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  7: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

   عرفان اسالمى جلد هشت

  27باب 

   در بيان سكوت

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .الدُّنيا َواآلِخَرِة َوالصَّْوُن ِمَن اخلَْطايا َوالزََّللِ الصَّْمُت ِشعاُر اْلُمَحقِّقَني ِحبَقاِئِق ما َسَبَق َوَجفَّ اْلَقَلُم ِبِه، َوُهَو ِمْفتاُح ُكلِّ راَحٍة ِمَن 

َورياَضُة النـَّْفِس َوَحالَوُة الِعباَدِة َوَزواُل َقساَوِة الَقْلِب َواْلَعفاُف   َوَقْد َجَعَلُه الّلُه ِسْرتاً َعَلى اجلاِهِل َوتـَزَيُّناً لِْلعاملِِ َوِفيِه َعْزُل اْهلَوى
  .ْرفُ َواْلُمُروَُّة َوالظَّ 

ذاَكَرِة لِ 
ُ
  .ّلِه َوِىف الّلهَفاْغِلْق باَب ِلساِنَك َعّما َلَك ِمْنُه بُدٌّ ال ِسيَّما إذا َملْ جتَِْد أْهًال ِلْلَكالِم َواْلُمساِعَد ِىف امل

آِه : ُحياِسُب نـَْفَسُه ىف َعِشيَِّتِه ماَلُه َوما َعلَْيِه َويـَُقولُ  وَكاَن الرَّبيُع بُن ُخثـَْيٍم َيَضُع ِقْرطاساً بـَْنيَ َيَدْيِه فـََيْكُتُب ُكلَّ ما يـََتَكلَُّم ِبِه ُمثَّ 
  .َجنَا الّصاِمُتوَن َوبَقينا

ِه هُ لِّلِه َوِىف الّلِه َوِلَوجْ وَكاَن بـَْعُض أْصحاِب َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َيَضُع َحصاًة ىف َفِمِه َفإذا أراَد أْن يـََتَكلََّم ِمبا َعِلَم أنَّ 
  .الّلِه أْخَرَجها ِمْن َفِمهِ 

  . َوإنَّ َكثرياً ِمَن الصَّحابَِة َرِضى الّلُه َعنـُْهْم كانُوا يـَتَـنَـفَُّسوَن الصُّعداَء َويـََتَكلَُّموَن ِشْبَه اْلَمرضى

ا َسَبُب َهالِك اْخلَْلِق َوَجناِِم اْلَكالُم َوالصَّْمُت، َفُطوىب َعْيِب اْلَكالِم َوَصواِبِه َوَفواِئِد الصَّْمِت فَإنَّ ذِلَك ِمْن ِلَمْن ُرِزَق َمْعرَِفَة   وإمنَّ
  .اخالِق األنِْبياِء َوِشعاِر األْصِفياءِ 

ُتهُ َخزائِِنِه كاَن َكالُمُه َوَصمْ   َلطاِئِف الصَّْمِت َوائْـُتِمَن َعلى  َوَمْن َعِلَم َقْدَر اْلَكالِم أْحَسَن ُصْحَبَة الصَّْمِت، َوَمْن أْشَرَف َعلى
  .ِعباَدةً 
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  .ِعباَدِتِه هِذِه إّالاْلَمِلُك اجلَْبّارُ   َوال َيطَِّلُع َعلى

  8: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  ] الصَّْمُت ِشعاُر اْلُمَحقِّقَني ِحبَقاِئِق ما َسَبَق َوَجفَّ اْلَقَلُم ِبهِ [

ام به حق ناطق حضرت صادق عليه است، ام» مصباح الشريعة و مفتاح احلقيقة«ترين روايات  در اين روايت كه از مهم
اند و از اين رهگذر پرمثرترين درس را به اهل دل و به هر كس كه  السالم به توضيح خاموشى و فوائد و منافع آن برخاسته

  .اند خواهان سعادت دنيا و آخرت است داده

ستار سالمت در دين هستند، در اين روايت امام صادق عليه السالم بر اهل حال و صاحبان قلب و خرد و آنان كه خوا
  .ترين چراغ را، فرا راه هر انساىن براى جنات از مهالك و خطرات قرار داده است امتام حّجت منوده و پرفروغ

اى به خطرات عظيم زبان اشاره شده و حساسّيت بسيار مهم اين عضو در صحنه حيات انسان،  در اين روايت، تا اندازه
  .بازگو شده است

شود كه خاموشى زبان از آنچه بايد خاموش باشد، قفلى بر متام درهاى جهنم و كليدى براى  نشان داده مى در اين روايت
شت اهلى است   .بازكردن درهاى 

شود كه انسان در كنار زبان يا در خطر عظيم و يا در نقطه جنات و سعادت است؛ در صورت  در اين روايت بازگو مى
  .بر لبه پرتگاه و در صورت حفظ زبان، در مرز سعادت و جنات استعدم خاموشى و آزاد گذاشنت زبان 

توجهى به زبان و اعمال آن، علت شقاوت و مورث بدخبىت و هالكت است، ساكت و صامت مورد عنايت و مرمحت  ىب
  .و لطف خاص حضرت اهلى است

  9: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

   زبان در آيينه دانش

انگيز بدن كه حمصول حتقيقات و زمحات بسيارى از دانشمندان تاريخ و به  بهاى توضيح دهنده اوضاع اعجا كتاب
خصوص روزگار فعلى است، درباره زبان و امهيت اين عضو در ارتباط با مسئله چشاىي، خوردن غذا، گوياىي، مسائلى را 

م وجود، خود را براى تواضع كنند كه انسان با توجه به آن مسائل به عظمت دستگاه آفرينش پى برده و با متا يادآورى مى
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كند و روى گرداىن از آن پيشگاه مبارك را، كمال  و خضوع در برابر صاحب خلقت و به وجود آورنده هسىت، آماده مى
  .داند انصاىف و عني ظلم مى ىب

  .ها حمروم بود از مجله وظايف مهم زبان، حّس چشاىي آن است كه اگر نبود، موجود زنده از درك انواع مزه

هاى قدامى حلق و اپيگلوت قرار   هاى چشاىي هستند كه بر روى زبان، كام، ستون هاى حس چشاىي، جوانه گرينده
  .اند گرفته

هاى عصىب پوششى هستند كه مانند يك پياز بر هم منطبقند، هر  هاى نگاهدارنده و سلول هاى چشاىي شامل سلول جوانه
  .فذ چشاىي داردجوانه يك فرورفتگى يا حفره مركزى موسوم به من

  .شوند هاى چشاىي نور و اپيتليال ختم مى هاى عصىب وارد انتهاى عمقى جوانه شده و در جماورت سلول رشته

ها را حتريك كرده و  شوند تا گرينده ها وارد منفذ مى ممكن است تعداد زيادى گرينده در يك پاپى وجود داشته باشد، حملول
  .امواج عصىب توليد كنند

  :اصلى وجود دارندچهار طعم 

  10: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

   شرييىن - 1

   ترشى - 2

   تلخى - 3

   شورى - 4

هاى ملس و حرارت و درد را در عصب سه قلو در زبان حتريك كرده و به اين ترتيب بر روى طعم تأثري  بعضى مواد، گرينده
  .گذارد مى

از اعمال بزاق حل كردن مواد است، تا بتوانند  ها احساس گردد، يكى مواد بايد به حالت حملول باشند تا طعم آن
  .هاى چشاىي را حتريك كنند جوانه
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زبان، به طور يكسان در متام نواحى خود به چهار طعم اصلى حساس نيست، عقب زبان به تلخى، نوك زبان به شرييىن،  
  .»1« ترند هاى زبان به ترشى و نوك و دو طرف زبان به شورى حساس كناره

   خلقت زبان

عجايب و آثار قابل توجه و مسائل مهّمى به توضيح زير نشان » كالبدشناسى توصيفى«ر عظمت خلقت زبان، كتاب د
  :دهد مى

باشد و  زبان، عضوى است متحرك و خمروطى شكل از باال به پايني مسطح و قاعده آن در عقب و نسبتاً غري متحرك مى
  .رأس آن در جلو و كامًال متحرك است

توان براى آن  دو سطح فوقاىن و حتتاىن و دو كنار جانىب و يك رأس و يك قاعده است و روى هم رفته مى اين عضو داراى
  يكى قسمت قدامى يا قسمت دهاىن كه به طور افقى قرار گرفته است و ديگرى قسمت خلفى يا: دو قسمت قائل شد

______________________________  
  .174: فيزيولوژى انسان -)1(

  11: ، ص8 اسالمى، جعرفان 

  .حلقى كه به طور عمودى در عقب قسمت اوىل واقع است

   سطح فوقاىن زبان

اين سطح مانند متام زبان داراى دو قسمت افقى و عمودى است، قسمت افقيش در دهان واقع و متوّجه سقف آن 
  .باشد و قسمت عموديش در عقب و مواجه با حلق است مى

تر و  فرورفتگى است به نام شيار انتهاىي كه حمل تقاطع دو شاخه مشكله آن، عميق در حّد فاصل اين دو قسمت، خط
  .باشد هاى آن است و به سوراخ اعور، يا روزنه كور موسوم مى تر از ساير قسمت خلفى

  :شود در روى قسمت افقى اين سطح اجزاى زير ديده مى

  .گردد، به اسم شيار مياىن وراخ اعور ختم مىدر خط وسط، شيار قدامى خلفى كه از نوك زبان شروع و به س - 1



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

 

  .ها زياد است هاىي كه عرضاً قرار گرفته و عده آن چني - 2

اى از  هاى زباىن كه عده هاىي كه در متام اين سطح پراكنده بوده و از متفرعات خماط زباىن است به نام حّبه برآمدگى - 3
دهند كه فرجه آن به طرف جلو  ها نسبتاً بزرگ و در جلوى شيار انتهاىي واقع و روى هم رفته تشكيل زاويه حاده را مى آن

متام قسمت افقى سطح فوقاىن  ترند، در روى ها كه كوچك اى از حبه باالخره پارهباشد و  است و به هشت زباىن موسوم مى
  .ها خواهيم پرداخت باشد و ما در موقع شرح خماط زبان به ذكر آن موجود مى

ها را لوزه زباىن  قسمت عمودى سطح فوقاىن كه متوجه به حلق است، غري منظم و داراى غددى است كه جمموع آن
   باشد كه تهاى حتتاىن اين قسمت و غضروف مكىب كه در عقب آن قرار دارد، سه چني خماطى موجود مىنامند، بني ان مى

  12: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

هاى طرىف دو فرورفتگى  هاى زباىن مكىب مياىن و طرىف موسومند، بني چني زبان را به غضروف مكىب متصل منوده و به چني
  .هاى زباىن مكىب است به نام حفره

   ح حتتاىن زبانسط

باشد، اين سطح توسط خماط پوشيده شده و در روى آن  وسعت آن از سطح فوقاىن كمرت و متوجه به كف دهان مى
  :شود هاى زير ديده مى قسمت

  .شود اى است كه از جلو به عقب كشيده شده و مهار زبان ناميده مى در وسط آن چني خماطى برجسته - 1

  .كند شيار نسبتاً عميق قدامى خلفى وجود دارد كه تقريباً تا نوك زبان ادامه پيدا مىدر جلو و در امتداد مهار،  - 2

شود كه منافذ جمارى وارتون  گردد كه در روى آن دو سوراخ مشاهده مى انتهاى خلفى مهار، به برآمدگىي ختم مى - 3
  .باشند مى

هاى متعددى  بوده و در روى هر يك، سوراخدر طرفني مهار دو برآمدگى است كه مربوط به وجود غدد زير زباىن  - 4
  .باشند وجود دارد كه منافذ جمارى مرتشحه اين غدد مى

باالخره اورده نوك زبان كه يكى در طرف راست و ديگرى در طرف چپ خط وسط از جلو به عقب كشيده شده و  - 5
  .گردند باعث برآمدگى خماط سطح حتتاىن زبان مى
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  ها كناره

  .گردند تر مى شومي نازك تر مى باشند و هر قدر از عقب به جلو نزديك ا مىه گرد و جماور دندان

  13: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

   قاعده

  :باشند ن و ضحيم بوده و به ترتيب از جلو به عقب با اجزاى زير جماور مى

  .عضالت فكى المى و زخنى المى - 1

  .استخوان المى - 2

  .غضروف مكىب - 3

   رأس

ن و در اين شيارهاى سطوح فوقاىن و حتتاىن زبان، به يك ديگر منتهى مىكه از باال به    .گردند پايني 

   قسمت دوم ساختمان زبان

  :زبان از سه قسمت خمتلف تشكيل شده است

   اسكلت استخواىن ليفى :اول

   عضالت :دوم

  خماط :سوم

   اسكلت استخواىن ليفى

  .نام غشاى المى زباىن و غشاى مياىن استاين اسكلت شامل استخوان المى و دو تيغه ليفى به 
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  14: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

   غشاى المى زباىن

  .تيغه ليفى است كه عرضاً در ضخامت قسمت خلفى زبان قرار گرفته است

چسبيده و سپس به طرف باال و كمى به » هاى كوچك در فاصله بني شاخ«اين تيغه روى كنار فوقاىن تنه استخوان المى 
  .گريد، طول اين غشا در خط وسط، تقريباً يك سانىت مرت است شده و در ضخامت زبان قرار مى جلو متوجه

   غشاى مياىن يا غشاى زباىن

  .تيغه ليفى است كه در خط وسط و در سطح سهمى، عمود بر غشاى المى زبان قرار دارد

ده آن در روى وسط سطح قدامى اين تيغه بني دو عضله زخنى زباىن واقع است و به شكل داس كوچكى است كه قاع
  .غشاى المى زباىن و روى كنار فوقاىن استخوان المى چسبيده است

رأس آن تقريباً در حدود نوك زبان، بني عضالت خمتلفه اين عضو قرار دارد، كنار فوقانيش حمدب و به موازات سطح فوقاىن 
، كنار حتتانيش مقعر و جماور الياف عضله زخنى المى باشد و از آن بيش از سه اىل چهار ميلى مرت فاصله ندارد زبان مى

  .است

   عضالت زبان

  .باشند ها كه به نام زبان فوقاىن است فرد و بقيه زوج و هشت جفت مى زبان داراى هفت عضله است، يكى از آن

  به استثناى عضالت عرضى زبان كه كامًال در داخل اين عضو هستند، ساير

  15: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

توان به سه دسته  ها را مى ها و يا اعضاى جماور نيز چسبندگى دارند و از اين جهت آن عضالت زبان، به يكى از استخوان
  :تقسيم كرد
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باشند  هاى جماور متصل است، اين سه دسته شامل سه زوج عضله مى هاىي كه مبدأشان به يكى از استخوان آن :دسته اول
  :از اين قرار

   زخنى زباىن - 1

   نيزه زباىن - 2

   المى زباىن - 3

  :عضالتى كه مبدأشان در روى اعضاى جماور، چسبندگى دارند و عبارتند از :دسته دوم

   كامى زباىن  - 1

   حلقى زباىن - 2

   لوزه زباىن - 3

باشند، اين دسته شامل عضله  هاى جماور مى اى كه مبدأشان هم در روى اعضا و هم در روى استخوان عده :دسته سوم
  .زباىن حتتاىن و عضله زباىن فوقاىن است

   زخنى زباىن - 1

  .شود اش مانند بادبزىن در داخل زبان پخش مى اى است ضخيم و مثلثى شكل كه رأس آن در جلو و قاعده عضله

  .چسبد الياف كوتاه وترى در روى زائده زخنى فوقاىن استخوان فك اسفل مىبه توسط  :مبدأ

  .گردند الياف عضالىن از يكديگر جدا شده و مانند بادبزىن به طرف سطح فوقاىن زبان استخوان المى متوجه مى :مسري

  16: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :انتها

  .گردند ه طرف جلو مقعر است و به رأس زبان منتهى مىدهند كه ب الياف قدامى يا فوقاىن، قوسى را تشكيل مى - 1
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  .گردند الياف مياىن كه مهه به خماط سطح فوقاىن و به غشاى المى زباىن متصل مى - 2

  .چسبند الياف حتتاىن يا خلفى در روى كنار فوقاىن تنه استخواىن المى مى - 3

ها در طرف باال، غشاى مياىن و در طرف  سطح داخلى آن، جماور عضله مهنام طرف مقابل است و بني آن :جماورات
پايني نسج سلوىل قرار دارد، سطح خارجى آن جماور با غده حتت زباىن و جمراى وارتن و شريان زباىن عصب زير زباىن و 

اش مقعر و جماور با خماط سطح حتتاىن زبان است، كنار  باشند، كنار قدامى عضالت المى زباىن و نيزه زباىن حتتاىن مى
  .كنند حتتاىن آن روى عضله زخنى المى تكيه مى

برند، الياف خلفى يا  كشانند، الياف مياىن زبان را به جلو مى الياف قدامى نوك زبان را به طرف پايني و عقب مى :عمل
و در صورتى كه كليه الياف اين عضله باالتفاق منقبض گردند، كشانند  حتتاىن زبان و استخوان المى را به باال و جلو مى

  !!گسرتانند زبان را به طرف كف دهان مى

  .هاىي است از عصب زير زباىن شاخه :عصب

   نيزه زباىن - 2

  .اى است طويل و نازك كه از زائده نيزه به قسمت طرىف زبان كشيده شده است عضله

  :چسبد در روى نقاط ذيل مى :مبدأ

  17: ، ص8 اسالمى، جعرفان 

  .روى قسمت قدامى خارجى نوك زائده نيزه استخوان گيجگاه - 1

  .روى رباط نيزه فكى - 2

  .در بعضى موارد روى زاويه فك اسفل و جماور آن، روى كنار خلفى اين استخوان - 3

و دسته الياف فوقاىن عضله به طرف پايني و جلو و خارج متوجه شده در حدود انتهاى خلفى كنار طرىف زبان به د :مسري
  .گردد و حتتاىن تقسيم مى

  :انتها
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گردند، اين الياف در طرف عقب عرضاً قرار دارند  الياف فوقاىن به شكل بادبزىن در روى سطح فوقاىن زبان پخش مى - 1
ا روى ه گردند و باالخره، كليه آن تر شوند، بيشرت به طرف داخل و جلو متمايل مى و هر چه به طرف نوك زبان نزديك

ترين اين دسته در امتداد كنار طرىف زبان تا نوك اين عضو كشيده  شوند، بايد دانست كه خارجى غشاى مياىن منتهى مى
  .شوند مى

  .يابند هاى عضالت المى زبان و زباىن حتتاىن عبور منوده و به غشاى مياىن اتصال مى الياف حتتاىن از ميان رشته - 2

ج با غّده بنا گوشى و عضله رجلى داخلى و خماط زباىن و عصب زباىن جماور است و از اين عضله از طرف خار  :جماورات
  .طرف داخل با رباط نيزه المى و عضله تنگ كننده فوقاىن حلق و عضله المى زباىن جماورت دارند

  .كشانند زبان را به طرف باال و عقب مى :عمل

  :عصب

  .اى از عصب زير زباىن شعبه - 1

  .عصب صورتىاى از  شعبه - 2

  18: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

   المى زباىن - 3

ن و نازك و چهار گوش كه در قسمت طرىف و حتتاىن زبان قرار دارد عضله   .اى است 

  :چسبد در روى نقاط زير مى :مبدأ

  .روى تنه استخوان المى جماور شاخ كوچك آن - 1

  .روى سطح فوقاىن شاخ بزرگ و در طول كنار خارجى آن - 2

الياف عضالىن به طرف باال و كمى به جلو متوجه شده و وقىت كه به كنار طرىف زبان رسيدند تغيري جهت داده و  :مسري
  .شوند تقريباً افقاً به طرف داخل و جلو متوجه شده و از يك ديگر دور مى
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ها در روى غشاى مياىن  آنهاى فوقاىن عضله نيزه زباىن خملوط شده و به اتفاق  اين الياف در ضخامت زبان با رشته :انتها
  .گردند متصل مى

به نام قاعده زباىن كه : باشند، يكى بايد دانست كه در بعضى اوقات اين عضله، شامل دو دسته الياف جمزا از يكديگر مى
شاخى زباىن كه مبدأ آن در روى شاخ بزرگ استخوان المى است و اغلب : گردد و ديگرى از تنه استخوان المى جمزا مى

اى موجود است كه در صورت تشريح دقيق، ممكن است شريان را نيز در اين فاصله مشاهده   ني اين دو دسته فاصلهدر ب
  .كرد

سطح عمقى آن با عضالت تنگ كننده مياىن حلق و زباىن حتتاىن و زخنى زباىن و شريان زباىن جماور است و  :جماورات
ال كشيده شده است، اما سطحاً اين عضله با عضالت فكى المى و شريان به طور مايل از عقب به جلو و از پايني به با

  .نيزه المى و دو بطىن و غده حتت فكى و جمراى وارتن و اعصاب زباىن و زير زباىن جماور است

  19: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .كشانند عضالت المى زباىن چپ و راست، باالتفاق زبان را به طرف پايني مى :عمل

  .عصب زير زباىن اى از شاخه :عصب

   كامى زباىن  - 4

  .اى است نازك و طويل كه در ضخامت ستون قدامى لوزه قرار دارد عضله

  .چسبد روى سطح حتتاىن شراع احلنك، يعىن در روى سطح حتتاىن نيام كامى مى :مبدأ

  .جلو و باالستدهند كه تقّعر آن به  الياف عضالىن به طرف پايني و جلو ممتد گشته و قوسى را تشكيل مى :مسري

اى طوًال پيش رفته و با الياف  اى عرضاً و پاره الياف اين عضله در حدود قاعده زبان از يكديگر دور شده عده :انتها
  .گردند عضله نيزه زباىن، يكى مى

  .دانيد قسمىت از تنه آن در جلو لوزه قرار دارد قسمت عمده اين عضله، جماور خماط است و چنان كه مى :جماورات

  .كشانند زبان را به باال و عقب مى :عمل
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اى است از عصب ريوى معدى كه  اى است از عصب صورتى، وىل در حقيقت، عصب اين عضله، شاخه شعبه :عصب
  .گردد به توسط عصب پيوندى حفره و المى آن داخل در عصب صورتى مى

   حلقى زباىن - 5

  .باشد كننده فوقاىن حلق مى تنگاى است نازك كه در حقيقت از متفرعات عضله  عضله

  20: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .چنان كه گفته شد الياف آن جزئى از عضله تنگ كننده فوقاىن است :مبدأ

گردند، وىل الياف حتتاىن  هاىي از عضالت كامى زباىن و نيزه زباىن در ضخامت زبان خمتلف مى الياف فوقاىن با رشته :انتها
  .شوند هاىي از عضله زباىن حتتاىن يكى مى عضله المى زبان عبور كردند با رشتهآن پس از آن كه از زير 

  .قسمىت از اين عضله در زير عضله المى زباىن قرار دارد :جماورات

  .كشانند زبان را به عقب و باال مى :عمل

  .ايست از عصب زير زباىن شعبه :عصب

   لوزه زباىن - 6

ن و بسيار نازك كه مهيش عضله   .ه نيز موجود نيستاى است 

  .يابد روى سطح خارجى پوشه لوزه اتصال مى :مبدأ

  .شوند الياف آن به طرف جلو و پايني متوجه مى :مسري

عضله در ضخامت قاعده زبان تغيري جهت داده و عرضاً متوجه خط وسط گرديده و در اين نقطه با الياف عضله  :انتها
  .گردند طرف مقابل، متقاطع مى

  .اين عضله ابتدا در سطح خارجى لوزه قرار دارد، وىل در ضخامت زبان در زير عضله زباىن فوقاىن واقع است :جماورات
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  .باشد باال برنده قاعده زبان مى :عمل

  .اى از عصب سه زير زباىن است شعبه :عصب

   زباىن فوقاىن - 7

زبان از قاعده تا رأس اين عضو كشيده شده تنها عضله فرد زبان است كه به شكل تيغه نازكى در زير خماط سطح فوقاىن 
  :است

  21: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :اين عضله از سه دسته الياف مياىن و طرىف تشكيل شده است از اين قرار :مبدأ

  .چسبد دسته مياىن كه در روى غضروف مكىب و چني زباىن مكىب مياىن مى - 1

  .يابند مى اتصال مىهاى طرىف كه در روى دو شاخ كوچك استخوان ال دسته - 2

گردد و باالخره با  ها افزوده مى هاى نامربده به طرف جلو و باال و داخل متوجه شده و كمى نيز به عرض آن دسته :مسري
  .دهند يك ديگر خملوط گشته و تشكيل تيغه واحدى را مى

د، جماور است و در طرفني آن سطحاً با خماط زبان و عمقاً با ساير عضالت زبان كه در زير آن قرار دارن :جماورات
  .اند عضالت كامى زباىن و حلقى زباىن و نيزه زباىن واقع

  .منايند كشانند و در نتيجه اين عضو را كوتاه مى نوك زبان را به باال و عقب مى :عمل

  .اى است از عصب زير زباىن شعبه :عصب

   زباىن حتتاىن - 8

  .حتتاىن زبان قرار دارداى است نازك و مسطح و طويل كه در سطح  عضله

اى زباىن به آن ملحق  اى از الياف حلقى زباىن و نيزه چسبد و نيز عده روى شاخ كوچك استخوان المى مى :مبدأ
  .گردند مى
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  .پيمايد كه تقعر آن به طرف پايني و جلو است عضله به طرف جلو و باال متوجه شده و قوسى را مى :مسري

  .يابد وك زبان اتصال مىدر روى سطح عمقى خماط ن :انتها

» در طرف خارج«و المى زباىن » در طرف داخل«اين عضله در زير عضله نيزه زباىن و بني عضالت زخنى زباىن  :جماورات
  .قرار دارد

  22: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .منايد كشاند و در نتيجه آن را كوتاه مى زباىن را پايني آورده و به عقب مى :عمل

  .اى از عصب زير زباىن شعبه :عصب

   عرضى - 9

  .اى است نازك كه عرضاً از خط وسط تا كنار زبان كشيده شده است عضله

  .شخص چند ساعىت غذا خنورده باشد سفيد يا سفيد زرد رنگ است

   هاى زبان حّبه

سب شكلشان به چند هاىي است به نام حّبه زباىن كه بر ح سطح خماط زبان صاف و مهوار نيست، بلكه داراى برآمدگى
  :شوند از اين قرار دسته تقسيم مى

تر و در وسط هر يك، برآمدگى مدورى است كه دور آن را  ها بزرگ هاى كاسى شكل كه حجمشان از ساير حبه حّبه - 1
تشكيل اند و  ها معموًال نُه است و در جلوى شيار انتهاىي و حماذات آن قرار گرفته نيز شيارى احاطه منوده است، عّده آن

  .دهند هشت زباىن را مى

ها يكصد  هاى قارچى شكل كه مانند قارچ است كه از سر حجيم و يك پايه باريكى تشكيل شده است، عّده آن حّبه - 2
  .اند و پنجاه اىل دويست عدد است كه بيشرتشان روى سطح فوقاىن زبان در جلوى هشت زباىن پراكنده

ها استطاله خنى  نه يا خمروطى شكل فوق العاده كوچكى هستند كه از رأس آنهاى استوا هاى خنى شكل، برآمدگى حبه - 3
  .ها نيز در جلوى هشت زباىن واقعند گردد، اين حبه شكل متنوع مى
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  .باشند بسيار كوچك و در متام خماط زبان پخش مى -هاى نيم كروى حبه - 4

   ساختمان خماط زبان

   هاى شود داراى قسمت مى اين خماط عالوه بر عروق و اعصاب كه بعداً ذكر

  23: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :ذيل است

  .تشكيل شده است» پوششى«خماط به طور كلى كه مانند كليه خماطهاى بدن از دو طبقه عمقى كوريون و سطحى : الف

  .يكى غدد فوليكولر و ديگر غدد خماطى: غدد، كه خود به دو نوعند -ب

خارجى زبان ذكر شد، در عقب هشت زباىن قرار گرفته و جمموعشان را لوزه غدد فوليكولر كه چنان كه در شكل  - 1
  .نامند زباىن مى

  .باشند اى دهان مى اى هستند و مانند ساير غدد خوشه غدد خماطى كه غدد خوشه - 2

گرفته روى هم رفته جمموعه اين غدد شبيه به نعل اسىب است كه قسمت مياىن آن روى ثلث خلفى سطح فوقاىن زبان قرار  
  .هاى زبان واقع است هاى اين نعل در امتداد كناره و شاخه

: ها را به سه دسته تقسيم كرد توان آن باشد و بدين ترتيب مى انتهاى شاخه در روى سطح حتتاىن زبان و جماور رأس آن مى
ه موازات دو كنار دسته طرىف كه ب: دسته خلفى كه فرد و مياىن است و در عقب هشت زباىن قرار دارد و ديگرى: يكى

دسته قدامى حتتاىن يا دسته نوك زبان كه در سطح : اى شكل تا نوك زبان كشيده شده است، سوم هاى كاسه زبان از حبه
  .نامند اين دسته را به اسم غده بالنده يا غده نون نيز مى. باشند حتتاىن اين عضو و در طرفني خط وسط واقع مى

اند و در ضخامت طبقه پوششى آن قرار گرفته و در حقيقت عضو  ا خمصوص خماط زبانه هاى ذائقه، اين جوانه جوانه - ج
  .باشند اصلى ذائقه مى

هاى خمتلفه  اى است كه ته آن روى كورين قرار گرفته و گلوى آن عموداً از طبقه ها به شكل بطرى هر يك از اين جوانه
   اد خماط قرار دارد، از اين دهانه چندين استطاله خنىسطحى پوششى عبور منوده و باالخره، دهانه آن در روى سطح آز 
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  24: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .گردد به نام مژگان ذائقه شكل خارج مى

  :شوند ها فقط در دو نقطه يافت مى اين جوانه

  .هاى كاسى شكل روى حبه :اول

  .هاى قارچى شكل روى حبه :دوم

دو سوم قدامى كاسى سطح فوقاىن اين عضو و به خصوص در حدود  هاى زبان و ها در روى كناره و بدين ترتيب حمل آن
  .هشت زباىن است

ها قرار دارند،  هاى نامربده به خصوص در سطوح طرىف حبه شود كه جوانه اگر قطع عمودى از يك حبه شكل مالحظه مى
  .دباشن هاى قارچى شكل فقط در حدود انتهاى آزاد يا رأسشان مى ها در روى جعبه وىل مكان آن

   عروق و اعصاب زبان

كه در زير عضله المى ) اى از شريان سبات خارجى شاخه(باشد  شريان عمده اين عضو شريان زباىن مى :اول، شرائني
شوند، يكى به نام شاخه  گردد كه در ضخامت عضالت زبان پخش مى زباىن قرار دارد و از آن دو شاخه عمده جمزا مى

  .ه نوك زبانپشىت زبان و ديگرى موسوم به شاخ

اى از  شعبه(و حلقى صعودى ) اى از شريان صورتى شعبه(هاىي از شرايني كامى حتتاىن  شاخه: شرايني فرعى عبارتند از
  ).شريان سبات خارجى

بيشرت وريدهاى زبان در سطح خارجى عضله المى زبان قرار گرفته و بعضى نيز در سطح داخلى اين عضله  :دوم، آورده
دهند كه معموًال با واسطه تنه وريدى درقى زباىن  آورده با يكديگر مجع شده، وريد زباىن را تشكيل مى اند، با اين واقع

  .گردند صورتى، به وريد وداج داخلى منتهى مى

گردند، وىل عروق لنفاوى ساير  عروق لنفاوى نوك زبان، به غدد لنفاوى زير چانه منتهى مى :سوم، عروق لنفاوى
   غدد لنفاوى حتت هاى اين عضو به قسمت
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  25: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .گردند فكى و غدد قدامى زجنري وداج داخلى منتهى مى

  :شوند از اين قرار اعصاب زباىن دو نوع تقسيم مى :چهارم، اعصاب

  .باشند اعصاب حمركه كه شعىب از اعصاب صورتى و زير زباىن مى: يك

هاىي از عصب صورتى هستند و به عالوه كليه  يزه زبان حتتاىن، شاخهاعصاب عضالت نيزه زباىن و كامى زباىن و گاهى ن
  .گريند عضالت زبان از عصب زير زباىن، عصب مى

  .باشند هاىي از اعصاب زباىن و زباىن حلقى و ريوى معدى مى دو اعصاب حسى كه شاخه

  .دهد صب مىقسمىت از خماط را كه در جلوى هشت زباىن است ع» شاخه عصب فك اسفل«عصب زباىن  - 1

هاى كاسى شكل و قسمىت از خماط زبان كه در عقب هشت زباىن قرار دارد پخش  عصب زباىن حلقى در ناحيه حبه - 2
  .شود مى

  .دهد هاى زباىن مكىب را عصب مى ها و حفره عصب ريوى معدى با واسطه عصب حنجره فوقاىن خماط، چني - 3

» حساسه«و خصوصى » حسى«داراى خاصّيت حس عمومى بايد دانست كه عموم اين اعصاب در ناحيه زبان 
  :شوند باشند و در سه نقطه خمتلف خماط زبان پخش مى مى

  .هاى كاسى شكل در روى حبه - 1

  .هاى ذائقه در داخل جوانه - 2

  .»1«  در داخل غدد زباىن - 3

______________________________  
به نقل از لغت زبان  116تا  103شكى، كتاب ششم ص كالبدشناسى توصيفى نوشته استادان دانشكده پز   -)1(
  .»لغت نامه دهخدا«
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  26: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

خواهيد به خري دنيا و آخرت برسيد و مهاى سعادت و خوشبخىت را  عزيزاىن كه در جستجوى حق و حقيقت هستيد و مى
تيد و دانستيد كه خداى عزوجل چه براى ابد در آغوش جان بگرييد، در صفحات گذشته، عظمت خلقت زبان را ياف

قدرتى در آفرينش زبان جتّلى داده، جباست كه از اين نعمت بسيار مهم اهلى به طور صحيح استفاده شود و از خرج كردن 
  .پسندد جداً خوددارى كرد آن در مواضعى كه حضرت او منى

، در درجه اّول بايد از گناهان مربوط به اين نظري را به پيشگاه حضرت حق ادا كند بنده، اگر خبواهد شكر اين نعمت ىب
هاى الزم اقدام منايد،  فايده و بيهوده سكوت كند و در درجه بعد به بيان حق در متام زمينه عضو و حىت از سخنان ىب

  :فرمايند چنانچه حضرت صادق عليه السالم در ابتداى روايت مى

  .اند ايق ثابت و حمقق، بررسى و رسيدگى كامل كردهسكوت و حرف نزدن، شعار زندگى آن كساىن است كه در حق

ها نظر كنند  آرى، صمت و خاموشى طريقه اهل حتقيق است و شعار كساىن است كه به چشم بصريت در احوال گذشته
و تغيريات و تبديالت كه بر انبيا و ملوك و اشقيا و سعدا واقع شده تفّكر منايند، چه معلوم است كه اين چنني نظر، 

گوىي، سكوت از  حريت است و حريت و تعجب موجب صمت و سكوت، سكوت از شكوه، سكوت از ياوه موجب
مت و باطل   .تر سكوت در برابر قضا و قدر اهلى گوىي و از مهه مهم هر نوع دروغ و غيبت و 

  .بِهِ  وَجفَّ اْلَقَلمُ : البته، سكوت و صمت زائد بر اين از طاقت عموم بريون است، به مهني خاطر فرمود

  27: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

   حفظ زبان در روايات

  :َحَضْرُت أبَا احلََْسِن َصَلواُت الّلِه َعَلْيِه َوقاَل َلُه َرُجلٌ : قالَ   َعْن ُعْثماِن ْبِن عيسى

  .»1«  إْحَفْظ ِلساَنَك َتِعزُّ َوال ُمتَكِِّن النّاَس ِمْن ِقياِدَك فـَُتِذلُّ َرقـََبَتكَ : أْوِصىن َفقاَل َلهُ 

اى  به من توصيه: خدمت حضرت ابو احلسن عليه السالم بودم كه مردى به آن جناب گفت: گويد عثمان بن عيسى مى
  .زبانت را نگهدار تا عزيز باشى، ومهار خود را به دست مردم مده، تا از خوارى و ذّلت دور مباىن: حضرت فرمود. بنما
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  :براى زيارت آن حضرت آمده بود فرمودرسول خدا صلى اهللا عليه و آله به مردى كه 

شت برد؟ عرضه داشت از : فرمود. چرا يا رسول الّله: تو را به چيزى راهنماىي نكنم كه به خاطر آن خداوند تو را به 
  .آنچه خدا به تو مرمحت فرموده، بپرداز

  :گفت. اى را يارى كن ستمديده: تر باشم چه كنم؟ فرمود اگر خودم حمتاج: گفت

اگر خود بدخبت و بيخرد باشم بيش از آن كه : گفتم. بيخردى را هدايت كن: فرمود. تر از آن ستمديده باشم اتواناگر ن
زبانت را جز از خري حفظ كن، آيا شاد نيسىت كه يكى از اين صفات در تو باشد و تو را : فرمود. حمتاج به راهنماىي است

شت كشد   .»2« به 

  !جانبه انسان چه درهاىي از رمحت و لطف و عنايت به روى انسان باز كرده؟ راسىت، حضرت حق براى جنات مهه

   راهى به سوى سعادت و سالمت وجود ندارد، مگر آن كه خداوند مهربان متام

______________________________  
 ، حديث119، باب 190/ 12: ؛ وسائل الشيعة4، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 133/ 2: الكاىف -)1(

  .68، حديث 78، باب 296/ 68: ؛ حبار األنوار16048

، حديث 117، باب 182/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 133/ 2: الكاىف -)2(
  .69، حديث 78، باب 296/ 68: ؛ حبار األنوار16026

  28: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .ها را به آن راه هدايت فرموده است انسان

ها در وادى بندگى وارد شده و از  مند به سعادت آدمى است، ميل دارد متام انسان هر جهت عاشق انسان و عالقهاو از 
پسندد و خزى دنيا و آخرت را براى كسى  دستورهاى سعادتبخش او پريوى كنند، او جهنم و عذاب را براى احدى منى

  .خواهد منى

 و دعوت به سالمت است و دعوت به عاقبت خبريى و دعوت دعوت جناب او، دعوت به دارالسالم و دعوت به خري
  .به لقاء الّله است، اما اين انسان است كه بني خود و او هزاران حجاب قرار داده است
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  فَإنَّ السُُّكوَت ِمْن َذَهبٍ يا بـَُىنَّ إْن ُكْنَت َزَعْمَت َأنَّ اْلَكالَم ِمْن ِفضٍَّة : قاَل ُلْقماُن ِالبِْنهِ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
»1«.  

كىن سخن از نقره است، به حقيقت كه  اگر تصور مى! پسرم: لقمان به فرزندش گفت: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  .خاموشى از طال است

ا َعلى: قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله ا َصَدَقةٌ ُتَصدَُّق ِ َّ   :نـَْفِسَك، ُمثَّ قالَ   أْمِسْك ِلساَنَك َفإ

  .»2«  َخيُْزَن ِمْن ِلسانِهِ   َوال يـَْعِرُف َعْبٌد َحقيَقَة االمياِن َحّىت 

باشد، آن   زبانت را حفظ كن كه حفظ زبان در حقيقت دستگريى از خودت مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .بانش را در بند كنداى حقيقت اميان را نشناسد، مگر اين كه ز  هيچ بنده: گاه فرمود

______________________________  
، حديث 117، باب 183/ 12: ؛ وسائل الشيعة6، باب الصمت و حفظ اللسان، حديث 114/ 2: الكاىف -)1(

  .70، حديث 78، باب 297/ 68: ؛ حبار األنوار16027

/ 68: ؛ حبار األنوار20، باب 175: ؛ مشكاة األنوار7، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 114/ 2: الكاىف -)2(
  .71، حديث 78، باب 298

  29: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

ْؤِمِن ىف ِحْفِظ ِلسانِهِ 
ُ
  .»1«  قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َجناُة امل

  .جنات مؤمن در نگهداشنت زبان است: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :مودفر  امام باقر عليه السالم مى

به حقيقت كه اين زبان كليِد خري و شر است، چنانچه بر طال و ! اى دانش خواه: زد عادت ابوذر اين بود كه فرياد مى
  زىن تا از دستربد حمفوظ مباند، بر زبانت نيز مهر خاموشى بزن، تا از عذاب دنيا و آخرت در امان مباىن ات مهر مى نقره

»2«.  
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  :فرمود عيسى بن مرمي مى

  .»3« دانند هاشان سخت است، وىل منى ذكر خدا سخن بسيار مگوييد؛ زيرا بسيار گويان جز در ذكر خدا دل به جز

  َنَشْدُتَك الّلَه أْن نـَُعذََّب فيكَ : ما ِمْن يـَْوٍم إّالوَُكلُّ ُعْضٍو ِمْن أْعضاِء اجلََْسِد ُيَكفُِّر اللَِّساَن يـَُقولُ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم
»4«.  

: روزى نيست، مگر اين كه هر عضوى از اعضاى بدن در برابر زبان كرنش كند و بگويد: امام صادق عليه السالم فرمود
  .تو را به خدا قسم خودت را حفظ كن، مبادا من براى تو عذاب بكشم

   َمجيِع َجوارِِحِه ُكلَ   إنَّ ِلساَن اْبِن آَدَم ُيْشِرُف َعلى: َعْن َعلىِّ ْبِن احلَُْسْنيِ عليهما السالم قالَ 

______________________________  
  .9، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 114/ 2: الكاىف -)1(

، حديث 119، باب 191/ 12: ؛ وسائل الشيعة10، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 144/ 2: الكاىف -)2(
16052.  

  .75، حديث 78، باب 301/ 68: ؛ حبار األنوار11، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 144/ 2: الكاىف -)3(

  .76، حديث 78، باب 302/ 68: ؛ حبار األنوار12، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 144/ 2: الكاىف -)4(

  30: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

ا نُثاُب َونُعاَقُب ِبكَ : الّلَه فينا َويُناِشدونَُه َويـَُقولُونَ  الّلهَ : ِخبَْريٍ إْن تـَرَْكَتنا َويـَُقولُونَ : َكْيَف أْصَبْحُتْم؟ فـَيَـُقولُونَ : َصباٍح فـَيَـُقولُ    إمنَّ
»1«.  

: حالتان چطور است؟ گويند: هر بامداد زبان آدمى بر مهه اعضاى تنش سركشد و گويد: امام سجاد عليه السالم فرمود
مهانا به خاطر تو يا : گويند دهند و مى مى خدا را خدا را درباره ما و او را قسم: گويند اگر ما را رها كىن خبري است، ومى

  .ثواب گريمي يا به عذاب اهلى دچار شومي

  .مرا نصيحىت كن: مردى خدمت رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله مشّرف شد و عرضه داشت



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

 

  !؟»2« هاى زبان به روى در دوزخ درافكند زبانت را حفظ كن، واى بر تو، آيا مردم را جز روييده: فرمود

ْعُت الرِّضا عليه السالم يـَُقولُ : الَوّشاِء قالَ  َعنِ    كاَن الرَُّجُل ِمْن َبْىن إسرائيَل إذا أراَد اْلِعباَدَة َصَمَت قـَْبَل ذِلَك َعْشَر ِسننيَ : مسَِ
»3«.  

آن  خواست عابد شود، پيش از هر مردى از بىن اسرائيل مى: فرمود از حضرت رضا عليه السالم شنيدم مى: گويد َوّشاء مى
  .كرد ده سال خاموشى اختيار مى

  َشأنِِه حاِفظاً لِِلسانِهِ   َعَلى اْلعاِقِل أْن َيُكوَن عارِفاً ِبَزمانِِه ُمْقِبًال َعلى: َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قاَل ىف ِحْكَمِة آِل داُودَ 
»4«.  

______________________________  
، 189/ 12: ؛ وسائل الشيعة237: ؛ ثواب األعمال13ظ اللسان، حديث ، باب الصمت حف115/ 2: الكاىف -)1(

  .16046، حديث 119باب 

  .78، حديث 78، باب 303/ 68: ؛ حبار األنوار14، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 115/ 2: الكاىف -)2(

، حديث 117، باب 183/ 12: ؛ وسائل الشيعة18، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 116/ 2: الكاىف -)3(
  .82، حديث 78، باب 306/ 68: ؛ حبار األنوار16028

  .20، حديث 3، باب 39/ 14: ؛ حبار األنوار20، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 116/ 2: الكاىف -)4(

  31: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

د و بر برنامه خودش بر خردمند است كه زمان خود را بشناس: در حكمت آل داود است: امام صادق عليه السالم فرمود
  .روى آرد و زبانش را نگهدارد

  .»1« ال َيزاُل اْلُمْؤِمُن ُيْكَتُب ُحمِْسناً ماداَم ساِكتاً َفإذا َتَكلََّم ُكِتَب ُحمِْسناً أْو ُمسيئاً : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

، تا وقىت خاموش است و چون به سخن آيد پيوسته بنده مؤمن نيكوكار نوشته شود: امام صادق عليه السالم فرمود
  .نيكوكار يا بدكار نوشته شود
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هاى عظيم اهلى و لطائف صنع غريب ربوىب است، زبان ِجرمش صغري و ُجرم و طاعتش بزرگ و عظيم  زبان از نعمت
ايت طاعت و طغيان عبد است، زبان ميدان   .»2«  دار متام اوضاع باطن و ظاهر است است، زبان 

ن نعمت عظيم و اين وديعه بزرگ اهلى چون در سخن گفنت راه احنراف گريد، گناهان عظيم از او سرزند و چون به آرى، اي
راه حق و حقيقت رود طاعات بزرگ و منافع كثريه از او ظهور كند، اگر به ارزياىب تعداد گناهان برخيزمي به اين نتيجه 

بينيم قسمت اعظم  نچه اگر به ارزياىب طاعات دست زنيم مىرسيم كه سهم عمده گناهان بر دوش زبان است، چنا مى
  .طاعات سهم زبان است

بند و بارى آن برتسيم كه بدترين  العاده حّساس بيشرت انديشه كنيم و از عاقبت آزادى زبان و ىب بياييد درباره اين عضو فوق
  .زبان استترين عذاب در فضاى دوزخ، عذاب  روز، در فرداى قيامت روز زبان است و سخت

______________________________  
/ 68: ؛ حبار األنوار53، حديث 15/ 1: ؛ اخلصال21، باب الصمت وحفظ اللسان، حديث 116/ 2: الكاىف -)1(

  .85، حديث 78، باب 307

  .، كتاب آفات اللسان190/ 5: حمجة البيضاء -)2(

  32: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  ] ناً لِْلعاملِِ راَحٍة ِمَن الدُّنيا َواآلِخَرِة َوالصَّْوُن ِمَن اخلَْطايا َوالزََّلِل َوَقْد َجَعَلُه الّلُه ِسْرتاً َعَلى اجلاِهِل َوتـَزَيُّ َوُهَو ِمْفتاُح ُكلِّ [

   منافع سكوت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در ادامه روايت به فوائد و منافع عظيم خاموشى اشاره كرده مى

   دنيا و آخرتراحىت در  - 1

صمت و خاموشى، كليد راحت دنيا و آخرت است؛ زيرا انسان خاموش در زندگى دنيا از بسيارى از شرور و خطرات و 
ماند و فضاى امان در  بند و بارى عضو در گفتار است، در امان مى نظمى زبان و ىب ها كه حمصول ىب ها و خسارت زيان

در زندگى آخرت از شّر و ضرر عذاب كه نتيجه گناهان زبان است،  حقيقت فضاى سالمت و راحىت و خوشى است و
  .حمفوظ ماند و در كنف رمحت اهلى، زندگى ابدى خويش را به خوشى و راحت بگذراند
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هاى خطا، گفتارهاى ناهنجار و گفنت آنچه نبايد گفت، هم چون زجنريهاىي است كه خود  جاى زبان، گفته سخنان ىب
كشد و گاهى دست و پا زدن انسان براى جناتش از عذاىب كه در دنيا و  اتش به اسارت مىانسان را در تنگناى حلق

  .فايده است آخرت براى خود فراهم آورده، ىب

  33: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  ها حفظ از لغزش - 2

 ها و خطاهاست، چرا كه اكثر گناهان منشأش كم گوىي و به خصوص خاموشى و صمت موجب مصون ماندن از لغزش
زبان است و چون زبان حمبوس شود، بدون شك انسان از اكثر گناهان به خصوص ظلم در حق ديگران حمفوظ خواهد 

  .ماند

خداوند مهربان، خاموشى را براى جاهل سرت و حجاب از عيوب دروىن و براى عامل و دانشمند صمت و خاموشى را 
ست، هرگاه مالزم و مصاحب خاموشى باشد، احواالت زينت قرار داده است، چرا كه جاهل چون بدون علم و معرفت ا

درونش نزد مردم پوشيده است و به خاطر اين پوشيدگى از رسواىي و افتضاح مصون است و عامل با آن كه هر چه 
اش دانش و حقيقت است، در عني حال خاموشى، براى او وقار و زينت است كه عامل پر حرف در  گويد، سرچشمه مى

  .اعتبار و ارزش نداردنزد مردم چندان 

  34: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  ] َورياَضُة النـَّْفِس َوَحالَوُة الِعباَدِة َوَزواُل َقساَوِة الَقْلِب َواْلَعفاُف َواْلُمُروَُّة َوالظَّْرفُ   َوِفيِه َعْزُل اْهلَوى[

  دورى از هوا - 3

  .م عامل شده استخاموشى باعث دورى از هواست، هواى نفسى كه عّلت گمراهى اكثر مرد

برد، خاموشى در حقيقت  فايده و كلمات ناحق در حق ديگران لذت مى نفس، عجيب از شنيدن لغو و سخنان ىب
اى جانانه با اين دمشن خطرناك دروىن است كه اگر اين خاموشى ادامه پيدا كند، بدون ترديد به حكومت هواى  مبارزه

  .اجنامد شود و به عزل اين ستم پيشه براى مهيشه مى ه داده مىنفس اين شيطان پر قدرت و خطرناك دروىن خامت
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هاى آتش جهنم آشكار  راسىت، با متام وجود بايد از خطرات سنگني هواى نفس كه اكثراً از نوك زبان، هم چون شعله
  .گردد به حضرت حق پناه برد مى

   تربيت و رياضت نفس - 4

كه نفس را اگر از گناهان زبان به وسيله خاموشى بتوان بازداشت و   و نيز در خاموشى، تربيت و رياضت نفس قرار دارد
رسد   اى خواهد شد و به نظر مى در زمينه سخن گفنت اگر بتوان به او سخىت داد، بازداشتنش از ساير گناهان، كار ساده

   كه

  35: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

ترين  ى است، در آثار اسالمى آمده كه از عمدهها مسئله پر منفعت صمت و خاموش ترين رياضت در ميان رياضت مهم
  .علل، براى رسيدن به بارگاه رمحت و يافنت اسرار ملكوت، ترك هر كالم به جز كالم حّق است

   چشيدن شرييىن عبادت - 5

از فوائد خاموشى، چشيدن شرييىن عبادت و از بني رفنت قساوت قلب است و اين مسئله معلومى است، چرا كه هر گناه 
چون حجاىب بني عبد و خداست و هر حجاىب عّلت دورى حمب از حمبوب است، در صورتى كه گناهان گوناگون، به هم 

توان از عبادت لّذت برد كه  ها بر آيينه روح اهلى انسان، انداخته باشد، چگونه مى خصوص گناهان متنوع زبان پرده
  .اى و حجاىب نباشد لهچشيدن لذت عبادت به وقىت است كه بني روح عبد و مواليش فاص

ترين علل قساوت قلب است و قلب قسى از بسيارى از عنايات و بركات اهليه و فيوضات ربانيه و  گناهان زبان از عمده
  .لطايف رمحانيه حمروم است، خاموشى پيشه كنيد، تا لذت عبادت را بچشيد و دل هم چون صفحه آيينه نوراىن كنيد

وت قلب از ميان برود، روح و دل خانه اسرار گردد و شب تريه گناه به روز طاعت ها برداشته شود و قسا چون حجاب
  .نواز، انيس جان و هم نشني دل گردد مبّدل شود و يار روح پرور و دل

 آن كه رفت از نظرم گر زدرم باز آيد
 

 عمر رفته است كه بار دگرم باز آيد

  اى بسا روز كه بنشينم و خورشيد گذشت
 

 شب شد قمرم باز آيدباميدى كه چو 
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  36: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  

  كس و يارم كه كنم در ره عشق چنان ىب
 

 شرم از سايه كه در رهگذرم باز آيد

 منم آن قطره در كام صدف رفته فرو
 

 كه خود ار باز نيامي گهرم باز آيد

  گر چه در ورطه غم كشىت جامن بشكست
 

 آيدهم چو سيل از مژه خون جگرم باز 

  

   عفت و مروت - 6

و نيز از منافع خاموشى، عفت و مرّوت است، عفت از ارتكاب مناهى و معاصى؛ زيرا به حكم عقل، هر كس حول و 
  .رود حوش قرقگاه چريد، امكان افتادنش در آن مى

موّرث عفت نفس گوىي عادت كند، عاقبت به هر گفتار ناپسندى دچار آيد، كم گوىي و خاموشى  آرى، هر كس به زياده
  .است

و نيز از صمت، مرّوت حاصل آيد، چرا كه معىن مرّوت عمل كردن است به آنچه از نظر حق سزاوار است و اليق زبان، 
نطق به ضروريات است چه ضرورى دنيوى چه ضرورى اخروى، چون خاموشى ادامه پيدا كند، صفت مرّوت براى زبان 

هم چون سربازى تسليم مقام  -زبان را در دو سنگر اهلى عفت و مرّوتحاصل شود و خالصه كالم اين كه خاموشى، 
  .حفظ خواهد كرد -مافوق

   حسن خلق - 7

و نيز خاموشى، علت كياست و حسن خلق است، چه بسيار گفنت و بسيار شنيدن مورث تنگ خلقى يا بد خلقى 
  .است

  37: ، ص8 عرفان اسالمى، ج
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ذاَكَرِة لِّلِه َوِىف الّلهَفاْغِلْق باَب ِلساِنَك َعّما َلَك مِ [
ُ
  ] ْنُه بُدٌّ ال ِسيَّما إذا َملْ جتَِْد أْهًال لِْلَكالِم َواْلُمساِعَد ِىف امل

   سكوت و ضرورت آن

گوىي را دانسىت، پس لب گشودن، جز در  تا جمبور نشوى لب به سخن باز مكن، با توجه به اين كه معايب و مفاسد زياده
  .وقىت كه شنونده، اهل و يار مناسىب را براى گفتگو براى خدا و در راه خدا، نيافىتضرورت صحيح نيست به خصوص، 

  :گويد عارف بزرگوار مصطفوى در شرح مجله باال مى

  .آرى، آنان كه به حقايق و اسرار اهلى آگاه شدند، سكوت اختيار كردند

 هر كه را اسرار حق آموختند
 

 مهر كردند و دهانش دوختند

  

  .گفنت، عالمت ناداىن و دور بودن از حقيقت استسخن زياد  

  .»1«  اْلِعْلُم نـُْقَطٌة َكثـََّرها اْجلاِهُلونَ 

  .اند علم نقطه روشن و معلومى است كه جاهالن آن را زياد كرده

ها احتمال و  اند، ده شود، وىل افرادى كه به حق مطلب نرسيده در هر موضوع، حق مطلب در يك مجله كوتاه خالصه مى
   شقوق ذكر منوده و بعد از احتماالت

______________________________  
  .223، حديث 129/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  38: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .شوند و ذكر برهان و استدالل، باز به حقيقت مطلب توجه پيدا نكرده و از حق منحرف مى
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ت آن كه يك نقطه بيش نيست نرسيده است، بايد لب از  و حّق مطلب اين است كه كسى كه در هر موضوعى به حقيق
ات، اذهان و افكار ديگران را مشوش و منحرف نكند و با گفنت منى دامن   گفتار فرو بندد و با احتماالت و اوهام و متشا

  .كه نصف علم است و واقعّيت دارد، خود و ديگران را راحت و آسوده خاطر سازد

  39: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

: َعِشيَِّتِه ما َلُه َوما َعَلْيِه َويـَُقولُ  كاَن الرَّبيُع بُن ُخثـَْيٍم َيَضُع ِقْرطاساً بـَْنيَ َيَدْيِه فـََيْكُتُب ُكلَّ ما يـََتَكلَُّم ِبِه ُمثَّ ُحياِسُب، نـَْفَسهُ ىفوَ [
و آله َيَضُع َحصاًة ىف َفِمِه فَإذا، أراَد أْن يـََتَكلََّم ِمبا َجنَا الّصاِمُتوَن َوبَقينا وَكاَن بـَْعُض أْصحاِب َرُسوِل الّلِه صلى اهللا عليه ! آهِ 

ُهْم كانُوا يـَتَـنَـفَُّسوَن، الصُّعداءَ َعِلَم أنَّهُ لِّلِه َوِىف الّلِه َوِلَوْجِه الّلِه، أْخَرَجها ِمْن َفِمِه َوإنَّ َكثرياً ِمَن الصَّحابَِة، َرِضى الّلُه َعنْـ 
  ] رضىَويـََتَكلَُّموَن ِشْبَه اْلمَ 

  سكوت اولياى خدا

نوشت، چون شب  شد مى اد و هر چه از دهانش خارج مى ربيع بن خثيم در ابتداى هر روز كاغذى در پيش روى مى
خاموشان جنات يافتند و ما بسيار  ! آه: گفت كرد و مى خواند و نفس خود را با آن نوشته حماسبه مى رسيد نوشته را مى مى

  .گويان در بدخبىت ماندمي

خواستند حرف بزنند  گذاشتند و چون مى اى در دهان مى بعضى از اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله سنگ ريزه
زدند و  كردند، اگر آن حرف براى خدا و در راه خدا و لوجه الّله بود، سنگريزه را در آورده و آن حرف اهلى را مى فكر مى

آوردند  يافتند كه آن حرف براى خدا نيست، سنگ ريزه را بريون منى مىرفتند و اگر پس از فكر  سپس به خاموشى فرو مى
  .دادند و به خاموشى ادامه مى

  40: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

كشيدند و بر سبيل ندرت حرف  بسيارى از صحابه آن جناب، اكثر اوقات ساكت بودند و آه پر درد از سينه مى
  .ان ضعيف و خسته از مرض بودزدند، به حنوى كه حرف زدن آنان شبيه بيمار  مى

  41: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

ا َسَبُب َهالِك اْخلَْلِق َوَجناِِم اْلَكالُم َوالصَّْمتُ [   ] وإمنَّ
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   سبب هالكت خلق

  .آرى، بدون شك سبب هالكت و جنات مردم سخن و خاموشى است

براى اسارت عباد حق، به هزار خدعه و مكر از كسى كه با كالم و شايعه مردم را ترسانده و يا شخصّيت آنان را گرفته و 
طريق كالم، توّسل جسته و يا با كالم باطل هزاران بنده حق را به گمراهى كشيده، جز اين است كه خود را به هالكت 

  ابدى دچار كرده؟

برودار را به باد و كسى كه با سخن خود، مال مردم را به غارت داده و جان شريين جاندار، از او گرفته و عرض و آبروى آ
  داده، آيا خود را به چاه هالكت نينداخته؟

وىل كسى كه از متام اين امور خاموش بوده، سبب جنات خود را فراهم آورده و در پيشگاه حضرت دوست براى خود،  
  .كسب آبرو كرده است

قيم ديار عبادت و طاعت آرى، بايد خيمه زندگى از خاكدان عصيان بريون زده و در بستان معرفت جاى باز كرده و م
  .شومي، تا از نسيم مهر و عنايت و رمحت و لطف حضرت يار، زنده گشته و به نعمت ابدى متنعم شومي

  :به قول عاشق وارسته، فيض بزرگوار

  خيز تا زين خاكدان بريون رومي
 

  زين سراى مردگان بريون رومي

  زنده گردمي از حيات جاودان
 

  روميزين جهان جان ستان بريون 

  

  42: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  

  هاى كجان راست از هم صحبىت
 

  هم چو تريى از كمان بريون رومي

 تا شومي اّال مبا شا را حميط
 

  زين حميط آمسان بريون رومي
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  گوهر حبر يقني آيد به كف
 

  گر زصحراى گمان بريون رومي

  در بال و در وال قربان شومي
 

  بريون رومي از تن و جان و جهان

  

  43: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  ]ْصِفياءِ ِلَمْن ُرِزَق َمْعرَِفَة َعْيِب اْلَكالِم َوَصواِبِه َوَفواِئِد الصَّْمِت َفإنَّ ذِلَك ِمْن أْخالِق األنِْبياِء َوَشعاِئِر األ  َفُطوىب[

   شناخت معايب كالم

صواب و فوائد خاموشى را شناخته كه خاموشى، اخالق  خوش به حال آن كس كه از طريق عنايت حق كالم معيب و
  .پيامربان و شعار برگزيدگان حق است

َخزائِِنِه كاَن َكالُمُه َوَصْمُتُه   َلطاِئِف الصَّْمِت َوائْـُتِمَن َعلى  َوَمْن َعِلَم َقْدَر اْلَكالِم أْحَسَن ُصْحَبَة الصَّْمِت، َوَمْن أْشَرَف َعلى[
  ]ِعباَدةً 

و اندازه كالم را بشناسد و به صحيح و غلط و حق و باطل آن راه برد، البته مصاحبت و رفاقت با خاموشى هر كه قدر 
را نيكو خواهد مشرد و هر كه بر لطايف و فوايد خاموشى آگاه شد و خاموشى را نگهبان امني اسرار و حقايق قلىب خود 

  .قرار داد، كالم و سكوتش عبادت است
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  ]ِعباَدِتِه هِذِه إّالاْلَمِلُك اْجلَبّارُ   َوال َيطَِّلُع َعلى[

  .بر قدر و قيمت و عظمت اين بندگى، جز خداى آگاه كسى آگاه نيست

  :به قول عارف معارف، شيخ حسن مصطفوى
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آيا به  تشخيص سخن گفنت كه آيا موافق رضاى پروردگار متعال است و آيا بر خالف هوا و هوس و خودمناىي است و
منظور اظهار حق و روى اخالص در نّيت است و آيا نفساىن و آيا موجب نورانّيت قلب خواهد شد يا موجب كدورت و 

  .ظلمت و آيا به صالح دين و شرع است يا به ضرر دين؟ كار هر كسى نيست

ند و از عهده اين موضوعات به ها را تشخيص ده توانند اين قسمت هاى منور و پاك دارند، مى انبيا و اوليا و آنان كه دل
توانند كمرت سخن بگويند و پيش از سخن گفنت، اگر چه يك مجله و بلكه يك   خوىب برآيند و بايد افراد متوسط تا مى

خواهند بزنند، روى خودمناىي و هوا پرسىت  كلمه آرى يا نه باشد، خمتصر تأّملى منايند، يعىن متوجه باشند كه حرىف را كه مى
  .ت به ديگرى و حتقري و يا به مقتضاى حسد و خودبيىن و ساير صفات ذميمه نفساىن صورت نگريدو يا اهان

هاىي در طول حيات به وسيله ريسمان زبان به قعر  در زبان و در سخن گفنت آن، چه خطرهاست و چه انسان! خداوندا
  ؟جهنم افتادند و چه نيكاىن بد شدند و چه پاكاىن در كنار زبان آلوده گشتند

  ما در برابر اين عضو عظيم آن گونه كه بايد قدرت حفظ خود را! خداوندا

  45: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

آور و دست ناتوان را بگري و از شر هر گناهى به خصوص، گناهان زبان حفظ  ندارمي، بر ما بيچارگان و ضعيفان رمحت
  .فرما و قفل خاموشى از غري حق براى ابد بر زبان ما بگذار

بنده خطاكار در مقام مناجات با حضرت حق و التماس به پيشگاه با عظمت دوست و بارگاه رمحت حضرت يار اين 
  :ام عرضه داشته

  اى كرمت روشىن زندگى
 

  بندگيت چشمه پايندگى

 ارض و مسا مجله زمني بوس تو
 

 نغمه عشق است زناقوس تو

  لذت عامل مهه در ياد تست
 

  خاطر عشاق درت شاد تست

 گلشن عامل زتو دارد صفا
 

 درد مهه از تو رسد بر شفا

  درد من اى دوست گناه من است
 

  سوى عنايات تو راه من است
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  ات گر نپذيرى چه كند بنده
 

  ات چيست بگو چاره شرمنده

  زنگ گنه بر دل من چريه بني
 

  روز مرا از سيهى تريه بني

  دامن آلوده من ننگ من
 

  جنگ من واى بر اين صلح من و

  

  كاش نبودم به جهان اى حبيب
 

  گشت گناهم نصيب تا كه منى

  اى غم تو روشىن شام من
 

  حمو كن از بزم گنه نام من

 كام مرا داروى غفران بريز
 

 آبرومي پيش پيمرب مريز

  ام بار گنه پاك كن از نامه
 

  ام مغفرت خويش منا جامه

 غرقه درياى كرم كن مرا
 

 نواخوان حرم كن مرامرغ 

 داغ غمت بر دل مسكني گذار
 

 تا كه بنالد به درت زارزار
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   باب

28  

   در بيان راحت

  49: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم
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  :ذِلَك فَفى أْربـََعِة أْشياءَ   ال راَحَة ِلُمْؤِمٍن َعَلى احلَْقيَقِة إّالِعْنَد ِلقاِء الّلِه، َوما ِسوى

ا . َصْمٌت تـَْعِرُف ِبِه حاَل قـَْلِبَك َو نـَْفِسَك فيما َيُكوُن بـَيـَْنَك َوبـَْنيَ باريكَ  ِمْن آفاِت الزَّماِن ) َوِحْلٌم تـَْنُجو ِبهِ (َوَخْلَوٌة تـَْنُجو ِ
  .ٌر تـُنَـوُِّر ِبِه قـَْلَبَك َوُتَصّفى ِبِه طَبـَْعَك َوتـُزَّكى ِبِه رُوَحكَ َوَسهَ . َوُجوٌع ُمتيُت ِبِه الشََّهواِت َواْلَوْسواسَ . ظاِهراً َوباِطناً 

ْنيا ِحبَذافِريها: قاَل النىبُّ صلى اهللا عليه و آله ا حيَزْت َلُه الدُّ   .َمْن أْصَبَح آِمناً ىف ِسْربِِه، معاىف ىف َبَدِنِه َوِعْنَدُه ُقوُت يـَْوِمِه َفَكأمنَّ

  .َمَعِك فاَز َمْن فاَز ِبكِ   الِعزُّ َواْلِغىن! يا َقناَعةُ : ىف ُكُتِب اْألَوَّلَني كاَن َمْكُتوباً : بِّهٍ َوقاَل َوَهُب ْبُن ُمنَ 

  .ُهِتَك ِستْـُر َمْن ال يَِثُق ِبرَبِِّه َوَلْو كاَن َحمُْبوساً ِىف الصُّمِّ الصَّياخيدِ : قاَل أبُوَذرٍّ رمحه اهللا

ُق رَبَُّه فيما َضِمَن َلُه َوَتَكفََّل ِبِه ِمْن قـَْبِل أْن َخَلَقُه َوُهَو َمَع ذِلَك يـَْعَتِمُد فـََلْيَس أَحٌد أْخَسَر َوأَذلَّ وَ  قـُوَِّتِه   َعلىأنـَْزَل ِممَّْن ال ُيَصدِّ
  .َعْنها  ُحُدوَد َربِِّه ِبأْسباٍب َقْد أْغناُه الّلهُ َتعاىل  َوَتْدبريِِه َوُجْهِدِه َويـَتَـَعّدى
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  ] ال راَحَة ِلُمْؤِمٍن َعَلى احلَْقيَقِة إّالِعْنَد ِلقاِء الّلهِ [

   حقيقت راحىت

فرمايند   در اين حديث بسيار مهم، وجود مقّدس حضرت صادق عليه السالم مسئله راحىت و خوشى و امنّيت را گوشزد مى
  .شود منىكه آن خوشى و راحىت كه فرزندان آدم به دنبال آن هستند، يافت 

راحىت آن است كه به دنبالش رنج و زمحت دوباره نباشد و اّال آنچه به دنبالش مشّقت و زمحت است، راحت نيست و 
  .راحت به معناى حقيقى در اين دنيا براى كسى مقّرر نشده است

  :در حديث قدسى آمده

  .»1« من راحىت را در آخرت قرار دادم و مردم در دنيا دنبال آن هستند

  .رسد و هيچ مؤمىن به خاطر نور اميانش به هنگام لقاى حق به مؤمن مى راحت

  :توقع راحت در اين دنيا ندارد، دنيا جاى كوشش و زمحت و عمل است و به فرموده حضرت على عليه السالم
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  .»2« أال َوإنَّ اْليَـْوَم اْلِمْضماَر َوَغداً السِّباَق َوالسَّبـََقُة اْجلَنَُّة َواْلغاَيُة الّنارُ 

______________________________  
  .328: مشكاة األنوار/ -)1(

  .2154، حقيقة الدنيا، حديث 127: ؛ غرر احلكم28خطبه : ج البالغة -)2(
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امروز، زمان زمحت و مشّقت و رنج و حركت و تكاپو است و فردا روز سبقت و مسابقه است، آنان كه در اين جهان، 
شت اند و آنان كه در مسري حق به تكاپو برخناستند، پايان  زمحت صحيح و رنج به حق كشيدند، در مسابقه فردا برنده 

  .عقب ماندگيشان دوزخ است

ْنساُن ِإنََّك كاِدٌح ِإىل[   .»1« ] َربَِّك َكْدحاً َفُمالِقيهِ   يا أَيـَُّها اْإلِ

  .وى پروردگارت در حركىتيقيناً تو با كوشش و تالشى سخت به س! اى انسان

  :و نيز در آيه كرميه ذيل توجه مناييم

ْنساَن ِيف َكَبدٍ [   .»2« ]َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  .مهانا، ما انسان را در رنج و زمحت آفريدمي

برد، تا با فشار و زمحت، والدت يافت و ادوار  هاى بسيار به سر مى از روز خنستني حيات كه در تنگناى رحم با مشّقت
هاى گوناگون و مشّقات و زمحات فراوان سپرى منود،  تلف زندگى را از شريخوارگى تا پريى و فرتوتى، مهه را در سخىتخم

نشانه اين است كه هر كسى در اين دنيا، چه مؤمن و چه غري مؤمن در چهارچوب رنج و زمحت است و راحىت براى او 
حمل راحت و اسرتاحت نيست، بلكه خانه رنج و مشّقت و  شود كه دنيا اى نيست، روشن مى در هيچ مرحله و دوره

  .زمحت و كوشش و مرارت و تكاپو است

   كوشش حق و تكاپوى باطل

   شود و روايات و آثار اسالمى هم آرى، مهان طور كه از قرآن جميد استفاده مى
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______________________________  
  .6): 84(انشقاق  -)1(

  .4): 90(بلد  -)2(
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اى بر مسئله است، دنيا جاى راحت و اسرتاحت نيست و امكان راحت و  ها نيز شاهد زنده داللت دارد و زندگى انسان
  .باشد اسرتاحت هم به آن معناىي كه مردم در جستجويش هستند، در اين خانه حمدود براى كسى فراهم منى

  .يات، مهراه با رنج و زمحت و كوشش و مشّقت باشدانسان خبواهد يا خنواهد، بايد براى ادامه ح

كنند اجنام بگريد، از  چيزى كه هست اگر كوشش و زمحت انسان بر اساس معيارهاىي كه قرآن و نبوت و امامت ارائه مى
پى اين رنج و زمحت و كوششى كه مطابق با معيارهاى اهلى، اجنام گرفته، نعمت ابد حق و روح و رحيان و راحت و 

  :اسرتاحت ابدى است، چنانچه قرآن كرمي در آيات زير داللت دارد

يـَُبشُِّرُهْم َربـُُّهْم * َو أُولِئَك ُهُم اْلفاِئُزونَ  الَِّذيَن آَمُنوا َو هاَجُروا َو جاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمواهلِِْم َو أَنـُْفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اللَّهِ [
  .»1« ] خاِلِديَن ِفيها أَبَداً ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ * ُه َو ِرْضواٍن َو َجنَّاٍت َهلُْم ِفيها نَِعيٌم ُمِقيمٌ ِبَرْمحٍَة ِمنْ 

هايشان در راه خدا به جهاد برخاستند، منزلتشان در پيشگاه خدا  آنان كه اميان آوردند و هجرت كردند و با اموال و جان
شت.* و فقط اينانند كه كاميابندتر و برتر است،  بزرگ هاىي كه  پروردگارشان آنان را نزد خود به رمحت و خشنودى و 

  .*دهد ها نعمت هاى پايدار است، مژده مى براى آنان در آن

  .اند؛ يقيناً نزد خدا پاداشى بزرگ است مهواره در آجنا جاودانه

جهاد و آن مهه تبعاتى كه براى آن هست انديشه كنيد،  مشا در اميان و توابع و آثار آن و هجرت و مسائل مهم آن و
هاىي روبرو است و سپس در دو آيه بعد دقت   ها و زمحت ها و مشّقت ببينيد مؤمن مهاجر جماهد، در اين دنيا با چه رنج

  كنيد

______________________________  
  .22 -20): 9(توبه  -)1(
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  .كوشش چه اجر گرانبهاىي از رمحت و رضوان و نعيم مقيم استكه نتيجه اين  

آرى، بر اساس وعده حتميه اهلّيه، كوشندگان در راه حق از اجر عظيم و نعمت جاويد و رضايت حضرت حق 
  .برخوردارند

  :به قول حكيم فرزانه سناىي غزنوى

  تا معتكف راه خرابات نگردى
 

  شايسته ارباب كرامات نگردى

 عالئق نشود نفس تو آزاداز بند 
 

  تا بنده رندان خرابات نگردى

 در راه حقيقت نشوى قبله احرار
 

  تا قدوه اصحاب لباسات نگردى

  تا خدمت رندان نگزيىن به دل و جان
 

  شايسته سّكان مساوات نگردى

  تا در صف اول نشوى فاحته قل
 

  اندر صف ثاىن چو حتّيات نگردى

  دل معشوقشه پيل نبيىن به مراد 
 

  تا در كف عشق شه او مات نگردى

  تا نيست نگردى چو سناىي زعاليق
 

  نزد فضال عني مباهات نگردى

  حمكم نشود دست تو در دامن حتقيق
 

  تا سوخته راه مالمات نگردى

  

باشد، زمحات  اى از آن ندارد، برخالف معيارهاى اصيل اهلى و اگر كوشش و زمحت و رنج و تكاپوى انسان كه چاره
انسان در پايان كار بر باد رفته و براى انسان حاصلى، جز حسرت و ندامت و عذاب جهنم برجاى خنواهد گذاشت، 

  .مناياند چنانچه آيات زير وضع آنان را مى



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

 

ال ُيْسِمُن َو ال * ْيَس َهلُْم َطعاٌم ِإالَّ ِمْن َضرِيعٍ لَ * ِمْن َعْنيٍ آنَِيةٍ   ُتْسقى* ناراً حاِمَيةً   َتْصلى* عاِمَلةٌ ناِصَبةٌ * ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ خاِشَعةٌ [
  .»1« ] يـُْغِين ِمْن ُجوعٍ 

و سراجنام سودى [اند  اند و خسته شده كوشيده] آنان كه مهواره در دنيا* [هاىي زبون و شرمسارند؛ در آن روز چهره
   در آتشى سوزان]* اند نيافته

______________________________  
  .7 -2): 88(يه غاش -)1(
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كه نه * براى آنان طعامى جز خار خشك و زهرآگني وجود ندارد* نوشانند؛ اى بسيار داغ مى آنان را از چشمه.* درآيند
  .منايد نياز مى كند و نه از گرسنگى ىب فربه مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  .»1« كاِدٍح خاِسرٌ فـَُربَّ داِئٍب ُمَضيٌِّع َوُربَّ  

  .اى كه زيانكار و ضرر كننده چه بسا فعال پرحركت و حرارتى كه نابود كننده است و چه بسا به رنج كوشنده

وضع اكثر مردم امروز، به خصوص در اروپا و آمريكا و كشورهاى كمونيسىت و بعضى از كشورهاى به ظاهر اسالمى در 
منايند آن  ها كه حتّمل مى برند، چه مشّقت ها كه مى كشند، چه رنج كه مى  ها حقيقت مصداق دو مجله باالست، چه زمحت

دهند  گذارند و مقام را از دست مى هم در راه پول و مقام، آن هم به قيمت قتل و غارت و عاقبت، متام اموال را جباى مى
به حكم حضرت حق به اشّد عذاب اى نداشتند به حمكمه عدل اهلى وارد شده و  اى كه جز در جنايت مسابقه و با پرونده
  .گردند دچار مى

  حركت انسان در دنيا

ج البالغة«صاحب    :»2« گفتار حمكمى دارد بدين قرار» ترمجه و تفسري 

  .اى كه در كره خاكى فراگري مهه جانداران است، حركت و جنبش است ترين پديده شايد بتوان گفت عمومى
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______________________________  
  .8، حديث 2، باب 108/ 100: ؛ حبار األنوار129خطبه : ج البالغة -)1(

ج البالغة -)2(   .156/ 6: ترمجه و تفسري 

  55: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

در حقيقت، جاندار منهاى حركت مساوى است با جاندار منهاى جان، چنان كه انسان منهاى انديشه، مساوى است با 
  .مسئله روشىن است كه براى اثباتش نيازى به استدالل و جر و حبث وجود ندارداين يك . انسان منهاى انسانّيت

انگيز بىن نوع انسان، حركت به معناى طبيعى حمض آن را، دليل موجوديت  آنچه مهم است اين است كه اكثريت اسف
وند، مكان خود را تغيري توانند راه بر  آورند، اين است كه مى مى» من هستم«آنان استدالىل كه به . كنند خود تلقى مى

  .ها دگرگون منايند گريى ديگرى منتقل شوند، روابط خود را با طبيعت و انسان گريى به موضع دهند، از يك موضع

  .اند تر مثًال هزار كيلومرت در يك ساعت با هواپيماى مدرن تقويت شده هاى سريع در دوران ما اين گونه داليل با حركت

ها و حركت عقرب  ها و حركت الكرتون ل موجودّيت انسان است كه حركت كازارها و كهكشاناين حركت مهان مقدار دلي
  .باشد و افعى و يك مگس در جلنزار، دليل موجودّيت اين موجودات مى

  .تواند با سرعت حركت نور قابل مقايسه باشد سرعت حركت انسان چگونه مى

حركت دست يك انسان ندارد كه براى خورانيدن يك جرعه شربت ترين ارزشى در برابر  دانيم كه حركت نور كم وىل مى
  .افتد براى بيمارى كه نياز به آن دارد، به كار مى

حركت يك انسان از كره زمني به كره ماه با يك حتول انقالىب دروىن وى از پسىت به اوج انسانّيت چگونه قابل مقايسه 
  باشد؟ مى

ها را در هم نوردد و برگردد، وىل دو قدم  مهه كهكشان -ر قابل تصور باشداگ -اگر يك انسان با سرعىت فوق سرعت نور
  شود، حركت نكند چه كارى اجنام داده است؟ سوزد و يا در آب غرق مى براى انساىن كه در آتش مى

  56: ، ص8 عرفان اسالمى، ج
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  .شود ناميده مى هاست، اما آن حركىت كه در اصطالح رهروان كوى حقيقت، معراج حركت، مطلوب ما انسان

در دوران ما مسابقه، در سرعت حركت به شّدت در جريان است، اين مسابقه تنها براى سلطه به كرات فضاىي است كه 
ره بردارى منوده و  اگر تكاپوهاى زميىن براى سبقت گرفنت در ميدان تنازع در بقا كفايتشان نكند، از تسخري كرات فضاىي 

  .ب يكديگر خواهند پرداختها به تعقي در مهان دور دست

ها در كرات و فضاهاى بسيار دور براى مسابقه در خواندن كتاب تكويىن اهلى و  ها، سري و سياحت اگر اين حركت
داد، خواب آرام چهار ميليارد و نيم نفوس كره زمني بود   اى كه مى گرفت، اولني نتيجه بردارى از حيات معقول اجنام مى ره

آورند يا  فضاها و كرات راه نيافته است كه آيا شيپور مسابقه را براى آدم كشى، امروز به صدا در مى كه از آغاز حركت به
  !فردا؟

يابد و دنيا  زندگى آدمى حركىت طبيعى است كه فقط از آغاز هشيارى به حركت انساىن، حتول مى: در عنوان حبث گفتيم
  .گردد، مسابقه در خري و كمال براى او ميدان مسابقه مى

   مسابقه در قرآن

گريد، بلكه منظور اين  معناى مسابقه، آن مفهوم معموىل و رايج در ميان مردم نيست كه با حترك حّس رقابت صورت مى
شوند  دار، با مشاهده عظمت و كمال رهروان منزلگه حقيقت به هيجان و تكاپو وادار مى است كه هشياران زنده و هدف
گردند و گرفنت از دست آنان را  كنند كه حىت اگر سبقت بر آنان بگريند بر مى تلقى مىو خود را اعضاىي از آن كاروان 

در آيات قرآىن در چند مورد دستور به مسابقه داده شده است نه مسابقه در . دانند وظيفه و عامل سرعت در حركت مى
   ميدان

  57: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .ها و ورود بر جاذبه لقاء اللّه از آلودگى تنازع در بقا و خونريزى، بلكه براى پاك شدن

  .»1« ] َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكمْ   ساِبُقوا ِإىل[

  .سبقت جوييد به آمرزشى از سوى پروردگارتان

  .گرى و برچيدن بساط مسابقه در فضيلت و شرافت و تقواى انساىن و نه براى احنصار قدرت در راه سلطه
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  .»2« ] اِت َو ُهْم َهلا ساِبُقونَ أُولِئَك ُيسارُِعوَن ِيف اخلَْريْ [

  .گريند پيشى مى]  از ديگران[آن ]  اجنام دادن[شتابند، و در  اينانند كه در كارهاى خري مى

  :گويد سناىي غزنوى در باب نصيحت به انسان براى تكاپو در راه حق مى

 خيز اى دل زين بر افكن مركب حتويل را
 

 راوقف كن بر ناكسان اين عامل تعطيل 

 پاك دار از خط معىن حرف و رنگ و بوى را
 

 حمو كن از لوح دعوى نقش قال و قيل را

 دست ابراهيم بايد بر سر كوى وفا
 

 تا نربّد تيغ برّان حلق امساعيل را

  مرد چون عيسى مرمي بايد اندر راه صدق
 

 تا بداند قدر آيات و حروف اجنيل را

______________________________  
  .21): 57(حديد  -)1(

  .61): 23(مؤمنون  -)2(

  

  58: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  

 در شب تارى كجا بيند نشان پاى مور
 

 آن كه او در روز روشن هم نبيند پيل را

  هر كسى بر ختت ملكت كى تواند يافنت
 

 هم چو گيسوى عروسان دسته زنبيل را
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  خورىحسرت  خيز و اكنون خيز كان ساعت ىب
 

 چون ببيىن بر سر خود تيغ عزرائيل را

  

  :آرى، به فرموده حضرت صادق عليه السالم

  .براى مؤمن راحىت نيست مگر به وقت لقاى حق

  .لقاى حق به فرموده قرآن در صورتى ميسر است كه انسان متام دوران عمر را در سايه اميان و عمل صاحل به سر آرد

  .»1« ]ِلقاَء َربِِّه فـَْليـَْعَمْل َعَمًال صاِحلاً َو ال ُيْشرِْك ِبِعباَدِة َربِِّه َأَحداً َفَمْن كاَن يـَْرُجوا [

پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته اجنام دهد و هيچ كس را در ]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار 
  .پرستش پروردگارش شريك نكند

______________________________  
  .110): 18(كهف   -)1(

  59: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

َنَك َوبـَْنيَ باريكَ : ذِلَك َففى أْربـََعِة أْشياءَ   َوما ِسوى[ ا . َصْمٌت تـَْعِرُف ِبِه حاَل قـَْلِبَك َو نـَْفِسَك فيما َيُكوُن بـَيـْ َوَخْلَوٌة تـَْنُجو ِ
َوَسَهٌر تـُنَـوُِّر ِبِه قـَْلَبَك َوُتَصّفى ِبِه َطبـَْعَك . َوُجوٌع ُمتيُت ِبِه الشََّهواِت َواْلَوْسواسَ . َوباِطناً ِمْن آفاِت الزَّماِن ظاِهراً ) وِحْلٌم تـَْنُجو بِه(

  ] َوتـُزَّكى ِبِه رُوَحكَ 

  راحىت مؤمن در دنيا

: فرمايد براى مؤمن راحىت وجود ندارد، در اين قسمت مى: در قسمت اول روايت، حضرت صادق عليه السالم فرمود
  .راحت مؤمن در اين دنيا در چهار امر معنوى است

   راحىت در خاموشى - 1
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خاموشى مقارن با فكر، آن هم فكرى كه برايت معرفت آرد، معرفت به حال قلب و نفست در آنچه كه بني تو و 
  .خداست

غنيمت آورى و از  در حقيقت، اين خاموشى براى تو بايد يك سفر معنوى اهلى باشد كه در اين سفر براى قلب و نفس،
دامن هر دو، آنچه ضرر دارد پاك كىن كه خاموشى مورث فكر عبادتى بس بزرگ است، در ميدان اين عبادت است كه 

  گاه امسا شود، تا جاىي كه نفس را جتلى انسان به وضع قلب و نفس خويش آشنا مى

  60: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

منايد و در حقيقت در سايه اين خاموشى يعىن به خود  م خدا مىو صفات كرده و قلب را پس از شستشوى كامل، حر 
اى خالص و خملص  دارد و به متام معىن، بنده هاى بني نفس و قلب و حضرت حق را از ميان برمى رسيدن، متام حجاب

  .گردد مى

اين جماهده بايد  اين خاموشى يعىن در خود فرو رفنت و خويش را بازرسى كردن، در حقيقت جماهده در راه خداست و در
  .به انتظار عنايات و الطاف حضرت دوست بود كه بدون شك مزد اين جماهده به انسان خواهد رسيد

  .»1« ] َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا َو ِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ [

راه رشد، [هاى خود  ترديد آنان را به راه كوشيدند، ىب]  مال با جان و[ما ]  به دست آوردن خشنودى[و كساىن كه براى 
شت و مقام قرب   .كنيم و يقيناً خدا با نيكوكاران است راهنماىي مى]  سعادت، كمال، كرامت، 

  :»2« گويد در توضيح اين آيه شريفه مى» مناهج الطالبني«صاحب 

اخالق و اوصاىف كه آن پسنديده و مرغوب است و بر نفس بدان كه معىن جماهده، خمالفت نفس است و نرم كردِن او در 
  .بود در ترك اوصاىف كه ناپسنديده و مكروه است و نفس بدان مايل بود »3« دشخوار

  .و اين صفات به ظاهر تعّلق دارد و آن ميل اوست به شهوات جسماىن

شرف و بزرگى و امورى كه به واسطه  و بعضى به باطن تعّلق دارد و آن ميل اوست به شهوات روحاىن، مثل حّب جاه و
  تعّلق دل بدان، شخص حمجوب و دور بود
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______________________________  
  .69): 29(عنكبوت  -)1(

  .130 -127: مناهج الطالبني -)2(

  .سخت، مشكل: دشخوار -)3(

  61: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .معىن رياضت هم نزديك است، بداناز حق تعاىل و اگر چه پيش خلق، آن مستحب و مستحسن بود و 

  .رياضت خمالفت نفس است در امورى كه به باطن تعّلق دارد: اند اند و گفته اما بعضى از اهل معىن فرق كرده

و هر كه صاحب بصريت بود و حمّبت و شوق بر دل وى غالب بود، چون به خمالفت نفس مشغول شود و در خود 
مجله در خود باز ديد و هر يك از آن، وقىت كه سبىب كه حمّرك آن بود حاضر تفّحص و جتّسس كند آثار اين صفات، 

  .شود، در خود صرحياً ببيند و بشناسد و به اصالح آن مشغول گردد، به توفيق الّله تعاىل

ا ُجياِهُد ِلنـَْفِسِه ِإنَّ اللََّه َلَغِينٌّ َعِن اْلعاَلِمنيَ [   .»1« ] َو َمْن جاَهَد َفِإمنَّ

  .نياز است كوشد؛ زيرا خدا از جهانيان ىب بكوشد فقط به سود خودش مى] در راه خدا[و كسى كه 

و طالب صادق بايد كه بنا بر معىن اين آيت، حمّقق بداند كه هر خري و طاعت و عبوديت كه از وى در وجود آيد، فايده 
كه به خالف نفس تعّلق دارد؛ زيرا  و نفع آن و روح و راحت در عاقبت هم، با نفس او راجع خواهد بود، خصوصاً چيزى  

ها كه ضد آن  ها از آن بود كه بر آن ناپسنديده كه اگر چه نفس را در ابتداى احوال از آن كراهيىت بود، وليكن آن كراهت
است، عادت كرده بود و عادت چون قوى شود، طبيعت گردد و نيز هنوز ذوق و راحت آنچه ضّد آن است نيافته، اما 

از سر شوق و عشق، يا از روى عقل و طريق علم، به خمالفت نفس مشغول شود و به تدريج او را اندك هرگاه كه شخص 
آورد، چون عزم او قوى بـَُود و در آن قصد صادق باشد و شرايط اخالص را در اعمال خود  اندك از آن عادت باز مى

  نگاه دارد، البته به قدر

______________________________  
  .6): 29(ت عنكبو  -)1(
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  62: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .آن كه سعى كند و عادت ترك كند ذوق آن بيابد

  :اند از اين جهت مشايخ گفته

هر كه چيزى ترك كند و به عوض آن در دل خود ذوقى نيابد، او در آن ترك صادق نبوده باشد، يعىن سعى و ترك او در 
ر خداى بوده باشد   .آن نه از 

  .»1« ] ُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َلُنَكفَِّرنَّ َعنـُْهْم َسيِّئاِِْم َو لََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْحَسَن الَِّذي كانُوا يـَْعَمُلونَ َو الَِّذيَن آمَ [

رتين عملى كه  اند، گناهانشان را قطعاً از آنان مى و آنان كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده پوشانيم و بر پايه 
  .دهيم اند، پاداششان مى داده اجنام مىمهواره 

كه   - و بايد كه حمقق داند كه اعمال صاحله، شرط آن است كه به اميان مقرون بود و هر گاه كه كسى عملى و سعىي كند
  .آن نه خداى را بود، شرايط اميان متام جباى نياورده باشد، الجرم ذوق آن نيابد

  :آن، متام به جاى آورد، البته ذوق و لّذت آن بيابد؛ زيرا كه و هيچ شك نيست كه اگر توفيق يابد و شرايط

  .»2« ]ِإنَّ اللََّه ال ُخيِْلُف اْلِميعادَ [

  .كند مسلماً خدا خلف وعده منى

رت وعده كرده است، پس چون شخص نه زياده يابد و نه كم، آن خلل از جانب وى بوده نه از  و حق تعاىل زياده و 
  .حق تعاىل و تقدس

  فتد حجاىب اندر اين راهاگر ا
 

 دان كه آن از ماست امروز يقني مى

  

  جهاد اكرب و جهاد اصغر
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از اين جهت  -اال به توفيق الّله تعاىل وتيسريه -و شك نيست كه خالف عادت زيسنت، كارى بزرگ است و مشكل
دمشن و نفس را در معرض هالك رسول صلى اهللا عليه و آله خمالفت نفس را جهاد اكرب خوانده است و تيغ زدن با 

اده است؛ زيرا كه جهاد با دمشن كار يك باره و يك ساعته است و جهاد با نفس كارى است   انداخنت، جهاد اصغر نام 
ر آن كه هر حركت و هر سكون كه نفس از سر عادت و  كه هر ساعت، بلكه هر حلظه و هر نفس مى بايد كرد، از 

را خمالفت كنند و ترك آن فرمايند، هم چنان است بروى كه گوئيا او را بكشتند و از اين  طبيعت بدان ميل كند، چون او
دانند بداند و ذوق آن بيابد، بايد كه هر روز هفتاد بار و هر  اند كه هر كه خواهد كه آنچه اهل دل مى روى مشايخ گفته

  :شب هفتاد بار مبريد، چنان كه گفت

 ن زداين آن راه است كه جز به كم نتوا
 

 تا گم نشوى در او قدم نتوان زد

 روزى صد ره تو را درين ره بكشند
 

 كاندر طلب قصاص دم نتوان زد

  

و هر روز و هر شب مر هفتاد مردن كار كسى بود كه به شب نيز خنسبد و دامي به روز و شب به خمالفت نفس زندگاىن  
  .كند

اكل و شهوات مشغول بود و مهه شب، خوش خبسبد و از درد دل  اما آن كه مهه روز، به مصلحت و كار راسىت دنيا و
كه هر كس كه پندارد كه او را : اند و مشايخ گفته. درويشان و سوختگان فارغ و آسوده باشد او را اين كار چه خرب بود

  .جماهده و خمالفت نفس او، در غلط است در اين راه فتحى شود، ىب

  :اند و گفته

ايت نيز او را نشسىت نباشدهر كه او را در بدايت    .اين كار ايستادىن نبوده باشد، در 

______________________________  
  .7): 29(عنكبوت  -)1(

  .9): 3(آل عمران  -)2(
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  :اند و گفته

  .»1« احلَْرََكةُ بـَرََكةٌ 

  .و حركات ظاهر موجب بركات باطن باشد

  :كه گفت  اند از عارىف روايت كرده

بكوشيد و سعى كنيد پيش از آن كه هم چون من ضعيف شويد و در ! اى جوانان: گفت از خال خود شنيدم كه مى
  .تقصري مبانيد

  :و آن عارف گفت

  !!رسيد و طاقت جماهده وى نداشت گفت، هيچ جواىن در عبادت كردن به وى منى در آن وقت كه او اين سخن مى

  :اند و مشايخ گفته

  :كار بر سه چيز است  بنياد اين

  .خنوردن اّال به وقت فاقه يعىن گرسنگى سخت - 1

  .و خنفنت اّال به وقت غلبه خواب - 2

  .و سخن نگفنت اّال به وقت ضرورت - 3

  :اند و گفته

  :كسى به درجه صاحلان نرسد، تا وقىت كه از اين شش آستانه نگذرد

  .و دِر سخىت بگشايد/ -الل به ضرورت اكتفا كندبه اين معىن كه حىت در ح/ -دِر نعمت بر خود ببندد :اول

  .دِر عّز ببندد و دِر خوارى و مذّلت بگشايد :دوم

  .دِر راحت ببندد و دِر سعى و اجتهاد بگشايد :سوم
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ج البالغة، ابن اىب احلديد -)1(   .127/ 11: شرح 
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  .ببندد و دِر بيدارى بگشايد دِر خواب :چهارم

  .دِر توانگرى ببندد و دِر درويشى بگشايد :پنچم

  .دِر امل ببندد و دِر كار راسىت مرگ، بگشايد :ششم

  :به قول حكيم صفاى اصفهاىن

 اى بنده ز بود خويش ال شو
 

 بگذر زسر مىن و ما شو

  بيگانه زپادشاه كثرت
 

 با بنده وحدت آشنا شو

  و فاىنحق وحدت باقى است 
 

 در وحدت باقى خدا شو

  بر غيب و شهود شاه مطلق
 

 سلطان وجود را گدا شو

  با وحدت ذات خويش مشغول
 

 وارسته زقيد ما سوا شو

  وضع و مىت و اين فارغ ىب
 

 از چون و چگونه و چرا شو

  اين ارض و مساست پرده دل
 

 از ارض منزّه و مسا شو

  از هر چه كدورت است شو صاف
 

 مسلك سريت صفا شوهم 

  

   راحىت در خلوت - 2
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ديگر چيزى كه در اين دنيا راحىت آورد، خلوت است و اين خلوت يا خلوت دل است از غري، يا خلوت زندگى است از 
  .اند بيگانه و يا خلوت نفس است از وساوس و يا خلوت عزلت است از دنيا پرستان و دوستان كه مگسان گرد شرييىن

خلوت، از آفات ظاهر و باطن در امان خواهى رفت، آفات ظاهر، مانند جمادله و منازعه با مردمان و روبرو براثر اين 
كنند و آفات باطن مانند طغيان نفس و شدت  شدن با جاهالن و امحقان كه جز رنج و عذاب چيزى عايد انسان منى

ت جلب رمحت و ميدان صفا و عشق و غضب و هيجان حرص كه دورى از اين آفات ظاهر و باطن عني راحت و علّ 
  .طريق پيوند با حمبوب حقيقى و معشوق واقعى است

  66: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

در اين خلوت است كه آتش استعداد شعله كشد و آيينه فطرت به طرف رّب العزّه روى آورد و متام قوا، آماده انعكاس 
  .امسا و صفات شود

َولِْلِحسِّ ِمْنها بِالتََّخلُِّق ىف َمقاِم اْالمياِن َعْن أْعالِمِه اْلَعَمليَّه : قصيده تائّيه ابن فارضدر توضيح دو شعر » مشارق«صاحب 
  َصواِمُع أذْكاٍر َلواِمُع ِفْكَرة َجواِمُع آثاٍر َقواِمُع ُغرَّةِ 

  :گويد چنني مى

ّلق سيّار به احكام و آثار و صور اين و براى حّس من و كمال او، از اين امسا و مفاتيح مذكور، به واسطه سلوك و خت
ها، از زبان و   آالت ختّلق به اسم قائل و مسيع و بصري و امثال: مفاتيح، در مقام اميان از راهگذر اعالم عملى ختّلق، اعىن

هاست، چهار  اند و در اين ختّلق به طريقت تعلق دارد، ورغيبه غايت حّس اين گوش و چشم و جز آن كه آالت عملى
  .شود كه در اين بيت دّوم مذكور است از كماالت صادر مىنوع 

يعىن اسباب متّكن از اشتغال در خلوات و اربعينيات و انواع اذكار به زبان، چه رغيبه غايت زبان اين  : صوامع اذكار :يكى
  :كمال، متّكن است از ذكر دائم، چنان كه حديث

  .»1« ْمزَُح َوال يـَُقوُل إّالَحّقاً 

  .گفت كرد، وىل جز حق منى اهللا عليه و آله مزاح مى حضرت رسول صلى
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به آن ناطق است و اثر آن ذكر، مجع هّم و ازالت تفرقه است و استدامت تفريغ دل از ما سوى املذكور، علماً و خاطراً و 
  .ناظراً و اصًال 

______________________________  
  .2، حديث 114، باب 235/ 69: ؛ حبار األنوار145/ 1: ؛ املناقب124، حديث 69/ 1: عواىل الآلىل -)1(
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چون به كمال اشتغال به ذكر حق، اعراض از غري، حاصل آيد و : ظهور آن امسا به صورت لوامع فكرتست يعىن :دوم
  .خواطر خمتلف متفّرق مفّرق، مندفع شوند، قوت فكرى از غري به حق پردازد و به كلى به مذكور متوجه و مجع گردد

  .و حينئٍذ، اثرى و پرتوى از نور ذكر مذكور كه به رابطه

  .»1« ] ذُْكُروِين َأذُْكرُْكمْ َفا[

  .پس مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم

  ...به اين ذكر ذاكر پيوسته است و او را از كدورت و ظلمت خواطر خمتلف به كلى خملص گردانيده

  اى دل اگر عاشقى در پى دلدار باش
 

  بر در دل روز و شب منتظر يار باش

  دلرب تو دائماً بر در دل حاضر است
 

  روزن دل برگشا حاضر و هشيار باش

  ديده جان روى او گر چه ببيند عيان
 

  در طلب روى او روى به ديوار باش

  ناحيت دل گرفت لشگر غوغاى نفس
 

  پس تو اگر عاشقى عاقل و بيدار باش

  نيست كس آگه كه يار كى بنمايد مجال
 

  ليك تو بارى به نقد ساخته كار باش

  با دل و جان وقف كن در ره او هر چه هست
 

  اى از مهه بيزار باش تو به يكى زنده
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______________________________  
  .152): 2(بقره  -)1(
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  گر دل و جان تو را درب بقا آرزوست
 

 «1»  دم مزن و در فنا مهدم عطّار باش

  

ظهور آن مفاتيح بر حّس مسع، به جهت كمال او در مقام اميان، به واسطه ختّلق به اسم مسيع به صورت جوامع آثار  :سّوم
  .است

در هر قوىل اثرى از حق ثابت است كه آن اثر وجه نيكو و حق و احسن احملامل آن قول است و هدايت : يعىن
  :رج است، كما قال تعاىلاختصاصى و عقل صحيح كامل، در زبان آن وجه و فهم آن مند

  .»2« ] ْلبابِ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنهُ أُولِئَك الَِّذيَن َهداُهُم اللَّهُ َو أُولِئَك ُهْم أُوُلوا اْألَ [

است، تو جنات آيا كسى را كه در آتش ] راه گريزى از آن دارد؟[آيا كسى كه فرمان عذاب بر او حمقق و ثابت شده 
  دهى؟ مى

پس چون به واسطه نور ذكر و فكر خالص صحيح، حكم ظلمت و ضاللت جهل و احنراف، زوال پذيرد و از تأثري 
عدالت، اثر عقل و هدايت پيدا آيد، حينئٍذ اثرى از آثار آن مفاتيح چون مسيع و توابع او مثًال، آن آثار حق را از هر قوىل 

كنند، تا مهه حق و نيكو شنود و گوش و هوش او از لغو و هلو حمفوظ  فهم او عرضه مىو صوتى مجع كرده، بر مسع و 
ماند و ختّلقش به اسم مسيع درست گردد، پس از اين جهت از اين امسا، بعضى در اين مقام به صورت جوامع آثار پيدا 

  .آمدند و نسبت با مسع اين كامل

  .باشد غفلت حواس اين كامل مى: اعىن ظهور ايشان حينئٍذ به صورت قوامع عّزت، :چهارم
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______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  .18): 39(زمر  -)2(
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چون زبان و گوش و چشم، به صورت ذكر و آثار و عرب كه رغايب غايات حس است ظاهر گشتند، حينئٍذ غفلت : يعىن
شود، تا هيچ قوىل و نظرى و مساعى از اين كامل، جز از سر حضور و يقظت صادر نشود، از حواّس او، منقمع و مندفع 

  .پس اين مفاتيح، اثرى به صورت قوامع عّزت پيدا آمد و از اين مدارك، حّسى ظاهر به اعالم عملى ختّلق

بان و گوش و چشم به  از آن وجه استعارت فرموده است كه نشان عمل ختّلق به اسم مسيع و بصري و قائل آن است كه ز 
گفت و شنيد و ديد و ذكر و مساع و رؤيت حق و آثار و عرب او مصروف باشد و آالت اين ختّلق و ظهور او بالفعل، 

  .»1« هاى عملى ختلق آمدند جز اين مدارك مذكور نيستند، الجرم ايشان از اين جهت، نشان

   راحىت در گرسنگى - 3

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

سّومني چيزى كه در دنيا راحت انسان است گرسنگى است كه البته، منظور از آن كم خورى يا به اندازه خوردن است كه  
  .كم خورى و گرسنگى كشنده شهوات و وساوس است

هاى بعدى، به طور مرّتب انسان دچار وسوسه، در  تر است و براى پر كردن هر چه شكم پرتر باشد، آتش شهوات روشن
  .اى امنّيت درون و سالمت زندگى ندارد آوردن مال دنيا خواهد بود و آن چنان گرفتار هّم و غم است كه حلظهبه دست 

   كه باب» مصباح الشريعة«در فضيلت جوع و كم خورى در باب چهل و يكم 

______________________________  
  .476: مشارق الدرارى -)1(
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  .است، به خواست خدا حبث مفّصل خواهد آمدخوردن و اكل 

و ديگر چيزى كه اسباب راحت در دنياست، سحرخيزى و كم خواىب است و خاصّيت بيدارى سحر، آن وقت پر قيمىت  
اى از آن را از كف ندادند و متام آن را به قيام و ركوع و سجده و گريه و انابه گذراندند،  كه اوليا و عاشقان، حلظه

  .و صفا گرفنت نفس و تزكيه جان است نورانّيت دل

  71: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

ا حيَزْت َلُه الدُّنْيا ِحبَذافِريها: قاَل النىبُّ صلى اهللا عليه و آله[   ]َمْن أْصَبَح آمناً ىف ِسْربِِه، معاىف ىف َبَدنِِه َوِعْنَدُه قُوُت يـَْوِمِه َفَكأمنَّ

   وسايل امنيت

  :و آله فرمود پيامرب اسالم صلى اهللا عليه

هر كس در بني قوم خود صبح كند، در حاىل كه متام وسايل امن و امنيت خود را فراهم آورده باشد، يعىن از حسد و كرب 
ها وسايل رنج و غّصه و عذاب درون و  كه مهه اين  -و بغض و كينه و چشم داشت به مال و جاه ديگران پاك باشد

عاش آن روزش را داشته باشد و به مهان قناعت ورزد، به مانند اين است كه و تنش سامل باشد و م -مشكالت برون است
شت زندگى مى   .گذراند مهه دنيا از اوست، در چنني جّو و فضاىي انسان آن چنان راحت است كه گوىي در 
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  ] َمَعِك فاَز َمْن فاَز ِبكِ   الِعزُّ َواْلِغىن! يا قَناَعةُ : ىف ُكُتِب اْألَوَّلَني كاَن َمْكُتوباً : َوقاَل َوَهُب ْبُن ُمَنبِّهٍ [

   قناعت

  :گويد وهب بن منبه مى

  .عزت و غنا با توست! اى قناعت: اند در كالم گذشتگان ديدم نوشته

هر كه قناعت دارد، در نظر خالق و خاليق عزيز و حمرتم است، چرا كه منشأ خفت و ذّلت، طمع است و قانع از اين 
كند و هر كه چنني  لت رذيله، برى است و نيز هر كه قانع است غىن است، چرا كه قانع به قدر دخل، خرج مىخص

  .شود، هر كه راه به قناعت برد رستگار شد است، هرگز حمتاج به كسى منى
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  ]ْو كاَن َحمُْبوساً ِىف الصُّمِّ الصَّياخيدِ ُهِتَك ِستـُْر َمْن ال يَِثُق ِبرَبِِّه َولَ : قاَل أبُوَذرٍّ رمحه اهللا[

  اعتماد به خدا در كالم ابوذر

  :فرمود ابوذر رمحه اهللا مى

هر كس تكيه به پروردگارش نكرد و به حضرت او اعتماد و اطمينان نبست، آبرويش رفت و پرده حرمتش دريده شد، هر 
  .چند در ميان سنگ سخت جا داشته باشد

  74: ص، 8 عرفان اسالمى، ج

ُق رَبَُّه فيما َضِمَن َلهُ َوَتَكفََّل ِبِه ِمْن قـَْبِل أْن َخلَ [ قـُوَِّتِه   َقُه َوُهَو َمَع ذِلَك يـَْعَتِمُد َعلىفـََلْيَس أَحٌد أْخَسَر َوأَذلَّ َوأنـَْزَل ِممَّْن ال ُيَصدِّ
  ]َعْنها  الّلهُ َتعاىل ُحُدوَد َربِِّه ِبأْسباٍب َقْد أْغناهُ   َوَتْدبريِِه َوُجْهِدِه َويـَتَـَعّدى

تر از آن شخصى نيست كه، ضمانت پروردگارش را در باب روزى، آن هم ضمانىت كه  كسى زيانكارتر و خوارتر و پست
قبل از خلقت انسان، براى روزيش تا دقيقه آخر حيات جتّلى كرده تصديق نكند، در حاىل كه در اين زمينه آيات فراواىن 

چه بدخبت است كه بعد از اين مهه حقايق، قّوت و : مى در گفتار انبيا و امامان و اوليا آمدهدر قرآن جميد و مسائل مه
تدبري و كوشش خود را معترب در ادامه حيات دانسته و براى اين اوصاف استقالل قائل باشد و از حدود اهلى جتاوز منوده 

خود و علل و اسباب ظاهرى تكيه كند، اسباب و و از حضرت رّب العزّه كه مهه نريوها به دست اوست، دست كشيده به 
  .ء قدير است نياز است و خود حضرت او مسّبب االسباب و على كّل شى ها ىب عللى كه خداوند قادر از آن

  علل راحىت در دنيا

  :كند بدين قرار است بنابراين علل راحىت در دنيا به حنوى كه حديث بيان مى

  .خاموشى و كم سخن گفنت - 1

  

  75: ، ص8 اسالمى، جعرفان 
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  .دورى از آنان كه بايد از آنان دور بود - 2

  .كم خورى و ترك زياده خورى  - 3

  .بيدارى سحر - 4

داشت تن - 5   .توجه به سالمت و 

  .قناعت ورزيدن در متام امور مادى - 6

  .رضايت به قسمت حق - 7

  .اعتماد و وثوق به حضرت دوست - 8

  .امور را به حضرت حق واگذار كردن - 9

  .اميان به ضمانت حق، نسبت به امور بنده، چه در امور مادى چه در امور معنوى -10

  

  76: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

   باب

29  

   در بيان قناعت

  79: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .َعزََّوَجلَّ ِبذِلَك َوَألَبـَرَُّه ِلِعَظِم َشْأِن َمْرتـََبِة اْلَقناَعةِ َلْو َحَلَف اْلقاِنُع ِبَتَملُِّكِه الّداَرْيِن َلَصدََّقُه الّلُه 
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نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِيف احلَْياِة الدُّنْيا[ :ُمثَّ َكْيَف ال يـَْقَنُع اْلَعْبُد ِمبا َقَسَم الّلُه َعزََّوَجلَّ َوُهَو يـَُقولُ    .»1« ]َحنُْن َقَسْمنا بـَيـْ

ْق ِمبا شاءَ    .نـَْفِسِه ِبال َسَببٍ   َوِلما شاَء ِبال ِعلٍَّة َفَمْن أيـَْقَن ِبرَبِِّه أضاَف تـُْولَِيَة األَْقساِم إىل أْيِقْن َوَصدِّ

  .ْغَبِة َوالطََّمعِ َوَمْن قَِنَع ِباْلَمْقُسوِم اْسَرتاَح ِمَن اْهلَمِّ َواْلَكْرِب َوالتـََّعِب وَُكلَّما نـََقَص ِمَن اْلَقناَعِة زاَد ِىف الرَّ 

  .َوالطََّمُع َوالرَّْغَبُة ِىف الدُّنْيا أْصالِن ِلُكلِّ َشرٍّ َوصاِحبـُُهما ال يـَْنُجو ِمَن الّناِر اّال أْن يـَُتوَب َعْن ذِلكَ 

رِِه َفأْحِسِن التـَّوَكَُّل دا  َحتِْمُل صاِحَبها إىل  اْلَقناَعةُ ُمْلٌك ال يـَُزوُل َوِهَى َمرَْكُب ِرَضى الّلِه َتعاىل: قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
  .»2« ]ما َأصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ   َو اْصِربْ َعلى[  فيما َملْ تـُْعَط َوالرِّضا ِمبا اْعطيتَ 

______________________________  
  .32): 43(زخرف  -)1(

  .17): 31(لقمان  -)2(

  80: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  ]ُع ِبَتَملُِّكِه الّداَرْيِن َلَصدََّقُه الّلُه َعزََّوَجلَّ ِبذِلَك َوَألَبـَرَّهُ ِلِعَظِم َشْأِن َمْرتـََبِة اْلَقناَعةِ َلْو َحَلَف اْلقانِ [

   قناعت

رتين و پرمنفعت   .ترين صفات براى آدمى است صفت قناعت، يكى از 

جز اجياد لشكر غصه و غم و طمع قناعت، حافظ انسان از چشم و هم چشمى است، چشم و هم چشمى حالىت كه، 
  .آورد خوىي، چيزى براى انسان به ارمغان منى و حسد و سبعّيت و درنده

  .قناعت، حمصول اميان، ميوه رضا و تسليم و مثره وقار و ادب قلب انسان، نسبت به وجود مقّدس حق تعاىل است

ى براى حفظ حقوق ديگران و ايستادن بر چهار چون نور قناعت در چراغ هسىت انسان جتّلى كند، انسان تبديل به قدرت
  .شود چوب حقوق مى

  .خبش دل، صفا خبش جان، تزكيه كننده نفس و انيسى موافق و رفيقى مرافق است قناعت، آرام
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انساِن قانع، زندگيش را در امور ماىل، در چهارچوب حالل و در امور نفسى و شهواىن، در چهارچوب پاكى و در امور 
  .دارد چهارچوب حسن خلق نگاه مىاجتماعى، در 

   قناعت در نفس انسان، نتيجه تقوا و پرياستگى نفس از رذائل و آراستگى جان به

  81: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .حمامد اخالقى است

انساِن قانع، آرام است و آرامش ساز، قانع مؤدب است و آداب ساز، قانع نوراىن است و نور دهنده، قانع راحت است 
  .خبش و راحت

انساِن قانع از خطر بسيارى از گناهان حمفوظ است و به بسيارى از حقايق متصل است و به اين خاطر حمسن است و 
  .حمسن بنا به فرموده قرآن حمبوب خداست

قانع، در حقيقت مالك مهه چيز است، به اين خاطر نه طمع به چيزى دارد، نه براى به دست آوردن چيزى كه حق او 
  !تر نباشد؟ ها باشد، چرا قانع از مهه مردم دنيا راحت زند، وقىت حمصول قناعت اين واقعيت نيست حرص مى

اى است كه خداوند مهربان را در كنار اين سفره، ميلياردها مهمان است و هر مهماىن نسبت به مقدار  عامل، سفره گسرتده
ه چيزى كه حق ديگرى است و هيچ نيازش در اين سفره حقى دارد، چه رسد به ديگرى كه دست حرص و طمع ب

درازى مورث نفاق، اختالف، كينه، نفرت، دمشىن، طمع، حرص، حسد،  ارتباطى به او ندارد دراز كند، آيا اين دست
  !گردد؟ جنگ، نزاع، قتل، غارت، خيانت، جنايت، درندگى، پسىت، رذالت، دنائت، نامردى منى

  اى است؟ انسان پاك و چه موجود منونهانساِن قانع چه : بر اساس اين حماسبه بايد گفت

ترين موجود روى زمني و برتر از ساير موجودات جهان  ترين و با فضيلت به راسىت انساِن قانع، آدم است و آدم، شريف
  .است

اگر مهه . انساِن قانع، منّور به نور انسانّيت، مؤدب به آداب ملكوت و مشرف به تشريف آدمّيت و سالمت نفس است
اى به نام غصب و  شد، مسئله رفت، به ناموس كسى جتاوز منى شد، ماىل به غارت و يغما منى دند، خوىن رخيته منىقانع بو 

   شد، مملكت ها به تعطيلى كشيده مى ها و دادگاه آمد، دادگسرتى ظلم پيش منى
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  !!يدپوش گشت، كره زمني لباس امنّيت مى شد، قارّه راحت مى آرام مى

   قناعت در كالم سعدى

  :شيخ شرياز بنگريد» بوستان«و » گلستان«چند حكايت در منفعت قناعت و ضرر عدم قناعت را از 

   خاركن و قناعت

  :اى؟ گفت اى يا شنيده تر در جهان ديده از خود بلند ّمهت: حامت طاىي را گفتند

مهماىن خوانده، پس به گوشه صحراىي به حاجىت رفته بودم بلى، روزى چهل شرت قربان كرده بودم و امراى عرب را به 
  :اند؟ گفت به مهماىن حامت چرا نروى كه خلقى بر مساط او گرد آمده: خاركىن را ديدم پشته خارى فراهم آورده، گفتمش

 هر كه نان از عمل خويش خورد
 

 مّنت از حامت طاىي نربد

  

  .بيش از خود ديدمانصاف دادم و او را به ّمهت و جوامنردى 

   بازرگان و قناعت

بازرگاىن را ديدم كه صد و پنجاه شرت بار داشت و چهل بنده و خدمتكار، شىب در جزيره كيش مرا به حجره خويش برد و 
هاى پريشان گفنت كه فالن انبارم به تركستان است و فالن بضاعت به هندوستان و اين كاغذ  مهه شب نياراميد، از سخن

زمني و فالن چيز را فالن ضمني، گاه گفىت كه خاطر اسكندريّه دارم كه هواىي خوش است و گاه گفىت كه درياى  قباله فالن
اى  سفرى ديگر در پيش است، اگر آن كرده شود، بقّيت عمر خويش به گوشه! سعديا: مغرب مشوش است و باز گفت
  آن سفر كدام است؟: بنشينم و ترك جتارت كنم، گفتم

  83: ، ص8 ، جعرفان اسالمى
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گوگرد پارسى به چني خواهم برد، شنيدم كه آجنا قيمت عظيم دارد و از آجنا كاسه چيىن به روم آرم و ديباى رومى : گفت
به هند و پوالد هندى به حلب و آبگينه حلىب به مين و بُرد مياىن به پارس و از آن پس ترك جتارت كرده به دّكاىن بنشينم، 

  !!فرو خواند كه بيش از آن طاقت گفتنش مناند چندان از اين ماليخوليا

  .اى تو نيز سخىن بگوى از آنچه ديده و شنيده! اى سعدى: پس گفت

  :گفتم

 آن شنيدسىت كه در اقصاى غور
 

 بار ساالرى بيفتاد از ستور

 گفت چشم تنگ دنيا دوست را
 

 يا قناعت پر كند يا خاك گور

  

   موسى و درويش

دعاىي كن، تا خداوند عّزوجل مرا  ! اى موسى: درويشى را ديد كه از برهنگى به ريگ اندر شده گفتموسى عليه السالم 
ام، موسى عليه السالم دعا كرد و رفت، پس از چند روز كه باز آمد، او را ديد   طاقىت به جان آمده كفاىف دهد كه از ىب

ورده و عربده كرده و كسى را كشته و اكنون به قصاص مخر خ: گفتند. گرفتار و خلقى انبوه بروى گرد آمده، حالش پرسيد
  .اند او وى را داشته

اد  آن كه هفت اقليم عامل را 
 

 هر كسى را هر چه اليق بود داد

  گربه مسكني اگر پر داشىت
 

  ختم گنجشك از جهان برداشىت

  وان دو شاخ گاو اگر خر داشىت
 

 «1»  آدمى را نزد خود نگذاشىت

  

  .السالم به حكمت و عدل جهان آفرين اقرار كرد و از جتاسر خويش استغفار موسى عليه
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  .»2« ] َو َلْو َبَسَط اللَُّه الرِّْزَق ِلِعباِدِه لَبَـَغْوا ِيف اْألَْرضِ [

______________________________  
  .سعدى -)1(

  .27): 42(شورى  -)2(
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  .بندگانش وسعت دهد، در زمني سركشى و ستم كنندو اگر خدا روزى را بر 

   قناعت در روايات

  :رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

از شبهه بپرهيز، تا عابدترين خلق باشى و به آنچه دارى قناعت كن، تا شاكرترين مردم به حساب آىي و بر خلق مهان 
  .»1«  تر باشى پسندى، تا از مهه مؤمن پسند كه بر خود مى

  :گويد عوف بن مالك مى

بر چه بيعت  : بيعت كنيد با رسول خداى، گفتيم: نزديك رسول صلى اهللا عليه و آله بودمي، هفت يا هشت كس، گفت
بيعت كنيد كه خداى را بپرستيد و پنج مناز جباى آريد و هر چه فرمايد به مسع طاعت پيش رويد و يك : كنيم؟ گفت

مكنيد و مهني است حقيقت قناعت كه هر كس به داده حق قانع و راضى  و از هيچ كس سؤال: سخن آهسته گفت
باشد، حمتاج به سؤال خنواهد شد و اين هفت يا هشت نفر پس از آن چنان بودند كه اگر تازيانه از دست ايشان 

  .بيفتادى، فرا كس نگفتندى كه به من ده

: آن كه قناعت كند به آنچه من دهم، گفت: گفت  از بندگان تو كه توانگرتر است؟! يا رب: موسى عليه السالم گفت
  .»2« آن كه انصاف از خود بدهد: تر؟ گفت عادل

  :گفىت خوردى و مى حممد بن واسع رمحه اهللا نان خشك در آب كردى و مى

  .نياز بود هر كه بدين قناعت كند از مهه خلق ىب
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______________________________  
  .12676، حديث 4، باب 175/ 11: ؛ مستدرك الوسائل118/ 1: ارشاد القلوب؛ 163/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .163/ 1: جمموعة ورام -)2(

  85: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :ابن مسعود گفت

رت از بسيارى كه تو را كفايت نبود و از آن بطر و ! اى پسر آدم: اى ندا كند هر روز فرشته اندكى كه تو را كفايت كند 
  .غفلت زايد

  :يط بن عجالن گويدمس

  !!شكم تو، بدسىت در يك وجب، بيش نيست، چرا بايد كه تو را دوزخ برد؟

  :يكى از حكما گويد

تر از  تر از قانع نبود و هيچ كس اندوهگني هيچ كس به رنج صبورتر از حريص مطمع نبود و هيچ كس را عيش خوش
  .»1« تر از عامل بد كردار نبود گويد و هيچ كس پشيمانحسود نبود و هيچ كس سبك بارتر از آن كس نبود كه ترك دنيا  

  :به قول سعدى

 خدا را ندانست و طاعت نكرد
 

 كه بر خبت و روزى قناعت نكرد

 قناعت توانگر كند مرد را
 

 خرب كن حريص جهان گرد را

  ثبات سكوىن به دست آور اى ىب
 

  كه بر سنگ گردان نرويد نبات

  مپرور تن ار مرد راى و ُهشى
 

  كشى پرورى مى كه او را چو مى

  درون جاى قوت است و ذكر و نفس
 

ر نان است و بس   تو پندارى از 
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  ندارند تن پروران آگهى
 

ى   كه پر معده باشد زحكمت 

  دو چشم و شكم پر نگردد به هيچ
 

رت اين روده پيچ پيچ   ى 

 چو دوزخ كه سريش كنند از وعيد
 

 من مزيد ديگر بانگ دارد كه هل

  مهى مريدت عيسى از الغرى
 

  تو در بند آىن كه خر پرورى

 به دين اى فرومايه دنيا خمر
 

 تو خر را به اجنيل عيسى خمر

______________________________  
  .ركن سوم، اصل ششم 541 -540: كيمياى سعادت  -)1(

  

  86: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  

  مدامنبيىن كه دد را  مگر مى
 

  نينداخت جز حرص خوردن بدام

  پلنگى كه گردن كشد بر وحوش
 

ر خوردن چو موش   به دام افتد از 

  چو موش آن كه نان و پنريش خورى
 

  به دامش در افىت و تريش خورى

  

َمْن َرِضَى ِمَن الّلِه ِباْلَقليِل . ِشْئَت َكما َتديُن ُتدانُ اْبَن آَدَم ُكْن َكْيَف : َمْكُتوٌب ِىف التـَّْوراتِ : َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»1« ْكَسَبُتُه َوَخرََج ِمْن َحدِّ اْلُفُجورِ ِمَن الرِّْزِق قَِبَل الّلُه اْلَيسَري ِمَن اْلَعَمِل َوَمْن َرِضَى ِباْلَيسِري ِمَن احلَْالِل َخفَّْت َمُؤنـَُتُه َوزَّكْت مَ 
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خواهى باش كه به هر چه كىن به مهان جزا داده  هر گونه مى! فرزند آدم: در تورات است: فرمود امام صادق عليه السالم
كند و هر كس به حالل  شوى، كسى كه به روزى كم از حضرت حق راضى باشد، خداوند هم عمل كم او را قبول مى مى

  .ندما خمتصر قناعت ورزد، زندگيش سبك و كسبش پاك و از مرزهاى بدكردارى دور مى

آرى، قناعت راحت دين و دنيا و آخرت و سبب امنّيت درون و برون و عّلت بر جا ماندن در مرز و حدود و باعث 
  .حفظ حقوق مهگان است

از دو دست خود، به وضو و نوشنت براى حق و كمك به افتاده و برداشنت به پيشگاه معبود قناعت كنيد، از قدم خود به 
نان و رفنت براى يارى دادن به مظلوم قناعت كنيد، از چشم خود براى زيارت و متاشاى صله رحم و رفنت به جنگ با دمش

مناظر اهلى و ديدن آثار و عجايب وجود خود قناعت مناييد، از شكم خود به خوردن حالل و از شهوت خويش به 
يدن حق قناعت كنيد و از رختخواب شرعى قناعت كنيد و از زبان فقط به گفنت حق قناعت ورزيد و از گوش تنها به شن

   مغز فقط به

______________________________  
؛ حبار 27777، حديث 15، باب 531/ 21: ؛ وسائل الشيعة4، باب القناعة، حديث 138/ 2: الكاىف -)1(

  .16، حديث 129، باب 175/ 70: األنوار

  87: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .روت و مكنت و جاه و جالل فقط به پاك آن قناعت مناييدفكر صحيح بسنده كنيد و از مال و روزى و ث

َوال َمْعِقَل أْحَسُن ِمَن اْلَورَِع َوال َشفيَع أْجنَُح ِمَن التـَّْوَبِة   ِمَن اإلْسالِم َوال ِعزَّ أَعزُّ ِمَن التـَّْقوى  ال َشَرَف أْعلى: قاَل عليه السالم
  .»1« ...ِمَن اْلَقناَعةِ   َوال َكنـَْز أْغىن

شرىف برتر از اسالم و عزّتى عزيزتر از تقوا و پناهگاهى استوارتر از ورع و شفيعى : فرمايد رت على عليه السالم مىحض
  .تر از قناعت نيست نياز كننده تر از توبه و گنجى ىب رهاننده

ال َتْسَئِل : أنَا يا َرُسوَل الّلِه قالَ : ْجلَنَِّة، َفقاَل ثـَْوبانُ َمْن يـَتَـَقبَُّل ىل ِبواِحَدٍة أتـََقبَُّل َلُه بِا: قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»2« الّناَس َشْيئاً 
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شت را براى او مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود : پذيرم، ثوبان عرضه داشت يك چيز را هر كس از من بپذيرد، 
  .تواىن، قانع باش آنچه مىاز كسى چيزى خنواه، به آنچه دارى و به : پذيرم، فرمود من مى

  .كرد داشت و از كسى متنا و خواهش منى افتاد، خود برمى از آن پس هرگاه تازيانه ثوبان از دستش مى

   ثروت واقعى انسان در كالم قرآن

  :پادشاهى به اهل دىل گفت

  .نيازى از مردم رضايت از خدا و ىب: ثروتت چيست؟ گفت

  :گفت عامر بن قيس عنربى مى

______________________________  
  .128، حديث 38، باب 411/ 66: ؛ حبار األنوار371حكمت : ج البالغة -)1(

  .182/ 3: عيون األخبار، ابن قتيبه -)2(

  88: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

 باكى ندارم  چهار آيه در قرآن است، چون شب خبوامن، باكى برامي نيست كه چگونه شب را به سر برم و چون روز خبوامن
  .كه روز را چگونه بگذرامن

  .»1« ] يُز احلَِْكيمُ ما يـَْفَتِح اللَُّه لِلنَّاِس ِمْن َرْمحٍَة َفال ُممِْسَك َهلا َو ما ُميِْسْك َفال ُمْرِسَل َلهُ ِمْن بـَْعِدِه َو ُهَو اْلَعزِ [

اى برايش وجود  ازدارد، بعد از او فرستندهاى براى آن نيست، و چون ب چون خدا رمحىت را براى مردم بگشايد، بازدارنده
  .ناپذير و حكيم است ندارد، و او تواناى شكست

َمْن َيشاءُ ِمْن ِعباِدِه َو ُهَو اْلَغُفوُر  َو ِإْن َميَْسْسَك اللَُّه ِبُضرٍّ َفال كاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َو ِإْن يُرِْدَك ِخبَْريٍ َفال رَادَّ ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبهِ [
  .»2« ] لرَِّحيمُ ا
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اى نيست، و اگر براى تو خريى خواهد، فضل و  و اگر خدا گزند و آسيىب به تو رساند، آن را جز او برطرف كننده
  .رساند و او بسيار آمرزنده و مهربان است اى نيست؛ خريش را به هر كس از بندگانش خبواهد مى احسانش را دفع كننده

  .»3« ] ِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه ِرْزُقها َو يـَْعَلُم ُمْستَـَقرَّها َو ُمْستَـْوَدَعها ُكلٌّ ِيف ِكتاٍب ُمِبنيٍ َو ما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَرْ [

داند؛  قرارگاه واقعى و جايگاه موقت آنان را مى] او[اى در زمني نيست، مگر اين كه روزِى او برخداست، و  و هيچ جنبده
  .مهه در كتاىب روشن ثبت است

  .»4« ]اللَُّه بـَْعَد ُعْسٍر ُيْسراً  َسَيْجَعلُ [

______________________________  
  .2): 35(فاطر  -)1(

  .107): 10(يونس  -)2(

  .6): 11(هود  -)3(

  .7): 65(طالق  -)4(

  89: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .دهد خدا به زودى پس از سخىت و تنگنا، فراخى و گشايش قرار مى

  :آيهاى از مفسران در توضيح  عده

  .»1« ]فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًة طَيَِّبةً [

  .دارمي اى زنده مى مسلماً او را به زندگى پاك و پاكيزه

  .»2«  منظور از حيات طيبه قناعت است: اند گفته

توان به عمق گفتار حضرت صادق عليه السالم در قسمت اول روايت باب قناعت پى برد،  با توجه به سطور گذشته مى
  :فرمايد آجنا كه مى
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اگر انسان قانع ادعا كند، من مالك دنيا و آخرمت و بر اين ادعايش قسم خبورد، خداوند بزرگ او را در اين ادعا و قسم 
  .كند؛ چرا كه مرتبه و شأن قناعت بس عظيم و بلند است تصديق مى

______________________________  
  .97): 16(حنل  -)1(

  .602/ 5: تفسري برهان؛ 398/ 1: تفسري القمى -)2(

  90: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :ُمثَّ َكْيَف ال يـَْقَنُع اْلَعْبُد ِمبا َقَسَم الّلُه َعزََّوَجلَّ َوُهَو يـَُقولُ [

نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم ِيف احلَْياِة الدُّنْيا[ أْيِقْن َوَصدِّْق ِمبا شاَء َوِلما شاَء ِبال ِعلٍَّة َفَمْن أيـَْقَن ِبرَبِِّه أضاَف تـُْولَِيَة  »1« ]َحنُْن َقَسْمنا بـَيـْ
  ] نـَْفِسِه ِبال َسَببٍ   االْقساِم إىل

  :فرمايد پس از اين مهه واقعّيت، چگونه عبد به داده قاسم العباد قانع نباشد، در حاىل كه خداوند مى

  .را قسمت كردمي و براى هر كسى فرا خور حال او روزى مقرر منودمي ما در ميان بندگان معاش ايشان

با بودن چنني آيه حمكمى در قرآن جميد كه مّخ حق و عني صدق است، يقني پيدا كن و فرموده حضرت دوست را اذعان 
  .منا كه هر چه درباره تو از روزى يا فقر و غىن، يا صحت و مرض، مقرر داشته عني مصلحت و حكمت است

ها را به حضرت او  پس كسى كه به وجود مقدس او و امسا و صفاتش يقني داشت، بدون هر سبب و عّلت، واقعيت
  .نسبت خواهد داد و از هر جهت از مواليش راضى خواهد بود

______________________________  
  .32): 43(زخرف  -)1(

  91: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

نْيا ْسَرتاَح ِمَن اْهلَمِّ َواْلَكْرِب َوالتـََّعِب وَُكلَّما نـََقَص ِمَن اْلَقناَعِة زاَد ِىف الرَّْغَبِة َوالطََّمِع، َوالطََّمعُ َوَمْن قَِنَع ِباْلَمْقُسوِم ا[  َوالرَّْغَبةُ ِىف الدُّ
  ] ذِلكَ  أْصالِن ِلُكلِّ َشرٍّ َوصاِحبـُُهما ال يـَْنُجو ِمَن الّناِر اّال أْن يـَُتوَب َعنْ 



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

 

ه حضرت موال قناعت كند و راضى شود و توجه كند كه در قسمت، نه اين كه به او ظلم نشده، بلكه عني هر كس به داد
  .عدل است، از پريشاىن و غصه و رنج، راحت است

شود  بايد دانست كه هر چه از حقيقت قناعت كم شود، رغبت و طمع به آنچه در دست مردم است در انسان زياد مى
ين زندگى كوتاه دنيا دو ريشه براى هر نوع رذيلت و بدخبىت است و گرفتار اين دو خطر از و رذيله طمع و رغبت در ا

  .عذاب رهاىي ندارد، مگر اين كه از باب رمحت و عنايت حق، موّفق به توبه شود

  92: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

دارِِه َفأْحِسِن التـَّوَكَُّل فيما   َحتِْمُل اِحَبها إىل  َكُب ِرَضى الّلِه َتعاىلاْلَقناَعةُ ُمْلٌك ال يـَُزوُل َوِهَى َمْر : قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله[
  ]»1« ]ما َأصاَبَك ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ   َو اْصِربْ َعلى[  َملْ تـُْعِط َوالرِّضا ِمبا اْعطيتَ 

  :فرمايد پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

شت قناعت، سلطنىت است كه  آخر ندارد و اين صفت عاىل مركب رضاى حضرت اوست كه راكب خود را به 
  .رساند مى

خواسىت وىل به تو  اعتماد خود را بر جناب او نيكو كن و متام امور خود را به او واگذار و از هر چه از امورى مادى مى
چه به تو مرمحت فرموده، از حكمت و مصلحت نرسيد، خريت را در مهان ممنوعّيت از آن بدان كه آنچه به تو نداده يا آن

  .و حىت از رمحت و مرمحت بريون نيست

هاى معنوى است حتمل كن و صرب پيشه ساز كه  هاىي كه در ارتباط به امور مادى و اجراى واقعيت ها و مشقت بر رنج
  .صرب و حتمل بر شدائد و استقامت در برابر حوادث حمبوب و مطلوب حضرت موالست

  .شكوه مكن كه شكوه، در حمضر حضرت دوست به هيچ عنوان پسنديده و مرضى او نيستاز چيزى 

______________________________  
  .17): 31(لقمان  -)1(

  95: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  30باب 
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   در بيان حرص

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

وَُكْنَت ِعْنَد الّلِه ُمْسَرتحياً ُحمُْموداً ِبتـَرِْكِه، َوَمْذُموماً ِباْسِتْعجاِلَك ىف طََلِبِه َوتـَْرِك التـَّوَكُِّل ٍء َلْو تـَرَْكَتُه َوَصَل إلَْيَك  َشى  ال َحتِْرْص َعلى
  .َعَلْيِه َوالرِّضا بِاْلِقْسمِ 

  .أَبداً َوإْن تـَرَْكَتُه يـَْتبـَُعَك َوأْنَت ُمْسَرتيحٌ ِمبَْنزَِلِة ِظلَِّك إْن طََلْبَتُه أتْـَعَبَك َوال تـَْلَحُقُه   َفإنَّ الدُّنْيا َخَلَقها الّلهُ َتعاىل

ٍء كاَن، وََكْيَف ال َيُكوُن َحمْروماً َوَقْد فـَرَّ ِمْن  احلَْريُص َحمْروٌم َوُهَو َمَع ِحْرمانِِه َمْذُموٌم ىف أىِّ َشى: قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
  .»1« ] اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكْم ُمثَّ َرَزَقُكْم ُمثَّ ميُِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكمْ [ :َحْيُث يـَُقولُ   َتعاىل َوخاَلَف قـَْوَل الّلهِ   َوثاِق الّلِه َتعاىل

  :َواحلَْريُص بـَْنيَ َسْبِع آفاٍت َصْعَبةٍ 

َفُعهُ  - 1   .ِفْكٌر َيُضرُّ ِبديِنِه َوال يـَنـْ

  .َوَهمٌّ ال يَِتمُّ َلُه أْقصاهُ  - 2

  .يُح ِمْنهُ إّالِعْنَد اْلَمْوتِ َوتـََعٌب ال َيْسرتَ  - 3

  .َوَخْوٌف ال يُورِثُُه إّالالوقُوَع فيه - 4

َر َعَلْيِه َعْيَشهُ ِبال فاِئَدةٍ  - 5   .َوُحْزٌن َقْد َكدَّ

  .َوِحساٌب ال َخمَْلَص َلُه َمَعهُ ِمْن َعذابٍ  - 6

______________________________  
  .40): 30(روم  -)1(

  96: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .َوِعقاٌب ال َمَفرَّ َلُه ِمْنُه َوال حيَلةَ  - 7
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  .ِهَى َلهُ ِمَن الدََّرجاِت َما الّلُه ِبِه َعليمٌ َواْلُمتَـوَكُِّل َعَلى الّلِه ُميْسى َوُيْصِبُح ىف َكَنِفِه َوُهَو ِمْنُه ىف عاِفَيٍة َوَقْد َعجََّل الّلُه َلُه ِكفايـََتُه وَ 

  .َوما َملْ ُحيَْرِم اْلَعْبُد الَْيقَني ال َيُكوُن َحريصاً َواْلَيقُني أْرُض اْإلْسالِم َوَمساءُ اْإلميانِ   ناِفِذ َغَضِب الّلِه َتعاىلىف مَ   َواحلِْْرُص ماءٌ َجرى

  97: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

ُموداً ِبتـَرِْكِه، َوَمْذُموماً ِباْسِتْعجاِلَك ىف طَلَِبِه َوتـَْرِك التـَّوَكُِّل ٍء َلْو تـَرَْكَتهُ َوَصَل إَلْيَك وَُكْنَت ِعْنَد الّلِه ُمْسَرتحياً حمُْ  َشى  ال َحتِْرْص َعلى[
  ] َعَلْيِه َوالرِّضا بِاْلِقْسمِ 

   حقيقت حرص

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

كه اگر   رسد، حرص نزن در حتصيل چيزى كه اگر براى به دست آوردنش جان نكىن و به طور طبيعى حركت مناىي به تو مى
  .براى به دست آوردن مقّدر، حريص نباشى، فكرت راحت و در پيشگاه حضرت حق، مورد توّجه و لطف خواهى بود

   علت مؤاخذه مريض

هاى دنياىي اگر حرص بورزى و حدود حضرت دوست را مراعات نكىن، به سه عّلت در  اما براى به دست آوردن برنامه
  .حرمي حضرت او مورد مؤاخذه خواهى بود

  .شتاب و حرص در آنچه كه براى يافتنش، حرص الزم نيست - 1

عدم اعتماد و توّكل بر وجود مقّدس حق، آن هم خداوندى كه موجودى از موجوداتش را از هيچ نظر در جهان غيب  - 2
  .برد و شهود از ياد منى

   عدم رضايت به داده حق و پشت كردن به قسمت و روزى خدا كه اين عدم - 3

  98: ، ص8 اسالمى، جعرفان 

رضايت به داده حق، مهيشه باعث جتاوز از حدود و فرو رفنت در بسيارى از گناهان شده، اگر انسان از دريچه اميان و 
رسد كه هر چيزى در اين عامل به جاى  اطمينان و يقني و معرفت به متام زواياى اين جهان بنگرد، به اين نتيجه مى
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در و آن در زدن، براى به دست آوردن آنچه الزم نيست و جز بار سنگني در زندگى دنيا خمصوص خود قرار گرفته و اين 
  .و عذاب سخت در آخرت مثرى ندارد، كارى باطل و عملى شيطاىن است

هاى مادى كه به حقيقت خارج از نيازهاى انسان است و تنها به درد متاشا كردن و   حرص در امور دنياىي و در زمينه
  .خورد، مورث شكسنت حدود اهلى و پاميال كردن حقوق بندگان مظلوم و ضعيف خداست يا رفنت مىگذاشنت و از دن

زند، در حقيقت يا اميان به حقايق ثابته ندارد، يا در اميان به واقعّيات، ناقص است و  آن كس كه براى مال دنيا حرص مى
يا و زر و زيور ظاهرى است و معلوم است، كسى  بايد توجه داشته باشد كه علت حرص، حمبت بيش از اندازه به مال دن

آورد، شرعى و حالل نيست و تازه آنچه  كه به خاطر شدت عشق به مال حرص بورزد، بسيارى از آنچه كه به دست مى
كوشد و در اين جهت هم بدخبتانه،  آورد، به خاطر عشق شديدش به آن، با متام وجود به نگهداريش مى به دست مى

  .ددگر  دچار خبل مى

ترين مردم  در حقيقت، حريص از طرىف ماّده پرست و از طرف ديگر خبيل و در جهت حيات دنياىي و آخرتى از بدخبت
  .است

كند و از باب فضل اهلى و  آن كس كه براى به دست آوردن مال دنيا، در باطن و ظاهر، مقررات حق را رعايت مى
ت ثرومتند شدنش حرص بوده، بلكه عامل ثروتش عنايت و لطف رسد، نبايد گفت علّ  رمحت و عنايت دوست به ثروت مى

  كند آنچه از ماند، سعى مى خدا بوده، به مهني خاطر در مقام نگاهدارى ثروت منى

  99: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

باب فضل دوست به دست آورده، پس از برطرف كردن نياز و احتياج خود و عياالتش آن را با دوست از طريق مخس، 
  .، صدقه، ىف سبيل الّله، زكات، معامله كندانفاق

  .آرى، كسى كه با فضل خدا دارا شد حمال است خبل بورزد، خبل نتيجه حرص و دنياپرسىت است

اى تا آخرين دقيقه حياتش، روزى الزم  خداوند مهربان، موالى كرمي و رحيم، پروردگار رمحان، براى هر موجود زنده! عزيزان
و به عبارت ديگر . روزى را موجود زنده بايد به وسيله كار و كوشش و زمحت و سعى به دست آوردرا مقّرر داشته كه آن 

واسطه به دست آوردن روزى حتم را كار شرعى و سعى صحيح قرار دهيد، چون روزى امرى حتمى : به فرموده قرآن جميد
باشد، چه نيازى به زايد بر  كوشش مىاى مسّلم و حقيقىت غري قابل انكار است و عامل جلب آن هم كار و   و مسئله
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روزى است كه براى به دست آوردنش عاملى، جز حرِص لعنىت نيست و نتيجه و مثرش، خبل و پاميال كردن حقوق 
  .ضعيفان است

ها و  اگر حرص حريصان و به دنبال آن خبل خبيالن معاجله شود، جامعه از بسيارى از شرور و مفاسد و مهالك و رنج
شود و حّق كسى از دستش نرفته و بلكه حقوق از دست رفته مظلومان به راحىت به آنان باز خواهد   اد مىها آز  مشّقت
  .گشت

هاى  اى است؛ زيرا از طرىف گرفتار هّم و غم زياد و از جهىت دچار نقشه حريص آدم بيچاره: با اين مقدمات بايد گفت
اى دچار خبل و امساك و در قسمىت   اندازه و در مرحله ت ىبها و از نظرى اسري مشقات و زمحا شيطاىن و مكرها و حيله

گرفتار ظلم و جتاوز و فساد و افساد است و عاقبت هم متام حمصوالت حرص خويش را بايد در مهني دنيا بگذارد و در 
ه و ها با حسرتى غري قابل وصف، با دو قطعه پارچه كفىن به سوى گورى تنگ و تاريك حركت كرد حال متاشاى گذاشته

   دچار حماكمات

  100: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  !!ها كه براى خود و ديگران فراهم كرده، برآيد سخت اهلى شود و در مقام پاسخ، نسبت به آن مهه بدخبىت

رسد، بايد به مهان قناعت كرد و از حرص زدن بر  بنابراين چيزى كه مورد نياز است و از طريق كار مشروع به انسان مى
ه براى به دست آوردنش سعى غري شرعى الزم است پرهيز كرد كه، قناعت به داده حق از طريق كسب شرعى مازاد آن ك

  .عني عقل و درايت و حرص بر مازاد از روزى مقرر شده، عني جهل و محاقت است

ا زر و زيورش و راسىت، كسى كه دچار حرص نيست، در حقيقت منّور به قّوه دفع هر برنامه غري اهلى است، اگر متام دنيا ب
اش به او روى آرد، حىت براى متاشاى آن حاضر نيست دو پلك از روى هم بردارد، چه رسد به اين كه  زينت خريه كننده

  .دست دراز كند و آنچه در شأنش نيست از آن بردارد

حدود اهلى و  اميان و عشق به حق، بصريت و آگاهى و نورانّيت قلب و روح، به هيچ وجه به انسان، اجازه خروج از
  .دهد مرزهاى معنوى را منى

عاشق فقط و فقط نگران معشوق است و بس و متام سعى و كوششش بر اين است كه هر چه تا روز زنده بودن در دنيا 
  .الزم دارد از دست معشوق بگريد و بس



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

 

   انسان و حرص

ه حرص بنگرمي، به اين حقيقت واقف اى از نور خداست به مسئل اگر با دقت عقلى و بصريت قلىب و نور جان كه شعله
ها است و اين صفت در كارگاه هسىت  شومي كه حرص در اصل يك مايه فطرى و يك سرمايه اهلى در وجود متام انسان مى

  .بشر، از عنايات خاصه حضرت رّب العزّه و از الطاف پروردگار بزرگ عامل است

رفت و براى جلب هيچ خريى و دفع هيچ شرى  اى منى يچ برنامهاگر وجود انسان خاىل از حرص بود، بدون ترديد دنبال ه
  !!داشت قدم بر منى

  101: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

مسئله مهم در اينجا اين است كه در درجه اّول، اولياى خانه و مدرسه و مكتب و در درجه دّوم، خود انسان بايد در 
انگيز رنگ شيطاىن  صلت با عظمت و اين نعمت شگفتجهت دادن به اين صفت بيدار باشد كه خداى خنواسته اين خ

  !!به خود نگريد و سبب احنراف انسان از متام حقايق نشود

   تفسري حرص

بردن به  در سوره مباركه معارج در زمينه حرص بيان واضح و سخىن متني آمده كه دانستنش براى پى» امليزان«در تفسري 
  :»1«  حقيقت حرص الزم است

و مصدر َهَلع كه به معناى شدت حرص است، اشتقاق شده و نيز  » هاء، الم، عني«است كه از ماّده كلمه هلوع صفىت 
  .اند كه كلمه نامربده را دو آيه بعد تفسري كرده گفته

رسد از انفاق به ديگران  كند و چون به خريى مى پس هلوع كسى است كه هنگام برخورد با نامالميات، بسيار جزع مى
  .دمناي خوددارى مى

ِإذا َمسَُّه اْخلَيـُْر [ :و به نظر ما اين وجه بسيار خوىب است و سياق آيه هم با آن مناسب است، چون از شكل دو مجله
  .خواهد هلوع را معنا كند پيداست كه مى »2« ]َمُنوعاً 
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كه   از نظر اعتبار عقلى، هلوع هم چنني كسى است، چون آن حرصى كه جبّلى انسان است حرص بر هر چيزى نيست
چه خري باشد و چه شر، چه نافع باشد و چه ضاّر، نسبت به آن حرص بورزد، بلكه تنها حريص بر خري و نفع است، 

   آن هم

______________________________  
  .13/ 20: امليزان -)1(

  .21): 70(به او رسد، ىب تاب است، معارج ]  و مال و رفاهى[و هنگامى كه خري و خوشى  -)2(

  102: ، ص8 المى، جعرفان اس

  .نه هر خريى و نفعى، بلكه خري و نفعى كه براى خودش و در رابطه با او خري باشد

و الزمه اين حرص اين است كه در هنگام برخورد با شر مضطرب و متزلزل گردد، چون شر خالف خري است و اضطراب 
  .هم خالف حرص

د را بر ديگران مقدم داشته، از دادن آن به ديگران امتناع و نيز الزمه اين حرص آن است كه وقىت به خريى رسيد، خو 
دهد قدح بگريد، پس جزع در هنگام برخورد با شر و منع از خري، در هنگام  اى مى بورزد، مگر در جاىي كه اگر كاسه

  .رسيدن به آن، از لوازم هلع و شدت حرص است

است، به خودى خود از رذايل اخالقى نيست و چطور و اين هلع كه انسان جمبور بر آن است و خود از فروع حب ذات 
كند به اين كه خود را به سعادت و كمال  ايست كه انسان را دعوت مى تواند صفت مذموم باشد، با اين كه تنها وسيله مى

  .وجودش برساند

جا كه پيش  شود كه انسان آن را بد كند و درست تدبري نكند، در هر پس حرص به خودى خود بد نيست، وقىت بد مى
آمد مصرف كند، چه سزاوار باشد و چه نباشد، چه حق باشد و چه غري حق و اين احنراف در ساير صفات انساىن نيز 

هست، هر صفت نفساىن اگر در حد اعتدال نگاه داشته شود، فضيلت است و اگر به طرف افراط يا تفريط منحرف  
  .شود گردد، رذيله و مذموم مى

بيند و با آن غرائز عاطفى كه  يش در حاىل كه طفل است، هر آنچه كه برايش خري و شر است مىپس انسان در بدو پيدا
فهمد كه چه چيزى را دوست دارد و چه را دوست ندارد و  دهد و مى جمّهز به آن شده، خري و شر خود را تشخيص مى
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افع و مضار و جلب و دفع آن آگاهى قواى درونيش اشتهاى آن را دارد، يا از آن متنّفر است و در حدود خودش به من
اى قائل باشد و وقىت به درد و يا مكروهى  كند اما بدون اين كه براى آن چيز حدى و اندازه يافته و قدرت پيدا مى

  خورد، دچار برمى

  103: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

فرياد از جتاوز او جلوگريى خواهد مزامحش شود به هر طريقى كه بتواند ولو به گريه و  شود و چون كسى مى جزع مى
كودك هم چنان بر اين حال است تا به حّد رشد و عقل برسد و حق و باطل و خري و شر را تشخيص داده و . كند مى

ها و خري و شرها در نظرش برعكس  كند اعرتاف منايد، در اين هنگام است كه بسيارى از حق و باطل به آنچه درك مى
  .گردد ها حق مى كه به نظر حق بود، باطل و باطل  شود، يعىن بسيار از امورى مى

ها هواى نفس و اشتهاى  هاى دوران كودكيش كه مصادر مهه آن حال، اگر در مهان اوان خبواهد نسبت به حق و باطل
زند، در  ها نرود، خداى تعاىل بر دلش مهر مى دلش بود، پافشارى كند و زير بار احكام عقلش در تعيني حق و باطل

خورد، مگر آن كه به  دهد و به هيچ صاحب حقى بر منى خورد، مگر آن كه آن را باطل جلوه مى به هيچ حقى برمنىنتيجه 
حرصش جباى حرص بر هواى نفس، : كند و اما، اگر عنايت اهلى او را دريابد مهه غرائز او و از آن مجله حقش ستم مى
ورزد و هيچ صاحب حقى را از حقش منع  ى استكبار منىشود، چنني كسى ديگر در برابر هيچ حق طلىب مى حرص بر حق

  .كند منى

پس هر انساىن در مهان آغاز تولدش و در عهد كودكى و قبل از رشد و بلوغش جمّهز به حرص شديد هست و اين حرص 
كه آمد، هم چنان   شديد بر خري صفىت است كماىل كه اگر نبود به دنبال كمال و جلب خري و دفع شر از خود بر منى

  :قرآن كرمي فرمود

  .»1« ]َو ِإنَُّه ِحلُبِّ اخلَْْريِ َلَشِديدٌ [

  ].ورزد و به اين سبب خبل مى[مند است  و مهانا او نسبت به ثروت و مال سخت عالقه

______________________________  
  .8): 100(عاديات  -)1(

  104: ، ص8 عرفان اسالمى، ج
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شود و آن عبارت است از عقل كه با آن حقايق امور را  جهازى ديگر جمّهز مىو چون به حد بلوغ و رشد رسيد به يك 
دهد، آن وقت است كه حرص شديد در ايام   كند، اعتقاد حق و عمل خري را تشخيص مى آن طور كه هست درك مى

شد،  وگريش مىآورد و در هنگام رسيدن به خري از بذل خري جل كودكيش كه او را در هنگام برخورد با شر به جزع در مى
  .شود و آن حرص شديد به خري واقعى و فزع شديد از شّر اخروى است مبدل به حرص ديگر مى

و با در نظر گرفنت اين كه خري واقعى عبارت است از، مسابقه به سوى مغفرت پروردگار و شر واقعى عبارت است از، 
گردد و اما نسبت به شر و خري  د و پريامون گناه منىشو  نافرماىن خداى تعاىل؛ در نتيجه چنني كسى از كار خري سري منى

كند، در هنگام برخورد با گناه، حرص  ورزد و از حدودى كه خداى تعاىل برايش معني كرده جتاوز منى دنيوى حرصى منى
با كند و نيز در برابر اطاعت پروردگار حرص خود به مجع مال و اشتغال به دنيا را  خود را با فضيلت صرب كنرتل مى

كند و مهني  منايد و هم چنني هنگام برخورد با مصيبت، جزع خود را با فضيلت صرب ضبط مى فضيلت صرب كنرتل مى
  .شود حرص به منافع واقعى براى چنني انساىن صفت كماىل مى

هوا و منايد روى بگرداند و هم چنان پاى بند  كند و فطرتش به آن اعرتاف مى واما اگر انسان از آنچه عقلش درك مى
هوس خود باشد و مهواره آن را پريوى منوده، مشتاق باطل و متجاوز حق باشد و حرصش برخري دنيوى كنرتل نداشته 

باشد، خداى تعاىل نعمتش را مبدل به نقمت منوده، آن صفت غريزيش را كه بر آن غريزه، خلقش كرده بود و آن را وسيله 
كند به وسيله شقاوت و هالكتش تا او را با اعراض از  گريد و مبدل مى سعادت دنيا و آخرتش قرار داده بود، از او مى

  .حق و مجع مال دنيا و گنجينه كردن آن وابدارد و اين معنا مهان است كه در آيات متعرض آن شده

  105: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

گويد و با در نظر   مىكه از خلقت بشر سخن   -از آنچه گذشت روشن شده كه اگر صفت حرص را در آيات مورد حبث
  :ها نسبت داده با احسن بودن خلقت هر چيز كه آيه به مهه انسان -خواهد حرص را مذّمت كند گرفنت اين كه مى

  .»1« ] ٍء َخَلَقهُ  الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيْ [

  .مهان كسى كه آنچه را آفريد نيكو ساخت، و آفرينش انسان را از ِگل آغاز كرد
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منافات ندارد، چون حرص كه منسوب به خدا است، حرص بر خري واقعى است و حرص كه صرف دهد  از آن خرب مى
ها است، اين خود انسان است كه حرص خدادادى را مثل  شود، منسوب به خود انسان مجع مال و غفلت از خدا مى

  .سازد ها به سوء اختيار و كج سليقگى خود به نقمت مبدل مى ساير نعمت

بينيم حرص  چون مى«در آيات بعد هم نه از اين جهت است كه اين صفت در آنان وجود ندارد، و استثناى مؤمنان 
مؤمنان اگر از ديگران بيشرت نباشد كمرت نيست، اما حرصشان را در عبادت و خدمت به خلق و حتصيل علم مصرف 

ود را به مهان صورت كمال و ، بلكه استثناى آنان از اين جهت است كه مؤمنان حرص خ»شوند كنند و سري هم منى مى
  .اش باقى گذاشتند و به صورت رذيله و نقمت مبدل نكردند فضيلت اصلى

در حقيقت، حرص يك واقعيت اهلى است كه اگر با نور هدايت جهت داده شود باعث سعادت دنيا و آخرت و اگر هم 
  .چون مهارى به دست شيطان بيفتد، علت خزى دنيا و عذاب مهيشگى جهان بعد است

   رتين مرحله حرص، در وجود انسان حرص به جنات دادن مردم از جهل

______________________________  
  .7): 32(سجده  -)1(
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خربى و آزاد كردن آنان از مشكالت مادى و معنوى است و حرص به رساندن خود به نقطه با عظمت لقاى حق و  و ىب
  .دوست، چنان كه اخالق مهه انبيا و امامان و اوليا بوده و قرآن جميد به اين حقيقت، ناطق استخشنودى حضرت 

اى از حرص زدن براى رسيدن به آغوش رمحت و مغفرت حمبوب، پر  اى از معرفت به حق و چه مايه آرى، چه سرمايه
  !تر و سودمندتر است؟ منفعت

   حرص مذموم

شد كه اگر دست حرص از دامن هدايت حق كوتاه گردد و مهار حرص به دست  در سطور گذشته به اين حقيقت اشاره
  .گردد ناپاك هواى نفس بيفتد، آدمى دچار بالى دنيا و عذاب آخرت مى
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حرص، در صورتى كه در كنار چراغ پر فروغ هدايت قرار نگريد، از انسان در جهت مقام، فرعون و در جنب مال، قارون 
  !!سازد ورا مىو در كنار دانش، بلعم باع

  .محالت شديد دانشمندان علم اخالق به مسئله حرص به عنوان يكى از بدترين رذائل، متوجه چنني حرصى است

   حرص مذموم در كالم نراقى

  :»1« فرمايد فقيه بزرگ، مال امحد نراقى در باب حرص مذموم مى

دارد بر مجع منودن زايد از  كه آدمى را مى  از رذايل متعّلقه به قوه شهويه، صفت حرص است و آن صفىت است نفسانيه
آنچه به آن احتياج دارد و اين صفت، يكى از شعب حّب دنيا و از مجله صفات مهلكه و اخالق مضّله است، بلكه اين 

   صفت

______________________________  
  .در بيان صفت حرص 301: معراج السعادة -)1(
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انتها، هر چند در آن فرو روى عمق آن  باىن است كران ناپيدا كه از هر طرف روى به جاىي نرسى، وادىي است ىبخبيثه بيا
  .را نياىب

اى كه بر آن گرفتار شد، گمراه و هالك گشت و مسكيىن كه به اين وادى افتاد، ديگر روى خالصى نديد؛ زيرا كه  بيچاره
ايستد، اگر بيشرت اموال دنيا را مجع كند باز در فكر حتصيل  و به حّدى منىشود  حريص هرگز حرص او به جاىي منتهى منى

  .داند فهمد و امحق است و منى طلبد و آن بيچاره مريض است و منى باقى است و هر چه به دست او آيد باز مى

ن قدر از اموال و بينيم حريص را هشتاد سال عمر كرده است و فرزندى ندارد و اي چگونه چنني نباشد و حال آن كه مى
كند و خود يقني دارد كه بيست سال  خانه و مستغالت دارد كه اگر به فراغت بگذراند، صد سال ديگر او را كفايت مى

اى دارد، اگر از  كند كه فايده آن چيست؟ و چه مثره ديگر عمر او نيست، باز در صدد زياد كردن مال است و تأمل منى
كند و اگر از براى احتياط است اگر آنچه دارد،  آن وفا به خرج مدت العمر او مى براى خرج است، آنچه دارد منافع

رود هر چه حتصيل كند چنني است، پس اگر اين مرض محق نيست پس چه بالست و هر كه به اين  احتمال تلف مى
ايت اشكال دارد و از اين جهت حضرت رسول صلى اهللا عليه و    :آله فرمودندمرض مبتال شد، خالصى از آن مرض 
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  كند مگر خاك طلبد و اندرون او را هيچ پر منى هرگاه از براى فرزند آدم دو رودخانه طال باشد، باز رودخانه سوم را مى
»1«.  

  :و فرمود

   يكى حرص: گريد گردد و قوت مى شود و دو چيز در او جوان مى آدميزاد پري مى

______________________________  
  .163/ 1: ؛ جمموعة ورام429/ 3: الواعظنيروضة  -)1(
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  .»1«  مال و يكى طول امل

  :و از حضرت امام حممد باقر عليه السالم مروى است

 شود تا از غّصه مبريد پيچد، راه خالص او دورتر مى حريص بر دنيا چون كرم ابريشم است، هر چه بيشرت بر دور خود مى
»2«!  

  :اند بزرگان گفتهبعضى از 

از عجايب امر آدمى آن است كه اگر او را خرب دهند كه مهيشه در دنيا خواهى بود، حرص او بر مجع كردن مال زياد 
داند كه چند صباحى بيش زنده نيست و در صدد مجع آن است و اين را براى هر كه  خنواهد شد از آنچه حال مى

  .ستتفحص كند در احوال مردمان، ظاهر و روشن ا

  :گويد سناىي آن حكيم فرزانه مى

اد هم چو مردانت قدم  در راه دين بايد 
 

اد  ديده بر خط هدًى للمتقني بايد 

  چون زراه گلنب توبوا اىل الّله آمدى
 

اد  پاى بر فرق اتينا طائعني بايد 

 چون خر دجال نفست شد اسري حرص و آز
 

اد  بعد از اين بر مركب تقوات زين بايد 
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نفس فرعون است و دين موسى و توبه چون 
  عصا

اد  رخ به سوى جنگ فرعون لعني بايد 

______________________________  
  .122، باب 22/ 70: ؛ حبار األنوار39/ 1: ؛ ارشاد القلوب25: معدن اجلواهر -)1(

  .13، حديث 122، باب 23/ 70: األنوار؛ حبار 20، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 134/ 2: الكاىف -)2(
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 گر عصاى توبه مر خيل لعني را بشكند
 

اد  شكر آن را ديده بر روى زمني بايد 

  گر تو خواهى نفس خود را مستمند خود كىن
 

اد  در كمند عشق بسم الّله كمني بايد 

  

   حرص در روايات

  .»1« إْن كاَن الرِّْزُق َمْقُسوماً َفاحلِْْرُص ِلماذا: السالمَعِن الصاِدِق عليه 

اگر رزق به حكم خداوند در قرآن و در عامل طبيعت مقرر شده، پس حرص براى : فرمايد امام صادق عليه السالم مى
  چيست؟

  .»2« أْغَىن الّناِس َمْن َملْ َيُكْن ِلْلِحْرِص أسرياً : قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  .نيازترين مردم كسى است كه اسري حرص نباشد ىب: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
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  .»3« احلَْريُص اجلَِْشُع أَشدُّ َحراَرًة ِمَن النّارِ : َعِن الّصاِدِق عليه السالم ناِقًال َعْن َحكيمٍ 

دن فضايل و كماالت، از آتش زيادتر حريص آزمند، حرارتش در سوزان: امام صادق عليه السالم به نقل از حكيمى فرمود
  .است

ؤِمنَني عليه السالم
ُ
؟ قالَ : ُسِئَل أمريُامل نيا: أىُّ ُذلٍّ أَذلُّ   .»4« احلِْْرُص َعَلى الدُّ

______________________________  
، 128، باب 160/ 70: ؛ حبار األنوار21، حديث 60، باب 376: ؛ التوحيد55، حديث 450/ 2: اخلصال -)1(

  .1يث حد

لس السادس، حديث 20: األماىل، صدوق -)2( ، باب 160/ 70: ؛ حبار األنوار442/ 2: ؛ روضة الواعظني4، ا
  .2، حديث 128

، 128، باب 160/ 70: ؛ حبار األنوار1، حديث 177: ؛ معاىن األخبار21، حديث 348/ 2: اخلصال -)3(
  .3حديث 

لس الثاىن وال393: األماىل، صدوق -)4( ؛ 8790، حديث 31، باب 82/ 7: ؛ وسائل الشيعة4ستون، حديث ، ا
  .4، حديث 128، باب 161/ 70: حبار األنوار

  110: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :از امرياملؤمنني عليه السالم سؤال شد چه ذّلىت براى انسان ذّلت بارتر است؟ فرمود

  .حرص بر دنيا

ُحرَِم اْلَقناَعَة فَافْـتَـَقَد الراَحَة َوُحرَِم الرِّضا َفافـَتَـَقَد : ُحرَِم احلَْريُص َخْصَلتَـْنيِ َوَلزَِمْتهُ َخْصَلتانِ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»1«  اْلَيقنيَ 

  :حريص از دو خصلت حمروم و دچار دو خصلت است: امام صادق عليه السالم فرمود

  .ها است يقيىن به واقعيت به حق حمروم و دچار ىب از قناعت حمروم و دچار درد سر و از خشنودى نسبت
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ال يـُْؤِمُن َرُجٌل فيِه الشُّحُّ َواحلََْسُد َواجلُْْنبُ َوال ُيُكوُن اْلُمؤِمُن َجباناً َوال َحريصاً َوال : َعْن أىب َعْبِدالّلِه َعْن أبيِه عليهما السالم قالَ 
  .»2« َشحيحاً 

مردى كه در او خبل و حسد و ترس است اميان ندارد، : كند لسالم نقل مىامام صادق از پدرش حضرت باقر عليهما ا
  .مؤمن ترسو و حريص و خبيل نيست

اَك َعْن : ِبِه َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َعلّياً عليه السالم  كاَن فيما أْوصى: َعْن أىب عْبِدالّلِه عليه السالم قالَ  ْ يا َعلىُّ أ
  .»3«  احلََْسُد َواحلِْْرص َواْلَكِذبُ : َثالِث ِخصاٍل عظامٍ 

تو را از سه ! يا على: آنچه در وصاياى رسول اسالم به على عليه السالم بود اين بود: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
ى مى   .كنم، حسد، حرص و دروغ خصلت كه گناهش عظيم است 

______________________________  
/ 70: ؛ حبار األنوار20856، حديث 64، باب 20/ 16: ؛ وسائل الشيعة104ث ، حدي69/ 1: اخلصال -)1(

  .6، حديث 128، باب 161

، 161/ 70: ؛ حبار األنوار11473، حديث 5، باب 40/ 9: ؛ وسائل الشيعة8، حديث 82/ 1: اخلصال -)2(
  .9، حديث 128باب 

، حديث 128، باب 162/ 70: األنوار؛ حبار 424/ 2: ؛ روضة الواعظني121، حديث 124/ 1: اخلصال -)3(
10.  
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ُة احلِْْرِص ىف طََلِب الرِّْزِق َواْإلْصراُر : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ِمْن َعالماِت الشِّقاِء ُمجُوُد اْلَعْنيِ َوَقْسَوُة اْلَقْلِب َوِشدَّ
  .»1«  َعَلى الذَّْنبِ 

از عالئم بدخبىت خشكى چشم، سنگدىل و شدت حرص در طلب روزى و اصرار :  عليه و آله فرمودرسول خدا صلى اهللا
  .بر گناه است

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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تر از تو  در روى زمني كسى منّتش بر من، بزرگ: زماىن كه نوح از كشىت پياده شد، ابليس نزد او آمد و عرضه داشت
  !اين جامعه فاسق را خواسىت و من راحت شدم، دو چيز به تو نياموزم؟ نيست، از خداوند نابودى

  !!»2« از حسد برتس، حسد آنچه بايد بر سر من بياورد آورد و از حرص بپرهيز كه آنچه بايد بر سر آدم بياورد آورد

دنيا چه  ! خداونداهاى عميق خوفناكى در مسري ما قرار دارد،  چه خطرات عظيمى در كمني ماست و چه چاه! پروردگارا
  هاى سهمناكى است؟ گذرگاه هولناك و داراى چه طوفان

  ها به كجا خواهد كشيد و آينده ما چه خواهد شد؟ اگر لطف و عنايت تو نباشد كار ما انسان! اهلى

  .آلودگى حرص و پليدى كرب و خباثت حسد و ناپاكى ريا و متام رذايل اخالقى را از ما برطرف كن! اهلى

______________________________  
، حديث 128، باب 162/ 70: ؛ حبار األنوار3، فصل 256: ؛ مشكاة األنوار96، حديث 242/ 1: اخلصال -)1(

11.  

  .17، حديث 128، باب 163/ 70: ؛ حبار األنوار423/ 2: ؛ روضة الواعظني61، حديث 50/ 1: اخلصال -)2(

  112: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  ] ِمبَْنزَِلِة ِظلَِّك إْن طََلْبَتُه أتْـَعَبَك َوال تـَْلَحُقُه أَبداً َوإْن تـَرَْكَتُه يـَْتبَـُعَك َوأْنَت ُمْسَرتيحٌ   َخَلَقها الّلُه َتعاىل َفإنَّ الدُّنْيا[

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در ادامه روايت باب حرص مى

خنواهى رسى و جز خستگى و ماللت و رنج و تعب، چيزى دنيا براى تو مانند سايه است، هر چه از پى او بروى به آن 
  !عايد تو خنواهد كرد، ثرومتندان مادى جهان پس از آن مهه دويدن، به كجا رسيدند و چه كردند و چه با خود بردند؟

در وىل اگر آن را رها كىن و به دنبالش ندوى به مقدارى كه احتياج دارى از طريق كوشش صحيح با تو خواهد بود و تو 
  .اين صورت راحت خواهى بود

 اى كه انكار كىن عامل درويشان را
 

 تو چه داىن كه چو سودا و سرست ايشان را
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  ملك آزادگى و كنج قناعت گنجى است
 

 كه به مششري ميّسر نشود سلطان را

  طلب منصب فاىن نكند صاحب عقل
 

 عاقل آن است كه انديشه كند پايان را

ادند و به  حسرت رفتند مجع كردند و 
 

 وين چه دارد كه به حسرت بگذارد آن را
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 چشم مهت نه به دنيا كه به عقىب نبود
 

 عارف عاشق شوريده سرگردان را

 در ازل بود كه پيمان حمّبت بستند
 

 نشكند مرد اگرش سر برود پيمان را

 سعديا عمر عزيز است به غفلت مگذار
 

 «1» نشود فوت مگر نادان راوقت فرصت 

______________________________  
  .سعدى -)1(
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ِمْن ٍء كاَن، وََكْيَف ال َيُكوُن َحمْروماً َوَقْد فـَرَّ  احلَْريُص َحمْروٌم َوُهَو َمَع ِحْرمانِِه َمْذُموٌم ىف أىِّ َشى: قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله[
  ]»1« ] اللَُّه الَِّذي َخَلَقُكْم ُمثَّ َرَزَقُكْم ُمثَّ ميُِيُتُكْم ُمثَّ ُحيِْييُكمْ [ :َحْيُث يـَُقولُ   َوخالَف قـَْوَل الّلِه َتعاىل  َوثاِق الّلِه َتعاىل

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

شّقت كه براى حتصيل اضافه از آنچه خدا مقرر حريص با مهه تالش و زمحت و با مهه رنج و مصيبت و با مهه تعب و م
كشد از به دست آوردن آن اضافه، حمروم است و در عني حمروم بودن در پيشگاه خالق و خلق، در هر  فرموده، مى
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اى مذموم است و چگونه مذموم نباشد كسى كه از عهد و پيمان اهلى نسبت به روزى بندگان رو گردانده و با گفته  زمينه
  :ضرت او درباره روزى كه در قرآن فرمودو وعده ح

  .كند مرياند و آن گاه زنده مى مشا را از عدم به وجود آورد، آن گاه روزى داده، سپس مى

  !!خمالفت كرده

______________________________  
  .40): 30(روم  -)1(
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  :َواحلَْريُص بـَْنيَ َسْبِع آفاٍت َصْعَبةٍ [

َفُعهُ فِ  - 1    ْكٌر َيُضرُّ ِبديِنِه َوال يـَنـْ

   َوَهمٌّ ال يَِتمُّ َلُه أْقصاهُ  - 2

   َوتـََعٌب ال َيْسَرتيُح ِمْنهُ إّالِعْنَد اْلَمْوتِ  - 3

   َوَخْوٌف ال يُورِثُُه إّالالوقُوَع فيهِ  - 4

َر َعَلْيِه َعْيَشهُ ِبال فاِئَدةٍ  - 5   َوُحْزٌن َقْد َكدَّ

   َلُه َمَعهُ ِمْن َعذابٍ َوِحساٌب ال َخمَْلَص  - 6

  ]َوِعقاٌب ال َمَفرَّ َلُه ِمْنُه َوال حيَلةَ  - 7

   آفات حرص

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ايت صعوبت و دشوارى است   :حريص دچار هفت آفت است كه جناتش از هر يك از آن آفات در 
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گونه فكر، آفت آخرت است و نسبت  و مقّررى كه اينتر از نياز  فكر وانديشه و نقشه و حيله براى مجع كردن اضافه - 1
به دنياى انسان نفع و سودى ندارد، چرا كه زائد بر قسمت، آن هم از كسى كه با خدا معامله ندارد، قابل انتفاع نيست 

  !و غري زمحت و رياضت و بار سنگني آخرت، چيزى بر آن مرتتب نيست

   دنياست و اين هّم و غمهّم و غم و هيجان كه حمصول حرص بر حتصيل  - 2
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  !خورد زاييده عدم رضايت انسان به قسمت اهلى است و اين آفىت است كه از درون و برون هم چو خوره انسان را مى

  .شود رنج و زمحت كه جز به وسيله مرگ از آن راحت منى - 3

ترسد چه شود و به كه بدهد  اين صورت كه حريص مىبه . ترس از دست رفنت مجع شده كه مورث ترس ديگر است - 4
و از كه بستاند، تا تلف نشود و در سرمايه قصورى راه نيابد و حاصل هر خوىف نيست، مگر افتادن در خوف ديگر، 
مثل طلىب كه از كسى دارد، تا وصول نشده است خوف دارد كه آن كس شايد مبريد و مالش بسوزد و بعد از وصول 

كه مبادا به چنگ سارقى افتد، يا آفىت به او رسد، غرض اين كه حريص مالدار، مانند ماردار هرگز از خوف خوف آن دارد  
  .و ترس فارغ نيست و از تشويش و اضطراب نسبت به ثروتى كه مجع كرده خاىل نيست

  .حزىن كه اكثر اوقات عيش را بر او مكّدر كند و در خوشى و راحت او نقص بيندازد - 5

كه هرگز از آن فارغ نيست، چنان كه ديگران در حساب عمر و طاعت و گناه و وضع آخرت خود هستند، حساىب   - 6
او در حساب مال است و گرفتار غصه و عذاب كه چند شده و به كجا رسيده، يا حساب ماه و سال كى منقضى شود 

برون و حمصولش حسرت وقت مرگ و ها وصول گردد و البته نتيجه اين حساب، عذاب درون و زمحت  تا تن خواه و طلب
  .زمحت در برزخ و آتش در قيامت است

مفسده عظيمه ديگر حرص، عقاب اهلى است كه حريص را از آن گريز و فرارى نيست، چرا كه حريص در به دست  - 7
تكاب  آوردن گناهكار و در نگاه داشنت مال، جمرم است و چه بسيار كه ثروت دنيا، حريص را به انواع حمرمات و ار 

  .گناهان دچار كرده و اين حمّرمات و معاصى، در قيامت مورث عذاب سخت اهلى است
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اند آنان كه دچار مرض حرص مال و جاهند و چه خوشبخت و سعادمتند آنان كه در حرص  راسىت، چه بدخبت و بيچاره
  .مالقات و لقاى حضرت رب العزه هستند

  !ال و اينان گفتار قلب و جان و زبانشان يار يار استآنان ذكرشان مال م

  ما گدايان خيل سلطانيم
 

  شهر بند هواى جانانيم

 بنده را نام خويشنت نبود
 

ند آنيم   هر چه ما را لقب 

 گر برانند و گر ببخشايند
 

  دانيم ره جباى دگر منى

 زند مششري چون دالرام مى
 

  سر ببازمي و رخ نگردانيم

 در هواى صبحت يار دوستان
 

  زر فشانند و ما سر افشانيم

  اى خداوند عقل و دانش و راى
 

  عيب ما را مكن كه نادانيم

 هر گلى نو كه در جهان آيد
 

  ما به عشقش هزار دستانيم

  

 تنگ چشمان نظر به ميوه كنند
 

  ما متاشا كنان بستانيم

  نگرى تو به سيماى شخص مى
 

  يزدانيمما در آثار صنع 

  هر چه گفتيم جز حكايت دوست
 

  در مهه عمر از آن پشيمانيم

 وجود صحبت يار سعديا ىب
 

  مهه عامل به هيچ نستانيم

  ترك جان عزيز بتوان گفت
 

  ترك يار عزيز نتوانيم
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   راه عالج حرص

و زيان به آدمى است، جنات از آن كنند كه آنچه انسان به آن گرفتار است و منبعى براى زدن خسارت  گروهى تصور مى
  .حمال يا حداقل مشكل و سخت است

وىل اين تصور بدون شك تصور نا جبا و غلطى است؛ زيرا رذايل چه از نوع اخالقى آن و چه از شكل عملى آن، خصاىل 
  توجهى يا عارضى هستند كه بر اثر ىب

  118: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

اينگونه صفات بر صفحه روان يا قلب يا اعضا هم : اند و به تعبري ديگر انسان شدهاشتباه يا فضاى غلط حميطى، متوجه 
گونه عوارض معنوى  چون مرض در نواحى جسم آدمى است، چنان چه براى مرض راه عالج و طبيب هست، براى اين

  .هم راه عالج و طبيب هست

ان عارفان و واليت اوليا، براى معاجله امراض بعثت انبيا و نزول كتب آمساىن وامامت امامان و حكمت حكيمان و عرف
  .معنوى و رفع عيوب روحى و نفسى و آراسته كردن انسان به حمامد اهلى است

اگر اين عوارض قابل عالج نبود، نعوذ بالّله رسالت رسوالن و ارسال كتب و جتّلى وحى و امامت امامان از جانب 
  .حضرت اهلى كارى لغو و عملى عبث بود

بيبان اين امراض و دستورهاى آنان راه عالج اين عوارض است، به شرطى كه انسان تسليم نبوت آنان شده و به انبيا، ط
  .آور آنان عمل كند هاى شفا خبش و سعادت نسخه

   عالج حرص در كالم نراقى

اى براى عالج مرض  سخهحكيم فرزانه مال امحد نراقى رضوان الّله تعاىل عليه، با توجه به آيات قرآن و روايات و اخبار، ن
  :»1« گويد حرص تنظيم كرده و مى

  .طريقه معاجله حرص، حتصيل صفت قناعت و ازاله مرض حرص است
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و حتصيل صفت قناعت آن است كه ابتدا تأّمل كند در زمحت مجع مال و تصديع آن و آفات دنيويه كه از براى مال است 
  .و حوادثى كه در پى دارد

  است شحنه اين راه چو غارتگر
 

رت است  «2»  مفلسى از حمتشمى 

  

كىن، بدان كه خداى تو  و ببينيد كه زيادتر از قدر ضرورت، دنيا را چه مثر و چه فايده است، اگر از براى اوالد ذخريه مى
  .و اوالد يكى است، آن كه روزى به تو داده به او نيز خواهد داد

خورد، به عزت خودش  خورى كه از نطفه تو حاصل شده، چگونه آن كه او را آفريده غم او را منى تو غم فرزندى را مى
تر است و قدرت او بيشرت و اگر فرزند تو كسى است كه بايد به تنگى بگذراند، اگر عامل را از  قسم كه او از تو مهربان

احتياج فرزند به مال در حيات اوست، تو كه چاره عمر او ! ، جان منرود براى او ذخريه بگذارى از دست او بريون مى
اد، چرا در فكر روزى او زمحت مى   .كشى نتواىن كرد و قدر زندگاىن از براى او نتواىن 

  نگارنده كودك اندر شكم
 

  نگارنده عمر روزى است هم

 خداوندگارى كه عبدى خريد
 

 بدارد فكيف آن كه عبد آفريد

 آن تكيه بر كردگار تو را نيست
 

 «1» كه مملوك را بر خداوندگار

  

ساعىت سر بر زانوى تفّكر و به اطراف واليات نظرى كن و دور و نزديك را سريى كن و ببني كساىن كه در عهد تو 
هستند، چقدر كساىن هستند كه صاحب ثروت و جاه و حشمتند و پدر ايشان از براى ايشان ذخريه نگذاشت و چه 

  .شوند كه به فقر و فاقه مبتال و اموال بسيار از پدر ايشان مانده بود اشخاص يافت مى

بسى پدران خانه در شهرى ساختند و اوالد ايشان در واليىت ديگر در خرابه مردند و بسا، ده و مزرعه در كشورى از براى 
  !ايشان گذاردند و ايشان به جهت قرص ناىن در كشورى ديگر جان دادند

  داىن تا چند ا از حوادث روزگار چه خرب و از گردش افالك چه اطالع، چه مىتو ر 
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______________________________  
  .بوستان سعدى شريازى -)1(

  .بوستان سعدى شريازى -)2(
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خود را معني كن و به اندازه  كىن، تو اول قدر عمر روز ديگر عامل چه وضع خواهد بود؟ و اگر از براى خود مجع مال مى
داىن كه نام تو در سال ديگر در دفرت مردگان ثبت خواهد بود يا در صحيفه زندگان و چون قوت  آن مجع كن، تو چه مى

ها آن كه تأملى كن و ببني وقىت هست كه سري  سال خود را دارى كفايت كن و حساب خود را زياد مكن، عالوه بر اين
سوزى، پس يك مرتبه قانع شو و  ع مال نباشى و هر چه اندوزى باز در فكر زيادتر خود را مىشوى و ديگر در صدد مج

  .ها فارغ شو از مهه زمحت

ها تأّمل منودى، ديده بگشا و در احوال مردمان نظرى كن و ببني، در سريت و طريقه اعاظم افراد بىن آدم و  چون در اين
ياى مكمل و حمرمان حرم عزت و بار يافتگان خلوت قرب رب العزّه كه چگونه اعزه خملوقات عامل از پيغمربان مرسل و اول

  .به قليلى از دنيا اكتفا منودند و به قناعت گذرانيدند و زايد از قدر ضرورت را نگاه نداشتند

م و نگاه كن به شيوه مشركان و كفار از هنود و يهود و نصارى و اراذل افراد بشر كه چگونه در صدد مجع مال و تنع
  .التذاذ و زياد كردن مايه و امالك و ضياع و عقارند

رت است از پريوى اراذل، بلكه هر كه اندك شعورى  مى دامن كه شك خنواهى كرد در اين كه اقتدا به اعزه و اجّالى خاليق 
رد، از افق هاى دنيويه است و حرص بر اكل و شرب و مجاع و وقاع دا فهمد كه كسى كه حريص بر لذت داشته باشد، مى

ائم داخل است؛ زيرا كه اين ائم و چهارپايان است و هر چند كسى در اين انسان خارج و در خيل  ها به  ها از لوازم 
مرتبه اعلى برسد، لذت او بيشرت از چهار پايان خنواهد بود و هيچ حريص شكم پرست نيست، مگر اين كه گاو و خر از 

كند و خود ظاهر است كه از  اع نيست، مگر آن كه خروس از آن بيشرت مجاع مىخورند و هيچ حريص بر مج آن بيشرت مى
  .چنني صفىت چه اثرى خواهد ديد
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ها تأمل منودى، در معاجله آن بكوش و  و تأمل كن در عزت قناعت و فراغ بال و اطمينان خاطر قانع و چون در اين
يشت خود ميانه روى و اقتصاد را پيشه خود كىن و راه خمارج را به قدر امكان سد كىن و طريقه آن اين است كه در امر مع

مالحظه جزئى و كلى خمارج خود را بكىن و هر چه ضروريه نيست و معيشت بدون آن ممكن است از خود دور كىن؛ زيرا  
  .كه با وجود كثرت خمارج، قناعت ممكن نيست

به جامه سبكى و قناعت كن به هر غذاىي كه هم رسد و نان خورش كم خبور و  پس اگر تنها و منفرد باشى، اكتفا كن
چون خبورى از يك نان خورش جتاوز مكن و هم چنني در ساير چيزهاىي كه به آن احتياج عيال باشى هر يك را بر اين 

ست دست بردار و هر  خواهى بكىن، تأّمل كن و ببني اگر زندگاىن موقوف به آن ني حد بدار و جزئى جزئى خرجى كه مى
گاه كسى به اين نوع رفتار كند و بناى امر خود را بر اين گذارد و قناعت و اقتصاد را پيشه خود سازد از براى گذران به 

  .شود هم چنان كه ظاهر وبّني اخبار در آن صريح است افتد هر چند عياملند باشد و حمتاج به خلق منى زمحت منى

  :آله فرمودحضرت حممد صلى اهللا عليه و 

  .»1« حمتاج نشد هر كه ميانه روى كرد

  :و فرمود

  .»2«  تدبري كار خود نصف معيشت است

  :و فرمود

______________________________  
  .84: عدة الداعى/ -)1(

  .167/ 1: جمموعة ورام/ -)2(
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منايد و شك نيست كه هر كه بناى  كند خدا او را فقري مى اسراف مىكند و هر كه  نياز مى هر كه قناعت كند خدا او را ىب
يابد و در نزد خالق و خلق،  شود و از چاپلوسى و متّلق ناكسان فراغت مى قناعت گذارد، از احتياج به مردم خالص مى

  .»1« گردد عزيز مى
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  :و از حضرت امام جعفر صادق عليه السالم مروى است

ا آن را دوست دارد و اسراف چيزى است كه خدا آن را دمشن دارد، حىت دور انداخنت ميانه روى امرى است كه خد
  .استخوان خرما و رخينت زيادتى شربت آب

  :و فرمود

  .»2« كه ميانه روى كند، هرگز فقري نشود من ضامنم از براى كسى

نباشد و اعتماد بر فضل و كرم بعد از آن كه امر معيشت او بالفعل درست شد، ديگر از براى بعض مضطرب و مشّوش 
خدا كند و بداند كه روزى از براى او مقرر شده و به او خواهد رسيد اگر چه حرص نورزد و راهى از براى حداقل خود 

  :فرمايد نداند، چگونه چنني نباشد و حال آن كه حق تعاىل مى

  .»3« ]َو ما ِمْن َدابٍَّة ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى اللَِّه ِرْزُقها[

  .اى در زمني نيست مگر اين كه روزِى او برخداست و هيچ جنبده

  :فرمايد و نيز مى

  .»4« ] َو يـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ * َو َمْن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً [

______________________________  
  .306: معراج السعادة -)1(

  .306: معراج السعادة -)2(

  .6): 11(هود  -)3(

  .3 -2): 65(طالق  -)4(
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و او را از جاىي كه  .* دهد قرار مى] از مشكالت و تنگناها را[و هر كه از خدا پروا كند، خدا براى او راه بريون شدن 
  .دهد برد روزى مى گمان منى

تر از خود منايد و اطاعت  ز خود نكند، بلكه نظر به پستبايد هر كسى در امر زندگاىن و گذران خود نگاه به باالتر ا
فالن و ! هان: گويد اندازد و به او مى شيطان را نكند؛ زيرا كه آن لعني نظر هر كس را در امر دنيا به باالتر از خود مى

را از آنان  پوشند، خود هاى نيكو مى خورند و چه لباس هاى لذيذ مى كنند و چه طعام فالن را ببني چگونه تنعم مى
چرا : گويد گشايد و مى تر از خود مى تر مكن و در طلب دنيا سسىت منماى و در كار دين، چشم آدمى را به پست پست

  !!ترسند ترند و اين قدر منى ترسى، فالن و فالن از تو عامل كشى و چندين از خدا مى دهى و تعب مى خود را زمحت مى

قلبيه و روحيه و فكريه و نفسيه، توفيق رفيق راه كن و خانه قلب را با لطف و   ما را در عالج امراض! اى خداى مهربان
كرمت از اغيار خاىل كرده، نورت را براى ابد در آن خانه مقيم فرما، شربت حمبتت را به ما بچشان و با داروى عشقت، 

  .متام دردهاى ما را درمان كن

  :به قول بلبل گلستان عشق، فيض عاشق

  بود سوداى عشق زنده آن سر كاو
 

  َحبَّذا آن دل كه باشد جاى عشق

 از سر شوريده من كم مباد
 

  تا قيامت آتش سوداى عشق

  پرورم خارها در دل به خون مى
 

  هاى عشق بو كه روزى بشكفد گل

 كند رفته رفته دل خراىب مى
 

  عاقبت خواهم شدن رسواى عشق

ى از غري دوست   خويش را كردم 
 

  شد از غوغاى عشق تا وجودم پر

  كار و كسب من مهني عشق است و بس
 

  مگسال اين دست من از پاى عشق

 خدمت او را به دل بستم كمر
 

  هستم از جان بنده و موالى عشق
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  امي هم زمني هم آمسان را گشته
 

  نيست دردى در جهان مهتاى عشق

 فناتا ننوشى باده از جام 
 

  مست كى گردد سر از صهباى عشق

 تا پزى در ديگ سر سوداى سود
 

  كى چشى هرگز تو از حلواى عشق

  چون فرو خواهيم شد ما عاقبت
 

رت كه در درياى عشق   خود مهان 

  

 كن فيض زيرا خوش بود ناله مى
 

  هاى زار در سوداى عشق ناله

  

  125: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  ] ِهَى َلهُ ِمَن الدََّرجاِت َما الّلُه ِبِه َعليمٌ َواْلُمتَـوَكُِّل َعَلى الّلِه ُميْسى َوُيْصِبُح ىف َكَنِفِه َوُهَو ِمْنُه ىف عاِفَيٍة َوَقْد َعجََّل الّلُه َلُه ِكفايـََتُه وَ [

  توكل بر خدا

ضرت او واگذاشته، صبح و شام بر او هر كس در صف اهل توكل و اعتماد بر خداست و كارش را در مهه امور به ح
زمحت و مرارت فراوان  گذرد، در حاىل كه در كنف محايت اوست و حضرت رب العزه روزى وى را به قدر كفايت، ىب مى

شت آن قدر به او مرمحت مى به او مى كند كه علم كسى به آن نرسد و در خاطر كسى خطور  رساند و از درجات 
  .نكند
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  ] َوما َملْ ُحيَْرِم اْلَعْبُد اْلَيقَني ال َيُكوُن َحريصاً َواْلَيقُني أْرُض اْإلْسالِم َوَمساءُ اْإلميانِ   ىف َمناِفِذ َغَضِب الّلِه َتعاىل  َواحلِْْرُص ماءٌ َجرى[
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   تقابل حرص و قناعت

ان كه قناعت و توكل آىب است كه جريان و حرص، آىب است كه جريان و سيالن او از منفذهاى غضب اهلى است، چن
  .آن در منافذ رمحت است، چون طلب دنيا از طريق حرص مذموم شارع است و مغضوب خداوند

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم مى

سيالنش از منافذ غضب است و چون طريق حتصيل روزى از روى قناعت ممدوح است، بلكه عبادت است، جريانش از 
رمحت است، حاصل آن كه حسن و قبح مسبب، تابع حسن و قبح سبب است، اگر سبب حسن است و ممدوح، منافذ 

  .مسبب هم حسن است و اگر قبيح است مسّبب هم قبيح است

هاى دوست، آدمى دچار اين صفت  شود با يقني به وعده بنده تا وقىت از نور يقني حمروم نشود، دچار حرص نگردد، منى
  .مهلك گرددخسيس و اين سم 

يقني، در قلب پاك عبد زمني اسالم و آمسان اميان است و اين زمني و آمسان مهان است كه اگر نصيب كسى شود متام 
  .شود درهاى بركت در دنيا و آخرت به روى او باز مى

  127: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

م و از زندان آشپزخانه دنيا و رختخواب شهوت به بياييد با متام هسىت از متام بندهاى اسارت هوا و ابليس خود را آزاد كني
فضاى باز ملكوت سفر كنيم و آنچه را بايد بيابيم و ببينيم در آجنا بيابيم و ببينيم و آن طور كه بايد، لذت حقيقى حيات 

  .و خوشى واقعى زندگى را دريابيم

  دال تا كى سر گفتار دارى
 

  طريق ديدن و كردار دارى

 ود راظهور ظاهر احوال خ
 

  ظهور ظاهر اظهار دارى

  اگر مشتاق و دلدارى و دامي
 

  اميد ديدن دلدار دارى

 زديدارت نپوشيدست ديدار
 

  بدين ديدار اگر ديدار دارى
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  سليمان نيسىت تا هم چو گربان
 

  زهسىت بر ميان زنّار دارى

  دال تا چون سناىي در ره دين
 

  طريق زهد و استغفار دارى

  

  128: ، ص8 اسالمى، جعرفان 

   باب

31  

  در بيان زهد

  131: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ا، َوال   ٍء َيْشَغُلَك َعِن الّلِه ِمْن َغْريِ تََأسٍُّف َعلى اْلزُّْهُد ِمْفتاُح باِب اْآلِخَرِة َواْلَرباَءُة ِمَن الّناِر َوُهَو تـَْرُك ُكلِّ َشىْ  اْعجاٍب ىف فـَْوِ
ا َبْل َترى ا آَفًة َوَتُكوُن أَبداً َهارِباً ِمَن اْآلَفِة   تـَرِْكها، َوال انِْتظاِر فـَرٍَج ِمْنها، َوال َطَلِب َحمِْمَدٍة َعَلْيها َوال ِعَوٍض ِ ا راَحًة وََكْوَ فـَْوَ

  .ُمْعَتِصماً بِالرّاَحةِ 

، َواجلُْْهَد َعَلى الرّاَحِة َواجلُْوَع َعَلى الشَّْبِع َوعاِفَيَة اْآلِجِل َعلىَوالزّاِهُد اّلذى َخيْتاُر اْآلِخَرَة َعَلى الدُّ  َحمَبَِّة   نْيا، َوالذُّلَّ َعَلى اْلِعزِّ
نْيا َوقـَْلُبُه ِىف اْآلِخرَةِ    .اْلعاِجِل َوالذِّْكَر َعَلى اْلَغْفَلِة َوَتُكوُن نـَْفُسهُ ِىف الدُّ

نْيا َرْأُس ُكلِّ َخطيَئٍة، أال َترى: يه و آلهقاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عل َكْيَف أَحبَّ ما أبـَْغَضُه الّلُه َوأىُّ َخَطٍا أَشدُّ ُجْرماً    ُحبُّ الدُّ
  ِمْن هذا؟

حاُل َمْن نـََبَذ ُحُدوَد الّلِه َوراَء  َوقاَل بـَْعُض أْهِل اْلبَـْيِت عليهم السالم َلْو كاَنِت الدُّنْيا ِبأْمجَِعها لُْقَمًة ِىف َفِم ِطْفٍل َلَرِمحْناُه، َفَكْيفَ 
  .َظْهرِِه ىف طََلِبها َواحلِْْرِص َعَلْيها

نَيا َداٌر َلْو أْحَسْنَت ُسْكَناَها َلَرِمحَْتَك َوأْحَسَنْت َوَداَعكَ    .َوالدُّ
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نْيا أَمَرها ِبطاَعِتِه : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله ا َفقاَل َهلاَلّما َخَلَق الّلُه الدُّ خاِلفى َمْن َطَلَبِك َوواِقفى َمْن : فَأطاَعْت َرَّ
  .ما َعِهَد الّلهُ إلَْيها َوَطبَـَعها َعَلْيهِ   خاَلَفِك َفِهَى َعلى
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  ]اْلزُّْهُد ِمْفتاُح باِب اْآلِخَرِة َواْلَرباَءُة ِمَن الّنارِ [

  حقيقت زهد

يىب است؛ زهد حقيقىت است كه هر كس به آن آراسته شود، برنده خري دنيا و آخرت شده داستان زهد، داستان عج
  .است

ترين امورى است كه انسان با آن روبروست و چون حاصل شود، به فرموده حضرت صادق عليه  حتصيل زهد از مشكل
راى ابد به جهت انسان صادر  درب آخرت و متام نعيمش به روى انسان باز شده و برات آزادى از آتش جهنم ب: السالم

  !گشته است

  .زهد، صفت عاشق، خصلت عارف، رنگ عابد و نشان حقيقت بر پيشاىن سالك است

اى گرد مشع مجال و عاشقى بينا و جماهدى  زاهد، انساىن وارسته و عبدى پرياسته و شخصّيىت ممتاز و نريوىي اهلى و پروانه
  .تواناست

اند و از  ها شرييىن اين واقعيت را چشيده ن حقيقى و عرفاى واقعى شنيد، چرا كه آنحقيقت زهد را بايد از زبان زاهدا
ره برده اند، بيان حقيقت زهد، كار ما گرفتاران و اسريان بندهاى شهوات و طبايع  نسيم جان خبش اين خصلت ملكوتى 

ز آنان كه از دوست نشان دارند، نشان ترين خصلت وارستگان تاريخ برخيزمي و ا نيست، ما را كجا رسد كه به ترمجه عاىل
  .در اختيار بگذارمي

 كسى كاندر صف گربان به بتخانه كمر بندد
 

 برابر كى بود با آن كه دل در خري و شر بندد

  ز دى هرگز نيارد ياد و از فردا ندارد غم
 

 دل اندر دل فريب نقد و اندر ما حضر بندد

پرست است آن كه در خود هست  حقيقت بت
 

 پرسىت چون در پندار در بندد برست از بت
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  پندارش

 نه فرعوىن شود آن كس كه او دست قوى دارد
 

 نه قاروىن شود هر كس كه دل در سيم و زر بندد

  اى شود هر كس كه او گريد عصا بركف نه موسى
 

 نه يعقوىب شود آن كس كه دل اندر پسر بندد

 بسا پري مناجاتى كه بر موكب فرو ماند
 

 رند خراباتى كه زين بر شري نر بندد بسا

  خرب باشى چو از دعوى كمربندى زمعىن ىب
 

 چه داند قدر معىن آن كه از دعوى كمر بندد

به ختت و خبت چون نازى كه روزى رخت 
   بربندى

 به ختت و خبت چون نازد كسى كاو رخت بربندد

 غالم خاطر آمن كه او مهت قوى دارد
 

 و دل در يك نظر بندد كه دارد هر دو عامل را
«1» 

  

  زهد، قبل از اين كه مرحله عملى باشد حقيقت قلىب است، به اين معىن كه هر

______________________________  
  .سناىي غزنوى -)1(
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  .كس به فرموده قرآن جميد، بود و نبود امور ظاهر براى وى مساوى باشد زاهد است

خواهد و طالب مقدماتى چون علم و  دست آوردن اين حالت قلىب كارى بس مشكل و مدت مديدى رياضت مىچون به 
معرفت و بيناىي و بصريت و مهنشيىن با اولياى خداست، از اين نظر زهد را از اعال منازل سالكان و از واالترين مقامات 

رتين حاالت سايران مشرده   .اند عارفان و از 
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تفاوت بودن دل، در برابر بود و نبود ظاهر دنيا و زر و زينت آن، موجب راحت انسان و  قلىب، يعىن ىباين حالت عاىل 
  .دور بودن از گناهان باطىن و ظاهرى است

رتين كتب حديث نقل شده، وقىت مى خواهند زهد را معنا كنند به آيه بيست و سّوم  متام روايات معترب و حمكم كه در 
شوند؛ چرا كه وقىت قلب داراى اين حالت عاىل باشد اگر مهه  داند، متوسل مى ه ريشه زهد را قلىب مىسوره مباركه حديد ك
نگرد كه انسان براى صرف آن  اى در خزانه حق مى داند، بلكه گنجينه انسان آن را ملك خود منى. دنيا به انسان رو كند

يچ پيش آمدى نكرده، چون چيزى كه ملك خود در راه خدا انتخاب شده و چون مهه دنيا از دستش برود گوىي ه
دانسته از برابر چشمش غايب شده و عّلىت منطقى وجود ندارد كه به خاطر غيبت و يا از دست رفنت غري ملك باعث  منى

  .اسف گردد

چيزى كه از دست برود، اگر از دست رفتنش خمصوصاً به قضا و حكم اهلى باشد و ذاتاً از دست رفتنش به قدر حق 
رت گريد، مگر تأسف قلب قدرت بازگرداندن آن را دارد؟ و مگر شادى و حرص در راه به دست آوردن از دست صو 

  !رفته، قدرت برگرداندن از دست رفته را دارد؟

تأسف بر از دست رفته، موجب جزع و خروج از مدار صرب و عّلت اعرتاض و شكايت به دستگاه منظم آفرينش و به 
   آن است خصوص صاحب حكيم و عادل
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  .اى براى مغضوب شدن انسان و مستحق شدن آدمى به عذاب اهلى است و اين گونه جزع مقدمه

فرح و خوشحاىل نسبت به ظاهر دنيا و زر و زينت به دست آمده آن، موجب بد مسىت و طغيان و جتاوز و به فرموده آيه 
ها، شيطاىن و گرفتار آن منفور حق و از  شريفه تفاخر و تكاثر و عّلت كرب و تكرب و خودبيىن است كه مهه اين خصلت

خرت است و اين غري از فرح به نعمت است كه موجب شكر رمحت مطرود و مستحق لعنت حق و خزى دنيا و عذاب آ
و كمك و عون بر عبادت و طاعت است كه دنيا را نعمت حق ديدن و از آن نعمت در راه صاحب نعمت استفاده  

  :كردن، غري از دنيا را دنيا ديدن است، منت آيه شريفه چنني است

  .»1« ]ا ِمبا آتاُكْم َو اللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ ما فاَتُكْم َو ال تـَْفَرُحو   ِلَكْيال َتْأَسْوا َعلى[

بر آنچه از دست مشا رفت، تأسف خنوريد، و بر آنچه به مشا عطا كرده است، شادمان و دخلوش نشويد، و خدا هيچ  
  .دوست ندارد]  كه به نعمت ها مغرور شده است[گردنكش خودستا را 
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شود كه زهد در درجه اول و در مرحله حقيقت امرى  معلوم مى» تأسوا و تفرحوا«كلمه با توجه به اين آيه به خصوص دو  
قلىب است، چون قلب در روى آوردن دنيا خوشحال نشود و حاىل به حاىل نگردد و دچار فرح نشود، فرحى كه عاقبتش 

صربى و  جزع و فزع و ىبتكرب و فخر و دورى از خداست و در از دست رفنت دنيا بدحال نگردد، آن حالىت كه باعث 
  .طاقىت و شكايت از دوست است، صاحب آن قلب زاهد است، روِز داشنت و روِز نداشنت زاهد است ىب

______________________________  
  .23): 57(حديد  -)1(
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به وقت از دست رفنت ظاهر دنيا به اسف اما اگر قلىب در بود دنيا و زينت آن فرح موصل به كرب و فخر داشته باشد، و 
دچار شود، صاحبش اهل دنيا و به دور از حقيقت است، چنني انساىن اگر دستش به متام معىن از دنيا خاىل باشد، وىل 
قلبش به اميد روز به دست آمدن در فرح قرار داشته باشد، اهل دنياست و اگر به وقت داشنت براى روز مبادا در اسف 

ىن مادى و بيچاره است، چنانچه قلب با بودن ثروت مادى اگر اهل فرح به ثروت نباشد، صاحبش زاهد و باشد، انسا
  .مورد توجه خداست

اى فرح  موسى بن جعفر عليه السالم در تاريكى زندان بغداد هيچ اسفى نداشت و سليمان بر ختت حكومت فلسطني، ذره
  .در دلش نبود

  .خورد و بر ختت سلطنت مصر دچار فرح نبود مصر تأسف منىيوسف عزيز در قعر چاه و در زندان 

نشيىن و به خاطر از دست رفنت حكومت ظاهرى  حضرت على عليه السالم آن يگانه تاريخ پس از مرگ پيامرب از خانه
  .دانست و بر حكومت فرحناك نبود تر از كفش پاره خود مى ارزش اسف نداشت و روز حكومت، آن را ىب

ونه حركت اهلى و معنوى و ملكوتى پيدا كند، حقيقت زهد حتقق پيدا كرده و نور زهد در اعمال و چون قلب، اين گ
  .حركات و اخالق و معامالت و معاشرت انسان جتلى خواهد كرد

  حد زهد در دنيا

   ْهِد ِىف قـُْلُت ِألىب َعْبِدالّلِه عليه السالم ُجِعْلُت ِفداَك َفما َحدُّ الزُّ : َعْن َحْفِص ْبِن ِغياٍث قالَ 
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نيا؟ َفقالَ    .»2« ] ما فاَتُكْم َو ال تـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكمْ   ِلَكْيال تَْأَسْوا َعلى[ :َفقاَل َعزََّوَجلَّ  »1«  َقْد َحدَّ الّلهُ ىف ِكتاِبهِ : الدُّ

: حّد زهد در دنيا چيست؟ فرمودقربانت گردم : به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم: گويد حفص بن غياث مى
تا بر از دست رفته حسرت خنوريد و : فرمايد اى كه مى خداوند، حّد زهد نسبت به دنيا را در كتابش بيان فرموده، در آيه

  .بر به دست آمده فرحناك نگرديد

أمَّا الزّاِهُد فـََقْد َخَرَجِت اْألْحزاُن َواْألْفراُح ِمْن قـَْلِبِه َفال زاِهٌد َوصاِبٌر َوراِغٌب، فَ : إنَّ الّناَس َثالثَةٌ : قاَل أمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
  .»3« ...ٍء ِمْنها فاَتُه فـَُهَو ُمسَرتِيحٌ  َشى  َعلى  ٍء ِمَن الدُّنيا َوال يَأسى يـَْفرَُح ِبَشى

ها را  ها و خوشحاىل ست كه غصهزاهد و صابر و راغب، زاهد كسى ا: اند مردم به سه دسته: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
رود  شود و به خاطر چيزى كه از دستش مى آيد خوشحال منى از قلب به در كرده، بر چيزى از دنيا كه به دست مى

  .گردد و او راحت است دار منى غصه

ر خبواهد راسىت، اگر انسان خبواهد تأسف خبورد چرا بر يك سلسله امور كم ارزش و فاىن و امانىت تأسف خبورد و اگ
خوشحال شود، چرا بر سنگ و خاك رنگارنگ و بر يك سلسله خوراكى و پوشاكى و بر جاه و مقام پوشاىل و از دست 

   رفتىن خوشحال شود؟ تأسف بايد بر عمر از دست رفته، عمرى كه به طاعت

______________________________  
  .7، حديث 23، باب 193/ 75: األنوار؛ حبار 146/ 2: ؛ تفسري القمى248/ 5: نور الثقلني -)1(

  .23): 57(حديد  -)2(

  .248/ 5: ؛ نور الثقلني161/ 2: ؛ جمموعة ورام13، باب حماسبة العمل، حديث 455/ 2: الكاىف -)3(
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بر اميان و عمل  و عبادت نگذشته، باشد، تا اين تأسف عامل حركت براى جربان مافات شود، خوشحاىل بايد خوشحاىل
  .صاحل باشد كه وسيله خري دنيا و آخرت است
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  .آرى، در اتصال به حضرت حمبوب شاد و بر فراق آن مجال مطلق رجنيده و ناراحت باشيم

  شناخت زهد

شناخنت حقيقت زهد با مراجعه به آيات و آثار و معارف اسالمى، به خصوص آنچه از ائمه طاهرين عليهم السالم 
مشكلى نيست و چه نيكوست انسان حقيقت اين مسئله اهليه را بشناسد و از حضرت رب العزه، آراسته رسيده، كار 

ترين درجه معنوى آراسته شده و باب خري دنيا و  شدن به آن را خبواهد كه هر كس آراسته به اين حقيقت گردد، به عاىل
  .آخرت را به روى خود باز كرده است

رغبىت به ما سوى الّله، جهت  نيا به خاطر به دست آوردن آخرت و درجه باالترش يعىن ىبرغبىت به ظاهر د زهد، يعىن ىب
  .جلب رضا و خشنودى و رضوان حضرت حق

  .زهد، به معناى ضايع كردن مال و حرام كردن حالل بر خود و از كسب و كار دست كشيدن نيست

  .ى و َكّل بر مردم شدن جايز نيستضايع كردن مال حرام و حرام كردن حالل، ممنوع و بيكارى و بيعار 

  .زهد، به معناى قناعت ورزيدن به حالل ماىل و شهواىن و ساخنت آخرتى آباد با حيات دنياست

  .زهد، يعىن متام عاليق را تابع عالقه حق قرار دادن و به معناى حكومت اهلى قلب، بر ظاهر امور دنياىي است
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خورد و مقام با عظمت خالفت اللهى را با مشىت  ابر متاع حيات مادى و آرايش ظاهر دنيا، فريب منىآن كس كه در بر 
  .كند زاهد است خاك و با چند روز مقام و با قليلى درهم و دينار معامله منى

  .ها و معرفت به حقايق و بصريت به امور ظاهر و باطن، مورث زهد است عرفان به واقعيت

  .اى بيش نيست، به حقيقت زاهد خواهى شد ر هزار ساله در برابر عمر ابد آخرت حلظهچون واقف شدى، عم

گاه ابدى  گاهى موقىت است، تنها تكيه چون آگاه شدى، آنچه هست رفتىن است و تنها وجود باقى خداست و هر تكيه
به اين حقايق است كه دنيا حضرت رب العزه است، از ماسوى الّله زاهد شده و تنها به حضرت او رغبت كىن، با توجه 

  .گردد برايت مسجد و مجال حمبوب برايت قبله و ذكر دائم برايت مناز و خدمت به خلق برايت عبادت مى
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قدر خود بشناس و به آنچه بايد واقف گردى واقف شو، در مقام كسب آگاهى و بصريت و معرفت و عرفان برآى كه در 
ارى و به اين خاطر از ميان متام ممكنات و موجودات تو را به مقام نيابت و متام وجود از نظر قوه و استعداد مهتا ند

  .اند خالفت از خود برگزيده

: هاست كه عارف آرى، معرفت به حقايق، مقدمه حركت به سوى حقايق و عشق به حقايق مقدمه آراسته شدن به واقعيت
، حليم، حكيم و زاهد است و طى اين مهه راه صابر، متقى، متوكل، عاشق، خاضع، خاشع، صامت، جماهد، عابد، عامل

در گرو حكمت نظرى و عملى است و آن دو عبارت از شناخت قرآن با كمك اهل قرآن و آراسته شدن به حقايق اين  
  .كتاب است
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  پرهيز از چهار عامل خطر

  ؟عارف را چگونه بايد كه باشد: يكى از پريان معرفت را پرسيدند

  :چنان بايد كه از ميان خويش و آن خداوند خويش، چهار چيز بردارد: گفت

ابليس را و هر چه او خواهد و خواست وى معصيت بـَُود كه اندر وى زوال اميان بـَُود و اندر زوال اميان دوزخ  :يكى
  .جاودان بود

َفكاَن عاِقَبتَـُهما أَنـَُّهما ِيف * ءٌ ِمْنَك ِإينِّ َأخاُف اللََّه َربَّ اْلعاَلِمنيَ  قاَل ِإينِّ بَرِيَكَمَثِل الشَّْيطاِن ِإْذ قاَل ِلْإلِْنساِن اْكُفْر فـََلمَّا َكَفَر [
  .»1« ] النَّاِر خاِلَدْيِن ِفيها َو ذِلَك َجزاءُ الظَّاِلِمنيَ 

: ه به انسان گفتچون داستان شيطان است ك] هاى دروغ فريفتند داستان منافقان كه كافران از اهل كتاب را با وعده[
  :هنگامى كه كافر شد، گفت. كافر شو

  .*ترسم من از تو بيزارم، من از خدا كه پروردگار جهانيان است، مى

  .اند و اين است كيفر ستمكاران اند و در آن جاودانه سراجنامشان اين شد كه هر دو در آتش

اى آتش بود، چنان كه گفت در قصه يوسف نفس و آنچه خواهد كه نفس بدان كارى كند بد و بد كردارى را ج :دوم
  :صديق
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  .»2« ] َو ما أُبـَرُِّئ نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس َألَمَّاَرٌة بِالسُّوِء ِإالَّ ما َرِحَم َريبِّ ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرِحيمٌ [

   كنم؛ زيرا نفس طغيان گر، بسيار به بدى فرمان من خود را از گناه تربئه منى

______________________________  
  .17 -16): 59(حشر  -)1(

  .53): 12(يوسف  -)2(
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  .دهد مگر زماىن كه پروردگارم رحم كند؛ زيرا پروردگارم بسيار آمرزنده و مهربان است مى

  :هواى تن را و آنچه او خواهد و اندرين جهان هر كه به راحت بود بدان جهان رنج برد چنان كه گفت حق تعاىل :سوم

  .»1« ] أَ َرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواهُ [

  را معبود خود گرفته ديدى؟]  نفسش[آيا كسى كه هواى 

  :دمت خواهد و فراموشى آخرت خواهد، قوله تعاىلدنيا را و آنچه او خواهد دست بازدارى كه دنيا از تو خ :چهارم

  .»2« ] فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأوى* َو آثـََر احلَْياَة الدُّنْيا*  َفَأمَّا َمْن َطغى[

ترديد  پس ىب* ترجيح داده،]  بر زندگى ابد و جاويد آخرت[و زندگى دنيا را * و اما كسى كه طغيان و سركشى كرده
  .جايگاهش دوزخ است

پس چون بنده عارف، اين چيزها را از ميان برداشت، حالوت معرفت يافت، پس هر كه با ابليس صحبت كند از هاويه 
  .نرهد كه با خداوند صحبت كند از اين مهه برهد

  نظر سالكان راه در مسئله زهد

ه آنان از حوصله اين نوشتار در اين مسئله بسيارى از حقيقت دانان و واقع بينان، نظريات پر ارزشى دارند، نقل نظر مه
   بريون است، تنها تلفيقى از نظريات غزاىل
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______________________________  
  .43): 25(فرقان  -)1(

  .39 -37): 79(نازعات  -)2(
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در توضيح بر زهد نقل از عامه و فيلسوف فقيه مال حمسن فيض كاشاىن و اخالقى بزرگ مال مهدى نراقى و شهيد مطهرى 
  .شود مى

باشد،  گرداند و رغبت و ميل به سوى آن مى جاىي كه در خانه دل، ضد حب دنيا، حىب كه روى وجود را از حق برمى
  .زهد است

ات با آن به اندازه  زهد اين است كه قلب از پى دنيا نفرسىت و با جوارحت دو دسىت به اين پريه زال نچسىب و معامله
هاى آن از اموال و مناصب و ساير چيزهاىي است   و به عبارت ديگر زهد اعراض قلىب از متاع دنيا و پاكيزه .ضرورت باشد

و به تقرير ديگر روى گرداندن از دنيا و روى آوردن به آخرت است، يا روى گرداندن از غري . رود كه با مرگ از دستت مى
  .رتبه زهد استخدا، براى رو كردن به خداست كه اين مرتبه باالترين م

  .كه از كل ما سوى الّله حىت جنات دل بربد و جز خدا عشقى نداشته باشد، زاهد مطلق است كسى

شت، اعراض از نعيم فاىن، جز به  و هر كس به خاطر ترس از جهنم از لذات دنيا دست بردارد و به خاطر رسيدن به 
  .اول نيست اندازه ضرورت كند او نيز زاهد است، وىل زهدش در درجه زهد

كند كه انسان قدرت دست يافنت بر دنيا را داشته باشد و در عني قدرت به ترك برخيزد و  البته زهد وقىت حتقق پيدا مى
  .باعث ترك هم، درك حقارت دنيا و پسىت آن نسبت به خدا و دار آخرت باشد

آخرت نباشد، يا هدف از ترك  اگر ترك به خاطر عدم دست يافنت به دنيا باشد، يا غرض از ترك به چنگ آوردن
نامى و جلب قلوب يا شهرت به جوامنردى وجود و سخا، يا سبك باىل از كثرت مال و جنات از رنج و تعب حفظ  خوش

  .ثروت باشد، اين ترك، زهد نيست اين ترك شرك و رياكارى و نفاق و دوروىي است
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رغبىت قلب و از نظر ظاهر بايد به صورت ساده زيسىت و آسان گذراندن  اعراض و ىبترك بايد از نظر معىن به صورت 
  .زندگى باشد

هاى معنوى  شود، زهد حالىت است روحى، زاهد از آن نظر كه دلبستگى از زهد استفاده مى» ج البالغة«برحسب تفسري 
توجهى، تنها در فكر و انديشه و احساس و تعلق  اعتناىي و ىب اعتناست، اين ىب و اخروى دارد، به مظاهر مادى زندگى ىب
  .يابد قلىب نيست و در مرحله ضمري پايان منى

منايد، زندگى  سازد و از تنعم و جتمل و لذت گراىي پرهيز مى زاهد، در زندگى عملى خويش سادگى و قناعت را پيشه مى
به امور مادى نداشته باشد، بلكه اين  زاهدانه آن نيست كه شخص فقط در ناحيه انديشه و ضمري، وابستگى زيادى

  .گراىي پرهيز داشته باشد است كه زاهد عمًال از تنعم و جتمل و لذت

   زهد يا رهبانيت

ره زّهاد جهان آن اند، امام على عليه السالم از آن جهت زاهد  گريى از ماديات اكتفا كرده ها هستند كه به حداقل متتع و 
  .گراىي ابا داشت و به اصطالح تارك دنيا بود داشت، بلكه عمًال نيز از متتع و لذتاست كه نه تنها دل به دنيا ن

  .و اين غري از رهبانيىت است كه اسالم و روح معنويت با آن خمالف است كه رهبانيت، بدعت است و زهد حقيقت است

ا و آخرت از يكديگر جدا است، رهبانيت، بريدن از مردم و رو آوردن به عبادت است، بر اساس اين انديشه كه كار دني
دو نوع كار بيگانه از هم است، از دو كار يكى را بايد انتخاب كرد، يا بايد به عبادت و رياضت پرداخت تا در آن 

جهان به كار آيد و يا بايد متوجه زندگى و معاش بود تا در اين جهان به كار آيد، اين رهبانيت بر ضد زندگى و بر ضد 
   گريى از خلق و بريدن از مردم و مستلزم كنارهگراىي است  جامعه

  144: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .و سلب هر گونه مسؤوليت و تعهد از خود است

تكلف است و بر اساس پرهيز از تنعم و جتمل و  اما زهد اسالمى، در عني اين كه مستلزم انتخاب زندگى ساده و ىب
گراىي است، براى خوب از عهده  اجتماعى قرار دارد و عني جامعهگراىي است، در منت زندگى و در بطن روابط  لذت

  .گريد ها و تعهدهاى اجتماعى سرچشمه مى مسؤوليت برآمدن است و از مسؤوليت
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در اسالم، مسئله جدا بودن حساب اين جهان با آن جهان مطرح نيست، از نظر اسالم نه آن جهان و اين جهان، از 
  .ه كار اين جهان با كار آن جهان بيگانه استيكديگر جدا و بيگانه هستند و ن

  :ارتباط دو جهان با يكديگر از قبيل ارتباط و باطن، شيئى واحد است، يعىن

آنچه بر ضد مصلحت آن جهان است بر ضد مصلحت اين جهان نيز هست و هر چه بر وفق مصاحل عاليه زندگى اين 
يك كار معني كه بر وفق مصاحل عاليه اين جهان است، اگر جهان است بر وفق مصاحل عاليه آن جهان نيز هست، هلذا 

شود و  هاى ماوراى مادى خاىل باشد، آن كار صرفاً دنياىي تلقى مى هاى عاىل و ديدهاى ما فوق طبيعى و هدف از انگيزه
تر و باالتر از زندگى ها و ديدهاى بر  ها و انگيزه رود، اما اگر جنبه انساىن كار از هدف به تعبري قرآن به سوى خدا باال منى

ره   .شود مند باشد، مهان كار، كار آخرتى مشرده مى حمدود دنياىي 

اى  زهد اسالمى، چنان كه گفتيم در منت زندگى قرار دارد، كيفيت خاص خبشيدن به زندگى است و از دخالت دادن پاره
  .شود ها براى زندگى ناشى مى ارزش

ت، پيامربى مبعوث نگشت، مگر آن كه به زهد سفارش داشت و اگر تقرب به ترين صفات انبيا و اولياس زهد، از روشن
گرفتند و بريده از  ها و اهل معرفت برخود سخت منى حق و جنات روز قيامت بستگى به آن نداشت، هرگز بزرگان از انسان

  !كردند شهوات و لذات دنيا زندگى منى

  مبري اى حكيم از چنني زندگاىن
 

  مردى مباىنازين زندگاىن چو 

 از اين زندگى زندگاىن خنيزد
 

  كه گرگ است و نايد زگرگان شباىن

  بر اين خاكدان پر از گرگ تا كى
 

  كىن چون سگان رايگان پاسباىن

  از اين مرگ صورت نگر تا نرتسى
 

 «1»  از اين زندگى ترس كاكنون درآىن

  

  انبياى اهلى و زهد

  :به زهد چند نفر از انبيا بدين قرار اشاره دارند» البالغةج «امام على عليه السالم در 
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  :اگر خواهى از موسى كليم الّله سخن بگو كه به پروردگار عرضه داشت

  .»2« ]َربِّ ِإينِّ ِلما أَنـَْزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ [

  .كىن، نيازمندم به آنچه از خري بر من نازل مى! پروردگارا

خواست؛ زيرا خوراكش سبزى و گياه زمني بود و به عّلت الغرى و   ه اين دعا قرص ناىن از خدا مىبه خدا قسم به وسيل
  .شد كمى گوشت بدن، سبزى گياه از نازكى پوست دروىن شكمش، ديده مى

شت است، به دست خود از ليف  و اگر خواهى از داود سخن به ميان آر كه داراى مزامري و زبور بود و خواننده اهل 
اى  ها به من كمك مى كدامتان در فروخنت اين زنبيل: گفت نشينان خود مى بافت و به هم ها مى ا زنبيلخرم كنيد، از 

  .ها خوراكش يك عدد نان جو بود فروش آن

داد و جامه  و اگر خواهى داستان زندگى عيسى بن مرمي عليه السالم را به ميان آر كه سنگ را زير سر خود بالش قرار مى
  خورد و خورش او پوشيد و طعام خشن مى مىزبر 

______________________________  
  .سناىي غزنوى -)1(

  .24): 28(قصص  -)2(
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رفت و ميوه و  تابيد يا فرو مى بان او در زمستان جاىي بود كه آفتاب مى گرسنگى بود و چراغ شب او ماه بود و سايه
رويانيد، نه زىن داشت كه او را به فتنه و تباهكارى افكند و نه  هى بود كه زمني براى چهارپايان مىسبزى خوشبوى او گيا

فرزندى كه او را اندوهگني سازد و نه داراىي كه او را از توجه به حق برگرداند و نه طمعى كه او را خوار كند، مركب او دو 
  .پايش بود و خدمتكار او دو دستش

تر است، اقتدا منوده، از آن بزرگوار پريوى كن؛ زيرا آن حضرت  به پيامرب خود كه از مهه نيكوتر و پاكيزه بيا و در مسئله زهد
كه خبواهد به او نسبت  كه خبواهد پريوى كند، سزاوار پريوى كردن است و انتساب شايسته اوست براى كسى براى كسى

  .ريو پيغمرب خود بوده و دنبال نشانه او برودترين بندگان نزد خداوند كسى است كه پ داشته باشد و حمبوب
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لو الغرتر و از جهت  لقمه دنيا را زيادتر از آنچه الزم نداشت منى خورد، به دنيا به هيچ عنوان دل نبسته بود، از جهت 
  .ترين اهل دنيا بود شكم گرسنه

خداوند مهربان از باب مصلحت انسان، عالقه دنيا، با مهه حمتوياتش به او پيشنهاد شد، از قبول آن امتناع كرد، دانست 
دانست حق تعاىل  و مى. داشت و دل بسنت به دنيا را دمشن داشته، او هم به پريوى از مواليش عالقه به دنيا را دمشن مى

  .دانست و آن را كوچك قرار داده، او هم كوچك مشرد دنيا را خوار دانسته او هم خوار مى

وسىت آنچه كه خدا و رسول دمشن داشته و بزرگ مشردن آن را كه خدا و رسول كوچك اگر نبود در وجود ما، مگر د
  .مشرده، مهني مقدار براى سركشى از خدا و خمالفت فرمان او بس بود

نشست و به دست خود پارگى كفشش را دوخته  خورد و مانند بنده مى پيامرب صلى اهللا عليه و آله، به روى زمني طعام مى
  شد كرد و بر خر برهنه سوار مى صله مىاش را و  و جامه
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  .كرد و ديگرى را هم سوار مى

ايش فرمود اى كه در آن نقش اش پرده بر در خانه اين پرده را از نظر من : هاى نقش شده آوخيته بود، پس به يكى از ز
آورم، پس از روى دل از دنيا دورى گزيده، ياد  را به ياد مى هاى آن اندازم دنيا و آرايش پنهان كن؛ زيرا وقىت به آن چشم مى

ساخت و دوست داشت كه آرايش آن از جلوى چشمش پنهان باشد، تا از آن جامه زيبا فرا نگرفته  آن را از خود دور مى
ى به اين باور نكند كه آجنا جاى آرميدن است و اميدوارى و درنگ كردن در آجنا را نداشته باشد، پس عالقه و بستگ

هاى آن را از جلوى چشم پنهان گردانيد و چنني است  دنياى از دست رفتىن را از خود بريون و از دل دور كرده و آرايش
  !»1« !آيد، به آن چشم اندازد و نام آن در حضورش برده شود دارد و بدش مى كسى كه چيزى را دمشن مى

ساىن و اهلى است، زاهد به حقيقت اهل معناست و از قيد زهد، مورث معنويت، آزادگى و ايثار و خصايل ديگر ان
تعلقات مادى و شيطاىن با متام وجود آزاد است و پيش انداخنت حمرومان و مستمندان و دردمندان را نسبت به خودش،  

  .كار بسيار آساىن است

م و پس از آنان ياران و شدت زهد پيامرب صلى اهللا عليه و آله و حضرت على و خاندانش و ائمه طاهرين عليهم السال
  .اصحاب خالص آن بزرگواران چيزى نيست كه نياز به شرح داشته باشد
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  سالكان راه با عظمت زهد

هاىي كه در راه زهد اسالمى، سري و سلوك خالص داشتند، كارى بس مشكل و امرى بس سخت  سخن گفنت از شخصيت
  .است

______________________________  
  .160خطبه : البالغةج  -)1(
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آنان كه در راه خدا از مهه چيز و از خود گذشتند و خود را و آنچه داشتند، عاشقانه با خدا معامله كردند، زاهد 
  .اند حقيقى

  .خود و آنچه در دست است، با كمال رغبت و در عني شوق با حضرت رب العزه معامله كردن، اوج زهد است

واقعى كسى است كه نسبت به خود و به چيزى قايل به ملكيت نيست و خود و آنچه را در اختيار دارد، مملوك  زاهد
  .خواهد در راه عشق او مصرف كند و بس داند و خود و آنچه را موجود دارد، فقط مى واقعى مالك حقيقى مى

له كه حركتش از بسرت عروسى به بسرت شهادت هاى صدر اسالم به نام حنظ در اين زمينه براى منونه به يكى از شخصيت
نظري  بيش از چند ساعت طول نكشيد و اين حركت نشان دهنده كمال زهد و ايثار بود و نيز به شهداى گرانقدر و ىب

عاشوراى شصت و يك كه در كنار امام عاشقان حضرت سيدالشهدا از مهه چيز خود گذشتند و به زهد، آبرو دادند 
  .كنم اشاره مى

  .كردند و جز براى حق نبودند و جز به حق تكيه نداشتند هاىي كه جز به حق فكر منى اره به چهرهاش

  .نظريند هاى واالىي كه در متام تاريخ حيات ىب اشاره به آن انسان

  .اند و حقيقت به وجود آنان مفتخر است هاىي كه آبروى انسان و انسانيت اشاره به آن چهره

  .يلىت كه روى تاريخ را سپيد كردند و حمرك متام حركت كنندگان در راه خدا شدنداشاره به آن مردان با فض
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اشاره به آن عاشقاىن كه جز حضرت حمبوب را خنواستند و غري او را نديدند و از غري او نگفتند و جز در عشق او فاىن 
  .نشدند و به لطف و كرم و رمحت او به بقا و ابديت رسيدند
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  .اينان جداً تشنه وصال بودند و خود و آنچه داشتند براى رسيدن به مقام قرب و وصل جانان، در طبق اخالص گذاشتند

 دل زجان بر گري تا راهت دهند
 

 ملك دو عامل به يك آهت دهند

 چون تو برگريى دل از جان مردوار
 

 جوىي هم آنگاهت دهند آنچه مى

  مشعگر بسوزى تا سحر هر شب چو 
 

 حتفه از نقد سحرگاهت دهند

  نشان از هر دو كون تا نگردى ىب
 

 «1» كى نشان آن حرمگاهت دهند

  

   از حجله عروسى تا بسرت شهادت

شود؛ زيرا مهه احساس  ماه شوال سال سوم هجرت، در شهر مدينه در ميان مسلمانان رفت و آمدهاى غري عادى ديده مى
رسند،  جنگى در شرف اتفاق است، وىل در اجنام آن ترديد دارند، هر وقت به مهديگر مىكنند كه به مهني زودى  مى

رت «گريند، وىل جواب اكثريت معموًال اين است  گويند و از مهه خرب مى درباره جنگ احتماىل سخن مى خدا و رسولش 
  .و اين حرف كاىف است كه مسلمانان را قانع و آرام كند» دانند مى

ها  م اهل مكه براى جنگ با مسلمانان در متام شهر مدينه پيچيد و اين مهان چيزى بود كه مردم مؤمن مدتباالخره تصمي
  .كشيدند انتظارش را مى

ها را جرحيه دار ساخته بود، بلكه راه كاروان و  شكسىت كه كفار در جنگ بدر خورده بودند، نه تنها حّس محاسى آن
  .آمد ها وارد مى هاى مادى غري قابل جرباىن به آن ضربه ها بسته، از اين طريق جتارت را بر آن

   خواستند با شروع يك جنگ جديد، از كشتگان خود در بدر انتقام ها مى آن
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______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(
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ها  وعده غنامي بسيار، عده كثريى از بدويان را كه مدتكشيده و منافع بازرگاىن خويش را تأمني كنند و در اثر تطميع و 
  .بود در اثر اشعار شاعراىن چون كعب بن اشرف حتريك شده بودند با خود مهراه منودند

نيمه شوال فرا رسيد، روزى به اهاىل مدينه خرب دادند كه عده كثريى مركب از سه هزار نفر مسلح با جتهيزات كامل به 
  .آيند و چيزى به مدينه راه ندارند سوى مدينه مىسرپرسىت ابوسفيان به 

چون درنده كرده بود، از قبيل صفوان پسر اميه و  ها را هم جوىي آن در ميان اين عده مردان شجاعى بودند كه حس انتقام
رپرسىت اى زن براى حتريك و تشويق سربازان به س عكرمه پسر ابو جهل كه از گذشتگان كفار در بدر بودند، به عالوه عده

  .آمدند هند زن ابوسفيان با ارتش كفر پيش مى

ها را تشنه شهادت كرده بود، به قدرى از خود  مؤمنان كه در اثر فتح بدر تشويق به مبارزه شده و تعليمات اسالم آن
گرچه اشتياق و متايل نشان دادند كه حضرت به درخواست آنان براى كشاندن جنگ به بريون مدينه پاسخ مثبت دادند،  

هاى مدينه را بسته، دمشن را از حماصره شهر خسته   دانستند كه متام دروازه خود حضرت از نظر نظامى صالح را در اين مى
  .كنند و نوميدانه آنان را به پراكندگى بكشند و از اين طريق به آنان ضربه كارى بزنند

ينه جارى بود، در يك خانه از اهاىل مهني شهر، در مهني حال كه آمد و رفت و تكاپو به خاطر اين اتفاق بزرگ در مد
  .جشن و سرور بر پا گشته و تعدادى در آن جملس شركت كرده بودند

اين خانه در حقيقت، خانه ابو عامر راهب است كه اخرياً از خمالفان خدا و رسول شده و مهان كسى است كه به 
  :حضرت رسول نفرين كرد كه در غربت مبريد، وىل حضرت فرمود
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  .كس و تنها جان داد دهد و باالخره خود او در يكى از شهرهاى روم، ىب خداوند، نسبت به مردم دروغگو چنني جزا مى
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اين شخص بدخبت و منافق و جاسوس زودتر و بيشرت از مهه اهاىل مدينه از وضع كفار نسبت به جنگ با مسلمانان آگاه 
ايت برساند، پنجاه تن از كسان خود را اغوا كرد و به مهراه شد و براى اين كه دمشىن  خود را با رسول حق و راه اهلى به 

  .خود برداشت و به ارتش كفر پيوست، بنا بر اين در جملس جشىن كه امشب در خانه او برپاست خود او حضور ندارد

  !!خاطر عروسى اين جوان پاك و برومنداين جشن براى كيست و به خاطر چيست؟ براى پسر ابو عامر حنظله و به 

در مقابل، چنني پدرى كه دمشن رسول خداست و خود را براى نابودى دين اسالم آماده كرده، اين پسر جزء مؤمنان و از 
  .فدائيان و مشتاقان جانباز در راه خداست

فته خدمت و عالقمند به جهاد و اين پسر خلف صاحل، بيدار بينا، مؤمن واقعى، دارنده يقني و عاشق خدا و رسول و شي
  !!شهادت در راه حمبوب حقيقى عامل است

  من مبتالى عشق و دمل دردمند توست
 

  از پاى تا سرم مهه صيد كمند توست

  زلف بلند توست كه افتاده تا به ساق
 

  يا ساق فتنه از سر زلف بلند توست

  اى شهسوار عرصه سرمد ركاب زن
 

اى مسند    توستملك وجود نعل 
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 گفىت زعشق ره به سالمت برى زدرد
 

  عشق تو در دل است و دمل دردمند توست

  

  .ايت مورد لطف و مهر حضرت رسول حنظله، جواىن است هيجده ساله، زيبا، ورزيده، صادق، مؤمن، پاك و ىب

دلري و آراسته را كه پدرش جزء دمشنان سرسخت اسالم است، وىل خود او نىب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله اين جوان 
  .كند دوست دارد با چنني صداقت و مشتاقى به اسالم خدمت مى
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آيد، نامزد او جنمة الصباح دخرت  مدتى است گفتگوى ازدواج حنظله در افواه است و اقدامات جهت اين امر به عمل مى
باشد، اقدامات به نتيجه رسيده به طورى كه  هاى سرشناس مدينه است مى از چهره سعد بن معاذ كه از برزگان اصحاب و

قبًال چنني شىب را براى عروسى و زفاف تعيني كرده بودند، بدون اين كه خرب شوند كه فرداى اين شب، جنگ بني 
  .مسلمانان و كفار درخواهد گرفت

ا صحبت و آمد و رفت و اقدامات نسبت به قبول پدر ه ورزد و مدت حنظله، نسبت به جنمه عالقه و عشق شديدى مى
  .او و خود جنمه به برگزيدن وى به مهسرى، آتش اشتياق او را تيزتر كرده است

  .اى است كه از وصل حمبوبه سرياب شود كشد و چشم به راه دقيقه روزهاى مديدى است كه انتظار شب عروسى را مى

جاع و با صداقىت چون حنظله پيدا كرده، دقايقى را كه به طور قطع جنمه هم چنني است، عالقه شديدى به جوان ش
اند، اصرارى دارند كه حتماً  برد، خانواده طرفني نيز كه تاريخ عروسى را تعيني كرده حنظله متعلق به او خواهد شد انتظار مى

  .در شب معني، اين امر مهم اجنام پذيرد

   ت، دو نريوى بسيار قوىاما تارخيى كه معني شده، مصادف با شب جنگ اس
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  :اند در درون قلب حنظله در مبارزه

از طرىف عشق به مهسر زيبا و ارضاى غريزه و از طرف ديگر شدت اميان و عالقه به اسالم و مانعى كه از برگزارى عروسى 
  .در شىب كه بايد فرداى آن متام مردان مؤمن به جنگ روند، در پيش دارد

اجم قرار داده بود كه وجودش سخت گرفتار شده و انگار قوه اخذ  اين دو فكر متضاد، چنان مغز و قلبش را در معرض 
  .تصميم از وى سلب گرديده بود

خواهد قبول كند كه عروسى سر بگريد و از جانب  از يك طرف، گاهى تسليم عشق و عالقه به هواى نفس شده، مى
خواهد براى ظهور اوج زهد، مهه را رها كند و خود را به  پا به متام عاليق دنياىي زده، مى ديگر حس اميان آتشني او پشت

دامان رسول خدا صلى اهللا عليه و آله انداخته تا فردا از او جدا نگردد، مبادا كشش، جسم او را از آن چنان عظيمى 
  .بازدارد
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در اين شىب كه فرداى آن بايد به جنگ روند، صبح خواهد مطمئن شود  هر چند از پدر اجازه عروسى گرفته، وىل مى
  !عروسى او چه خواهد شد؟

باالخره، كشمكش اين دو نريو چنان او را در عذاب گذاشت كه كسى را خدمت رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله 
  !فرستاد كه براى عروسيش از حضرت اجازه خمصوص دريافت كند

ته رمحت اهلى، اجاز داد، از شنيدن خرب اجازه برقى از شعف در چشمان حنظله نىب عزيز صلى اهللا عليه و آله، آن فرش
لرزيد، در حاىل كه روحش از دستورى كه آمده بود به خشنودى نشست و ديگر  درخشيد و اين بار از شدت شعف مى

  .توانست مهاهنگ با جسم باشد و با آن مبارزه نكند مى

  .كه قبًال به آن اشاره رفت متام شد، مدعوين يكى يكى به خانه خود بازگشتندجنمه را به منزل او آوردند، جشن خمتصرى  
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خواهد به وضع حال دل خوش شود، ناگهان مجال فردا  شب زفاف متام شد، دو دلداده از هم كام گرفتند، هر حلظه كه مى
  .شود ريد در نظرش جمسم مىو وصال حمبوب ابدى و تصميمى كه نسبت به رفنت جنگ بايد بگ

  :گويد او با زبان حال به معشوق واقعى مى

 كند افالك را جاللت تو پست مى
 

 كند امالك را مهابت تو پست مى

  هر جا دىل كه عشق تو در وى كند نزول
 

 كند هوشش ربايد و خردش مست مى

 كند بلند مر پست را عبادت تو مى
 

 «1» كند مر نيست را ارادت تو هست مى

  

كند، مبادا عيش او منغص شود، او عزم دارد كه تا آخرين حلظه، به جنمه  حنظله، از بيان فكر خود به جنمه احرتاز مى
  !چيزى نگويد

شوند كه دو ساعت از نيمه  گذرد، آن چنان سريع كه عّشاق، ناگهان متوجه مى حلظات خوشى و كامراىن مثل برق مى
  .نياز و گفتگوى آينده، مشغولندشب گذشته و هنوز به راز و 
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  .دوزد شود و ابتدا چشمان جنمه و بعد ديدگان حنظله را به هم مى باالخره، خستگى چريه مى

آرامش شب، به علت وجود حالت جنگ در شهر نيست، به اين حلاظ هنوز يك ساعت از خواب اين دو دلداده تازه به 
نزل برخاسته بود، حنظله را سراسيمه از خواب بيدار كرد، فوراً به اى كه پشت در م هم رسيده نگذشته كه صداى مههمه

چه خرب : كرد صدا زد ياد ما وقع افتاد، از بسرت برخاست و خود را به پنجره رسانيد و شخصى را كه به شتاب عبور مى
  !رويد؟ است و رو به كجا مى

  خرب هسىت؟ مگر از جريان جنگ ىب

______________________________  
  .مال حمسن فيض كاشاىن -)1(
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  پرسم وضع چگونه است و قشون كجا بايد بروند و مشا به كجا رهسپاريد؟ چرا خرب دارم وىل مى -

  .خواهم به ارتش اسالم ملحق شوم مقصودت از اين سؤال چيست؟ من هم مسلمامن و مى

ها هستم كه بايد به سرعت حركت كنم،  اند و من آخرين آن كرده و رفتهاى، مهه حركت   چطور، هنوز از منزل بريون نيامده
  .مبادا عقب مبامن

خدا تو را اجر دهد، من هم عازم آمدمن، وىل شب گذشته به اجازه رسول الّله صلى اهللا عليه و آله جريان زفاف خود را 
  .به مشا ملحق شومكنم وضع را برامي تشريح كىن، تا من هم  طى كردم و حاال از تو خواهش مى

گومي و از خدا خواهامن تو را توفيق جهاد  عجب مهىت، بسيار خوب، حاال كه تو اين قدر مؤمن هسىت به تو مى! به به
  .مرمحت كند

ديشب، ارتش اسالم به سرپرسىت حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله در حاىل كه به سه دسته مهاجر و اوس و 
اند و چند نفرى كه عقب  شكل ستون به طرف مشال حومه شهر رفته، آجنا را دور زدهخزرجى قسمت شده بودند به 

  .اند ها پيوسته اند در ساعات خمتلف شب به آن مانده
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در موقع خروج از ديوارهاى شهر، عبدالّله بن اىب سلول آن رئيس منافقان با ششصد نفر يهودى در حني خروج از شهر، 
ها  ه و آله رسيد و پيشنهاد كرد به مهراهى مسلمانان به جنگ بيايد، وىل حضرت از آنخدمت رسول اسالم صلى اهللا علي

  .كمك خدا براى من كاىف است: تشكر كرد و فرمود

اند و حضرت  آرى، خداوند به رسول خود وحى كرده بود كه اينان به قصد ختريب و خيانت اين پيشنهاد را كرده!! عجب
  .نيز خوب جلوى آنان را گرفت

   رئيس منافقان از اين مسئله كه آن را توهيىن تلقى كرد، برآشفت و به طرف اما
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  :سربازان مسلمان رفته، در بني آنان ختم اضطراب و نگراىن پاشيد و گفت

چرا مشا  فكر و كم ظرفيت از مدينه بريون شد، من به حممد گفتم كه از مدينه خارج مشو، وىل او به حرف اشخاص ىب
اندازيد و به اين ترتيب توانست يك ثلث از ارتش را از رفنت بازدارد و ارتش اسالم  خود را به دهان يك مرگ حتمى مى

  .تقريباً به هفتصد تن رسيد و رئيس منافقان هم با فراريان از جنگ، راه مدينه را پيش گرفت

  خوب بعد چه شد؟

جماهدان اهلى، اين گروه پست و منافق ترسو را، مسخره كردند كه رسول خواهى بشود، به قدرى مؤمنان و  ديگر چه مى
  .بس است: اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

رت مى رت مى داند و از حال كساىن كه از زير بار وظيفه، شانه خاىل مى خداوند اجر نيكوكاران را  ها  داند و اين كنند 
  .روند هند بود وىل از راه سعادت برگشته، به سوى تاريكى مىكنند با فرار از جنگ در امن خوا خيال مى

  اند، چه وقت حركت خواهند كرد؟ گفىت كه اكنون ارتش اسالم در مشال شهر خيمه زده! اى برادر اسالمى

اين طور مذاكره شده كه قبل از سحر حركت كنند، بنا بر اين جز چند دقيقه وقت نيست، بايد هر چه زودتر حركت كرد، 
  .دا عقب مبانيممبا

  .مردى كه اين گونه با حنظله صحبت كرد با عجله خداحافظى منود و دوان دوان به سوى جبهه حركت كرد
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زند به  حنظله حالىت پيدا كرد كه قلم از شرح آن عاجز است، او مانند مرغ سركنده كه در ميان خون خود دست و پا مى
  !جوش و خروش افتاد

مباند يا به جنگ برود؟ خري، تصميم خود را از مهان حلظه اول گرفته بود، از مهان ساعىت كه  گومي كه ترديد داشت آيا منى
  :اى ترديد به او دست نداد اما اكنون اضطرابش از دو چيز است از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اجازه گرفت، حلظه
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كند، ممكن است عقب مباند و هرگز به فيض  قه ديگر، قشون حركت مىرود و چون چند دقي اوًال فرصت از دست مى
  .عظيم مهراهى با ارتش اسالم نرسد

از جانب ديگر بدنش با يك عمل حيواىن مشروع كثيف شده و احتياج به غسل دارد، چگونه غسل نكرده به جنگ برود؟ 
ش راحت است و از كثافت تن، در عذاب نيست، مناز خود را چگونه خبواند؟ اگر هم تيّمم كند، اما چگونه روح و فكر 

چطور حمضر رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله را با اين حالت درك منايد، اگر به فيض بزرگ شهادت برسد، تكليف او با 
  اين بدن ناپاك چيست؟

  .حلى پيدا كند توانست راه داد و از طرىف به علت نبودن آب و كمى وقت، منى اين افكار بود كه او را سخت عذاب مى

انديشيد و از  هايش در رفته باشد و به سرعت كار كند، هر آن، يك نوع مى در اين چند حلظه مغزش مانند ساعىت كه چرخ
  جهيد، چه كند؟ اين فكر به فكر ديگر مى

 از عمر بسى مناند ما را
 

 در سر هوسى مناند ما را

 رُفتيم زدل غبار اغيار
 

 «1» جز دوست كسى مناند ما را

  

  !شود، چگونه برود؟ خري، حتماً بايد غسل كند، آرى، وىل با چه، وقت كجاست، آب كجاست، پس غسل چطور مى

ايت  خالصه روحيه او در اين حلظه به قدرى شگفت آور بود كه قابل شرح و بيان نيست و اگر يك روانشناسى خبواهد 
  !حنظله را در اين چند دقيقه شرح بدهددرجه اضطراب را به صورت جتسم درآورد، بايد حالت 
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دويد، يك جا كوزه آىب ديد برداشت و خواست آن را  فكر را با عمل توام كرد، دوان دوان اين طرف و آن طرف منزل مى
   هايش هم بر سر خود بريزد، ترسيد لباس

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(

  158: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

دانست كه در  ك شود و بد از بدتر گردد، در را باز كرده هراسان بريون رفت؛ وىل هنوز چند قدم نرفته برگشت؛ زيرا مىناپا
خورد، بدون قصد  اين حواىل نه آب هست و نه محام و اگر هم محام در فاصله دورى هست با اين وقت كم به درد او منى

توانست تصميمى بگريد و باز آجنا  اى ايستاده منى رسيد، حلظه جا مى رفت و هر مانند ديوانگان اين طرف و آن طرف مى
  .گفت را ترك مى

باالخره، در اثر رفت و آمد او جنمه از خواب بيدار شد و چشمانش را باز كرده، به حمض اين كه حنظله را ديد، يك 
  :مرتبه حدقه از هم گشود و نگاهى به سر تا پاى او انداخته گفت

داىن چه خواىب است، وىل نه  ام تعريف كنم، منى اى، بيا بنشني تا خواىب كه درباره تو ديده جا برخاستهچرا از ! عزيزم
چرا از جاى ! كنم، اى شوهر مهربان ترسم بگومي، خنواهم گفت، ممكن است خواب شومى باشد، نه نه باور منى مى

  اى؟ برخاسته

  .ام استهاى برخ نگران مباش، من براى اجنام وظيفه! جنمه عزيز

من هم ... داىن كه ارتش اسالم براى جنگ با دمشن از شهر بريون رفته؟ بسيار خوب باالخره، بايد به تو بگومي، آيا مى
  .ها ملحق شوم بايد بروم و به آن

اى چطور ممكن است بروى، كسى كه ديشب عروسى كرده،  مگر ديوانه شده: در اين ميان جنمه سخن او را بريده، گفت
  .رود، بيا و به جايت خبواب و اين افكار را از سرت بريون كن سحر زفاف خود به جنگ مى چطور در

دامن كه چقدر اين رفنت من بر تو سخت است، بر من هم فراق تو بسيار گران  جنمه، بيهوده اصرار مكن، من خودم هم مى
ها  ما چه بايد كرد، اسالم از مهه ايناست و تاكنون سابقه ندارد كه دامادى از حجله دامادى به صحنه جنگ برود، ا

  عزيزتر و نيكوتر است، جان مهه ما فداى اسالم باد، خود را راضى كن كه بروم و ان شاء
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آمي و تو را در  گردد و من هم دوان دوان به خانه معشوق عزيز خود مى الّله به زودى ارتش اسالم با فتح و ظفر بازمى
رفته، در سايه پريوزى دين، عمرى را در خوشى و رفاه به سر خواهيم برد، كمى فكر كن، ثواب من از اين جهاد آغوش گ

چقدر زياد خواهد بود، خود رسول الّله صلى اهللا عليه و آله با دهان مباركش مژده ثواب چند برابر فرمود، پس براى خاطر 
ره   .رار باز داربرم، دست از اص اى كه از اين اقدام مى من و 

تر، سر و جان من و مهه كسامن فداى اسالم باد،  ها كه تو گفىت صحيح است و جانب اسالم از هر چيز گرامى اين! عزيزم
كنند، بگذار تو يك نفر كم باشى به  خورد و قريب هزار تن در اين جنگ شركت مى وىل با نرفنت تو لطمه به اسالم منى

  .بكشد و تو مهيشه فرصت آن را خواهى داشت كه به ارتش اسالم بپيوندىعالوه شايد جنگ چندين روز طول 

رود و ممكن است ارتباط ارتش با شهر قطع گردد،  نه، جنمه مرا منصرف مكن، اگر اكنون نروم، ديگر فرصت از دست مى
تصد نفرى كه به عالوه نرفنت فورى موجب دلسردى و انصراف كلى خواهد شد، درست است كه من يك نفر در برابر هف

روند چيزى نيستم، وىل نسبت به وظيفه خودم چه بايد بكنم، آيا حاضرى در پيش خدا و رسول او  اكنون به جنگ مى
  شرمنده باشم؟

  .ام چند روزى با تازه عروس خود مبامن شب زفاف من بوده و حق داشته: شرمنده نيسىت، عذر خوىب دارى و خواهى گفت

رت است، به عالوه اى حمبوبه عزيزنه، نه اين حرف را نزن، حق  ديشب كه ! ندارم، حق اسالم و دفاع از آن باالتر و 
رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله اجازه عروسى به من عطا فرمود، با خود عهد كردم كه به جنگ بروم و اين امر بستگى 

ر حرىف نزن و مرا منصرف مكن، حتماً خواهم به اميان من دارد، چه شده كه من اميامن از ديگران كمرت باشد نه، نه ديگ
   رفت و چنان كه گفتم، به خواست خدا با روى سفيد و دىل خوشحال
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  !به سوى تو بازگشت خواهم منود

از ناپذير حنظله مواجه شد، باالخره چون  جنمه چند دقيقه ديگر اصرار كرد و هر چه گفت با عزم آهنني و اراده خلل
  :انصراف او مأيوس گرديد، گفت
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  .خواستم حركت كىن ام برايت تعريف كنم، براى خاطر مهني خواب بود كه منى روى پس بگذار خواىب را كه ديده حاال كه مى

رت به كار خود بيناست آرى، مهني خواب مرا مضطرب و پريشان كرده است، اما حاال كه مى   .روى خداوند 

 در آمسان پيدا شد و تو از روى زمني باال رفىت كه به شكاف رسيدى و داخل آن شدى و ديشب در خواب ديدم شكاىف
  .از آن هم گذشىت و به درون آمسان وارد گشىت و پس از رفنت تو، شكاف بسته شد

رفته ترسم، مبادا اين خواب تعبريى داشته باشد و تعبري آن شهيد شدن تو باشد و هنوز كام از حيات برنگ اكنون بر تو مى
  !از آن بگريزى

آمد، حنظله سراپا گوش بود و هر سخىن كه از دهان نو  در حاىل كه كلمات جنمه راجع به خواب از دهانش بريون مى
شد و  داد كه اعصابش مثل كسى كه در زمستان آب يخ بر تن ريزد كشيده مى رسيد وى را چنان تكان مى عروس به او مى

اى بيش نگذشت كه تبسمى بر لبان او  ن رسيد رنگ حنظله برافروخته بود، اما حلظهباالخره چون كالم معشوقه به پايا
  :ظاهر شد و روى به طرف جنمه كرده و خنده كنان گفت

ها روم چه سعادتى باالتر از اين است، مگر نه ما مهه  اگر خواب تو راست باشد و من اين طور به داخل آمسان! عزيزم
هاست، چرا  اى كه تو به من دادى باالترين مژده ترين كامياىب جهان است، پس مژده ، بزرگمسلمانان باور دارمي كه شهادت

  !نگراىن؟

 گر عشق رفيق راه من گردد
 

 خار ره من گل و مسن گردد

 هر گوشه ز ريگزار گل رويد
 

ن گردد  هر شاخه ز خار من 

 گنجينه روح را شود گوهر
 

 «1» سنگى كه عقيق اين مين گردد

  

  .بسيار خوب، برو خدا به مهراهت: اين حال جنمه گفت در

حنظله، پس از اين كالم در حاىل كه چند دقيقه بود موضوع غسل را فراموش كرده بود به حمض شنيدن رخصت مهسرش به 
  :ياد غسل افتاد و با حالىت زار و پريش گفت
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از من سلب كردى خداوند تو را ببخشد، وىل با اين چند دقيقه حرف زدن فرصت احتمال غسل كردن را ! اى جنمه زيبا
روم شايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  سازى نتوان كرد، من مهني االن مى چه بايد كرد قسمت اين بود و با تقدير چاره

  .ردرا ديدم و عذر خود را به او گفتم از او طلب چاره كردم و شايد براى من دعاىي كند كه خداوند از اين گناه من درگذ

در حاىل كه اين سخن را گفت قدمى جلو گذارد كه جنمه را براى آخرين بار در آغوش گرفته و با او خداحافظى كند كه 
  !آيا حاضر هسىت نام من به بدنامى شهره شود؟! اى شوهر مهربان من! اى حنظله: ناگاه جنمه گفت

اگر بر نگردى كسى از من باور خنواهد كرد كه در مهني داىن  كىن؟ هيچ مى البته نه جنمه عزيزم اين چه سؤاىل است كه مى
ام، مردم بعد از اين به من چه خواهند گفت، آيا در معرض تري  چند ساعت زن تو شده و گوهر دوشيزگى را از دست داده

  .مالمت واقع خنواهم شد

   رسد؟ تو را به جنمه ممكن است وىل چاره چيست و چه فكرى به نظرت مى

______________________________  
  .صفا اصفهاىن -)1(
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جنمه به عجله لباسش را پوشيد و در حاىل كه !! ترسم كه ارتش حركت كند گذرد و مى خدا قسم زود بگو كه وقت مى
دقيقه، چهار گفت، شتابان از خانه بريون رفت و در خانه چند مهسايه را كوفت و پس از چند  قصد خود را به حنظله مى

  :نفر زن را در اطاق حاضر كرد، آن گاه در برابر آنان روى به حنظله منود و گفت

  ام؟ آيا اقرار دارى كه ديشب عمل زفاف واقع شد و من زن شرعى تو شده! اى شوهر عزيز من

  !بلى، اى جنمه عفيفه و پاك: حنظله پاسخ داد

  :آن گاه جنمه روى به طرف شاهدان كرده و گفت

ام و پيش خود تعبري آن را به شهيد شدن حنظله و  باشيد و اين سخن را به ياد داشته باشيد؛ زيرا من خواىب ديدهگواه 
ام، پس اگر روزى طعنه زنان و بدگويان، تري زبان آلوده خود را متوجه من كردند، مشا شاهد و   برنگشنت او از جبهه دانسته

  .گواه و مدافع من باشيد
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ا يت صداقت و حلىن كه مهراه با حتسني بود، محل شهادت را قبول كردند و در حاىل كه به شجاعت و هر چهار نفر با 
  .انديشى جنمه، آفرين گفتند از در خارج شدند جوامنردى و اميان حنظله و عفت دوسىت و پاكى و مآل

  :فشرد گفت خود مىها حنظله جلو رفت و سر جنمه را در سينه گرفته در حاىل كه آن را به  پس از خروج آن

خداحافظ، درباره من دعا كن و مرا هرگز فراموش ! اى معشوقه گرامى و اى مهسر ارمجند! اى حمبوبه عزيز! اى بنت سعد
دامن كه مرا مالمت  ام، وىل مى مكن و از ياد مرب كه من تو را از دل و جان دوست دارم، گرچه اسالم را بر تو مقدم داشته

  .ه رضاى خدا را بر خشنودى تو اختيار كردم، ناراضى خنواهى بودخنواهى كرد و از اين ك
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! اگر از من گله دارى مرا ببخش، از اين كه نتوانستم كام دل تو را چنان كه معمول است برآورم، مرا عفو كن، اى عزيز
با لذت و سعادت زندگى خواهيم كرد و اگر به اگر پريوز برگشتم تو براى مهيشه از آن من خواهى بود و تا آخر عمر 

فيض شهادت رسيدم در آن دنيا مراقب تو خواهم بود و براى تو پيش خداى خود دعا خواهم كرد و طلب مغفرت خواهم 
ها مقاومت  كىن، يك مسلمان بايد بيشرت از اين منود، صرب داشته باش شكيبا باش، عزم و اراده به خرج بده، چرا گريه مى

  اى كه تو هم امت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله هسىت؟ مگر فراموش كرده! ه باشد، مهسر عزيزمداشت

اندازى، آن وقت ممكن است در من سسىت راه پيدا كند و اين سسىت  پس گريه نكن اگر به گريه ادامه دهى مرا هم گريه مى
  .ر نكنددل در من باقى مباند و رشادت الزم در مقابل دمشن خدا، از من ظهو 

ار مى گريست چون سخن اخري را از دهان حنظله شنيد خوددارى كرد و با صداىي كه نيمه بريده بود و  جنمه كه مثل ابر 
  :شد، گفت آمد و گاهى با تركيدن بغض قطع مى درست از گلو در منى

داىن كه تو را  ب است، به عالوه مىكنم مرا ببخش، زمن و زن رقيق القل خدا مهراه تو باشد، از اين كه گريه مى! برو عزيزم
  .تاىب كنم بسيار دوست دارم از جان خودم بيشرت، پس حق دارم كه با از دست دادن تو، اين طور ىب

  :شد، گفت در اينجا حنظله خود را از آغوش جنمه خارج كرده در حاىل كه از او جدا مى

  .رود، خدا حافظ ست مىاگر اين طور خبواهيم پيش هم باشيم فرصت از د! بس است عزيزم
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حنظله يك كلمه ديگر با تو دارم، آيا راهى : تا پاى خود را از آستان در بريون گذاشت، جنمه به دنبال او دويده گفت
  هست كه در صورت شهادت تو من هم به تو
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آيد چه  اين كالم كه از دل صادقى بريون مى حنظله ندانست در مقابل! بپيوندم؛ زيرا پس از تو زندگى بر من حرام است
  :بكند پس روى خود را برگرداند و در حاىل كه اشكى از شوق در گوشه چشمش پيدا شده بود، گفت

احلق كه اليق حنظله هسىت، خداوند تو را جزاى خري دهد، پاداش دهنده ما اوست و ان شاء الّله پاداشى كه در انتظار 
  .آن بدون اين كه بيش از اين خود را تسليم احساسات كند دوان دوان شروع به رفنت كرددارى خواهى گرفت، پس از 

  .خواست بال درآورد و به فاصله چند حلظه به لشكر اسالم برسد دلش مى

افزود و هر حلظه نزديك بود پايش به سنگ خورده و بر زمني افتد و  وار بر سرعت قدم هاى خود مى در حاىل كه ديوانه
اى كه تنها فكرش به  به نيز سكندرى خورد، سرعت حركت، جمال تفكر را از او سلب كرده بود، فقط مانند گرسنهچند مرت

اى، جز رسيدن به اردوگاه نداشت و چون چراغى كه در انتهاى بياباىن ديده شود مشتاقانه فقط  سفره طعام است انديشه
  .رفت ديد، به سوى آن مى آن را مى

  . از حمبوبه، خود را نگهداشته و ابداً نگريسته بود، اكنون مانند سيل، اشك از چشمش جارى بوداو كه در حلظات جداىي

خورد و حوصله نگاه كردن به اين جوان را داشت، منظره  گريست، به طورى كه اگر كسى در راه به او برمى هاى مى هاى
ويد و صورتش از اشك شسته شده و بغض  د در حاىل كه عرق سراپايش را فراگرفته بود و به سرعت مى -عجيب وى

  .كرد او را مبهوت مى -رسيد گلويش چنان بلند بود كه به گوش ديگران مى

گريست؟ نه، علت   كرد؟ آيا حاال به ياد معشوقه و جدا شدن از او افتاده بود، آيا به خاطر جنمه عزيز مى چرا گريه مى
  .گريه او اين نبود

گرديد، از  شد و با تضرع و البه به مبدأ مى اشك كه هر حلظه به سوى آمسان دوخته مى آميز آغشته به اين چشمان التماس
  !عشق جمازى چنني گريان شده بود؟
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ترسيد وقىت آجنا برسد كه  ترسد مبادا فرصت از دست رفته باشد و به موقع به ميدان نرسد، مى اش از اين بود كه مى گريه
  !!باشد، آن وقت جواب خدا را چه خواهد داد، به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله چه خواهد گفتقشون رفته 

اش وضع ناپاكى بدن كه باالخره از حل كردن آن عاجز مانده بود كه چه خواهد شد، اگر چنان كه جنمه  علت ديگر گريه
چيست؟ چطور اذن دخول به ملكوت معنوى شود، تكليف او با اين تن غسل نكرده،  خواب ديده و گفته بود، كشته مى

  كنند؟ خواهد يافت، آيا او را مانند موجود پليدى طرد خنواهند كرد، آيا با بدن ناپاكش چه معامله مى

افزود كه زودتر به اضطرابش خامته داده شود و  گرفت و از يك طرف به سرعت پاهايش مى اين افكار هر حلظه شدت مى
  .كرد ش را بلندتر مىا از جانب ديگر صداى گريه

باالخره، از دور صداى اذان صبح به گوشش خورد، دريافت كه صدا از لشكر اسالم است، چون اين حالت را ديد سر را 
تر كرد و باالخره آن قدر از حالت دويدن   اش قطع شد و پا را آهسته به عالمت شكر به سوى آمسان بلند كرد، گريه

شد، چون به اردوگاه رسيد صف مناز  د، عرق بدن او سرازير بود، اما كم كم خشك مىكاست تا به راه رفنت معموىل رسي
  .خواستند عبادت خدا را به جا آورند بسته شده بود، مسلمانان پشت سر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله ايستاده، مى

  .ردحنظله، به عجله تيمم كرد و در صف آخر قرار گرفت و مناز را با خلوص كامل جباى آو 

پس از خامته مناز كه به واسطه جنگ به سرعت برگزار شد، حنظله صفوف برادران را آهسته شكافت و به سوى خيمه 
رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شتافته باالخره به حضرت رسيد، در برابر حضرت سيل اشك از چشمش رخيت، حضرت 

  با
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ايت مهرباىن    :دست خود را روى پيشاىن او گذارد و سرش را بلند كرد و فرمودمالطفت و 

زدم كه اميان عظيم تو، تو را راحت خنواهد گذارد و باالخره  حنظله توىي، خدا تو را اجر دهد باالخره آمدى، من حدس مى
  !تو هم به جبهه حق عليه باطل، خواهى آمد

دامن تكليفم چيست؟ شرم دارم از اين كه  ام و منى و ملول و افسردهبسيار پريشان ... آمدم وىل چه آمدىن! اى رسول الّله
  .ام و خجلم از آن كه اكنون اين طور در حضور توام در مقابل خدا ايستاده
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  چرا؟ علت خجلت تو چيست؟

داىن كه ديشب، شب زفاف من بود و من آب نيافتم كه غسل كنم و اكنون با اين بدن ناپاك، چگونه  مى! اى رسول خدا
  به جهاد روم؟

اى بر تو باكى نيست و دل چركني  داىن كه تكليف به قدر وسع است، چون آب نيافته بر خيز، مگر منى: حضرت فرمود
  .مكن

دهى، اگر به فيض شهادت برسم از ناپاكى بدن پيش خدا مسئول نيستم؟  آيا به من اطمينان مى! پس اى رسول خدا
  !را بيامرزدبرو اطمينان داشته باش، خدا تو : فرمود

مقدمات جنگ فراهم شد، برنامه در ابتداى كار به نفع مسلمانان بود، نزديك بود وضع دمشن به هم به پاشد، نسيم 
خورد، در اين وقت نريوى جناح چپ كه به فرمان مؤكد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، حافظ گردنه  پريوزى به مشام مى

  !!د كه باعث تغيري سرنوشت جنگ شدعنني بودند به اشتباه بزرگى دچار شدن

اند، براى استفاده از  ابن جبري رئيس اين قسمت به خيال اين كه ديگر پريوزى اسالم كامل شده و كفار شكست خورده
  غنيمت، تصميم گرفت به داخل ميدان بيايد
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و آله را داير به ماندن در آجنا، فراموش كرد و به داخل ميدان و با دمشنان جبنگد و سفارش اكيد رسول الّله صلى اهللا عليه 
  .آمد

اين اشتباه كه اشتباه عمدى بود به ضرر مسلمانان متام شد، خالد جنگجوى متهور قريشى، متوجه خاىل شدن جناح چپ 
ز پشت به مسلمانان شد، به باقى ماندگان نريوى جبري كه به سفارش پيامرب مانده بودند تاخت و پس از قتل عام آنان ا

ى را كه مدت ها بود از ترس بر زمني مانده بود برداشت  محله كرد، در اين حال يك زن كافر به نام عمره بنت علقمه، پر
ها را از ترس و بزدىل سرزنش كرد و با اين كار جسارت مكّيون را حتريك منود، از طرف  و كفار را خماطب قرار داده، آن

اى  امرب كه مهه جا منتشر شده بود به درهم رخيته شدن وضع مسلمانان، كمك كرد، به طورى كه عدهديگر خرب شوم قتل پي
اى از جنگجويان جنيب و فعال و مؤمن كه از آن مجله حنظله بود در حببوحه جنگ  عده. از آنان به طرف مدينه گرخيتند

  .به زمني افتاده، شربت شهادت نوشيدند
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  :ب ابدى روى كرد و عرضه داشتحنظله در حلظات آخر به حمبو 

آمي در حاىل كه تن، ناپاك است،  با بدن پاره پاره و خونني به سوى تو مى! اى خداوند قادر متعال و اى خبشنده مهربان
  .مرا از اين حالت خواهى خبشيد: وىل رسول تو گفت

ين ضيافت عظيمى كه مرا به سوى آن نتوانستم آب بيامب تا خود را پاكيزه كنم و به ا... مرا ببخش! اى خداى مهربان
  .پايان و ال يتناهى تو اميد عفو دارم خواىن بيامي، تقصري از من نبود و اگر بود از رمحت ىب مى

اين شهادت را كه با رضايت كامل و اشتياق اجنام گرفته، قبول كن و مرا از ... مرا ببخش و از رمحت خود مأيوس مساز
  .لطف و عنايت خويش حمروم مفرما

  خانواده خود و اين تازه عروس را كه ديشب با يك دنيا اميد و آرزو! خداى من
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  .ترى جا گذاشتم به تو سپردم، تو براى روزى دادن و نگاهداريش شايسته

هر چه غري  شناسم، اين بگفت و چشم بر هم گذاشت، تا از آمدم مرا از خود مران كه درى ديگر جز اين منى! اى خدا
  .اوست، چشم پوشيده باشد و تنها به وجه او نظر داشته باشد

آرى، حنظله تازه داماد كه با اين اشتياق به جانب شهادت شتافته بود، باالخره به آرزوى خودش رسيد و خواب تازه 
  .عروس او به حقيقت پيوست

دا شتافت، پس از عبور از جلوى چند نفر چشمش به در اين حال نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله به ديدار جنازه پاك شه
حنظله افتاد، نگاهى بر او انداخته مدتى بر بدن خونني آن جوان رشيد خريه شد، پس از آن رو به طرف مؤمنان كه در 

  :اطراف حلقه زده بودند كرده فرمود

شتافت و امروز او را در اين حال  اين مهان جواىن است كه ديشب عروسى كرد و از بسرت زفاف مستقيماً به ميدان جنگ
ها در تب و تاب و التهاب گذراند كه مبادا با بدن غسل نكرده كشته  بينيد، اين جوان از شدت ورع و تقوا، مدت مى

  !!دهند شود، اما اكنون ديدم كه مالئكه بني زمني و آمسان او را غسل مى
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خربى از حمبوب خود بگريد جلو رسيد و چون بدن خونني آن خواست  در اين وقت جنمه كه او هم مانند اهل مدينه مى
شهيد عزيز را نگريست، زانويش تاب مقاومت نياورد، به زمني نشست و نگاهى به روى او افكند و در حاىل كه 

  :گريست گفت مى

  .ادىخدا تو را بيامرزد، چه خوب شجاعانه جان سپردى، چه اميان بزرگى از خود نشان د! حمبوب من! اى حنظله

  .كنان به سوى آن شتافىت ديدى و رقص گوىي مرگ را چون هدف روشىن در مقابل خود مى
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اى جنمه به فداى تو باد، برو كه سعادمتند رفىت، وىل فراموش نكن كه به من وعده كردى كه در آن دنيا مرا از ياد نربى و 
كن كه من هم به زودى به دنبال تو بيامي تا جشن عروسى خود را آجنا يعىن در مهان طور كه حني وداع با تو گفتم، دعا  

  .آاليش تكميل كنيم عامل پاك و ىب

حضار از اين سخنراىن عاىل، تعجب كرده و از جهىت متأثر شدند و بر شجاعت و حمبت اين زن به ديده احرتام 
  .نگريستند

هاى  فداكاران جانباز و به فرموده پيامرب، تقواداران با ورع كه مهه خصلت اسالم، تا به امروز از اين فداكاران زياد داشته،
گرفت، اگر جانفشاىن اينان نبود، درخت دين تا به امروز با اين مهه مثر بر  اهلى آنان از زهد قلىب و معنويشان سرچشمه مى

  .جاى نبود

تاد و دو تن شهداى كربال كه در رأس متام اكنون كه مسئله زهد و مصداق آن به اينجا رسيد، چه نيكوست كه از هف
  .اند و در عشق و زهد منونه ندارند يادى به ميان آورم شهداى تاريخ

   شهداى كربال، پيشوايان زاهدان تاريخ

آرى، اگر عزيزان به خون آغشته سال شصت و يك را كه در حمضر امام عاشقان حضرت سيدالشهداء، آگاهانه جان 
ر حضرت حق كردند و با شهادت خود دوام قرآن و نبوت و امامت را براى ابد تضمني منودند، خود را با آن وضع، نثا

امي كه آنان از متام  پيشواى متام زاهدان تاريخ و بلكه پيشواى متام مردان راه حق بدانيم، كلمه مهمى در حق آنان نگفته
  .تصورات و خياالت ما نسبت به هر امر مثبىت، برتر و باالترند
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  اى است، كه نوشته فقيه فرزانه مرحوم حاج مريزا خليل كمره» ر شجاعتعنص«

  170: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

كند كه به قسمىت از آن  معارف و آثارى از اهل بيت عليهم السالم و بزرگان در توضيح حقيقت آن شهيدان نقل مى
  :رود اشاره مى

از تو اى خاك ! وه شگفتا: تعقيب مناز ذكرى گفت حضرت على عليه السالم كفى از خاك كربال بوييد، به جاى
شت خواهند شد خيزند كه ىب اسرارآميز، از تو در رستاخيز گروه گروه بر مى   .حساب داخل 

  :حضرت على عليه السالم به كربال گذر كرد و فرمود

ن از آنان پيشى ندارند خوابگاهى است از سواراىن، قتلگاهى است از عّشاقى، اين كوى، كوى شهيداىن است كه گذشتگا
  !!!رسند و آيندگان به آنان منى

  :فرمايد حضرت باقر عليه السالم مى

على عليه السالم با دو تن از ياران خود به كربال گذشت، هنگامى كه به آن سرزمني گذر كرد، چشمانش پر از اشك 
ها است، در اين جايگاه خون آنان به زمني  ها، اين باراندازى براى بنه آن اين خوابگاهى است از سواران آن: شده گفت

  .»1«  شود، خوشا به تو پاكيزه خاكى كه بر فراز تو خون احبا خواهد رخيت رخيته مى

گفت، خاموش بود،  ربيع بن خثيم يكى از زهاد مثانيه است، از نظر حفظ زبان از ناروا بيست سال درنگ كرده سخن منى
  .باز به سكوت خود برگشت تا مرد. ك مجله شنيده شدتا حسني عليه السالم شهيد شد از او ي

رسانيد البته  ايد كه اگر پيامرب خدا خود را به آنان مى گزيدگاىن را كشته! به خدا سوگند. ها را به سنان نيزه زده و آورديد آن
اى،  زمني را پديد آورده تو سرشت آمسان و! نشاند، بار خدايا بوسيد و آنان را در دامن و در كنار خود مى دهن آنان را مى

ان و آشكارى، تو به دادگرى بني بندگان خود در اختالف، حكم خواهى كرد   .آگاه به 

______________________________  
  .2، باب 183/ 1: اخلرائج واجلرائح -)1(
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گفته، گويا اين نغمه را از  وضع اين مجله زير را مىكعب االحبار از دانشمندان است كه به او خوشبني نيستم و با اين 
  :گفت از او شنيدم كه مى: گويد حنجره ديگران آموخته بود، سامل بن اىب جعربه مى

شت  شود و هنوز عرق اسب مردى از اوالد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كشته مى هاى ياران او خشك نشده، داخل 
در اين گفتگو بودمي كه حسني عليه السالم بر ما گذر  : گويد به گردن خواهند بود، مىخواهند شد و با حور العني دست 

  .»1«  آرى: او مهني است؟ گفت: كرد گفتيم

  :گويد كّشى، رجاىل معروف مى

 حبيب از آن هفتاد و دو تن مرداىن بود كه حسني عليه السالم را يارى دادند و به كوه كوه آهن برخورد كردند و به استقبال
  :گفتند رفتند و مى شد، زير بار منى ها با سينه و مششريها با رخسار رفتند، برآنان پيشنهاد امان و مال و منال مى سرنيزه

م  عذرى پيش رسول خدا صلى اهللا عليه و آله براى ما نيست، اگر حسني او عليه السالم كشته شود و از ما مژگاىن 
  .»2« كشته شدند  خبورد، ايستادند تا در پريامون او متام

  :به قول فيض آن عارف مست جام بلى

 خوش آن كه كشتگان غمش را ندا كنند
 

 هاى اهل وفا را وفا كنند تا وعده

  آن دم كه دوست گويد اى كشتگان من
 

 از لذت خطاب ندامن چها كنند

  در شور و وجد و رقص درآيند عاشقان
 

 از شوق دوست جامه جان را قبا كنند

 دوست پرسش بيمار خود كندآن دم كه 
 

 دردش يكان يكان مهه كار دوا كنند

  

  سر گر به پاى دوست فشانند عاشقان
 

 هر دم براى دادن جان جان فدا كنند

______________________________  
لس التاسع والعشرون، 140: ؛ األماىل، صدوق2، حديث 30، باب 224/ 44: حبار األنوار -)1(   .4حديث ، ا
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  .33، حديث 37، باب 92/ 45: ؛ حبار األنوار133، حديث 78: رجال الكشى -)2(
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 عّشاق اگر الست ديگر بشنوند از او
 

 خود شوند و تا به قيامت بال كنند ىب

  

جوىي با معنويت  شجاعت و جنگشهداى كربال عبارتند از عده معدودى كه از اين چند جهت يعىن روشىن تاريخ و 
  .اند رجال، براى توليد جو معنويات و منطقه حسنات شايسته

تواند جّو را تغيري دهد، به شرط اين كه سرسرى به تاريخ آنان  كاوش از روش آنان كه كانون حسنات و كانون اخالقند، مى
ه در آن تربت، مدفون است كه رابطه، با عظمت ننگرمي و كاوشى كنيم كه از مهه نواحى به تربت آنان راه يابيم و هر چ

آميز،  هاى آتشني ادب رسد در نيوشيم، چه از منطق جوىي ما دارد، بيابيم و پيام اخالقى آنان را كه پياپى مى آنان و عظمت
ظلوم و پرسىت، چه از اقدام به خدمت در مواقع خطري و چه از مردانگى و پشتيباىن از م چه از ابراز حقيقت دوسىت و حق

هاى  چه از پيشروى در بني مهسران، چه از استقبال و قدرداىن از فرد عظمت و قهرمان آن، چه از نلرزيدن در ايستگاه
خطرناك، چه از فرزانگى و يك تنه تقويت از حق كردن و چه از فداكارى و قرباىن دادن، خالصه جانفشاىن و رجولّيت و 

ادى و كارهاى برازند   .ها است اى كه اثر پرمايگى روان و جان آن هپاك رواىن و نيك 

توان به اهتزاز در آورد و خود را در جّو حيات تازه فناناپذيرى كشانيد  مهه اين امواج و اشعه معنوى را به وسيله احتكاك مى
نشأ امي و معىن حسنات و م تر شده اى تغيريات جوى و تأثرات خويش به منطقه بقا و جوار خدا نزديك و به اندازه

  .هاى موعود، مهني است ثواب

هاى غري متناهيه كه مانند اجنماد آب به يخ  هر ذره ماده عبارت است از قوهّ : اگر گفته فيلسوف درباره قّوه و ماده كه گويد
م بسته شده است و اگر بتوان آن ذره را بشكنيم مهان قواى غري متناهيه را استخراج خواهيم كرد و مورد استفاده قرار خواهي

  چون جسم و جسمانيات متناهى التأثري و التأثر(داد، اغراق به نظر آيد 
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كه قواى خود را در پيكر انسان متركز داده، فوج فوج بريون مهى فرستد اغراق نيست و درباره » جان و روان«درباره ) است
ل تصديق است كه از آثار عظمت ماالمالند و از گريبان عّده معدودى از مردان عبقرى مانند شهيدان كوى حسني قاب

  !!غلطد هاىي، ابرازهاىي، پر از عاطفه و پر از محاسه و مانند آب روان روى هم مى فعاليت آنان منطق

شود كه اگر توحيد  بنگريد از درون پرياهن آنان آثار توحيد، تقوا، اخالق چنان سرشار به عامل منتشر و پراكنده شده و مى
  .داد يكلى داشت، مهني طور آثار بروز مىه

هزاران دمشن به مقصد جان، هزاران آرزوهاى تقوا سوز، هزاران ازدحام اخالق شكن، نتوانست فعاليت اخالقى آنان را 
  !!دار منايد، يا به نريوى توحيد و جان يكى شده با توحيد آنان چريه گردد ها را لكه تعطيل كند، يا دامن تقواى آن

هاى غري متناهيه، هنوز  اى قابل تصديق است، اگر در شكسنت ذرات و استخراج قوه كم قواى غري متناهيه تا اندازهپس ترا 
اى رسيدگى شده و ديده شده كه از بنيه  امتحان به عمل نيامده، در حتليل شخصيت اينان و آثار نفسياتشان تا اندازه

ت بر نفس، هم شجاعت و هم قانون، هم حمبت و هم آنان، هم آزادى و هم ضبط نفس، هم رواىن و هم حكوم
آورى، هم خوددارى و خود نباخنت در منطقه قدرت كفر و هم خود  ضاللت، هم لطف و هم دلسوزى، هم قهرماىن و رزم

  .ريزد باخنت در برابر حقيقت و فضيلت به حد كامل سرشار توأماً بريون مى

كنيم و براى توليد جو معنويت و  غري متناهيه را در جهان جان تصديق مىپس نامتناهى بودن جان و روان يا اجنماد قواى 
  .بزرگ كردن خيال شنونده و عظمت روح خواننده، تاريخ و پيام اين مهني مردان، ما را كاىف است

   در هر صورت آنچه مهم است در اين زمينه بداىن اين است كه اين مهه صفت
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رغبىت كامل به آنچه  ين مهه بزرگى و عظمت و اين مهه جاللت و معنويت از كانوىن چون زهد، يعىن ىبو خصلت و ا
آيد و حالوت زهد براى  نبايست رغبت داشت و رغبت كامل به معشوق حقيقى، يعىن حضرت رّب العزه به دست مى

شتيان زاهدان حقيقى در دنيا هم چون حالوت نعمت شت در قيامت براى  است و چون اين حالوت حاصل  هاى 
  .شود، زاهد پس از آن دنبال چه رود و دنبال كه رود
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  .زهد، ذروه انسانيت و مقام اعالى آدميت و منبع متام كماالت و اجياد كننده متام خصايل اهلى در انسان است

   زهد در آيينه روايات

به الفاظ آن، به مفاهيم بلند آمساىن آن بنگرمي، پس از اگر به دقت روايات عاىل باب زهد را مطالعه كنيم و به جاى توجه 
  .وقوف به معناى زهد، عمًال زاهد خواهيم شد

كنند كه خواننده با توفيق حضرت حق، از آن جو آثار معنوى عظيمى  روايات باب زهد، جوى براى خواننده اجياد مى
  .برخواهد گرفت

ر صورتى كه نصيب انسان شده براى  روايات اين باب به مسئله سرعت عمر، زودگذرى وقت و اين كه دنيا تا كنون 
منايند، به قسمىت از  انسان باقى منانده، اشاره دارند و از اين جهت دل آدمى را از رذايل پرياسته و به حسنات آراسته مى

  .روايات اين باب توجه كنيد

  :در مقدمه اين روايت آمده

  :فرستد تا فرياد بزند مىخداوند هر شب ملكى را به سوى مردم دنيا 

ْنيا َويا   يا أبْناَء اْلِعْشريَن ِجدُّوا َواْجَتِهدوا َويا أبْناَء الثَّالثَني ال تـَُغرَّنَُّكْم احلَْياُة الدُّ
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يُر َويا أبْناَء السِّّتَني َزرٌْع آَن َحصاُدهُ َويا أبْناَء السَّْبعَني نُوِدَى أبْناَء اْألْرَبعَني ما أْعَدْدُمتْ لِِلقاِء َربُِّكْم َويا أبْناَء اْخلَْمسَني أتاُكْم النَّذ
  .»1«  َلُكْم َفأجيُبوا َويا أْبناَء الثَّمانَني أتـَْتُكْم الّساَعُة َوأَنـُْتْم غاِفُلونَ 

روزه دنيا مشا را مغرور زندگى ظاهر چند ! ها بشتابيد و سعى و كوشش و فعالّيت مناييد، اى سى ساله! ها اى بيست ساله
اين ! ها ترساننده آمد، اى شصت ساله! ها ايد؟ اى پنجاه ساله براى لقاى حضرت رب چه كرده! ها نكند، اى چهل ساله

كنند، پاسخ دهيد و اى  مشا را براى رفنت ندا مى! ها است كشت مشا كه وقت درو و برداشت آن رسيده، اى هفتاد ساله
  .د و مشا غافل هستيدقيامت آم! ها هشتاد ساله

َرئيُل النَّىبَّ صلى اهللا عليه و آله َفقالَ  يا ُحمَمَُّد ِعْش ما ِشْئَت َفإنََّك َميٌِّت، َوأْحِبْب َمْن ِشْئَت فَإنََّك ُمفارُِقُه َواْعَمْل ما : جاَء َجبـْ
  .»2«  ِل َوِعزُُّه اْسِتْغناُؤُه َعِن الّناسِ ِشْئَت َفإنََّك َجمِْزىٌّ ِبِه َواْعَلْم أنَّ َشَرَف اْلُمْؤِمن ِقياُمُه بِالَّيْ 
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مريى  خواهى زندگى كن بدون شك مى هرگونه مى! اى حممد: جربئيل به حمضر رسول صلى اهللا عليه و آله آمد عرضه داشت
داىن اجنام بده كه به آن جزا داده  خواهى دوست داشته باش كه از او جدا خواهى شد و هر كار مى و هر كه را مى

  .نيازى از مردم است شوى، بدان كه شرف مؤمن به قيام شب اوست و عزّتش در ىب مى

أْخَوفـُُهْم لِّلِه َوأْعَمُلُهْم : أىُّ النّاِس َخيـٌْر ِعْنَد الّلِه َعزََّوَجلَّ؟ قالَ : َسَأَل أمريَاْلُمؤِمنَني عليه السالم: ىف َخَربِ الشَّْيِخ الّشامىِّ 
  .»3«  الدُّنياَوأْزَهُدُهْم ِىف   ِبالتـَّْقوى

______________________________  
  .350: ؛ كلمة الّله5، باب 32/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  ).با كمى اختالف( 350: ؛ كلمة اللّه20، حديث 7/ 1: اخلصال -)2(

لس الثاىن والستون، حديث 395: األماىل، صدوق -)3(   .1، حديث 58، باب 309/ 67: ؛ حبار األنوار4، ا

  176: ، ص8 ان اسالمى، جعرف

  رتين مردم نزد خدا كيست؟: يكى از بزرگان شام از امرياملؤمنني عليه السالم پرسيد

ترس از مقام حق و عمًال به پرهيزكارى پاى بندتر است و نسبت به دنيا . آن كه براى اخذ از مهه ترس بيشرت دارد: فرمود
  .تر رغبت ىب

ْؤِمنَني عليه ال
ُ
  .»1« َما الزُّْهُد ِىف الدُّنْيا؟ قاَل تـََنكُُّب َحراِمها: سالمقيَل ِألمريِامل

  .از حرام آن دورى كردن: زهد در دنيا چيست؟ فرمود: به امرياملؤمنني عليه السالم گفته شد

ْؤِمنَني عليه السالم يـَُقولُ 
ُ
ْعُت أمريَامل   .»2«  نِْعَمٍة َواْلَورَُع َعّما َحرََّم الّلُه َعَلْيكَ الزُّْهُد ِىف الدُّنيا َقْصُر اْالَمِل َوُشْكُر ُكلِّ : قاَل مسَِ

پوشى از  زهد در دنيا كوتاهى آرزو، شكر هر نعمت و چشم: فرمود از امرياملؤمنني عليه السالم شنيدم مى: گويد راوى مى
  .هر چه كه خداوند بر تو حرام كرده است

ْنيا بِإضاَعِة اْلماِل َوال ِبَتْحرِمي احلَْالِل َبِل الزُّْهُد ِىف الدُّنْيا أْن ال َتُكوَن ِمبا ىف لَْيَس الزُّْهُد : قاَل أبُو َعْبِدالّلِه عليه السالم ِىف الدُّ
  .»3«  َيِدَك أْوَثَق ِمْنَك ِمبا ىف َيِد الّلِه َعزََّوَجلَ 
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نيست، بلكه زهد در زهد در دنيا به ضايع كردن مال و حرام كردن حالل خدا بر خود : امام صادق عليه السالم فرمود
  .تر از آنچه نزد خداست نباشد دنيا به اين است كه آنچه در دست توست اندر دلت مطمئن

  .كنايه از اين كه اگر فضل و رمحت و رضايت و عنايت او را با دنياى ظاهر و زر و زيورش معامله نكردى زاهدى

______________________________  
  .2، حديث 58، باب 310/ 67: ؛ حبار األنوار1حديث ، 251: معاىن األخبار -)1(

  .4، حديث 58، باب 310/ 67: ؛ حبار األنوار3، حديث 251: معاىن األخبار -)2(

  .9، حديث 58، باب 311/ 67: ؛ حبار األنوار437/ 2: روضة الواعظني -)3(
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، إذا رأيت أخاك َقْد َزِهَد ىف الدنيا َفاْستمِتْع ِمْنُه فإنَُّه يـَُلقَّىيا ابا ذَ : قاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله   .»1« اِحلْكَمةَ   رِّ

هرگاه برادر مؤمنت را ديدى كه حالت زهد به او عنايت شده كالم او را گوش كن كه او القاى حكمت ! اى اباذر
  .كند مى

  :هما السالم بدين مضمون رسيدهروايت بسيار جالىب در باب زهد از حضرت على بن احلسني علي

آيد و براى هر كدام فرزنداىن است، مشا از فرزندان آخرت  رود و آخرت روى كرده و مى به راسىت دنيا پشت كرده و مى
باشيد و از فرزندان دنيا نباشيد، هال كه از زاهدان در دنيا باشيد و از راغبان در آخرت، هال زاهدان در دنيا زمني را بسرت  

ند و آب بوى خوش و عطر آنكنند    !اند هاست و به خوىب دل از دنيا كنده و خاك را زير سر 

شت جاويدانند و چونان كسى خدا را بندگاىن است كه چونان كسى شت را ديده در  كه اهل دوزخ را در دوزخ  كه اهل 
ارند و نيازى سبك و رسا، روزى اندك، اند، دلشاد غمنده است، روحى پارسا د ديده در عذابند، مردم از شر آنان آسوده

بر بالها و مصائب و عبادات شكيباىي كردند و به سراجنامى كه آسايش طوالىن دارد گراييدند، به وقت شب گام در 
عبادت گذارند و اشك بر گونه ريزند و به پروردگار پناه برند و در آزاد شدن خود بكوشند و اما در روز، برد باران، 

يكان و پرهيزكاران باشند، گويا چوبه تريى هستند كه ترس از خدا آنان را سراپا تراشيده و الغر و نزار كرده و دانشمندان، ن
  .هاست اين الغرى و نزارى حمصول عبادت آن
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  .80/ 74: حبار األنوار -)1(
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  !!اند يمارانند، وىل در آنان بيمارى نيست، يا گويند ديوانهبيننده آنان را ببيند و بگويد ب

اد آن   .»1«  ها آميخته شده به حتقيق هراس بزرگى از ياد دوزخ و آنچه در آن است، در 

ا َمثَلى : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ  َوَمثـَُلها َكَمَثِل الرّاِكِب رُِفَعْت َلهُ ماىل َوِللدُّنيا إمنَّ
  .»2« َشَجَرٌة ىف يـَْوٍم صاِئٍف َفقاَل َحتَْتها ُمثَّ راَح َوتـَرََكها

مرا با دنيا چه كار، مهانا مثل من، با او مهانند شرت : كند امام صادق عليه السالم از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  !باشد در روز گرمى، و زير آن اسرتاحت نيم روز را بگذراند و سپس آجنا را ترك كند سوارى است كه درخىت برفراز او

أْبِلْغ قـَْوَمَك أنَُّه ما   عليه السالم َعَلى الّطوِر أْن يا ُموسى  كاَن فيما ناَجى الّلُه ِبِه ُموسى: َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 
ُتَزيـِّنُ يـَتَـَقرَُّب إَىلَّ اْلُمتَـَقرِّبُوَن مبِِ 

ُتَـَعبُِّدون ِمبِثِل الَورَِع َعن َحمارِِمى وال تـََزيََّن ِىلَ امل
وَن ِمبِْثِل الزُّْهِد ِىف ْثِل اْلُبكاِء ِمْن َخْشَيىت َوما تـََعبََّد ىل امل

ْنيا َعّما ُِِم اْلِغنا َعْنهُ  أمَّا اْلُمتَـَقرِّبُوَن إَىلَّ   يا ُموسى: ذِلَك؟ َفقالَ   لىيا أْكَرَم اْألْكَرمَني َفماذا أثـَْبتَـُهْم عَ   َفقاَل ُموسى: قالَ . الدُّ
ال َيْشرَُكُهْم فيِه أَحٌد َوأمَّا اْلُمتَـَعبُِّدوَن ىل بِاْلَورَِع َعْن َحمارِمى فَإّىن افـَتُِّش الّناَس َعْن   ِباْلُبكاِء ِمْن َخْشَيىت فـَُهْم ِىف الرَّفيِق اْالْعلى

  بَـوَُّؤوَن ِمْنها َحْيُث َيشاُؤونَ ْم َحياًء ِمنـُْهْم َوأمَّا اْلُمتـََقرِّبُوَن إَىلَّ ِبالزُّْهِد ِىف الدُّنْيا َفإّىن أْمَنُحُهْم اْجلَنََّة ِحبَذاِفِريها يـَتَ أْعماهلِِْم َوال افـَتُِّشهُ 
»3«.  

______________________________  
  .18، حديث 122، باب 43/ 70: ار األنوار؛ حب15، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 131/ 2: الكاىف -)1(

، حديث 63، باب 17/ 16: ؛ وسائل الشيعة19، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 134/ 2: الكاىف -)2(
20843.  

  .17، حديث 58، باب 313/ 67: ؛ حبار األنوار172: ثواب االعمال -)3(
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  :در ضمن آنچه خداوند با موسى مناجات فرمود اين بود :امام باقر عليه السالم فرمود

تقّرب جويندگان به من به چيزى مانند گريسنت از خوف من به من تقرب خنواهند جست و : به قوم خود بگو! اى موسى
ر من به بندگان فرمانربدارم به چيزى چون پرهيز از حمرّمات مرا بندگى خنواهند كرد و خود ساختگان و آراستگان براى ديدا

  .رغبىت به دنيا، خويشنت را خنواهند آراست چيزى چون زهد و ىب

رتين خبشندگان: موسى عرض كرد   جزاى ايشان را چه خواهى داد؟! اى 

اما آنان كه به رخينت سرشك از ترس هيبت من به من تقرب جويند مقامشان در رفيق اعلى كه حمل انبياست باشد : فرمود
  !!ها شركت نيست ا آنو كسى را در اين مقام ب

واما پارساياىن كه با دورى از گناه مرا پرستيدند و به من تقرب جستند، پس من مهه مردم را بازجوىي كنم و اعمال مهه را باز 
رغبىت به زايد بر هزينه زندگى به من  رسم، جز آنان كه نسبت به بازرسيشان شرم دارم و اما كساىن كه به زهد در دنيا و ىب

شت را به مجلگى بر ايشان ارزاىن دارم تا هر كجا كه خواهند منزل گزينندتقّرب    !جستند، پس 

ُد اآلم: قاَل أمريُاْلُمؤِمنَني عليه السالم ُب اَل، َويـَُقرِّ الزُّْهُد ثـَْرَوٌة، َواْلَورَُع ُجنٌَّة َوأْفَضُل الزُّْهِد إْخفاءُ الزُّْهِد، الزُّْهُد ُخيِْلُق اْالْبداِن َوُحيَدِّ
َوال ِجتاَرَة َكاْلَعَمِل الّصاِلِح، َوال َورََع َكاْلُوقُوِف ِعْنَد   اْلَمِنيََّة، َويُباِعُد اْألْمِنيََّة، َمْن َظَفَر ِبِه ُنِصَب، َوَمْن فاَتُه َتِعَب َوال َكَرَم َكالتـَّْقوى

رغيىت به مازاد از زندگى ثروت است و  زهد و ىب: ه السالم فرمودامرياملؤمنني علي »1« ...الشُّبـَْهِة َوال ُزْهَد َكالزُّْهِد ِىف احلَْرامِ 
رتين زهد پنهان داشنت    پارساىي سپر از بالى دنيا و عذاب آخرت است، 

______________________________  
  .23، حديث 58، باب 316/ 67: ؛ حبار األنوار434/ 2: روضة الواعظني -)1(

  180: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

منايد،  منايد، مرگ را نزديك و آرزو را دور مى كند و آرزوها را حمدود به حدود شرع مى ها را فرسوده مى ست، زهد بدنزهد ا
كه به زهد دست يافت به ايستادگى رسيده و هر كس آن را از دست داد به بدخبىت و رنج دچار شده، بزرگوارى  كسى

رغبىت  ورعى به مانند خوددارى در برابر شبهه نيست و زهدى مهانند ىبمهانند تقوا نيست، جتارتى چون عمل صاحل ندارمي، 
  .در حرام خدا نيست
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ْنيا داَئها: َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ  ا ِلساَنهُ َوَبصََّرُه ُعُيوَب الدُّ  َمْن َزَهَد ِىف الدُّنْيا أثـَْبَت الّلُه احلِْْكَمَة ىف قـَْلِبِه َوأْنَطَق ِ
  .»1«  داِر السَّالمِ   ها َوأْخَرَجُه ِمْنها ساِلماً إىلَوَدوائَ 

كه به دنيا زهد بورزد، خداوند حكمت را در دلش ثابت و بر زبانش جارى كند و  كسى: امام صادق عليه السالم فرمود
  .عيوب دنيا و مرض و دوايش را به او بنماياند و وى را از دنيا به سالمت به سوى دار السالم برد

ْؤِمنَني عليه السالم: أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ َعْن 
ُ
ْنيا : قاَل أمريُامل إنَّ َعالَمَة الرّاِغِب ىف َثواِب اْآلِخَرِة ُزْهٌد ىف عاِجِل َزْهَرِة الدُّ

ْنيا ال يـَنـُْقُصُه ِممّا َقَسَم الّلُه َلُه فيها َوإْن َزَهَد،  عاِجِل َزْهَرِة احلَْياِة الدُّنْيا   َوإنَّ ِحْرَص احلَْريِص َعلىأما إنَّ ُزْهَد الزّاِهِد ِىف هِذِه الدُّ
  .»2« ال َيزيُدُه فيها َوإْن َحَرَص، َفاْلَمْغُبوُن َمْن ُغِنبَ َحظَُّه ِمَن اْآلِخَرةِ 

ره آخرت، زهد در زينت و زي: كند امام صادق عليه السالم از امرياملؤمنني عليه السالم نقل مى باىي نشانه مايل به 
كند، مغبون بر زر و زيور دنيا چيزى به او به خاطر  دنياست، بدانيد كه زهد زاهد قسمت خداييش را از دنيا كم منى

   حرصش اضافه

______________________________  
، حديث 20، باب 241/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 128/ 2: الكاىف -)1(

20387.  

، حديث 62، باب 11/ 16: ؛ وسائل الشيعة6، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 129/ 2: الكاىف -)2(
20829.  

  181: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  !كند، مغبون كسى است كه نصيب آخرت از دستش رفته باشد منى

ْؤِمنَني عليهما السالم: َعْن أىب َجْعَفٍر قالَ 
ُ
ْنياإنَّ ِمْن أْعَوِن ا: قاَل أمريُامل   .»1« ْألْخالِق َعَلى الّديِن الزُّْهَد ِىف الدُّ

رتين كمك: كند امام باقر عليه السالم از امرياملؤمنني عليه السالم روايت مى هاى اخالقى نسبت به دين، زهد در دنيا  از 
  .است
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قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه : اُحُه الزُّْهَد ِىف الدُّْنيا، ُمثَّ قالَ ُجِعَل اْخلَيـُْر ُكلُُّه ىف بـَْيٍت َوُجِعَل ِمْفت: َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم
قـُُلوِبُكْم أْن   َحراٌم َعلى: ال جيَُِد الرَُّجُل َحالَوَة اْالْمياِن َحّىت ال يُباِىلَ َمْن أَكَل الدُّنْيا، ُمثَّ قاَل أبُو َعْبِدالّلِه عليه السالم: و آله

  .»2« تـَْزَهَد ِىف الدُّنْيا  ْمياِن َحّىت تـَْعِرَف َحالَوَة اْال 

پيامرب صلى : اند و كليد آن زهد در دنياست، سپس فرمود اى قرار داده متام خري را در خانه: امام صادق عليه السالم فرمود
، سپس امام خورد توجه باشد دنيا را چه كسى مى چشد، مگر اين كه ىب مرد شرييىن اميان را منى: اهللا عليه و آله فرمودند

  .ها حرام است، مگر به زهد در دنيا روى آورند شرييىن اميان بر دل: صادق عليه السالم فرمود

   زهد در كالم امام صادق عليه السالم

  :از حضرت صادق عليه السالم در باب زهد نقل شده

يده سازد و به عيوب دنيا، بينا منايد و رغبت كند و در امر دين فهم هرگاه خداوند براى بنده، خوىب خبواهد، او را به دنيا ىب
  به هر كه اين اوصاف داده شود،

______________________________  
، حديث 62، باب 12/ 16: ؛ وسائل الشيعة3، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 128/ 2: الكاىف -)1(

20830.  

، حديث 62، باب 12/ 16: وسائل الشيعة؛ 2، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 128/ 2: الكاىف -)2(
20831.  

  182: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

رت باشد و زهد، ضد آن : داراى خري دنيا و آخرت شده و فرمود هيچ كس حق را از درى جنسته كه از دِر زهد در دنيا 
  .طلبند چيزى است كه دمشنان خدا آن را مى

  :از رغبت به دنيا و فرمود: رمودجويند؟ ف قربانت گردم آنان چه راهى مى: گفتيم

حرام است بر مشا مزه ! آيا شخص پر صرب ارمجندى وجود ندارد، به راسىت اين دنيا چند روز اندك بيش نيست، هّال بر مشا
  .رغبت و زاهد نگرديد اميان را بچشيد تا نسبت به دنيا ىب
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كشد، مقامش باال رود و شرييىن دوسىت خدا را دريابد هرگاه مؤمن خود را از دنيا كنار  : از حضرت شنيدم: گويد راوى مى
: و نزد دنياداران به ديوانه ماند و مهانا حب خدا به دين مردم آميخته و به كارى، جز آن دست نيندازند، راوى گويد

  .»1« به راسىت چون قلب پاك و مصفا شد، زمني بر او تنگ گردد تا بر فراز رود: فرمود شنيدم مى

   جملسى رمحه اهللازهد در كالم 

  :گويد جملسى بزرگ رمحه اهللا در شرح صفاى قلب مى

دل و روح انساىن چون از عامل ملكوت است و به اين جهان پست فرود آورده شده و به تعلقات بدن گرفتار گرديده، 
د و ساير شويند، بايد با زه براى حتصيل كماالت و به دست آوردن سعادات چون جامه چركى كه براى سپيد شدن مى

  .صفات حسنه شستشو داده شود

   روح با گرويدن به شقاوت بر اثر عاليق جسمانيه و شهوات دنيويه ظلمانيه به

______________________________  
، حديث 62، باب 13/ 16: ؛ وسائل الشيعة10، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 130/ 2: الكاىف -)1(

20834.  

  183: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

تر گردد، اين روح به شريعت حقه متصل گردد و عمل به نواميس  تر و بدخبت مجع حيوانات بپيوندد، بلكه از آنان پست
اهليه كند و رياضات بدنيه كشد تا چشم عني اليقني او بازگردد و با آن چشم به حنو حقيقت به اين دنيا و مظاهر ظاهرش 

ها، ملّوث و اوصاف پر  باز و فريبنده است و به انواع آلودگى آور و نرينگ هراس بنگرد، ببيند كه تنگ و تاريك و فاىن و
نكوهشى دارد، از اين جهت از آن وحشت گرفته و به ياد وطن اصلى افتد و به آن مشتاق شود، به آن عامل در آويزد و 

  .»1« ر او تنگ شودها بپيوندد و زمني ب از اهل اين عامل بگريزد و با اهل مأل أعلى مأنوس شده به آن

در هر صورت، حقيقت زهد در آيات و روايات باب زهد و عمل زاهدان واقعى متحّلى در اجنام فرايض و اجتناب از 
رغبىت و عدم دلبستگى به امور زائد و غصه خنوردن بر از  حمرمات و عشق پر شور به حق و قناعت به حالل دنيا و ىب

  .ر به دست آوردن امور الزم زندگى مادى استدست دادن مواد فاىن و خوشحال نشدن ب
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زاهد، به خاطر زهدش از عالئق غلط، آزاد و از گناه و معصيت در امان و حالش از روى آوردن دنيا يا پشت كردن آن 
  .مساوى و آنچه كه وجه مهت اوست خدا و اوامر و نواهى جناب اوست

 كسى را كه سر حقيقت عيان شد
 

ان  شد جماز صفات وى از وى 

  نشان آن بود بر وجود حقيقت
 

 نشان شد كه نام وى از نيسىت ىب

  كسى كاو چنني شد كه من وصف كردم
 

 يقني دان كه او پادشاه جهان شد

  ملك شد زمني و زمان را پس آنگه
 

 چو عيسى كه او ساكن آمسان شد

  خليل از سر نيسىت كرد دعوى
 

 كه سوزنده آتش برو بوستان شد

______________________________  
  .122، باب 58/ 70: حبار األنوار -)1(

  

  184: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  

  هم از نيسىت بُد كه با خاك مشىت
 

 حممد به جنگ سپاه گران شد

  چو در نيسىت زد دم چند عيسى
 

 روان از دمش با روان شد تن ىب

 بسا كس كه در نيسىت كسب كردند
 

 ها گمان شد يقني شد يقنيها  گمان

 كسى كاو ز حّل رموز است عاجز
 

 بيان سناىي ورا ترمجان شد
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  :پس از اين مقدمه الزم است به ترمجه مجله اول روايت، نظر ديگرى انداخت آجنا كه حضرت صادق عليه السالم فرمود

  .زهد، كليد دِر آخرت است

  185: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

ا، َوال اْعجاٍب ىف تـَرِْكها، َوال اْنِتظاِر فـَرٍَج ِمْنها، َوال َطَلِب   ٍء َيْشَغُلَك َعِن الّلِه ِمْن َغْريِ تََأسٍُّف َعلى ُكلِّ َشىْ َوُهَو تـَْرُك  [ فـَْوِ
ا َبْل َترى ا آَفًة َوَتُكوُن أَبداً َهارِباً ِمَن ا  َحمَْمَدٍة َعَلْيها َوال ِعَوٍض ِ ا راَحًة وََكْوَ   ]ْآلَفِة ُمْعَتِصماً بِالرّاَحةِ فـَْوَ

  ويژگيهاى زهد

  .دارد، از دنيا و غري دنيا حقيقت زهد، ترك هر چيزى است كه تو را از حضرت حمبوب يعىن حضرت رّب الّعزه باز مى

  :در حديث آمده

ْنيا َحراٌم َعلى ْنيا َوُمها معاً   أْهِل اْآلِخَرِة َواْآلِخَرُة َحراٌم َعلى  الدُّ   .»1«  أْهِل اللّهِ   َحراماِن َعلى أْهِل الدُّ

  .دنيا بر آخرتيان حرام و آخرت بر دنيا خواهان حرام و دنيا و آخرت با هم بر اهل الّله حرام است

اين زهد، بايد در تو حالىت اجياد كند كه بر از دست شدن چيزى از دنيا متأسف نشوى و اين حالت عاىل ملكوتى براى 
  .بيىن بر باد داد نكند، چنانچه عبادات چند هزار ساله شيطان را اين عجب و بزرگتو ُعجب و خودبيىن اجياب 

______________________________  
  .190، حديث 119/ 4: عواىل الآلىل -)1(
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ام بايد مهه چيز  اهد شدهو در زهد، نبايد هيچ گونه انتظار روى آوردن دنيا را به خويش داشته باشى و بگوىي اكنون كه ز 
  .زهد براى سبكباىل است نه اين كه علت سنگني شدن بار پرونده شود. در دست من قرار بگريد
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زاهد، به هيچ عنوان نبايد غرضش از زهد، نيكو جلوه كردن در بني مردم باشد، تا مردم از او تعريف كنند و بر زهدش او 
اشد، بلكه از دست رفنت ظواهر دنيا و زر و زيورش بايد راحت زاهد باشد و را بستايند و نبايد براى زهدش دنبال عوض ب

  .بودن دنيا براى او چون آفت منايد، زهد، علت فرار از آفت و پناه بردن به راحت و امنيت است

زاهد آرى، زاهد از ضربه خوردن از آفت دنيا، راحت و در پناه عشق حمبوب و اداى وظيفه در اعتصام و امنيت است، 
  :گويد جبز در امور ضرورى به دنيا پشت كرده و با متام وجود به حضرت معشوق رو كرده است با زبان حال مى

  اى به مغز خرد زده او رنگ
 

  خويش را گنج داده در دل تنگ

  در دو عاملت نيست گنجاىي
 

  جز دل عاشقان شيداىي

  مغز را عقل و ديده و نورى
 

  در نقاب ظهور مستورى

  ضرت عشق آفريدسىتح
 

  وز دو عاملش برگزيدسىت

  خانه دل چو شد متام و كمال
 

  گسرتيدى در او بساط مجال

  يعىن اين خلوت خداىي ماست
 

  حرم خاص كربياىي ماست

 نيسىت را به جز تو هست كه كرد
 

 شب و روز و بلند و پست كه كرد

 برتر از كار اين جهاىن تو
 

 حاش للسامعني نه آىن تو

  هر كسى در خيال داور خويش
 

  صورتى ساخت است در خور خويش

  

  ملك توحيد را تو پادشهى
 

  خاصه توست ال شريك هلى
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، َواجلُْْهَد َعَلى الرّاَحِة [ َحمَبَِّة   َواجلُْوَع َعَلى الّشُبِع َوعاِفَيَة اْآلِجِل َعلىَوالزّاِهُد اّلذى َخيْتاُر اْآلِخَرَة َعَلى الدُّنْيا، َوالذُّلَّ َعَلى اْلِعزِّ
نْيا َوقـَْلُبُه ِىف اْآلِخرَةِ    .اْلعاِجِل َوالذِّْكَر َعَلى اْلَغْفَلِة َوَتُكوُن نـَْفُسهُ ِىف الدُّ

نْيا َرْأُس ُكلِّ َخطيَئٍة، أال َترى: قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله أَحبَّ ما أبـَْغُضُه الّلُه َوأىُّ َخَطٍا أَشدُّ ُجْرماً  َكْيفَ    ُحبُّ الدُّ
  ]ِمْن هذا؟

  ويژگيهاى زاهد

رسد چه از خوراك، چه  كند، يعىن متام آنچه از دنيا به دست او مى زاهد كسى است كه آخرت را بر دنيا اختيار مى
  .كند پوشاك، چه مسكن، چه مال خرج ساخنت آخرت مى

كند و ذلت  آيد، انتخاب كرده و عزت شيطاىن را از خود دور مى عزتى كه از مصيبت به دست مىزاهد، ذّل عبادت را بر 
  .پسندد بندگى را كه عامل عزت دنيا و آخرت است بر خود مى

دارد و گرسنگى در حالل را بر  زاهد، كوشش و جّد و جهد و فعاليت و اطاعت و عبادت را بر راحت بدن مقدم مى
  .منايد مى سريى در حرام اختيار

نشاند، او با بدن  ها را به جاى ذكر حق منى كند و غفلت از واقعيت زاهد، عافيت آخرت را بر حمبت دنيا هرگز معامله منى
  در دنياست وىل با قلب در

  188: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .آخرت است

  :پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .عشق دنيا، سّر مهه گناهان است

توان چيزى را كه خدا دمشن دارد دوست داشت و چه اشتباهى، جرم و گناهش از غرق شدن در عشق دنيا  چگونه مى
  زيادتر است؟

  189: ، ص8 عرفان اسالمى، ج



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

 

ْنيا ِبأْمجَِعها ُلْقَمًة ِىف َفِم ِطْفٍل َلَرِمحْناُه، َفَكْيَف حاُل : َوقاَل بـَْعُض أْهِل اْلبـَْيتِ [ َمْن نـََبَذ ُحُدوَد الّلِه َوراَء َظْهرِِه ىف َلْو كاَنِت الدُّ
  ]َطَلِبها َواحلِْْرِص َعَلْيها

  سراچه دنيا

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

برد، ما به  اگر دنيا با متام موجوديتش يك لقمه بود و طفلى آن را فرو مى: از بعضى از اهل بيت عليهم السالم روايت شده
كردمي، واى به حال مكلفى كه به خاطر طلب دنيا و حرص بر آن حدود خدا را  ش رحم منىآن طفل در عني عدم تكليف

  !!هاى اهلى توجه ننمايد و رعايت حالل و حرام آن را نكند پشت سراندازد و به قرآن و فرمان
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نْيا داٌر َلْو َأْحَسْنَت ُسْكناها َلَرِمحَْتَك َوأْحَسَنتْ [ ْنيا أَمَرها : َوداَعَك قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله َوالدُّ َلّما َخَلَق الّلُه الدُّ
ا َفقاَل َهلا   ] ما َعِهَد الّلُه إَلْيها َوَطبـََعها َعَلْيهِ   خاِلفى َمْن طََلَبِك َوواِقفى َمْن خاَلَفِك َفِهَى َعلى: ِبطاَعِتِه فَأطاَعْت َرَّ

ره دنيا سراىي است كه اگر  مسكن خود را در آن موافق قواعد حضرت رب العزه قرار دادى و به راه شرع و حق از آن 
  .منايد كند و به هنگام وداع به خوىب با تو وداع مى بردى به تو رحم مى

  :پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

هر كس : حق را پذيرفت، آن گاه به او فرمود زماىن كه حضرت حق دنيا را آفريد، او را امر به طاعت كرد، دنيا هم اطاعت
تو را خواست به سويش مرو و آن كس كه با تو خمالفت كرد و تو را خنواست خود را در اختيارش بگذار، اين دنيا بر عهد 

  .خدا و طبعى كه به آن آفريده شده، استوار است و ختّلف خنواهد پذيرفت

ما و توست، حفظ كن و قلب ما را از تعّلق غلط به دنيا معاجله فرما و  ما را از دنياىي كه مانع و حاجب بني! خدايا
ها جنات بده و راه خري را و سالكان آن راه را به ما بنما كه ما سخت ضعيفيم و با متام هسىت به  وجود ما را از اسارت
  .حضرت تو حمتاجيم

   باب
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32  

  در نكوهش دنيا

  193: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :عليه السالمقاَل الّصاِدُق 

ُنها احلِْْرُص، َواُذنـَُها الطََّمُع، َوِلسانـَُها الرِّياءُ َوَيُدهَ  ْنيا ِمبَْنزَِلِة ُصوَرٍة َرأُسَها اْلِكبـُْر، َوَعيـْ ا الشَّْهَوُة، َورِْجُلها اْلُعْجُب، َوقـَْلبـَُها اْلَغْفَلُة، الدُّ
  .َوَلْونـَُها اْلَفناُء، َوحاِصُلَها الزَّوالُ 

ها أْلَبَسْتُه الرّياَء، َوَمْن أراَدها بَّها أْوَرثـَْتُه اْلِكبـُْر، َوَمِن اْسَتْحَسَنها أْوَرثـَْتُه احلِْْرَص، َوَمْن َطَلَبها أْوَرثـَْتُه الطََّمَع، َوَمْن َمَدحَ َفَمْن أحَ 
َنْتُه ِمَن اْلُعْجِب، َوَمِن اْطَمأنَّ إَليها أرَْكَبْتُه اْلَغْفَلَة، َوَمْن أْعَجبَ  ا أْوَرَدْتُه اىل  هُ َمتاُعها فـَتَـَنْتُه َوال تـَْبقىَمكَّ َل ِ   َلُه، َوَمْن َمجََعها َوخبَِ

  .ُمْستَـَقرِّها َوِهَي الّنارُ 

  194: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

ُنها احلِْْرُص، َوأُذنـَُها الطََّمُع، َوِلسانـَُها [ ْنيا ِمبَْنزَِلِة ُصوَرٍة َرأُسَها اْلِكبـُْر، َوَعيـْ الرِّياءُ َوَيُدَها الشَّْهَوُة َورِْجُلها اْلُعْجُب، َوقـَْلبـَُها الدُّ
  ] اْلَغْفَلُة، َوَلْونـَُها اْلَفناُء، َوحاِصُلَها الزَّوالُ 

  حقيقت دنيا

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

قدمش عجب دنيا به منزله نقشى است كه سر او كرب و چشمش حرص و گوشش طمع و زبانش ريا و دستش شهوت و 
  .خربى و رنگش فنا و حاصل و آخرش از دست رفنت است و قلبش غفلت و ىب

  .علت نيست ختصيص هركدام از اين صفات خبيثه به عضوى از اعضا ىب

چون سر، حمل قواى ظاهره و باطنه است و باطنش مركز بسيارى از امور، از مجله ختّيل است و خياالت خمالف واقع منشأ  
  .از اين جهت كرب را به سر نسبت داده استكرب و تكرب است، 
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كند   بيند و مالحظه مى و منشأ حرص غالباً چشم است، با چشم احوال كساىن كه به حسب دنيا بر او زيادتى دارند مى
شود  كه در خوراك و پوشاك و مسكن بسيارى افراد بر او مقدمند، به تدريج حال و هواى مثل آنان شدن در او زنده مى

  .سازد ركت او را به حرص بر دنيا دچار مىو مهني ح

  تر از در مراتب دنياىي پست: گويد در اينجا است كه شريعت مقدسه به انسان مى
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  .خود را ببني، تا شاكر گردى و در مراتب آخرتى باالتر از خود را ببني تا حالت حرصت، جهت مثبت بگريد

شود، مثل شنيدن اين كه فالن كس كرمي است و عطاياى او به اكثر مردم  گوش ناشى مى  و چون طمع، اكثر اوقات از
كند و در مقام تالش حتصيل آشناىي  كند، او نيز به شنيدن اين خرب، رغبت ديدن او مى رسد و رد سائل منى رسيده و مى

  .دهد ىشود، از اين جهت طمع را نسبت به گوش م شود و رفته رفته از اهل طمع مى او مى

  .كند مگر به زبان، ريا را به زبان نسبت داده است و چون ريا، اعالم عمل خري به غريست و اين اعالم حتقق پيدا منى

هاى دنيوى متعلق است، به اخذ و تناول و پس از مصرف كردن منشعب به لذات ديگر  و چون اصل و عمده خواهش
و . ندن، از اين جهت شهوت را به دست نسبت داده استشود، مثل خوردن و آشاميدن و پوشيدن و شهوت را مى

چون ظهور عجب اكثراً در حركات است، از اين : بيىن متعلق است به حمسوسات و به عبارت ديگر چون عجب و بزرگ
جهت عجب را به پا نسبت داد، مسئله قلب و غفلت آن و فناپذيرى دنيا و زوال آن نيز مسائل روشىن است كه نياز به 

  .فوق العاده ندارد توضيح

  چهره دنيا

انگيز موجودات ارضى و مساىي اعم از مجادات و  نظام شگفت: شود دنيا و منظور آن عبارت است از گاهى گفته مى
نباتات و آنچه كه هست، بدون مالحظه رابطه انسان با اين نظام، در اين صورت درباره دنيا هيچ حبثى نيست كه در اين 

  .نگ تصديق هست نه جهت تكذيبمرحله براى دنيا نه ر 

  شود، در شود، دنيا و در اين مرحله رابطه انسان با آن حلاظ مى و گاهى گفته مى
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اينجا بايد چهره دنيا را بر اساس رابطه انسان با آن به دو صورت ترسيم كرد، چنانچه آيات قرآن جميد و روايات اصيل 
  .اللت دارداسالمى بر اين مسئله د

اگر رابطه انسان با دنيا بر مبناى قواعد اهلى باشد، يعىن راه حتصيل و خرجش، مهاهنگ با قواعد عاىل اسالم صورت گريد، 
اين چهره از دنيا خري حمض و سازنده آخرتى : اى است خداىي و به عبارت ديگر بدون شك اين گونه رابطه با دنيا، رابطه

اند و  آخرت مهان دنيا و آخرتى است كه متام انبيا براى برپا كردن آن مبعوث به رسالت شده گونه دنيا و آباد است و اين
  :پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله مكرر در جمالس مكه، به مردم گوشزد كردند

  .»1« إّين َقْد ِجْئُتُكْم ِخبَْريِ الدُّنْيا َواْآلِخَرةِ 

  .ام و آخرت به مشا آمده به درسىت كه من براى رساندن خري دنيا

ها و اميال و غرائز و شهوات آزاد باشد و براى حتصيل و خرجش، هيچ حقى  و اگر رابطه انسان با دنيا بر اساس خواسته
از هيچ كسى مالحظه نشود، البته اين گونه دنيا شّر حمض و خمّرب آخرت است و آيات كتب آمساىن به خصوص قرآن 

  .اند عليهم السالم از اين شكل رابطه، منع كردهجميد و مهه انبيا وائمه 

اى براى رسيدن  رابطه با مقام دنياىي اگر رابطه يوسفى و سليماىن و امرياملؤمنيىن است، اين رابطه خري و خري ساز و مقدمه
به به نعيم آخرت است، چرا كه در اين رابطه شخص رابط از مقام و قدرتش براى استقرار حق و فرهنگ حق و پاسخ 

  .كند دادخواهى مظلوم استفاده مى

است، اين رابطه شّر و شرساز است و حاصلى جز .. و اگر رابطه با مقام دنياىي رابطه فرعوىن و منرودى و يزيدى و
   رساندن انسان به عذاب ابدى آخرت

______________________________  
  .24، حديث 65، باب 223/ 38: ؛ حبار األنوار1206، حديث 581: األماىل، طوسى -)1(
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ندارد، چرا كه در اين نوع رابطه حق مطرح نيست، بلكه نابودى و پاميال كردن حق و حقيقت مطرح است، در ارتباط با 
  .علم و مال و منال هم اين دو صورت مطرح است
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ج البالغة   رابطه دنياىي در 

  :منايند اين دو شكل رابطه را اين گونه ترسيم مى» البالغةج «حضرت على عليه السالم در 

ا الدُّنْيا ُمْنتَـَهى َبَصِر اْألْعمى ٌص ، ال يـُْبِصُر ِممّا َوراَءها َشْيئاً َواْلَبصُري يـَنـُْفُذها َبَصرُُه َويـَْعَلُم أنَّ الّداَر َوراَءها، َفاْلَبصُري ِمْنها شاخِ  َوإمنَّ
  .»1« َهلا ُمتَـَزوِّدٌ   َواْلَبصُري ِمْنها ُمتَـَزوٌِّد َواْألْعمى إَلْيها شاِخٌص،  َواْألْعمى

بيند، به مهني خاطر متام مهّتش و ماهيت و  دنيا در نظر كور دالن آخرين مرز آفرينش است كه فراسوى آن چيزى منى
ى از گردد و پس از به دست آوردن آن، ناگهان از دست داده و  وجودش و حيثّيت و هويّتش، خرج آن مى با دست 

يابد كه پس از آن  بيند و مى كند و آن را مى اش را به حقيقت باز مى رود، اما روشن دل و انسان بصري و بينا ديده دنيا مى
جهان ديگرى است، چرا كه نظام عاىل علم و به خصوص وضع حيات انسان اقتضا دارد كه حتماً و بدون شك پس از 

  .ن به نتيجه اعمال باشداين دنيا دنياىي ديگر براى رسيد

گريزد و نابينا، با ترك طاعت و آلوده شدن به   بينا، به وسيله بندگى و طاعت و ترك معصيت از افتادن به دام دنيا مى
  .گردد گناه، دچار اسارت اين خانه فريبنده مى

______________________________  
  .2277، حديث 132: ؛ غرر احلكم133خطبه : ج البالغة -)1(
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گريد و نابيناى بدخبت متام وجودش را براى فراهم كردن توشه، براى دنيا خرج  اش از دنيا توشه مى شخص بينا، براى آينده
  .دنيا برده بينا و حاكم و موالى نابيناست: كند و به عبارت ديگر مى

طه نابينا و كور دل با دنيا بر مبناى حرص و طمع و خبل است و رابطه بينا با دنيا براساس عفاف و كفاف و انفاق و راب
  .اين دنيا كجا و آن كجا كه در اين مرحله، دنيا هالك كننده و در آن مرحله، دنيا سازنده و پرداخت كننده است

ناهان  رود و نه به گناهى از گ اگر دنيا و شؤونش را فقط و فقط به خاطر حضرت حق خبواهيد، نه طاعىت از دست مى
  .گرديد كبريه، آلوده مى
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گردد و آن هم حمصول رابطه غلط او با دنياست، اين دنيا  هاى انسان در اين دنيا با دست خودش فراهم مى متام بدخبىت
ره بردارى منودند، از  مهان دنياىي است كه انبيا و ائمه عليهم السالم در آن زندگى كردند و هر يك به سهم خود از آن 

بارى از فيض و  مسكن و پوشاك و مقامش و ساير شؤون آن استفاده كردند و سپس با كمال عزت و با كولهخوراك و 
رمحت حضرت حق به سوى عامل بقا شتافتند، بياييد مشا هم با اين دنيا مهانند انبيا و ائمه، رابطه برقرار كنيد، با مال و 

ن با آن بزرگواران عمل كنيد، تا هم در اين دنيا و هم در آن منالش و جاه و مقامش و زر و زيورش و زن و فرزندش مهسا
ره   .مند شويد دنيا از عمر و از حركات و اعمال و اخالق خود 

  اى كه خواهى ره برى در كوى دوست
 

  جز حمبت نيست راهى سوى دوست

  عقل را نشناخت كس بر آستان
 

  عشق باشد پاسبان كوى دوست

  نيمه شبآنچه موسى يافت در آن 
 

  يافت دل در حلقه گيسوى دوست

 چون به خومن دوست بازو رجنه كرد
 

  بوسه بايد داد بر بازوى دوست

 يار خواهى دل بنه بر جور يار
 

  دوست دوست خواهى صرب كن با خوى

 فرخ آن پيكى كه آيد زان ديار
 

  روشن آن چشمى كه بيند روى دوست
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  بر طواف كعبه رو آرند خلق
 

  كعبه ما هست طوف كوى دوست

 جاودان كس را بقا نبود مها
 

  جز كسى كاو زنده شد از بوى دوست

  

   دنيا از ديدگاه قرآن
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رسد در اين زمينه نياز به حبث مفصلى نباشد، حداقل براى عزيزان مسلمان و مؤمن روشن است كه دنياى حق  به نظر مى
  دنياى باطل كدام است؟چيست؟ و 

وىل از باب توجه و تذكر الزم است به قسمىت از آيات قرآن به خصوص آياتى كه مردم را از دنياى باطل و نامشروع، بر 
  .دارد، اشاره شود حذر مى

  :فرمايد قرآن جميد در زمينه غرق شدن در دنيا، به حتريك شهوات و اميال و آرزوها و غرائز شيطاىن مى

نْيا ِباْآلِخَرِة َفال ُخيَفَُّف َعنـُْهُم اْلَعذاُب َو ال ُهْم يـُْنَصُرونَ أُولِئَك [   .»1« ] الَِّذيَن اْشتَـَرُوا اْحلَياَة الدُّ

  .دنيا را به جاى آخرت خريدند؛ پس نه عذاب از آنان سبك شود و نه يارى شوند] زودگذر[اند كه زندگى  اينان كساىن

نْيا َعَلى اْآلِخَرِة َو * َصْدراً فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّه َو َهلُْم َعذاٌب َعِظيمٌ  َو لِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفرِ [ ذِلَك بِأَنـَُّهُم اْسَتَحبُّوا اْحلَياَة الدُّ
ِْم َو َمسِْعِهْم وَ   أُولِئَك الَِّذيَن َطَبَع اللَُّه َعلى* َأنَّ اللََّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفرِينَ    .»2« ] أَْبصارِِهْم َو أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ  قـُُلِو

  ؛]به عذاب خدا گرفتار آيد[هر كس پس از اميان آوردنش به خدا كافر شود 

______________________________  
  .86): 2(بقره  -)1(

  .108 -106): 16(حنل  -)2(
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اند، خشمى  دلش مطمئن به اميان است، وىل آنان كه سينه براى پذيرفنت كفر گشاده] اّما[مگر كسى كه به كفر جمبور شده 
به سبب آن است كه ]  خشم و عذاب بزرگ[اين .* سخت از سوى خدا بر آنان است و آنان را عذاىب بزرگ خواهد بود

اينان كساىن هستند  .* كند منى را بر آخرت ترجيح دادند، و مسلماً خدا مردم كفر پيشه را هدايت] ِى زودگذر[زندگى دنيا 
  .اند خربان واقعى زده، و اينان ىب]  شقاوت[كه خدا بر دل و گوش و چشمشان ُمهر 

  :فرمايد اند مى قرآن در زمينه وضع مردمى كه دنيا را مقدمه آخرت قرار داده

نْي  َهلُُم اْلُبْشرى* الَِّذيَن آَمُنوا َو كانُوا يـَتـَُّقونَ [   .»1« ] ا َو ِيف اْآلِخَرِة ال تـَْبِديَل ِلَكِلماِت اللَِّه ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ِيف احلَْياِة الدُّ
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در دنيا به وسيله [آنان را در زندگى دنيا وآخرت مژده و بشارت است .* اند و مهواره پرهيزكارى دارند آنان كه اميان آورده
هيچ دگرگوىن ]  هاى اوست ها و بشارت كه وعده[كلمات خدا در  ]  وحى و در آخرت به خطاب خدا و گفتار فرشتگان

  .نيست؛ اين است كامياىب بزرگ

َا اْحلَياُة الدُّنْيا َلِعٌب َو َهلٌْو َو ِإْن تـُْؤِمُنوا َو تـَتـَُّقوا يـُْؤِتُكْم ُأُجورَُكْم َو ال َيْسئَـْلُكْم أَْمو [   .»2« ] اَلُكمْ ِإمنَّ

دهد و از مشا  هايتان را مى اگر اميان بياوريد و پرهيزكارى كنيد، خدا پاداشزندگى دنيا فقط بازى و سرگرمى است، 
  ].در راه خدا انفاق كنيد[اموالتان را ]  كه[خواهد  منى

َنُكْم َو َتكاثـٌُر ِيف اْألَْموالِ [ ْنيا َلِعٌب َو َهلٌْو َو زِيَنٌة َو َتفاُخٌر بـَيـْ َا احلَْياُة الدُّ    اْعَلُموا َأمنَّ

______________________________  
  .64 -63): 10(يونس  -)1(

  .36): 47(حممد  -)2(
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َن اللَِّه ْآلِخَرِة َعذاٌب َشِديٌد َو َمْغِفَرٌة مِ َو اْألَْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَباتُُه ُمثَّ َيِهيُج فـََرتاُه ُمْصَفرا ُمثَّ َيُكوُن ُحطاماً َو ِيف ا
نْيا ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ    .»1« ]َو ِرْضواٌن َو َما احلَْياُة الدُّ

ى است، ىي كه دارنده[بدانيد كه زندگى دنيا  فقط بازى و سرگرمى و آرايش و فخرفروشيتان به ] اش از اميان و عمل 
]  اش سبز و خوش منظره[ىن است كه حمصول مانند بارا]  چنني دنياىي[يكديگر، و افزون خواهى در اموال و اوالد است، 

كه براى دنياپرستان !! [كشاورزان را به شگفىت آورد، سپس پژمرده شود و آن را زرد بيىن، سپس ريز ريز و خاشاك شود
براى مؤمنان كه دنياى خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به كار  [در آخرت عذاب سخىت است و ]  اميان ىب

  .سوى خدا آمرزش و خشنودى است، و زندگى دنيا جز كاالى فريبنده نيستاز ] گرفتند

   دنيا از ديدگاه روايات
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كند و منظور دنياى پاكان و صاحلان و  حلن روايات نسبت به دنيا، مهانند قرآن دو حلن است، گاهى از دنيا تعريف مى
خربان و جاهالن و گمراهان، در اين زمينه  و ىببيداران و عاشقان است و گاهى دنياى دنياپرستان و مسرفان و مبذران 

  .الزم است به هر دو حلن اشاره شود

   دنيا از كالم امام على عليه السالم

  :كرد، فرمود حضرت على عليه السالم در ضمن حمكوم كردن كسى كه دنيا را مذّمت مى

______________________________  
  .20): 57(حديد  -)1(
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ا، َمْسِجُد إنَّ الدُّنْيا داُر ِصْدٍق ِلَمْن َصَدَقها، َوداُر عاِفَيٍة ِلَمْن َفِهَم َعْنها، َوداُر ِغًىن ِلَمْن تـََزوََّد ِمْنها، َودارُ   َمْوِعَظٍة ِلَمْن اتـََّعَظ ِ
  .»1« َجُر أْولياِء الّلِه اْكَتَسُبوا فيها الرَّْمحََة َوَرِحبُوا فيَها اجلَنَّةَ َمالِئَكِة الّلِه، َوَمْهِبُط َوْحِي الّلِه، َوَمتْ   أِحّباِء الّلِه، َوُمَصّلى

دنيا سراى راسىت و درسىت است براى كسى كه آن را تصديق به اين حقيقت كند و سراى اميىن از هر عذاىب است براى  
شد و سراى پند و عربت و موعظه كسى كه آن را بفهمد و سراى توانگرى است براى كسى كه بيدار توشه برداشنت با

است براى آن كه پندگري باشد، مركز عبادت عبّاد خدا و مناز مالئكه اهلى است، جايگاه نزول وحى و جتارت عاشقان 
شت اهلى بود   .خداست، اينان در دنيا به كسب رمحت حق موفق شدند و سود جتارتشان، 

اى است كه سودش ابدى و اين چنني  معامله: دارد ليه السالم بيان مىآرى، معامله با دنيا به اين كيفيت كه حضرت على ع
هاست و اين گونه دنيا، مهانست كه رسول گرامى اسالم  دنيا، دنياىي است كه هر حلظه آن داراى ارزشى ما فوق متام ارزش

  :صلى اهللا عليه و آله درباره آن فرموده

ْنيا َمْزَرَعُة اْآلِخَرةِ    .»2« الدُّ

  .زار آخرت استدنيا، كشت

  :امام على عليه السالم درباره دنيا فرموده
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، إنَّ الّلَه َتعاىل ْنيا تـَُغرُّ َوَتُضرُّ َوَمتُرُّ ْنيا َكرَْكٍب بـَْينا ُهْم َحّلوا إْذ صاَح   الدُّ َملْ يـَْرَضها َثواباً ألْولِيائِِه َوال ِعقاباً ِألْعداِئِه َوإنَّ أْهَل الدُّ
ْم ساِئُقُهْم فاْرحتََ    .»3« ُلواِ

______________________________  
  .136، حديث 122، باب 129/ 70: ؛ حبار األنوار131حكمت : ج البالغة -)1(

  .66، حديث 267/ 1: ؛ عواىل الآلىل183/ 1: جمموعة ورام -)2(

  .137، حديث 122، باب 132/ 70: ؛ حبار األنوار415حكمت : ج البالغة -)3(
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رساند، آن گاه با  و سپس زيان مى» كساىن را كه از معرفت و اميان برخوردار نيستند«دهد  با زينت و آرايش خود فريب مى
  .گذرد شتاب و سرعت مى

  .خداوند سبحان راضى نشد كه دنيا را پاداش دوستان و كيفر دمشنانش قرار دهد

  .كنند زند كه، پس كوچ مى ود آمدن، ناگاه جلودارشان بانگ مىاهل دنيا، مانند كارواىن هستند كه در بني فر 

ْنيا َوتـََوّالها أبـَْغَض اْآلخِ  َرَة َوعاداها َوُمها ِمبَْنزَِلِة اْلَمْشرِِق إنَّ الدُّنْيا َواْالِخَرَة َعُدّواِن ُمَتفاِوتاِن َوَسبيالِن ُخمَْتِلفاِن َفَمْن أَحبَّ الدُّ
نَـهُ    .»1«  ما ُكلَّما قـَُرَب ِمْن واِحٍد بـَُعَد ِمَن اْآلَخِر َوُمها بـَْعُد َضرَّتانِ َواْلَمْغِرِب َوماٍش بـَيـْ

شت و راه دوزخ، پس كسى كه دنيا را دوست داشت و به  دنيا و آخرت دو دمشن ناجور و دو راه جداى از مهند، راه 
شرق و مغرب هستند كه رونده بني دهد، اين دنيا و آخرت مهانند م آن دل بست، آخرت را دمشن داشته و از دست مى

  .گردد آن دو به هر كدام نزديك شود از ديگرى دور مى

مانند كه داراى يك شوهر باشند، هيچ وقت با هم  گونه دنيا و آخرت هست، مانند دو زن مى با اين اختالىف كه بني اين
  .سر سازگارى ندارند

رهكه به حالل دنيا ازحرامش قناعت كند و از شب و روز  كسى گريد، دنياىي پر  ش در جهت عبادت و خدمت به خلق 
  .ارزش نصيبش شده و عاقبت اين گونه دنيادارى، آخرتى خوش و سعادتى ابدى و جاوداىن است
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، حديث 122، باب 129/ 70: ؛ حبار األنوار2476، حديث 140: ؛ غرر احلكم103حكمت : ج البالغة -)1(

134.  
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   دنيا در كالم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله

بينيد كه اين گوسفند چگونه از نظر  مى: اى گذشت، فرمود رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله به گوسفند مرده
  .صاحبش افتاده و از شدت سبكى قيمىت برايش نيست

  .ست كه صاحبش از آن دست برداشتهآرى، به مهني خاطر هم ه: عرضه داشتند

تر  ارزش به خداىي كه جامن در اختيار اوست، اين دنيا در پيشگاه حضرت حق از اين گوسفند مرده، نزد صاحبش ىب: فرمود
شد، از اين كه قسمىت  است، اگر اين چنني دنيا به اندازه بال مگسى ارزش داشت، به اندازه شربت آىب به كافر داده منى

نيا با متام زرق و برقش در اختيار دمشنان اوست، معلوم است در نزد حضرتش ارزشى ندارد، براى آن دنياىي است  از اين د
  :كه به دستور خود او به دست آمده باشد و در راه او به خرج گذاشته شود به مهني خاطر فرمود

ْنيا َمْلُعونٌَة َمْلُعوٌن ما فيها إّالما كاَن لِّلِه ِمْنها   .»1« الدُّ

  .دنيا از نظر خدا مطرود است و آنچه در اوست نيز مطرود است، مگر آنچه براى خداست

  :و نيز فرمود

ْنيا ِسْجُن اْلُمؤِمِن َوَجنَُّة اْلكاِفرِ    .»2« الدُّ

شت كافر است   .دنيا زندان مؤمن و 

______________________________  
  .، كتاب ذم الدنيا353/ 5: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب ذم الدنيا353/ 5: ؛ حمجة البيضاء4، حديث 95/ 1: ؛ عواىل الآلىل53: حتف العقول -)2(
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  :قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .»1«  ما يـَْفىن  لىعَ   َمْن أَحبَّ ُدْنياُه أَضرَّ ِبآِخَرِتِه َوَمْن أَحبَّ آِخرََتُه أَضرَّ ِبُدْنياُه َفآِثُروا ما يـَْبقى

زند و هر كس عاشق آخرت باشد  هر كس عاشق دنيايش باشد، به آخرتش ضرر مى: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .دهد، بياييد آنچه را باقى است بر آنچه فاىن است انتخاب كنيد بسيارى از مظاهر فريباى دنيا را از دست مى

  .»2« الدُّنْيا َرْأُس ُكلِّ َخطيَئةٍ ُحبُّ : َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

  .هاست دلبستگى شديد به دنيا ريشه مهه لغزش: و نيز آن حضرت فرمود

ِق ِبداِر اْخلُُلوِد َوُهَو َيْسعى: َوقاَل صلى اهللا عليه و آله   .»3« ِلداِر اْلُغُرورِ   يا َعَجباً ُكلَّ اْلَعَجِب ِلْلُمَصدِّ

عجب از كسى كه تصديق كننده آخرت ابدى است، با اين حال متام كوشش اى عجب مهه : و نيز آن حضرت فرمود
  .كند خود را صرف خانه غرور مى

  :اى ايستاد، سپس فرمود پيامرب صلى اهللا عليه و آله در كنار مزبله

  .»4« اين است دنيا: بياييد دنياست، آن گاه لباس و استخواىن كه كهنه شده بود از آن مزبله برداشت و فرمود

  :امرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمودپي

   دنيا شريين و سرسبز است، خدا مشا را در آن قرار داده، پس متوجه مشاست

______________________________  
ج البالغة اىب اىب احلديد128/ 1: جمموعة ورام -)1(   .330/ 19: ؛ شرح 

  .، كتاب ذم الدنيا353/ 5: ؛ حمجة البيضاء21/ 1: ؛ ارشاد القلوب9، حديث 27/ 1: عواىل الآلىل -)2(

ج البالغة، ابن اىب احلديد -)3(   .، كتاب ذم الدنيا353/ 5: ؛ حمجة البيضاء330/ 19: شرح 
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ن شد و مهه چيز آماده گشت، سرگشته و گم گشته  اسرائيل زماىن كه بساط دنيا برايشان كنيد، بىن كه چگونه عمل مى
  .»1« ها و لباس آن شدند و از اين راه خود را به بدخبىت دچار كردند زيور و زن و خومشزگى

   دنيا در كالم عيسى عليه السالم

  :حضرت عيسى عليه السالم فرمود

گنج خود را نزد كسى بگذاريد كه ضايعش   كشد، دنيا را مالك و مهه كاره خود نگرييد كه مشا را به بندگى خويش مى
  .»2« ترسد و آن كه گنجش نزد خداست از آفت وحشت ندارد كند، دنيادار بر آفت مى منى

  :و نيز فرمود

آگاه باشيد كه دنيا را براى مشا به رو در انداختم، تا مشا را نفريبد، پس از من آن را از جا برنداريد، از ! اى مجعيت من
آيد، از دنيا عربت بگرييد، خيلى پى  است كه خانه معصيت است، آخرت جز با ترك آن به دست منى خباثت دنيا اين

 آبادى آن نرويد، بدانيد كه اصل هر گناهى عشق به دنياست و چه بسا شهوت ساعىت كه غصه طوالىن به دنبال دارد
»3«.  

   دنيا در كالم سليمان عليه السالم

بود، پرندگان بر سرش سايه داشتند، اجنه و مردم از دو طرفش در حركت بودند، به سليمان با مركب حكومىت در حركت 
  اسرائيل گذشت، عابد عابدى از عباد بىن

______________________________  
  .، كتاب ذم الدنيا354/ 5: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب ذم الدنيا354/ 5: حمجة البيضاء -)2(

  .كتاب ذم الدنيا،  354/ 5: حمجة البيضاء -)3(
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  .به خدا قسم، خداوند ملك عظيمى به تو عنايت كرده! پسر داود: گفت

رت است از ظواهرى كه به فرزند داود داده شده، آنچه به پسر داود : سليمان فرمود يك تسبيح در نامه عمل مؤمن 
  .»1« ماند انسان باقى مىرود، وىل تسبيح خدا در نامه  اند از دست مى داده

  :پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

خانه كسى است كه دل به آخرت نبسته و مال كسى است كه : دنيا خانه كسى است كه خانه ندارد و به عبارت ديگر
فهم  كه ورزد و كسى كه آگاهى ندارد بر آن نيست، به ديگران دمشىن مى خرد است، كسى مال ندارد، مجع كننده آن ىب

  .»2« دود كند و كسى كه يقني ندارد براى آن مى ندارد به خاطر آن حسادت مى

  :و نيز آن جناب فرمود

مقدارى است، در اين حالت خداوند دلش را خانه چهار  كه صبح كند و متام مهّتش دنيا باشد، نزد خدا آدم ىب كسى
  :كند خصلت مى

  .اى كه قطع نشود غصه - 1

  .از آن آزاد نگردد گرفتارى به صورتى كه  - 2

  .فقرى كه غنا به دنبالش نباشد - 3

  .»3« آرزوىي كه به آخرش نرسد - 4

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روزى به مجع اصحاب وارد شد و فرمود

  از مشا كسى عالقه دارد، خداوند كور دليش را معاجله و وى را صاحب بصريت كند؟

______________________________  
  .، كتاب ذم الدنيا355/ 5: حمجة البيضاء -)1(
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  ).با كمى اختالف(، كتاب ذم الدنيا 355/ 5: ؛ حمجة البيضاء130/ 1: جمموعة ورام -)2(

  ).با كمى اختالف(، كتاب ذم الدنيا 355/ 5: ؛ حمجة البيضاء130/ 1: جمموعة ورام -)3(
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كند و هر  جانب دنيا رود و آرزويش در اين خانه دراز شود، به مهان مقدار كور دىل پيدا مىهر كس متام ميلش به : بدانيد
يابد،  كند و هدايت بدون هادى مى آن كس نسبت به دنيا زهد بورزد و آرزويش را كوتاه منايد، علم بدون معلم پيدا مى

اورند و ثروت جز با فخر و خبل نيابند و بعد از من مجعى خواهند آمد كه مملكت جز به خونريزى و تكرب به دست ني
كه  حمبت به غري خدا، جز به پريوى از هوا به دست نياورند، هر كس چنني زماىن را ديد و بر فقر حوصله كند در حاىل

توان غىن شدن داشته باشد و بر دمشىن بر غري حق استقامت كند در حاىل كه قدرت بر حمبت در او باشد و بر ذلت 
تواند عزت ظاهرى حتصيل كند و اين مهه را براى خدا خبواهد، پروردگار عامل ثواب  كه مى رى منايد، در حاىلبندگى پايدا

  .»1« پنجاه صديق به او عنايت كند

اى كه سامل در آن امين  چه بگومي از خانه: دنيا را برامي وصف كن، فرمود: شخصى به حضرت على عليه السالم گفت
كه در آجنا دچار فقر شود به غصه نشيند و هر كس داراى آن گردد گمراه  ن است، كسىنيست و مريض در آن پشيما

  .»2«  شود، در حاللش حساب و در حرامش عقاب است

   دنيا از ديدگاه حكيمان و عارفان

ت را اند و به تعبري ديگر، طعم شريين حقيق حكماى اهلى و عرفاى عاشق، يعىن آنان كه از علم گذشته و به معرفت رسيده
  .اند، نسبت به دنيا نظرى جز نظر وحى و مبلغان رساالت حق ندارند چشيده

______________________________  
  .، كتاب ذم الدنيا357/ 5: ؛ حمجة البيضاء131/ 1: جمموعة ورام -)1(

ا كمى ب( 103، حديث 15، تتمة باب 32/ 75: ، كتاب ذم الدنيا؛ حبار األنوار361/ 5: حمجة البيضاء -)2(
  ).اختالف
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  .كنند، در حقيقت شرح و توضيحى بر معارف حقه اهليه است اينان آنچه را بيان مى

  :گويد غزاىل درباره دنيا مى

گذارى است مسافران را به حضرت حق تعاىل و بازارى است آراسته، بر  بدان كه دنيا منزىل است از منازل راه دين؛ وراه
اده، تا مسافران از وى زاد خود بر گريندسر    .باديه 

  :و دنيا و آخرت عبارت است از دو حالت

  .تر است، آن را دنيا گويند آنچه بيش از مرگ است و آن نزديك

اند  و آنچه پيش از مرگ آن را آخرت گويند و مقصود از دنيا، زاد آخرت است كه آدمى را در ابتداى آفرينش ساده آفريده
ولكن شايسته آن كه كمال حاصل كند و صورت ملكوت را نقش دل خويش گرداند، چنان كه شايسته حضرت  و ناقص

  .اهليت گردد

شت وى اين است و  بدان معىن كه راه يابد، يا يكى از نظارگيان مجال حضرت باشد و منتها سعادت وى اين است و 
وى باز نشود و آن مجال را ادراك نكند و آن به معرفت حاصل آيد اند و نظارگى نتواند بود تا چشم  وى را براى اين آفريده

و معرفت مجال اهليت را، كليد معرفت عجايب صنع اهلى است و صنع اهلى را كليد اول اين حواس آدمى است و اين 
  .رگريدحواس ممكن نبود اال در اين كالبد مركب از آب و خاك، پس بدين سبب به عامل آب و خاك افتاد تا اين زاد ب

  .و معرفت حق تعاىل حاصل كند به كليد معرفت نفس خويش و معرفت مجله آفاق كه مدركست به حواس

  .وى را كه در دنياست: كند، گويند باشد و جاسوسى وى مى تا اين حواس با وى مى
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وى به آخرت رفت، پس سبب بودن : دو چون حواس را وداع كند و وى مباند و آنچه صفت ذات وى است، پس گوين
  .آدمى در دنيا اين است
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اين گفتار حكيمانه و پسنديده را خوانديد، يك بار هم در مفاهيم عاىل آن دقت كنيد، ببينيد به نظر پاك دالن و اهل 
رتين جايگاه، جهت به دست آوردن رشد و كمال و حتصيل معارف و ساخنت آخرت و د ر بصريت، دنيا براى انسان 

  .نتيجه، حمل رسيدن به مقام قرب و وصال حضرت اوست

اين است حقيقت دنيا و اين است درك اهل دل از اين حقيقت كه دنيا خانه معرفت، حمل كسب فضيلت، مدرسه تربيت، 
مركز رشد و كمال و منزلگاه يافنت دوستاىن حقيقى چون انبيا و اوليا و حكيمان و عارفان است و در حقيقت، سكوى 

  .اب جان به مقام قرب و منزل قدس و پيشگاه مقدس حضرت ربوىب استپرت

  .چنان با ارزش است كه حسابگران عامل از فهم عمق اين ارزش عاجزند گونه اقامت در دنيا آن حلظه حلظه اين

  .توجه به حقيقت دنيا به ديدار وجه حق با چشم دل موفق گشت

  اى خدا اين وصل را هجران مكن
 

  را ناالن مكنسر خوشان عشق 

 باغ جان را تازه و سر سبزدار
 

 «1»  قصد اين مستان و اين بستان مكن

  

تان، غيبت،  در هر صورت اينجا جاى حسد، كرب، خنوت، غرور، سركشى، بغى، فحشا، ظلم، زورگوىي، دروغ، 
  .جوىي، درّندگى، حيوانيت، شيطنت، پسىت، ذلت، دنائت و كسالت نيست عيب

معرفت، علم، تقوا، حقيقت، اصالت، شرف، غريت، مروت، وجدان، شرافت، كرامت، درسىت، صدق، عدل و دنيا حمل 
  .خري است

______________________________  
  .مولوى -)1(
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وم است و چنني چون به رذايل آلوده شوى و در نتيجه به حق خود و حقوق ديگران جتاوز كىن، دنيايت بسيار بد و مذم
  .دنياىي از نظر وحى و عرفان و حكمت، مردود است



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

 

چون به فضايل آراسته گردى و به خاطر آن، جانب حق خود و حقوق ديگران نگهدارى، دنيايت دنياىي بسيار خوب و 
  .چنني دنياىي مقبول حق و انبيا و امامان و حكيمان و عارفان است

  :هدد گونه ادامه مى غزاىل گفتارش را بدين

در دنيا به دو چيز حاجت است، يكى آن دل را از اسباب هالك نگاه دارد و غذاى وى » يعىن انسان«پس وى را 
  .حاصل كند و ديگر آن كه تن را از مهلكات نگاه دارد و غذاى وى حاصل كند

و از پيش  و غذاى دل، معرفت و حمبت حق تعاىل است كه غذاى هر چيزى مقتضى طبع وى باشد كه خاصّيت وى بود
پيدا كرده آمد كه خاصّيت دل آدمى اين است و سبب هالك وى آن است كه به دوسىت چيزى جز حق تعاىل مستغرق 

بايد كه تن فاىن است و دل باقى و تن دل را هم چون اشرتست حاجى را، در راه حج كه  شود و تعهد تن براى دل مى
حاجى را به ضرورت، تعهد اشرت بايد كرد به علف و آب و جامه، اشرت براى حاجى بايد نه حاجى براى اشرت و اگر چه 

تا آن گاه كه به كعبه رسد و از رنج وى برهد، ولكن بايد تعهد اشرت به قدر حاجت كند، پس اگر مهه روزگار در علف 
تعهد تن كند تا  دادن و آراسنت و تعهد كردن وى كند، از قافله باز ماند و هالك شود، هم چنني آدمى اگر مهه روزگار در

  .قوت وى جباى آرد و اسباب هالك از وى دور دارد، از سعادت خويش باز ماند

و حاجت تن در دنيا سه چيز است، خوردىن براى غذاست و پوشيدىن و مسكن براى سرما و گرما تا اسباب هالك از 
  وى باز دارد، پس ضرورت آدمى از

  212: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

رت و  دنيا براى تن بيش از اين نيست، بلكه اصول دنيا خود اين است و غذاى دل معرفت است و هر چند بيش باشد 
غذاى تن طعام است و اگر زيادت از حد خويش بود، سبب هالك گردد، اما آن است كه حق تعاىل شهوتى بر آدم موكل 

  .است، هالك نشود كرده است تا متقاضى وى باشد در طعام و مسكن و جامه، تا تن وى كه مركب وى

و آفرينش اين شهوت چنان است كه بر حّد خود نايستد و بسيار خواهد و عقل را بيافريده است تا وى را بر حد خويش 
بدارد و شريعت را بفرستاده است بر زبان انبياء عليهم السالم تا حدودى پيدا كند، ليك اين شهوت به اول آفرينش بنهاده 

جت بود و عقل از پس آفريده است، پس شهوت از پيش جاى گرفته است و مستوىل شده است در كودكى كه به وى حا
و سركشى مهى كند، عقل و شرع پس از آن بيامد تا مهگى وى را به طلب قوت و جامه و مسكن مشغول نكند و بدين 

 براى چيست؟ و غذاى يابد و وى خود در اين عامل سبب خود را فراموش نكند و بداند كه اين قوت و جامه براى چه مى
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هاى مادى  دل كه زاد آخرت است فراموش نكند، ابو حامد پس از توضيح انواع صناعات و معامالت و مشغولّيت
  :گويد مى

هاى دنيا بسيار شد و در هم پيوست و خلق در ميان آن خويشنت را گم كردند و ندانستند كه اصل  پس بدين وجه مشغله
بايد و تن  بايد و اين سه براى تن مى ود، طعام و لباس و مسكن، اين مهه براى اين سه مىو اول اين مهه سه چيز بيش نب

بايد، پس خود را و حق را فراموش كردند، مانند حاجى كه  بايد تا مركب وى باشد و دل براى حق عزوجل مى براى دل مى
  .آورد خود را و كعبه را و سفر را فراموش كند و مهه روزگار خويش با تعّهد اشرت

پس دنيا و حقيقت دنيا اين است كه گفته آمد، هر كه در وى بر سر پاى و مستوفر نباشد، چشم بر آخرت ندارد و 
  مشغله دنيا بيش از قدر حاجت درپذيرد، وى دنيا را
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  :نشناخته باشد و سبب اين جهل است كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفته است

  .»1« دنيا جادوتر است از هاروت و ماروت، از وى حذر كنيد

و چون دنيا بدين جادوىي است، فريضه باشد مكر و فريفنت وى را بدانسنت و متثال كار وى خلق را روشن كردن، پس 
  :هاى وى بشنوى اكنون وقت آن است كه مثال

  خودمناىي دنيا

بدان كه اول جادوىي دنيا آن است كه خويشنت را به تو منايد، چنان كه تو پندارى كه وى ساكن است و با تو  :مثال اول
كند و مثل وى چون  قرار گرفته و وى جنبان است و بر دوام از تو گريزان است، ولكن به تدريج و ذره ذره حركت مى

رود و به  د و معلوم است كه عمر تو هم چنني بر دوام مىسايه است كه در وى نگرى، ساكن منايد و وى بر دوام مهى رو 
  !!خرب كند و تو از آن ىب گريزد و تو را وداع مى شود و آن دنياست كه از تو مى تدريج هر حلظىت كمرت مى

  مگر منرود را چون هشت صد سال
 

  برآمد تريه شد حاىل بر او حال

 اگر چه از تكرب پيل تن بود
 

 راهزن بودوىل يك پشه او را 
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  يقينش شد كه چون انكار كردست
 

  خدا اين پشه را اغيار كردست

  

  مناىي دنيا دوست

ديگر سحر وى آن است كه خويشنت را به تو دوسىت بنمايد، تا تو را عاشق كند و فراتو منايد كه تو را ساخته  :مثال آخر
  خواهد بود و به كسى ديگر خنواهد شد

______________________________  
  .131/ 1: جمموعة ورام -)1(
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و آن گاه ناگاه از تو به دمشن تو شود و مثل آن، چون زىن نابكار مفسدست كه مردان را به خويشنت غره كند تا عاشق  
  .كند و آن گاه به خانه برد و هالك كند

در عدد نيايد از : چند شوهر دارى گفت: در مكاشفات خويش در صورت پريزىن گفتعيسى عليه السالم دنيا را ديد 
بينند كه با  پس عجب از اين امحقان ديگر، مى: نه كه مهه را بكشتم، گفت: مبردند يا طالق دادند، گفت: بسيارى، گفت
  !»1« گريند كنند و عربت منى كىن و آنگه در تو رغبت مى ديگران چه مى

  واب در فكرىعارىف شد به خ
 

  ديد دنيا چو دخرت بكرى

 كرد از وى سؤال كى دخرت
 

 بكر چوىن به اين مهه شوهر

  گفت دنيا كه با تو گومي راست
 

  كه مرا هر كه مرد بود خنواست

 هر كه نامرد بود خواست مرا
 

 اين بكارت از آن جباست مرا

  

  خودآراىي دنيا
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ديگر سحر دنيا آن است كه ظاهر خويش را آراسته دارد و هر چه بال و حمنت است پوشيده دارد، تا جاهل  :مثال آخر
هاى ديبا و پريايه بسيار بر خود   به ظاهر وى نگردد و غرّه شود و مثل وى چون پريزىن است زشت كه روى دربندد و جامه

  .بيند ى باز كند، پشيمان شود و فضايح وى مىكند، هر كه از دور وى را ببيند فتنه شود و چون چادر از و 

  :در خرب است

   هاى اى زشت، سبز چشم و دندان دنيا را روز قيامت بياورند بر صورت عجوزه

______________________________  
  .55، حديث 21، باب 328/ 14: ؛ حبار األنوار186/ 1: ؛ ارشاد القلوب146/ 1: جمموعة ورام -)1(

  215: ، ص8 جعرفان اسالمى، 

اين آن دنياست  : نعوذ بالّله اين چيست بدين فضيحت و زشىت؟ گويند: وى بريون آمده و چون خلق در وى نگرند، گويند
ها رخيتند و رحم بربيدند و به وى غرّه شدند، آن گاه وى را  كه به سبب اين، حسد و دمشىن ورزيدند با يك ديگر و خون

  !»1« جايند دوستان؟ بفرمايد تا ايشان را نيز بربند و به دوزخ اندازندك! خدايا: به دوزخ اندازند، گويد

  اى حال دنيا را بپرسيدم من از فرزانه
 

  اى گفت يا خواىب است يا ومهى است يا افسانه

گفتمش احوال عمر اى دل بگو با ما كه 
  چيست؟

  اى گفت يا برقى است يا مشعى است يا پروانه

  

 حنس چون بايد گذشت؟ گفتمش اين پنج روز
 

  اى ويرانه گفت با خلقى و يا دلقى و يا

 اند؟ بينند چون دل بسته گفتمش اينان كه مى
 

 «2»  اى گفت يا كورند يا مستند يا ديوانه

  

  حسابگرى دنيا
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كسى كه حساب برگريد تا چند بوده است، از ازل كه در دنيا نبود و در ابد چندست كه خنواهد بود و اين   :مثال آخر
  روزى چند، در ميان ازل و ابد چندست؟

داند كه مثل دنيا چون راه مسافرى است كه اول منزل وى مهد است و آخر منزل وى حلدست و در ميان وى منزىل 
و وى . ىل و هر ماهى چون فرسنگى و هر روزى چون ميلى و هر نفسى چون گامىچندست معدود، هر ساىل چون منز 

   بر دوام

______________________________  
  .146/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .دهخدا -)2(
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گوىي مهيشه اينجا خواهد رود، يكى را از آن راه فرسنگى مانده و يكى را كم و يكى را بيش و وى ساكن نشسته كه   مى
  !!بود، تدبري كارهاىي كند كه تا ده سال باشد كه بدان حمتاج نشود و وى تا ده روز زير خاك خواهد شد

خربند سروده شده، توجه كنيد، تا معلوم   به مثنوى زير كه حاوى نكاتى بس ارزنده و در شرح حال كساىن كه از حقيقت ىب
قدمه آخرت نگريست، نه جاىي مستقل كه مستقل نگريسنت دنيا و خود خرج كردن براى گردد كه بايد دنيا را به عنوان م

اى براى ساخنت آخرت انتخاب كند، هم دنيا  آن عني محاقت و صرف بدخبىت و خسارت است، اگر انسان دنيا را وسيله
  .تدارد و هم آخرت و اگر از دنيا براى عيش و نوش حمض استفاده كند، نه دنيا دارد نه آخر 

 در اين خاكى طلسم سست بنياد
 

 شنيدم وقىت از فرزانه استاد

  خوش احلان طايرى در بوستاىن
 

  به شاخى رخيت طرح آشياىن

  به حمنت خار و خاشاكى كشيدى
 

  بر آن شاخش به صد اميد چيدى

  خس خشكى چو بر خارى فزودى
 

  منودى از شعف دلكش سرودى

  چو طرىف زان خراب آباد كردى
 

  ها بنياد كردى زشادى نغمه
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 چو وقت آمد كه خبتش ياور آيد
 

 گل اميدش از گلنب برآيد

 در آن فرخنده جا منزل گزيند
 

 در آن خّرم سرا خوشدل نشيند

 كه ابرى ناگهان دامن كشان شد
 

 وزان برقى عجب دامن فشان شد

 شرارى رخيت بر كاشانه او
 

 كه در هم سوخت عشرت خانه او

  در اندك زماىن جبا نگذاشت
 

  از آن جز مشت خاكسرت نشاىن

 چو ديد اين بازى از چرخ غم اندوز
 

 كشيد از دل چو برق آهى جهانسوز

 نه دسىت آن كه با گردون ستيزد
 

 نه پاىي آن كه از دوران گريزد

  بگرييدى گهى بر خويشنت سخت
 

  خبنديدى گهى از سسىت خبت
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  داشت دلش هر چند زمخى بس عجب
 

  وىل درمان صرب از دست نگذاشت

  رُفت غبار از خاطر آشفته مى
 

  گفت داد و مى فريب خويش مى

  به دل گو باش خاشاكى به خاكى
 

  چو در كف هست خاكى نيست باكى

 جهان گر مجله از من رفت گو رو
 

 زمشىت خاك ريزم طرحش از نو

  

  رسواىي دنيا
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يابند، باز آن رسواىي و رنج كه از دنيا خواهند ديد در آخرت، هم چون   بدان كه مثل اهل دنيا در لذتى كه مى :آخرمثال 
كسى است كه طعام چرب و شريين بسيار خبورد تا معده وى تباه شود، آن گاه فضيحىت از معده و نفس و قضاى 

ت گذشت و فضيحت مباند و چنان كه هر چند طعام شود كه لذ خورد و پشيمان مى بيند و تشوير مى حاجت خويش مى
تر، هر چند لذت دنيا بيشرت، عاقبت آن رسواتر و اين خود در وقت جان كندن پديدار آيد كه هر   تر، ثقل وى گنده خوش

كه را نعمت و باغ و بستان و كنيزكان و غالمان و زر و سيم بيش بود، به وقت جان كندن، رنج فراق بيش بود از آن  
كه اندك دارد و آن رنج و عذاب به مرگ زايل نشود، بلكه زيادت شود كه آن دوسىت صفت دل است و دل بر كس  

  .مريد جاى خويش باشد و منى

 بر جهان دل منه از مهر و مشو زان دلشاد
 

 كاين عروسى است كه كشته است هزاران داماد

  

  جوينده دنيا

بدان كه كارهاى دنيا كه پيش آيد، خمتصر منايد و مردم پندارند كه شغل وى دراز خنواهد بود و باشد كه از صد   :مثال آخر
  :گويد كار وى يكى پديدار آيد و عمر آن شود و عيسى عليه السالم مى

  218: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

خورد تا هالك شود  خورد و مى شود، مى مى تر مثل جوينده دنيا چون مثل خورنده آب درياست، هر چند بيش خورد تشنه
  .»1« و هرگز آن تشنگى از وى نرود

هم چنان كه روا نباشد كه كسى در آب رود و تر نگردد، روا : گويد و رسول ما عليه افضل الصلوات واكمل التحيات مى
  !!نباشد كه كسى در دنيا شود و آلوده نگردد

لوى خار است در او  اين كهن باغ كه گل 
 

 نيست يك دل كه نه زان خار فكار است در او

  برگ راحت مطلب ميوه مقصود جموى
 

 برگى و غم ميوه و بار است در او برگ ىب

  چون جهان در خم چوگان فضا گوى صفت
 

 «2» قرار است چه امكان قرار است در او ىب
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  مهماىن دنيا

مثل كسى كه در دنيا آيد، مثل كسى است كه مهمان شود نزديك ميزباىن كه عادت وى آن بود كه مهيشه  :مثال آخر
د، بر وى نقل و  سراى آراسته دارد براى مهمانان و ايشان را مى خواند، گروهى پس از گروهى و طبق زرين پيش وى 

خبورد و طبق جممره بگذارد تا قوم ديگر در رسند،  جممره سيمني با عود و خبور تا وى معطر شود و خوش بوى گردد و نقل
پس هر كس رسم وى داند و عاقل باشد، عود و خبور برافكند و خوش بوى شود و نقل خبورد و طبق و جممره به دل 

كه ابله باشد پندارد كه، اين بوى دادند تا با خويشنت بربد، چون به وقت رفنت  خوش بگذارد و شكر بگويد و برود و كسى
  ازستانند، رجنور و دلتنگ شود و فرياد درگريد،ب

______________________________  
  .149/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .عبدالرمحن جامى -)2(
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  .دنيا نيز هم چون مهمان سراى است، سبيل بر راه گذران تا زاد برگريند و در آنچه در سراى است، طمع نكنند

  نظران ملك سليمان باد است صاحبپيش 
 

  بلكه آن است سليمان كه زملك آزاد است

ادست جهان   آن كه گويند كه بر آب 
 

  مشنو اى خواجه كه تا در نگرى بر باد است

 خيمه انس مزن بر در اين كهنه رباط
 

 «1»  بنياد است موقع و ىب كه اساسش مهه ىب

  

  فراموشى آخرت در دنيا

مثال اهل دنيا در مشغوىل ايشان به كار دنيا و فراموش كردن آخرت، چون مثل قومى است كه در كشىت باشند  :آخرمثال 
اى رسيدند، براى قضاى حاجت و طهارت بريون آمدند و كشتيبان منادى كرد كه هيچ كس مباد كه روزگار  و به جزيره

  .اهد رفتبسيار برد و جز به طهارت مشغول شود كه كشىت به تعجيل خو 
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تر بودند سبك طهارت كردند و بازآمدند، كشىت فارغ يافتند، جاىي   پس ايشان در آن جزيره پراكنده شدند، گروهى كه عاقل
تر بود بگرفتند و گروهى ديگر، در عجايب آن جزيره عجب مباندند و به نظاره بازايستادند و در آن  تر و موافق كه خوش

هاى منقش و ملون نگريستند، چون بازآمدند در كشىت هيچ جاى فراخ نيافتند،  گ ريزهها و مرغان خوش آواز و سن شكوفه
  .كشيدند جاى تنگ و تاريك بنشستند و رنج آن مى

______________________________  
  .خواجوى كرماىن -)1(

  220: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

و نيكوتر چيدند و با خود بياوردند و در كشىت هاى غريب  گروهى ديگر، نظاره اختصار نكردند، بلكه آن سنگ ريزه
ادند و چون يك دو روز برآمد، آن رنگ جاى آن نيافتند، جاى تنگ بنشستند و بارهاى آن سنگ ريزه ها  ها بر گردن 

هاى ناخوش از آن آمدن گرفت، جاى نيافتند كه بيندازند، پشيماىن خوردند و بار و رنج  نيكو بگرديد و تاريك شد و بوى
  .كشيدند ن برگردن مىآ

و گروهى ديگر، در عجايب آن جزيره متحّري شدند، تا از كشىت دور افتادند و كشىت برفت و منادى كشىت به آن نشنيدند 
  .بودند تا بعضى هالك شدند از گرسنگى و بعضى را سباع هالك كرد و در جزيره مى

افران كه خود و خداى را عّزوجّل و آخرت را فراموش كردند آن گروه اول، مثال مؤمنان پرهيزكار است و گروه پسني، مثل ك
  :و مهگى خود را به دنيا دادند كه

  .»1« ]اْسَتَحبُّوا احلَْياَة الدُّنْيا َعَلى اْآلِخَرةِ [

  .را بر آخرت ترجيح دادند] ِى زودگذر[به سبب آن است كه زندگى دنيا ]  خشم و عذاب بزرگ[اين 

عاصيان است كه اصل اميان نگاه داشتند و ليكن دست از دنيا بنداشتند، گروهى با درويشى و آن دو گروه ميانني، مثل 
  !!متّتع كردند و گروهى با متتع، نعمت بسيار مجع كردند تا گران بار شدند

بدين مذّمت كه دنيا را كرده آمد، گمان مرب كه هر چه در دنياست مذموم است بلكه در دنيا چيزهاست كه آن نه 
، چه علم وعمل در دنيا باشد و آن نه از دنيا بود كه در آن صحبت آدمى به آخرت رود، اما علم به عينه با وى دنياست

  :مباند و اما عمل اگر چه به عينه مناند، اثر آن مباند و اين دو قسم بود
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______________________________  
  .107): 16(حنل  -)1(

  221: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

انس به ذكر خداى عزوجل كه از مواظبت بر : و صفاى جوهر دل كه از ترك معاصى حاصل شود و يكى پاكى: يكى
  :عبادت حاصل شود، پس اين مجله باقيات صاحلات است كه حق عزوجل گفت

  .»1« ] َو اْلباِقياُت الصَّاِحلاُت َخيـٌْر ِعْنَد َربِّكَ [

رت و از حلاظ اميد داشنت به آنوىل اعمال شايسته پايدار نزد پروردگارت از جهت پادا   .ها نيكوتر است ش 

و لذت علم و لذت مناجات و لذت انس به ذكر خداى تعاىل بيشرتست و آن از دنياست و نه از دنياست، پس مهه 
  :ها مذموم نيست، بلكه لذتى كه بگذرد و به مناند و آن نيز مجله مذموم نيست كه اين دو قسم است لذت

چه وى از دنياست و پس از مرگ به مناند، ولكن معني است بر كار آخرت و بر علم و عمل و بر  يكى آن است كه اگر
قوت و نكاح و لباس و مسكن كه به قدر حاجت بود كه اين شرط راه آخرت است، هر كس : بسيار گشنت مؤمنان چون

  .اهل دنيا نباشداز دنيا بر اين قدر قناعت كند و قصد وى از اين فراغت بود بر كار دين، وى از 

پس مذموم از دنيا آن باشد كه مقصود از وى نه كار دين باشد، بلكه وى سبب غفلت و بطر و قرار گرفنت دل در اين 
  :عامل و نفرت گرفنت وى از آن عامل بود و براى اين بود كه رسول عليه السالم گفت

ْنيا َمْلُعونٌَة َوَمْلُعوٌن ما فيها إّالذِْكُر الّلِه وَ    .»2«  ما واالهُ الدُّ

  .دنيا و هر چه در آن است ملعون است اال ذكر خداى تعاىل و آنچه بر آن معاونت كند

______________________________  
  .46): 18(كهف   -)1(

  .65: كيمياى سعادت  -)2(

  222: ، ص8 عرفان اسالمى، ج
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أْوَرثـَْتُه احلِْْرَص، َوَمْن طََلَبها أْوَرثـَْتُه الطََّمَع، َوَمْن َمَدَحها أْلَبَسْتُه الرّياَء، َوَمْن أراَدها َفَمْن أَحبَّها أْوَرثـَْتُه اْلِكبـَْر، َوَمِن اْسَتْحَسَنها [
َنْتُه ِمَن اْلُعْجِب، َوَمِن اْطَمأنَّ إَليها أرَْكَبْتُه اْلَغْفَلَة، َوَمْن أْعَجَبهُ َمتاُعها فـَتَـَنْتُه َوال تـَْبقى ا أْوَرَدْتهُ َلُه، َوَمْن مجََ   َمكَّ َل ِ َعها َوخبَِ

  ]ُمْستَـَقرَّها َوِهَي الّنارُ 

   مثره دنيا طلىب

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مى

اش و هر  هر كس با امور مادى و ظاهرى و به تعبري حضرت با دنيا بر اساس هوا و هوس رابطه داشته باشد، هر نوع رابطه
ناه و عصيان و خطا است و چون از طريق روابط غلط، گناه فراوان كسب شد، قرارگاه آدمى آتش شكل ارتباطش، عّلت گ

  .شود دوزخ مى

عشق به دنيا مورث كرب، نيكو دانسنت آن برخالف قواعد اهليه علت حرص، خواسنت آن باعث طمع، مدح آن سازنده 
غفلت، خوش آيند آن مفتون كننده و سپس از دست  ريا، اراده آن به وجود آوردنده عجب، اطمينان به آن فراهم كننده

رونده است و هر كس برخالف دستورهاى حق به مجع مال بپردازد و نسبت به آن خبل ورزد به قرارگاهش كه آتش است 
  .درافتد

  :فرمايد حضرت على عليه السالم مى

  223: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ْوُصوَفٌة ال َتُدوُم أْحواُهلا َوال َيْسَلُم نـُزّاُهلاداٌر ِباْلَبالِء َحمُْفوَفةٌ َوبِاْلَغْدِر مَ 

داران در آن از  ماند و منزل وفاىي، احوالش يك نواخت منى ها و موصوف به مكر و ىب دنيا سراىي است پيچيده به گرفتارى
  .برند غم و اندوه مرگ، جان به سالمت منى

ا َفُخِلَط َحالُهلا ِحبَ   داٌر هاَنْت َعلى   .»2« راِمها َوَخيـُْرها ِبَشرِّها َوُحْلُوها ِمبُرِّهاَرِّ

ارزش و خوار و حاللش به حرام و خريش به شّر و شريينش به تلخش آميخته  اى است كه نزد پروردگارش بسى ىب دنيا خانه
  .اش، گريه و به دنبال هر راحتش، رنج و پس حياتش، مرگ است از پس هر خنده. است
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  .»3«  اْلعاصَني َوَحمَلُّ اْألْشِقياِء َواْلُمْعَتدينَ  داُر اْلَفناِء َمقيلُ 

خبتان و مركز زندگى گردنكشان است، حملى نيست كه بر آن دل ببندند و  اين سراى ناپايدار، منزل گنهكاران و جاى تريه
  .به امورش دل خوش كنند

   دنيا در كالم عبدالرزاق الهيجى

خمتصرى كه به مجالت پاياىن اين حديث، درباره ظاهر فريباى امور مادى و مغرور مال عبدالرزاق الهيجى در توضيح بسيار 
  :گويد شدگان به آن دارد، مى

اين خبيثه دنّيه كه از صفت او از هزار يكى و از بسيار اندكى به قلم آمد، هر كه را در حبايل غرور خود، : حاصل آن كه
هر كه را به مكر و تزوير مبتال و اسري شهوت و شره ساخت، يقني  خوار حرص و امل گردانيد و مكايد و شرور او، دانه

   ببايد دانست

______________________________  
  .2248، حديث 131: غرر احلكم -)1(

  .2249، حديث 131: غرر احلكم -)2(

  .2179، حديث 128: غرر احلكم -)3(

  224: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

مسدود شد و اميد سعادت و فالح اخروى از او منقطع گشت، چنان كه خالق عامل كه طريق خري و صالح ديىن بر او 
  :فرموده كه

  .»1« ]* ما َلُه ِيف اْآلِخَرِة ِمْن َخالقٍ [

ره   .اى نيست و آنان را در آخرت هيچ 

و نصيب از آخرت كه اراده دنيا در ضمريش متمكن است و حّب دنيا و خواهش وى در خاطرش ثابت  اين حمروم ىب
  :ند چنان كه فرموده راسخ، موافق خواهش و رغبت او مراد او را در كنارش مى
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  .»2« ]َمْن كاَن يُرِيُد اْلعاِجَلَة َعجَّْلنا َلُه ِفيها ما َنشاءُ ِلَمْن نُرِيدُ [

كه خبواهيم، هر چه را ما براى هر  ]  چنني نيست كه هر چه خبواهد بيابد بلكه[دنياى زودگذر را خبواهد ]  مهواره[هر كس 
كنيم، آن گاه دوزخ را در حاىل كه نكوهيده و رانده شده از رمحت خدا وارد آن  به سرعت در مهني دنيا به او عطا مى

  .دهيم شود، براى او قرار مى مى

گذارند، به مثابه خياىل است سريع السري، چنان كه  با آن كه در حقيقت اين دنيا كه با زمحت بسيار در كف مرادش مى
ته در خواب بيند و معاىن و صورت چند كه به رسم از شدت كوفت و استيالى مرض مشاهده منايد، خداوند عزيز در  خف

  :كالم جميد از حال بندگان خود خرب داده و فرموده

  .»3« ]ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الدُّنْيا َو ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اْآلِخَرةَ [

  .ى از مشا خواهان آخرت بودخواست و برخ برخى از مشا دنيا را مى

______________________________  
  .200و  102): 2(بقره  -)1(

  .18): 17(اسراء  -)2(

  .152): 3(آل عمران  -)3(
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و دور  و در اين آيه شريفه اراده خاص و عام را بيان فرموده و قصه نيك و بد را شرح داده، دمشن را از دوست جدا كرده
  .و نزديك را پيغام فرستاده، طالب دنيا به نزد طالب عقىب كافر است و طالب عقىب به نزد طالب موال مشرك

آدمى، بايد در صحيفه احوال و در مرآت اعمال خود تأملى و تدبرى واجب داند و به نور بصريت در دايره فكر طوىف  
اد او س جهد  . زند و به علم خود قياس برگريد كه از كدام طايفه است ر مىكند، تا مشاهده كند كه اراده كدام طرف از 

  :دهد كن تا از آن قوم نباشى كه حق سبحانه و تعاىل خرب مى

  .»1« ]هُؤالءِ   هُؤالِء َو ال ِإىل  ُمَذْبَذِبَني بـَْنيَ ذِلَك ال ِإىل[
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  .انند و نا با كافرانبا مؤمن] با متام وجود[منافقان ميان كفر و اميان متحّري و سرگردانند، نه 

  :منايد كه طّالب دنيا را صفت مى

  .»2« ] َو ُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم غاِفُلونَ [

  .خربند ىب]  كه سراى ابدى و داراى نعمت هاى جاوداىن و حيات سرمدى است[و آنان از آخرت 

  :فرمايد كه و سعى كن كه از اهل آخرت بلكه از طالب موال باشى كه در نعت اول مى

  :فرمايد و سعى كن كه از اهل آخرت بلكه از طالب موال باشى كه در نعت اول مى

______________________________  
  .143): 4(نساء  -)1(

  .7): 30(روم  -)2(

  226: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َو ِباْآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ [

  .و به آخرت يقني دارند

  :و در صفت ثاىن فرموده

ْم ال يُْشرُِكونَ َو [   .»2« ] الَِّذيَن ُهْم ِبَرِِّ

  .ورزند و آنان كه به پروردگارشان شرك منى

  :حديث است كه

  .»3«  شرييىن دنيا تلخى آخرت است و تلخى دنيا شرييىن آخرت

  :و نيز حديث است كه
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  .»4«  دنيا مانند مار و افعى است، ظاهرش نرم است و باطنش زهر قاتل

  دنياحكايىت عجيب از 

  :از حضرت صادق عليه السالم روايت است كه

خواند  خواند و چنان بود كه هرگاه آن حضرت زبور مى روزى حضرت داود عليه السالم از منزل خود بريون رفت و زبور مى
رفت تا به  كردند و هم چنان مى شدند و گوش مى از حسن صوت او مجيع وحوش و طيور و جبال وصخور حاضر مى

  .رسيد كه به باالى آن كوه پيغمربى بود حزقيل نام و در آن جا به عبادت مشغول بود دامنه كوهى

  ها ديد و شنيد، ها و سنگ چون آن پيغمرب صداى مرغان و وحوش و حركت كوه

______________________________  
  .4): 2(بقره  -)1(

  .59): 23(مؤمنون  -)2(

ج البال441/ 2: روضة الواعظني -)3(   .85/ 19: غة، ابن اىب احلديد؛ شرح 

  .، باب ذم الدنيا والزهد فيها136/ 2: الكاىف -)4(

  227: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .خواند دانست كه داود است كه زبور مى

نه، حضرت داود به گريه افتاد، از : دهى كه بيامي پيش تو؟ عابد گفت اجازه مى! اى حزقيل: حضرت داود به او گفت
  :به او وحى رسيد جانب حضرت بارى

  .داود را اجازه ده، پس حزقيل دست داود را گرفت و پيش خود كشيد

: نه، گفت: اى؟ گفت هرگز عجب كرده: نه، گفت: اى؟ گفت هرگز قصد خطيئه و گناهى كرده: حضرت داود از او پرسيد
كىن كه اين را از خود سلب  چه مى: رسد، گفت به هم مى: رسد؟ گفت هرگز تو را ميل به دنيا و لذات دنيا به هم مى
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بيىن و  شوم كه مى شود، داخل اين غار مى هرگاه مرا اين خواهش مى: مناىي؟ گفت كىن و اين خواهش را از خود سرد مى مى
  .شود كنم، اين ميل از من برطرف مى به آنچه در آجناست نظر مى

اشته است و در روى آن ختت، كّله آدمى و حضرت داود به رفاقت او داخل آن غار شد، ديد كه يك ختىت در آجنا گذ
لوى او لوحى ديد از فوالد و در آجنا نقش است كه من فالن پادشاهم كه  اى استخوان پاره هاى نرم شده گذاشته و در 

بيىن كه  هزار سال پادشاهى كردم و هزار شهر بنا كردم و چندين بواكر ازاله بكارت كردم و آخر عمر من اين است كه مى
كند، بايد فريفته دنيا  فراش من است و سنگ بالش من و كرمان و مارها مهسايه منند، پس هر كه زيارت من مى خاك

  !!»1« نشود، گول او خنورد

  شري خدا رهرب اهل يقني
 

  حيدر صفدر شه دنيا و دين

 سوى قبورش بفتادى گذار
 

 گفت كه اى معتكفات مزار

______________________________  
لس احلادى والعشرون، حديث 99: األماىل، صدوق -)1( ؛ حبار 6، حديث 46، باب 524/ 2: ؛ كمال الدين8، ا

  .3، حديث 2، باب 25/ 14: األنوار
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  باغ و سرا سيم و زر و خامنان
 

اديد شد از ديگران   آنچه 

 اين خرب خانه و مال و مشا
 

 مرحله حال مشاچيست در آن 

 ر اجابت زشه ارمجند
 

 از طرىف گشت نداىي بلند

  كآنچه كه خوردمي از آن خورده بيش
 

  سود نربدمي از اموال خويش
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ادمي به ملك جهان   وآنچه 
 

  حاصل ما زان نشد اّال زيان

  وآنچه از آن روى طمع يافتيم
 

 «1»  پيش فرستاده كنون يافتيم

  

   دنيا و اهل آخرتهاى اهل  نشانه

در سطور گذشته به اين معنا واقف شديد كه مقصود از دنيا زمني و آمسان، خورشيد و ماه، مأكوالت و ملبوسات و 
ها را ندارد، بلكه مقصود رابطه  هاى اهلى است كه كسى قدرت ارزياىب ارزش آن ها ورودها نيست كه اين مهه نعمت چشمه

آورد و در حرام مصرف  هاى اهلى است، آن كه از حرام به دست مى نه با نعمتغلط و ظاملانه و غاصبانه و عاصيا
آورد و نسبت به آن خبل  منايد، يا آن كه به دست مى آورد و در حرام مصرف مى كند، يا آن كه از حالل به دست مى مى
  .ورزد او اهل دنيا است مى

  :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

دار و آخرت و اهل آن را عاشق باش، پرسيدم اهل دنيا   دنيا و اهل آن را دمشن! اى امحد: ب رسيدشب معراج به من خطا
  كيانند و اهل آخرت چه مردمى هستند؟

  :خداوند خطاب فرمود

  :هاى اهل دنيا اين است نشانه

ذرخواهى دربرابر اندازه، كثرت خشم، قّلت رضا و خشنودى نسبت به حق و خلق و عدم ع پرخورى، خنده زياد، خواب ىب
   رفتار سوىي كه نسبت به ديگران

______________________________  
  .صفري اصفهاىن -)1(
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باكى در معصيت، آرزوى دراز، نزديكى مرگ، عدم حماسبه نفس،   داشته، قبول نكردن عذر خواه، كسالت در طاعت، ىب
صربى به وقت بال و  زياد به وقت خوردن، عدم شكر به هنگام راحىت، ىبكم سود، پر حرف، كم ترس، خوشحاىل 

كنند، نسبت به آنچه  اند از خويش ستايش مى آزمايش، بسيارى مردم به پيش نظرشان كم است و به آنچه كه اجنام نداده
مردم را از نظر دور داشته و هاى مردم پروا ندارند، نيكى  كنند، احسان خود را بازگو كرده و از گفنت بدى ندارند ادعا مى

  !كنند پنهان مى

  غري از اين عيوب، براى اهل دنيا عيب ديگرى هم هست؟: عرضه داشتم

عيب اهل دنيا زياد است، جهل و محاقتشان بسيار و نسبت به استادان خود متكرب و پيش خود عاقل، : خطاب رسيد
  .وىل نزد عارفان امحقند

  :اما اهل آخرت

  .رمگني، كثري احليا، كم محق و وجودشان پرمنفعت و مكرشان كم استهاىي ش داراى چهره

مردم از آنان در راحت، وىل آنان براى راحت مردم در رنج، داراى كالمى موزون و سنگني و حسابگر نفس، در مسري 
  .هاى مثبت، اهل رنج و زمحت برنامه

  .دارند چشمشان خواب، وىل دلشان بيدار است، ديدگاىن پر اشك و قلىب ذاكر

  .كنند نويسند، آنان را در دفرت ذاكران ثبت نام مى به وقىت كه نام مردم را در ديوان غفلت مى

در ابتداى نعمت سپاس گزارند و در انتهاى آن شاكرند، دعايشان مرفوع و سخنشان مسموع است، مالئكه به آنان 
يدن گفتار آنان است، چنانچه پدر عاشق هاشان در سراپرده ملكوت در گردش و خداوند عاشق شن شادند، خواسته

  .شنيدن كالم فرزند

  مانند و به زيادى غذا ميل ندارند، از چشم به هم زدىن از ياد حق باز منى
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  .پرحرىف گريزانند و لباس آنان اندك است، مردم نزد آنان مرده و حضرت حق پيش آنان زنده و پايدار و كرمي است
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  .خواهند خوانند و برگشتگان را با مهرباىن مى ان را با آقاىي و كرامت مىفراري

مريند، وىل آنان به خاطر رياضت و جماهده نفس و خمالفت با هوا، روزى  دنيا و آخرت نزدشان يكى است، مردم يكبار مى
  .كه نكند بالىي آمساىن باشد  برند شوند، از حركت باد پريشان خاطر شده، به خدا پناه مى هفتاد بار با مرگ روبرو مى

بيىن، به عزت  كنند، گوىي بناىي بسيار حمكم سر پا ايستاده، در دل ايشان مشغولّيىت به خلق منى چون در برابر من قيام مى
كنم، به وقت مفارقت روح از بدنشان، ملك املوت را به آنان كارى نيست كه جز  و جالمل آنان را به حيات طيبه زنده مى

ها را از پيش نظرشان  كند، متام درهاى آمسان را به روى آنان باز كرده و كليه حجاب از آنان قبض روح منىمن كسى 
شت را امر مى   .دهم خود را در اختيار آنان بگذارد كنم جهت آنان آرايش شود و حورالعني را دستور مى بردارم، 

ن ميوه دهند و امثار جّنت برآنان بريزد، به نسيم زير عرش دستور گومي به آنان درود فرستند و درختان براى آنا مالئكه را مى
ها از كافور و مشك با خود محل كرده و با درخشش چشمگري بر او وارد كنند، بني من و روحش پوششى  دهم كوه مى

به آمدنت نزد من خوش آمدى و صفا آوردى، با كرامت و بشارت و رمحت و : گومي نيست، به وقت قبض روحش مى
رضوان به سومي حركت كن، در جنات نعيم مقيم باش و در آجنا به طور ابد قرار بگري كه نزد من داراى اجر عظيمى، اگر 

اينان از وقىت !! پردازد هامي را به او مى گريد، ديگرى خبشش كنند؟ يكى روحش را پس از مرگ مى بيىن مالئكه با او چه مى
اى خومشزه لذت نربدند و از وقىت به سيئات گذشته خود توجه كردند مصائب در خدا را شناختند آن طور كه بايد از غذاه

   كنند، بر نفسشان سخت آنان اثرى نكرد، بر گناهانشان گريه مى
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شت در مرگ و آخرت اسرتاحتگاه بندگان من است، مونسشان اشك چشم و جلوسشان با  مى گريند، راحت اهل 
پرسند چه وقت با رفنت از  دار و مرتب مى ت راست و چپ است، مناجاتشان با خدا است، قلوبشان جرحيهمالئكه دس

  .»1«  شومي دار فنا به خانه بقا راحت مى

آرى، عاشقان حق جز حق خنواهند و جز حق ندانند و جز سخن حق نشنوند و جز به حق و براى حق كارى نكنند، 
  .رت مقدمه رضوان الّله و رسيدن به مقام قرب و وصل، تنها آرزوى آنان استدنيا براى آنان مقدمه آخرت و آخ

متام لذت آنان، در اميان و عمل صاحل و اخالق حسنه است و به قول عارفان عاشق از دنيا و آخرت رسته و به حضرت 
  .اند دوست پيوسته
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   دنيا از ديدگاه امرياملؤمنني عليه السالم

درباره دنياىي كه براى انسان سود آخرتى ندارد و جز اتالف وقت مثرى به » ج البالغة«حضرت على عليه السالم در 
  :فرمايد رساند و غري غرور و غفلت و سرگرداىن و محّاىل، منفعىت ندارد مى انسان منى

كردن و كاالى دنيا، گياه خشك خرد شده وبا خيز و تباه كننده است، پس دورى كنيد از چراگاهى كه كوچ  ! اى مردم
تر، فقر و ندارى براى  مناندن در آن از اقامت گزيدنش سودمندتر است و اندك روزى و خوراك آن از داراىي بسيارش پاكيزه

رغبت به آن ختم گشته، آن را كه زينت دنيا به  آن كه بسيار از آن مجع كند مقرر شده و نصرت به آسودگى براى ىب
لش ظرف اندوه شود و قلبش خانه نگراىن، اراده و قصدى او را گرفتار سازد شگفىت كشيده، انگار بيناست، عاشق آن د

  و غرور خواسته،

______________________________  
  .6، حديث 2، باب 23/ 74: ؛ حبار األنوار200/ 1: ارشاد القلوب -)1(
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ها مباند تا راه نفسش با مرگ گرفته شود، آن گاه وى را  و گرفتارىها  به طور دائم در كشاكش اندوه. وى را اندوهگني منايد
به قربستان برده به دل خاك سپارند، در حاىل كه دو رگ دلش قطع شده، نابود شدنش و به وسيله برادرانش به گور 

  .افتادنش، سهل و آسان است

روزى خود به دست آورد، با گوش خشم سخن از مؤمن با ديده عربت به دنيا نظر كند و به اندازه الزم و از باب ناچارى 
گويند بدخبت و فقري گشت، اگر به بودش شاد شوند به نبودش  دنيا بشنود، اگر بگويند فالىن ثرومتند شد، اندكى بعد مى

  .»1« ..غمگني گردند، اين است حال انسان در دنيا

  :فرمايد و نيز مى

كه از   گردد، به قضا و قدر حضرت دوست خشمگني گشته و كسىآن كه به خاطر به دست نياوردن مال دنيا اندوهگني
كه بر ثرومتند به خاطر ثروتش فروتىن منايد، دو سوم دينش را  مصيبىت گله كند از حضرت حق به شكايت برخاسته و كسى

ه دلش كه قرآن خبواند و پس از مرگ دوزخى شود، معلوم است قرآن را به مسخره گرفته و آن ك از دست داده و كسى
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شيفته و عاشق امور دنياىي و مادى حمض شود و جز دنيا هدىف نبيند به سه چيز مبتال شود، اندوه مهيشگى، حرص 
  !»2« !حاكم، آرزوى غري قابل يافنت

  :و نيز فرموده

  .رود رساند، آن گاه به شتاب و سرعت از دست مى دهد، سپس زيان مى دنيا در ابتداى امر فريب مى

______________________________  
  .136، حديث 122، باب 131/ 70: ؛ حبار األنوار367حكمت : ج البالغة -)1(

  .228حكمت : ج البالغة -)2(
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  .خداوند راضى نشد دنيا را پاداش دوستان و عذاب دمشنان قرار دهد

  !!»1« دارشان فرياد زند كوچ كنند فرود آمدن، راننده و محلهاهل دنيا، چونان كارواىن هستند كه به وقت 

 يكى پرسيد از آن داناى فتوا
 

رت بود از مال دنيا  كه چه 

 چنني گفت او كه ماىل كان نباشد
 

 كه گر باشد جبز تاوان نباشد

 كه گر ماىل زدنيا افتد آغاز
 

 تو را آن مال دارد از خدا باز

  وىل كى ارزد آن مال جهاىن
 

  كه از حق باز ماىن تو زماىن

  دارد تو را مال چو از حق باز مى
 

رت كه نبود در مهه حال   پس آن 

 تو را چون عشق دنيا راه زن شد
 

 كجا در دين تواىن بت شكن شد
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  مهه عمرت شب است اى خفته راه
 

  نه از روزى نه از بيدارى آگاه

  چو روزت صبح گرداند به زودى
 

  عشق بازى با كه بودى كه تو در

  اگر در عشق حق خلوت نشيىن
 

 «2»  حريف اژدهاى آتشيىن

  

  :در سوره بيست و پنجم احاديث قدسيه آمده

زاد و توشه خود را ياد كن كه راه دور است دور، كشىت را نو كن كه دريا عميق است عميق، بارت را سبك ! اى پسر آدم
  .كن كه راه دقيق است دقيق

خالص كن كه ارزياب، بيناست بينا، خوابت را براى قرب بگذار و افتخارات را براى ميزان و خوشى و لذتت را  عمل را
شت و راحتت را براى آخرت و كام گرييت را براى حورالعني و براى من باش تا برايت باشم، با سبك مشردن دنيا  براى 

   ن، از آتش جهنم دور شو كهبه من نزديك شو و با دمشىن با بدكاران و عشق به نيكا

______________________________  
  .111، حديث 122، باب 119/ 70: ؛ حبار األنوار415حكمت : ج البالغة -)1(

  .اهلى نامه، عطار نيشابورى -)2(
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  .»1« كند خداوند مزد نيكوكاران را ضايع منى

  دنياى اولياى خدا

داند، آن جناب عقيده  نظر اوليا و عاشقان حق را به دنيا نظر ديگرى مى» ج البالغة«السالم در  حضرت على عليه
نگرند و حلظه حلظه دنيا را به آخرت ابدى و نعيم مهيشگى حق، مبدل  دارد كه اهل دل به دنيا به ديد اهلى و عمقى مى

  .كنند مى
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ظاِهرَِها َواْشتَـَغُلوا بآِجِلها إَذا اْشتَـَغَل الّناُس ِبعاِجِلها فَأماُتوا   اِطِن الدُّنْيا إذا َنَظَر الّناُس إىلب  إّن أْولياَء الّلِه ُهُم الَّذيَن َنَظُروا إىل
رََكُهْم َهلا فـَْوتاً، أْعداءُ ما ِتْقالًال َودَ ِمْنها ما َخَشوا أْن ُمييتَـُهْم َوتـَرَُكوا ِمْنها ما َعِمُلوا أنَُّه َسَيتْـرُُكُهْم َوَرأُوا اْسِتْكثاَر َغْريِِهْم ِمْنها اسْ 

ْوَن َمْرُجوَّاً فـَْوَق ما يـَْرُجوَن َوال ساَملَ الّناُس َوِسْلُم ما عاَدى النّاُس ِِْم ُعِلَم اْلِكتاُب َوِبِه َعِلُموا َوِِْم قاَم اْلِكتاُب َوِبِه قاُموا ال يـَرَ 
  .»2«  َخمُوَفاً فـَْوَق ما َخيَافُونَ 

كه ديگران به ظاهر فريبا و زينت و زيور از دست  د كه به حقيقت و عمق و باطن دنيا بنگرند، به وقىتعاشقان خدا آنانن
كه تنگ نظران به امروز آن مشغول گردند، علل بدخبىت و  رفتىن آن نظر كنند و به پايان و عاقبت آن توجه كنند، هنگامى

خود به دست آن علل هالك گردند، متام كاالهاى دنيا را قلباً برند، از ترس اين كه  عذاب را با طاعت و اخالص از بني مى
ها را رها خواهد كرد، آن را كه ديگران از امور  دانند كه عناصر و اشيا و دنيا آن بندند؛ زيرا مى رها كرده و دل به آن منى

ره زياد مى ره آخرت بسيار مادى    بينند، آنان در مقابل 

______________________________  
  .471: كلمة الّله  -)1(

  .36، حديث 37، باب 319/ 66: ؛ حبار األنوار432حكمت : ج البالغة -)2(
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دانند كه دريافت دنيا مساوى با از دست دادن آخرت است، با آنچه معشوق مردم است دمشنند، به  بينند، مى كم مى
آنان متام حقايق را به وسيله كتاب يافتند و تداوم قرآن به آنان و دوام خود آنان به  شود و  وسيله آنان قرآن شناخته مى

كتاب خدا است، اميدى باالتر از اميد خود كه اميد به عنايت حق است و ترسى ما فوق ترس خود كه ترس از عذاب 
  .بينند اهلى است، منى

به دنياست، دنيا به حقيقت كه پر سودترين جتارختانه آرى، اين وضع روحى و نفسى و قلىب و عقلى اولياى خدا نسبت 
براى بيداران و بينايان وعلت بدخبىت و شقاوت و پسىت و حقارت براى كوردالن است، اهل معرفت دنيا را خانه مهماىن 

وب دانسته و در اين جايگاه عاىل با آراسته شدن به اميان و عشق و اخالق و عمل، جز رسيدن به لقاى رب و وصل حمب
  .هدىف ندارند

 آرا پرده بنماىي مجالت اى جهان اگر ىب
 

 ها را به دام اشتياق آرى مهه مرغان دل
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  صبا زان طرّه مشكني اگر بر هم زند يك چني
 

 دو عامل را كند مشكني مشام از عنرب سارا

  اگر بر كوه برگوىي نگارا قصه عشقت
 

 شبهه فرياد از دل خارا رسد بر آمسان ىب

 گدايان درت گر آگهى يابدزشاهى  
 

 ره فقر و فنا گريد هزار اسكندر و دارا

  يكى خممور ديدسىت كه صهبا راست زان هسىت
 

 عجب كان شوخ چشم اسىت چنني تأثري را دارا
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  فلك در كج روى افتاد زابروى كجش آرى
 

 حريفى سخت عيار است و با گردون زند نارا

  خواىن زلف و مژگانش نداىن دست سبحانش تو
 

 رقم زد در كتاب حسن اين را جيم و آن را را

  اهلى در هواى وصل او دخلون چه گل بنشني
 

 سر ديدار اگر دارى به پاى گلشنش خارا

  

  حكايىت عجيب از اوضاع و احوال دنيا

رسائل اخوان «يكى از آيات سوره يس به نقل از فيلسوف بزرگ، صدر املتأهلني مال صدراى شريازى، در ضمن توضيح 
  :كند گفتگوى دو رفيق را در زمينه برخوردشان به حال و وضع دنيا اين چنني نقل مى» الصفا

  حال و وضعت در اين دنيا چگونه است؟: دوسىت به يكى از دوستانش رسيد و از او پرسيد

ان مبامن، به غري از خري و خوشى و عافيت، اميد ديگرى از خوب است، البته اگر از آفات و بليّاتش در ام: جواب داد
خواهى چه باشد، حال كسى كه در  مى: دنيا ندارم، اين حال من است، اكنون تو وضع خود را براى من بگو، جواب داد

  .قدرت است اين خانه غربت گرفتار و فقري است، براى جلب منفعت، ضعيف و براى دفع ضرر، ناتوان و ىب
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امي وىل در شكل  در اين دنيا در عذابيم، وىل در قيافه دارنده نعمت، دست بسته: چگونه در اين حاىل؟ گفت: پرسيد
موجود آزاد، مغرورمي به صورت خوشبخت، آزاد حمرتميم در شكل برده پست، پنج حكومت بر ما حاكم است كه فشار 

   اين پنج
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  .كنند، خبواهيم يا خنواهيم ، احكام خود را بر ما جارى مىحكومت به سخىت برگرده ماست

  :بشنو: از اين پنج حاكم و حكومتشان مرا خرب ده، پاسخ داد: دوستش گفت

  .جهان و اين فلك گردان است كه ما در درون او هم چون اسري زنداىن، حمبوسيم :اّول

اش براى ما  ن نيست، گاهى شب را با ظلمت و تاريكىاجنم و ستارگانش به طور دائم در حركتند، توقف و سكوىن بر آنا
آورند و زماىن روز را با نور و روشناييش، زماىن تابستان را با حرارتش و وقىت زمستان را با سرمايش، گاهى بادهاى تند  مى

ده و علل وحشت و  كنند و زماىن ابر و باران و برق جهنده را، وقىت صاعقه مهيب و زلزله ويران كنن و وزنده را پديدار مى
اى امراض كشنده حيوانات و وبا و زماىن جنگ و فتنه و بال و وقىت  گرفتگى ماه و خورشيد و زماىن قحطى و گراىن و دوره

  !!غم و غصه دائمى كه از ضربه و ضرر و شر اين امور و اين مهه تري بال، راه جناتى جز مرگ نيست

گرسنگى و آتش تشنگى و سوز و شراره شهوات و آالم و امراض و    طبيعت و امورى كه ذاتى اوست، از حرارت :دّوم
هاىي كه يك چشم  اى جز جلب منفعت و دفع ضرر ندارد، برنامه ها، چاره كثرت حاجات كه انساىن نسبت به اين برنامه

گرفتارى زدن به يك حالت نيست، به طور دائم نفس انسان در برخورد با اين مسائل در مشقت و رنج و بال و عذاب و  
  !و ناراحىت است و راحت انسان از اين امور، جز به مرگ ميسر خنواهد بود

ديد و توبيخ، رنج  :سّوم قواعد عظيم و عجيب اهلى است، از احكام و حدود و اوامر و نواهى و بشارت و انذار، 
ج سفر حج و مشقت كشيدن رمضان و مشقت بدن در قيام به واجبات و مبارزه با نفس به وقت اداى واجبات ماىل و رن

  در
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ترك لذات حرام و اجتناب از شهوات و : وقت مهاجرت و زخم برداشنت در ميدان جهاد با كفر و مسائل ديگر از قبيل
  .حمرمات
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روبرو شدن با حكومت ستمگران، آن زورگوياىن كه خود را مالك رقاب مردم دانسته و بندگان حق را به زور به  :چهارم
برند كه اگر مطيع آنان بشوى، جز هّم و غم و رنج و مشقت و ضايع كردن عمر و از مهه بدتر، غضب و  بردگى مى

ىب بدتر از خدمت به دولت ستمگر نيست و انتقام و سخط حضرت حق را در پى ندارى و بني تو و طاعت حق حجا
اگر از اطاعت آنان، شانه خاىل كىن ظاهر زندگيت تباه و جز ناراحىت حمصوىل برايت نيست و از طرىف هم انسان در دنيا 

  !!به تعاون و متدن و سياست و رياست حمتاج است

كن براى قوام بدن و اداره امور زندگى كه نياز شديد به مواد و عناصر و اغذيه و اشربه و اطعمه و لباس و مس :پنجم
فراهم آوردنش در گرو كار طاقت فرسا و دويدن و عرق رخينت در شب و روز و ياد گرفنت صنعت و جتارت و كشاورزى و 

دامدارى و خريد و فروش و سر و كله زدن با مردم و گرفتار شدن به حرص و طمع براى مجع مال وحفظ آن از دستربد 
و عوارض است، اين است حال و احوال و وضع و اوضاع ما و اكثر مردم روزگار و خالصه فرزندان اين  رندان و آفات

ها و  ها و اختالفات و نزاع دنياى تنگ و تاريك، آنان كه با اين مهه آفات و بلّيات و آالم و اسقام و امراض و رنج
كنند پس از مرگ خربى  و آخرت ندارند، يا تصور مى ها و حوادث، آرزوى ماندن و خوشى دارند، يا اميان به خدا طوفان
  .در هر دو حالت، هم چون كفار مردمى پست و غافل از حقيقتند. نيست

خبتان و نعمت و ملكت عامل  و اما آنان كه به آخرت و معاد و عظمت جهان ديگر و شرف و سرور اهلش و لّذت نيك
  ن به آن و آرزوى خلود، در اين جملس و دويدن دنبال تكاثر و تفاخربعد توجه دارند، براى دلبستگى به دنيا و مغرور شد
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  اينان در عقل دچار خلل و در اميان و عقيده دچار فسادند و به فرموده قرآن: و رياست چه عذرى دارند، بايد گفت
»1«.  

  .»2« ] ُمْشرُِكونَ َو ما يـُْؤِمُن َأْكثـَُرُهْم بِاللَِّه ِإالَّ َو ُهْم [

  .دهند شريك قرار مى] براى او[آورند مگر آن كه  و بيشرتشان به خدا اميان منى

در مسئله دنيا و حقيقت ظاهر و باطن آن و برخورد اهل غفلت با دنيا و اهل خدا با اين خانه زودگذر و اين كه دنيا 
داران و بينايان، چه سودها در  اهل خدا و معرفت شوند و هاىي در مهني دنيا و آخرت دچار مى پرستان به چه خسارت

قدر مطلب و مسئله هست كه اگر در اين نوشتار منعكس شود مثنوى هفتاد من  شود آن مهني دنيا و آخرت عايدشان مى
باشد،  كند، آنچه به طور خمتصر در توضيح اين حديث پر قيمت رفت براى درس و پند كاىف مى شود، اين فقري تصور مى
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است خداى بزرگ به مهه ما توفيق نصيب بردن از دنياى صحيح را براى آبادى آخرت به لطف و كرمش عنايت  اميد
  .فرمايد

______________________________  
  .184: ، مال صدرا»يس«تفسري سوره  -)1(

  .106): 12(يوسف  -)2(
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   باب

33  

   در بيان ورع
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

َويـَُعقُِّب احلَْْسَرَة َوالنَّداَمَة يـَْوَم اْلِقياَمِة   قـَْلِبَك َوَيْذَهُب ِبَوجاَهِتَك ِعْنَد الّلِه َتعاىل  أْغِلْق أْبواَب َجوارِِحَك َعّما يـَْرِجُع َضَررُُه إىل
الصَّْفُح َعْن َعَثراِت اْخلَْلِق أْمجََع، َوتـَْرُك احلُْْرَمِة فيِهْم، : َثالَثِة اُصولٍ   ْلُمتَـَورُِّع َحيْتاُج إىلَوا. َواحلَْياَء َعّما اْجتَـَرْحَت ِمَن السَّيِّئاتِ 

  .َواْسِتواءُ اْلَمْدِح َوالذَّمِّ 

ُكلِّ ُشبـَْهٍة، َوَرْفُض ُكلِّ ريَبٍة، َوُمفارََقُة َمجيِع ما ال   َوأْصُل اْلَورَِع َدواُم اْلُمحاَسَبِة، َوِصْدُق اْلُمقاَولَِة، َوَصفاءُ اْلُمعاَمَلِة، َواْخلُرُوُج َعنْ 
ُمْسَتِخفَّ الّديِن، َوال يـَْعنيِه، َوتـَْرُك فـَْتِح أْبواٍب ال َيْدري َكْيَف يـُْغِلُقها، َوال ُجياِلَس َمْن يُْشِكُل َعَلْيِه اْلواِضُح، َوال ُيصاِحَب 

  .قـَْلُبُه، َوال يـَتَـَفهََّمُه َمْن قابـََلُه، َويـَْقَطَع َمْن يـَْقَطُع َعِن الّلِه َعزََّوَجلَّ  يُعاِرَض ِمَن اْلِعْلِم ما ال َحيَْتِملُ 
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َة َوالنَّداَمَة يـَْوَم اْلِقياَمِة َويـَُعقُِّب احلَْْسرَ   قـَْلِبَك َوَيْذَهُب ِبَوجاَهِتَك ِعْنَد الّلِه َتعاىل  أْغِلْق أْبواَب َجوارِِحَك َعّما يـَْرِجُع َضَررُهُ إىل[
  ] َواحلَْياَء َعّما اْجتَـَرْحَت ِمَن السَّيِّئاتِ 
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   حقيقت ورع

ترين و سودمندترين مسائل عاىل اخالقى و فضايل انساىن كه موّرث راحت دنيا و آخرت و ضامن حفظ دين  از مهم
  .باشد با عظمت ورع مى شخص و موّلد امنّيت باطن و سازنده سعادت دنيا و آخرت است مسئله

ورع، يعىن پارساىي و پاكدامىن و قدرتى كه به توفيق حضرِت حق از تكرار اجتناب از گناه و عصيان و خطا و اشتباه و 
آيد و آدمى در سايه اين قدرت اهلى با سرعىت غري قابل تصور به سوى كماالت و  دورى از حمرمات در نفس پديد مى

  .چشد رسد، لذت وصال معشوق را در نقطه قرب، با كام جان مى قرب جانان مى فضايل حركت كرده و به مقام

چون ابر رمحت، ورع بر آمسان حيات جامعه سايه افكند، شياطني و دمشنان دروىن و بروىن به ذلت و خوارى دچار 
لم به خلق و ظلم به گردد و خانه ظلم به نفس و ظ ها و عوامل بدخبىت آسوده مى شوند و جامعه از بسيارى از فتنه مى

  .گردد مقررات اهلى، از بيخ ويران مى

   انصاىف و با نداشنت اين سرمايه بدون ورع، اميد داشنت به رمحت حق عني ىب
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شت ممنوع است   .عظيم اهلى، راه يافنت به مقام ملكوت حمال و با عريان بودن از اين لباس قدسى، ورود به 

ورعى،  ورع قفل و گره بر متام كارهاست، ورع، نسيم اهلى در جان عبد و ىب ورع، حّالل متام مشكالت است و ىبكليد 
  .آتش شيطان در خرمن حيات آدمى است

حسد، كرب، ريا، : دارى از گناه، حاكم بر زندگى شود، دمشنان خطرناكى چون وقىت ورع و پارساىي و پاكدامىن و خويشنت
انگارى، خبل، زنا، ربا، ظلم، غصب، دزدى، قمار، شرك،  ، سوء ظن، جمادله، جمامله، سسىت، سهلغرور، عجب، پليدى

مت، غيبت و هاى بني  شود حجاب دهند و فرارشان باعث مى از خانه حيات، فرار را بر قرار ترجيح مى... كفر، دروغ، 
  .رت جالل، نايل شودانسان و حق، مرتفع گشته و آدمى از طريق چشم دل به ديدار مجال و زيا

اند و اين حقيقىت است كه قرآن جميد به آن  تصور نكنيد كه دمشنان مشا قوى هستند، شياطني دروىن و بروىن از قدرت عارى
  .ناطق است

  .»1« ]َفقاتُِلوا أَْولِياَء الشَّْيطاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطاِن كاَن َضِعيفاً [
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  .پايه است سست و ىب] در برابر اراده خدا و پايدارى مشا[نرينگ و توطئه شيطان  پس مشا با ياران شيطان جبنگيد كه يقيناً 

شود، از قدرت او نيست، بلكه از سسىت و زبوىن خود انسان است،  اين كه در بسيارى از امور شيطان بر انسان چريه مى
گذارد و مهانند مرده در  مى اين آدمى است كه بدون عكس العمل در برابر هجوم شيطان، خود را در اختيار شيطان

  وار به اين دمشن غّدار سپارد، انسان بايد يوسف دست غّسال، خويش را به شيطان مى

______________________________  
  .76): 4(نساء  -)1(
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ماند و  عامل حترك مى هواى نفس ىب گريزد و چون دمشن گرخيت، اى دمشن تا قيامت از انسان مى محله كند كه با چنني محله
  .گردد شعله فروزان هوا به تدريج سرد و عاقبت خاموش مى

  :به قول مولوى

 مبرييد مبرييد در اين عشق مبرييد
 

 در اين عشق چو مرديد مهه روح پذيريد

 مبرييد مبرييد از اين مرگ مرتسيد
 

 كز اين خاك برآييد مساوات بگرييد

 نفس بربّيدمبرييد مبرييد از اين 
 

 كه اين نفس چو بندست و مشا هم چو اسرييد

  يكى تيشه بگرييد پى حفره زندان
 

 چو زندان بشكستيد مهه شاه وامرييد

 مبرييد مبرييد به پيش شه زيبا
 

 بر شاه چو مرديد مهه شاه ووزيريد

 مبرييد مبرييد وزين ابر برآييد
 

 چو زين ابر برآييد مهه بدر منرييد

  

راسىت، منافع دنيوى و اخروى ورع، قابل مقايسه با ساير فضايل نيست، ورع را عاقبت و منافعى است كه نه چشمى ديده 
  .و نه گوشى شنيده و نه به قلب كسى خطور كرده
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  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم در ابتداى روايت ورع مى

اهى با قدرت ورع ببنديد و با اين برنامه، جلوى ورود هر نوع ضرر متام درهاى جوارح و اعضاى خود را از ورود هر نوع گن
   و خسارتى را به قلب كه خانه رمحان

  247: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

و عرش الّله اكرب و جان هسىت توست با كمال قدرت بگري كه اگر خانه دل خراب شود، بنيان سالمت اعضا و جوارح 
  .خراب شده

اغ پر فروغ اهلى است، از آلوده شدن به گناه و تريگى حفظ كن كه اگر درب گناه به روى قلب را كه حمل معارف و چر 
شود و مرتبه و منزلت تو در پيشگاه مقدس حضرت رّب األرباب  اعضا و جوارح باز باشد، نور اميان در قلب خاموش مى

ازبودن دِر گناه به روى اعضا و گردد و در قيامت، جز حسرت و ندامت حمصوىل بر خنواهى داشت و به سبب ب پست مى
  !!سازد جوارح، مرغ ملكوتى حيا از قفس وجود پر كشيده و تو را براى افتادن به چاه هر گناهى، آماده مى

ره  نصيب است و چه زبون و بيچاره آن نفس و جاىن كه از نور ورع ىب چه بدخبت انساىن كه از حالت اهلى ورع ىب
  .ايست كه در ندارد و از هر ديوارش روزىن براى ورود شياطني باز است لعهورع مهانند حصار و ق است، ىب

بياييد با سوز دل و كمال اخالص به بارگاه مقدس حضرت ذواجلالل بناليم، و از آن منبع فيض خبواهيم كه از فضل و 
شقاوت و پسىت و به  رمحتش ما را به فضيلت ورع آراسته فرمايد، تا از اين رهگذر به سعادت ابدى نايل آمده و از

  .خصوص از عذاب فردا و رنج امروز، در امان مبانيم

  :به قول اهلى آن عارف معارف اهليه

 چه خوش است يكشب بكشى هوا را
 

 به خلوص خواهى زخدا خدا را

  به حضور خواىن ورقى زقرآن
 

 فكىن در آتش كتب ريا را

  شود آن كه گاهى بدهند راهى
 

 را به حضور شاهى چو من گدا
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  طلبم رفيقى كه دهد بشارت
 

 به وصال يارى دل مبتال را

  مگر آشناىي ز ره عنايت
 

 خبرد به خارى گل باغ ما را

 فلكا شكسىت دل عاشقان را
 

 به چه روى بسىت كمر جفا را

  

  248: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  

  چو شكسىت اين دل مشو امين از وى
 

 كه بسوزد آهش قلم قضا را

  نه حريف ماىي فلكا كه يارم
 

 شكند به نازى صف ما سوا را

  بشكست رونق زبتان بت من
 

 زصنم بياراست حرم خدا را

 نه براه كويش سفرى خرد را
 

 نه به باغ حسنش گذرى صبا را

  نه زدام شوق تو رهد اهلى
 

 نه به درد عشقت اثرى دوا را

  

   ورع در آيينه روايات

  :فرمايد السالم مىحضرت على عليه 

رتين اعمال سؤال كرد، خداوند متعال مسائلى را  رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله، شب معراج از حضرت رّب العزه از 
  :در پاسخ به سؤال رسول جواب داد، از مجله فرمود

  .»1« َواْرَغْب ِىف اْآلِخَرةِ يا أْمحَُد إْن أْحَبْبَت أْن َتُكوَن أْورََع الّناِس فَأْزَهْد ِىف الدُّنيا 
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  .اگر عالقه دارى پارساترين مردم باشى، نسبت به دنيا زاهد و به آخرت مشتاق باش! اى امحد

  چگونه نسبت به دنيا زهد ورزم و به آخرت عشق بورزم؟: عرضه داشت

صونّيت حتمى از گناه خوردن و آشاميدن و لباست را از دنيا سبك بردار كه سبك گريى در اين امور، م: خطاب رسيد
  .است و باعث بر حفظ حقوق مردم، فرداى خود، از مال دنيا انباشته مكن و بر ذكر و ياد من مداومت داشته باش

بيدار باش، مردم تو را آن چنان مشغول نكنند كه مرا از ياد : چگونه بر يادت مداومت كنم؟ خطاب رسيد: عرضه داشت
، شكم و خانه را از غري ضرورت خاىل دار، مانند طفالن مباش كه چون سبز و زرد دنيا بربى، از ترش و شريين دنيا بپرهيز

  را

______________________________  
  .6، حديث 2، باب 21/ 74: ؛ حبار األنوار54، باب 199/ 1: ارشاد القلوب -)1(
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  .»1« آرند، مغرور گردندببينند عشق ورزند و چون شريين و ترشش را به دست 

  .آرى، ورع به معناى زيسنت بدون گناه و جتاوز است و زندگى كردن توأم با عبادت و اطاعت و عشق ورزى به حقايق

  . إَىل الّلِه َتعاىل َعْبدَ يا أْمحَُد َعَلْيَك بِاْلَورَِع فَإنَّ اْلَورََع َرْأُس الّديِن َوَوَسُط الّديِن َوآِخُر الّديِن، إنَّ اْلَورََع يـَُقرُِّب الْ 

الّديِن إنَّ اْلَورََع َمثـَُلَه َكَمَثِل السَّفيَنِة َكما  يا أْمحَُد إنَّ اْلَورََع َكالشُُّنوِف بـَْنيَ اْحلُِلّي َواْخلُْبِز بـَْنيَ الطَّعاِم إنَّ اْلَورََع َرْأُس اْإلمياِن َوِعمادُ 
  ...ِلَك ال يـَْنُجو الزّاِهُدوَن إّالِباْلَورَعِ أّن ِىف الَبحِر ال يـَْنُجو إّالَمْن كاَن فيها َكذ

  .»2«  َعزََّوَجلَ يا أْمحَُد اْلَورَُع يـَْفَتُح َعَلى اْلَعْبِد أْبواَب اْلِعباَدِة فـَُيْكَرُم ِبِه ِعْنَد اْخلَْلِق َوَيِصُل ِبِه إَىل الّلِه 

ه ورع و پارساىي سر دين و وسط دين و آخر دين هاى غري خداىي ك بر تو باد به پارساىي و خوددارى از برنامه! اى امحد
  .است
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زنند و مانند نان در ميان سفره  رساند، ورع مانند گوهرهاىي است كه بر آويزه گوش مى ورع، عبد را به مقام قرب حق مى
 است، ورع سر اميان و ستون دين و مهانند كشىت است، مهان طور كه جنات از دريا براى كسى است كه سرنشني كشىت

  .است، مهان طور جنات زاهدان در دنيا به ورع است

شود و  كند و باعث بزرگوارى و كرامت او در خلق عامل مى ورع، درهاى عبادت و بندگى را به روى عبد باز مى! اى امحد
  .رسد با ورع است كه عبد به مقام وصال حضرت الّله مى

______________________________  
  .6، حديث 2، باب 21/ 74: ؛ حبار األنوار54، باب 199/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  .6، حديث 2، باب 26/ 74: ، حبار األنوار54، باب 203/ 1: ارشاد القلوب -)2(

  250: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  اْخلُْلقِ ال َعْقَل َكالّديِن، َوال َورََع َكاْلَكفِّ َوال َحَسَب َكُحْسِن : عليه السالم  ىف تـَْوراِت ُموسى

  .پاى بندى مهانند دينت و نگهدارى چون ورع و حسىب مهانند حسن خلق نيست: در تورات موسى آمده

  .»2«  يَاْبَن آَدَم تـََورَّْع تـَْعرُِفين

  .پارساىي و پاكدامىن پيشه كن تا به شناخت من نائل شوى! اى فرزند آدم

َورِعاً َتُكْن أْعَبَد الّناِس وَُكْن َقِنعاً َتُكْن أْشَكَر الّناِس َوأحبَّ لِلّناِس ما حتُِبُّ ِلنـَْفِسَك ُكْن : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله
  .»3«  ْلبِ َتُكْن ُمؤِمناً َوأْحِسْن ُجماَوَرَة َمْن جاَوَرَك َتُكْن ُمْسِلماً َوأِقلَّ الضِّْحَك َفإنَّ َكثْـَرَة الضِّْحِك ُمتيُت اْلقَ 

پرهيز كار و پارسا باش، تا از مهه عابدتر باشى، قناعت كن تا شكرگزارتر باشى، : اهللا عليه و آله فرمود رسول خدا صلى
آنچه براى خود دوست دارى براى ديگران هم دوست داشته باش تا مؤمن باشى، با مهسايگان به نيكى رفتار كن تا 

  .مسلمان باشى و كمرت خبند كه خنده زياد، مرگ دل است

ُكْنُت َمَع أيب َحىتَّ انـْتَـَهْينا إَىل اْلَقْربِ َواْلِمْنَربِ َوإذا اناٌس ِمْن أْصحاِبِه فـََوَقَف َعَلْيِهْم َفَسلََّم : َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ  َعْن أيب
  :َوقالَ 
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 ...ِتهاٍد فَإنَُّكْم َلْن تَناُلوا َواليـََتنا إّالبِاْلَورَِع َواْإلْجِتهادِ ذِلَك ِبَورٍَع َواجْ   َوالّلِه إّين َالِحبُُّكْم َواِحبُّ رَحيُكْم َوأْرواَحُكْم َفأعيُنوين َعلى
»4«  

______________________________  
  .433: ؛ كلمة الّله18، باب 74/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  .475: كلمة الّله  -)2(

  .34، باب 118/ 1: ؛ ارشاد القلوب463: ج الفصاحة -)3(

  .90/ 2 :جمموعة ورام -)4(

  251: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

اى از ياران پدرم آجنا بودند،  با پدرم بودم تا به قرب و منرب پيامرب رسيدمي عده: فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى
به خدا قسم عاشق مشا هستم، بوى مشا و روح مشا را دوست : حضرت كنار آنان ايستاد و پس از سالم به آنان فرمود

در اين عشق و دوسىت نسبت به خودتان به ورع و كوشش در راه خدا كمك كنيد، مسلماً بدون ورع و كوشش دارم، مرا 
  .به واليت ما ائمه خنواهيد رسيد

ا أْصحايب َمِن اْشَتدَّ َوَرُعُه َوَعِمَل ِخلاِلِقِه َوَرجا ثَواَبُه َفهُؤَالِء أْصحايب: قاَل الّصاِدُق عليه السالم   .»1«  إمنَّ

كنند و اميد به  ياران من فقط كساىن هستند كه ورع آنان شديد است، براى خدا عمل مى: ادق عليه السالم فرمودامام ص
  .ثواب او دارند، پس اينان اصحاب منند

  .»2«  ْورَِع النّاسِ اْبَن آَدَم اْجتَِنْب ما َحرَّْمُت َعَلْيَك َتُكْن ِمْن أ: قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ : َعْن أيب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 

  .از آنچه بر تو ممنوع كردم بپرهيز تا پارساترين مردم باشى! پسر آدم: خداوند فرمود: فرمايد امام باقر عليه السالم مى

اْلُمَخدَّراُت ِبَوَرِعِه يف ُخُدورِهنَّ لَْيَس ِمْن شيَعِتنا َمْن ال تـََتَحدَُّث : َكثرياً ما ُكْنُت أْمسَُع أيب يـَُقولُ : َعْن أِىب اَحلَسْن اْألوَِّل قالَ 
  .»3«  َولَْيَس ِمْن أْوليائِنا َمْن ُهَو يف قـَْريٍَة فيها َعَشَرُة آالِف َرُجٍل فيِهْم ِمْن َخْلِق الّلِه أْورَُع ِمْنهُ 
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______________________________  
، حديث 21، باب 244/ 15: ئل الشيعة؛ وسا186/ 2: ؛ جمموعة ورام6، باب الورع، حديث 77/ 2: الكاىف -)1(

20398.  

، حديث 21، باب 245/ 15: ، وسائل الشيعة186/ 2: ؛ جمموعة ورام7، باب الورع، حديث 77/ 2: الكاىف -)2(
20399.  

، 21، باب 246/ 15: ؛ وسائل الشيعة186/ 2: ؛ جمموعة ورام15، باب الورع، حديث 79/ 2: الكاىف -)3(
  .20404حديث 

  252: ، ص8 مى، جعرفان اسال

كه زنان  شيعه ما نيست كسى: فرمايد بسيار زياد از پدرم شنيدم كه مى: فرمايد حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم مى
اى باشد كه آن قريه را ده هزار مجعّيت باشد و  كه در قريه پشت پرده از ورعش سخن نگويند و از دوستان ما نيست كسى

  .او زندگى كندتر از  در بني آنان با ورع

تر است، ورع چه صفت بسيار عظيمى است كه  راسىت، ورع چه عظمىت دارد، كدام نردبان بعد از اميان به خدا از ورع مهم
شود، مگر در روايات باب ورع خنوانديد كه ورع وسيله قرب و علت  به واسطه آن انسان حمبوب انبيا و ائمه و وّىل خدا مى

  !!نده ابواب عبادت و رمحت به روى انسان استرسيدن به مقام وصل و بازكن

بياييد با اجتناب از صغائر و كبائر و آراسته شدن به حسنات به كسب ورع اقدام كنيم، تا از اين ره به ديدار مجال و 
جالل موفق شده و خيمه زندگى و حيات را به عامل ملكوت و بارگاه قدس كشيده و مهنشني روحانيون عرشى و ملكوتيان 

اىن گردمي و از رسيدن به مقام قرب و وصل آن لذتى را بيابيم كه نه گوشى شنيده و نه قلىب آن را درك كرده است، آمس
بياييد خود را به جاىي برسانيم كه دست ملك از آجنا كوتاه است و در آجنا در كمال عشق و حمبت و پيشگاه حمبوب 

  .عرضه بدارمي

ر عشقت خانه كردم   دمل را 
 

  خود دمل ديوانه كردمبه دست 

 زنور عشق تو چون آتش طور
 

  گرفتم يك قبس گريانه كردم
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 ال عشقم از نور خدا بود
 

  به شاخ آتشينش النه كردم

  زمهرت آتشى بر دل فكندم
 

  فروزان خاك اين كاشانه كردم

  زدم آتش به كاخ خودپرسىت
 

  دمل را با رضا ويرانه كردم

 بودمگر عشقت خليل بت شكن 
 

  كه او را وارد بتخانه كردم

  

  253: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  

 شكست عشق تو بتهاى هوا را
 

  نربدى با هوس مردانه كردم

 در اين جنگى كه با نفس و هوا شد
 

 «1»  دمل را خاىل از بيگانه كردم

  

ْعُت أبا َعْبِدالّله عليه السالم : َعْن َحديِد ْبِن َحكيم قالَ    .»2«  اتـُّقوا الّلَه َوُصونُوا ديَنُكْم ِباْلَورَعِ : يـَُقولُ مسَِ

تقواى خدا پيشه كنيد و دين خود را با ورع : فرمود گويد، از امام صادق عليه السالم شنيدم مى حديد بن حكيم مى
  .حمافظت مناييد

  َعَلْيُكْم بِاْلَورَِع فَإنَُّه ال يُناُل ما ِعْنَد الّلِه إّالِباْلَورَعِ : َوَزهََّد ُمثَّ قالَ  َوَعظَنا أبو َعْبِدالّلِه عليه السالم َفأَمرَ : َعْن َيزيَد ْبِن َخليَفَة قالَ 
»3«.  

امر به طاعت و عبادت و زهد داشت، سپس : فرمود حضرت صادق عليه السالم ما را موعظه مى: گويد يزيد بن خليفه مى
  .رسيد يت و رمحت خدا منىبر مشا باد به ورع كه جز با ورع به فضل وعنا: فرمود

  .»4«  ال يـَنْـَفُع اْجِتهاٌد ال َورََع فيهِ : َعْن أيب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
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  .كوشش بدون ورع سودى ندارد: امام صادق عليه السالم فرمود

كه برابر   ورع مانند مريضى است به اين حقيقت عاىل، با كمال جّديت و كوشش بايد آراسته شد؛ زيرا كوشش كننده ىب
  .دستور طبيب دارو استعمال كند، وىل از آنچه طبيب او را منع كرده پرهيز ننمايد

  .»5«  إنَّ أَشدَّ اْلِعباَدِة اْلَورَعُ : قاَل أبُو َجْعَفٍر عليه السالم

______________________________  
  .حسان -)1(

  .2، حديث 57، باب 297/ 67: ؛ حبار األنوار2، باب الورع، حديث 76/ 2: الكاىف -)2(

  .3، حديث 57، باب 297/ 67: ؛ حبار األنوار3، باب الورع، حديث 76/ 2: الكاىف -)3(

  .4، حديث 57، باب 297/ 67: ؛ حبار األنوار4، باب الورع، حديث 77/ 2: الكاىف -)4(

  .5، حديث 57، باب 297/ 67: ؛ حبار األنوار5، باب الورع، حديث 77/ 2: الكاىف -)5(

  254: ، ص8 رفان اسالمى، جع

  .ناك است هاى شبهه ترين عبادت، ترك حمرمات و برنامه سخت: حضرت باقر عليه السالم فرمود

  :از امام صادق عليه السالم آمده» الكاىف«در كتاب شريف 

به مهسايه و بر مشا باد به پرهيزكارى و ورع و كوشش در راه خدا و راسىت در گفتار و اداى امانت و حسن خلق و نيكى 
خواهيم كه باعث زينت ما باشيد نه عامل اهانت به ما،  به دعوت كردن مردم به راه خدا با اعمال و كردارتان، از مشا مى

واى اين : دارد شود شيطان به دنبال مشا فرياد برمى ركوع و سجود را طوالىن كنيد، وقىت ركوع و سجود مشا طوالىن مى
  .»1«  ه كرد، من سرپيچىاطاعت كرد، من معصيت؛ او سجد

َيُكوَن جلَِميِع أْمرِنا ُمتَِّبعاً ُمريداً، أال وإنَّ ِمِن اتِّباِع أْمرِنا َوإراَدِتِه   إنّا ال نـَُعدُّ الرَُّجَل ُمؤِمناً َحّىت : َعْن أيب َعْبِدالّلِه عليه السالم
  .»2«  ئَنا ِبِه يـَنـَْعْشُكُم اللّهُ اْلَورََع، فـَتَـَزيـَُّنوا ِبِه يـَْرَمحُْكُم الّلُه وََكبُِّدوا أْعدا
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هاى ما را اطاعت كند و متابعت و ارادت  دانيم، مگر مهه برنامه ما كسى را مؤمن منى: امام صادق عليه السالم فرمود
نسبت به امر ما، ورع است، خود را با پرهيز از حمرمات زينت دهيد و با ورع، زبان مذّمت دمشنان را از خود قطع مناييد  

  .دهد خداوند با آراسته بودنتان به ورع به مشا درجه مىكه 

  .»3«  الّتسليُم َوالَورَعُ : أيُّ اْألْعماِل أْفَضُل ِعْنَد الّلِه؟ قالَ : ُسِئَل أمريُاْلُمؤِمنَني عليه السالم

______________________________  
: ؛ حبار األنوار20400، حديث 21اب ، ب245/ 15: ؛ وسائل الشيعة9، باب الورع، حديث 77/ 2: الكاىف -)1(

  .9، حديث 57، باب 299/ 67

  .12، حديث 57، باب 302/ 67: ؛ حبار األنوار13، باب الورع، حديث 78/ 2: الكاىف -)2(

  .17، حديث 57، باب 304/ 67: ؛ حبار األنوار5833، حديث 381/ 4: من ال حيضره الفقيه -)3(

  255: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .تسليم به حق و ورع و پارساىي: ملؤمنني عليه السالم از برترين عمل پرسيدند فرموداز امريا

 إتـَُّقوا الّلَه إتـَُّقوا اللََّه، َعَلْيُكْم ِباْلَورَِع َوِصْدِق احلَْديِث َوأداِء اْألمانَِة َوِعفَِّة اْلَبْطِن َواْلَفرْجِ : َعْن أيب َعْبِدالّلِه عليه السالم أنَُّه قالَ 
  .»1«  ونُوا َمَعنا ِىف الرَّفيِع اْألعلىُتكُ 

پرهيزكارى، پرهيزكارى، بر مشا باد به ورع و راستگوىي و اداى امانت و عفت شكم و : امام صادق عليه السالم فرمود
  .ها در رفيع اعلى با ما خواهيد بود شهوت كه با اين برنامه

ذِلَك ِبَورٍَع َواْجِتهاٍد، َعَلْيُكْم بِالصَّالِة   ديِن الّلِه َوَمالِئَكِتِه َفأعيُنونا َعلى  َلَعلى أما َوالّلِه إنَُّكمْ : َعِن الّصاِدِق عليه السالم قالَ 
  .»2«  َواْلِعباَدِة، َعَلْيُكْم بِاْلَورَعِ 

به خدا قسم مشا شيعيان ما بر دين خدا و مالئكه هستيد، ما را با ورع و كوشش بر اين : امام صادق عليه السالم فرمود
  .دين كمك كنيد، بر مشا باد به مناز و عبادت و بر مشا باد بر ورع

   ورع ابن سريين
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  :گويد ابن سريين مردى بزّاز بود، مى

در بازار شام در مغازه خود براى فروش پارچه نشسته بودم، زىن جوان وارد مغازه شد در حاىل كه حجاب كامل اسالمى را 
  !رعايت كرده بود

  خواست به او عرضه كردم، نوع پارچه كرد، آنچه مىاز من درخواست چند 

______________________________  
لس الثامن، حديث 222: األماىل، طوسى -)1( با كمى ( 28، حديث 57، باب 306/ 67: ؛ حبار األنوار384، ا

  ).اختالف

لس الثاىن، حديث 33: األماىل، طوسى -)2(   .27، حديث 57ب ، با306/ 67: ؛ حبار األنوار33، ا

  256: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

بار را به خانه من بياور و در  بار پارچه سنگني است و مرا طاقت محل آن به منزل نيست، مشا اين اين! پسر سريين: گفت
  .آجنا قيمتش را از من بستان

ال او روان شدم، چون وارد داالن خرب از نقشه شومى كه او براى من كشيده، بار پارچه را به دوش گذاشته و به دنب من ىب
گرى آغاز منود، تازه  خانه گشتم درب را قفل زد و حجاب از روى و موى برداشت و در برابر من كمال طنازى و عشوه

ام، بدون اين كه خود را ببازم، مهراهش به اطاق رفتم، او را خام كردم، سپس  بيدار شدم كه به دام خطرناكى گرفتار آمده
  :جت را از او پرسيدم، گفتحمل قضاى حا

گوشه حيات است، به حمل قضاى حاجت رفتم، در آجنا از افتادن به خطر زنا به حضرت دوست ناليدم، آن گاه متام 
  .آور بريون آمدم هيكل و لباسم را به جناست آلوده كردم و با مهان منظره نفرت

سپس درب خانه را گشود و مرا از . ناسزاها را نثار من كردچون زن جوان مرا به اين حال ديد سخت عصباىن شد و انواع 
هامي را عوض كردم و بدن را از آلودگى شستم، عنايت خدا به خاطر ورعى كه به  خانه بريون كرد، به منزل خود رفتم، لباس

دمل  خرج دادم هم چنان كه به خاطر ورع يوسف، شامل حال يوسف شد شامل حامل شد و از آن پس در غيب به روى
  .باز شد و علم تعبري خواب به من مرمحت شده و خبشيده شد
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   كسب آبرو به بركت ورع

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .هاى گذشته جواىن بود وارسته، از گناه پرياسته، به حسنات اهلى آراسته در زمان

ى ا   زاهل حمل به خصوص جوانان معصيت كار را به طور دائم امر به معروف و 

  257: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

اى خائنانه براى ضربه زدن به شخصّيت او  ادبان و دريدگان حتّمل امر به معروف وى را نداشتند، نقشه كرد، ىب منكر مى
به وقت تاريكى شب با : طرح كردند و آن اين بود كه زن بدكاره جواىن را ديدند، پوىل در اختيارش گذاشتند و به او گفتند

اى از  ناراحىت در اين خانه را بزن، چون در باز شد بدون معطلى به درون خانه برو و بگو زىن شوهردارم، عده اضطراب و
اند، به من پناه بده، چون به اطاق رفىت خود را به او عرضه كن تا ما اهل حمل را خرب كنيم به خانه  جوانان مرا دنبال كرده

  !!كند رود آن كار ديگر مى به خلوت مىاو بيايند و ببينند كه اين عابد مقدس چون 

ها را به عبادت قيام داشت، زن را پذيرفت، هوا سرد بود، جوان  نقشه عملى شد، جوان عابد كه در خلوت آن خانه، شب
حيا از حجاب خارج شد، چشم جوان به مجاىل به مثال حور افتاد، آتش شهوت شعله كشيد، وىل  منقل آتش آورد، زن ىب

و فرو نشاندن شعله خطرناك آتش غريزه دو دست خود را روى آتش منقل گرفت بوى سوزش و سوخنت و  او براى خدا 
  .كباب شدن بلند شد

چشامن تا از عذاب قيامت در  مزه اين آتش را در برابر خطر آتش شهوت به خود مى: كىن؟ گفت چه مى: زن فرياد زد
  .امان باشم

تربيت مردم را خرب كنند تا آبروى  ه داد و فرياد كرد، قبل از اين كه جوانان ىبزن با عجله از خانه خارج شد، در ميان كوچ
  .با عجله به خانه جوان عابد برويد كه خود را سوزاند: آن عبد حق را بربند، زن مردم را با فرياد خود مجع كرد و گفت

داستان فاش شد آبروى آن جوان بزرگوار مردم به خانه رخيتند جوان را از كنار آتش كنار كشيدند، چون سّر قضيه و علت 
  .و كرمي در ميان مردم دو چندان شد و از آن شب احرتام او در ميان مردم شهر افزوده گشت
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   پاك دامىن عامل

هدان شدم كه امام مسجد از مدرسان بزرگ و از جمت كردم در مسجدى براى مناز حاضر مى ايامى كه در قم حتصيل مى
عاىل مقام و صاحب صد و چند جلد تأليف علمى بود و زهد و ورع و پارساىي و فرار از رياست و هوا از وجود او 

  .شناختند باريد و جز اهل علم او را منى مى

را گذاشتم از او سؤال كردم اين مهه دانش وافر  اى از مشكالت روحيم را با او در ميان مى به تدريج با او آشنا شدم، پاره
  !چگونه و در چند سال آموختيد و اين مهه توفيق براى تأليف از كجا يافتيد؟

در شهر خود كه زمستان كم نظري دارد، در سن جواىن و در حببوحه شهوت طلبه بودم، برف زيادى باريده بود، : فرمود
از قريه چند فرسخى براى : كردم، گفتام را زد، باز   كرد، هوا تازه تاريك شده بود، زن جواىن درب حجره سرما كوالك مى

خريد به شهر آمده بودم وقت گذشت، اگر خبواهم تنها برگردم خطر دچار شدن به گرگ و ديگر خطرها در پى دارم، 
  .روم امشب مرا بپذير، پس از مناز صبح مى

  .او را پذيرفتم، زير كرسى نشست و پس از مدتى خوابش برد. گفت، دمل به حالش سوخت راست مى

سرما سنگ . ام كرد، براى رضاى خدا با عباىي پاره از حجره بريون آمدم و به مسجد مدرسه رفتم شيطان به سخىت وسوسه
كرد تا صبح در مسجد به سر بردم، از شدت برف و كوالك و سرما خوامب نربد، اذان صبح را گفتند، مناز  را متالشى مى

الى سرم ديده بودم به حجره رفتم، زن بيدار شده بود، از من تشّكر كرد خواندم، در حاىل كه چند بار هيوالى مرگ را با
  .و رفت
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فهميدم و  گرفتم و به سرعت مى از آن روز به بعد عقلى ديگر و نفس و روحى ديگر پيدا كردم علوم را به سرعت درس مى
  !!ر گذاشتمكردم و از لطف خداوند اين مهه تأليف به يادگا ترقى مى

  به كعبه رفتم وزاجنا هواى كوى تو كردم
 

  مجال كعبه متاشا به ياد روى تو كردم

 شعار كعبه چو ديدم سياه دست متنا
 

  دراز جانب شعر سياه موى تو كردم

  چو حلقه در كعبه به صد نياز گرفتم
 

  دعاى حلقه گيسوى مشكبوى تو كردم
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  اده خلق حرم سوى كعبه روى عبادت
 

  من از ميان مهه روى دل به سوى تو كردم

  

  مرا به هيچ مقامى نبود غري تو گامى
 

  طواف و سعى كه كردم به جستجوى تو كردم

  به موقف عرفات ايستاده خلق دعا خوان
 

  من از دعا لب خود بسته گفتگوى تو كردم

 فتاده اهل مىن در پى مىن و مقاصد
 

 «1»  تو كردم چو جامى از مهه فارغ من آرزوى

  

   ورع شيخ مجال، چراغ هدايت مردم

  :نويسد ابن بطوطه در سفرنامه خود مى

______________________________  
  .فاحتة الشباب، نورالدين عبدالرمحن جامى -)1(
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و اطوار بر ساير مردم برترى دارند، سؤال  در طول سفر خود گذرم به شهر ساوه افتاد، گروهى را ديدم كه از نظر قيافه 
مدرسى بود عامل و : مريدان و شاگردان شيخ مجال، پرسيدم شيخ مجال كيست؟ گفتند: اينان كيانند؟ گفتند: كردم

گفتند شيخ  شخصيىت بود با كمال، در عني داشنت زيباىي باطن از مجال ظاهر هم برخوردار بود، به مهني خاطر به او مى
  .مجال

كرد، زىن شوهردار او را ديد و عاشق  داد مقدارى راه بود و او هر روز آن راه را طى مى اى كه درس مى نزل تا مدرسهاز م
دانست كه شيخ مجال با قدرت و قوت امياىن كه دارد به دام  او شد، اندكى حوصله كرد تا شوهرش به سفر رود، مى

درب خانه من بايست، چون : د، پوىل در اختيار او گذاشت به او گفتاى خائنانه طرح كرد، پري زىن را دي افتد، نقشه منى
اى از او براى من رسيده اين نامه را براى من  هاست به سفر رفته، نامه جواىن دارم مدت: شيخ به اينجا رسيد به او بگو

را زن جوان قفل كرد و  خبوان وىل سعى كن او را به دهليز خانه بياورى، نقشه عملى شد، شيخ وارد دهليز شد درب خانه
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كنم كه در نبود شوهر من، اين مرد به من  اگر در برابر من مقاومت كىن به بام رفته و اهل حمل را خرب مى: به شيخ گفت
  !قصد خيانت دارد

شيخ وقار خويش را حفظ كرد و با زن به اطاق رفت، چون او را به خود دلگرم منود، حمل قضاى حاجت را از وى پرسيد، 
ل قضاى حاجت را نشان داد، شيخ به آجنا رفت و با قلم تراش خود موى سر و صورت و ابروان خود را از بيخ و زن حم

بن تراشيد، شكل كريهى پيدا كرد، از حمل قضاى حاجت بريون آمد، زن با ديدن او سخت متنفر شد، قفل درب را گشود 
ميان مردم پيچيد، گروهى براى اتصال به رشته هدايت به او  و وى را از خانه بريون كرد داستان ورع و پاكدامىن او در 

  .گرويدند و هم اكنون در اين شهر به شاگردان و مريدان شيخ مجال مشهورند
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بينند و آخرت ابدى و نعمت مقيم و سرمدى را با لذت چند  آرى، مردان خدا، حمبوب خود را مهه جا حاضر و ناظر مى
كنند، كمال لذت آنان در اطاعت و اجتناب از حمرمات است و راز و نيازشان با معشوق حقيقى  اى دنيا معامله منى حلظه
  .عامل

  تر از كوى توام مسكن و مأواىي نيست خوش
 

  كه به از كوى حمبت به جهان جاىي نيست

  شاهد دهر در آيينه ما زشت مناست
 

  ور نه زيباتر از آن شاهد رعناىي نيست

  آتش فتنه چنان آدم خاكى افروخت
 

  كه اميدى ديگر امروز به فرداىي نيست

  

  ورع نردبان ترقى مريداماد

  :اى بر آن نگاشته بود خواندم در كتاىب كه فيلسوف بزرگ، عالمه طباطباىي مقدمه

غضب او، دخرتش شود، در پى  شاه عباس صفوى در شهر اصفهان با اندروىن خود سخت عصباىن شده و خشمگني مى
اى  رسد، بر ناموس خود كه از زيباىي خريه كننده گردد، خرب بازنگشنت دخرت به شاه مى از خانه خارج شده و شب بر منى
  .يابند افتد، ماموران جتّسس در متام شهر به تكاپو افتاده وىل او را منى ره داشت سخت به وحشت مى
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اى جوان و  و از اتفاق به درب حجره حممد باقر اسرتآبادى كه طلبه شود دخرت به وقت خواب وارد مدرسه طّالب مى
  كند، دخرت بدون مقدمه وارد حجره شده و به او زند، حممد باقر درب را باز مى رود، درب حجره را مى فاضل بود مى
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ر بودمن مقاومت كىن تو را به سياست سخىت دچار ام صاحب قدرت، اگر در براب زادگان شهرم و خانواده از بزرگ: گويد مى
جز نان خشك و ماست چيزى ندارم، : گويد طلبد، طلبه مى دهد، دخرت غذا مى طلبه جوان از ترس او را جا مى. كنم مى
د، كن كند، وىل او با پناه بردن به حق دفع وسوسه مى خوابد، وسوسه به طلبه محله مى خورد و مى بياور، غذا مى: گويد مى

كند، مأموران  كشد، او آتش غريزه را با گرفنت تك تك انگشتانش به روى آتش چراغ خاموش مى آتش غريزه شعله مى
دادند، وىل دخرت از حجره بريون آمد،  افتد، احتمال بودن دخرت را در آجنا منى جتّسس به وقت صبح گذرشان به مدرسه مى

  .منتقل كردندچون او را يافتند با صاحب حجره به عاىل قاپو 

كند كه شب گذشته در برخورد با اين چهره زيبا چه كردى؟ انگشتان سوخته را نشان  عباس صفوى از حممد باقر سؤال مى
شود، بسيار خوشحال  گريد، چون از سالمت فرزندش مطلع مى دهد، از طرىف خرب سالمت دخرت را از اهل حرم مى مى
ت زده بود، قبول مى لبه را مىشود، به دخرت پيشنهاد ازدواج با آن ط مى كند،  دهد، دخرت از شدت پاكى آن جوامنرد 

بندند و از آن به بعد است كه او مشهور به مري داماد  خوانند و عقد دخرت را براى طلبه فقري مازندراىن مى بزرگان را مى
صدراى شريازى تربيت  گذرد كه اعلم علماى عصر گشته و شاگرداىن بس بزرگ هم چون مال شود و چيزى منى مى
  !كند مى

 اى عاشقان اى عاشقان آن كس كه بيند روى او
 

 شوريده گردد عقل او آشفته گردد خوى او
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 معشوق را جويان شود دكان او ويران شود
 

 بر روى و سر پويان شود چون آب اندر جوى او
«1» 
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   ورع از ديدگاه عارفان

عارفان عاشق براى ورع معناىي بس وسيع و گسرتده دارند و اين معنا را از مفاهيم آيات و روايات استفاده كرده و به عباد 
  .اند حق تعليم داده

  :در ابتداى توضيح ورع به آيه شريفه

  .»2« ] َو ما ِمنَّا ِإالَّ َلُه َمقاٌم َمْعُلومٌ [

  .براى او مقامى معني استو هيچ يك از ما فرشتگان نيست مگر اين كه 

  :اند متوسل شده و فرموده

  .اول مقام، مهانا مقام انتباه است و اين بريون آمدن بنده است از حّد غفلت

پس توبه است و آن رجوع است از ما سواى خداى تعاىل، پس از آن كه رفته باشد، با آن كه پيوسته پشيمان باشد و 
  .استغفار بسيار كنند

: توبه ترسيدن است و انابت رغبت و قومى گويند: اند جوع از غفلت است سوى ذكر و بعضى گفتهپس انابت و آن ر 
  .پس ورع و آن ترك كردن چيزى است كه بر او مشتبه گشته باشد. توبه در ظاهر است و انابت در باطن

  .وپس حماسبت نفس است و آن نگاه داشنت زيادت آن از نقصان است، آنچه سود او باشد و زيان ا

  .پس ارادت است و آن استدامت رنج است و ترك راحت

______________________________  
  .مولوى -)1(

  .164): 37(صافات  -)2(
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  .هاى آن بگردانيدن پس زهد است و آن ترك كردن حالل از دنياست و رغبت از آن و شهوت

  .خاىل شدن دل از آنچه دست از او خاىل باشدپس فقر است و آن نابودن امالك است و 

ان و آشكار است   .پس صدق است و آن راسىت 

  .هاى مريدان است ها و اين آخر مقام ها و چشيدن تلخى پس تصّرب است و آن حتمل نفس است بردشوارى

  .پس صرب است و آن ترك شكايت است

  .پس رضاست و آن لذت يافنت به بالست

  .ون كردن خلق است از معامله حقپس اخالص است و آن بري 

  .»1« پس توكل است بر خداى و آن اعتماد كردن است بر او كه طمع از مجله زايل كند به جز از او

آرى، هر كس با اين اوصاف به حمضر آن جناب رود، به حضورش پذيرند و از شراب عشق مجال به كامش ريزند، آن 
  .گردد  چنان كه تا ابد مست شده و حمو زيباى مطلق

  :به قول عارف عاشق حكيم صفاى اصفهاىن

  در رمحت ابد بر من خسته بازكردى
 

  كه دمل زدست بردى و حمّل راز كردى

  تو هزار بار كشىت و منردم و منريى
 

  كه به كشتگان عشق ازىل مناز كردى

______________________________  
  .74: آداب املريدين -)1(
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  مهه من شدى به مسىت و چو هشيار گشتم
 

  زمن اى بالى هوش و خرد احرتاز كردى

  تو گداى را تواىن ملك امللوك كردن
 

  كه به صعوه بال و پر دادى و شاهباز كردى

  نگهى كه باز كردى زجتّلى واليت
 

  به شب اميدواران زره نياز كردى

  هسىتبه صفا توان رسيدن زره فناى 
 

  تو كه هست خويش را بر سر حرص و آز كردى

  

   نصيحت عارفان به غافالن

ارباب دين و اخالص، آگاهان عارف، بيداران واقف، از باب سوز دل، براى بيدارى گرفتاران آب و گل به ذكر مسائلى 
ها و  به پرواز آيد و زجنري اسارتاند كه اگر با گوش دل به آن نصايح توجه شود، مرغ دل به سوى باغ ملكوت  پرداخته

  .حتميالت شيطاىن پاره گردد

  :گويد» نفحة الروح«مؤيد الدين جندى در 

اول تقدمي نصيحىت مشفقانه و تنبيهى حمققانه كنيم كه ممّهد قواعد گردد، اى خفته خواب غرور و غفلت و مست شراب 
گفت و شنود عادتى، خاموشى گزين كه در دوزخ   برخيز كه در دل خاك، بسى خواهى خفت و از! سرور شرور و شهوت

  .حسرت

  .»1« ]َربَّنا َأْخرِْجنا ِمْنها[

______________________________  
  .107): 23(مؤمنون  -)1(
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  .ما را از دوزخ بريون آر! پروردگارا
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خواهى گذاشت، به اختيار خويش به دوستان اخيار اختيار به دمشنان و اشرار  بسيار خواهى گفت، ماىل و جاهى كه ىب
  .بازگذار

  :از دمشنان دوست روى و دوستان دمشن خوى كه دوسىت كاذب ايشان

  .»1« ] يـَْوُم يـَنْـَفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهمْ [

  .اين روزى است كه راستان را راسىت و صدقشان سود دهد

  .»2« ] يـَْوَم ال يـَنْـَفُع ماٌل َو ال بـَُنونَ [

  .دهد روزى كه هيچ مال و اوالدى سود منى

  .دمشن صادق گردد، روى به دوستان صادق گردان

  .دارى، پيش از تفرقه و مجع فايده كه مفّرق در مجع مال و خدم مقدم مى افكار ىب

  .»3« ] يـَْوَم َجيَْمُعُكْم ِليَـْوِم اجلَْْمعِ [

  .كند مجع مى]  كه روز قيامت است[اجتماع روزى كه مشا را در روز ] شويد در ترديد برانگيخته مى ىب[

  .»4« ] يـَْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشتاتاً لِيـَُرْوا َأْعماَهلُمْ [

شت يا دوزخ به سوى منزل[هاى پراكنده  به صورت گروه]  پس از پايان حساب[آن روز مردم  باز ]  هاى ابدى خود 
  .به آنان نشان دهند]  به صورت جتسم يافته[گردند، تا اعمالشان را  مى

______________________________  
  .119): 5(مائده  -)1(

  .88): 26(شعراء  -)2(

  .9): 64(تغابن  -)3(
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  .6): 99(زلزال  -)4(
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اين دار فنا با تو اى و در  دار، ابقاى هر چه مجع كرده در تفرقه آن بر مجعى از اهل مجع نه بر فرق اهل فرق و صدع مقّدم
هاى پر مضّرت براى اشتغال بسيار، مسرت  منفعت و فراغت هاى ىب ابقا افنا كن، تا تو را از اين مشغول بقا خنواهد كرد، ىب

  .فراغت خبشد

روِز كار روزگار خويش به بيگارى ضايع مدار و كارى كه سبب جنات ابدى و خالصه مهمى كه موجب خالص سرمدى 
  .توست پس پيش گري

اگر پادشاهى يا سلطان و اگر وزيرى كاردان و اگر صاحب منصىب به حكم و فرمان و اگر دهقان قهرماىن و ثروت و مال 
  .و توان و اگر درويشى ضعيف و ناتوان، از پري و جوان به حقيقت دان كه با مرگ ناگهان

  .»1« ] ُكلُّ َمْن َعَلْيها فانٍ [

  .شوند مىمهه آنان كه روى اين زمني هستند، فاىن 

  .چاره كردن نتوان

چون اكثر عمر و خالصه وقت و زمان و زبده توش و توان در تدبري صورت و جثمان و تعمري اين جهان گذران صرف 
شد و قطعاً از جهان جان و عمارت عامل روح و روان تا غايت وقت و زمان در غفلت و حرمان به ضاللت و خذالن 

  .اى بازمانده

تالىف مافات و باقيات صاحلات در سلوك سبيل جنات از اين مضيق دركات بايد انديشيد و با رفيقى بارى تدارك اوقات و 
   شفيق از اهل طريق حتقيق و نظر دقيق روزى چند براى راحت بسيار زمحىت اندك كشيد و گرم و سرد و شور و تلخ راه حق

______________________________  
  .26): 55(الرمحن  -)1(

  268: ، ص8 المى، جعرفان اس
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و دست طلب در آستني حصول كشيد و اين نصيحت را  »1«  چشيد، تا آخر پاى فراغت در دامن رفاهيت و رفاغت
  .»2« غرض به گوش هوش از دل و جان شنيد، آن گاه مثرات و نتايج آن معاينه ديد ىب

______________________________  
  .رفاه، ناز و نعمت: رفاغت -)1(

  .109: نفحة الروح -)2(
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  ] الصَّْفُح َعْن َعَثراِت اْخلَْلِق أْمجََع، َوتـَْرُك احلُْْرَمِة فيِهْم، َواْسِتواءُ اْلَمْدِح َوالذَّمِ : َثالَثِة اُصولٍ   َواْلُمتَـَورُِّع َحيْتاُج إىل[

   نيازهاى صاحب ورع

اگر آن سه برنامه را به كار نگريد از گردونه ورع خارج و از اين حالت عاىل صاحب ورع به سه برنامه مهم نياز دارد كه 
  :ره است اهلى ىب

پوشى ضامن حفظ آبروى مردم است و صفح از عثرات  كه اين چشم   هاى متام مردم مسلمان پوشى از لغزش چشم - 1
  .اخالق حضرت رّب العزّه است و چه نيكوست كه مسلمان متخلق به اخالق حق باشد

  .كه چيزى در پيشگاه حق از حرمت و آبروى مؤمن باالتر نيست  حرمت و ارزش مسلمان را نگاه دارد - 2

كند كه  چه آن انساىن كه عملش براى خداست، براى او چه فرقى مى تعريف و تكذيب مردم براى او يكسان باشد، - 3
  .مردم از عملش تعريف كنند، يا او را تكذيب منايند
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ْفُض ُكلِّ ريَبٍة، َوُمفارََقُة َمجيِع ما َوأْصُل اْلَورَِع َدواُم اْلُمحاَسَبِة، َوِصْدُق اْلُمقاَولَِة، َوَصفاءُ اْلُمعاَمَلِة، َواْخلُرُوُج َعْن ُكلِّ ُشبـَْهٍة، َورَ [
َس َمْن ُيْشِكُل َعلَْيِه اْلواِضُح، َوال ُيصاِحَب ُمْسَتِخفَّ الّديِن، َوال ال يـَْعنيِه، َوتـَْرُك فـَْتِح أْبواٍب ال َيْدري َكْيَف يـُْغِلُقها، َوال ُجيالِ 

  ] َوَجلَ يُعاِرَض ِمَن اْلِعْلِم ما ال َحيَْتِمُل قـَْلُبُه، َوال يـَتَـَفهََّمُه َمْن قابـََلُه، َويـَْقَطَع َمْن يـَْقَطُع َعِن الّلِه َعزَّ 
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   ريشه ورع

  :فرمايد كند و مى ت حكيمانه، ريشه و بنيان ورع را بيان مىامام صادق عليه السالم در اين مجال

   تداوم حسابرسى - 1

خواهد چه كند و فعًال آراسته به كدام  تداوم حسابرسى و حساب كشى از نفس كه در گذشته چه كرده و در آينده مى
  .يك از حقايق و يا آلوده به كدام يك از رذائل است، اصل و ريشه ورع است

وش و سركش خواهد شد كه اگر كسى در  مقام حماسبه نفس نباشد، به فرموده اولياى اهلى، نفس او هم چون حيوان 
  .وى را به هر فساد و افسادى خواهد كشيد و تا راكب خود را در آتش دوزخ نيفكند آرام خنواهد گرفت
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منايد كه توجه به آن آيات جداً از  سابرسى از نفس دعوت مىقرآن جميد در آيات زيادى، انسان را به حساب كشى و ح
  :واجبات اهليه است

َمْت ِلَغٍد َو اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َخبِ [   .»1« ] ٌري ِمبا تـَْعَمُلونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو ْلتَـْنظُْر نـَْفٌس ما َقدَّ

كنيد و هر كسى بايد با تأمل بنگرد كه براى فرداى خود چه چيزى پيش فرستاده است، و از از خدا پروا  ! اى اهل اميان
  .دهيد، آگاه است خدا پروا كنيد؛ يقيناً خدا به آنچه اجنام مى

  َعلى  َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يا َحْسَرتى* نـُْتْم ال َتْشُعُرونَ َو اتَِّبُعوا َأْحَسَن ما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن قـَْبِل َأْن يَْأتَِيُكُم اْلَعذاُب بـَْغَتًة َو أَ [
  .»2« ] ما فـَرَّْطُت ِيف َجْنِب اللَِّه َو ِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّاِخرِينَ 

و از نيكوترين چيزى كه از طرف پروردگارتان به سوى مشا نازل شده است پريوى كنيد، پيش از آن كه ناگهان و در حاىل  
كارى و تقصريى كه درباره خدا   دريغ و افسوس بر امهال: تا مبادا آن كه كسى بگويد* عذاب به مشا رسد؛ خربيد، كه ىب

  .از مسخره كنندگان بودم]  نسبت به احكام اهلى و آيات ربّاىن[ترديد  كردم، و ىب

  صدق گفتار - 2
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ب با نيىت خالص آن گفته را مهراهى  هاى ورع، صدق گفتار است و گفتار آدمى صدق نباشد مگر اين كه قل ديگر از ريشه
  گويد، اگر كند، شخص با ورع سخن منى

______________________________  
  .18): 59(حشر  -)1(

  .56 -55): 39(زمر  -)2(
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دروغ كه گويد و نفرتش از سخن غري راست هم چون نفرت اوليا از شيطان و شيطنت است، ميل به  بگويد راست مى
خسران دنيا و آخرت است در نفس پارسا و انسان با ورع وجود ندارد، چرا كه بنده حق در هيچ موردى نياز به دروغ 

  .ندارد

   صفاى در معامله - 3

فروشد، در معامالت او با  خرد و صحيح مى هاى ورع صفاى در معامله است، شخص با ورع، صحيح مى ديگر از ريشه
چه معامالت اخالقى و اجتماعى و چه معامالت خانوادگى، مكر و حيله و تزوير و خدعه و  مردم چه معامالت مادى
شود كه اين مهه از اخالق ابليس است و انسان با ورع در حرمي قدس زندگى دارد و جز اخالق  خيانت و تقلب ديده منى
  .حضرت حق خلقى ندارد

شت فرموده  اند به سخن خوش و طريقت  است كه ايشان را راه منودهحق سبحانه و تعاىل در حق مؤمنان و اهل 
  .پسنديده

  :و امام حسن جمتىب عليه السالم فرموده است

رتين نيكوىي خوى نيكوست   .»1«  مهانا 

  :و امام على عليه السالم فرموده است

  .»2«  ها فروتىن و بردبارى و نرخموىي است ترين خوى شريف
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  :اند و مشايخ گفته

  .هاى اولياست شانهُخلق خوش از ن

  :اند و گفته

______________________________  
  .1519/ 4: ميزان احلكمة -)1(

  .1541/ 4: ميزان احلكمة -)2(
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تر است و حق تعاىل رسول الّله صلى اهللا عليه و آله به خلق  تر است در طريق حق، او غالب هر كه در ُخلق نيكو زياده
  :ستوده است و خلق او را در سوره قلم عظيم خوانده كهخوش ب

  .»1« ] ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو ِإنََّك َلَعلى[

  .و يقيناً تو بر بلنداى سجاياى اخالقى عظيمى قرار دارى

  :و بنياد خلق نيكو بر دو چيز است

اون و سسىت نكىن :يكى آن كه   .هر چه تواىن بكىن، به قول و فعل و در آن 

دارى كه از تو رجنى به ظاهر و باطن كسى رسد و اين معىن از كسى درست آيد كه او را  خود را از آن نگاه :دوم آن كه
  :سه وصف باشد

هاى ذاتى خود حمبوس و گرفتارند و مجله  علم و معرفت است آن كه بداند كه مهه خلق در اخالق و صفت :اول و دوم
  .در وجود آيد هاى پسنديده ها و صفت خواهند كه از ايشان ُخلق
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رت است و بعضى اگر چه دانند نتوانند و طاقت ندارند كه چنان كه دانند   اما بعضى از ايشان ندانند و راه بدان كه چنان 
رت است زندگاىن كنند، پس بدين معرفت از ايشان به قدر و طاقت و توانسنت ايشان راضى شوى از ايشان و دوام   كه 

  .ها توان كردن در داد و ستد و كارها ه سخاوت نيكوىيكرم است و سخاوت؛ زيرا كه ب

  .صرب است؛ زيرا كه به قوت صرب با خلق سازگارى توان كردن و حتمل ايذا و بد خلقى ايشان كردن :سوم

  :اند و مشايخ گفته

   ُخلق آن است كه هر چه به تو رسد از قضاى حق و جفاى خلق آن را قبول كىن

______________________________  
  .4): 68(قلم  -)1(
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  .و قلق نكىن »1« و هيچ ضجر

  :اند و گفته

ر رسول اللّه صلى اهللا عليه و آله و او را بدان فرموده كه   :خلق آن است كه حق تعاىل اختيار كرده است از 

  .»2« ] ْعِرْض َعِن اْجلاِهِلنيَ ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر بِاْلُعْرِف َو أَ [

  .عفو و گذشت را پيشه كن، و به كار پسنديده فرمان ده، و از نادانان روى بگردان

و از سريت متقيان و متقّدمان چند حكايت نقل كنيم تا طالبان صادق را آن دستورى شود و ادب و اخالق عارفان و 
  .شاء الّله تعاىلصاحلان را بر آن قياس كند و اقتدا كند بدان ان 

  :اند از ابوذر غفارى رمحه اهللا كه نقل كرده

داد بر كنار حوض، كسى ديگر خواست كه شرت خود را آب دهد و صرب نكرد تا او فارغ شود  او وقىت شرت خود را آب مى
  !و شرت خود را بر سر شرت او راند و حوض بشكست
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: فت و بنشست و بعد از آن به پشت باز خفت تا از وى پرسيدندابوذر رضى اهللا عنه از آن در خشم شد، زود بركنارى ر 
رسول صلى اهللا عليه و آله ما را چنني فرموده است كه چون شخص در خشم شود بايد كه : چرا چنني كردى؟ گفت

  .»3« بنشيند اگر خشم وى باز نشست واّال بايد كه به پشت بازخسبد تا خشم وى بازنشيند

______________________________  
  .تاىب قرارى و دلتنگى و ىب ىب: ضجر -)1(

  .199): 7(اعراف  -)2(

  .4339/ 9: ميزان احلكمة -)3(
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   حتمل بد خلقى ديگران

  :اند نقل كرده

ابراهيم  رفت، سوارى پيش وى باز آمد و پرسيد از وى كه آباداىن كجاست؟ ابراهيم بن ادهم رمحه اهللا وقىت به راهى مى
  .آباداىن آن است: اشارت كرد به گورستان و گفت

زد تا سر وى بشكست، چون از وى درگذشت با وى   دارد، در خشم شد و او را مى ترك پنداشت كه وى افسوس مى
آن : خواست، ابراهيم گفت گفتند كه اين كس كه تو او را بزدى خواجه ابراهيم بن ادهم بود، ترك بيامد و عذر از وى مى

شت گرداند وقت كه تو مرا مى   .زدى، من تو را از خداى عزوجل درخواستم تا تو را اهل 

ر چه چنني كردى با وجود چنني كارى كه من با تو كردم؟: گفت   !از 

ر آن كه من دانستم كه بدين كه تو مرا مى: ابراهيم گفت زدى من ثواب يامب، پس خنواستم كه نصيب من از تو خري  از 
  !!نصيب تو از من شرباشد و 

   اخالق عجيب ابو عثمان حريى

  :اند كه نقل كرده -كه از مجله مشايخ خراسان بوده است  -و از ابو عثمان حريى
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خواهم كه تو به خانه من آىي تا تو را ضيافت   من مى: كسى خواست كه او را امتحان كند در ُخلق، پيش او آمد و گفت
مرا چيزى در خانه نيست و من پشيمان شدم ! اى استاد: در خانه وى رسيد گفت كنم، ابو عثمان با وى برفت، چون به

من بد كردم و ! اى استاد: از اين كار، ابو عثمان بازگشت چون به خانه خود رسيد ديگر بار آن مرد بيامد و گفت
عثمان بازگشت چون به  اين ساعت بيا تا به خانه ما رومي، ديگر بار ابو: خواست و گفت پشيمان شدم از آن و عذر مى

   در خانه رسيد آن شخص
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كرد تا سه بار و بر وى هيچ تغّريى  در خانه چيزى نيست و هم چنني مى: هم بر آن طريق پيش آمد كه اول و گفت
ه در مهه سگان يافت مرا مدح مكن به ُخلقى ك: نيافت، بعد از آن به مدح او در آمد و ُخلق او بستود، ابو عثمان گفت

  !!شود؛ زيرا كه سگ را نيز چون خبوانند بيايد و چون برانند وزجر كنند بازگردد مى

  :و لقمان حكيم با فرزند خود گفته است

حليم را در وقت غضب و شجاع را در وقت جنگ و دوست را در وقت : سه كس را در سه وقت بتوان شناخت
  .»1«  حاجت

  :اجنيل آمده است يكى اين است كهو از احاديث رباىن كه در 

بنده من اگر تو مرا ياد كىن در آن وقت كه تو در خشم روى، من نيز تو را ياد كنم و آن وقت كه من در خشم باشم با 
  .تو

و طريق طالب صادق آن است كه در اين ادب، نفس خود را رياضت دهد و در اين وصف به غايت بكوشد؛ زيرا كه 
ق اصلى عظيم است و در رتبىت متام، در دنيا و آخرت و بدخوىي نقصاىن قوى است و عيىب زشت خوش خوىي در اين طري

  .»2«  در دنيا و آخرت

  رنج ايام ببايست فراوان ديدن
 

  خوار گيىت شدن و حمنت دوران ديدن

  در پى گنج بسى رنج ببايد بردن
 

  نشود گنج به دامان ديدن تعب مى ىب
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ر وصال رخ    حمبوب مهىبايد از 
 

  كوه و صحرا و در و دشت و بيابان ديدن

______________________________  
ج البالغة اىب اىب احلديد -)1(   .219/ 11: شرح 

  .110: مناهج الطالبني -)2(
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  غوص ناكرده به دريا نتوان در كف دست
 

  ديدندّر و گوهر صدف و لؤلؤ و مرجان 

 هر كه جانان طلبد از دل و از جان گذرد
 

  آرى آسان نتوان جلوه جانان ديدن

 سنگ اگر تابش خورشيد حتمل نكند
 

  كى تواند به شكم لعل بدخشان ديدن

  

  به يقني دان كه پس از جهد به مقصود رسى
 

  خار نشايد چيدن هيچ گاهى گل ىب

  

   احرتاز از شبهات - 4

هاى ورع احرتاز از شبهات است، چه قرب به شبهه موجب افتادن در حرام است، در اخبار آمده كه اولياى  ريشهديگر از 
  !خدا از حالل غري ضرورى پرهيز داشتند، مبادا كه به شبهه افتند و از شبهه حبرام آلوده گردند

   پرهيز از عوامل شك - 5
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  .د ريب و وسوسه و دو دىل استديگر از اصول ورع پرهيز از عوامل شك و شبهه و تردي

   فايده هاى ىب پرهيز از برنامه - 6

  .هاىي است كه براى دنيا و آخرت انسان سودى ندارد از اصول ديگر ورع دورى از برنامه
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   پرهيز از سخن بيهوده - 7

اى كه  باشد، مانند سخن گفنت در برنامه ديگر از اصول ورع، پرهيز از ورود به درى است كه بسنت آن حمال يا مشكل
اى مهلك بر خود و بر ديگران بزند و جاى  موجب فساد شود و اصالحش امكان نداشته باشد، يا اجنام كارى كه ضربه

  .جربان نباشد

   گران پرهيز از سفسطه - 8

خمفى منايد و به عبارت ديگر از گر از اصول ورع پرهيز از مصاحبت و رفاقت با مردمى است كه امور واضحه نزد آنان دي
ها سفسطه   شدت پسىت و دنائت و پست فطرتى و خّست، روز روشن را باور ندارند و حقيقت را منكرند و در واقعيت

  .گرند

   دين پرهيز از افراد ىب - 9

كام اهلى مشارند و براى دين و اح از اصول ديگر ورع پرهيز از رفاقت با كساىن است كه فرهنگ عاىل حق را سبك مى
  .ارجى قائل نيستند

   پرهيز از علوم ضالّه -10

هاى ورع پرهيز از علومى است كه براى شخص فهمش قابل حتمل نيست و دنبال كردنش جز سرگرداىن و  از ديگر ريشه
  .ضاللت و گمراهى و ديوانگى حاصل ديگرى ندارد
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   پرهيز از افراد شقى -11
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ل ورع قطع رابطه با كسى است كه از خدا و انبيا و ائمه عليهم السالم و اطاعت از ايشان رو گردانده و دو ديگر از اصو 
  .تازد اسبه به سوى بيابان بدخبىت و شقاوت مى

اى آن كه به گدايان درت نظر لطف و عنايت دارى و خواهنده ! اى رحيم و غفور! اى رب ودود! اى مهربان خداى عامل
كىن، حقيقت حقايق را به ما بچشان و توفيق آراسته شدن به ورع را به حمتاجان   را از پيشگاه لطف حمروم منى اى و خواننده

  .كرامت فرما

  به توفيقم بياراى و به حشمت
 

  كرامت كن تو بر من نور رمحت

  به دورم كن تو از ميدان عصيان
 

  اى زاحسان و غفران به بر كن جامه

  اهلىكفايت كن امورم را 
 

  برومن آور از چاه تباهى

 زرمحت جام دل لربيز فرما
 

 زدوزخ بردمن پرهيز فرما

  دمل زالطاف خود پر نور گردان
 

  ها را زجامن دور گردان هوس

  ال عشق را بر دل تو بنشان
 

  از اين در طرد و حمرومم مگردان

  زبيناىي كمامل خبش اى دوست
 

  دوستبه عشق خود جالمل خبش اى 

  چشان شرييىن عفوت تو بر جان
 

  ببخشامي زنور عفو و احسان

  به مسكني اين گنهكار زمانه
 

  به لطف خود نظر كن عاشقانه
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   باب

34  
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   در بيان عربت
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نْيا َعْيُشُه فيها َكَعْيِش الّناِئِم َيراها َوال َميَسُّها : عليه و آلهقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا : قاَل الّصاِدُق عليه السالم اْلُمْعَتِربُ ِىف الدُّ
ا ما يُورِثُُه احلِْساَب َواْلِعقابَ    .َوُهَو يُزيُل َعْن قـَْلِبِه َونـَْفِسِه ِباْسِتْقباِحِه ُمعاَمَلَة اْلَمْغُروريَن ِ

ا ما يـَُقرِّبُُه ِمْن رِ  ُل ِ ا إلَْيِه َوتـَْزيَني نـَْفِسها إلَْيهِ   َضا الّلِه َتعاىلَويـَُبدِّ َواْلِعبـَْرةُ ُتوِرُث َثالَثَة . َوَعْفوِِه َويـَْغِسُل ِمباِء َزواِهلا َمْوِضَع َدْعَوِ
  .اْلِعْلُم ِمبا يـَْعَمُل، َواْلَعَمُل ِمبا يـَْعَلُم َوِعْلَم ما َملْ يـَْعَلمْ : أْشياءَ 

 : ُه َتعاىلآِخرُُه َوآِخٌر َقْد َحتَقََّق الزُّْهُد ىف أوَّلِِه، َوال َيِصحُّ اْالْعِتباُر إّالِألْهِل الصَّفاِء َواْلَبصريَة، قاَل اللّ   أوٌَّل ُخيْشىَواْلِعبْـَرُة أْصُلها 
ا ال تـَْعَمى اْألَبْ [ :َوقاَل أْيضاً َعزَّ ِمْن قاِئلٍ  »1« ]َفاْعَتِربُوا يا أُوِيل اْألَْبصارِ [ َّ  ]صاُر َو لِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ َفِإ
  .ماً َفَمْن فـََتَح الّلُه َعْنيَ قـَْلِبِه َوَبَصَر َعْيِنِه ِباْإلْعِتباِر فـََقْد أْعطاُه الّلُه َمْنزَِلًة َرفيعًة َوزُْلفًى َعظي. »2«

______________________________  
  .2): 59(حشر  -)1(

  .46): 22(حج  -)2(
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ْنيا َعْيُشُه فيها َكَعْيِش النّاِئِم َيراها َوال َميَسُّها َوُهَو يُزيُل َعْن قـَْلِبِه َونـَْفِسِه : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله[ اْلُمْعَتِربُ ِىف الدُّ
ا ما يُورِثُُه احلِْ    ] ساَب َواْلِعقابَ ِباْسِتْقباِحِه ُمعاَمَلَة اْلَمْغُروريَن ِ

   پذيران اوصاف عربت

از رسول اكرم صلى اهللا عليه  -ترين مباحث تربيىت و اخالقى است كه يكى از مهم  -امام صادق عليه السالم در اين باب
گريند،  كند كه آن حضرت درباره بيداراىن كه براى رشد و كمال خود از هر چيزى عربت و درس مى و آله حكايت مى

  :فرمود
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نگرد،  ن كه دنيا و ظواهر فريباى مادى و اين اشيا و عناصر زر و زيور از دست رفتىن را به ديده عربت و پندگريى مىآ
مانند كسى است كه دنيا و مظاهرش را در خواب ببيند، چنانچه در خواب توجه و رغبىت به دنيا نيست و براى خواب 

بيند، نظر كننده به عربت هم به مهان   خيال و ختيل و سراب چيزى منى باشد و خواب بيننده غري بيننده چيزى قابل ملس منى
گونه با دنيا و مظاهر زيبايش رابطه دارد، اما نه رابطه حقيقى، بلكه ربطش ربط اعتبارى است و دنيا را فقط براى ساخنت 

فه خداست با دنيا معامله شود، وخويش را كه خلي كند عاشق دنيا منى خواهد و بس، چون با نظر عربت نظر مى آخرت مى
اش معامله آن گروه مغرور و بدخبىت نيست كه از معامله خود در پايان راه جز حساب سخت و عذاب  منايد، معامله منى

   اش با دنيا معامله انبيا و اولياست كه در پايان برند، بلكه معامله شديد حاصلى منى

  285: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .رسند ه وصل و مرحله رضايت دوست مىراه به مقام قرب و نقط

شود و چراغ وجود  اى است اهلى كه از جهان ملكوت بر دنياى تاريك جان زده مى پندگريى و عربت گرفنت، بارقه و جرقه
منايد كه در سايه آن روشناىي دل انسان به حقايق راه پيدا كرده و پاى مهت و اراده براى  آدمى را آن چنان روشن مى

  .گريد مقامات ملكوتى قدرت مىرسيدن به 

گريى و پند اندوزى از قبيل عقل، چشم، گوش، فطرت، وجدان، علم، حوادث، مصائب  متام وسايل و عوامل عربت
  .زندگى گذشتگان به انسان مرمحت شده است

دگى مردمان و ذره عدد تاريخ زن انسان، به حقيقت اگر اهل پند باشد، متام اوضاع و احوال عامل و كليه حوادث و اوراق ىب
  .ء براى او درس و عامل عربت است ذره عناصر و اشى

آموزى  بيداران، عارفان، حكيمان، عاشقان حق، اهل بصريت، اهل دل، متام عمر پر قيمت خود را در اين جهان به عربت
ريستند و از طريق و پندگريى سپرى كردند و هر حادثه و هر مسئله و هر برنامه وهر ورق تاريخ را به ديده عربت نگ

آموزى، دريا دريا به شخصّيت اهلى و انساىن خود افزودند و از اين طريق به بزرگى و كرامت و به  گريى و درس عربت
  .اصالت و عظمت و به حقيقت و واقعّيت رسيدند

  .انندتفاوتان در برابر اوضاع و احوال جهان و گردش خلقت و حيات بشرى، مردگ گريندگان، زندگان و ىب عربت

  .جهان و هر چه در آن است، براى بيدار دالن موعظه و پند و عربت و نصيحت است
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زدند، وىل در برخورد به  يافت، دست به جنايات غري قابل جربان مى چه بسا خفتگاىن كه اگر خواب غفلتشان ادامه مى
   يك حادثه، با يك واقعّيت عربت گرفته

  286: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .نگني غفلت بيدار شدند و منشأ آثار مهم علمى و تربيىت گشتندو از خواب س

ترين مقامات راه  گريى از حوادث به عاىل ها و عربت گرفنت از واقعيت چه بسا افراد ساده، گمنام و معموىل كه با درس
ىل كه بر اثر عربت  اى از زندگى مردمى معمو  يافتند و خود براى ديگران منبع عربت و درس شدند، در اين زمينه به گوشه

  .ترين درجات رسيدند توجه كنيد گرفنت و پند آموزى به عاىل

   آموز اويس قرن حيات عربت

گرفنت از اسالم، خيمه  خواجه كائنات درباره اين شرتچران ميىن كه مردى گمنام و شخصى ساده بود، وىل بر اثر درس
  :زندگى به بارگاه قدس كشيده، فرمود

رتين تابعني   . است به احسان و عطوفتاويس از 

  :فرمود كرد و مى خواجه انبيا گاه گاهى رو به سوى مين مى

  !»1«  إّين َألِجُد نَفَس الرَّْمحِن ِمْن َجاِنِب اْلَيَمنْ 

  .رسد به حقيقت كه بوى رمحان از جانب مين به مشام جامن مى

  :فرمود و باز آن سرور كائنات مى

  .ديدار آن عزيز اهلى استآه كه مرا چه اشتياق فراواىن به 

  مهه هست آرزومي كه ببينم از تو روىي
 

  چه زيان تو را كه من هم برسم به آرزوىي

  اى و ببينم به كسى مجال خود را ننموده
 

  مهه جا به هر زباىن بود از تو گفتگوىي
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  .261/ 1: ؛ كشف الغمة154/ 1: جمموعة ورام -)1(
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  غم و رنج و درد و حمنت مهه مستعد قتلم
 

  تو بُرب سر از تن من برب از ميانه گوىي

ن روند و صحرا  مهه موسم تفرج به 
 

  تو قدم به چشم من نه بنشني كنار جوىي

  

  :رسول عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

اى  به عدد موى گوسپندان ربيعه و مضر در قيامت شفاعت كند و گويند در عرب هيچ قبيلهدر امت من مردى است كه 
ما مهه بندگان خداييم : عبد من عبيد الّله، گفتند: اين كيست؟ فرمود: به اندازه آن دو قبيله گوسپند نداشت، صحابه گفتند

  :به قرن، گفتند: او كجاست؟ گفت: اويس، گفتند: نام او چيست؟ فرمود

او را : عجب چنني عاشق تو و او به خدمت تو نشتافته؟ فرمود: به ديده ظاهر نديده، گفتند: او تو را ديده است؟ گفت
يكى غلبه حال، دوم تعظيم شريعت من، او را مادرى پري است كه مهانند فرزندش اميان : به دو حالت چنني مقامى است

كند و مزد آن، بر خود و مادر  س به وقت روز شرت چراىن مىآورده، از چشم عليل و از دست و پاى سست است، اوي
تو او را خواهى ديد، از من او را سالم برسان و بگو بر امت من دعا  ! على جان: خرج كند، سپس به امرياملؤمنني فرمود

  .»1«  كن

وفه شدم و وى را چون حديث رسول درباره شفاعت اويس شنيدم، آرزوى ديدار او كردم، به ك: گويد هرم بن حيان مى
شست، وى را از صفىت كه درباره او شنيدم  گرفت و جامه مى طلب كردم تا او را در كنار فرات باز يافتم، وضو مى

   شناختم، سالم كردم جواب داد و در من نگريست، خواستم دستش را بگريم دست
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______________________________  
  .99: رجال الكشى/ -)1(
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َحيّاَك الّلُه يا : اى؟ آن گاه گريستم، اويس نيز بگريست و گفت چگونه. »1«  َرِمحََك الّلُه يا اَوْيُس َوَغَفَر َلكَ : نداد، گفتم
  .»2«  َهَرَم ْبَن َحّيانَ 

به چه شناخىت   نام من و پدر من چون دانسىت و مرا! اى اويس: اى اى برادر من و تو را كه به من راه منود؟ گفتم چگونه
  !اى؟ كه مرا هرگز نديده

عليم و خبري به من خرب داده است كه روح من روح تو را شناخت كه روح مؤمنان با يكديگر آشناست، ! اى هرم: گفت
  .اگر چه مهديگر را نديده باشند

أُعوُذ بِالّلِه ِمَن : ت و گفتاى بشنوم، دستم گرف آيىت از قرآن بر من خبوان كه عالقه دارم از زبان تو آيه! اى اويس: گفتم
  :چنني گويد خداى تعاىل: سپس زار زار بگريست و گفت. »3«  الشَّْيطاِن الرَّجيمِ 

ْنَس ِإالَّ ِليَـْعُبُدونِ [   .»4« ] َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْإلِ

  .و جن و انس را جز براى اين كه مرا بپرستند نيافريدمي

نَـُهما الِعِبنيَ َو ما َخَلْقَنا السَّماَء َو اْألَ [   .»5« ] ْرَض َو ما بـَيـْ

  .امي و ما آمسان و زمني و آنچه را ميان آن دو قرار دارد به بازى نيافريده

  .»6« ] ما َخَلْقناُمها ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو لِكنَّ َأْكثـََرُهْم ال يـَْعَلُمونَ [

   به[بيشرتشان امي، وىل  ما آن دو را جز به درسىت و راسىت به وجود نياورده

______________________________  
  .خدا تو را بيامرزد اى اويس/ -)1(
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  .خدا تو را زنده بدارد اى حرم بن حيان و بيامرزد تو را/ -)2(

  .برم به خداوند از شر شيطان رانده شده پناه مى/ -)3(

  .56): 51(ذاريات  -)4(

  .16): 21(انبياء  -)5(

  .39): 44(دخان  -)6(

  289: ، ص8 ن اسالمى، جعرفا

  .معرفت و آگاهى ندارند]  حقايق

تا با تو انس  : چه تو را اينجا آورد؟ گفتم! اى پسر حيان: آن گاه يك بانگ كرد، پنداشتم كه عقل او زايل شد، پس گفت
رفت و به  من هرگز ندانستم كه كسى كه خداى را بشناخت، به هيچ چيز ديگر انس تواند گ: گريم و به تو بياسامي، گفت

  .»1« كسى ديگر تواند آسود

دار كه برخيزى و در ُخردى گناه منگر،  مرگ را زير بالني دار، چون كه خنفىت و پيش چشم: مرا وصيىت كن، گفت: گفتم
در بزرگى آن نگر كه در وى عاصى شوى كه اگر گناه خرد دارى خداوند را خرد داشته باشى و اگر بزرگ دارى خداوند را 

  .باشى بزرگ داشته

پدرت مبرد، آدم و حوا مبرد، نوح و ابراهيم خليل مبردند، موسى ! اى پسر حيان: اويس مرا ديگر وصيىت كن، گفت: گفتم
من و تو از مجله مردگانيم، آن گاه صلوات : بن عمران و داود خليفه خداى مبردند، حممد رسول الّله مبرد، سپس گفت

گريى و يك ساعت از ياد  ن است كه كتاب خداى و راه صالح فرا پيشوصيت اي: فرستاد و دعاىي سبك كرد و گفت
  .مرگ غافل نباشى و چون به نزديك قوم و خويش رسى، ايشان را پند ده و نصيحت از خلق خداى باز مگري

  :از سخنان اوست

  .بر تو باد بر دل. َعَلْيَك ِبَقْلِبكَ 
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نيابد كه دل اگر به راه سالمت رود، مهه اعضا و جوارح به دنبال آن به اين معىن كه دامي دل حاضر دارى تا غري در او راه 
  .به راه سالمت روند و اگر دل را مرضى حاكم گردد، مهه موجودّيت انسان را به مرض كشد

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلديد/ -)1(   .43/ 10: شرح 
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  ند كنم ناله زبيمارى دلدوستان چ
 

  كس گرفتار مبادا به گرفتارى دل

  گذرد صرب كجاست مدت هجر زحد مى
 

 «1»  كه در اين واقعه صعب كند يارى دل

  

  :گويد عاشق اصفهاىن در اين زمينه مى

  فرصىت كو كه كنم فكر پرستارى دل
 

  آخر عمر من و اول بيمارى دل

ن بود و زغم   ناليد مىعندليىب به 
 

  گفتمش چيست غمت گفت پرستارى دل

 كس به فرياد نيارد چو تو مظلومان را
 

  هست پيدا كه توىي دلربم از زارى دل

  

  :و هم سخن اويس است كه فرمود

َوَطَلْبُت اْلُمُروََّة فـََوَجْدُتُه ِىف الصِّْدِق، َوطََلْبُت َطَلْبُت الرَّفـَْعَة فـََوَجْدُتُه ِىف التَّواُضِع، َوطََلْبُت الرّياَسَة فـََوَجْدُتُه يف َنصيَحِة اْخلَْلِق، 
َوطَلَْبُت الشََّرَف فـََوَجْدُتُه ِىف اْلَقناَعِة َوطََلْبُت الرّاَحَة فـََوَجْدُتُه ِىف   اْلَفْخَر فـََوَجْدُتُه ِىف اْلَفْقِر، َوطََلْبُت النِّْسَبَة فـََوَجْدُتُه ىف التـَّْقوى

  .»2«  ُت اْإلْسِتْغناَء فـََوَجْدُتُه ىف التـَّوَكُّلِ الزُّْهِد َوطََلبْ 
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در طلب بزرگى و شخصّيت شدم، آن را در تواضع يافتم، در جستجوى رياست شدم، آن را در نصيحت مردم يافتم، 
 جوامنردى خواستم، آن را در راسىت ظاهر و باطن پيدا كردم، در طلب فخر و افتخار برآمدم، آن را در اندك مال حالل

خود يافتم، در جستجوى نسب برآمدم آن را در پرهيزكارى ديدم، در مقام شرف برآمدم آن را در قناعت يافتم، به 
   جستجوى راحىت

______________________________  
  .عبدالرمحان جامى -)1(

  .، با كمى اختالف13810، حديث 101، باب 173/ 12: مستدرك الوسائل -)2(

  291 :، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .نيازى برآمدم، آن را در اعتماد به حضرت رب العزه يافتم برخاستم آن را در زهد ديدم، در مقام ىب

هاى پاك و گوهرهاى تابناك بر فراز اين خاك بسيارند كه مردم بايد از زندگى آنان درس گرفته و از حال و  اين چنني چهره
  .وضع آنان عربت گريند

اوراق تاريخ و بر ورق آفرينش ثبت است كه از رذالت و دنائت و پسىت و خيانت و ستم و هاىي در  و در مقابل چهره
  .جنايت عجيب موجودات خطرناكى بودند كه هم آنان نيز براى مردم روزگار پند و عربتند

انسان شناخت نيكان و درس گرفنت از نيكى آنان و شناخت آلودگان و عربت گرفنت از بدخبىت آنان درس بزرگى است كه 
  .را در اين دو كالس راه رشد و كمال، تا رسيدن به مقام قرب و وصال باز است

   عربت در قرآن

كند كه متام آيات قرآن، براى اهل دل آيات عربت و پند  بررسى مسئله عربت در قرآن جميد ما را به اين واقعّيت آشنا مى
  .است

رتين  دگى پاكان و ستمهاى الزم، داستان زن قرآن در مواقع گوناگون و مناسبت پيشگان و عاقبت هر دو طايفه را به 
خواهد، از زندگى پيشينيان و از به كمال رسيدن پاكان و از سرنگون شدن ستمكاران با  صورت بيان كرده و از مردم مى

  .آن مهه قدرت ماىل و جسمى و خدمى و حشمى، عربت بگريند
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كند، در  كند بيان مى پيشگان را كه سرنگوىن آنان را كسى باور منى ستمقرآن، وقىت قدرت اقتصادى و سياسى و اجتماعى 
  .داند گريى از وضع آنان را واجب مى پايان داستان نقل شده، عربت

  292: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

ظَنَـْنُتْم َأْن َخيُْرُجوا َو ظَنُّوا أَنـَُّهْم مانَِعتـُُهْم ُحُصونـُُهْم ُهَو الَِّذي َأْخرََج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب ِمْن ِديارِِهْم ِألَوَِّل احلَْْشِر ما [
ُِم الرُّْعَب ُخيْرِبُوَن بـُُيوتـَُهْم بِأَ   ْيِديِهْم َو أَْيِدي اْلُمْؤِمِنَني َفاْعَتِربُوا يا أُوِيل ِمَن اللَِّه فَأَتاُهُم اللَُّه ِمْن َحْيُث َملْ َحيَْتِسُبوا َو َقَذَف ِيف قـُُلِو

  .»1« ]اْألَْبصارِ 

رفتنشان ]  مشا اهل اميان. [هايشان بريون راند اوست كه كافراِن از اهل كتاب را در خنستني بريون راندن دسته مجعى از خانه
]  از تبعيد و در به درى آنان[برديد، و خودشان پنداشتند كه حصارها و دژهاى استوارشان در برابر خدا  را گمان منى

هايشان رعب و ترس  كردند به سراغشان آمد و در دل خدا از آجنا كه گمان منى]  اراده كوبنده[كرد وىل   جلوگريى خواهد
! پس اى صاحبان بينش و بصريت. هايشان را به دست خود و به دست مؤمنان ويران كردند اى كه خانه افكند به گونه

  .عربت گرييد

كاِفَرٌة يـََرْونـَُهْم ِمثْـَلْيِهْم َرْأَي اْلَعْنيِ َو اللَُّه يـَُؤيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيشاءُ    ا ِفَئٌة تُقاِتُل ِيف َسِبيِل اللَِّه َو ُأْخرىَقْد كاَن َلُكْم آيٌَة ِيف ِفَئتَـْنيِ اْلتَـَقت[
  .»2« ]ِإنَّ ِيف ذِلَك َلِعبْـَرًة ِألُوِيل اْألَْبصارِ 

از قدرت خدا و حّقانّيت نبّوت [اى  رو شدند، نشانهبا هم رو به ] در جنگ بدر[حتقيقاً براى مشا در دو گروهى كه 
ديدند  جنگيدند، و گروه ديگر كافر بودند كه اهل اميان را به چشم خويش دو برابر مى بود، گروهى در راه خدا مى] پيامرب

عربتى ]  واقعيت[كند؛ مسلماً در اين  و خدا هر كه را خبواهد با يارى خود تأييد مى] به مهني خاطر شكست خوردند[
  .براى دارندگان بصريت است

______________________________  
  .2): 59(حشر  -)1(

  .13): 3(آل عمران  -)2(

  293: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد خداوند در داستان موسى و فرعون، آن مرد اهلى و آن قدرت شيطاىن مى



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

 

*  َفَكذََّب َو َعصى*  َفَأراُه اْآلَيَة اْلُكْربى*  َربَِّك فـََتْخشى  َو َأْهِدَيَك ِإىل* َأْن تـَزَكَّى  َلَك ِإىلفـَُقْل َهْل *  ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطغى  اْذَهْب ِإىل[
 ] َك َلِعبْـَرًة ِلَمْن َخيْشىِإنَّ ِيف ذلِ *  َفَأَخَذُه اللَُّه َنكاَل اْآلِخَرِة َو اْألُوىل*  َفقاَل أَنَا َربُُّكُم اْألَْعلى*  َفَحَشَر َفنادى*  ُمثَّ أَْدبـََر َيْسعى

»1«.  

  :پس به او بگو.* اى موسى به سوى فرعون برو؛ زيرا كه طغيان كرده است

كنم تا از او برتسى  من تو را به سوى پروردگارت راهنماىي مى* پاك و پاكيزه شوى؟]  از آلودگى شرك و طغيان[خواهى  مى
  .]و از طغيان دست بردارى[

و [پشت كرد ]  به حق[سپس .* تكذيب كرد و سرپيچى منود] او آن را[وىل .* را به او نشان داد تر پس آن معجزه بزرگ* 
تر مشا  من پروردگار بزرگ: و گفت* گرد آورد، و ندا داد] قومش را[پس !* به تالش برخاست]  براى نابودى موسى

ترديد در اين سرگذشت  ىب.* دچار ساختاو را به عذاب آخرت و دنيا ] به كيفر اين ادعاى ناجبا[پس خدا هم .* هستم
  .برتسد عربتى است] از عذاب خدا[براى كسى كه 

آل عمران،  137صافات،  73قصص،  40منل،  51يونس،  39اعراف،  103اعراف،  184منل،  14مشا به آيات 
ضع ظاملان، روم مراجعه كنيد و ببينيد خداوند در اين آيات به و  42منل،  69حنل،  36اعراف،  86انعام،  11

كند از بدخبىت اين اقوام كه روزگارى بر اريكه  مفسدان، جمرمان، مكذبان و عاقبت آنان اشاره فرموده و مردم را دعوت مى
   كردند با افتضاح قدرت تكيه داشتند و تصور منى

______________________________  
  .26 -17): 79(نازعات  -)1(

  294: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

ريزى دنيا را به سوى جهنم و عذاب ابد ترك كنند عربت بگريند و مواظب باشند، دچار آن احواالتى كه آنان  و آبرو
  !بودند نشوند كه اينان نيز هم چون آنان گرفتار خواهند شد

   عربت در روايات

  :در روايت آمده
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  .»1« التـََّفكَُّر َواْإلْعِتبارَ كاَن أْكثـَُر ِعباَدِة أيب َذرٍّ َرْمحَُة الّلِه َعَلْيِه خصلتني 

  .انديشه و پندگريى: بيشرتين عبادت ابوذر كه خدايش رمحت كند، دو خصلت بود

ُنَك إّالَوفيِه َمْوِعَظةٌ  ما ِمْن َشيْ : َفَكَتَب إلَْيهِ : ِعْظين َوأْوِجْز قالَ : ُموسَى ْبِن َجْعَفٍر عليهما السالم  َكَتَب هاروُن إىل  ٍء َتراُه َعيـْ
»2«.  

چيزى را : مرا موعظه كن وىل كوتاه و خمتصر، حضرت نوشتند: هارون به حضرت موسى بن جعفر عليهما السالم نوشت
  .بيند مگر آن كه در آن موعظه و عربت است چشمت منى

ج البالغة   عربت در 

ال يتناهاى انديشه آورى سيد رضى، گوشه بسيار كوچكى از درياى بيكران و فضاى  ، مجع»ج البالغة«كتاب با عظمت 
  حضرت يعسوب الدين موىل املوحدين،

______________________________  
  .20264، حديث 5، باب 197/ 15: ؛ وسائل الشيعة33، حديث 42/ 1: اخلصال -)1(

لس السادس والسبعون، حديث 509: األماىل، صدوق -)2(   .14، حديث 80، باب 324/ 68: ؛ حبار األنوار8، ا

  295: ، ص8 اسالمى، جعرفان 

امام عاشقان، چراغ عارفان، سرحلقه آگاهان، مغز بينش و سرحلقه آفرينش امرياملؤمنني على بن اىب طالب عليه السالم 
  .است

  :حاج مريزا حبيب الّله شهيدى خراساىن، آن عارف وارسته، در وصف حضرتش گفته

 روز ازل كآدم و عامل نبود
 

 اى از روى على كم نبود جلوه
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  آدم اگر چهره نسودى به خاك
 

 بر در پريم على آدم نبود

  مرغ گل دريافت بنت جان و دل
 

 از دم عيسى به جز اين دم نبود

 خنله مرمي نشدى بارور
 

 اش ار بر سر مرمي نبود سايه

  اى كه نه گر كلك تو دادى نظام
 

 دفرت اجياد منظم نبود

  كعبه زميالد تو اين رتبه يافت
 

 بدين پايه معظم نبود ورنه

  در شب معراج كه حق با رسول
 

 گفت سخن غري تو حمرم نبود

  كيسىت اى آن كه مهه عاملى
 

 نام و نشان زآدم و خامت نبود

شىت قدم   گر ننهادى تو 
 

 گر شكن زلف تو را خم نبود

  فاش بگو كاول و آخر على است
 

  در دو جهان ظاهر و باطن على است

  

  .خورمي به هزاران موضوع شگفت درباره حقايق ظاهر و باطن عامل برمى» ج البالغة«كتاب شريف در  

اين كتاب اگر سرمشق زندگى جهانيان قرار بگريد، معيشت، اخالق، سياست، خانواده، اجتماع، دنيا و آخرت متام مردم 
  .شود به متام معىن آباد مى

ل نفس، چراغ جان، خورشيد هدايت، نشانه راه و جامع معارف و علوم ، غذاى مغز، صاىف روح، صيق»ج البالغة«
  .عاىل اهلى و انساىن است

هاى حضرت موال به سوى  ترين مواعظ بيدار كننده و خبشى از آن مواعظ راهنماىي حاوى مهم» ج البالغة«خبشى از 
  .عوامل عربت و عربت آموزى است

  296: ، ص8 عرفان اسالمى، ج



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

 

  20خطبه 

خواهد از مرگ مردگان و آنچه در ساعت مرگ و پس از مرگ براى آنان  در خطبه بيستم با متام حمبت و عالقه از مردم مى
خواهند بيدار شوند با اين زنگ بيدار كننده اهلى بيدار شوند، حضرت على عليه  اتفاق افتاده جداً عربت گرفته و اگر مى

تقوى و اين طاير گلشن قدس كه در رأس خربداران و آگاهان و بينايان عامل  السالم اين انسان آگاه و اين جمسمه فهم و
دهد و جمموعه آن اخبار را وسيله عربت  خورند خرب مى افتند و به آنچه برمى است از برخورد كساىن كه به كام مرگ مى

  :دهد براى عربت گريندگان قرار مى

ْعُتْم َوأَطْعُتْم، ولِكْن َحمُْجوٌب َعْنُكْم ما َقْد عايـَُنوا َوَقريٌب ما َفإنَُّكْم َلْو عايـَْنُتْم ما َقْد عاَيَن َمْن م اَت ِمْنُكْم جلَََزْعُتْم َوَوِهْلُتْم َومسَِ
ْعُتْم َوُهديُتْم إِن ْاْهَتَديـُْتْم، ِحبَقٍّ  ْعُتْم إْن مسَِ ْم َلَقْد جاَهَرْتُكُم اْلِعبَـُر َوُزِجْرُمتْ ِمبا أقُوُل َلكُ ُيْطرَُح احلِْجاُب، َوَلَقْد ُبصِّْرُمتْ إْن أْبَصْرُمتْ َوامسِْ

اْلَبَشرُ    .»1« فيِه ُمْزَدَجٌر َوما يـُبَـلُِّغ َعِن الّلِه بـَْعَد ُرُسِل السَّماِء إالَّ

مناييد، آن وقت است كه  شويد و زارى مى اگر به چشم ببينيد آنچه را كه مردگان مشا به چشم ديدند، هرآينه غمگني مى
   كنيد، اما آنچه را رفتگان ديدند از نظر مشا پنهان است، به شنويد و پريوى مى و نواهى خدا و انبيا را مىمتام اوامر 

______________________________  
شديد و مستمع حق   نشستيد و انديشناك مى كرديد به شيون مى اگر مشا آنچه را مردگان مشا ديدند مشاهده مى -)1(

اى (شود  ها برداشته مى يد، وىل آنچه آنان ديدند از ديد مشا پوشيده است، و به زودى پردهخاست گشته به اطاعت برمى
: گومي بينايتان كردند اگر بنگريد، و شنوايتان منودند اگر بشنويد و هدايتتان كردند اگر هدايت پذيريد، به درسىت مى) مردم

ا براى مشا آشكار است و به چيزى كه عامل بازدارنده است ى شديد و پس از فرشتگان آمسان از جانب خداوند  عرب
  .33، حديث 86، باب 244/ 39: ؛ حبار األنوار20خطبه : ج البالغة. كند تبليغ حق منى) واجد شرايط(جز انساِن 
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  .مهني خاطر در عمل و اخالق و عقيده پست هستيد

  .مرگ است برداشته شودنزديك است پرده بني مشا و آنچه پس از 

اند اگر شنوا  عوامل بيناىي را به وسيله آيات در اختيارتان گذاشته اگر بينا باشيد، آنچه را بايد به مشا بشنوانند، شنوانده
  .اند اگر قبول هدايت كنيد باشيد و راه هدايت را به مشا منايانده
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ى شده منعتان كرده ها بر مشا آشكار گرديد، به مشا بگومي كه توسط انبياء، عربت اند، آن چنان كه ديگر جاى  از آنچه 
كنند پس از رسوالن آمساىن جز افراد برجسته بشرى كه از جانب حق  عذرى براى مشا باقى نيست، از جانب حق تبليغ منى

آنچه براى مشا  مأمورند، پس منتظر مالئكه نباشيد كه براى تبليغ به مشا نازل شوند، به دعوت انبيا گوش فرا دهيد و از 
  .گفتند پريوى مناييد و از حوادث و وقايع به خصوص مرگ آنان كه از بني مشا رفتند عربت بگرييد

  83خطبه 

  :فرمايد آيد اشاره كرده مى به مسئله مرگ و آنچه بر سر مردم پس از مرگ مى 83هاىي از خطبه  آن گاه در قسمت

ره ار گذشتگان براى مشا عربتمدت عمر و زندگى را از مشا پنهان داشته و از آث اى كه از  ها باقى گذاشته، از لذت و 
  .ها شده بود دنيا بردند و از طول مدت و فراخى كه قبل از گلوگري شدن ريسمان مرگ نصيب آن

پيش از رسيدن به آرزوها، مرگ مهه آنان را به سرعت گرفت و بني آنان و متام آرزوهاشان جداىي انداخت، در هنگام 
  .سىت توشه و زاد براى آخرت برنداشتند و در جواىن و تواناىي عربت نگرفتندتندر 

   آيا كسى كه در ابتداى جواىن و طراوت شباب و زندگاىن است غري از پريى
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براه برنامه كه در كمال تندرسىت است به غري بيمارى و سسىت چشم  كشد، آيا كسى و مخيدگى چيز ديگرى را انتظار مى
  .كشد ديگرى است، آيا كسى كه پا برجا و برقرار است و مهه چيزش مهياست جز فنا و از بني رفنت را انتظار مى

با اين دورى و جداىي از دنيا و مهه امورش از قبيل كسب و كار و خانه و جتارختانه و زن و بچه و دوست و قوم و خويش 
اب و نگراىن و مصيبت و سخىت جان كندن و از بسيارى غم و اندوه آب دهان و انتقال و كوچ كردن و لرزيدن از اضطر 

  !فرو دادن و به اطراف براى يارى خواسنت از خدمتگزاران و خويشان و دوستان را دارند، آيا شيون عزيزان سودى دارد؟

و مار و مور، پوست تنش را  هاى خاك بيچاره انسان كه در گرو گورستان داده شده و در خوابگاه قرب تنها مانده، گزنده
اند، بادهاى سخت آثارش را حمو   هاى مرگ، تازگى پوستش را پوسانده و از بني برده اند و شدت و سخىت پاره پاره كرده

هاى او را نابود منوده، نه در ميان قرب اثرى از او هست و نه در بني مردم خرب از او باقى  كرده و مصائب دوران نشانه
  !!مانده
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ها در گرو بارهاى گران گناه  ها بعد از آن استحكام پوسيد و جان پس از طراوت و تازگى تغيري يافت و استخوان جسدها
و معصيت مباند، اين زمان است كه اين بيچارگان به متام اخبارى كه انبيا و قرآن نسبت به بعد از مرگ داده بودند يقني 

  .حاصل منودند

ت و ضاللت و گمراهى مرد، بعد از آن كه در لغزش و خطاى خويش اندك زماىن بيچاره و بدخبت انساىن كه در غفل
هاىي كه خداوند به او خبشيده بوده عوض و سودى نگرفت و آنچه بر وى واجب بود جبا  زيسته بود و در مقابل نعمت

گرفت و با دردهاى   هاى مرگ او را فرا پس در اواخر سركشى و پريوى از هواى نفس و هنگام خوشحاىل، اندوه. نياورد
  هاى گوناگون كه حبران آن در شب است، سخت و بيمارى
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خوار و پدر مهربان و  آورد و شب را تا به روز بيدار بود، در حالىت كه برادر غم حريان و سرگردان روز را به شب مى
زد در اطراف او بودند و آن مرد در  نگراىن به سينه مىگفت و دخرت كه از اضطراب و  صربى واى واى مى مهسرى كه از ىب

داشت، در غم و اندوه بسيار و ناله دردناك و جان دادن با سخىت و  بيهوشى جان كندن كه او را در خود مشغول مى
  .رفنت از دنيا از روى رنج مبتال بود

آيد، بعد  كه هيچ كارى از دستش بر منى  شود و در حالت نوميدى به سوى قرب كشيده در حاىل ها پيچيده مى پس در كفن
اندازند، وامانده و از حال رفته، مانند شرت از سفر بازگشته و رجنور كه از سخىت بيمارى  هاى تابوت مى او را روى ختته

 كه ديگر مالقات كسى، جاىي كشند و تا خانه غربت و ىب الغر گرديده، فرزندان و برادران گرد او آمده او را به دوش مى
  .برند خنواهد شد وى را مى

نشانند، از وحشت و ترس سؤال و لغزش در  ها از گورستان بازگردند او را در قرب مى كنندگان و مصيبت ديده چون تشييع
  .گويد امتحان آهسته سخن مى

سسىت ترين بلّيه در آجنا، آب گرم نازل شده و وارد كردن به دوزخ و هيجان و شدت صداى آتش است، در عذاب  بزرگ
نيست تا او را راحىت دهد و نه آسايشى كه رنج او را برطرف سازد و نه قوت و طاقىت دارد كه از آن مانع گردد و نه مرگى  

هاى  كه او را از آن مهه سخىت برهاند و نه چشم بر هم زدن و خواب اندكى اندوهش را بزدايد، بني انواع دردها و عذاب
  !!برمي ها به خدا پناه مى پى در پى مبتالست، ما از اين عذاب
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هايش ايشان را متنعم منود و آنچه  كجا هستند كساىن كه خداوند به آنان عمر و زندگى داد و به نعمت! اى بندگان خدا
ها آموخت، به طورى كه فهميدند و به آنان مهلت داد وىل اينان در بازى و بيهودگى فرصت را از دست  بايد بدانند به آن

   سىت و رفاه بودند اما عطاى حق را فراموش كردند، به آنان مدتدادند، در تندر 
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شت وعده داد، وىل از  زيادى مهلت داد و به ايشان نيكى كرد و از عذاب دردناك ترساندشان و به نعمت هاى ابدى 
  .خواب غفلت بيدار نشدند

هاى بينا و    كه خدا را به خشم آورد دورى كنيد، اى دارندگان ديدهاز گناهان هالك كننده و از عيوىب! اى بندگان خدا
  آيا جاى هيچ گريزى يا پناهى يا فرار و بازگشىت از عذاب اهلى هست يا نيست؟! هاى شنوا و تن سامل و مال دنيا گوش

ره هر يك از مشا از زمني به  چگونه بازگشته، به كجا بازگرديد، به چه چيز فريفته مى ناى قامت شويد،  اندازه درازى و 
  .اوست، با رخسار خاك آلوده

فرصت را غنيمت مشريد تا وقىت كه ريسمان مرگ رهاست و گلوى مشا را نگرفته و روح در بدنتان ! اكنون اى بندگان خدا
و ها راحت و اجتماع فراوان و مهلت زندگاىن و اراده  هست، در اين زمان كه موقع هدايت و رستگارى است و بدن

براى آخرت فكرى كنيد و براى زاد و . اختيار برقرار و موقع توبه و بازگشت و جمال اجنام حاجت و نيازمندى باقى است
توشه جهت جهان بعد قدمى برداريد، پيش از آن كه فرصت از دست برود و جايگاهتان گور شود و ترس از بريون رفنت 

  .، در برابرتان آشكار گرددجان و رسيدن مرگ و پيش آمدن عذاب به كيفر معاصى

  :گويد سيد رضى مى

ها گريان شد و  ها به لزره درآمد و چشم وقىت امرياملؤمنني عليه السالم اين خطبه را بيان فرمود، بدن: در خرب وارد شده
  !»1« !ها به اضطراب و نگراىن افتاد دل

  221خطبه 

  :فرمايد ى مردم مىگري  براى عربت 221حضرت على عليه السالم در قسمىت از خطبه 
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______________________________  
  .83خطبه : ج البالغة -)1(
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هاى آشناىي  روند، نسبت گريند و دوستاىن كه به ديدن يك ديگر منى اهل گورستان مهسايگاىن هستند كه با هم انس منى
  .استها بريده شده  هاى برادرى از آن بينشان كهنه و سبب

كسند و با اين كه دوستان بودند از هم دورند، براى شب بامداد و  اند تنها و ىب پس مهگى با اين كه يك جا گرد آمده
  .اند برايشان مهيشگى است شناسند، هر يك از شب و روز كه در آن كوچ كرده براى روز شب منى

كردند،  تر از آنچه تصور مى آثار آن جهان را بزرگترسيدند مشاهده كردند و  تر از آنچه مى هاى آن سرا را سخت سخىت
  .ديدند

هاى  اند، بيان كنند و اگر چه نشانه توانستند آنچه را به چشم ديده و دريافته آمدند، منى پس اگر بعد از مرگ به زبان مى
شنود   ها مى ها از آنها خرد نگرد و گوش پذير آنان را مى هاى عربت ايشان ناپديد شده و خربهاشان قطع گرديده وىل چشم

  :گويند هاى گوياىي بلكه به زبان حال و عربت مى كه از غري راه

هاى كهنه و پاره  جان افتاده و جامه هاى نرم و نازك ىب هاى شگفته و شاداب بسيار گرفته و زشت شد و آن بدن آن چهره
هاى خاموش به روى ما  ارث بردمي و منزلپاره در بردارمي، تنگى گور ما را سخت به رنج افكنده و وحشت و ترس را به 

هاى ترسناك دراز گشت و  ويران گرديد، اندك نيكوى ما نابود و روهاى خوش آب و رنگ ما زشت و ماندن ما در منزل
  .از اندوه رهاىي و از تنگى فراخى نيافتيم

ى تو برداشته شود، در حاىل كه  ات حال ايشان را تصور مناىي، يا پوشيده شدگى پرده از جلو  پس اگر به عقل و انديشه
ها  هاشان از جانوران زير زميىن نقصان يافته و كر گشته و چشمشان به خاك سرمه كشيده شده و فرو رفته و زبان گوش

هاشان مرده و از حركت افتاده و در هر عضو  ها بعد از بيدارى در سينه ها پاره پاره و دل بعد از تند و تيزى در دهان
  سازد فساد اى كه آن را زشت مى تازه ايشان پوسيدگى
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هاىي  هاى آسيب رسيدن به آن آسان گرديده، در حاىل كه اندامشان در برابر آسيب تسليم و دست و تباهى كرده و راه
ها  خواهى ديد كه براى آنها را  ها و خاشاك چشم اندوه دل. هاىي كه ناله و فرياد كند ها را دفع منايد و نه دل نيست كه آن

  .گردد شود و سخىت است كه برطرف منى ها حالىت است كه به حالت ديگر تبديل منى در هر يك از اين رسواىي و گرفتارى

آورى را خورده است كه در دنيا متنّعم به نعمت و پرورده  و چه بسيار زمني، ابدان ارمجند و صاحب رنگ شگفت
گراييده و به جهت خبل ورزيدن به نيكوىي زندگانيش و حرص و   هنگام اندوه به شادى مى گذراىن و بزرگوارى بوده، خوش

متوجه لذت و خوشى شده خود را از اندوه . گشت كارهاى بيهوده و بازيچه، چون مصيبت و اندوهى به او وارد مى
آميز ناگهان  گاىن بسيار غفلتخنديد در سايه خوشى زند  منود، پس در حاىل كه او به دنيا و دنيا به او مى منصرف مى

كرد، پس او  روزگار او را با خار خود لگدكوب كرد و قوايش را در هم شكست و از نزديك ابزار مرگ به سويش نگاه مى
ها  به اندوهى دچار شد كه به آن آشنا نبود و با رنج پنهاىن مهراز گشت كه پيش از اين آن را نيافته بود و بر اثر بيمارى

بودى خود انس و اطمينان كامل داشت و هراسان  ضعف و سسىت بسيار در او به وجود آمد، در اين حال هم به 
روآورد به آنچه اطبا او را به آن عادت داده بودند، از قبيل عالج گرمى به سردى و برطرف شدن سردى به گرمى، پس 

بودى نداده، مگر آن افزود و دارو  داروى سرد، بيمارى گرمى را خاموش نساخته بلكه به آن مى ى گرم، بيمارى سردى را 
منود و با داروى مناسب كه با طبايع و اخالط درآميخته مزاج معتدل نگشت، مگر آن كه  را به هيجان آورده سخت مى

افزود، تا اين كه طبيب او سست شد و از كار افتاد و پرستارش فراموش كرد و زن و  آن طبايع هر دردى را كمك كرده مى
   خوارش از بيان درد او خسته شدند و در پاسخ پرسش كنندگان حال او، گنگ ند و غمفرز 
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حال او مهني است كه : گفت منودند با يك ديگر گفتگو كردند، يكى مى آورى كه پنهان مى گرديدند و نزد او از خرب اندوه
داد، در حاىل كه پريوى از   يگرى بر مرگ او دلداريشان مىكرد و د هست، ديگرى به خوب شدن او اميدوارشان مى

آورد، پس در اثناى اين كه او با اين حال بر بال مفارقت دنيا و دورى  گذشتگاِن پيش از آن بيمار را به يادشان مى
مانده از كار هاى او سرگردان  ها و انديشه هايش به او هجوم آورد، پس زيركى دوستان سوار است، ناگاه اندوهى از اندوه

بيفتد و رطوبت زبانش خشك شود و چه بسيار پاسخ پرسش مهمى را دانسته، از بيان آن عاجز و ناتوان است و هر چه 
مناياند و آن آواز يا سخن از بزرگى است كه او را  شنود و خود را كر مى كند مى بسيار آواز سخىن كه دل او را دردناك مى

  . كه به او مهربان بودهمنوده، يا از خردساىل احرتام مى
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هاى مردم دنيا آن را درك   هاى بيان شود، يا عقل هاىي است كه دشوارتر است از آن كه مهه آن به حتقيق مرگ را سخىت
  !»1« !كرده، بپذيرد

  :گويد اى آن عاشق فرزانه مى اهلى قمشه

 هر گل كه به باغ دهر خندان شد
 

 چاك از غم عاملش گريان شد

 ن تبّسم كرد هر غنچه در اين
 

 زود از غم روزگار پژمان شد

 تا باد صبا نقاب گل بگشود
 

 از باد فنا برون ز بستان شد

  هر مشع وفا كه رخ به مهر افروخت
 

 مهرى دهر ديد و گريان شد ىب

 از پرده هزار نو عروس آمد
 

 در حجله ناز و باز پنهان شد

  اى بس كه عروس دهر شوهر كشت
 

 اش آن شد غمزهاين رفت و اسري 

  وفا چه دل بندى بر عامل ىب
 

 پريى كه عروس صد هزاران شد

  

ْمُتْم َوما ذا أخَّْرُمتْ، أبْناءُ السِّّتَني   أبْناءُ اْألْربَعَني َزرٌْع َقْد َدىن: قاَل النَّيبُّ صلى اهللا عليه و آله َحصاُدهُ أْبناءُ اخلَْْمسَني ما ذا َقدَّ
  .»1«  احلِْساِب، أبْناءُ السَّْبعَني ُعدُّوا أنـُْفَسُكْم ِىف اْلَمْوتىَهُلمُّوا إَىل 

! ها حمصولتان رسيد، درو كردن نزديك شده، اى پنجاه ساله! ها اى چهل ساله: پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
ود را جزء مردگان به حساب خ! ها آماده حساب شويد، اى هفتاد ساله! ها چه فرستاديد و چه كرديد، اى شصت ساله

  .آوريد

______________________________  
  .117: ؛ منازل اآلخره12، حديث 141، باب 391/ 70: ؛ حبار األنوار120: جامع األخبار -)1(
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ا ما يـَُقرِّبُُه ِمْن ِرَضا الّلِه َتعاىل[ ُل ِ ا إلَْيِه َوتـَْزيَني نـَْفِسها إلَْيهِ َوَعْفوِِه َويـَْغِسُل   َويـَُبدِّ   ] ِمباِء َزواِهلا َمْوِضَع َدْعَوِ

اهل بصريت و عاشقان حق و دلدادگان به حمبوب و صاحبان نظر و عربت به عكس اهل دنيا، لّذات غلط و ظواهر 
و حضرت معبود معاوضه فريبنده و زر و زيور شيطاىن دنيا را با لذات باقيه آخرت و با عوامل قرب به حق و رضا و عف

  .كنند منى

دهند، به اين معنا كه وقىت به مقتضاى بشريت  و نيز اهل بصريت و بيناىي، موضع دعوت دنيا را با آب زوال شستشو مى
ميل و رغبت آنان به دنيا خارج از اندازه و بريون از چهار چوب خواسته حق شود، ىف الفور به سبب مالحظه فنا و زوال 

ت و پشيماىن از سيل چشم عربت بني رخيته و موضع ميل به دنيا را كه دل است به آب توبه و انابه و توجه دنيا آب ندام
به حضرت دوست شستشو داده و نفس را از كدورت و تريگى كه نتيجه ميل غلط به دنياست، به طهارت و نظافت 

  .كنند معنوى كه حمصول توبه و توجه و عربت است، پاك و نوراىن مى

  306: ، ص8 ن اسالمى، جعرفا

َرُة ُتوِرُث َثالثََة أْشياءَ [   ] اْلِعْلُم ِمبا يـَْعَمُل، َواْلَعَمُل ِمبا يـَْعَلُم َوِعْلَم ما َملْ يـَْعَلمْ : َواْلِعبـْ

   مثره عربت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  :استنظر عربت و بصريت در حقايق و در عوامل و در امور دين مولد و مورث سه چيز 

علم و داناىي به افعال و حركاتى كه موجب سعادت دنيا و آخرت است و در حقيقت علم به حالل و حرام و  :اول
  .باشد فضايل و رذائل و ماديات و معنويات و علم به راه حق و باطل و عدل و ظلم مى

  .حمرك عمل و حركت بر اساس آن معرفىت كه از عربت به دست آمده است :دوم

دانسته و در حقيقت عربت درمان كننده جهل و ناداىن است، فرق ميان اين  عامل شدن به واقعياتى است كه منى :سوم
هاى  قسمت و قسمت اول اين است كه در اول علم به اعمال است و در سوم علم به اعمال و حقايق علميه و واقعيت

  .باشد اهليه مى
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َرُة أ[ ريَة، قاَل آِخرُُه َوآِخٌر َقْد َحتَقََّق الزُّْهُد ىف أوَِّلِه، َوال َيِصحُّ اْالْعِتباُر إّالِىف الصُُّدوِر ِألْهِل الصَّفاِء َواْلَبص  ْصُلها أوٌَّل ُخيْشىَواْلِعبـْ
ا ال تـَْعَمى اْألَْبصاُر َو لِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف [ :َوقاَل أْيضاً َعزَّ ِمْن قاِئلٍ  »1« ]َفاْعَتِربُوا يا أُوِيل اْألَْبصارِ [ : الّلهُ َتعاىل َّ َفِإ
  ]ماً َفَمْن فـََتَح الّلُه َعْنيَ قـَْلِبِه َوَبَصَر َعْيِنِه ِباْإلْعِتباِر فـََقْد أْعطاُه الّلهُ َمْنزَِلًة َرفيعًة َوزُْلفًى َعظي. »2« ]الصُُّدورِ 

   ريشه عربت

ول كه آخرش خشيت و آخرى است كه اولش زهد است و چشم عربت بني حاصل عربت، ريشه و اصلى است ا
  :فرمايد شود، مگر براى اهل صفا و بصريت، خداوند تعاىل مى منى

  .عربت گرييد اى كساىن كه چشم بصريت داريد و براى مشا عقل بينا هست

  :و نيز در قرآن فرموده

   هاى بلكه چشم هاى ظاهرشان كور نيست، گريند چشم آنان كه عربت منى

______________________________  
  .2): 59(حشر  -)1(

  .46): 22(حج  -)2(
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باطنشان كور است، آن كس كه خداوند مهربان چشم دلش را بينا كرد و ديده باطنش را به عربت گشوده، به طور يقني 
  .مرتبه بلند و مقام عظيمى نصيب او شده است

   خ آيينه عربتتاري

  اى دل عربت بني از ديده نظر كن هان! هان
 

  ايوان مدائن را آيينه عربت دان

  يك ره زلب دجله منزل به مدائن كن
 

  وزديده دوم دجله بر خاك مدائن ران
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  خود دجله چنان گريد صد دجله خون گوىي
 

  كز گرمى خونابش آتش چكد از مژگان

  دجلهاز آتش حسرت بني بريان جگر 
 

  خود آب شنيدسىت كآتش كندش بريان

  

 تا سلسله ايوان بگسست مدائن را
 

  تا بو كه به گوش دل پاسخ شنوى زيوان

 دندانه هر قصرى پندى دهدت نونو
 

  پند سر دندانه بشنو زُبن دندان

  گويد كه تو از خاكى ما خاك توامي اكنون
 

  گامى دو سه بر ما نه اشكى دو سه هم بفشان

ن گيىت   آرى چه عجب دارى كاندر 
 

  جغد است پى بلبل نوحه است پى احلان

  خون دل شريين است اين مى كه دهد زرين
 

  زآب و ِگل پرويز است اين خم كه دهد دهقان
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  چندين تن جباران كاين خاك فرو برده است
 

  زيشاناين گرسنه چشم آخر هم سري نشد 

 از خون دل طفالن سرخاب رخ آميزد
 

  اين زال سفيد ابرو وين مام سيه پستان

  خاقاىن از اين درگه دريوزه عربت كن
 

  تا از در تو زين پس دريوزه كند خاقان
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   باب
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35  

   در بيان تكّلف

  313: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  :السالمقاَل الّصاِدُق عليه 

  .اْلُمَتَكلُِّف ُخمِْطٌئ َوإْن أصاَب َواْلُمَتَطوُِّع ُمصيٌب َوإْن أْخطَأ

  .َواْلُمَتَكلُِّف ال َيْسَتْجِلُب ىف عاِقَبِة أْمرِِه اّال اْهلَواَن َوِىف اْلَوْقِت إّالالتـََّعَب َواْلَعناَء َوالشَّقاءَ 

َتَكلُِّف ظاِهرُُه رِياٌء، َوباِطُنُه نِفاٌق،
ُ
  .َوُمها َجناحاِن َيطُري ِِما اْلُمَتَكلِّفُ  َوامل

  .َولَْيَس ِىف اجلُْْمَلِة ِمْن أْخالِق الّصاِحلَني َوال ِمْن ِشعاِر اْلُمتَّقَني التََّكلُُّف ِمْن أيِّ باٍب كانَ 

َحنُْن : ، َوقاَل النَّيبُّ صلى اهللا عليه و آله»1« ] ُمَتَكلِِّفنيَ ُقْل ما َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َو ما أَنَا ِمَن الْ [ :ِلَنِبيِّهِ   قاَل الّله َتعاىل
  .َمعاِشَر اْألنْبياِء َواْالَمناِء َواْألْتِقياِء بُراءٌ ِمَن التََّكلُّفِ 

آِخرُُه اخلَْالُء، َولِباٍس آِخرُُه اْلَبالءُ َوداٍر آِخرُهُ َفاتَِّق الّلَه َواْسَتِقْم يـُْغِنَك َعِن التََّكلُِّف َوَيْطبَـْعَك ِبِطباِع اْالمياِن، َوال َتْشَتِغْل ِبَطعاٍم 
  .ْيٍش آِخرُُه احلَْْسرَةُ اخلَْراُب، َوماٍل آِخرُُه اْلمرياُث، َو إْخواٍن آخُرُهُم اْلِفراُق، َوِعزٍّ آِخرُُه الذُّلُّ َوَوقاٍر آِخرُُه اجلَْفاُء، َوعَ 

______________________________  
  .86): 38(ص  -)1(
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  ]اْلُمَتَكلُِّف ُخمِْطٌئ َوإْن أصاَب َواْلُمَتَطوُِّع ُمصيٌب َوإْن أْخَطأ[

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

شوق گرچه مطابق با دستور باشد خطاست و كار بر اساس اخالص و رغبت گرچه از طرف شارع  عبادت و كوشش ىب
  .صحيح و مقبول است - عمل را بر اساس روايات َمْن بـََلغ آورده باشدبلكه آن  -نرسيده باشد
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   هاى اهلى نعمت

انسان از باب حكمت و لطف و رأفت حضرت حق تعاىل آفريده شده و براى رسيدن به رشد و كمال و به دست آوردن 
ده انسان، جهت رسيدن مقام قرب و وصال، متنّعم به دو سفره مادى و معنوى گشته، نعمت حضرت دوست، براى استفا

  .به لقاى حق، بر سر دو سفره مادى و معنوى كامل است

   هاى مادى نعمت

  :هاى مادى حضرت حق بر دو قسم است نعمت

   متصل - 1

   منفصل - 2

  هاىي است كه ساختمان بدىن انسان را هاى متصل مادى عبارت از نعمت نعمت
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درون و برونش متام عقالى عامل و حكماى تاريخ و انديشمندان را به اعجاب واداشته و تا   تشكيل داده، ساختماىن كه
  .كنون كسى به عظمت اين ساختمان و نظام شگفت انگيزش آگاه نشده است

هاى منفصل مادى عبارت از زمني و آمسان و هرچه در اوست كه انسان براى تداوم حيات و زندگى خويش با آن  نعمت
  .آور و دنياىي است پر از عجايب و غرايب است و هر يك از آن نعمت؛ جهاىن است حريتدر ارتباط 

اند، اين مهه گنج و ثروت را به  هاى متصل مادى و منفصل مادى ننشانده انسان را عبث و بيهوده بر سر خوان نعمت
ها برابر نقشه حق كه  ه كمك اين نعمتاند، اين مهه براى اين است كه راه رشد و كمال را ب بازيچه در اختيار او نگذاشته

اند پيموده و عبد خالص حق گردد و چون ماهى دريا در درياى توحيد  به وسيله انبيا و كتب آمساىن در اختيارش گذاشته
  .خود گشته به حضرت او و عنايت و لطفش زنده شود غرق شود و از خود ىب

  .»1« ] ِه َو ِللرَُّسوِل ِإذا َدعاُكْم ِلما ُحيِْييُكمْ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَّ [
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خبشد، دعوت  مى]  واقعى[زندگى ] حيات معنوى و[هنگامى كه خدا و پيامربش مشا را به حقايقى كه به مشا ! اى اهل اميان
  .كنند اجابت كنيد مى

به تفكر در نعم و مقصود هاى مادى متصل و منفصل، امرى الزم و واجب است و آيات كتاب  انديشه در نعمت
اى اهلى است و حمرك موتور وجود براى حركت  حضرت حق از اعطاى نعم دعوت فرموده كه تفكر صحيح، جرقه و بارقه

  .باشد انسان به سوى حضرت دوست مى

  باىن و معمار اين رواق معظم
 

  نور ده اخرتان و نّري اعظم

______________________________  
  .24): 8(انفال  -)1(
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  كشور گيىت به امر اوست منظم
 

  اكرب و اعظم خداى عامل و آدم

  

  صورت خوب آفريد و سريت زيبا

ار نو اثر ازدى   او بربد در 
 

  قدرتش آرد شكوفه را مثر از پى

  مهر فروزان از او بود قمر از وى
 

  از ىنكند شكر  جانور از نطفه مى

  

  برگ تر از چوب خشك چشمه زخارا
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  گيىت است رند و كاذب وصادق به آنچه
 

  دمشن بد خواه و نيك خواه و موافق

  عارف و عامى فقيه و كافر و فاسق
 

  نياز و بر مهه مشفق از مهگان ىب

  

ان و بر مهه پيدا   از مهه عامل 

  خواست شبابت ثنا كند خرد آشفت
 

  با هواى نفس شده جفتاى  گفت كه

  گوهر معىن در اين بيان كه توان سفت
 

  سعدى از آجنا كه فهم اوست سخن گفت

  

  ورنه كماالت وهم كى رسد آجنا

   هاى معنوى نعمت

  :هاى معنوى حق نيز بر دو دسته است نعمت

   متصل - 1

   منفصل - 2

تشكيل داده، ساختماىن كه عقول عامليان در كيفيت و  معنوى متصل عبارت از واقعياتى است كه ساختمان باطن انسان را
ها نرسيده، چون عقل، وهم، خيال، فطرت، وجدان، نفس و  نظام آن متحري است و هنوز كسى به ُكنه يكى از آن نعمت

  .روح حقيقت و قلب و معنوى منفصل عبارت است از انبيا، امامان، كتب آمساىن، به خصوص قرآن جميد

   نَِعِم معنوى متصل و منفصل به كتاب خدا و كتب علمىمشا براى شناخنت 

  317: ، ص8 عرفان اسالمى، ج



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

 

شويد آن گاه در اين دو قسم نعمت معنوى  و فلسفى و عرفاىن مراجعه كنيد، ببينيد با چه دنياهاى با عظمىت روبرو مى
تر است، بنگريد  تر و الزم واجب فكر كنيد كه انديشه و فكر در اين دو صورت از انديشه و فكر در آن دو صورت مادى

  !و دقت مناييد كه آيا اين مهه نعمت بدون هدف در اختيار انسان گذاشته شده است؟

: منايند كه اين چهار نوع نعمت كنند و به حق قضاوت مى مگر نه اين است كه عقل و وجدان و شرع و دين حكم مى
ها معرفت پيدا كند كه از   نسان در درجه اول به اين نعمتدو نوع نعمت مادى و دو نعمت معنوى براى اين است كه ا

ها را در راه رشد و كمال خويش مصرف   كيست و چيست و براى چه به انسان مرمحت شده و در درجه بعد اين نعمت
هاىي  هاى مادى و معنوى داراى مسؤوليت كند و به لقا و قرب و وصال حضرت حمبوب برسد كه انسان در برابر نعمت

  ! و وظايفى مهم و تكاليفى فوق العاده استسنگني

  .»1« ] َعمَّا كانُوا يـَْعَمُلونَ * فـََو َربَِّك لََنْسئَـَلنـَُّهْم َأْمجَِعنيَ [

  .كنيم به پروردگارت سوگند، قطعاً از مهه آنان بازخواست مى

  .»2« ] ُمثَّ لَُتْسئَـُلنَّ يـَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ [

  .مت ها بازپرسى خواهيد شدآن گاه مشا در آن روز از نع

هاى مادى و معنوى اعم از بدن، اعضا و جوارح، روح و عقل، نفس و قلب، مال  آن گاه در روز قيامت، از مجيع نعمت
و منال، عمر و جواىن، خوراكى و پوشاكى، مسكن و مأوى، نبوت و واليت، قرآن و معارف به طور حتم از انسان 

  !!هاىي كه به او براى رشد و كمال مرمحت شده، پاسخگو باشد برابر متام نعمتمؤاخذه خواهد شد و او بايد در 

______________________________  
  .93 -92): 15(حجر  -)1(

  .8): 102(تكاثر  -)2(
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   لزوم كسب معرفت



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

 

االمساء، جانش منبع نور اهلى، عقلش انسان جهان عجيىب است، موجود فوق العاده و عظيمى است، دلش خانه عّلم 
خانه علم، بدنش مركب حقايق، وجودش خليفة الّله، راهش هدايت، صاحبش خدا، راهنمايش انبيا و ائمه، كتابش وحى، 

شت، خسارت و ضررش ضاللت و عاقبت خسارتش جهنم است   .دنيايش جتارت خانه، خودش تاجر، سودش 

سرمايه و جتارت با آن، سرمايه افعال و حركات و اخالقيات بر او الزم  كسب معرفت بروى واجب، معرفت براى وى
رسد، بلكه حيوان متحركى است كه  است، تا خود را و خداى خود را و دنيا و مبدأ و معاد خويش را نشناسد به جاىي منى

  .ى متصور نيستمزاحم ديگران است و جز فساد و افساد از وى انتظارى نيست و عاقبىت، جز دوزخ ابدى براى و 

ترين موجود روى زمني و به فرموده حضرت رضا عليه السالم از مالئكه مقرب برترند، اينان با  اهل معرفت و عمل، پرارزش
  :دارند پوشانند عرضه مى اند و به خواسته هايش جامه عمل مى متام هسىت در برابر صاحب خود در حاىل كه او را شناخته

  اى  ويرانهاى گنج سوداى تو را كنج دمل
 

  اى مشع جتالى تو را شهباز جان پروانه

  دل جاى عشقت ساختم از غري تو پرداختم
 

  اى حاشا كه سازم كعبه را چون كافران بتخانه
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  در روضه فردوس اگر ديدار بنماىي دمى
 

 «1»  اى بينند اهل معرفت آن را كم از كاشانه

  

   معرفت نفس

  :گويد ابو حامد كه از متخصصان علم اخالق و عرفان است، مى

يكى از كالبد ظاهر كه آن را تن گويند و وى را به : اند از دو چيز اگر خواهى كه خود را بشناسى، بدان كه تو را آفريده
و آن را به بصريت باطن، توان توان ديد و يكى معىن باطن كه آن را نفس گويند و جان گويند و دل گويند  چشم ظاهر مى

شناخت و به چشم ظاهر نتوان ديد و حقيقت تو آن معىن باطن است، هر چه جز آن است مهه تبع وى است و لشگر 
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اد و چون حديث دل كنيم بدان كه آن حقيقت آدمى را مى خواهيم كه   و خدمتكار وى است و ما آن را دل خواهيم 
اده است از جانب چپ كه آن  بدين دل نه آن گوشت پاره مى گاه آن را روح گويند و گاه نفس و خواهيم كه در سينه 

را قدرى نباشد و آن ستوران را نيز باشد و مرده را باشد و آن را به چشم ظاهر بتوان ديد و هر چه آن را بدين چشم 
  .بتوان ديد از اين عامل باشد كه آن را عامل شهادت گويند

   حقيقت دل

اين عامل نيست و بدين عامل غريب آمده است و به راه گذر آمده است و آن گوشت پاره ظاهر، مركب  و حقيقت دل از
و آلت وى است و معرفت خداى تعاىل و مشاهدت مجال حضرت وى و صفت وى است و تكليف بر وى است و 

   خطاب

______________________________  
  .منصور حالج -)1(
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با وى است و عتاب و عقاب بر وى است و معرفت حقيقت وى و معرفت صفات وى، كليد معرفت خداى تعاىل 
است، جهد آن كن تا وى را بشناسى كه آن گوهر عزيز است و از گوهر فرشتگان است و معدن اصلى وى حضرت 

و به جتارت و به حراثت آمده . است اهليت است، از آجنا آمده است و به آجنا باز خواهد رفت و اين جا به غربت آمده
  .است و پس از اين معىن جتارت و حراثت را بشناسى ان شاء الّله تعاىل

بدان كه معرفت حقيقت دل حاصل نيايد، تا آن گاه كه هسىت وى بشناسى، پس حقيقت وى بشناسى كه چه چيز است، 
وى بشناسى كه معرفت حق تعاىل وى را  پس لشگر وى را بشناسى، پس عالقت وى با اين لشگر بشناسى، پس صفت

  .چون حاصل شود و به سعادت خويش چون رسيد و بدين هر يك اشارتى كرده آيد

اما هسىت وى ظاهر است كه آدمى را در هسىت خويش هيچ شك نيست و هسىت وى نه بدين كالبد ظاهر است كه مرده 
هيم و چون اين روح نباشد تن مردارى باشد و اگر كسى را مهني باشد و جان نباشد و ما بدين دل حقيقت روح مهى خوا

چشم فرا پيش كند و كالبد خويش را فراموش كند و آمسان و زمني و هر چه آن را به چشم بتوان ديد فراموش كند، هسىت 
شناسد و از خويشنت با خرب بود، اگر چه از كالبد و از زمني و آمسان و هر چه در وى است  خويش به ضرورت مى
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خرب بود و چون كسى اندرين نيك تأمل كند چيزى از حقيقت آخرت بشناسد و بداند كه روا بود كه كالبد از وى باز  ىب
  .ستانند و وى بر جاى باشد و نيست نشده باشد

  :بدان كه تن مملكت دل است و اندرين مملكت، دل را لشگرهاى خمتلف است

  321: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]وَد َربَِّك ِإالَّ ُهوَ َو ما يـَْعَلُم ُجنُ [

  .داند و سپاهيان پروردگارت را جز خود او كسى منى

اند و كار وى طلب سعادت است و سعادت وى در معرفت خداى تعاىل است  اند براى آخرت آفريده و دل را كه آفريده
و معرفت عجايب عامل وى را و معرفت خداى تعاىل وى را به معرفت صنع خداى تعاىل حاصل آيد و اين مجله عامل است 

از راه حواس حاصل آيد و اين حواس را قوام به كالبد است، پس معرفت صيد وى است و حواس دام وى است و كالبد 
  .مركب وى است و مجال دام وى است، پس وى را به كالبد بدين سبب حاجت افتاد

يف است و در خطر هالك است، از و كالبد وى مركب است از آب و خاك و حرارت و رطوبت و بدين سبب ضع
  !درون به سبب گرسنگى و از بريون به سبب آتش و آب و به سبب قصد دمشنان و ددگان و غري آن

يكى : پس وى را به سبب گرسنگى و تشنگى به طعام و شراب حاجت افتاد و بدين سبب به دو لشگر حاجت بود
چون شهوت طعام و شراب و وى را به سبب دفع دمشنان  ظاهر چون دست و پا و دهان و دندان و معده و يكى باطن

  .بريوىن به دو لشگر حاجت افتاد، يكى ظاهر چون دست و پا و سالح و يكى باطن چون خشم وغضب

و چون ممكن نباشد غذاىي را كه نبيند طلب كردن و دمشن را كه نبيند دفع كردن، وى را به ادراكات حاجت افتاد، بعضى 
  :س استظاهر و آن پنج حوا

چون قوت خيال : چون چشم و بيىن و گوش و ذوق و ملس و بعضى باطن و آن نيز پنج است و منزلگاه آن دماغ است
  و قوت تفكر و قوت حفظ و قوت تذكر

______________________________  
  .31): 74(مدثر  -)1(
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ست خاص و اگر يكى به خلل شود كار آدمى به خلل شود در دين و ها كارى ا و قوت توهم، هر يكى را از اين قوت
  .دنيا

  .اند و وى امري و پادشاه مهه است و مجله اين لشگرهاى ظاهر و باطن به فرمان دل

چون زبان را فرمان دهد در حال سخن گويد و چون دست را فرمان دهد بگريد و چون پاى را فرمان دهد برود و چون 
اند،  بنگرد و چون قوت تفكر را فرمان دهد بينديشد و مهه را به طوع و طبع مطيع و فرمانربدار او كردهچشم را فرمان دهد 

تا تن را نگاه دارد و چنداىن كه زاد خويش برگريد و صيد خويش حاصل كند و جتارت آخرت متام كند و ختم سعادت 
  .خويش بپراكند

ان ماند حق تعاىل را كه خالف نتوانند كردن در هيچ فرمان، بلكه طاعت داشنت اين لشگر، دل را به طاعت داشنت فرشتگ
  .به طبع و طوع فرمان بردار باشند

   شهوت، عامل خراج

  .شناخنت تفاصيل لشگر دل دراز است و آنچه مقصود است تو را به مثاىل معلوم شود

ن عامل خراج است و غضب بدان كه مثال تن چون شهرى است و دست و پاى و اعضا پيشه وران شهرند و شهوت چو 
شهر است و دل پادشاه شهر است و عقل وزير پادشاه است و پادشاه را بدين مهه حاجت است، تا  »1«  چون شحنه

  .مملكت راست كند

  وليكن شهوت كه عامل خراج است، دروغ زن و فضوىل و ختليطگر است و هر

______________________________  
  .شهر داروغه، پاسبان: شحنه -)1(
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انه خراج  چه وزير عقل گويد به خمالفت آن بريون آيد و مهيشه خواهان آن باشد كه هر چه در مملكت، مال است مهه به 
بستاند و اين غضب كه شحنه شهر است شرير و سخت تند و تيز است و مهه كشنت و شكسنت و رخينت دوست دارد و 

هر اگر مشاورت مهه با وزير كند و عامل دروغ زن و مطمع را ماليده دارد و هر چه وى برخالف هم چنان كه پادشاه ش
وزير گويد نشنود و شحنه را بر وى مسلط كند، تا وى را از فضول باز دارد و شحنه را نيز كوفته و شكسته دارد، تا پاى 

  .از حد خويش بريون ننهد و چون چنني كار كند، مملكت به نظام بود

م چنني پادشاه دل، چون كار به اشارت وزير عقل كند و شهوت و غضب را زير دست و به فرمان عقل دارد، عقل را ه
مسخر ايشان نگرداند، كار مملكت تن راست بود و راه سعادت و رسيدن به حضرت اهليت، بر وى بريده نشود و اگر 

  .بدخبت گردد و هالك شودعقل را اسري شهوت و غضب گرداند مملكت ويران شود و پادشاه، 

 جهان آفرين كني جهان آفريد
 

ر جان آفريد  سراسر مهه 

  

 كه در جان كند عشق را استوار
 

 وزان عشق گردد جهان پايدار

  تن زنده را عشق چون آذرى است
 

  كز آاليش مرگ و پريى برى است

  تىن را كه اين عشق سوزنده نيست
 

  نيستچنني تن جز از مرگ را بنده 

  

اند، پس اين هر دو  از اين مجله كه رفت بدانسىت كه شهوت و غضب را براى طعام و شراب و نگاهداشنت تن آفريده
اند، پس تن خادم حواس است و حواس را  خادم تنند و طعام و شراب علف تن است و تن را براى محاىل حواس آفريده

كه به وى عجايب صنع خداى تعاىل بداند، پس حواس خادم عقلند و   اند، تا دام وى باشد براى جاسوسى عقل آفريده
شت وى است، پس عقل  عقل را براى دل آفريده اند تا مشع و چراغ وى باشد كه به نور وى، حضرت اهليت را ببيند كه 

   اند، پس چون خادم دل است و دل را براى نظاره مجال حضرت ربوبيت آفريده
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  :بدين مشغول باشد، بنده و خادم درگاه اهليت باشد و آنچه حق تعاىل گفت كه

ْنَس ِإالَّ ِليَـْعُبُدونِ [   .»1« ] َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْإلِ

  .و جن و انس را جز براى اين كه مرا بپرستند نيافريدمي

  :معىن وى اين است

ند و اين مركب تن را به اسريى به وى دادند تا از عامل خاك، سفرى  پس دل را بيافريدند و اين مملكت و لشگر به وى داد
  .كند به اعلى عليني

وار در صدر مملكت بنشيند و از حضرت  اگر خواهد كه حق اين نعمت بگذارد و شرط بندگى جباى آرد، بايد كه پادشاه
و از تن مركب سازد و از دست و پاى و اهليت قبله و مقصد سازد و از آخرت وطن و قرارگاه سازد و از دنيا منزل سازد 

مال سازد و از غضب شحنه سازد و از حواس،  »2«  اعضا خدمتكاران سازد و از عقل وزير سازد و از شهوت جاىب
جاسوسان سازد و هر يكى را به عاملى ديگر موكل كند تا اخبار آن عامل، مجع هم كنند و از قوت خيال كه در پيش دماغ 

زد، تا جاسوسان، مجله اخبار نزد وى مجع مهى كنند و از قوت حفظ كه در آخر دماغ است است صاحب بريد سا
دارد و به وقت خويش بر وزير عقل عرضه  ستاند و نگاه مى سازد، تا رقعه اخبار را دست صاحب بريد مى »3« دار خريطه

  .كند بري سفر پادشاه مىرسد تدبري مملكت و تد كند و وزير بر وفق آن اخبار كه از مملكت به وى مى مى

اند بر پادشاه و پاى از اطاعت وى بريون  شده چون بيند كه يكى از لشگر چون شهوت و غضب و غري ايشان منى
  اند و راه بر وى خبواهند زد، تدبري آن كند اده

______________________________  
  .56): 51(ذاريات  -)1(

  .مالياتحتصيلدار و مأمور وصول : جاىب -)2(

  .كيسه چرمى: خريطه -)3(
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ايشان راست نيابد، بلكه تدبري آن كند كه ايشان را به  كه به جهاد وى مشغول شود و قصد كشنت وى نكند كه مملكت ىب
نني كند سعيد حد اطاعت آورد تا در سفرى كه فرا پيش دارد ياور باشند به خصم و رفيق باشند نه دزد و راهزن، چون چ

  .باشد

وحق نعمت گذارده باشد و خلعت اين نعمت به وقت خويش بيابد و اگر به خالف اين كند و به موافقت راهزنان و 
  .اند برخيزد، كافر نعمت باشد و شقى گردد و نكال عقوبت آن بيابد دمشنان كه ياغى گشته

  طالب توحيد را بايد قدم بر ال زدن
 

  دم از اّال زدن بعد از آن در عامل معىن

  تا نگوىي ترك سر انديشه زلفش مكن
 

  سرسرى دست طلب نتوان در اين سودا زدن

  شرط اول در طريق معرفت داىن كه چيست
 

  طرح كردن هر دو عامل را و پشت و پا زدن

  اى رنگ و بوىي در حقيقت گر به دست آورده
 

  چون گل صد برگ بايد خيمه بر صحرا زدن

  به دستت از كمال معرفتدامن گوهر 
 

  تا تواىن هم چو در الف از دل دريا زدن

  اى نسيم با مقلد سّر حق ضايع مكن
 

 «1»  از جتلى دم چه حاصل پيش نابينا زدن

______________________________  
  .عمادالدين نسيمى -)1(

  

  326: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

   انواع اخالق آدمى
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را با هر يكى از اين دو لشگر كه در درون وى است عالقىت است و وى را از هر يك صفىت و خلقى  بدان كه دل آدمى
پديد آيد، بعضى از آن اخالق بد باشد كه وى را هالك كند و بعضى نيكو باشد كه وى را به سعادت رساند و مجله آن 

  :اند اخالق اگر چه بسيار است اما چهار جنس

امي و اخالق سباع اده اخالق  اند كار  و اخالق شياطني و اخالق مالئكه، چه به سبب آن كه در وى شهوت و آز 
اده »1«  و چون شره. امي كند اند كار سگ و گرگ و شري   منودن برخوردن و مجاع كند و به سبب آن كه در وى خشم 

ر و حيلت و تلبيس و ختليط و كند، چون زدن و كشنت و در خلق افتادن به دست و زبان و به سبب آن كه در وى مك
اده اده فتنه انگيخنت ميان خلق  اند كار فرشتگان كند، چون دوست  اند كار ديوان كند و به سبب آن كه در وى عقل 

داشنت علم و صالح و پرهيز كردن از كارهاى زشت و صالح جسنت ميان خلق و عزيز داشنت خود را از كارهاى خسيس 
  .رها و عيب داشنت از جهل و ناداىنو شاد بودن به معرفت كا

اى كه سگى نكوهيده و مذموم  سگى و خوكى و ديوى و فرشته: گوىي كه در پوست آدمى چهار چيز است و به حقيقت
است نه براى صورت و دست و پاى و پوست وى، بل بدان صفىت كه در وى است كه بدان صفت در مردم افتد و خوك 

به سبب معىن شره و آز و حرص بر چيزهاى پليد و زشت و حقيقت روح سگى و نه به سبب صورت مذموم است بل 
خوكى اين معاىن است و در آدمى مهني است و هم چنني حقيقت شيطاىن و فرشتگى اين معاىن است كه گفته آمد و 

  آدمى را

______________________________  
  .حرص و ميل شديد: شره -)1(
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كند تا وى را رسوا شود و  اند كه به نور عقل كه از آثار انوار و فرشتگان است، تلبيس و مكر شيطان كشف مى رمودهف
  :هيچ فتنه نتواند انگيخنت، چنان كه رسول صلى اهللا عليه و آله گفت

هيچ شر نتواند  هر آدمى را شيطاىن است و مرا نيز هست ليكن خداى تعاىل مرا بر وى نصرت داد تا مقهور من گشت و
دار و زير دست تا جز به فرمان  اند كه اين خنزير حرص و شهوت و كلب غضب را به ادب فرمود و نيز آدمى را فرموده

وى خنيزد و ننشيند، اگر چنني كند وى را از اين اخالق و صفات نيكو حاصل شود كه آن ختم سعادت وى باشد و اگر 
  !»1« بندد در وى اخالق بد پديد آيد كه ختم شقاوت وى گرددبه خالف اين كند و كمر خدمت ايشان بر 
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   تكلف در اعمال

انبياى عظام و ائمه بزرگوار و كتب آمساىن و ناصحان مشفق و عارفان پاك دل مردم را به عقايد صحيح و ناصحيح، 
ها  رياسته شدن از متام بدىها و پ اعمال خوب و بد، حسنات و رذائل اخالقى آشنا منوده و راه آراسته شدن به متام نيكى

  .اند را به انسان آموخته

هاى متصل و منفصل مادى و مّتصل و منفصل معنوى است و هيچ جاى عذرى براى او باقى  انسان غرق انواع نعمت
هاى گران را در راه رسيدن به   نيست، با اين لطف و كرمى كه حضرت حق، در حق او روا داشته روا نيست كه اين نعمت

رغبىت باشد كه به  مصرف نكند و از آن بدتر اگر خبواهد بر عبادت و اطاعت بر خنيزد از روى جرب و تكّلف و ىبكمال 
  :فرموده حضرت صادق، در ابتداى روايت باب تكّلف

______________________________  
  .، عنوان اول18 -10: كيمياى سعادت  -)1(
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زور به عملى وادار كند كه در شرع مطهر آمده باشد، گرچه اصل عمل به دستور اجنام گرفته وىل آن عمل  هر كه خود را به
  !را ثواب و اجرى نيست، بلكه كننده عمل خطا كار و آمث است

و هر كه از باب، رغبت و شوق و عشق و حمبت به حضرت دوست عملى اجنام دهد، هر چند از طرف شارع نرسيده 
رسد و اجرش در پيشگاه حضرت او ضايع  گرفته باشد به ثوابش مى» من بلغ«ن عمل را از روايات باب باشد، بلكه آ

  .نشود

مثل مناز شب يا ساير واجبات كه در آيات قرآن و روايات صحيحه حكم دارد، اگر كسى آن : مثال در توضيح مجله اول
  .است ثواب ميلى جبا آرد، خطا كار و ىب را از باب اجبار و زور و ىب

مثل شخصى در حديثى ديده يا شنيده هر كس فالن عمل را اجنام دهد فالن ثواب را دارد و يا : مثال در توضيح مجله دوم
اتيان واجبات و ترك حمرمات اين اجر را دارد و او آن عمل را كه در آن روايت رسيده، گرچه در حقيقت شارع نگفته 

ان ثواب است و اين ثواب از باب لطف و مرمحت و حمبت حضرت حق به باشد، با خلوص و رغبت اجنام دهد داراى مه
  .عبد است
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آرى، عملى كه پايه در معرفت و عشق و خلوص نداشته باشد عمل نيست و آن كسى كه به زور و جرب و از روى تكلف  
  .كند در حقيقت كارى نكرده، متام ارزش عمل به معرفت و عشق است كارى مى

هاىي عاىل و مثبت در اختيار مشا قرار گرفته بدين  ها با هدف اين معىن توجه كنيد، اين نعمت ها از خداست، به نعمت
حقيقت هم توجه كنيد، اين نعمت، را با كمال شوق و رغبت و در عني عشق و حمبت تبديل به بندگى كنيد تا به خري 

وامنردى و صفا و وفا و مروت و شرافت است  دنيا و آخرت برسيد و سعادت ابدى را دريابيد، راسىت به دور از فتوت و ج
   كه از انسان به خاطر خري و سعادت خودش
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ها را با كمال رغبت، در راه حضرت حق خرج كن تا به مدارج ترقى به فضاى ملكوتى قرب و وصال و لقا  خبواهند، نعمت
ند، يا اگر به اجنام امر برخيزد با كسالت و سسىت و تنبلى و و رضوان برسى و انسان از اجابت اين درخواست سسىت ك

  .تكلف اقدام كند، بدانيد كه عمل با تكلف منفور پيشگاه مقدس او است

  :اش خطاب دارد حضرت حق به قول فيض در مسئله اجنام امر و به پا كردن عمل به بنده

 ساز سوز و مى به ياد عشق ما مى
 

 ساز مىسوز و  وفا مى به درد ىب

  سفر ديگر مكن زينجا به جاىي
 

 ساز سوز و مى در اقليم بال مى

  چو پروانه به دل نوريت گر هست
 

 ساز سوز و مى به گرد مشع ما مى

  چو بلبل گر هواى باغ دارى
 

 ساز سوز و مى درين گلزار ما مى

 دلت از جور ما گر تريه گردد
 

 ساز سوز و مى به اميد صفا مى

  وصالت گر اميد استبه حلواى 
 

 ساز سوز و مى درين ديگ جفا مى

  وفا از ما جمو ما را وفا نيست
 

 «1» ساز سوز و مى در اين جور و جفا مى
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   منفعت عظيم اهل شوق و حمبت

آنان كه پس از سفر فكرى، با عشق و حمبت و شوق و ذوق به دنبال معرفت رفتند و سپس سرمايه معرفت را با حركات 
اعمال و جهد و كوشش خود و در كمال نشاط به كار انداختند، از طرىف سود دنيا و آخرت نصيب خود كردند و از و 

  .جانب ديگر، منفعت عظيمى عايد امت اسالمى كردند

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(
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   قضاوت سيد على شوشرتى

اى باشد كه از پرتو آن دل ما نوراىن گردد و ما هم چون  آور زير عنايت كنيد، شايد براى ما و مشا جرقه به داستان شگفت
  .اولياى اهلى به راه كمال و رشد، قدم گذاشته و به وادى قرب و وصال حركت كنيم

  .وجود مبارك سيد على شوشرتى در شهر شوشرت عاملى بزرگ و مبسوط اليد بود

اى مدعى بودند كه اين ملك وقف نيست، در حاىل كه  يك قطعه ملك وقفى به حضورش آوردند، عدهوقىت نزاعى درباره 
و گروهى مدعى . اى گذاشته و در حملى خمصوص كه از هر چشمى دور بود دفن كرده بودند وقف نامه آن را در صندوقچه

ر حكم اين واقعه مادى حريان و سرگردان وقف بودند وىل سند و مدركى در دست نداشتند، چند روز اين مرد بزرگ اهلى د
  .دانست به كدام طرف حكم كند، طرفني دعوا هم اصرار داشتند مسئله با حكم سيد پايان پذيرد بود و منى

رفت و آمد هر روز طرفني دعوا، براى سيد اجياد مشكل و ناراحىت كرده بود، تا روزى كسى به سوى خانه سيد رفت و در 
  :ه پشت در آمد و گفتزد، از افراد خانه ب

  كيسىت؟

خواهد مشا را ببيند، درب را باز كردند، مال قلى وارد خانه شد  به آقا خرب بده مردى به نام مال قلى جوال مى: آن مرد گفت
  :و به نزد سيد رفت و گفت
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مهيشه اقامت كىن و بدان   ام به مشا بگومي بايد از اينجا سفر كرده و شوشرت را رها منوده به جنف بروى و در آجنا براى آمده
  .اى در فالن مكان دفن است كه وقف نامه ملك مورد دعوا در صندوقچه

   سيد على شوشرتى، مال قلى را تا آن وقت نديده بود و او را به هيچ عنوان
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وقف نامه را آوردند، پس از اين شناخت، از دستورهايش يكه خورد، دستور داد موضعى كه گفته بود حفر كردند و  منى
واقعه عجيب از قضا و قبول مرافعه دست كشيد و شوشرت را به دستور آن مرد اهلى ترك كرده رهسپار جنف شد تا در آجنا 

  .براى مهيشه اقامت كند

تهدين مرحوم شيخ مرتضى انصارى حاضر شد و  در جنف با كمال تواضع به درس فقه استاد بزرگ، فقيه سرتك، خامت ا
  .شد تر به درس اخالق سيد حاضر مى مرحوم شيخ هم متواضعانه

برنامه به مهني صورت ادامه داشت، تا اين كه مرحوم آخوند مال حسينقلى مهداىن به دنبال حقيقت برخاست و در طى راه 
چيزى نيافت، به سوى  دنبال هادى راه قرار گرفت، از شهر مهدان كوچ كرد، چندى نزد يكى از علما به سر برد وىل از او

جنف رخت كشيد، در حمضر شيخ انصارى و سيد على شوشرتى حاضر شد و از حمضر هر دو بزرگوار استفاده كرد و 
  .آنچه خواست نزد آن دو يافت

  .به هنگامى كه شيخ انصارى از دنيا رفت، آخوند مال حسينقلى مهداىن در پى نوشنت مطالب اصول و فقه شيخ برآمد

اين كار تو نيست، ديگران هستند كه فقه و اصول بنويسند، مشا بايد : وى را از اين كار منع كرد و فرمودسيد شوشرتى 
ها را كنار گذاشت و از اين مسئله قطع عالقه كرد و در  مستعدان در راه خدا را دريابيد، آخوند به دستور سيد، متام نوشته

  .پى تربيت قابلني برآمد

را از صبح تا طلوع آفتاب و گروهى را از طلوع خورشيد تا مقدارى از برآمدن روز و مجعى را از  اى آن مرد بزرگ اهلى، عده
سر شب، تا اين كه با لطف و مرمحت و عنايت حضرت ذواجلالل توانست سيصد نفر را تربيت كند به طورى كه هر يك 

  .شدگان به مقام با عظمت اولياى اهلى رسيدند از آن تربيت

  332: ، ص8 جعرفان اسالمى، 
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ارى، سيد امحد كربالىي، حاج مريزا جواد ملكى  از مجله تربيت شدگان مال حسينقلى مهداىن مى توان مرحوم شيخ حممد 
  .تربيزى، شيخ على زاهد قمى و سيد عبدالغفار مازندراىن را نام برد

   حاالت سيد امحد كربالىي

  :گويد يد امحد كربالىي مىمرحوم عالمه طباطباىي درباره س» تفسري امليزان«صاحب 

مرحوم سيد اصًال اصفهاىن بوده، وىل نشو و مناى وى در كربالى معال بود و بعد از ادراك و رشد به حتصيل ادبيات 
پرداخته و چنانچه از انواع مراسالتى كه به شاگردان و ارادت كيشان خويش نگاشته، پيداست قلمى شيوا و بياىن 

  .معجزآسا داشته

ادبيات وارد علوم دينيه گرديده و سراجنام به حوزه درس مرحوم آخوند مال كاظم خراساىن رضوان الّله عليه  پس از تكميل
ذيب مرحوم آية احلق  ملحق شده و دوره تعلم علوم ظاهرى را در حتت تربيت ايشان اجنام داده و اخرياً در بوته تربيت و 

اىن قدس سره قرار گرفته و ساليان دراز در مالزمت مرحوم آخوند و استاد وقت، شيخ بزرگوار آخوند مال حسينقلى مهد
بوده و از مهگنان گوى سبقت ربوده و باالخره در صف اول و طبقه خنستني تالمذه و تربيت يافتگان ايشان مستقر گرديد 

عتبه مقدس  و در علوم ظاهرى و باطىن مكاىن مكني و مقامى امني اشغال منود و بعد از درگذشت مرحوم آخوند، در
  .داد جنف اشرف اقامت گزيده و به درس فقه اشتغال ورزيده و در معارف اهليه و تربيت و تكميل مردم يد بيضا نشان مى

مجع كثريى از بزرگان و وارستگان به مين تربيت و تكميل آن بزرگوار، قدم در دائره كمال گذاشته، پشت پاى به بساط 
   حمرمانداران خلد و  طبيعت زده و از سكان
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حرمي قرب شدند كه از آن مجله است سيد اجل آيت حق و نادره دهر، عامل عابد فقيه حمدث شاعر مفلق مرحوم حاج 
 »1« !!باشد مريزا على قاضى طباطباىي تربيزى كه در معارف اهليه و فقه و حديث و اخالق، استاد اين ناچيز مى

متام وجود به اين داستان عجيب دقت كنيد، عاشق شايقى مثل مال قلى جوال از سيد شوشرتى با ! خوانندگان ارمجند
رود، شيخ با حمبىت جانانه به درس  خواهد به جنف برو، سيد با كمال شوق و عشق به درس فقه شيخ انصارى مى مى

او با كمال شوق . كنند ربيت مىرود، شيخ و سيد با آن شوق و عشق، آخوند مال حسني قلى مهداىن را ت اخالق سيد مى
شود، او  رساند، يكى از آنان سيد امحد كربالىي مى و در عني عشق سيصد نفر را تا سر حد اولياى خداىي به كمال مى
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شود، قاضى بسيارى از  رساند، يكى از آنان مرحوم قاضى مى تعداد زيادى را در دايره شوق و عشق به مقامات اهليه مى
آيد،  شود، عالمه از جنف به قم مى مى» تفسري امليزان«منايد، يكى از آنان عالمه طباطباىي صاحب  مىقابلني را تربيت 

ترين شرايط يعىن در  كند، تا جاىي كه در حبراىن باالترين حتول را در حوزه علميه در معارف اهليه و در توجه به قرآن اجياد مى
اسالم و مسلمانان را در كام خود فرو برد، با قدرت حكمت و زمان هجوم مكاتب مادى كه نزديك بود مانند سيل، 

دانش و بينش خود و تربيت شدگانش در برابر آن طوفان به مبارزه برخاسته و براى مهيشه خيمه المذهىب و ماديگرى را از 
  !چينند اين مرز و بوم بر مى

رود  منافع وجودى آن شهيد بزرگ گمان منى عالمه شاگرداىن بزرگ چون متفكر شهيد مرحوم استاد مطهرى تربيت كرد كه
   ها و نزديك به هزار سخنراىن استاد، در طول سى سال در دفاع از اسالم و ملت اسالم بر كسى پوشيده باشد، نوشته

______________________________  
  .98: يادنامه عالمه طباطباىي -)1(
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هاى آن شهيد هم چون بنياىن مرصوص به سوى ابديت راه  ها و سخنراىن برپا كرد، نوشته در سطح بسيار وسيعى غوغا
  .پيمايند و در هر عصرى از اعصار آينده، تشنگان حقيقت را سرياب خواهد كرد مى

هر يك  استاد عالمه طباطباىي نزديك به هزار نفر از مستعدان و قابالن را در مدرسه تربيىت خود به رشد و كمال رساند كه
جهاىن از علم و اخالقند، اين فرومايه ناچيز وقىت كه در قم مشغول حتصيل بودم، در موقعيت و سّىن نبودم كه مستقيماً از 

ره ديگرى  حمضر پر نور او درك فيض كنم، من جز ديدار او در حرم حضرت معصومه و حضرت رضا عليهما السالم 
دارى فقه و اصول و حكمت و عرفان خواندم و به مهني مقدار فيض كه از نداشتم اما نزد تربيت شدگان آن استاد، مق

  .هاى مستقيم او بردم از شكرش در پيشگاه حضرت حق عاجزم خرمن تربيت شده

گسرتاند؟ عقيده و عمل و اخالق اگر بر  كند و تا كجا پرتو خود را مى راسىت، شوق و حمبت و عشق و ارادت چه مى
كند و دريا دريا هدايت و معرفت به سوى  باشد دنياى قلوب و فضاى جهان را روشن مى پايه عشق و معرفت و حمبت

  !!اى از آن را در داستان نقل شده ديديد منايد كه منونه ها سرازير مى جان
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بياييد با كمك قرآن و روايات و راهنماىي عامل ربّاىن وارد معرفت شومي، در وادى معرفت، خدا و خود و دنيا و آخرت و 
افروزد، چون نور عشق  اهداف عاليه را خواهيم شناخت، اين شناخت و معرفت در خانه دل ما آتش عشق و حمبت برمى

تر از سري نور به پيشگاه  گر شود، عمل و اخالق ما آميخته با عشق گردد، عمل و اخالق عاشقانه سريع در دل جلوه
يافت، چون عمل قبول شود، دِر توفيق بيش از پيش به روى ما معبود خواهد شتافت و در آجنا به حرمي قبوىل راه خواهد 

امي و به مقام قرب و لقا و وصال حمبوب نزديك   شود، آن زمان است كه به وادى سعادت دنيا و آخرت وارد شده باز مى
   امي، در آن وقت است كه پشت پا به گشته
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  !او چيزى خنواهيم ديد طبيعت زده و در حرم هسىت، جز مجال

 رو وصال خدا طلب اى يار
 

 بگذر از خويش و بگسل از اغيار

  چشم جان برگشا ببني در دل
 

 متجلى است جلوه دلدار

  جان حجاب است در ره جانان
 

 خويشنت را از آن حجاب برآر

  رو به پاى حريف سر مستان
 

 خوش بينداز اين سرو دستار

  

 توحيددور بر دور نقطه 
 

 خط كشان مى درآى چون پرگار

  موج و حبر و حباب هر سه يكى است
 

 جز يكى نيست اندك و بسيار

  وحده ال شريك له خواهى
 

 خوش بشنو گوش و بشنو اين گفتار

 كه مهه صورتند و معىن او
 

 «1» وحده ال اله اّال هو

______________________________  
  .اصفهاىننور على شاه  -)1(
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َتَكلُِّف ظاِهرُُه رِياءٌ َوباِطُنُه نِفاٌق َوُمها َواْلُمَتَكلُِّف ال َيْسَتْجِلُب ىف عاِقَبِة أْمرِِه اّال اْهلَواَن َوِىف اْلَوْقِت إّالالتـََّعَب َواْلَعناَء َوالشَّقاَء، وَ [
ُ
امل

  ] اْلُمَتَكلِّفُ َجناحاِن َيطُري ِِما 

   نتيجه عمل با تكّلف

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله روايت باب تكلف مى

حوصلگى اجنام گرفته باشد عاقبىت، جز  رغبىت و سسىت و ىب ميلى و ىب هر كس عملش از براى خدا نباشد، بلكه از روى ىب
پسندد و صاحب عمل بعد از مردود شدن عمل دچار  منىخفت و خوارى ندارد؛ زيرا خداوند عمل آميخته به تكلف را 

خفت و خوارى خواهد شد، متكّلف در وقت عمل هم حاصلى، جز زمحت و تعب و سخىت و مشقت ندارد و در 
  .حقيقت متكلف زيانكار دنيا و آخرت است

د و باطن عملش نفاق انداز  ظاهر عمل متكّلف ريا است، چون متكّلف به دور از چشم مردم خود را به زمحت عمل منى
عالقه به عمل است پس دلش با ظاهر يكى نيست و اين عني نفاق است، ريا  ميل و ىب است؛ زيرا در وقت اجنام عمل ىب

و نفاق دو بال پرى است كه متكلف به وسيله آن دو پر به سوى غضب حق و نفرت مالئكه و افتضاح و رسواىي و در 
  !!كشد پايان كار به زندان جهنم پر مى
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ُقْل ما [ :ِلَنِبيِّهِ   َتعاىلَولَْيَس ِىف اْجلُْمَلِة ِمْن أْخالِق الّصاِحلَني َوال ِمْن ِشعاِر اْلُمتَّقَني التََّكلُُّف ِمْن أيِّ باٍب كاَن، قاَل الّله [
َحنُْن َمعاِشَر اْألنْبياِء َواْالَمناِء َواْألْتِقياِء : ، َوقاَل النَّيبُّ صلى اهللا عليه و آله»1« ] َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر َو ما أَنَا ِمَن اْلُمَتَكلِِّفنيَ 

  ] بُراءُ ِمَن التََّكلُّفِ 

   برائت از تكّلف

رغبىت در اميان و عمل از اخالق شايستگان از عباد خدا و پرهيزكاران نيست، آنان در هر باىب از ابواب  تكلف و ىب
  .كنند ري با كمال رغبت و شوق و عشق و حمبت عمل مىعبادت و خ
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  عاشق كه بود غالم معشوق
 

  سر مست على الدوام معشوق

 از خويشتنش خرب نباشد
 

  دامي مست مدام معشوق

 مسىت نكند زآب انگور
 

  مستيش مهه زجام معشوق

  برخاسته از سر دو عامل
 

  پابنده شده به دام معشوق

  رستهاز كام و هواى خويش 
 

 «2»  كامش مهه گشته كام معشوق

  

  :خداوند مهربان به پيامربش فرموده

خواهم و من در اين بيست و سه،  به مردم بگو من از مشا براى اين مهه زمحت و رجنى كه در راه هدايت كشيدم مزدى منى
  .دادمسال آنچه اجنام دادم به هواى خواسته حمبوب حق و با كمال ميل و رغبت اجنام 

اى اهلى بود كه در برابر هجوم اهل مكه كه از هيچ  رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله آن چنان عاشق اجراى برنامه
جنايىت نسبت به اسالم و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روى گردان نبودند و اين مهه ظلم و ستم را براى تعطيل كار 

  .كردند، پيغام داد پيامرب مى

  .»1«  ْو ُوِضَعِت الشَّْمُس يف َمييين َواْلَقَمُر يف ِمشايل ما تـَرَْكُت هَذا اْلَقْوَل َحّىت اْنِفَذُه أْو اقْـَتَل ُدونَهُ لَ 

دارم، تا حاكميت الّله مستقر   ام بر منى اگر آفتاب را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذاريد، دست از برنامه
  .قربان شود گردد، يا جامن در راه هدفم

 اند اهل نظر كه عامل حتقيق ديده
 

 اند عشق تو را به ملك دو عامل خريده

 دهند صاحبدالن به ملك كسان دل منى
 

 اند ها كه از كمال تو رمزى شنيده آن

 آهسته رو كه مركب مردان مرد را
 

 اند ها بريده در سنگالخ باديه پى
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  نوميد هم مباش كه رندان باده نوش
 

 اند يك خروش به منزل رسيدهناگه به 

  انصارى از بال چه بناىل صبور باش
 

 اند داىن كه صابران چه بالها كشيده

  

  :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

  .گان از عمل تصنعى و كار بدون عشق و برنامه بدون حمبت و شوق بيزارمي ما گروه انبيا و امنا و تقوا پيشه

  معرفت و به دنبال معرفت، مرد عشق و شوق باشد شود كسى اهل مگر مى

______________________________  
  .31، حديث 3، باب 86/ 35: ؛ حبار األنوار58/ 1: املناقب -)1(

  .31، حديث 3، باب 86/ 35: ؛ حبار األنوار58/ 1: املناقب) 2(

  339: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

تصنع به جاى آورد، مردان راه دوست، مرد عشق و شوقند و مرغ باغ حمبت و و عمل خريى را متكلفانه و عبادتى را به 
كند انسان  دوسىت، قرآن و روايات وقىت آثار وجودى مردم با معرفت و عاشق و در حقيقت عالئم مردم مؤمن را بيان مى

رت حق و عبادت و فهمد كه درون مردم مؤمن و با معرفت درياىي از عشق و عالقه به حض از آن عالئم و آثار مى
  .اطاعت و آراسته شدن و پرياسته شدن است

   پنجاه صفت مؤمن

  :كند قرآن و روايات اين چنني اوصاف مردان راه عشق را بيان مى

  .در اداى مناز سخت اهتمام داشته و داراى قلىب خاشع به وقت منازند - 1

  .به اداى زكات شوق وافر دارند - 2
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  .دهند مربوط به غريزه احرتاز جسته و در عوض به سنت ازدواج امهيت مىراىن غلط و گناهان  از شهوت - 3

  .متعهد به قول و وفا كننده به عهد و پيمانند - 4

  .حافظ و راعى امانتند - 5

آنچه براى خود در راه صالح و سداد و حق و حقيقت دوست دارد، براى ديگران هم به مهان صورت دوست دارد  - 6
  .پسندد خواهد براى ديگران هم منى و هر چه را براى خود منى

  .برادران ديىن خود را دوست دارد و خريخواه مهه برادران و خواهران مؤمن است - 7

ى از منكر دارد - 8   .اصرار به امر به معروف و 

  .نظري است در اطاعت از امر حق و خوددارى از نواهى ىب - 9

  .عالقه عجيىب به اجنام هر كار خريى دارد -10
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  .رسد شود و شرى از او به كسى منى موجودى است منبع خري و پاك از شر، خريى از او فوت منى -11

بيند و به زبان  كند و كار خري خود را كم و اندك و ناچيز مى كار خري ديگران را زياد ديده و مهه جا تعريف مى  -12
  .آورد منى

  .گردد و از تعليم و تعلم و اندوخنت و ياددادن ملول منىمهيشه در پى علم و دانش است  -13

  .از حتمل زمحت و رنج و مشقت و ذلت در راه دين باك ندارد -14

  .نصيبش از دنيا فقط از حالل است و از هر حرامى فرارى و گريزان است -15

رت و باالتر منى -16   .داند خود را از هيچ كس 

  .ه و عشق و حمبت حق، منور استقلبش به نور اميان و عقايد حق -17
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  .عارف و آگاه و بيناى به اوضاع زمان است -18

  .در هوش و فراست كم نظري است -19

  .پاك و پاكيزه و متيز و نظيف است -20

  .مهواره به ياد حق و براى حق و در راه حق است -21

  .در بال و مصيبت صابر و در خوشى و لذت شاكر است -22

  .كند به دمشنانش ظلم منىبه هيچ كس حىت  -23

  .اندازد براى خدمت به مسلمانان و مردم خود را به تعب و رنج مى -24

  .اندوزى است دوستش دانش و مشى او دانش -25

  .وزيرش حلم، امريش عقل، برادرش رفق و پدرش نيكى است -26

  .اضافه مال دنيا حريص نيستآورد قانع و بر  بر روزى مقدر كه به وسيله كوشش و زمحت خودش به دست مى -27

  .خوش رو، گشاده چهره و شريين است -28
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  .صابر و ثابت قدم در امور دين و كار خري است -29

  .هاى غلط نفساىن و شيطاىن است گريزان از هوا و هوس و خواهش  -30

  .معناست، حمرتز و روى گردان است از هرچه كه لغو و ىب -31

  .گويد، يعىن زبانش پشت قلب اوست كند بعد مى ول فكر مىا -32

  .گردد غضبش براى حق و نسبت به امور دنيا عصباىن منى -33
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مهراه و از اين غربت و از اين كه هم دل و هم زبانش كم است شاكى  در دنيا غريب است، يعىن كم نظري و ىب -34
  .نيست

  .ىن داراى امياىن قوى و قلىب منور به نور عشق و معرفت استنگرد، يع به متام امور با كمك نور خدا مى -35

  .آوردن وى را از فضاى ملكوتى دين ندارد اى قدرت بريون در امر دين چون كوه پايدار و هيچ حادثه -36

  .گردد به اقبال دنيا مغرور نشود و از ادبار دنيا حمزون منى -37

  .در عاقبت كار از حسرت و ندامت و پشيماىن در امان استبه عواقب مهه امور فكر كرده و به اين خاطر  -38

  .گريد از هر امرى درس و عربت مى -39

  .دلش از ياد خدا روشن و از مقام حضرت رب خائف است -40

  .حقوق ديگران را در متام امور حفظ كرده و از غيبت كردن سخت پرهيز دارد -41

و ماىل و اجتماعى، خود را آلوده به ريا نكرده و از اخالص خاىل  در هيچ يك از امور ديىن اعم از واجبات بدىن -42
  .كند منى

  .در معامالت مادى جانب احكام فقهى را رعايت كرده و مطلقاً بنده خداست -43
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  .پرهيزد عمرش را غنيمت مشرده و از بيهوده تلف كردن مى -44

مت به مردم خوددارى مى -45   .دكن از 

  .به خدا و رسول و قيامت اميان يقيىن داشته و شك و ترديد و وسوسه در خانه قلبش راه ندارد -46

ره خود و عائله -47 دهد و  مند است، در حاىل كه دنيا را مقدمه آخرت قرار مى اش در خور شأنش از نصيب دنياىي 
  .پسندند صوفيان منى اش را از مباحات هم چون بعضى از جوكيان و حمروميت خويش و عائله
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عاشق پيامرب و امرياملؤمنني و يازده امام و مؤمن حقيقى به واليت حق و پيامرب وائمه عليهم السالم و فقيه جامع  -48
  .الشرائط است

  .به تعمري مساجد و بناهاى مذهىب اهتمام شديد دارد -49

  .»1«  دقا واقرباستجماهد در راه حق و عاشق شهادت و مراعات كننده حقوق اقوام واص -50

آرى، صدور اين پنجاه برنامه از مؤمن دليل بر اين است كه مؤمن در فضاى شوق و حمبت و عالقه و نشاط، دست به 
زند و حمال است در چهار چوب تصنع و تكلف، اين مهه خري از انسان مؤمن به منصه بروز و ظهور  هر عمل خريى مى

  !!برسد

  :گويد مىعارف عاشق حكيم صفاى اصفهاىن 

 افراد كه مهدم جليلند
 

 پريان مراد را دليلند

  هم صاحب نفخه سرافيل
 

 هم حمرم راز جربئيلند

  بر گوهر جود حبر عّمان
 

 بر كشت وجود رود نيلند

  از گوهر پاك گنج پنهان
 

 از مشرب صاف سلسبيلند

______________________________  
  .81: اميان و وجدان -)1(
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  خارج مهه از اداره قطب
 

 با قطب برادر سبيلند
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  هم مالك ملكت سليمان
 

 هم صاحب ثروت خليلند

  

  دارند به حق هزار برهان
 

 خاموش وىل زقال و قيلند

  در مملكت وجود باقى
 

 بديلند بعد از انبيا ىب

  در مصر واليتند واىل
 

 مجيلنديوسف رخ و دلرب و 

 اكسري سعادمتند افراد
 

 پر قيمت و قابل و قليلند

  از ُخلق نه از عروق و اعصاب
 

 برخامت انبيا سليلند

 داود زبور خوان توحيد
 

 با كوه به نغمه هم رسيلند

 آنان كه لباس جاه پوشند
 

 در فقر برهنه و ذليلند

  هاى سجيل بينند حجاره
 

 كاين قوم ضالل قوم پيلند

  به كعبه فنا پىنابرده 
 

 بر نفى بقاى خود دخيلند

  اند دامي آن فرقه كه زنده
 

 در مسلخ عشق او قتيلند

  خالق معانيند و صورت
 

 امرند كه خلق را كفيلند

ليل   قوت دل اولياست 
 

 با خامت انبيا اكيلند

  بر مسند حق خليفة اللّه
 

 غوثند و خداى را وكيلند

  از اسم گذشته در مي ذات
 

 مستغرق بلكه مستحيلند

 اجياد عيال جود افراد
 

 هم مل يلدند و هم معيلند
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  حبرند كه حاوى آلىل
 

 ابرند كه راوى غليلند

  هسىت است زجودشان وايشان
 

 در معرض امتحان خبيلند
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َوال َتْشَتِغْل ِبَطعاٍم آِخرُُه اخلَْالُء، َوِلباٍس آِخرُُه اْلَبالءُ َوداٍر آِخرُُه . َوَيْطبَـْعَك ِبِطباِع اْالميانِ َفاتَِّق الّلَه َواْسَتِقْم يـُْغِنَك َعِن التََّكلُِّف [
  ]احلَْْسَرةُ  ْيٍش آِخرُهُ اخلَْراُب، َوماٍل آِخرُُه اْلمرياُث، َو إْخواٍن آخُرُهُم اْلِفراُق، َوِعزٍّ آِخرُُه الذُّلُّ َوَوقاٍر آِخرُُه اجلَْفاُء، َوعَ 

   نصاحيى از حضرت امام صادق عليه السالم

در پايان روايت، امام به حق ناطق، سر حلقه اهل عرفان و اميد هر عاشق حضرت جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم 
  :منايد ىچه عاشقانه و عارفانه و چه دلسوزانه متام بندگان خدا را به امورى عاىل و مسائلى متعاىل نصيحت و سفارش م

   استقامت

در راه خدا از هر نوع حال و فعل شيطاىن بپرهيز و بيا و به خاطر خري دنيا و آخرتت، در راه حضرت او براى اجنام هر 
عمل خري و مثبىت پايدارى كن و استقامت به خرج بده و احنراف از حدود اهلى را واقعاً براى خود جايز مشمار، تا به 

تكلف و تصنع در عبادت و عمل خري آزاد گردى و حمبت و عشق حضرت او در دلت خانه توفيق حضرت رب العزه از 
اى كه هم  بگريد كه اگر عشق بر كرسى دل نشيند، به خاطر ميل سخىت كه به مالقات با معشوق دارد و به علت رابطه

   چون
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رساند، آجنا كه جز  تو را به مقام قرب وصال حضرت دوست مىرابطه شعاع آفتاب با آفتاب بني عاشق و معشوق است، 
  .او چيزى نبيىن و غري او چيزى خنواهى

  نگرم حسن توام در نظر است هر كجا مى
 

  منايد كه مرا حسن تو نور بصر است مى
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 رفت دراز به جز از قصه موى تو كه مى
 

  قصه هر دو جهان پيش نظر خمتصر است

د گردن  طاعت در امر بنده بايد كه 
 

  شرط اميان نه به ذكر شب و ورد سحر است

  

  پرهيز از غذاى زياد

به بيش از اندازه حاجت، خود را مشغول به خوردن، آن هم غذاهاى رنگارنگ و چرب و شريين مكن، اين نوعى خوردىن 
  !!نياز به مواد مادى دنيا دارد كه موّرث انواع امراض و باعث تردد زياد به حمل قضاى حاجت است، مگر بدن چه اندازه

   پرهيز از لباس رنگارنگ

جسم را آن ارزش نيست كه وقت گران را خرج . قواره شدن به بدن است فريفته لباسى مشو كه آخرش كهنه شدن و ىب
رما حمفوظ اى كه تو را از سرما و گ فراهم آوردن لباس رنگارنگ و گران قيمت كىن، لباس را ساده و كم خرج بگري به اندازه

  .بدارد و آبرويت را در برابر برادران حفظ كند

   مسكن الزم

   خانه و مسكن را به اندازه الزم براى خود و عياالتت فراهم كن كه عاقبت متام

  346: ، ص8 عرفان اسالمى، ج

بر آن ضايع   اى از عمرت را ها خراىب است و چيزى كه پايانش خراىب است ارزش آن را ندارد كه قسمت عمده اين خانه
  .كىن

   فريفتگى مال

فريفته مال مشو، جمذوب درهم و دينار دنيا مگرد، به اندازه الزم دنبال مال باشد كه سودت از مال مهان مقدار خوراك و 
ماند و به اكثر ورّاث اطميناىن  مسكن و پوشاك است و اضافه آن اگر به وسيله خودت با خدا معامله نشود به ارث مى

  مال بر جاى مانده چه كنند؟نيست كه با 
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ره  اگر مال را صرف طاعت كنند، در قيامت براى تو موّرث حسرت است كه با مال ديگران ثواب اخروى بردند و تو ىب
  !!كشند ماندى، اگر صرف معصيت كنند تو را به عنوان شريك گناه به حماكمه مى

  هاى ناپايدار دوسىت

صوصاً دوستاىن كه مگسانند گرد شرييىن مغرور مباش كه عاقبت اين روابط فراق و هاى ناپايدار خم ها و رفاقت به دوسىت
جداىي است و به عزت پوچ و توخاىل كه سراىب بيش نيست گول خمور كه عاقبتش ذلت است و به وقارى كه آخرش جفا 

  .و حياتى كه آخرش حسرت است مغبون مشو

مؤمن، عمر را در راهى خرج . رساند پذير است منى ف آنچه زوالبندد و عشق به مصر  مؤمن، دل به آنچه فاىن است منى
  .كند كه در آن راه كسب خري دنيا و آخرت كند و از آن راه به رضايت و خشنودى حق برسد مى

رسد به حسرت و ندامت و پشيماىن دچار  گردد، به ذلت و هوان و خوارى منى خورد، مغرور منى مؤمن، فريب منى
  هر چه در ارتباط شود آن رامؤمن با . گردد منى
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  .دهد اى براى رسيدن به حق قرار مى وسيله

  .كند مؤمن، دنيا را مزرعه آخرت دانسته و هسىت خود را در راه عشق به حضرت حق خرج كرده و نثار مى

 گر رسد دست مرا در سر گيسوى تو باز
 

 هاى دراز مو به مو شرح دهم قصه شب

 آشفته تو را از موى توام باد صبا سازد
 

 هر سحر گه كه منايد گره از زلف تو باز

 حمرم كوى تو را دل نرود جاى دگر
 

 من و طوف سر كوى تو و حاجى و حجاز

  نياز از مهه درهاى جهان گرديدم ىب
 

ادم به سر خاك تو من روى نياز  تا 

 روز وصل و شب هجران تو اى صبح اميد
 

 ماند و اميد دراز عمر كوتاه مرا

  مطرب اين نغمه جانسوز كه در پرده نواخت
 

 ترسم از پرده عشاق برون افتد راز
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اى حمبوب و معشوق دل، نسبت به متام امور اهليه دمل را غرق شوق و ! اى رفيق دنيا و آخرت من! اى مهربان خداى عزيز
عمرم را در راه عشق تو صرف كنم و حاىل به من مرمحت فرما  نشاط و عشق و حمبت كن و توفيقم رفيق راه فرما تا بقيه 

كه جز تو خنواهم و جز تو ندامن و جز تو نبينم و جز تو خنوامن، من بامتام وجود، در عني اين كه سراپا آلوده به جرم و  
و هرگز با داشنت گناه و تنبلى و كسالت و تكلف و معصيتم، به تو كه منبع لطف و كرم و مبدأ جود و فيضى، اميد دارم 

  .گردد چون تو موالىي كرمي و مهربان، اميدم نااميد منى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


