طبعاً و روحاً در جستجوى اطمينان بسر مى
آش است و  اش چنني، آش مهني دهد براى اين است كه مطمئن گردد و آرام شود، وىل تا راهش اين باشد و رويّه اجنام مى

كاسه مهني كاسه و تا انسان بر اين سريه باقى مانده باشد، به انسانّيت نرسيده؛ با اجنام هر كار و با وصول به هر 
شود و از راه راسِت خواسته درست  مطلوب، هنوز از خستگى راه طلب قبلى نياسوده به كمند آرزوى جديدى اسري مى

شود كه با ابتالء به آن به جاىي نرسيده و  اى سرنگون مى گردد و در ورطه مى اى منحرف لغزد و به برياهه وطلب صحيح مى
  .گردد اى هم افزوده مى هاى تازه هاى پيشني وى نيز آشفتگى حاصلى نربده، بر پريشاىن

در حقيقت، بشر طالب آزادى است، آزادى از هر چيز و هركس، آزادى از رنج و تعب و كشمكش درون و حاالت 
دهد و انسان را هم  اى كه در طول اين زندگى دو روزه روى مى هاى پريشان و اضطرابات پراكنده و خيال ناآرام حيات

آورد و در  برد و باز برمى غلطاند و فرو مى چون پر كاهى كه به چنگ امواج اسري افتاده باشد، موجى از پى موجى مى
  .كشاند افكند و مى ر طرىف به جانىب ديگر مىتالطم مستمّر در عرصه حميط از هر مسىت به سوىي ديگر و از ه

طلبد و نيل به اين  امان است كه آدمى راه جنات خود را در وصول به منزل اطمينان مى در اين كشاكش و هجوم و محله ىب
يابد، از  دهد و اين اطمينان، مقامى است كه مقيم آن آرامش مى هدف را با متام وجود، وجهه ّمهت خويش قرار مى

رسد و در حّد ظرف وجودى خويش آسايش  شود و به آزادى مقصود مى ندگى به هر قسم و از هر جهت رها مىپراك
كند، اين است كه قبله دل و كعبه جان هر انساىن مقام امن اطمينان است و وصول به آن  روان و آرامش جان حاصل مى

  .مقام حممود مبارك
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شود، بلكه با زدن ابواب عادى هم به  يف، نه تنها به سهولت انديشه و به سرعت خواست حاصل منىاما اين مقصود شر 
بينيم، راه چاره به سوىي  بينند و مى اند كه مى حاصل و حمروم برجاى مانده زنند و ىب اند و مى رسد، چنان كه زده جاىي منى

ايت تريگى رسيده،  هوس زده دانيم مگر آن كه در شام اين عمر شهوت برمي و منى منى آلود كه از غايت افراط و احنراف به 
ناگاه برق هدايىت در رسد و بدرخشد و در روشناىي آن، پناهگاه و نقطه اتكاىي يافته شود كه بتوان به آن پناه برد و بر آن 

  .ودمّتكى گشت و سپس مادام العمر براى پايدار ساخنت اين دولت عظيم بذل جهد كرد و صرف ّمهت من

  :گويد شيخ اجل سعدى شريازى چه نيكو مى

  اى كه پنجاه رفت و در خواىب
 

  مگر اين پنج روز درياىب

  تا كى اين باد كرب و آتش خشم
 

  شرم بادت كه قطره آىب

  چنان طفلى كهل گشىت و هم
 

  چنان شاىب شيخ گشىت و هم

  گر به نعمت شريك قاروىن
 

  ور به قّوت عديل سهراىب

  املوت را به حيله و فنملك 
 

 «1»  نتواىن كه پنجه برتاىب

  

آرى، اگر آن برق هدايت بدرخشد، پناهگاه و نقطه اتكاء پيدا خواهد شد و انسان با متام وجودش به آن پناه خواهد برد 
  .و براى مهيشه به سعادت و خوشبخىت و اطمينان و آرامش خواهد رسيد

چون و چند اهلى كه هم آفريده و هم پرورش داده، هم  مّدبر اين عامل است، يعىن ذات ىبنقطه اّتكاء، نريوى مدير و 
  .آفريدگار است و هم پروردگار

  .شود ها پنبه مى آن برق روشنگر توفيِق، حّق است كه اگر به كارسازى جان آدمى نرسد، مهه رشته
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  ).مواعظ( 749: كليات سعدى  -)1(
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حّب اهلى بر مسري توحيد و مذاق يكتاپرسىت، استمداد از رمحت واسعه وجود مطلق، احد صمد كه حق است و بر حّق و 
جز او هر چه به نظر آيد باطل است و ناحّق و رغبت به حصول قرب و وصول به پيشگاه لطف او عّزوجّل كه تقّرب به 

رهساحت نور وجود است در  گردد، مهه از اين خواست بشر يعىن  مند مى باطن فرد، ظاهر اجتماع هم از آن 
اد آدمى، ناشى مى طلىب كه وديعه جوىي واطمينان آرامش اده در  شود و از اين جهت است كه  اى اهلى است، 

فته و احنراف از جوىي در فطر  طلىب و آرامش خداخواهى و خداجوىي و خداياىب بشر فطرى است؛ چرا كه اطمينان ت بشر 
دهد كه از ذات فطرت انسان بريون است و از مقوله اسباب  اين طريق فطرى تنها به سبب موجبات و عوارضى دست مى

ها و  هاى نامناسب كه مناسبت هاى نامالمي و توارث آيد، از قبيل حميطهاى نامساعد و تربيت و عوارض خارجى به مشار مى
  .را به واسطه سوء عادات و افراط در شهوات گم كرده و فاقد گشته استها  ها و مساعدت مالميت

برد، به خواست خدا داشت پا در  شبان مهربان حرمي حرم كه در كوه و كمرهاى آن ديار مقّدس گوسپندان را به چرا مى
حنراف در شهوت رها اد كه آمادگان را دست گريد تا از چند سوء عادت جنات يابند و از ا ركاب مهني قصد مبارك مى

اى عميق  داد، از اين كه فرو غلتند و از درّه طور كه گوسپندان بسته زبان را جنات مى شوند و رو به راه گردند و آگاه، مهان
رفت تا به صّفه بعثت  پرت شوند، يا از اين كه فرومانند و به چنگال گرگى كمني گرفته گرفتار آيند؛ او داشت پيش مى

ها اعمال منايد و در  تر و شديدتر در مورد انسان ها را بر وجهى دقيق ها و صيانت بايد مهني حفاظت رسيد به جاىي كه
هاىي دارند باز، تا به مقتضاى عادات بگردد و بر وفق شهوات اطراف حميط  هاىي كه زبان ها كوشش فرمايد، انسان جنات آن

  اند و از د پيوسته بر اين سنگر آلودگى كمني گرفتهان خود را زهرآگني منايد و متأّسفانه تا به كمال نرسيده
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  .اند مهني مركز نارواىي به راهزىن ديگران كمان گشاده

اش اين بود كه امر حق را پاس دارد و از اين راه برود و راهروان را رو به سوى جنات وخالص روانه كند و به  هّم او مهه
كند، خالصى كه انسان را از پراكندگى فكرى و عملى  اتى كه آدمى را از پريشاىن خالص مىمقصد سعادت برساند، جن
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توان  شود اگرچه مهان اطمينان و مهني آرامش را مى دهد وسعادتى كه از اطمينان نفس و آرامش خاطر حاصل مى جنات مى
  .سعادت خواند كه مغز و اصل سعادت جز اين نيست

برد و از مهني رهگذر است كه در  و اطمينان جان است كه انسان به سوى عبادت روى مىبه اميد دريافت آرامش دل 
اند، اصل عبادت با تأكيد متام تشريع شده  شرايع اهلى كه از جانب حق براى سوق دادن بشر به مست سعادت نازل آمده

  .ها با نظمى دقيق وضع گرديده است و ترتيب و اقسام و حنوه اجنام آن

اند، ناچار در اين راه روشى دارند و با  رى ضرورى است كه حّىت ديگران كه از توحيد صحيح به دور افتادهمطلب به قد
اى يا چيزى يا كسى، خواه ناخواه و گاه بلكه غالباً  متمركز ساخنت توّجهات خويش به مفاهيم يا مصاديق معّني به انديشه

ونفساىن و جسماىن حمروم منانند، وىل چون خود باخته را با پرداخته كوشند كه از فوائد اين حركت عقالىن  ناخودآگاه، مى
اده خرب افتاده خدا مناسبىت نيست الجرم روش اين مجع پريشان كه از خداى ىب اند بر احنراف رفته  اند و دل به موهومات 

  .و راهشان در برياهه سرگشته شده است

يابد كه از طرف شارع اقدس تعيني شده باشد و سّنت الّله باشدكه  مىلذا در آيني مقّدس اسالم، عبادت در صورتى حتّقق 
تغيريپذير نيست، نه بدعت خلق در دين خدا و به اصل شرع جايز يا واجب يا مستحب مشرده شده باشد، به اين معىن  

  .كه خدا آن را به هر قسم كه اقتضا دارد معّني ساخته باشد
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كند و چون عابدى به عبادت بپردازد آن اميد حمّقق  اى است كه اميد پيوند ميان عابد و معبود را اجياد مى هعبادت، رشت
م مى مى گردد و در حمض آن پيوند و در عني اّتصال و بركت  رساند و پيوستگى حاصل مى شود، پيوند صورت وقوع 

  .شود ود احنراىف اين و آن مطمئن و آرام مىپيوستگى، انسان سرگشته عادت و پريشان شهوت با رهاىي از قي

شود؛ قصد قربت  يابد و واقع منى از اين رهگذر است كه در شريعت مقّدسه اسالم، عبادت بدون قصد قربت حصول منى
  .هم عبارت است از اجنام دادن امر عبادى، حمض امتثال فرمان حمبوب و به قصد فرمانربدارى از حق تعاىل

شود و ثبات و  رود و پراكندگى زايل مى رسد، تشّتت از بني مى شود و متركز به هم مى دل يك دله مىبا اين قصد است كه 
خبش است و با توّجه به حاصل  آور و آرامش گردد؛ به مهني جهت است كه عبادت واقعى اطمينان اطمينان حاصل مى

نربدارى از پروردگار در آن ملحوظ است و به شود، چرا كه فرما امتثال فرمان است كه چنني قصدى قصد قربت خوانده مى
منايد  پذيرد و روشن است كه اطاعت از خدا خالصاً و خملصاً قرب حق تعاىل را اجياب مى حلاظ امتثال امر اهلى اجنام مى
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حّقاً و واقعاً و از مهني روست كه قصد قربت شرط صّحت هر عبادتى است و بدون چنني قصدى اصًال عبادتى واقع 
گذرد و شكل شرعى عبادتى را به ياد  گردد بر زبان مى ود هرچند صورت اعمال وآيات و اذكار و اورادى كه اجنام مىش منى

تقوا و عارى  املثل منازى كه با ريا باشد و ىب رسد و اّال ىف آورد و اين از آن است كه روح عمل اگر حاصل شود به خدا مى
   تواند به دنبال داشته باشد و اصًال جز تقوا با حتّقق تام چه مى »1« ] نيَ فـََوْيٌل ِلْلُمَصلِّ [از توّجه به خدا جز 

______________________________  
  .4): 107(ماعون  -)1(
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ان و آشكارا چه چيزى قابلّيت اين را دارد و مى ل درگاه تواند داشته باشد كه به خدا رسد و مقبو  و جز پرواى از خدا در 
  :واقع شود كه

  .»1« ] ِمْنُكمْ   َلْن يَناَل اللََّه ُحلُوُمها َو ال ِدماُؤها َو لِكْن يَنالُُه التـَّْقوى[

  .رسد رسد، بلكه تقواى مشا به او مى هايشان به خدا منى هايشان وخون هرگز گوشت

به واقع » خرب از آن شكل عبادت را نيابد ىباگرچه عاّمه «و درست به مهني سبب است كه هرچه قربًة إىل الّله باشد 
عبادت است، هرچند خوردن و خفنت باشد كه اينها و امثال اينها هم اگر با تصحيح نّيت و ترتيب قصد حمضاً لّله عملى 

الزم شود خداىي گردد و راهرو بداند و بتواند و موّفق شود كه از راه كار برآيد و وارد شود رو به خدا درآمده و در آنچه 
بوده و اجنام داده اعّم از اين كه لزوم آن تشريعى باشد يا تكويىن، فردى باشد يا اجتماعى، دنيوى باشد يا اخروى، هرچه 

و به هر قسم باشد، عبادت خداى را به جاى آورده و رو به سوى حتصيل قرب پروردگار عامل روانه گشته است، كه راه  
  .جتهيز ّمهت كار هم تصحيح نّيت است و ترتيب قصد و

  :گويد مولوى در اين زمينه در ترمجه نّيت پاك مى

  قصد گنجى كن كه اين سود وزيان
 

  در تبع آيد تو آن را فرع دان

  هركه كارد قصد گندم بايدش
 

  آيدش كاه خود اندر تبع مى
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  نّيت مؤمن بود ِبْه از عمل
 

  اين چنني فرمود سلطان ُدَول

 مريداى نو ساخت روزى نو  خانه
 

 پري آمد خانه او را بديد

 گفت شيخ آن نو مريد خوش را
 

 امتحان كرد آن نكو انديش را

ر چه كردى اى رفيق   روزن از 
 

  گفت تا نور اندر آيد زين طريق

  

______________________________  
  .37): 22(حج  -)1(
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 گفت آن فرع است اين بايد نياز
 

 تا از اين ره بشنوى بانگ مناز

  آيدت نور خود اندر تبع مى
 

  بايدت نّيت آن را كن كه آن مى

  

ايت امر و تنها با حتّقق قصد اولّيه است كه قربت حاصل مى شود و جان  وىل ناگفته روشن و پيداست كه فقط در 
ايت  انسان به جترّد فرشتگان فائض مى نظر از خودى و با رفع ّمهت از  رسد با صرفگردد، بلكه چون كار به 

شود و عابد با وصول به حمبوب و با نيل به منزل مقصود، چندان كه جزء  پذير مى خودخواهى، ختّلق به اخالق اهلى صورت
  :يابد گردد و آن گاه است كه مى گر مى ورق ورق را از كّل مطلق نصيب تواند بود به خوى معبود خوى

  .»1«  الِق اللّهِ َختَلَُّقوا ِبَأخْ 

  ها دارد و سراجنامش چيست؟ هاى او جّل وعال چه حكايت آورد؟ آبشخورش كجاست و از عنايت از كجا سر در مى
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به ويژه كه عبادات مسلماىن چه به كل نّيت شامل و چه به جزء جزء صورت ظاهر، عبادت بر نقل از معصوم موقوف 
نور كتاب منّور آشناىي به حق و به هر آنچه حّقاىن است؛ زيرا آن كه در است و اين خود ديباچه دفرت روشناىي است و 

حرمي وصل پروردگار حرمت قربت به هم رسانيده به دولت عصمت تشريف يافته در عبادت با معبود پيوند سرمدى حاصل  
و با توفيق اهلى به كمال  كرده، از رّب جليل راه بندگى را ياد گرفته و آموخته، علم و عمل و فكر و كالمش از منبع اهلى

منايد، يا به جهت واليت و به سبب  حتّقق پيوسته و به جهت واليت و سبب نبّوت از جانب خداى تعاىل اخبار مى
رت مى وصايت و خالفت به نيابت از مقام ختم رسالت از احكام اهلى خرب مى تواند راه صواب را بنمايد و طريق  دهد، 

   ارشاد را معلوم

______________________________  
  .129/ 58: متخلق به اخالق اهلى شويد، حبار األنوار -)1(
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گردد و حاصل  شود و رشد آن است كه از ارشاد او افاضه مى و معّني فرمايد، بلكه راه آن است كه او بدان رهنمون مى
  .آيد مى

ها و تقصريها،   شود، از نقص ايه رسيد، آدمى به كمال اليق خود واصل مىوقىت حتّقق حقيقت در عبادت صحيح به اين پ
شود و چون آزادى فطرى خود را باز يافت و از   گردد و از آنچه اليق او نيست آزاد مى ها رها مى ها و تباهى كوتاهى
بد و به آسايش و يا هاى عادات و شهوات و احنرافات خالص شد اطمينان و آرامش گم شده خويش را بازمى گرفتارى

  .رسد راحىت مى

از كجا به اينجا رسيده و از كدام راه؟ از مبدأ صفاى فطرت و از راه عبادت كه عبودّيت ومعرفت را به انسان اهدا 
» عبادت«: دارد، بنابراين اگر در تعبري مطلب، اين عبارت عرضه شود كه كند و جنات و سعادت را به آدمى ارزاىن مى مى

مدارج عاليه انسانّيت است ومايه وصول به مشهد امن و آسايش و مقام اطمينان و آرامش، نه تنها سخىن  وسيله عروج به
حتّقق به عبادت، خود مقام امن است و «تر آن كه به اين اشارت مطلب را متام كنيم كه  به گزاف بيان نشده بلكه صحيح

  .»مركز اطمينان، والسالم

  :گويد كند، آجنا كه مى اوند امنّيىت طلب مىعارف معارف حق، فيض كاشاىن از خد
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  دمل را اى خدا از عشق جان ده
 

  روامن را حيات جاودان ده

  جان بود جان فسرده تن ىب
 

  زمهر خويش جامن را روان ده

  به كوى قدس دل را راه بنماى
 

  روان را سوى عليني نشان ده

  ز زندان بدن آزاد گردان
 

  مكان دهفضاى ال مكان را جان 

  بگري اين دوست را از دست دمشن
 

  خود كن از خويشم امان ده ز خود ىب
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   دين از زبان قرآن

كند، تا از اين طريق او را به شناخت خالق  قرآن جميد در بسيارى از آيات، انسان را دعوت به انديشه در عامل خلقت مى
  .هدايت منايد -نيستكه كسى جز الّله   - عامل

كند و هر خالق و  چون با يادآورى مسائل خلقت خدا را شناساند، در آيات زيادى مسئله وحدانّيت حق را بيان مى
كند كه خدا يكى است  منايد و آدمى را به اين حقيقت آشنا مى معبودى غري او را با داليل روشن و براهني برحق نفى مى

آن گاه براى تكميل شناخت انسان به بيان اوصاف و امساء حضرت حق . نّدى نداردوشريك و مثل و مانند و كفو و 
  .دهد ايت از علم و آگاهى در برابر ديد قلب و مغز انسان قرار مى پرداخته و در اين زمينه درياىي ىب

بر حق است و انسان در  پردازد كه راه رابطه با خدا، تكيه بر رسالت انبيا و امامت امامان سپس به توضيح اين مسئله مى
  .خبش آنان سخت مسؤول است برابر شناخت رهربان راه اهلى و عمل به دستورهاى سعادت

هاى عبادى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى، اخالقى، عرفاىن  قرآن در كنار رسالت انبيا به بيان مسائل دين كه شامل برنامه
  .مني خري دنيا و آخرتش به آن دستورهاى عامل و عامل گرددخواهد براى تأ و خانوادگى است پرداخته و ازانسان مى

قرآن در بيش از هزار آيه به مسئله با امهّيت روز قيامت اشاره كرده و آجنا را به عنوان روز جزا و صحنه مكافات عمل 
  .براى مؤمن و غري مؤمن معّرىف فرموده است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  راهى است كه ازجمموع مسائل باال در قرآن جميد، مهان دين خداست و مهان 
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  .آن به صراط مستقيم تعبري شده است

ها دين اميان داشته و در متام شؤون زندگى از دستورهاى مثرخبش دين  گويد كه به متام واقعيت قرآن جميد، مؤمن به كسى مى
  :پريوى منايد و اينك آياتى در زمينه مسأله دين

   جهان آفرينش، خملوق خداست

َفُع النَّاَس َو ما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن  ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َو اْلُفْلِك الَِّيت َجتْرِي ِيف اْلَبْحِر ِمبا يـَنـْ
ا َو َبثَّ ِفيها ِمْن ُكلِّ  َدابٍَّة َو َتْصرِيِف الرِّياِح َو السَّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ السَّماِء َو  السَّماِء ِمْن ماٍء َفَأْحيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ

  .»1« ] اْألَْرِض َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

به ] با جاجبا كردن مسافر و كاال[هاىي كه در درياها  ها و زمني و رفت و آمد شب و روز و كشىت ترديد در آفرينش آمسان ىب
اش زنده ساخته و در آن از هر  و باراىن كه خدا از آمسان نازل كرده و به وسيله آن زمني را پس از مردگىسود مردم روانند 

از توحيد، ربوبّيت و [هاىي است  اى پراكنده كرده و گرداندن بادها و ابِر مسّخر ميان آمسان و زمني، نشانه نوع جنبنده
  .انديشند براى گروهى كه مى] قدرت خدا

يعاً ُمثَّ اْسَتوىُهَو الَّذِ [   .»2« ] ٍء َعِليمٌ  ِإَىل السَّماِء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمساواٍت َو ُهَو ِبُكلِّ َشيْ   ي َخَلَق َلُكْم ما ِيف اْألَْرِض مجَِ

  اوست كه مهه آنچه را در زمني است براى مشا آفريد، سپس آفرينش آمسان را

______________________________  
  .164): 2(بقره  -)1(

  .29): 2(بقره  -)2(
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درست و نيكو قرار ] مهراه با نظامى استوار[اراده كرد و آن را به شكل هفت آمسان ] اى دود مانند بود كه به صورت ماده[
  .مهه چيز داناست]  به قوانني و حماسباتِ [داد و او 

اراً َو ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت َجَعَل ِفيها َزْوَجْنيِ اثـْنَـْنيِ يـُْغِشي اللَّْيَل النَّهاَر ِإنَّ ِيف َو ُهَو الَِّذي َمدَّ اْألَْرَض َو َجَعَل [ ْ  ِفيها َرواِسَي َو َأ
  .»1« ] ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

رهاىي پديد آورد و در آن از مهه و اوست كه زمني را گسرتانيد و در آن كوه ها جفت  حمصوالت و ميوه هاىي استوار و 
تا ادامه حيات براى مهه نباتات و موجودات زنده ممكن [پوشاند،  قرار داد، شب را به روز مى]  كه نر و ماده است[دوتاىي 

  .ست] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي  انديشند نشانه ؛ يقيناً در اين امور براى مردمى كه مى]باشد

يٌل ِصْنواٌن َو َغيـُْر ِصْنواٍن ُيْسقى َو ِيف اْألَْرِض ِقَطعٌ [ ِمباٍء واِحٍد َو نـَُفضُِّل بـَْعَضها   ُمَتجاِوراٌت َو َجنَّاٌت ِمْن َأْعناٍب َو َزرٌْع َو خنَِ
  .»2« ] بـَْعٍض ِيف اْألُُكِل ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ   َعلى

از انگور و كشتزار و درختان خرماىي است كه بر يك ريشه و غري يك  هاىي هاىي خمتلف و گوناگون و باغ در زمني قطعه
شوند بر برخى ديگر برترى  ما برخى از آنان را در ميوه و حمصول با آن كه از يك آب سرياب مى]. رويند مى[ريشه 

  .است] قدرت خدابر توحيد، ربوبّيت و [هاىي  كنند، نشانه ترديد در اين امور براى مردمى كه تعّقل مى ىب. دهيم مى

   فهمد كه اين نظم هركس فكر و عقل به كار بندد، مى: كند آيه شريفه بيان مى

______________________________  
  .3): 13(رعد  -)1(

  .4): 13(رعد  -)2(
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مّتكى بر تصادف نيست، بلكه به و ترتيب در آمسان و زمني، با اين مهه موجودات گوناگون و خواص خمتلف كار طبيعت، 
اى مهربان و صانعى لطيف و صورتگرى بينا و مالكى عادل و  امر خداىي توانا و خالقى حكيم و پروردگارى دانا و آفريننده

  .اى رحيم و موالىي كرمي است به وجود آورنده

  وحدانّيت خدا
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ترين عنصرش داراى مهاهنگى است و  جزء تا بزرگترين  نظام با عظمت آفرينش و دستگاه حمّريالعقول خلقت كه از كوچك
تر ندارد  كنند، گوياى اين واقعّيت است كه يك خالق و كارگردان بيش عرفا وعقال از جمموعه عامل تعبري به نظام احسن مى

 اش يكى است و اگر جز اين بود، در متام زواياى خلقت جز فساد و تباهى و دهنده و مدبّر و صاحب و مالك و پرورش
  .شد، در اين زمينه چه نيكوست كه به آيات مستدل و متني قرآن جميد توّجه كنيد نامهاهنگى چيزى ديده منى

  .»1« ] َلْو كاَن ِفيِهما آِهلٌَة ِإالَّ اللَُّه لََفَسَدتا َفُسْبحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفونَ [

او [شد؛ پس منزّه است خداى صاحب عرش از آنچه  يد آن دو تباه مىترد اگر در آمسان و زمني معبوداىن جز خدا بود ىب
  .كنند وصف مى]  را به ناحق به آن

  .»2« ] َو ِإهلُُكْم ِإلٌه واِحٌد ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحُن الرَِّحيمُ [

  .اش مهيشگى است اندازه و مهرباىن و خداى مشا خداى يگانه است، جز او خداىي نيست، رمحتش ىب

______________________________  
  .22): 21(انبياء  -)1(
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َا اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن [   َمُتُه أَْلقاها ِإىلَمْرَميَ َرُسوُل اللَِّه َو َكلِ يا َأْهَل اْلِكتاِب ال تـَْغُلوا ِيف ِديِنُكْم َو ال تـَُقوُلوا َعَلى اللَِّه ِإالَّ احلَْقَّ ِإمنَّ
َا اللَُّه إِ  لٌه واِحٌد ُسْبحانَُه َأْن َيُكوَن َلهُ َوَلٌد َلُه ما ِيف َمْرَميَ َو ُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا ِباللَِّه َو ُرُسِلِه َو ال تـَُقوُلوا َثالثٌَة انـْتَـُهوا َخْرياً َلُكْم ِإمنَّ

  .»1« ]ِه وَِكيًال ِباللَّ   السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو َكفى

و از چهارچوب آيات نازل شده از سوى خدا و آنچه پيامربان به [نورزيد، ] و افراط[در دين خود غلّو ! اى اهل كتاب
جز اين نيست كه مسيح عيسى بن مرمي فرستاده خدا و  . و نسبت به خدا جز حق مگوييد] اند، خارج نشويد مشا آموخته

روحى از سوى اوست؛ پس به خدا و فرستادگانش اميان آوريد ]  اين بنده پاك و خالص[و كلمه اوست كه به مرمي القا كرد 
  :و مگوييد
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. خوددارى كنيد كه به خري مشاست]  از اين عقيده باطل. [است]  اب، ابن و روح القدس[تركيىب از سه حقيقت ] خدا[
ها و آنچه  آنچه در آمسان. رزندى براى او باشدمنزّه و پاك است از اين كه ف. جز اين نيست كه خدا معبودى يگانه است

  .كاىف است]  مهه امور آفرينش[در زمني است فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي اوست و خدا از نظر كارسازى 

ُكوَن ِألَنـُْفِسِهْم نـَْفعاً َو ال َضرا ُقْل َهْل َيْسَتِوي ُقْل َمْن َربُّ السَّماواِت َو اْألَْرِض ُقِل اللَُّه ُقْل أَ َفاختََّْذُمتْ ِمْن ُدوِنِه أَْولِياَء ال َميْلِ [
ْلُق َعَلْيِهْم ُقِل اللَُّه خاِلُق ُكلِّ َو اْلَبِصُري أَْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلماُت َو النُّوُر أَْم َجَعُلوا لِلَِّه ُشرَكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه فـََتشابََه اخلَْ   اْألَْعمى

  .»2« ]اْلواِحُد اْلَقهَّارُ ٍء َو ُهَو  َشيْ 

  ] درنگ خود ىب[ها و زمني كيست؟  پروردگار آمسان: بگو]  به مشركان[

______________________________  
  .171): 4(نساء  -)1(

  .16): 13(رعد  -)2(
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ايد كه اختيار هيچ سود و زياىن را براى  كردهآيا سرپرستان و معبوداىن به جاى او انتخاب  : بگو. خداى يكتاست: بگو
آيا نابينا و بينا يكسانند يا تاريكى و نور برابرند؟ يا آنان شريكاىن براى خدا : بگو] چه رسد براى مشا؟[خودشان ندارند 

آنان مشتبه شده؟ اند، آن گاه آفريده خدا و آفريده شريكان بر  مانند آفرينش خدا چيزى آفريده]  به خيال آن كه[قرار دادند 
  :بگو

  .آفريننده مهه چيز فقط خداست و تنها او يكتاى پريوز است

   نبّوت

توان  با توّجه به اين اوصاف منى. در بسيارى از آيات خوانديد كه خداوند يكتا خداىي است عامل، حكيم، مالك و مّرىب
حكيمانه و عادالنه در كار باشد و با دّقت عامل و آدم را عبث و بيهوده دانست، بايد از خلقت عامل و آدم مقصودى 

طورى كه خداى بزرگ متام  گريمي كه مقصود حق از عامل وآدم تكامل و رشد است و مهان در اين واقعّيت نتيجه مى
  .موجودات جهان را لباس هسىت و حتّقق پوشانده، بايد راه رشد و هدايت را نيز در اختيار موجودات بگذارد
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دهد، راه  يز در حتقيقاتى كه بر حمور قرآن و سّنت اجنام گرفته و نظام عامل و حيات آدم هم نشان مىدر قرآن و سّنت و ن
رشد براى جهان منحصر به اّتصال جهان به هدايت تكويىن و براى انسان عالوه بر هدايت تكويىن موقوف به هدايت 

  .تشريعى است

هاىي كه به خري دنيا و آخرت آنان است و چون خدا  ت، به برنامههدايت تشريعى يعىن راهنماىي بندگان در متام شؤون حيا
شود و بندگان در اين زمينه به طور مستقيم راهى به حضرتش ندارند، به ناچار شايستگان از عباد حق و  ديده منى

   شدگان حضرت موال كه داراى مقام عصمت و برترى عقل و علم و عمل تربيت

  425: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

خالق نسبت به مهه انسان ها بودند، از طرف خداوند به عنوان پيامرب و رسول انتخاب شدند، تا با ارتباطشان با عامل و ا
وحى آنچه به خري دنيا وآخرت انسان است از حق دريافت كرده به بشر ابالغ كنند و بر انسان هم وجوب عقلى و فطرى 

در اين زمينه الزم است به قسمىت از . در متام زواياى حيات بكار بندد است كه تعليمات اهلى را از انبيا دريافت كرده و
  .آيات قرآن توّجه كنيم

ْختَـَلُفوا ِفيِه قِّ لَِيْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس ِفيَما اكاَن النَّاُس أُمًَّة واِحَدًة فـَبَـَعَث اللَُّه النَِّبيَِّني ُمَبشِّرِيَن َو ُمْنِذرِيَن َو أَنـَْزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب بِاحلَْ [
نَـُهْم فـََهَدى اللَُّه الَّ  ِذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَـَلُفوا ِفيِه ِمَن احلَْقِّ َو َما اْختَـَلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمْن بـَْعِد ما جاَءتْـُهُم اْلبَـيِّناُت بـَْغياً بـَيـْ

  .»1« ] ِقيمٍ ِصراٍط ُمْستَ   ِبِإْذنِِه َو اللَُّه يـَْهِدي َمْن َيشاءُ ِإىل

، پس ]و اختالف و تضادى در امور زندگى نداشتند[گروهى واحد و يك دست بودند ]  در ابتداى تشكيل اجتماع[مردم 
خدا پيامرباىن را مژده دهنده و بيم رسان برانگيخت، و با آنان به درسىت و راسىت كتاب ] از پديد آمدن اختالف و تضاد[

  .آنچه با هم اختالف داشتند، داورى كندرا نازل كرد، تا ميان مردم در 

و اختالف را در آن پديد نياوردند مگر كساىن كه به آنان كتاب داده شد، ] آن گاه در خود كتاب اختالف پديد شد[
برترى جوىي و حسد در ]  و سبب آن[هاى روشن و آشكارى بود كه براى آنان آمد،  بعد از داليل و برهان]  اين اختالف[

پس خدا كساىن را كه اميان آوردند، به توفيق خود به حّقى كه در آن اختالف كردند، راهنماىي كرد و . ان بودميان خودش
  .كند خدا هر كه را خبواهد به راهى راست هدايت مى

   ْبراِهيمَ إِ   نُوٍح َو النَِّبيَِّني ِمْن بـَْعِدِه َو َأْوَحْينا ِإىل  ِإنَّا َأْوَحْينا ِإلَْيَك َكما َأْوَحْينا ِإىل[
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َو ُرُسًال َقْد * َو أَيُّوَب َو يُوُنَس َو هاُروَن َو ُسَلْيماَن َو آتـَْينا داُوَد َزبُوراً   َو ِإْمساِعيَل َو ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب َو اْألَْسباِط َو ِعيسى
ُرُسًال ُمَبشِّرِيَن َو ُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس * َتْكِليماً   َعَلْيَك ِمْن قـَْبُل َو ُرُسًال َملْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك َو َكلََّم اللَّهُ ُموسى َقَصْصناُهمْ 

  .»1« ]َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل َو كاَن اللَُّه َعزِيزاً َحِكيماً 

دمي، مهان گونه كه به نوح و پيامربان پس از او وحى كردمي و به ابراهيم و امساعيل و اسحاق و يعقوب و ما به تو وحى كر 
و به .* و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان نيز وحى منودمي و به داود، زبور دادمي]  داراى مقام نبوتشان[نوادگان 
كه سرگذشتشان را براى ]  امي را برانگيخته[اين براى توگفتيم و پيامرباىن كه سرگذشت آنان را پيش از ]  وحى كردمي[پيامرباىن 

دهنده بودند تا  رسان و بيم پيامرباىن كه مژده.* واسطه سخن گفت امي و خدا با موسى به صورتى ويژه و ىب تو حكايت نكرده
انه ] در دنيا و آخرت در برابر خدا[مردم را  و حجىت نباشد و خدا مهواره تواناى پس از فرستادن پيامربان، عذر و 
  .ناپذير و حكيم است شكست

  .»2« ]َو ِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َو َأَخْذنا ِمنـُْهْم ِميثاقاً َغِليظاً   َو ِإْذ َأَخْذنا ِمَن النَِّبيَِّني ِميثاقـَُهْم َو ِمْنَك َو ِمْن نُوٍح َو ِإْبراِهيَم َو ُموسى[

از تو و از نوح و از ابراهيم و موسى و عيسى ] نيز[پيمان گرفتيم و ]  براى ابالغ وحى[ربان زماىن را كه از پيام]  ياد كن[و 
  .پسر مرمي و از مهه آنان پيماىن حمكم و استوار گرفتيم

______________________________  
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   امامت
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بزرگ اهلى مسؤوليت داشتند براى حفظ مقّررات خداوند و پابرجاىي نظام حيات انساىن براساس مقّررات وحى، آن  پيامربان 
پسندد براى بعد از خود به جانشيىن منصوب كنند و مسئله خالفت بعد از نّىب در زمان متام انبيا به  كس را كه خدا مى

  .ترين مسائل جتّلى داشت عنوان يكى از اصوىل

ان در اصل مسئله خالفت و جانشيىن پيامرب شّكى ندارند و مهه با اختالف مسلكى كه دارند بر اين اصل مّتفقند؛ مسلمان
تنها اختالف در شخص جانشني است كه طائفه حّقه شيعه اثناعشريّه با تكيه به آيات و روايات متني اسالمى كه در اكثر  

 عليه و آله در هجدهم ذى احلّجة در غدير خم به دستور خداوند، كتب نقل شده عقيده دارند كه پيامرب بزرگ صلى اهللا
حّىت به  -طالب امرياملؤمنني عليه السالم را براى پس از خود به جانشيىن معّرىف فرمود و اوصياى بعد از او را هم على بن اىب

 عليه و آله آن چنان پرامهّيت بود  تا نفر دوازدهم نام برد و مسئله جانشيىن از نّىب اكرم صلى اهللا -نقل روايات اهل سّنت
اش نفريىن از او نسبت به كسى در هيچ موردى  كه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله كه در دوره رسالت بيست و سه ساله

  :شنيده نشد، وىل متخّلف از وصّى خود را نفرين كرد

  .»1«  ُه َوعاِد َمْن عاداُه َواْنُصْر َمْن َنَصَرُه َواْخُذْل َمْن َخَذلَهُ َمْن ُكْنُت َموالُه فـََعِلىٌّ َمْوالُه الّلُهمَّ َواِل َمْن َواال

دوست بدار كسى كه على را دوست دارد و دمشن بدار  ! خداوندا. هر كه من سرپرست اومي پس على سرپرست اوست
  .كسى را كه دمشن على است و يارى كن هر كه او را يارى كند و خوار كن هر كه او را واگذارد

______________________________  
  .10، در ضمن حديث 36، باب 387/ 21: حبار األنوار -)1(

  428: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد امام باقر عليه السالم در باب رهربى و امامت مى

و در روايات زيادى آمده كه مسلمان گرچه تا پايان عامل  »1«  در اسالم براى هيچ چيزى مهانند رهربى فرياد نشده است
ها را به عبادت قيام كند، اگر با تكيه به واليت و رهربى امام منصوب از  بني ركن و مقام متام روزها را روزه بدارد و شب

  .»2«  جانب خدا و پيامرب نباشد قبول نيست

هاى گرانبهايش با  انب خدا و پيامرب منصوب به امامت شد در كتابشيعه مسئله رهربى و جانشيىن امرياملؤمنني را كه از ج
عّالمه حّلى، » الفني«هاىي مهانند  كند، كتاب مشارى كه ازاهل سّنت نقل كرده اثبات مى تكيه به آيات و روايات ىب

، در زمينه »دكن شيعه سؤال مى«شرف الدين و كتاب » املراجعات«عّالمه اميىن، » الغدير«مريحامد حسني، » عبقات«
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اند كه براى كسى از مسلمانان جاى شك و  اثبات رهربى امرياملؤمنني عليه السالم آن چنان با برهان و دليل داد سخن داده
  .اند ترديد در اين زمينه باقى نگذاشته

يه و آله و خدا بايد گفت كه امامت مهان جتّلى نبّوت است و بدون اّتصال به امام معصوم اّتصال به پيامرب صلى اهللا عل
  .امكان ندارد

   حمتواى وحى

در آياتى كه در خبش نبّوت گذشت، خوانديد كه انبيا اهلى وظيفه داشتند، براى تأمني خري دنيا و آخرت مردم، مسائل اهلى 
زم است جا ال را در بني مردم تبليغ كرده و به آنان تعليم دهند و زمينه عمل به احكام حضرت حق را فراهم منايند؛ در اين

  :اى از حمتواى وحى كه در قرآن و سّنت منعكس است اشاره شود به گوشه

______________________________  
  .1، باب دعائم االسالم، حديث 18/ 2: الكاىف -)1(

  .، باب بطالن العبادة بدون والية االئمه عليهم السالم و اعتقاد امامتهم118/ 1: وسائل الشيعة -)2(

  429: ، ص2 ج عرفان اسالمى،

ُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َو ُقْل َتعاَلْوا أَْتُل ما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئاً َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً َو ال تـَْقتُـ [
ا َبَطَن َو ال تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَّهُ ِإالَّ بِاحلَْقِّ ذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم ِإيَّاُهْم َو ال تـَْقَربُوا اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو م

ُه َو َأْوُفوا اْلَكْيَل َو اْلِميزانَ * تـَْعِقُلونَ  ُلَغ َأُشدَّ ْلِقْسِط ال ُنَكلُِّف نـَْفساً ِإالَّ ِبا َو ال تـَْقَربُوا ماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ
  .»1« ] َو ِبَعْهِد اللَِّه َأْوفُوا ذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ   ُوْسَعها َو ِإذا قـُْلُتْم َفاْعِدُلوا َو َلْو كاَن ذا قـُْرىب

را شريك او قرار مدهيد و به پدر و مادر نيكى  اين كه چيزى : بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر مشا حرام كرده خبوامن: بگو
دهيم و به كارهاى زشت چه آشكار و چه  تنگدسىت نكشيد، ما مشا و آنان را روزى مى]  ترسِ [كنيد و فرزندانتان را از 

به مشا سفارش كرده تا ]  گونه[پنهانش نزديك نشويد و انساىن را كه خدا حمرتم مشرده جز به حق نكشيد؛ خدا اين 
خود برسد و پيمانه ]  بدىن و عقلىِ [و به مال يتيم جز به روشى كه نيكوتر است، نزديك نشويد تا به حّد بلوِغ .* ديشيدبين

كنيم و هنگامى كه  و ترازو را بر اساس عدالت و انصاف كامل و متام بدهيد؛ هيچ كس را جز به اندازه توانش تكليف منى
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به مشا سفارش كرده ]  گونه[ويشان باشد و به پيمان خدا وفا كنيد؛ خدا اين سخن گوييد، عدالت ورزيد هر چند درباره خ
  .تا پند گرييد

  .»2« ] َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   َو يـَْنهى  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر ِباْلَعْدِل َو اْإلِْحساِن َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىب[

  دهد و از به راسىت خدا به عدالت و احسان و خبشش به خويشاوندان فرمان مى

______________________________  
  .152 -151): 6(انعام  -)1(

  .90): 16(حنل  -)2(

  430: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ى مى فحشا و منكر و ستم ها اهلى، ضامن  كه فرمان[ شويد]  اين حقيقت[دهد تا متذّكر  مشا را اندرز مى. كند گرى 
  .].سعادت دنيا و آخرت مشاست

َو ال ُتَصعِّْر َخدََّك * ما َأصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ   يا بـَُينَّ أَِقِم الصَّالَة َو ْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َو اْصِربْ َعلى[
َو اْقِصْد ِيف َمْشِيَك َو اْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَْنَكَر * َمَرحاً ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ  ِللنَّاِس َو ال َمتِْش ِيف اْألَْرضِ 

  .»1« ]اْألَْصواِت َلَصْوُت احلَِْمريِ 

به تو ] ها و سخىتاز مشكالت [مناز را برپا دار و مردم را به كار پسنديده وادار و از كار زشت بازدار و بر آنچه ! پسرم
متكربانه روى از مردم برمگردان و در .* رسد شكيباىي كن، كه اينها از امورى است كه مالزمت بر آن از واجبات است مى

رو باش و از  و در راه رفتنت ميانه.* زمني با ناز و غرور راه مرو، مهانا خدا هيچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد
  .اپسندترين صداها صداى خران استترديد ن صدايت بكاه كه ىب

  .»2« ] ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر بِاْلُعْرِف َو َأْعِرْض َعِن اْجلاِهِلنيَ [

  .عفو و گذشت را پيشه كن و به كار پسنديده فرمان ده و از نادانان روى بگردان

َو اْصِربْ َو ما َصبـُْرَك ِإالَّ بِاللَِّه َو ال َحتَْزْن َعَلْيِهْم َو ال * َصبَـْرُمتْ َهلَُو َخيـٌْر لِلصَّاِبرِينَ َو ِإْن عاقـَْبُتْم َفعاِقُبوا ِمبِْثِل ما ُعوِقْبُتْم ِبِه َو لَِئْن [
  .»3« ] َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُرونَ 
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   جمازات كرديد، پس فقط به مانند ستمى كه به مشا شده] گر را ستم[و اگر 

______________________________  
  .19 -17): 31(لقمان  -)1(

  .199): 7(اعراف  -)2(

  .127 -126): 16(حنل  -)3(

  431: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

رت است] و از جمازات كردن بگذريد[جمازات كنيد و اگر شكيباىي ورزيد  و شكيباىي كن و .* اين كار براى شكيبايان 
اندوهگني مباش و از ] دهند و كارهاىي كه اجنام مى[آنان ]  ضاللتگمراهى و [شكيباىي تو جز به توفيق خدا نيست و بر 

  .گريند، دلتنگ مشو نرينگى كه مهواره به كار مى

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َو اتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ [ َأْن   ْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوٍم َعسىيا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسخَ * ِإمنَّ
َأْن َيُكنَّ َخْرياً ِمنـُْهنَّ َو ال تـَْلِمُزوا أَنـُْفَسُكْم َو ال َتنابـَُزوا بِاْألَْلقاِب بِْئَس اِالْسُم   َيُكونُوا َخْرياً ِمنـُْهْم َو ال ِنساءٌ ِمْن ِنساٍء َعسى

مياِن َو َمْن َملْ يـَُتْب فَأُولئِ  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرياً ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َو ال * َك ُهُم الظَّاِلُمونَ اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ
  .»1« ] اللََّه ِإنَّ اللََّه تـَوَّاٌب َرِحيمٌ  تـَُّقواَجتَسَُّسوا َو ال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضاً أَ حيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َو ا

ميان برادرانتان صلح و آشىت برقرار كنيد ]  در مهه نزاع ها و اختالفات[جز اين نيست كه مهه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراين 
كنند، شايد مسخره   نبايد گروهى گروه ديگر را مسخره! اى اهل اميان.* و از خدا پروا مناييد كه مورد رمحت قرار گرييد

رت باشند، ونبايد زناىن زنان ديگر را  شده ها از مسخره كنندگان  شايد مسخره شده] مسخره كنند[ها از مسخره كنندگان 
جوىي نكنيد و با لقب هاى زشت و ناپسند يكديگر را صدا نزنيد؛ بد نشانه و عالمىت  رت باشند و از يكديگر عيب
از اين امور ناهنجار و [گذارى كنند و كساىن كه  ز اميان آوردنش به لقب زشت عالمتاست اين كه انساىن را پس ا

   در حقّ [از بسيارى از گمان ها ! اى اهل اميان.* توبه نكنند، خود ستمكارند]  زشت

______________________________  
  .12 -10): 49(حجرات  -)1(

  432: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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جوىي  تفحص و پى] در امورى كه مردم پنهان ماندنش را خواهانند[ا برخى از گمان ها گناه است و بپرهيزيد؛ زير ]  مردم
  اش را خبورد؟ نكنيد و از يكديگر غيبت ننماييد، آيا يكى از مشا دوست دارد كه گوشت برادر مرده

  .ربان استپذير و مه نفرت داريد و از خدا پروا كنيد كه خدا بسيار توبه] از اين كار[ترديد  ىب

رتين و كامل ها در   اّما در سّنت و روايات، جمموعه آن. ترين شكل بيان شده است حمتواى وحى در قرآن جميد به 
من ال حيضره «، »وسائل الشيعة«، »حبار األنوار«، »االستبصار«، »التهذيب«، »الكاىف«اىي چون  هاى گران كتاب
  :»1« خوانيم كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله به معاذ فرمود آمده، مى... و » مستدرك الوسائل«، »الفقيه

كنم به تقوا و پرهيز و پرواى از الّله تعاىل و توّجه به آن حضرت اقدس اعال در هر حال و به  تو را سفارش مى! اى معاذ
حفظ جهات كنم به راسىت در سخن، وفاى به عهد، اداى امانت، ترك خيانت،  هر كار؛ هم چنني تو را وصّيت مى

مهسايگى، كظم غيظ، فرو خوردن غضب، ترّحم نسبت به يتيم، نرمى در كالم، پيشى در سالم، نيكى رفتار، كوتاه كردن 
فائده يا كم فائده كه به طبيعت حال جز مشغول داشنت  آرزوهاى دور و دراز و غري قابل وصول يا صعب احلصول و ىب

كنم تو  پاى اعتقاد و عمل آدمى به گمراهى حاصلى ندارد و نيز وصّيت مىانديشه به تباهى و به دنبال آن كشيده شدن 
گريى اميان و مالزمه با آن و از دست ندادن آن به هيچ قيمت و در هيچ حالت و تفّقه در قرآن كه مهانا توّجه به  را به پى

لبستگى حاصل آيد و آنچه آن و تالوت آن به منظور فهم مفاد آن كه پس از درك و فهم آنچه اعتقادى است بدان د
  كنم به عشق به آخرت، تو را سفارش مى. عملى است، مورد عمل قرار گريد

______________________________  
  .26: ؛ حتف العقول33، حديث 6، باب 129/ 74: حبار األنوار -)1(

  433: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .آحاد اّمتجزع و اضطراب از حساب روز قيامت و فروتىن به هريك از 

مبادا داناىي را ختطئه كىن، يا حكيمى را دشنام گوىي يا راستگوىي را تكذيب كىن و دروغ زن مشارى، يا گناهكارى ! اى معاذ
ورزى، يا سرزميىن را فاسد كىن و در زمني فساد كرده و اجتماع معتدل و منّظمى  را اطاعت كىن يا بر پيشواى عادىل عصيان

  .را به هم بريزى
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جا متوّجه خدا باشى و از  كنم كه پيش هر سنگ و درخت و كلوخى از خدا بپرهيزى و مهه تو را سفارش مى! اذاى مع
جا خدا را  ياىب مهه پروردگار پروا كىن، چه در شهر، چه در باغ، چه در كوه و بيابان كه جز سنگ سخت وخاك سست منى

كنم كه از دنبال هر گناهى توبه كىن و  و را وصّيت مىباش و خدا را بياب و از معصيت حق روى برتاب و هم چنني ت
  .درد هر عصياىن را با داروى توبه درمان كىن تا به خواست خدا از آالم معصيت و آلودگى شفاياىب

اىن، پنهاىن توبه كن و به دنبال گناه آشكار توبه آشكار   .آرى، پيوسته در پى هر گناه توبه كن، در پى گناه 

ا َأَخاُف َعَلْيُكْم اثـَْنتَـْنيَ اتِّباُع اْهلَوى: ْؤِمنَني عليه السالمقاَل َأمريُاْلمُ  َفِإنَّهُ َيُصدُّ َعِن احلَْقِّ َوأَمَّا   َوطُوُل اَألَمِل، أَمَّا اتِّباُع اْهلَوى  ِإمنَّ
  .»1« ُطوُل اَألَمِل فـَيـُْنسى اآلِخَرةَ 

پريوى هواى نفس و درازى آرزو؛ پريوى هوا مشا را از : ترسم مشا مى مهانا من از دو چيز بر: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
  .برد دارد و درازى آرزو، آخرت را از ياد مشا مى حق بازمى

  .»2« لَْيَس ِمّنا َمْن ماَكَر ُمْسِلماً : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .41، حديث 23، جملس 207: ؛ األماىل، شيخ مفيد3تباع اهلوى، حديث ، باب ا335/ 2: الكاىف -)1(

  .271: ؛ ثواب االعمال3، باب املكر والغدر، حديث 337/ 2: الكاىف -)2(

  434: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .كسى كه با مسلماىن مكر و نرينگ كند، از ما نيست: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

اتـَُّقوا اْلِكْذَب الصَّغَري ِمْنُه َواْلَكبَري ىف ُكلِّ جدٍّ َوَهْزٍل َفِإنَّ الرَُّجَل ِإذا  : احلَُْسْنيِ َصلواُت الّلِه َعَلْيِهما يـَُقوُل ِلُوْلِدهِ  كاَن َعِلىُّ بنُ 
ما َيزاُل اْلَعْبُد َيْصُدُق َحّىت َيْكتَُبُه الّلهُ : قالَ َعَلى اْلَكبِري أَما َعِلْمُتْم َأنَّ َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه و آله   َكِذَب ىف الصَّغِري اْجَرتى

  .»1« ِصّديقاً َوما َيزاُل اْلَعْبُد َيْكِذُب َحّىت َيْكتَُبُه الّلُه َكّذاباً 

از دروغ چه كوچك آن، چه بزرگ آن خوددارى كنيد و از جّدى و شوخى : فرمود امام چهارم عليه السالم به فرزندانش مى
: دانيد كه رسول خدا فرمود كند؛ آيا منى بپرهيزيد؛ زيرا وقىت كسى دروغ كوچكى گفت، به دروغ بزرگ جرأت پيدا مىدروغ 
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اى پيوسته دروغ گويد تا خدا او را از  بنده پيوسته راست گويد تا خدا او را در صف صّديقان نويسد و بسا بنده
  .گويان بنويسد دروغ

عْ : َعْن داُود بن َكثري قالَ  ا : الّلِه صلى اهللا عليه و آله قاَل َرُسولُ : قاَل َأىب عليه السالم: ُت أَبا َعْبِدالّلِه عليه السالم يـَُقولُ مسَِ َأميُّ
ْسالِم وََملْ َيُكْن بـَيْـنَـُهما َواليةٌ  اَجرا َفَمَكثا َثالثاً ال َيْصطَِلحاِن ِإّال كانا خارَِجْنيِ ِمَن اْإلِ َ َبَق ِإَىل َكالِم َأِخيِه   َفَأيـُُّهما سَ ُمْسِلَمْنيِ 

  .»2«  كاَن السَّاِبُق ِإَىل اْجلَنَِّة يـَْوَم احلِْسابِ 

فرمود كه پدرم فرمود كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  از امام صادق عليه السالم شنيدم مى: گويد داود بن كثري مى
د و صلح نكنند، هر دو از اسالم خارج باشند و هر دو مسلماىن كه از هم قهر كنند و سه روز به آن حال به مانن: فرموده

شت پيشى بگريد   .ميان آن دو پيوند ديىن نباشد و هر كدام كه در سخن گفنت پيشى بگريد روز حساب براى رفنت به 

______________________________  
  .2، باب الكذب، حديث 338/ 2: الكاىف -)1(

  .5، حديث 60، باب 186/ 72: ؛ حبار األنوار5، باب اهلجرة، حديث 345/ 2: الكاىف -)2(

  435: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :اْكظُْم َغْيَظَك َوافْـَعْل َفقالَ : أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم أَقارِبَُه َفقاَل َلهُ   جاَء َرُجٌل َفَشكا ِإىل

  .»1«  َفال يـَْنُظُر الّلهُ ِإلَْيُكمْ  أَتُريُد َأْن َتُكوَن ِمثْـَلُهمْ : ِإنـَُّهْم يـَْفَعُلوَن َويـَْفَعُلوَن َفقالَ 

  :حضرت فرمود. مردى در حمضر امام صادق عليه السالم از اقوامش شكايت كرد

  .كنند آنان خوب عمل منى: عرض كرد. خشمت را فرو خور آن گاه اقدام كن

  .خواهى مانند آنان باشى تا خدا به مشا ترّحم نكند تو هم مى: فرمود

  .»2«  َالتـَْقَطْع َرِمحَك َوإن َقَطَعْتكَ : هللا عليه و آلهقال رسول الّله صلى ا

  .از خويش خود َمُرب گرچه او از تو ِببـَُرد: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
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ها َمْن كاَنْت َلُه ُروٌح ِمْن َمسريَِة ِإذا كاَن يـَْوَم اْلِقياَمِة ُكِشَف ِغطاءٌ ِمْن أْغِطَيِة اْجلَنَِّة فـَُوِجَد رحيُ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  َمخَس ِمَأَة عاٍم ِإّال ِصْنٌف واِحٌد، قـُْلُت َمْن ُهْم؟

  .»3«  قاَل العاُق ِلواِلَديْهِ 

شت را برگريند، هر جاندارى از مسافت پانصد  چون قيامت شود، يك پرده از پرده: امام صادق عليه السالم فرمود هاى 
  .جز يك دسته سال بوى آن را بشنود

  .آنان كه عاق پدر و مادرند: آنان كيانند؟ فرمود: گفتم

ُوُجوِهِهْم حلٌَْم،   ُمناٍد؛ أَْيَن الُصُدوِد ِألَْولِيائى فـَيَـُقوُم قـَْوٌم لَْيَس َعلى  ِإذا كاَن يـَْوَم اْلِقياَمِة نادى: قاَل أَبُو َعْبِدالّلِه عليه السالم
  .»4«  ا اْلُمْؤِمنَني َوَنَصُبوا َهلُْم َوعاَنُدوُهْم َوَعنـَُّفوُهْم ىف ديِنِهْم يـُْؤَمُر ِِْم ِإىل َجَهنَّمَ هُؤالِء الَّذيَن آَذوُ : فـَُيقالُ 

______________________________  
  .105، حديث 3، باب 137/ 71: ؛ حبار األنوار5، باب قطيعة الرحم، حديث 347/ 2: الكاىف -)1(

  .106، حديث 3، باب 137/ 71: ؛ حبار األنوار6طيعة الرحم، حديث ، باب ق347/ 2: الكاىف -)2(

  .14، فصل 164: ؛ مشكاة األنوار3، باب العقوق، حديث 348/ 2: الكاىف -)3(

  .27، فصل 162: ؛ جامع األخبار2، باب من آذى املسلمني، حديث 351/ 2: الكاىف -)4(

  436: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

چون قيامت شود، يك جارچى صدا زند كه روگردانان از اوليا و دوستامن كجايند؟ پس : فرمودامام صادق عليه السالم 
ها  اينانند آن كساىن كه مردم مؤمن را آزردند و در برابر آن: گفته شود. مردمى برخيزند كه گوشت به چهره آنان نيست

  .ها را به دوزخ برند پس فرمان رسد كه آن ها جلبازى كردند و به مؤمنان در دينشان سخت گرفتند، ايستادند و با آن

أَقْـَرُب ما َيُكوُن اْلَعْبُد ِإىل اْلُكْفِر َأْن يُواخى الرَُّجَل َعَلى الّديِن فـَُيْحِصَى َعَلْيِه : َعْن َأىب َجْعَفٍر َوَأىب َعْبِدالّلِه عليهما السالم قاال
  .»1« َعَثراِتِه َوَزّالِتِه ِليـَُعنـَِّفُه ِبِه يـَْوماً ما
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ترين وضعى كه بنده به كفر دارد اين است كه با كسى از نظر ديىن  نزديك: امام باقر و امام صادق عليهما السالم فرمودند
  .ها سرزنش كند ها و خطاهاى او را مشاره گريد تا روزى او را به آن برادرى كند و لغزش

  .»2«  َوالصَّْمُت َوِإنِْتظاِر اْلَفرَجِ أَْفَضُل اْلِعباَدِة الصَّبـُْر : قاَل َعِلىٌّ عليه السالم

برترين عبادت، پايدارى در برابر حوادث و سكوت از كالم غري حق و انتظار گشايش داشنت : على عليه السالم فرمود
  .است

ى الّلِه وََملْ يـَُقنِّْطُهْم ِمْن َرْمحَِة الّلِه وََملْ َأال اْخِربُُكْم ِباْلَفقيِه َحقَّ اْلَفقيِه؟ َمْن َملْ يـَُرخِّص النّاَس ىف َمعاصِ : قاَل َعِلىٌّ عليه السالم
ما ِسواُه َوال َخيـَْر ىف ِعباَدٍة لَْيَس فيها تـََفقٌُّه َوال َخيـَْر ىف ِعْلٍم لَيس فيه تـََفكُّر   يـُْؤِمنـُْهْم ِمْن َمْكِر الّلِه وََملْ َيدَِع اْلُقرآَن َرْغَبًة َعْنهُ ِإىل

  .»3« َلْيَس فيها َتَدبـُّرٌ  َوال َخيـَْر ىف َقراَءةَ 

______________________________  
  .20، حديث 65، باب 217/ 72: ؛ حبار األنوار1، باب من طلب عثرات املؤمنني، حديث 354/ 2: الكاىف -)1(

  .15، باب 422/ 74: ؛ حبار األنوار201: حتف العقول -)2(

  .24، حديث 16، باب 41/ 75: ؛ حبار األنوار204: حتف العقول -)3(

  437: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

مشا را به فقيهى كه واقعاً فقيه است خرب دهم؟ كسى كه زمينه افتادن مردم را در گناه اجياد نكند و : على عليه السالم فرمود
نبال غري آن رود، ها اميىن ندهد و قرآن را رها ننمايد براى اين كه د آنان را از رمحت حق نااميد ننمايد و از مكر اهلى به آن

باشد، در علمى كه انديشه نيست خريى وجود ندارد، در قرآن خواندىن كه تدبّر  در عبادتى كه آگاهى نيست خريى منى
ره   .اى نيست نيست 

كسى اگر خبواهد پس از قرآن جميد از سّنت اطالع پيدا كند بايد به رواياتى كه از پيامرب صلى اهللا عليه و آله و ائمه 
اى از اين درياى   عليهم السالم رسيده مراجعه منايد؛ صفحات ناچيز اين نوشته گنجايش منعكس كردن گوشهمعصومني

پايان اهلى را ندارد، روايات باال فقط به عنوان منونه براى نشان دادن سّنت ذكر شد؛ سّنت، بال و پرى گسرتده به متام  ىب
  .آورى شده است تاب روايىت به وسيله بزرگان دين مجعابعاد حيات انساىن دارد و جمموعه آن در هزاران ك
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بنابراين حمتواى وحى در كتاب و سّنت قرار دارد و هر مسلماىن وظيفه دارد در حّد الزم از قرآن و سّنت آگاه شده و 
  .براساس آن آگاهى عمل كند

رتي ن پاداش برخوردارند و اهل گناه و عصيان در قرآن جميد آمده كه نيكوكاران و عامالن به مسائل اهلى در روز قيامت از 
  .در مهان روز در بدترين عذاب بسر خواهند برد

معاد در قرآن جميد بيش از هزار آيه دارد و در سّنت به عنوان تفسري آيات معاد هزاران روايت قابل توّجه وارد شده است؛ 
اهلى دانسته و اعتقاد به آن را از اركان اصلى به ترين مسائل  چون توحيد از اساسى آيات قرآن و روايات، معاد را هم

  .حساب آورده است

  438: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

   بدعت در دين

به مناسبت لغت دين، الزم بود در مسئله دين و توضيح واقعّيت آن، مسائلى ذكر » َوديَنُه َعِن اْلِبْدَعةِ «در تفسري مجله 
ه تنها راه جنات و سعادت در دنيا و آخرت دين خداست، عظمت گناه شود، تا پس از روشن شدن حقيقت دين و اين ك

  .بدعت در دين روشن شود

هاى ديىن  راسىت ديىن كه براساس فطرت و طبيعت انسان تنظيم شده و تنها راه اّتصال انسان به خدا اميان و اجنام فرمان
ائن و ناپاك است آن بدخبىت كه در دين است و حاكمّيت دين ضامن خوشبخىت انسان در مهه ابعاد حيات است، چه خ

خدا بدعت بگذارد و آنچه از دين نيست به خاطر هوى و هوس و عيش و نوش چند روزه كوتاه زندگى، به عنوان دين 
در . جا بزند و عباد اهلى را از صراط مستقيم هدايت، گمراه كرده و زمينه بدخبىت آنان و توسعه فساد را در زمني فراهم آورد

  .خوانيد بدعت و اهل بدعت و برخورد با اهل بدعت آيات و رواياتى بسيار مهم وارد شده كه قسمىت از آن را مى زمينه

يَل َو َجَعْلنا ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن اتـَّبـَعُ   ُمثَّ قـَفَّْينا َعلى[ ْأَفًة َو َرْمحًَة َو َرْهبانِيًَّة وُه رَ آثارِِهْم ِبُرُسِلنا َو قـَفَّْينا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَميَ َو آتـَْيناُه اْإلِجنِْ
َمُنوا ِمنـُْهْم َأْجَرُهْم َو َكِثٌري ِمنـُْهْم ابـَْتَدُعوها ما َكَتْبناها َعَلْيِهْم ِإالَّ ابِْتغاَء ِرْضواِن اللَِّه َفما َرَعْوها َحقَّ رِعايَِتها َفآتـَيـَْنا الَِّذيَن آ

  .»1« ] فاِسُقونَ 

فرستادمي و به او اجنيل ]  به رسالت[را پى در پى آوردمي و پس از آنان عيسى پسر مرمي را سپس به دنبال آنان پيامربان خود 
  عطا كردمي و در قلب كساىن كه از
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______________________________  
  .27): 57(حديد  -)1(

  439: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

خود ساخته بودند ما بر آنان مقّرر نكرده بودمي، وىل كردند رأفت و رمحت قرار دادمي و رهبانيىت كه از نزد  او پريوى مى
، اما آنگونه كه بايد حدود مهان ]بر خود واجب نكرده بودند[جز براى طلب خشنودى خدا ] خود آنان آن را[

  .اند، عطا كردمي و بسيارى از آنان نافرمانند خودساخته را رعايت نكردند؛ پس پاداش كساىن از آنان را كه اميان آورده

هاىي بود كه روحانّيون يهودى و مسيحى از پيش خود ساختند و از مقام  اى از مسائل ديگر بدعت مسئله رهبانّيت و پاره
هاى اهلى به مردم حتميل كردند؛ محالت قرآن جميد به  هاى خود را به عنوان برنامه روحاىن خود سوء استفاده منوده، ساخته
در روايات باب علم آمده كه اگر . هاست پرسىت آن ها و كتمان حق و هوى ىگذار  علماى يهود و نصارى به خاطر بدعت

پرسىت گردد، در پيشگاه خداوند از نظر  گذارى و كتمان حق و هوى در ميان مسلمانان در هر لباسى كسى دچار بدعت
  .عذاب مهان عذاب علماى يهود و نصارى را دارد

: رضه شود، باالترين جنايت صورت گرفته و در حقيقت بايد گفتآنچه از دين نيست وقىت به عنوان دين به مردم ع
  .گذار است بدعت، جنگ با خداست و وزر و وبال عمل به بدعت بر گردن بدعت

  .»1« ُكلُّ ِبْدَعٍة َضاللَةٌ وَُكلُّ َضالَلٍة َسبيُلها ِإَىل النَّار: َعْن َأىب َجْعَفٍر َوَأىب َعْبِدالّلِه عليهما السالم قالَ 

  .هر بدعىت گمراهى است و هر گمراهى راهش به سوى آتش است: باقر و امام صادق عليهما السالم فرمودندامام 

______________________________  
  .8، باب البدع والرأى، حديث 56/ 1: الكاىف -)1(

  440: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« َلٌة وَُكلُّ َضالَلٍة ىف النَّارِ ُكلُّ ِبْدَعٍة َضال: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .هر بدعىت گمراهى است وهر گمراهى در آتش است: پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمودند
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ْنساُن ُمْشرِكاً قالَ   َسأَْلُت أَبا َعْبِدالّلِه عليه السالم َعْن َأْدىن: َعْن َأىب اْلَعّباِس قالَ  ِن ابـَْتدََع رَأْياً َفاِحبَّ مَ : َفقالَ : ما َيُكوُن ِبِه اْإلِ
  .»2«  َعَلْيِه َأْو أَبـَْغَض َعَلْيهِ 

شود، چيست؟  ترين چيزى كه به سبب آن انسان مشرك مى كم: از امام صادق عليه السالم پرسيدم: أىب العّباس گفت
اين كه بر اثر آن نظر  كسى كه نظرى را خمالف با دين اخرتاع كند و آن را به عنوان دين به خورد مردم دهد، چه: فرمود

  .حمبوب شود يا مبغوض گردد

ِإذا َرأَيـُْتْم َأْهَل الرَّْيِب َواْلِبدَِع ِمْن بـَْعدى َفَأْظِهُروا الَرباَءَة : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
ْسالِم َوَحيَْذَرُهُم الّناُس َوال يـَتَـَعلَُّمونَ ِمنـُْهْم َوَأْكِثُروا ِمْن َسبِِّهْم َواْلَقوْ   ِمْن َل فيِهْم َواْلَوقيَعِة َوباِهُتوُهْم َكْيال َيْطَمُعوا ىف اْلَفساِد ىف اْإلِ

  .»3« ِبَدِعِهْم َيْكُتِب الّلُه َلُكْم ِبذِلَك احلَْسناِت َويـَْرَفْع َلُكْم ِبِه الدََّرجاِت ىف اآلِخَرةِ 

هرگاه بعد از من اهل ريب و بدعت را ديديد از : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود: فرمايد السالم مىامام صادق عليه 
هاى مستدّل خفه و  ها طعنه بزنيد و آنان را با حبث ها بيزارى جوييد، به آنان ناسزا گفته و از آنان بدگوىي مناييد و به آن آن

هاى آنان نياموزند، تا خدا در  ها برحذر شوند و از بدعت نند و مردم از آنوامانده سازيد تا به فساد در اسالم طمع نك
  .برابر اين كار براى مشا حسنات نويسد و درجات آخرت را براى مشا باال برد

______________________________  
  .12، باب البدع والرأى، حديث 56/ 1: الكاىف -)1(

  .2، باب الشرك، حديث 397/ 2: الكاىف -)2(

، حديث 39، باب 267/ 16: ؛ وسائل الشيعة4، باب جمالسة أهل املعاصى، حديث 375/ 2: الكاىف -)3(
21531.  

  441: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َعَلْيِه َلْعَنُة اللّهِ ِإَذا َظَهَرِت اْلِبدَُع ىف أُمَّىت فـَْلُيْظِهِر اْلعاِملُ ِعْلَمُه َفَمْن َملْ يـَْفَعْل فَـ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

ها آشكار شود، بايد عامل با آشكار كردن علمش  زماىن كه در اّمت من بدعت: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .جلوى بدعت را بگريد و اگر اين كار را نكند لعنت خدا بر او باد
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ْسالمِ   ٍة فـََوقـََّرُه فـََقْد َسعىصاِحِب ِبْدعَ   ِإىل  َمْن َمشى: قاَل َعِلىٌّ عليه السالم   .»2«  ىف َهْدِم اْإلِ

  .هركس نزد صاحب بدعت رود و او را گرامى بدارد، در نابودى اسالم كوشش كرده: على عليه السالم فرمود

  :اَرَوْينا َعِن الصَّاِدقِني عليهم السالم ِإنـَُّهْم قاُلو : َعْن يُوِنس ْبِن َعْبِدالرَّْمحاِن ىف َحديٍث قالَ 

ميانِ    .»3«  ِإَذا َظَهَرِت اْلِبدَُع فـََعَلى اْلعاملِِ َأْن يُْظِهَر ِعْلَمُه فَِإْن َملْ يـَْفَعْل ُسِلَب نُوُر اْإلِ

ها آشكار  زماىن كه بدعت: اند امي كه آنان فرموده از امامان راستگو روايت كرده: گويد يونس بن عبدالرمحن در حديثى مى
ش را آشكار كند تا جلوى بدعت گرفته شود و اگر اين كار را نكند نور اميان از او سلب شود، بر عامل واجب است علم

  .شود مى

______________________________  
  .21538، حديث 40، باب 269/ 16: ؛ وسائل الشيعة2، باب البدع والرأى، حديث 54/ 1: الكاىف -)1(

  .73، باب البدع، حديث 208/ 1: احملاسن؛ 21533، حديث 39، باب 267/ 16: وسائل الشيعة -)2(

  .10، باب 252/ 48: ؛ حبار األنوار21546، حديث 40، باب 271/ 16: وسائل الشيعة -)3(

  442: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ] َوماَلُه َعِن احلَْراِم فـَُهَو ِمْن ُمجَْلِة الصَّاِحلنيَ [

  :صادق عليه السالم فرموددر دو مجله گذشته كه به طور مفّصل شرح داده شد، امام 

و ) فرمايد و در اين مجله كه مورد شرح است، مى(هركس دانشش را از هوى و هوس و دينش را از بدعت نگهدارى كند 
  .مال و اموالش را از حرام حفظ منايد او از گروه شايستگان است

   جايگاه مال حالل در اسالم

  .تر چيزى آن مقدار ارزش اعالم كرده است ه، براى كمامهّيت و ارزشى كه اسالم براى مال حالل قائل شد
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خورد، به مانند ريشه است و متام اعمال و كردار و رفتار و حركات انسان،  مال، به خصوص مقدارى كه انسان از آن مى
  .شاخ و برگ آن است

كند، اگر اين  سان تأمني مىآدمى براى اجنام متام كارها، احتياج به قدرت و توان دارد؛ اين قدرت و توان را خوراك ان
خوراك حالل باشد، حمصول آن را كه عبادات و حركات صحيح اجتماعى و قسمىت از اخالقيات است، خداوند مهربان 

آورد و اگر حرام  كند و اصوًال مال حالل به انسان روشىن و نور خبشيده و آدمى را در مسري اهلى به حركت مى قبول مى
  .آورد ه ظهور اخالق سيّئه و اعمال ناپسند و شيطاىن را در انسان به وجود مىباشد دل را تاريك و زمين

  443: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

اى به مال و به  انبياى بزرگ اهلى، امامان معصوم، عارفان بيدار دل، عاشقان شيفته، قبل از اجنام هر كار، توّجه فوق العاده
  .كردند سئله مال و خوراك حالل، در حّد ضرورت قناعت مىداشتند و حّىت در م خصوص خوراك خود مبذول مى

دهد، اكثراً در ارتباط با مال است؛ روى اين حساب  ساختمان وجود انسان، حمصول خوراك اوست و آنچه را اجنام مى
  !!عباد حق بايد پيش از هر چيز به مسئله مال و خوراك دّقت كنند

ديدند و از اين وسيله فقط براى رسيدن به مقام قرب و كسب رضاى  ىعباد شايسته حق، مال را جز يك وسيله چيزى من
  .كردند حمبوب استفاده مى

حمّبت اولياى حق به مال، حمّبت سطحى بود و برخوردشان در مسئله مال برخوردى عادى و معموىل و نسبت به مال با 
به حمض به دست آوردن مال، براى  نگريستند و مهيشه از روى آوردن مال به خود وحشت داشتند و چشمى عادى مى

داشتند و بقّيه آن را در مهان راهى كه معشوق از آنان  خود و اهل و عيالشان به اندازه الزم و بلكه به مقدار ضرورت برمى
  .كردند خواست صرف مى مى

خودشان براى بعد از مشا پيغمرب و امام و عاشقى از عاشقان حق و عارىف از عرفاى واقعى را خنواهيد ديد كه در وصّيت 
مرگشان نسبت به مال سفارشى داشته باشند؛ زيرا آن بزرگواران در عني اين كه براى اداره امور زندگى خود و اهل و 

دارى، جتارت، صنعت، به دست  كردند و گاهى مال فراواىن از طريق كشاورزى، دام عيالشان به اندازه الزم كوشش مى
زمرّه بقّيه آن را با خداوند عزيز از طريق صدقه، انفاق، دستگريى از يتيم و مسكني و ابن آوردند پس از خمارج عادى رو  مى

  .كردند سبيل و صرف در كارهاى خري، معامله مى
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   با ديد پاك و مستقيمى كه اولياى اهلى به مال داشتند، مهيشه از عوارض منفى

  444: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .كرد، درامان بودند اخالقى بروز مىوخطرزاى مال كه در مرحله عملى و 

اندوزى و فخر فروشى به مال و حرص و خبل  به عبارت ديگر اولياى حق و عاشقان دوست از تكاثر و مجع مال و ثروت
و حسد و كرب و عجب درامان بودند و مهه دنيا و مال دنيا اگر منهاى حق بود براى آن بزرگواران پشيزى ارزش نداشت؛ 

مهم بود، خواسته موال و رضايت دوست بود و آنان مال را به دستور حمبوب به دست آورده و به دستور  آنچه براى آنان
بستند و در يك كلمه خادم و خدمت گزار و نوكر مال  دادند و هرگز دل به مال دنيا منى او در گردونه خرج قرار مى

رتين خدمت گزار در راه حق بود   .نبودند، بلكه مال براى آنان 

نگريستند، زندگى را بر خود آسان  ينان با اين دل پاكى كه داشتند و با آن چشم بصريتى كه به توفيق اهلى به مال دنيا مىا
  .ترين چشم داشىت به كسى نداشتند، خواسته آنان بسيار كم و حاجاتشان فوق العاده سبك بود منوده و كم

كه در خطبه مّتقني امرياملؤمنني عليه » حاجاتـُُهْم َخفيَفةٌ «مجه اى در تر  چه زيبا سروده عارف وارسته مرحوم اهلى قمشه
  :السالم آمده

  نيازى نكويان جهان از ىب
 

  گريند عامل را به بازى منى

 سبكبار اندر اين دار جمازند
 

 نيازند تر مايه آنان ىب به كم

 نياز جسم و جان را برده از ياد
 

 به ناز دلرب خود گشته دلشاد

  نياز است كه از كل ىب  به جز خالق
 

  خاليق را به يكديگر نياز است

  جهان را سهل گري ار هومشندى
 

  منه بر پاى خود از حرص بندى

 توىي مرغ سبك پرواز هشيار
 

 در اين ره رو چو آگاهان سبك بار

  سبك بارى نشاط اين جهان است
 

ان است قناعت ىب   گمان گنج 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 
  

  445: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

   قرآن و مسئله مال

انسان در اين مّدت كوتاه و زودگذر عمر با مسئله مال برخوردهاى گوناگوىن دارد كه قرآن جميد در آيات نورانيش به انواع 
  .كند برخوردهاى انسان با مال اشاره مى

وسيله هالكت و بدخبىت و قرآن، گاهى از مال، حتت عنوان خري اهلى در دست مردم ياد كرده و گاهى از مال به عنوان 
عّلت عذاب ابد سخن گفته و گاهى مال را منشأ سعادت و زماىن وسيله خبل و حرص معّرىف منوده، گاهى مردم را تشويق 

دارد و اين تقسيمات مهه در ارتباط با وضع حاىل و  آوردن به مال و زماىن آنان را از مال دنيا سخت برحذر مى به روى
  .ال استديىن انسان نسبت به م

انسان منّور به نور اميان و متدّين به مسائل اهلى و دارنده قلب سليم و عارف به معارف اهليه و عامل به دستورهاى حق 
تعاىل، بدون شك برخوردش با مال برخوردى صحيح و اهلى است و مال براى او خري و خوشى و عامل سعادت و وسيله 

  .خبىت و صداقت است نيك

ترديد برخوردش با مال برخوردى غلط و بلكه  نور، ىب معرفت و ىب و تاريك دل و منافق و ضّد خدا و ىبانسان دور از حق 
برخوردى شيطاىن است و مال براى او شّر و عامل شقاوت و وسيله حرص و خبل و عّلت نابودى دنيا و آخرت و نابود 

  .كننده سعادت و عاملى براى عذاب ابدى انسان در عامل آخرت است

ترين شكل،  دارد و انسان را در اين زمينه به عاىل آن، مردم را از برخورد غرياصوىل با مال دنيا به سخىت برحذر مىقر 
  .دارد آدم را از آلوده شدن به مال حرام برحذر مى كند و بىن نصيحت و موعظه مى

   َعْن ِذْكِر اللَِّه َو َمْن يـَْفَعلْ  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْلِهُكْم أَْمواُلُكْم َو ال َأْوالدُُكمْ [

  446: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ذِلَك فَأُولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ 
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غافل ] به خاطر مال و فرزند از ياد خدا[مبادا اموال و فرزندانتان مشا را از ياد خدا غافل كنند و آنان كه ! اى مؤمنان
  .شوند، زيانكارند مى

ُهْم ِبِه ِمْن ماٍل َو بَِننيَ * َغْمَرِِْم َحىتَّ ِحنيٍ َفَذْرُهْم ِيف [ ا منُِدُّ   .»2« ] ُنسارُِع َهلُْم ِيف اخلَْْرياِت َبْل ال َيْشُعُرونَ * أَ َحيَْسُبوَن َأمنَّ

كنند افزوىن و   آيا گمان مى.* واگذار] كه مرگشان فرا رسد[پس آنان را در غرقاب گمراهى و جهالتشان تا هنگامى 
خواهيم در عطا كردن خريات به آنان شتاب ورزمي؟  در حقيقت مى* دهيم، ى كه به سبب مال و اوالد به آنان مىگسرتش

خبىت  خواهيم با افزوىن مال و اوالد، در تفرقه، طغيان، گمراهى و تريه كه ما مى[كنند  درك منى]  آنان[بلكه ]  چنني نيست[
  .].ترى فرو روند بيش

  .»3« ]زِيَنُة اْحلَياِة الدُّنْيا َو اْلباِقياُت الصَّاِحلاُت َخيـٌْر ِعْنَد َربَِّك َثواباً َو َخيـٌْر أََمًال  اْلماُل َو اْلبَـُنونَ [

رت و از حلاظ  مال و فرزندان، آرايش و زيور زندگى دنيا هستند، وىل اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پاداش 
  .ها نيكوتر است اميد داشنت به آن

خربى را به خاطر مال در برابر مردى مؤمن و فقري براى  قرآن جميد در سوره مباركه كهف داستان غرور مرد ناسپاس و ىب
  :كند گونه نقل مى عربت اّمت بدين

______________________________  
  .9): 63(منافقون  -)1(

  .56 -54): 23(مؤمنون  -)2(

  .46): 18(كهف   -)3(

  447: ص ،2 عرفان اسالمى، ج

ها دو باغ انگور دادمي و اطرافش  داستان دو مرد مؤمن و ناسپاس را براى اّمت مثل بزن كه ما به يكى از آن! اى رسول ما
هاى خود را به طور كامل و  آن دو باغ ميوه. ها را خمصوص كشتزار قرار دادمي را به خنل خرما پوشاندمي و عرصه ميان آن

  .ها نيز جوى آىب روان ساختيم اد، در وسط آند بدون آفت و نقصان حتويل مى
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: اين مرد كه باغش داراى ميوه بسيار بود، در مقام گفتگو و مفاخرت با رفيقش كه مردى مؤمن و فقري بود برآمد و گفت
  .تر و عزيزترم تر و خدم و حشم، حمرتم من از تو به خاطر داراىي بيش

را به گناه و غفلت سپرى كرده بود با كمال غرور وارد باغ شد و   روزى در حاىل كه به نفس خود ستمكار بود و عمر
  !!كنم اين باغ و داراىي من نابود شود گمان منى: گفت

رت خواهم  و نيز گمان منى كنم روز قيامىت برپا شود، اگر هم به سوى خدا بازگردم، در آن جهان نيز از اين باغ منزىل 
  .يافت

آيا به پروردگارى كه تو را خنست از خاك، سپس از نطفه : ندرز و نصيحت او برآمد و گفترفيق با اميان و فقري در مقام ا
  !آفريد، آن گاه مردى كامل و آراسته ساخت، كافر شدى؟ زهى جهل و ناداىن

تو چرا وقىت به باغ درآمدى نگفىت كه ! لكن پروردگار من مهان خداى يكتاست و هرگز به او شرك خنواهم آورد؛ اى رفيق
تر داىن به  اى نيست و اگر تو مرا به خاطر مال و فرزندت از خود كم ه چيز به خواست خداست و جز قدرت خدا قّوهمه

  .خود مغرور مباش كه ارزش انسان بر انسان به مال و منال و فرزند نيست

رت از باغ تو به من عطا كند و بر بوستان تو مرد   كافركيش آتشى از آمسان اميد است خداوند مهربان در دنيا و آخرت، 
گاهى جوى آبش به زمني فرو رود به طورى كه ديگر نتواىن  سره نابود گردد، يا صبح فرستد كه با خاك يكسان شود و يك

   آب

  448: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

آنچه هايش نابود گردد، تا صبح دمى از شّدت حزن و اندوه بر  به دست آرى و باغت خشك شود؛ يا آن كه مثره و ميوه
اى  : در باغ كردى دست بر دست زىن و ببيىن كه بنا و اشجارش مهه از بني رفته، آن گاه بر كفرت پشيمان گردى و بگوىي

  .گشتم شدم و به خودپرسىت و غرور دچار منى كاش من به خداى خود مشرك منى

كس نباشد كه آن گنهكار   خدا هيچ كرد به سر آن بدخبت درآمد و ابداً جز بيىن مى متام آن بالهاىي كه مؤمن فقري پيش
  .ها كافر را از قهر و خشم خدا يارى و محايت كند كه خدا هم دمشن كافران است نه يار آن

رتين ثواب آخرت و عاقبت نيكو را هم  در آن روز و آجنا واليت و حكم فرماىي خاّص خداست كه به حق فرمان دهد و 
  .او به هركه خواهد عطا منايد
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براى اّمت، چنني زندگاىن متام دنيا را مثل بزن كه ما آب باراىن از آمسان نازل كردمي و به آن آب درختان و  !اى رسول ما
گاهى مهه درهم شكسته و خشك شود و به دست بادهاى  نباتات گوناگون زمني، درهم پيچيده و خّرم برويد، سپس صبح

  .»1« دحوادث زير و زبر گردد و خدا بر مهه چيز اقتدار كامل دار 

  .»2« ]اْلماُل َو اْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلَياِة الدُّنْيا َو اْلباِقياُت الصَّاِحلاُت َخيـٌْر ِعْنَد َربَِّك َثواباً َو َخيـٌْر أََمًال [

رت و از حلاظ  مال و فرزندان، آرايش و زيور زندگى دنيا هستند، وىل اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پاداش 
  .ها نيكوتر است داشنت به آن اميد

  :فرمايد قرآن جميد در مضامني عاىل سوره تكاثر مى

______________________________  
  .46 -32: مضمون آيات سوره كهف -)1(

  .46): 18(كهف   -)2(

  449: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .كه به گور و مالقات قبور رفتيد  مشا مردم را بسيارِى اموال و فرزند و عشريه از ياد خدا غافل كرده، تا جاىي

ايد؛ به زودى خواهيد دانست كه پس از مرگ  اين برنامه مشا برنامه درسىت نيست و حق و حقيقت اين نيست كه پنداشته
هاىي مواجهيد، نه چنني است اگر بدانيد  ها در برداريد، باز هم حّقاً خواهيد دانست كه در قيامت با چه عذاب چه سخىت
شديد؛ البته پس از مرگ دوزخ را مشاهده خواهيد   بزرگى در پيش داريد هرگز به بازى دنيا از آخرت غافل منىچه حادثه 

مانند مال و جاه و صّحت و جواىن و عمر و نبّوت (ها  بينيد، آن گاه در آجنا از نعمت كرد و سپس به چشم يقني مى
  ).دانبيا و واليت على عليه السالم از مشا بازپرسى خواهند كر 

جوى هرزه زبان، مهان كسى كه مال مجع كرده و دائم به حساب و مشارش آن  واى بر عيب: فرمايد و در سوره مهزه مى
سرگرم است، پندارد كه مال و داراىي دنيا به او عمر ابد خواهد داد، چنني نيست بلكه بدون شك به آتش سوزان دوزخ 

خواهى كرد، آن آتش را خشم خدا برافروخته شراره آن بر دل ناپاكان  درخواهد افتد، آتشى كه چگونه سخىت آن را تصّور
  .هاى بلند بازكشيده است سو احاطه كرده است و مانند ستون ها را از مهه ور است، آتشى كه آن شعله
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او از زبان قرآن دانستيد كه اگر انسان در جنب مال توّجه به حق و روى دل به حمبوب واقعى داشته باشد، مال براى 
  .كند نردبان ترّقى است و از مجله عوامل و عللى است كه انسان را به خداى مهربان نزديك مى

اّما اگر ثروت و مال آن چنان انسان را جذب كند كه از ياد دوست و عشق حمبوب غافل مباند، بدترين عامل خطر و به 
  :فرموده على عليه السالم

  450: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  الشَّهواتِ  املاُل مادَّةُ 

  .مال و ثروت و پول دنيا تقويت شهوات آدمى است

   مال حرام در قرآن و روايات

ى  خبش اهلى در بسيارى از آيات مردم را به كتاب سعادت طور جّدى از آلوده شدن و نزديك گشنت به مال حرام 
  :خوانيد صورت مى اى از آن آيات نوراىن را در قرآن بدين كند، منونه مى

ا يَْأُكُلوَن ِيف ُبُطوِِْم ناراً َو َسَيْصَلْوَن َسِعرياً   ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن أَْمواَل اْلَيتامى[   .»2« ]ظُْلماً ِإمنَّ

خورند و به زودى در آتش فروزان در  خورند، فقط در شكم خود آتش مى ترديد كساىن كه اموال يتيمان را به ستم مى ىب
  .آيند

َنُكْم بِاْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتاَرًة َعْن َتراٍض ِمْنُكْم َو ال تَـ يا أَيـَُّها [ ْقتـُُلوا أَنـُْفَسُكْم ِإنَّ اللََّه كاَن الَِّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا أَْمواَلُكْم بـَيـْ
  .»3« ]كاَن ذِلَك َعَلى اللَِّه َيِسرياً َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك ُعْدواناً َو ظُْلماً َفَسْوَف ُنْصِليِه ناراً َو  * ِبُكْم َرِحيماً 

خموريد، مگر آن كه جتارتى از روى ]  و از راه حرام و نامشروع[اموال يكديگر را در ميان خود به باطل ! اى اهل اميان
و هر كه .* خشنودى و رضايت ميان خودتان اجنام گرفته باشد و خودكشى نكنيد؛ زيرا خدا مهواره به مشا مهربان است

  از حدود[دن مال به باطل و قتل نفس را از روى جتاوز خور 

______________________________  
  ).58حكمت ( 763: ج البالغة -)1(
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  .10): 4(نساء  -)2(

  .30 -29): 4(نساء  -)3(

  451: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

درآورمي؛ واين كار بر خدا ]  و سوزان آزار دهنده[مرتكب شود، به زودى او را در آتشى ]  بر خود و ديگران[و ستم ] خدا
  .آسان است

َا اْلبَـْيُع ِمْثُل الرِّبا َو َأَحلَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبا ال يـَُقوُموَن ِإالَّ َكما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمسِّ ذِلَك بِأَنـَّ [ ُهْم قاُلوا ِإمنَّ
فـََلُه ما َسَلَف َو َأْمرُُه ِإَىل اللَِّه َو َمْن عاَد فَأُولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم   الرِّبا َفَمْن جاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه َفانـَْتهى اللَُّه اْلبَـْيَع َو َحرَّمَ 

  .»1« ] ِفيها خاِلُدونَ 

مانند به پاى خاسنت كسى   خيزند، مگر به پاى منى]  در ميان مردم و براى امر معيشت و زندگى[خورند  كساىن كه ربا مى
است، اين بدان سبب است  ]  اش را خمتل ساخته و تعادل رواىن و عقلى[كه شيطان او را با متاس خود آشفته حال كرده 

پس . در حاىل كه خدا خريد و فروش را حالل و ربا را حرام كرده است. خريد و فروش هم مانند رباست: كه آنان گفتند
به دست ]  پيش از حترمي آن[بازايستد، سودهاىي كه ] از كار زشت خود[پندى به او رسد و  هر كه از سوى پروردگارش

] به عمل زشت خود[با خداست و كساىن كه ]  از جهت آثار گناه و كيفر آخرتى[آورده مال خود اوست و كارش 
ى خدا را احرتام نكنند[بازگردند    .اند اند و در آن جاودانه پس آنان اهل آتش] و 

  :كنند روايات كه توضيح و تفسريى بر آيات قرآنند، در باب مال حرام مسائل مهّمى را به شرح زير بيان مى

  :َأْرَبٌع ال َتْدُخُل بـَْيتاً، واِحَدٌة ِمنـُْهنَّ ِإّال َخِرَب وََملْ يـَْعُمْر بِاْلبـَرََكةِ : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله

  .»2« ُشْرُب اخلَْْمِر َوالزِّنااِخليانَُة َوالسِّرَقُة وَ 

______________________________  
  .275): 2(بقره  -)1(

  .2، حديث 58، باب 170/ 72: ؛ حبار األنوار12، حديث 62، جملس 398: األماىل، شيخ صدوق -)2(

  452: ، ص2 عرفان اسالمى، ج
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شود و  اى شود آن خانه خراب مى ها وارد خانه از آنچهار چيز است كه هريك : پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .خيانت، مال دزدى، شرب مخر، زنا: آباد به بركت نگردد

 َمْن خاَن جاَرُه ِشْرباً ِمَن اْألَْرِض َجَعَلَها الّلُه َطْوقاً ىف ُعنُِقِه ِمْن ُختُوِم اْألََرضَني السَّاِبَعِة َحّىت : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
  .»1«  يـَْلَقى الّلَه يـَْوَم اْلِقياَمِة ُمَطوَّقاً ِإّال َأْن يـَُتوَب َويـَْرِجع

هركس به اندازه يك وجب از زمني به مهسايه خيانت كند، خداوند مهان مقدار را از : نّىب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
به مهان صورت در قيامت مالقات كند، مگر توبه  چون حلقه به گردنش اندازد، تا خدا را  گانه، هم هاى هفت آخر زمني

  .كند و مال مردم را به صاحبش برگرداند

ِه َثالٌث َمْن ُكنَّ فيِه َزوََّجُه الّلهُ ِمَن اْحلُوِر الَعِني َكْيَف شاَء، َكْظُم اْلَغْيِظ َوالصَّبـُْر َعَلى السُُّيوِف لِلّ : قاَل أَبُو َعْبِدالّله عليه السالم
  .»2«  ماٍل َحراٍم فـَتَـرََكُه لِّلِه َعزََّوَجلَ   َوَرُجٌل َأْشَرَف َعلى َعزََّوَجلَّ 

. كند ها را دارا باشد، هرگونه خبواهد خدا حورالعني تزويج او مى سه چيز است هركس آن: امام صادق عليه السالم فرمود
  .رامفرو خوردن خشم، استقامت در ميدان جنگ و ترك مال حرام به هنگام روبرو شدن با ح

  التُّجارُ : َأْن قالَ   ِإىل.. ِإنَّ الّلَه يـَُعذُِّب ِستًَّة ِبِستَّةٍ : قاَل َأمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم

______________________________  
  .3، حديث 58، باب 171/ 72: ؛ حبار األنوار1، حديث 66، جملس 427: األماىل، شيخ صدوق -)1(

: ؛ حبار األنوار15، حديث 1، باب 6/ 1: ؛ احملاسن16016، حديث 114باب  ،179/ 12: وسائل الشيعة -)2(
  .9، حديث 50، باب 115/ 72

  453: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ِباْخلِيانَةِ 

  .تاجران را به خيانت در كسب: تا فرمود.. كند خدا شش طايفه را به شش چيز عذاب مى: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
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يا ُموسى : ِإهلى ماَجزاءُ َمْن تـََرَك اخلِْيانَِة َحياًء ِمْنَك؟ قالَ : كاَن فيما ناجى ُموسى َربَّهُ : احلََْسِن الثّاِلِث عليه السالم قالَ َعْن َأىب 
  .»2« َلُه اَألماُن يـَْوَم الِقياَمةِ 

جزاى كسى كه به ! خدايا: موسى در مناجات با حضرت حق عرض كرد: عليه السالم فرمود]  امام هادى[اىب احلسن سّوم 
  .امان از عذاب در روز قيامت! اى موسى: خاطر حياى از تو ترك خيانت كند، چيست؟ خداوند فرمود

   مال حالل در قرآن و روايات

كنند كه در اين زندگى چند روزه، براى گذران امور  آيات قرآن و رواياتى كه در توضيح آيات آمده، مردم را دعوت مى
سفره حالل ننشينند و به غري از حالل و مال پاكيزه از چيزى استفاده نكنند؛ زيرا مال حالل اجياد  زندگى جز بر سر

  .آورد نورانّيت كرده و در انسان شوق به عبادت به وجود مى

كنند كه خداوند براى احدى از طريق حرام روزى قرار نداده، هركس به شغل  قرآن و روايات به طور مكّرر گوشزد مى
كند،  آورد و كسب مال مى آورد، به اندازه سعى و كوشش و به كار انداخنت قدرتش روزى به دست مى روى مى مشروعى

   ماىل كه از هر جهت براى او حالل و حّىت در روز قيامت به خاطر رفنت دنبال حالل

______________________________  
/ 72: ؛ حبار األنوار14، حديث 325/ 1: ال؛ اخلص15969، حديث 13، باب 13/ 14: مستدرك الوسائل -)1(

  .7، حديث 58، باب 171

  .1، حديث 58، باب 170/ 72: حبار األنوار -)2(

  454: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .از اجر عظيم اهلى برخوردار است

  .»1« ] ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيِّباِت ما َرَزْقناُكْم َو اْشُكُروا ِللَِّه ِإْن  [

امي خبوريد و خدا را سپاس گزاريد، اگر فقط او را  اى كه روزى مشا كرده هاى پاكيزه ها و خوردىن از انواع ميوه! اى اهل اميان
  .پرستيد مى
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ِنَني َو َحَفَدًة َو َرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِّباِت أَ فَِباْلباِطِل يـُْؤِمُنوَن َو َو اللَُّه َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم َأْزواجاً َو َجَعَل َلُكْم ِمْن أَْزواِجُكْم بَ [
  .»2« ] ِبِنْعَمِت اللَِّه ُهْم َيْكُفُرونَ 

و خدا براى مشا مهسراىن از جنس خودتان قرار داد و از مهسرانتان، فرزندان و نوادگاىن پديد آورد و از نعمت هاى پاكيزه و 
  !كنند؟ آورند و نعمت هاى خدا را ناسپاسى مى آيا به باطل اميان مى]  با اين مهه لطف و رمحت[زى داد، دلپذير به مشا رو 

  .»3« ]تـَْفِضيًال َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقنا    َعلىَو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدَم َو َمحَْلناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت َو َفضَّْلناُهْم [

سوار كردمي و ]  هاىي كه در اختيارشان گذاشتيم بر مركب[به يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي و آنان را در خشكى و دريا 
  .هاى خود برترى كامل دادمي به آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى خبشيدمي، وآنان را بر بسيارى از آفريده

  .»4« ] ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَمُلوا صاِحلاً ِإينِّ ِمبا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ يا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا [

  .دهيد، دانامي هاى پاكيزه خبوريد و كار شايسته اجنام دهيد؛ مسلماً من به آنچه اجنام مى از خوردىن! اى پيامربان

______________________________  
  .172): 2(بقره  -)1(

  .72): 16(حنل  -)2(

  .70): 17(اسراء  -)3(

  .51): 23(مؤمنون  -)4(

  455: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]  ُمِبنيٌ يا أَيـَُّها النَّاُس ُكُلوا ِممَّا ِيف اْألَْرِض َحالًال َطيِّباً َو ال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ [

هاى شيطان پريوى نكنيد؛  در زمني حالل و پاكيزه است خبوريد و از گام] ها ها و خوردىن از انواع ميوه[از آنچه ! اى مردم
  .زيرا او نسبت به مشا دمشىن آشكار است

  .»2« ] َو ُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َحالًال َطيِّباً َو اتـَُّقوا اللََّه الَِّذي أَنـُْتْم ِبِه ُمْؤِمُنونَ [
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  .خدا روزى مشا فرموده خبوريد و از خداىي كه به او اميان داريد، پروا كنيداى كه  و از نعمت هاى حالل و پاكيزه

اند و چه نيكو است كه انسان در اين چند  اكتفا به مال حالل واقعّيىت است كه قرآن جميد و روايات به آن دستور داده
اندازه حاجتش خرج كرده، بقّيه را  آورد، به روزه حمدود زندگى، خود را از حرام حفظ كند و آنچه را از حالل به دست مى

در روايات باىب هست حتت عنوان باب كفاف  . با خداى خود از طريق صدقات و انفاق و ساير كارهاى خري معامله كند
  :ها اشاره شود كه روايات جالب و مهّمى، چه نيكو است به بعضى از آن

ِإنَّ ِمْن أَْغَبِط أَْوِلياِئى ِعْندى َرُجٌل َخفيُف اْحلاِل، ذا َحظٍّ ِمْن َصالٍة، : َوَجلَّ قاَل الّلُه َعزَّ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»3«  هِ ُه فـََقلَّ ُتراثُُه َوقـَلَّْت َبواِكيَأْحَسَن ِعباَدة رَبِِّه ِباْلَغْيِب وَكاَن غاِمضاً ىف الّناِس، ُجِعَل ِرْزُقُه َكفافاً َفَصبَـَر َعَلْيِه َعجََّلْت َمِنيَّتُ 

   ترين دوست من نزد من نيكوحال: خداوند عّزوجّل فرمود: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .168): 2(بقره  -)1(

  .88): 5(مائده  -)2(

  .1، حديث 95، باب 57/ 69: ؛ حبار األنوار1، باب الكفاف، حديث 140/ 2: الكاىف -)3(

  456: ، ص2 اسالمى، جعرفان 

ره اى است كه امور دنياىي و ماّدى بنده مند است، در پنهاىن عبادت پروردگارش را بسيار نيكو  اش سبك و از مناز بسيار 
اش به اندازه كفاف نياز اوست  آورد و با اين حال بني مردم از شهرت برخوردار نيست، روزى و زندگى ماّدى به جاى مى

  .بر است، نزديك مرگ، ارثش كم و گريه كننده بر او اندك استو بر اين زندگى صا

العاده  كنايه از اين كه اموالش را خرج حق كرده، از اين نظر چيزى براى ماندن نگذاشته و در بني مردم هم شهرت فوق
  !!ندارد، تا مجعّيت كثريى بر مرگش بنالند

ُزْق ُحمَمَّداً َوآَل ُحمَمٍَّد َوَمْن َأَحبَّ ُحمَمَّداً َوآَل ُحمَمٍَّد الِعفاَف َواْلِكفاَف َواْرُزْق َمْن اللُهمَّ ارْ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»1« أَبـَْغَض ُحمَمَّداً َوآَل ُحمَمٍَّد املاَل َواْلَوَلدَ 
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حمّمد و آل حمّمد را عّفت حمّمد و آل حمّمد و دوستان ! پروردگارا: پيامرب صلى اهللا عليه و آله به پيشگاه حق عرض كرد
  !!گوى نياز عنايت كن و به دمشنان حمّمد و آل حمّمد ثروت و اوالد بده شكم و شهوت و اقتصادى پاسخ

چون در تاريخ حيات، ثروت و اوالد زياد باعث غرور و كرب و خودخواهى و ظلم شده، از اين جهت پيامرب صلى اهللا 
  .كند منايد و در حقيقت نفرين مى مىعليه و آله براى دمشنان آن را درخواست 

ُكلِّ حاٍل َفِإنَّ َكثْـَرَة اْلماِل    َعلى  ال تـَْفرَْح ِبَكثْـَرِة املاِل، َوال َتدَْع ذِْكرى  عليه السالم يا ُموسى  ُموسى  َأْوَحى الّلُه َعزََّوَجلَّ ِإىل: قالَ 
  .»2«  تـُْنِسى الذُّنُوَب َوِإنَّ تـَْرَك ِذْكرى يـُْقِسى اْلُقُلوبَ 

______________________________  
  .3، حديث 95، باب 59/ 69: ؛ حبار األنوار3، باب الكفاف، حديث 140/ 2: الكاىف -)1(

/ 67: ؛ حبار األنوار2، حديث 81/ 1: ؛ علل الشرايع7، باب ما جيب من ذكر اللّه، حديث 497/ 2: الكاىف -)2(
  .23، حديث 44، باب 55

  457: ص، 2 عرفان اسالمى، ج

به زيادى مال خوشحال مشو و يادم را در : كند كه خدا به موسى فرمود موسى بن جعفر عليه السالم از پدرش نقل مى
  .كند دهد و ترك ياد من قلبت را سخت مى هيچ حاىل فراموش مكن، زيادى مال گناهانت را فراموشت مى

تفاوت مباند و به بيكارى و سسىت و تنبلى  عيشتش نبايد ىبشود كه انسان نسبت به تأمني م از آيات و روايات استفاده مى
  .پرورى و سربار مردم بودن از گناهان است پرورى تكيه كرده، منتظر باشد امور زندگيش را ديگران اداره كنند كه تن و تن

ثروت و مال پرداخته، از و از طرىف انسان حق ندارد متام ّمهت و نريويش را در دنيادارى و دنياخواهى خرج كند و به ازدياد 
حق و حقيقت باز مباند و از رسيدن به رشد و كمال و مقام واالى آدمّيت حمروم شود و در نتيجه به لعنت حق و عذاب 

  .اهلى گرفتار آيد

حق اين است كه انسان با نريوى خدا داده و با توّجه به حدود اهلى و مقّررات پاك پروردگار و به كار گرفنت دستورهاى 
  .دار اداره امور معيشت خود و اهل و عيالش گردد ليا، دنبال كسب و كار رفته و خودش عهدهاو 
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انسان در مسري كسب و كار، بايد سعى كند از حالل به دست آورد و به طور حالل خرج كند و مازاد آن را با خداى 
خالصه مطلب اين كه . ان اهلى منايدخود معامله كرده و به وسيله خرج كردن مال در راه خدا، كسب آخرت آباد و رضو 

انسان بايد در حّد عفاف و كفاف حتصيل مال كند و در حّد به دست آوردن آخرتى آباد مازاد مال را در راهى كه 
حضرت موال دستور داده خرج كند و به عبارت ديگر، از طرىف تاجر مال در حّد عفاف و كفاف باشد و از طرف ديگر 

  .اسب آخرتى هم چون آخرت انبيا و اوليا گرددبا مهان مال، تاجر و ك

   انسان اگر خبواهد، فقط تاجر دنيا و كاسب ثروت و مال باشد، از نظر حق

  458: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .حمكوم و از انسانّيت به دور است

  :از رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله در اين زمينه روايىت به اين مضمون نقل شده

  [أُوِحَى ِإَىلَّ َأْن اْمجَِع اْلماَل وَُكْن ِمَن التَّاِجريَن َولِكْن أُوِحَى ِإَىلَّ َأْن ما 

به من وحى نشده مال مجع كن يا  »2« .»1« ] َو اْعُبْد َربََّك َحىتَّ يَْأتَِيَك اْلَيِقنيُ * َفَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك َو ُكْن ِمَن السَّاِجِدينَ 
كنندگان باش و خدا را تا رسيدن  گوى و محد پروردگار جباى آر و از سجده تسبيح«وحى شده  تاجر باش، بلكه به من

  .»مرگ بنده باش

توانيد در راه حج يا در جبهه جهاد، يا در حال آباد كردن مسجد حق  اگر مى: گفت. ما را وصّيت كن: به سلمان گفتند
  .مبرييد، در حال جتارت مال و خيانت، از دنيا نرويد

، اگر تاجر از مرز عفاف و كفاف بگذرد و در راه زياد كردن و مجع ثروت افتد، در حقيقت در ميدان حّب دنيا كه آرى
رأس مهه گناهان است افتاده و دچار ظلم و فسق و فجور و خيانت خواهد شد و اگر در اين حال مبريد خائن به خدا و 

  .انبيا و امامان و خائن به نفس خويش مرده است

رهراه مس هاى  تقيم حق اين است كه انسان برابر با دستور خداوند، هم كاسب مال باشد و هم كاسب فضيلت؛ چه 
تواند از طريق خرج كردن مال در راه خدا به دست آورد و چه كارهاى خريى از قبيل ساخنت  عظيمى كه انسان مى

  تواند اجنام دهد؟ كه با مال مى... مسجد، كتاخبانه و مدرسه، به مستمندان و آبروداران كمك كردن و 
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______________________________  
  .99 -98): 15(حجر  -)1(

  .94، باب 47/ 69: ؛ حبار األنوار1، آداب الكسب واملعاش، باب 144/ 3: حمجة البيضاء -)2(

  459: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

هل و عيال و اجنام انواع كارهاى خري و خداپسندانه اش، اداره امور معيشت ا به مهني خاطر اسالم براى جتارتى كه نتيجه
است، فضيلت بسيار مهّمى قائل شده و در قرآن جميد از تاجران و كاسبان بيدارى كه جتارت و كسب را وسيله رسيدن به 

  :اند تعريف كرده رضوان حق قرار داده

  .»1« ] رِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتاَرٌة َو ال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اللَّهِ [

  .»2« دارد مرداىن كه جتارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات باز منى

  :خوانيد در زمينه تشويق براى به دست آوردن مال حالل روايات بسيار جالىب در آثار اسالمى آمده كه قسمىت از آن را مى

نُوِب ُذنُوٌب ال يَُكفِّرُها ِإّال اهلَمِّ ىف َطَلِب اْلَمعيَشةِ  ِمنَ : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله   .»3« الذُّ

  .اى جز غّصه در راه طلب روزى ندارد از گناهان، گناهاىن است كه كّفاره: رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»4« َع الصَّدِّيقَني َوالشَُّهداءِ الّتاِجُر الَصُدوُق َحيُْشُر يـَْوَم الِقياَمِة مَ : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

تاجرى كه با متام وجودش در راسىت است، روز قيامت در صف : و نيز پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .شود صّديقني و شهدا حمشور مى

  َوتـَْوسيعاً َعلى َعياِلِه َوتـََعطُّفاً  َمْن َطَلَب الدُّْنيا َحالًال تـََعفُّفاً َعِن اْلَمْسأََلةِ : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .37): 24(نور  -)1(

  .1، كتاب آداب الكسب واملعاش، باب 140/ 3: حمّجة البيضاء -)2(
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  .1، كتاب آداب الكسب واملعاش، باب 139/ 3: حمّجة البيضاء -)3(

  .1املعاش، باب ، كتاب آداب الكسب و 140/ 3: حمّجة البيضاء -)4(

  460: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1« َعلى جارِِه َلَقى الّلَه َوَوْجُهُه َكاْلَقَمِر َليـَْلَة اْلَبْدرِ 

و مهدردى با مهسايه به دنبال دنياى حالل  كسى كه به خاطر جنات از گداىي و وسعت دادن به عيال: آن حضرت فرمود
  .ده مالقات خواهد كردبرود، خدا را با صورتى مهانند ماه شب چهار 

  .»2«  َعَلْيُكْم بِالتِّجاَرِة َفِإنَّ فيها ِتْسَعَة أَْعشاِر الرِّْزقِ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .بر مشا باد به جتارت كه نه قسمت از ده قسمت رزق در آن است: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3« االْسواُق َمواِئُد الّلِه َفَمْن أَتاها َأصاَب ِمْنها: َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

ره از آن هاى خدايند، پس كسى كه به سوى آن بازارها سفره: و نيز آن حضرت فرمود   .ها خواهد برد ها رود نصيب و 

  ما َتْصَنُع؟: َرُجًال َفقاَل َلهُ   نَِبيّنا َوآِلِه َوَعلَْيِه السَّالُم َرأى  َعلى  َوُرِوَى َأنَّ عيسى

  .»4«  اُخوَك َأْعَبُد ِمْنكَ : اِخى قالَ : َوَمْن يـَُعوُلَك؟ قالَ : أَتـََعبَُّد قالَ : َفقالَ 

  .عبادت: كارت چيست؟ گفت: به او گفت. عيسى مردى را ديد: اند گفته

  .برادرت از تو عابدتر است: فرمود. برادرم: كند؟ گفت چه كسى تو را اداره مى: عيسى پرسيد

   َأال ِإنَّ الرُّوَح اَألمَني نـََفثَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ىف َحجَِّة اْلَوداعِ : باِقِر عليه السالم قالَ َعِن الْ 

______________________________  
  .1، كتاب آداب الكسب واملعاش، باب 140/ 3: حمّجة البيضاء -)1(

  .1كسب واملعاش، باب ، كتاب آداب ال141/ 3: حمّجة البيضاء -)2(
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  .1، كتاب آداب الكسب واملعاش، باب 141/ 3: حمّجة البيضاء -)3(

  .1، كتاب آداب الكسب واملعاش، باب 141/ 3: حمّجة البيضاء -)4(

  461: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ُلوا ىف الطََّلِب َوال َحيِْمَلنَُّكْم اْستْبطاَء َشىْ ىف ُروعى أَنَُّه ال َمتُوُت نـَْفٌس َحّىت َتْسَتْكِمَل ِرْزَقها فَاتـَُّقوا الّلَه  ٍء ِمَن الرِّْزِق  َعزََّوَجلَّ َوامجِْ
اماً َفَمِن اتـََّقى َقسََّم اَألْرزاَق بـَْنيَ َخْلِقِه َحالًال وََملْ يـَُقسِّْمها َحر   ٍء ِمْن َمْعِصَيِة الّلِه َجلَّ َوَعزَّ فَِإنَّ الّلَه تَباَرَك َوَتعاىل َأْن َتْطُلُبوُه ِبَشىْ 

 ِحلِِّه ُقصَّ ِبِه ِمْن ِرْزِقِه احلَْالِل الّلَه َعزََّوَجلَّ َوَصبَـَر أَتاُه الّلُه ِبِرْزِقِه ِمْن ِحلِِّه َوَمْن َهَتَك ِحجاَب السِّتْـَر َوَعجََّل فََأَخَذ ِمْن َغْريِ 
  .»1« َوُحوِسَب َعَلْيِه يـَْوَم اْلِقياَمةِ 

آگاه باشيد كه روح االمني به : پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله در آخرين سفر مّكه فرمودند: فرمود امام باقر عليه السالم
اش برسد، تقواى خدا پيشه كنيد و مهه ّمهت و قدرت  مريد مگر آن كه به متام روزى مقّرر شده قلبم ندا كرد كه جاندارى منى

را مراعات مناييد و اگر چيزى از روزى مشا در رسيدن به مشا   خود را در طلب روزى خرج نكنيد، بلكه اختصار در كسب
كندى كرد، آن را از راه معصيت جنوييد، خداى تبارك و تعاىل روزى را از طريق حالل بني بندگانش قسمت كرده و اين 

ركس پرده حيا و رسد، ه قسمت را از راه حرام قرار نداده، هركس تقوا پيشه كند و بر حرام صرب منايد به روزى حاللش مى
حرمت را بدرد و از غري حالل كسب روزى منايد، از مقدار حاللش كاسته خواهد شد و در قيامت آنچه از حرام به 

  .دست آورده به حساب او خواهد آمد

  .»2«  ى النَّاسِ َكلَُّه َعلَ    َمْلُعوٌن َمْن أَْلقى: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعِن الصَّاِدِق عليه السالم قالَ 

كسى كه سربار مردم است از رمحت خدا دور : رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودند: امام صادق عليه السالم فرمود
  .است

  :لقمان حكيم به فرزندش فرمود

______________________________  
  .1، كتاب آداب الكسب واملعاش، باب 141/ 3: حمّجة البيضاء -)1(

  .7، باب االستعانة بالدنيا على اآلخرة، حديث 72/ 5: الكاىف -)2(
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  462: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

مايگى در  كم: از كسب حالل براى از بني بردن فقر كمك بگري؛ زيرا كسى فقري نشد مگر اين كه دچار سه بال گشت
  .شدن پيش مردم استتر سبك مشرده  دين، ضعف در عقل، از بني رفنت جوامنردى و از اين سه بال بزرگ

تو كجا و ! اى ابا اسحاق: گفت. برد اى هيزم بر گردنش گذاشته و براى فروش مى اوزاعى، ابراهيم ادهم را ديد بسته
اين سخن ! اى اوزاعى: ابراهيم گفت. كشى؟ متام برادرانت حاضرند خمارج تو را به گردن گرفته و زندگيت را اداره كنند هيزم

شت بر او واجب مىرا بگذار كه به من رس   .شود يده، هركس براى طلب حالل خود را به ذلت افكند 

رسد كه  ترين كتب حديث نقل شد، انسان به اين نتيجه مى با توّجه به آياتى كه در اين زمينه گذشت و رواياتى كه از مهم
داره كنند بيزار است، بلكه انسان انسان اسالمى و عارف عاشق از اين كه ديگران از حمصول رنج و زمحتشان زندگى او را ا

خداىي براى رفع نياز خود و احتياج زن و فرزند از كسب حالل طلب روزى كرده و از راه حالل براى جلب رضايت و 
كوشد و در متام حلظات، دنيا و مال دنيا و كسب دنيا و درهم و دينار دنيا را وسيله به دست آوردن  خشنودى موال مى
اده و هرگز خنواهد گذاشت دنيا با متام مظاهر دلفريبش او را فريفته و مغرور منوده و از خدا و راه پاك آخرتى آباد قرار د
  .اهلى منحرف منايد

داند كه دنيا ومال دنيا در صورتى ارزش دارد كه از راه حالل به  داند كه مال وسيله است نه هدف، عارف مى عارف مى
داند كه اگر مهه دنيا را با هرچه در او هست ّجماىن به او ببخشند، وىل  ف مىدست آيد و در راه خدا مصرف گردد، عار 

  !!در آن رضايت و خشنودى حضرت دوست نباشد، به اندازه آب بيىن خوك جذام گرفته ارزش ندارد

   عارف اگر دنبال كسب و مال برود، به خاطر حّب مال و شهوت دنياخواهى

  463: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

گريد كه عارف بدون  ه دنبال كسب رفنت عارف و اّتصال عاشق به مال دنيا فقط به خواست موال اجنام مىنيست، بلك
خواهد با آن سّد جوع كرده و  دستور حق ارزشى براى مهه دنيا قائل نيست، چه رسد به مقدار مال بسيار حمدودى كه مى

  !!بدنش را بپوشاند

  :دنيا رابطه داشت روايت جالىب بدين مضمون رسيدهدر اين كه چه اندازه بايد با دنيا و مال 
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ما َسدَّ َجْوَعَتَك، َووارى َعْوَرَتَك َوِإْن كاَن َلَك بـَْيٌت يُِظلَُّك فـََبخٍّ َبخٍّ : قاَل ثـَْوباُن، قـُْلُت يا َنِىبَّ الّله ما َيْكفيىن ِمَن الدُّْنيا، قالَ 
  .»1«  ذِلكَ   َمْسُئوٌل َعّما ِسوى َوِإْن كاَن َلَك دابٌَّة تـَرَْكُبها َفذاَك َوأَْنتَ 

  كند؟ از دنيا چه مقدار مرا كفايت مى: گويد، به پيامرب خدا گفتم ثوبان مى

اى داشته باشى، پس خوشا به حالت،  ات را برطرف كرده و بدنت را بپوشاند و اگر خانه اى كه گرسنگى به اندازه: فرمود
  .خوب است و مازاد بر اين چهار برنامه را در قيامت بايد پاسخ بگوىيخوشا به حالت و اگر مركىب براى سوارى بگريى 

خداوند بزرگ و انبيا اهلى و امامان عزيز و عارفان وارسته و عاشقان مست جام معرفت و حكيمان و ناصحان و دلسوزان 
د مهربان معامله كنيد و كردند كه فقط به دنياى حالل روى آوريد و مازاد مال حالل را با خداون به طور دائم سفارش مى

اى خود را كه بايد صرف  در خوردن و پوشيدن و خرج كردن حالل هم در حّد ضرورت استفاده مناييد و وقت گران
فضيلت و ادب و انسانّيت گردد، خرج دنياى غريحالل و غريضرورى ننموده و از دل بسنت به مال و فرح و انبساط 

   نسبت به

______________________________  
  .215/ 2: جمموعة ورّام -)1(

  464: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .ثروت، سخت بپرهيزيد و سعى كنيد در فرقه دنياپرستان داخل نشويد و در زمره اهل دنيا به حساب نياييد

  :و به قول عطّار نيشابورى

  رسد پيوست نداى غيب به جان تو مى
 

  كه پاى در نه و كوتاه كن زدنيا دست

 باديه در پيش بيش دارى توهزار 
 

  تو اين چنني ز شراب غرور ماندى مست

  جهان پلى است بدان سوى چه كه هر ساعت
 

  پديد آيد از اين پل هزار جاى شكست

  به پل برون نشود با چنني پلى كارت
 

  برون جبه زچنني پل كه نيست جاى نشست
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 چو سيل پل شكن از كوه سر فرود آرد
 

  زير پل مباىن پستبيفتد پل و در 

  

  تو غافلى و به هفتاد، پشت شد چو كمان
 

  اى و تري عمر رفت از شست تو خوش خبفته
«1» 

  

ترى نصيب ما شد، آن سهم را تبديل به عمل صاحل   بياييد از دنيا به اندازه الزم بردارمي و در اين برخورد اگر سهم بيش
  .كنيم

مال و روى هم انباشنت آن رنج كشيدند، به هنگام انتقال از دنيا به آخرت، از اموال و مگر آنان كه عمرى براى حتصيل 
  ثروت خود چيزى با خود بردند؟

   ها گرفت ثروت بيكران ثرومتندان، به هنگام مرگ صاحبانش، چه دسىت از آن

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  465: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

چه مشكلى از مشكالت وقت مرگ را براى آنان حل كرد، جز اين كه با يك دنيا حسرت و با يك جهان تأّسف بر و 
  !!عمر برباد رفته از دنيا رفتند

بياييد به فرموده امام عارفان و حمبوب عاشقان حضرت على عليه السالم، از دنيا براى آبادى آخرت توشه بگريمي و از اين 
  .حتصيل مناييممسري خشنودى حق را 

   آثار معنوى مال حالل
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دانيم كه حضرت حق از هر جهت، به وضع موجودات آفرينش آگاه است و سايه عدالت جنابش بر متام زواياى  مى
  .شود حيات خملوقات گسرتده است و حكمتش در سراسر عامل وجود، به وضوح ديده مى

  .دارد و نظرش بر اين موجود واال، نظر ديگرى است حضرت موال در ميان متام موجودات، به انسان عنايت خاّصى

حضرت دوست مقام خالفت از خود و علم و حكمت و اميان و هدايت و حركت به سوى رشد و كمال تا رسيدن به 
  .مقام لقاء را خمصوص انسان منوده است

  :معنا اشاره فرمودهحضرت يار عامل را براى انسان و انسان را براى خود خلق كرده و در حديث قدسى به اين 

  .»1«  َخَلْقُت اَألْشياَء ِالْجِلَك َوَخَلْقُتَك ِالْجلى

  .مهه چيز را به خاطر تو آفريدم و تو را به خاطر خودم! اى انسان

بر هر انساىن واجب عيىن است كه هدف حضرت حق را حتّقق خبشد و حتّقق اين هدف عاىل، يعىن رسيدن به لقاء 
  رضاى خدا منوطدوست و به دست آوردن 

______________________________  
  .139/ 1: شرح االمساء احلسىن -)1(

  466: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .به معرفت انسان نسبت به حقايق و عمل او براساس آن معرفت است

عليهم السالم و  آنچه را انسان بايد بداند و به آن عمل كند به وسيله كتب آمساىن به خصوص قرآن جميد و انبيا و ائمه
  .عاشقان مجال بيان فرموده و در اين زمينه چيزى فروگذار نشده است

فرهنگ پاك اهلى آنچه به مصلحت دنيا و آخرت بشر بوده و هرآنچه براى دنيا و آخرتش ضرر داشته بيان كرده و حّجت 
  .ها متام منوده است را بر متام انسان

  .و خطا و اشتباه و عصيان و گناه خود دليل وعذرى خنواهد داشتفردا در پيشگاه جناب حق، احدى براى نقص 
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با توّجه به اين كه خداى مهربان متام علل و عوامل رشد و كمال را براى انسان فراهم آورده، اگر انسان در رساندن خود 
فراهم كرده و به پيشگاه حق كوتاهى كند، با دست خود، عّلت سقوط خويش و افتادن در خزى دنيا و عذاب آخرت را 

  .چشاندن ذّلت دنيا و عذاب آخرت بر او از طرف حق تعاىل حتم و حق است

هاى خداوند و به اجراى آن قيام كند و با دّقت در معارف اهليه، به اين معنا اميان پيدا   انسان بايد براى يادگريى خواسته
خري و مصلحت و عّزت و شرف انسان  كند كه خداوند عزيز با وضع مقّرراتش به خصوص در باب حالل و حرام جز

  .هدىف نداشته و وضع قوانني، از باب حمّبت و عشقى كه به انسان داشته، صورت گرفته است

كند كه انسان دل از مهه بردارد و گوش از شنيدن  انصاف و مردانگى و جوامنردى و فتّوت و كرامت و بزرگوارى، اقتضا مى
رچه به نور عشق يار منّور كرده و متام اعضا و جوارح را در خدمت دوست قرار صداى غري دوست ببندد و قلب را يك پا

بدهد و جز به دعوت دوست گوش فرا ندهد و در متام زواياى حيات، خود را مأمور دوست دانسته و جز در راه او و 
   براى او خدمت ننمايد و به قول فيض كاشاىن

  467: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  :قآن بلبل گلستان عش

 مرد آن باشد كه چون او را رهى بنموده شد
 

 در مهان ساعت بپاى مهّتش پيموده شد

مرد آن باشد كه چشم و گوش و دست و پاى 
  او

ر خدا فرسوده شد  مجله در راه خدا 

  مرد آن باشد كه دنياى دىن را چون شناخت
 

 ّمهت عاليش از لّذات آن آسوده شد

 آموخت بازمرد آن باشد كه او هرچند علم 
 

 كرد كوشش تا دگر بر دانشش افزوده شد

  اى دريغا خلق را گوش پذيرفنت كر است
 

 آنچه گفىت فيض در پند كسان نشنوده شد
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هاى حق سراپا گوش شد و به ميدان با عظمت معرفت رسيد و آن معرفت را با ّمهت  آرى، وقىت انسان نسبت به برنامه
  .تبديل كرد بلند و اراده پر قدرت به عمل

رتين آثار اميان و عمل انسان است و اگر  اليق حضور يار خواهد شد و اين لياقت كه از اعظم نعمت هاى خداست 
قدر و قيمت شده و به  هاى نفس و شياطني عمل كرد، ىب آدمى از دعوت دوست روى گردان شد و بر وفق خواسته

افتد و اين  دست داده، از نظر رمحت و لطف و حمّبت دوست مى خذالن و ذّلت دچار خواهد آمد و دنيا و آخرت را از
  !!حمرومّيت از رمحت و عنايت يار از آثار شوم روى گرداندن از موالست

از آجناىي قوام بدن بستگى به غذا دارد و قوام روح بستگى به بدن و روح آدمى در متام حاالت و حركاتش از بدن اثر 
با متام  -كه در حقيقت نسبت به وجود انسان به منزله ريشه براى درخت است  -غذاگريد، انسان بايد در مسئله  مى

  وجود

  468: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

دّقت كند كه اّوًال غذا از نظر ظاهر پاك و از نظر باطن كامًال حالل باشد و سعى كند از غذاىي كه شبهه در آن دارد 
د بگريزد؛ زيرا غذاى حالل آن هم در صورتى كه به اندازه نياز خورده شود حتماً بپرهيزد و از آنچه حرام است با متام وجو 

هاى موالست و غذاى حرام  باعث نورانّيت قلب و جان و در نتيجه حمّرك انسان به سوى كسب معرفت و عمل به خواسته
قيقت غذاى حالل موّلد ظلمت و تاريكى در قلب و جان و حمّرك انسان به سوى انواع معاصى و گناهان است و در ح

عّلت دوام معنوّيت و غذاى حرام باعث كوردىل و هالكت انسان است، در آيات قرآن و معارف اهليه به طور مفّصل به 
  .آثار وضعى حالل و حرام اشاره شده كه الزم است قسمىت از آن آثار ارزنده در اين نوشتار آورده شود

ا ُبِىنَ : عن اىب عبدالّله عليه السالم   .»1« اجلََْسُد َعَلى اْخلُْبزِ ِإمنَّ

  .جسد انسان از نان بنيان دارد: امام صادق عليه السالم فرمود

اشاره به اين كه انسان ساخته و زنده به غذاست، پس بايد در مسئله غذا دّقت كامل كرد و توّجه داشت كه ساختار 
  حالل است يا حرام؟ گذارد از چيست؟ از بدن، بدىن كه بر فكر و قلب و روح بدون شك اثر مى

 نا َفراِئَض َربِّنااللُهمَّ بارِْك لَنا ىف اْخلُْبِز َوال تـَُفرِّْق بـَيْـَننا َوبـَيـَْنُه فـََلْوال اْخلُبـُْز ما َصلَّْينا َوال ُصْمنا َوال أَدَّيْ : َوَعْنُه صلى اهللا عليه و آله
»2«.  
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در نان براى ما بركت ! خداوندا: كرد حق عرض مى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نقل شده كه به پيشگاه حضرت
   در آيات و روايات مهم اسالمى آمده كه حرام[قرار بده 

______________________________  
  .3، حديث 1، باب 270/ 63: ؛ حبار األنوار3، حديث ...، باب أن ابن آدم اجوف286/ 6: الكاىف -)1(

  .6، حديث 1، باب 270/ 63: ؛ حبار األنوار6، حديث ...جوف، باب أن ابن آدم ا287/ 6: الكاىف -)2(
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و بني ما و نان مبارك جداىي مينداز؛ زيرا اگر نان نباشد ما مناز و روزه و ]  بركت ندارد، بركت فقط در مال حالل است
  .اداى واجبات حق خنواهيم داشت

َع َأْرَبُع ِخصاٍل فـََقْد َمتَّ، ِإذا كاَن ِمْن َحالٍل : َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله قالَ : َعِن الصَّاِدِق عليه السالم قالَ  الطَّعاُم ِإذا مجُِ
َد الّلُه ىف آِخرِهِ    .»1«  وََكثـَُرِت اَألْيدى َوُمسَِّى ىف أَوَِّلِه َومحُِ

اه چهار خصلت در طعام مجع باشد آن طعام متام هرگ: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودند: امام صادق عليه السالم فرمود
  .از حالل باشد، خورنده زياد داشته باشد، در اّولش بسم الّله و در آخرش احلمد لّله قرار بگريد: و كامل است

  .»2«  ُكلِّ ُمْسِلمٍ    طََلُب احلَْالِل َفريَضٌة َعلى: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .طلب حالل بر هر مسلماىن واجب است: هللا عليه و آله فرمودپيامرب بزرگ صلى ا

اين وجوب چون در ارتباط با قسمت مهّمى از سعادت دنيا و آخرت انسان است نبايد عادى و ساده گرفته شود؛ بياييم 
نشمارمي   اين وجوب را كه نسبت به واجبات ديگر به منزله اصل نسبت به فرع است با امهّيت تلّقى كنيم و آن را كوچك

  !!كه هركس حكم خدا و رسولش را كوچك مشارد معصوم عليه السالم فرموده اميان ندارد

ْنيا َحالًال ىف ِعفاٍف كاَن   َمْن َسعى: قاَل صلى اهللا عليه و آله َعلى ِعياِلِه ِمْن ِحلِِّه فـَُهَو َكاْلُمجاِهِد ىف َسبيِل الّلِه َوَمْن َطَلَب الدُّ
  .»3« ءِ ىف َدَرَجِة الشَُّهدا

كسى كه كوشش براى تأمني خمارج اهل و عيال از طريق حالل دارد، مانند جماهد در راه : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .خداست و هركس دنيا را از طريق حالل و حفظ نفس از گناه بطلبد در درجه شهداست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .2األيدى على الطعام، حديث  ، باب اجتماع273/ 6: الكاىف -)1(

  .35، حديث 1، باب 9/ 100: ؛ حبار األنوار99، فصل 139: جامع األخبار -)2(

  .، كتاب احلرام واحلالل203/ 3: حمّجة البيضاء -)3(
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  .اش جهاد در راه يار و رسيدن به مقام با عظمت شهادت است آرى، غذاى حالل نتيجه

  .»1«  ِلسانِهِ   يَنابيَع احلِْْكَمَة ِمْن قـَْلِبِه َعلى  َمْن َأَكَل احلَْالَل َأْرَبعَني يـَْوماً نـَوََّر الّلُه قـَْلَبُه َوأْجدى: صلى اهللا عليه و آلهَوقاَل 

از هاى حكمت  هركس چهل روز حالل خبورد، خداوند قلبش را نوراىن كرده و چشمه: نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .دلش بر زبانش جارى خواهد كرد

   جتّلى قرآن در قلب

توان بيان كرد قضيه مرحوم مالكاظم است كه اهل اراك و انساىن  از نكات بسيار مهّمى كه پريامون اثر مال حالل مى
  .متديّن به حقايق و عامل به دستورهاى حضرت حق بود

آمد، به خاطر اين   و بود، به خصوص وقىت سخن قرآن به ميان مىسوادى ا داد، ىب تنها چيزى كه آن مرد با صفا را رنج مى
  .شد كه سواد خواندن و نوشنت نداشت، سخت رجنيده خاطر مى

  .خوانند، قرآن خبواند او با متام وجود عاشق قرآن بود و ميل داشت مانند كساىن كه قرآن مى

ربّاىن شنيده بود به آن آراسته بوده؛ مالكاظم رفتار و كردار توانست قرآن خبواند، وىل آنچه از قرآن به وسيله علماى  او منى
و اخالقش قرآن بود و به خصوص مسئله حالل و حرام در اعمال و خمصوصاً در كسب و كار و خوراك را رعايت 

  !!كرد مى

______________________________  
  .، كتاب احلالل واحلرام204/ 3: حمّجة البيضاء -)1(
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  471: ، ص2 جعرفان اسالمى، 

. قرآن خبوان: فرمايد حضرت به او مى. شود مشّرف مى »1«  شىب در عامل رؤيا به حضور يكى از معصومني عليهم السالم
  :فرمايد حضرت مى. توامن منى: دارد عرضه مى

ام قرآن بر كند مت كند و از شّدت شوق از خواب بيدار شده حس مى اى قرائت مى تواىن، در حمضر رهرب اسالم چند آيه مى
  !!قلب او جتّلى كرده و نقش بسته است

كند، آن مرحوم از او امتحان  فرداى آن شب به ديدن مرحوم نّواب صفوى رسيده، داستان رؤياى صادقه خود را بيان مى
  !!بيند عني حقيقت است آورد و مى به عمل مى

يات قرآن را از ساير مجالت عرىب تشخيص خواند، بلكه با حّس سرانگشت خود آ ايشان نه تنها قرآن را از حفظ مى
  .اى است آشنا بود داد و هم چنني با متام آيات كه در چه جزء يا در چه سوره مى

اين قسمت در كجاى قرآن است؟ انگشت روى  : پرسيدند گذاشتند و از او مى اى از مفاتيح را جلوى او مى گاهى صفحه
كرد و  فالن آيه در كجاست؟ قرآن را باز مى: پرسيدند گاهى از او مىاين قرآن نيست و  : گفت گذاشت و مى كلمات مى

  !!داد با انگشت خود آيه را پيدا كرده و نشان مى

  .اين جمموعه از عنايات به مرحوم مالكاظم به تاييد حضرت آيت اهللا العظمى بروجردى و بعضى از علماى وقت نيز رسيد

مجله آثار آن باز شدن قلب و روشىن جان و غرق شدن دل در حكمت  ىب ترديد غذاى حالل آثار مهّمى دارد، كه از
  .اهلى است

ْعَوِة َفقاَل لَهُ     َأِطبْ : ُرِوَى َأنَّ َسْعداً َسَأَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله َأْن َجيَْعَلُه ُجماَب الدَّ

______________________________  
  .ليه و آله بودندگويا پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا ع  -)1(
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  .»1«  ُطْعَمَتَك َتْسَتِجُب َدْعَوَتكَ 
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  :سعد از پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله خواست مستجاب الدعوة شود، حضرت فرمود

  .شود غذايت را حالل كن، دعايت مستجاب مى

  .»2«  ِتْسَعٌة ِمْنها ىف طََلِب احلَْاللِ الِعباَدُة َعَشَرَة َأْجزاٍء فَ : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

  .عبادت ده جزء است، نُه جزء آن در طلب مال حالل است: و نيز نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3«  ضٍ وانِياً ِمْن َطَلِب احلَْالِل باَت َمْغُفوراً َلُه َوَأْصَبَح َوالّلِه َعْنُه را  َمْن أَْمسى: َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

هركس روز را در طلب مال حالل در حال خستگى به پايان برد و وارد شب شود و خبوابد، : و نيز آن حضرت فرمود
  .كند در حاىل كه خداوند از او راضى است آمرزيده خوابيده و صبح مى

جعفر : انيد و به او بگوييدهركس از يارانتان را ديديد سالم برس: امام صادق عليه السالم فرمود: گويد خالد بن جنيح مى
رسيد، بدون شك به  بن حمّمد به مشا سالم رسانده و گفته، بر مشا باد به پرهيز از گناه و به آنچه كه نزد خدا به آن مى

كنيم، بر مشا باد به كوشش و فعالّيت، وقىت مناز صبح  كنيم امر منى خدا قسم ما مشا را به جز به آنچه نفس خود را امر مى
نديد، مهان صبح زود براى طلب رزق حركت كنيد و فقط دنبال مال حالل باشيد، كه خداوند از حالل روزى مشا را خوا

   كند و بر به مى

______________________________  
  .1، كتاب احلالل واحلرام باب 204/ 3: حمّجة البيضاء -)1(

  .1، كتاب احلالل واحلرام باب 205/ 3: حمّجة البيضاء -)2(

  .1، كتاب احلالل واحلرام باب 205/ 3: حمّجة البيضاء -)3(
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  .»1« منايد دست آوردن حالل به مشا كمك مى

  :رسد، مگر با چهار برنامه عبد به حقيقت اميان منى: گفت سهل بن عبدالّله مى
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در پنهان و آشكار و استقامت بر اين اداى واجبات با روش اسالمى، خوردن مال حالل با ورع، اجتناب از گناه 
  .ها تا وقت مرگ واقعيت

ها برسد، خنورد  هاى راستان حقيقى به كشف واقعيت هركس دوست دارد به آيات صّديقني و به نشانه: و هم او گفت
  .مگر مال حالل و عمل نكند مگر در چهارچوب سّنت و ضرورت

ام گناهانش آمرزيده شود و هركس نفس را در طلب حالل ذّلت بدهد،  اى كه عبد از حالل خبورد مت اّول لقمه: گفته شده
  .ريزد چون برگ درخت مى گناهانش هم

  .ناك واگذارم، برامي از صدهزار درهم صدقه دادن نيكوتر است درمهى از مال شبهه: گفت پسر مبارك مى

   آثار خطرناك مال حرام

  .ل است، ضّدش در مال حرام استهر چه آثار معنوى و مثبت و پرفايده در خوردن مال حال

ميلى به حقايق اصيل، تاريكى دل، سرسخىت نشان دادن در مقابل حق،   ترك مناز واجب، ترك مناز شب، قساوت قلب، ىب
كسالت روح، ظلمت جان، سسىت در دين، دست زدن به كارهاى زشت و ناشايست و بسيارى از امور شيطاىن به طورى 

  .خوارى است گويند، از آثار شوم حرام كه قرآن جميد و روايات مى

ُربَّ اْشَعٍث َأْغَربٍ ُمَشرٍَّد ىف اَألْسفاِر َمْطَعُمُه حراٌم َوَمْلَبُسُه َحراٌم : اَحلريَص َعَلى الدُّنْيا قالَ : َوَلمَّا ذََكَر صلى اهللا عليه و آله
   يا َربِّ يا َربِ : ِباحلَْراِم، يـَْرَفُع َيَدْيِه فـَيَـُقولُ   َوَغذى

______________________________  
  .8، باب احلث على الطلب والتعرض للرزق، حديث 78/ 5: الكاىف -)1(

  474: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ُيْسَتجاُب ِلذاِلكَ   َفَأىنّ 

دوش و  چه بسا آشفته، گرد آلوده، خانه به: وقىت نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله سخن از حريص به دنيا پيش آورد فرمود
اش با حرام است و دست به دعا  اى از اين شهر به آن شهر و از اين سفر به آن سفر كه خوراك و لباس و تغذيه آواره
  گويد، چگونه اين آدمى كه غرق در حرام است دعايش مستجاب شود؟ دارد و يا رب يا رب مى برمى
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َلٍة َمْن َأَكَل َحراماً َملْ يـُْقَبْل ِمْنُه َصْرٌف َوال َعْدلٌ   لىَعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله َأنَّ لِّلِه َمَلكاً عَ    بـَْيِت اْلَمْقَدِس يُنادى ُكلَّ لَيـْ
»2«.  

هركس حرام خبورد : كند خدا را ملكى است بر بيت املقدس هر شب فرياد مى: از نّىب بزرگ صلى اهللا عليه و آله نقل شده
  !!مستحب و واجىب از او پذيرفته نيست

 ءٌ  ثـَْوباً ِبَعَشَرَة َدراِهَم َوىف َمثَِنِه ِدْرَهُم َحراٍم َملْ يـَْقَبِل الّلُه َتعاىل َصالَتهُ ماداَم َعَلْيِه ِمْنُه َشىْ   َمِن اْشَرتى: َوقاَل صلى اهللا عليه و آله
»3«.  

آن ده درهم درمهى از حرام باشد،  كسى كه پرياهىن را به ده درهم خبرد و در: و نيز پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .كند تا وقىت چيزى از آن پرياهن بر اوست خدا منازش را قبول منى

  .»4«  ِبهِ   ُكلُّ حلٍَْم نـََبَت ِمْن َحراٍم فَالنَّاُر َأْوىل: َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

  .هر گوشىت از حرام برويد، آتش به او سزاوارتر است: و نيز آن حضرت فرمود

______________________________  
  .1، كتاب احلالل واحلرام باب 204/ 3: حمّجة البيضاء -)1(

  .1، كتاب احلالل واحلرام باب 205 -204/ 3: حمّجة البيضاء -)2(

  .1، كتاب احلالل واحلرام باب 205 -204/ 3: حمّجة البيضاء -)3(

  .1، كتاب احلالل واحلرام باب 204/ 3: حمّجة البيضاء -)4(

  475: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ذِلَك  َمْن َأصاَب ماًال ِمْن َمْأمثٍَ فـََوَصَل ِبِه َرِمحاً َأْو َتصََّدَق ِبِه َأْو أَنـَْفَقُه ىف َسبيِل الّلِه َمجََع الّلُه َلهُ : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله
  .»1« َمجيعاً ُمثَّ َقَذَفُه ىف النّارِ 

كه از طريق گناه به ماىل برسد و با آن صله رحم كند، يا صدقه بدهد، يا در راه خدا كسى  : و نيز آن رهرب بزرگ فرمود
  .انفاق كند، خداوند مهه آن اموال را مجع كند و با صاحبش به آتش جهّنم اندازد
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ِدَى ال لَبـَّْيَك َوال َسْعَدْيَك َوِإْن كاَن ِمْن ِحلِِّه ِإَذا اْكَتَسَب الرَُّجُل ماًال ِمْن َغْريِ ِحلِِّه ُمثَّ َحجَّ فـََلّىب نُو : َعِن الصَّاِدِق عليه السالم
  .»2«  نُوِدَى َلبـَّْيَك َوَسْعَدْيكَ 

مرد وقىت از غري حالل كسب مال كند و با آن به حج برود و تلبيه بگويد، به او گفته : امام صادق عليه السالم فرمود
  .گويد بّيك او را جواب مىال لّبيك و ال سعديك و اگر از مال حالل باشد، ل: شود مى

  .»3« َكسُب احلَْراِم يَبُني ىف الذُّرِيَّةِ : َوَعْنُه عليه السالم

  .شود مال حرام آثارش در نسل آشكار مى: و نيز حضرت صادق عليه السالم فرمود

لك مقّر حّجاج بن يوسف ثقفى كه در پليدى و خباثت نظري نداشت به كوفه آمد و آجنا را از طرف عبدامل: گويند مى
ها را كنار سفره من  مهه آن: گفت. در اين شهر، افرادى مستجاب الدعوه هستند: حكومت خود قرار داد، به او گفتند

  .ها هم از آن سفره خوردند غذا خبوريد، آن: به آنان گفت. حاضر كنيد، مهه را آوردند

   حرامى با اين غذاى: چون رفتند، به اطرافيانش گفت. برويد: سپس به آنان گفت

______________________________  
  .1، كتاب احلالل واحلرام باب 205/ 3: حمّجة البيضاء -)1(

  .1، كتاب احلالل واحلرام باب 205/ 3: ؛ حمّجة البيضاء3، باب املكاسب احلرام، حديث 124/ 5: الكاىف -)2(

  .).1، كتاب احلالل واحلرام باب 206/ 3 :؛ حمّجة البيضاء4، باب املكاسب احلرام، حديث 124/ 5: الكاىف -)3(

  476: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  !!كه اينان خوردند، مطمئن باشيد كه ديگر دعايشان مستجاب خنواهد شد

چه نيكوست كه انسان توّجه داشته باشد كه مّدت اقامتش در دنيا بسيار كم است و عمر هم چون برق زودگذر است؛ 
ارزد كه انسان براى يك لقمه نان و يك يا دو دست لباس و يك خانه، خودش و اهل  ين منىاين عمر كوتاه و زودگذر به ا

و عيالش را به حرام آلوده كند و دست به ربا و رشوه و غصب و دزدى و جتاوز و غارت بربد، در حاىل كه خداى بزرگ 
ى كرده است تا كى باي د گرفتار دام دنيا باشيم و تا چه وقت بايد روزى انسان را از حالل قرار داده و آدمى را از حرام 

مقدار، چرا  خربى سپرى كنيم؛ آخر براى اين شكم ناقابل و بدن ىب دچار اسارت هوى و هوس بوده و عمر گرامنايه را به ىب
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ن دو بايد آلوده به گناه و جتاوز شومي و شكم و شهوت را به جاى خدا معبود خود گرفته و متام حلظات خود را در فرمان آ
  !!متام كنيم

مگر ارزش شكم و قيمت شهوت چه اندازه است، كه آن دو را با خدا عوض كرده و به سعادت ابدى و مهيشگى خود 
  .هاى غري قابل جربان وارد كنيم ضربه

ما ! كارى نكنيم كه روز توبه دير شود و وقىت به خود آييم كه يك جو براى ما سود نداشته باشد و التماس كنيم كه خدايا
ساكت باش، برگشتىن براى تو نيست، : را به دنيا برگردان تا مؤمن شده و عمل صاحل جباى آرمي و در جواب ما بگويند

  .وقت جربان خطاكارى گذشته

بياييد تا فرصت دارمي از عمر پرقيمت خود در راه خدا وبراى خدا استفاده كنيم و اين چند صباح حمدود را خرج حضرت 
  :ام كارهاى خداپسندانه متام كنيم و به قول فيض كاشاىن آن مست جام وحدتدوست كرده، با اجن

  وقت آن است كه جوينده اسرار شومي
 

  بگذارمي تن كار و دِل كار شومي

  

  477: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  

  روح را پاك برآرمي زآاليش تن
 

  تر زان كه اجل آيد و مردار شومي پيش

  است دكانعشق را كاش بدانيم كدام 
 

  تا دو صد جان به كف آرمي و خريدار شومي

  جاى آن دارد اگر صد دل و صد جان بدهيم
 

  قابل مرمحت يك نظر يار شومي

 گره دل نگشايد به سر انگشت خرد
 

  كار عشق است بيا از پى اين كار شومي
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لقمه حرام نزد خداوند، از دو هزار ركعت مناز از رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل شده كه خنوردن يك 
رت است   .»1«  مستحب 

رد كردن يك درهم به صاحبش كه راضى نيست پيش انسان مباند، نزد حق با هفتاد حج : امام صادق عليه السالم فرمود
  .قبول شده برابر است

امه است، وىل آنان را  ها مانند كوه ات آنشوند كه حسن قومى وارد قيامت مى: پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود هاى 
آرى؛ حّىت در پرونده : روزه دارند؟ فرمود: گفتند. آرى: در پرونده آنان مناز هست؟ فرمود: عرض كردند. برند به آتش مى

ل و ها است، اين است كه در برخورد به مال دنيا رعايت حال خود مناز شب هم دارند، وىل آنچه باعث به آتش رفنت آن
  !!»2« حرام خدا را ننمودند

داخل : از طرف حق به من امر شد كه قوم خود را برتسان، به آنان بگو: و نيز از آن حضرت نقل شده كه فرمودند
اى از بندگامن بر گردن مشا حّقى است كه با حبس اين حق به او ظلم شده، تا زماىن   شويد در حاىل كه از بنده مسجد مى

  كه در مسجد،

______________________________  
  .24، باب 373/ 90: حبار األنوار -)1(

  .29: التحصني -)2(

  478: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .كنم ايد، من مشا را لعنت مى در حال مناز در حمضر من ايستاده

حق از صاحلني شومي  آرى، اين چند روزه حمدود دنيا بايد با دّقت و مراقبت و بيدارى و حماسبت زندگى كرد تا در پيشگاه
َوديَنُه َعِن اْلِبْدَعِة َوماَلُه َعِن احلَْراِم فـَُهَو ِمْن ُمجَْلِة   ِعْلَمُه َعِن اْهلَوى  ُمثَّ َمْن َرعى: [و به فرموده امام صادق عليه السالم

ز مجله صاحلني سپس هركس علمش را از هوى و دينش را از بدعت و مالش را از حرام حفظ كند پس او ا]  الصَّاِحلنيَ 
  .است

  479: ، ص2 عرفان اسالمى، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  ] ُكلِّ ُمْسِلٍم َوُمْسِلَمة َوُهَو ِعْلُم اَألنـُْفسِ    َطَلُب اْلِعْلِم َفريَضٌة َعلى: قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله[

  :فرمايد، پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود امام صادق عليه السالم مى

  .بر هر مرد و زىن واجب است و آن شناخت نفس استطلب دانش 

   طلب علم

  :مّال عبدالرزّاق الهيجى در توضيح خمتصر خود بر اين مجله فرموده

اين علم كه حتصيلش بر مهه كس واجب است، راه بردن به مصاحل و مفاسد نفس است، كه چه چيز موجب صالح نفس 
رت،    .دانسنت اقسام حكمت عملى و عمل به آن استو چه چيز باعث فساد آن است و به عبارت 

پس معلوم شد كه علمى كه آدمى مكّلف است به حتصيل آن، علم به احكام شرع است، گرچه اسالم عزيز، براى پيشربد 
اهداف عاليه انساىن، حتصيل هر علم نافعى را واجب دانسته، وىل بايد به اين حقيقت توّجه داشت كه عنايت اسالم به 

ذيب نفس از رذايل و آراسته شدن نفس به حسنات است عنايت خاّص است و اين علم را كه علمى كه  حمصول آن 
  .اند، حتصيلش بر متام مرد و زن واجب عيىن است خوانده» علم انفس«حضرت صادق عليه السالم 

   زيرا نفس، كارفرماى حيات آدمى است و متام اعضا و جوارح انسان در سايه

  480: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

دولت و حكومت او هستند، اگر نفس آلوده به سيّئات باشد، اعضا و جوارح هم آلوده به سيّئات خواهند شد و اگر 
  .آراسته به حسنات باشد، اعضا و جوارحى كه در زير فرمان او هستند، آراسته به حسنات خواهند بود

بع انرژى است و اعضا و جوارح نسبت به نفس مهانند  نفس، نسبت به اعضا و جوارح مهانند من: در حقيقت بايد گفت
  .كارگر خرج كننده هستند

ها را در حقيقت خرج  ها و درسىت ها باشد، اعضا و جوارح با عمل خود، مهان پاكى ها و پاكى اگر نفس، ظرف درسىت
ها  خرج كننده مهان ناپاكى ها باشد، اعضا و جوارح باالجبار با عمل خود ها و آلودگى كنند و اگر نفس، ظرف ناپاكى مى

  .ها خواهند بود و آلودگى
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  .مالك سعادت و شقاوت انسان و عّلت خوشبخىت و بدخبىت او در دنيا و آخرت، نفس است: بايد گفت

 -كه در واقع مهان علم اخالق است  - انسان بايد با كمال جدّيت، به دنبال علمى كه مصاحل و مفاسد نفس را شرح داده
ه به علل خوشبخىت و بدخبىت نفس شد، با كمال شّدت آن علم را به كار بندد، يعىن از طريق مترين و برود و چون آگا

رياضت، نفس را به حسنات آراسته كرده و از رذايل پاك منايد و بدون به دست آوردن اين علم و آراسته شدن به اين 
ذيب نفس امكان ندارد   .دانش و منّور شدن به نور اين معرفت 

معرفت است كه حتصيل آن از اهّم واجبات است و به مهني خاطر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله آن را فريضه اين 
  .دانسته است

  .سازد دهد و از انسان موجودى اهلى و ملكوتى مى اين معرفت و عمل به آن به انسان برترين قيم را مى

  :امام امرياملؤمنني عليه السالم در روايىت فرمودند

  481: ، ص2 رفان اسالمى، جع

هيچ حركىت نيست مگر اين كه انسان قبل از آن احتياج به معرفت دارد، چون بدون معرفت، حركت انسان حركت 
  .جاهالنه و حركت جاهالنه حركت در تاريكى و ظلمت و رفنت به سوى بدخبىت است

  .»1« َمْعرَِفةٍ   ْنَت ُحمْتاٌج فيها ِإىليا ُكِمْيُل ما ِمْن َحرََكٍة ِإّال َوأَ : قاَل َعِلىٌّ عليه السالم

  .هيچ حركىت نيست مگر اين كه تو در آن نيازمند به شناخت و معرفىت! اى كميل: على عليه السالم فرمود

  :گويد يزيد بن مذعور مى

بلندتر از  اى درجه: رتين عملى كه به آن تقّرب جومي چيست؟ گفت: اوزاعى را پس از مرگ به خواب ديدم و به او گفتم
  .»2«  درجه اهل معرفت نديدم

بردند، ودر  انگيز پى خوشا به حال آن مردمى كه قدر و ارزش خود را شناختند، به موقعّيت عاىل خود در اين عامل شگفت
جستجوى علم و معرفت برخاسته، و به نور آگاهى و دانش روشن شدند و قدم در راه سري و سلوك تا رسيدن به لقاء 

  .د و به جاىي كه بايد برسند و آجنا فقط جاى انسان است، رسيدندحق گذاشتن
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خوشا به حال آن مردمى كه با متام وجود به فرمان خداى مهربان، با ديو خطرناك هواى نفس به مبارزه برخاستند و بر اين 
  .ها آراستند ها پرياستند و به حسنات و پاكى دمشن جاىن پريوز شده، نفس را از آلودگى

  :گويد آن سري كننده هفت شهر عشق در بيان ارزش انسان مىعطّار 

  عزيزا هر دو عامل سايه توست
 

  شت و دوزخ از پريايه توست

  توىي از روى ذات آيينه شاه
 

  شه از روى صفاتى آيه توست

  

______________________________  
  .171: العقول؛ حتف 21302، حديث 7، باب 267/ 17: مستدرك الوسائل -)1(

  .14/ 1: تفسري كشف االسرار -)2(
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  كه داند تا تو اندر پرده غيب
 

  چه چيزى و چه اصلى سايه تو است

  برآ از پرده و بيع و شرا كن
 

  كه هر دو كون يك سرمايه تو است

 تو اندر پرده غيىب كه هر چيز
 

  استبيىن تو، آن خود سايه تو  تو مى

  بشنو كان چه اصل است» عطّار«تو از 
 

  برون نيست از تو و مهسايه تو است
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توحيد، نبّوت، امامت، معاد، مالئكه، برزخ، كتاب، حساب، : اين را بدانيد كه جهل به معارف اهليه كه عبارت است از
شت و جهّنم، احكام شرع و حالل و حرام و مسائل بلند  ها و باعث مفاسد و  اخالقى، ريشه متام بدخبىتميزان، صراط، 

  .مهالك است

ها وعمل به آن هست اگر انسان درصدد حتصيل برنيايد، يا با كمال وقاحت و  در انسان قدرت يادگريى اين واقعيت
ت شرمى به انكار اين حقايق برخيزد، در حقيقت نفس خود را سرزمني روئيدن شجره خبيثه كرده و به دست خود علّ  ىب

  .خزى دنيا و عذاب آخرت را فراهم منوده است

خدا را فراموش نكنيد، خود را از ياد نربيد، جاهل و كور زندگى ننماييد، موقعّيت مهم خود را در عامل خلقت به خطر 
كى هاى مهل نيندازيد، آنان كه خدا و خود و وسايل سعادت دنيا و آخرت را فراموش كنند، نه اين كه به دنياى آنان ضربه

  .وارد خواهد آمد، آخرت بسيار بدى را در پى خواهند داشت

* َو َقْد ُكْنُت َبِصرياً   قاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين َأْعمى*  َو َمْن َأْعَرَض َعْن ذِْكِري َفِإنَّ َلهُ َمِعيَشًة َضْنكاً َو َحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقياَمِة َأْعمى[
  .»1« ] فـََنِسيَتها َو َكذِلَك اْليَـْوَم تـُْنسىقاَل َكذِلَك أَتـَْتَك آياتُنا 

   روى]  كه سبب ياد منودن از من در مهه امور است[و هر كس از هدايت من 

______________________________  
  .126 -124): 20(طه  -)1(
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براى ! پروردگارا: گويد مى.* كنيم و را نابينا حمشور مىخواهد بود، و روز قيامت ا]  و سخىت[بگرداند، براى او زندگى تنگ 
مهني گونه كه آيات ما براى تو آمد و : گويد مى] خدا* [بينا بودم؟] در دنيا[چه مرا نابينا حمشور كردى، در حاىل كه 

  .شوى ها را فراموش كردى اين چنني امروز فراموش مى آن

  :شكسته در اين زمينه چنني سروده اين فقري دل

  من عرشى آشيان مرغ الستم
 

  كه عهد خويش را با حق شكستم
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 مرا در كوى جانان بود مأوا
 

  چرا بر مشت خاكى پاى بستم

  مى من از ُخم عشق اهلى است
 

  چرا از عشق تن اين گونه مستم

  

ر من در حق   پرسىت است كرامت 
 

  تفو بر من كه اكنون خود پرستم

  جانانمرا خواندست سوى خويش 
 

  هنوز از قيد نفس دون نرستم

  به من گفتا كه شيطان دمشن تست
 

  وىل با دمشن پر كني نشستم

  كنون اى جان جانان از ره لطف
 

  پا و دستم عنايت كن كه من ىب

  قسم بر تو زغريت دل بريدم
 

  پس آنگه دل به الطاف تو بستم

  به مين عشق تو اى اصل عامل
 

  ذات پستمسرافرازم اگر در 

 منم مسكني گداى رمحت تو
 

  ز تو هستم به هر مسلك كه هستم

  

  :گويند عرفا و سالكان طريق براساس آيات و روايات مى

  :رساند پنج چيز مرد سالك رابه مقامات عاليه مى

  .رسد ترك آرزوها و اماىن و قناعت به آنچه به او مى - 1

  .رسيدن به توفيقات ربّاىن تواضع و افتادگى در برابر بزرگان جهت - 2

  .ترك هواهاى نفساىن براى يافنت فيوضات اهلى - 3
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  .دورى از اهل جهل و ناداىن - 4

  .تقوا و پرهيزكارى جهت رسيدن به مقامات ملكوتى و روحاىن - 5
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  ] َمْعىن ِإْن قُِبَل فـََفْضٌل َوِإْن ُردَّ فـََعْدلٌ   ُعْذٍر، َعلى ُكلِّ حاٍل ىف ُشْكٍر َأوْ    فـََيجُب َأْن َتُكوَن نـَْفُس اْلُمْؤِمِن َعلى[

واجب است انسان با توّجه به دستورهاى اهلى، به نفس حالىت بدهد كه در متام احوال يا در شكر حق باشد، يا در 
زد به توفيق  عذرخواهى از حمبوب، در حمضر حضرت موال به طور جّدى و حقيقى بگويد كه آنچه عمل خوب از من سر

! كنم و آنچه تقصري از من صادر شد به درگاهت عذرخواه و تائبم؛ اى موالى مهربان من تو بود و من بر آن شكر مى
  !اگر اعمال نيكم را بپذيرى آن عني فضل تو است و اگر رد كىن عني عدل تو است

  :مّال عبدالرزّاق در ترمجه مجالت باال فرموده

اجلمله توفيق عبادتى و عمل  ه حال، يا شكر كند، يا عذر خواهد، مثل آن كه اگر ىفپس واجب است كه مؤمن در مه
ّجد يا گريه از خوف اهلى، يا قضاى حاجت مؤمن، بايد  صاحلى يافته باشد و عمل خريى از او صادر شده باشد مثل 

اجلمله عمل خريى از  توفيق تو ىفبه درگاه تو شكر كه به مدد و ! خدايا: شكر خدا را بگويد و به درگاهش عرضه بدارد
  :من صادر شده و اگر تقصريى واقع شده باشد استغفار كند و عذر خواهد و بگويد

من چگونه آنچه حّق بندگى تو باشد توامن به جا آورد كه من بنده ضعيف توام و از ضعيف جز ضعيف و ناقص ! خداوندا
  نيايد، به كرم خود اين عمل ناقص مرا

  485: ، ص2 جعرفان اسالمى، 

ايت سعى به عمل آورد به   بپذير و شكسته بسته مرا قبول كن، بلكه مؤمن بايد كه هرچند بذل جهد كند و در عمل 
االطالق و  ها و عبادات او در پيش غىن على كرده خود و گفته خود وقعى و اعتبارى راه ندهد كه متام كرده او و نيكى

  !؟مالك باالستحقاق چه ارزشى تواند داشت
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جا مهه موجودّيت انسان را با متام اعمالش رد   هاى ناقابل را قبول كند حمض تفّضل است و اگر يك آرى، اگر اين كوشش
  .كند و قبول ننمايد عني عدل است و كسى را ياراى چون و چرا با حضرت موال نيست

ن، تا معلومت گردد حال بيدارى يعىن از حال غفلت به در آى و پنبه شيطاىن از گوش خود درآر و چشم دل باز ك! عزيزم
  چه؟ و شنيدن آواى يار چه لّذتى دارد و يافنت عظمت او به وسيله ديده دل با تو چه خواهد كرد؟

ات خود را خنواهى  العاده تر خواهى ديد و بلكه به خاطر كوچكى فوق در اين حال است كه خود را از ذره ناديدىن كوچك
او خواهى شد، با اين كه درك عظمت و اقعى او براى احدى حّىت خاّصان درگاه  ديد و حمو عظمت و بزرگى حضرت

تر باشد آن را نبيىن و  هاى عامل بزرگ ميّسر نيست، در اين وقت است كه اگر عبادات و طاعات تو هزاران برابر از متام كوه
يق يافىت شكر كىن و از كمى و  به هيچ انگارى، آن وقت است كه براى مهان عبادات ناقابلت به خاطر اين كه توف
هاىي كه او به تو كرده در مقام  كوچكى و حقريى و ناچيزى آن عبادات در برابر عظمت حضرت دوست و حمّبت

  !!عذرخواهى برآىي

طور بود، عامل بزرگ شيعه، شيخ مفيد در كتاب  سريه انبيا و امامان عليهم السالم در برابر وجود مقّدس حق مهني
  :كند ثى از حضرت صادق عليه السالم در توضيح عبادت امرياملؤمنني عليه السالم بدين مضمون نقل مىحدي» االرشاد«

  طالب عليه السالم تا از دنيا رفت هرگز حرامى خنورد و دو امرى از والّله قسم على بن اىب
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راى عمل اختيار كرد و بر پيامرب صلى اهللا عليه و آله ترين آن دو را ب اوامر حق بر او عرضه نشد، مگر اين كه سخت
شّدتى نازل نشد مگر اين كه على را از باب اطميناىن كه به او داشت خرب كرد؛ زيرا در اّمت جز امرياملؤمنني كسى طاقت 

شت و جهّنم  عمل كردن به مانند پيغمرب نداشت، على عمل مى كرد عمل شخص ترسناك، آن حضرت خود را بني 
ديد، اميد ثواب و ترس از عقاب داشت، از كاركرد دست خود و حمصول رجنى كه در كار كردن كشيده بود، هزار بنده  مى

  .در راه خدا آزاد كرد

آمد، قيچى  قوت اهل بيتش را روغن و سركه و خرما قرار داده بود، لباسش از كرباس بود و اگر آستينش بلند مى
  .كرد خواست و آن را قطع مى مى
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تر از امام سّجاد عليه السالم نبود، حضرت باقر عليه السالم وارد بر پدر بزرگوار شد،  سى از اوالدش در اين امور شبيهك
ديد پدر مهربانش به حّدى از عبادت رسيده كه كسى به آن حد نرسيده، رنگش از بيدارى شب زرد شده بود و 

داشت، بيىن آن جناب از كثرت سجود گوىي پاره شده بود،  اش جراحت چشمانش گوىي از شّدت گريه سوخته بود و جبهه
  .ساق پاى آن حضرت از زيادى ايستادن در مناز ورم كرده بود

از ديدن حال پدرم نتوانستم از گريه خوددارى كنم، گريه كردم در حاىل كه پدر مشغول : فرمايد امام باقر عليه السالم مى
ها را به  هاىي كه عبادت امرياملؤمنني در آن است به من بده، آن صحيفه! سرمپ: فكر بود، پس به من توّجه كرد و فرمود

چه كسى قدرت : دست حضرت دادم، مقدار كمى قرائت كرد، سپس آن را گذاشت و در حال ناراحىت و غّصه فرمود
  !طالب را دارد؟ عبادت على بن اىب

بشرى نيست، در پيشگاه حضرت حق در نيمه شب، على عليه السالم با آن كثرت عبادات، كه در طاقت هيچ ! عزيزان
  :گفت پيچيد و مى هم چون مار گزيده به خود مى
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  .»1« آه ِمْن ِقلَِّة الزَّاِد َوبـُْعِد السََّفرِ 

  .واى بر من از كمى توشه و دورى سفر

آه از قّلت زاد، ما بايد با اين اعمال : بنالد و بگويداگر على عليه السالم در برابر عظمت حق، با داشنت آن مهه عبادت 
  .ما چيزى ندارمي! آه من عدم الزاد؛ بار خدايا: ناقص و پر از رعبت خود بگوييم

اّما با اين مهه نبايد از كرم و رمحت و عنايت دوست نااميد بود كه حضرت يار، مهني عبادات ناقابل را كه به توفيق خود 
  .با قيمت گران خواهد خريد، ما بايد در مهه حلظات در حال شكر او و عذرخواهى از جناب او باشيمامي  او، اجنام داده

  :نواى خسته در اين زمينه چنني سروده شكسته و ىب اين فقري دل

 ها به تنگ آمد دمل زآلودگى
 

 ها چه سازم يا رب از شرمندگى

 نشديك حلظه با يادت شب و روز
 

 ها نكردم اندرين در بندگى
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  توىي تنها انيس و مونس من
 

 ها جنامت ده از اين بيگانگى

 تر جاى ديگر زكويت نيست خوش
 

 ها رهامي كن رها زآوارگى

  تكّرب پشت جامن را شكسته
 

 ها عطامي كن عطا افتادگى

  نشاط دل به ذكر توست يا رب
 

 ها عالج دل كن از افسردگى

  پريشان خاطرم اى نور عامل
 

 ها جان زآشفتگىشفا ده روح و 

 به نور لطف و رمحت جامن افروز
 

 ها جنامت ده زقيد زندگى

  چه سودى خبشد اين اعمال عادى
 

 ها خوشا حال و خوشا شوريدگى

 عنايت كن به مسكني عقل و تدبري
 

 ها برونش آور ازاين سادگى

  

   بايد با حال ذّلت و انكسار از حضرت موال جهت عبادت و بندگى توفيق

______________________________  
  .77حكمت : ج البالغة -)1(
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خواست و از آن وجود مقّدس خبواهيم كه ما را آراسته به عبادت خالص كرده، از اغواى شيطان و شياطني ما را حفظ 
و آخرت آبروى ما را به خصوص در برابر  هاى گذشته ما به كرم و لطفش درگذشته و در دنيا فرمايد و از خطاها و لغزش

بازى دور بدارد و دل و جان ما را به نور عرفان روشن كرده و  اولياى گراميش حفظ كند و ما را از خودبيىن و ريا و سالوس
  .توفيق رسيدن به لقاء و رضوانش را به مهه ما عنايت فرمايد
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  ] الطَّاعاِت بِالتَّوفيِق َوُتطاِلَع السُُّكوَن َعِن اْلَمعاصى ِباْلِعْصَمةِ َوُتطاِلَع احلَْرَكاِت ىف[

توفيق و عصمت، در دو مجله باال، دو حقيقت و دو واقعّيت است كه از جانب حضرت موال به انسان عنايت شده 
  .است

  توفيق چيست؟

د و به وسيله اين حالت است كه انسان شو  توفيق، حالىت است در انسان كه به امر حضرت حق براى آدمى حاصل مى
  .شود موّفق به حتصيل اميان و وفق دادن متام حركات و سكنات با فرهنگ پاك خداوند مى

كند و انسان با اّتصال به اين نور، به سوى رشد و كمال به حركت  توفيق، نورى است اهلى كه در جان و دل جتّلى مى
  .شود رزش مىآمده و تبديل به يك موجود واال و پُر ا

رسد و خانه دل او از  هاى اهلى است كه نصيب هركس شود، از طريق آن به خري كثري مى ترين نعمت توفيق از بزرگ
  .گردد حكمت اهلى و معارف آمساىن پر گشته و به زبان او جارى مى

وده، وىل اين انسان است كه هاى مادى، اين نعمت معنوى را نيز نصيب هر انساىن من البّته خداوند مهربان، مهانند نعمت
  به سوء اختيار خود، اين نعمت را كنار
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  !!اندازد زند و خود را در چاه بدخبىت مى مى

خداوند بزرگ به وسيله انبيا و امامان و كتب آمساىن، انسان را دعوت به لقاء خود و به دست آوردن خشنودى حق كرده 
ها، به  و فكر انسان قدرت پاسخ به اين دعوت را عنايت فرموده، وىل گروه كثريى از انسان و در جسم و جان و قلب

پرسىت  گويند و با كمال تأّسف متام نريوى خدا داده را صرف هوى و هوس و شهوت دعوت حق پاسخ نگفته و منى
  .كنند مى

مت حمض به حضرت حق است و خداوند كسى را توفيقم؛ زيرا اين اّدعا  توفيق يا كم تواند بگويد كه من ىب كس منى هيچ
  .نصيب از اين نعمت ننموده است ىب

   معناى عصمت
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عصمت كه در حقيقت عبارت از قدرت حفظ مهه حقايق در وجود انسان و نريوىي است براى دفع مضار و مفاسد، نيز 
ه و اين انسان است كه بايد با روى آوردن ها، مايه اولّيه آن مرمحت شد هاى اهلى است و به مهه انسان ترين نعمت از بزرگ

هاى  ها از دستربد به واقعّيت به واجبات و ترك حمّرمات به تقويت اين نريو و قدرت برخيزد، تا جاىي كه شيطان و شيطان
  .امياىن و عملى او مأيوس شوند

  .شود از بركت مقام عصمت است كه انسان در مبارزه با دمشنان دروىن و بروىن پريوز مى

اگر كسى به اين مقام با عظمت توّجه نكند و به پرورش اين مايه و ريشه سعادت اقدام ننمايد، با دست خود گور بدخبىت 
هاى ماّدى و معنوى حق حمروم منوده  و بيچارگى و شقاوت و هالكت خويش را كنده و خود را از بسيارى از نعمت

  .است

  رحش خيلى خمتصرشارح مجالت پرمعناى اين روايت كه سعى داشته ش
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  :گويد باشد، در ترمجه دو مجله مورد حبث مى

الزم است كه مؤمن در مهه حال، چه در اداى واجبات، و چه در اداى مستحّبات بلكه در مجيع حركات وسكنات از 
از او صادر شود و به سبب آن  اغواى شيطان و فريب او غافل نباشد كه مبادا به اغواى او معصيىت يا خالف اوالىي

  .مستحق عذاب يا حمروم از ثواب گردد

بنده بايد چنان باشد كه هرگاه به توفيق اهلى مرتكب فعل طاعىت شود در حركات و سكنات آن فعل مطّلع : حاصل آن كه
به سبب آن قصِد پليد حال خود بوده كه مبادا در آن حركات امر نامالميى مثل قصد ريا يا مانند او از او صادر شود و 

  .طاعتش باطل گردد

و هرگاه به عصمت اهلى ترك معصيىت كند، باز بايد از حال خود غافل نباشد كه مبادا قصد بدى چون كرب و عجب از او 
  .سانح شود

   تقسيم نعم اهلى

  .هاى اهلى است در منت دعا اشاره به تقسيم نعمت» عصمت«و » توفيق«لفظ : حاصل آن كه
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  .نعمت نفع و نعمت دفع: هاى اهلى بر دو قسم است اند كه مجيع نعمت رگوار گفتهحمّققني بز 

نعمت نفع عبارت از اعطاى منافع و مصاحل هر شخص از طريق خداست، مثل استواى خلقت و لّذات جسماىن 
  .ها و لباس و مسكن و نكاح و غري آن چون طعام و آشاميدىن هم

هاى نفس و امراض و  براى دفع مفاسد و مضاّر، خواه داخلى مثل دفع آفتو نعمت دفع عبارت است از قدرت داشنت 
   علل بدىن، خواه خارجى مثل دفع
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  .اذّيت و آزار موذيات از انس و جان و سباع و مانند اينها

ثل توفيق يافنت بر نعمت توفيق و نعمت عصمت، نعمت توفيق م: هاى اخروى يا معنوى هم بر دو قسم است و نعمت
اسالم و اميان و توفيق پيدا كردن بر طاعت و عبادت و نعمت عصمت مانند تربّى و بيزارى از شرك و كفر و اجتناب از 

  .فسوق و عصيان

اى از ياد دوست غافل نبود كه براى  در هر صورت براى حفظ نعمت توفيق و عصمت، بايد بيدارى دائم داشت و حلظه
اند و اين انسان است كه براى پابرجا  زرگ از انسان، دمشنان داخلى و خارجى بدون وقفه در فعالّيتسلب اين دو نعمت ب

ماندن اين دو نعمت بايد از هيچ كوششى به خصوص خالص نگاه داشنت دل، فروگذارى نكند و در متام حلظات مراقب 
  .و مواظب و متوّجه خود باشد
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ُضوِع َوِمْفتاُحها اِإلنابَُة ِإَىل الّلِه تَعاىلَوِقواُم ذلِ [ ُشوِع َواخلُْ َمَع َقْصِر اَألَمِل ِبَدواِم   َك ُكلِِّه بِاالفتقار إىل الّلِه َواِإلْضِطراِر ِإلَْيِه َواخلُْ
وِت، َوِعياُن اْلُوُقوِف بـَْنيَ َيَدِى اْجلَبَّارِ 

َ
  ]ِذكِر امل

شكر و عذر و توفيق و عصمت و مهه : از مقامات عاىل معنوى مانند حفظ مقام با عظمت عبودّيت و نگاهدارى
حقايقى كه خداوند بزرگ نصيب انسان منوده، از دستربد و اغواى شياطني ميّسر نيست مگر به جلب مدد حق و توّسل 

و بداند   داشنت به حضرت دوست و اين كه انسان فقر ذاتى خود را درك كرده و به نياز خويش نسبت به حق واقف گشته
ترين قدرتى از خود ندارد و اين حضرت دوست است كه بايد اين الشيئ حمض را  كه در برابر يار الشيئ حمض است و كم

  .در برابر محالت دمشنان داخلى و خارجى حفظ كند
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   كليد حفاظت از دمشنان

ياد حق غافل مناند كه به حمض  اى از طور دائم متوّسل به جناب حق باشد و حلظه عبد بايد در كمال خشوع و خضوع به
  .هاى غريقابل جربان به انسان بزنند عارض شدن حال غفلت، دمشنان بر او محله برده و ممكن است در مهان حلظه ضربه

   ها مالزمت داشنت با حال انابه و استغاثه به درگاه و بداند كه كليد متام اين برنامه
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حالت عجز و انكسار و خضوع و خشوع و انابه و استغاثه باعث جلب رمحت و مدد حق است و  دوست است كه اين
انساىن كه با انابه و استغاثه مّتصل به عنايت حق شود، در حقيقت در حصن حصني موال قرار گرفته و دست دمشنان 

ظ مانده و مهه را با خود به عامل بعد هاى اهلى او حمفو  شود و در اين حال متام سرمايه ظاهرى و باطىن از او كوتاه مى
  !منتقل خواهد كرد و در آغوش سعادت دارين خواهد افتاد

  :ام اين عبد خسته و بال و پر شكسته در مقام انابه و استغاثه به حمضر حق درد دىل بدين مضمون سروده

 اى لطف توام فروغ اّميد
 

 منما تو مرا زخويش نوميد

  اى بر تو اميد نا اميدان
 

  لطف تو شفاى دردمندان

  از بندگيت قلوب روشن
 

  عامل زعنايت تو گلشن

  

ار ارواح   ياد تو بود 
 

  نام تو به مشكالت مفتاح

  پر نور جهان زلطف وجودت
 

  اشياء وجود در سجودت

  اى با خرب از نياز و رازم
 

  بر خاك درت سر نيازم
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  جز مهر تو ياورى ندارم
 

  ندارم من غري تو دلربى

  آزاد كنم زنفس اى دوست
 

  بنماى عالج دردم اى دوست

  شرمنده و نادم از گناهم
 

  دل و زار و روسياهم تريه

  بشكسته دل و اسري و خوارم
 

  در دفرت خود عمل ندارم

 احسان تو افسر است بر سر
 

 گدا از اين در حمروم نشد

  چشمم به تو و محايت تست
 

  دل مستحق عنايت تست

 زين در نروم به جاى ديگر
 

 با تو چه كنم سراى ديگر

  مسكني كه اسري لطف يار است
 

  با يار به ديگرش چه كار است

  

   راه رسيدن به مقام انابه

براى يافنت حال انابه و استغاثه، ساعىت از شب را با دوست خلوت كنيد، گناهان زياد خود و عمل اندك و ناقابل خويش 
اى به خود واگذار گرديد دمشنان ظاهر و پنهان چه بالها به سر مشا  آريد و توّجه داشته باشيد كه اگر حلظهرا به ياد 

خواهند آورد، آن گاه با خواندن ادعيه وارده مانند دعاى كميل، دعاى عرفه، دعاى ابومحزه، دعاى بعد از زيارت حضرت 
، در مقابل دوست زارى كرده و اشك بريزيد و در متام رضا عليه السالم، مناجات مخس عشر با حال خشوع و خضوع

امور از او مدد گرفته تا به خري دنيا و آخرت برسيد و در متام اين حاالت وقوف خود را در پيشگاه جّبار درنظر داشته 
  .باشيد كه او به مهه چيز و مهه حاالت آگاه و بيناست

آرزوىي جز آرزوى لقاء حق و به دست آوردن خشنودى و رضوان حق  سعى داشته باشيد كه متام آرزوها را از دل بشوييد و
نداشته باشيد، البته هركس توّجه به اين معنا داشته باشد كه دائماً در حضور موالست از آرزوها جز آرزوى ديدار حق، 

  !پاك و منزّه خواهد شد
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  :اين بنده ضعيف در اين زمينه گفته

  با ياد تو از قيد خودى پاك برستم
 

  ين شيشه ناپاك خودى را بشكستما

  هاى هوى را از دل و روح زدودم بت
 

  جز ذات تو اى اصل جهان را نپرستم

 تو به يك حلظه خنواهم دو جهان را من ىب
 

  با عشق تو اى دوست فقط سرخوش و مستم
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  بودم به ديار عدم اّما تو زاحسان
 

  خود باده به دستم دادى ز ُخم هسىت

 بودم به غم هجر و فراق تو گرفتار
 

  با وعده ديدار تو از غّصه برستم

 مسكني در خانه تو گشتم و صد شكر
 

  هر در به جز اين در به روى خويش ببستم
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  ]ِألَنَّ ىف ذِلَك راَحًة ِمَن اْحلَْبِس َوَجناًة ِمَن اْلَعدُّوِ [

   مضرات طول امل

رتين وسيله براى جنات از زندان دنياست بدون شك كوتاه كردن رشته آرزو و بلكه ريشه   .كن كردن آن 

طول امل دائماً فكر آدمى را مشغول كرده و قدرت و مهّتش را براى به دست آوردن دنياى حمض به كار خواهد گرفت و 
حالت بيدارى پيدا  -كه حلظه مرگ اوست  -ها روز خالص شدنش از دنياكند كه تن آن چنان آدمى را گرفتار اين زندان مى
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بيند كه بايد متام حاصل عمر را كه چند قطعه زمني و مقدارى مال است بگذارد و برود و براى عامل برزخ و  كند و مى مى
ىن سودى شود، وىل آن پشيما اى فراهم نكرده، آن وقت است كه از وضع خود سخت پشيمان مى آخرت خود توشه

كند كه مرا برگردان تا براى تو عمل صاحل اجنام دهم، وىل به او  ندارد، در آن حال است كه به حضرت حق التماس مى
سخن بس كن كه اين حلظه، وقت ورود به برزخ و از پس آن هنگام ورود به حمشر است، در آن وقت است كه : گويند مى
شت حمروم شده و جايگاهى جز جه مى   !!ّنم نداردبيند از 

ها، جز ضايع كردن عمر سودى نداشته و حمصوىل غري پشيماىن ابدى براى انسان  ها و آرزوها و طول امل اين مهه هوس
  .ندارد
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   گاهى پوشاىل دنيا تكيه

  :اند در كتب تاريخ و اخبار آورده

اكثر اوقاتش مستغرق مجع مال و در فكر به دست آوردن در عهد قدمي بازرگاىن بود بسيار متمّول و صاحب ثروت و 
  .ثروت بود

. بعد از انقضاى مّدت اجلش روزى ملك موت به در خانه خواجه آمد و درب خانه را كوفت، غالمان در گشودند
 خواجه از براى چون تو كسى بريون: گفتند. خواجه را: خواهى؟ گفت كه را مى: به او گفتند. شخص مهيىب را ديدند

اق تر از اّول در كوفت، اين مرتبه خواجه ديگر بار حمكم. در را ببستند و رفتند. آيد برو منى ها كشيدند كه تو   ها رفتند و 
من ملك مومت كه به قبض روح خواجه : دارى؟ گفت كوىب و پاس عّزت خواجه منى كيسىت كه اين چنني گستاخانه در مى

  .ام آمده

خواجه از استماع اين حرف بر . ده به خدمت خواجه آمده ماجرا به عرض وى رسانيدندمالزمان از اين حرف متأثّر ش
رفتند و  . برويد و به زبان خوش بگوييد كه شايد اشتباه كرده باشى و به قبض روح ديگرى مأمور باشى: خود لرزيد و گفت

  .غالمان خرب آوردند. كنم، بگوييد آماده باشد نه من غلط منى: گفتند، گفت

من از : هاى زر و جواهر خطاب كرد اى نديد و به جز تسليم عالجى نداشت، به صندوق ه بيچاره غري تسليم چارهخواج
تر  براى مجع مشا عمر عزيز خود تلف كردم و سرمايه وجود و هسىت خود باختم و براى مشا به زمحت و رياضت هرچه متام

  .مناييد كنيد و چه كمكى به من مى مى ها به روز و روزها به شب رسانيدم، حاال براى من چه شب
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توانسىت كه آخرت خود را به وسيله ما آباد   زمام اختيار ما به دست تو بود، و مى: ثروت هنگفت او به زبان حال گفتند
   كىن، اما به فكر اين حقيقت
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  !!نيفتادى و اكنون از ما به جز يك كفن نفعى ندارى

من از براى مشا به توّهم باطل و ختّيل عاطل كه مشا به زمحت نيفتيد، در راحت به روى : فرزند خود خطاب كردبه زن و 
  كنيد؟ رسد، اكنون براى من بيچاره چه مى خود بستم و اين مهه مال مجع كردم كه حلظات ديگر به مشا مى

آيد، غرض  م تغسيل و تكفني و تدفني برسانيم كارى برمنىاز ما به جز اين كه تو را به لواز : زن و فرزند به زبان حال گفتند
  !!هاى رد شنيد تا به هزار حسرت و ندامت شربت تلخ مرگ را چشيد ها كرد و جواب اين كه از هر كدام سؤال

حاصل آن كه، چنان كه طول امل موجب به زمحت افتادن و ندامت و پشيماىن است و علت گرفتار شدن انسان در 
  .، قصر امل باعث راحت دنيا و خوشحاىل در زندگى و جنات ابدى در عامل آخرت استزندان دنياست

اشاره به مردن باشد، به اين معىن كه هركس را موت و مردن نصب العني گشت از زندان دنيا و » ذلك«ممكن است 
است، انسان اگر متوّجه هاى دنيا غفلت از مرگ  ها و مشّقت ها و رنج هاى آن خالص شد، چرا كه منبع كّل زمحت زمحت

گردد،  به مرگ و به فرموده پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله عنايت به هادم اللذات داشته باشد، دلش دچار طول امل منى
بلكه در متام دوران حيات جز دنبال دنياى حالل آن هم به قدر ضرورت خنواهد رفت و با حرارت اميان و عمل صاحل و 

و اطاعت حق، براى خود در اين دنيا كسب حيات طيّبه كرده و زاد و توشه براى آخرت خود  غرق شدن در عبودّيت
مهّيا خواهد منود و با كوتاه كردن بند آرزو و ياد مرگ از دست دمشن خطرناك خود يعىن شيطان جنات يافته آسوده خواهد  

  .گشت

  500: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ] ىف الطَّاَعِة بِالتـَّْوفيقِ َوَسالَمُة النـَّْفِس َواِإلْخالُص [

  .گذارد راه بدست آوردن و اخالص، در طاعىت است كه نور پربركت توفيق آن را در پيش روى انسان مى

   داروى امراض نفساىن
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نفس چون منبع غرائز و اميال و شهوات است و از هر طرف با دنياى مادى و عوامل لذت ظاهرى در ارتباط است، 
  .ى است كه اسالم از آن حاالت و مراحل تعبري، به امراض معنوى منوده استدچار حاالت و مراحل

موجود خالص و صاف و پاكى باشد و  تواند براى خدا يك نفسى كه دچار امراض اخالقى است، به هيچ عنوان منى
  .تواند راه به خشوع و خضوع داشته باشد و در نتيجه از مقام قرب و لقاء حق دور و حمروم است منى

رتين وسيله شستشوى باطن است و انسان در اين راه  بادت حق و اطاعت از دستورهاى موال و كنارهع گريى از حمرّمات 
كند، تا  ترى كسب مى ترى نصيب او گشته و نور بيش تر پيشرفت منايد، توفيق بيش تر كوشش كند و هرچه بيش هرچه بيش

  .ته و با چشم دل به ديدار حقايق نايل خواهد گشترسد كه در صف اولياى عاشقان قرار گرف به جاىي مى

   براى يافنت كيفّيت حاالت نفس كه آيا نفس ساملى است يا نفس مريض به قرآن

  501: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

جميد و روايات و كلمات عاشقان حق پناه بربيد و وضع نفس را با اين منابع اهلى تطبيق كنيد كه قرآن و روايات به طور  
سازند وقىت در مقام  دهند و مشا را با حاالت مثبت و منفى نفس آشنا مى اوضاع نفس را در اختيار مشا قرار مىكامل 

تطبيق روشن شد كه نفس مشا را امراضى گوناگوىن است، از قرآن و روايات دستور گرفته و تا فرصت داريد به عالج 
و اخالص را دريافته و به مقام عبودّيت واقعى و قرب جناب هاى نفس اقدام كنيد تا پس از مّدتى كوتاه سالمت  بيمارى

  .دوست نايل گرديد

  502: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ]يـَْوٍم واِحدٍ   َوَأْصُل ذِلَك َأْن يـَُردَّ اْلُعْمَر ِإىل[

شود، برگرداندن عمر به يك روز  ريشه و اصلى كه باعث به دست آوردن خشوع وخضوع و سالمت نفس و اخالص مى
و به عبارت ديگر انسان نبايد به كمّيت عمر بنگرد كه عمر هرچه كمّيت داشته باشد باز چيزى نيست عمر حقيقىت  است

اى بيش نيست و چه حيف است كه اين يك  كىن حلظه است پرقيمت، وىل زودگذر، كودكى و جواىن و پريى خيال مى
ض معامله گردد، اگر انسان عمر را يك روز يا يك حلظه حلظه بيهوده بگذرد يا خرج اين و آن شود، يا با امور ماّدى حم

  .ببيند، حاضر نيست اين يك حلظه را با غري خدا معامله كند، هرچند در آن معامله مهه عامل را به انسان بدهند
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  503: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ]»1« الدُّنْيا ساَعٌة َفاْجَعْلها ِعباَدةً : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله[

  :اند رسول عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله چه زيبا فرموده

  .حيات دنياىي تو ساعىت بيش نيست، اين يك ساعت را در عبادت و بندگى متام كن

  :فيض كاشاىن آن مست جام الست چنني سروده

  بكوش اى جان خدا را بنده باشى
 

  هم چو خاك افكنده باشى بر اين در

  حيات است جهان ظلمت، فنا آب
 

  بنوش اين آب تا پاينده باشى

  جو تا بياىب به جّد و جهد مى
 

  اى يابنده باشى اگر جوينده

  

  نتابد بر دلت نور هدايت
 

  تو تا از كرب و كني آكنده باشى

 تو را رسم خداوندى نزيبد
 

  به زيب بندگى زيبنده باشى

  نشايد بندگى با خودپرسىت
 

  بنده باشىزخود تا نگذرى كى 

  به آب معرفت گر پرورى جان
 

  مبريد هر دىل تو زنده باشى

______________________________  
  .45، باب 68/ 67: ؛ حبار األنوار131، حديث 10، فصل 285/ 1: عواىل الآلىل -)1(
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  504: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ]ِمبُداَوَمِة اْلِفْكَرةِ َوباُب ذِلَك ُكلِِّه ُمالَزَمُة اْخلَْلَوِة [

   راه رسيدن به كماالت

ها، يعىن خضوع و خشوع و سالمت نفس و اخالص و به عبارت ديگر راه يافنت به   راه رسيدن به متام اين واقعيت
  :كماالت و كشف حقايق دو چيز است

با حضرت دوست خلوت داشنت و در  -و به خصوص شب -به اين حنو كه ساعاتى از شب و روز مالزمت خلوت، - 1
آن خلوت به شستشوى فكر و روح و قلب اقدام منودن و نيز ترك رفت وآمد با مردمى كه ديدارشان و صحبتشان جز 

ا هركه نشست و برخاست دارد، ازخو و طبع هركه ب» الصُّْحَبةُ تـَُؤثـِّرُ «: اند تاريكى عقل و كدورت روح مثرى ندارد كه فرموده
  .دارد و اخالق او اثر برمى

اى كه توأم با  هاى عامل بعد، انديشه و برزخ و قرب و حساب و ديگر برنامه  انديشه منودن در عاقبت و احوال موت - 2
  .اى كه تداوم داشته باشد و نورش دل و جان را روشن منايد غفلت نشود، انديشه

  :فقيه بزرگ و عارف سرتك براى حركت دادن انديشه چنني فرموده فيض كاشاىن آن

 ها نكردمي كارى در اين بندگى
 

 ها نديدمي خريى از اين زندگى

  از اين زندگيها نشد كام حاصل
 

 ها درين بندگيهاست شرمندگى

  بيا عشق ويران كن صرب و طاقت
 

 ها كه آسوده گردمي زآسودگى

  هاست آشفتگىاگر هست خريى در 
 

 ها تر باد آشفتگى كه آشفته

  

  ] َوَسَبُب اْخلَْلَوِة الَقناَعةُ َوتـَْرُك اْلُفُضوِل ِمَن اْلَمعاِش َوَسَبُب اْلِفْكَرِة اْلَفراغُ [

   قناعت
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اگر كسى طالب گنج باعظمت خلوت با دوست است، بايد به يك زندگى ساده و معموىل قناعت ورزد، وقىت روح 
ميلى نسبت به اهل دنيا پيدا شده و انسان قدرت دست برداشنت از اكثر مردم  دست آمد خود به خود حالت ىب قناعت به

  .كند را كه عامل گمراهى و بدخبىت انسانند پيدا مى

  .كند قناعت، انسان را از زيادت طلىب كه منشأ حرص و خبل و اكثر مفاسد است، حفظ مى

كند  ق در دل كارى ندارد، تعّلقى كه گاهى آدمى را از فيوضات ربّاىن حمروم مىترك آنچه مازاد است و جز اجياد تعلّ 
  .حمصول قناعت است

ها، انسان اگر شب  ها و هوى انديشى، فراغ خاطر است و خاىل كردن نفس از تعّلقات و خواهش و سبب فكر و عاقبت
شور باشد و نفسش دچار روابط با ماديّات و روزش به غّصه روزى بگذرد و اكثر ساعاتش با مردم عادى و معموىل حم

باشد وقت فكر و انديشه در عاقبت خنواهد داشت؛ كسى كه به قليل از معاش راضى شد و به سّد رمق اكتفا كرد چه 
حاجت دارد كه متام ساعات روز و شبش را به معامالت ماّدى و اختالط با مردم بگذراند؟ هركه خاطرش از تعّلقات دنيا 

   خاىل و به

  506: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  .انديش است و در راه جنات از مهالك در حركت است نور معرفت و ذكر اهلى نوراىن شد، عاقبت

  :اين بنده ضعيف در اين زمينه گفته

  اميد از عامل و آدم تو بگسل
 

  به قيد عشق جانان بند اين دل

 منا در عرش دل اثبات او را
 

  باطلبزن بر غري او صد ُمهر 

  بشوى از دل تو مهر غري حمبوب
 

  تو را از غري او بر گو چه حاصل

  به راه وصل دلدار و دل آرام
 

 «1»  به خون آغشته شو چون مرغ بسمل

  براى ديدن آن مهر تابان
 

  بپا خيز و ببند اى دوست حممل
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  جبوى اى جان رضاى حضرت دوست
 

  اگر چه باشدت بسيار مشكل

  بگذار در راه زجان بگذر قدم
 

  منا با پاى سر طّى مراحل

  بزن مسكني تو بر در حلقه عشق
 

  كه جانان را در اين وادى است منزل

  

______________________________  
  .هر حيواىن كه ذبح كرده و سر بريده باشند و يا به مششري كشته باشند، صاحب حلم، بردبار: بسمل -)1(

  507: ص، 2 عرفان اسالمى، ج

  ]اخلَْْشَيةُ   َوباُب التـَّْقوى  َوِعماُد اْلِفراِغ الزُّْهُد َوَمتاُم الزُّْهِد التـَّْقوى[

دارى است و باب تقوا خشيت دل است و خشيت و  ستون و اصل فراغ، زهد است و متامى زهد به پرهيزكارى و خويشنت
  .ت و حقايق استخوف از مقام او يا ترس از جرميه گناهان، اصل و اساس مهه كماال

  508: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

  ] ارِِمهِ َوَدليُل اْخلَوِف التـَّْعظيُم لّلِه َتعاىل َوالتََّمسُُّك بَِتْخليِص طاَعِتِه َوَأواِمرِِه َواحلََْذُر َمَع اْلُوُقوِف َعْن حمَ [

اى جز  ت دوست، چارهتعاىل است و براى يافنت عظم دليل و راهنماى انسان به سوى خشيت، عظمت و بزرگى حق
دّقت در آيات و روايات نيست، انسان چون به عظمت دوست واقف شود، از بركت آن به حقارت و ندارى و ذّلت و 

شود با متام وجود در برابر  گردد و ناگهان ترس و خشيىت دائم سراپايش را گرفته و سبب مى فقر و كوچكى خود واقف مى
  .حضرت او غرق بندگى گردد

نشانه و عالمت خوف، بزرگ داشنت خداست و مهيشه متذّكر عظمت او بودن : ه در ترمجه اين مجله بايد گفتيا اين ك
است و نيز عالمت خشيت خالص بودن عبادت است از غري حق، چرا كه هرچند طاعت و عبادت به خلوص اقرب 

: اند تر؛ از اين جهت عرفا گفته بود بيشباشد، اشتمال آن عبادت به تعظيم معبود اكثر است و قدر و ارزش عبادت نزد مع



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

شت يا ترس از جهّنم آدمى را وادار به  عبادت با حقيقت آن است كه حمض رضاى او باشد و بس، نه اين كه ا ميد به 
  :عبادت كند، چنان كه از موالى عارفان نقل شده

  .َجْدُتَك أَْهًال لِْلِعباَدِة فـََعَبْدُتكَ ِإهلى ما َعَبْدُتَك ِلَرجاِء اْجلَنَِّة َأْو ِخلَْوِف النّاِر َبْل وَ 

شت يا ترس از جهّنم، تو را بندگى ندارم، بلكه عبادمت فقط حمض خاطر تو است! خدايا   .به اميد 

  509: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

مرضّى و نيز از عالمات خوف به حذر بودن است، به اين كه مهيشه از خود در ترس باشد كه مبادا حركت ناپسندى كه 
  .موال نيست از او سر بزند، حالت حذر براى اين است كه انسان با تكيه بر آن از ارتكاب حمرمات و گناهان باز ايستد

چنانچه حضرت صادق عليه السالم . راه حتصيل حذر، دّقت در آيات مربوط به خدا و قيامت و روايات اين باب است
  :فرمايد مى

  510: ، ص2 عرفان اسالمى، ج

ا َخيَْشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماءُ : [َوَدليُلها اْلِعْلُم قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ [   ]]ِإمنَّ

خداى را : دليل و راهنماى انسان به سوى خشيت و حذر، آگاهى و علم است، چنانچه موال در قرآن جميد فرموده
هركه را ترس نيست اطاعت از اوامر و اجتناب از ترسند مگر صاحبان علم، كه هركه را علم نيست ترس نيست و  منى

نواهى نيست و هركه را اطاعت و عبادت نيست، راهى به مقام قرب نيست، وهركه را راهى به مقام قرب نيست، جز 
  .خزى دنيا وعذاب آخرت حاصل نيست

را نصيب اين » الشريعةمصباح «خداى مهربان را شكر كه در اين دفرت توفيق شرح روايت دّوم و سّوم كتاب با عظمت 
فقري دل شكسته كرد؛ اميد است پروردگار بزرگ در دنيا و آخرت از مهه ما دستگريى كرده و در متام حاالت و آنات نظر 
لطفش را از ما دريغ نكند و در اين جهان و عامل آخرت ما را با اولياى گراميش حمشور منايد و مهه ما را از شّر شيطان و 

  .قدرتش حفظ منايد هواى نفس در پناه
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