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  7: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   عرفان اسالمى جلد نه

  36باب 

  در نكوهش غرور

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  . أْلَمْغُروُر ِىف الدُّنْيا ِمْسكٌني َوِىف اآلِخَرِة َمْغُبوٌن، ِألنَّهُ باَع األْفَضَل بِاألْدىن

ا اْغتَـَرْرَت ِمباِلَك َوِصحَِّة ِجْسِمَك اْن َلَعلََّك تـَْبقىَوال تـَْعَجْب ِمْن    . نـَْفِسَك فـَُرمبَّ

ا اْغَرتْرَت ِبطُوِل ُعْمرَِك َواْوالِدَك َواْصحاِبَك َلَعلََّك تـَْنُجو ِِمْ    .َوُرمبَّ

َيِتَك َواصابَِتَك َمأُموَلَك َوَهواَك َوظَنَـْنتَ  َا اْغتَـَرْرَت ِحباِلَك َوُمنـْ   .انََّك صاِدٌق َوُمصيبٌ  َوُرمبَّ

َا اْغتَـَرْرَت ِمبا َتِرى اْخلَْلَق ِمَن النََّدِم َعلى   .يـَْعَلُم ِمْن قـَْلِبَك ِخبِالِف ذِلكَ   تـَْقصِريَك ِىف اْلِعباَدِة َولََعلَّ الّلَه َتعاىل  َوُرمبَّ

ا اَقْمَت نـَْفَسَك َعَلى اْلِعباَدِة ُمَتَكلِّفاً َوالّلُه يُريُد  َا افْـَتَخْرَت ِبِعْلِمَك َوَنَسِبَك َواْنَت غاِفٌل َعْن ُمْضَمراِت ما ىف . اْالْخالصَ َوُرمبَّ َوُرمبَّ
َا َتْدُعو الّلَه َواْنَت َتْدُعو ِسواهُ . َغْيِب الّلهِ    .َوُرمبَّ

َا َحِسْبَت انََّك ناِصٌح لِْلَخْلِق َواْنَت تُريُدُهْم ِلنَـْفِسَك اْن َمييُلوا الَْيكَ    .َوُرمبَّ

َا َذَممَْت نـَْفَسَك َواْنَت َمتَْدُحها َعَلى احلَْقيَقةِ    .َوُرمبَّ

َواْالْخباِت َلهُ َوَمْعرَِفِة ُعُيوِب اْحواِلَك ِمْن َحْيُث   َواْعَلْم انََّك َلْن َختْرَُج ِمْن ظُُلماِت اْلُغُروِر َوالتََّمّىن اّال ِبِصْدِق اْالنابَِة اَىل الّلِه َتعاىل
ِبِعْلِمِه   َواْن ُكْنَت راِضياً ِمبا اْنَت فيِه َفما اَحٌد اْشقى  َعْقَل َواْلِعْلَم، َوال َحيَْتِمُلُه الّديُن َوالشَّريَعُة َوُسَنُن اْلُقْدَوِة َوأَئِمَِّة اْهلُدىاليُواِفُق الْ 

  .ِمْنَك َواْضَيَع ُعْمراً َواْوَرَث َحْسَرًة يـَْوَم اْلِقياَمةِ 
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  8: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  ] أْلَمْغُروُر ِىف الدُّنْيا ِمْسكٌني َوِىف اآلِخَرِة َمْغُبوٌن؛ ِألنَُّه باَع األْفَضَل بِاألْدىن[

  صفت غرور

  .غرور، از صفات بسيار ناپسند و از رذايل اخالقى و سيّئات نفساىن است

شود و   و ماّدى پيدا مى غرور، حالىت است در وجود انسان كه از بينش غلط او نسبت به مظاهر زندگى و امور دنياىي
هاى اهلّيه است كه بر اثر كثرت كار مادى و توسعه يافنت مال و زر و زيور  گاهى هم حمصول غفلت انسان از واقعيت

گردد و عّلت شقاوت دنيا و  گردد و در هر صورت رابطه انسان با حق و توّجه او به آبادى آخرت قطع مى پديدار مى
  .شود آخرت و خراىب خانه سعادت مى

  :كنند كتب لغت لغت مغرور را اين چنني معنا مى

  .مغرور، يعىن فريب خورده، كسى كه به باطل چشم طمع دوخته، آن كس كه فريفته شده

با توجه به آيات و روايات و نظر حمققان لغت، مغرور كسى است كه فريفته دنيا و ظاهر زندگى و مال و اوالد و مقام و 
م و شهوت شده به اين امور آن چنان دل بسته و فريفته شده كه گوىي حيات و زندگى رياست و علم و شهرت و شك

مهني است و مهيشه بر اين منوال جارى است و آنچه از دنيا در دست اوست براى او مهيشگى است، در حاىل كه روزى 
زر و زيور و مال و اوالد و مقام  شود كه هر چه در اختيارش بوده، از دنيا و كند و به اين حقيقت متوّجه مى چشم باز مى

   و رياست و شكم

  9: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

و شهوت و دانش و شهرت از دستش رفته و چيزى، جز بدىن مريض و عليل و گوشت و استخواىن پوسيده و قلب و 
ه پاسخى براى سؤاالت اى سياه و باطل، برايش منانده و دقايقى چند با مرگ فاصله ندارد؛ در حاىل ك روحى مرده و پرونده

  !!هاى برزخ و قيامت در اختيارش نيست و جاى عذرى در برابر غفلت و غرور و بدخبتيش ندارد دادگاه



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

 

اند، پنجه مرگ متام هويّتش را گرفته است، بني او و برزخ پرده برداشته  روز بيداريش روزى است كه غرورش را فرو نشانده
تربيتش منتقل شده است و كارى از دست احدى، حىت عزيزترين افرادش  لف و ىبشده است، متام اموال او به اوالد ناخ

  .ترين سودى براى او ندارد، گرچه حالت توبه به او دست دهد آيد كه آن بيدارى در آن موقعيت، كم برمنى

  :در اين زمينه به قرآن جميد با كمال دقت توّجه كنيد

 ُكفَّاٌر يـَْعَمُلوَن السَّيِّئاِت َحىتَّ ِإذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل ِإينِّ تـُْبُت اْآلَن َو َال الَِّذيَن َميُوتُوَن َو ُهمْ َو لَْيَسِت التـَّْوبَُة ِللَِّذيَن [
  .»1« ]أُولِئَك َأْعَتْدنا َهلُْم َعذاباً أَِليماً 

و در آن حلظه كه متام [از آنان فرا رسد شوند، تا زماىن كه مرگ يكى  و براى كساىن كه پيوسته كارهاى زشت مرتكب مى
  :گويد]  ها از دست رفته فرصت

  .روند، توبه نيست و نيز براى آنان كه در حال كفر از دنيا مى. اكنون توبه كردم

  .امي اينانند كه عذاىب دردناك براى آنان آماده كرده

بردارمي و فراموش كنيم كه صاحب جهان  آرى، وقىت چشم دل از متاشاى حقيقت ببندمي و از ديدار حضرت دوست ديده
  :و مالك مهه آشكار و پنهان، وجود مقّدس الّله است كه صفاتش در قرآن جميد حتت اين عناوين آمده

______________________________  
  .18): 4(نساء  -)1(

  10: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

عليم، بصري، خبري، كرمي، حكيم، عزيز، غفور، رحيم، لطيف حّى، قّيوم، مالك، خالق، بارى، مصّور، قدير، حميط، مسيع، 
...  

ها از بني رفتىن  خود را مهه كاره و مالك پنداشته، فريفته مظاهر شده و به آنچه در دست دارمي كه به طور حتم مهه آن
دل و جان و خورمي و به هر چيزى چشم طمع دوخته براى به دست آوردن و يافتنش دين و  است، مغرور شده و گول مى

  !!كنيم نفس و عقل و فطرت را فدا مى
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هاى عنايت به روى ما بسته  چون در فضاى فريفته شدن و مغرور شدن و گول خوردن قرار بگريمي، درهاى رمحت و روزنه
رسد و از هوّيت و حيثيت ما جز بدىن كه شهوت و شكم بر آن حاكم و غالب است  شود و مرگ عقل و روح ما مى مى

يابيم بود و نبود ما از دست رفته و در درون جز حسرت سخت و در  ماند و در پايان اين راه است كه درمى چيزى منى
برون جز عذاىب دردناك حاصلى از متام عمر براى ما باقى منانده است، آن وقت است كه با كمال ذلت و زارى و خضوع 

بازگرداند تا به تدارك اين مهه خسارت برخاسته و به خواهيم ما را به دنيا  و خشوع و ترس و وحشت از حضرت حق، مى
هرگز كه اين زمان بايد آماده ورود به برزخ براى پاسخگوىي به جنايات و : گويند عمل صاحل روى آورمي، در پاسخ ما مى
  .اشتباهات و غرور و غفلت خود باشى

ا َكِلَمٌة ُهَو قائُِلها َو ِمْن َوراِئِهْم بـَْرزٌَخ َلعَ * َحىتَّ ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قاَل َربِّ اْرِجُعونِ [ َّ لِّي َأْعَمُل صاِحلاً ِفيما تـَرَْكُت َكالَّ ِإ
  .»1« ] يـَْوِم يـُبـَْعثُونَ   ِإىل

براى جربان  [مرا ! پروردگارا: گويد تا زماىن كه يكى از آنان را مرگ در رسد، مى] ايستند دمشنان حق از دمشىن خود باز منى[
  و تقصريهاىي كه از گناهان

______________________________  
  .100 -99): 23(مؤمنون  -)1(

  11: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

اى  ام كار شايسته واگذاشته] از عمر، مال و ثروت در دنيا[آنچه ] برابر[اميد است در * بازگردان؛] من سر زده به دنيا
فايده است كه او گوينده آن  بدون ترديد اين سخىن ىب]  گوىي كه مى[اين چنني نيست :] گويند به او مى. [اجنام دهم

  .شوند است، و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى

عّلت ستم ستمگران و زورگوىي قلدران و اجحاف متجاوزان و جنايت جانيان و ظلم ظاملان و گناه بدكرداران و خطاى 
صفت ناپسند غرور بوده و از طرىف عّلت حكمت حكيمان، عرفان عارفان، عبادت خطاپيشگان و معصيت نابكاران مهني 

مشتاقان، عشق عاشقان حق، بندگى سر مستان از معرفت، فضيلت بيداران، كمال نابينايان، تواضع متواضعان، خشيت 
  .ده استخاشعان، توجه به حق و فريفته نشدن به زر و زيور دنيا و گول خنوردن از مظاهر زندگى مادى بو 

  :گويد يكى از عرفاى قرن هفتم بنام مؤيد الدين جندى در نصيحت به نفس و برحذر داشنت او از خطرها مى
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  مؤيّدا چه دل آلوده جهان دارى
 

  كه جز خداى نشايد كند جهاندارى

  دل تو جاى جتّلى است چون ختّلى يافت
 

  زنقش نفس نگر كز هواش باز دارى

  گذار مدهگذر زدنىي دون در دلش  
 

  كه مهچو رهگذرى بگذرى و بگذارى

  رضا به كسوت عار معار اين عامل
 

  كسى دهد كه شد زحيله خرد عارى

  

  12: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  

  تو آىن آن كه تواىن كه نور حق باشى
 

  آرى وىل زظلمت َكْوىن گذر منى

 به روح پاك مفرماى خدمت تن را
 

  خارىزگل نيايد هرگز وظيفه 

 ترا چه كم كه فزون از مهه غمت باشد
 

  تو شادمان چو به يارى زغم چه غم دارى

  

  امنيت در برابر غرور

  .نفس را مؤدب به آداب حق كنيد تا از غرور در امان مبانيد

مقدمه مؤدب شدن به آداب، معرفت است، معرفت حالل و حرام، واجب و مستحب، خري و شّر، دنيا و عقىب، 
  .حسنات و سّيئات

  .و اين معرفت از طريق حتصيل علوم دينيه، يا شاگردى در پيشگاه يك عامل واجد شرايط ميّسر است

ها بايد به مرحله عمل و اجرا درآيد و در مسئله عمل  هاى مكتب اهلى حاصل شد، آن واقعيت چون آگاهى به واقعيت
  .ير رذايل در امان مباندخلوص و اخالص مراعات شود، تا انسان از خطر غرور و سا
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  .ها خواهد شد ها و خسارت نفس را اگر بگذاريد و توجه خود را از وى برداريد، مركز هجوم خطرها و زيان

  .گردد ها مى اگر به تربيت نفس و آراستنش به حقايق اقدام نكنيد، مركز تاخت و تاز انواع شرور و بدى

ل صاحل و خالص و اخالق اهلى بربيد، تا از هر شرى در دنيا و آخرت نفس را در حصار بلند عقايد حّقه و در پناه عم
  .در امان مبانيد

  13: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  :گويد ضياء الدين ابو جنيب در اين زمينه مى

جهد كند كه نفس را مراعات كند و معرفت اخالق نفس بداند كه نفس فرماينده باشد به بدى و غافل نشود از نفس و 
  .انتهاى معرفت رسيده باشد كه مصطفى عليه الّصالة پناه گرفت به خداى از شّر نفس اگر چه به

  :گويد و امرياملؤمنني على مى

آورد، از ديگر جانب  چراند، هرگاه كه از جاىي گوسفندان را به هم مى نيستم من و نفس من، مگر شباىن كه گوسفند را مى
  .شود پراكنده مى

  :ورّاق رمحه اهللا گفت

  .رياكننده است بر مجله احوال ونفاق كند در بيشرتين احوال و شرك آورنده است در بعضى احوالنفس 

  :واسطى رمحه اهللا گفت

  .نفس بىت است و بدان نظر كردن شرك است و نظر نكردن در آن عبادت است

  :اند و گفته

اخگر نيكو باشد ولكن است كه رنگ  »1« مثل نفس در پيدا كردن نيكى و پوشيده داشنت بدى هم چون اخگر
  .سوزاننده
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و اگر نفس را برجنانند زود توبه كند و اگر او را فرو گذارند از پى مرادها برود و از خداى اعراض كند، خداى تعاىل 
  :گويد مى

ْنساِن َأْعَرَض َو نَأى[   .»2« ] يضٍ ِجبانِِبِه َو ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ َفُذو ُدعاٍء َعرِ   َو ِإذا أَنـَْعْمنا َعَلى اْإلِ

______________________________  
  .پاره آتش، جرقه: اخگر -)1(

  .51): 41(فصلت  -)2(

  14: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

از ما دور ]  با كرب و خنوت[گرداند و  روى بر مى]  از طاعت و عبادت[كنيم  و هنگامى كه به انسان نعمت عطا مى
  .آورد به دعاى فراوان و طوالىن روى مى]  رف شدنشبراى برط[شود، و چون آسيىب به او رسد  مى

  :اند و گفته

  و ننت »1«  َمَثل نفس چون آىب ايستاده است كه صاىف شده باشد، اگر آب را جبنباىن هر چه در زير آن باشد از لوش
  .پديد آيد »2«

چه خداى تعاىل از بندگان كه كند و در هر  كند كه از بندگان طلب مى و بداند كه خداى تعاىل از نفس مهان طلب مى
ى  فرمايد و خداى تعاىل بندگان را مى خداى را ثنا گويند و خداى را شكر كنند نفس را مهني مى فرمايد تا خمالفت امر و 

  .فرمايد او نكنند و نفس را هم چنني مى

  .كند خواهد كه موصوف شوند به سخا و كرم و از نفس، مهني طلب مى و از بندگان در مى

  :اند گفتهو  

اده نفس لطيفه اند و نفس حمّل اخالق نيك است، هم چنان كه بصر حمل رؤيت  اى است كه آن را به وديعت در قالب 
  .»3«  است و گوش حمّل مسع است و بيىن حمّل شمّ 

  :اند و گفته
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  خري است و نفس معدن شر كه عقل و روح را در زندان كند و آرزو »4«  روح، كان

______________________________  
  .جلن: لوش -)1(

  .بوى ناپسند: ننت -)2(

  .بوياىي: شمّ  -)3(

  .معدن: كان  -)4(

  15: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

تر  خداى مدد نفس كند و دل با يكى باشد كه غالب »1«  نفس را در زندان كند و توفيق خداى مدد روح كند و خذالن
  .بود از دو لشگر

يكى آن كه راسىت آن هويدا است، متابعت آن واجب باشد و كارى كه : كارها سه گونه باشدو مريد را بايد دانست كه  
راهى آن روشن است، واجب باشد دورى از آن و كارى كه در مشّيت باشد يعىن كه نداند خري است يا شّر؛ واجب  ىب

  .باشد ترك كردن آن تا هويدا گردد نيك و بد از جهت علم يا از جهت عقل

واجب است كه تبديل اخالق بد كند، چون كرب و كينه و حرص و اميد و حسد و منازعت و غيبت و در  و بر مريد
  .»2«  ها از اخالق بد كه او را ضّد كند به اخالق پسنديده برادران افتادن و بدگمان شدن و شوخى كردن و جز اين

شق حمرتق شد و نفس از رذايل ختليه و به آرى، وقىت دل به نور معرفت روشن شد و روح با جرّقه اهلى به حرارت ع
شد و معلوم شد كه انسان حمكوم به حكومت خدا و مغلوب دست حضرت ربوبّيت است و روشن شد كه   حسنات حمّلى

مظاهر زندگى ماّدى امانىت چند روزه در دست انسان است و اين بدن عنصرى به سوى متالشى شدن و درهم پاشيدن 
گردد و در آن خانه غربت بند از بندش جدا  ود در خانه گور رفته و از متام ما َميَْلَكش جدا مىدر حركت است و دير يا ز 

گردد، جاىي براى غرور و چشم طمع دوخنت به  و گوشت و پوست و مفاصلش به دندان مار و مور از هم گسيخته مى
  .ماند غري حق خود و گول خوردن از اندكى از عناصر مادى باقى منى
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پرور اهليه به جهان و حيات چند  نسبت به زندگى و وسايل آن بينش صحيح نداشتند، يعىن با كمك معارف جانآنان كه 
   روزه آن نظر نكردند، جّداً از زندگى

______________________________  
  .مدد نكردن: خذالن -)1(

  .98: آداب املريد -)2(

  16: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

اى نگرفتند، آلوده بودن به گناه و عصيان لذت نيست، كمال بدخبىت و هجوم بردن به  ره و حيات خود كامى جنسته و
  .انسانيت و پاميال كردن حق ديگران است

آنان كه در متام دوره تاريخ بدين سان زيست و زندگى داشتند، قبل از افتادن به كام مرگ پشيمان شدند و با كوله بارى از 
  !!وت و بدخبىت، در بسرت رنج و مرض و ناكامى جان به مالك دوزخ سپردندحسرت و اندوه و مامت و شقا

آنان چند روزى به جواىن و نشاط و به سالمت بدن و به زر و زيور و به اندكى مال و تعدادى اطراىف جاهل و نادان و 
پرقيمت در برابر  بدخبت مغرور شده و گول خورده و فريفته شدند و پس از صرف عمر در باطل و از دست دادن وقت 

  !اى سياه و دچار بودن به غضب اهلى از دنيا رفتند كارهاى لغو و بيهوده، تك و تنها و با دىل پرغصه مهراه با پرونده

   غرور در قرآن

هاى انسى و  خوردگى مغروران از مظاهر زندگى مادى و آرزوهاى غلط و وساوس شيطان قرآن جميد، غرور را حمصول فريب
  .كند و در صورت ادامه غرور تا روز مرگ، حاصلى جز عذاب دردناك براى مغروران بيان منىداند  جّىن مى

هاى اهلى و نبوت انبيا و امامت امامان عليهم السالم و قواعد حضرت حق را به استهزا   اينان كساىن هستند كه واقعيت
ست كه بندگان دوست براى عبور از راه اهلى گرفته و وجودشان خارى در راه اهلى و سّدى در برابر اوليا حق و مؤمنان ا

جهت دست يافنت به مقام قرب و لقا، بايد با اين نابكاران به جنگ و مبارزه برخيزند و در راه رسيدن به هدف متحّمل 
  .زمحات و مشّقات فراوان گردند
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تازند و  ربى به عقول و ارواح مىخ گران ادوار تارخيند كه با مششري ىب گويان و سفسطه خرد، مهان ياوه خربان ىب اين ىب
  خواهند چون چنگيز و تيمور، مى

  17: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  !هاى طوىب را از ريشه قطع كنند ارواح طيبه را درو كرده و اين شاخه

ها آرزو و هدىف  اينان در متام شؤون مزاحم عباد حّقند و جز شكم و شهوت معبدى نداشته و غري از رسيدن به لذت
  .دندارن

گريد و بدون اين كه مهلىت به آنان داده شود  اينان مهانان هستند كه خداوند مقتدر، ناگهان گلويشان را با پنجه قدرت مى
  .منايد مهه را روانه دوزخ مى

مت ها، سخن افروزان معركه اينان آتش زن و عاصيان جوامع بشرى و شايعه افكنان و منافقان و  چني، اهل غيبت و 
دانند كه از پس اين  خندند و در فضاى غرور عملشان را تاريك منى مهاناىن هستند كه به حقايق مى! مغرورانندمتكربان و 

  .معىن گريه ابدى و حسرت و اندوه مهيشگى است خنده ىب

ساُكْم َكما َنِسيُتْم ِلقاَء يـَْوِمُكْم هذا َو َمْأواُكُم َو ِقيَل اْليَـْوَم نـَنْ * َو َبدا َهلُْم َسيِّئاُت ما َعِمُلوا َو حاَق ِِْم ما كانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِؤنَ [
ْنيا فَاْليـَْوَم ال ُخيَْرُجوَن ِمْنها وَ * النَّاُر َو ما َلُكْم ِمْن ناِصرِينَ   ال ُهْم ذِلُكْم بِأَنَُّكُم اختََّْذُمتْ آياِت اللَِّه ُهُزواً َو َغرَّْتُكُم احلَْياُة الدُّ

  .»1« ] ُيْستَـْعَتُبونَ 

كردند، آنان  شود و عذاىب كه مهواره آن را مسخره مى اند، براى آنان آشكار مى در آن روز مهه اعمال بدى كه مرتكب شده
ديدار امروزتان را از ياد ] در دنيا[برمي، مهان گونه كه مشا  امروز مشا را از ياد مى: گويند]  به آنان[و .* كند را احاطه مى

براى اين است كه مشا آيات خدا را به ]  عذاب[اين .* و مشا را يار و ياورى خنواهد بودبرديد، و جايگاهتان آتش است 
براى [خواهند كه  ايد و زندگى دنيا، مشا را فريفت؛ پس امروز نه آنان را از آتش بريون آورند و نه از آنان مى مسخره گرفته

  .عذرخواهى كنند] به دست آوردن خشنودى خدا

______________________________  
  .35 -33): 45(جاثيه  -)1(

  18: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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َو َغرَُّكْم َو لِكنَُّكْم فـَتَـْنُتْم أَنـُْفَسُكْم َو تـََربَّْصُتْم َو اْرتـَْبُتْم َو َغرَّْتُكُم اْألَماِينُّ َحىتَّ جاءَ أَْمُر اللَِّه   يُناُدونـَُهْم أَ َملْ َنُكْن َمَعُكْم قاُلوا بَلى[
  .»1« ]ِه اْلَغُرورُ ِباللَّ 

به سبب نفاق و دمشىن با خدا و [چرا، وىل مشا خود را : گويند با مشا نبودمي؟ مى] در دنيا[آيا ما : دهند مؤمنان را ندا مى
]  نسبت به حقايق[نشستيد و ] خاموش شدن چراغ اسالم و نابودى پيامرب[در بال و هالكت افكنديد و به انتظار ]  رسول

]  شيطان[در رسيد و ] به نابودى مشا[مشا را فريفت، تا فرمان خدا ] ى دور و دراز و ىب پايه،[يد و آرزوها در ترديد بود
  .فريبنده، مشا را فريب داد

ها  بدخبىت را ببينيد براى چند روز بسيار حمدود و براى وقىت بسيار كم، بعضى از فرزندان آدم دچار چه وساوس و شيطنت
  !زنند چگونه در چاه مظاهر مادى سرنگون شده به خبت خود و ديگران پشت پا مىشوند و  و غرورها مى

ها را در راه مطامع شيطاىن  هاى مادى و معنوى حق، سوء استفاده كرده، آن سيه روزى را ببينيد كه بشر از اين مهه نعمت
  !هاى مسّلم اهلى را بگريد خواهد از اين راه جلوى پيشرفت حقايق و واقعّيت و هواهاى نفساىن مصرف كرده و مى

خواهند با فوت دهان نور خورشيد جهان  هاى شيطان كه مى چه سيه دل و تاريك روحند، اين مزدوران هواى نفس و عمله
  !افروز را خاموش كنند

را به   ها نايل شدند و قلب هاىي كه عقل را به كار گرفته و از طريق آن به دريافت حقايق و واقعيت خوشا به حال آن انسان
كار گرفته و از طريق آن به كسب معرفت و نور دست يافتند و اعضا و جوارح را با كمك علم و معرفت به استخدام 

   عبادت و بندگى كشيده و از ظرف وجود خود منبعى از بركت و كرامت و درسىت و فضيلت

______________________________  
  .14): 57(حديد  -)1(

  19: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

براى خود و ديگران فراهم آوردند و در اين راه تا مرز قرب و لقا و رسيدن به حرمي دوست شتافتند، اينان با متام هسىت به 
راه معشوق حقيقى روان شده و در اين مسري به گناهى آلوده نگشتند و ثواىب را از دست ندادند، به دنيا و زر و زيور آن، 

رور نشده، بلكه عمرى را با تواضع و خشوع زيستند و دنيا را براى آخرت و آخرت را به شيطان و مكر و فريب او مغ
  .براى حضرت يار خواستند



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

 

  :دارند عرضه داشتند و مى -به قول شوريده گلزار معىن، فيض كاشاىن -اينان با متام وجود به حمضر مقدس دوست

  اى برون از سراى كون و مكان
 

  دهند نشان برتر از هر چه مى

 هم زبان از ثناى تو قاصر
 

  هم خرد در سپاس تو حريان

 اى منزّه زشبه و مثل و نظري
 

  وى مقدس ز نـَْعت و وصف و بيان

  كوته از دامن تو دست قياس
 

  قاصر از ساحت تو پاى گمان

  اى ثبات هر آنچه راست ثبات
 

  وى حيات هر آنچه دارد جان

  عاشقان در مجال تو واله
 

  جالل تو حريانعارفان در 

  هر چه را اين و آن توان گفنت
 

  برترى زآن نه ايىن و نه آن

  دم به دم حال من نكوتر كن
 

رت از آن   تا مقامى كه نيست 

 ها را عفو كن يك بيك بدى
 

  بر خطاها بكش خط غفران

  اى از سحاب مغفرتت قطره
 

  نگذارد نشاىن از عصيان

  

ْنيا َو ذَكِّْر ِبِه َأْن تـُْبَسَل نـَْفٌس ِمبا َكَسَبتْ َو َذِر الَِّذيَن [ لَْيَس َهلا ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِيلٌّ َو  اختََُّذوا ِدينَـُهْم َلِعباً َو َهلْواً َو َغرَّتْـُهُم احلَْياُة الدُّ
يٍم َو َعذاٌب أَِليمٌ ال َشِفيٌع َو ِإْن تـَْعِدْل ُكلَّ َعْدٍل ال يـُْؤَخْذ ِمْنها أُولِئَك الَِّذيَن أُْبِسُلو     ا ِمبا َكَسُبوا َهلُْم َشراٌب ِمْن محَِ

  20: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ِمبا كانُوا َيْكُفُرونَ 

با قرآن اندرز ده؛ كه ] مردم را[و كساىن كه دينشان را بازى و سرگرمى گرفتند، و زندگى دنيا آنان را فريفت، و اگذار؛ و 
و به هالكت [حمروم ماند ]  از رمحت و ثواب[مرتكب شده ]  از گناهان[آنچه ] كيفر[به  ] در روز قيامت[مبادا كسى 
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هر گونه عوض و ]  اش از عذاب براى رهاىي[؛ و او را جز خدا سرپرست و ياور و شفيعى نباشد؛ و اگر ]سپرده شود
حمروم ]  از رمحت و ثواب[اند  ب شدهمرتك]  از اعمال زشت[آنانند كه به سبب آنچه . اى بدهد از او پذيرفته نشود فديه

اى از  ورزيدند براى آنان نوشابه كفر مى]  به آيات اهلى[و به خاطر آن كه مهواره . اند]  و به هالكت سپرده شده[مانده 
  .آب جوشان و عذاىب دردناك است

  معارف اهلى و مسئله غرور

خدم و حشم و عشريه و اقارب، كراراً در قرآن جميد و  مسئله غرور كفار و اعجاب آنان به كثرت مال و منال و اوالد و
  .روايات نقل شده و اين صفت موّلد كرب شناخته شده و كرب، موّلد بسيارى از گناهان و معاصى

كرب كّفار از طرىف در برابر خلق خدا قرار گرفته، تا جاىي كه خود را از مهه باالتر دانسته و عباد حق را در مهه شؤون  
آورند و از اين طريق نسبت به عباد حق، آنچه  و آنان را خملوقى در راه خدمت به خود به حساب مى كوچك مشرده

  بتوانند تاخت و تاز كرده و تا مرحله فرعون شدن و شّداد و منرود و معاويه و يزيد و چنگيز و تيمور

______________________________  
  .70): 6(انعام  -)1(

  21: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .روند و هيتلر از آب در آمدن پيش مى

از طرف ديگر، در برابر حق قرار گرفته، به اين صورت كه خدا را در مهه حاالت فراموش كرده و گناه را گناه ندانسته و 
  !آيند ترين جنايت را كوچك مشرده و تا روز بريون رفنت از دنيا در صدد تدارك آن مهه سياه كارى برمنى عظيم

غرور اهل عبادت به اين صورت بازگو شده كه آنان اعمال عبادى خود را با مهه ناچيزى و با آن كه معلول توفيق و اّما 
كنند كه  حضرت رّب العزّه است بسيار بزرگ ديده و به خاطر اجنامش بر حضرت رب العاملني مّنت گذارده و فراموش مى

ترين چيزى از  اند از حضرت اوست و اينان كم آن عبادت كردهحيات و قدرت و امكان عمل و متام ابزارى كه به واسطه 
  !خود نداشته و ندارند
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ى اى بني آنان و بني آفات  خرب توجه ندارند كه غرور حايلى و پرده كار و اين مغروران از خدا ىب دستان فراموش اين 
ع و اجتهاد و كوشش او بر باد شيطاىن اعمال عبادى است و هر كس توجه به آفات نداشته باشد اكثر زمحاتش ضاي

  .است

اى دچار  بيداران و بينايان در عني اين كه متام حلظات خود را صرف طاعت و عبادت خالصانه كردند و در هيچ زمينه
شيطان و شيطنت نشدند، به عمل خود نظر نكرده و به طور دائم در فضاى حيا و شرمسارى از موالى خود بسر بردند 

عبادت، با آن مهه عظمىت كه عبادت آنان به خاطر معرفت و خلوصشان داشت با دو چشمى پر از و هر بار در حمراب 
  :اشك و دىل پر از خوف و خشيت، به حمضر حضرت حق عرضه داشتند

  .»1«  ما َعَبْدناَك َحقَّ ِعباَدِتَك َوَما َعَرْفناَك َحقَّ َمْعرَِفِتكَ 

  .آن گونه كه بايسته است تو را نشناختيمآن گونه كه شايسته است تو را عبادت نكردمي و 

______________________________  
  .61، باب 23/ 68: حبار األنوار -)1(

  22: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  

 عاشقان كشتگان معشوقند
 

 «1» بر نيايد زكشتگان آواز

  

***  

 اى مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز
 

 كان سوخته را جان شد و آواز نيامد

 خربانند اين مدعيان در طلبش ىب
 

 «2» كه آن را كه خرب شد خربش باز نيامد
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هاى خالص و پاك و اين مرداىن كه كرامت و شرافت و اصالت و معرفت و عقل و وجدان و  اين بزرگواران و اين چهره
ارتباط بود نظر نكردند، آنچه ديدند عشق و حمّبت سراسر وجودشان را گرفته بود، يك بار به خود و به آنچه با آنان در 

از خدا ديدند و حاضر نشدند يك حلظه به چيزى به نظر استقالل بنگرند، آنان فقط خدا را ديدند و از خدا شنيدند و 
  .از خدا گفتند و براى خدا اجنام دادند و براى خدا بودند و براى خدا از دنيا رفتند

اعتبار و زن و فرزند و خدم و حشم و يار و ياور، در نظرشان نعمت حق و  ىب دنيا و زر و زيور آن، در نظرشان موهوم و
  .ايت حق غري قابل نظر بود ايت در ىب موجودّيت خود و مهه عباداتشان در برابر عظمت ىب

عاده ال كند در نزد حضرت رب العزّة، داراى مقام و اعتبار است و شأىن عظيم و كرامىت فوق مغرور به عبادت تصور مى
هاى غلطى از قبيل تعريف و متجيد از خود و پاكيزه دانسنت  دارد، روى اين حساب و به خاطر اين توّهم بيجا به برنامه

شود و اين حالت شيطاىن وى را از مشورت با  خويش از آلودگى و گناه و تكيه بر رأى و عمل و عقل خود كشيده مى
ى و نظر و استنكاف از سؤال از رهروان طريق كه اعلم از او هستند منوده، بيداران و اهل حق بازداشته، دچار استبداد رأ

  !!كنند وى را به افتادن در چاه بدخبىت و ضاللت نزديك مى

______________________________  
  .گلستان، سعدى  -)1(

  .گلستان، سعدى  -)2(

  23: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

رأى تنهاى خود شده گرچه غلط باشد و به آن رأى به عنوان يك كشف  اينان به خاطر صفت ناپسند غرور، دچار قبول
  .كنند شوند و به رأى ديگران گرچه حق باشد نظر منى علمى و عقلى نگريسته خوشحال و خندان مى

خبتان بر آراى خود اصرار ورزيده و حاضر نيستند نصيحت ناصح و وعظ واعظ را شنيده و خود را از مهلكه غرور  اين تريه
اصرار بر خطا جنات دهند، از اين بدتر به ديگران به عنوان كم سواد و جاهل نگريسته و حاضر نيستند ديده حقارت  و

ورزند و بر گناه نفسشان پافشارى دارند و در زندان غرور و عجب و خودرأىي  بني خود را بربندند، بر خطايشان اصرار مى
  !!اسريند
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و كوچكى و آلودگى و ناپاكى كنند و بر آراى خويش اعتماد ننمايند، به دنبال نور اينان اگر نفس خود را مّتهم به ضعف 
اميان رفته و از علماى دين كمك بگريند و بر درس و حبث و طلب علم مواظبت منايند و دائم در حال پرسش از اهل 

  .كنند بصريت باشند، به حق واصل شده و از عجب و غرور و خودرأىي جنات پيدا مى

ى به عني معرفت به خود و به دنيا و به زن و فرزند و به مال و خدم و حشم و به يار و ياور، نظر كند در هيچ اگر كس
  .شود گردد و به عجب و خودمناىي آلوده منى اى دچار غرور منى زمينه

و عشريه و در هر صورت هم چون عباد شايسته حق و بيداران راه به چيزى از مجال حسب و نسب و مال و فرزند و زن 
قدرت و علم و قوت و صّحت و ياور و يار و هر چه در ارتباط با دنياست مغرور نشويد كه متام اين امور بر فرض ماندن 

شت  ماند، سپس از تو جدا شده و تنها تو مى تا لب گور مى ماىن و اعمالت و صراط و ميزانت و حساب و كتابت و 
شت، ورنه به عذاب ابد حق دچار خواهى شد و و جهنمت، چنانچه با هر چه داشىت به حق  معامله كرده باشى اهل 

  .در عذاب حسرت و اندوه سودى به تو خنواهد داد

  24: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   غرور معصيت كاران

كاران از اهل اميان است كه از بدترين موارد غرور و بلكه عّلت افتادن به  از مجله موارد غرور و عجب، غرور معصيت
  .هالكت ابدى و عذاب سرمدى است

اينان آلوده به انواع گناه و معصيتند و عّلت دچار بودنشان به معصيت و آلودگى، اشتباهى است كه نسبت به كرم و 
شوند و دامن عفت و عصمت و  لطف خدا دارند و بر اثر اين خطا و اشتباه، معصيت كرده و به خطا و گناه آلوده مى

خدا كرمي است، به عفوش اميدوارمي، كرمش عميم و لطفش قدمي : گويند از دست داده و مىروح اصالت و كرامت را 
است، معصيت ما كجا و درياى رمحت و لطف و كرم او، ما موحد و مؤمنيم و اميدوارمي به سبب اين اميان اهل جنات 

  !!باشيم

سى به آن آلوده شود؛ زيرا آلودگى به اين دهد ك اينان در حقيقت به كرم حق مغرور شده، غرورى كه خداوند اجازه منى
  .حال عّلت افتادن در هر نوع گناهى است

  :فرمايد قرآن جميد در اين زمينه مى
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أَ فََأِمُنوا * ُهْم يـَْلَعُبونَ  َأْن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسنا ُضًحى وَ   أَ َو أَِمَن َأْهُل اْلُقرى* َأْن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسنا بَياتاً َو ُهْم ناِئُمونَ   أَ َفَأِمَن َأْهُل اْلُقرى[
  .»1« ] َمْكَر اللَِّه َفال يَْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْخلاِسُرونَ 

آيا اهل شهرها امينند از اين !* آيا اهل شهرها امينند از اين كه هنگام شب، عذاب ما در حاىل كه خوابند بر آنان درآيد؟
آيا از عذاب و انتقام خدا امينند در !* اند بر آنان در آيد؟]  امور دنياىي[كه سرگرم   كه هنگام روز، عذاب ما در حاىل

  !دانند؟ حاىل كه جز گروه زيانكاران خود را از عذاب و انتقام خدا امين منى

______________________________  
  .99 -97): 7(اعراف  -)1(

  25: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

اين كه مردم از حق غافل شوند و به انواع معاصى دامن آلوده كنند و از طاعت و عبادت روى برگردانند و تنها تكيه آنان 
به اين باشد كه ما خدا را قبول دارمي حرف منطقى و معقوىل نيست؛ زيرا با هيچ يك از قواعد و مقررات اهلى موافقت و 

د كه اين چنني حالت از القاءات شيطاىن است و ابليس و جنودش آنان را به مهاهنگى ندارد، اينگونه مردم بايد بدانن
اند، چرا؟ كه بر اساس آيات صريح قرآن و روايات عاىل اسالمى اميان بدون عمل فاقد نفع و سود كامل  مسخره گرفته

كه با متام وجود تسليم   است و اميان آن گاه اميان است كه به حقيقت عمل و زيور اجتهاد آراسته باشد، مؤمن كسى است
  .امر حق و فرارى از نواهى حضرت رّب العزّه باشد

   اميد صحيح

  .داند كه اميان را به حليه عمل و جهاد و كوشش در راه حق بيارايند قرآن جميد اميد به كرم حق را از كساىن صحيح مى

  .»1« ] ِل اللَِّه أُولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََت اللَِّه َو اللَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاَجُروا َو جاَهُدوا ِيف َسِبي[

يقيناً كساىن كه اميان آورده، و آنان كه هجرت كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند، به رمحت خدا اميد دارند؛ و خدا 
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

  :اهللا عليه و آله نقل شده استو هم چنني در روايىت از رسول اكرم صلى 

  أْلَكيُِّس َمْن داَن نـَْفَسُه َوَعِمَل ِلما بـَْعَد اْلَمْوِت، َواْألْمحَُق َمِن اتـََّبَع نـَْفَسُه َهواها
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______________________________  
  .218): 2(بقره  -)1(

  26: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  :»1«  َعَلى الّلهِ   َوَمتَىنَّ 

است كه از خود حساب بكشد و براى پس از مرگ عمل كند و نادان فردى است كه نفسش پريو  زرنگ و زيرك كسى
  .هوا باشد و بدون عمل بر خداوند اميد ببندد

   اميد شيطاىن

اين گونه اميد، اميدى شيطاىن است كه ابليس براى گول زدن افراد نادان اخرتاع كرده و از اين راه آنان را به انواع معاصى 
  .گذارد به معاجله خود برخاسته و از چاه عميق آلودگى جنات پيدا كنند كند و منى آمرزش پاى بند مى به اميد

  :به يكى از معصومان عليهم السالم گفتند

هيهات، هيهات، اين است آرزوى : به خداوند اميدوارمي، اما به عمل صاحل روى ندارند، پاسخ داد: گويند گروهى مى
اىل شيطاىن، كسى كه به چيزى مثل عفو و كرم حق اميد دارد بايد آن را به وسيله عمل طلب كند بيجا و اميد بيهوده و ح

و هر كس از چيزى مانند عذاب خدا در وحشت است بايد با ترك گناه از آن بگريزد، تكيه بر آرزوى بدون عمل، سرمايه 
  !!»2«  خرد و امحق است ىب

ديدمي و شنيدمي، ما را به ! اهلى: از پيش چشمشان برداشته شود، فرياد برآرند ها مغروران چون به برزخ برسند و متام پرده
دنيا برگردان تا عمل صاحل جباى آرمي، ما اكنون فهميدمي كه ثواب آخرت و اجر و مزد آن به زلف عمل صاحل گره خورده و 

  :به اين حقيقت واقف شدمي كه

______________________________  
  .215/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .6، حديث 68/ 2: الكاىف -)2(

  27: ، ص9 عرفان اسالمى، ج



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

 

  .»1« ] َو َأْن لَْيَس ِلْإلِْنساِن ِإالَّ ما َسعى[

ره[و اين كه براى انسان جز آنچه تالش كرده    .نيست]  اى هيچ نصيب و 

ترك متام گناهان است، آرى، كسى كه  بايد بدانيم كه نقطه اميد صحيح مربوط به بعد از عمل، يا در رابطه با وقت توبه و
واجبات حق را ادا كرده و از گناه خوددارى منوده، يا كسى كه با جرّقه اهلى بيدار شده و به متام معنا توبه كرده و از هر  
گناهى كه به آن آلوده بوده دست برداشته، چنني كسى بايد اميد به رمحت حق داشته باشد، آيات و روايات هم، اميد 

  .داند دو گروه را صحيح مىاين 

گذاشتند،  ها مواظبت داشتند و امرى از اوامر حضرت دوست را از دست منى در طول تاريخ قومى بودند كه بر متام عبادت
هاشان از خوف مقام حضرت حق ماالمال بود، طول روز و شب را در طاعت حق بودند، در تقوا و ترس از عذاب  دل

زيستند، در خلوت شب غرق در گريه بودند و پس از اين مهه جهد و   هاى غلط آزاد مى تپافشارى داشتند، از بند شهو 
ها انبيا و امامان  كوشش و پاكى و خلوص اميد به رمحت حق داشتند، سزاوار است كه ما از اين بزرگواران كه در رأس آن

گذرانند،  دانسته و خوش و خّرم روزگار مىو اولياى حق بودند پريوى كنيم، نه مانند گروهى كه خود را از عذاب در امان 
ترسند، از مهه طرف آلوده به گناهند و مهانند ماهى  اطمينان عجيىب به جنات خود دارند و بر خويش با آن مهه آلودگى منى

ان به رمحت و كرم حق اميدوارمي، اين: گويند دريا در دنيا غرقند و به متام معىن از حضرت حق اعراض دارند، آن گاه مى
  !!دانند تا به مردم خرب دهند دانند، انبيا منى كنند آنچه درباره كرم و رمحت حق مى تصور مى

   اينان كجا و صاحلان از عّباد خدا كجا، آنان كه متام عمر را به پاكى! آه آه

______________________________  
  .39): 53(جنم  -)1(

  28: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  :راندند و مصداق اين روايت بسيار مهم بودند كه در جوامع حديث آمدهو درسىت و فضيلت گذ

ُر ِمْنُه َمْأُموٌل، َوالشَّرُّ ِمْنُه َمْأُمونٌ    .»1«  أْخلَيـْ

  !رسيد شد و به احدى و به جاندارى از آنان ضرر و زيان منى خريى از آنان فوت منى
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و از تنبلى و سسىت در عمل بپرهيزمي و راه خود را از راه شياطني بياييد از آنچه در رابطه با خدا نيست به خدا پناه بربمي 
و شيطان صفتان و مغروران و متكربان جدا كنيم و از حضرت دوست خبواهيم كه توفيق آراسته شدن به اميان واقعى و 

ان سنجش عمل صاحل به مهه عنايت بفرمايد كه طى طريق سخت و سلوك خالصانه مشكل و راه دور و مرگ برابر و ميز 
شت در انتظار آن كساىن است كه اهل اميان و عمل صاحلند   .برپا و ديوان حماسبات اهلى باز و آتش پيش رو و 

َفُع وقـَْلٍب الَخيَْشُع، َونـَْفٍس ال َيْشَبُع، َوُدعاٍء الُيسْ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله   َمعُ ألّلُهمَّ إّىن أُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اليـَنـْ
»2«!  

برم از دانشى كه سود نداشته باشد و قلىب كه  به وجود مقدس تو پناه مى! خداوندا: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .آراسته به خشوع نباشد، و نفسى كه از ماديت سري نشود و دعاىي كه مستجاب نشود

______________________________  
، 395/ 66: ؛ حبار األنوار11، حديث 96، باب 115/ 1: علل الشرايع ؛17، حديث 433/ 2: اخلصال -)1(

  .78، حديث 38باب 

  .15، حديث 38، باب 18/ 83: ؛ حبار األنوار385/ 1: كنز الفوائد  -)2(

  29: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   سلوك حقيقى

كم است، از راه باز منانيم كه بازماندگان بياييد به دنبال بيدارى و بيداران به حركت آييم، مسئوليت ما زياد و وقت بسيار  
  !از متام حيوانات بدتر و ارزششان كمرت است

سالك راه حق شويد و دست به دامن مرد راه بزنيد و از خداوند مهربان توفيق مهه جانبه خبواهيد كه حضرت او حمال 
  .يداست، گداى سالك را از درگاه براند و خواهنده خالص را از حرمي حرمش طرد منا

مشا سلوك در راه دوست را با اداى واجبات عبادى و اخالقى و روحى و نفسى و ترك متام حمرمات دروىن و بروىن آغاز  
رساند كه عنايت و لطفش شامل  شود و مشا را به سر منزل مقصود مى كنيد، آن گاه ببينيد كه چگونه توفيق رفيق راه مى

  .اند هآنان است كه ترك مهه كرده و رو به او آورد
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   جتّلى عنايت حق به وقت سلوك سالك

چون سالك به نقص و عيب خود واقف شود و با پيمودن راه دوست با كمك خضِر راه كه پيامرب يا امام يا عامل ربّاىن 
است به رفع عيوب و نقايص بپردازد، عنايت رمحت حق، به صورت عشق به عبادت و ترك گناه و شوق كثري نسبت به 

كند و اين جلوه باطن و ظاهر انسان را روشن منوده، آدمى را به سوى مقام قرب و لقا و نقطه با عظمت  عمل جتّلى مى
  .دهد وصال حركت مى

  :گويد در اين زمينه مى» نفحة الروح«صاحب 

  30: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

كه سلوك طريق و وصول و حصول جز به توفيق و عنايت   »1«  بدان وفّقك الّله توفيق اهل عنايته وأوقفك على سّر هدايته
تعاىل پيش از مهه نفس سالك را انتباه خبشد و  نيست و عالمت عنايت و توفيق كه رفيق سالك گردد، آن است كه حق

 انتباه حالىت است كه نفس را از دل در آخر درجات نفس لّوامه حاصل شود، تا از خواب غفلت اّمارگى و لّوامگى بيدار
شود و بر خمازى جمارى امور، نفس در تبعّيت هوا تنّبهى و اّطالعى و اقالمى حاصل شود و بر نباهت مكانت و شرف 

منزلت كه نفس را در تبعّيت روح و عقل و شرع است واقف گردد و اين حالت را كه انتباه است، اهل طريق اّول مقامات 
  .اند، به نسبت با آنان كه در آن ايست كنند مشرده

و اگر ديگر باره غفلت فرو نگريد يقظت باشد و يقظت بيدارى نفس است با دل كه ديگر غافل نشود و چون به اين 
نفس مطّلع گردد و عزم جزم بر ترك اتباع هوا و نّيت اتّباع و طلب  »3«  و مساوى »2«  يقظت حتّقق يابد و بر خمازى

ر رفت، از حق در دل او افتد، موجب انابت گردد كه عبارت حق كند، نورى از رغبت يا رهبت يا حمّبت چنان كه ذك
تعاىل و باز آمدن دل از خود و غري خود و هر چه  رجوع بنده از خمالفات و معاصى به باطن و دل به سوى حق: است از

  .ما سوى الّله گويند و چون بنده به باطن رجوع كند به حق از غري حق، عالمت صّحت انابت او توبه باشد

وبه عبارت است از رجوع بنده به ظاهر، از خمالفات و ترك معاصى و مناهى و منكرات ىف حاضر احلاالت و ندامت و ت
   و عالمت »4«  بر تقصري على ما فّرط و فاتَ 

______________________________  
رتين توفيق اهل توجه را و آگاه كند تو را بر سّر هدايتش -)1(   .توفيق دهد تو را خداوند 
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  .بالها: خمازى -)2(

  .عيوب و نقايص: مساوى -)3(

  .آنچه زياده روى كرده است: ما فّرط وفات -)4(

  31: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

طاعات وقت استطاعات  »2«  انفاس و اوقات و تقويت فريض »1«  صحت توبه و ندامت، حزن است و اندوه بر ضياع
  .در خمالفات

غالب شود و قامي گردد او را غري حق و اشتغال به غري فاىن گرداند و نتيجه آن  و حزن حالىت است كه چون بر سالك
  .است »3«  اشفاق

و خوف حالىت است كه بر اثر فوت كّلى غلبه كند، چون حزن بر فوت وقت ماضى است در خمالفت و خوف بر فوت 
  .ز اغيار و ماسوى اللّهاست ا »4«  وقت مستقبل و چون خوف بر فوات اوقات مستقبل است، منتج استيحاش

و استيحاش وحشت و ماللت يافنت است از اغيار و ما سوى الّله و از مشغوىل به غري حق و آن منتج احوال بسيار 
است، هم چون زهد كه عبارت است از عدم رغبت فيما سوى الّله و فرار كه گرخينت است از غري حق و ذهاب كه 

رار است و ذهاب و ماشا كل ذلك من االحوال و چون وحشت بايد از خلق و استمرار فرار است و انزعاج كه موجب ف
به حق گريزد طلب خلوت كند و خلوت موجب فكر است در سبب حصول وصول و موجبات آن و فكر منتج ذكر 

است و ذكر موجب حضور به مذكور و دوام ذكر موجب حضور و دوام حضور موجب دوام مراقبت و چون دامي احلضور 
راقبه شود، حقيقت حيا از حق در خمالفت و معصيت به نفس قائم شود و حياى حقيقى چون به نفس قائم گردد به و امل

حقيقت ادب مع الّله حتقق يابد و ادب موجب رعايت حدود شرعى است و خمالفت بر اوامر مرعى و انتها از مجله 
  .معاصى اصلى و فرعى

______________________________  
  .هالك شدن: ضياع -)1(

  .واجب: فريض -)2(
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  .بيم و ترس: اشفاق -)3(

  .احساس و نفرت كردن: استيحاش -)4(

  32: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

است و  »1«  و مراعات حدود منتج قرب است و غايت قرب منتج وصال و وصال منتج انس و انس را نتيجه اذالل
  :قال الّله تعاىل »2«  بت و اسعافاذالل منتج سؤال و سؤال درويش از جواد قادر موجب اجا

  .»3« ] اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمْ [

  .مرا خبوانيد تا مشا را اجابت كنم

  :گويد فيض كاشاىن آن سالك مسلك عشق مى

  هيچيم ما به خويش و منودار ما توىي
 

  ما صورتيم و معىن هشيار ما توىي

 داعى تو و جميب توىي در سؤال ما
 

  زتو غمخوار ما توىيگر دل شود غمني 

 هر كس به سوى سبزه و گلشن رود به سري
 

  ما را تو سري سبزه و گلزار ما توىي

 بازاريان به سود و زيان متاع در
 

  سود و زيان ما تو و بازار ما توىي

ر خريدار مى  كنند عرض كمال 
 

  ما عرض نقص كرده خريدار ما توىي

  بنشسته در دكان زپى كسب و كار خلق
 

  دكان ما تو كسب تو و كار ما توىي

  

______________________________  
  .خوارى: اذالل -)1(

  .روا كردن حاجت: اسعاف. 137: نفحة الروح -)2(
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  .60): 40(غافر  -)3(

  33: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  

 روند قومى به ميكده زپى باده مى
 

  ما را حمبتت مى و مخّار ما توىي

  

   ريشه امراض روحى غفلت،

چون انسان در وادى معرفت قدم بزند، يعىن معّلم زندگى خويش را انبيا و امامان و عامل واجد شرايط قرار دهد و آن 
معرفت را به عمل تبديل كند، دست توفيق دستش را گرفته از دام هوا و هوس رهاييش دهد و نفس، او را در برابر حق 

ور آزادش منايد، در اين وقت است كه از معامله آخرت به دنيا كه بدترين و خسارت بارترين تسليم منوده از دام هر نوع غر 
معامله است دورى جسته و به فرموده حضرت صادق عليه السالم در ابتداى روايت باب غرور افضل را به ادىن معامله 

  .كند منى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مى

ني مباش و بر خويش به ديده عجب نظر مكن، چه بسا كه به مال و ثروت و صحت و سالمتت مغرور در نفس، خودب
شوى و از ياد مرگ و انتقال از اين عامل به عامل ديگر غافل گردى كه اين غفلت ريشه بسيارى از امراض روحى و عّلت 

  .بسيارى از گناهان و معاصى است

اعجاب، نسبت به نفس و طول عمر و داشنت اوالد و يار و رفيق مغرور گشته  خربى از خويش و و چه بسا كه بر اثر ىب
و تصور كىن جنات و لذت و راحىت در داشنت اوالد و يار است، در حاىل كه اين طور نيست چه بسيار مردمى كه بر اثر 

  !اوالد و رفيق اهل جهنم شدند

اى از آمال و آرزوهايت گمان كىن به مقصود  رسيدن به پاره و بسا باشد كه فريفته به حال و مال و آرزو گردى و به خاطر
رسيده و سلوكت سلوك صادقانه بوده، در حاىل كه هر حاىل و هر ماىل و هر آرزوىي آراسته به حقيقت نيست، مگر آن  

   كه
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  34: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .هاى اهلى باشد مهاهنگ با واقعيت

كىن، در  تو گمان دارند كه تو خوف اهلى دارى و اظهار ندامت و پشيماىن مى و چه بسا فريفته شوى به آنچه ديگران به
كند از صميم قلب نيست، آه كه اين  حاىل كه حضرت حق در دل تو خالف آن بيند و مالحظه كند آنچه از تو بروز مى

  !!غرور چه غرور خطرناكى است

وادار كىن، در حاىل كه حضرت حق از تو عبادت با  ميلى به عبادت و چه بسا كه خود را به زور و جرب و از روى ىب
اى،  شوق و خالصانه خواسته و تو به آن عبادت زورى مغرور شوى و تصور كىن در درگاه حضرت دوست كارى كرده

راسىت اين غرور چه نفعى به حال تو دارد، آيا از اين حال غري خسارت در دنيا و آخرت چيز ديگرى نصيب تو خواهد 
  !شد

زند و خدا بر آن آگاه است  سيار كه به دانش و نسب خود افتخار كىن و از عيوىب كه در درياى وجودت موج مىو چه ب
  !!اى داند خيلى بد و آلوده اى در حاليكه حق مى غافل باشى و خالصه تصور كىن خيلى شايسته

ورت غري است و به اين دعاى دور خواىن در حاىل كه منظ و چه بسا باشد در حال دعا باشى و به خيال خود خدا را مى
  !!از حقيقت مغرور شوى و تصور كىن اهل دعاىي در حاىل كه اهل رياىي

كه با دل آلوده و قلب تاريك و خدعه و نرينگ آن هم در حرمي حرم دوست كسى به جاىي نرسد، بلكه به هالكت و 
  .كند بدخبىت خود كمك مى

رادع قوى از نفس سلب  آيد، امراض روحاىن هم ىب ماه به اصالح منىقلع  هاى مزمن ىب حاصل آن كه چنان كه كوفته
  :گفت شود، چنان كه اين ضعيف، از مؤمىن شنيدم كه مى منى

  از من در اوايل سّن خالف شرعى واقع شد و از آن عمل توبه كردم و بعد از چند

  35: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

سبحان : اياند و آن عمل در آجنا نوشته است؛ من به خود گفتممن شب به خواب ديدم كه كسى نامه عمل را به من مى
  الّله من از آن عمل توبه كردم چرا در اينجا باشد؟
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تواىن حمو كرد به حيثّيىت كه اثر از او نباشد، توبه تو قبول است، وگرنه، نه و اين   اگر تو اين نوشته را مى: آن شخص گفت
  .ذكور شدكنايه از گريه و استغاثه است چنان كه م

كردى و در باطن غرض تو جلب قلوب  و چه بسا باشد كه تو نصيحت كىن مردم را و به اعتقاد خود كار خوب مى
  !!اهلى »1«  ايشان باشد نه ختويف

   غفلت عامل

  :اند حمققان گفته

ود باشد سخن اگر واعظ از متابعت اقوال و افعال انبيا حمروم باشد و مقصود او از وعظ، طلب شهرت و اظهار فضل خ
  !هاى عظيم رسد او در صورت و معىن مؤثر نيايد، بلكه باطن مستمع را از كدورت غفلت او آفت

ند، جّبه! عزيزا و دستار عرض ندهند و هر طاعت  »2«  علماى حقيقى و مشايخ معنوى چون قدم مبارك بر منرب وعظ 
  :شأن اهل كتاب آمده كه اداى آن بر خلق مستحب است بر خود سّنت دانند، چنان كه در

  .»3« ] أَ تَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِربِّ َو تـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكمْ [

  كنيد؟ فراموش مى]  در ارتباط با نيكى[دهيد و خود را  آيا مردم را به نيكى فرمان مى

______________________________  
  .ترساندن: ختويف -)1(

  .نوعى پرياهن: جّبه -)2(

  .44): 2(بقره  -)3(

  36: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

و اين امت نيز در اين معنا داخلند، بعضى به صورت علما به زرق و ريا آستني افشان و دامن كشان بر سر چوپ پاره 
، خود را مضحكه ابليس سازند و بعضى در لباس فقر به جهل و تقليد »1«  برآيند و براى جّر منفعت از طريق تلبيس

  .عقل و هوش از غايت غفلت ىبسجاده بر دوش و 
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اى كه نابينا، راهربى را نشايد  كاملى بايد كه ناقصان را وعظ گويد، بيدارى بايد كه خفتگان را برانگيزد، ندانسته! عزيز من
  !و از بيماران طبيىب نيايد

براى حركت نيست، اگر ما را از مهالك حفظ كن، باطن و ظاهر ما را به نور رمحت و عنايتت صفا ده، ما را پاىي ! اهلى
  .دست ما را نگريى، در چاه بدخبىت افتيم و دِر جنات به روى ما بسته خواهد شد

 اهلى باز من را ده پر راز
 

 كه بنمامي به مست دوست پرواز

 مرا ده طعمه از تيهوى تقدير
 

 «2» ام بر دست كمپري ميفكن رشته

  كه بّرد چنگل و منقارم اين زن
 

  مشت ارزنچو عصفورم بريزد 

  اگر از ارزنش جومي كرانه
 

  زند بر فرق و گويد حيف دانه

  دگر ره رمحت آرد بر من آن زال
 

  و گويد حال كن حال «3»  دهد تتماج

 چو نبود باز را تتماج در خور
 

 زند مشىت چنان كم بشكند پر

  زبار دل پر آمال مشكن
 

  زشاهني حقيقت بال مشكن

 آشنا رامكن بيگانه از خود 
 

 خدا را آشناىي كن خدا را

 به عيسى روح قدسى هم عنان ساز
 

 «4» رفيق مهدى صاحب زمان ساز

  

______________________________  
  .فريب دادن: تلبيس -)1(

  .پريه زال: كمپري  -)2(

  .ساختند نوعى آش كه از آرد مى: تتماج -)3(



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

 

  .صفا اصفهاىن -)4(

  37: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

فرياد از دست مغروراىن كه دزد راه انسانيّتند، آه از دست كساىن كه در راه نيستند و براى آنان نسبت به حقايق عرفاىن 
نيست، هدىف جز شهرت و شكم براى آنان وجود ندارد، با اين مهه حال به لباس داناىي و از مهه بدتر معّلمى جلوه كرده 

دهند،  دالن دام گسرتده، آنان را فريب مى خيزند و در راه ساده ها برمى عوت انسانو با مشىت ادعاى دور از حقيقت، به د
تا به وسيله آنان به نان و نواىي برسند و در جهت شكم و شهوت و ختّيالت شيطاىن دىل از عزا درآورند، اينان دين خدا 

  .اند را با متام وجود به مسخره گرفتهو آيات قرآن و روايات و اخبار را ملعبه دست قرار داده و انسان و انسانيت 

گويند خوشبختيم،  امي، بدخبتند و مى گويند وارسته اند و مى گويند آزادمي، آلوده گويند عامليم، اسريند و مى جاهلند و مى
هدايتيم، گويند داراى  گويند، واعظيم، اهل ضاللتند و مى اند و مى گويند استادمي، نيازمند به موعظه حمتاج به معلمند و مى

ن كرده و به صيد آدميان پرداخته و پس از صيد عباد حق بيش از پيش دچار  بساطى از خدعه و مكر و غّل و غش 
  .تازند غرور شده و چند اسبه به سوى گمراهى و گمراه كردن مى

   كالم امرياملؤمنني عليه السالم درباره عاملان غافل

  :فرمايد درباره اين نابكاران پست مى -ّله مرتفع عشق و حقيقت اميانآن كانون معرفت و ق -حضرت على عليه السالم

ُوٍر عاِلماً َولَْيَس ِبِه، َفاقْـَتَبَس َجهاِئَل ِمْن ُجّهاٍل َواضاليَل ِمْن ُضّالٍل، َوَنَصَب لِلّناِس اْشراكاً ِمْن َحباِئِل ُغر   َوآَخُر َقْد َتَسّمى
  .»1« ..َوقـَْوِل ُزورٍ 

______________________________  
  .36، حديث 11، باب 56/ 2: ؛ حبار األنوار86خطبه : ج البالغة -)1(

  38: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

انسان ديگرى نيز وجود دارد كه نام عامل به خود گرفته و او عامل نيست اين ناخبرد، جهالت هاىي را از نادانان و  
  .اساس پيش پاى مردم گسرتده است هاى فريبنده و گفتار ىب از طنابهاىي  هاىي را از گمراهان كسب كرده، و دام گمراهى
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  :گويد عالمه جعفرى در شرح مجله باال و چند مجله بعد از آن مى

داند و عامل است و بايد از او فرا   ها كرده و تقّالها به راه انداخته و شب و روزها را براى اثبات اين كه او مى كوشش
و شنيدن صداى پاى پريوان در » احسنت«و » به به«آن ناخبرد هدف حيات خود را در گرفت سپرى كرده است؛ زيرا 

  !!پشت سرش و حريان ماندن و به شگفىت درآمدن مردم درباره عظمت او دريافته است

اصطالحاتى چند از آن كتاب و الفاظى خوشايند از اين رساله، اداى قيافه و حركات چشم و ديگر منودهاى عارف 
بيند، بلكه اگر  اساتيدى چند به دست آورده، نه تنها علوم اّولني و آخرين و معرفت هسىت را در احنصار خود مى مآبانه از

كند و تدرجياً اگر روزگار امان  از طعنه آگاهان و هشياران نرتسد، خنست خود را شاگرد خدا در اجياد هسىت معّرىف مى
  !!ا هم راه خواهد انداختبدهد و مراقبان معرفت بگذارند دعواى من خدامي ر 

هاى خود چنان چهره جالىب از  آورند، به طورى كه براى حتميل خواسته ها گاهى مهارت زيادى به دست مى اين شكارچى
شوند و خود  دهند و ختدير مى دهند كه ساده لوحان به جمّرد مشاهده آن چهره، دامن از دست مى علم و معرفت نشان مى

ر اين هنگام كه دّكان آن دّكاندار نابكار رونق مطلوب را به دست آورده است تدرجياً و با گذشت بازند، د را به كّلى مى
كند كه آرى، اگر من در اين دنيا خلق نشده  بيند، خودش هم به يقني باور مى لوحان فراواىن را در دام خود مى زمان ساده

   مهه راسىت، خداوند متعال!! گشت بودم حكمت اعالى هسىت حمّقق منى

  39: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .بيماران را لباس عافيت بپوشاند؛ آمني يا رّب العاملني

  .»1«  أْهوائِِه، يُؤِمُن النّاَس ِمَن اْلَعظائِِم، َويـَُهوُِّن َكبَري اجلَْرائِمِ   آراِئِه، َوَعَطَف احلَْقَّ َعلى  َقْد َمحََل اْلِكتاَب َعلى

گرداند و مردم را از حوادث و يا  خود محل و تأويل منوده و حق را بر هواهاى خويش برمىكتاب اهلى را بر نظريات باطل 
  .دهد منايد و گناهان بزرگ را براى آنان ناچيز جلوه مى خاطر مى خطاهاى بزرگ آسوده

ده است، اگر آن منحرف از مسري حق به حمدوديت علم و انديشه خود اعرتاف منايد، حتماً دامى كه پيش پاى مردم گسرت 
جالب بودن و فريبندگى خود را از دست خواهد داد، پس چه بايد كرد؟ خيلى روشن است كه چه بايد كرد، بايد خنست 

عقل و وجدان خود را از كار انداخت و نگذاشت كه آن دو وسيله آگاهى و عمل كه مستند به حكمت هدايت 
منبع اهلى ديگر را مانند موم به هر شكلى كه هوا و  هاست، وارد ميدان كار شوند و سپس قرآن و سّنت و هر انسان

  !!خواهد در آورد و خود را به معارف قرآن، دانا معّرىف منايد و بدين طريق مهگان را نيازمند درگاه خود بسازد هوسش مى
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اى صيد كردن هاى خمصوص بر  البته بيان امرياملؤمنني عليه السالم در اين مورد با گروهى از صيادان جوامع است كه دام
ّيه مى ساده   .منايند لوحان 

اند به صورت تورهاى  ها را پذيرفته هاى ديگرى را كه مردم آن گاه هاى بسيار فراواىن وجود دارند كه امتيازها و تكيه گروه
هنر، علم، فلسفه، : گسرتانند ها را پيش پاى ساده لوحان مى آورند و براى وصول به مقاصد حيواىن خود آن متنوع درمى

  ها با سياستمدارى، قضا، حىت منش عرفان به خود بسنت مهه و مهه اين

______________________________  
  .36، حديث 11، باب 56/ 2: ؛ حبار األنوار86خطبه : ج البالغة -)1(

  40: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

دانند   اطالع بوده است اين ناخبردان منى ايان ىبهاى گوناگون در شرايط خمتلف، وسايلى براى شكار بينو  ها و كيفّيت كمّيت
  :كه

  .»1« ] َو َلِو اتـََّبَع احلَْقُّ َأْهواَءُهْم لََفَسَدِت السَّماواُت َو اْألَْرُض َو َمْن ِفيِهنَ [

 گشت و از ها وجود دارد فاسد مى ها و زمني و هر چه كه در آن كرد، آمسان اگر حق از هواها و متايالت آنان پريوى مى
  .پاشيد هم مى

  .»2«  يُؤِمُن النّاَس ِمَن اْلَعظاِئِم، َويـَُهوِّن َكبَري اجلَْرائِمِ 

  .دهند مردم را از حوادث يا خطاهاى بزرگ امين منوده و گناهان بزرگ را بر آنان ناچيز جلوه مى

ن است كه در اين دنيا زندگى منايند، ميل و رغبت مردم بر اي اينان مهواره مردم را از بـُْعد اميال آنان به خود جلب مى
ر  خوشايند و مقرون به لذت داشته باشند و هرگز در حوادث بزرگ از پاى در نيايند و گناهاىن را كه مرتكب مى شوند، 

ها را ناديده بگريند و در آن هنگام كه توانستند از عهده تفسري  طريقى كه ممكن است تفسري و توجيهش كنند و امهّيت آن
ها برآيند به ياد رمحت و عنايت رباىن بيفتند، البته روحيه خوش بيىن و خمصوصاً اميد به الطاف و عنايات اهلى  و توجيه آن

ها در اين  بسيار مطلوب است و آيات و روايات وارده درباره هر دو موضوع فراوان است و نيازى به ذكر و تفصيل آن
هاىي است كه آدمى  لطف خداوندى براى بازسازى خراىبمبحث نيست، وىل آنچه كه مهم است اين است كه رمحت و 

  .در شخصيت خود به وجود آورده است
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اعتناىي به خداىي كه معصيت او را اجنام  اگر گناهاىن كبريه را مرتكب شود و يا گناهاىن را اگر چه كوچك باشند، با ىب
  دهد، مرتكب شود، مصاحلى در مى

______________________________  
  .71): 23(مؤمنون  -)1(

  .86خطبه : ج البالغة -)2(

  41: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

ماند تا قابل بازسازى بوده باشد، مانند شرك و جتّرى به مقام شامخ ربوىب و قتل نفس  ساختمان شخصيت آدمى منى
هاىي   گناهان را مانند معلولعلت و غري ذلك، وانگهى آيات و روايات بسيار فراواىن وجود دارند كه نتايج اعمال زشت و   ىب

  :كنند مانند آيند گوشزد مى كه دنبال علل خود به طور ضرورى به وجود مى

  .»1« ] َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـَرَهُ * َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ [

  .اى بدى كند، آن بدى را ببيند وزن ذره هم و هركس.* اى نيكى كند، آن نيكى را ببيند وزن ذره پس هركس هم

  :تواند، پذيرفته شود اين است كه با نظر به جمموع منابع اسالمى، آنچه كه به عنوان اصل اساسى مى

  .رمحت و الطاف خفّيه و جلّيه پروردگارى، مهه هسىت را كه انسان هم جزىي از آن است فرا گرفته است

  .»2« ]ءٍ  َو َرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشيْ [

  .و رمحتم مهه چيز را فرا گرفته است

از طرف ديگر ضرورت نگهدارى حقيقى، از موجودّيت است كه بتواند استعداد پذيرش آن رمحت واسعه را داشته باشد، 
بنابراين مربيان و معلمان جامعه بايسىت هر دو عنصر اصل مزبور را براى مردم بيان كنند نه فقط يك عنصر آن را كه يا 

ها عمومّيت رمحت و لطف و عنايت پروردگارى است و يا خمالف آن   خالف آن گروه از آيات و روايات باشد كه مفاد آن
   ها ضرورت گروه از آيات و روايات باشد كه مفاد آن
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______________________________  
  .8 -7): 99(زلزال  -)1(

  .156): 7(اعراف  -)2(

  42: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .است» اصل خوف و رجا«نتايج اعمال است، اين مهان اصل معروف به  بروز

  .»1«  اْعَتزُِل اْلِبدََع، َوبـَيـْنَـَها اْضَطَجعَ : اِقُف ِعْنَد الشُُّبهاِت، َوفيها َوَقَع؛ َويـَُقولُ : يـَُقولُ 

ها   گذارى ز بدعتگويد ا خورد و مى كنم در حاىل كه در مهان شبهات غوطه مى كند كه در شبهات توقف مى ادعا مى
  .آرامد ها مى كنم در صورتى كه در ميان بدعت گريى مى كناره

ّذب يافتگان و كمال صّيادان نابكار انسان باشد، آنان خود را از ورود جسورانه  جويان مى ها، ادعاىي دارند كه خمصوص 
در شبهات مورد عتاب قرار خواهند گرفت  منايند، تا خود را حىت از گروه كساىن كه به جهت ورود به موارد شبهه تربئه مى

  !خارج معّرىف كنند

پرواىي آنان به ارتكاب اعمال زشت كه بدتر از ورود در شبهات است، براى آنان حيا  خواهند بدانند كه جرأت و ىب و منى
ومي منصرف ساخنت ش گذارد، لذا با چنني ادعاىي كه ما هرگز مرتكب شبهات هم منى و امتناع از ورود در شبهات باقى منى

  .گردند ذهن مردم از توجه به گناهان صرحيى است كه آنان مرتكب مى

شوند و  منكر مى» بدعت«آنان داخل كردن آنچه را كه از دين نيست در دين و خارج كردن آنچه را كه از دين است 
اه آن دور است و آنچه كه براى منايند، در صورتى كه دين به معناى حقيقى آن از ديدگ خود را از اين وقاحت تربئه مى

گسرتانند، لذا توّجه و امهيىت به آن  آنان اصالت و امهيت دارد دّكان خودفروشى و دامى است كه در پيش پاى مردم مى
  .باشد دهند كه كدامني عقيده يا حكم داخل در دين است و كدامني عقيده و حكم خارج از آن مى منى

  :ايدفرم امرياملؤمنني عليه السالم مى

______________________________  
  .86خطبه : ج البالغة -)1(
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  43: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

 فـََيُصدَّ َعْنُه، َوذِلَك َميُِّت اْألْحياءِ   فـََيتَِّبَعُه َوال باَب اْلَعمى  َفالصُّوَرُة َصوَرُة إْنساٍن، َواْلَقْلُب قـَْلُب َحَيواٍن، اليـَْعِرُف باَب اْهلُدى
»1«.  

شناسد تا از آن پريوى كند و نه دِر ضاللت و  ورتش صورت انسان و قلبش قلب حيوان است، او نه دِر هدايت را مىص
  !!اى در ميان زندگان دهد كه از ورود به آن امتناع بورزد و اوست مرده نابيناىي را تشخيص مى

اند  ر آغاز مراحل بوده و هنوز نتوانستهتشابه در منود و صورت مهواره سّد راه آن جويندگان حقيقت بوده است كه د
هاى آراسته ديوسريتان را خورده و سعى  صورت را از معىن و ظاهر را از باطن تفكيك منايند و به مهني جهت فريب صورت

  .اى نرسيده است و كوششان به نتيجه

هاىي  تر از مادر و كاسه هاىي مهربان دايه منايند و تر مى تر و وارسته هاى حقيقى هم آراسته حيوانات انسان منا گاهى از انسان
  .منايند تر از على ابن اىب طالب مى تر از پاپ و مسلماناىن مسلمان تر از آش و كاتوليك هاىي كاتوليك داغ

  .در اين موارد خدا به داد حقيقت جويان ساده لوح برسد كه هنوز تواناىي تفكيك صورت از معىن را ندارند

  :گويد مولوى مى

 عامل زين سبب گمراه شدمجله 
 

 كم كسى زابدال حق آگاه شد

 مهسرى با انبيا برداشتند
 

 اوليا را هم چو خود پنداشتند

______________________________  
  .86خطبه : ج البالغة -)1(

  

  44: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  



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

 

 گفته اينك ما بشر ايشان بشر
 

 ما و ايشان بسته خوابيم و خور

  ندانستند ايشان از عمىاين 
 

  منتهى هست فرقى در ميان ىب

  هر دو گون زنبور خوردند از حمل
 

  ليك شد زان نيش و زين ديگر عسل

  هر دو گون آهو گيا خوردند و آب
 

  زين يكى سرگني شد و زان مشك ناب

  صد هزاران اين چنني اشباه بني
 

  فرقشان هفتاد ساله راه بني

 پليدى زوجدااين خورد گردد 
 

 وان خورد گردد مهه نور خدا

 اين خورد زايد مهه خبل و حسد
 

 وان خورد گردد مهه نور خدا

 اين زمني پاك و آن شور است و بد
 

 اين فرشته پاك و آن ديو است و دد

  

ها را ضايع  و حقوق انسان هاى واالى انساىن وارد شده و اوراق تاريخ را سياه كرده منا بر ارزش آسيىب كه از حيوانات انسان
ها را با ظواهرى آراسته به خورد مردم صاف دل و ساده لوح داده است، خيلى بيش از آسيىب است كه از  منوده و باطل

  .منا براى بشرّيت وارد آمده است حيوانات حيوان

شود، اّما با قرينه ديگر مجالت  منىپيدا » مردگاىن در ميان زندگان«تر از اين تعبري  هيچ تعبريى درباره آن صّيادان مناسب
   نه مردگان: امرياملؤمنني عليه السالم بايد گفت

  45: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

طرف و پوسيده، بلكه مردگان موذى و مضّر كه بوى عفوىن الشه پليد آنان به جهت مردن، عقل و وجدان در  ىب
  .آزارد هاى گلشن جو را مى درونشان، مشام انسان

رد و وجدان در درون يك انسان نابود شد، عاملى براى تشخيص حق و باطل و هدايت و ضاللت در وجود وقىت كه خ
منايش حيات، يا حيات : بيىن در اين دنيا حركت كند، از اينجاست كه بايد گفت او نيست كه بتواند با بيناىي و روشن
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ات معقول، خرد و وجدان آدمى است و با منايشى غري از حيات حقيقى است؛ زيرا ركن اساسى حيات حقيقى يا حي
  .»1« رفنت آن دو حيات حقيقى و حيات معقول وجود ندارد

دائم در حال دعا باشيد كه خداوند عزيز ما را يك آن به خود وامگذارد و دست گداىي و نيازمندى ما را از دامن رمحت و 
ت اهلى خود گشته و سّد راه عباد خدا خواهيم لطفش جدا نكند كه اگر به اين بال دچار شومي، خمّرب وجود و شخصيّ 

شد و اين مهه حمصول تلخ غرور و عجب و خودبيىن است، اگر دائم در حال خدابيىن و خداگوىي باشيم از شّر اين 
  .صفت شيطاىن در امان خواهيم بود

   غرور، حجاىب بني انسان و حقايق

  :كند دنبال مى امام صادق عليه السالم دنباله روايت غرور را اين چنني

چه بسا كه از نفس خود مذّمت كىن، وىل در حقيقت قصد تو از اين مذّمت مدح و تعريف خود باشد و اين نيز از نتايج 
  .غرور است

هاى غرور و فريب شيطان و آرزوهاى غلط نفس جنات خنواهى يافت، مگر با انابه صادقانه و رجوع  بدون شك از كدورت
   و زارى و بازگشت به حضرت احدّيت

______________________________  
ج البالغة -)1(   .114/ 14: ترمجه و تفسري 

  46: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

و تضرّع بردن به پيشگاه مقدس او و شناخنت عيوب نفس و طرق فريب او كه در غايت پنهاىن و دقت است، طرقى كه 
  .موافق عقل و علم و دين و شريعت و سنن و طريقت نيست

اگر تو با وجود اين مهه خطرها و عيوب نفس، راضى از خود باشى و از خويش سلب تقصري كىن، زهى خّفت عقل و 
سبكى رأى كه حاكم بر توست و زهى شقاوت و بدى نفس تو كه در اين مدت مديد و عهد بعيد، راه به نفس خود 

  !اى نربده و منجيات و مهلكات را نشناخته

  .ر از تو نشده و حسرتى چون حسرتت در قيامت براى كسى نيامده استت بدان كه كسى عمرش ضايع
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تر از كالم وجود مقدس حضرت موىل املوّحدين امرياملؤمنني عليه السالم نيست كه  اى رساتر و عاىل در اين زمينه هيچ مجله
  :فرمايد مى

َنُكْم َوبـَْنيَ اْلَمْوِعَظِة ِحجاٌب ِمَن اْلِغرَّةِ    .»1« بـَيـْ

  .موعظه حجاىب از غرور استبني مشا و 

ج البالغة«عالمه خوىي در    :گويد در وضيح اين مجله مى» شرح 

ها و  هاى خطرناك شهوت و عشق به دنيا و متابعت هوا و سسىت از به دست آوردن واقعيت غرور و غفلت از بافته
  .خالصه حمصوىل از رذايل اخالقى است

رايز جسمى و حيواىن باشد، بر قلبش پرده كدورت افتد و چشم بصريتش اگر انسان در شؤون زندگى صرفاً به دنبال غ
بسته شود، در آن هنگام از ديدن حقيقت عاجز شود، اگر چه صداى حقيقت در اعال مرتبه بلند شود و داعيان حقيقت 

   شود كه قلب از تنفس كردن جهان را پر كنند، ضخامت اين حجاب گاهى به حدى مى

______________________________  
  .5761، حديث 266: ؛ غرر احلكم282حكمت : ج البالغة -)1(

  47: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

افتد چنان كه قرآن  شعور تبديل شده، از درك حقيقت دور مى مريد و صاحبش به موجودى ىب هواى حقيقت بازمانده و مى
  :فرمايد مى

  .»1« ] الصُّمَّ الدُّعاَء ِإذا َولَّْوا ُمْدِبرِينَ َو ال ُتْسِمُع   َفِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوتى[

گردانند،  كنان روى مى تواىن دعوتت را به كران، زماىن كه پشت به مردگان بشنواىن و منى] دعوتت را[تواىن  پس تو منى
  .بشنواىن

   عربت از منصور دوانيقى

ج البالغة«عالمه خوىي در    :گويد مى» شرح 
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  :نالد اى را شنيد كه چنني مى واف خانه كعبه بود، گويندهمنصور دوانيقى شىب در ط

به درگاه تو شكايت آرم از ظهور ستم و تباهى و از طمعى كه ميان مردم و حق سايه افكنده، منصور از ! بار خدايا
  .اى از مسجد نشست و به دنبال آن مرد فرستاد و او را پذيرفت مطاف به در آمده و در گوشه

اين فرياد كه از ظهور ستم و : د و پس از استالم حجر نزد منصور آمد و سالم كرد، منصور بدو گفتآن مرد مناز خوان
بيدادت از تو بگوشم رسيد چه بود؟ و مقصودت از طمعكار حايل ميان مردم و حق كه بود؟ به خدا هر چه گوش دادم 

  .از درد و امل سخن گفىت

آگاه سازم و گرنه از اظهار حقيقت دريغ منامي و خود را نگهدارم كه با اگر بر جامن امان خبشى از ريشه هر كارت : گفت
  .خود كارها دارم

  :جان تو در امان است، هر چه دارى بگو، در پاسخ گفت: منصور گفت

______________________________  
  .52): 30(روم  -)1(

  48: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

واى بر تو : منصور گفت. آن كه طمعش ميان مردم و حق حايل است و از اصالح ستم و تباهى مانع، خودت هسىت
هيچ  : چگونه طمع به من آيد كه مهه سيم و زر جهان در دست دارم و هر ترش و شريينم فراهم است؟ در پاسخ گفت

ل مسلمانان ساخته و تو از كارهاى آنان به كس را چون تو طمع در نگرفته، فعًال قدرت، تو را سرپرست جان و ما
ها  ها از گچ و آجر برآوردى و درهاى آهنني بر آن غفلت اندرى و به چپاول اموالشان چريه و خودسر، در اين ميان پرده

آن   ادى و دربانان مسّلح برگماشىت و خويش را در درون آن زنداىن ساخىت و كارمندانت را به گرد آوردن اموال و انباشنت
اى به  گسيل منودى و با اسلحه و دژباناِن وسايل نقليه، نريومندشان ساخىت و دستور دادى جز فالن و فالن كه نام برده

حضورت نرسند و از پذيرش ستمديده و درمانده و گرسنه و درويش و ضعيف و برهنه دريغ دارى و اينان كه حق در 
  !املال دارند دور نگهداشىت بيت

فر خمصوصانت كه از مهه رعيت برگزيده داشىت و حجاب از پيش آنان برداشىت، اموال را بگريند و گرد  مهيشه آن چند ن
  .انداز خويش سازند كنند و انباشته و پس
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اين مرد، خود به خدا خائن است، چرا ما به او خيانت نكنيم با اين كه مسّخر او شدمي، اينان ميان خود سازش : گويند
مردم و احوال آنان به تو گوشزد شود، مگر آنچه را خبواهند و به سود خود دانند و هر كار گذارى كردند، نگذارند وضع 

از درت برآيد و با آنان خمالفت آغازد، او را پيش تو مبغوض سازند و از در برانند و براى او پرونده بسازند تا از نظر 
  .بيفتد و خوار گردد

راسند و خنستني دسته ن شده، مردم آنان را بزرگ مشارند و از آنچون اين وضع ميان تو و آنان گوشزد مهگا اى كه به  ها 
ها هديه برند و رشوه دهند تا دست ستمشان بر سر رعايا باز باشد و  ها بشتابند كارگزاران تو باشند كه بدان سازش با آن

   ستم ها سازش كنند تا بر ديگران سپس مردم با نفوذ و ثرومتند از طبقه رعيت با آن

  49: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .منايند و سراسر بالد خدا پر از طمع و ستم و تباهى شود

اگر دادخواهى به درگاه آيد نگذارند بر تو درآيد، اگر . اين چند نفر با تو شريك سلطنت شده و تو در غفلت اندرى
انه اين ك خواهد هنگام خروج از خانه ه براى مردم بازرس مظامل مقّرر داشىت و چون ات به تو شكايت برد مانع گماشىت، 

متظّلمى آيد هم آنان به بازرسى مظامل فرستند كه به شكايت او گوش ندهد و عرض حالش را به تو نرساند و بازرس از 
و فردا   بيم آنان و ترس تو بپذيرد و پيوسته مظلوم بيچاره نزد او رفت و آمد كند و بدو پناه برد و استغاثه منايد و او امروز

انه برتاشد و چون به جان آيد و تو بريون آىي برابرت فرياد كشد و ناله سر دهد، دربانانت او را به سخىت بزنند و  كند و 
  .برانند تا عربت ديگران شود و تو به چشم بنگرى و مانع نشوى، با اين وضع چگونه مسلماىن بيايد

گريست،  يك سفرى پادشاهشان به كرى دچار شده بود و سخت مىكردم، در  من در روزگار جواىن به چني مسافرت مى
  :كشانيدند، گفت دادند و به شكيباىي مى ندميانش او را دلدارى مى

: شنوم، سپس گفت شان را منى نالند و آواز ناله كنم كه مى من از درد به خود گريه ندارم، وىل بر مظلومان دربارم گريه مى
يان مردم جار بزنيد كه جز مظلوم جامه سرخ نپوشد و مهاره بامداد و پسني بر فيل اگر گوشم رفته چشمم برجاست، م

  .كرد تا مظلومى را به چشم خود بيند و دادخواهى كند شد و گردش مى سوار مى

اين مردى است مشرك به خدا كه با مشركان چنني مهربان است و از خود دريغمند و نگران، تو مردى هسىت خداپرست 
  ن نبوت، مهر تو بر مسلمانان جلو خودخواهيت را نبايد بگريد؟و از خاندا
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كىن، خدا به تو منوده است كه كودكى از شكم مادر درافتد، در روى زمني پشيزى ندارد و  اگر براى فرزندانت مال مجع مى
   بر هر ماىل دست خبيلى گذاشته است

  50: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

خود را شامل حال كودك سازد، تا مردم را بدو راغب كند، تو نيسىت كه عطا  كه نگهش دارد، وىل خدا پيوسته لطف
كند و اگر بگوىي مجع مال براى تقويت سلطنت توست، خدا  كىن، وىل خداست كه هر چه به هر كه خواهد عطا مى مى

لشگر و اسب و اسرت و براى تو وسيله عربت از بىن اميه فراهم كرده است كه مجع زر و سيم و آماده كردن ساز و برگ و 
  .شرت در برابر اراده اهلى به زوال ملكشان فايده نداشت

تر از مقامى است كه دارى، به خدا باالتر از مقام تو مقامى هست وىل ادراك  و اگر بگوىي مجع مال براى يك هدف عاىل
  .آن ميسر نيست مگر از راهى كه خمالف راه توست

آن پادشاهى كه به تو عطا  : نه، در پاسخ گفت: تر از كشنت جمازات تواىن كرد؟ گفتتو نگاه كن آيا خمالف خود را به بد
  .كرده است آنچه عطا كرده، گنهكار را به كشنت شكنجه ندهد

كند و پايت به چه  داند چه در دل دارى و در چه كارى، چشمت به كجا است و دستت چه كار مى او به خوىب مى
اى برايت دارد در موقعى كه  دنيا را خاص خود كردى، چون از دستت گرفت چه فايده رود، بنگر كه هر آنچه از سوى مى

  !تو را پاى حساب كشيد

  !چگونه چاره كار خود كنم! كاش آفريده نبودم، واى بر تو: منصور گريست و گفت

آنان را حمرمان خود ها پناهنده و به گفتارشان رضا دهند، تو  مهه مردم را رهرباىن است كه در ديانت خود بدان: گفت
من به دنبال آنان فرستادم از من گرخيتند  : ها مشورت كن، منصور گفت بساز تا راه به تو بنمايند و در كارهايت با آن

  :گفت

  ات را باز گذار و حجاب را ها را به راه خودت بربى، وىل در خانه آرى، ترسيدند آن

  51: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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ظلوم را باشى و ظامل را از بن براندازى، صدقات را از راه حالل و پاك بگري و به حق و عدالت بر بردار و مهوار ساز تا م
مستحقانش پخش كن، در اين صورت من ضامنم كه رهربان حق و خملص نزد تو آيند و در اصالح كار امت به تو كمك  

  .كنند

مناز گزارد و جباى خود برگشت و هر چه آن مرد را مؤذنان سر رسيدند و سالمش دادند و اعالم به مناز كردند، برخاست 
  .جستند نيافتند

شد از كوه جز   اين موعظه بليغ و نصيحت عميق كه به گوش منصور خوانده شد، اگر به كوه خوانده مى! خوانندگان عزيز
ها به راه  گناهان جوى ىب ماند، اما اين مرد پليد به بغداد برگشت و به ظلم خود ادامه داد و از خون گرد و غبارى باقى منى

انداخت و دست به كشنت حضرت صادق عليه السالم آلوده كرد و ميليون ميليون درهم و دينار از حق مردم حمروم سرقت  
تر از خودش به جاى گذاشت، آرى، غرور اين صفت زشت و پليد به فرموده حضرت على  كرد و براى بازماندگان، ظامل

  !!و موعظه اهلى است عليه السالم حجاب بني مغرور

  53: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   باب

37  

   در صفت منافق

  55: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

الٍغ باٍغ بِاْلَقْلِب َعْن َحقِّها ِبأْعماِلِه الظّاِهَرِة َشبيهاً ِبالشَّريَعِة َوُهَو الٍه   إلنَّه يَأتى  أْلُمناِفُق َقْد َرِضَى ِببـُْعِدِه َعْن َرْمحَِة الّلِه َتعاىل
  .ُمْستَـْهزِءٌ فيهِ 

، َوالسََّفُه، َوِقلَُّة احلَْياِء، َواْسِتْصغاُر   َوَعالَمُة النِّفاِق ِقلَُّة اْلُمباالِة ِباْلِكْذِب، َواْخلِيانَُة، َواْلَوقاَحُة، َوالدَّْعوى ِبال َمْعًىن، َوُسْخَنُة اْلَعْنيِ
َلى اْرباِب الّديِن، َواْسِتْخفاُف اْلَمصاِئِب ِىف الّديِن، َواْلِكبـُْر، َوُحبُّ اْلَمْدِح، َواحلََْسُد، َواْستيثاُر الدُّنْيا عَ  اْلَمعاصى، َواْستيضاعُ 
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ِى، َوالتََّخلُُّف َعِن اخلَْْرياِت، َوتـَنـَقُُّص اْآلِخَرِة، َوالشَّرِّ َعَلى اخلَْْريِ، َواحلَْثُّ َعَلى النَّميَمِة، َوُحبُّ اللَّْهِو، َوَمُعونَُة اْهِل اْلِفْسِق َواْلبَـغْ 
  .أْهِلها، َواْسِتْحساُن ما يـَْفَعُلُه ِمْن ُسوٍء، َواْسِتْقباُح ما يـَْفَعُلُه َغيـْرُُه ِمْن َحَسٍن، َوأْمثاُل ذِلَك َكثريَةٌ 

َحْرٍف َفِإْن َأصاَبُه َخيـٌْر اْطَمَأنَّ   َو ِمَن النَّاِس َمْن يـَْعُبُد اللََّه َعلى[ :َوَقْد َوَصَف الّلُه اْلُمناِفقَني ىف َغْريِ َمْوِضٍع، َفقاَل َعزَّ ِمْن قاِئلٍ 
ْسراُن اْلُمِبنيُ   ِبِه َو ِإْن َأصابـَْتُه ِفتـَْنٌة انـَْقَلَب َعلى ْنيا َو اْآلِخَرَة ذِلَك ُهَو اخلُْ   .»1« ] َوْجِهِه َخِسَر الدُّ

ُخياِدُعوَن اللََّه َو * َو ِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا ِباللَِّه َو بِاْليَـْوِم اْآلِخِر َو ما ُهْم ِمبُْؤِمِننيَ [ :ِتِهمْ َوقاَل َعزَّ ِمْن قاِئٍل أْيضاً ىف ِصفَ 
ِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَّهُ َمَرضاً * الَِّذيَن آَمُنوا َو ما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َو ما َيْشُعُرونَ    :»2« ]ِيف قـُُلِو

______________________________  
  .11): 22(حج  -)1(

  .10 -8): 2(بقره  -)2(

  56: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

، َوإذا قاَل َكَذَب، وإذا ائْـُتِمُن خاَن، وإذا ُرِزَق  أْلُمناِفُق إذا َوَعَد أْخَلف، َوإذا فـََعَل أفشى: َوقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
  .ُمِنَع غاشَ طاَش، َوإذا 

َمْن خاَلَف َسريرَتُُه َعالنَِيَتُه فـَُهَو ُمناِفٌق كائِناً َمْن كاَن َوَحْيُث كاَن َوىف أّى َزماٍن كاَن َوىف : َوقاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله أيضاً 
  .أىِّ رُتْـَبٍة كانَ 

  57: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

ِبأْعماِلِه الظّاِهَرِة َشبيهاً بِالشَّريَعِة َوُهَو الٍه الٍغ باٍغ بِاْلَقْلِب َعْن َحقِّها   إلنَّه يَأتى  ِة الّلِه َتعاىلأْلُمناِفُق َقْد َرِضَى ِببـُْعِدِه َعْن َرمحَْ [
  ] ُمْستَـْهزِءٌ فيهِ 

   نفاق و منافق

  .كند حضرت صادق عليه السالم در اين باب، چهره پليد منافق را معرىف مى

  .تر از او را به ياد ندارد تر و ظامل نظري او نيست و تاريخ بشر شريرتر و مضرتر و آلوده منافق آن انسان خبيثى است كه
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دين و موجودى تبهكار و حيواىن بسيار خطرناك در  منافق چندرو، جاسوس، عامل بيگانه، خائن، ستمكار و انساىن ىب
  .لباس آدمى است

  .ارزش و مغضوب حق و اولياى اهلى است مت، ىبكرا گر، ىب باز، اهل غش، حيله منافق انساىن متقّلب، دغل

  .باك، صفىت ناپاك و حالىت دردناك است اى ىب نفاق خّطى خطرناك، چهره

اى مذهىب و در لباسى دلسوزانه، جهت پيشربد اهداف پليد خود و  اى آراسته و چهره ايشان با حيله و نرينگ و با قيافه
، خود را در جامعه اسالمى جا زده و از ضربه زدن به ملت اسالم و خدمت به اربابان ظامل خويش و كمك به شياطني

  .شؤون فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى و ديىن و دنياىي و آخرتى مردم، به هيچ عنوان باك ندارند

  58: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

وند خود را زير پرده دين و اينان در زمان رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله نيز بوده و براى اين كه شناخته نش
  .كردند ديندارى پنهان مى

منافقان مهيشه در تدارك نابودى اسالم و مسلمانان هستند، اّما اراده حضرت حق اجازه چنني جسارتى در مهه تاريخ به  
  .كفر و شرك و نفاق نداده است

  .آرى، اين است نفاق و منافق

  :قت كنيداكنون در ترمجه گفتار امام صادق عليه السالم د

منافق با عقيده پليد و عمل كثيف، دور ماندن از رمحت واسعه اهليه را نسبت به خود رضايت داده؛ زيرا اين چهره پليد، 
دهد، تا كسى از هدف ابليسى او مطلع  كارانه و شيطاىن خود را به صورت اعمال شرعى اجنام مى اعمال رياىي و فريب

  .نشود

كار و متجاوز از حدود اهلى است، او قلب حقيقت كرده و زمحات متام انبيا و ائمه و اوليا و  بيهودهمنافق فردى بازيگر، 
صلحا و مربيان دلسوز را به مسخره گرفته است، غافل از اين كه پايان اين خط ننگني، غضب و سخط حق و دور ماندن 

  .از رمحت و افتادن در بدترين دركات جهّنم است

   منافق در قرآن
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  .كند هاى خائنانه اينان با اسالم و مسلمانان را بيان مى ها، اعمال ننگني و برنامه اب اهلى، در بسيارى از سورهكت

هاى بقره، آل عمران، توبه، احزاب، فتح، انفال، حديد، نساء، عنكبوت، حترمي، از چهره پليد اين  قرآن جميد در سوره
  .تشريح حيات اينان بنام سوره منافقون نازل كرده است عناصر خطرناك پرده برداشته و يك سوره كامل در

  :كند قرآن كرمي حتت اين عناوين وضع منافقان را بيان مى

  حالت نفاق در مردم منافق امرى قلىب است و اصل و ريشه اين مرض مربوط - 1

  59: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

 !ترند رند، در عمل از كفار بدتر و از حيوانات درندهبه دل آنان است، اينان چون دل سامل و قلىب مؤمن و با حمبت ندا
»1«!  

منافقان عليه اسالم و مسلمانان با كفار هم مسلك و مهاهنگ و مهدست هستند و از هيچ كمكى به كافران در راه  - 2
  .»2« نابودى قرآن و اسالم دريغ و مضايقه ندارند

اند در فعاليت  و براى توسعه منكر و جلوگريى از معروف تا زندهمردان و زنان منافق در متام امور طرفدار يك ديگرند  - 3
هستند، اينان خدا را فراموش كرده و حضرت حق هم آنان را از رمحت خود حمروم منوده، منافقان با متام وجود از چهار 

  .»3« چوب انسانيت خارج هستند

دانند و به خيال خود، اهل خدا را در مرز  قدرت مى ىباهل نفاق مردم مسلمان و مؤمن را به هيچ انگاشته و آنان را  - 4
  .»4« بينند، در حاىل كه آنان متكى به حق هستند و با شكست روبرو خنواهند شد شكست مى

هاى اهلى را غرور و فريب به حساب آورده و به  خردان، وعده خربان و ىب اميان و اين ىب منافقان، اين مردم پست و ىب - 5
ى و خاىل است هاى اهلى برنامه   !»5«  به چشم حقارت نگريسته و دل آنان از باور كردن آيات اهلى، 

مردم منافق در اقرار به وحدانيت حق و رسالت پيامرب، دروغگو و كاذب هستند و خداوند عليم از دل مريض و روح  - 6
  .»6«  كثيف آنان با خرب است

______________________________  
  .77): 9(توبه  -)1(
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  .11): 59(حشر  -)2(

  .67): 9(توبه  -)3(

  .49): 8(انفال  -)4(

  .12): 33(احزاب  -)5(

  .1): 63(منافقون  -)6(

  60: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

آورند، از اميان  اين گروه پليد و اين قوم خبيث در برابر دعوت خدا و رسول ايستاده، عالوه بر اين كه خود اميان منى - 7
  .»1« كنند ه شدت جلوگريى مىآوردن مردم نيز ب

كند، اينان به  كنند، در حاىل كه خداى توانا مكر آنان را باطل مى تعاىل مكر و حيله مى مردم منافق با جناب حق - 8
كنند، دو دل و مرّدد  وقت مناز در حال كسالت و سسىت و رياكارى هستند و اگر از خدا ياد كنند به ريا و تظاهر ياد مى

  .»2« اند نه به جانب كفر سوى مردم مؤمن يك دل و يك جهتهستند، نه به 

مسلمانان و مؤمنان به رهربى پيامرب و جانشينان آن حضرت، مأمور به جنگ سخت با اين گروه خبيث هستند و تا  - 9
  .»3« كن شدن اينان بايد در طريق جهاد و جماهده باشند ريشه

ب سخت اهلى هستند و بدترين دركات جهّنم جايگاه آنان مردم منافق در روز قيامت دچار غضب حق و عذا -10
  .»4« است و در آن روز از نسيم رمحت اهلى حمروم و براى ابد گرفتار عذاب خدايند

  .اين فرازها دورمناىي از آيات قرآن جميد درباره نفاق و منافق بود

ذيب اخالق اى، جز پناه بردن به قرآن و  براى دور ماندن از اين حالت خطرناك چاره روايات واولياى خدا جهت 
نيست، چون قلب انسان كه حمور وجود آدمى است و نفس انسان كه صفحه حيات انساىن است از رذايل اخالقى پاك 

ره   .مند خواهد شد شود، آدمى از ضرر نفاق در امان مانده و از رمحت واسعه اهليه در دنيا و آخرت 
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______________________________  
  .60): 4(نساء  -)1(

  .143): 4(نساء  -)2(

  .73): 9(توبه  -)3(

  .73): 33(و احزاب  68): 9(و توبه  145 -140): 4(نساء  -)4(

  61: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

ذيب نفس و پاكى دل، به دست آوردن عنايات اهليه از حماالت است   .بدون 

   طريق تصفيه وجود و جتليه روح

ت است و روايات ائمه معصومني عليهم السالم شرح آن و عاملان و عامالن واقعى به كتاب و قرآن جميد، كتاب هداي
  :فرمايند ها به سوى حق هستند كه مى سنت، راهربان انسان

  .بدان كه روح انساىن از عامل امر است و به حضرت عّزت اختصاص قربىت دارد كه هيچ موجودى ندارد

مقدار و كّمّيت و قسمت و مساحت نپذيرد و اسم امر بر اين عامل از جهت آن  و عامل امر عبارت از عاملى است كه
  .واسطه ماده توقف زماىن و ىب ظاهر شد ىب» كن«است كه به اشاره 

  :اگر چه عامل خلق هم به اشاره پديد آمد، اما بواسطه مواد و امتداد ايام كه

  .»1« ] َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّامٍ [

  .اوست كه آمسان ها و زمني را در شش روز آفريد

  :فرمايد در اين اشاره كه مى

  .»2« ] ُقِل الرُّوُح ِمْن أَْمِر َريبِّ [
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  .روح از امر پروردگار من است: بگو

  .برخاسته» كن«از منشأ خطاب 

   وىل ماده و هيوالى حيات از صفت هواحلى يافته، قائم به صفت قيومى گشته

______________________________  
  .4): 57(حديد  -)1(

  .85): 17(اسراء  -)2(

  62: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

و ماّده عامل ارواح آمده و عامل ارواح منشأ عامل ملكوت شده و عامل ملكوت مصدر عامل ملك بوده، مجلگى عامل ملك به 
  :ىن قائم و روح انساىن به صفت قيومى حق قائمملكوت قائم و ملكوت به ارواح قائم و ارواح به روح انسا

  .»1« ] ٍء َو ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ  َفُسْبحاَن الَِّذي ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيْ [

منزّه است خداىي كه مالكّيت و فرمانرواىي مهه چيز به دست اوست، و به سوى او ]  از هر عيب و نقصى[بنابراين 
  .شويد بازگردانده مى

پديد » كن«در عامل ملك و ملكوت پديد آيد مهگى به واسطه آيد، اّال وجود انساىن كه ابتدا روح او به اشارت  و هر چه
  :واسطه يافت كما قال واسطه و صورت قالب او ختمري ىب آمد ىب

  .»2« َمخَْرُت طيَنَة آَدَم ِبَيدى أْرَبعَني َصباحاً 

  .ِگل آدم رابا قدرت خود در چهل روز سرشتم

  :ازدواج روح و قالب تشريف در وقت

  .»3« ] َو نـََفْخُت ِفيهِ [

  .و از روح خود در او بدمم
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كرامت فرمود، پس كمال مرتبه روح در جتليه او آمد به صفات » من روحى«: واسطه ارزاىن داشت و اختصاص اضافت ىب
  .ربوبيت تا خالفت آن حضرت را شايد

  :و در اين معىن مذاهب خمتلفه است

______________________________  
  .83): 36(يس  -)1(

  .28: مرصاد العباد -)2(

  .29): 15(حجر  -)3(

  63: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

اى ديگر بر آنند كه اگر مدت عمر  مجعى را رأى آن است كه تا تزكيه نفس حاصل نشود، جتليه روح ممكن نگردد و طايفه
به جتليه روح نپردازد، ولكن چون اّول نفس را به قيد شرع حمكم كنند و در تزكيه نفس به سر برند متام مزّكى نگردد و كس 

  :روى به تصفيه دل و جتليه روح آورند بر قضيه

  .»1« َمْن تـََقّرّب اَىلَّ ِشْرباً تـََقرَّْبُت الَْيِه ِذراعاً 

  .شوم كسى كه يك وجب به من نزديك شود يك ذراع به سوى او نزديك مى

ل آيد و تصرفات جذبات عنايت و فيض فضل الوهيت متواتر گردد، دل را به يك ساعت الطاف خداوندى به استقبا
  :چندان تزكيه نفس حاصل شود كه به جماهدت مهه عمر حاصل نشدى كه

  .»2«  َجْذَبٌة ِمْن َجَذباِت احلَِْق توازى َعَمَل الثـََّقَلْنيِ 

  .هاى حق برابر با عمل جن و انس است اى از جاذبه جاذبه

ولكن روح در بدايت حال طفل صفت است، او را تربيىت بايد تا مستحق جتليه شود؛ زيرا كه روح تا در اماكن روحاىن بود 
و هنوز به جسم انساىن تعلق نگرفته، بر مثال طفل بود در رحم مادر كه در آجنا غذاى مناسب آن مكان يابد و او را علو 
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هاى متنوع و علوم و معارف خمتلف كه بعد از والدت تواند يافت حمروم و و شناخىت باشد اليق آن مقام، ولكن از غذا
  .خرب باشد ىب

بود، مناسب حوصله و ّمهت او در  هم چنني روح را در عامل ارواح از حضرت جّل و عال غذاىي كه ممّد حيات او گردد مى
   آن مقام و بر كليات علوم و معارف

______________________________  
  .11، باب 189/ 84: ؛ حبار األنوار81، حديث 56/ 1: واىل الآلىلع -)1(

بدون انتساب به قائلى آورده  56/ 4خواجه ايوب آن را مطابق منت حديث نبوى مشرده و غزاىل در احياء العلوم  -)2(
  .است

  64: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .اطالع روحاىن داشت

آالت حواس انساىن و قواى بشرى و صفات نفساىن حاصل توان كرد ولكن از معارف و علوم جزئيات كه به واسطه 
  .خرب بود و در آن وقت كه به قالب پيوست چون طفلى بود كه در رحم بود به مهد پيوست ىب

د و دست و پاى او را دربندد تا حركات  اگرپرورش به وجه خوشى نيابد، زود هالك شود، پس مادر او را زود در گهواره 
كه دست و پاى خود را بشكند يا كج كند، او را از غذاهاى اين عامل كه او هنوز غريب آن است نگاهدارد؛   طبيعى نكند

زيرا كه معده او هنوز قوه هضم غذاى اين عامل نيافته است، او را هم به غذاىي بپروراند كه از آن عامل باشد كه او نه ماه 
 است كه هم از آن عامل است، تا چون مدتى برآيد و با هواى اين ها خو كرده و آن شري در آن بوده است و با غذاى آن

عامل خو گريد به تدريج او را به غذاهاى لطيف اين عامل پرورش دهند تا معده او بدين غذاها قوت يابد، آن كه غذاى  
  .كثيف را مستعد شود كه حركت و قوت و كارهاى عنيف را مدد از آن بود

د قالب پيوست، متام دست و پاى تصرفات او را به تدبري اوامر و نواهى شرع ببايد هم چنني طفل، روح چون به مه
بست، تا حركات به مقتضاى طبع نكند كه خود را هالك كند، يا دست و پاى صفت روحاىن شكسته و كج شود، يعىن 

ايد داد كه آن هم غذاى ب مبدل كند به صفات ذميمه نفساىن و او را از پستان حقيقت و طريقت شري تصفيه و جتليه مى
آن عامل است كه او چندين هزار سال مقيم آجنا بوده و از آن نوع غذا پرورش يافته، تا دل او كه به مثابت معده است مر 

  :طفل را بدان قوت يابد و مستعد آن گردد كه اگر در عامل شهادت از غذاهاى خمتلف معامالت خالفت كه
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  65: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َجَعْلناُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرضِ ُمثَّ [

  .سپس مشا را بعد از آنان در زمني جانشني قرار دادمي

و چنان كه آجنا آن طفل، شري از پستان . تناول كند، بلكه مقوى او گردد، چه قّوت برداشنت امانت بدان غذاى توان يافت
يابد و اال هالك گردد، اينجا طفل روح شري طريقت و  مادر خورد و يا از پستان دايه خود، پرورش به واسطه ايشان

  .حقيقت از سر پستان مادر نبّوت تواند خورد و يا پرورش از دايه واليت كه قائم مقام اوست تواند گرفت و اّال هالك شود

آثار  آنچه گفتيم طفل چون به مهد قالب تواند پيوست، متام اين متامى آن است كه به وقت حاصل آيد كه وقت ظهور
پيوندد، تا به وقت طفلى، آن نسبت دارد كه  عقل است و روح از حيىن كه به وقت تصرف حق در شكم مادر به طفل مى

طفل را وقت والدت بعضى اعضا بريون آمده باشد و بعضى نيامده، تا آن كه اعضا طفل متام از مشيمه بريون آيد و به 
آيد، تا قالب در رحم باشد تعّلق روح با او به حيات بود   به تدريج پديد مىدست قابله رسد؛ زيرا كه روح را تعلق با قالب 

كه حركت نتيجه آن است و تعلق او با حواس هنوز متام پديد نيامده است كه بدين چشم بيند و بدين گوش شنود، چون 
  .آيد مىآيد، اما با قواى بشرى به تدريج پديد  از رحم بريون آيد، تعلق او با حواس متام پديد مى

هم چنني به هر موضع از قالب كه حمل صفىت از صفات انسانيت است، تعلق متام نگريد اال بعد از كماليت آن حمل، 
چنان كه حرص و غضب و شهوت و ديگر صفات هر يك در موضع و حمل معني است، تا آن حمل كامل نگردد و آن 

  .ديد نيايدصفت در آن حمل ظاهر نشود، روح را بدان حمل تعّلق متام پ

______________________________  
  .14): 10(يونس  -)1(

  66: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

آخرين صفىت كه انسان را حاصل شود، تا او مكّلف و خماطب تواند بود شهوت است، چون شهوت ظاهر گشت و روح 
بدان صفت و آن حمل تعّلق گرفت، از مشيمه غيب متام شهادت بريون آيد، اگر صاحب سعادت است در حال به دست 

د و دست و پاى او را به ا وامر و نواهى بربندد و به پستان طريقت و حقيقت قابله نبوت رسد، او را به مهد شريعت 
و پرورش او در آن است كه هر تعّلق كه روح از ازدواج قالب با موجودات يافته است، به واسطه حواس و قواى . پرورد مى
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بشرى و ديگر آالت انساىن مجله به تدريج باطل كند؛ زيرا كه هر يك او را واسطه حجاىب و بعدى شده است و سلسله  
گردن او آمده و وحشىت با حق پديد آورده و از ذوق شهود آن مجال و جالل بازمانده، چون هر يك از آن تعّلقات باطل 

آيد و نسيم صباى سعادت بوى انس حضرت به مشام  خيزد و قربىت پديد مى كند، حجاىب و بندى و غلى از او برمى
اد روح مى جانش مى   :گويد مى افتد و آن در سروى رسد، فرياد در 

 باد آمد و بوى زلف جانان آورد
 

 و آن عشق كهن ناشده ما نو كرد

  

  اى باد تو بوى آشناىي دارى
 

ار به ِگرد هيچ بيگانه نگرد  ز

  

خورد و از يك  اينجا طفل روح پرورده دو مادر شود، از يك جانب از پستان طريقت شري قطع تعلقات و مألوفات طبع مى
خورد از اين روضه و غدير، تا آن كه به  پستان حقيقت شري واردات غيىب و لوايح و لوامع انوار حضرت مىجانب از 

هاى انوار، روح از بند تعّلقات جسماىن آزاد شود و از حبس صفات بشرى خالص يابد و به سر  تصرفات واردات و جتّلى
  :حد نظر اوىل رسد و باز مستحق خطاب

  .»1« ] أَ َلْسُت ِبَربُِّكمْ [

  آيا من پروردگار مشا نيستم؟

______________________________  
  .172): 7(اعراف  -)1(

  67: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .قيام منايد  گردد و بر جواب بَلى
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و در اينجا چون روح از لباس بشريت بريون آيد و آفت تصرف وهم و خيال از او منقطع شد، هر چه از ملك و ملكوت 
دارند، تا در ذات آفاق و آيينه انفس مجله آيات بينات حق مطالعه كند، در اين حالت اگر به دريچه حواس، بدو عرضه 

  :اند بريون گردد در هيچ چيز نظر نكند مگر آثار آيات حق در او مشاهده كند و از اينجا فرموده

  .»1«  ٍء إّالَورَأْيُت الّلَه فيهِ  ما َنَظْرُت ىف َشى

  .، مگر اين كه خدا را در آن ديدمنظر نكردم در چيزى

اينجا عشق صاىف گردد و از حجاب عني و شني و قاف بريون آيد، هم عشق به روح درآويزد و هم روح به عشق درآويزد 
  .و از ميان عشق و روح دو راه برخيزد و يگانگى پديد آيد، هر چند خود را طلبد عشق را يابد

دارد و روح پروانه مشع  ن مقام عشق قائم مقام روح گردد و در قالب نيابت او برمىتا اكنون زندگى عشق به روح بود، در اي
زنان و فرياد كنان به  كند و هم چو عاشقان سرمست نعره شود و ِگرد سرادقات مشع احديت پرواز مى مجال صمديت مى

  :سرايد زبان حال مى

  مشع است رخ خوب تو پروانه منم
 

  مدل خويش غم تو است بيگانه من

  زجنري سر زلف كه در گردن توست
 

  بر گردن بنده نه كه ديوانه منم

  

  :در اين مقام الطاف ربوبّيت بر قضّيه

  .»2« َمْن تـََقرََّب إَىلَّ ِشْرباً تـََقرَّْبُت إلَْيِه ِذراعاً 

______________________________  
  .اين سخن منسوب است به حممد بن واسع -)1(

  .11، باب 189/ 84: ؛ حبار األنوار81، حديث 56/ 1: الآلىلعواىل  -)2(

  68: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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  .شوم كسى كه يك وجب به من نزديك شود يك ذراع به سوى او نزديك مى

  :استقبال كند و روح را بر بساط انبساط راه دهد و مالطفت و معاشقه

بُّونَهُ [ بـُُّهْم َو حيُِ   .»1« ] حيُِ

  .رد، و آنان هم خدا را دوست دارندآنان را دوست دا

د و مورد اين خطاب مى   :گردد در ميان آرد و خماطبات و مكاملات عاشقانه آغاز 

  اى عاشق اگر بكوى ما گام زىن
 

  هر دم بايد كه ننگ بر نام زىن

 سر رشته روشىن به دست تو دهند
 

  چون مشع گر آتشى تو در كام زىن

  

  :معاتبات هاى گران شراب چون رطل

  .»2« ]ِإنَّا َسنـُْلِقي َعَلْيَك قـَْوًال َثِقيًال [

  .به تو القا خواهيم كرد]  چون آيات قرآن[به يقني ما به زودى گفتارى سنگني 

به كام روح رسد و تأثري او به اجزاى وجود تاخنت گريد، از سطوت آن شراب هسىت، روح روى در نيسىت آرد و از آزادى 
  .فنا گريدوجود روى در خراىب 

روح را يك چند در اين منزل اعراف صفت كه ميان عامل صفات خداوندى است و دوزخ عامل صفات هسىت بدارند و به 
كنند و در اين حال انواع كرامات بر ظاهر و باطن پديدآمدن گريد، اگر  سراب شهود بقاى صفات وجود از او حمو مى

چشم خوش آمد، از حضرت منعم باز ماند و بسا مغروران كه از اين  ها باز نگردد به رونده در اين مقام بدين نعمت
  :مقام

______________________________  
  .54): 5(مائده  -)1(
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  .5): 73(مزمل  -)2(

  69: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َعِقبَـْيهِ   َنَكَص َعلى[

  .به عقب برگشت

  .بازگشتند

  .خاك امتحان رخيته استاين مهه عتبه است كه خون صدهزار صديق بر 

پس روندگان صادق و طالبان عاشق كه در خرابات به جام كرامات مست شدند و ذوق شهود بازيافتند و در مسىت 
  :عجب و غرور افتادند و هرگز روى هشيارى و بيدارى نديدندى و در حجب كرامات

  .»2«  أْصحاُب اْلِكراماِت ُكلُُّهْم َحمُْجوبُونَ 

كرامات را تب وقت خويش ساختند و زنّار خوش آمد آن بربستند و روى از حق بگردانيدند و به خلق روى مباندند و آن  
  .آوردند

  كيست انسان آن كه انسش با خداست
 

  كه دوايش درد و درد او دواست

  هر دىل كاو نيست دائم دردناك
 

  نيست واصل نيست داخل نيست پاك

  هر وصاىل كش فراقى در پى است
 

  يق عقل و دل و دانا كى استال

  وصل خواهى از خدا غايب مباش
 

  شه نبيىن غايب از نايب مباش

______________________________  
  .48): 8(انفال  -)1(
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  .123: مرصاد العباد. نشني هستند مهه ياران و اصحاب با كرامت پرده -)2(

  

  70: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  

  عشقش حاصل استهر دىل كاو درد 
 

  واصل است و واصل است و واصل است

  هسىت بنده حجاب بنده است
 

  ورنه مهر دوست خوش رخشنده است

  خودشكن شو خودشكن شو خودشكن
 

  هاى ما و من تا رهى از نقص

  

ند نه بر نعمت و اداى شكر نعمت به ديدار منعم     :گذراند تا بر قضّيهو برخى ديگر در نعمت كرامات نظر بر منعم 

  .»1« ] َلِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكمْ [

  .افزامي خود را بر مشا مى]  نعمتِ [اگر سپاس گزارى كنيد، قطعاً 

مستحق نعمت وجود منعم گردند و وظيفه عبوديت روح در اين مقام آن است كه مالزمت اين عتبه منايد و از مجله اغيار 
شت سر فرود دامن مهت در كشد و سه طالق  بر چهار گوشه دنيا و آخرت دهد و به درجات عليا و نعيم هشت 

  .نياورد

  تا بر سر ما سايه شاهنشه ماست
 

  كونني غالم و چاكر درگه ماست

شت و حور خاك ره ماست   گلزار 
 

 «2»  زيرا كه برون زكون منزلگه ماست
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بنده را خواست نباشد؛ زيرا كه خواست روى در هسىت دارد و : گويندچه خواهى؟  ! اگر هزار بار خطاب رسد كه اى بنده
زنيم و اگر هزار سال بر اين آستانه ملتفت مباند، بايد كه ملول نگردد و روى از اين درگاه نتابد و پاى از  ما دِر نيسىت مى

  .اين كوى باز نكشد

______________________________  
  .7): 14(ابراهيم  -)1(

  .نعمت الّله وىل شاه -)2(

  71: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

توان سپرد، در اين مقام چون هر  مجلگى انبيا و اوليا در اين مقام عاجز و متحّري شوند كه از اينجا به قدم انسانّيت راه منى
  .تري جّد كه در جعبه جهد بندگى انداخته شد، هيچ بر نشانه قبول بر نيامد

خت و چون چنار دست به دعا بايد برداشت و چون سوسن با ده زبان خاموش بايد بود و اينجا چون ُگل سپر ببايد اندا
اد و چون بنفشه به عجز سرافكنده بايد بود، اينجا مقام ناز معشوق و كمال نياز عاشق  چون نرگس چشم بر هم بايد 

  .است

و بيچاره گشت اكنون جان  باخت، چون مفلس تا اين غايت روح با هر چه پيوند داشت، مهه در ششدر عشق مى
  .بايد باخت مى

  :گويد وار با دل گرم و دم سرد مى رسد، يعقوب هر وقت كه نسيم نفحات الطاف حق از موهبت عنايت به مشام روح مى

  .»1« ] ِإينِّ َألَِجُد رِيَح يُوُسفَ [

  .يامب ترديد، بوى يوسف را مى ىب

از خودى ملول گردد، از وجود سري آيد و در هالكت خويش  چندان غلبات شوق و قلق عشق روح را پديد آيد كه، 
  :گويد زند و مى وار فرياد مى كوشد و حسني

  اقْـُتلوىن اقْـُتلوىن يا ثِقات
 

 «2»  انَّ ىف قـَْتلى َحياتاً ىف َحيات
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ديوانگى در او پديد در اين مدت كه روح را بر آستانه حضرت عّزت باز دارند و به شكنجه فراق و درد اشتياق مبتال كنند 
ند، در اين اضطرار روح از خود و از معامله خود مأيوس گردد، خود را بيندازد و بدو  آيد، عقل و صرب پشت به هزميت 

  :نالد، چون ناله آن سوخته در مقام اضطرار به حضرت رحيم باز رسد بر قضّيه

______________________________  
  .94): 12(يوسف  -)1(

  .وىمول -)2(

  72: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َأمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاهُ [

  .منايد كند و آسيب و گرفتاريش را دفع مى اى او را خبواند اجابت مى يا آن كه وقىت درمانده

عزت از پيش مجال صمديت پرده براندازد، عاشق سوخته خود را به هزار لطف بنوازد، چون مشع مجال صمديت  »2«  تتق
در جتلى آيد، روح پروانه صفت پر و بال بگشايد، جذبات اشعه مشع هسىت پروانه را بربايد، پرتو نور جتلى وجود پروانه را 

  .چون شعله برآرد، يك كاه در خرمن وجود پروانه روح نگذاردبه جتليه صفات مشعى بيارايد، زبانه مشع جالل احديت 

  .اينجا نور مجال صمدى روح روح گردد

مياَن َو أَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ [ ُِم اْإلِ   .»3« ] أُولِئَك َكَتَب ِيف قـُُلِو

  .شان ساختههايشان ثابت و پايدار كرده، و به روحى از جانب خود نريومند اينانند كه خدا اميان را در دل

اينجا عتبه عامل فناست و سر حد بقا، بعد از اين كار تربيت روح به جتليه جذبات الوهيت مبدل شد اكنون هر نفسى از 
  .انفاس او به معامله ثقلني برآيد

  .»4«  َجْذَبُة ِمْن َجَذباِت احلَْقِّ ُتوازى َعَمَل الثـََّقَلْنيِ 

  .و انس است هاى حق برابر با عمل جن اى از جاذبه جاذبه
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 ها كه او پنهان داد زان گونه پيام
 

 يك نكته به صد هزار جان نتوان داد

____________________________________________________________  
  .چادر، پرده بزرگ: تتق -)1(

  .62): 27(منل  -)2(

  .22): 58(جمادله  -)3(

  .79 -71: مراحل السالكني -)4(

  73: ، ص9 جعرفان اسالمى، 

ها برهد و قلب پروانه مشع مجال حضرت حق شود نه اثرى  آرى، چون روح از تربيت انبيا و اوليا اثر گريد و نفس از آلودگى
از نفاق بلكه اثرى از هيچ گناه باطىن و ظاهرى در انسان خنواهد ماند، آن وقت است كه انسان به حقيقت انسان است 

ماند و بر اثر اين حمبت و عشق است كه با مركب  ورى جز عشق به حمبوب باقى منىو براى او در اين عرصه حيات حم
  .رسد ترين مقام كه مقام فناى در او بقاى به اوست مى عمل صاحل به عاىل

  :به قول عارف جامع امري حسني حسيىن هروى

  اى پرده نشني اين گذرگاه
 

  رسد راه عشق به سر منى ىب

 اول قدمى كه عشق دارد
 

 رى است كه مجله كفر بارداب

 آنان كه زجام عشق مستند
 

 حق را زبراى حق پرستند

  دل حق طلبيد و نفس باطل
 

  اين عربده نيست سخت مشكل
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  چون در نظر تو ما و من نيست
 

  او باشد و او دگر سخن نيست

  بني و مپرس تا بداىن مى
 

  دان و مگوى تا مناىن مى

  نه سر بر قدم و قدم به سر
 

  وانگه قدم از قدم به در نه

  نام و نشان شو و نشان كن ىب
 

  كام و بيان شو و بيان كن ىب

  تو جام جهان مناى خويشى
 

  از هر چه قياس توست پيشى

  

اين مهان عالميى كه در قرآن جميد براى منافق بيان شده، در روايات هم مهان عالمي تفسري و تشريح شده، از اين جهت در 
» حبار األنوار«اى حتت عنوان نفاق و روايات الزم نبود، اگر منت روايات اين باب را خواستيد به  زمينه باب جداگانه

  .»1« مراجعه كنيد

______________________________  
  .202/ 72: حبار األنوار -)1(
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، َوالسََّفُه، َوِقلَُّة اْحلَياِء، َواْسِتْصغاُر   ِباْلِكْذِب، َواْخلِيانَُة، َواْلَوقاَحُة، َوالدَّْعوىَوَعالَمُة النِّفاِق ِقلَُّة اْلُمباالِة [ ِبال َمْعًىن، َوُسْخَنُة اْلَعْنيِ
َسُد، َواْستيثاُر الدُّنْيا َعَلى اْلَمعاصى، َواْستيضاُع اْرباِب الّديِن، َواْسِتْخفاُف اْلَمصاِئِب ِىف الّديِن، َواْلِكبـُْر، َوُحبُّ اْلَمْدِح، َواحلَْ 

ِى، َوالتََّخلُُّف َعِن اخلَْْرياِت، َوتـَنـَقُُّص اْآلِخَرِة، َوالشَّرِّ َعَلى اخلَْْريِ، َواحلَْثُّ َعَلى النَّميَمِة، َوُحبُّ اللَّْهِو، َوَمُعونَُة اْهِل اْلِفْسِق َواْلبَـغْ 
  ]ٍء، َواْسِتْقباُح ما يـَْفَعُلُه َغيـْرُُه ِمْن َحَسٍن، َوأْمثاُل ذِلَك َكثريَةٌ أْهِلها، َواْسِتْحساُن ما يـَْفَعُلُه ِمْن ُسو 

   هاى منافق نشانه

  :فرمايد امام به حق ناطق حضرت صادق عليه السالم مى

  :هاىي است براى منافق نشانه
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  .از دروغ گفنت به حق و به خلق باك ندارد - 1

  .مسلمانان است خائن به دين و خائن به مال و آبرو و عرض - 2

شرمى  حياىي و ىب از حيا و شرم كه نتيجه اميان به حق و آخرت است، خاىل و در انواع فسق و فجور در كمال ىب - 3
  .است

بدون داشنت علم و كمال و عشق و معرفت و عمل و كوشش، داراى اّدعا است و خود را واجد اين مهه كماالت  - 4
  داند، در حاىل كه درون و برونش از مى

  75: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .حسنات خاىل است

آدمى تيز چشم است، به اين معنا كه در متام امورى كه جتّسس، مشروعيت ندارد، در مقام جتسس و پى بردن به  - 5
  .اسرار مردم است

  .كند اى رعايت منى دهد و ادب را در هيچ برنامه نادان و سفيه است و در امور تأّملى از خود نشان منى - 6

فرق بني قّلت حيا و وقاحت به شدت و ضعف است، مرتبه سلب حيا و شّدت آن را . در موقع حيا كم حياست - 7
  .نامند گويند و مرتبه ضعيف او را كه ىف احلقيقه مقدمه وقاحت است قّلت حيا مى وقاحت مى

  .يش آسان استگناه و معصيت را با آن مهه اهتمامى كه در تركش شده، سبك مشرده و اجنام آن برا  - 8

كند و آنان را با آن مهه ارزش سبك  ارباب دين و كرامت و مردم مؤمن و مسلمان را چنانچه شايسته است ادب منى - 9
  .مشارد مى

ها قرار  كند در معرض آن مصايب در دين را كه حتّملش داراى برترين ارزش است، سهل و سبك مشرده و سعى مى -10
  .نگريد

  .مشارد ا در مهه امور بزرگ مىمتكرب است و خود ر  -11

  .عالقه دارد مردم او را مدح كنند و مهه جا از او ستايش منايند -12
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  .هاى خدا از بندگانش سلب شود كند كه نعمت داراى مرض خطرناك حسد است، آرزو مى -13

  .دهد دنيا را بر آخرت و بدى را بر خوىب ترجيح مى -14

  .باشد و مصدر فتنه و فساد در بني مردم مىچيىن و منّامى حريص است  بر سخن -15

  .به كارهاى بيهوده و هلو و لعب رغبت دارد -16
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  .مددكار اهل فسق و اهل بدعت است -17

  .خواهد كسى به كسى احسان كند اهل خري و خريات نيست و بلكه اهل خريات را دوست ندارد و منى -18

  .داند آورد و كار خوب ديگران را بد مى بد باشد خوب به حساب مىكار خود را هر چند   -19

  :توان گفت شبيه اين اوصاف در منافقان زياد است و از اين جهت با قاطعيت مى

  !!منافقني از كفار بدترند

  77: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

َحْرٍف َفِإْن َأصاَبُه َخيـٌْر اْطَمَأنَّ   َو ِمَن النَّاِس َمْن يـَْعُبُد اللََّه َعلى[ .قاِئلٍ َوَقْد َوَصَف الّلُه اْلُمناِفقَني ىف َغْريِ َمْوِضٍع، َفقاَل َعزَّ ِمْن [
ْسراُن اْلُمِبنيُ   ِبِه َو ِإْن َأصابـَْتُه ِفتـَْنٌة انـَْقَلَب َعلى ْنيا َو اْآلِخَرَة ذِلَك ُهَو اخلُْ   .»1« ] َوْجِهِه َخِسَر الدُّ

ُخياِدُعوَن اللََّه َو * َو ِمَن النَّاِس َمْن يـَُقوُل آَمنَّا ِباللَِّه َو بِاْليَـْوِم اْآلِخِر َو ما ُهْم ِمبُْؤِمِننيَ [ :ىف ِصَفِتِهمْ  َوقاَل َعزَّ ِمْن قاِئٍل أْيضاً 
ِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَّهُ مَ * الَِّذيَن آَمُنوا َو ما َخيَْدُعوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َو ما َيْشُعُرونَ    ].»2« ]َرضاً ِيف قـُُلِو

   وصف منافقان در قرآن

حضرت حق جّل و عال در آيات متعددى اوصاف منافقني را بيان فرموده و چهره خبيث و ناپاك آنان را معرىف منوده 
  .است
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  :خداوند متعال فرموده

چون ثروت، مقام [خريى پرستند، پس اگر  مى]  ياىب به امور مادى و بر پايه دست[اند كه خدا را يك سويه  و برخى از مردم
يدسىت و حمروميت از عناوين اجتماعى[به آنان برسد به آن آرامش يابند و اگر بالىي ] و اوالد    به]  چون بيمارى، 

______________________________  
  .11): 22(حج  -)1(

  .10 -8): 2(بقره  -)2(
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اند و اين  ، دنيا و آخرت را از دست داده]گرايند ديىن و ارتداد مى و به ىب[كنند  مى عقب گرد] از پرستش خدا[آنان برسد 
  .است مهان زيان آشكار

  :و نيز در وصف اين نابكاران فرموده

به  .* [ما به خدا و روز قيامت اميان آوردمي، در حاىل كه آنان مؤمن نيستند: گويند مى] اند كه اهل نفاق[و گروهى از مردم 
اين [دهند، وىل  خواهند خدا و اهل اميان را فريب دهند، در حاىل كه جز خودشان را فريب منى مى]  اطلشانگمان ب

است، پس خدا به كيفِر نفاقشان بر بيماريشان افزود و ]  سخىت از نفاق[در دِل آنان بيمارِى .* كنند درك منى] حقيقت را
  .اىب دردناك استگفتند، عذ براى آنان در برابر آنچه مهواره دروغ مى

  79: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

، َوإذا قاَل َكَذَب، وإذا ائْـُتِمُن خاَن، وإذا ُرِزَق  أْلُمناِفُق إذا َوَعَد أْخَلف، َوإذا فـََعَل أفشى: َوقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله[
  .طاَش، َوإذا ُمِنَع غاشَ 

خاَلَف َسريرَتُُه َعالنَِيَتُه فـَُهَو ُمناِفٌق كائِناً َمْن كاَن َوَحْيُث كاَن َوىف أّى َزماٍن كاَن َوىف  َمنْ : َوقاَل النَّىبُّ صلى اهللا عليه و آله أيضاً 
  ] أىِّ رُتْـَبٍة كانَ 

   وصف منافقان در كالم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله
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  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ده كند خمالفت كند و هرگاه كارى كند بد يا خوب فاش كند و هرگاه سخن  از مجله صفات منافق آن است كه، هرگاه وع
گويد دروغ گويد و هرگاه مؤمتن مردم شود خيانت كند و هرگاه وسعىت در رزق بيابد در غري راهش مصرف كند و به هنگام 

  .تنگى در پى غّش و فريب مردم باشد

  :و نيز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

رش با باطنش يكى نباشد منافق است، هر كه باشد و هر كجا باشد و در هر زماىن كه باشد و داراى هر هر كه ظاه
  .اى كه باشد رتبه

خداوند در درجه اول مهه ما را از . هاى مردم منافق و در حقيقت، اموى مسلكان و عّباسى طريقان اين بود عالمي و نشانه
  .عد اسالم و مسلمانان را از شّر اين حيوانات خطرناك در امانش نگاه داردافتادن در دام نفاق حفظ كند و در درجه ب

  80: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   باب

38  

   در بيان عقل و هوى

  83: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

اً ِعْنَد اْلباِطِل، َخصيماً ِبَقْوِلِه، يـَتـُْرُك أْلعاِقُل َمْن كاَن َذُلوًال ِعْنَد إجاَبِة احلَْقِّ، ُمْنِصفاً ِبَقْوِلِه، َمجُوح: قاَل الّصاِدُق عليه السالم
  .ُدْنياُه َوال يـَتـُْرُك ديَنهُ 

َيدَُع ُمداراَة  ِصْدُق اْلَقْوِل َوَصواُب اْلِفْعِل، َواْلعاِقُل ال ُحيَدُِّث ِمبا يـُْنِكرُُه اْلُعُقوُل، َوال يـَتَـَعرَُّض لِلتـُّْهَمِة، َوال: َوَدليُل اْلعاِقِل َشْيئانِ 
َعُدوُّ اْلَعْقِل َوُخماِلٌف   ىَوَيُكوُن اْلِعْلُم َدليَلهُ ىف أْعمالِِه، َواِحلْلُم َرفيَقُه ىف أْحواِلِه، َواْلَمْعرَِفةُ يَقيَنُه ىف َمذاِهِبِه، َواْهلَو . ابْتِلَى ِبهِ  َمنِ 

  .ِمَن الشََّهواتِ   ِلْلَحقِّ َوَقريُن اْلباِطِل؛ َوقـُوَُّة اْهلَوى

  .ِمْن أْكِل احلَْراِم َواْلَغْفَلِة َعِن اْلَفراِئِض َواْالْسِتهاَنِة بِالسَُّنِن َواْخلَْوِض ِىف اْلَمالهى  اْهلَوى َواْصُل َعالماتِ 
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، ُمْنِصفاً ِبَقْولِِه، َمجُوحاً ِعْنَد اْلباِطِل، َخصيماً بِ [   ] َقْوِلِه، يـَتـُْرُك ُدنْياُه َوال يـَتـُْرُك ديَنهُ أْلعاِقُل َمْن كاَن َذُلوًال ِعْنَد إجاَبِة احلَْقِّ

   صفات عاقل

درباره ماهيت عقل از نظر قرآن و روايات و بزرگان دين در جلد دوم كتاب مسائلى به رشته حترير كشيده شد، به مهني 
اند به اندازه  كردهخاطر در اين باب به توضيح مسئله عقل نيازى نيست، تنها اوصاىف كه حضرت درباره اهل عقل بيان  

  .شود الزم شرح داده مى

  پذير گو و حق حق - 1

  :فرمايد امام عليه السالم در قسمت اّول بيان خود مى

  .عاقل كسى است كه در برابر قبول حق خاضع و متواضع و در اجابت حق داراى دىل سهل و آسان و قلىب مهوار باشد

و نفس و روابط سامل اجتماعى انسان با خانواده و جامعه و  سخن حق، سخىن است كه با فطرت و عقل و قلب و روح
  .خالصه با سعادت انسان در دنيا و آخرت مهاهنگ باشد

   اين گونه سخن جز از خداى مهربان و انبياى عظام و ائمه گرامى عليهم السالم و اولياى

  85: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

يت سر و كار ندارند به بشر نرسيده، اينان در متام امور حيات خالص و شاگردان مكتب اهلى كه جز با حقيقت و واقع
دهد كه هر نفع واقعى را براى دنيا و آخرت  خريخواه و مصلحت انديش، براى انسان بودند و حق گوىي آنان نشان مى

  .بشر خواسته و به هيچ ضررى در دو صحنه حيات دنيا و آخرت براى بشر عالقه نداشتند

هاى بر حق حضرت حق و انبياى اهلى و ائمه طاهرين عليهم السالم و اولياى  به قسمىت از گفتهدر اينجا الزم است 
  .پذير و دىل كه در برابر حق مهوار و تسليم است توّجه گردد خالص اهلى اشاره شود، سپس به ارزش حق

   سخن حق در كالم حق
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   كفر به طاغوت

  .است اى مهه روشن منودهخداى مهربان در قرآن عظيم راه رشد و هدايت را بر 

خواهد انسان به متام كماالت  راه رشد راه خداست، چون حضرت او عاشق انسان است و از باب عشق و حمبت مى
آراسته شده و از رذايل پرياسته گردد، خداوند عالقه دارد انسان با متام هسىت و وجودش به سعادت دنيا و آخرت راه يابد 

در امان مباند، ساختمان و سازمان عقل به صورتى است كه چون راه رشد را يافت به قبول  و از شّر و خزى دنيا و آخرت
كند، اين انسان است كه بايد اراده خويش را به زلف عقل گره  دهد و از راه ضاللت روى برگردانده تنفر پيدا مى آن تن مى

است كه بايد نريوى كار و عمل و فعاليت و   خواهد برسد و به تعبري ديگر، اين انسان بزند، تا به آنچه خداوند مى
  .كوشش خويش را در چهار چوب راه رشد قرار دهد، تا به سالمت دنيا و آخرت دست يابد

گسستىن نيست چنگ بزند در  آرى، هر كس به عروة الوثقاى حق كه مهان قرآن و نبوت و امامت است و تا ابد هم
  .ده متام شرور شده استها و نفى كنن ميدان حيات برنده متام واقعيت

  86: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

يٌع َعِليمٌ   ْلُوْثقىَقْد تـَبَـنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َو يـُْؤِمْن بِاللَِّه فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة ا[  ] َال اْنِفصاَم َهلا َو اللَُّه مسَِ
»1«.  

پس هر كه به . روشن و آشكار شده است]  به وسيله قرآن، پيامرب و امامان معصوم[گمراهى مسلماً راه هدايت از  
ترين دستگريه كه آن  ترديد به حمكم كفر ورزد و به خدا اميان بياورد، ىب]  كه شيطان، بت و هر طغيان گرى است[طاغوت 

  .را گسسنت نيست، چنگ زده است؛ و خدا شنوا و داناست

و  - طاغوت كه مأمون بودن از لوث كفر، شرك، فسق، فجور و قسمت اعظمى از رذايل دروىن است در اين آيه كفر به
به عنوان  -اين واقعيت در حقيقت روح واقعى اميان است؛ زيرا بدون كفر به طاغوت، اميان و عشق به الّله ميّسر نيست

  .يك اصل اصيل حمورى مطرح است

گري بشر بوده، علت العلل آن اتصال به طاغوت درون و برون و انفصالش از  نهاىي كه در طول تاريخ گريبا متام بدخبىت
حضرت رّب العزّه بوده و متام دردهاى دروىن، فردى، خانوادگى، اجتماعى، مادى و معنوى بشر و درمانش را بايد در مهني 

  .دو زمينه جستجو كرد
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  .»2« ] َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّاُغوِت َو يـُْؤِمْن بِاللَّهِ [

  .كفر ورزد و به خدا اميان بياورد]  كه شيطان، بت و هر طغيان گرى است[پس هر كه به طاغوت 

را كه بايد در متام امور حيات دروىن و بروىن ظهور كند و بدون » الإله اّال الّلهُ «: اين قسمت از آيه در حقيقت كلمه طيّبه
   ظهورش به دست آوردن سعادت امكان

______________________________  
  .256): 2(بقره  -)1(

  .256): 2(بقره  -)2(

  87: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

اى كه حمور بعثت انبياى اهلى و امامت امامان عليهم السالم و خري دنيا و آخرت است و چه  كند، كلمه ندارد، مطرح مى
  .تر از اين سخن است سخن حّقى در متام آفرينش پر منفعت

آرى، خدا را در متام امور حمور قرار بدهيد كه حمور قرار دادن خدا، انسان را از هر شّرى آزاد و بر هر خريى متصل 
  .سازد مى

   تبعيت از انبيا و امامان عليهم السالم

عى و خواهد، به دامن انبيا و امامان عليهم السالم كه معّلمان واق خداوند مهربان از باب خري و مصلحت از انسان مى
دلسوز بشر هستند چنگ بزند و از راه آنان منحرف نگردد كه احنراف از مسري آن بزرگواران عّلت شقاوت دنيا و آخرت 

  .است

  .»1« ] اتَِّبُعوا َمْن ال َيْسئَـُلُكْم َأْجراً َو ُهْم ُمْهَتُدونَ * قاَل يا قـَْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلنيَ [

خواهند و آنان راه  از كساىن پريوى كنيد كه پاداشى از مشا منى* پريوى كنيد،] خدا[ن از اين فرستادگا! اى قوم من: گفت
  .اند يافته

  آراستگى به تقوا
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خداوند مهربان، مردم را به تقوا يعىن آراسته شدن به فضايل و اجنام واجبات و ترك حمرّمات امر فرموده، سه حقيقىت كه اگر 
گردد و با اسالم كامل زندگى كرده و با اسالم حقيقى از دنيا  لباس خالفة الّلهى مىها شكل بگريد آراسته به  انسان با آن

  :رود مى

______________________________  
  .21 -20): 36(يس  -)1(

  88: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] نـُْتْم ُمْسِلُمونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تُقاِتِه َو ال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َو أَ [

ها و  در برابر او و فرمان[از خدا آن گونه كه شايسته پرواى از اوست، پروا كنيد، و منرييد مگر در حاىل كه ! اى اهل اميان
  .تسليم باشيد]  احكامش

ى از منكر   امر به معروف و 

ز منكرات باشد، در درجه اول معروف و پروردگار مهربان براى اين كه صحنه حيات ملت اسالم صحنه معروف و پاك ا
ى از منكر و در حقيقت ريشه كن كردن  منكر را شناسانده سپس امر به معروف و در حقيقت به پا كردن معروف و 

  .داند منكر را وظيفه واجب فرد فرد امت اسالمى دانسته و بپا داشنت اين دو حقيقت را ضامن سالمت جامعه مى

  .»2« ] أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ َو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َو ْلَتُكْن ِمْنُكْم [

دعوت منايند، ]  احتاد، اتفاق، الفت، برادرى، مواسات و درسىت[به سوى خري ] مهه مردم را[و بايد از مشا گروهى باشند كه 
  .شايسته و پسنديده وادارند، و از كار ناپسند و زشت بازدارند؛ و اينانند كه يقيناً رستگارندو به كار 

  .»3« ]ُكْنُتْم َخيـَْر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو تـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ [

رتين امىت هستيد كه  دهيد و از   ايد، به كار شايسته و پسنديده فرمان مى شده پديدار]  براى اصالح جوامع انساىن[مشا 
  .داريد كار ناپسند و زشت بازمى

______________________________  
  .102): 3(آل عمران  -)1(
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  .104): 3(آل عمران  -)2(

  .110): 3(آل عمران  -)3(

  89: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  احسان به پدر و مادر

منايد به پدر و مادر احسان كنيد و  كند و سفارش مى تنها به پرستش و عبادت خودش دعوت مىخداوند مهربان مردم را 
ذى القرىب و ايتام و افتادگان را رعايت كرده و با گفتار حسن با مردم روبرو شويد و مناز را به پا داشته و از اداى زكات كه 

  .كند سرباز نزنيد بسيارى از خألهاى اجتماعى را پر مى

َو اْلَمساِكِني َو قُوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً َو أَِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا   َو اْلَيتامى  ْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َو بِاْلواِلَدْيِن ِإْحساناً َو ِذي اْلُقْرىبال تَـ [
  .»1« ...]الزَّكاةَ 

به پدر و مادر و خويشان ويتيمان ومستمندان  اسرائيل پيمان گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد، و زماىن كه از بىن] ياد كنيد[و 
  .نيكى كنيد، و با مردم با خوش زباىن سخن گوييد، و مناز را بر پا داريد

  هجرت و جهاد

دهد  ساز و سعادتبخش دستور به مهاجرت و جهاد مى خداوند مهربان جهت حفظ دين و نشر اسالم، اين فرهنگ انسان
داند و در كالم پربارش  و اساسى در حفظ قرآن و اسالم و نشر و تداوم آن مى و هجرت و جهاد را دو عامل بسيار مهم

  :داند جماهد و مهاجر را شايسته رمحت حضرت حق مى

  .»2« ] مٌ َغُفوٌر َرِحيِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاَجُروا َو جاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أُولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََت اللَِّه َو اللَُّه [

______________________________  
  .83): 2(بقره  -)1(

  .218): 2(بقره  -)2(

  90: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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يقيناً كساىن كه اميان آورده، و آنان كه هجرت كرده و در راه خدا به جهاد برخاستند، به رمحت خدا اميد دارند؛ و خدا 
  .بسيار آمرزنده و مهربان است

  صرب و مناز

خداوند سبحان به متام بندگانش جهت پيشرفت در امور اهلى و انساىن و براى به مثر رسيدن حركات و افعال آدمى، 
دهد از مقام صرب و استقامت و ذكر و مناز يارى جبويند كه صرب و ايستادگى و مناز باعث نظم و حساب در  دستور مى

  :زندگى و رسيدن به اهداف عاليه اهليه است

  .»1« ] ا الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْربِ َو الصَّالِة ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِينَ يا أَيـُّهَ [

كمك خبواهيد ]  ها و رسيدن به رمحت حق براى حل مشكالت خود و پاك ماندن از آلودگى[اى اهل اميان از صرب و مناز 
  .زيرا خدا با صابران است

   تسليم فرهنگ حق

كند با  اى آراسته شدن انسان به سالمت واقعى در متام شؤون حيات اعم از شؤون مادى و معنوى، امر مىخداى عزيز بر 
افكىن و دستورهاى شيطان پريوى ننماييد كه شيطان در هر  متام وجود تسليم فرهنگ حق شويد و از وساوس و تفرقه

  .شكلى كه هست، دمشن آشكار مشاست

  .»2« ] اْدُخُلوا ِيف السِّْلِم َكافًَّة َو ال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن ِإنَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا [

______________________________  
  .153): 2(بقره  -)1(

  .208): 2(بقره  -)2(

  91: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

هاى شيطان پريوى نكنيد كه او نسبت به  در آييد، و از گام] خدااز [برى  مهگى در عرصه تسليم و فرمان! اى اهل اميان
  .مشا دمشىن آشكار است
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   وسيله فالح

اى به ريشه انسانيت  فرمايد و هر گناهى را تيشه خداوند مهربان در آيات قرآن جميد به گناهان باطىن و ظاهرى اشاره مى
كند و بدخبىت انسان را در هر دو جهان معلول  رىف مىداند و معاصى و خطاها را علت خزى دنيا و عذاب آخرت مع مى

خواهد كه تقوا و خوددارى از هر گناهى را پيشه خود سازد و جز  معصيت به حساب آورده، به طور قاطعانه از آدمى مى
هاد خداوند بزرگ، مسئله تقوا و توسل به عنايت حق و ج. با آراسته بودن به اسالم حقيقى رخت از دنيا به آخرت نكشد

  .خواهد در زندگى چنني مسريى را انتخاب كنند اهلى را وسيله فالح و رستگارى دانسته و از بندگانش مى

  .»1« ] ُحونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو ابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة َو جاِهُدوا ِيف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تـُْفلِ [

براى تقّرب به ]  از اميان، عمل صاحل و آبروى مقرّبان درگاهش[اى  آويز و وسيله خدا پروا كنيد و دستاز ! اى اهل اميان
  .سوى او جبوييد؛ و در راه او جهاد كنيد تا رستگار شويد

   صداقت، عامل منفعت

  خداوند كرمي، صدق و صداقت را در مهه امور زندگى عامل منفعت در دنيا

______________________________  
  .35): 5(مائده  -)1(

  92: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

شت و رضوان اهلى به حساب آورده و اين واقعيت را باعث فوز  و آخرت دانسته و آراستگان به اين حقيقت را اهل 
  .داند عظيم مى

َفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهْم َهلُْم َجنَّاٌت َجتِْري ِمْن [ اُر خاِلِديَن ِفيها أََبداً َرِضَي اللَُّه َعنـُْهْم َو َرُضوا َعْنهُ قاَل اللَُّه هذا يـَْوُم يـَنـْ ْ َحتِْتَها اْألَ
  .»1« ] ذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

شت. اين روزى است كه راستان را راسىت و صدقشان سود دهد: خدا فرمود ]  درختانِ [هاىي است كه از زيِر  براى آنان 
رها جارى است، مهيشه در  اند، خدا از آنان خشنود و آنان هم از خدا خشنودند؛ اين است رستگارى  آن جاودانهآن 

  .بزرگ
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   حيات دنيا و آخرت

منايد، آنان كه آن  داند و از اين كه آن را هدف واقعى و اصلى بگريند منع مى خداوند عزيز، دنيا را جز گذرگاه چيزى منى
راى آنان چيزى نيست، آنچه حقيقت دارد و مهيشگى و جاوداىن است راىن ب را هدف بگريند جز بازيچه كودكانه و هوس

  .سراى آخرت است و آن هم جز براى اهل تقوا ميّسر نيست

ٌر ِللَِّذيَن يـَتـَُّقوَن أَ َفال تـَْعِقُلونَ [ اُر اْآلِخَرُة َخيـْ ْنيا ِإالَّ َلِعٌب َو َهلٌْو َو َللدَّ   .»2« ] َو َما احلَْياُة الدُّ

بازى و سرگرمى است، و يقيناً سراى آخرت براى آنان كه مهواره پرهيزكارى ]  بدون اميان و عمل صاحل[و زندگى دنيا 
رت است مى   انديشيد؟ آيا منى. كنند، 

______________________________  
  .119): 5(مائده  -)1(

  .32): 6(انعام  -)2(

  93: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   اعمال انسان در قيامت

در اين دنيا حركات قلب و نفس و اعضاى بدن را مهاهنگ دستورهاى حق قرار دادند، وزن اعمالشان در قيامت آنان كه 
شت و رضايت حق مزد  سنگني و به عبارت ديگر حركات و اعمالشان داراى ارزش واقعى است، به اندازه اى كه 

ارزش و در جهان آخرت غرق در  ، زمحاتشان ىبهاست، وىل كساىن كه مهاهنگ با آيات اهلى عمل نكردند هاى آن برنامه
  :فرمايد خسارتند، قرآن جميد در اين زمينه مى

نُوا َو َمْن َخفَّْت َموازِيُنُه فَأُولِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم ِمبا كا* َو اْلَوْزُن يـَْوَمِئٍذ احلَْقُّ َفَمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنُه فَأُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ [
  .»1« ] ِبآياتِنا َيْظِلُمونَ 

.* در آن روز حق است؛ پس كساىن كه اعمال وزن شده آنان سنگني و با ارزش باشد، رستگارند]  سنجش اعمال[ميزان 
ورزيدند، به خود زيان  ارزش باشد، به سبب اين كه مهواره به آيات ما ستم مى و كساىن كه اعمال وزن شده آنان سبك و ىب

  .اند]  ايه وجودشان راتباه كردهو سرم[زده 
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متام قرآن سخن حق است، بر مشاست كه تا پايان عمر با قرآن جميد انس داشته باشيد و در برابر قول حق تسليم و 
شت ابدى برسيد   .خاضع گشته تا در دنيا و آخرت به حّظ وافر و اجر عظيم و 

دهد و نسبت به  ام شؤون حيات به دعوت حق پاسخ مىآرى، انسان عاقل به فرموده حضرت صادق عليه السالم در مت
  .منايد كه عمل در وجود عاقل غري از اين هيچ اقتضاىي ندارد حق كمال تواضع و خشوع را رعايت مى

______________________________  
  .9 -8): 7(اعراف  -)1(

  94: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   انصاف - 2

  .داراى انصاف است، گرچه حق به ضرر او باشدعاقل كسى است كه در برابر قول حق 

   حقيقت انصاف

رتين بندگان  رتين صفات اهل خداست، آنان كه اهل انصاف هستند، اهل عقل و دينند، منصف از  انصاف از 
  .خداست، منصف حّالل مشكالت و رعايت كننده عدل و آراسته به حق است

ساز و  كه نسبت به حق و نسبت به مردم انصاف ندارند، مردمى مشكل  متام مردم از دست اهل انصاف راحتند، وىل آنان
  .اند افرادى خطرزا و موجوداتى پست و درندگاىن بدطينت

  .كساىن كه در باطل خود پافشارى دارند، از مرز عقل دور و از منافع معنوى دين خدا حمرومند

   انصاف در روايات

  :ب به انصاف منوده و رعايت اين حقيقت نوراىن را از باالترين اعمال دانستههاى زندگى مردم را ترغي اسالم در متام زمينه

  .كاَن َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله يـَُقوُل ىف آِخِر ٌخْطَبِتهِ : َعْن َعِلىِّ ْبِن احلَُْسْنيِ َصلوات الّله عليهما قالَ 

  ْت َسريرَتُُه، َوَحُسنْت َعالنَِيُتُه،ِلَمْن طاَب ُخْلُقُه، َوَطُهَرْت َسِجيَّتُُه، َوَصُلحَ   ُطوىب
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  95: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َوأنـَْفَق اْلَفْضَل ِمْن ماِلِه، َوأْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن قـَْوِلِه، َوأْنَصَف النّاَس ِمْن نـَْفِسهِ 

شا به حال كسى كه خو : فرمود از امام على بن احلسني عليهما السالم است كه پيامرب خدا در آخر سخنراىن خود مى
انش صاحل و آشكارش نيكوست، زيادى مالش را انفاق كند و از پرگوىي خوددارى منايد  اخالقش خوب و طبعش پاك و 

  .و ميان خود و مردم به انصاف قضاوت كند

  ؟َمْن َيْضُمن ىل أْربـََعًة ِبأْربـََعِة أبْياٍت ِىف اْجلَنَّةِ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

ّقًا، َوأْنِصِف النّاَس ِمنْ  ، َواتْـُرِك اْلِمراَء َوإْن ُكْنَت حمُِ   .»2«   نـَْفِسكَ أْنِفْق َوال َختَْف فـَْقراً َواْفِش السَّالَم ِىف اْلعاملَِ

شت؟: امام صادق عليه السالم فرمود   كيست كه ضامن من باشد براى اجنام چهار عمل در برابر چهار خانه در 

ندارى مرتس، سالم را در جهان آشكار كن، نزاع و جدال را ترك كن گرچه حق با تو باشد، ميان خود و  انفاق كن و از
  .مردم به انصاف قضاوت كن

  .»3« أالإنَُّه َمْن يـُْنِصِف النّاَس ِمْن نـَْفِسِه َملْ َيزِْدُه الّلُه إّالِعزّاً : قاَل أمريُاْلُمؤِمنَني عليه السالم ىف كالٍم َلهُ 

بدانيد هر كس مردم را نسبت به خود انصاف دهد، خداوند او را : ؤمنني عليه السالم در ضمن كالمى از خود فرمودامريامل
  .عّزت خبشد

______________________________  
  .20528، حديث 34، باب 284/ 15: ؛ وسائل الشيعة1، باب اإلنصاف والعدل، حديث 144/ 2: الكاىف -)1(

  .23، حديث 35، باب 30/ 72: ؛ حبار األنوار2باب اإلنصاف والعدل، حديث  ،144/ 2: الكاىف -)2(

  .20525، حديث 34، باب 283/ 15: ؛ وسائل الشيعة4، باب اإلنصاف والعدل، حديث 144/ 2: الكاىف -)3(

  96: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  َخْلِقِه؟  أَشّد ما فـََرَض الّلُه َعلىأالاْخِربُُكْم بِ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قاَل ىف َحديٍث َلهُ 
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  .»1«  إْنصاُف الّناِس ِمْن نـَْفِسكَ : َفَذَكَر َثالَثَة أْشياَء أوَُّهلا

اى كه خداوند بر بندگانش واجب فرموده  مشا را به شديدترين برنامه: امام صادق عليه السالم در گفتارى از خود فرمودند
  .ن اين بود كه بني خود و مردم انصاف بدهخرب دهم، سه چيز را ذكر كردند اول آ

َسيٌِّد اْألْعماِل إْنصاُف الّناِس ِمْن نـَْفِسَك، َوُمواساةُ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»2«  اْالِخ ِىف الّلِه، َوذِْكُر الّلِه َعزََّوَجلَّ ىف ُكلِّ حالٍ 

آقاى مهه اعمال حق دادن به مردم و مهدردى با برادر : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودند: صادق عليه السالم فرمودامام 
  .ديىن در راه خدا و ياد حق در مهه حال است

   انصاف عدّى بن حامت

  .عدى از با وفاترين ياران امرياملؤمنني عليه السالم و از عاشقان دلباخته آن حضرت بود

روان در ركاب امام على عليه السالم براى عدى  به دست پيامرب صلى اهللا عليه و آله اميان آورد و در مجل و صفني و 
  .اعتالى كلمه حق جنگيد و در مجل يك چشمش را در راه خدا از دست داد

در ركاب على شهيد  ها مهه آن: فرزندانت چه شدند؟ گفت: زماىن بني او و معاويه مالقات دست داد، معاويه به او گفت
   على در حق تو انصاف روا نداشت كه فرزندانش زنده ماندند، وىل فرزندان تو در ركابش كشته: معاويه گفت. شدند

______________________________  
  .27، حديث 35، باب 34/ 72: ؛ حبار األنوار6، باب اإلنصاف والعدل، حديث 145/ 2: الكاىف -)1(

  .20524، حديث 34، باب 283/ 15: ؛ وسائل الشيعة7، باب اإلنصاف والعدل، حديث 145/ 2: الكاىف -)2(

  97: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

آه كه من انصاف را در حق على رعايت نكردم كه او در حمراب عبادت شهيد شد و من هنوز : عدى گفت. شدند
  !!ام زنده
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است و آن قطره خوخنواهى نشود مگر به خون شريفى از اشراف اى از خون عثمان باقى  بدان كه هنوز قطره: معاويه گفت
  .مين

هاى ماست و آن  ها كه از خشم و غضب نسبت به تو آكنده بود هنوز در سينه سوگند به خداى، آن دل: عدى گفت
دمى هاى ماست، اگر قدمى از طريق خديعت به ما نزديك شوى ق جنگيدمي اكنون بر دوش ها با تو مى مششريها كه با آن

تر است از اين كه  براى ريشه كن كردن شّرت به تو نزديك شومي، دانسته باش كه قطع حلقوم و سكرات مرگ بر ما آسان
  .»1«  سخن نامهوار در حق حمبومبان على بشنومي

   قاضى حمكمه و انصاف

حدى كه متام ما ترك در عصر معتضد عباسى مأمور بيت املال از دنيا رفت و قرض بسيارى از خود به جا گذاشت، در 
  !هايش فراگري نبود ميت به متام قرض

معتضد، عبدالّله سليمان را نزد ابو حازم قاضى فرستاد كه خليفه چهل هزار دينار از مأمور طلبكار است، طلبش را از 
  .ماترك عنايت كن

تأديه اين چهل هزار دينار : گفت  عبدالّله پيام معتضد را به ابوحازم رساند، ابوحازم به فكر فرو رفت، سپس سر برداشت و
رسد، انصاف آن است   انصاىف است، خليفه هم يكى از طلب كارهاست بايد ديد چه مقدار به او مى به يك نفر كمال ىب

  .خونت را هدر منما: كه ما ترك بني متام طلبكارها به نسبت تقسيم شود، عبدالّله متحري شد و به قاضى گفت

______________________________  
  .246/ 1: جمالس املؤمنني -)1(

  98: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

من از طريق انصاف دورى نكنم و راه خطا نپيمامي، عبدالّله نزد معتضد آمد و جريان را بيان كرد، معتضد : قاضى گفت
نيز از طريق ابوحازم راست گفته است كه من هم يكى از طلبكارامن، او انصاف داده من : قدرى فكر كرد، سپس گفت

چقدر عاىل است انسان مّتصف به اوصاف محيده باشد و وجودش چون آفتاب بدرخشد و براى . انصاف بريون نروم
  .دوست و دمشن منبع خري و بركت و احسان و فضيلت گردد، سعادت دنيا و آخرت از اين راه قابل تأمني است و بس
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روت ّمهىت ندارند، سود اينان براى جامعه انساىن از حيوانات ها جز شكم و شهوت و غري مجع مال و ث بعضى از انسان
  .هم كمرت است و بلكه سودى ندارند

هاى اهلى زندگى كند، ظاهر و باطن خويش را آراسته دارد و در پى رشد و كمال  انسان بايد سعى كند مهآهنگ با واقعيت
  .سر از تن نشناسد و راهى، جز راه حقيقت و درسىت نپيمايد

  :گويد ىسعدى م

 نظر خداى بينان زسر هوا نباشد
 

 سفر نيازمندان ز ره خطا نباشد

 مهه وقت عارفان را نظر است و ديگران را
 

 نظرى معاف دارند و ديگر روا نباشد

 به نسيم صبح بايد كه نبات زنده گردد
 

 كه مجاد مردگان را خرب از صبا نباشد

  اگرت سعادتى هست كه زنده دل مبريى
 

 اوفتادى كه دگر فنا نباشد به حياتى

 اگر اهل معرفت را چون استخوان بسوزد
 

 چو دفش به هيچ سخىت خرب از قفا نباشد

  نه رفيق مهربان است وحريف سخت پيمان
 

 كه به روز تريباران سپر بال نباشد

 تو در آينه نگر كن كه چه دلربى و زيبا
 

 چو تو خويشنت ببيىن نگهت به ما نباشد

 مرب كه سعدى به جفا ملول گرددتو گمان 
 

 جنايت بكشى جفا نباشد كه گرش تو ىب

  

  99: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   مقاومت عاقل در برابر باطل - 3

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله گفتار پر فروغ خود مى
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گفتارش دمشىن خويش را با باطل آشكار عالمت ديگر عاقل اين است كه در برابر باطل وجودى سركش و سرپيچ و با  
  .كند كند و حاضر است دنياى خود را در هر موقعّيىت كه باشد از دست بگذارد وىل دينش را به هيچ قيمىت رها منى مى

ايستد و براى حمو  عاقل در برابر مال باطل، قول باطل، شخص باطل، مكتب باطل و خالصه هر باطلى با متام وجود مى
لباسى كه هست سرى پرشور از مبارزه دارد و به هر قيمىت كه باشد عمًال و قوًال در برابر باطل ايستادگى  باطل در هر 

  .كرده و دينش را به دنيايش خنواهد فروخت

   مقاومت ابن سّكيت در برابر باطل

  .ام روزگار استابن سكيت دانشمندى بزرگ و شجاع شيعه معاصر متوّكل عباسى است، متوّكل از جانيان و بريمحان بن

انداخت  گناهى مى اى را به جان ىب داد، از مجله شري گرسنه متوّكل به وقت مسىت و شراخبوارى كارهاى بسيار زشىت اجنام مى
داد و بسيارى از اوقات كوزه و سبوهاى پر عقرب به گفته او در  و گاهى مار خطرناكى را در آستني افراد جاى مى

  !!به جان مردم بيفتند ها شكستند تا عقرب جملسش مى

ابن سّكيت از ائمه شعر و ادب و حنو و لغت و حامل لواى علوم غريبه و از ثقات و افاضل اماميه بغداد و مورد تصديق 
  .و توثيق علماى رجال و ارباب سري و با خرب از علوم قرآنيه و از شاگردان فراء و ابن االعراىب و ابو عمرو شيباىن بود

   يف در علوم خمتلفه است، او نسبت به امرياملؤمنني عليه السالمداراى چهارده تأل

  100: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .ورزيد و از خواص اصحاب حضرت جواد و هادى عليهما السالم بود شديداً عشق مى

  !پسندى يا حسن و حسني و فاطمه را؟ دو فرزند مرا بيشرت مى: يك روز متوكل از او پرسيد

قنرب، غالم على : برابر اين موجود باطل و باطل گوييش با كمال شجاعت و به خاطر حفظ دينش فرياد زدابن سّكيت در 
نزد من از تو و پسرانت افضل است، متوكل دستور داد زبان از پس حلقش بريون كشند و غالمان وى را زير پاى خود 

  .لگدمال منايند

درس حفظ دين را گرچه به قيمت از دست رفنت دنيا متام شود  او پس از حتمل اين مصيبت به رضوان اهلى واصل شد و
  .»1«  براى روزگار به يادگار گذاشت
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  :گويد فيضى شاعر و مفسر بزرگ اسالمى سرزمني هند مى

 حريف باده كجا عاشق خراب كجا
 

 جنون عشق كجا نشئه شراب كجا

  رسيد يار و من افتاده ناتوان اى دل
 

 كجا  طپيدن تو كجا رفت و اضطراب

  شب از فراق تو خوامب برد خيال است اين
 

 شب فراق كجا و خيال خواب كجا

  دامن به دور عشق تو اى دلربا منى
 

 كه دل كجا شد و طاقت كجا و تاب كجا

  ام درگرفته زآتش آه خوش است غمكده
 

 فروغ مشع كجا خانه خراب كجا

______________________________  
  .373/ 5: االدبرحيانة  -)1(

  

  101: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  

  جموى گرمى عشق از دم فسرده دالن
 

 سبوى باده كجا شيشه گالب كجا

  طمع مدار زحاسد فروغ دل فيضى
 

 سفال تريه كجا جام آفتاب كجا

  

است كه براى رسيدنش داند ارزش دين چه اندازه است؟ عاقل به اين معنا توجه دارد كه گوهر دين حقيقىت  كسى چه مى
به دست بشر، صد و بيست و چهار هزار پيامرب مبعوث به رسالت شده و دوازده امام معصوم در كنارش منصوب به 

ها نفر در راه حفظش تبعيد شده يا به زندان رفته يا در راه خدا شربت شهادت نوشيدند و هزاران  واليت گشته و ميليون
توان  اند، چگونه مى ف و خطيب و مفسر تا پاى جان براى تداومش زمحت كشيدههزار فقيه و حكيم و عارف و فيلسو 
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اين گوهر گرانبها را در مقابل اهل باطل براى حفظ چند روزه دنيا معامله كرد، آرى، اهل عقل در برابر باطل سرسختند و 
  .كنند ه منىجنگند و دين و اميان خويش را با دنياى گذرا معامل با عمل و گفتار خود با باطل مى

   افشاگرى شجاعانه طرّماح عليه باطل

هاى بصره بني سپاه حضرت على عليه السالم و آتش افروزان داخلى اتفاق افتاد و در پى  پس از حادثه مجل كه در بيابان
ى و  آن طلحه و زبري كشته شدند و عاقبت پريوزى نصيب حق شد، پسر ابو سفيان كه منونه كاملى از عناد و نفاق و پليد

  :اى خطاب به امام على عليه السالم به مضمون زير نوشت كفر بود و در برابر امريمؤمنان شورش داشت، نامه

به راهى رفىت كه به زيان توست و آنچه را كه به سود تو بود رها كردى و با كتاب و سنت رفتار ! اى پسر ابوطالب
  صحيحى نداشىت و كار را به جاىي رساندى كه با

  102: ، ص9 مى، جعرفان اسال

صحابه پيامرب، طلحه و زبري آن چنان كردى، به خدا قسم تريى به سويت پرتاب كنم كه نه آب آن را فرو نشاند و نه باد 
برطرف سازد، چون تري برسد به هدف اصابت كند و چون در هدف قرار گريد به خوىب كارگر افتد و چون كارگر شود 

كريان خود مباش و آماده جنگ شو، من با سپاهى در برابر قرار گريم كه تاب ديدارش را ور گردد، فريفته ياران و لش شعله
  !ندارى

اى است از بنده خدا على بن اىب طالب برادر  اين نامه: چون اين نامه به جناب موال رسيد، در پاسخش چنني نوشت
ضش و داماد و پدر فرزندانش حسن و رسول خدا و پسر عم و جانشني و غسل دهنده و كفن كننده او و ادا كننده قر 

  .فرستد حسني كه براى معاويه مى

پرست و جاىن تو را به ديار عدم فرستادم و عمو و داىي و جد مادرى  من مهامن كه در جنگ بدر خويشان بت! اى معاويه
هم مانند روزى كه ها را كشتم و هم اكنون در دست من است، امروز  و برادرت را به قتل رساندم، با آن مششري كه آن

  .پيامرب آن را به دستم داد قوى دل و نريومندم و با يارى خدا هم آغوش پريوزى

گاه پرستش بت نكردم و چيزى را از اسالم و كسى را بر پيامرب خدا حمّمد صلى اهللا عليه  من مانند مشا هيچ! به خدا قسم
تخاب نكردم، پس نيك بينديش و هر چه خواهى كن، من به و آله برتر ندانستم و مششريى جز آن كه پيغمرب به من داد ان
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اى، درود بر آن كس كه از حقيقت پريوى   دامن كه شيطان بر تو چريه گشته و دستخوش ناداىن و سركشى شده خوىب مى
  .كند و در انديشه عواقب وخيم باشد

شام شود و آن را شخصاً به دست معاويه  حضرت ُمهر فرمود و به يكى از ياران خود به نام طرّماح تسليم كرد كه رهسپار
  .دهد

طرماح بن عدى قوى هيكل و بلند باال و سخنور بود، از پيشگاه حضرت امريمؤمنان عليه السالم رخصت طلبيد و بر شرت 
   خود سوار شد، آن گاه راه شام را پيش

  103: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .به مالقات معاويه رفتگرفت و با سرعت بر آمد تا وارد شام شد و يك راست 

با ياران نزديك معاويه ابواالعور اسلمى و ابوهريره : خواهى؟ طرماح گفت كيسىت و كجاىي و كه را مى: دربان از وى پرسيد
  .و عمرو عاص و مروان حكم كار دارم

ها به باب اخلضرا رفت، چون نامربدگان طرماح را با  باشند، طرماح براى ديدار آن اينان در باب اخلضرا مى: دربان گفت
اى را به گفتگو و مزاح و تفريح  خوب است كه اين مرد را طلبيده حلظه: هيكل درشت و اندام بلند ديدند با خود گفتند

ها خربى نزد تو هست كه به اطالع ما  آيا از آمسان! اى اعراىب: سيد، پرسيدندها ر  بگذرانيم، مهني كه طرماح به نزديك آن
  برساىن؟

خرب نيستم، خداوند حاكم بر آمسان است و فرشته مرگ در هوا و امرياملؤمنني على بن ابيطالب عليه  آرى، ىب: طرماح گفت
  .آيد ون بر سرتان فرود مىمنتظر بالىي باشيد كه هم اكن! آيد، پس اى مردم بدخبت السالم از قفا مى

  .از نزد آزاد مردى پاك و پاكيزه سرشت، نيكو خصال و با اميان: آىي؟ گفت از كجا مى: گفتند

  .دانيد مالقات كنم خواهم با اين بدگهرى كه مشا او را پيشواى خود مى مى: با كه كار دارى؟ گفت: گفتند

امري ما معاويه با اطرافيان خود ! اى اعراىب: است، از اين رو گفتندحضار دانستند كه وى فرستاده امريمؤمنان عليه السالم 
  .تواىن به حضور او بارياىب سرگرم مشورت در امور مملكت است و امروز منى
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اى به معاويه نوشتند   خاك بر سر او كنند، او را با رسيدگى به امور مسلمانان چه كار؟ در آن وقت حضار، نامه: گفت
اضر جواب از كوفه آمده و از طرف على بن ابيطالب حامل پيامى است براى تو، به هوش باش  كه قاصدى سخنور و ح

  كه در جواب او چه خواهى گفت؟ آن گاه طرماح را از شرت فرود آوردند و در جملس خود

  104: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .جاى دادند تا از معاويه خرب برسد

شد، فرزندش يزيد را خواست و دستور داد جملسى را بيارايد و آنچه الزمه  چون نامه به معاويه رسيد و از موضوع مطلع
  .شوكت و حشمت دربار يك سلطان مقتدر است فراهم كند

اش عالمت زمخى بود، چون جملس آراسته گرديد، طرماح را  يزيد بن معاويه صداىي گوش خراش داشت و روى بيىن و چهره
  .بار دادند تا به جملس در آيد

ها كيستند كه مثل موّكلني جهنم در تنگناى  اين: اند گفت در كاخ رسيد و ديد متام كاركنان لباس سياه به تن كردهچون به 
اين تريه خبت، گردن كلفت : باشند؟ و چون چشمش به يزيد افتاد، گوىي او را شناخت، به مهني جهت گفت راه دوزخ مى

  بيىن بريده كيست؟

  .ساكت باش، اين يزيد شاهزاده ماست! اى اعراىب: كاركنان كاخ گفتند

يزيد كيست؟ خداوند روزى او را زياد نگرداند و اميد او را از مهه جا قطع كند، اى واى كه او و پدرش روزى : گفت
  .اند مطرود اسالم بودند، وىل امروز بر ختت سلطنت نشسته

به قتل برساند، وىل چون از پدرش معاويه  چون يزيد اين سخنان را از طرماح شنيد، چنان در خشم شد كه خواست او را
معاويه به من دستور داده حاجت تو را . حاجت خود را بگو! اى اعراىب: اجازه نداشت خشم خود را فرو خورد و گفت

  .برآورم

حاجت من اين است كه معاويه از منصب خود دست بردارد و خالفت را به كسى كه شايسته آن است واگذار  : گفت
  .كند
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حاجت من آن است كه معاويه را مالقات كنم و پيام : ها سودى ندارد، حاجت خود را بگو، گفت اين حرف: فتيزيد گ
  .امرياملؤمنني على عليه السالم را به او ابالغ كنم

  105: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

نعلني خود را از پا بريون : ناچار او را به جملس معاويه درآوردند، طرماح با نعلني وارد جملس شد و كنار در نشست، گفتند
  !!مگر اينجا سرزمني مقدس است كه مانند موسى نعلني از پا درآورم: آور، گفت

اى : عمروعاص كه مست مشاورت معاويه را داشت گفت! اى امري گناهكار اسالم: سپس رو به معاويه كرد و گفت
  نگفىت؟معاويه را امري گناهكار و بزهكار خواندى و امرياملؤمنني ! اعراىب

  !مادرت به عزايت بنشيند، مؤمنان ما هستيم، چه كسى معاويه را امري ما منوده؟: گفت

  اى؟ چه پيامى براى من آورده! اى اعراىب: معاويه با خونسردى خمصوص به خود گفت

اى تو ه خواهم قدم روى فرش منى: آن را به من بده، گفت: ام، گفت نامه خمتومى از جانب امام معصومى آورده: گفت
دهم؛ زيرا او وزير پادشاه  نه نه منى: به وزير من عمرو عاص تسليم كن تا به دست من بدهد، گفت: بگذارم، معاويه گفت

  .ظامل خائن است

توانيم به فرزندش  ما كه از شيطان خشنود نيستيم چگونه مى: به فرزندم يزيد بسپار تا به من تسليم كند، گفت: گفت
  .دخلوش باشيم

لوى تو ايستاده است، نامه را به او بده تا به من برساند، گفت: تمعاويه گف اين غالم را با پول حرام : غالم خاص من 
  .دهم اى، به او هم منى اى و به كار حرام واداشته خريده

  پس چگونه اين نامه بايد به دست من برسد؟: معاويه سرگردان شده گفت

رجنش با دست خود از من بگريى؛ زيرا اين نامه مردى كرمي و از آقاىي دانا و بايد از جاى خويش برخيزى و بدون : گفت
   دانشمندى بردبار است كه نسبت به

  106: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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  .مؤمنان رؤوف و مهربان است

على را در چه : معاويه ناچار از جاى برخاست و نامه را از وى گرفت و خواند، سپس طرماح را خماطب ساخت و گفت
  حاىل وداع منودى؟

در حاىل كه مانند ماه شب چهارده بود و يارانش هم چون ستارگان فروزان اطرافش را گرفته بودند، ياراىن كه هرگاه : گفت
ى كند مهگى دورى كنند   .آنان را به كارى فرمان دهد بر يكديگر پيشى گريند و چنانچه از چيزى 

است، با هر سپاهى كه روبرو شود آن را درهم شكند و طومارش را در هم على مردى دالور و سرورى برومند ! اى معاويه
پيچد و با هر دلريى كه مواجه گردد او را به خاك هالك افكند و به ديار نيسىت فرستد و اگر دمشىن ببيند طعمه مششري 

  حسن و حسني فرزندان على در چه حاىل بودند؟: آبدار خويش سازد، معاويه گفت

سرشت، نيكو خصلت و سامل و دو آقاى پاك دامن و دانا و دانشمند عاقل هستند   جوان پاكيزه و پاكها دو  آن: گفت
  .كه سعى در اصالح امور دنيا و آخرت مسلمانان دارند

اى : راسىت تو مرد سخنورى هسىت، گفت! اى اعراىب: اى به فكر فرو رفت و گفت معاويه سر به زير انداخت و حلظه
رت از من خواهى ديد و مرداىن اگر به حضو ! معاويه ر امرياملؤمنني عليه السالم شرفياب شوى، سخنوران زبان آور خيلى 

ور شود، خويش را در آن  ها آثار سجود منايان است، در عني حال مهني كه آتش جنگ شعله بيىن كه در پيشاىن آن مى
ا روزه بدارند و هيچگاه در راه خدا مورد مالمت ها تا صبح منازگزارند و روزه آتش اندازند و سخت قوى دل باشند، شب

  :ها را ببيىن در گرداب مرگ فرو روى و راه جنات نياىب آرى، اى معاويه اگر آن! شوند، اى معاويه واقع منى

  107: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  

  حرف حق گفنت و بر دار شدن پيشه ماست
 

  وامهه در شيشه ماست اين شراىب است كه ىب

  پروانه آن مشع شب افروز شدميتا كه 
 

  ساخنت چاره ما سوخنت انديشه ماست

 دل ما با دل او الفت ديرين دارد
 

  آن كه با سنگ بسازد به جهان شيشه ماست
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  ساعىت نيست كه فارغ زخيالت باشيم
 

  روى و موى تو شب و روز در انديشه ماست

  مكن انديشه زدل سنگى اغيار اى دل
 

  اثر خبش بود تيشه ماستكانچه بر سنگ 

  رجنى اين جان و سر ما و حقيقت گوىي
 

  حرف حق گفنت و بر دار شدن پيشه ماست
«1» 

  

اگر اين مرد عرب را مورد نوازش و عطا قرار دهى، بلند نظرى تو را به : در اين هنگام عمروعاص آهسته به معاويه گفت
  .رتين وجه شرح خواهد داد

خواهم جان تو را از كالبدت  من كه مى: كىن؟ گفت اگر چيزى به تو بدهم از من قبول مى! اعراىباى : معاويه گفت
  .اگر كم است بگو تا افزون كنم: درآورم چگونه عطاى تو را نگريم، معاويه دستور داد ده هزار درهم به او بدهند و گفت

  .ده هزار درهم ديگر بر آن افزودند: معاويه گفتدهى،  دستور بده بيشرت بدهند؛ زيرا كه تو از مال پدرت منى: گفت

   دستور ده تا ده هزار درهم ديگر اضافه كنند تا سى! اى معاويه: طرماح گفت

______________________________  
  .اديب نيشابورى -)1(
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  .دارد هزار درهم گردد؛ زيرا كه خداوند يك و يكتاست و يك را دوست مى

با اين ! اى پادشاه: معاويه دستور داد چنني كنند، وىل طرماح هر چه انتظار كشيد از درهم خربى نشد، از اين رو گفت
  :كىن؟ گفت مقامى كه دارى مرا مسخره مى

بينيم، تو گوىي بادى بود از فراز كوهى  براى اين كه گفىت عطاىي به من بدهند كه نه تو و نه من آن را منى: چطور؟ گفت
  .زيدو 
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معاويه دستور داد عطاى او را حاضر كردند و به وى تسليم منودند و سپس ساكت نشست، در اين وقت عمروعاص  
  بيىن؟ جايزه امرياملؤمنني را چگونه مى! اى اعراىب: گفت

اين مال مسلمانان است و مربوط به معاويه نيست و از خزينه اهلى است كه نصيب يكى از بندگان خدا : طرماح گفت
اين مرد عرب، دينار را در نظر من تاريك ساخت، آن گاه كاتب را طلبيد و : در اين موقع معاويه گفت. ده استش

  :جواب نامه حضرت را دستور داد چنني بنويسد

فرستم كه ابتداى آن كوفه و انتهايش به ساحل دريا برسد، هزار شرت با اين لشگر خواهم  لشگرى از شام به جنگ تو مى
  .ها خردل و به عدد هر خردىل هزار مرد جنگجو باشد بار آنفرستاد كه 

ديد مى! اى معاويه: طرماح گفت ترساىن؟ به خدا قسم امريمؤمنان خروس  كىن؟ آيا مرغاىب را به آب مى على را به جنگ 
به خدا قسم : گفت  چيند و در چينه دان انباشته كند، معاويه ها را كه گفىت به آساىن برمى بزرگى دارد كه متام اين دانه

  .گويد، او مالك اشرت است راست مى

ها را برداشت و به جانب كوفه شتافت، بعد از رفنت او معاويه به اطرافيان خود   سراجنام طرماح جواب نامه را گرفت و پول
  .اگر من آنچه را دارم به مشا بدهم يك دهم خدمىت را كه اين عرب بياباىن به على منود خنواهيد كرد: گفت
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داشىت ما به مراتب بيش از اين عرب  آرى، اگر آن فضيلت و نسبىت كه على با پيغمرب دارد تو هم مى: عمروعاص گفت
  .منودمي براى تو فداكارى مى

سخنان تر از  هايت را پاره كند، به خدا قسم اين حرف تو براى من گران خداوند دهن تو را بشكند و لب: معاويه گفت
  .»1« آن عرب است و از شنيدن آن دنيا بر من تنگ شد

______________________________  
  .550، حديث 20، باب 289/ 33: حبار األنوار -)1(
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ْنِكرُُه اْلُعُقوُل، َوال يـَتَـَعرَُّض ِللتـُّْهَمِة، َوال َيدَُع ُمداراَة ِصْدُق اْلَقْوِل َوَصواُب اْلِفْعِل، َواْلعاِقُل ال ُحيَدُِّث ِمبا يُـ : َوَدليُل اْلعاِقِل َشْيئانِ [
  ] َمذاِهِبهِ  َمِن ابـُْتِلَى بِِه، َوَيُكوُن اْلِعْلُم َدليَلُه ىف أْعماِلِه، َواِحلْلُم َرفيَقُه ىف أْحواِلِه، َواْلَمْعرَِفةُ يَقيَنُه ىف

   هاى عاقل نشانه

  :نشانه شخص عاقل دو حقيقت است

  .راستگوىي و درست كردارى

مت قرار بگريد و مداراى  گويد كه در پيشگاه عقل منكر و مردود افتد و كارى منى و عاقل سخىن منى كند كه در معرض 
  .دهد با افراد ناباب و ناجور را از دست منى

دهد و در مسئله مذهب  مى كند و در متام احوال حلم را قرين و رفيق خود عاقل پيوسته در كنار روشناىي علم حركت مى
  .دارد و سلوك و سري و عمل از روى معرفت و بينش قدم برمى

سودمندترين قوم براى انسان قوم با معرفت است، از بركت روشناىي معرفت، منافع حقيقى و مضار واقعى متيز داده 
  .شود مى

  .الم، حمض حتقق معرفت در زندگى انسان بودبعثت انبيا و جتلى كتب آمساىن در حيات انساىن و امامت امامان عليهم الس
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به غقلت و ناداىن زيسنت، ره سپردن به سوى اجياد مشكالت در دنيا و قدم برداشنت به سوى دوزخ در جهان آخرت 
  .است

ها، فرزندان آدم را دچار  امردمىها و ن ها، نادرسىت ها و ناامىن اگر مهه اهل دنيا اهل معرفت بودند، اين مهه مشكالت و رنج
  .كرد تلخكامى منى

   معرفىت انسان شكوه كارل از ىب

هاى زندگى و شخصيت واالى  معرفىت انسان نسبت به حقايق و واقعيت كارل كه از دانشمندان به نام غرب است از ىب
  :كند اين چنني شكوه مى» انسان موجود ناشناخته«انساىن در كتاب 
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اند، در حاىل كه علوم موجودات زنده  اى كرده هاى پردامنه جان، ترقيات وسيع و پيشرفت وم مواد ىببه طور خالصه، عل
  .اند هنوز در مراحل مقدماتى باقى مانده

عقب افتادگى بيولوژى معلول شرايط خاص زندگى گذشتگان و پيچدگى و دشوارى فهم كيفيات زندگى و ساختمان 
  .كند اى مكانيك و انتزاعات رياضى اقبال مىه خاص فكر آدمى است كه به ساختمان

استفاده عملى از اكتشافات علمى در زندگى روزانه، وضع دنياى مادى و رواىن ما را به كلى دگرگون ساخته و اين حتوالت 
  .در موجوديت ما نفوذ عميقى كرده است

  .كار رفته استخبش گشته كه بدون توّجه به احتياجات حقيقى آدمى به   بدين جهت براى ما زيان

اند به طور اتفاقى اصول قدميى زندگى ما را دگرگون   علوم مكانيك و شيمى و فيزيك به علت جهل ما از خود، توانسته
  .كند

   در صورتى كه بايسىت انسان مقياس هر چيز قرار گرفته باشد، عمًال او در دنياىي
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رسد، چون نتوانسته آن را در خور خود بسازد، بدان جهت كه طبيعت خود را  مى كه اجياد كرده است بيگانه به نظر
  .نشناخته است

  !!تناسب علوم مادى بر علوم زيسىت را بايد يكى از حوادث ناگوار تاريخ بشريت دانست بنابراين سبقت زياد و ىب

  .آيد تناسىب ندارد و به ما منىحميطى كه به كمك فكر و اكتشافات علمى ما اجياد شده است و با قد و شكل ما 

ها به اوج كمال خود رسيده است  رومي، حمّققاً مجاعات و ملكى كه متدن صنعىت در آن در آن تريه خبتيم و اخالقاً حتليل مى
گريد؛ زيرا بدون دفاع در برابر حميط نامساعدى   تر اجنام مى شوند و بازگشت آنان به سوى بربريت آسان زودتر مضمحل مى

  .كنند لم براى آنان اجياد كرده است زندگى مىكه ع

شناسيم حميطى اجياد كرده است   در حقيقت متدن امروزى ما نيز مانند اسالف خود، به خاطر داليلى كه هنوز به خوىب منى
روزى ساكنان شهرهاى بزرگ، معلول تشكيالت سياسى و  منايد، اضطراب و تريه كه ادامه زندگى در آن غري ممكن مى
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هاست و در واقع قرباىن عقب افتادگى علوم زيسىت از علوم مادى   ادى و اجتماعى و خمصوصاً احنطاط شخصى آناقتص
  .اند گشته

ى  اين بود نظر يك دانشمند غرىب درباره انسان هاىي كه از معرفت نسبت به شخصيت خود و راه صحيح زندگى، 
  .هستند

بزند و به حالل و حرام حق و مسائل عاىل اخالقى و عملى آشنا شود، انسان اگر به خدا برگردد و دست به دامن وحى 
ره دنياىي و آخرتى خواهد برد كه معرفت، ريشه سعادت دارين و منشأ  موجود با معرفىت گشته و از زندگى خويش 

روزى در متام زواياى حيات است   .خوشبخىت و 

  االرباب دانند اهل معرفت، حضرت حق جل و عال را مهه كاره و مالك و ربّ 
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  .و جز به آن جناب و شؤون آن حمبوب ازل و ابد نظر نداشته و دل نبندند

اهل معرفت، دنيا را سراى فاىن و آخرت را خانه باقى و ابدى دانند و خويش را مسافرى براى رسيدن به مقام لقا و وصل 
  .خوانند

انبيا و امامان عليهم السالم را از هر چيزى باالتر دانسته و متام سعى آنان بر اين  اهل معرفت، دين و تعليمات پر فروغ
  .است كه مهآهنگ با حقايق، زندگى كنند

خواه  دانند و خود را جز مملوكى مطيع در كف مالكى مهربان و سعادت اهل معرفت، دل را خانه دلدار حقيقى مى
  .بينند منى

ى آلوده نگردند و از هيچ خريى غافل مناند كه عبادت اهل معرفت رعايت حق اهل معرفت، سعى دارند به هيچ شر 
  .حضرت حق و حقوق مردم است

اهل معرفت، آراسته به فضايل و پرياسته از رذايل و منّور به نور عشق و حمّقق به حقيقت و جمسمه فضيلت و منبع جود و 
  .سخاوت و مظهر لطف و كرامتند
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منايند، و براى مردم چراغ هدايت و نور  دارند و از روز و شب كسب كمال مى شه برمىاينان از دنيا براى آخرت تو 
  .طريقند

ها و در يك كلمه عاشق حضرت  اهل معرفت، مشع شبستان حيات، ظهور دهنده بركات و قارى آيات و عامل به واقعيت
  .كنند مله منىيارند و اين حركت در مسري اين عشق را تا رسيدن به مقام قرب با هيچ چيز معا

اىي در اين زمينه مى   :گويد عارف عاشق، شيخ 

  گفتم اى دل ز يار چشم بپوش
 

  گفت پندم ده كه ندهم گوش

  تا گشود دست گل نقاب از رخ
 

  كى شود بلبل از فغان خاموش
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  روز و شب با خيال شريينش
 

  دل زار است دست در آغوش

  دار و ندار من عشق استمهه 
 

  او شه و من گداى خانه به دوش

  دوش در خواب روى زيبايش
 

  ديدم اى كاش هر شبم بُد دوش

  ديدم آن طلعىت كه در حسنش
 

  نفس كل بود و عقل كل مدهوش
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ِمْن أْكِل احلَْراِم َواْلَغْفَلِة َعِن   َواْصُل َعالماِت اْهلَوى. ِمَن الشََّهواتِ   اْلباِطِل؛ َوقـُوَُّة اْهلَوىَعُدوُّ اْلَعْقِل َوُخماِلٌف لِْلَحقِّ َوَقريُن   َواْهلَوى[
  ] اْلَفراِئِض َواْالْسِتهاَنِة ِبالسَُّنِن َواْخلَْوِض ِىف اْلَمالهى
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   هوا، دمشن عقل

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در پايان اين فصل مى

  .ام منفعىت كه براى دنيا و آخرت انسان دارد، در برابر دمشىن چون هواستعقل با مت

  .ها و شهواتى است كه از حدود طبيعى و شرعى خارج است هوا جمموعه اميال و غرايز و خواسته

هاست،  هوا در وجود انسان به طور صد در صد خمالف حق است و مهنشني باطل، قدرت و قوت هوا ناشى از شهوهت
  .هاىي كه جانب حق در آن رعايت نشده و حالل و حرام در آن ملحوظ نگشته است ز خواستهيعىن ا

   عوامل پيدايش هواى نفس

  :سبب پيدايش هوا سه چيز است

  .خوردن مال حرام - 1
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  .مساحمه و غفلت از واجبات بدىن، ماىل و روحى و سبك انگاشنت سنن اهلى - 2

  .در مالهى و مناهى و كارهاى بيهودهفرو رفنت  - 3

رسد كه دنيا براى انسان، خانه به دست آوردن   انسان اگر با توجه به آيات حق به دنيا و اهل دنيا بنگرد، به اين نتيجه مى
 كمال و اهل دنيا هم بندگان و عباد حضرت حّقند، بايد دنيا را سرمايه كمال و رشد قرار داد و براى خملوق خدا هم منبع

  .خري و بركت بود

ماند، نه دچار خوض در مالهى و مناهى  شود، نه از فرايض و سنن غافل مى با اين ديد، انسان نه گرفتار مال حرام مى
  .شود مى
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آيا دنياى از دست رفتىن ارزش دارد كه به حرام نزد انسان مجع شود و به خاطر آن فرايض و سنن ترك شود و براى لذت 
  !ار حمّرمات اهلى و امور ناپسند شود؟بردن از آن، آدمى دچ

   هاى درخشان مبارزه با هواى نفس چهره

بازگو كردن حيات پاك اولياى اهلى و عاشقان صادق حق كه پاكى در زندگى و نورانيت باطن را از طريق مبارزه با هوا به 
  :ايد نوشت وىل از باب اين كههاى مستقلى ب دست آوردند فرصت و جماىل بسيار وسيع الزم دارد و در اين باب كتاب

 آب دريا را اگر نتوان كشيد
 

 «1» هم بقدر تشنگى بايد چشيد

  

مردان پاك باخته درسى براى زندگى ما  رود، باشد كه توّجه در زندگى اين پاك هاىي اشاره مى تا جاىي كه امكان باشد به منونه
  .باشد

______________________________  
  .مولوى -)1(
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   آخوند مال ابراهيم جنم آبادى

ران آمده و از طلبه هاى  اى ساكن در يكى از حجره حضرت آخوند، از جنم آباد بدون اين كه كسى او را بشناسد به 
  خواهى؟ هم حجره مى: پرسد مدرسه مى

اگر كسى : ى از بزرگان علما روبروست نربده، گفتديد، گمان آن كه با فرد وار مى پريايه و افتاده آن مرد كه ظاهرى ىب
آخوند به فروتىن و خاموشى مثل ! باشد كه به خدمت حجره مدد منوده، سبب آلودگى و فراغت من گردد خواهم ساخت

گذاشتند به حدى كه تازه وارد از حد دانش و  يك نفر خادم به كار پرداخت و دو هم حجره با يك ديگر روز و شب مى
  .خرب بود حب خود آگاه و ديگرى ىبمايه مصا
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خواند دير وقت فرو ماند و حضرت آخوند را  تا آن كه شىب صاحب حجره در مطالعه كتاىب از معقول كه به درس مى
كنيد و  مشا را چيست كه امشب از مطالعه بس منى: روشىن چراغ مانع خواب آمده خسته ساخت، پس سر برآورد و فرمود

  !خوابيد منى

: تو را چه كار؟ پس از چند كلمه گفتگو كه به اين روش در ميان رفت، آخوند فرمود: اعتناىي گفت ر با ىبطلبه مغرو 
  .خواىن اى، چه آن را غلط مى بينم كه فالن كتاب در پيش دارى و در فهم فالن عبارت درمانده مى

حال مشكل حل : قرير فرموده گفتآن گاه برخاست و حمل اشكال را صحيح خوانده، مطلب را به بياىن روشن و واىف ت
شد برخيز و آسوده خبواب، اما با اين شرط و عهد كه آنچه امشب گذشت ناديده انگارى و به زبان نيارى، من مهان 

  .خادم باشم و تو مهان خمدوم كه بودى

  .دخواب نكر ! بيچاره صاحب حجره در گرداب حريت فرو رفت و تا صبح در اين خيال كه اين چه حكايت بود؟

  118: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

رت و كامل تر  فردا كه از درس مقرر برگشت كتاب را نزد آن مصاحب ناشناخته خويش گذاشته تقرير روز را طلبيد و بياىن 
  .از استاد خود شنيد

ت  از آن وقت خاضع گشته به استفاده پرداخت و آخر بر حفظ عهد خاموشى تاب نياورد مهدرسان را خرب كرد و عاقب
ران مشغول به تدريس  كار به آجنا كشيد كه حضرت آخوند به درس گفنت وادار و مشهور كه به تازگى ابراهيم نامى در 

  !!معقول شده است

هاى كامل و رشد يافته و با خربان از حق و حقيقت و سالكان راه عشق و صفا  هوا و انسان آرى، اين است روش مردم ىب
  .زىل و ابدىو آراستگان به صفات حمبوب ا

 هر كه در راه تو اول قدم از خويش بريد
 

 هم به اول قدم آجنا كه مهى خواست رسيد

  هيچ كس با تو نياوخيت كه از خود نگرخيت
 

 هيچ كس با تو نپيوست كه از خود نربيد

  مهه با ناله و آهند چه هشيار و چه مست
 

 مهه با حسرت و دردند چه پري و چه مريد
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 گر رخت به كوى تو كشيدزاهد از صومعه  
 

 ما خنواهيم در آن كوى جبز درد كشيد

 آن كه آسان مشرد اين مهه خون خوردن ما
 

 دور از آن روى مگر شربت هجرى نچشيد

  

   جهانگريخان قشقاىي، اعجوبه مبارزه با نفس

  .اين وجود مبارك و منبع فيض و حمّل رمحت، فرزند خان قشقاىي بود

  119: ص ،9 عرفان اسالمى، ج

سوارى و كشاورزى و تربيت حشم و غنم پرداخت و به دنبال مجعى رفيق از طايفه خود،  در ايام جواىن به دنبال اسب
  .گذارند روزگار به خوشى مى

در مهان ايام به تارزىن شوق وافر پيدا كرد و پس از مدتى هنر تارزدن بياموخت و در مجع دوستان به تارزىن اشتغال 
  .ورزيد مى

ده بود در اصفهان در اين زمينه استاد بسيار ماهرى هست، براى فروش اجناس ايالتى و اصالح تارش كه خراب شده شني
  .بود و تكميل حتصيل موسيقى به اصفهان روى آورد

جا خوشش آمد، صبح و عصر براى تفّنن به آجنا  در بازار اصفهان گذرش به مدرسه صدر افتاد، از حال و هواى آن
  .رفت مى

پوش درويشى كه صاحب نفس بود او  گذرد، ژنده اى در جنب مدرسه مى روزى به وقت رفنت به مدرسه صدر از كنار مغازه
جهانگري، شرح حال . شود پوش از وطن و حرفت و نسب او جويا مى گردد، ژنده زند، فرزند خان وارد مغازه مى را صدا مى

رسد،  گذارد، چون گفتارش به پايان مى خصوص تار با او در ميان مىاش را به تكميل حتصيل موسيقى و به  خود و عالقه
  :گويد شود و مى درويش در او خريه مى

  !گرفتم در اين فن، فاراىب وقت شدى، وىل بدان كه مطرىب بيش، از كار در خنواهى آمد
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 دنيا و آخرت من در آن مرا از خواب غفلت بيدار كردى، هان بگو اكنون چه بايد كرد كه خري: جهانگري خان فرياد زد
  :باشد؟ درويش اهلى در پاسخش چنني گفت

ام كه تو را فضاى اين مدرسه پسند افتاده، در مهني جا حجره گرفته به حتصيل علوم اهلى مشغول  اين گونه استنباط كرده
  !باش

  .از مهت نـََفس آن ژنده پوش و مين راهنماييش بدين مقام رسيدم: گويد جهانگري خان مى

  120: ، ص9 ن اسالمى، جعرفا

جهانگري خان در حتصيل علوم اهلى به مقامات ارمجندى رسيد، شاگردان زيادى از حمضر پر فيضش به درجات عاىل فقهى 
  .و اخالقى و عملى رسيدند

يكى از شاگردان او مرحوم آيت الّله العظمى حاج آقا حسني بروجردى طباطباىي است كه پس از مرحوم آيت الّله حايرى 
هاى   به تقويت حوزه پر بركت قم برخاست و از تأثري نفس گرم او حوزه هفتصد نفرى قم داراى ده هزار حمّصل در رشته

  .گوناگون علوم اسالمى شد

هاى اهل دل را از اطراف و اكناف جهان بدين  حوزه قم پس از آن، صداى اسالم را به گوش جهانيان رساند و چشم
  .ناحيه دوخت

  .شمندان بزرگى در علوم فقه، اصول، ادب، كالم، تفسري، تاريخ، خطابه و نويسندگى تربيت شدنددر اين حوزه دان

  :گويد مرحوم فساىي درباره جهانگريخان مى

با اين كه در مراتب علميه سرآمد ارباب عمائم است، از لباس بزرگان ايالت از سر تا پا بريون نرفت، او مانند افراد ايل  
  .كاله و زلف دارد

  .فرمودى داشىت و به حنا خضاب مى سركار خان، موى بلند مى: گويد ج شيخ عيسى بن فتح الّله شاگرد خان مىحا 

زميىن دارم به قشقاىي و از مال االجاره آن چهل تومان است به يك سال، : جناب خان به حاج شيخ عيسى فرموده بود
  .كنم زندگى خويش را تأمني مى
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  :گفته يك واسطه، شاگرد آن مرحوم بود درباره خان مى استاد جالل الدين مهاىي كه به

جهانگريخان در اثر شخصيت بارز علمى و تسّلم مقام قدس و تقوا و نزاهت اخالقى و حسن تدبري حكيمانه كه مهه در 
وجود او جمتمع بود، حتصيل فلسفه را كه مابني علما و طالب قدمي سخت موهون و با كفر و احلاد مقرون بود از آن 

   بدنامى

  121: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

به كّلى جنات داد و آن را در سرپوش درس فقه و اخالق، چندان رايج و مطلوب ساخت كه نه فقط دانسنت و خواندن 
مت نبود، بلكه مايه افتخار و مباهات مى   .شد آن موجب ضاللت و 

گفت كه درس اولش شرح  پشت سر هم مىوى معموًال يكى دو ساعت از آفتاب برآمده در مسجد جارچى سه درس 
ملعه و بعد از آن شرح منظومه و سپس درس اخالق بود و بدين ترتيب فلسفه را در حشو فقه و اخالق به خورد طالب 

  .داد مى

  :جابرى گويد

د تا حبسش كنن: فرمود اگر شارب مسكرى يا فاعل منكرى را شبانه گرفته به مدرسه آورده براى اجراى حد، آن مرحوم مى
بعد خود آن جناب نيمه شب رفته او را رها و از مدرسه بريونش برده و با اندرز حكيمانه به راه راستش . به هوش آيد

  .آورد مى

من از جهانگريخان با اين كه چندين سال در حمضر درسش حاضر بودم، هيچگاه دعوى شعر و شاعرى : وحيد گويد
ترين اشخاص بود آگاه شدم   به وسيله شيخ حممد حكيم كه به وى حمرم نشنيدم و پس از رحلت وى از شاعرى و شعر وى

  :كه اين اشعار از اوست

 تا ياد چني زلف تو شد پاى بست ما
 

 رفت اختيار عقل و سالمت ز دست ما

 از صرف نيسىت چو كسى را خرب نشد
 

 عشقت چگونه كرد حكايت زهست ما
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  اى غمگني مشو گر از ستمش دل شكسته
 

 زد به صدهزار درست اين شكست ماكار 

  

  122: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  

 از دمشنان مالمت و از دوستان جفا
 

 بودست سرنوشت ز روز الست ما

  گشتم زهجر غرقه درياى اشك خويش
 

 تا ماهى وصال كى افتد به شصت ما

  

  :است كهاز آقا حممد جعفر دهاقاىن خادم مدرسه صدر در مسئله فوت خان منقول 

بيمارى ايشان در كبد بود، مريزا مسيح خان دكرتش بود، وقىت خان بيماريش شديد شد، من رفتم دنبال دكرت مريزا مسيح 
آمي، خان آدم كوچكى نيست، من  من منى: خادمش هستم، دكرت گفت: مشا چه نسبىت با خان داريد؟ گفتم: خان، گفت

برو بگو براى عيادمت بيايد، آن گاه طبيب به : گفتم، خان فهميد گفت  آمدم جريان را براى خان. آمي براى عيادت مى
  .دامن من چاق شدىن نيستم داىن من هم مى هر چه تو مى: خدمتش آمد، خان تبسم كرد و به او گفت

 ها مريزا مسيح خان رفت، دكرت شافرت خارجى را آورد، دكرت شافرت نسخه نوشت، دواهاى نسخه را از مريضخانه انگليسى
  !!ها را خنورد يه كردمي، وىل خان آن

سه چهار ساعت از شب گذشته بود كه خان گفت رختخواب را رو به قبله كنيد، سپس يك ليوان آب خورد و پس از 
  .خوردن آن به ذكر حق مشغول شد و چند حلظه بعد از دام تن و دنيا خالص شد

د، تشييع مفصلى از او شد و آيت الّله آقا جنفى بر او مناز  متام علما در آن شب حاضر شدند، مجاعت انبوهى آمده بودن
  .گذارد و در تكيه ترك دفنش كردند رمحة الّله عليه رمحة واسعة

برد كه هر  نزديك به پنجاه و دو نفر از شاگردان خان را نام مى» تاريخ حكما و عرفاى متأخر صدر املتأهلني«مؤلف كتاب 
  و عرفايك از اعاظم مراجع تقليد و حكما 
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  123: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

و فالسفه اهلى بوده و هر كدام منشأ آثار و بركات عظيمى در پيشربد فرهنگ اهلى و نبوت انبيا و امامت امامان عليهم 
  .السالم بودند

نبيند و جز سازد، تا جاىي كه انسان جز خدا  اى پاك و موجودى نوراىن و اهلى مى آرى، مبازره با نفس از وجود آدمى چهره
  :سخن خدا نشنود و جز سخن خدا نگويد

 زنده گشتم كه مرا نفس ستمكار مبرد
 

 تا فلك شعله زدم كاين شرر خام فسرد

  خط بيزارى دنيا نه چنان بنوشتم
 

 اى از وى بسرتد كه به صد تيغ توان نقطه

 نتوان گشت چو من زنده دىل را زمخار
 

 صاف گر مى نبود باد سالمت سر ُدرد

  كه باليد تو را روح زكاهيدن جسم  اى
 

 باد ارزانيت اين جان كالن و تن خرد

  چون به مژگان نتنم رشته خونني كه فراق
 

 بر حرير جگرم سوزن املاس فشرد

  ام غوطه به صد رنگ جراحت چكنم زده
 

 هر سر موى مرا عشق به نيشى آزرد

  حسرت تيغ توام كشت به خاكم بنويس
 

 مرد و دمى آب خنوردكه فالن تشنه جگر 

  

   برهان احلق آقاى شيخ مرتضى طالقاىن

  ها در جنف اشرف مدرسه آقا اين مرد بزرگ از حكما و اولياى اهلى بود، سال

  124: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

گفت، قسمىت از حاالت آن  سيد كاظم يزدى اقامت داشت و براى عاشقان علم، حكمت اهلى و فلسفه و معقول مى
  :مرد اهلى را از زبان شاگرد حكيمش آقاى حممد تقى جعفرى عنايت كنيدبزرگ 
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نيز ابا  - اولني كتاب حوزه -خواستندى از گفت امثله آن بزرگ به حاىل كه براى من اسفار مهى گفت، اگر از او مى
  !!فرمودى منى

روزگارى دراز به طالقان شباىن مهى  كه من : ايّام چهارشنبه را قبول كس نكردى و خود با خود مهى گذراندى و مرا فرمود
تو نامه خويش با ما فرو فرستادى، من بايد ! پروردگارا: كردم، مگر روزى به بيابان آواى قرآن شنودم و حاىل يافتم و گفتم

  تا آخر عمر آن را در نيامب؟

نج سال ببودم و آن گاه و در وقت در آبادى شدم و حشم و غنم مردمان با آنان سپردم و به اصفهان شدم حتصيل را و پ
نشستم و مهى ديدم كه فايدتى از آن درس مرا متصور نيست و  به جنف شدم و چندى به درس آخوند صاحب كفايه مى

نيز شنيدم از حكيم متأله آقاى جعفرى كه من بگاه حتصيل به حضرت آقا بزرگ، روزى دو مانده بود حمرم سنه ارحتال وى، 
  :گويد و شنيدم كه مىجرى عادت را به خدمت او شدم 

درس متام شد، آقا پنداشتم كه آن : ام گفت و چون گفتم براى درس آمده» ايد آقا بلند شويد برويد آقا، براى چه آمده«
دامن  مى: اند كه فرمود ها تعطيل نكرده هنوز حوزه: گويد و گفتم بزرگوار از سر اين خيال كه حمرم درآمده است اين سخن مى

و اشك از ديده » ال اله اّال اهللا«ن مسافرم، خر طالقان رفته پاالنش باقى مانده، روح رفته جسدش مانده آقا من مسافرم م
  .فرمايد به حاىل كه مزاج او را ادىن احنراىف از صحبت نبود بباريد به شدت و دريافتم كه اخبار از ارحتال مى

  :جه شديد حاال متوجه شديد و اين بيت بر خواندحاال متو ! آفرين آقا جان: گفت. با من سخىن فرماييد: پس گفتم

 تا رسد دستت به خود شو كارگر
 

 چون فىت از كار خواهى زد به سر

  

ليل برگرداند و نورانيىت سخت بر چهره او پديدار آمد و برخاستم و دو روز بر نيامد كه خرب ارحتال آن بزرگ بياوردند  و 
شدمي كه مقام او بود و شنيدم كه سحرگاه عادت قدمي خويش را بربام برآمد و ها به مدرسه آقا سيد كاظم  وبا اسف

مناجاتى گفته و چون باز آمده است و دوگانه به درگاه يگانه گذاشته به حجره شده است و ديگر بر نيامده و از آن روى  
امروز را بر نيامده است  رفته و آمده است و به صحن مدرسه راهى مى كه پيوسته قبل از آفتاب باز از حجره برمى

اند كه به حال مراقبه تكيه فرموده است و جان با جان آفرين باز داده و عامل  اند و در حجره شده و ديده مضطرب گشته
از او يتيم مانده است و من به مشاركت مرحوم مربور آقا سيد حممد طالقاىن رمحه الّله متكفل غسل شدم و عطرى شديد 

ادمي شنودم و به مغسل مى   .آن پيكر پاك و نور تابناك به وادى السالم 
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 تر از اين در جهان نبود كار خوش
 

 «1» دوست بر دوست رفت يار بر يار

  

  .راسىت، آنان كه از طريق مبارزه با هوا به مقامات عاىل اهلى رسيدند چه حاىل داشتند و چه خربها نزد آنان بود

  دلربستاين بوى روح پرور از آن خوى 
 

  وين آب زندگاىن از آن حوض كوثر است

شت مى   گذرد يا نسيم دوست بوى 
 

  يا كاروان صبح كه گيىت منور است

  اين قاصد از كدام زمني است مشكبوى
 

  وين نامه در چه داشت كه عنوان معطر است

______________________________  
  .ابو سعيد ابواخلري -)1(

  

  126: ، ص9 اسالمى، جعرفان 

  

  بازآ و حلقه بر در زندان شوق زن
 

  كاصحاب را دو ديده چو مسمار بر در است

 بازآ كه از فراق تو چشم اميدوار
 

  چون گوش روزه دار بر الّله اكرب است

 داىن كه چون مهى گذرانيم روزگار
 

  گذرد روز حمشر است تو مى روزى كه ىب

  كنيم  گفتيم عشق را بر صبورى دوا
 

  هر روز عشق بيشرت و صرب كمرت است

  در نامه نيز چند بگنجد حديث شوق
 

 «1»  كوته كنيم كه قصه ما كار دفرت است

  



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

 

   حكيم بزرگ حاج مّال هادى سبزوارى

  :توان گفت حاجى سبزوارى از حكما و فقها و عرفاى اسالمى بود، در حق آن بزرگ مرد اهلى مى

  .نظري است انساىن خود ساخته و مردى در ميان بزرگان اسالمى كماو از اولياى اهلى و 

من قسمىت از احواالت آن عارف عاشق را مستقيماً از نبريه او آقاى اسرارى كه از علماى مهم سبزوارند به وقىت كه در 
يدم كه آن را براى اى از جلد اول عرفان را نوشتم در دو جلسه شن سبزوار براى تبليغ رفته بودم و مهاجنا قسمت عمده

   تاريخ حكما و عرفاى«، »رحيانة االدب«هاى ديگر را از كتاب  كنم و قسمت عزيزان نقل مى

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(
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  .كنم و مقدمه جمموع رسايل حكيم بازگو مى» متأخر صدراملتأهلني

  :گويد آقاى اسرارى مى

  .چون واجب احلج شد، فرزند چهار ساله خود مال حممد را نزد اقوام گذاشت و با مهسر خود عازم حج شد

آيد و از آجنا وارد  رود، حاجى به تنهاىي از راه آب به بندرعباس مى در بازگشت از سفر حج، مهسر مهربانش از دنيا مى
  .شود شهر كرمان مى

كرد كه از رجال شايسته  هاى سبزوار بود، كسى آن چراغ فروزان را باور منى تىاش مهانند دها از آجنا كه لباس و عمامه
  .علمى و از اولياى خداست

اى كرد كه چند شىب را در آجنا  با وضعى كه داشت وارد مدرسه معصوميه كرمان شد و از خادم آجنا درخواست حجره
  .مباند، سپس به سبزوار حركت كند
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ها را وقف بر طالبان علم منوده و ماندن كاسب يا فرد معموىل در اين  سه، حجرهواقف اين مدر : خادم عرضه داشت
مدرسه جايز نيست، مگر اين كه مشا با من عهد كىن چند روزى كه در اينجا هسىت در امور نظافت مدرسه و طالب به 

  !!من كمك دهى

  .كند ظافت مدرسه اقدام مىدهد و براى تأديب نفس به كمك خادم جهت امور طالب و ن حاجى جواب مثبت مى

كن شدن هواى نفس به كار خادمى ادامه دهد، از اين جهت عزم بر ماندن  كند تا ريشه حاجى در آن مدرسه قصد مى
  .منايد مى

پرسد اگر وسيله ازدواج برايت فراهم باشد ازدواج  نه، مى: گويد عيال دارى؟ مى: پرسد گذرد خادم از او مى مّدتى كه مى
دخرتى دارم اگر ميل داشته باشى با او ازدواج كن، حاجى : گويد دهد، خادم مدرسه مى ى پاسخ مثبت مىكىن؟ حاج مى

   كند، خدمت حاجى در آن مدرسه بدون چون و چرا با دخرت خادم ازدواج مى
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  !كشد نزديك به سه سال طول مى

  .د جواد امام مجعه شريازى بوددر آن زمان عامل و پيشواى روحاىن كرمان آقا سي

رفت كه عالوه بر مقامات علمى و  اين امام مجعه از دانشمندان و علماى جامع علوم عقلى و نقلى عصر خود به مشار مى
  .واجديت مراتب معقول و منقول پيشواىي وارسته و روشن ضمري و دانشمندى متقى و صاحب ورع بود

مه حكمت حاجى براى شاگردان بود، در حاىل كه حاجى در كار نظافت و يك روز حاج سيد جواد مشغول گفنت منظو 
اى مهم از مسائل عاىل حكمت رسيد، آن چنان كه بايد مسئله بيان  سيد در حال درس به نكته. جاروكشى مدرسه بود

ا شرح داد، سيد رفت حاجى در طريق منزل با بياىن واىف نكته ر  نشد، پس از امتام درس در حاىل كه سيد به طرف منزل مى
رتين بيان ديد خادم منزل را دنبال  . ابتدا اعتناىي نكرد، وىل وقىت به منزل رفت و در آن نكته غور كرد، بيان حاجى را 

كمك خادم مدرسه فرستاد، وىل حاجى از ترس شناخته شدن با مهسر كرماىن از خادم مدرسه كه پدرزنش بود خداحافظى  
سال دو طلبه كرماىن براى تكميل حتصيل حكمت به سبزوار آمدند، چون وارد مدرسه شدند كرده و رفته بود، پس از چند 

ت زده شدند كه آه آن فردى كه سه سال در مدرسه به عنوان شاگرد  و حكيم سبزوارى را در حمل درس حكمت ديدند 
خواست و وضع خود را در كرمان حاجى از تغيري چهره آن دو قضيه را يافت، آنان را . كرد اين مرد بود خادم خدمت مى

  !!به عنوان امانت و سْر اعالم كرد و راضى نشد آن دو نفر طلبه داستان كرمان را بازگو كنند
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  عشق تو سراسر مهه سوز و مهه دردست
 

  وين شيوه به اندازه مردى است كه مردست

 آن كس كه درين صرف نكردست مهه عمر
 

  بيچاره ندامن كه مهه عمر چه كردست
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 زاهد چه عجب گر كند از عشق تو پرهيز
 

  كس لذت اين باده چه داند كه خنوردست

  عاشق كه نه گرمست چو مشع از سر سوزى
 

  گر آتش حمض است به جان تو كه سر دست

  بس شب كه بر آن در بن خاكى زضعيفى
 

  بنشستم و پنداشت رقيب تو كه گردست

  كه بود سرخ چو رخسار تو دارمياشكى  
 

  ما را زتو تشريف نه تنها رخ زرد است

  گر هست كمال از دو جهان فرد عجب نيست
 

 «1»  اين نيز كماىل است كه آزاده و فردست

  

  :اند شرح حال حاجى را دو فرزندش آقا حممد امساعيل و آقا عبدالقيوم و عيال كرمانيش چنني بازگو كرده

ار و پاييز ثلث آخر شب را بيدار بودند و در تاريكى عبادت مىمرحوم  منودند  حاجى هر شب در زمستان و تابستان و 
بردند و چهار ساعت متام در مدرسه بودند، بعد به  دو ساعت از روز گذشته به مدرسه تشريف مى. تا اول طلوع آفتاب

خوردند،   يك قرص نان بود كه معموًال يك سري بيشرت از آن منىخوردند، ناهار ايشان معموًال  خانه مراجعت كرده ناهار مى
فرمودند دوغ آمسان گون، يعىن دوغى كه از كمى ماست به رنگ   يك كاسه دوغ كمرنگ كه خودشان در وصف آن مى

  .كبود آمساىن باشد

   كردند، شام آن جناب شب بعد از سه ساعت عبادت در تاريكى شام ميل مى
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______________________________  
  .شيخ كمال خجندى -)1(
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خوابيدند و متكاى غري  مقدارى برنج و اسفناج بود، بعد از كمى راه رفنت در يك بسرت ناراحىت كه غالباً تشك نداشت مى
  .گذاشتند نرمى از پنبه يا پشم زير سر مى

بود و يك قباى قدك سبز رنگى كه به قدرى آن را شسته بودند  لباس مرحوم حاجى چند سال يك عباى سياه مازندراىن 
  .هاى قبا پاره شده و چندين وصله برداشته بود كه آرنج

اى نداشتند، كتاب ايشان منحصر به چند جلد   پوشيدند، كتاخبانه در زمستان قباى برك شكرى رنگ و شلوار برك مى
  !كتاب بود

عميد آباد داشتند و يك شبانه روز در قنات قصبه و باغى كه در بريون پشت يك روز از قنات : معاشش از اين راه بود
ارك واقع است كه ساىل چهل تومان فايده و حاصل باغ بود و از دو قنات مذكور نيز سى خروار غله و ده بار پنبه عايد 

  .گرديد مى

  .منودند را ايثار و انفاق مىفرمودند و ما بقى را به فق قسمىت از اين دخل را با كمال قناعت صرف معاش مى

خوان كريه الصوتى كه در سبزوار بود و كمرت  كردند و يك نفر روضه هر سال در عشر آخر صفر سه شب روضه خواىن مى
دادند و نان و آبگوشت به فقراىي كه شل و   منودند و شىب پنج قران به روضه خوان مى كردند دعوت مى او را دعوت مى

داشتند و مخس و زكات مال خود را هر سال به  ها مبذول مى خورانيدند و نفرى يك قران به آن كور و عاجز بودند مى
كردند و نقد خود را  رسانيدند و در اين موقع جنس خود را وزن مى دست خود به سادات و ارباب استحقاق مى

  .مشردند مى

اند و ىف احلقيقة هم  فع از دنيا و دنياوى وصف كردهمهه بزرگان دين باالتفاق، آن بزرگوار را به اتصاف به ورع حقيقى و تر 
  .اند سخن به راست گفته

  :بدين گفته از كيوان قزويىن بنگريد
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پايان، او از راه علم  هيچ كس اسباب قطبيت را مانند حاج مّال هادى نداشت، از علم و حكمت و زهد ىب: گومي اوًال مى
  .اش بود شش منحصر به اجاره ملك موروثىدخلى ننموده و معا

و امتيازهاى تارخيى او آن بود كه با توفر و تسهل اسباب رياست، ترك هرگونه رياسىت منود، حىت پيش منازى نكرد و به 
ها پيش افتد و در صدرنشيىن و سفره چيىن و جمموعه غذا گذاردن و  مهماىن نرفت و با رؤساى بلدش هم بزم نشد تا از آن

  .اشنت و غليان و دعا كردن روضه خوان و دست بوسيدن عوام رعونىت ظاهر سازدبرد

خودمناىي منود كه امتياز براى خود قائل نشد و هيچ استفاده از توجهات كامله مردم به خودش  آاليش ىب يك زندگى ساده ىب
  .يىت ندادها را عادت به رع ننمود و ثروتى نيندوخت و اوالدش را متّجمًال بار نياورد و آن

هاى جانانه او با هواى نفس و رياضات و عبادات آن بزرگوار  آن جناب داراى كراماتى بود كه آن كرامات معلول مبارزه
  .بود

آخوند مهداىن كه از مشايخ اجازه اين افتاده مسكني است، براى اين فقري نقل كرد، زماىن كه نزد آيت الّله حاج شيخ 
خواندم عالقه عجيىب به علم كيميا پيدا   مودند، در ايام جواىن كه در مدرسه مروى درس مىعبدالنىب نورى تلمذ داشتم فر 

اى از نور  كردم، در پستوى حجره كتب مربوطه را گرد آورده و سرگرم مطالعه در آن دانش بودم، پس از چندى قافله
ران آمد، از اهل قافله خواهش كردم مرا هم با خود بربند، اهل قافله پذيرفتند، در مسري  مازندران براى رفنت به مشهد به 

چون به سبزوار رسيدمي اطراق كردمي، چند نفر از اهل قافله . راه خرجى خود را برآورد كردم ديدم چند قران كم خواهم آورد
در شهر سبزوار مصمم به ديدن حاجى شدند، من هم مهراه آنان رفتم، به وقت خداحافظى حاجى مرا نگاه داشت،  

  د خرجى مراكمبو 
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رتين كيميا دانش امام صادق عليه السالم است از آنچه مى: مرمحت كرده سپس فرمود   !!خواىن دست بردار كه 

  :گويد حكيم متأله آقا سيد كاظم عصار مى

كردمى كه روزى  ىت نقل منىداش از كساىن كه درك حمضر حاجى كرده بودند و ما حمضر آنان را دريافتيم و اگر تعيني منى
گفت به بلندى فرمود   فقريى به حضرت آن بزرگوار شد و خواستار مقدارى سركه گرديد و حاجى با آن كه سخن كوتاه مى



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

 

اند   اى برگرفته از چشم تو پرده! اى هست و حاجى فرمود كه درويش به فالن گوشه زير زمني سركه: كه ندارمي و فقري گفت
  !!ها هست كه بايد برگريندش دهكىن، پر  كه چنني مى

 گر مدعيان نقش ببينند پرى را
 

  دانند كه ديوانه چرا جامه دريده است

  آن كيست كه پريامن خورشيد مجالش
 

  از مشك سيه دايره نيمه كشيده است

 اى عاقل اگر پاى به سنگيت برآيد
 

  فرهاد بداىن كه چرا سنگ بريده است

 فرهادرمحت نكند بر دل ديوانه 
 

  آن كس كه سخن گفنت شريين نشنيده است
«1» 

  

   حاجى سبزوارى و ناصرالدين شاه

  :گويد ناصر قاجار كه از متكربان دوران و داراى اخالق فرعوىن بود مى

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(
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كبري، عامل و عامى از من استقبال كردند، تا در شهر سبزوار كه معلوم شد مهه افراد هر به هر شهرى كه وارد شدم صغري و  
طبقه وظيفه الزم خود را معمول داشته و فقط حاجى مّال هادى كه استقبال سهل است به ديدن شاه هم نيامده است به 

  .شناسد عّلت اين كه او شاه و وزير منى

  .شناسد شناسد، شاه او را مى او شاه منىاگر : من اين اخالق را پسنديدم گفتم
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يك روز در حدود وقت ناهار، فقط با يك نفر پيشخدمت كه اسباب زمحت اهل علم نباشد و در آجنا ناهارى صرف  
از مشا خواهش دارم كه مرا خدمىت حمول فرماييد كه آن را اجنام : اى از مذاكرات متفرقه گفتم كرده باشم رفته و پس از پاره

  .دهم

ام مشا يك زمني زراعىت داريد، خواهش  شنيده: حاجىت كرد، اصرار كردم مفيد فايده نبود، گفتم حاجى اظهار غنا و ىب
بفرماييد ناهارى بياورند تا خدمت مشا : عرضه داشتم. آن را نيز با عذر موجهى رد منود. كنم كه ماليات آن را ندهيد مى

، خادم خويش را امر به ناهار آوردن كرده، خادم در دم يك طبق چوبينه صرف كنم، بدون اين كه از حمل خود حركت كند
  .با منك و دوغ و چند دانه قاشق و چند قرص نان پيش دست ما گذاشت

ها را با كمال ادب بوسيده و بر رو و پيشاىن گذاشته و شكرها از ته دل به جا آورد، سپس  حاجى خنست آن قرص نان
خبور كه نان حالل است و زراعت و : وغ رخيت و يك قاشق هم پيش من گذاشت و فرمودها را ريز كرده در ميان د آن

  !!جفت كارى آن دسرتنج خودم است، من يك قاشق خوردم، ديدم خوردن آن ناهار از عهده من بريون است

نصف آن را : ناصر قاجار پس از رفنت پانصد تومان به خدمت حاجى فرستاد كه حاجى از قبول آن پول ابا كرد و فرمود
   به فقرا و بقيه را به ساير مستحقان
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  !!برسانيد

  آن را كه جاى نيست مهه شهر جاى اوست
 

  درويش هر كجا كه شب آيد سراى اوست

  خامنان كه هيچ ندارد به جز خداى ىب
 

  او را گدا مگوى كه سلطان گداى اوست

  نيستمرد خدا به مشرق و مغرب غريب 
 

  رود مهه ملك خداى اوست هر جا كه مى

  آن كز توانگرى و بزرگى و خواجگى
 

  بيگانه شد به هر كه رسد آشناى اوست

 كوتاه مهه مهه راحت طلب كنند
 

  عارف بال كه راحت او در بالى اوست

 هر آدمى كه كشته مششري عشق شد
 

 «1»  گو غم خمور كه ملك ابد خونبهاى اوست
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  بديل ابن اىب عمري ىب مقام

  :گويد مى» جامع الرواة«موىل حممد بن على اردبيلى مؤلف 

اين مرد بزرگ و راوى عظيم القدر اصًال از اهاىل بغداد و در مهان شهر سكونت داشت، از ائمه طاهرين عليهم السالم 
ى آن بزرگواران را با كمال جدّيت به سه نفر آنان را زيارت و افتخار شاگردى و نصرت و يارى آنان را داشت و فرهنگ اهل

  .داد ديگران تعليم مى

______________________________  
  .سعدى -)1(
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از وجود مبارك حضرت ابواحلسن موسى بن جعفر امام هفتم عليه السالم با دو گوش خودش احاديثى را شنيده بود و از 
  .را شنيده و تعليم گرفته بودآن بزرگوار معارف عاىل اهليه 

او به خدمت عامل آل حمّمد، راضى به قضاى اهلى، چهره پاك امامت، مشس فضاى واليت، اسوه عبادت، حبر معرفت، 
  .عامل بالّله و انسان آگاه، سّر اسرار، جامع انوار، درياى ذّخار، شجره طيّبه حضرت رضا عليه السالم رسيده بود

سرچشمه فضيلت و كوه حلم و علم حضرت جواداالئمه مالقات داشت و از آن جناب نقل او با اخرت برج كرامت و 
كتب رجاىل در نشان دادن شخصيت پر ارزش ابن اىب عمري و تقواى آن چهره پاك و با بركت : روايت كرده است

  :اند نوشته

  .العاده عظيم است او انساىن است كه قدر و شأنش بسيار بزرگ و منزلت و موقعيتش نزد شيعه و سىن فوق

او مردى است از هر جهت ثقه و مورد اطمينان كه متام علما و دانشمندان و فقها و مفسران و خطبا و نويسندگان كتب 
  .هاست ترين انسان ترين و موثق حديث به وى اعتماد دارند و نزد خاصه و عاّمه از مطمئن

  :گويد جاحظ اديب بزرگ عرب درباره آن بزرگوار مى
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ترين بندگان و در پاكدامىن و ورع از  ه حضرت حق از فرمانربدارترين فرمانربداران و در عبادت و بندگى از قوىنسبت ب
  .رتين آنان است

ت مطلب بسيار عجيىب در كتب رجاىل درباره آن بزرگ مرد اهلى نقل مى شود  زده مى كنند كه انسان از تعجب و حريت 
  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله كه گويد و به فرموده مى و به اين عظمت و بزرگى الّله اكرب

  136: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  مؤمن از ملك مقرب باالتر است

  :كند و آن اين است كه با متام وجود اقرار مى

انساىن آن جناب در متام امور حيات اعم از جهات اعتقادى و عملى و اخالقى و عرىف و اقتصادى و فردى و اجتماعى، 
ستود و وى  نظري در ميان مردم زمانش بود و احدى نبود مگر اين جاللت قدر و عظمت شأن او را مى تك و موجودى ىب

  .دانست نظري و منبعى اهلى و حمورى خداىي و واال مى را در مجيع جهات انساىن عنصرى كم

  :اند رجال زمان ائمه درباره اين عارف سرتگ گفته

تر و  ن اسوه حسنات از يونس بن عبدالرمحن كه خود حمّدثى جليل القدر است از هر جهت شايستهحممد بن اىب عمري اي
  .تر و در دانش و بينش افضل بود تر و از آن جناب در امور ديىن فقيه صاحل

 شخصيت و آنان كه خاىل از مردانگى بودند نزد هارون از وى انصاف و دنياپرستان ىب دين و متكربان ىب حسودان ىب
  .سعايت كردند

او را در عني مصادره متام اموال به زندان بردند و از وى خواستند ياران و دوستداران ائمه عليهم السالم و شيعيان فعال و 
  .عباس معرىف كند و براى اقرار او از هر جهت بر وى سخت گرفتند جماهدان بزرگ را به دولت ظامل بىن

ذار نكردند، به وى گرسنگى و تشنگى سخت دادند، وىل تقواى باالى وى و در زندان از ضرب و شتم و آزار او فروگ
اش با هواى نفس وى را از افشاى اسرار حفظ كرد، تا او را به حياط زندان بردند و از پا  عقل مستقيم او و جهاد جانانه

   به وسيله طناب بني دو درخت آوخيتند و صد ضربه تازيانه سخت به او زدند تا جاىي كه
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______________________________  
، حديث 86، باب 75/ 16: ؛ وسائل الشيعة13695، حديث 86، باب 125/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

21021.  
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  :نزديك بود در امتحان رفوزه شوم، نداى حممد بن يونس را شنيدم: گويد مى

ا صرب كردم و از دادن اطالعات به دولت هارون خوددارى منودم و بر اين تقوا ه دادگاه قيامتت را به ياد آور، بر آن ضربت
  .و استقامت، خدا را شكر كردم

  خربى يافتم از يار مپرسيد زمن
 

  تا نياريد بر من خرب دار و رسن

ار خربى يافته  ام از گل و از باد 
 

ن   خرب من برسانيد به مرغان 

ن باغ و گلستان باشد  خرب مرغ 
 

  خرب باغ و گلستان چكند دفع حزن

  

  خربى يافتم از نكهت پرياهن دوست
 

  به خطا چند دويد از پى آهوى خنت

  خربى يافتم اى جوهرى از معدن لعل
 

ر عقيقى به مين تو چرا مى   روى از 

 خربى يافتم از دولت وصلت به نوا
 

ر اويسى به قرن تو كجا مى  «1»  روى از 

  

   مريزا حسن كرمانشاهى و طلبه شاهرودى

آقا مريزا حسن كرمانشاهى، عالوه بر احاطه به علوم متداول عصر از علوم رياضى و طب و حكمت مّشا و اشراق و 
  .فلسفه و عرفان و فقه، در عمل و اخالق فريد عصر خود بود
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ام بود، با اين كه در كمال عسرت زندگى توجهى او به دنيا و اهل پليد آن زبانزد خاص و ع جنابت و عفت نفس و ىب
  .منود كرد و با مهان حق تدريس مدرسه سپهساالر قدمي زندگى مى منود، از احدى پول قبول منى مى

  .ساخت ابتال به فقر و تنگدسىت شديد هرگز در روحيه او تزلزل وارد نكرد و از روزگار شكايت نداشت و با شدايد مى

  :گفت شد، يكى از اكابر مى تربيت شاگرد منى هيچ چيز مانع او از تدريس و

______________________________  
  .شيخ كمال خجندى -)1(
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  !!باريد آورد كه از آن نور مى كرد آهى از عمق دل برمى گاهى در اثناى درس و ديگر اوقات كه به حال خود فكر مى

! ما افتادگان در چاه طبيعت و ماديگرى را جنات بده، اهلى! داشىت و دارى، خداونداچه بندگان بزرگوار و پاكى ! خدايا
مهجوران را از درد ! مستمندان را از ذلت بدر آر، پروردگارا! دردمندان را از در دورى از مقام قرب عالج كن، خداوندا

نشينان را به عامل پاك  خاك! خداوندا كام ناكامان را از شراب عشقت پر گردان،! هجر به مقام وصل رهنمون شو، اهلى
  .برسان

  :گويد حاج مريزا حسن كرمانشاهى اين مرد بزرگ اهلى مى

آقاى : پوش و ژوليده موى مستقيم به نزد من آمد و گفت اى ژنده روزى در مدرسه سيد نصري الدين نشسته بودم، طلبه
برامي بگو، من خواهى خنواهى در برابر او تسليم شدم،   كليد حجره شانزده را به من بده و از امروز منطق بوعلى! مريزا

كليد آن حجره را به او واگذار كردم و منطق بوعلى برايش شروع منودم در حاىل كه منطق گفنت كار يك طلبه فاضل بود و 
  .ها بود از گفنت آن فارغ بودم من سال

وىل شب بعد . احت شد به ناراحىت او پاسخ نگفتمام از كثرت مطالعه من نار  مدتى براى او درس گفتم، يك شب خانواده
چرا ! مطالعه درس گفتم، يك روز به من پرخاش كرد كه اى شيخ دو سه روزى ىب. هر چه دنبال منطق گشتم آن را نيافتم

در حمل رختخواب زير رختخواب سوم است، از اطالع : ام، گفت كتامب را گم كرده: گوىي؟ به او گفتم مطالعه درس مى ىب
روزى كه آمدى مستقيم به نزد من آمدى : كسى نيستم، گفتم: كيسىت؟ گفت: به او گفتم. زده شدم و به داستامن شگفتا
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سپس كليد حجره شانزده را كه خاىل بود از من خواسىت، آن گاه درخواست منطق بوعلى كردى و امروز از . و نام مرا گفىت
  .ستانت را بيان كنعّلت نيست دا دهى و اين مهه ىب جاى كتاب خرب مى

  139: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

اى هستم از اهاىل دهات شاهرود، پدرم عاملى زاهد و خدمتگزارى با واقعيت بود، متام امور ديىن اهل ده بر  طلبه: گفت
 پدرم. گذراندم عهده او بود، ميل زيادى به درس خواندن من داشت، وىل من بر خالف ميل او روزگار به عيش و نوش مى

پس از گذشت مرامسش، مردم لباس او را به من پوشانده و مسجد و . پس از ساليان درازى خدمت به مردم از دنيا رفت
  .حمرابش را واگذارم منودند

دو سه ساىل مناز خواندم، سهم امام گرفتم، هداياى مردم از قبيل گوسفند و روغن و ماست و پنري و پول قبول كردم و 
استحقاق خوردم، مسائل ديىن را براى مردم از پيش خود گفتم، روزى به فكر فرو رفتم كه طى طريق به غاصبانه و بدون 

جواب حق را در برابر اين وضع . روم آيد و به دادگاه برزخ و قيامت مى اين اشتباه تا كى؟ چند روز ديگر عمرم به سر مى
  !چه خواهم داد؟

مهّمى به مسجد بيايند، مهه آمدند، به منرب شدم و وضع خود را بازگو منودم،  از متام مردم دعوت كردم روز مجعه براى امر
مرا از منرب به زير آوردند و تا قدرت داشتند از ضرب و شتم فروگذار نكردند، پس از آن كتك مفّصل با لباسى پاره و 

ران حركت كردم   .مندرس، بدون داشنت وسيله، با پاى پياده به 

را ن به شخص حمرتمى كه آثار بزرگى از ناصيت او پيدا بود برخوردم با اسم مرا صدا كرد و آدرس مشا و در سرازيرى راه 
شوم، مسئله كتاب منطق و جايش را او به من   بينم و با او هم غذا مى مدرسه مشا را به من داد، من اكثر روزها او را مى

آثار اهلى مبارزه با نفس و ترك هوا را در آن طلبه  هاى او متعجب شده بود و گفت، مريزاى كرمانشاهى كه از گفته
ديد، دريافت كه اين شخص با وجود مقدس امام عصر عليه السالم روبرو شده در حاليكه آن جناب را نشناخته، مريزا  مى

: اى به شرف مالقات او نايل گردم، طلبه شاهرودى گفت ممكن است از دوست خود اجازه بگريى تا حلظه: به او فرمود
  بينم و زمينه مالقات تو را با اين كار مشكلى نيست، من او را مى

  140: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .كنم وى فراهم مى
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  :دوست من به تو سالم رساند و گفت: چون روز ديگر شد طلبه شاهرودى گفت

  !مشا مشغول تدريس باش

رفت كه اجازه بگريد، . مانعى ندارد: زيارت كنم، گفتاگر او را ديدى اجازه بگري من از دور مجال مباركش را : به او گفتم
  !!جگر كرد ديگر باز نگشت و مرا در حسرت ديدارش خون

 كسى زفتنه آخر زمان خرب دارد
 

 كه زلف و كاكل و چشم تو در نظر دارد

  توان برداشت نه ديده از رخ خوب تو مى
 

 نه آه سوختگان در دلت اثر دارد

 شد زسحر نرگس جادوى تو عيامن
 

اىن چه زير سر دارد كه فتنه  هاى 

  ام زهر چشمى هزار نشه فزون ديده
 

 وىل نگاه تو كيفيت دگر دارد

  طپد دل من زابروان تو پيوسته مى
 

 «1» كه از مژه به كمان تري كارگر دارد

  

   سيد احلكما آقا مريزا ابواحلسن جلوه

  .در عصر قاجاريه بود سيد جلوه از اعاظم حكما و اساتيد حكمت و معقول

  سيد به عزم رفنت سبزوار جهت استفاده از حاجى از اصفهان خارج شد، وىل در

______________________________  
  .فروغى بسطامى -)1(
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  .ران عزم سفرش به قصد اقامت تبديل شد و ساكن مدرسه دارالشفا گشت

  .ه به تدريس و تربيت شاگردان مستعد پرداخت و تا آخر عمر جمّرد زيستمدت چهل و يكسال در آن مدرس
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مريزا مورد احرتام متام طبقات بود، وىل آن مرد بزرگ كه عمرى را براى خدا به رياضت گذراند از مقام و عنوان خويش به 
  .هيچ عنوان استفاده نكرد

سيد بزرگ ديدار كرد، در حاىل كه مريزا به بازديد او  ناصر قاجار در حاىل كه مريزا كراهت داشت در مهان حجره از آن
  .نرفت

  .گونه اصالىت قائل نيستند آرى، مردان خدا از خدا جز خدا خنواهند و براى غري حق هيچ

  :به قول خود مريزا

چون شد كه در اين غمكده يك هم نفسى 
   نيست

  از هم نفسان بگذر و از اصل كسى نيست

  و مكافات بازار جهان مجله جزا بني
 

 «1»  عاقل به چه سان گفت كه آجنا عسسى
  نيست

  جز رفنت از اين مرحله با مژده رمحت
 

  داناست خدا در دل جلوه هوسى نيست

  

   آقا حممد رضا اصفهاىن

اين شخصيت واال كه بر بسيارى از اساتيد حكمت و عرفان برترى داشت و شاگردان بنامى در مكتب او تربيت علمى و 
   عملى يافتند براى شكايت از خوانني

______________________________  
  .شبگرد، پاسبان: عسس -)1(

  142: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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ران آمد و چون كسى به شكايت او ترتيب اثر نداد، به  اطراف اصفهان كه خمتصر ملك او را تصاحب كرده بودند به 
اى كه باالى آب انبار مدرسه بود  رد و تا آخر عمر در مهان حجرهاصرار طالب در مدرسه صدر شروع به درس ك

  .سكونت اختيار منود

با اين كه در اوايل زندگى متّكن ماىل قابل توجه داشت، در اواخر عمر كه نيازش بيشرت بود به حال جترد با نان و پنري 
ره ساخت، در حاىل كه مى   .هاى مادى فراوان بربد توانست از پرتو شخصيتش 

  :اين مرد بزرگ در حاالتش آمده

شد و در بيست و چهار ساعت بيش از پنج  كرد و يا به عبادت مشغول مى يك حلظه به غفلت نگذراند، يا تدريس مى
كرد، با آن كه دائماً در خود سري داشت و  خوابيد، اغلب روزها روزه داشت و بيشرت ساعات شب عبادت مى ساعت منى

  !شد يچگاه تبّسم از لبش دور منىمهيشه حزن قلىب داشت، ه

وه كه مردان حق چه طرفه مرداىن هستند، آه و حسرت بر ما كه عمرى را به غفلت به سر برده و هنوز هم غافليم، در 
اين خفتگان در خواب غفلت را به لطف عميمت قبل از انتقال به جهان آخرت ! حاىل كه به مرگ ما چيزى منانده، اهلى

  .بيدار فرما

 در بند تو افتاد جناتش نبود هر كه
 

 زخم تو مريد درجاتش نبود وان كه ىب

 گنج ديدار تو نقدى است كه صرفش نكند
 

 وجه حسن تو نصاىب كه زكاتش نبود

 هر كه در ظلمت راه تو شىب روز نكرد
 

 گر خضر شد به مثل آب حياتش نبود
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  مششري غمتجهد كردم كه شوم كشته 
 

 تا رسيدم به حياتى كه وفاتش نبود



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

 

  هر كه مهسايه خورشيد بود هم چو مسيح
 

 غم بيمارى و تشويش مماتش نبود
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   در بيان وسوسه
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .ِسرِّهِ   َعُه َعلىنـَْهِيِه َوَنِسَى إّطال  إىلال يـََتَمكَُّن الشَّْيطاُن بِاْلَوْسَوَسِة ِمَن اْلَعْبِد إّالَوَقْد اْعَرَض َعْن ِذْكرِالّلِه َواْسَتهاَن بِأْمرِه َوَسَكَن 

  .َواْلَوْسَوَسةُ ما َيُكوُن ِمْن َخارِج اْلَقْلِب بِإشاَرِة َمْعرَِفِة اْلَعْقِل َوُجماَوَرِة الطَّْبعِ 

ُهْم َعداَوَة إْبليَس َفقاَل َعزَّ ِمْن ِعباَدُه ِبُلْطِف َدْعوتِِه َوَعرَّفَـ   وأّما اذا َمتَكََّن ِىف اْلَقْلِب َفذِلَك َغىٌّ َوَضالَلٌة وَُكفٌر؛ َوالّله َعزََّوَجلَّ َدعى
  :قاِئلٍ 

ُذوُه َعُدوا[   .»1« ]ِإنَّ الشَّْيطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَِّ

  .صاِحِبِه ىف َصْرِفِه َعْنهُ   َفُكْن َمَعُه َكاْلَغريِب َمَع َكْلِب الرّاعى يـَْفزَُع إىل

َعْن َسبيِل احلَْقِّ َويـُْنِسَيَك ِذْكَر الّلِه َفاْسَتِعْذ ِمْنُه ِبرَبَِّك َوَربِِّه فَإنَُّه يـَُؤيِّد احلَْقَّ َعَلى وََكذِلَك إذا اتاَك الشَّْيطاُن ُمَوْسِوساً لُِيضلََّك 
  :اْلباِطِل َويـَْنُصُر اْلَمْظُلوَم ِبَقْوِلِه َعزََّوَجلَّ 
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ْم يـَتَـ   ِإنَُّه لَْيَس َلُه ُسْلطاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َو َعلى[   .»2« ] وَكَُّلونَ َرِِّ

ِبساِط اخلِْْدَمِة َوَهْيَبِة اْلُمطََّلِع وََكثْـَرِة   هذا َوَمْعرَِفِة اْتيانِِه َوَمذاِهِب َوْسَوَسِتِه اّال ِبَدواِم اْلُمراقـََبِة َواْالْسِتقاَمِة َعلى  َلْن تـَْقِدَر َعلى
  .طانِ الذِّْكِر، وامَّا اْلُمْهِمُل ِألْوقاتِِه فـَُهَو َصْيُد الشَّيْ 

   َواْعَتِربْ ِمبا فـََعَل بِنَـْفِسِه ِمَن اْالْغواِء َواْالْسِتْكباِر َحْيُث َغرَُّه َوأْعَجَبهُ َعَمُلهُ 

______________________________  
  .6): 35(فاطر  -)1(

  .99): 16(حنل  -)2(

  148: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

ِتِه َوَدْعَوتِِه َقْد أْورَثَُه ِعْلُمُه َوَمْعرِفـَُتُه َواْسِتْدالُلُه ِمبَْعُقوِلِه اللَّْعَنَة َعَلْيِه إَىل اْألَبِد َفما َظنَُّك بَِنصيحَ َوِعباَدُتهُ َوَبصريَتُُه َوُجْرأُتُه َعَلْيِه، 
َرهُ    .َغيـْ

لّلِه ىف ُكلِّ نـََفٍس، َوال يـَُغرَّنََّك تـَْزييُنُه الطّاعاِت َعَلْيَك َفاْعَتِصْم ِحبَْبِل الّلِه اْألْوَثِق َوُهَو اْالْلِتجاءُ َواْإلْضِطراُر ِبِصحَِّة اْإلْفِتقاِر إَىل ا
  .ِف َوالصَّدِّ َعْن َسبيِلِه َواْلُمضادَِّة ِبأْهوائِهِ َفإنَّهُ يـَْفَتُح َلَك ِتْسَعًة َوِتْسعَني باباً ِمَن اخلَْْريِ ِلَيْظَفَر ِبَك ِعْنَد َمتاِم اْلِماَئِة، َفقابِْلُه ِباِخلال

  149: ، ص9 ن اسالمى، جعرفا

  ] ِسرِّهِ   نـَْهِيِه َوَنِسَى إّطالَعُه َعلى  ىلاليـََتَمكَُّن الشَّْيطاُن بِاْلَوْسَوَسِة ِمَن اْلَعْبِد إّالَوَقْد اْعَرَض َعْن ذِْكرِاللِّه َواْسَتهاَن بِأْمرِه َوَسَكَن إ[

   گران وسوسه و وسوسه

مسئله وسوسه را يكى از بدترين امراض قلىب دانسته و راه عالج قطعى اين فصل وجود مقدس حضرت صادق عليه السالم 
  .فرمايد آن را بيان مى

وسوسه، حالىت است كه براى بريدن انسان از حق و اخالق محيده و اعمال پسنديده، به وسيله شياطني انسى و جّىن 
شود، تا نور هدايت و  به انسان القا مىگردد و در حقيقت يك نوع تبليغ است كه از طرف دمشنان خدا  متوجه انسان مى
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واليت انبيا و ائمه عليهم السالم از حيات آدمى گرفته شود و انسان، عبد ذليل شيطان گشته براى خدمت به او در هر 
  .اى حاضر و آماده باشد زمينه

گر هدىف جز  وسوسهگريد و  اى سوزان در راه خرمن انسانيت قرار مى وسوسه به دو صورت عملى و قوىل هم چون شعله
  .تيشه زدن به ريشه آدمى ندارد

گر  رفت متام قلوب را مسّخر كند وسوسه به طور دائم در جوامع انساىن، به خصوص جوامع مذهىب، هر زماىن كه اسالم مى
  :توان گفت زياد بوده، تا جاىي كه مى

  !شدگان بوده است گران مهيشه بيش از وسوسه درصد وسوسه

   خربان از حقيقت مشنان حق و دوستان نادان و ىبوسوسه كه از طرف د
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طاقتان به هنگام هجوم مشكالت در راه  صربان و ىب و ماديگران پست و جاهالن و مغرضان و به خصوص از جانب ىب
  .ِر راه متوسل شدكند، خطر عظيمى است كه براى دفع اين خطر بايد هشيار بود و به دامن خض خدا به انسان رو مى

از خطر وسوسه بپرهيزيد و به اولياى خدا و عنايت و لطف حضرت حق پناه بربيد كه براى دفع اين خطر، پناهى جز 
  .عنايت او نيست

  برد پناه بر حق زباطل آن كه چو ما مى
 

  برد پناه از هر خطرى به سوى خدا مى

  زاهد چو عارف اردل آگاه باشدش
 

  برد پناه ريا مىبر كربيا زكرب و 

  بيمار هجر چاره ندارد به غري وصل
 

  برد پناه آرى زدرد سوى دوا مى

  

  با خال او دمل به لبش برد پى بلى
 

  برد پناه گم كرده ره به راهنما مى
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم در ابتداى اين روايت مى

شود مگر اين كه انسان در  برقرار منى» از طريق تبليغ يا عمل«وسوسه كردن راه » چه شيطان انسى چه جّىن «براى شيطان 
هاى جناب دوست را سبك بشمارد و بر نواهى و  بسرت غفلت افتد و از ياد حضرت حق اعراض منايد و دستورها و فرمان

  .حمرمات اهلى روى آورده و از آگاهى و اطالع حق بر درون و بر اشيا غافل شود

بطه انسان با حضرت حمبوب قطع شود و به فرامني و واجبات اهلى عمل نشود و گناهان از مهه طرف به آرى، وقىت را
شود،  انسان هجوم كند و آدمى از اطالع حق بر خود غافل مباند، لقمه چرب و نرمى براى هجوم وساوس از شياطني مى

   قرار داده تر كرده و ترك واجبات را ملكه نفسى وساوسى كه اعراض از ذكر را قوى
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  .كند و شوق به گناه و غفلت از علم حق را در وجود انسان شديدتر مى

هاى اهلى و انساىن وجود مقدس حضرت حق، انسان را از وساوس شياطني برحذر داشته و دستور  شارع متام واقعيت
  .دهد در اين زمينه به حضرت الّله پناه بربند مى

پاك و صاف است و در اين لوحه صاف و  »1« »ُكلُّ َمْولُوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرةِ «قلب انسان به مقتضاى  جوهر نفس و
آيد، از طرف جنود اهلى رمحاىن اهلامات توأم با خري و صالح و  لطيف از دو طرف فعاليت و نفوذ و تصرفاتى به عمل مى

  .شود آور عرضه مى هاى احنراف راه كننده و وحىهاى گم سعادت و از طرف جنود ابليسى شيطاىن وسوسه

خيزند، چنان كه جنود شيطاىن از عامل ملك و طبيعت روى كار آيند، پس  جنود اهلى از عامل ملكوت و جربوت برمى
يك روى به جانب عقل و ملكوت و يك روى به جانب ملك و طبيعت و به هر طرف كه : انسان را دو وجهه هست

منود، در حتت حكومت و تصرف و نفوذ جنود آن سرزمني واقع خواهد شد و يگانه برنامه متام و  متمايل گشته و روى 
كامل، سري به سوى جهان ملكوت و روحانيت به وسيله مهان آداب و احكام و اوامر و نواهى ديىن است، چنانكه تنها 

  .با تكاليف ديىن استعالمت ارجتاع و برگشت به سوى طبيعت و شيطنت ترك دستورهاى اهلى و خمالفت 

هاى شياطني است و ذكر خدا و اداى  ترك واجبات و آلوده شدن به حمرمات زمينه خطرناكى براى تأثري تبليغ و وسوسه
  .هاى خّناسان است واجبات و ترك حمرمات حصار عجيىب براى دفع شرور و فنت و اثرات تبليغ سوء و وسوسه
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؛ حبار 4، باب معرفة اخللق على التوحيد، حديث 12/ 2: الكاىف. نوزادى بر فطرت خود به دنيا خواهد آمد هر -)1(

  .88، باب 328/ 39: األنوار
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  در تو هرگز نرسيد آن كه زخود درنگذشت
 

  خاك پاى تو كه بوسيد كه از سر نگذشت

  هيچ كس چاشىن شربت وصل تو نيافت
 

  كه خنست از سر لذات جهان در نگذشت

 آن كه بريون شد از چشم تو يك حلظه عماد
 

 «1»  هرگزش ياد تو در خاطر انور نگذشت

  

   تفسريى بر دو سوره فلق و ناس

در اين دو سوره به مسئله شرور و وساوس و مبادى و منشأ هر دو و راه عالجش اشاره رفته و دستور به قرائت هر دو 
به خاطر اين است كه تكرار قرائت حقايق دو سوره را در قلب ظهور داده سپس متام اعضا و جوارح را تصرف منوده، سوره 

  .اى در امان مباند آدمى را با متام وجود در پناه حضرت حق قرار دهد، تا از هر شّر و وسوسه

بود، بني اين تفاسري در توضيح اين دو سوره  براى توضيح حقايق اين دو سوره نزديك به نوزده تفسري در اختيار اين فقري
رت و بيشرت از ساير تفاسري از عهده بيان اين دو سوره برآمده بود تفسري پرتوى  فرق زيادى وجود نداشت تنها تفسريى كه 

  .شود اى از آن تفسري نقل مى از قرآن بود كه در اين زمينه خالصه

  »الفلق«تفسري 

  .»2« ] َلقِ ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلفَ [

  .برم پناه مى به پروردگار سپيده: بگو
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______________________________  
  .عماد فقيه كرماىن -)1(

  .1): 113(فلق  -)2(
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شود آن شعاعى كه از شكافته شدن تاريكى و آن گياه و جانورى كه از  فلق اگر اشاره به نوع باشد شامل هرگونه فلقى مى
  .آورد زمني و بذر و ختم و رحم سر برمى

  .شود ها و ابرهاى فشرده جارى مى هاىي كه از درون كوه ها و باران آن چشمه

هاىي كه از تركيب عناصر و ماده و وجودى كه از  ها و معارىف كه از اذهان و افكار و صورت اعماىل كه از نيات و خوى
  .شود عدم پديدار مى

ها و  اى دارد كه پيوسته در درون جهان و زير پوست اشعار به چنني ربوبيت وسيع و فراگرينده »الفلق«  اضافه اسم رب به
منايد و  ها را سر شكاف مى ها و پوست پروراند و چون آماده ظهور شدند آن پرده هاى گوناگون، هر موجودى را مى پرده
  .آورد ها را پديد مى آن

  »ماَخَلق«تفسري 

  .»1« ] ِمْن َشرِّ ما َخَلقَ [

  .رسانند ضرر مى]  با احنرافشان از قوانني اهلى به انسان[از زيان خملوقاتى كه 

و نسبت آن به خالق مشعر به آن است كه » خلق«داللت بر تعميم و مشول دارد و اضافه شر به آن و فعل » ما«حرف 
  . امر و اراده فاعلى خالقآيد، نه از عامل شر از خلق و تركيب و امتزاج و تفصيل كاينات و مواد و قوا برمى

است و در واقع منايشى از چگونگى نظر و انديشه و دريافت انسان از » ما خلق«اين شرور فقط مهان مضاف به 
  .باشد و وجود عيىن و مستقلى ندارند حوادث متضاد مى

  پس اگر انسان خود را برتر آرد و در حرمي قدرت رب رساند و به او اميان آورد
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يابد و در  منايد امنيت مى هاى جهان بنگرد، از مواجهه با آنچه شر مى و پناهنده شود و با نظر ربوىب به حوادث و پديده
يابد،  كه در حرمي رب مى  اى نگرد و با بينش وسيع و نريوى اراده درون هر حادثه شر مناىي خريى يا مقدمه خريى مى

  .اى را رو به خري و مقاصد برتر بگرداند و باالى امواج حوادث به سوى ساحل خري پيش رود تواند هر حادثه مى

پناهى كه خود را از حرمي پناهندگى رب بر كنار داشته و در ميان و درون حوادث واقع  و به عكس براى فرد تنها و ىب
منايد و  ها سر زند، شر مى اى كه از گريبان آفرينش، يا از درون اجتماع يا از باطن انديشه دهشده، هر موج حادثه و هر پدي

  .برد در مسري شرش پيش مى

 تا اختيار كردم سر منزل رضا را
 

 مملوك خويش ديدم فرمانده قضا را

  تا ترك جان نگفتم آسوده دل خنفتم
 

 «1» تا سري خود نكردم نشناختم خدا را

  

  »غاِسق اذا َوَقبَ « تفسري

  .»2« ] َو ِمْن َشرِّ غاِسٍق ِإذا َوَقبَ [

هاى فاسق و فاجر براى  كه در آن تاريكى انواع حيوانات موذى و انسان[اش درآيد  و از زيان شب هنگامى كه با تاريكى
  ].اند ضربه زدن به انسان در كمني

______________________________  
  .فروغى بسطامى -)1(

  .3): 113(لق ف -)2(
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شود كه مهه حميط و ظرف  اى مى شامل هرگونه تاريكى فشرنده و فراگرينده» اذا وقب«و قيد ظرف » غاسق«نكره آمدن 
  .تابش را پركند و هر روزنه نورى را مسدود منايد

راهزنان و جانوران و احالم و اوهام مثال بارز و حمسوس اين گونه غاسق، تاريكى شب دجيور است كه در آن 
  .منايند آورند و تاخت و تاز مى هاى زيرزمني و خالل نفوس سربرمى ها و كمني گاه انگيز از النه وحشت

ها از  است كه شر آن» غاسق اذا وقب«هاى ديگرى از  تاريكى فراگرينده كفر و جهل و هوا و خشم و شهوت، مثال
  .باشد ز هر شرى مىنفس آدمى و در اوست و خطريتر ا

. هاى نفساىن حميط دروىن آدم را فرا گرفت و نور اميان و پرتو عقل و شعاع وجدان را خاموش داشت مهني كه اين تاريكى
شوند و چون جانورهاى متنوع و متلون به  هاى دروىن رها مى گاه ها از بندها و كمني هاى حيواىن و عقده غرايز و خوى

آورند، تا مهني كه آن را به دست گرفتند مهه قوا و جوارح را به  به مركز فرمان و اراده يورش مىآيند و  تاخت و تاز درمى
گردانند و در اين مسري هر حد و  هاى خشم خود به هر سو مى ها و اوهام و زبانه خواست خود و در مسري اجنام شهوت

شكنند و هر قدرت و نريوىي را  و شخصيىت را درهم مى دارند و هر استعداد قيد قانوىن و اخالقى و مانعى را از ميان برمى
  .گريند در اختيار خود مى

  چاره كفر تو اميان است و بس
 

  دافع هر درد درمان است و بس

  ى اى كه پا بر خوان هر خان مى
 

  تشنه خون تو آن خان است و بس
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ر شكم كوشش مكن   اين مهه 
 

  اين مشكل بسى نان است و بسحل 

  آن كه در بند شكم درمانده است
 

  درگذر از وى كه حيوان است و بس
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  اى تا هوس را سرور خود كرده
 

  ات را گرگ چوپان است و بس گله

  

  »النفاثات ىف العقد«تفسري 

  .»1« ]َو ِمْن َشرِّ النـَّفَّاثاِت ِيف اْلُعَقدِ [

دمند و با اين كار شيطاىن در زندگى فرد، خانواده و جامعه  مى[ها  در گره] افسون و جادوكه [و از زيان زنان دمنده 
  ].آورند خسارت به بار مى

چون خطاب و سياق و مضامني آيات اين سوره و هم چنني سوره بعد، نشان دهنده شرور و آفاتى است كه از حوادث 
شود، بايد  الت اسالم و اميان و عقايد و اجتماع مسلمانان مىآيد و متوجه رس هاى نفساىن برمى خلقت و قوا و انگيزه

، نوعى تشبيه لطيف و استعاره باشد، براى نشان دادن تبليغات آهسته زنانه و ساحرانه و »النفاثات ىف العقد«تعبري 
ديگرى سست و  ها را يكى پس از منايد و آن هاى اعتقادى نفوذ مى اى كه در مشاعر و تصميمات امياىن و عقده ماهرانه
  .گويند» عزميه، عزائم، رقيه، رقى«گرداند، از اين رو كار دميدن و گره زدن جادوگرانه را  باز مى

هاى عقيده و امياىن داشته باشد كه جادوگران و دمشنان  تعبري شده تا اشعار به مهان گره» ىف العقد«گويا در اين آيه به 
  كوشند و با عقايد حمكم، مى

______________________________  
  .4): 113(فلق  -)1(
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ره دمند تا آن هاى مسموم خود مهى آهسته و پنهاىن مى نفس گريى  ها را سست منايند و صاحبان عقيده را حتت نفوذ و 
رت آنان را دربند استعمار و استثمار قرار دهند   .خود درآورند و به عبارت 

   نتوطئه استعمارگرا

هاى  سخن را به دست يكى از دانشمندان به نام اسالمى حممد حممود صواف كه از نقشه» النفاثات ىف العقد«در توضيح 
  :گردمي سپارم، سپس به توضيح آيات برمى نفاثاتى استعمارگران پرده برداشته مى
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كسنت عظمت اسالم به حيله و از هزاران سال يا بيشرت به اين طرف، يهود، مسيحيان، جموس و مشركان براى درهم ش
  .اند نرينگ دست زده

اند، براى از بني بردن شكوه و جمد اسالم و در هم كوبيدن مسلمانان و هم  ها چيده ها كشيده و توطئه در اين راه نقشه
  .اند چنني براى مبارزه با دعوت آنان، اجتماعات جهاىن تشكيل داده

ى از آن سرنگون مى ن شكست مىوىل اسالم مهان اسالم بوده، نه سپاهى از آ   .گردد خورد و نه پر

  .داد رفت، بلكه مانند كوه حمكمى هر خمالفى را با شكست پاسخ مى اى از بني منى طى اين مدت طوالىن در هيچ معركه

كردند  مىجهاد » اللّه«مسلمانان در دين خود داراى بصريت بوده و رابطه حمكمى با خدا داشتند، براى بزرگداشت كلمه 
  .گونه طعنه و مالمىت باك نداشتند و در راه خدا از هيچ

ها در برابر دمشن  ها را گرد هم آورده و پرچم خود را باالى سرشان به اهتزاز درآورده بود، مهه آن برادرى در راه اسالم آن
   يكدست و مّتحد بودند، تعصبات

  158: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .انداخت هاى بيجا ميانشان جداىي منى ساخت و ملّيت ه منىها را پراكند كوركورانه آن

اى كه با طليعه  ها به خوىب فهميده بودند كه مّليت در قاموس اسالم يك معنا دارد، آن هم تعّصب امحقانه و كوركورانه آن
  .اسالم عصرش منقرض شده بود

آمدند، مانند بناى حمكمى كه مهه  ه مشار مىدر پناه اسالم آن چنان به هم فشرده بودند كه مهگى يك تن و يك جسد ب
  .ها در استحكام كّلى و دخيل باشند قسمت

كرد، سپاه اسالم كه از نژادها و  زد و جهاد مى جنگيد، فارس دوشادوش ُكرد مششري مى مسلمان ترك در كنار عرب مى
  .كرد هاى خمتلف تشكيل يافته بود هم چنان موجوديت خود را حفظ مى توده

ه مانند قلعه حمكم و حمفوظى به خاطر محايت از اسالم به وجود آمده و در دفاع از عقيده و دين خود از مهه سپاهى ك
  .نياز بود چيز ىب
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دار رسالت و  گذاشت كه عهده سپاهى كه به خاطر دفاع از رسالت ابدى، جان خود را رايگان در اختيار خداىي مى
  .فرستنده پيامرب شناخته شده بود

كرد؛ زيرا   جوىي نبود، يك سرباز عرب امتيازى نسبت به برادر ُترك يا فارس حس منى فراد امت به فكر عيبفردى از ا
  .ها بود ترين آنان نزد خدا پرهيزكارترين آن گرامى

گرفت كه از مهه دالورتر بوده و در ميدان جنگ  آن كس به مقام رهربى سزاوار بود و در قلب افراد سپاه جاى مى
  .د داشته باشداستقامت زيا

  .رفت و زماىن حتت رهربى يك ُكرد يا يك ُترك گاهى اين سپاه پريوز، سپاه قرآن و اسالم حتت رهربى يك عرب پيش مى

كرد و ميان مسلمانان فرقى قايل نبود احدى در  مادامى كه رهربشان مسلمان بود و در راه بزرگداشت نام خدا جهاد مى
  .آمد جوىي از وى برمنى فكر عيب
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  .اد سپاه آنان به خاطر مهني وحدت و به هم پيوستگى مراحل موفقيت و پريوزى را يكى پس از ديگرى پشت سر مى

رتين امت ميان توده ترين مجعيىت   ها به حساب آمدند، آرى، معتدل موفقيت ملت اسالمى آن چنان باال گرفت كه به حق 
  .وى مدار عدالت حكومت كردندكه از ميان برخاستند و ر 

ها به قلب آنان راه  ها اين بوده كه قبل از فتح ديار، توده رتين شاهد به حكومت عادالنه و هم چنني انصاف و رحم آن
  .يافتند مى

ن  رود بوده و به مقام ارمجندشا دوست و دمشن، دور و نزديك، شاهد اين مهه فضايل كه از امتيازهاى مسلمانان به مشار مى
دهند، تا آجنا كه دمشنان با اميان قاطع دريافتند كه اين اّمت مغلوب خنواهد شد و ستم خنواهد كشيد؛ زيرا  گواهى مى

  .كند هاست و پيوسته آنان را يارى مى خداوند با آن

ريافتند كه جنگ ها پيش گرفته بودند مورد بررسى قرار داده و د دمشنان اسالم حنوه برخوردى را كه با مسلمانان در طول قرن
ها را به ديار نيسىت فرستاده و آمال و  اى به آنان نداد، جنگى كه مردان و جوانان آن با مششري جز شكست و زيان نتيجه

  .كرد آرزوهايشان را نقش به آب مى
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ن را به بدترين وقىت صالح الدين به آخرين تالش مذبوحانه غربيان صليىب پايان داده و آن را نقش به آب منود و باالخره آنا
هاىي كه به دست آنان اجنام يافته بود  كارى هاى اسالمى دور ساخت و به اصالح فساد و خراب وضعى از سرزمني

پرداخته، دوران جواىن و عظمت از بني رفته را به اسالم بازگردانيد، مسلمانان هيبت و سلطه اّوىل را بازيافتند و مثل اّول 
  .سالم و مسلمانان گرديدطراوت و نريو و متانت نصيب ا

   گر و ساير دمشنان جهاىن اسالم، نزديك بود از شدت حسرت هاى حيله صليىب
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سوخت، دوران مرگبارى را  و بيچارگى قلب سياهشان از كار بيفتد، قلىب كه دائماً به آتش حسد و كينه و خشم مى
  .هاى اسالم كور و گوششان از شنيدن بانگ حقيقت خيزش كر گشته بود افشاىنها در برابر نور  گذرانيدند، چشمان آن مى

آرى، دمشنان حنوه جنگى را كه با ما در پيش گرفته بودند خوب بررسى كردند و دريافتند كه جنگ با مششري آن چنان 
  .پذير خنواهد بود آورد كه هرگز جربان شكسىت را به آنان پيش مى

ره ىبا مسلمانان وارد ميدان م اى نصيب آنان  شدند، وىل از خرمن ستيزه جز شكست و سرزنش، زيان و خسارت 
  .گشت منى

آميز و وضع  هاى افتضاح ها را چشيدند و با خسارت اوضاع جنگى و نظامى مسلمانان را ديده و مزه مرارت ميدان
  .نشيىن كردند دردناكى عقب

ت هاى جنگى را خاىل منوده و  سپاه پريوز ما را مشاهده كردند، جبههآور  جوانان و مردان قهرمان ما را ديده و قدرت 
  .ميدان ستيزه را ترك گفتند

رت به مقصد برسند و بر  هاى تازه اى در فكر فرو رفتند، تا با پيدا كردن راه آن گاه براى پيدا كردن راه چاره اى زودتر و 
  .مسلمانان و در حقيقت براى شكست اسالم پريوز شوند

طلىب كه نظر پيشوايان يهود و نصارى و جموس و مشركان و مهه دمشنان اسالم را جلب كرد، راز عظمت مسلمانان اول م
  .بود
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ها و نژادهاى خمتلف را در زير  آيا نريوىي كه به اين ملت امكان داد كه از مرزهاى جزيره منحطى به خارج راه يافته، توده
  ت؟يك پرچم گرد آورد از كجا سرچشمه گرفته اس

كدام عامل باعث شده كه اقوام و قبايل خمتلف تا اين حد پابند تعاون بوده و مهگى به حالت فشرده، در يك صف قرار  
  گريند؟
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گذارى   ها بناى يك سپاه مظّفر و پريوزى پايه هاى متفرق را مجع كرده و از آن آن كدام نريوست كه مردم پراكنده و مجعيت
  است؟ كرده

هراسد بلكه آن را آرزو منوده و در راهش  ها به وجود آورده است مغلوب نشدىن، مّلىت كه نه تنها از مرگ منى مّلىت از آن
  .كوشد مى

آن كدام رازى است كه اين ملت را از تنگناى جزيره حمدود، زندگى حمدود، افكار حمدود، افتخارات حمدود و هم چنني از  
  افتاد رهاىي خبشيد؟ هاى كوچك مى ارزش و مالكيت هاى ىب ياستهاىي كه بر سر ر  كشمكش

هاى شخصى و  ها را تربيت كرد كه درباره قومّيت بيىن جنات داده و طورى آن ها را از آن مهه احنطاط و كوته كدام قدرت آن
ني شخصى و وطن كس در انديشه قبيله خود نبوده و توّجهى به سرزم ترين فكرى نكنند و هيچ هاى فردى كوچك ملّيت

  خود نداشته باشد؟

اى بشناسد و نه ُمضرى، عدناىن با قحطاىن فرقى نداشته مهگى در اوضاع كّلى دنيا و مسائل مربوط به اوضاع  نه ربيعه
  فرهنگى و مهگاىن فكر كنند و درباره عقايد مذهىب و دين جديدشان بينديشند؟

  وده و مهه نژادهاى خمتلف را يكى كردند؟ها را به يك قبيله تبديل من اينان چگونه متام توده

آرى، فقط يك قبيله و يك نژاد، آن هم امت و نژاد اسالمى، كدام عامل اين مجعيت را وادار كرد دست به ترقيّاتى بزند كه 
  ها عاجز باشند؟ مردم سراسر جهان اعم از گذشتگان و آيندگان از آن
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ضت ما، عوامل آزادى و باالخره در انگيزه  دمشنان اجنىب اسالم در هر يك از زيربناى وحدت و اجتماع ما، اسرار 
دالورى و شجاعت ما به دقت به مطالعه فكر كردند و قدرت يافتند، گشتند تا آجنا كه قدرت داشتند؛ زيرا روى اسرار ما 

   انگشت
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  !خواستند دست يافتند اده و به آنچه مى

ضت مسلمانان در پشت پرده دين و سرچشمه وحدت و نريو و آزادى مسلمانان، ديانت  مهگى نظر دادند كه اسرار 
  .ها است آن

  :سپس بعد از توافق در اين نظريه به تدبري و حيله پرداختند و چنني گفتند

ا در نظر آنان بياييد با از بني بردن مكتب ديىن مسلمانان، بناى عظمت و سلطه آنان را ويران سازمي، بياييد اسالم ر 
  .تضعيف منوده از اسالم متنّفر كنيم

  .ها را به موضوعات ديگرى سرگرم كنيم ميان آنان و اسالم فاصله انداخته و آن

  .با اجياد تفرقه در گفت و طرز فكرشان آنان را به وضعى برگردانيم كه قبل از اسالم داشتند

  .ت را به آنان بازگردانيممهان مليت حمدود، مهان تعصبات امحقانه و مهان اختالفا

توانيم به مسلمانان و  اى است كه راه غلبه و حاكميت را براى ما مهواره كرده و فقط با اجراى اين نقشه مى اين نقشه
  .سرزمني آنان تسّلط يابيم

  .ها و مراكز و دژهاى آنان خواهند بود ها و پريوزى ما بر پايگاه آرى، اجراى اين برنامه ضامن تسّلط بر آن

اى كه نريوى ما قوى و  توانيم بر آنان پريوز شومي، يا در نربدى به هر اندازه اند كه ما منى مسلمانان از مهني راه وارد شده
وار دور مشع اسالم گرد آمده باشند وضع ما  توانيم بر آنان غلبه كنيم و تا روزى كه آنان پروانه جتهيزات ما كامل باشد منى

  .مهني است راز عظمت آناناين چنني خواهد بود و 
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هاى عظمت و استقالل مسلمانان در سراسر  پس بر ماست كه مذهب آنان را از بني بربمي و مهني امر موجب نابودى پايه
  .روى زمني خواهد بود

   چيىن بر عليه اسالم شروع ها در اين موضوع توافق داشتند، لذا توطئه مهه آن
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  :ها كشيدند كه عبارت بود از هاى مشرتك و شومى كه داشتند نقشه برد هدف اى پيشگرديد، بر 

تأسيس و تكثري انواع مدارس اجنىب در سرزمني مسلمانان و ارسال معلمان كه نشان صليب را با خود مهراه داشتند، تا  - 1
  .دار شوند در حميط اين مدارس تربيت فرزندان مسلمان را عهده

گرى موج  يد كه البه الى كتب مسموم و هم چنني در سينه معّلمانش بيشرت استعمار و مسيحىمدارسى تأسيس گرد
كردند و جان خود را در راه مبارزه با اسالم وقف كرده بودند  هاىي كه به اسالم كينه توزى مى زد، آرى، در سينه آن مى

فته بود نقشه   !هاىي 

روى زمني پراكنده شده و جوانان مسلمان را در دين و عقيده خود به  هاى گاه هاى تبليغى كه در كمني اعزام هيئت - 2
پرتگاه ترديد و شك نزديك ساخته او را حتت الشعاع اوهام و گمراهى قرار دهد، از مجله وسايلى كه در اين نقشه به كار 

  .ها بود ها و درمانگاه رفت تأسيس بيمارستان مى

توانستند تعدادى از جوانان و فرزندان مسلمان را به سرزمني غرب اعزام   ىهاى آنان اين بود كه تا م يكى از نقشه - 3
هاى  ها سرياب شده با وضعى به ديار خود برگردند كه با دين و اخالق و اصول و روش كردند تا از فرهنگ مسموم آن

گرى و نربد با رسالت اسالم  ىاند، با وضعى برگردند كه با خود امانىت مهراه دارند و آن امانت تبشري مسيح خود وداع گفته
  .باشد مى

ها را از فرهنگ اصيل خود منحرف كرده به  انتشار كتىب كه جوانان مسلمان را به راه فساد و گمراهى سوق دهد، آن - 4
  .بند ساخته، باالخره به سوى پرروىي و ديوانگى بكشاند شرمانه پاى اوهام امحقانه و ىب

   هاى هاى فرهنگ تعليم در سرزمني ر برنامهها تسّلط يافنت ب از مهني نقشه - 5
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اسالمى بود، وضع تعليمات علمى را طورى وامنود كردند كه جوانان از دين خود دورى جسته به پيامرب اميان نداشته باشند 
  .و به سوى احلاد و فساد سوق داده شوند

اى  ها برنامه هاىي كه جز حتريك غرايز جوان سينماهاى مسموم و تلويزيونانتشار دادن جمالت ننگني و داير كردن  - 6
نداشته باشند، به حّدى كه جوانان جباى انديشه در وضع ملّيت اسالمى خود و آينده دين و عقيده و آزادى وطنشان، 

  .فقط براى سري كردن غرايز طبيعى خود بينديشند

به راه فساد و هرزگى كشيده و در اين راه مشروبات الكلى و دخرتان  امان، جوانان را هاى پيگري و ىب با كوشش - 7
انگيز را دسته دسته به نام هنر  هاى رسواكننده را به كار بردند، زنان خواننده و فتنه هاى ننگني و داستان هوسران و عكس

  !!به ديار مسلمانان اعزام منودند تا به نام ترقى و آزادى دست به خرابكارى بزنند

ها به ديار غرب دعوت كردند، تا يك  هاى متدن و فرهنگ غرب را باز كرده و جوانان ما را براى متاشا از آن دريچه - 8
جوان مسلمان شيفته شادى و سرور و هم چنني مظاهر دور از واقعيت و متدن و فرهنگ آن گشته، ملت و كشور خود را 

انه سرپيچى از متدن حتقري منايند، از اوضاع گذش ها غافل منوده شيفته وضع فعلى آنان منايند، با اين كه  ته غرىببه 
اده است، معهذا روح و قلب خود را به  جسمش در حميط اسالمى و كشور خود پرورش يافته و در ديار شرق پا به دنيا 

  .ديار غرب بفرستند

رقم ثروت از بالد مسلمانان و   ترين تسلط به اوضاع اقتصادى و حكمراىن در بازارهاى مسلمانان و مكيدن بزرگ - 9
گسرتش دادن فقر و بيكارى در ميان آنان، به طورى كه مهواره گرفتار زندگيشان بوده و در راه پيشگريى از فقر و 

  هاى سنگني در برابر غرب باز كنند و به طور كلى از احتياجات دست خود را براى وام
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  .له گريندهاى ديانت خود فاص روش

ها و متدن فراعنه و هخامنشيان، آب  ها و فينقى هاى قدميى از قبيل متدن آشورى زنده كردن و عظمت دادن به متدن -10
دار و اسالمى خود را فراموش كرده شيفته  ها، تا بلكه بدين وسيله يك جوان مسلمان متدن ريشه و رنگ دادن به آن

گونه وسوسه كنند تا چشمان جوانان را به  آرى، بدين. اع و حقيقت آن آگاه باشدآن كه از اوض هاى قدميى گردد، ىب متدن
  .هاى غلط فعلى باز كنند ها و هم چنني متدن روى اين گونه متدن
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هاى شرعى و مراكز فتوا كوشيدند و به اوقات مسلمانان دست يافتند، قوانيىن از خود وضع و  در راه الغاى حمكمه -11
قرار داده و در مراكز آموزشى به تدريس آن پرداختند، تا آجنا كه در اكثر كشورهاى اسالمى  مورد جتزيه و حتليل

  .هاى حقوق تأسيس منوده و به جاى حقوق و قوانني اسالمى، قوانني روم و فرانسه تدريس كردند دانشكده

آمد،  شريعت اسالم به ميان مىفقط در گوشه و كنار، آن هم در مواردى از قبيل ازدواج و طالق و نظاير آن، امسى از 
  .ترين مسائل و اصول اسالمى ترين اطالعى در دست مسلمانان نبود، حىت در ساده لكن از حقايق و قوانني كلى كوچك

هاى مسلمان است، اين رويه را با مسخره كردن علما و دانشمندان ديىن  از كار انداخنت نريو و قدرت اسالم در دل -12
هاى خشك معرىف كردند كه در راه منافع شخصى از نفوذ و قدرت ديىن خود سوء  نان را نادانآغاز كردند، گاهى آ

  .كنند استفاده مى

دمشنان . كن كردن نفوذ معنوى آنان از قلوب مسلمانان شايعاتى پخش منوده آنان را در معرض افرتاها قرار دادند براى ريشه
   يش رفتند كه موقعّيت اسالمى و دعوت ديىن و ربّاىن به عهده آناندر اواخر قرن حاضر در اجراى اين نقشه آن چنان پ
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  .شدند هاى اسالم حمسوب مى بوده، پرتوافكن

گريى كردند و امروز آن قدر كه اسالم از كمبود علماى  كار به جاىي كشيد كه مردم از فراگرفنت علوم ديىن و اسالمى كناره
  .نالد مهه كشورهاى اسالمى شكايت دارد از هيچ نقص ديگرى منى ديىن و ربّاىن در

مت يكى از نقشه -13 هاى نارواست، با  هاى استعمار مشوب ساخنت حقايق اسالم و قرار دادن آن در معرض 
  .ه منودندهاى خمتلفى ترمج ترين وضعى قرآن را مورد محله و هجوم قرار داده و جهت نربد با قرآن آن را به زبان رمحانه ىب

هاى نشر و انتشارات و  ديىن وال مذهىب قرار داده به بنگاه نويسى را در مسري ىب ادبيات و نويسندگى و روزنامه -14
هاى بزرگى به وجود آوردند كه هدف شوم  مطبوعات دست يافتند، جهت چاپ و نشر و كار تأليف مراكز و بنگاه

ن در بعضى از كشورهاى اسالمى در صد زيادى از اين مراكز مشغول كار استعمار و زمامداران آن را منتشر سازند، اكنو 
  .است

رود، نويسندگاىن مانند  ها به مشار مى مشوب ساخنت تاريخ اسالم و ترديد انداخنت در حوادث آن، يكى از اين نقشه -15
هاى ضعيف  نشان دادن گوشهو اغلب مستشرقان كه به خيال خود عيوىب در تاريخ اسالم پيدا كرده و با » جرجى زيدان«
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دار قلمداد كرده و دل جوانان ما را  ها، تاريخ اسالمى را لكه و اسفناكش و هم چنني با انتشار آن به صورت داستان
ماالمال از كينه نسبت به اسالم منوده است و هم چنني آنان را نسبت به يادگارهاى اصيل و تارخيشان بدبني و متّنفر 

  .اند ساخته

اييگرى، قاديانيگرى و  هاى ويران كننده ها و مكتب ها تأسيس مذهب ني نقشهاز مه -16 اى مانند حزب فراماسوىن، 
  .ها سرگرم ساخته ميان آنان و دينشان جداىي اندازند به طورى كه مسلمانان را با آن. نظاير آن است

   احزاب سياسى را به وجود آوردند كه مهگى با هم خمالف بوده و حتت

  167: ، ص9 اسالمى، جعرفان 

  .كردند ارزش دمشنان شرقى و غرىب اسالم فعاليت مى هاى ىب رهربى

در راه الغاى خالفت اسالمى كوشيدند و ميان گفتار و طرز فكر مسلمانان تفرقه انداخته آنان را به طوايف و  -17
  .هاى خمتلفى تقسيم منودند توده

نام فرهنگ و آزادى و دموكراسى آنان را با زرق و برق به خورد مردم  كوشيدند تا زنان را به سوى فساد كشيده به  -18
  .ها را ويران و استقالل اجتماع اسالمى را نابود سازند بدهند و از مهني راه خانواده

هاى حمّلى است و اين كه نويسندگى و مكاتبات با  ها حماربه با لغات اصيل عرىب و دعوت به هلجه از مجله نقشه -19
تيىن اجنام شود، بدين وسيله وضع فعلى مسلمانان، ارتباط خود را از اوضاع گذشته قطع منوده و ذخاير علمى را  حروف ال

رتين مردم به مشار مى كه به صورت ارث از اسالف مسلمانان به آن   .رفتند، ضايع گردانند ها رسيده و به بركت آن 

ا اسالم است، استعمار توسط يهود و به نام توجه به مسائل آن توافق استعمار و صهيونيسم جهاىن در راه مبارزه ب -20
گونه ارتباطى با ملل اسالمى ندارد در  و مّلت منكوبش و قرار دادن مسأله فلسطني به مثابه يك مسئله ملى كه هيچ

اد و اكنون نربد آنان با مسلمانان در بيت املقدس ادامه مهان هاى  جنگ فلسطني كه قلب كشورهاى اسالمى است پا 
  .صليىب است

هاى ملت  ها زنده كردن احساسات ناسيوناليسىت و حتريك نعره ترين آن ترين و خطرناك ها و بلكه از مهم از مهني نقشه -21
  .پرسىت در بني مسلمانان است
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ى اهللا احساسات ناسيوناليسىت منفى كه اسالم بساط آن را برچيده و از مهان خنستني دوران رسالت جاويدان حممدى صل
  .عليه و آله آن را نابود ساخت

  :از روزى كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

   هر كس امام زمان خود را نشناسد، آن گاه مبريد، مانند مردم دوران جاهليت
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  ،»1«  مرده است

ى روى تعصبات جاهالنه و كوركورانه كند، روى تعصبّات دعوت كند و يا كسى را يارى اى نربد   و كسى كه در زير پر
منايد و در اين راه كشته شود در راه جهالت كشته شده است و هر كس بر عليه امت من شورش كند و خوب و بد آن را 

به هم بياميزد و از افراد پاك دامن و مؤمن باك نداشته باشد و به پيمان خود پابند نشود، از من نيست و من نيز از او 
هاى  هاى تعّصبات را از بني برده، برادرى اسالمى را زنده كرد و مردم را با رشته تربّى خواهم جست؛ اسالم متامى اين نعره

رتين آن ترين  ها نزد خداوند پرهيزكارترين و صاحل اميان به يكديگر پيوند داد و آنان را بر حمور دعوت قرآىن گرد آورد كه 
  .آنان خواهد بود

گونه   ها را احيا كند و در اين راه از هيچ تعمارگر چنني نقشه كشيده است كه اين تعّصبات و نژادپرسىتوىل غرب اس
كوششى فروگذار نيست و نوكران خود را در كشورهاى اسالمى برانگيخته تا در راه نشر احساسات مّلت پرسىت كه 

ى فرموده  اد و ملّيتساخت، بكوشند تا نژ  مسلمانان عرب را از برادر مسلمان عجمش دور مى پرسىت را كه پيامرب از آن 
  .و اسالم به جنگ آن برخاسته بود علىن و مهگاىن سازند

  :آرى، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرموده بود

  .»2«  آن كس كه به سوى تعصبات دعوت كند، از دايره اميان خارج است

بازى و فئوداليسم بود زنده ساخته و تنها مهني طرز فكر  و قبيلهو اين طرز فكر دوران جاهليت خنستني را كه عصر احنطاط 
  .براى از هم گسسنت پيوند وحدت مسلمانان و اجياد تفرقه و دمشىن و اختالف در بني مسلمانان كاىف است



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

 

______________________________  
  .6، باب 111/ 1: ؛ الصراط املستقيم8، باب 331/ 32: حبار األنوار -)1(

  .2، حديث 308/ 2: الكاىف -)2(
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پرسىت را در ميان ما اشاعه داده و به  هاى خود طرز فكر ملّيت هاى صليىب مقصد خود را پيش بردند و با اجراى نقشه غرىب
ني وامنود كردند  ها چن ها و اصول گوناگوىن منتشر منوده به آن ها در ميان ملل اسالمى مكتب تناسب انديشه ملّيت پرسىت

  .پذير نيست پرسىت امكان ها، جز در سايه مليت ها و مّلت كه وحدت توده

اند، صالحيت اين  هاىي كه آنان در سر راه جوانان و بعضى از احزاب سياسى، قرار داده در صورتى كه مهه اصول و مكتب
پرسىت، در طرز فكر خود اختالف داشته و  مّليت ها باشد؛ زيرا كه رهربان ها و مّلت را ندارد كه اساس و پايه وحدت توده

  !!كند بر دستجات و احزاىب تقسيم شدند و هر كس به سوى حزب و فلسفه خمصوص خود دعوت مى

  .اين بود نقشه شوم استعمارگران براى نابودى اسالم

  »حاسد«تفسري 

  .»1« ]َو ِمْن َشرِّ حاِسٍد ِإذا َحَسدَ [

  .ورزد مىو از زيان حسود، زماىن كه حسد 

هاى پست ناشى از   اين خوى چون ديگر خوى. كسى كه داراى طبيعت و خوى حسد است: حاسد، صفت الزم است
بيىن و ناتواىن و زبوىن روحى است و اثرش در نفس حاسد اين است كه بدون حساب سود و زيان از نعمت و  كوتاه

ها  انگيزد و زيان گيخته شد و از درون سرزد فتنه برمىخورد و چون اين خوى بران برد و خود را مى قدرت ديگرى رنج مى
  .رساند مى

______________________________  
  .5): 113(فلق  -)1(
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   تفسري سوره ناس

  .»1« ] ِإلِه النَّاسِ * َمِلِك النَّاسِ * ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاسِ [

  .معبود مردم]  به* [پادشاه مردم]  به* [مبرم به پروردگار مرد پناه مى: بگو

  .صفت عيىن و حقيقى رب، عناصر و قوا و غرايز انساىن را تركيب و تنظيم منوده و به كمال رشد و منو رساند

آن گاه با موهبت عقل فطرى و اختيار كه مناينده و منونه قدرت و اراده و مالكيت خداوند است او را مالك و متصرف 
ها و جواذب  خود گرداند و مهني كه عقل به كمال رشد خود رسد و يكسر آزاد شود ميدان كشمكشدر كشور وجود 

گردد، در اين مرتبه رشد قواى عقلى و نفساىن بايد شعاع ديد و قدرت  تر مى قواى متضاد نفساىن با عقل، باز و گسرتده
رى كه به وسيله قواى نفساىن و جمارى آن به گناه و پسىت اختيار و اراده انساىن نيز بازتر و نريومندتر شود تا خود را از شرو 

  .كشاند برهاند و سقوط مى

ايات را روشن مى آن صفت عيىن و پرتو الوهيت است كه در عقل رشد يافته، مى منايد و اراده  تابد و آفاق و مبادى و 
  .رد و انسان بايد خود را در پناه او بداردب خبشد و در مسري اهلام و وحى و طريق شريعت و تشريع پيش مى حمكم امياىن مى

______________________________  
  .3 -1): 114(ناس  -)1(
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  »الوسواس اخلناس«تفسري 

  .»1« ] ِمْن َشرِّ اْلَوْسواِس اْخلَنَّاسِ [

  .گر كمني گرفته و پنهان از زيان وسوسه

  .گردد شود و آشكار مى رود و پنهان مى آيد و پس مى منايد و مهى پيش مى مىگرى كه پى در پى القا  آن وسوسه
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اگر حميط درون انسان با نور معرفت و اميان روشن باشد و در پناه ربوبيت رب و تصرف او و وقايه تقوا درآيد و قوا و 
گردد  گر خّناس به عقب برمى وسوسههاى شرانگيز را ببندند، آن  هاى نفوذ و وسوسه خبش خبري و صالح، راه فرشتگان اهلام

اى پيش آيد و در انتظار آن است كه  ماند تا به چه صورتى و از چه جمراىي و با چگونه مسوم وسوسه و در كمني مى
هاى پست حميط دروىن را تاريك و مشوش گردانند تا سر برآرد  ها و كرب و حسد و ديگر خوى هاى هواها و شهوت انگيزه

هاى خري بتازد و عقل را تريه سازد و فرمان اراده را به دست گريد و براى پيشربد شر و اجنام هرگونه گناه،  هو بر قوا و انگيز 
ها و آرزوها و اميدهاى كاذب و پست  ها و غدرها پيش آورد و شوق انديشى را ببندد و شبهه جلوى بينش و عاقبت

  !برانگيزد

منايد و براى يورش و وسوسه از   از گناه پيش آمد، باز خود را پنهان مىو اگر نور اميان پرتو افكند و هشيارى و پشيماىن
هاىي كه در پريامون و در البه الى نسوج بدن كمني كرده يا در حال كمون  شود، مانند ميكرب طريق ديگر آماده مى

عى ناتوان شود، در آن هاى رييس آن خمتل گردد و قواى دفا هستند تا اگر جراحىت در قلعه بدن پديد آيد و يا دستگاه
  .رخنه منايند و از ميان نسوج سر برآرند و پيش روند

______________________________  
  .4): 114(ناس  -)1(
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  .»1« ] الَِّذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاسِ [

  .كند هاى مردم وسوسه مى آن كه مهواره در سينه

  .است و داللت به موصوف و منشأ با شعورى دارد» اخلنّاس«معناى امسى، وصف به » الوسواس«وصف 

ها را مستمر  باشد، امواج وسوسه ها مى ، وسوسه صدر، جاى قلب و مقصود و حمل بروز عواطف و انگيزه»يوسوس«فعل 
يشه و خواست انسان را به منايند و هر يك اند هاى گوناگون و متضاد در اين حمل تالقى مى رساند، اهلامات و انگيزه مى

  .كشند سوى خود مى

باشند، نبايد خود منشأ اصلى و انگيزنده اين واردات  ها و اهلامات مى و چون انسان پيوسته اثرپذير و در معرض و سوسه
اى داشته باشند و چون متضادند بايد علل و اسباب  ها حادث هستند بايد علل و اسباب حمدثه و آثار باشد و چون اين
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ها مبادى خمتلفى باشند كه بعضى خود ذاتاً خري و منشأ خريات است و بعضى شر و منشأ شرور، آن كه مبدأ خري  نآ
  .شود و آن كه مبدأ شر است شيطان خناس است فرشته ناميده مى

آيد  ىآور پيش م انگيز، يا ثواب و واجب مشقت آن حال ترديدى كه براى انسان هنگام مواجه شدن با گناه و حرام لذت
شود كه عاملى، انسان را به سوى زشىت و گناه ترك  منودارى از اين جواذب متضاد دروىن است، در اين حال احساس مى

  .دارد كشاند و عامل ديگرى از آن باز مى واجب مى

حمكوم ها غافلند يا چون  باشند، يا يكسر از آن بيشرت مردم با آن كه پيوسته در معرض تأثري و جواذب اين عوامل مى
  هاى حسى و يا ها را معلول انگيزه حواسند آن

______________________________  
  .5): 114(ناس  -)1(
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ها  توان اين عوامل و آثار و حتريكات آن فقط در روشىن اميان و معارف عاليه و هدايت قرآن مى. پندارند قواى نفساىن مى
ها را بست و  توان راه نفوذ وسوسه مى» رّب الناس و ملك الناس واله الناس«ا بود و در پناه ه را شناخت و هشيار آن

  .دريچه انوار اهلامات را گشود

  .»1« ] ِإنَّ الَِّذيَن اتـََّقْوا ِإذا َمسَُّهْم طاِئٌف ِمَن الشَّْيطاِن َتَذكَُّروا فَِإذا ُهْم ُمْبِصُرونَ [

هاىي از سوى  اند، هرگاه وسوسه تقوا ورزيده]  هاى ظاهرى وباطىن معاصى و آلودگى نسبت به گناهان،[مسلماً كساىن كه 
  .].هايش جنات يابند و از دام وسوسه[درنگ بينا شوند  ياد كنند، پس ىب] خدا و قيامت را[شيطان به آنان رسد 

  .گردد و اگر آدمى از خود غافل و خدا را از ياد بربد قرين شيطان مى

  .»2« ] َعْن ِذْكِر الرَّْمحِن نـَُقيِّْض َلُه َشْيطاناً فـَُهَو َلُه َقرِينٌ  َو َمْن يـَْعشُ [

گمارمي كه آن شيطان مالزم و  رمحان به كوردىل و حجاب باطن بزند، شيطاىن بر او مى]  خداى[و هر كس خود را از ياد 
  .دمسازش باشد
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  .گردد شود و جزء حزب او مى و يكسر شيطان بر او چريه مى

  .»3« ] ُرونَ َوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطاُن فَأَْنساُهْم ِذْكَر اللَِّه أُولِئَك ِحْزُب الشَّْيطاِن َأال ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطاِن ُهُم اْخلاسِ اْسَتحْ [

   شيطان بر آنان چريه و مسلط شده و ياد خدا را از خاطرشان برده است، آنان

______________________________  
  .201 ):7(اعراف  -)1(

  .36): 43(زخرف  -)2(

  .19): 58(جمادله  -)3(

  174: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  !كارانند حزب شيطانند، آگاه باش كه حزب شيطان يقيناً مهان زيان

  .»1« ] ِمَن اْجلِنَِّة َو النَّاسِ [

  .از جّنيان و آدميان

   خواطر و وساوس

  :گويند عارفان بزرگ در اين زمينه مى

پديد آيد متعارف است ميان خلق و كس اين را منكر نيست و اين از مجله ضرورات است كه هيچ كس آنچه اندر خاطر 
  .از اين خاىل نباشد

قصد بگذرد و عامه مهه را خاطر خوانند و نزديك اين طايفه خاطر آن است   و خاطر نام است مر چيزى را كه بر دل ىب
  .وساوس باشد و آنچه از نفس پديد آيد هواجس باشدكه از حق تعاىل پديد آيد و آنچه از ديو پديد آيد 

  :اند بزرگان گفته
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ميان خواطر و وساوس و هواجس كسى فرق تواند كردن كه لقمه وى حالل باشد، اما آن كس كه حرام خورد خاطر وى 
ل وساوس باشد و خاطر نباشد و آن كه غذاى وى شبهت باشد خاطر با وساوس آميخته باشد و آن كه لقمه وى حال

باشد خواطر وى مهه درست باشد، اما ديو مر او را نيز وسوسه كند و هواجس نفساىن مر او را نيز باشد، اما فرق تواند  
  .كردن ميان خواطر و وسواس تا بر خاطر كار كند و وسواس و هواجس از خويش دفع كند

  :جماهد مقرى گويد

  امت در مناز نكردى، درپيش ابو عمرو بن عالء بودم و او هرگز به اختيار خود ام

______________________________  
  .6): 114(ناس  -)1(
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چنان كه بر شريعت » اْسَتووا«: روزى او را به زور به امامى داشتند و پيش فرستادند، چون پيش اندر آمد و مردم را گفت
هاتان  ون صف گرييد راست بايستيد كه هرگاه خمالف ايستيد دلچ: آمده است كه مصطفى صلوات الّله عليه وآله فرمود

  .هاتان پراكنده نگردد گاه داريد تا دل ها به سجده ها اندر دوزيد تا ديو ميان مشا راه نيابد و چشم خمالف گردد و كتف

را چه افتاده؟   بيهوش گشت و بيفتاد و تا ديگر روز به هوش نيامد، پرسيدند كه تو» استووا«: پس چون ابوعمرو گفت
تو با من طرفة العيىن راست ! من مشا را گفتم كه راست بايستيد، بر دل من خاطرى آمد از حق تعاىل كه اى بنده: گفت
  !اى تا خلق مرا مهى گوىي كه راست باشيد؟ بوده

ردند كه ميان اندر سر من خطاب ك. وقىت بيمار گشتم از خداى عزوجل خبواستم تا مرا عافيت دهد: آن عارف اهلى گفت
  .ما و ميان تن خويش تو اندر مياى

  :و بعضى گفتند

گاه زمانكى بغنودمى، ندا آمد مر مرا كه تو را از ما مهى  از بزرگى شنيدم كه گاه: شنيدمي از حممد بن سعدان كه گفت
تر گردد،  ت قوىخواب آيد؟ اگر خبسىب از ما به تازيانه بزنيمت، يعىن اين اشارت است به فرط حمبت كه هر چند حمب

خوردن و خفنت كمرت گردد، مهه خاطر و سّر وى دوست فرو گريد، چنان گردد كه گوىي پيوسته دوست را مهى بيند و يا 
  .شنود، خاموش باشد به زبان، گويا باشد به دل گويد و از دوست سخن مى دوست مى
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  .»ٌر ِبِسرِّهِ صاِمٌت بِِلسانِِه، ذاِكٌر ِبَقْلِبِه، ُمْطرٌِق ِبرَْأِسِه، ناظِ «

  .ها است به زبان ساكت و به قلب گويا است، سر به زير داشته و به باطن ناظر به واقعيت

  176: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

اى از  پس چون حمبت قوى گردد و مهگى وى دوست فرو گريد، چنان شود كه مهيشه گويا دوست پيش وى است، اگر حمله
  .با وى عتاب مهى كند دوست غافل گردد، چنان داند كه دوست

شت برينم   چنان به كوى تو آسوده از 
 

  كه در ضمري نيامد خيال حورى و عينم

ادى به پاى طاقت و تامب   كمند طرّه 
 

  سپاه غمزه كشيدى به غارت دل و دينم

  نه دست آن كه دمى دامن وصال تو گريم
 

  نه خبت آن كه شىب جلوه مجال تو بينم

  ديدار مهوشان زمانهمرا چه كار به 
 

  كه با وجود تو فارغ زسري روى زمينم

  نشيىن چگونه شاد نباشد دمل به گوشه
 

  نشينم كه خال گوشه چشم تو كرده گوشه

  بر آستانه آن پادشاه حسن فروغى
 

 «1»  كمان كشيده زهر گوشه لشگرى بكمينم

  

خدا و امهيت دادن به اوامر حضرت او و ترك حمرمات و توجه در هر صورت به فرموده حضرت صادق عليه السالم با ياد 
به اطالع عالم الغيوب بر مهه اسرار، روزنه نفوذ وساوس شيطاىن را ببنديد كه وسوسه دام خطرناك و طريق شرانگيز و آتش 

  .اى است سوزنده و توفان بر باد دهنده

______________________________  
  .فروغى بسطامى -)1(

  177: ، ص9 اسالمى، جعرفان 
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واّما اذا َمتَكََّن ِىف اْلَقْلِب َفذِلَك َغىٌّ َلهُ َوَضالَلةٌ . َواْلَوْسَوَسةُ ما َيُكوُن ِمْن خارِِج اْلَقْلِب بِإشاَرِة َمْعرَِفِة اْلَعْقِل َوُجماَورَِة الطَّْبعِ [
ُذوُه َعُدوا[ :َوَعرَّفـَُهْم َعداَوَة إْبليَس َفقاَل َعزَّ ِمْن قاِئلٍ وَُكفٌر؛ َوالّله َعزََّوَجلَّ َدعا ِعباَدُه ِبُلْطِف َدْعوتِِه   ]ِإنَّ الشَّْيطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَِّ

  ] صاِحِبِه ىف َصْرِفِه َعْنهُ   َفُكْن َمَعُه َكاْلَغريِب َمَع َكْلِب الرّاعى يـَْفزَُع إىل. »1«

   وسوسه شيطان

شود و چون مرحله طبع و  به عامل طبيعت از خارج قلب وارد خانه قلب مىوسوسه در زمينه معرفت عقل و متايل 
هاى مادى بر جنبه عقل غالب شد و توجه و معرفت عقل از انساىن رخت بست، آن چنان قدم وسوسه در قلب  شهوت

  .رسد گشتگى و كفر مى گردد كه كار آدمى به گمراهى و گم حمكم و برقرار مى

 كه نسبت به مهه دارد، بندگانش را به سوى خود دعوت كرده و دمشىن ابليس را به آنان خداوند بزرگ با لطف و حمبىت
  :شناسانده، آجناىي كه فرموده

شيطان دمشن مشاست، او را به حقيقت دمشن بگرييد، معامله كن با اين دمشن خطرناك چون معامله شخص غريب با سگ 
   چوپان، نديدى چون سگ گله

______________________________  
  .6): 35(فاطر  -)1(
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برد و اين پناه برى است كه او  به شخص غريب محله كند، آن شخص براى دفع محله خطرناك آن سگ به چوپان پناه مى
ناه خواهد ترديد خداوند مهربان او را پ دهد كه هر كس از شر ابليس به حضرت حق پناه برد ىب را در حصار امنيت قرار مى

  .ياران و اميد گدايان و تكيه گاه مستمندان است پناهان و شفاى درد دردمندان و يار ىب داد كه او پناه متام ىب

   ابليس، دمشن آدميت

  .زيباترين و رساترين كالمى كه به اين حقيقت بسيار عاىل داللت دارد، كالم وجود مقّدس حضرت حق است

َو أَنََّك ال *  ِإنَّ َلَك َأالَّ َجتُوَع ِفيها َو ال تـَْعرى*  ُدوٌّ َلَك َو ِلَزْوِجَك َفال ُخيْرَِجنَُّكما ِمَن اْجلَنَِّة فـََتْشقىفـَُقْلنا يا آَدُم ِإنَّ هذا عَ [
  .»1« ] ْلٍك ال يـَْبلىَشَجَرِة اْخلُْلِد َو مُ   فـََوْسَوَس ِإلَْيِه الشَّْيطاُن قاَل يا آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعلى*  َتْظَمُؤا ِفيها َو ال َتْضحى
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شت بريون نكند كه در مشقت ]  ابليس[مسلماً اين ! اى آدم: پس گفتيم دمشىن است براى تو و مهسرت، پس مشا را از 
و نه در آن .* است كه نه گرسنه شوى و نه برهنه گردى]  در اين مكان موقعيىت است كه[قطعاً براى تو .* و رنج افىت

آيا تو را به درخت جاودان و ! اى آدم: پس شيطان او را وسوسه كرد، گفت.* زدگى گردى آفتابتشنه شوى و نه دچار 
  شود، راهنماىي كنم؟ سلطنىت كه كهنه منى

  :فرمايد سپس قرآن جميد مى

ى شده خوردند، تا   آدم و مهسرش به وسوسه اين دمشن غذا را از درخت 

______________________________  
  .120 -117): 20(طه  -)1(

  179: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

شىت از تنشان رخيت عورت آنان در نظرشان آشكار شد، آن جاىي كه لباس ها خواستند تا با ساترى از برگ درختان  هاى 
منتهاى خود حمروم  خود را بپوشانند، آدم از خدا نافرماىن كرد پس به غوايت افتاد، وىل خداوند مهربان وى را از رمحت ىب

  .كرد، توبه او را پذيرفتن

   وسوسه شيطان در انفاق

هاى گوناگوىن در  قرآن جميد در بسيار از آيات خود متام فرزندان آدم را مهانند پدرشان از ابليس و جنود او كه در لباس
طرناك دارد و خالصه پند و درسش اين است كه اين دمشن نابكار و اين موجود خ كنند برحذر مى زندگى آدميان ظهور مى

  :اى از آن آيات اهلى را مالحظه كنيد تنها هدفش به هم رخينت اساس سعادت دنيا و آخرت آدميان است، در اينجا منونه

  .»1« ] واِسٌع َعِليمٌ الشَّْيطاُن َيِعدُُكُم اْلَفْقَر َو يَْأُمرُُكْم ِباْلَفْحشاِء َو اللَُّه يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضًال َو اللَُّه [

يدسىت و فقر مى]  به هنگام انفاق مال با ارزش[شيطان، مشا را  چون خبل وخوددارى [ترساند، و مشا را به كار زشت  از 
دهد؛ و خدا بسيار عطا كننده  كند، و خدا مشا را از سوى خود وعده آمرزش و فزوىن رزق مى امر مى]  از زكات و صدقات

  .و داناست

  :ح اين آيه چنني آمدهدر توضي» تفسري منونه«در 
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به خصوص اگر . ترساند هنگام انفاق يا اداى زكات، شيطان، مشا را از فقر و تنگدسىت مى: گويد خنستني مجله آيه مى
   اموال خوب و قابل توجه خبواهيد انفاق

______________________________  
  .268): 2(بقره  -)1(

  180: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .قبل به آن اشاره رفتكنيد كه در آيه 

گردد و حىت ممكن است در اداى زكات و مخس و ساير  و چه بسا اين وسوسه شيطاىن مانع از انفاق و خبشش مى
  .هاى واجب نيز اثر بگذارد انفاق

يدسىت فكر غلط و از وسوسه خداوند به اين وسيله بشر را آگاه مى هاى  كند كه خوددارى از انفاق به جهت ترس از 
ىن است و چون ممكن است به نظر برسد كه اين ترس گرچه از ناحيه شيطان است يك ترس منطقى است بالفاصله شيطا

يدسىت در هر حال غلط است؛ زيرا  شيطان مشا را وادار به معصيت و گناه مى: فرمايد مى كند، بنابراين ترس از فقر و 
  .كند شيطان جز به باطل و گمراهى دعوت منى

هاى شيطاىن  اش احنراف از فطرت و تسليم در برابر وسوسه فكر منفى و بازدارنده و كوته بينانه، سرچشمه اصوًال هر نوع
اش اهلامات اهلى و فطرت پاك خدا داد  است، اما هر گونه فكر مثبت و سازنده و حمرك و آميخته با بلندنظرى، سرچشمه

  .است

ني آفرينش و سنت اهلى است نتيجه و اثر منفى آن كه زيان و هاى شيطاىن بر خالف قوان و با توجه به اين كه وسوسه
  .بدخبىت است روشن خواهد بود

خبش  هاى پروردگار مهاهنگ و هم دوش با آفرينش و فطرت است و نتيجه آن حيات و زندگى سعادت در مقابل فرمان
  .باشد مى

كم كردن مال نيست و اين مهان نظر كوته در نظر ابتداىي انفاق و بذل مال چيزى جز  : در توضيح اين سخن بايد گفت
بينيم كه انفاق ضامن بقاى اجتماع و حتكيم عدالت اجتماعى و سبب   بينانه شيطاىن است، وىل با دقت و ديد وسيع مى
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باشد و مسلم است كه با پيشرفت اجتماع، افرادى كه در آن  كم كردن فاصله طبقاتى و پيشرفت مهگاىن و عمومى مى
   كنند نيز در رفاه و آسايش ىاجتماع زندگى م

  181: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .خواهند بود و اين مهان نظر واقع بينانه اهلى است

كند، در واقع چيزهاىي بر  دهد كه انفاق اگر چه به ظاهر چيزى از مشا كم مى قرآن به اين وسيله مسلمانان را توجه مى
  .از نظر مادى افزايد، هم از نظر معنوى و هم هاى مشا مى سرمايه

ها به خاطر به هم خوردن تعادل تقسيم ثروت به  در دنياى امروز كه نتيجه و اثر اختالفات طبقاتى و پاميال شدن ثروت
  .خورد، درك معناى آيه فوق چندان مشكل نيست روشىن به چشم مى

  فقر و فحشا

  :شود كه ضمناً از آيه استفاده مى

يك نوع ارتباط ميان ترك منودن انفاق و فحشا وجود دارد، البته اگر فحشا به معناى خبل باشد، ارتباط آن از اين جهت 
كند و اگر  هاى ماىل، آرام آرام صفت خبل را كه از بدترين صفات است در انسان اجياد مى است كه ترك انفاق و خبشش

ريمي باز ارتباط آن با ترك انفاق بر كسى پوشيده نيست؛ زيرا سرچشمه فحشا را به معناى مطلق گناه يا فحشاى جنسى بگ
يدسىت است، عالوه بر مهه اين ها و خودفروشى عفىت بسيارى از گناهان و ىب ها انفاق يك سلسله آثار و بركات  ها فقر و 

  .معنوى دارد كه جاى انكار نيست

  :شده است از امام صادق عليه السالم نقل» جممع البيان«در تفسري 

هنگام انفاق دو چيز از طرف خداست و دو چيز از ناحيه شيطان است، آنچه از جانب خداست يكى آمرزش گناهان 
   و ديگرى وسعت و افزوىن اموال است، آنچه

  182: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

يدسىت و ديگر امر به فحشا است   .»1«  از طرف شيطان است يكى وعده فقر و 
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  :كه از امريمؤمنان على عليه السالم نقل شده كه فرمودجالب توجه اين  

يدسىت جنات يابيد  هنگامى كه در سخىت و تنگدسىت افتاديد به وسيله انفاق كردن با خدا معامله كنيد، انفاق مناييد تا از 
»2«.  

  .»3« ] َو اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ [

  .و خدا بسيار عطا كننده و داناست

تواند به وعده خويش عمل   پايان دارد، مى اين حقيقت شده كه چون خداوند قدرتى وسيع و علمى ىب در اين مجله اشاره به
كشاند و چون از آينده  كند، بنابراين بايد به وعده او دلگرم بود نه وعده شيطان فريبكار و ناتوان كه انسان را به گناه مى

  .»4« ناداىن خنواهد بودآگاه نيست و قدرتى ندارد وعده او جز گمراهى و تشويق به 

كند و  يك بار ديگر در آيه شريفه دقت كنيد تا بر مشا بيشرت روشن شود كه آن موجودى كه آدمى را به فقر وسوسه مى
كشاند تا خزى دنيا و عذاب آخرت را  هاى اهلى مى منايد و خالصه انسان را در جهت ضد خواسته دعوت به فحشا مى

  .ى انسان است و از اين دمشن با متام توان بايد حذر كردبراى او فراهم كند دمشن واقع

ا ذِلُكُم الشَّْيطاُن ُخيَوُِّف أَْوِلياَءُه َفال َختاُفوُهْم َو خافُوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ [   .»5« ] ِإمنَّ

______________________________  
  ).بقره 268ذيل آيه ( 492/ 2: جممع البيان -)1(

  .12271، حديث 1، باب 372/ 9: ؛ وسائل الشيعة258حكمت : غةج البال -)2(

  .247): 2(بقره  -)3(

  .336/ 2: تفسري منونه -)4(

  .175): 3(آل عمران  -)5(

  183: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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 ترساند؛ پس اگر مى] با شايعه پراكىن و گفتار وحشت زا، از رفنت به جهاد[در حقيقت اين شيطان است كه دوستانش را 
  .مؤمن هستيد از آنان نرتسيد و از من برتسيد

ترساند، تا آنان را از راه اهلى و صراط  هاى پوچ خود، دوستان و خواستارانش را مى اين شيطان است كه با سخنان و گفته
د كه جز هاى او بيم و هراس به خود راه ندهيد، اگر اهل اميان هستيد از من برتسي مستقيم بازدارد، مشا از سخنان و گفته

  .تر از آن نيست قدرت من قدرتى شايسته

آمدهاى اهلى و حوادث سازنده و مصايب رشد دهنده يا از  هاى اصيل و پيش آرى، موجودى كه انسان را از واقعيت
حقايق عاىل و مهمى كه ذاتاً باعث جلب عنايت اهلى است برتساند، دمشن مشاره يك انسان است و آدمى واجب است 

  .با او مبارزه كند با متام توان

   برده شيطان

 يـََتحاَكُموا ِإَىل الطَّاُغوِت َو َقْد أُِمُروا َأْن أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـَْزُعُموَن أَنـَُّهْم آَمُنوا ِمبا أُْنزَِل ِإلَْيَك َو ما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك يُرِيُدوَن َأنْ [
  .»1« ]ُيِضلَُّهْم َضالًال بَِعيداً َيْكُفُروا ِبِه َو يُرِيُد الشَّْيطاُن َأْن 

در موارد [خواهند  اند، ننگريسىت كه مى كنند به آنچه بر تو و پيش از تو نازل شده اميان آورده آيا به كساىن كه گمان مى
خوارى كه جز به باطل  مهان حاكمان ستمكار و قاضيان رشوه[داورى و حماكمه نزد طاغوت برند؟ ]  نزاع و اختالفشان

]  با سوق دادنشان به حماكم طاغوت[اند به طاغوت كفر ورزند، و شيطان  در حاىل كه فرمان يافته] رانند، منىحكم 
   خواهد آنان را به مى

______________________________  
  .60): 4(نساء  -)1(

  184: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .دچار كند] كه هرگز به رمحت خدا دست نيابند[گمراهى دورى 

  :آمده» جممع البيان«أن نزول اين آيه در تفسري در ش
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يكى از يهوديان مدينه، با يكى از مسلمانان منافق اختالىف داشت، قرار گذاشتند يك نفر را به داورى بني خود انتخاب  
من به داورى : نظرى رهرب اسالم صلى اهللا عليه و آله اطمينان داشت گفت كنند، شخص يهودى چون به عدالت و ىب

تواند با  دانست كه مى مرب مشا راضيم، وىل مرد منافق يكى از بزرگان يهود به نام كعب بن اشرف را انتخاب كرد؛ زيرا مىپيا
هديه نظر او را به سوى خود جلب كند و به اين ترتيب با داورى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله خمالفت كرد، اين آيه 

زنند به شّدت  اند و به پريوى از او به دنيا و آخرت خود لطمه مى برده شيطانشريفه نازل شد و چنني افرادى را كه 
  .»1« سرزنش كرد

طاغوت از ماده طغيان است و اين كلمه با مهه مشتقاتش به معناى سركشى و شكسنت حدود و قيود و يا هر چيزى كه 
كنند طاغوت هستند؛ زيرا حدود و  باطل مىها كه داورى به  باشد بنابراين آن وسيله طغيانگرى و يا سركشى است مى
  .اند مرزهاى اهلى و حق و عدالت را شكسته

  :در حديثى از امام صادق عليه السالم نقل شده كه فرمود

  .»2«  هر كس به غري حق حكم كند و مردم او را به داورى بطلبند طاغوت است

منايد كه مراجعه به  كند و سپس اضافه مى ند مالمت مىرفت آيه فوق مسلماناىن را كه براى داورى به نزد حّكام جور مى
  .هاى دوردسىت بيفكند ها را از راه راست، به برياهه خواهد انسان طاغوت يك دام شيطاىن است كه مى

______________________________  
  .85/ 3: جممع البيان -)1(

  .1، باب 75/ 9: ؛ حبار األنوار85/ 3: جممع البيان -)2(

  185: ، ص9 اسالمى، جعرفان 

ناگفته پيداست كه آيه فوق هم چون ساير آيات قرآن يك حكم عمومى و جاوداىن را براى مهه مسلمانان در سراسر 
كند كه مراجعه كردن به حّكام باطل و داورى خواسنت از طاغوت، با  منايد و به آنان اخطار مى اعصار و قرون بيان مى

كند كه فاصله آن از  هاىي پرتاب مى گار نيست، به عالوه انسان را از مسري حق به برياههاميان به خدا و كتب آمساىن ساز 
ها، در به هم رخينت سازمان اجتماعى بشر بر هيچ كس پوشيده نيست و يكى  حق بسيار زياد است، مفاسد چنني داورى

  .»1« شود گرد اجتماعات حمسوب مى از عوامل عقب
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   پريوى از شيطان

ْذ ُفالناً َخِليًال   يا َويـَْلىت* َيَدْيِه يـَُقوُل يا لَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال   َعضُّ الظَّاِملُ َعلىَو يـَْوَم يَـ [ َلَقْد َأَضلَِّين َعِن * َلْيَتِين َملْ َأختَِّ
  .»2« ]الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ جاَءِين َو كاَن الشَّْيطاُن ِلْإلِْنساِن َخُذوًال 

اى كاش مهراه اين : گويد مى] و[گزد  مى]  از شدت اندوه و حسرت به دندان[كه ستمكار، دو دست خود را و روزى  
* گرفتم، به دوسىت منى] كه سبب بدخبىت من شد[اى واى، كاش من فالىن را * گرفتم، پيامرب راهى به سوى حق برمى

پس از گمراه كردنش تنها و غريب در [ن مهواره انسان را و شيطا. ترديد مرا از قرآن پس از آن كه برامي آمد گمراه كرد ىب
  گذارد؛ وامى]  وادى هالكت

  :اند براى اين آيه شأن نزوىل به مضمون زير آورده

  در ميان مشركان مكه دو دوست بودند به نام ُعقبه و اىب، هر زمان عقبه از

______________________________  
  .492/ 3: تفسري منونه -)1(

  .29 -27): 25(رقان ف -)2(

  186: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

كرد، در عني حال هم عالقه داشت از  انداخت و بزرگان قومش را براى صرف غذا دعوت مى اى مى آمد سفره مسافرت مى
ره   .مند شود گرچه اسالم را قبول نكرده بود حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله 

ماده كرد و دوستان را براى صرف غذا وعده گرفت، در ضمن از پيامرب صلى اهللا روزى از سفر آمد و طبق معمول غذا آ
  .عليه و آله هم دعوت كرد

  :وقىت غذا حاضر شد پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  !برم تا شهادت به وحدانيت حق و رسالت من ندهى دست به سفره منى
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: اى؟ پاسخ داد از مسريت منحرف شده: نزد عقبه آمد و گفتعقبه شهادتني گفت، اين خرب به گوش دوستش اىب رسيد، 
خورد، من شرم داشتم  ام، ولكن مردى مهمان من بود كه جز با شهادتني من غذا منى نه به خدا سوگند، من منحرف نشده

  .او گرسنه از خانه من برود به اين خاطر شهادت به حق و رسالت دادم

  !!شوم مگر در برابر او بايسىت و آب دهن به صورتش بيندازى راضى منى از تو: اين شيطان خطرناك به عقبه گفت

عقبه بدخبت به پريوى از شيطان اين كار را كرد و مرتد شد و سراجنام هم در جنگ بدر در صف كفار كشته شد و 
خذالن  رفيقش اىب هم در جنگ احد به جهنم رفت، از پى اين واقعه آن آيات نازل شد و هشدار داد كه شيطان جز

  .»1« آدمى چيزى خنواهد، بنابراين از اين دمشن خطرناك سخت بپرهيزيد

به تعداد هر سر موى ما شيطاىن در درون و برون در راه ماست، اگر لطف و عنايت تو نباشد، ما را قدرت ! خداوندا
  .حفظ خود از خطرات شيطان نيست

  .ره مگذار نايت خود ىبدر اين راه پرخطر ما را از حفظ و حراست و لطف و ع! اهلى

______________________________  
  ).فرقان 29 -27ذيل آيات (، 209/ 7: جممع البيان -)1(

  187: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

شود و جز خزى دنيا و عذاب آخرت براى ما  ها از ما گرفته مى اگر نظر تو نباشد، به يك آن، متام واقعيت! خداوندا
  .ندچيزى باقى خنواهد ما

ما را هم چون عاشقان مجالت از معنويىت سنگني و روحانيىت عظيم برخوردار كن تا متام وجود و هسىت ما هم چون ! خدايا
  .آنان به پيشگاهت مرتّمن به اين برنامه باشد

  اى ربوده دمل به رعناىي
 

  اين چه لطف است و اين چه زيباىي

  بيم آن است كز غم عشقت
 

  شيداىيسر بر آرد دمل به 

 از مجالت خجل شود خورشيد
 

  گر تو برقع زروى بگشاىي
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 زير برقع چو آفتاب منري
 

  اندر ابر لطيف پيداىي

 روى تو عراقى را نيست ىب
 

 «1»  بيش از اين طاقت شكيباىي

  

   شيطان از ديدگاه امام على عليه السالم

هاشان در  السالم درباره شيطان و شرورش و درباره پريوان شيطان و بدخبىتامام عاشقان، موالى عارفان، امريمؤمنان عليه 
  :فرمايد مى» البالغة ج«

َوَنَطَق  ُحُجورِِهْم، فـََنَظَر ِبأْعُيِنِهْم اختََُّذوا الشَّْيطاَن ِألْمرِِهْم ِمالكاً، َواختَََّذُهْم َلُه اْشراكاً، َفباَض َوفـَرََّخ ىف ُصُدورِِهْم، َوَدبَّ َوَدرََج ىف
  ِبأْلِسَنِتِهْم، فـَرَِكَب ُِِم الزََّلَل،

______________________________  
  .فخرالدين عراقى -)1(

  188: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ِلسانِهِ   َوَزيََّن َهلُُم اخلََْطَل، ِفْعَل َمْن َقْد َشرَِكُه الشَّْيطاُن ىف ُسْلطانِِه، َوَنَطَق بِاْلباِطِل َعلى

گاه شؤون زندگى خود قرار دادند و شيطان هم آنان را در پليدى و فريبندگى شركاى خود  مردمى هستند كه شيطان را تكيه
  .هاى آنان ختم گذارد و جوجه درآورد حركت كرد و تدرجياً در آغوش آنان نشست منود، اين موجود پليد در درون سينه

گويد، نتيجه اين شد كه آنان را مركىب براى راندن  هايشان سخن مى با زباننگرد و  آن مطرود ازل و ابد با چشمان آنان مى
ها منود و خطا و احنراف را در ديدگاه آنان بياراست، در زندگى رفتار كسى را پيش گرفتند كه شيطان او را در  در لغزشگاه

  .سلطه خود شريك منوده، باطل را از زبانش بريون بياورد

   سلطه شيطان

  :»2« گويد عالمه جعفرى در توضيح اين مجالت مى» لبالغةج ا«شارح 
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  .كند درست است كه كار شيطان اغوا و فريب دادن اوالد آدم است، وىل فعاليت او از آراسنت خطاها و گناهان جتاوز منى

: آمده است كشاند و چنان كه در قرآن جميد اين موجود پليد هرگز مانند يك عامل جربى مردم را به بدخبىت و سقوط منى
  .باشد اساس مى هاى ىب هاى دروغني و آرايش كار او وعده

هاى شيطان برحذر داشته است، سه  ها و پيامربان از اغواها و فريبكارى ها را به وسيله عقول و وجدان خداوند رمحان انسان
  وسيله مزبور قدرتى بيش از

______________________________  
  .33، باب 211/ 3: حبار األنوار ؛7خطبه : ج البالغة -)1(

ج البالغة -)2(   .131/ 3: ترمجه و تفسري 

  189: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .هاى شيطان را خنثى منايند كارى توانند دغل باشند كه به خوىب مى حتريكات شيطان دارا مى

زد، بلكه اين خود انسان است كه سا بنابراين، اين شيطان نيست كه دست آدمى را گرفته با اجبار او را برده خود مى
منايد و دست بردگى به سوى  ها را در درون خود خنثى مى اندازد و حتريكات آن خنست مهه وسايل سه گانه را از كار مى

گردد، اين مطلب در مواردى از قرآن جميد چنني بيان  كند و سپس آن موجود پليد شريك زندگى او مى شيطان دراز مى
  .شده است

َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطاٍن ِإالَّ َأْن الشَّْيطاُن َلمَّا ُقِضَي اْألَْمُر ِإنَّ اللََّه َوَعَدُكْم َوْعَد احلَْقِّ َو َوَعْدُتُكْم َفَأْخَلْفُتُكْم َو ما كاَن ِيل  َو قالَ [
ُكْم َو ما أَنـُْتْم ِمبُْصرِِخيَّ ِإينِّ َكَفْرُت ِمبا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبُل ِإنَّ َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِيل َفال تـَُلوُموِين َو لُوُموا أَنـُْفَسُكْم ما أَنَا ِمبُْصرِخِ 

  .»1« ] الظَّاِلِمَني َهلُْم َعذاٌب أَلِيمٌ 

نسبت به برپاىي [يقيناً خدا : گويد مى]  به پريوانش[پايان يافته ]  حماسبه بندگان[هنگامى كه كار ]  در قيامت[و شيطان 
كه آنچه خدا وعده داده، دروغ [به مشا وعده حق داد، و من به مشا وعده دادم ]  حساب بندگان، پاداش و عذابقيامت، 

ام نسبت به مشا وفا نكردم، مرا بر مشا هيچ غلبه و تسّلطى  در وعده]  من[و ]  بينيد كه وعده خدا حتّقق يافت است، وىل مى
پذيرفتيد، پس سرزنشم ] بدون انديشه و دقت دعومت را[و مشا هم ]  پايه ىب به دعوتى دروغ و[نبود، فقط مشا را دعوت كردم 
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ورزى مشا كه در  ترديد من نسبت به شرك نكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من فريادرس مشامي، و نه مشا فريادرس من، ىب
  كه اطاعت از من را هم چون اطاعت خدا[دنيا درباره من داشتيد 

______________________________  
  .22): 14(ابراهيم  -)1(

  190: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .بيزار و منكرم؛ يقيناً براى ستمكاران عذاىب دردناك است] قرار داديد

دهد  هاى دروغني مى كشد، بلكه وعده شود كه شيطان به عنوان يك عامل جربى، فرزندان آدم را به تباهى منى مالحظه مى
  .رايد و بسآ ها را مى و خطاكارى

آدمى نيز وجود دارد، به اين ) مدير غرايز حيواىن(مورد خواهد بود، مهني مسئله درباره نفس  بنابراين مالمت كردن شيطان ىب
  :تواند گناهان و احنرافات خود را به گردن نفس بيندازد و بگويد معىن كه آدمى در روز قيامت منى

هاى غرايز حيواىن به مديريت نفس در برابر  گناه شدم؛ زيرا حتريكات و فعاليتچون خدا به من نفس داده بود، لذا مرتكب  
  .رسد نريوهاى عقل و وجدان و فرياد پيامربان عظام قابل توجيه و مهار كردن بوده، هرگز به درجه عامل جربى منى

  :خوانيم در اين كه شيطان را سلطه و زورى نسبت به آدميان نيست، باز در قرآن جميد مى

ِل َو اْألَْوالِد َو ِعْدُهْم َو ما َو اْستَـْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنـُْهْم ِبَصْوِتَك َو َأْجِلْب َعَلْيِهْم ِخبَْيِلَك َو َرِجِلَك َو شارِْكُهْم ِيف اْألَْموا[
  .»1« ]ِبَربَِّك وَِكيًال   ِإنَّ ِعباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطاٌن َو َكفى* َيِعُدُهُم الشَّْيطاُن ِإالَّ ُغُروراً 

ها و  با سواره]  براى راندنشان به سوى طغيان و گناه[برانگيز، و ]  به سوى باطل[از آنان هر كه را توانسىت با آوازت 
در ] از طريق وسوسه كردنشان به زنا[در اموال و ]  از راه سوق دادنشان به حرام[هايت بر آنان بانگ زن، و با آنان  پياده

شت و دوزخ خربى نيست[بده ]  دروغ[ريك شو، و به آنان وعده اوالد ش و شيطان آنان را ]  كه از قيامت، حسابرسى، 
   جز از روى باطل

______________________________  
  .65 -64): 17(اسراء  -)1(
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  191: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

گامن هيچ تسّلطى نيست، و كاىف است كه پروردگارت يقيناً تو را بر بند ]  وىل آگاه باش كه.* [دهد و دروغ وعده منى
  .باشد]  آنان[نگهبان و كارساز 

مقصود از شركت شيطان در اموال و اوالد و ساير شؤون زندگى، شركت حمسوس و عيىن نيست كه مانند يك پديده 
ر عوامل حمرك انساىن ها و انتخاب وسايل و ساي گريى فيزيكى قابل مشاهده باشد، بلكه منظور شريك شدن او در هدف

باشد، مانند شركت نفس كه مديريت غرايز حيواىن را دارد و در شؤون زندگى داخل در  در انديشه و گفتار و رفتار مى
  .گردد ها و انتخاب وسايل و ساير عوامل حمرك مى گريى هدف

مالكيت احنصارى شيطان و  كند كه شؤون زندگى آدمى تا حدّ  سهم آدمى در اين شركت، گاهى به قدرى تقليل پيدا مى
  :آيد، اين حد از تبهكارى در قرآن جميد در آيه زير گوشزد شده است هوا و هوس در مى

  .»1« ]أَ َرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواُه أَ فَأَْنَت َتُكوُن َعَلْيِه وَِكيًال [

كه او را به ميل خود [كارساز ونگهبان او باشى تواىن   را معبود خود گرفته ديدى؟ آيا تو مى]  نفسش[آيا كسى كه هواى 
  ].به راه راست هدايت كىن؟

  .هاى آنان ختم گذارد و جوجه درآورد و حركت كرد و تدرجياً در آغوش آنان نشست شيطان اين موجود پليد در درون سينه

ى كه از خورشيد عظمت آن سينه آدمى كه جايگاه دل است و دل آدمى كه جايگاه جتلى انوار اهلى است و انوار اهل
  .گردد كند، با پريوى از شيطان مبدل به قفسه و آشيانه دائمى شيطان مى خداوندى تشعشع مى

   معناى قفسه شيطان بودن آن نيست كه واقعاً يك موجود فيزيكى در سينه آدمى

______________________________  
  .43): 25(فرقان  -)1(

  192: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

ى مى اى مى شده در گوشه داخل   :فرمايد كند، بلكه مهان طور كه امرياملؤمنني عليه السالم مى نشيند و شروع به امر و 
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ها و شك و ترديدها را  اين موجود پليد كه منود فيزيكى ندارد، مهه سطوح رواىن را اشغال منوده خياالت و تومهات و وسوسه
  .گردد سطوح مى كند و مالك مطلق آن در آن سطوح توليد مى

گريد و چنان نيست كه وجدان و عقل و  كلمه درج اشاره لطيفى به اين حقيقت دارد كه اين تسّلط به تدريج اجنام مى
  .ها را بگريد فطرت پاك آدمى ناگهان از درون وى حمو شوند و شيطان فوراً جاى آن

  اندك اندك راه زد سيم و زرش
 

  مرگ و جسك نوفتاد اندر سرش

  گردانيد با او پوستنيعشق  
 

  گريزد خواجه از شور و شرش مى

 اندك اندك روى سرخش زرد شد
 

  اندك اندك خشك شد چشم ترش

 وسوسه و انديشه بروى درگشاد
 

  راند عشق ال اباىل از درش

  اندك اندك شاخ و برگش خشك گشت
 

  چون بريده شد رگ بيخ آورش

 اندك اندك ديو شد ال حول گو
 

  در عاشقى بال و پرشسست شد 

اد  عشق داد و دل بر اين عامل 
 

 «1»  در برش زين پس نيايد دلربش

  

  :فرمايند كند چنانچه مى ها مى پريوى از شيطان به تدريج، خود انسان را تبديل به يك شيطان عليه ساير انسان

رفتند و دست ديگران را هم براى  كرد، راه مى مىهاىي بودند كه خمتصات انسانيت در وجود آنان فعاليت  ديروز انسان
   روند و سّد راه رهگذران كمال گرفتند، تدرجياً آن خمتصات را از دست دادند، امروز به قهقرا مى سلوك در مسري كمال مى

______________________________  
  .مولوى -)1(

  193: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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هاىي بودند كه امروز مبدل به  گروهى كه ارتباط برقرار كنند منحرفش خواهند كرد، بنابراين انساناند، اكنون با هر فرد و   شده
  .اند، اين است معناى شياطني االنس شياطني شده، رهزىن رهروان كمال را پيشه خود ساخته

  .گردد دل به شيطان مىهاى آدمى جنبه شيطاىن داشته باشد او با داشنت صورت آدمى مب ها و انديشه گريى وقىت كه هدف

  اى بسا ابليس آدم رو كه هست
 

 «1»  پس به هر دسىت نبايد داد دست

______________________________  
ار -)1(   .ملك الشعراى 

  

  194: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

َويـُْنِسَيَك ِذْكَر الّلِه َفاْسَتِعْذ ِمْنُه ِبرَبَِّك َوَربِِّه َفإنَُّه يـَُؤيِّد احلَْقَّ َعَلى وََكذِلَك إذا اتاَك الشَّْيطاُن ُمَوْسِوساً لُِيضلََّك َعْن َسبيِل احلَْقِّ [
ْم يـَتَـوَكَُّلونَ   ِإنَّهُ لَْيَس َلُه ُسْلطاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َو َعلى[ :اْلباِطِل َويـَْنُصُر اْلَمْظُلوَم ِبَقْوِلِه َعزََّوَجلَّ    ]»1« ] َرِِّ

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله گفتار پر فروغ خود مى

ور شد، خواست تو را از راه حق و ذكر حضرت الّله باز  هايش به تو محله چون شيطان به قصد گمراه كردن تو با وسوسه
دهد  ر ظامل يارى مىبرد و مظلوم را در براب دارد به خداى خود پناه برب كه حضرت حق باطل را در برابر حق از بني مى

  :چنانچه در قرآن جميد فرموده

  .كنند، تسّلطى ندارد اند ومهواره بر پروردگارشان توكل مى يقيناً او بر كساىن كه اميان آورده

______________________________  
  .99): 16(حنل  -)1(

  195: ، ص9 عرفان اسالمى، ج



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

 

ِبساِط اخلِْْدَمِة َوَهْيَبِة اْلُمطََّلِع وََكثْـَرِة   انِِه َوَمذاِهِب َوْسَوَسِتِه اّال ِبَدواِم اْلُمراقـََبِة َواْالْسِتقاَمِة َعلىهذا َوَمْعرَِفِة اْتي  َوَلْن تـَْقِدَر َعلى[
  ] الذِّْكِر، وامَّا اْلُمْهِمُل ِألْوقاتِِه فـَُهَو َصْيُد الشَّْيطانِ 

   هاى خالصى از شيطان راه

  :هاى فريب و وسوسه او براى تو نيست مگر به چند چيز او و جنات از راهبدون شك قدرت خالصى از فريب 

  .دوام مراقبت - 1

  .استقامت بر عبادت - 2

  .هراس از عظمت و قدرت خداىي كه بر درون و برون تو آگاه است - 3

  .كثرت ياد حق در مهه اوقات  - 4

است، وىل كسى كه در اين امور امهال كار است و  با توجه به اين چهار واقعيت، انسان در مبارزه با شيطان قطعاً پريوز
  .كند به يقني صيد مناسىب براى اين دمشن خطرناك است اوقاتش را بيهوده تلف مى

   دوام مراقبت

  :گويد خواجه در زمينه مراقبت مى

  .تر، دائماً به حق نظر داشنت مراقبه دوام مالحظه مقصود است و به عبارت روشن
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   درجات مراقبت

  :سالكى كه در طريق حق است و مهيشه به حق نظر دارد اهل مراقبه است، مراقبه سه درجه دارد

  .اى است كه سالك در سري به سوى حق دارد مراقبه :درجه اول

  .گردد كه حق متعال مراقب اوست توجه يافنت به مراقبه حق است، سالك متوجه مى :درجه دوم
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اى است كه سالك نسبت به آثار وجود حضرت حق داراست، كيفيت جتليات حضرت احديت را  مراقبه :درجه سوم
  .پيوسته مورد نظر دارد

اد قسم اول را مى   .توان مراقبه مقدماتى، دوم را متوسط و سوم را عاىل نام 

رفتار و كردار  در مراقبه مقدماتى، مراقبه سالك در اياب و ذهاب، خورد و خواب، گفت و شنود، طاعت و عبادت،
  .است

دهد بر وفق دستور باشد و  در اين مراقبه نظر سالك اين است كه از طريق دستورهاى شرع خارج نگردد، آنچه اجنام مى
تا مورد توجه و عنايت واقع گردد، خود را . براى اين منظور مراقبه را دارد كه خود را به اطاعت و عبادت زينت دهد

گريى  ها كناره ها و وعيدها است، از خوف عقاب از بدى و حمرك او را در اين مراقبه وعده آرايد تا او را بپسندند مى
  .گرايد ها مى كند، به اميد ثواب به خوىب مى

  مبند اى دل به جز در يار خود دل
 

  اميد از هر كه دارى مجله بگسل

 زمنزلگاه دونان رخت بربند
 

  وراى هر دو عامل جوى منزل

  درون سوداى گيىتبرون كن از 
 

  از اين سودا به جز سودا چه حاصل

  منه دل بر چنني حمنت سراىي
 

  كه هرگز زو نياىب راحت دل
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  قدم بر فرق عامل نه عراقى
 

 «1»  مناىن تا در اينجا پاى در گل
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يابد كه در هر حال خداى متعاىل مراقب  به شهود در مى بيند، در مراقبه متوسط، سالك حق متعال را مراقب خود مى
  .اوست

  .»2« ]ٍء َرِقيباً  ُكلِّ َشيْ    كاَن اللَُّه َعلى[

  .و خدا نگهبان و مراقب مهه چيز است

كند، مسري او  دهد، سالك را عوض مى خداى متعال نسبت به مهه چيز رقيب است، اين شهود به سالك نظر ديگرى مى
هاى  كند، در اول، حمرك او وعده كرد، در اين مراقبه، براى خدا كار مى در اول سالك براى خود كار مى دهد، را تغيري مى

حق بود، در اين مراقبه حمركش جلب رضايت حق است، آجنا در اجنام اعمال نظر جتارت داشت، در اين جا وظيفه او را 
شت و يا جهنم منتهاى مقصد او به عمل وادار مى ايت سري اوست به قول  كند، در اول  بود، در اينجا وصال و لقا 

  :خواجه

  .ببني تفاوت راه از كجاست تا به كجا

كند و منظور او ترك خودپرسىت است، بديهى است در نظر  در اين مراقبه چون سالك باعشق و حمبت به وظايف قيام مى
  .اقبه خود او هم، ديگر مورد نظر او خنواهد بودكند و مر  با حق متعال معارضه ندارد و نسبت به احكام او اعرتاض منى

در مراقبه عاىل، مراقبه سالك روى سبق ذات و ظهور اشارات و افاضات حضرت احديت است در كليه اجزاى زمان ازًال 
و ابداً و روى خالصى از ربطه و قيد مراقبه است كه با فناى نفس وختليص از رسم حاصل است، در اين مراقبه آيات و 

   خواهد بداند به چه كيفيت اين ضات اهلى مورد مشاهده سالك است، مىافا

______________________________  
  .فخر الدين عراقى -)1(

  .52): 33(احزاب  -)2(
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رسد و  مىآيات در آفاق و انفس و در عامل انوار بروز و ظهور دارند و چطور اهلامات، اشارات و افاضات به خلق 
  .تر، مراقبه او روى مشيت و اراده اهلى است جتليات افعاىل و صفاتى و ذاتى چگونه است، به عبارت ساده
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   شيطان، دمشن مراقبت

كند، مراقبه در حقيقت يك نوع مبارزه  خيزد، رقيب سرسخت او نيز مراقبه را شروع مى از آن وقىت كه سالك به مراقبه برمى
  .است

  .خواهد حق را از نظر سالك دور سازد ر متام حاالت حق را منظور بدارد، رقيب اين مراقبه مىخواهد د مراقب مى

  .مراقب در سري به سوى حق است، رقيب در اين خيال است كه سالك را از طريق حق منحرف سازد

رود، اين  و كفاف مىكند، او رو به عفاف  آورد، رقيب او را به سوء و فحشا امر مى مراقب به طاعات و عبادات روى مى
  .ترساند به فقر و تنگدسىت او را مى

كشد، اين به  كشاند، او از وعده غرور و مكر كنار مى خواهد بياد حق متذكر باشد، رقيب او را به فراموشى مى سالك مى
د، اگر هوا، فريبد و باالخره اين جنگ و گريز هست تا يكى از اين دو به ديگرى غالب شو  مكر و وعده و غرور او را مى

  .نفس و شيطان غالب شود كار سالك زار است

  .»1« ]فـََقْد َخِسَر ُخْسراناً ُمِبيناً [

  .مسلماً به زيان آشكارى دچار شده است

  .اگر سالك غالب گردد

______________________________  
  .119): 4(نساء  -)1(
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  .»1« ]فـََقْد فاَز فـَْوزاً َعِظيماً [

  .ترديد رستگارى بزرگى يافته است ىب

برند، در مراقبه اّول هستند، علّتش اين است كه در  نوعاً اشخاصى كه از دست رقيب زبردست خود جان سامل به در منى
خواهند و خود را منظور دارند، چون از خودپرسىت خالص  خواهند براى خود مى پى مشتهيات نفس بوده و هر چه مى
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هاىي كه از مراقبه اّول خارج شده در مراقبه دوم  گردد، آن ها غالب مى ها نفساىن است رقيب بر آن خواسته آننشده و 
ها  ها غلبه كند، چه اين تواند بر آن اند رقيب منى ها سلب اراده شد و نظر خود را كنار گذارده واقعند از آن جهت كه از آن

  .ا غالب استجزء احزاب اهلى هستند و حزب اهلى در مهه ج

ها در  ها را فرا گرفته است، دل آن احزاب اهلى دوستان خدا هستند، كساىن هستند كه عشق و حمبت حق ساحت دل آن
  .ها راه يابد تواند در دل آن تصرف حق است، دىل كه در تصرف حق باشد رقيب منى

 عاشقان در كمني معشوقند
 

 ساكنان زمني معشوقند

 عاشقان را ز دوست نگريزد
 

 بلبل اندر هواى گل مريد

  اندرين ره اگر مقامى هست
 

  هست ماواى عاشقان الست

 چون كه حسن آمد از عدم به وجود
 

 عشق در نور او مالزم بود

 جان چو مأمور شد به امر احد
 

 منتظر يافت عشق بر سر حد

  

  گر تو از عشق فارغى بارى
 

  من ندارم به غري از اين كارى

  چنان به عشق غريقهست جامن 
 

 «2»  كه ندارد گذر به هيچ طريق

  

شوند، با مهه نوع افراد در متاس هستند، اما از كسى  شوند، اما تر منى اهل حمبت و عشق كساىن هستند كه در حبر غرق مى
با آن نور كه به ميدان  گريند، در دل نورى دارند شوند اما حتت تأثري هواى كسى قرار منى گريند، با مهه روبرو مى رنگ منى

  .گردند روند فاتح و غالب برمى مى

 گر نور عشق به دل و جانت اوفتد
 

  تر شوى بالّله كز آفتاب فلك خوب



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

 

 يك دم غريق حبر خدا شو گمان مرب
 

 «1»  كز آب هفت حبر به يك موى تر شوى

  

اّول از مراقبه است، در ثاىن در وقىت است كه در مرحله : خطرى كه از رقيب خمالف ممكن است متوجه سالك گردد اوًال 
رود كه در آجنا متاعى باشد و سالك  هنوز دل به تصرف حق بريون نيامده و به نريوى عشق جمّهز نيست، دزد به جاىي مى

  ؟»2« عاشق چه متاعى دارد كه دزد بتواند بدان دستربد زند

   استقامت بر عبادت

راه حق از اعتدال خارج گردد، خروج او از اعتدال سبب احنراف و دو روىي او  اعتدال الزمه سلوك است، اگر سالك در
ورزد و مصداق آيه  منايد او در طريق حق استقامت مى از حق است، آن سالكى كه در امور خود رعايت اعتدال را مى

  .گريد قرار مى »3« ] َفاْسَتِقيُموا ِإلَْيهِ [  شريفه

را در جاىي نصب كنيم كه استقامت آن زياد باشد، آن را بايد به طور مستقيم نصب چنانچه ما خبواهيم پايه و ستوىن 
  .كند در حال استقامت و اعتدال، مقاومت پايه زياد است، هر فشارى را كه بر آن وارد گردد حتمل مى. مناييم

______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(

  .149/ 1: مقامات معنوى -)2(

  .6): 41(لت فص -)3(

  201: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

در حال استقامت و اعتدال، نريوى مقاومت پايه در يك جهت متمركز است، عّلت ايستادگى و مقاومت مهني متركز قوا 
  .دهد شود و مقاومت اوليه را از دست مى چنانچه مايل شود نريوى آن جتزيه مى. است

  .مهني منظور است كه از اعتدال منحرف نشومي و نريوى ما جتزيه نشودامرى كه در مورد استقامت به ما رسيده به 

  .آن كه خالف راه حق در پيش دارد، از اعتدال خارج شده زير فشار هواهاى نفساىن خوابيده است
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حنوه استقامت در مراحل سلوك خمتلف است، در بدايت استقامت متضّمن معىن توجه داشنت به اوامر و احكام است، در 
  .ت متضمن معىن عدم توجه به غري، در مقام مجع دال است بر معىن تبليغ احكام و اوامراي

  :گويد خواجه هرات در مبحث استقامت معىن دوم را منظور دارد، مى

ه اشاره است به ذات فرد يگانه احدى، مفهوم آن اين است كه رو ب ] َفاْسَتِقيُموا ِإلَْيهِ [  در آيه شريفه» اليه«جار و جمرور 
  :گويد ذات اقدس اهلى كنيد، غري او را منظور مداريد حافظ مى

 گفىت بيار رخت اقامت به كوى ما
 

  من خود به جان تو كه از اين كوى نگذرم

  

مهان طورى كه روح موجب بقاى بدن است، احوال ساكنني نيز با روح : گويد خواجه، استقامت را به روح تشبيه كرده مى
  .پايدار استاستقامت باقى و 

  .هاى خموف عامل تفرق و سدرة املنتهاى عامل مجع استقامت برزخ است بني پرتگاه
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   درجات استقامت

مهان طورى كه استقامت موجب فزوىن و زيادتى عمل عاّمه است، روحى است كه احوال سالكان بدان زنده و باقى است 
  .و بر سه درجه است

از طريق اعتدال و استقامت خارج گردد، در وادى خموف مشتهيات نفس واقع شده، گرفتار مشكالت عامل سالك اگر 
  .شود، از مسري اصلى منحرف گشته به مقام مجع راه خنواهد يافت تفرق مى

ين روى و اعتدال دارد، اين كوشش براى ا استقامت سالك در درجه اول، اجتهاد در اقتصاد است، يعىن سعى در ميانه
  .است كه سالك بر رسم علم تعدى نكند، از حّد اخالص جتاوز ننمايد و بر خالف دستور قدم برندارد

برد و  سالك، اگر تعدى از رسم علم كند، تعدى از رسم استاد كرده، آن كه از دستور استاد سرپيچى كند راه به جاىي منى
  .گريد در صراط مستقيم قرار منى
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وحى و اهلام است، روى اصل صحيحى است، مبتىن بر سري و دفع موانع از افراد است،  دستورهاى شرع مقدس از عامل
دواىي است كه از روى بصريت و حكمت تركيب يافته جهت رشد و كمال و خالصى از امراض نفساىن است، سرپيچى 

  .ىت نرسدپرس گردد، شخص در امراض مهلكه خودپرسىت باقى مباند، به ستايش حق و حق از دستورها سبب مى

گريد، عمل در اين صورت يا براى عوض است، يا براى  چون سالك از حّد اخالص جتاوز منايد، عملش روى ريا اجنام مى
  .اجرت و يا غرضى از اغراض ديگر، در هر صورت عمل بدين ترتيب ارزشى ندارد، اثرى بر آن مرتّتب نيست

مقام مشاهده حقيقت است نه به طريق كسب، تركيب استقامت در درجه دوم، در احوال است، استقامت در اين 
  ادعاست نه به سبب علم، باقى بودن با
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  .نور يقظه است نه به وجه حتّفظ

مشاهده حقيقت به طريق كسب مانند ديدن جاىي است به وسيله فيلم يا عكس، در : شرح اين داستان بدين قرار است
كند بايد خود او بدان رسيده باشد، مأخذ گفتارش بيان اين و آن و يا ديدن عكس  ر حقيقى مىمقام مشهود آن كه اظها

عامل حقيقت باشد، بيانش مستند به شهود نيست، شخص بايد خود به مقام شهود رسيده باشد و اظهار حقيقت كند 
  :گويد حافظ مى

  اى كه از دفرت عقل آيت عشق آموزى
 

  نداىن دانستترسم اين نكته به حتقيق 

  

اش  به طريق علم نيز سالك ممكن است ترك ادعا يا رفض دعوا منايد، وىل اين سلب انانيت علمى است، تا شهود فاصله
با جتليات ذاتى در باطن سالك به  »1« ]ءٌ  َلْيَس َلَك ِمَن اْألَْمِر َشيْ [  يابد كه حقيقت زياد است وقىت اين پندار حتقق مى

رسد، يقظه او در اين حال يا به وجه حتّفظ  سالكى كه واجد حال مراقبه است و از مراقبه به يقظه و تنبيه مى. ظهور برسد
خود او سعى دارد آن را حفظ كند، تّلطف باشد لطف ازىل موجب . براى او باقى است، يا به وجه تلّطف، حتّفظ باشد

ت، اوىل حتفّظى است، دومى حتّققى، اوىل در عداد استقامت در احوال نيست، دّومى هست، اوىل را خواجه بقاى آن اس
  .داند، دومى را مقبول مطرود مى
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در درجه سوم استقامت با ترك رؤيت استقامت و با گذشت از طلب استقامت است، با شهود اقامه استقامت در نفس 
  .هاز طرف حق و بقا به بقاى حق عزّامس

كمال استقامت به ترك طلب استقامت و به عدم رؤيت استقامت است، سالك وقىت وجود خود را قائم به حق ديد و 
  دريافت كه حق عزّامسه در باطن كارفرما

______________________________  
  .128): 3(آل عمران  -)1(
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تواند به استقامت تكيه، يا با استقامت  گردد، در اين حال منى از او سلب مى و كارگزار است، روح استقامت ختّيلى او،
پيشروى منايد، استقامت بدين معىن اختصاص به زمان تفرقه دارد، در مقام مجع كه سلب انانيت از سالك شده، استقامت 

  .بدان معنا كه گذشت مفهومى ندارد، استقامت در اين مقام از آن حق متعال است

شوند و  شود، مهه آن امورى كه به او انتساب دارند از او سلب مى م فنا هنگامى كه از سالك سلب انانيت مىدر مقا
  :گفت رود، حضرت شعيب به قوم خود مى استقامت نيز از آن امورى است كه از دست سالك بدر مى

  .»1« ] َو ما تـَْوِفيِقي ِإالَّ ِباللَّهِ [

  .خداست]  يارى[و توفيقم فقط به 

گوييم، فرقى در عبارت ما و او نيست،  وفيقى كه نصيب من شده از عنايت حق متعال است، مهني مجله را ما هم مىت
كند، ما در نيافته بلكه از پس چندين حجاب  فرق در اين است كه او به شهود اين حقيقت را دريافته و آن را اظهار مى

از، استقامت نيز مهينطور است، حقيقتش از آن كساىن است كه به گويد ما به جم كنيم، او به حقيقت مى آن را عنوان مى
  .اند نعمت وصال نايل آمده

  .»2« پيمايد سالك در سري به سوى حق با نور توحيد و جذبات ذوقى عوامل شهود، راه سلوك را مى

______________________________  
  .88): 11(هود  -)1(
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  .1/ 2: مقامات معنوى -)2(

  205: ، ص9 مى، جعرفان اسال

تُُه َوُجْرأتُُه َعَلْيِه، َقْد أْورَثَُه ِعْلُمهُ َوَمْعرِفـَُتهُ َواْعَتِربْ ِمبا فـََعَل بِنَـْفِسِه ِمَن اْالْغواِء َواْالْسِتْكباِر َحْيُث َغرَُّه َوأْعَجَبهُ َعَمُلُه َوِعباَدتُُه َوَبصريَ [
  ] َعَلْيِه إَىل اْألَبِد َفما ظَنَُّك بَِنصيَحِتِه َوَدْعَوتِِه َغيـَْرهُ َواْسِتْداللُُه ِمبَْعُقوِلِه اللَّْعَنَة 

   عربت از شيطان

موجودى كه . از آنچه شيطان درباره خود كرده درس بگري، آن بدخبت ازل و ابد بدون جهت به غرور و كرب آسوده شد
گشت و علم و معرفت و استدالل عمل و عبادت و بصريت و جرأت و جسارتش موجب مغرور شدن و فريفته شدنش  

  !ديد او اعتماد منود؟ توان به او اطمينان پيدا كرد و به نصيحت و صالح عقلى او باعث معلول شدنش شد، چگونه مى

  206: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

إَىل الّلِه ىف ُكلِّ نـََفٍس، َوال يـَُغرَّنََّك تـَْزييُنُه الطّاعاِت َعَلْيَك َفاْعَتِصْم ِحبَْبِل الّلِه اْألْوَثِق َوُهَو اْالْلِتجاءُ َواْإلْضِطراُر ِبِصحَِّة اْإلْفِتقاِر [
  ] ِف َوالصَّدِّ َعْن َسبيِلِه َواْلُمضادَِّة ِبأْهوائِهِ َفإنَّهُ يـَْفَتُح َلَك ِتْسَعًة َوِتْسعَني باباً ِمَن اخلَْْريِ ِلَيْظَفَر ِبَك ِعْنَد َمتاِم اْلِماَئِة، َفقابِْلُه ِباِخلال

   متسك به ريسمان اهلى

ترين بندهاست و آن پناه بردن به جناب احديت و اعرتاف منودن به عجز و قصور  پس چنگ زن به بند اهلى كه حمكم
  .خود در هر حلظه بلكه در هر نفس است

؛ زيرا ممكن ها طاعات و اعمالت را براى تو جلوه دهد هرگز مغرور و فريفته مشو چون اين دمشن خطرناك با انواع وسوسه
است نود و نه باب از خري و نيكى به رويت باز كند تا در قدم صدم بر تو غالب گردد، بنابراين در مرحله خمالفت با او 

  .تا هسىت ثابت قدم باش و راه نفوذ و فريب او را ببند و با ميل و مقاصد او با متام وجود مبارزه كن

ه، اعمال ما را خالص گردان و دست ما را از دامن لطف و كرامتت تا به ما را از شر اين دمشن خطرناك امان بد! اهلى
وقت رسيدن به وصالت كوتاه مكن، حمتاجان و نيازمندان را از درگاهت مران و اميد اميدواران را قطع منما كه ما جز 

   وجود مقدس تو معبودى نداشته و ندارمي و غري پيشگاه لطفت براى ما پيشگاهى
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  .وجود ندارد، اگر ما گدايان را از در خانه حمبتت براىن دنيا و آخرت ما بر باد خواهد رفت

  :به قول فيض كاشاىن آن شوريده گلزار عشق

 گوشه چشمى به سوى دردمندان كن به ناز
 

 تا به بيىن روى ناز خود به مرآت نياز

 كشد ناز كن هر چند بتواىن كه عاشق مى
 

 مغتنم باشد زاهل ناز ناز عاشقان را

  چشم مستت را بگو تا بنگرد از هر طرف
 

 چون گذر آرى به عمرى بر اسريان نياز

  چون گذر آرى بر اهل دل توقف كن دمى
 

 تا شود چشم نظر بازان بر آن رخساره باز

  آن كه رويت ديد يكبار ديگر بنماش روى
 

 تا كند چشمى به روى دلگشايت باز باز

 در اميد و بيم وصل و هجر تو چند باشم
 

 دل مرب يا جان برب اى دلنواز جان گداز

  در فراق خود مسوزامن بده كامم زوصل
 

 رحم كن بر زارمي جز تو ندارم چاره ساز

  روى آتشناك بنما تا بسوزد بيخ غم
 

 در فراقت فيض را تا چند دارى درگذر
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   باب

40  

   عجب در بيان
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  أْلَعَجَب ُكلَّ اْلَعَجِب ِممَّْن يـُْعِجُب ِبَعَمِلِه َوُهَو الَيْدرى ِمبَ ُخيَْتُم َلُه؟

َدْعواُه   ُمدَّعى ِمْن َغْريِ َحقٍّ كاِذٌب َواْن أْخفىما َلْيَس َلُه؛ َوالْ   َفَمْن َأْعَجَب بِنَـْفِسِه ىف ِفْعِلِه فـََقْد َضلَّ َعْن َمنـَْهِج الرَّشاِد َوادَّعى
  .َوطاَل َدْهرُهُ 

نـَْفِسِه ِباْلَعْجِز لَِتُكوَن احلُْجَُّة َعَلْيِه أوَْكَد َكما   َفانَّ أوََّل ما يـَْفَعُل ِباْلُمْعِجِب نـَزََع ما َأْعَجَب ِبِه ِليَـْعَلَم أنَُّه عاِجُز َحقٌري َوَيْشَهَد َعلى
  .ِبابْليسَ  فـََعلَ 

ا اجلَْْهُل َوَوَرُقها الضَّاللَةُ  ُ . ، َوَمثَُرَها اللَّْعَنُة َواْخلُُلوُد ىف النّارِ َواْلُعْجُب نَباٌت، َحبـَُّها اْلِكبـُْر، َوأْرُضَها النِّفاُق، َوماُؤَها اْلَغىُّ، َوأْغصا
  .»1« ]بِأْن َيصَري إَىل النّارِ [؛ والبَُّد ِمْن أن يـُْثِمَر َفَمِن اْختاَر اْلُعْجَب فـََقْد َبَذَر اْلُكْفَر، َوَزرََع النِّفاقَ 

______________________________  
  .باشد اين فراز در نسخه مصباح عبدالرزاق منى -)1(
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  ]َلُه؟أْلَعَجَب ُكلُّ اْلَعَجِب ِممَّْن يـُْعِجُب ِبَعَمِلِه َوُهَو الَيْدرى ِمبَ ُخيَْتُم [

   عجب و آثار آن

ترين رذايل اخالقى يعىن عجب و خودپسندى  در اين فصل، وجود مقدس حضرت صادق عليه السالم به يكى از نكوهيده
  .منايند اشاره دارند و آفات و مّضرات آن را بيان مى

  :فرمايد در قسمت اول روايت مى

با شوق و ذوق پسنديده و آن را بسيار مهم به  تعّجب است از كسى كه به كاركرد خود عجب دارد و عمل خود را
  !داند خامته كار او چيست، سعادت است يا شقاوت حساب آورده، در حاىل كه منى
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ورزند، به خود عجب دارند كه خود از  راسىت، جا دارد انسان از افراد معجب تعّجب كند، آنان به چه چيزى عجب مى
لند كه به عنايت او روح و حيات گرفته و فعًال مشغول زندگى هستند، در خود نيستند، بلكه مشىت خاك ناچيز و ناقاب

  .اى بدون عنايت اهلى قابل دوام نيست حاىل كه زندگى آنان حلظه

  .به عمل خود عجب دارند كه عمل پرتوى از حيات است و حيات پرتوى از قيوميت حضرت دوست

ها اعتبارى است و مالك در متام هسىت  لى چون متام ملكيتبه مال عجب دارند كه در حقيقت امانت دارند نه مالك اص
  .يك نفر است و بس و آن هم خداست

  213: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

خردى چيزى نيست گرفتار  خربى و غفلت و ىب ها جز جهل و ىب منشأ عجب اين بيچارگان و خودپسندى اين بدخبت
ها و دورى را به دنبال دارد و ميوه تلخش  خطر جداىي از واقعيتكند، راهى كه  عجب بايد بداند راه خطرناكى را طى مى

  .عذاب اهلى در روز قيامت است

خود ديدن و خود خواسنت و خود پسنديدن و عمل و مال و علم خود را باالستقالل نظر كردن و به آن دل خوش منودن 
  .راه شيطاىن و عاقبتش خزى دنيا و گرفتارى به آتش در جهان ديگر است

   موجب جداىي از اولياى اهلى عجب

از مجله آن مراحل اين است كه انسان را به عقل تنها و دانش تنها متكى كرده . عجب گاهى مراحل بسيار خطرناكى دارد
و دست آدمى را از دامن راهربان اهلى و پيشوايان حق يعىن انبيا و اوليا و ائمه طاهرين عليهم السالم جدا كرده و وسيله 

  .آورد جهان را براى آدمى فراهم مىبدخبىت دو 

خواهيد، هيچ وقت نگوييد عمل من، ثروت من، شخصيت من، دانش من، عقل من، رأى من،  اگر خري دنيا و آخرت مى
  :بلكه متام وجود مشا مرتّمن به اين حقيقت باشد كه

  .أْلَعْبُد َوما ىف َيِدِه كاَن ِلَمْوالهُ 

  .مهه از آن موالى اوستبنده و آنچه در اختيار دارد مهه و 
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به اين حقيقت هر كس به حنو شهود واقف گردد دِر دل را به روى متام رذايل بسته و به خصوص از صفت نكوهيده و 
  .ناپسند عجب و خودبيىن رسته است

  :گويد فيض آن عارف واله مى

  خوشا دىل كه زغري خداست آسوده
 

  ضمري خويش زوسواس ديو پالوده

  گرامى به حق فدا كردهخوش آن كه جان  
 

  تنش به بندگى خملصانه فرسوده

ره برد آن كه روش با غريست   زحق چه 
 

  خدا قل الّله و ذرهم به بنده فرموده

  دمى چگونه تواند به ياد حق پرداخت
 

  كه نيست يك نفس از فكر غري آسوده

  دال بيا كه زغري خدا بپردازمي
 

  هكنيم سّر خود از ياد غري پالود

  دل از جهان بكنيم و به حق دهيم جهان
 

  وفا بوده وفا ندارد و تا بوده ىب

  

 به مين دوسىت اهل بيت پيغمرب
 

  به سوى خلد ره مستقيم پيموده

  

  فرار از عجب با ياد خدا

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم درباره عظمت و نتيجه توجه به حضرت حق مى

ها قرار داده تا بدان وسيله گوش دل پس از كر شدن شنوا گردد و چشم  تعاىل ياد خود را صيقل دلبه راسىت كه خداى 
د، مهواره خداى را كه نعمت دل پس از كم سوىي تيزبني شود و دل از ستيزه هايش گرامى باد در  جوىي سر به فرمان 

است كه چون به درياى انديشه فرو روند، خداى  هاىي كه چراغ هدايت انبيا خاموش بوده، بندگاىن فواصل زمان و دوران
اىن با آنان گويد و از   تعاىل رازهاى 
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  .هايشان با ايشان گفتگو فرمايد رهگذر عقل

هاى بيدار دارند چراغ راه كنند، روزهاى خدا را بياد مردم آورند و آنان را از  ها و دل ها و ديده پس نورى را كه در گوش
رو باشد رهروى او را بستايند و به  ها هستند كه هر كس ميانه مقام مقدسش برتسانند، آنان هم چون راهنمايان بيابان

گرا باشد، راهش را نكوهش منوده و از تباهى برحذرش دارند و به مهني  ا و چپگر  اش دهند و آن كه راست رستگارى مژده
ها هستند، اگر با ديده عقلت آنان را بنگرى كه خواهى ديد كه ايشانند  ها و رهربان آن شبهه هاى آن تاريكى منوال چراغ

  .»1« هاى شب تار هاى هدايت و چراغ نشانه

عارفان امريمؤمنان عليه السالم نقل شده اين است كه هر كس خود را نبيند و علم  منظور از اين مجالت نوراىن كه از امام
و ماىل براى خود نداند و ديده جز به روى يار ازل و ابد باز نكند و سر تواضع و فروتىن به خاك مّذلت جز براى او 

سنت از عجب اين است، منفعىت  آرى، منفعت پاك زي. گاه انوار و وجودش مظهر امسا و صفات گردد نسايد، قلبش جتلى
  .جوشد كه در جنب آن خري دنيا و آخرت مى

در هر صورت آنچه مثبت و خري است از خدا بدانيد، هرگز عمل نيك خود را از خود ندانسته و ادعاى ملكيت نداشته 
به آساىن شسته باشيد و به دانش خود به عنوان علم من ننگريد كه عجب از گناه عملى بدتر است، گناه با آب توبه 

  .شود، وىل شستشوى عجب كه يك صفت قلىب است، اگر آدمى به آن ناچار شود كار بسيار مشكلى است مى

برد و گناهان را با  كند، عجب انسان را تا مرز كفر مى عجب طاعات را فاسد و عبادات را از مرحله قبوىل حق دور مى
  ها مرتتب است از ياد مهه سنگيىن كه بر آن

______________________________  
  .213خطبه : ج البالغة -)1(

  216: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  !منايد برده و براى انسان ارتكابش را آسان مى
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رساند  شود و از عذاب و مكر حق امين گردد و كار را به جاىي مى آدم معجب هر آينه به خود و به پروردگارش مغرور مى
در پيشگاه حق منزلىت است و گاهى بدتر از آن آدمى را به خاطر اميان و عملش به كند برايش  كه انسان تصور مى

  .كشاند گذارى بر خداوند مى منت

اعجاب به نفس يا به عقل يا به عمل يا رأى و يا به علم، انسان را از استفاده و استشاره و سؤال از علم و پندگريى و 
  .خطرناكى است كه آفات و زيانش قابل مشارش نيستمنايد، عجب حالت بسيار  پذيرى حمروم مى نصيحت

  .قرآن جميد در بسيارى از آيات اعالم صريح فرموده، خداوند اهل عجب را دوست ندارد

   عجب در روايات

  :خوانيم مى» صحيفه سجاديه«در دعاى بيستم 

  .»1«  َوَعبِّْدىن َلَك، َوال تـُْفِسْد ِعباَدتى بِاْلُعْجبِ 

  .خود خالص قرار ده و از اين كه عجب عمل مرا فاسد كند مرا در پناهت حمافظت فرما بندگى مرا براى! اهلى

  :فرمايد حضرت رضا عليه السالم مى

بدخبىت از : دى در بىن اسرائيل چهل سال خدا را عبادت كرد، عبادتش مقبول حضرت دوست نيفتاد، به خود گفتمر 
   حق ندا آمد، اين سرزنشى كه از خود كردى، از عبادت چهلخود توست و عّلت منع قبوىل در وجود توست، از جانب 

______________________________  
  .210، حديث 21، باب 142/ 1: ؛ مستدرك الوسائل94: الصحيفة السجادية -)1(

  217: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ات باالتر است ساله

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

تر است چنني  از مثل مىن كه عبادمت از خورشيد روشن: منازت چگونه است؟ گفت: و از او پرسيد عاملى نزد عابدى رفت
ريز  چشمى اشك: ات چگونه است؟ پاسخ داد گريه: سؤاىل درست است؟ من از فالن سال تاكنون مشغول عبادمت، گفت
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رت بو  خنديدى و مى اگر مى: دارم، عامل به او گفت  رسد د كه عمل نازفروش به پيشگاه حق منىترسيدى از گريه با عجبت 
»2«.  

َفأْخِربىن ِبالذَّْنِب الَّذى اذا :  َفقاَل َلُه ُموسى: موسَى بِن ِعْمرانَ   ِء اْبليَس اىل قاَل َرُسول الّلِه صلى اهللا عليه و آله ىف حديث َجمى
  .»3«  ُسُه، َواْسَتْكثـََر َعَمَلُه، َوَصُغَر ىف َعْيِنِه َذنـْبُهُ اذا أْعَجَبْتُه نـَفْ : أْذنـََبُه اْبُن آَدَم اْسَتْحوْذَت َعَلْيِه، قالَ 

پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در روايت آمدن ابليس نزد موسى و سؤال موسى از او كه در وقت چه گناهى بر فرزند 
  :به وقت سه گناه: ابليس به موسى گفت: كىن فرمودند آدم تسّلط پيدا مى

  .عجب - 1

  .ديدن عملزياد  - 2

  .كوچك ديدن گناه  - 3

  ايّاَك َواْلُعْجَب َوُسوَء اْخلُْلِق َوِقلََّة الصَّْربِ فَانَُّه ال َيْسَتقيُم َلَك َعلى: َقاَل أمريُاملُؤِمنَني عليه السالم ِىف َوِصيَِّتِه ِالبِنِه ُحمَمَّد بِن احلََنِفيَّة
  هِذِه اخلِْصاِل الثَّالِث صاِحٌب، َوال

______________________________  
  .20357، حديث 17، باب 232/ 15: ؛ وسائل الشيعة3، باب اإلعرتاف بالتقصري، حديث 73/ 2: الكاىف -)1(

  .2، حديث 117، باب 307/ 69: ؛ حبار األنوار5، باب العجب، حديث 313/ 2: الكاىف -)2(

  .8، حديث 117، باب 312/ 69: ؛ حبار األنوار8، باب العجب، حديث 314/ 2: الكاىف -)3(

  218: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1« َيزاُل َلَك َعَلْيها ِمَن الّناِس ُجماِنٌب، َوأْلزِْم نـَْفَسَك التـََّودُّدَ 

از عجب و بدخلقى و كمى صرب بپرهيز كه با : هاى امرياملؤمنني عليه السالم به فرزندش حممد بن حنفيه است در سفارش
دوسىت براى تو خنواهد ماند و دائم با بودن اين سه رذيلت تنها خواهى بود، خود را براى دوسىت و بودن اين سه خصلت 
  .حمبت با مردم ملزم كن
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  .»2«  َمْن َدَخَله اْلُعْجُب َهَلكَ : َعْن أىب َعبِدالّلِه عليه السالم

  .گردد كسى كه دچار عجب شود هالك مى: فرمايد امام صادق عليه السالم مى

   شخصى معجبعيسى و 

  :امام صادق عليه السالم فرمود

هايش بريون شد در حاىل كه مرد كوتاه قدى از  راه و روش عيسى در تبليغ دين گردش در شهرها بود، در يكى از گردش
  .يارانش به مهراهش بود

ا اين چنني ديد او چون عيسى به دريا رسيد، از روى يقني نام خدا را برد و روى آب به راه افتاد، چون آن مرد عيسى ر 
  .هم با يقني كامل نام حضرت حق را به زبان جارى كرد و دنبال عيسى به روى آب به راه افتاد تا به عيسى رسيد

رود و من  اين عيسى روح الّله است كه به روى آب راه مى: در اين حال عجب و خودبيىن او را گرفت، با خود گفت
  ست؟مهانند او، پس او را بر من چه برترى ا

به حمض اين انديشه به زير آب رفت، در آن حال عيسى را به عنوان كمك صدا زد، آن حضرت وى را از آب : امام فرمود
  چه گفىت؟: بريون آورده سپس به او فرمود

______________________________  
  .6، حديث 135، باب 297/ 70: ؛ حبار األنوار178، حديث 147/ 1: اخلصال -)1(

  .241، حديث 23، باب 101/ 1: ؛ وسائل الشيعة2، باب العجب، حديث 313/ 2: اىفالك -)2(

  219: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

خود را به جاىي واداشىت : اش را بيان كرد و اين كه آلودگى عجب گريبانش را گرفت، عيسى فرمود در پاسخ عيسى، انديشه
سپس . شدى، از آنچه كه گفىت به درگاه حضرت حق توبه كنجز آجنا كه خدايت واداشته و بدين جهت مورد خشم خدا 

  .»1«  آن مرد توبه كرد و به مقامى كه خدا به او داده بود بازگشت: امام صادق عليه السالم فرمود

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى
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ىل كه فاسق صديق دو نفر وارد مسجد شدند، يكى عابد و ديگرى فاسق، پس از مدتى از مسجد خارج گشتند در حا
شده بود و عابد فاسق و اين به خاطر اين بود كه عابد در مسجد به عبادتش نازيد و فاسق در مسجد بر فسقش پشيمان 

  .»2«  شد و به راه توبه رفت

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده

  !چگونه؟: ن، عرضه داشتگناهكاران را بشارت ده و صديقان را برتسا! اى داود: خداوند به داود خطاب كرد

برتسيد از اين كه به اعمالتان : گذرم و به نيكان بگو كنم و از گناه مى توبه را قبول مى: خطاب رسيد به گناهكاران بگو
  .»3« اى نيست كه عجب او را آلوده كند مگر اين كه هالك گردد بنازيد؛ زيرا بنده

  :كند كه حضرت فرمود ابو محزه مثاىل از حضرت سّجاد عليه السالم نقل مى

از متكّرب فخر فروش عجب دارم كه ديروز نطفه بود و فردا جيفه است، عجب از كسى كه در حق خدا شك دارد در 
  بيند، حاىل كه اين مهه خملوقات اهلى را مى

______________________________  
  .49، حديث 18، باب 254/ 14: ؛ حبار األنوار3، باب احلسد، حديث 306/ 2: الكاىف -)1(

  .6، حديث 117، باب 311/ 69: ؛ حبار األنوار6، باب العجب، حديث 314/ 2: الكاىف -)2(

  .37، حديث 117، باب 321/ 69: ؛ حبار األنوار8، باب العجب، حديث 314/ 2: الكاىف -)3(

  220: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

مريد و عجب از كسى كه جهان بعد را منكر  مىعجب از كسى كه منكر مرگ است، در حاىل كه هر شب و روزى 
كند، در حاىل كه عمل براى خانه  نگرد و عجب از كسى كه براى خانه فنا كار مى است، در حاىل كه جهان فعلى را مى

  .»1«  بقا را ترك كرده است

  صاحبا عمر عزيز است غنيمت دانش
 

  گوى خريى كه تواىن برب از ميدانش
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 فلك با مهه قدر چيست دوران رياست كه
 

  حاصل آن است كه دامي نبود دورانش

  آن خداىي است تعاىل ملك امللك قدمي
 

  كه تغّري نكند ملك جاويدانش

  گل جاى گريه است بر اين عمر كه چون غنچه
 

  پنج روز است بقاى دهن خندانش

 دهىن شري به كودك ندهد مادر دهر
 

  گر دگر باره به خون در نربد دندانش

  مقبل امروز كند داروى درد دل خويش
 

  كه پس از مرگ ميّسر نشود درمانش

 خوى سعدى است نصيحت چكند گر نكند
 

 «2»  مشك دارد نتواند كه كند پنهانش

______________________________  
  .4، حديث 21، باب 142/ 75: ؛ حبار األنوار1387، حديث 663: األماىل، طوسى -)1(

  .سعدى -)2(

  

  221: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   ُعجب، مرضى خطرناك

  :»1« گويد ابو حامد در اين زمينه مى

بدان كه عجب، بيمارىي است كه علت آن جهل حمض است و عالج آن معرفت حمض است، پس كسى كه شب و روز 
گذر آىن، يا آن كه از تو در   اندر علم و عبادت است گوييم كه عجب تو از آن است كه اين بر تو مهى رود و تو راه

  شود؟ آيد و قوت تو حاصل مى وجود مى

رود و تو راه گذر آن، راه گذرى را عجب نرسد كه راه گذر مسّخرى باشد و كار بوى نبود  اگر از آن است كه در تو مى
  و وى اندر ميانه كه بود؟
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وت و قدرت وارادت و اعضا كه اين عمل بدان من مهى كنم و به قوت و قدرت من است، هيچ داىن تا اين ق: و اگر گوىي
  بود از كجا آوردى؟

اين خواست و اين داعيه را كه آفريد و كه مسلط كرد بر تو و كى سلسله : به خواست من بود اين عمل، گومي: اگر گوىي
  .قهر اندر گردن تو افكند و فراكار داشت

د كه خالف آن نتواند كرد و داعيه نه از وى است كه وى را اى را بر وى مسلط كردند وى را موكلى فرستادن هر كه داعيه
  .به قهر فرا كار دارد

  .پس مهه نعمت خداوند است و عجب تو به خويشنت از جهل است كه به تو هيچ چيز نيست

بايد كه تعجب تو به فضل حق تعاىل بود كه بسيار خلق از وى غافل ماندند و عمر به كار بد صرف داشتند و تو را از 
  عنايت خويش استخالص فرستاد و داعيه را بر تو مسلط كرد و تو را به سلسله قهر به حضرت عزت خود مهى برد و اگر

______________________________  
  .، عالج عجب620: كيمياى سعادت  -)1(

  222: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

سبىب و خدمىت كه از پيش كرده بود، بايد كه  ىبپادشاهى اندر غالمان خود نظر كند و از ميان مهه يكى را خلعت دهد 
ملك حكيم است تا اندر : استحقاق، وى را ختصيص كرد نه خبود، پس اگر گويد تعجب وى از فضل ملك تو بود كه ىب

  تو صفت استحقاق از كجا آوردى؟: من صفت استحقاق نديدى آن خلعت خاص مبن فرستادى، گويند

را جاى عجب نيست و هم چنان بود كه ملك تو را اسىب دهد عجب نياوردى و اگر مهه از عطاى ملك است پس تو 
آن گاه غالمى دهد عجب آورى و گوىي مرا غالمى داد كه اسب داشتم و ديگران نداشتند و چون اسب نيز وى داده 

عبادت از آن مرا توفيق : باشد جاى عجب نبود، بلكه چنان بود كه هر دو به يك بار به تو دهد، هم چنني اگر گوىي
دوست از آن داشتم كه : اين دوسىت اندر دل تو كى افكند، اگر گوىي: داده است كه وى را دوست داشتم، گويند
  اين معرفت و اين ديدار كه داد؟: بشناختم وى را و مجال وى بيافتم، گويند
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ت در تو بيافريند و داعيه پس چون مهه از وى است بايد كه عجب تو خبود نبود، به جود و فضل وى بود كه اين صفا
اى و به تو هيچ چيز نيست جز آن كه راه گذر قدرت حق تعاىل اى  قدرت و ارادت بيافريد، اما تو در ميان هيچ كس نه

  .و بس

بدان كه گروهى را جهل به جاىي باشد كه عجب آورند به چيزى كه آن بديشان نيست و به قدرت ايشان تعلق ندارد، 
تر، چه اگر عامل و عابد گويد كه علم من حاصل كردم و عبادت  و اين جهل است هر چه متام چون قدرت مجال و نسب

من كردم خيال او را جاىي هست، اما اين ديگر خود محاقت حمض است و كس بود كه عجب به نسب ظاملان و سالطني  
يشان چه استخفاف كنند، از كند و اگر ايشان ببيندى كه در دوزخ به چه صفت باشند و اندر قيامت كه خصمان برا

   تر از نسب رسول صلى اهللا عليه و آله نيست و عجب بدان باطل ايشان ننگ دارندى، بلكه هيچ نسب شريف

  223: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

است و عجب گروهى بداجنا رسد كه پندارند كه ايشان را خود معصيت زيان ندارد و خنواهد داشت و هر چه خواهند مهى  
اين مقدار ندانند كه چون خالف جد و پدر خود كنند نسب خود از ايشان قطع كرده باشند و ايشان شرف در كنند و 

  .تقوا و تواضع دانستند نه در نسب و هم از نسب، ايشان كساىن بودند كه اهل جهنمند

  .مهه از آدمند و آدم از خاك: و رسول صلى اهللا عليه و آله منع كرد از فخر نسب گفت

اين غالم سياه را چه حمل بود كه اين وى را مسلم بود؟ اين آيت بيامد  : الل بانگ مناز كرد، بزرگان قريش گفتندو چون ب
  :كه

  .»1« ] ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاُكمْ [

  .ترين مشا نزد خدا پرهيزكارترين مشاست ترديد گرامى ىب

  :و چون اين آيت فرود آمده كه

  .»2« ] ريََتَك اْألَقْـَرِبنيَ َو أَْنِذْر َعشِ [

  .هشدار ده]  از عاقبت اعمال زشت[و خويشان نزديكت را 
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به كار مشغول شو كه من تو را دست نگريم و اگر خويشان را قرابت وى  ! يا عمه حمّمد: صفيه را كه عمه وى بود گفت
  .بودى و هر دو جهان را مىكفايت بودى، بايسىت كه فاطمه را از رنج تقوا برهانيدى، تا خوش مهى زيسىت 

اما اندر مجله قربت را زيادت اميدى است به شفاعت وى، ولكن باشد كه گناه چنان بود كه شفاعت نپذيرد و نه مهه  
  :گناهى شفاعت پذيرد، چنان كه حق تعاىل گفت

______________________________  
  .13): 49(حجرات  -)1(

  .214): 26(شعراء  -)2(

  224: ، ص9 ج عرفان اسالمى،

  .»1« ] َو ال َيْشَفُعوَن ِإالَّ ِلَمِن اْرَتضى[

  .كنند و جز براى كسى كه خدا بپسندد شفاعت منى

و فراخ رفنت بر اميد شفاعت هم چنان بود كه بيمار احتما نكند و هر چيز مهى خورد بر اعتماد آن كه پدرم طبيب 
بيمارى باشد كه چنان گردد كه عالج نپذيرد و استادى طبيب سود ندارد، بايد كه مزاج چنان : استادى است، او را گويند

نزديك ملوك حملى دارد مهه گناه را شفاعت تواند كرد، بلكه كسى كه  بود كه طبيب آن را عالج تواند كرد و نه هر كه به
كس نپذيرد و هيچ گناهى نبود كه نتواند كه سبب مقت باشد كه خداى تعاىل سخط  ملك وى را دمشن دارد شفاعت هيچ

  :گفتخويش اندر معصيت پوشيده به كرده است، باشد كه آنچه كمرت داىن سبب مقت آن بود، چنان كه حق تعاىل  

  .»2« ] َو َحتَْسُبونَُه َهيِّناً َو ُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظيمٌ [

  .پنداشتيد و در حاىل كه نزد خدا بزرگ بود ناچيز و سبك مى]  عملى[و آن را 

مشا آسان مهى گرييد و به نزديك خداى تعاىل بزرگ است و مهه مسلمانان را نيز اميد شفاعت هراس برخنيزد و با هراس 
  .نيايد عجب فراهم

   گفتار مال عبدالّرزاق الهيجى در مسئله عجب
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  :»3« گويد اين مرد بزرگ مى

   رسد، چه آدمى هر چند در عبادت سعى كند و بذل جهد منايد كه به ابليس منى

______________________________  
  .28): 21(انبياء  -)1(

  .15): 24(نور  -)2(

  .266 -261: الهيجىترمجه مصباح الشريعة، عبدالرزاق  -)3(
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آن شقّى عاقبت ناحممود چندين هزار سال عبادت پروردگار كرد و خامته عملش به شقاوت ازىل و لعنت سرمدى منجر 
شد و با وجود چنني عدّوى كه در مجيع اوقات در مقام غدر و مكر آدمى است، حىت در مرض موت و وقت احتضار 

خواهد كه سلب اميان از او كند، به عمل ناقص خود چون توان اعتماد كرد و خاطر مجع  دارد و مى برمنىدست از آدمى 
  !توان بود؟

: گفته اند مى كرده نقل صحيح است كه عّالمه حّلى عليه رمحة اخلفّى واجللّى در وقت احتضار كلمات فرج به او تلقني مى
به جناب احديت استغاثه كرد و درخواست منود كه شيخ را افاقه ال، پسرش بسيار مضطرب شده و از غايت اضطراب 

حاصل شود تا حقيقت حال ظاهر گردد، شيخ را از استغاثه پسر ىف اجلمله افاقه حاصل شد، از او پرسيد كه من هر چند 
  ال وجه اين چيست؟: گفىت كردم مى شهادتني به تو عرض مى

ال، نه به تو، هرگاه : گفتم كرد من به او مى لعني خالف او را تلقني مى كردى و شيطان تو شهادتني عرضه مى: شيخ فرمود
عالمه حّلى با وجود مناعت شأن در آن وقت از دست او خالصى نداشته باشد واى به حال ديگران كه چه شود و چه 

  !خواهد شد؟

فروع و نتايج كربند و از عجب و  ها  بايد دانست كه اكثر صفات رديّه خبيثه مثل ظلم و جور و بغى و غضب و امثال اين
شوند و اين دو صفت از صفات مهلكه است و ازاله آن بر مهه فرض عني و عني فرض است و ادويه قامعه  كرب متولد مى

  :گردد در استيصال اصل كرب از نفس اّماره از دو اصل مرّكب مى
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  .معرفت عيوب نفس و ذلت و حقارت آن :اصل اّول

  .بوبيت و عظمت و كربياىي نفاذ قدرت آن حضرت استمعرفت حضرت ر  :اصل دّوم

  226: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

آيد و  شك در نفس او تواضع و انكسار و خضوع پديد مى و هر كه بر اسرار و حقايق اين دو اصل اّطالع يافت ىب
ر مهت هر  شود و چون طاي گردد و به صفت حكم و حيا و رمحت و رأفت متصف مى خوف و خشيت بر او غالب مى

كس، آن حوصله ندارد كه در فضاى هواى عامل ملكوت و جربوت طريان كند و از سبحات اسرار ذات و صفات اهلى از 
ترين و  حبار مكاشفات مستفيض شود، بايد كه از استحضار اصل اول كه معرفت عيوب و آفات نفس است كه سهل

تنبيه طالبان منهج هدايت و مستعدان قبول فيض، نفحات  ترين اسباب است غافل نباشد و خداوند عامل از جهت نزديك
ايت نفوس انساىن را در آياتى از كتاب جميد خود ذكر فرموده است كه   :عنايت مراتب بدايت و 

ْنساُن ما َأْكَفرَهُ [ َرهُ * ٍء َخَلَقهُ  ِمْن َأيِّ َشيْ * قُِتَل اْإلِ  ] ُمثَّ ِإذا شاءَ أَْنَشرَهُ * ُمثَّ َأماَتُه َفَأقْـبَـَرهُ * سََّرهُ ُمثَّ السَِّبيَل يَ * ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُه فـََقدَّ
»1«.  

  او را از چه چيز آفريده؟] خدا!* [مرگ بر انسان، چه كافر و ناسپاس است

آن گاه راه .* اندازه الزم عطا كرد]  در ذات، صفات و اندام[آفريده است، پس او را ] مقدار ناچيز و ىب[اى  از نطفه* 
اد،.* را برايش آسان ساخت]  سعادت، خري و طاعت هدايت،[ و سپس چون خبواهد او * سپس او را مرياند و در گور 

  .كند را زنده مى

در اين آيات كرميه اشاره واضحه است به كيفيت مراتب اول و اوسط و آخر احوال نفوس بشرى، پس عاقل بايد كه به 
  .و احوال اول و اوسط و آخر خود از آن مشاهده منايد نور بصريت در دقايق اسرار اين آيات تاّمل كند

   اما اّول آن است كه بداند كه چندين هزار دهور و اعصار پيش از وجود او گذشته

______________________________  
  .22 -17): 80(عبس  -)1(
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بر صفحه وجود از نام و نشان او هيچ اثرى نبود و كيست است كه وجود موهوم او در كتم عدم منعدم و ناچيز بود و 
  حقريتر از آن كه عدم و نيسىت، سابق بر وجود و هسىت او باشد؟

اصل وجود او را از كسوت خاك انشا فرمود كه اخس و احقر موجودات » كن فيكون«چون به قدرت  پس حكيم ىب
اد، پس آن علقه را مضغه  است، پس اصل خاكى او را صورت نطفه كريه داد، پس اساس جس م او را بر علقه مردار 

  .گردانيد و اجزاى آن را به صالبت عظم رسانيد و عظم را به گوشت و پوست پوشانيد

اين بدايت احوال آدمى است كه از عدم حمض او را از ارذل شيئاً اجياد فرمود و در اخّس اوصاف كه خاك باشد اصل 
ل فطرت او مجادى مرده بوده كه در او نه حيات بود نه مسع و نه بصر و نه حّس و نه وجود او را آفريد تا بداند كه اوّ 

حركت و نه نطق و نه علم و نه قدرت، پس نقايص خصايص او را بر مكارم اوصاف او تقدمي فرمود، چون تقدمي موت 
  :بر حيات و جهل بر علم و عجز بر قدرت و هم چنني ضاللت بر هدايت، چنان كه فرموده

  .»1« ] ِمْن نُْطَفٍة َخَلَقُه فـََقدََّرهُ * ٍء َخَلَقهُ  ِمْن َأيِّ َشيْ [

اندازه ]  در ذات، صفات و اندام[آفريده است، پس او را ] مقدار ناچيز و ىب[اى  از نطفه* او را از چه چيز آفريده؟] خدا[
  .الزم عطا كرد

  .مت و مشول احسان او شكر گويدتا آدمى بر حقارت مرتبه خود در بدايت بينا گردد و بر عموم نع

  :پس به ثبوت حماسن اوصاف بعد از انصاف به صفات خسيسه اشارت فرمود كه

______________________________  
  .19 -18): 80(عبس  -)1(
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  .»1« ] ُمثَّ السَِّبيَل َيسَّرَهُ [

  .برايش آسان ساخترا ]  هدايت، سعادت، خري و طاعت[آن گاه راه 
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نام و نشان، حضرت ربوبيت جّلت عظمته او را حيات خبشيد و پس  جان و معدومى بود ىب تا بداند كه آدمى مّيىت بود ىب
از كرى او را شنوا گردانيد و بعد از كورى بيناىي عنايت فرمود و پس از گنگى گوياىي و بعد از ضعف قوت و هم چنني 

رسانيد تا به يقني شناساى انعام حضرت صمديت گردد و رعايت آداب عبوديت بر خود  بعد از ضاللت به درجه هدايت
واجب داند و رذيله كرب و عجب بر خود راه ندهد و جور و ستم به زير دستان نپسندد و حتقيق كند كه عّز وثنا و دوام و 

اگر در حال حيات امور معيشت  شايد و با اين مهه نقصان و خساست و ضعف و حقارت بقا جز جناب كربياىي را منى
 »2«  بدو مفّوض بودى يا در ادامت وجود خود اختيارى داشىت، عجب و طغيان او را هم وجهى بودى، لكن شحنه

غريت زمام اختيار به دست او نداد و مفتاح مراد در قبضه مهت او ننهاد، بلكه وجود او را هدف سهام بلّيات و مقهور 
نيد و امراض هايله و اسقام مهلكه و طبايع متضاّده را بر او گماشت، نه او را بر جذب نفع تصاريف حوادث و آفات گردا

  و دفع ضّر قدرتى و نه در كسب خري و منع شّر قّوتى، عقل او را بيم اختالس در هر زماىن و روح او را خوف اختطاف
  .عنا، اين و اواسط حال آدمى در هر آىن، در حال صّحت اسري نفس و هوا و در وقت مرض بسته آالم و »3«

  :گويد عارف معارف اهليه حاج مريزا حبيب الّله خراساىن در اين زمينه مى

  نيمه از خاك و نيمه از فلكم
 

  نيمه از ديو و نيمه از ملكم

______________________________  
  .20): 80(عبس  -)1(

  .حاكم نظامى -نگهبان -داروغه: شحنه -)2(

  ).شيطان(اسرتاق مسع كردن . ربودن، ربودن هم چون برق: اختطاف -)3(
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 «1»  نيمه از روم رفته تا صقالب
 

  نيمه از چني گرفته تا اتكم

فته در او  صورتى خمتصر 
 

  هر چه هست از مساك تا مسكم

  هم چو آيينه دو رو دو جهان
 

ادم كه حّد مشرتكم   در 

  كجا آمد اين دوىي و توىي  از
 

  چون من اندر به ذات خويش يكم

  تو گرفتار قيد وهم و شكى
 

  من برون از جهان وهم و شكم

  تو اسري مقام ىل و لكى
 

  من برون از مقام ىل و لكم

  چون خليل اندر آتش از جربيل
 

  نپذيرد اگر دهد كمكم

 نام حق را هزار و يك گفتند
 

  هزار و يكم من يكى نيز از آن

  

  :و اما آخر حال او آن است كه حق جّل و عال اشارت به او منوده كه

  .»2« ] ُمثَّ ِإذا شاءَ أَْنَشرَهُ * ُمثَّ أَماَتُه َفَأقْـبَـَرهُ [

اد،   .كند و سپس چون خبواهد او را زنده مى* سپس او را مرياند و در گور 

يعىن بعد از انقضاى مدت حيات، مجيع قواى ظاهر و باطنه كه نزد او وديعت بوده از او باز ستاند و او را به حال اوىل 
پرورد طعمه مار و مور   مجادى راجع منوده، جيفه كريه او را به ظلمت خاك بپوشاند و آن بدىن كه به انواع ناز و نعمت مى

ات خاك اسري ماند و دست روزگار جناح مهت او را به ساحل فنا بند  گرداند و جسم نازك او در ظلمت حبس طبق
مشار بر خاك او بگذرد كه كسى نام او در دفرت وجود خنواند، بلكه هيچ   گرداند، چندين هزار دهور و اعصار و قرون ىب

و قاضى عدل او را كس از موجودات اثرى از نام و نشان او نداند و كاشكى حاكم مشّيت او را در اين نيسىت بگذاشىت 
  در معرض سؤال نداشىت و مالئكه غالظ و شداد بر او

______________________________  
  .شود هاى زينىت و سرخ رنگش كاشته مى درخىت از تريه صقالبيها كه براى گل: الصُّقالب -)1(
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  .22 -21): 80(عبس  -)2(
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و  »1« زخ نشنيدى و امحال اثقال سالسل و اغالل نكشيدى و مرارت شراب صديدنگماشىت و خطاب قهر زبانه دو 
زّقوم نچشيدى، بلكه حاجبان وجود اجزاى متّفرقه او مجع كنند و او را عريان و حريان از خاك برانگيزانند و در جممع حمشر 

اى از حبار رمحت غفار دستگري آن سرگشته  و موقف فزع اكرب، رسواىي افعال او را بر او خوانند و اگر عياذاً بالّله قطره
  .نگردد، آن بيچاره به گرفتارى عذاب ابدى درماند

پس كسى كه احوال اّول و اوسط او آن است كه شنيدى و در آخر چنني خطرى در پيش دارد، چه جاى آن است كه 
  !شادى و فرح به خود راه دهد؟

بود خود را در عدم خود ديده، حضرت ختمى  ز خود بريدهمجيع انبيا و اوليا از خوف اين خطر، حظوظ جسماىن ا اند و 
، هرگاه اين حال مهرت »ما عبدناك حق عبادتك«مرتبت عليه وآله تسليمات االله با كمال قرب به جناب احديت گفىت 
و خشيت به  تر و غلبه خوف روزگار بدين معنا اوىل عرصه نبوت و سرور صفوف ميدان واليت باشد امثال ما مفلسان تريه

تر، با اين مهه مراتب، گنجايش عجب دارد كه كسى به خود راه دهد و به مست كرب كه از دل مسات است  حال ما اليق
  .موسوم شود، بلكه اگر متام عمر به گريه و ناله گذارند سزاست و از تنّعمات به علف صحرا اكتفا كند رواست

  گوهر خود را هويدا كن كمال اين است و بس
 

خويش را در خويش پيدا كن كمال اين است و 
  بس

 سنگ دل را سرمه كن در آسياى رنج و درد
 

  ديده را زين سرمه بينا كن كمال اين است و بس

______________________________  
  .چرك و خونابه زخم: صديد -)1(
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  مهنشيىن با خدا خواهى اگر در عرش رب
 

  است و بس در درون اهل دل جا كن كمال اين

  پند من بشنو به جز با نفس شوم بدسرشت
 

  با مهه عامل مدارا كن كمال اين و بس

 اى معلم زاده از آدم اگر دارى نژاد
 

  چون پدر تعليم امسا كن كمال اين است و بس

  گوىي سخن از درد و رنج ديگران چند مى
 

  ال اين است و بسخويش را اول مداوا كن كم
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َدْعواُه   ما لَْيَس لَُه؛ َواْلُمدَّعى ِمْن َغْريِ َحقٍّ كاِذٌب َواْن أْخفى  َفَمْن اْعَجَب ِبنَـْفِسِه ىف ِفْعِلِه فـََقْد َضلَّ َعْن َمنـَْهِج الرَّشاِد َوادَّعى[
نـَْفِسِه بِاْلَعْجِز ِلَتُكوَن احلُْجَّةُ   بِاْلُمْعِجِب نـَزََع ما اْعَجَب ِبِه ِليَـْعَلَم أنَُّه عاِجُز َحقٌري َوَيْشَهَد َعلىَوطاَل َدْهرُُه فَانَّ أوََّل ما يـَْفَعُل 

  ] َعَلْيِه أوَْكَد َكما فـََعَل بِاْبليسَ 

   نتيجه عجب

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مى

اى زياده از  كند و بر ديگران فخر بفروشد، بدون شك از راه راست گمراه شد و مرتبههر كس به هر برنامه خود عجب  
حّد خود ادعا كرده، چرا كه كرب و آقاىي رداى اهلى است و سزاوار مرتبه خداىي است كه از مجيع نقايص برى است، نه 

چنني دعوا كند در دعوى خود   اليق مرتبه امكاىن كه به اكثر عيوب معيوب و به اكثر نقايص موسوم است و هر كس
تا از آن : كاذب است، هر چند ادعاى خود را به كسى اظهار نكند و هر چند زمان طوالىن بر او بگذرد، حاصل آن كه

  .دعواى باطل و اعتقاد فاسد برنگردد و توبه و رجوع نكند، به آن اعتقاد آمث و به آن دعوا معاقب و معاتب است

  :گفته است كرده و مى كه هر روز به نفس خود خطاب مىكنند   از ابن مساك نقل مى
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لِْلَجنَِّة أَقواماً آَخريَن َوَهلُْم يا نـَْفُس َتقولَني قـَْوَل الزّاِهديَن، َوتـَْعَملَني َعَمَل اْلُمناِفقَني، َوىف اْجلَنَِّة َتْطَمعَني، َهْيهاَت َهْيهاَت انَّ 
  :»1«  تـَْعَملنيَ أْعماٌل َغيـُْر ما 

شت دارى، چه دور است چه دور ! اى نفس گفتارت گفتار زاهدان است و كردارت كردار منافقان و با اين حال طمع 
شت قوم ديگرند و عمل ايشان عمل ديگر، امثال اين خماطبات باعث دفع عجب است مورث  است اين طمع تو، اهل 

  .زيادتى رغبت به طاعت

 نداردكسى كو مهر جاناىن 
 

 سراسر تن بود جاىن ندارد

  پى خواب و خور آن كس شد چو حريان
 

 كه ذوق عيش انساىن ندارد

  بود هر درد را درمان به جز عشق
 

 كه آن دردى است درماىن ندارد

 نشايد كس چو موسى رهربى را
 

 چو او گر علم چوپاىن ندارد

  

 نبارد ابر رمحت بر كسى كاو
 

 نداردسحرها اشك ريزاىن 

  

كند، سلب مال و علم و حسن و شهرت و قدرت از اوست، اين  اول كارى كه خداوند قادر به صاحب عجب مى
هاىي كه اسباب عجب بودند، تا معجب بداند كه عاجز و حقري و فقري و ندار است و اين كماالت به قدرت  برنامه

  و شرمسارى است و اين سلب كماالت از ديگرى بوده، پس او را كرب سزاست نه اين را كه سراپا عجز

______________________________  
  .414/ 2: روضة الواعظني -)1(

  234: ، ص9 عرفان اسالمى، ج



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

 

چنانچه آنچه ابليس . باب امتام حجت است، باشد كه به اين وسيله ترك اين رذيله كند و مالزم خضوع و خشوع شود
وىل آن ملعون ازل و ابد از سلب كماالتش عربت نگرفت و دست خضوع به داشت به خاطر كرب و عجب از او گرفت، 

  .سوى حضرت او دراز نكرد
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ا اجلَْْهُل َوَوَرُقها الضَّاللَةُ [ ُ . ْعَنُة َواْخلُُلوُد ىف النّارِ ، َوَمثَُرَها اللَّ َواْلُعْجُب نَباٌت، َحبـَُّها اْلِكبـُْر، َوأْرُضَها النِّفاُق، َوماُؤَها اْلَغىُّ، َوأْغصا
  ]َفَمِن اْختاَر اْلُعْجَب فـََقْد َبَذَر اْلُكْفَر، َوَزرََع النِّفاَق؛ والبَُّد ِمْن أن يـُْثِمَر بِأْن َيصَري إَىل الّنارِ 

 اش هايش ناداىن و برگش ضاللت و ميوه اش كفر و زمينش نفاق و آبش گمراهى است شاخه عجب، گياهى است كه دانه
  .لعنت و خلود در عذاب است

پس هر كس مبتال به عجب شود، گويا ختم كفر در زمني نفاق پاشيده و بايد به حمصولش كه دورى از رمحت و افتادن در 
  .آتش است برسد
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   باب

41  

   در آداب خوردن
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .اْألَْكِل َحمُْموٌد ىف ُكلِّ قـَْوٍم ِألنَّ فيِه َمْصَلَحَة اْلباِطِن َوالظّاِهرِ ِقّلُة 

ُة لِْلُقّواِم اْألْتِقياِء، َواْلُفُتو . َضُروَرٌة، َوُعدٌَّة، َوفـُُتوٌح، َوقُوتُ : َواْلَمْحُموُد ِمَن اْلَمأُكوالِت أْرَبعٌ  ُح فَاْألْكُل الضَُّروِرىُّ ِلْألْصِفياِء، َواْلُعدَّ
  .ِلْلُمتَـوَكِّلَني، َواْلُقوُت ِلْلُمؤِمننيَ 
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  .َقْسَوِة اْلَقْلِب َوَهَيجاِن الشَّْهَوةِ : قـَْلِب اْلُمؤِمِن ِمْن َكثْـَرِة اْألْكِل، َوِهَى ُمورِثٌَة ِلَشْيئَـْنيِ   ءٌ َأَضرَّ َعلى َولَْيَس َشى

  .ْلَقْلِب، َوِصحَّةٌ ِلْلَبَدنِ َواجلُْوُع اداُم اْلُمؤِمنَني، َوِغذاءٌ لِلرُّوِح، َوَطعاٌم لِ 

  .ما َمَألَ اْبُن آَدَم ِوعاًء أَشرَّ ِمْن َبْطِنهِ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

َلةً : وقاَل داوُد عليه السالم   .تـَْرُك ُلْقَمٍة َمَع الضَُّروَرِة اَلْيها أَحبُّ اَىلَّ ِمْن ِقياِم ِعْشريَن لَيـْ

َعِة أْمعاءٍ :  عليه و آلهَوقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا   .أْلُمؤِمُن يَْأُكُل ىف َمعاً واِحٍد، َواْلُمناِفُق ىف َسبـْ

  .اْلَبْطُن َواْلَفرْجُ : َوما ُمها يا َرُسوَل الّلِه؟ قالَ : َفقيلَ . َوْيٌل لِلّناِس ِمَن اْلَقبـَْقبَـْنيِ : وقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

ما َمِرَض قـَْلٌب أَشدَّ ِمَن اْلَقْسَوِة، َوَما اْعتَـلَّْت نـَْفٌس بِأْصَعَب ِمْن بـُْغِض اجلُْوِع، َوُمها زِماَما : عليها السالمَوقاَل عيسَى ْبُن َمْرَميَ 
  .الطَّْرِد َواخلِْذالنِ 
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  ]َوالظّاِهرِ ِقّلُة اْألَْكِل َحمُْموٌد ىف ُكلِّ قـَْوٍم ِألنَّ فيِه َمْصَلَحَة اْلباِطِن [

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .خورى است كم خورى نزد هر قوم و مّلىت پسنديده است؛ زيرا صالح و خري باطن و ظاهر در كم

   غذا و شرايط ظاهرى و باطىن آن

  .ها است ترين باب باب غذا و غذاخوردن در آيني مقدس اسالم از مفصل

مالحظه مناييد كه انواع » اولني دانشگاه و آخرين پيامرب«ه و اشربه را در كتاب تفصيل خوردن و آشاميدن و آثار اطعم
  .ها و شرايط ظاهرى و باطىن غذا را بيان كرده است غذاهاى حالل و حرام و آثار آن

  .شود در اين خبش نيازى به توضيح مفّصل اين مسئله نيست و تنها به ذكر قسمىت از اصول اين خبش قناعت مى
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يه كنيد؛ اولني دس تور مهّمى كه شريعت مقدسه درباره غذا دارد اين است كه خوراكى و آشاميدىن خود را از راه حالل 
  .گذارد زيرا در حالل آثار اهلى و نور ملكوتى هست كه آن آثار و آن نور در قلب و نفس و عمل اثر مثبت مى

ل نورانيت و غذاى حرام، حمرك به سوى گناه و تاريكى بنابر قواعد اهلى غذاى حالل، حمرك انسان به سوى عبادت و حتصي
  .و ظلمت است
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  .»1« ] يا أَيـَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّيِّباِت َو اْعَمُلوا صاِحلاً ِإينِّ ِمبا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ [

  .دهيد، دانامي دهيد؛ مسلماً من به آنچه اجنام مىهاى پاكيزه خبوريد و كار شايسته اجنام  از خوردىن! اى پيامربان

شود، آن عبادت و طاعت به فضل و رمحت اهلى  انسان وقىت از حالل نريو گرفت، آن نريو صرف طاعت و عبادت مى
  .گردد قبول مى

شت مى شت هم جايگاه ابدى براى مطيع حق مى جتلى آن قبوىل    .شود شود و 

اوليا دقت كنيد، آنان داراى كسب مشروع بودند و از طريق كسب مشروع داراى غذاى مشا در زندگى انبيا و ائمه و 
رتين آثار در دنيا گشته و به  رتين عبادت و طاعت و از طريق طاعت و عبادت داراى  حالل و از طريق حالل داراى 

  .نيكوترين مزد در آخرت رسيدند

 ] نيَ نا ِيف ُذرِّيَِّتِه النُّبـُوََّة َو اْلِكتاَب َو آتـَْيناُه َأْجَرُه ِيف الدُّنْيا َو ِإنَُّه ِيف اْآلِخَرِة َلِمَن الصَّاحلِِ َو َوَهْبنا َلُه ِإْسحاَق َو يـَْعُقوَب َو َجَعلْ [
»2«.  

و اسحاق و يعقوب را به او خبشيدمي و پيامربى و كتاب را در نسلش قرار دادمي و پاداشش را در دنيا به او دادمي، و 
  .در آخرت از زمره شايستگان استترديد او  ىب

كردند، چون سر سفره نشستيد، نيت مشا اين  بيداران راه حق، به بندگان اهلى و آنان كه شوق عبادت داشتند، سفارش مى
  .باشد كه از غذا براى طاعت حق نريو بگرييد كه اين نيت و آن خوردن بدون شك جزئى از عبادت است

______________________________  
  .51): 23(مؤمنون  -)1(
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  .27): 29(عنكبوت  -)2(
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   آداب غذا خوردن

  :امرياملؤمنني عليه السالم به فرزندش امام حسن عليه السالم فرمود

  :گونه دعا كن از لقمه بسيار داغ و سرد خنور و قبل از هر خوردن و آشاميدن بدين

طاَعِتَك َوِذْكرَِك َوُشْكرَِك فيما بـَقَّْيَتُه ىف بََدىن، وأْن   أْكلى َوُشْرىب السَّالَمَة ِمْن َوْعِكِه واْلُقوََّة ِبِه َعلىألّلُهمَّ اّىن أْسأُلَك ىف 
ا َعلى   .»1«  ْنُت َوْعَكُه َوغائَِلَتهُ ِعباَدِتَك، َوأْن تـُْلِهَمىن ُحْسَن التََّحرُِّز ِمْن َمْعِصَيِتَك، َفانََّك إْن فـََعْلَت ذِلَك أمِ   ُتَشجَِّعىن ِبُقوَِّ

خواهم در خوردن و آشاميدمن، سالمت از مرض قرار بده و بر طاعت و ذكر و شكرت از آن غذا  از تو مى! پروردگارا«
مرا قوت و يارى ده و از قدرت غذا شجاعت در بندگى به من كرامت كن و راه پرهيز از گناه را به من بنمايان، چون 

  .»حّقم عنايت كىن از مرض و فساد و افتادن در مهلكه در امان خواهم ماندگونه در  بدين

در اسالم سفارش شده كه غذا را پس از بدست آوردن از راه حالل فقط براى خود خنواهيد، با غذاى خود مهمان، 
  .ر سفره دوست داردزن و درمانده را نيز رعايت كنيد كه خداوند دست فراوان را بر س مسكني، اسري، فقري، يتيم، بيوه

  .الطَّعاُم اذا َمجََع أْرَبَع ِخصاٍل فـََقْد َمتَّ : قاَل َرُسوُل الّله صلى اهللا عليه و آله: َعِن الّصاَدِق عليه السالم قالَ 

َدالّلُه ىف آِخرِهِ    :»2«  اذا كاَن ِمْن َحالٍل، وََكثـَُرِت اْألْيدى، َوُمسَِّى ىف أوَّلِه َومحُِ

______________________________  
، حديث 11، باب 380/ 63: ، كتاب آداب األكل؛ حبار األنوار12/ 3: ؛ حمجة البيضاء143: مكارم األخالق -)1(

47.  

  .2، حديث 2، باب 314/ 63: ؛ حبار األنوار2، باب اإلجتماع األيدى الناس، حديث 273/ 6: الكاىف -)2(
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وقىت چهار برنامه در طعام باشد آن طعام كامل : كند م از قول پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل مىامام صادق عليه السال«
  :است

  .»اش زياد باشد، در ابتدايش بسم الّله و در پايانش محد حضرت حق باشد از حالل به دست آمده باشد، خورنده

ن كنيد؛ زي تر است، هرگاه براى پيامرب صلى اهللا  را به تواضع نزديكدر روايات سفارش زياد شده كه سفره غذا را روى زمني 
  .چيد آوردند، آن حضرت سفره را روى زمني مى عليه و آله طعام مى

  دوازده خصلت در سفره غذا

  :كند امام صادق عليه السالم از پدرانش، از حضرت جمتىب عليه السالم نقل مى

است بداند، چهار خصلت آن فرض و چهار خصلتش سنت در سفره غذا دوازده خصلت هست كه هر مسلماىن واجب 
  :و چهار ديگر ادب است

شناخت غذا كه از كيست و براى چيست و رضا به عنايت صاحب غذا كه حضرت حق است و بسم الّله : اما فرض آن
  .و شكر

سيدن وضو قبل از طعام و نشسنت بر جانب چپ و خوردن با سه انگشت و لي: و آن چهار سنت عبارت است از
  .انگشتان

لويت در سفره قرار دارد، كوچك گرفنت لقمه، جويدن حساىب و كم نظر كردن به صورت : و اما ادب خوردن از آنچه 
  .»1«  مردم

______________________________  
، باب 431/ 24: ؛ وسائل الشيعة4270، حديث ...، باب األكل و الشرب359/ 3: من ال حيضره الفقيه -)1(

  .30984حديث ، 112

  244: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   معرفت به غذا در قرآن
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مسئله معرفت به غذا كه راهنماى بسيار مهمى به جانب خالق غذاست در روايات و اخبار زياد سفارش شده و اين 
  :فرمايد سفارش متكى بر يكى از آيات كتاب اهلى است، آجنا كه مى

ْنساُن ِإىل[   .»1« ] هِ َطعامِ   فـَْليَـْنُظِر اْإلِ

  .پس انسان بايد به خوراكش با تأمل بنگرد

  .نظر يك ديدن و بررسى علمى است و با رؤيت فرق دارد، حاالت زير در قلمرو نظر است

بايد توجه داشت اين غذا از راهى بدست آيد حالل، نه حرام تا مهه به يكديگر اعتماد داشته و در نتيجه امور اجتماعى، 
  .هرج و مرج نيفتدبه ويژه بازرگاىن به 

شود و در معده و  اى درست شده، چگونه بدل ما يتحلل مى بايد نظر كند اين غذا كه از مواّد چرىب و قندى و سفيده
شود كه يك قسمت از آن ناخن و  دهد و چه مى كند و چرا او را از فساد و تباهى و الغرى جنات مى اش چه مى روده

شود،  مى... شود، رگ و پى و چشم و گوش و رسد، خون مى خوان مىيكجا مو و جاىي به مصرف گوشت و است
  .خالصه اين كه مسلمان بايد با شرايطى به علم فيزيولوژى و معرفة االعضا وقوف حاصل كند

  .انسان بايد نگاه كند به غذايش، يعىن بايد هنگام غذا خوردن به خوراك خود چشم بدوزد تا به سوء هاضمه دچار نشود

  .اى و موىي و اجزاىي غري قابل اكل در ميانش نباشد خود بنگريد تا هستهبه غذاى 

______________________________  
  .24): 80(عبس  -)1(

  245: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .به طعام نگاه كنيد تا مهمان ناراحت نشود و به رغبت مشغول خوردن باشد

دانيد چه انتخاب كنيد و آجنا از  خورده، آيا اينجا از كثرت نوع غذا منىتان چه  خوريد و مهسايه گرسنه بنگريد، مشا چه مى
  قلت غذا در فكر است جواب عيال و كودكان خود را چه بدهد؟
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به غذاى خود نظر كنيد ببينيد وضع طبخ كشورتان چگونه است، برداشت برنج و حمصول گندم و احوال صادرات و 
  باشد؟ واردات چگونه مى

رسد و با ساختمان بدنتان  دهد كه خبورد مشا مى كنيد كه از چه تركيب شده، چه اعماىل اجنام مى  به غذاى خود نظر
  .ره منانيد هاى بيولوژى ىب سازگار است، خالصه از علم فيزيك و دانش شيمى و دانستىن

يه غذا دست كمك به يك   .اند ديگر داده بايد توجه داشت آب و خاك و خورشيد چگونه در خدمت 

ار بيدار مىچ ره مى گونه و چرا فصلى به نام  يه غذا بيشرت از ايام ديگر    .رساند شود و براى 

شود، كار دخرتان را هنگام زاميان  باعث تغيري شكل اندام مى» كلسيم«به غذايتان بنگريد كه گاه كمبود يك عنصر از آن 
  .وصى بر بدن دارندكشاند و كمبود عناصر ديگر نيز هر كدام اثر خمص به جراحى مى

  خوريد سبب طول عمر و شاداىب است يا اثر سوىي بر بدن دارد؟ آيا غذاىي كه مى

   تأثري غذا بر جوارح و جوانح

  :اند كه درباره موريانه نوشته

   مشاهده) چى سرباز، انباردار، نظافت(ها  چون كمبود نفرات در يكى از قسمت

  246: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

تواند با غذا به  آيند و امروز اين فرضيه مطرح است كه آيا بشر مى ذاى خمصوص مهان عده به وجود مىكند با دادن غ
  تر به وجود آورد؟ دخلواه خود فرزنداىن هوشيارتر، شجاع

تواند با انتخاب بعضى از غذاها اوصاف  اما در اسالم اين موضوع حل شده و سابقه چهارده قرىن دارد كه انسان مى
  .اى فرزندان خود در نظر بگريدخمصوصى بر 

اند، اين مسئله را پذيرفته  ها بلندتر شده نوع غذا با طول قامت نسبت و اثر خمصوص دارد، در ممالك اسكانديناوى كه اندام
ها  بر روى سيك) در مدرس از شهرهاى هندوستان(اند  و هم چنني بر روى اشخاصى كه در يك حمل جماور يكديگر بوده

  .اند ها دانسته ها را تغذيه خمصوص آن زمايش به عمل آمده و سراجنام عّلت غاىي بلندتر بودن قد سيكها آ و پاتان
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ها تريوييد است كه اگر خوب كار نكند شخص كودن و  آدمى را غدد كوچكى است كه اثرات بزرگى دارند، يكى از آن
پردازد و در نقاطى كه آب و غذايشان يُد ندارد  كند و به نظافت خود منى نشيىن و عزلت رغبت مى مخود بوده، به گوشه

  .آيد اين ابتال پيش مى

توان بر هر كدام از غدد و اعصاب به  هاست و چون مى اى اثر خمصوصى داشته و اعمال چندى از بدن با آن هر غده
  .اردنوعى به وسيله غذاى خمصوصى اثرى گذاشت، لذا غذا اثر غري قابل انكارى بر شخصيت و دگرگوىن آن د

هاى  جات دانسته و در كتاب پزشكان از افراط در خوردن شرييىن ارزش هيتلر را كارشناسان تغذيه و روان خلق و خوى ىب
حد و  به عالقه ىب... اند، مانند ظهور و سقوط رايش سوم و مذاكرات حمرمانه هيتلر و چندى كه درباره زندگى وى نوشته

  .حصرش به شرييىن اشاره گرديده است

   را از بني» ب«هاى  دانيم رژمي قندى نامربده ذخاير ويتاميىن گروه ويتامني مى

  247: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

دام عناصر آرامبخش اعصاب كه قسمىت از آن ويتامني هاى گروه ب هستند، شايد علت هيجان و  برده و در نتيجه با ا
  .خوىي وى بوده باشد ستيزه

تزار روسيه كه در كودكى به بزرگوارى و انصاف معروف بود، پس از رسيدن به قدرت بتدريج » ايوان چهارم«ايوان خموف 
اند كه در كودكى با از دست دادن پدر كه  به عدم تعادل روحى و خوخنوارى دچار گرديد و علّتش را چنني دانسته

جات و مواد چرب آن  يژه شرييىنسرپرستش بود، تغذيه ساده و متناسىب داشت و پس از كسب قدرت با افراط در غذا بو 
رمحى و خونريزيش افزوده شد تا آن گاه كه  چنان شد كه در چهل سالگى آثار پريى در او ظاهر گشت و روز به روز بر ىب

انه اين كه چرا از مهسر خود در برابر پدرش  كه لباس او را جلف خوانده دفاع » ايوان«پسر خود را به قتل رسانيد به 
باالخره در پنجاه و يك سالگى وفات يافت و نظاير مشاهري فوق كه هر كدام به علت تغذيه نامناسب  منوده است و

  .اند اند، فراوان بوده موجبات ناراحىت اجتماع و خود را فراهم كرده

ْنساُن ِإىل[   .»1« ] َطعاِمهِ   فـَْليَـْنُظِر اْإلِ

  .پس انسان بايد به خوراكش با تأمل بنگرد
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، اگر طالب اشك ريزش ...)با خوردن زعفران و(خواهيد خبنديد حمرك آن در غذاست  ريد كه اگر مىبه غذاى خود بنگ
  ،...)با خوردن عدس و(هستيد 

  ...).خربزه شريين و(، مايليد روح شجاعت داشته باشيد ...)انگور شريين و(خواهيد غمتان برطرف شود  مى

وى قطعى است، اگر مرتب غذاى حرام و جنس به او داده شود در  به غذاى خمصوص كودكتان بنگريد كه اثر آن بر روحيه
  گذارد، اخالق و صفاتش اثر بدى مى

______________________________  
  .24): 80(عبس  -)1(

  248: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .توان گفت تا حدى سعادت و شقاوت در انتخاب غذاست لذا مى

  .كنند و در اروپا و آمريكا مراكزى به مهني منظور وجود دارد و در قرآن است امروزه بعضى دردها را با غذا درمان مى

اى كه بريان شده بود به ميان  نازا هستم، اتفاقاً سخن از خوردن گوشت گوساله: مهسر حضرت ابراهيم به فرشتگان گفت
  .وصى دارد معني منايدآمد، باشد كه علم در دنياى آينده چگونگى اثر گوشت گوساله را بر نازاىي كه عّلت خمص

  .به غذايتان بنگريد از حلاظ كميت و كيفيت، توجه مناييد معده مشا به اندازه چند دهان پر شده مشا، بايد فضا داشته باشد

خوريد، از نان، سوپ، كباب، برنج، دسر، شرييىن و غريه مهه را قبًال برداشته در  آيا حاضريد هر چه را بر يك سفره مى
  !تان بسنجيد و سپس مشغول خوردن شويد؟ ها نگاه كنيد، با ظرفيت معده چند دقيقه به آنظرىف بريزيد، 

هاى زننده و انگل او را پر  از حلاظ كيفيت نيز متوجه باشيد نسج معده خيلى ظريف و لطيف و زودرنج است، آيا با ادويه
  خواهيد منود؟

ها آدمى  ها و نيكى است، قبًال گفته شده در ميان مهه خوىب باشد مؤثر غذا در وضع چهره و زيباىي كه خواسته مهگاىن مى
  .تندرسىت و زيباىي و هر دو با غذا ارتباط دارند: كند دو تا را مقدم بر مهه انتخاب كند سعى مى
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كند به هفت يا هشت بيمارى مبتال  درصد مردم امريكا كه سنشان از پنجاه جتاوز مى 75آمار دقيقى نشان داده كه 
شان مهانگونه كه نىب گرامى صلى اهللا عليه و آله  ترتيىب در نوع غذاست، يعىن معده نظمى و ىب كه سرچشمه آن ىبشوند   مى

  :فرموده

  .»1« أْلِمْعَدُة بـَْيُت ُكلِّ داءٍ 

  .معده خانه مهه دردهاست

______________________________  
  .89، باب 290/ 59: ؛ حبار األنوار19: طب النىب -)1(

  249: ، ص9 اسالمى، جعرفان 

  .ها، يك اثر غري قابل انكارى است به غذا بنگريد كه اثر تغذيه در ازدياد مجعيت دنيا و در نتيجه برخوردها و جنگ

اثر سوء تغذيه در مرگ و نابودى مهه به ويژه كودكان قطعى است، كمبود غذا به طور انفرادى ناتواىن و مرگ و به طور 
  .به دنبال دارد دسته مجعى قحطى و مرگ را

اى دارد و هم اكنون علم پزشكى به بيست و دو مورد  به عقيده بعضى پزشكان، محاقت و سفاهت علل تغذيه
فته است هاى مغزى پى برده كه ريشه و عامل اصلى نامهاهنگى   .اش در تبديل و استحاله غري عادى مواد غذاىي 

ىن بزرگ بسازد، مهان طور كه زنبورهاى عسل از يك ختم، به كمك شايد يك روز دانشمندى بتواند از كودكان عادى مردا
  .دهند شناسند ملكه كندو را پرورش مى غذاهاى خمصوص كه خود مى

يه غذا به منزل آورد و چگونه بايد پخت، چگونه بايد  انسان بايد به غذايش بنگرد؛ زيرا الزم است بداند، چه بايد براى 
بايد خورد، چه وضع بايد خورد، با چه عضوى بايد خورد، چه مقدار بايد خورد و چه و  خورد، با كه بايد خورد، در چه

  ؟...چه

انسان بايد به غذايش آن چنان به واقعيت نظر كند و آن را مورد بررسى قرار دهد كه مطمئن باشد، غذاى را كه برگزيده 
  .»1«  اجتماعش نافع استآيد و هم براى  خورد و هم بكار جانش مى است هم به درد جسمش مى

   خوراك اندازه
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  پس از توجه به شرايط غذا، اينك الزم است به مسئله اندازه خورى كه در تعابري

______________________________  
  .13/ 3: اولني دانشگاه و آخرين پيامرب -)1(

  250: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .كنيدشرع و طب و حكمت به عنوان كم خورى آمده است توجه  

مهه طب در آن : فرمايد قرآن جميد در زمينه خوردن و آشاميدن آيه مهّمى دارد كه امرياملؤمنني عليه السالم درباره آن آيه مى
  .مجع است

مراعات دستورى كه در آن آيه است، در صدر اّول اسالم به وسيله مردم، باعث شد كه بسيارى از امراض معاجله و از 
  .پيشگريى شودهجوم بسيارى از امراض 

وضع سالمت مردم آن چنان شد كه وقىت يكى از بزرگان به عشق پيامرب صلى اهللا عليه و آله طبيىب به مدينه فرستاد تا مردم 
شد، نزد پيامرب صلى اهللا عليه و آله شكايت برد، حضرت بر اساس آن  را معاجله كند، از اين كه خيلى كم به او مراجعه مى

اند دست از غذا بكشند، اين است   اند دست به غذا نربند و تا سري نشده ام تا گرسنه نشده ردم گفتهآيه فرمودند، من به م
  :ايد و آن آيه اين است مشا متام طب را در مهني دستور خالصه كرده: كه در ميان مردم مريض كم است، عرضه داشت

  .»1« ]ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا[

  .و اسراف نكنيد و خبوريد و بياشاميد

  .توان گفت هر چه درباره غذا و تغذيه هست در چهار چوب اين دو كلمه قرار دارند مى

  :در اين زمينه مجله بسيار جالىب دارد» معراج السّعادة«مرحوم مال امحد نراقى رضوان الّله عليه در 

اگر انسان حامل بلكه محّال . نحّد اكل و شرب آن است كه طعام و شراب حامل اين كس باشد نه اين كس حامل آ
   هايش باشد اسراف ها و آشاميدىن خوردىن
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______________________________  
  .31): 7(اعراف  -)1(

  251: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  كرده است

  :خداوند بزرگ فرموده

اعتناىي به دستور آمساىن، اسراف كردمي، با توجه به اين كه نسبت به مقررات  خبوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد، اگر با ىب
ترين دستورهاى  اعتناىي شده، نسبت به بزرگ ها ىب ها و دستگاه گوارش انسان وضع شده از طرف صانع و خالق انسان

ها و دردها به سراغمان خواهند آمد كه تازه دانش روز توانسته است مكانيسم و  اعتناىي گرديده و مهه رنج غذاىي ممكنه ىب
  .ها و دردها را بر روى انسان خواهد گشود كشف منايد اين كه چگونه اين عدم اعتنا دِر خانه رنج

نند به مهه هاى بدن بتوا عمر ما مهان عمر شرايني ماست و اگر رگ: گويند مگر نيست كه مهه پزشكان و دانشمندان مى
هاى بدن خوب خون برسانند و خوب از عهده تغذيه اعضا برآيند، آدمى عمرى بسيار دراز خواهد داشت كه  قسمت

  .دهد قسمت اعظم آن را دوران جواىن تشكيل مى

 كند در درجه اول باال بودن كلسرتل پالمساست كه سابقاً زيادى كلسرتل را در احنصار اختالل ها را خراب مى آنچه رگ
  .دانستند ها و در نتيجه رسوبشان در ديواره شرايني مى متابوليسم چرىب

منايند، سرگيجه، اختالل بيناىي،  كساىن هستند مهني كه سنشان به حدود پنجاه رسيد، احساس اختالالتى در بدن مى
  .سنگيىن و خواب رفتگى اعضا

كنند و پزشك  سر يا به عنوان نا رساىي كبد مراجعه مىمنايند و گاه نيز به علت درد شان گله مى ها از هوش و حافظه اين
  ها را براى آزمايش كلسرتل فرستاده و در آن

______________________________  
  .در بيان درك منودن غذا: فصل 632: معراج السعادة -)1(

  252: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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  .دهد مراقبت عروق خوىن بيمار مىصورت صحت تشخيص و باال بودن كلسرتل دستورهاى الزم براى 

ها كلسرتل وجود دارد و در غدد فوق كليه و ماده سفيد مغز از مهه  ها و دندان در متام اعضاى بدن ما به غري از استخوان
  .باشد گرم مى  1/ 8جا بيشرت و در خون تقريباً در هر ليرت 

نشان داده است نسجى كه كلسرتلش كم است ها  وجود كلسرتل در اعضا يك عمل دفاعى و ضّد مسى است و آزمايش
  .باشد مرتبه كمرت مى 30 -20دفاع آن در برابر سم مار كربى 

  ...كلسرتل وسيله محل و نقل اسيدهاى چرىب است، كلسرتل در حفظ تعادل آب بدن رل مهّمى دارد و

با خمتصر آشناىي نسبت به كلسرتل به  كلسرتل به مقدار زياد در ختم طيور به ويژه اردك، مغز دل و قلوه وجود دارد، اينك
  .سه مطلب زير در اين باره توجه فرماييد

اسيد استيك، اسيد الكتيك، اسيد : باشند امهشان از اين قرارند اسيدهاى موجود در غذاها كه متام اسيدهاى آىل مى - 1
  .سرتيك، اسيد اكزاليك، اسيد تارتاريك

  .شود يافت مى ها اسيد استيك كم و بيش در متام خوراكى - 2

  .سازد كبد آدمى از اسيد استيك كلسرتل مى  - 3

با آن كه با توجه به مهني سه قسمت هر چه را بايد بدانيد، دانستيد و به اثر نامطلوب پرخورى در اعضا به ويژه در عروق 
شود كه به  مجع مى توجه منوديد، باز گفته شود، كلسرتل در مواردى كه زياد نباشد مهم نبوده و باشد كه در قشر پوست

  .گردد هاى كوچك زرد گزانتوم در روى پوست ظاهر مى و يا برجستگى» كيست سباسه«هاى نرم  شكل كيسه

  253: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

منايد، وىل عواقب و عوارض خطرناك كلسرتل مهان  گاه كلسرتل در كيسه صفرا مجع شده اجياد سنگ كيسه صفرا مى
ها را پيش آورده سپس سبب  هاى خوىن است كه از ابتدا تصلب و سخىت جدار آن رگ رسوبش در روى جدار داخلى

ها به قدر كاىف اجنام خنواهد يافت كه  تنگ شدن جمارى گرديده، بعد جريان خون كند شده و باالخره تغذيه بعضى بافت
  .هاى قلىب فراوان است هاى دماغى يا سكته آمد سكته در اين حالت احتمال پيش
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مشسى در جهان پزشكى كشفى به عمل آمد كه به واسطه امهيت زيادش، به كاشف آن  1343برابر با  1964 در سال
سازد و آن را مستقيماً  كبد آدمى از اسيد استيك كلسرتل مى: جايزه نوبل داده شد، به موجب اين بررسى معلوم گرديد

  .كند وارد خون مى

توان گفت؛ چون كلسرتل تركيىب است از  شود، مگر جز اين مى يافت مىها  چون اسيد استيك كم و بيش در متام خوراكى
سازد، لذا پرخورى است كه بيمارى تصلب شرايني و محله  ها را آزرده مى اسيد استيك و اين كلسرتل است كه جدار رگ

ن كلسرتل خونش نيز  منايد، بر اساس اين كشف، انسان هر چه كمرت غذا خبورد طبعاً ميزا قلىب و خالصه مرگ را زودرس مى
  :يابد و عمر بيشرتى خواهد كرد و چنانچه حضرت على عليه السالم فرموده كاهش مى

  .»1«  دار و پابرجاتر است شوند حمكم و ريشه چون گياهان بياباىن كه كمرت تغذيه مى

  :آرى، به فرموده وجود مقدس حضرت صادق عليه السالم در ابتداى روايت باب اكل

______________________________  
  .45نامه : ج البالغة -)1(

  254: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  ]ِقلَُّة اْألْكِل َحمُْموٌد ىف ُكلِّ قـَْوٍم ِألنَّ فيِه َمْصَلَحَة اْلباِطِن َوالظّاِهرِ [

  .ى استخور  كم خورى در هر مّلىت امر پسنديده و حممود است؛ زيرا مصلحت باطن و ظاهر آدمى در كم

   خورى آثار كم

خورى يا اندازه خورى مورث سالمت و معاجل بسيارى از امراض است و مهني عمل سبب طول عمر است و براى آنان   كم
  .اى بسيار پسنديده است كه عشق به بندگى حق و كار خري دارند عاملى بس گران و برنامه

: توان گفت اى مستقل نوشت، در يك كلمه مى آن جزوهآثار معنوى اندازه خورى آن قدر زياد است كه بايد درباره 
ساز جتلى نور حق و بسيارى از صفات مثبت در وجود انسان است و  خورى در صورتى كه از راه حالل باشد، زمينه اندازه

  :اشاره كرده است» گلستان«سعدى به مهني معنا در 
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 اندرون از طعام خاىل دار
 

  تا در آن نور معرفت بيىن

  

  .»1«  اذا َشِبَع اْلَبْطُن َطغى: َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ 

  كند، كنايه از اين كه پرخور، شكم وقىت پر شد طغيان مى: امام باقر عليه السالم فرمود

______________________________  
  .كسر الشهوتني، كتاب  150/ 5: ؛ حمجة البيضاء10، باب كراهية األكل، حديث 270/ 6: الكاىف -)1(

  255: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .پرخواب، پرمرض، پرشهوت و پرگناه است

  .»1« ٍء أبـَْغُض اَىل الّلِه ِمْن َبْطٍن َممُْلوءٍ  ما ِمْن َشى: وعنه عليه السالم

  .تر از شكم پر نزد خداوند نيست چيزى مبغوض: و نيز آن حضرت فرمود

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

ام بنگريد طعام و نوشيدىن در اختيارش گذاشتم و  به بنده: فرمايد كند و مى خور مباهات مى خداوند نزد مالئكه به آدم كم
اى در  كند مگر اين كه به خاطر آن درجه اى را ترك منى شاهد باشيد، لقمه! او به خاطر من ترك كرد، اى مالئكه من

  .»2«  كنم شت به او مرمحت مى

  :ن حضرت صلى اهللا عليه و آله فرمودو نيز آ

 رود قلب را با زيادى طعام و آشاميدىن منريانيد كه قلب هم چون زمني زراعىت است، وقىت آب آن زياد باشد از بني مى
»3«.  

  :كند اسامة بن زيد از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
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است كه گرسنگى و تشنگى و حزنش در دنيا طوالىن باشد، ترين انسان در روز قيامت به حضرت حق، آن كسى  نزديك
شود، قطعات  جوىي منى باشند كه در بني مردم شناخته نيستند و اگر غايب شوند از آنان پى اينان آگاهان و پرهيزكاراىن مى

و اينان دخلوش به شناسد و مالئكه آمسان آنان را در حماصره دارند، مردم دخلوش به نعمت مادى دنيايند  زمني آنان را مى
نه زمني و راه است   .طاعت حق، فرش مردم فرش نرم و پر گوشت وىل فرش آنان 

______________________________  
  .، كتاب كسر الشهوتني150/ 5: ؛ حمجة البيضاء11، باب كراهية األكل، حديث 270/ 6: الكاىف -)1(

  .، كتاب كسر الشهوتني147/ 5: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتاب كسر الشهوتني147/ 5: حمجة البيضاء -)3(

  256: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

كنند و اينان در مقام حفظ واقعيت نبوت و اخالق انبيا در كردار و افعال و  مردم زمحات انبيا و اخالقشان را ضايع مى
  .اخالق خود هستند

  .ن نيستند غضب داردگريد و خداوند بر هر شهرى كه اينان در آ زمني بر مرگ آنان مى

اى چون صداى سگان بر جيفه دنيا نسبت به دنيا و شؤونش ندارند، غذايشان روييدىن زمني، لباسشان   صداىي و خواسته
  .كهنه و سر و رويشان غبارآلود است

بيچارها گويند،  كنند اينان را مرضى است كه دوا ندارد، در حق آنان مى چون مردم به آنان نظر افكنند، تصور مى
وضعشان از نظر فكرى در هم و عقل از سرشان پريده، در حاليكه نه از نظر فكرى درمهند و نه عقلشان از دست رفته، 

هاى غلط نسبت به دنيا خاىل شده و به اين خاطر وضع ديگرى پيدا   بلكه بر اثر تابش نور اهلى به قلبشان از حمبت
  .عقلند عقلند، بلكه عاقل اينان و آلودگان به دنيا ىب كنند اينان ىب اند، آن وقت مردم كوتاه فكر، تصور مى كرده

گاه  هرگاه يكى از آنان را در شهرى يافىت، بدان كه براى اهل آن شهر پناه! شرف دنيا و آخرت از آنان است، اى اسامه
  .كند اند، با بودن اينان خداوند اهل آن شهر را عذاب منى از عذاب آمساىن
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وشحال است و خداوند از ايشان راضى، اينان را به عنوان برادر خود انتخاب كن، باشد كه به وسيله آنان زمني از آنان خ
  .جنات ياىب

اگر بتواىن به هنگام رسيدن مرگ شكمت گرسنه و كبدت تشنه باشد، اينطور باش كه به اين خاطر به شرف ! اى اسامه
ه عامل بعد، مالئكه خوشحال گردند و حضرت حق بر تو درود منازل رسى و مهنشني با انبيا شوى و با رفنت روحت ب

  !»1« فرستد

______________________________  
  .، كتاب كسر الشهوتني147/ 5: حمجة البيضاء -)1(

  257: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

َلةً تـَْرُك لُْقَمٍة َمَع الضَُّروَرِة اَلْيها أَحبُّ اَىلَّ ِمْن ِقي: قاَل داوُد عليه السالم[   :داود عليه السالم فرمود »1« ]اِم ِعْشريَن لَيـْ

  .تر است ترك يك لقمه با نيازى كه به آن دارم، نزد من از عبادت بيست شب حمبوب

______________________________  
  .34، باب 77: مصباح الشريعة -)1(

  258: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

َقبَـْنيِ َويْ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله[   ] اْلَبْطُن َواْلَفرْجُ : َوما ُمها يا َرُسوَل الّلِه؟ قالَ : َفقيلَ . ٌل لِلّناِس ِمَن اْلَقبـْ

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .شكم و عضو شهوت: آن دو چيست فرمود: واى بر مردم از قبقبني، عرضه داشتند

   خطرات پرخورى

  :لقمان به فرزندش فرمود

  .معده پر شد سه آفت متوجهت خواهد شدوقىت 
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  .ماىن از تفّكر باز مى - 1

  .شود زبان حكمت الل مى - 2

  .مانند اعضايت از عبادت باز مى - 3

  :اند بزرگان فرموده

  !كند مگر به كسى كه دوستش دارد گرسنگى از گوهرهاى خزاين اهلى است، عنايت منى

  :اند و نيز فرموده

   دين و دنياى انسان، سودمندتر از گرسنگىهشياران عامل چيزى را براى 

  259: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1« اند نيافته

  :در گفتار عرفاى اهلى آمده

  :پرخور را سه خطر در پيش است

  .شود از عبادت كسل مى - 1

  .ماند در كسب از آفات حرام سامل منى - 2

  .دهد و در هنگام مصيبت نسبت به حق انصاف منى - 3

، حرص بر دنياست و سبب حرص، شكم و شهوت است و سبب شهوت غريزى بدون شك شكم علت هالك مردم
خورى مايه نابودى حرص و شهوت شكم و غريزه جنسى است؛ زيرا حرص و شهوت بطن و فرج از ابواب  باشد، كم مى

  .جهّنم است



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

 

رسد و از  ن صورت به آزادى مىگردد، در اي ها هم اهل قناعت مى هر كس به اندازه الزمش قناعت ورزد، در ساير شهوت
گردد و براى بدست آوردن نعيم آخرت  شود و براى عبادت آماده مى گردد و از رنج و تعب راحت مى نياز مى مردم ىب

  :شود و مصداق آيه كرميه تاجر مى

  .»2« ] رِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم ِجتاَرٌة َو ال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اللَّهِ [

  .دارد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشنت مناز و پرداخت زكات باز منىمرداىن كه جتارت و داد 

  .شود مى

  خورى و قناعت در امور ماّدى، عاشقانه در آرى، مردان راه حق با توجه به كم

______________________________  
  .، كتاب كسر الشهوتني152 -151/ 5: حمجة البيضاء -)1(

  .37): 24(نور  -)2(

  260: ، ص9 اسالمى، ج عرفان

  .رسند گريند و از اين طريق به لقاى حمبوب و وصال معشوق و مقام قرب حضرت دوست مى راه سلوك قرار مى

  :عارف معارف اهليه، خاكى خراساىن گويد

 بود گنج دو عامل در سه گوهر
 

 شود كامت ميسر ها مى كز آن

 يكى در جوع دائم دومني جود
 

 مقصودسيم در ذكر حق آن اصل 

  تو را چون گشت دامي ذكرش اى دل
 

  يقني كل مقاصد گشت حاصل

  چو جوع دائمت گردد مسلم
 

  شك فراهم ببايد آن دوئت ىب

  چو نيكو بنگرى در كّل اوصاف
 

  الف سبب در مجلگى جوع است ىب
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  بدون جوع گر صد سال گردى
 

  حمال است اين كه صاحب حال گردى

  راهىمتاب از جوع روگر مرد 
 

  جبو از جوع هر فيضى كه خواهى

  ز اكل سري اگر ناقص كىن الم
 

  شود اكسري و حاصل گرددت كام

  

  انواع غذاها ***

  :فرمايند امام صادق عليه السالم در دنباله روايت مى

  :ها پسنديده است چهار است آنچه از انواع خوردن

  .خداستخوردن ضرورى كه خمصوص انبيا و برگزيدگان  - 1

يه غذا به وسيله آنان مقدمه اجنام وظايف و تكاليف اهليه است - 2   .خوردن به ُعّده و آن براى پرهيزكاران است كه 

  .خوردن فتوح و آن وسيله گشايش امور تكيه داران به حق است - 3

  .خوردن قوت كه آن براى نريو گرفنت مؤمنان است - 4
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   گرسنگىپرخورى و  

  :چيزى براى قلب مؤمن مضرتر از پرخورى نيست كه پرخورى را دو خطر مهراه است

  .قساوت و سنگدىل - 1

  .جوش و خروش قوه شهوت - 2
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  .گرسنگى نان خورش مردم با اميان است و غذاى روح و طعام قلب و موجب تندرسىت بدن

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»1«  ضررتر از شكم پر نكردهآدمى ظرىف را پر 

  :و حضرت داود فرمود

  .»2«  اى ضرورى نزد من از قيام بيست شب براى عبادت حمبوبرت است ترك لقمه

  :و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3«  خورد و منافق به هفت روده مؤمن به يك روده مى

  :و باز فرمود

  .»4«  واى بر مردم از دو عضو، شكم و شهوت

  :حضرت عيسى عليه السالم فرمود

   هيچ مرضى براى نفس انسان دشوارتر و بدتر از عالقه به پرخورى و بغض

______________________________  
  .، كتاب كسر الشهوتني147/ 5: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب كسر الشهوتني151/ 5: حمجة البيضاء -)2(

  .كسر الشهوتني، كتاب  151/ 5: حمجة البيضاء -)3(

  .، كتاس كسر الشهوتني151/ 5: حمجة البيضاء -)4(
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گرسنگى نيست و اين دو بيمارى دو مهارند براى مطرود شدن انسان از رمحت اهلى و نزديك شدنش به شقاوت و  
  !»1«  گمراهى

به او كه آن از حرص و شكم بارگى  چه خطرناك است دورى از حضرت او و چه سعادت و كرامت است مقام قرب
  .است و اين از قناعت و كم خورى

  گداى حضرت او باش و پادشاهى كن
 

  مكن خمالفت او و هر چه خواهى كن

  مرا زعامل علوى فرشتگان هر دم
 

  ندا كنند كه درويش باش و شاهى كن

  چو جم مباش به سلطاىن زمني قانع
 

  كنبكوش و سلطنت از ماه تا به ماهى  

  دهد فريىب نفس اگر چه هر نفست مى
 

  تو تكيه بر كرم و رمحت اهلى كن

 و غرّه مشو تو جرم خبشى و فضلش مبني
 

  خويش و خطابني و عذر خواهى كن گناه

  ترا كه گفت كه در باغ عيش و مسند جاه
 

  مى شبانه خور و خواب صبحگاهى كن

  خالف امر خداوند موجب سخط است
 

  توبه از مناهى كن رضاى اوطلىب

 اى چندار كنند جامه كبود سياه نامه
 

  تو آب ديده عقيقى و چهره كاهى كن

 زگنج خلوت تاريك رخ متاب عماد
 

 «2»  وطن چو مردمك ديده در سياهى كن

  

***______________________________  
  .1، باب 212/ 16: مستدرك الوسائل -)1(

  .عماد فقيه كرماىن -)2(
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  42باب 

   در فرو پوشيدن چشم

  265: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .ُمشاَهَدُة اْلَعَظَمِة َواجلَْاللِ َبَق ىف قـَْلِبِه َما اْغتَـَنَم أَحٌد ِمبِْثِل َما اْغتَـَنَم ِبَغضِّ اْلَبَصِر، ِألنَّ اْلَبَصَر اليـَُغضُّ َعْن َحمارِِم الّلِه، اّال َوَقْد سَ 

طَِّلِع َعلى: َغضِّ اْلَبَصِر؟ قالَ   ِمبا ذا ُيْسَتعاُن َعلى: ُسِئَل أمريُاْلُمْؤِمنَني عليه السالم
ُ
  .ِسرِّكَ   بِاْخلُُمود َحتَْت ُسْلطاِن امل

  .ليق ِبديِنَك َوَيْكَرُهُه قـَْلُبَك َويـُْنِكرُُه َعْقُلكَ َواْلَعْنيُ جاُسوُس اْلَقْلِب َوَبريُد اْلَعْقِل، فـَُغضَّ َبَصَرَك َعّما ال يَ 

ُقْل لِْلُمْؤِمِنَني يـَُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم َو َحيَْفُظوا [ :ُغضُّوا أْبصارَُكْم تـََرُوا اْلَعجاِئَب، قاَل الّلُه عزََّوَجلَّ : قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله
  .»1« ] فـُُروَجُهمْ 

ا َبْذُر الشَّْهَوِة َونَباُت اْلَقْسَوةِ : ْبُن َمْرَميَ لِْلَحوارِّينيَ  َوقاَل عيسىَ  َّ   .ايّاُكْم َوالنََّظَر اَىل اْلَمْخُدوراِت َفا

  .أْلَمْوُت أَحبُّ اَىلَّ ِمْن َنْظَرٍة بَِغْريِ واِجبٍ : َوقاَل َحيَْىي ْبُن زََكرِيّا عليهما السالم

  .َلْو َذَهَبْت َعْيناَك َلكاَن َخْرياً َلَك ِمْن ِعياَدِة َمريِضكَ : ِلَرُجٍل َنَظَر اَىل اْمرَأٍة َقْد عاَدها ىف َمَرِضها َوقاَل َعْبُدالّلِه ْبُن َمْسُعودٍ 

اّما ِبُبكاِء : َحلُّ اّال ِباْحَدى اْحلاَلتَـْنيِ قـَْلِبِه ِمَن اْلُمنـَْيِة، َوال تـَنْ   ُحمُْذوٍر اّال َوَقِد انـَْعَقَد ُعْقَدٌة َعلى  َوال تـََتوفـَُّر َعْنيٌ َنصيَبها ِمْن َنَظٍر اىل
  احلَْْسَرِة َوالنَّداَمِة بِتَـْوبَةٍ 

______________________________  
  .30): 24(نور  -)1(
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تـَْوبٍَة َمصريُُه اَىل الّناِر، َوأمَّا التّاِئُب اْلباكى بِاحلَْْسَرِة َوالنَّداَمِة  َوَنَظَر الَْيِه وَفآِخُذ احلَْظِّ ِمْن َغْريِ   صاِدَقٍة، َواّما بِأْخِذ َحظِِّه ِممّا َمتَّىن 
  .َعْن ذِلَك َفَمأواُه اجلَنَُّة َوُمنْـَقَلُبُه اَىل الرِّْضوانِ 
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***  
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اْلَبَصَر ال يـَُغضُّ َعْن َحمارِِم الّلِه، اّال َوَقْد َسَبَق ىف قـَْلِبِه ُمشاَهَدُة اْلَعَظَمِة َما اْغتَـَنَم أَحٌد ِمبِْثِل َما اْغتَـَنَم ِبَغضِّ الَْبَصِر، ِألنَّ [
  ] َواجلَْاللِ 

فرمايند و انسان را به حرمت نظر به  ترين مسائل چشم اشاره مى ترين و عاىل امام صادق عليه السالم در اين فصل به مهم
  .دهد مى امر نامشروع و نتايج رعايت نگاه توجه

شود و انسان داراى حالت بصريت  هاى شيطاىن، درهاى رمحت اهلى به روى قلب گشوده مى آرى، با حفظ نظر از بازى
  .گردد مى

كند در مهه حركات و سكنات  قرآن جميد، تقوا را منشأ بركات و فيوضات اهلى دانسته و از بندگان حضرت حق دعوت مى
  .خود پرهيزكارى را رعايت مناييد

  :فرمايند حضرت در ابتداى روايت مى

پوشى چه به ناحمرمان و چه به پسران زيباروى كه نظر به آنان حمرك شهوت است و چه  هيچ غنيمىت به مانند غنيمت چشم
شود مگر آن كه جلوه عظمت و جالل  از مال مردم كه نصيب انسان نگشته، چرا كه چشم از حمارم حق پوشيده منى

  .لب مشاهده شودپروردگار متعال در ق

مشا فكر كنيد آن كس كه به خاطر حفظ خويش از گناه به مشاهده انوار عظمت و جالل نايل آيد چه حاىل به او دست 
  .گردد دهد و وجودش تبديل به چه وجودى مى مى
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اره آفرينش چشم اشاره شود تا اّوًال ترين كتب علمى درب اى از مهم قبل از شرح حديث الزم است به طور خمتصر مقاله
عظمت اين عضو مشخص گرددو ثانياً به اصالت دستورهاى عاىل اسالم در حفظ اين عضو از حمرمات و نتاجيى كه از 

  .گردد پى برده شود رعايت دستورهاى اهلى نصيب انسان مى
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   اى از عظمت قدرت حق چشم يا جلوه

  :طالعه كرد، اين تشكيالت عبارتند ازتشكيالت مربوط به چشم را بايد به دقت م

  .ها، ملتحمه و دستگاه اشكى كاسه چشم، كره چشم، عضالت خارجى چشم، پلك

شود،  هاى مججمه و صورت تشكيل مى يك حفره خمروطى شكل است كه جدارهاى آن توسط استخوان :كاسه چشم
پره، پرويزىن، اشكى  اى، شب ، فك فوقاىن، گونهاستخوان پيشاىن: هاى تشكيل دهنده جدار كاسه چشم عبارتند از استخوان

  .گردند و كامى، جدارهاى كاسه چشم بسيار نازك بوده و به سهولت دچار شكستگى مى

  .شود بيىن حفاظت مى در باال توسط لبه فوقاىن كاسه چشم و ابروها و در داخل توسط قاعده :كره چشم

هاى عضالىن صاف در نيام كاسه چشمى  شود، تعدادى رشته سه چهارم خلفى كره چشم توسط كپسول تنون پوشيده مى
  .منجمله عضله كاسه چشمى مولر وجود دارد

اى كمرى دستگاه خودخمتار عصىب شده و عمل آن ممكن است جلوگريى از   هاى قسمت سينه اين عضله توسط رشته
  .كشيده شدن كره چشم به طرف عقب باشد
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بيند كره چشم توسط عمل عضالت خارجى كره چشم به طرف  ورنر كه در آن عصب عضله مولر آسيب مىدر سندروم ه
  .شود داخل كاسه چشم كشيده مى

طبقه (عضالت خارجى كره چشم از رأس كاسه چشم شروع شده و بر روى كره چشم  :عضالت خارجى كره چشم
هاىي به جدارهاى كاسه چشم كشيده  ها استطاله ند كه در آنا هاىي پوشيده شده چسبند، اين عضالت توسط نيام مى) صلبيه

  .شود مى

چهار عضله راست موسوم به راست فوقاىن، حتتاىن، داخلى و خارجى و دو عضله مايل موسوم به مايل فوقاىن و مايل 
بني عضالت كنند، عصىب شدن متقابل  هاى مغز مياىن و پل مغزى حركات چشم را كنرتل مى حتتاىن وجود دارند، هسته

  .شود خمالف وجود دارد و گاهى حركات توأم بني دو يا چند عضله ديده مى
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دهند، مايل فوقاىن از ميان يك حلقه غضروىف در  آيد چرخش مى عضالت راست كره چشم را در جهىت كه از امسشان برمى
اين طرز التصاق جهت كشش، آن چسبد،  زاويه داخلى فوقاىن كاسه چشم عبور كرده و بر روى نيمه خلفى كره چشم مى

كند، در نتيجه چشم به طرف پايني و خارج متوجه  گردد تعيني مى را كه منجر به پيچش كره چشم به طرف داخل مى
  .شود مى

چرخاند، مايل فوقاىن و راست حتتاىن با  مايل حتتاىن، كره چشم را به طرف باال و خارج پيچانده و به طرف خارج مى
  .كنند ديگر عمل مى ر مايل حتتاىن و راست فوقاىن با يكديگر و مهينطو  يك

چسبد،  آيد و بر روى تارس پلك فوقاىن مى عضله باال برنده پلك فوقاىن از عقب كاسه چشم شروع شده به طرف جلو مى
  .كشاند اين عضله پلك فوقاىن را به طرف باال و عقب مى
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شود، پلك  ها شكاف پلكى ناميده مى هستند كه در جلو كره چشم قرار دارند و فضاى بني آن هاى متحركى پرده :ها پلك
  .رسند ديگر مى فوقاىن و حتتاىن در زاويه خارجى و داخل چشم به يك

دهد، غدد سباسه موسوم به غدد ميبوميوس در تارس  اى از بافت مهبندى مرتاكم است كه به پلك شكل مى تارس صفحه
  .قرار دارد

ها وجود دارند و غدد عرق در پوست بني  اند، غدد سباسه مهراه با مژه ها قرار گرفته ها موهاىي هستند كه در لبه پلك مژه
  .شوند ها يافت مى مژه

  .شود ها را مفروش كرده و بر روى خبشى از كره چشم نيز منعطف مى يك غشاى خماطى است كه سطح پلك :ملتحمه

ت كه از اپيتليوم ستوىن مطبق و بافت مهبندى فيربى ظريف تشكيل شده است و حمتواى ملتحمه، غشاى شفاف نازكى اس
رسد به اپيتليوم سنگ فرشى  هاى پلك مى كنند، به تدريج كه اپيتليوم به لبه هاى ساغرى است كه موكس ترشح مى سلول

  .شود مطبق تبديل مى

  .شود هاى كاالژىن و ارجتاعى يكى مى حمتوى رشتهها در تيغه خمصوص با شبكه ضخيمى از بافت مهبندى  لنفوسيت

  .شود شود، اين حالت، ورم ملتحمه ناميده مى هنگامى كه ملتحمه دچار عفونت مى
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  .شامل غده اشكى و جمارى آن است، غده اشكى از نظر شكل و اندازه شبيه يك بادام است :دستگاه اشكى

  .شود دوجني جمارى كوتاه با كيسه ملتحمه محل مى غده اشكى ترشحى به نام اشك دارد كه از راه حدود يك

   هاى فوقاىن و حتتاىن هاى اشكى كه در لبه پلك اشك به طور طبيعى از ميان راه
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  .دارد گردد، اشك قرنيه را شفاف و متيز و مرطوب نگاه مى شوند از چشم خارج مى در نزديكى زاويه داخلى شروع مى

ك اشكى كه به طور طبيعى وجود دارد، از سه اليه تشكيل شده، اليه داخلى شبيه موكوس بوده و توسط غدد صفحه ناز 
شود، اليه  شود، اليه مياىن به طور عمده از آب تشكيل شده و توسط غدد اشكى توليد مى غشا خماط ملتحمه توليد مى

  .شود د مىها تولي خارجى روغىن بوده و توسط غدد سباسه تارس و حاشيه پلك

  .جدار كره چشم از سه پرده صلبيه، مشيميه و شبكيه تشكيل شده است: هاى كره چشم پرده

هاى كالژىن با  كه نام ديگر آن سپيدى چشم است از بافت فيربى مرتاكم، بافت مهبندى حمتوى دستجاتى از رشته  :صلبيه
ن شده، در بني رشته فيربوبالست   .تشكيل شده است هاى ارجتاعى ها و كمى رشته هاى 

مقدار آب آن از قرنيه بيشرت است، صلبيه پوشش خارجى و حمافظت كننده و نگاهدارنده كره چشم است و در دنباله 
  .سخت شامه قرار دارد

بايسىت توسط اشك مرطوب نگاه  سطح قرنيه مى. شود صلبيه در جلو از يك غشاى سفيد كدر به قرنيه شفاف تبديل مى
ب در قرنيه كمرت از صلبيه است، قرنيه بايد شفاف باشد تا اجازه دهد نور از آن عبور كرده و به  داشته شود، حمتوى آ

  .هاى داخل كره چشم برسد گرينده

هاى  مان رساند و داراى پيگ اى را به اجنام مى پرده مياىن يا مشيميه يك پرده بسيار عروقى بوده و يك عمل تغذيه :مشيميه
  .زيادى است

اى از مشيميه است، توده اصلى  دهد كه عمًال قسمت ضخيم شده كل داده و جسم مژگاىن را تشكيل مىمى آن تغيري ش
  .جسم مژگاىن از عضله مژگاىن درست شده كه خبشى از آن عملش تنظيم عدسى چشم براى ديدن فواصل خمتلف است
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  .شود بيه قرار دارد مردمك ناميده مىقسمت رنگى چشم است، سوراخى كه در مركز عن :عنبيه

عنبيه حمتوى دو صفحه عضالىن صاف است، يك عضله حلقوى موسوم به اسفنكرت و يك عضله شعاعى موسوم به عضله  
  .گشاد كننده

عمل عنبيه تنظيم مقدار نور وارد شده به چشم است، عضله مژگاىن و عضالت تنگ كننده و گشاد كننده عنبيه روى هم 
  .شوند داخلى كره چشم ناميده مىعضالت 

كند به علت انقباض عضله  مردمك هنگامى كه نور شديد است و نيز هنگامى كه شخص به يك جسم نزديك نگاه مى
  .شود تر مى حلقوى يا اسفنكرت كوچك

د،  شو  مردمك در نور كم و هنگام نگاه كردن به اجسام دور به علت انقباض عضالت شعاعى يا گشاد كننده بزرگ مى
  .گشاد شدن مردمك هنگام نگاه كردن به دور مهراه با شل شدن عضله مژگاىن است

كند، نوعى شيار يا فرورفتگى وجود دارد كه جمراى شلم قرار  در حميط قرنيه در جاىي كه با سطح قدامى عنبيه تقاطع مى
  .شود رك كرده وارد خون مىاى است كه توسط آن مايع زالليه كره چشم را ت گريد، جمراى شلم يك راه ختليه مى

شود و در نتيجه   عمل عدسى انكسار اشعه نور براى ميزان كردن تصوير بر روى شبكيه است، به تدريج كه انسان پري مى
  .ماند تواند اشعه نور را منكسر كند، عدسى از اپيتليوم تشكيل شده و يك عمر باقى مى كمرت مى

خبش خارجى حمتوى پيگمان بوده و . هد و از دو خبش تشكيل شده استد اليه داخلى كره چشم را تشكيل مى :شبكيه
  .چسبد و خبش داخلى شامل بافت عصىب است به پرده مشيميه مى

در نزديكى مركز شبكيه هنگامى كه به درون كره چشم نگاه كنيم يك لكه بيضى شكل كوچك زردفام موسوم به لكه زرد 
   شود، مركز لكه زرد به علت نازك ديده مى
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رتين ديد است و يا  كند، اين ناحيه موسوم به فووآى مركزى و ناحيه شدن شبكيه فرورفتگى پيدا مى اى است كه داراى 
  .شوند بيشرتين تيزبيىن وجود دارد و فقط خمروطها در آن ديده مى
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ها را روشن كرده و رابطه بني عناصر  طرز قرار گرفنت آنبرمي تا  در شبكيه ده اليه وجود دارد كه ما اين ده اليه را نام مى
  .ها را خاطر نشان سازمي هاى نگاهدارنده آن نوروىن و نورو گلى

دار  شوند، بايد به خاطر داشت كه اشعه نور به طرف اليه پيگمان هاى مولر ناميده مى هاى نوروگلى در اينجا سلول سلول
كنند، هم چنني  د، در حاىل كه امواج عصىب در جهت خمالف نور سري مىكن شبكيه كه جماور مشيميه است حركت مى

  .هاى حساس به نور برسد گذرد تا بتواند به گرينده هاى شبكيه مى بايد به خاطر داشت كه اشعه نور از متام اليه

   هاى شبكيه اليه

  :ده اليه شبكيه عبارتند از

  .سبيده استدار خارجى كه به پوشش مشيميه چ اپيتليوم پيگمان - 1

  .هاى نورى ها زوايد دندريىت گرينده خمروطها و استوانه - 2

ها عبور كرده و توسط  ها از ميان آن هاى مولردندريت هاى غرباىل شكل، رشته غشاى حمدودكننده خارجى يا استطاله - 3
  .شود ها نگاهدارى مى آن

  .ها انههاى سلوىل خمروطها و استو  هاى تنه هسته: دار خارجى اليه هسته - 4

هاى  هاى دو قطىب در يك شبكه انتهاىي رشته ها با دندريت سلول آكسون خمروطها و استوانه: اليه مشبك خارجى - 5
  .دهند هاى مولر سيناپس مى سلول

   هاى دو قطىب و هسته هسته تنه سلوىل نورون: دار داخلى اليه هسته - 6
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  .ىنهاى خو  هاى مولر و رگ سلول

  .هاى خوىن هاى دو قطىب، رگ اى و آكسون سلول هاى عقده سيناپس بني دندريت سلول: اليه مشبك داخلى - 7

  .هاى خوىن اى، رگ هاى عقده هاى سلوىل نورون تنه - 8
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هاى  اى بدون غالف ميلني و بدون غالف شوآن يا نورومل، رگ هاى عقده آكسون سلول: هاى عصب بيناىي اليه رشته - 9
  .نوروگلى خوىن و

  :غشاى حمدود كننده داخلى كه در جماورت جسم زجاجيه قرار دارد -10

  .هاى مولر هاى انتهاىي پيوند شده سلول رشته

  .شود كنند كه در آن انرژى نور به انرژى الكرتيكى امواج عصىب تبديل مى شبكيه مانند مبدىل عمل مى

به اراده حضرت حق تعاىل براى انسان قرار داده شده، اگر اين بود گوشه بسيار حمدودى از خلقت و آفرينش چشم كه 
خبواهيم شكر واقعى اين نعمت را به پيشگاه مقدس او عرضه بدارمي بايد دستورهاى آن وجود عزيز و عظيم را در مسئله 

بنگرمي و اى از عظمت او  چشم رعايت كنيم، بدين صورت كه متاشاى هر چه را اجازه داده متاشا كرده و به عنوان جلوه
ها ما را به آن جناب رهنمون شده و  هر چه را از ديدن و متاشاى آن منع فرموده از متاشاى آن بپرهيزمي كه ديدن ديدىن

پوشى از آنچه حرام است، باعث  كند و از هر جهت به مصلحت ماست و چشم آهنگ رشد و كمال را تسريع مى
دهد، اما اگر مرز حمرمات اهلى را بشكنيم  مت و جالل او لياقت مىتصفيه باطن ما گشته و ديده دل را براى متاشاى عظ

و آنچه را نبايد ببينيم بدان نظر بيندازمي تيشه به ريشه خود زده و گاهى وسايل هالكت و نابودى خود را در دنيا و آخرت 
  .فراهم خواهيم كرد
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   مسئله نظر در قرآن

انديشه، خاىل از ارتباط با حواس به خصوص چشم و  : ى از تفّكر و انديشه است، وىل بايد گفتا گو اين كه نظر حنوه
كند، خالصه  شنود، آن گاه در شنيده فكر مى افتد و مى بيند سپس در آنچه ديده به فكر مى گوش نيست، انسان مى

هاى چشم است، روى اين  هاى ديده و يافته انديشه حمرك الزم دارد و در بسيارى از امور و بسيارى از اوقات حمركش ديده
ها و زمني و  كند در امور آمسان رومي، كتاب خدا از مردم دعوت مى حساب به متاشاى مسئله نظر در آيات قرآن جميد مى

هاى  ها نظر كنند تا از اين راه به حقايق ملكوتى دست يابند و هزاران درس و عربت از صحنه عاقبت گذشتگان و نعمت
  .سىت براى پيشربد رشد و كمال خود بگريندعامل ه

خربى و توشه برداشنت جهت زندگى  قرآن جميد براى توجه دادن مردم به صاحب و خالق عامل و كنار زدن پرده غفلت و ىب
  :فرمايد اخروى در سوره مباركه اعراف مى
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َأْن َيُكوَن َقِد اقْـتَـَرَب َأَجُلُهْم َفِبَأيِّ   ٍء َو َأْن َعسى اللَُّه ِمْن َشيْ  أَ َو َملْ يـَْنُظُروا ِيف َمَلُكوِت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما َخَلقَ [
  .»1« ] َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنونَ 

ها و زمني و هر چيزى كه خدا آفريده و اين كه شايد پايان عمرشان  بر آمسان]  و ربوبّيت[مالكّيت ] فرمانرواىي و[آيا در 
پس بعد ازآن به كدام ] و اگر به قرآن جميد، اين كتاب هدايتگر اميان نياورند[اند؟  تأمل ننگريستهنزديك شده باشد با 

  !آورند؟ سخن اميان مى

______________________________  
  .185): 7(اعراف  -)1(
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شود عبارت است از باطن و آن طرف هر  استفاده مى »1«  ملكوت در عرف قرآن و به طورى كه از آيه آخر سوره يس
  :چيز كه به سوى پروردگار متعال است و نظر كردن به اين طرف با يقني مالزم است هم چنان كه از آيه

  .»2« ] َو َكذِلَك نُِري ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو لَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ [

  .كنندگان شود دهيم تا از يقني ها و زمني به ابراهيم نشان مى انرواىي و مالكّيت و ربوبّيت خود را بر آمسانو اين گونه فرم

  .شود اين تالزم به خوىب استفاده مى

پس غرض از اين آيه، توبيخ مشركان و كّفار در اعراض و انصراف از وجه ملكوتى اشيا است كه چرا فراموش كردند و در 
كند حق  ند تا برايشان روشن شود كه آنچه را كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله به سوى آن دعوتشان مىآن نظر نينداخت

  .است

ها و زمني و هر چيز ديگرى از خملوقات خدا نظر نكردند و بايد  خالصه معناى آيه اين است كه چرا در خلقت آمسان
ها است، بلكه از آن طرف   ّكر در آن علم به خواص طبيعى آننظر كنند اما نه از آن طرف كه برابر اشيا است و نتيجه تف
رساند كه وجود اين موجودات مستقل بذات نيست، بلكه بسته  كه برابر خداست و تفّكر در آن آدمى را به اين نتيجه مى

ى قسمت بعد كند و آن پروردگار عاملني است و معنا به غري و حمتاج به پروردگارى است كه امر هر چيز او را اداره مى
  :شود چنني مى
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  هاشان نزديك شده باشد، چه نظر كردن در آيا نظر نكردند در اين كه شايد اجل

______________________________  
كه منزّه است خداىي  ]  از هر عيب و نقصى[بنابراين «، »ٍء َوِإَلْيِه تـُْرَجُعونَ  َفُسْبَحاَن الَِّذي ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيْ « -)1(

  .83): 36(يس » شويد مالكّيت و فرمانرواىي مهه چيز به دست اوست، و به سوى او بازگردانده مى

  .75): 6(انعام  -)2(
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مهني احتمال چه بسا ايشان را از ادامه و پافشارى بر ضاللت برگرداند، چون در غالب مردم چيزى كه ايشان را از اشتغال 
كشاند مسئله فراموش كردن مرگ است، مرگى كه انسان  ت بازداشته و به سوى دنيا و غرّه گشنت به آن مىبه امر آخر 

اّطالعند و ممكن  اجنامد و اما اگر التفات به آن داشته باشند و متوجه باشند كه از اجل خود ىب داند كارش به كجا مى منى
شوند و مهني ياد مرگ آنان را از پريوى هوا و هوس و  بيدار مىاست كه اجلشان بسيار نزديك باشد قهراً از خواب غفلت 

  .دارد آرزوهاى دراز باز مى

اولياى حق و عاشقان دوست با توجه به ملكوت اشيا و ياد مرگ از حيات اهلى برخوردار بوده و در فضاىي غري از فضاى 
دوست در حركت بودند و غمى جز غم يار كردند، اينان با گرمى عشق به حق براى رسيدن به وصال  ديگران زندگى مى

شد، وجود اين بزرگواران براى ديگران  در دل نداشتند، اگر اينان در عرصه حيات نبودند، انسانيت و حيات طيّبه معنا منى
  .سراسر درس و عربت و پند و نصيحت است

  :زنند اند فرياد مى الكت و شقاوت نزديكاينان با متام وجود بر سر ديگر فرزندان آدم كه از پى ماديگرى به كام پر خطر ه

  تا فنا از خود نگردى از بقا رو دم مزن
 

  كارگاه هسىت از فكر خودى برهم مزن

  

ره   اى تا تو خود هسىت زاستغنا نياىب 
 

  ها دم مزن رو فنا بگزين دگر زين ما و من

  از تو تا بزم حقيقت نيم گامى بيشت نيست
 

  از آن حمرم مزن ليك با ناحمرمى حرىف



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

 
  

  278: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  

 دل بود جام مجت گو بنگرد غيب و شهود
 

  اى گدا از خودپرسىت پا به جام جم مزن

  معرفت جو تا كه دريا ىب حقيقت را ز خويش
 

  عرفان نشان سكه بر درهم مزن ورنه ىب

 ها بريز از قناعت خاك اندر چشم منت
 

  حرىف زبيش و كم مزنرو قلندر شو دگر 

  حرص دنيا غم فزايد نّريا رو شادباش
 

 «1»  نيسىت جوى و قدم اندر بساط غم مزن

  

   هاى حق چشم انداخنت به نعمت ***

هاى حق عرصه انديشه را باز كرده و قلوب را به پيشگاه مقدس آن  خواهد از طريق چشم انداخنت به نعمت قرآن جميد مى
  :فرمايد رو مى معشوق عاشقان و مدبّر حكيم جهان هسىت متوجه كنند، از اينحمبوب حمبان و 

ٍء فََأْخَرْجنا ِمْنُه َخِضراً ُخنْرُِج ِمْنُه َحبا ُمَرتاِكباً َو ِمَن النَّْخِل ِمْن  َو ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفَأْخَرْجنا ِبِه نَباَت ُكلِّ َشيْ [
َمثَرِِه ِإذا أَْمثََر َو يـَْنِعِه ِإنَّ ِيف ذِلُكْم   دانَِيٌة َو َجنَّاٍت ِمْن َأْعناٍب َو الزَّيـُْتوَن َو الرُّمَّاَن ُمْشَتِبهاً َو َغيـَْر ُمَتشاِبٍه اْنُظُروا ِإىل َطْلِعها ِقْنوانٌ 

  .»2« ] َآلياٍت ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ 

هاى  ها و شاخه روياندمي، و از آن ساقه]  از زمني[ن گوناگون را و اوست كه از آمسان آىب فرستاد، و به وسيله آن گياها
   سبز درآوردمي، و از آن

______________________________  
  .مريزا حممد تقى حجة االسالم -)1(

  .99): 6(انعام  -)2(
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هاىي از  ، و باغ] آورمي به وجود مى[سر فروهشته  هاى كنيم، و از شكوفه درخت خرما خوشه هاى مرتاكم را خارج مى دانه
اش چون ميوه دهد و به رسيدن و كامل  ؛ به ميوه] آورمي بريون مى[شباهت به هم  انگور و زيتون و انار شبيه به هم و ىب

] ت و قدرت خدابر توحيد، ربوبيّ [هاىي  آورند، نشانه براى قومى كه اميان مى] امور[شدنش با تأمل بنگريد، مسلماً در اين 
  .ست

   رشد و منو گياهان

ها  توان آن را ريشه و مادر ساير نعمت هاى پروردگار كه مى ترين نعمت ترين و اساسى در آغاز آيه شريفه به يكى از مهم
او كسى است كه از : گويد كند و آن پيدايش و رشد و منو گياهان و درختان در پرتو آن است و مى دانست اشاره مى

  . براى مشا فرستادآمسان آىب

رها و قنات فرمايد از طرف آمسان، به خاطر آن است كه متام منابع آب روى زمني اعم از چشمه اين كه مى ها و  ها و 
گذارد و اگر خشكساىل ادامه يابد مهگى  شود، لذا كمبود باران در مهه جا اثر مى هاى عميق به آب باران منتهى مى چاه

  .شوند خشك مى

  .ها را از مهه نوع از زمني خارج ساختيم به واسطه آن، روييدىن: گويد اثر نزول باران اشاره كرده مىسپس به 

  :اند دو احتمال ذكر كرده» نبات كل شى«در تفسري 

  :خنست اين كه

اين يابند و  منظور از آن انواع و اصناف گياهان است كه مهه با يك آب آبيارى و از يك زمني و يك نوع خاك پرورش مى
از عجايب آفرينش است كه چگونه اين مهه انواع گياهان با آن خواص كامًال متفاوت و گاهى متضاد و اشكال گوناگون 

  .يابند و خمتلف، مهه در يك زمني و با يك آب پرورش مى
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  :و ديگر اين كه

ان و چهارپايان و حشرات و حيوانات دريا و صحرا، منظور، گياهان مورد نياز هر چيزى است، يعىن هر يك از پرندگ
اى از اين گياهان دارند و جالب اين كه خداوند از يك زمني و يك آب غذاى مورد نياز مهه را تأمني كرده است و اين  ره
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يه   جها و مزا  يك شاهكار بزرگ است كه ىف املثل از يك ماده معني در آشپزخانه هزاران نوع غذا براى انواع سليقه ها 
  .كنند

يابند، بلكه گياهان بسيار كوچكى كه در  ها از بركت آب باران پرورش مى تر اين كه نه تنها گياهان صحرا و خشكى جالب
  .كنند هاى باران رشد مى رويند و خوراك عمده ماهيان دريا است، از پرتو نور آفتاب و دانه البه الى امواج آب درياها مى

يابند خاطرنشان  له پرداخته و موارد مهمى را از گياهان و درختان كه به وسيله آب باران پرورش مىآن گاه به شرح اين مج
هاى سبز گياهان و نباتات را از زمني خارج ساختيم و از دانه كوچك و  ما به وسيله آن، ساقه: گويد سازد، خنست مى مى

  .كند آفريدمي خريه مىاى با طراوت و سرسبز كه لطافت و زيباىي آن چشم را  خشك ساقه

  .آورمي بريون مى» مانند خوشه گندم و ذرت«هاى روى هم چيده شده  و از آن ساقه سبز دانه

هاى باريك و زيباىي   اى بريون فرستادمي كه پس از شكافته شدن رشته چنني به وسيله آن از درختان خنل خوشه سر بسته هم
  .گردد شوند خارج مى از سنگيىن به طرف پايني متمايل مى كنند و هاى خرما را بر دوش خود محل مى كه دانه

هاىي از انگور و زيتون و انار پرورش دادمي، سپس اشاره به يكى ديگر از شاهكارهاى آفرينش در اين درختان   هم چنني باغ
  .هم با يكديگر شباهت دارند و هم ندارند: فرمايد كرده مى
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شود كه  كه وصف متشابه و غري متشابه را براى زيتون و انار ذكر كرده، استفاده مى  »1«  مهني سوره 165ه با توجه به آي
  .در آيه مورد حبث نيز وصف مزبور درباره مهني دو درخت است

ها شباهت زيادى با هم دارند، در حاىل كه از نظر ميوه  ها و برگ اين دو درخت از نظر شكل ظاهرى و ساختمان شاخه
و طعم و خاصيت آن بسيار با هم متفاوتند، يكى داراى ماده چرىب مؤثر و نريومند و ديگرى داراى ماده اسيدى و يا 

يابند و از يك  اند، عالوه اين دو درخت گاهى درست در يك زمني پرورش مى قندى است كه با يكديگر كامًال متفاوت
  .رند و هم شباهتشوند، يعىن هم با يكديگر تفاوت زياد دا آب مشروب مى

  :گويد سپس از ميان متام اعضاى پيكر درخت، حبث را روى ميوه برده مى
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ها كنيد كه در  نشيند و هم چنني نگاهى به چگونگى رسيدن ميوه نگاهى به ساختمان ميوه آن به هنگامى كه به مثر مى
  .باشد مى هاى روشىن از قدرت و حكمت خدا براى افرادى كه اهل يقني هستند ها نشانه اين

خوانيم، نكته اين امهيت خاص كه  ها امروز مى ها و رسيدن آن شناسى از چگونگى پيدايش ميوه با توجه به آنچه در گياه
  .ها درست مهانند تولد فرزند در جهان حيوانات است شود؛ زيرا پيدايش ميوه قرآن براى ميوه قائل شده است روشن مى

  از» ها باد يا حشرات و مانند آنوزش «هاى نر با وسايل خمصوصى  نطفه

______________________________  
 َربََّك َسرِيُع اْلِعَقاِب َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَالِئَف اْألَْرِض َوَرَفَع بـَْعَضُكْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيبـُْلوَُكْم ِيف َما آَتاُكْم ِإنَّ « -)1(

]  هاى مادى و معنوى پايه[قرار داد، و ]  هاى گذشته نسل[ت كسى كه مشا را در زمني، جانشينان اوس» «َوِإنَّهُ َلَغُفوٌر َرِحيمٌ 
برخى از مشا را بر برخى ديگر به درجاتى باال برد تا مشا را در آنچه به مشا عطا كرده، بيازمايد؛ قطعاً پروردگارت زود كيفر 

  .»است، و يقيناً بسيار آمرزنده و مهربان است
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گريند، پس از اجنام لقاح و تركيب شدن با  شوند و روى قسمت مادگى گياه قرار مى هاى خمصوص جدا مى كيسه
  .گريند گردد، در اطرافش انواع مواد غذاىي مهانند گوشىت آن را در برمى يكديگر، خنستني ختم و بذر تشكيل مى

  هاى انار نظر دانه

  .العاده متفاوتند چنني از نظر طعم و خواص غذاىي و طىب فوق ساختمان بسيار متنوع و هم اين مواد غذاىي از نظر

ها خود جنني و بذر درخىت حمسوب  اى از آن گاهى يك ميوه مانند انار و انگور داراى صدها دانه است كه هر دانه
  .شود و ساختمان بسيار پيچيده و تو در تو دارد مى

يك دانه كوچك آن را به دست گرفته و در مقابل آفتاب يا چراغ قرار دهيم و درست در آن اگر يك انار را بشكافيم و 
هاى بسيار كوچكى با حمتواى خمصوص آب  ترى تشكيل شده كه مهانند بطرى هاى كوچك بينيم از قسمت دقت كنيم مى

  .اند انار در كنار هم چيده شده
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ها را با پوسته ظريف كه مهان  بسيار ريز قرار دارد، سپس اطراف آنهاى  در يك دانه كوچك انار شايد صدها از اين بطرى
تر و دورتر از خطر باشد تعدادى  تر و حمكم بندى كامل پوسته شفاف يك دانه انار است گرفته، بعد براى اين كه اين بسته

راف آن پيچيده و بعد هاى انار را روى يك پايه با نظام خمصوصى چيده و پرده سفيدرنگ و نسبتاً ضخيمى اط از دانه
ها كشيده، تا هم از نفوذ هوا و  پوسته ضخيم و حمكمى كه از دو طرف داراى لعاب خاصى است به روى مهه آن

ها را فوق العاده كم كند،  ها را حفظ منايد و هم تبخري آب درون دانه ها جلوگريى كند و هم در مقابل ضربات، آن ميكرب
   انار نيست بلكهبندى ظريف خمصوص دانه  اين بسته
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  .تر است تر و جالب شود، اما در انار و انگور بسيار ظريف هاى ديگر مانند پرتقال و ليمو نيز ديده مى در ميوه

هاى كوچك را در  اى به نقطه ديگر از مهني اصل استفاده كرده كه خنست شيشه گويا بشر براى فرستادن مايعات از نقطه
تر و جمموع  تر را در يك كارتن بزرگ هاى كوچك ها را از ماده نرمى پر كند، سپس كارتن كارتن كوچك چيده و ميان آنيك  
  .كند بار بزرگ به مقصد محل مى ها را به صورت يك آن

تر و  عجيب ها از اين هم هاى داخلى و گرفنت سهم خود از آب و مواد غذاىي از آن هاى انار روى پايه طرز قرار گرفنت دانه
ها بگذارمي آن   ها را زير ميكروسكوپ بينيم و اگر ذرات اين ميوه ها چيزهاىي است كه با چشم مى تر است، تازه اين جالب

العاده حساب شده در مقابل چشم ما جمسم  انگيز و فوق هاى عجيب و شگفت گاه جهاىن پر غوغا با ساختمان
گونه علم و  ني به يك ميوه نگاه كند و معتقد شود سازنده آن هيچشود، چگونه ممكن است كسى با چشم حقيقت ب مى

  دانشى نداشته است؟

دستور به دقت كردن در اين قسمت از گياه داده براى توجه به مهني حقايق » انظروا«بينيم قرآن با مجله  و اين كه مى
  .است

شود  نارس است تا موقعى كه كامًال رسيده مىاين از يك سو، از سوى ديگر مراحل خمتلفى را كه يك ميوه از هنگامى كه 
پيمايد بسيار قابل مالحظه است؛ زيرا البراتوارهاى دروىن ميوه دائماً مشغول كارند و مرتباً تركيب شيمياىي آن را تغيري  مى
ود دهند، تا هنگامى كه به آخرين مرحله برسد و وضع ساختمان شيمياىي آن تثبيت گردد، هر يك از اين مراحل خ مى

  .اى از عظمت و قدرت آفريننده است نشانه
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بينند و   بني و جستجوگران حقيقت اين مسائل را مى وىل بايد توجه داشت كه به تعبري قرآن تنها افراد با اميان يعىن افراد حق
  گرنه با چشم عناد و جلاج و يا با
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  .از اين حقايق را ببينيميك  انگارى ممكن نيست هيچ اعتناىي و سهل ىب

بني انداخنت به  راه و روش اوليا و عاشقان، دست زدن به دامن انبيا و سرياب شدن از سرچشمه وحى و نظر حقيقت
  .موجودات هسىت، براى رسيدن به مقام قرب جانان است

اعضا و جوارح بر گردد، حركات  شود، روح به عامل قدس متصل مى گريد، نفس مهّذب مى قلب در اين مسري صفا مى
شود كه رضاى معشوق جلب شود و متام درهاى سعادت به  گريد و اين مهه باعث مى اساس عشق به حمبوب صورت مى

  .روى آنان باز گردد

   نظر به نطفه آدمى

 خواهد به نطفه ناچيز بنگرد و قرآن جميد براى توجه دادن به وجود حق و قدرت حضرت اليزال از انسان به طور واجب مى
ببيند و انديشه منايد كه اين كارگاه عظيم آفرينش او كه از هر جهت كامل و جامع انواع استعدادهاست از چه ماده 

  ضعيف و پسىت آفريده شده؟

ْنساُن ِممَّ ُخِلقَ [ اِئبِ * ُخِلَق ِمْن ماٍء داِفقٍ * فـَْليَـْنُظِر اْإلِ   .»1« ] َخيْرُُج ِمْن بـَْنيِ الصُّْلِب َو الرتَّ

از صلب ]  آىب كه* [از آىب جهنده آفريده شده است؛* بايد با تأمل بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است؟پس انسان 
  .آيد هاى سينه زن بريون مى مرد و از ميان استخوان

   اى است كلمه دافق داللت بر وجود اسري در نطفه دارد كه وجوداً ماده جهنده

______________________________  
  .7 -5): 86(طارق  -)1(
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  .و استعمال اين كلمه از معجزات بسيار مهم قرآن كرمي است

كند، منبعى اليزال از   آرى، مهني ماده ناچيز است كه وقىت مهاهنگ با قواعد اهلى در دو مرحله مادى و معنوى رشد مى
شبستان حيات به درخشندگى خود تا ابد ادامه آيد و هم چون چراغ پر فروغى در  كرامات و صفات و حقايق درمى

  !دهد مى

   نظر به گذشتگان ***

ها و  كند به سري و سفر در روى زمني بپردازد، آن گاه با ديدن خرابه قرآن جميد با كمال شدت، از انسان دعوت مى
ها و  ها و دولت ند، به ياد مّلتكن هاىي كه از گذشتگان باقى مانده و امروز از آن آثار تعبري به آثار باستاىن مى ويرانه

العاده برجسته بودند، وىل با اين مهه نعمت كه بر  اقوامى بيفتد كه از نظر ماىل و سياسى و قدرت و قوت و طول عمر فوق
ها برخاسته و راه اسراف و تبذير و ظلم و فساد و جرم پيش گرفتند و  سر سفره آنان بود به تكذيب آيات حق و واقعيت

كردند كه بر اثر آن مهه جنايت، روزى به دست انتقام مالك ارض و مسا بيفتند و دماغ آنان با رسيدن عذاب  خيال منى
  !!سخت اهلى به خاك مذّلت ماليده شود

آرى، در اوضاع و احوال آنان كه در كتب تاريخ به خصوص در آثار شرعى آمده فكر كند و مواظب باشد كه خود دچار 
آن فاسدان نگردد كه از اين راه دچار عذاب سخت اهلى و انتقام سخت اهلى و انتقام حضرت اخالق و رفتار و حاالت 

  .ال يزاىل شود
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  .»1« ] َفاْنظُْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ [

  !پس با تأمل بنگر كه سراجنام گنهكاران چگونه بود؟

  .»2« ] اْلُمْفِسِدينَ َفاْنظُْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة [

  پس با تأمل بنگر كه سراجنام مفسدين و تبهكاران چگونه بود؟

ِبنيَ [   .»3« ] َفاْنظُْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِّ

  .كنندگان چگونه بود پس با تأمل بنگر سراجنام تكذيب
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  .»4« ] َفاْنظُْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمْنَذرِينَ [

  سراجنام بيم داده شدگان چگونه بود؟پس با تأمل بنگر 

  .»5« ] َفاْنظُْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة الظَّاِلِمنيَ [

  پس با تأمل بنگر كه سراجنام ستمكاران چگونه بود؟

چون به مسئله آفرينش چشم و وظايف مثبىت كه اين عضو مهم و حساس از نظر حق دارد، عنايت كرديد، اكنون وقت 
  .ف اين عضو از نظر روايات و اخبار پرداخته شودآن است كه به بررسى وظاي

   چشم، از ديدگاه روايات

  :در زمينه وضع چشم از امرياملؤمنني عليه السالم روايات مهمى به مضامني زير نقل شده

______________________________  
  .84): 7(اعراف  -)1(

  .103): 7(اعراف  -)2(

  .25): 43(زخرف  -)3(

  .73 ):37(صافات  -)4(

  .39): 10(يونس  -)5(

  287: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  أْلُعُيوُن َمصاِئُد الشَّْيطانِ 

  .ها و تورهاى شيطان است ها دام ديده

  .»2«  أْلَعْنيُ راِئُد اْلِفَنتِ 
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  .هاست چشم راهربى به سوى فتنه

  .»3« أْلَقْلُب َمْصَحُف اْلَبَصرِ 

  .هاى اوست دل انسان جايگاه نقش ديده

  .»4«  َمْن َغضَّ َطْرَفُه أراَح قـَْلَبهُ 

  .آن كس كه ديده بپوشاند، دلش را آسوده ساخته است

  .»5«  َمْن َغضَّ َطْرَفُه َقلَّ أَسُفُه َوأِمَن تـََلَفهُ 

  .ماند هر كس ديده بپوشد، تأسفش كم و از هالكت در امان مى

  .»6« ِنْعَم صاِرُف الشََّهواِت َغّض اْألبصارِ 

  .از حرام چه عامل نيكى، براى برگرداندن انسان از افتادن در دام شهوت استديده پوشى 

______________________________  
  .16687، حديث 81، باب 271/ 14: ؛ مستدرك الوسائل5560، حديث 260: غرر احلكم -)1(

  .667، حديث 60: غرر احلكم -)2(

  .25، حديث 80، باب 328/ 68: ؛ حبار األنوار409حكمت : ج البالغة -)3(

  .16687، حديث 81، باب 271/ 14: ؛ مستدرك الوسائل5555، حديث 260: غرر احلكم -)4(

  .16687، حديث 81، باب 271/ 14: ؛ مستدرك الوسائل5557، حديث 260: غرر احلكم -)5(

  .5556، حديث 260: غرر احلكم -)6(

  288: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  ُسَنْت أْوصافُهُ َمْن َعفَّْت أْطراُفُه حَ 
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  .آن كس كه عفت نظر دارد، اوصافش نيكوست

  :از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السالم رواياتى در اين زمينه به مضامني زير آمده

  .»2«  َغضُّوا أْبصارَُكْم تـََرْوَن اْلَعجاِئبَ 

  .بنگريدها فرو پوشيد، تا عجايب ملك و ملكوت را  ديده

  .»3« َويُوِلُد اْلَغْفَلةَ   ايّاُكْم َوُفُضوَل النََّظِر َفانَُّه يـَْبُذُر اْهلَوى

پاشاند و باعث غفلت  پسندد، خوددارى كنيد كه نظر بازى ختم هوا و هوس مى از چشم اندازى به آنچه حضرت حق منى
  .گردد از حقيقت مى

، َفال تـُْعُطوها ُسْؤَهلا فـََتْشَغَلُكْم َعْن ِذْكرِاللّهِ ءٌ أَقلَّ ُشْكراً مِ  لَْيَس ِىف اْلَبَدِن َشى   .»4«  َن اْلَعْنيِ

  .دارد هايش را اجابت نكنيد كه مشا را از ياد خدا باز مى در بدن عضوى كم شكرتر از چشم نيست، خواسته

  .»5« َعَمى اْلَبَصِر َخيْـٌر ِمْن َكثِري النََّظرِ 

رت است از زياد نظر كردن   .كورچشمى 

______________________________  
  .5428، حديث 256: غرر احلكم -)1(

  .52، حديث 34، باب 104، 101: ؛ حبار األنوار3، باب 9: مصباح الشريعة -)2(

  .29، حديث 105، باب 199/ 69: ؛ حبار األنوار313: عدة الداعى -)3(

  .20، حديث 34، باب 35/ 101: ؛ حبار األنوار10، حديث 628/ 2: اخلصال -)4(

  .1، حديث 14، باب 286/ 74: ؛ حبار األنوار5550، حديث 260: غرر احلكم -)5(

  289: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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  .»1« اذا أْبَصَرِت َعْنيُ الشَّْهَوِة َعِمَى اْلَقْلُب َعِن اْلعاِقَبةِ 

  .گردد بيىن كور مى هرگاه ديده شهوت باز شود، چشم دل از عاقبت

  :السالم به عبدالّله بن جندب فرمودامام صادق عليه 

  :عيسى بن مرمي به يارانش گفت

ا تـَْزرَُع ِىف اْلَقْلِب الشَّْهَوَة وََكفى َّ َنًة، ُطوىب  ايّاُكْم َوالنَّْظَرَة َفا ا ِلصاِحِبها ِفتـْ   ِلَمْن ُجِعَل َبَصرُُه ىف قـَْلِبِه وََملْ ُجيَْعْل َبَصرُُه ىف َعْيِنهِ   ِ
»2«.  

  .نشاند و مهان ختم افشاىن براى اجياد فتنه در آدم نظر باز كاىف است زى بپرهيزيد كه در قلب ختم شهوت مىاز نظردو 

  .اش در قلب است نه در چشم خوشا به حال كسى كه ديده

  .»3«  َمْن تَتابـََعْت حلََظاتُُه داَمْت َحَسراتُهُ ) حاِضرَهُ (َمْن أْطَلَق ناِظَرُه أتْـَعَب خاِطَرهُ 

كه ديده خود را آزاد كند، امروزش را به سخىت انداخته و هر كس دنبال نظربازى برود، به حسرت دائم دچار آن كس  
  .گردد مى

  .»4« باٌر فـََلْهوٌ ُكلُّ قـَْوٍل لَْيَس لِّلِه فيِه ذِْكٌر فـََلْغٌو، وَُكلُّ َصْمٍت لَْيَس فيِه ِفْكٌر َفَسْهٌو، وَُكلُّ َنَظٍر لَْيَس فيِه اْعتِ 

ارى كه در آن ياد خدا نيست بيهوده است و هر سكوتى كه در آن انديشه نيست سهو است و هر نظرى كه در هر گفت
  .آن عربت نيست بازى است

______________________________  
  .6978، حديث 305: غرر احلكم -)1(

  .1، حديث 24، باب 283/ 75: ؛ حبار األنوار305: حتف العقول -)2(

  .33، حديث 34، باب 38/ 101: ؛ حبار األنوار51، فصل 93: رجامع األخبا -)3(

  .40، حديث 15، باب 421/ 74: ؛ حبار األنوار297/ 1: االرشاد -)4(
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  .»1« ِلُكلِّ ُعْضٍو ِمْن ابِن آَدَم َحظُّ ِمَن الزِّنا، فَاْلَعْنيُ زِناُه النََّظرُ 

  .زنا لذت است و زناى چشم، نظر است براى هر عضوى از فرزند آدم از

  .»2«  َمْن َمَألَ َعيـَْنُه ِمْن َحراٍم َمَألَ الّلُه َعيـَْنُه يـَْوَم اْلِقياَمِة ِمَن الّناِر اّال أْن يـَُتوَب َويـَْرِجعَ 

حق كند، مگر اين كه توبه كرده به حضرت  اش را از آتش پر مى هر كس چشم از حرام پر كند، خداوند در قيامت ديده
  .بازگردد

َنها ِمْن َغْريِ َزْوِجها أْو َغْريِ ِذى َحمَْرمٍ    .»3«  ِمْنهااْشَتدَّ َغَضُب الّلِه َعزََّوَجلَّ َعَلى اْمَرأٍَة ذاِت بـَْعٍل َمَألَْت َعيـْ

  .غضب خداوند شديد است بر زن شوهردارى كه چشم از غري شوهر و يا غري حمرم خود پر كند

ا ىف قـَْلِبهِ   اْمرَأًة أوََّل َرْمَقٍة ُمثَّ يـَُغضُّ َبَصَرُه اّال أْحَدَث الّلُه َتعاىل ما ِمْن ُمْسِلٍم يـَْنُظرُ    .»4«  َلُه ِعباَدًة جيَِد َحالَوَ

كند   اول گوشه چشمى از مسلمان كه به ناحمرم بيفتد، آن گاه به خاطر خدا در پوشد، خداوند براى او عبادتى اجياد مى
  .يابد مى كه شرييىن آن را در قلبش

  .»5«   قـَْلِبهِ أْلنََّظُر َسْهٌم َمسُموٌم ِمْن ِسهاِم ابْليَس َفَمْن تـَرََكها َخْوفاً ِمَن الّلِه أْعطاُه الّلُه امياناً جيَُِد َحالَوَتُه ىف

   نظر به ناحمرمان تريى مسموم از تريهاى ابليس است، هر كس به خاطر ترس

______________________________  
  .35، حديث 34، باب 38/ 101: ؛ حبار األنوار107، فصل 145: جامع األخبار -)1(

لس السادس والستون، حديث 429: األماىل، شيخ صدوق -)2( ، حديث 34، باب 32/ 101: ؛ حبار األنوار1، ا
3.  

  .25509، حديث 129، باب 232/ 20: ؛ وسائل الشيعة286: ثواب األعمال -)3(

  .20282، النظر، حديث 6322/ 13: ؛ ميزان احلكمة13059: كنز العمال  -)4(
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  .34، حديث 34، باب 38/ 101: ؛ حبار األنوار107، فصل 145: جامع األخبار -)5(

  291: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .كند كه لذتش را در قلبش بچشد از حق رها كند، خداوند امياىن به او مرمحت مى

  .»1«  يـَُزوَِّجُه الّلُه َعزََّوَجلَّ ِمَن احلُْوِر اْلعنيِ   َرُه اَىل السَّماِء أْو َغَمَض َبَصَرُه َملْ يـَْرَتدَّ الَْيِه َبَصرُُه َحّىت َمْن َنَظَر اَىل اْمرأٍَة فـََرَفَع َبصَ 

م نرسد مگر اين كه  اش به زىن بيفتد، آن گاه چشم به آمسان بدوزد، يا ديده فرو پوشد، پلك كسى كه ديده« هايش 
  .»اى به او تزويج كند ن حوريهخداوند مهربا

آرى، چون ديده از حرام فرو پوشيد و چشم از ديدار ناحمرمان بربنديد، به فضاى پر معناى ملكوت راه پيدا كرده و در آن 
سراى به ديدار مجال و عظمت حمبوب نايل خواهيد شد، در آن وقت است كه زر و زيور دنيا و مظاهر فريبنده ظاهرى 

  .خنواهد داشت و جز براى ديدار انوار عظمت، راهى خنواهيد سپردبراى مشا ارزشى 

  بينادل نابينا

در اينجا الزم است از بينادىل كه دو چشم خود را در جبهه حق عليه باطل از دست داده بود و در عني نابيناىي ظاهر، 
  .توجه برتر بود ياد شود دار ىب اش از هزاران چشم داد و يك حلظه به دفاع از حق تا حلظات آخر عمر ادامه مى

او عبدالّله عفيف آن مرد عاشق و فرزانه و آن جماهد بزرگوار و كرمي است كه فيض حمضر رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله 
  .را يافته بود

______________________________  
  .28، حديث 34، باب 37/ 101: ؛ حبار األنوار4656، باب النوادر، حديث 473/ 3: من ال حيضره الفقيه -)1(

  292: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

پس از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله مهاره با على مرتضى عليه السالم بود تا جاىي كه در راه محايت از حق يك 
  .چشمش را در مجل و ديده ديگرش را در صفني از دست داد
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مشغول بود و از اين كه به خاطر نابيناىي نتوانست براى او با دل نوراىن و روشنش شب و روز در كوفه به عبادت خدا 
يارى حضرت سيدالشهدا در كربال حاضر شود سخت ناراحت بود، وىل عاقبت در راه امام مظلومان و سرور شهيدان 

  .شهيد شد و نام مبارك خود را جاودانه كرد

اش  م السالم روزى به عادت مهيشگىپس از شهادت امام و اسارت اهل بيت عليه: چگونگى شهادتش بدين قرار است
آن گاه پسر زياد آن جرثومه . براى عبادت به مسجد كوفه آمد، در اين وقت احساس كرد گروهى وارد مسجد شدند

ستايش خداىي كه حق و اهل حق را غلبه داد و : شرمى و وقاحت چنني گفت آلودگى به منرب رفت و در كمال ىب
  !يارى كرد و دروغگو پسر دروغگو را به قتل رساند امرياملؤمنني يزيد بن معاويه را

اى دمشن ! اى فرزند مرجانه: -ترين فضاى اختناق فريادى در سخت -عبدالّله چون اين سخنان ياوه را شنيد فرياد برآورد
پيامرب دهى فرزندان  دروغگو و پسر دروغگو تو هسىت و آن كه به تو اين پست و مقام را واگذار كرد، تو دستور مى! خدا

  !كىن؟ را بكشند سپس بر منرب مسلمانان رفته و اين چنني دهن كجى مى

  اين گوينده كه بود؟: ابن زياد از شنيدن اين سخنان سخت ناراحت شد و فرياد زد

من بودم، آيا دودمان پاك پيامرب را كه خداوند رجس و ! پسر دروغگو! اى دروغگو! اى دمشن خدا: عبدالّله فرياد زد
كجايند فرزندان مهاجران و ! مناىي، اى داد رساىن و ادعاى اسالم مى از ساحت مقدس آنان دور كرده به قتل مى پليدى را

  !كشند؟ انصار، چرا از اين متجاوز لعنت شده فرزند لعنت شده به زبان رسول اكرم، انتقام منى

  293: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

كرد، مهان وقت دستور دستگريى عبدالّله را داد، گروهى از ماموران به   اين سخنان، پسر زياد را تبديل به يك آتش پاره
اى از طايفه عبدالّله به محايت برخاستند، با اجياد شدن كشمكش سخت، عبدالّله را از دست  طرف او آمدند، عده

  .اش بردند ماموران جنات داده و به خانه

راى دستگريى او حركت كردند، در اين موقعيت گروه عبدالّله سراجنام حممد اشعث به دستور ابن زياد با گروهى زياد ب
  !!اى كشته شدند، فاجران به در خانه عبدالّله رسيدند، در را شكسته و وارد خانه شدند مغلوب شده و عده

  .ع كنممششري مرا بده و از هر طرف به من محله شد مرا راهنماىي كن تا شّر آنان را دف: عبدالّله به دخرت با شهامتش گفت
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دخرت مششري پدر را به دست او داد و به راهنماىي آن مرد بينادل مشغول شد، عبدالّله با خواندن رجز به دمشن عنود 
كاش مرد جنگاورى بودم تا پيش روى تو با اين ! اى پدر: ور شد و به دفع جنايت آنان مششري زد، دخرت گفت محله

  جنگيدم؟ فاسقان مى

آورى آنان را  گرداند و باقدرت شگفت آمد او مششريش را با كمال شجاعت و قوت مى دمشن به سوى عبدالّله مى
شكر : كشت، پنجاه سوار و بيست و دو پياده كشته شدند تا دستگري شد و نزد ابن زياد قرار گرفت، ابن زياد گفت مى

اگر چشم داشتم ! به خدا سوگندبه چه چيز مرا رسوا كرد، ! اى دمشن خدا: خداى را كه تو را رسوا كرد، عبدالّله گفت
درباره عثمان چه ! اى عبدالّله: كردم، آن گاه پسر زياد براى جواز قتل عبدالّله چنني گفت جهان را بر تو تاريك مى

  :گوىي؟ عبدالّله گفت مى

هد كرد، تو مرا با عثمان چه كار؟ خوب كرد يا بد، خداوند به عدل بني او و مردم داورى خوا! اى پسر مرجانه! اى ملعون
  .از خودت و پدرت و يزيد و پدرش سؤال كن
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  .كنم جز اين كه شربت مرگ را به تو بچشامن وجه از تو پرسشى منى به هيچ: ابن زياد گفت

ل و ام كه فيض شهادت را نصيب من كند، در جنگ مج پيش از اين كه به دنيا بياىي از خداوند خواسته: عبدالّله گفت
  .صفني از اين برنامه حمروم شدم وىل امروز دانستم كه دعاى سابقم مستجاب شده

بيت بود با كمال فصاحت انشا كرد كه مضمونش نكوهش بىن اميه و مدح اهل  29اى كه حاوى  در اين هنگام قصيده
السالم و مذمت مردم بيت عليهم السالم و امام حسني عليه السالم و ترغيب مردم به خوخنواهى حضرت حسني عليه 

  .وفاى كوفه بود ىب

ابن زياد بيچاره شد ديگر مهلت نداد، دستور داد سر مبارك او را از بدن جدا كرده به دار آوخيتند، سپس دستور داد دخرت 
  .او صفيه را گرفته به زندان بربند

ندان جنات داد تا آن كه حممد بن اين دخرت در زندان بود تا مردى به نام طارق به دستور سليمان بن صرد او را از ز 
سليمان با او ازدواج كرد و از او شش پسر و چهار دخرت به وجود آمد كه مهه از شيعيان شجاع امرياملؤمنني عليه السالم 

  .»1« بودند
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  مرا دىل است كه مستغرق مجال حق است
 

  نه در خيال و شاق و نه در غم و شق است

اده  حق رااى  مگو مگو كه به يك سو 
 

  رومي حق است برو برو كه به هر سو كه مى

  به عيب عشق كسى را كه نيست دل معيوب
 

  هايش بر طبق است ميان اهل هنر عيب

______________________________  
  .39، باب 120/ 45: ؛ حبار األنوار168: اللهوف -)1(
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  دو صفحه وىل مرا درون و برون نيست جز
 

  كتاخبانه هفت آمسان در اين ورق است

  خط سرشك روان گر بود جواب رواست
 

  هاى ما هزار شق است چرا كه خامه دل

  ام زكتاب از آن زمان كه ورق فرق كرده
 

  غم كتاب و كتاب دمل ورق ورق است

  مگو شفق نپذيرد زمني كه از دل خاك
 

  است به عهد گريه من تا به آمسان شفق

  

   پوشى از حرام چشم ***

دنباله روايت باب نظر با شرحى كه نسبت به مجله اّول گذشت توضيح و تفسري الزم ندارد؛ زيرا مجالت بعد ماحصلى از 
  .كنيد روايات و اخبار است كه به ترمجه آن مجالت عنايت مى

  :فرمايند حضرت صادق عليه السالم مى
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به : شود؟ فرمود به چه وسيله براى موفق شدن به پوشيدن چشم از حرام استمداد مى: پرسيدند از امرياملؤمنني عليه السالم
  .وسيله خضوع و اطمينان پيداكردن در حتت سلطنت و حكومت كسى كه آگاه بر باطن توست

را و چشم، جاسوس قلب و سفري عقل است، پس ديده از آنچه سزاوار دين تو نيست بپوشان و از آنچه قلب تو آن 
  .كند ديده بردار دارد و يا عقل انكار مى مكروه مى

  :رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود
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ديده از حمرمات بپوشانيد تا امور عجيب مشاهده كنيد و خداوند متعال فرموده، به مؤمنان بگوى كه چشمان خود را 
  .هاى خود را حفظ كنند بپوشانند و شهوت

  :رت عيسى به ياران گفتحض

  .ها و فرع و شاخه فسق و فجور است از چشم دوخنت به ممنوعات خوددارى كنيد؛ زيرا اين چنني نظر ختم شهوت

فرمانده و حاكم چشم مانند قواى ظاهرى ديگرى بدن قلب است و قلب نيز در حتت سيطره و حكومت و نفوذ پروردگار 
  .كند معنوى و نريوهاى جهاىن دارد، كار مىجهان كه حكومت بر مهه قواى مادى و 

پس اگر قلب در مقابل عظمت پروردگار متعال خاشع و فرمانربدار و مطيع گشت، حكومت و فرمان او نيز از حميط 
رضايت و دستور خداوند متعال خارج خنواهد شد و در صورتى كه قلب انسان منزل شيطان و حمل نفوذ و تصرف ابليس 

هاى شيطاىن و حتت نفوذ و  چشم و گوش و زبان و دست و پاى انسان نيز مقهور و مغلوب هوا و هوس قرار گرفت، قهراً 
  .اراده و تصرف و حكومت جنود ابليسى واقع خواهد شد

چشم گذشته از آن كه وسيله بروز صفات قلىب و آلت درك و احساس است، موجب شدت تريگى و امتداد حمجوبيت 
فجور و شهوتراىن خواهد بود و به عبارت ديگر، نظر اول چشم به اقتضاى باطن و به  قلب بوده و سبب مزيد فسق و
گريد و در عني حال مهني نظر مقام اقتضا و قوه باطىن را به مرتبه فعليت درآورده و حتريك  دستور و اراده قلب صورت مى
  .كند و تشديد و تقويت و متديد مى
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ها در سايه حكومت قلب باشند و قلب حمكوم حضرت  ها و خواسته هوتآرى، اگر هوا و هوس و اميال و غرايز و ش
   حق، متام اعضا و جوارح در ميدان با عظمت
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ى باشد،  بندگى فعاليت خواهند كرد و در اين صورت انسان پادشاه دو جهان خواهد بود، گرچه دستش از امور مادى 
رف حكومت قلب باشند و قلب در تصرف حوزه حكومت شيطان، انسان ذليل دنيا و وىل اگر اميال و غرايز در تص

  .آخرت خواهد بود، گرچه سلطنت ظاهرى جهان در كف او باشد

  :حضرت حيىي عليه السالم فرمود

رت است از نگاهى كه واجب و الزم نباشد   .»1« مرگ براى من 

  :صورت او نگاه منوده بود گفتعبدالّله مسعود به مردى كه از زىن عيادت كرده و به 

رت از اين عيادت بود ات از بني مى اگر ديده   !رفت 

هاى نفساىن در دل او بسته  برد، مگر اين كه گرهى از آرزوهاى مادى و شهوت و چشمى از نگاه كردن به ممنوع حظ منى
  :شود و اين گره باز نگردد مگر به وسيله يكى از دو حالت

ها و  و گريه حسرت و پشيماىن كامل و يا به رسيدن به آرزوى خود و بدست آوردن شهوت يا به وسيله توبه خالص
  .هاى نفساىن خواهش

در اين صورت اگر در نتيجه موفق به توبه كامل نگشت، به سوى آتش و گرفتارى شديد و عذاب سخت برخواهد  
  .گشت

شت و رضايت حق خواهد بوداما در صورت اول كه توبه و پشيماىن و حسرت و گريه و ناله باشد،    .برگشت به سوى 

آنچه از ! ديده ما را از متاشاى امور ظاهر خالص كرده و به باطن عامل و به حقيقت هسىت معطوف دار، خداوندا! اهلى
   غلط ديدن كشيدمي ما را بس است كه به
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  .16683، حديث 269/ 14: مستدرك الوسائل -)1(
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  .امي، ديده را جنات خبش، تا متام وجود ما از گرفتارى و اسارت آزاد شود هالكت و فالكت نزديك شده

اگر چشم ما را به جالل و عظمت خود باز كىن، نسيم عشق تو در فضاى قلب وزيدن خواهد گرفت، در آن ! خداوندا
در امسا و صفات تو خواهد شد و خري دنيا و آخرت نصيب ما خواهد   وقت است كه بر اثر عشق، متام هسىت ما فاىن

ما را از نور عشق حمروم مفرما كه اگر گرمى عشق تو در وجود ما نباشد، ما را براى رسيدن به ! گشت، يا رب قلب
  .سعادت وصال و مقام قرب هيچ توفيقى خنواهد بود

   باب*** 

43  

   در آداب راه رفنت

  301: ص، 9 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ِم اْلَعزميََة الصَّحيَحَة َوالنـِّيََّة الّصاِدَقَة ىف حِني َقْصِدَك اىل أىِّ َمكاٍن أَرْدَت، واْنَه النـَّْفَس َعِن الَتَخّطى   إْن ُكْنَت عارِفاً عاِقًال فـََقدِّ
اً ىف َمْشِيَك، َوُغضَّ  َحمُْذوٍر، وَُكْن َمتَـَفكِّراً يف َمْشِيَك َوُمْعَتِرباً   اىل ِبَعجاِئِب ُصْنِع الّلِه أيـَْنما بـََلْغَت، َوال َتُكْن ُمْستَـْهزِئاً َوال ُمَتَجربِّ

  .َبَصَرَك َعّما ال يليُق بِالّديِن، َواذُْكِر الّلَه َكثرياً 

أْن يُْدِخَلُهُم   َوَعَلْيها َتْشَهُد ِبذِلَك ِعْنَدالّلِه يـَْوَم اْلِقياَمِة َوَتْستَـْغِفُر َهلُم اىلانَّ اْلَمواِضَع اّلىت يُْذَكُر الّلُه فيها : َفانُّه َقْد جاَء ِىف اخلََْربِ 
  .الّلُه اْجلَنَّةَ 

  .َوال ُتْكِثِر اْلَكالَم َمَع الّناِس ىف الطَّريِق فَانَّ فيِه ُسوَء اْألَدبِ 
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ال تَْأَمْن َكْيَدُه، َواْجَعْل َذهاَبَك َوَجميَئَك ىف طاَعِة الّلِه َوالسَّعِى ىف ِرضاُه َفانَّ َحرَكاِتَك  َوأْكثـَُر الطُُّرِق َمراِصُد الشَّْيطاِن َوَمْتَجرُُه فَ 
  .ُكلَّها َمْكُتوبٌَة يف َصحيَفِتكَ 

  .»1« ] ُلونَ يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسَنتـُُهْم َو أَْيِديِهْم َو أَْرُجُلُهْم ِمبا كانُوا يـَْعمَ [ : َقاَل الّلُه َتعاىل

  .»2« ] َو ُكلَّ ِإنساٍن أَْلَزْمناُه طائَِرُه ِيف ُعُنِقهِ [ :َوقاَل َعزََّوَجلَّ أْيضاً 

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

  .13): 17(اسراء  -)2(
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  ] أىِّ َمكاٍن أَرْدتَ   َحَة َوالنـِّيََّة الّصاِدَقَة ىف حِني َقْصِدَك اىلإْن ُكْنَت عارِفاً عاِقًال فـََقدِِّم اْلَعزميََة الصَّحي[

   مشى اهلى

امام صادق عليه السالم در ابتداى اين روايت كه در باب راه رفنت به سوى مقصدى و يا به قول بعضى از آگاهان درباره 
  :فرمايد مسافرت است، چه سفر طوالىن و چه كوتاه، مى

خواهى بروى، رفتنت با قصد صحيح و نيت پاك و راست صورت  خردمند باشى، بايد به هر جا كه مىاگر فهميده و 
  .بگريد

روى و براى چه و به خاطر كه  يعىن قبل از رفنت، انديشه كىن و فكر مناىي و به نيت و قصدت توجه كىن كه به كجا مى
راى خري است يا حمض شر، براى صالح و روى، آيا رفتنت مورد رضاى خداست، يا در جهت غضب رب، آيا ب مى

  اصالح است يا براى فساد و افساد، براى اعالى حق و كوبيدن باطل است يا براى منحرف كردن حق و يارى به باطل؟

بايد توجه داشته باشى كه بسيارى از اهل اميان با قصد خالف از خانه بريون رفتند و كافر برگشتند و بسيارى حمض شّر 
و دنيا و آخرت خود را باختند، تو مواظب باش كه از آنان نباشى، سعى كن از آن طايفه باشى كه هيچ قدمى  بريون رفتند

  را بدون رضاى خدا برنداشتند و گامى جز به رضاى اهلى بر زمني ننهادند، قدم در
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تشان خري و عزميتشان صحيح و قلبشان ممّلو از راه اميان استوار كردند و جز به سوى حضرت دوست سري نكردند، نيّ 
  .عشق حضرت حق بود، جز خري خنواستند و جز خري ندانستند و جز به راه خري نرفتند

اگر مشى انسان بر اساس قرآن جميد مشى هون باشد و از مشى مرحى بپرهيزد، در مشى خود رضاى خالق را به دست 
  .آورده و به خملوق حق خري رسانده است

  :فرمايد كند به مشى اهلى آنان توجه داده و مى آن جميد وقىت صفات برجسته عباد خدا را بيان مىقر 

  .»1« ]َو ِعباُد الرَّْمحِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْوناً َو ِإذا خاَطبَـُهُم اْجلاِهُلوَن قاُلوا َسالماً [

روند، و هنگامى كه نادانان آنان را طرف خطاب قرار  فروتىن راه مىاند كه روى زمني با آرامش و  و بندگان رمحان كساىن
  .گويند آميز مى سخناىن مساملت]  در پاسخشان[دهند  مى

  :كند در اين آيه شريفه به دو خصوصيت از خصوصيات مردم مؤمن اشاره مى

  .روند راه مى» هون«اّول اين كه مردم مؤمن كساىن هستند كه روى زمني با 

رسد كه مقصود از  گفته به معناى تّذلل و تواضع است و بنابر اين به نظر مى» مفردات«ورى كه راغب در به ط» هون«
  .راه رفنت در زمني نيز كنايه از زندگى منودنشان بني مردم و معاشرتشان با آنان باشد

وعى نيست، واقعاً در پس مردم مؤمن هم نسبت به حق تذلل و تواضع دارند و هم نسبت به خلق، چون تواضع آنان مصن
   ورزند و نه در زندگى سويداى دل افتادگى و تواضع دارند و چون چنينند، الجرم نه نسبت به خدا استكبار مى

______________________________  
  .63): 25(فرقان  -)1(
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تر بدانند و هرگز براى به دست آوردن عّزت  از خود پاينيخواهند بر ديگران استعال داشته باشند و بدون حق ديگران را  مى
كنند، البته اين معنا در صورتى است كه كلمه  بينند در برابر آنان خضوع و اظهار ذّلت منى موهومى كه در دمشنان خدا مى

  .به معناى تذلل باشد» هون«

  :شود كه مىخوىي و مدارا بدانيم معناى آيه اين  را به معناى نرم» هون«و اما اگر 

  .مؤمنان در راه رفتنشان تكّرب و تبخرت ندارند

عده زيادى از مفّسران معناى دوم را انتخاب كرده و اين صفت را در مردم مؤمن مقابل صفت تكّرب و تبخرت در مردم از 
  .اند خرب گرفته خدا ىب

  :گويد چنانچه در سوره لقمان راه رفنت به تواضع را، به بندگان خود امر فرموده و مى

  .»1« ]َو ال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحاً ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ [

  .متكربانه روى از مردم برمگردان، و در زمني با ناز و غرور راه مرو، مهانا خدا هيچ خودپسند فخرفروش را دوست ندارد

دارد كساىن را كه دستخوش خيالء و كربند  مرو كه خدا دوست منىو نيز در زمني هم چون آنان كه بسيار خوشحالند راه 
كند و چون فضيلت براى خود  اند، بدين سبب است كه آدم متكّرب خود را بزرگ خيال مى و اگر كرب را خيالء خوانده

  .فروشند قائل است زياد فخر مى

ه به معناى زندگى كردن با مردم، بر اساس در هر صورت اگر مشى انسان چه به معناى راه رفنت چه به معناى مسافرت چ
  .جلب رضاى حق و خدمت به خلق و اجنام دستورهاى حضرت پروردگار اجنام گريد مشىي عارفانه و عاقالنه خواهد بود

______________________________  
  .18): 31(لقمان  -)1(
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  .جز اراده صحيح و نيت صادق بكار گرفته خنواهد شد و در اين مشى چون براى خشنودى دوست است

  :كند اين است كه امام عاشقان امريمؤمنان عليه السالم در خطبه متقيان از مجله اوصاىف كه براى آن پاك مردان بيان مى
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  .»1«  َمْشيـُُهُم التَّواُضعُ 

  .مشى متقيان مشى با تواضع است

  :گويد ن مجله مىاى در توضيح اي عامل بصري مرحوم اهلى قمشه

  به رفتارند با مردم فروتن
 

  نيارند از تواضع بر زبان من

  تواضع پيشه كن كز خودپرسىت
 

  در افىت ناگه از باال به پسىت

  سر از باِد تكرب دار خاىل
 

  كه آتش بارد اين باد خياىل

 ميازار از تكرب خلق و هشدار
 

 كه اين خوى بدت روزى كند خوار

  كه خودبني هم چو شيطانمبني خود را  
 

  نبيند تا ابد الطاف يزدان

  

***______________________________  
  .50، حديث 14، باب 315/ 64: ؛ حبار األنوار193خطبه : ج البالغة -)1(

  306: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

َمْشِيَك َوُمْعَتِرباً ِبَعجاِئِب ُصْنِع الّلِه أيـَْنما بـََلْغَت، َوال َتُكْن ُمْستَـْهزِءاً َوال  َحمُْذوٍر، وَُكْن ُمتَـَفكِّراً ىف  َواْنه النـَّْفَس َعِن التََّخّطى اىل[
اً ىف َمْشِيَك، َوُغضَّ َبَصَرَك َعّما ال يَليُق ِبالّديِن، َواذُْكِر الّلَه َكثرياً    ]ُمَتَجربِّ

   برنامه اهلى در شيوه مشى

دن از حدود اهلى و افتادن در حرام خداوندى باز دار و به وقت مشى در در برنامه مشى، نفس خويش را از بريون ش
روى؟ به هر جا رسيدى در عجايب صنع حضرت  روى و براى چه و به خاطر كه مى انديشه و تفّكر باش كه كجا مى

ز آنچه دوست با ديده عربت و درس گرفنت نظر كن، كسى از بندگان خدا را به مسخره مگري و با تكرب راه مرو و ا
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مناسب با دين تو نيست چشم بپوش و زياد به ياد خدا باش كه ياد حق داروى دردها و غفلت از جناب او مورث 
  .هالكت و شقاوت است

   تفكر در عجايب صنع

در جملدات گذشته آنچه در جهت توضيح نفس و تفّكر و عربت و ذكر كثري، الزم بود به رشته حترير رفت، براى توجه به 
  .يك از اين عناوين به ابواب مربوطه مراجعه كنيد تفصيل هر

رود، باشد كه از اين طريق راهى به حضرت  در اينجا به طور خمتصر به بعضى از عجايب صنع حضرت حق اشاره مى
  .دوست پيدا كنيم

 اى صبا نكهىت از خاك ره يار بيار
 

 برب اندوه دل و مژده دلدار بيار

 افزا از دهن دوست بگو نكته روح
 

 «1» نامه خوش خرب از عامل اسرار بيار

  

   آب، ماده حيات ***

اى كه به آساىن و سهولت در متام موجودات درياىي، زميىن و هواىي وجود دارد و اگر نبود اثرى از حيات وجود  ماده
  .نداشت

است كه بداند، آيا آب گريد، هدفش اين  شناسى، تلسكوپ خود را به طرف يكى از سيارات جماور مى هنگامى كه ستاره
  و اكسيژن در آجنا وجود دارد يا نه؟

كنجكاوى وى كامًال طبيعى است؛ زيرا اگر اين دو ماده به هر مقدار در آن نقاط وجود داشته باشد زندگى در آجنا تا 
  .حدودى شبيه به زندگى روى كره خاكى خواهد بود

  !يد و آن را به وضع كنونيش درآورد و حيات را موجوديت داداين آب بود كه به اراده حضرت حّق به زمني ما هسىت خبش

رو هر چه بيشرت درباره آن بدانيم،  انگيزترين ماده است كه روى زمني وجود دارد، از اين تر از مهه اين كه آب شگفت مهم
  .بيشرت بر تعجب ما افزوده خواهد شد
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آور نيست؛ زيرا آب در مهه جا به  اند و اين تعجب عده كمى درباره خواص قابل توجه آب دست به تفكر و تعمق زده
   خورد، آب پديده معموىل چشم مى

______________________________  
  .حافظ شريازى -)1(

  308: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

پوشيده » يخ و برف«سياره ماست، سه چهارم سطح زمني را آب فرا گرفته است، حدود يك پنجم زمني با آب جامد 
شود، خبار آب مهيشه در هوا  جاىي كه ابرى ديده منى. يمى از آن نيز در خبار و قطرات كوچك آب فرو رفته استشده و ن

  .وجود دارد

هاى  دهد و پديده آب در روى زمني پديده عمومى است، به طورى كه حدود هفتاد و يك درصد بدن انسان را تشكيل مى
زم است مهه ما اشيا و عناصر را به عنوان امر غري عادى مالحظه كنيم شود، در حاىل كه ال عادى هرگز باعث شگفىت منى

و به هر چيز به چشم فكر و دّقت و عربت بنگرمي، تا خالق هسىت را بيشرت بشناسيم و عّلت و فلسفه نعمت را در 
رت درك كنيم، تا در مقام شكر آن برآييم   .زندگى 

اى در آن  اى در روى زمني به فراواىن آب نيست و هيچ ماّده اّدهآور است، هيچ م خصوصيات پيش پا افتاده آب شگفت
  .آيد واحد به حالت جامد، مايع و گاز در منى

ها قبل بايد سرد شده و زندگى در آن  كند، اگر به خاطر آب نبود سياره ما مدت آب، وضع اقليمى زمني را تنظيم مى
  .ناپديد شده باشد

كند و هنگامى كه سرد  شود تا حد زيادى گرما را جذب مى ماىن كه گرم مىظرفيت حرارتى آب بسيار زياد است، ز 
  .دهد شود گرما را پس مى مى

كنند، در هواى گرم، گرما را  هاى روى زمني و هم چنني خبار جو مانند خمازن حرارتى عمل مى اقيانوس، درياها، متام آب
  .كنند دهند و بدين ترتيب هوا و فضاى حميط را گرم مى مىشود گرما را از دست  جذب كرده و هنگامى كه هوا سرد مى

  .كند دارد از ورود سرماى زياد به زمني جلوگريى مى پوششى كه سياره ما را در خود حمفوظ نگاه مى
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  كنند، در اى از پشم عمل مى در اين پوشش قطرات خبار آب مهانند اليه

  309: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

داشت،  باشد، در صورتى كه اين حفاظ وجود منى آب كمياب است، اين پوشش پر از منفذ مىها جاىي كه خبار  بيابان
گشت، به مهني دليل تغيري درجه حرارت در  شد و در شب نيز كامًال سرد مى زمني در روز شديداً توسط خورشيد گرم مى

مالحظه آب نبود، سراجنام زمني باشد، به هر حال اگر به خاطر يكى ديگر از خواص قابل  بيابان قابل مالحظه مى
  .شد منجمد مى

شد، يخ از آب  گردد، اگر آب منقبض مى شوند وىل آب منبسط مى دانيم كه متام مواد در اثر سرما منقبض مى مى
ها تبديل به يخ شده زمني با پوشش بسيار نازكى از گازها كه فاقد  رفت، تدرجياً متام آب تر شده در آب فرو مى سنگني

  .ماند بود باقى مىخبارآب 

اىن ذوب و تبخري مى توانيم در  باشد كه بسيار باالست، به مهني دليل ما مى يكى ديگر از خواص برجسته آب، گرماى 
توانند   آب و هواى گرم زندگى كنيم، تنها از طريق تبخري آب، يعىن از دست دادن گرماى زياد، حيوانات و انسان مى

  .تر نگهدارند گرماى حميط پاينيگرماى بدنشان را چند درجه از  

  .»1«  كند؛ زيرا بدون آن زندگى غري ممكن است آب در زندگى ما نقش مهمى را ايفا مى

العاده مهّم و براى اهل نظر و سالكان راه حقيقت آيه و  آرى، آب از عجايب خلقت و نقشش در زندگى و حيات فوق
كنند، بلكه نظر  در مشى خود اشيا و عناصر را عادى نظر منىاى از وجود حضرت حّق است، عاشقان حضرت يار  نشانه

  .آنان نظر عربت و پند و ديد آنان، ديد حقيقت بني و خدا بني است

***______________________________  
  .شگردهاى طبيعت، فصل اّول -)1(

  310: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   قلب، عّلت تداوم حيات
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باشد، در مهني  هاى كوچك به اندازه خنود منى اى از سلول ى، جنني انسان چيزى جز بستهدر هيجدمهني روز بعد از حاملگ
  .دهد كند و تا زمان مرگ ادامه مى موقع است كه قلب حركات منظم خود را آغاز مى

در حال  ها نيز دائماً  ترين انسان كند و حىت در تنبل قلب، تنها عضوى از بدن است كه هرگز از بار وظيفه شانه خاىل منى
زند، بعد از تولد، نبض نوزاد شّدت يافته هر دقيقه تا صد و  اى در هر ثانيه يك بار مى باشد، قلب جنني سه هفته تپش مى

  .شود آيد، خوشبختانه در اثر رشد تدرجيى از اين شدت كاسته مى چهل بار به تپش درمى

تپد و در زمان كار و فعاليت صد و پنجاه در صد  نبض انسان بالغ به هنگام اسرتاحت هر دقيقه هفتاد و شش بار مى
  .يابد افزايش مى

آيد، چنني رقمى ما  اين بدان معناست كه در طول صد سال عمر قلب انسان، حدود پنج هزار ميليون بار به حركت درمى
خود برآمده و  شود و تا زماىن كه سامل است از عهده وظايف گاه خسته منى دارد كه چگونه قلب هيچ را به تعجب وامى

  .كشد حىت يك حلظه هم دست از كار منى

سوخت و ساز بدن انسان در مقايسه با جانوران خونگرم از تكامل كمرتى برخوردار است، نكته اينجاست كه مقدار 
تر بايد به ازاى هر گرم از وزن خود   سوخت و ساز با اندازه بدن نسبت معكوس دارد، به مهني دليل موجودات كوچك

  .تر توليد كنند  بيشرت از انواع بزرگگرماىي

تر  ها شديدتر و در نتيجه، قلبشان نيز بايد به شّدت بيشرتى بتپد، در حقيقت هر چه حيوان كوچك سوخت و ساز آن
  .كند باشد قلبش با سرعت بيشرتى كار مى

نگ به وزن     بار قلب 46تن  3بار، قلب فيل به وزن  7تن  150براى مثال، قلب 

  311: ، ص9 سالمى، جعرفان ا

بار در دقيقه  1200گرم   8زند، در حاىل كه قلب نوعى موش به وزن  بار در دقيقه مى 240كيلوگرم   1/ 3گربه به وزن 
  .زند مى

پاسخ اين پرسش را بايد در اراده و قدرت و علم و حكمت حضرت حق ! تواند با چنني سرعىت كار كند؟ چگونه قلب مى
  .يافت



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

 

  .كند رسانند و از اين طريق به تداوم حيات كمك مى ها مواد الزم را به متام اندام بدن مى ها و مويرگ قلب به وسيله رگ

باشد، بعضى از مواد به خودى خود در  هاى بدن مى هاى خوىن، انتقال كليه مواد الزم به متام قسمت وظيفه اساسى رگ
  .آيند هاى قرمز خون به حركت درمى لبوليابند وىل ساير مواد از مجله گازها سوار بر گ خون جريان مى

، 000، 000، 000باشد كه روى هم رفته بالغ بر  ميليون انتقال دهنده مى 4/ 5 -5مرت مكعب خون شامل  هر ميلى
  .اى كه در جهان وجود دارد ترين قافله شود، يعىن برابر با بزرگ مى 35000

را مانند شرتهاى كاروان قطار كنيم هفت مرتبه خط استوا را دور ها  ميكرون است، وىل اگر آن 8اندازه هر گلبول قرمز 
توان چندين قافله تشكيل داده به طورى كه طول هر يك از  ترين موجود روى زمني مى هاى قرمز بالن بزرگ زنند، با گلبول مى
  !»1« !ها معادل فاصله زمني تا خورشيد باشد آن

زنده در كتب مربوطه مطالعه كنيد كه به خاطر نقش مهم اين عضو   مسئله قلب و عظمت كار آن را در بدن موجودات
ها نوشته شده، آرى، قلب كه تداوم خبش حيات به اذن حضرت حق است از عجايب صنع آفريدگار هسىت است  كتاب

  رسد بايد با ديدن بدن او اى كه مى اى در راه مشى خود به هر موجود زنده و هر رونده

______________________________  
  .145: شگردهاى طبيعت -)1(

  312: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .قلبش را در نظر گرفته و در آن آيينه صاف مجال حضرت يار را متاشا كند

   حقايقى از موجودات زنده ***

ند، وىل افشان گرهاى صوتى و نورى اساساً با يكديگر متفاوتند، تعداد بسيار ناچيزى از حيوانات از خود نورى مى حتليل
  .هاست تا جهان را با اصوات خود پر كنند هاىي كه قدرت شنواىي دارند، وسايل خمصوصى مهراه آن اكثر آن

گر  توان فرض كرد كه حتليل توان به طور پيشرفت و تكامل ايستگاه صوتى را در حيوانات مفصًال شرح داد، فقط مى منى
  .آمد وليد شده توسط دمشن يا شكار ضرورى به حساب مىصوتى ابتدا بدين خاطر پديدار شد كه شنيدن اصوات ت
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توانند  حيوانات پس از دريافت گوش از جانب حضرت حق، دريافتند كه در صورت گوش دادن به خويشاوندان خود، مى
 داد، ها خرب مى از اخبار بسيار مهمى اطالع حاصل منايند، اين اصوات نه تنها به حيوانات از وضع گله يا خانواده آن

  .ساخت گذشت با خرب مى ها را از آنچه كه در اطرافشان مى بلكه آن

   صوت حيوانات

  .حيوانات به منظور ارتباط با يكديگر استعداد توليد صدا را كسب منودند

ها براى توليد دامنه وسيعى از اصوات،  هاى صوتى آن باشد، اندام رتين وسايل صوتى متعلق به پرندگان و پستانداران مى
  .گريد ت هوا را بكار مىحرك

رو اينان براى اداى دين  اند، از اين ها گنگ آفريده شده مهه انواع حيوانات از اين نعمت برخوردار نيستند، بعضى از آن
بايست عواطف خود را با توسل به وسايل   خود به اين درياى پر سر و صدا و براى تنوع خبشيدن به اين موسيقى مى

  .كمكى بيان كنند

  313: ، ص9 اسالمى، ج عرفان

  .شود صداى منونه جغد هادسن صداىي است كه از به هم خوردن منقارش توليد مى

  .توانند يك قطعه موسيقى كامل را اجرا منايند آورند، آنقدر با مهارتند كه مى پرندگاىن كه با منقار خود صدا در مى

تواند آواز شبانه عاشقان اسپانياىي  ن و شدت صوت مىلك شباهت زيادى به قاشك دارد، اين حيوان با تغيري وز  صوت لك
  .را اجرا كند

كند كه منقار وى به تنهاىي براى بيان احساساتش كاىف نيست، اين حيوان بانوى  داركوب، اين موجود پاك باخته تصور مى
  .كند خود را با اجراى قطعات موسيقى بر روى تنه درختان خشك سرگرم مى

  .رسد ها در هر دقيقه به چهل مى سازد كه تعداد اين ضربه هاىي به روى طبل وارد مى ضربه هاى خود كبك نر با بال

شوند، براى مثال ملخ با ماليدن ساق پا به  حشرات اندام صوتى ندارند و معموًال براى توليد صدا به اصطكاك متوسل مى
  .كند وليد مىهايش با يكديگر صوت ت هاىي از بال هاى سخت خود و يا ماليدن قسمت بال
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هاىي از بال خود مهراه با چهار پوسته كه با نوسانات خود صوت را  جريجريك صد و پنجاه منشور سه گوش در قسمت
  .دهند در اختيار دارد افزايش مى

به مهني خاطر است كه گوش حشرات در سر قرار ندارد، گوش جريجريك روى زانو و آذان ملخ در انتهاى ساق پاى اين 
  .قرار داردموجود 

لوىي خود صوت توليد مى ماهيان با اصطكاك باله هاى حلقى  كنند، ماهى قنات با ساييدن يا به هم فشردن دندان هاى 
  .منايد خود صوت اجياد مى

سرا و سرخ ماهيان درياىي پيشرفته است، اين ماهيان با   شاه ماهى دستگاه صوتى عجيىب دارد كه خمصوصاً در ماهيان نغمه
   اى شناى خود از طريق انقباضه كيسه
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  .منايند گردد، صوت اجياد مى هاى خمصوصى كه منجر به نوساناتى در ديواره كيسه مى ماهيچه

كنند، نشدند، تنها بعد از دسرتسى به جتهيزات  دانشمندان موفق به كشف عالماتى كه حيوانات براى مراوده رد و بدل مى
مربوطه به ضبط، تكثري، توليد و جتزيه صوت حيوانات، دانشمندان به اين مسئله جالب و سحرانگيز پى بردند، عالمات 

نوع عالمات براى آمارگريى از حضور و غياب افراد مجع، نوع ديگر  كنند، يكى از اين مقاصد گوناگوىن را تأمني مى
خمصوص اخطار، يكى ديگر براى مطلع ساخنت ديگران از يافنت غذا و نوع چهارم فرياد عاشقانه براى دجلوىي از معشوق 

  !!باشد مى

  .كند چهچهه سرخوش و مستانه بيشرت پرندگان، دسرتسى به آشيانه را اعالم مى

   رانعاطفه جانو 

روند  ها به مشار مى كنند، بلكه به انسان و حيواناتى كه دمشن آن ورزند و حمبت مى حيوانات نه تنها به انواع خود انس مى
  .كنند حمبت مى
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مهه افراد كم و بيش از وفاى سگ و عالقه اسب و اطاعت گوسفند و انس گربه و عالقه كبوتر به انسان مطالىب شنيده و 
كند، بلكه شري به بره كه طعمه اوست حمبت  ىل اين تنها انسان نيست كه حيوانات را رام خويش مىاند، و  يا خود ديده

  ...شود و كنند و موش با گربه هم كاسه مى ورزد و سگ با روباه يا گرگ در يك جا با مساملت زندگى مى مى

ر نيستند، بلكه تا سر حد احتياج براى طرز رفتار و حركات درندگان داللت دارد كه اين جانوران ذاتاً درنده و خوخنوا
  .كنند جنات خود از مرگ شكار مى

   مثًال شري كه سلطان حيوانات نام گرفته، جانورى است كه به هنگام سريى به
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ها تغذيه  آنرساند، به مهني دليل حيواناتى كه از قبيل گوراسب، آهو و گورخر كه شري از گوشت  هيچ حيواىن ضرر منى
فهمند كه شري گرسنه است يا نه، اگر گرسنه باشد فرار  كند داراى حّس خمصوصى هستند و بر اثر غريزه يا عادت مى مى
  .شوند كنند و اال در اطراف شري به چرا مشغول مى مى

ير درندگان مهرباىن ترين حيوانات است به انسان، خود دليل ديگرى است كه اگر اين درنده و سا رام شدن شري كه از قوى
باشد و  پردازند براى بقاى نسل سامل جانوران مى تر خواهند شد و اگر اين نوع حيوانات به شكار مى ببينند از گربه هم رام

  .ادامه حيات حيوانات ضرورى است

راى حتويل گرفنت كند حىت اگر دو سه روز رفتگر ب مهان طور كه انسان زباله و اشياى زايد را از حميط زندگى خود دور مى
گشايد، اگر جانوران نيز كه رفتگران دنيا هستند از بني بروند يا وظيفه خود را  زباله مراجعه ننمايد، زبان به اعرتاض مى

  .اجنام ندهند، حيات از صفحه گيىت برداشته خواهد شد

وند شري را طورى آفريده كه براى كنند، چون خدا كند، مسلماً گورخران مهگى فرار مى مثًال شريى به گله گورخر محله مى
  .كند كه شكار و دسرتسى به آنان آسانرت باشد تواند به سرعت بدود، مهيشه حيواىن را انتخاب مى مدت طوالىن منى

با اين ترتيب . شود دود نصيب شري مى تر است و در عقب گله مى تر و ناتوان پس در گله گورخر آن كه از مهه ضعيف
گريى جلوگريى  گردد و از انتشار بيمارى و مهه آورى مى و يا ضعيف و ناتوان از بني مهنوعانش مجعحيوان بيمار يا لنگ 

  .ماند شود و نسل حيوان مورد محله، سامل مى مى
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شود،  ها مى مانده شري خوراك كفتار و شغال و روباه و نظاير آن دهد، مثًال پس بعد از شكار نيز موضوعات جالىب رخ مى
   رسد كه حساىب اسكلت حيوانات را پاك و صاف رسند، آن گاه نوبت به حشرات مى ها فرا مى و كركسبعد الشخورها 
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اى از  شود، بنابراين حّىت ذره هاى آن نصيب زمني مى ماند كه كربنات كلسيم و فسفات ها باقى مى كنند، تنها استخوان مى
  !هدر خنواهد رفتاند به  حيواناتى كه قرباىن گشته

رت رشد مى ها در جاىي كه خون آن علف كنند، اين رفتگران، طبيعت زمني را از آلودگى پاك كرده، از شيوع  ها رخيته است 
  .منايند رويه نسل را هم كنرتل مى كنند و ازدياد ىب ها بني انسان و حيوان جلوگريى مى بيمارى

عاطفه و فاقد حمبت  د، خويش را ىب س كه بر سفره رنگني خود مىخالصه مهان طور كه انسان با كشنت مرغ و خرو 
كند و عمل  داند و يا گاو و گوسفندى را كشته، خود و مهنوعان و حىت حيواناتى كه در دسرتس او هستند سري مى منى

ا شكار مشرد و در حقيقت صحيح هم هست، اعمال جانوراىن كه حيوانات يا حشرات ر  خويش را منصفانه و عاطفى مى
توان فاقد عاطفه و حمبت دانست، به خصوص   باشد، پس حيوانات را منى كنند مانند اعمال انسان منطقى و درست مى مى

  .دارد ها را به اعجاب وامى ترين انسان ها با عاطفه كه در بعضى موارد اعمال عاطفى و مهرورزى عجيب آن

ها از موضوعات تازه و نو  يراىي كالغ از سگ جمروح و نظاير آنانس سگ به گربه، شري به بره و مهر گربه به موش و پذ
نيست كه فقط بر اثر تربيت و تعليم جانورشناسان به وجود آمده باشد، بلكه اين خوى و عادت در خلقت جانوران وجود 

  .گردد داشته و دارد و به مهني جهت در اثر تربيت زودتر منايان مى

هاى گرسنه گنجشكان ديگر را كه به عللى  ها جوجه ياد رايج است، مثًال گنجشكدر ميان حيوانات كمك به هم نوع ز 
ها با يكديگر مهكارى و معاضدت شديد  آموزند و كالغ دهند و پرواز مى اند غذا مى پدر و مادر خود را از دست داده

  .اند ها نيز چنني لك دارند، لك
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ها شديداً  هاى بيگانه دقيقاً پرستارى كرده و به آن ها را شكوفانيده و از بچه ديگر خوابيده، آنهاى يك ها روى ختم پنگوئن
  .ورزند عشق مى
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كنند، حىت حشرات با هم زندگى مشرتك دارند، مانند  اى زندگى مى مجعى و قبيله گوزن، آهو و ميمون به صورت دسته
  .كنند گرى مى كه مانند ابر مرتاكم در آمسان جلوهها به قدرى زياد است   ها كه گاهى اجتماع آن پروانه

مهكارى و حمبت به هم نوع در ميان جنبندگان موضوع روشن و غري قابل انكارى است، اما آنچه بيشرت جالب است 
  .ورزى به دمشن است حمبت

دهد و نوازشش  شري مىكند و به او  سگ ماده براى بچه شري مادر مهرباىن است، از او به اندازه بچه خود پرستارى مى
گذارد و هرگز او را  دهد و بچه شري هم پس از اين كه بزرگ شد به سگ ماده كه برايش مادرى كرده احرتام مى مى
  .آزارد منى

پردازند و حمبت خود را به  ها با مهديگر به بازى و تفريح مى بني مرغ هوا و خرس جنگل جتانسى نيست وىل اين حيوان
اده و هر دارنده  ند و به اين وسيله به ما مىكن مهديگر ابراز مى فهمانند كه خداوند مهربان بني مهه جانوران مهر و الفت 

  .دل را صاحب دل كرده و متام موجودات را به يكديگر پيوند داده است

  اى فروغ مجال تو خوبان
 

  پرتو خوىب تو حمبوبان

  جلوه حسن تو كجاست كه نيست
 

  نيستجذبه عشق تو كراست كه 

 مهه ذرات مست عشق تواند
 

 «1» پاى كوبان زدست عشق تواند

  

ذره عامل از عجايب است و اين ما هستيم كه در برخورد به هر عنصرى از عناصر و شيئى از اشيا  در هر صورت ذره*** 
   و موجودى از موجودات بايد به نظر عربت

______________________________  
  ).هفت اورنگ(عبدالرمحن جامى مثنوى،  -)1(
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نگريسته و از جاجباى عامل هسىت و هر نوع حقيقت و واقعيت اين دار وجود، پندى گرفته و آن را آيينه روى او ببينيم، 
ر اندك از اى بسيا حبث و گفتگو در اين زمينه به گسرتدگى صفحه هسىت است و آجنه در صفحات گذشته رقم خورد منونه

ان است درياىي است كه هنوز اول و ابتداى آن را كسى درك  عجايب جهان ظاهر بود و آنچه از عجايب در پس پرده 
نكرده، مگر آن كس كه به لطف خاص، چشم دلش را گشودند و وى را به حرمي حرمت پذيرفته و بر سر سفره كرامتش 

  .نشاندند

  اگر غافل مباىن دل در اين راه
 

  به باز ماىن در دل چاهچو رو 

  اگر غافل مباىن دل در اين گل
 

  كجاىي آخر اندر سوى منزل

  اگر غافل مباىن واى بر دل
 

  بسى گريد زسر تا پاى اين دل

  اگر غافل مباىن باز ماىن
 

  چو گنجشكى به چنگ باز ماىن

 اگر غافل مباىن كافرى تو
 

 «1» كجا در منزل خود رهربى تو

  

***______________________________  
  ).هيالج نامه(مثنوى، عطار نيشابورى  -)1(
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أْن يُْدِخَلُهُم   ْم اىلانَّ اْلَمواِضَع الَّىت يُْذَكُر الّلُه فيها َوَعَلْيها َتْشَهُد ِبذِلَك ِعْنَدالّلِه يـَْوَم اْلِقياَمِة َوَتْستَـْغِفُر هلَُ : َفانَُّه َقْد جاَء ِىف اخلََْربِ [
  ]الّلُه اْجلَنَّةَ 

   ياد خدا در مشى

  :در پايان مجالت اول حديث، حضرت صادق عليه السالم فرمودند
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و » سبحان الّله«به هنگام مشى و راه رفنت يا در طريق مسافرت زياد ياد خدا باش و زياد ياد خدا بودن عبارت از گفنت 
كثري عبارت از اين است كه در برخورد با هر چيزى مواظب باشى آن خري از تو فوت نيست، بلكه ذكر  » احلمدالّله«

  :فرمايد نشود و در برخورد به هر گناه و شرى مراقب باشى كه آلوده نگردى، سپس در مجالت باال مى

  :در حديث آمده

به ذكر دهند و براى عبد در مواضعى كه ياد خدا شود آن مواضع فرداى قيامت در پيشگاه حضرت رب االرباب گواهى 
شت برساند   .طلب مغفرت كنند تا به وقىت كه لطف حضرت دوست، عبد را به 
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  .َوال ُتْكِثِر اْلَكالَم َمَع الّناِس ِىف الطَّريِق فَانَّ فيِه ُسوَء اْألَدبِ [

  ] َتْأَمْن َكْيَدهُ َواْكثـَُر الطُُّرِق َمراِصُد الشَّْيطاِن َوَمْتَجرُُه َفال 

   صحبت كردن در مشى

روى در سخنت تو را به سخن باطل و لغو و غيبت و  پيماىي زياد با مردم سخن مگو كه زياده در راه و طريقى كه مى
گاه و مركز دام شيطان و حمّل جتارت آن  ها كمني كشاند و اين از سوء ادب است و اين را بدان كه بيشرت راه مت مى
برد كه كسى در راه، قدم بگذارد و او وى را بفريبد، بيدار باش كه فريب آن  اك و لعني است و هر آن انتظار مىديو خطرن

  .ملعون و هر ديوسريتى را خنورى و از شرور اين غوالن خطرناك دچار هالكت نگردى

يق ندارند و ظرف عمر را شب و روز ها و حقا ها توّجه به واقعيت اى از برنامه هاىي كه در هيچ برنامه چه بدخبت آن انسان
  .ها پر كرده و به فكر عاقبت خويش و سراى ديگر نيستند از آلودگى

  :اى به قول بلبل گلزار معرفت، مرحوم اهلى قمشه

 دريغا كه در دام نامم هنوز
 

 اسري خياالت خامم هنوز

  زبعد رياضات و درس سلوك
 

 نشد توسن نفس رامم هنوز
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 متناى شهدتن سفله طبع از 
 

 كند دم به دم تلخ كامم هنوز

  دل من اگر خلوت خاص و هوست
 

 چرا در غم خاص و عامم هنوز
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  چرا هم چو موهوميان در طلب
 

 پى شهرت و فكر نامم هنوز

  از اين پنج حس در عذامب مدام
 

 مى حسرت و غم به جامم هنوز

  

***  

  322: ، ص9 اسالمى، جعرفان 

  : قاَل الّلُه َتعاىل. َواْجَعْل َذهاَبَك َوَجميَئَك ىف طاَعِة الّلِه َوالسَّْعِى ىف ِرضاُه، َفانَّ َحرَكاِتَك ُكلَّها َمْكُتوبٌَة ىف َصحيَفِتكَ [

َو ُكلَّ إِنساٍن أَْلَزْمناُه طاِئَرُه ِيف [ :، َوقاَل َعزََّوَجلَّ أْيضاً »1« ] ُلونَ يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم أَْلِسَنتـُُهْم َو أَْيِديِهْم َو َأْرُجُلُهْم ِمبا كانُوا يـَْعمَ [
  »2« ] ُعُنِقهِ 

   رضاى حق در مشى

مشى و سفر و رفنت و برگشتنت را در طاعت حق و سعى در به دست آوردن رضاى حضرت الّله قرار بده كه متام 
  :د آمدهشود، در قرآن جمي حركاتت در نامه عملت ثبت مى

هر : دهند و نيز فرموده ايد گواهى مى ها كرده ها و بدى هاى مشا به آنچه از خوىب ها و قدم ها و دست در روز قيامت زبان
  .اى از اين داستان ندارد انساىن خواه مؤمن و يا كافر با عملش تا ابد مهراه است و چاره
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______________________________  
  .24): 24(نور  -)1(

  .13): 17(اسراء  -)2(

  323: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  44باب 

   در آداب خواب

  325: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

  .اْسِتْبطاراً يَناُموَن  َمنْ نـَْوَمَة اْلَمتَـَعبِّديَن َوال تـََنْم نـَْوَم اْلغاِفلَني، َفانَّ اْلُمتَـَعبِّديَن اْالْكياَس يَناُموَن اْسِرتْواحاً َوال

  :قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

اَتناُم َعْيىن َوال يَناُم قـَْلىب؛ َواْنِو بِنَـْوِمَك َختْفيَف َمُؤنَِتَك َعَلى اْلَمالِئَكِة َواْعتزِاَل النـَّْفِس َعْن َشَهو  ِ   .ا

ا نـَْفَسَك؛ وَُكْن ذا َمْعرِفٍَة، بِأنََّك عاِجٌز َضعيٌف ال ٍء ِمْن َحرَكاِتَك َوُسُكوِنَك اّال ِحبُْكِم الّلِه َوتـَْقدِيرِِه؛ َفانَّ  َشى  تـَْقِدُر َعلىَواْخَتِربْ ِ
ا َعَلى اْلَمْوِت الَّذى الجتَُِد السَّبيَل اَىل اْالنِتباِه َوالرُُّجوِع اىل   .اْصالِح ما فاَت َعْنكَ   النـَّْوَم أُخ اْلَمْوِت َفاْسَتِدلَّ ِ

َوَمْن ناَم بـَْعَد َفراِغِه . ريَضٍة أْو ُسنٍَّة أو ناِفَلٍة فاتـَْتُه ِبَسَبِبها َفذِلَك نـَْوُم اْلغاِفلَني َوسريَُة اْخلاِسريَن، َوصاِحُبُه َمْفُتونٌ َوَمْن ناَم َعْن فَ 
  .ِمْن أداِء اْلَفراِئِض َوالسَُّنِن َواْلواِجباِت ِمَن اْحلُُقوِق َفذِلَك نـَْوٌم َحمُْمودٌ 

ِذِه اخلِْصاِل أْسَلَم ِمَن النـَّْوِم ِألنَّ اخلَْلَق تـَرَُكوا ُمراعاَة ديِِنِهْم وَ  َواّىن الأْعَلمُ  ُمراقـََبَة أْحواهلِِْم َوأَخُذوا ِألْهِل َزمانِنا هذا َشيئاً اذا أتـَْوا ِ
  .ِمشاَل الطَّريقِ 

اّال ماَلُه ماِنٌع ِمْن ذِلَك، َوانَّ النـَّْوَم َخيـٌْر ِمْن أْخِذ تِْلَك اْآلالِت ِىف  َواْلَعْبُد اِن اْجتَـَهَد أْن اليـََتَكلََّم َكْيَف أْمَكَنُه أْن الَيْسَتِمعَ 
  .َمعاِصى الّلهِ 
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  :قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ 

  326: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]ِإنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤًال [

َوُمها َسبيِل ما ذََكْرناُه، وََكثـَْرُة النـَّْوِم يـَتَـَولَُّد ِمْن َكثـَْرِة الشُّْرِب، وََكثْـَرُة الشُّْرِب ِمْن َكثْـَرِة الشَِّبِع   تِِه آفاٍت َواْن كاَن َعلىوانَّ ىف َكثْـرَ 
ُضوعِ    .يـُْثِقالِن النـَّْفَس َعِن الطّاَعِة َويـُْقِسياِن اْلَقْلَب َعِن التـََّفكُِّر َواخلُْ

نْيا، َواذُْكِر الّلَه ِبَقْلِبَك َوِلساِنَك، َوَخِف اّطالَعُه َعلىَواجْ  ِسرِّك، َواْعَتِقْد ِبَقْلِبَك ُمْسَتعيناً ِبِه   َعْل ُكلَّ نـَْوِمَك آِخَر َعْهِدَك ِمَن الدُّ
بـَْعُد لَْيًال طَويًال؛ يُريُد تـَْفويَت َوْقِت ُمناجاِتَك َوَعْرِض َمنْ َفانَّ َلَك : ِىف اْلقياِم اَىل الّصلوِة اذا انـَْتبَـْهَت؛ فَانَّ الشَّْيطاَن يـَُقوُل َلكَ 

  .َربَِّك، َوال تـَْغَفْل َعِن االْسِتْغفاِر بِاألْسحاِر، فَانَّ لِْلقانِتَني فيِه َأْشواقاً   حاِلَك َعلى

______________________________  
  .36): 17(اسراء  -)1(
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قاَل النَِّىبُّ صلى اهللا . وَن اْسِتْبطاراً ْوَمَة اْلَمتـََعبِّديَن َوال تـََنْم نـَْوَم اْلغاِفلَني، َفانَّ اْلُمتَـَعبِّديَن اْالْكياَس يَناُموَن اْسِرتْواحاً َوال يَنامُ َمنْ نَـ [
  ] تَناُم َعْيىن َوال يَناُم قـَْلىب: عليه و آله

   خواب عبادت كنندگان

  :فرمايد السالم مىامام صادق عليه 

كنندگان و دورى از خواب ناآگاهانه و غافالن كه بندگان زرنگ حق يعىن آنان كه اهل دانش  خبواب، وىل خواب عبادت
و بينش و هوش و فراستند، به قدر ضرورت و براى رفع احتياج و به فرموده قرآن جميد براى تأمني كمبود اعصاب و دفع  

  :خواب اينان به دنباله هوا و هوس نيست، رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود خوابند، كسالت و رفع خستگى مى

  .خوابد وىل قلبم بيدار است چشمم مى
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رتين خواب و حقيقىت است كه ثواب اهلى بر آن مرتتب است و خواب غافالن، بدترين خواب و   آرى، خواب متعبدان 
  .كارى است كه عذاب خداوندى از پى دارد

روند، خواب آنان معلول خستگى ايشان از عبادت و جماهدت و رياضت و زمحت و كوشش  قىت به خواب مىبندگان و 
  خوابند تا رفع كسالت منوده باز در صراط مستقيم حق با متام توان و قدرت بكوشند و تا مهه جانبه در راه خداست و مى

  328: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .وشندتوانند در راه دوست عاشقانه خبر  مى

اّما خواب غافالن، خواب بسيار بدى است؛ زيرا خستگى غافالن كه مورث خواب است معلول كثرت گناه و زمحت 
رت از زندگى آميخته به عصيان و گناه و پليدى : اند ايشان در معصيت و ستم بر مردمان است كه گفته مرگ براى آنان 

  .است

  :به فرموده عارف دلباخته عماد فقيه

 ام مسكن تو خلوت دل ساخته اى كه در
 

 به جفا بر نكنم خيمه ز پرياهن تو

 گر كند حكم قضا جان مرا از تن دور
 

 دست اميد دمل نگسلد از دامن تو

  آفتاىب است كه هرگز نكند ميل غروب
 

 در جهان دل من مهر رخ روشن تو

  گر سرم در سر سوداى تو شد باكى نيست
 

 جان صاحب نظران است فداى تن تو

 ناله من كه دل خاره از آن نرم شود
 

 هيچ اثر مى نكند در دل چون آهن تو

 در غم هجر تو تاريك شد اى جان عزيز
 

 چشم غم ديده خوشا نكهت پرياهن تو

  

  من كه درياى فراوان نكند سريامب
 

 ام از باده مرد افكن تو مست يك جرعه
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***  

  329: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   متعّبدان چهره اهلى

اينان در مرحله اّول اهل معرفتند و معرفت و آگاهى خويش را از قرآن و رسالت و امامت به دست آورده و چراغ جان به 
اند، سپس اهل عمل و كوشش و مالزم با رياضت و جماهدتند و در اين راه از خستگى و سسىت و تنبلى  آن نور برافروخته

  .و كسالت به دورند

شن كتاب حياتند و ظرف شب و روز آنان از عبادت قلىب و بدىن و روحى و نفسى و ماىل و قدمى و اينان صفحات رو 
  .قلمى پر است

  .عاشق مجالند و طالب كمال، ماه شبند و خورشيد روز، مصداق حقايقند و مرغ باغ ملكوت

خيزد كه به  آن ابر گهربارى برمى تابد و از ساحلى است كه خورشيد تربيت حق بر آن مى وجودشان بر اثر اميان، درياى ىب
ن سبز و الله اران به رويش  زار سرخ و پديد آمدن ميوه شريين  هر كجا ببارد هم چون باران رمحت دوست در فصل 

  .اجنامد مى

چون به خانه روند براى زن شوهرى وفادار و براى فرزندان پدرى كاملند، چون به حمل كسب روند اهل صفا و وفا و 
انصافند، چون به جبهه نربد حق عليه باطل روند شري حقند، چون بني مردم روند چراغ پرفروغ هدايتند و چون به  وجدان و

  .شب رسند عابدان سحرخيز و مناجاتيان عاشقند

اى براى ورود به رمحت حق و جلب رضاى دوست و  اينان زندگى را با جماهدت شرعى سپرى كنند و دنياى خود را دروازه
شت ابدى قرار دهندقدم گذاش   .نت در 

  330: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   جماهدت با نفس
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  :اند اندر جماهدت كه سري و سفر ايشان است گفته

هر چيزى را . تر از جماهدت نيست و جماهدت خمالفت است بدان كه هيچ راهى كه آدمى در وى قدم زند، نيكوتر و پاك
  :منودن است به حق تعاىلكه رقم انسانيت بر وى باشد و مثره او راه 

  .»1« ]َو الَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َلنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلنا[

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

  .ها به وى رساند كسى براى او مهه چيزها را دست بدارد، البد او نيز مهه نيكوىيچون  

  .»2«  َمْن كاَن لِّلِه كاَن الّلُه لَهُ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

ها و  يكىكنايه از اين كه خداوند هم براى او ن[براى خدا باشد خدا هم براى او است ]  اعمالش[كسى كه : پيامرب فرمود
  ].كند ها را فراهم مى خوىب

 عاشقان زنده دل به نام تواند
 

 اى زجام تواند تشنه جرعه

  اى تا به سلطاىن اندر آمده
 

 «3» دل و جان بنده و غالم تواند

  

  هر راه كه آدمى بر آن رود وى را در آن طمع باشد و هواى او در آن جمال يابد

______________________________  
  .69): 29(عنكبوت  -)1(

  .36، باب 319/ 82: حبار األنوار -)2(

  .عطار نيشابورى -)3(
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ها زنده باشد و در جماهدت مبريد، پس جماهدت  و نفس او را در آن نصيب بود، اّال راه جماهدت كه هوا در ديگر راه
  .حقيقتسبب عزل واليت انسانيت است و ختم كشف اسرار 

اد آدمى آنگه پاك شود كه در درياهاى جماهدت افتد، كسى كه درب جماهدت بر خود بسته دارد، لشگر هوا وى را به 
غارت پردازد و بر وى غالب شود و مالزم طمع و متابع شهوت و موافق غضب گردد و ريا بر احوال او مستوىل شود، تا 

  .حالوت اميان نيابد هر چه كند براى خلق كند و اين چنني كس هرگز

اما چون به جماهدت درآيد و در بدايت روزگار، خود را تربيت كند به مراقبت و ظاهر خود را بپريايد به جماهده، شجره 
حقيقت در دل او رسته شود و خارستان معصيت در درون سوخته گردد، فتوح غيب حاصل آيد و بر مردم مبتدى در راه 

آن كه نفس زمام او را گرفته باشد و از هوا آيينه او ساخته تا مذاق مراد او خياالت  ارادت، جماهدت فريضه است، از
اد او پديد آيد كه يك باره از حق  فاسد بدو منايد و باطل را در كسوت حقيقت بر وى عرضه مى كند، چندان هوس در 

اد او افتد،  پرسىت متام از ميان كار بريون آيد و آن  تا بتپرستيدن بيفتد و به عقوبت ريا مبتال شود و بند شك و شرك بر 
  .ارادت وبال او گردد

  علم حق را كجا تو بگزيىن
 

  زين خودآراىي و خودبيىن

 كى تواىن رسى به اوج عال
 

  تا كه خواهى به صدر بنشيىن

  خويشنت را بزرگ پندارى
 

  ديگران را به چشم كم بيىن

  چون تو مايل به رنگ و اسباىب
 

  در صفات مسكيىنالجرم 

  خون خملوق را خورى مهه وقت
 

  زين سبب هم چو تيغ خونيىن

  تو اگر دين چنني نگهدارى
 

  ديىن نه كه ديندار بلكه ىب

  

  :در خرب است كه



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

 

  332: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  :تا آن كنم؟ فرمودتر است  از جهادها كدام فاضل! يا رسول الّله: يكى پيش رسول صلى اهللا عليه و آله آمد گفت

  .»1«  بـَْنيَ َجْنبَـْيهِ   انَّ أْفَضَل اِجلهاِد َمْن جاَهَد نـَْفَسُه الَّىت

رتين جهاد، جهاد كسى است كه با متايالت غري منطقى خود مبارزه كند   .مسلماً 

  :آن عارف بزرگ گفت

خوار كردن نفس خود در چشم خود، از حق سبحانه و تعاىل بنده خود را هيچ عّزى ندهد وراى آن كه او داللت كند بر 
  :ترين دمشنان خوانده است آن كه شرع نفس را دمشن

  .»2«  َعُدوَِّك نـَْفُسَك الَّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيكَ   أْعدى

  .ترين دمشن تو، متايالت غري منطقى توست دمشن

  .كه مّذلت جسنت دمشن، رعايت جانب دوست و جباى آوردن حرمت حرمي حمبوب است

  :گويد شابورى مىعارف ني

 روند ها كه در حقيقت اسرار مى آن
 

 روند سرگشته هم چو نقطه پرگار مى

 شوند هم در كنار عرش سرافراز مى
 

 روند هم در ميان حبر نگونسار مى

______________________________  
  .20216، حديث 1، باب 164/ 15: وسائل الشيعة -)1(

  .1، حديث 45، باب 64/ 67: حبار األنوار؛ 59/ 1: جمموعة ورام -)2(
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 ند هم در سلوك گام به تدريج مى
 

 روند هم در طريق عشق به هنجار مى

  راهى كه آفتاب به صد قرن آن برفت
 

 روند ايشان به حكم وقت به يكبار مى

  

   فوايد جماهدت ***

بربد، اگر وى را به نام جمّرد خوانند در خشم نشود و ريا بربد تا هر  »1«  كه رعونتهاست، يكى آن   جماهدت را فايده
عمل كه كند براى خدا كند و غفلت بربد تا مهيشه مجع باشد، غيبت زايل كند تا پيوسته حاضر باشد، شهوت و غضب 

ى دور كند، تواضع و ّمهت عاىل در وى منقطع كند تا مرّوت بر جاى ماند، خبيلى بربد تا پيوسته جوامنرد بود، تكّرب از و 
  .موجد شود و خوشروى و صادق و راسخ قدم و مستقيم دل و فلك طبع گردد

اين مهه اوصاف نتيجه جماهدت است و جماهدت كار متعّبدان و اين گونه سري و سلوك البته خستگى بدن آرد و خستگى 
متام منظور حضرت صادق عليه السالم اين است كه بدىن خواب و اين خواب خود جزىي از عبادت و جماهدت است و 

ره معنوى و ثواب آخرتى برند   .خواب شيعيانش اين گونه خواب باشد، تا از خواب پس عبادت هم 

  امي ما زخم ازىل ساغر صهبا زده
 

  امي پشت پا يكسره بر دنىي و عقبا زده

______________________________  
  .آميز شد گفتارش محاقت  .امحق شدن: رعونت -)1(
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  مى وحدت چو خبوردمي زمخخانه عشق
 

  امي تيغ توحيد به فرق مىن و ما زده

  از مهه دست متنا بربيدمي و امل
 

  امي تا قدم در طلب دولت معنا زده

 تا كه افتاد سر زلف تو در چنگ مراد
 

  امي زدهپشت پا يكسره بر دنىي و عقبا 

  نّري افروخته شد از مى اسرار و بگفت
 

  امي ما زخم ازىل ساغر صهبا زده

  

   بندگى واقعى ***

  :بعضى گفتند كه

اد، آن را جباى آورى بر آن شرط كه واجب است، يعىن  بندگى جباى آوردن آن است كه آنچه حق تعاىل بر تو وظيفت 
  .فرمان اندر نگذرى و امر او را ضايع نگذارى شرط واجب آن است كه تقصري نكىن و از حد

آن كه مر خويشنت را عوضى طمع دارى و توفيق  شرط واجب آن است كه وظايف حق تعاىل را جباى آورى ىب: باز گفت
ر  ر وجوب حق خداوندى او را جباى آورى نه از  آن از حق تعاىل مر خويشنت را فضل بيىن، يعىن امر حق تعاىل از 

و آن كه مر تو را سزاوار خدمت خويش گردانيد از وى فضلى بزرگ داىن كه بر تو بدين فضل شكر واجب طمع عوض 
  .شود

هاى خمتلف و اعتقاد خمتلف تو را توفيق اميان و صراط مستقيم داد و بر جاده متابعت حبيب وى  چون از ميان چندين دين
  .تو را به خدمت خود مشغول كرد
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اين حمض فضل خداوند است، اگر مهه خلق را با خويشنت به شكر اين فضل يار كىن شكر اين جباى نتواىن آوردن، با 
  .وجود اين فضل طمع عوض داشنت، حمال باشد

  .ترين مرحله عبادت است و خواب اين عابدان خواىب با ارزش و اسرتاحىت با قيمت است اين عاىل
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ت خويش حمروم مدار و باب طاعت و عبادت خالصانه را تا به وقت خروج از دنيا به روى ما ما را از فضل و عناي! اهلى
مفتوح دار، بر دل ما از انوار حمبت و اشراق مجال بتابان و از گذشته ننگني ما به كرم و لطف درگذر و در متام حلظات 

  .آينده از اين افتادگان در وادى ظلمت دستگريى فرما

 كند سودا مى اى خوش آن عاشق كه
 

 كند بر سر كوى تو مأوا مى

  شام حمنت را به روز آرد كسى
 

 كند ها با تو سودا مى كو به شب

  

  وصل او هر شب كه بنمامي طلب
 

 كند او مهى امروز و فردا مى

  

  :و آله فرمودكنند كه پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه  حضرت صادق عليه السالم در پايان مجالت اول روايت نقل مى

  .خوابد وىل دمل بيدار است دو چشمم مى

و اين كنايه از اين است كه متام هويت و موجوديت رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله غرق در عبادت بوده و 
  .اى از حلظات عمر شريفش را جداى از عبوديت زندگى نكرده است حلظه

   قدرت مهه كس خارج است سخن در شخصيت اين چراغ بزم آفرينش از توان و

  336: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

كس را خرب نيست كه قلب او و وجود او و هويت او   مثالش هيچ و جز خداى عامل و خاصان از اوليايش از ذات ىب
  .كتاب مكنون است

  .»1« ] ال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ [

  .آن دسرتسى ندارند]  اسرار و لطايفحقايق و [به ]  از هر نوع آلودگى[جز پاك شدگان 
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 بر مهه سر خيل و سر خري بود
 

 قطب گران سنگ و سبك سري بود

  مشع اهلى ز دل افروخته
 

  درس ازل تا ابد آموخته

  چشمه خورشيد كه حمتاج اوست
 

  نيم هالل از شب معراج اوست

 نشني شب معراج بود ختت
 

 نشان كمر و تاج بود ختت

 به عهد و وفاهم چو الف راست 
 

 «2» اول و آخر شده بر انبيا

  

اى گنجور  ! او را هويت آن چنان عظيم و بزرگ است كه به وقت والدتش بانگ دلنواز رمحت حق برآمد كه اى آمنه*** 
كودك خجسته طالع و فرخنده طلعت خويش را حممد بنام  ! و اى خازن خزانه عنايت و هدايت! گنجينه رمحت و رأفت

  كه از

______________________________  
  .79): 56(واقعه  -)1(

  ).خمزن االسرار(مثنوى، نظامى  -)2(
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  .هر زشىت پرياسته است و به هر زيباىي آراسته از هر رذيلىت منزّه است و مربّى و به هر فضيلىت مشّرف است و حمّال 

حممودة الفضايل است، او را حممد بنام كه در آمسان و زمني ستوده و ممدوح است و او را حممد بنام كه مرضّية السجايا و 
ها، تنها اوست كه بديع مشايل است، او را حممد بنام كه راهرب نژادها و مري قبايل است، او  به حقيقت كه در بني مجله تن

بر رسالتش شعار اسالم و نشان ها و پس از اقرار به توحيد شهادت  را حممد بنام كه ستايش جانش فريضه جان
هاست، او را حممد بنام كه به ياد او ذكر اوايل منسوخ است و به حرمت كمال بنياد او، پس از او كه به وجود اّول و  اميان

او را حممد بنام كه آيت قدرت آفريدگار است و دليل به مست سر منزل . به شهود آخر است، ديگر جلوه اواخر موقوف
  .ارمعرفت پروردگ
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ا نـَْفَسَك وَكُ [ ا َواْخَتِربْ ِ ِ ْن ذا َمْعرَِفٍة ِبأنََّك عاِجٌز َضعيٌف َواْنِو ِبنَـْومَك َختْفيَف َمُؤنَِتَك َعَلى اْلَمالِئَكِة َواْعتزِاَل النـَّْفِس َعْن َشَهوا
  ] ْكِم الّلِه َوتـَْقدِيرِهِ ٍء ِمْن َحرَكاِتَك َوُسُكونَك اّال ِحبُ  َشى  التـَْقِدُر َعلى

   خواب براى متّدد اعصاب

خوابت از پى گناه و معصيت نباشد كه مالئكه حافظ اعمال، آن را به عنوان اسرتاحت جهت گناه بعد بنويسند، بلكه 
ه گونه خواب زمحىت براى مالئك برنامه خوابت براى متّدد اعصاب جهت فعاليت مثبت براى بعد از خواب باشد كه اين

  .نيست

و نيز خواب را جهت اين مسئله قرار بده كه از مشتهيات نفساىن و متايالت غريزى دور مانده و از آن فاصله پيدا كىن و 
ايت عجز و تقصريى و مستقًال بر هيچ كارى قدرت و تواناىي ندارى  به وسيله خواب در مقام امتحان خود برآى كه در 

  .حضرت اوستو متام حركات تو فقط و فقط به اذن 

گردد كه بيچاره آدمى به چه مرتبه ضعيف و چقدر ناتوان است كه به انقضاى زمان قليلى و  در حكايت خواب ظاهر مى
يابد كه اگر تا مدتى اسرتاحت نكند و حواّس و قواى او تا مدتى  اشتغال به شغل يسريى سسىت و ناتواىن به بدن او راه مى

  .توانند شد كار خود نكشند متوجه كار ديگر منى  از كار خود معّطل نشوند و دست از
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ا َعَلى اْلَمْوِت الَّذى الجتَُِد السَّبيَل اَىل اْالنِتباِه َوالرُُّجوِع اىل[   ] اْصالِح ما فاَت َعْنكَ   َفانَّ النـَّْوَم أُخ اْلَمْوِت َفاْسَتِدلَّ ِ

   خواب، برادر مرگ

  .اهل بصريت را از براى موت و تأييد قوى است از براى ثبوت معاد خواب، منّبهى است

بدون شك خواب برادر مرگ است، چنان كه در مرگ تعطيل حواس و قواى آدمى است، خواب نيز چنني است، يا آن  
به بدن   خواب برادر مرگ است، چرا كه در عامل خواب عالقه روح: اند كه به اعتبار قرب و نزديكى خواب به موت فرموده

شود و در تعلق قوى گرفنت به بدن و بيدار شدن حمتاج رخصت است كه اگر از جناب احديت مرخص شود و  كم مى
  .تعّلق به بدن گريد بيدار شود و گرنه بالكلّيه قطع تعّلق منايد، آن هنگام است كه انسان مرده
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ل بصريت استدالل كنند از خواىب كه شبيه به حكيم على االطالق به حكمت كامله خود خواب را منونه مرگ كرد، تا اه
موت است و امكان بيدارى در آن هست به موتى كه خداوند امكان بيدارى از آن را در قيامت قرار داده و هر كس 

كند پشيماىن و ندامت  خويش را اصالح نكرده باشد بعد از بيدارى از مرگ جاى اصالح ندارد و آنچه براى او ظهور مى
  .ندوه استو حسرت و ا

   اى پس روى اين حساب، از پس هر بيدارى تصور كن از خواب غفلت برخاسته
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هاى از دست رفته اقدام كن و قبل از اين كه به حسابت برسند به حساب خويش  براى جربان ما فات و تدارك برنامه
  .به اجر و پاداش ابدى برسى برس، تا در دنيا از حيات طيبه برخوردار گردى و در آخرت

 خلق عامل مجله مست غفلتند
 

  مست منگر خويش را هشيار كن

  يار بيزار است از تو تا توىي
 

  اول از خود خويش را بيزار كن

  خواهى عيان گر مجال يار مى
 

  چشم در خورد مجال يار كن

  نيست پنهان آفتاب اليزال
 

  اى تو خويش را اقرار كن ذره

 هم از عدم هم از وجود تا ابد
 

 «1»  ديده بر دوز آنگهى ديدار كن

  

***______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(
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َوَمْن ناَم بـَْعَد َفراِغِه . اْخلاِسريَن، َوصاِحُبُه َمْفُتونٌ َوَمْن ناَم َعْن َفريَضٍة أْو ُسنٍَّة أو ناِفَلٍة فاتـَْتُه ِبَسَبِبها َفذِلَك نـَْوُم اْلغاِفلَني َوسريَُة [
  ]ِمْن أداِء اْلَفراِئِض َوالسَُّنِن َواْلواِجباِت ِمَن اْحلُُقوِق َفذِلَك نـَْوٌم َحمُْمودٌ 
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   خواب غافالن

تش برود، خوابش هر كس به وقت برنامه واجب يا سّنت يا نافله خبوابد و به خاطر آن خواب چنان برنامه مهمى از دس
خواب غافالن و طريقه خاسران و عمل زيانكاران است و چنني بدخبىت مفتون نفس و هواست كه خواب را بر عبادات 

  .اى است مقدم داشته و لذت و شهوت نفس را با لذت قلب معامله كرده و راسىت چه بد معامله

چنني انساىن بايد بداند مريض است ! چيزى عوض كرد؟ توان با آيا آن مهه ثواب عبادت و به خصوص واجبات اهليه را مى
  .و حمتاج به معاجله قطعى

و هر كس پس از فراغ از واجبات و اداى حقوق اهلى و خلق خدا خبوابد چنني خواىب پسنديده و صاحب آن به رمحت و 
  .عنايت اهلى نزديك است
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ِذِه اخلِْصاِل أْسَلَم ِمَن النـَّْوِم ِألنَّ اخلَْلَق تـَرَُكوا ُمراعاَة دِيِنِهْم َوُمراقـََبَة أْحوا َواّىن الأْعَلُم ِألْهِل َزمانِنا[ هلِِْم َوأَخُذوا هذا َشيئاً اذا أتـَْوا ِ
ٌع ِمْن ذِلَك، َوانَّ النـَّْوَم َخيـٌْر ِمْن أْخِذ تِْلَك َواْلَعْبُد اِن اْجتَـَهَد أْن ال يـََتَكلََّم َكْيَف أْمَكَنهُ أْن الَيْسَتِمَع اّال ماَلهُ مانِ . ِمشاَل الطَّريقِ 

وانَّ ىف َكثْـرَتِِه . »1« ]ِإنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤًال [ :اْآلالِت ِىف َمعاِصى الّلِه، قاَل الّلُه َعزََّوَجلَّ 
  ] ذََكْرناهُ َسبيِل ما   آفاٍت َواْن كاَن َعلى

   خواب سامل

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .دامن تر از خواب منى براى اهل زمان پس از اداى فرايض و سنن و اتيان به اوامر و نواهى، چيزى را سامل

ه و اند، احواالت خويش را مراقب نيستند، اكثر اوقاتشان در حركت برياهه و گنا اكثر مردم از رعايت دين دست كشيده
   هاى ضد اهلى اند، براى اهل خدا احرتاز از اين برنامه گذرد، از راه جنات دست كشيده و به راه هالك رو آورده معصيت مى

______________________________  
  .36): 17(اسراء  -)1(
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  كند نگويد اما چگونه نشنود؟ بسيار مشكل است، سعى مى

ب كه وسيله و عّلت فراغت از گفنت و شنيدن است، براى مؤمن راه فرار بسيار خوىب است، چه خوب است  بنابراين خوا
  :هاى اهليه خبوابد و خويش را از شر هر گناهى دور بدارد كه خداوند فرموده كه پس از اجنام برنامه

به خاطر گذرانده، اگر مشروع  شود، از آنچه شنيده و ديده و يا روز قيامت از گوش و چشم و دل هر كسى سؤال مى
  .بوده به اجر رسد و اگر خمالف برنامه حق، جمازات و مكافات بيند

اين نكته را هم بايد توجه داشت كه خواب زياد، هر چند پس از اداى تكاليف اهليه باشد مذموم و مورث قساوت قلب و 
  .مرض بدن است

  :گويد اهلى آن فرزانه دوران مى

  آه و زارى امشبندارى از چه  اى دل
 

  برخيز اگر مشتاق روى يارى امشب

  لبيك گويان در حرمي كعبه دوست
 

  باز آ كه بنمايد تو را رخسارى امشب

 صد روز و شب در خواب ماندى غافل از يار
 

  برخيز از اين خواب تغافل بارى امشب

  شايد كه بگشايد مه من پرده از رخ
 

  بگشاى چشم دل پى ديدارى امشب

  فتح دو عامل در شهود حسن يار است
 

  غافل مشو زان يار اگر هشيارى امشب
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َويـُْقِسياِن اْلَقْلَب َعِن التـََّفكُِّر ْفَس َعِن الطّاَعِة وََكثْـَرُة النـَّْوِم يـَتَـَولَُّد ِمْن َكثْـَرِة الشُّْرِب، وََكثْـَرُة الشُّْرِب ِمْن َكثْـَرِة الشَِّبِع َوُمها يـُْثِقالِن النـَّ [
ُضوعِ    ] َواخلُْ
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  آفاِت خواب زياد

خواب زياد حمصول آشاميدىن زياد و آشاميدىن زياد نتيجه پرخورى است و هر دو موجب سخت شدن و سنگني گشنت 
وع در برابر حمبوب انسان در برابر طاعت و قيامند و نيز موجب قساوت قلبند تا قلب از كار تفكر در آيات خدا و خض

  .باز ماند

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در پايان روايت مى

به دل و زبان از ياد . به هر خواىب كه در شب دارى، فكر كن آخرين خواب است و از اين خواب سر بر خنواهى داشت
خاطر منا و در اين نيت باش كه خدا فارغ مباش و خوف اهلى از دل بريون مكن و آگاهى او را بر مجيع احواالتت مركوز 

به يارى حضرت حق از خواب برخيزى و مشغول بندگى او شوى، چرا كه شيطان ملعون بعد از هر بيدارى تو را وسوسه 
خواهد كه تو را در وقت مناجات با حضرت حق به  كند كه هنوز شب طوالىن است خوابت را ادامه بده و مى مى

رت    .ين فيض كندخصوص به وقت سحر، حمروم از 

به حضرت حق عرض حاجت كن و از استغفار به دربار دوست غافل مباش، چرا كه دعا را به وقت سحر، كيفيت ديگر 
  .و داعى را در آن وقت شوقى غري از وقت ديگر است

   باب

45  

   در آداب معاشرت
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  :قاَل الّصاِدُق عليه السالم

ىف َغِري َمْعِصَيِتِه ِمْن َمزيِد َفْضِل الّلِه ِعْنَد َعْبِدِه، َوَمْن كاَن خاِضعاً لِّلِه ِىف السِّرِّ كاَن َحَسَن   َمَع َخْلِق الّلِه َتعاىلُحْسُن اْلُمعاَشَرِة 
  .اْلُمعاَشَرِة ِىف اْلَعالنَِيةِ 

َطَلِب اْجلاِه َوالرِّياِء َوالسُّْمَعِة، َوال َتْسُقَطنَّ ِبَسَبِبها َعْن ُحُدوِد الشَّريَعِة َوال ُتعاِشْرُهْم لَِنصيِبَك ِمَن الّدنْيا َولِ   فعاِشِر اْخلَْلَق لِّلِه َتعاىل
  .ِمْن باِب اْلُمماثـََلِة َوالشَّْهَوِة َفانـَُّهْم اليـُْغُنوَن َعْنَك َشْيئًا، َوتـَُفوُتَك اْآلِخَرُة ِبال فاِئَدةٍ 
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 ِمبا َتُشكُّ ِة اْالِب َواْالْصَغَر ِمبَْنزَِلِة اْلَوَلِد َواْلِمْثَل ِمبَْنزَِلِة اْالِخ، َوال َتدَْع ما تـَْعَلُمُه يَقيناً ِمْن نـَْفِسكَ َواْجَعْل َمْن ُهَو اْكبَـُر ِمْنَك ِمبَْنزِلَ 
  .فيه ِمْن َغْريَِك، وَُكْن َرفيقاً ىف اْمرَِك بِاْلَمْعروِف َوَشفيقاً ىف نـَْهِيَك َعِن اْلُمْنَكرِ 

  .»1« ]َو قُوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً [ : صيَحَة ىف ُكلِّ حاٍل، قاَل الّلُه َتعاىلَوال َتدَِع النَّ 

ْيطاِن َواْعوانِِه َوال َحيِْمَلنََّك ُرْؤيـَتـُُهْم َواْقَطْع َعمَّْن تـُْنسيَك ُوْصَلُتهُ ِذْكرَالّلِه َوَتْشَغُلَك اْلَفُتُه َعْن طاَعِة الّلِه َفانَّ ذِلَك ِمْن اْولِياِء الشَّ 
ْسراَن اْلَعظيمَ    .َعلَى اْلُمداَهَنِة ِعْنَد اْخلَْلِق فَانَّ ىف ذِلَك اخلُْ

______________________________  
  .83): 2(بقره  -)1(
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َعْبِدِه، َوَمْن كاَن خاِضعاً لِّلِه ِىف السِّرِّ كاَن َحَسَن ىف َغِري َمْعِصَيِتِه ِمْن َمزيِد َفْضِل الّلِه ِعْنَد   ُحْسُن اْلُمعاَشَرِة َمَع َخْلِق الّلِه َتعاىل[
  ]اْلُمعاَشَرِة ِىف اْلَعالنَِيةِ 

   حقيقت معاشرت

ترين مسائل انساىن كه شديدترين تأثري را در وضع دنيا و آخرت  حضرت صادق عليه السالم در اين فصل، به يكى از مهم
  .ت و معاشرت و رفيق و معاشر استفرمايند آن مسئله رفاق انسان دارد اشاره مى

به نظر حضرت صادق عليه السالم، كسى كه واجد شرايط انساىن و مّتصف به صفات اهلى نيست لياقت دوسىت و رفاقت 
  .ندارد، بلكه دمشن خطرناك انسانند كه قرآن و روايات از آنان تعبري به شيطان و عدّو كرده است

و يا تشويق به گناه كند و يا مانع از رشد و كمال آدمى گردد، در عني اظهار  آن كس كه انسان را به معصيت بياندازد
كند، آشنا و دوست انسان نيست، او دمشىن خطرناك در لباس دوست است و بر آدمى  اى كه به انسان مى حمبت و عالقه

معاشرت با آنان خراىب دنيا و است كه با متام وجود از او بپرهيزد كه دورى از چنني افرادى خري دنيا و آخرت انسان و 
  .آخرت و هالكت ابدى آدمى است

آرى، از مجله مواردى كه رعايت تقوا، آن هم با كمال شدت الزم و واجب است باب رفاقت و معاشرت است كه تأثري 
  تر رفيق بر انسان از تأثري هر چيزى سريع
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  .تر است و عميق

  .العاده الزم دارد پرخطرى است كه سپردن اين جاده، بيدارى و معرفت فوق اين راه بدون شك راه

 به تقوا زندگاىن كن در اينجا
 

 دل و جان با معاىن كن در اينجا

  به تقوا زندگاىن كن بر دوست
 

  كه مغزت زود گردد در يقني پوست

 شكى تو به تقوا زندگى كن ىب
 

 كه ياىب در يقني ديد يكى تو

  زندگى بنما تو از دلبه تقوا 
 

 «1»  كه از تقوا شوى در عشق واصل

  

   دوستان حقيقى

انسان بدون شك نيازمند به رفاقت و رفيق و دوست و دوسىت است، چيزى كه هست بايد اين غريزه اهلى دگر دوسىت را 
خري دنيا و آخرت نصيب در راه صحيح به كار برد و اين نريوى عاىل انساىن را صرف اشخاصى كند كه از آن طريق 

  .هاى اهلى بنشيند ها و ميوه انسان شود و درخت وجود آدمى به شكوفه

دوست حقيقى و دوستان واقعى، كساىن هستند كه به رشد و تكامل و شرف و منزلت انسان بيفزايند و جز خري آدمى 
  .هدىف نداشته باشند

ل و وجدان، فطرت و ادب و تربيت آدمى در جنب مالك دوسىت در آيني حممدى و شريعت اسالمى اين است كه عق
رفيق و دوست و يار و مهنشني با متام حيثيت رو به كمال برود و انسان را تا جاىي سري دهد كه نقطه جلب رضايت 

  .خداست

   با توجه به اين مالك و با تّتبع در معارف بلند آمساىن و ملكوتى اسالم كه
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______________________________  
  ).هيالج نامه(مثنوى، عطار  -)1(

  350: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  :رسيم كه دوستان حقيقى انسان عبارتند از منعكس در قرآن و روايات است، به اين نتيجه مى

   خداوند جهان آفرين - 1

  انبيا - 2

   امامان عليهم السالم - 3

   عارفان واقعى - 4

   حكيمان اهلى - 5

   مؤمنان حقيقى - 6

طايفه در متام امور و مراحل زندگى، انسان را دعوت به رشد و كمال و حركت به سوى يك زندگى آراسته به اين شش 
  .كنند متام فضايل و پرياسته از مهه رذايل مى

   خداوند متعال - 1

  :فرمايد خداوند جهان آفرين مى

  .»1« ] َدعاُكْم ِلما ُحيِْييُكمْ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َو ِللرَُّسوِل ِإذا [

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

  :»2« گويد در ذيل اين آيه مى» امليزان«صاحب تفسري پر ارزش 
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  موجود زنده براى خود سراغ داردزندگى، گرانبهاترين متاعى است كه يك 

______________________________  
  .24): 8(انفال  -)1(

  .52/ 9: ترمجه تفسري امليزان -)2(
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و چگونه چنني نباشد و حال آن كه در ماوراى زندگى غري از عدم و بطالن چيزى ديگرى نيست و معلوم است كه اين 
دگى به خاطر اثر آن قائل است كه عبارت باشد از شعور و اراده كه نشاط و سعادت زندگى انساىن به ارزش را براى زن

  .گريزد آن است و براى مهني جهت است كه مهواره از جهل و نداشنت حرّيت اراده و اختيار مى

را كه حقيقت وجود  انسان كه يكى از موجودات زنده است مانند مهه موجودات جمهز به سالحى كه زندگى معنوى او
  .باشد، مهان طورى كه متامى انواع موجودات مسّلح به سالحى كه حافظ بقايشان باشد هستند كند مى اوست تأمني مى

سالح انساىن مهني اراده و اختيار اوست كه خريات و منافع او را از شرور و مضارش مشخص منوده و او را به آن يكى 
ار مى   .دهد سوق و از اين يكى ز

كند هدايىت  و از آجناىي كه اين هدايت اهليه كه نوع انساىن را به سوى سعادت و خري و به سوى منافع وجودش داللت مى
است تكويىن و از مشخصات حنوه خلقت اوست و حمال است كه نظام آفرينش در يك مورد دچار خطا و اشتباه شود 

كند و در اين دركش دچار ترديد  را به طور قطع درك مىالجرم بايد به طور قطع گفت كه انسان سعادت وجود خود 
شود، هم چنان كه ساير انواع خملوقات بدون اين كه دچار سهو و اشتباه شوند به جبّلت و فطرت خود راهى را كه  منى

و شوند به خاطر تأثري عوامل  پيمايند و اگر در جاىي دچار خبط مى شود مى منتهى به سعادت و منفعت و خريشان مى
اسباب نامناسب ديگرى است كه موجودى را از مسري خريات و منافعش منحرف ساخته به سوى ضرر و شرش سوقش 

دهد، مانند جسم ثقيل زميىن كه به حسب طبع زمينيش بايد در روى زمني قرار بگريد، ولكن فشار نريوىي او را جمبور به  مى
  دور شدن از زمني منوده و به رفنت به مست باال
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رود، وقىت آن فشار متام شد دوباره به سوى  سازد و آن جسم تا آجنا كه جمبور است بر خالف طبع خود باال مى وادارش مى
گريد، مگر اين   گردد و اين بازگشنت هم اگر فشار ديگرى نباشد به طور طبيعى يعىن به خط مستقيم اجنام مى زمني باز مى

  .گريد حمكوم به يك نريوى خمالفى باشد كه در آن صورت به طور خمفى صورت مىكه در بازگشنت هم 

  :فرمايد اين معنا مهان معناىي است كه در قرآن كرمي روى آن پافشارى منوده و مى

هر انساىن به فطرت خود . شود بر هيچ انساىن پوشيده و خمفى نيست راه سعادت و علم و عملى كه منتهى به آن مى
  .چه معارىف را بايد معتقد باشد و چه كارهاىي را بايد اجنام دهد فهمد كه مى

شود كه انساىن در اعتقاد و يا عملش از طريق حق منحرف شده و دچار اشتباه گردد، لكن اين خطا و  آرى، گاه مى
را ديده و در اشتباه مستند به فطرت انسانيه او و هدايت اهلّيه نيست، بلكه به خاطر اين است كه او خودش عقل خود 

  .اثر پريوى هواى نفس و تسويالت جنود شيطان، راه رشد خود را گم كرده است

كند لوازم زندگى سعيد انساىن و آن  پس اين امور و علم و عملى كه فطرت انساىن، انسان را به سوى آن دعوت مى
نيازمند است، هم چنان كه چنني زندگى است كه جا دارد نامش را زندگى گذاشت و چنني زندگى به چنني علم و عملى 

علم و عمل مستلزم چنان زندگى است و زندگى را از اين كه دچار منافيات شده و در نتيجه اثرش خنثى گردد حفظ 
  .گرداند منوده و دوباره به مسري اولش باز مى

دايت اهليه به سوى آتش سوق گريمي كه اگر انسان از راه راسىت كه فطرتش او را بدان دعوت منوده و ه از اينجا نتيجه مى
   دهد منحرف شود، قطعاً لوازم سعادت زندگى را از دست داده است، يعىن در علم نافع و عمل صاحل كوتاهى مى
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ه شود، مگر اين ك كرده و با گراييدن به سوى جهل و فساد، خود را به مردگان ملحق كرده و ديگر زنده به آن زندگى منى
  :فرمايد علم حق و عمل حق را دوباره كسب كند و اين آن معناىي است كه آيه مورد حبث به آن اشاره منوده و مى

كنند به چيزى كه مشا را زنده  ايد اجابت كنيد دعوت خدا و رسول را وقىت مشا را دعوت مى اى كساىن كه اميان آورده
  .»1« كند مى
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خواهند در حق انسان، آن هم  نوع دوسىت است كه به طور دامي خدا و رسولش مىترين  ترين و پر منفعت آرى، اين عاىل
  .در متام جوانب حياتش اعمال كنند

  .»2« ] نيَ َو َلَقْد أَنـَْزْلنا ِإَلْيُكْم آياٍت ُمبَـيِّناٍت َو َمَثًال ِمَن الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن قـَْبِلُكْم َو َمْوِعَظًة ِلْلُمتَّقِ [

  .روشن و سرگذشىت از آنان كه پيش از مشا درگذشتند و پندى براى پرهيزكاران به سوى مشا نازل كردميترديد آياتى  و ىب

آرى، در قرآن كه حضرت حق براى هدايت عباد فرستاد، آنچه در دنيا و آخرت به نفع آنان و يا به ضرر ايشان است 
  .اى كامل و جامع فرستاده است هبيان فرموده و در حقيقت براى عالج مردم از متام عيوب و نواقص نسخ

اى كه در آن شفا و رمحت براى اهل اميان است و زيان و خسران براى متجاوزان، بدين معىن كه هر كس با اعتقاد  نسخه
رسد و هر كس در جهل به آن باقى مباند  هاى آن شد به شفا و رمحت مى به حق آراسته به معرفت كتاب و عمل به برنامه

  .گ با آن نباشد در دنيا و آخرت دچار زيان و خسران خواهد شدو اعمالش مهاهن

َر َلَعلَُّكمْ [    يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ارَْكُعوا َو اْسُجُدوا َو اْعُبُدوا َربَُّكْم َو افْـَعُلوا اْخلَيـْ

______________________________  
  .24): 8(انفال . »َو ِللرَُّسوِل ِإذا َدعاُكْم ِلما ُحيِْييُكمْ  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَّهِ « -)1(

  .34): 24(نور  -)2(

  354: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] تـُْفِلُحونَ 

  .ركوع به جا آوريد و سجده مناييد و پروردگارتان را عبادت كنيد و كار نيك اجنام دهيد تا رستگار شويد! اى اهل اميان

  .»2« ]تـَُبورَ  يـَتـُْلوَن ِكتاَب اللَِّه َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزْقناُهْم ِسرا َو َعالنَِيًة يـَْرُجوَن ِجتاَرًة َلنْ ِإنَّ الَِّذيَن [

دارند و از آنچه  خوانند و مناز را برپا مى كه مهواره كتاب خدا را مى]  مانند على بن اىب طالب عليه السالم[قطعاً كساىن 
ان و آشكار انفاق مى وزى آنان كردهر    .شود كنند، جتارتى را اميد دارند كه هرگز كساد و نابود منى امي در 
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شود،  آرى، هر كس با دقت و توجه و از روى قلب و فهم قرآن خبواند با معرفت به خدا و خود و دنيا و آخرت مهراه مى
خيزد، سپس از آنچه به او عنايت شده از مال و  ام شرايط برمىآن گاه بر اساس آن معرفت به برپا كردن منازى واجد مت

ها به كسب جتارتى كه تا ابد در آن زيان و خسران نيست موفق  كند و بدين برنامه علم و مقام در راه خدا انفاق مى
  .گردد مى

   هاى اهلى به بندگان حمبت

است يك بار متام قرآن جميد را با دقت و حوصله  مشا براى پى بردن به حمّبت و دوسىت حضرت حق نسبت به انسان الزم
قرائت كنيد، تا از طريق قرآن به اين حقيقت واقف شويد و بر مشا معلوم گردد كه حضرت دوست فقط و فقط خري دنيا و 

  خواهد و راضى نيست كه مشا دچار هاى زندگى مى آخرت مشا را در متام زمينه

______________________________  
  .77): 22(حج  -)1(

  .29): 35(فاطر  -)2(

  355: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .ترين زيان و ضررى، چه در امور مادى و چه در امور معنوى بشويد كم

ها  در زمينه عنايت و حمبت حضرت حق نسبت به عباد، معارىف در معتربترين كتب رسيده كه الزم است به قسمىت از آن
  :اشاره رود

ا اَفىت، َواْهُل ُشْكرى ىف زِيارَتى، َواْهُل ذِْكرى ىف نِْعَمىت، َواْهُل َمْعصَيىت أُْؤِيُسُهْم ِمْن َرْمحَىت، إْن تابُوا َفانَ أْهُل طاَعىت ىف ِضي
  .»1«  َحبيبـُُهْم، َواْن َمِرُضوا َفانَا طَبيبـُُهْم اداويِهْم بِاْلِمَحِن َواْلَمصاِئِب ِالَطهَِّرُهْم ِمَن الذُّنُوِب َواْلَمعاِئبِ 

آنان كه اهل طاعت از من هستند در ضيافت و مهمانيم قرار دارند و آنان كه نعمت هامي را شكرگزارند در زيارت من 
نصيبند، چون توبه   اند و آنان كه اهل معصيتند از رمحتم تا در معصيتند ىب هستند و آنان كه به ياد منند در نعمتم آرميده

ها و مصايب آنان را مداوا كنم تا از ذنوب و معايب  هامي، با رنج من طبيب آن كنند من دوست آنامن و وقىت بيمار شوند
  .پاكشان كنم
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 هر كه جان در باخت با ديدار او
 

 صد هزاران جان شود ايثار او

  تا تواىن در فناى خويش كوش
 

 تا شوى از خويش بر خوردار او

 چشم مشتاقان روى دوست را
 

 نسيه نبود پرتو رخسار او

  باشد اهل دل را روز و شبنقد 
 

 در مقام معرفت ديدار او

  دوست يك دم نيست خاموش از سخن
 

 گوش كو تا بشنود گفتار او

 پنبه را از گوش بر بايد كشيد
 

 بو كه يك دم بشنوى اسرار او

شت و دوزخست   نور و نار او 
 

 پاى برتر نه زنور و نار او

  زاد عطار اندرين ره هيچ نيست
 

 «2» اميد رمحت بسيار اوجز 

  

  .»1«  ال َيْستَـْوِحُشوا ِمبَكاِِمْ   تـََعلَِّم اْخلَيـَْر َوَعلِّْمُه َمْن اليـَْعَلُمُه، َفاّىن ُمنَـوٌِّر ِلُمَعلِّمى اخلَْْريِ َوُمتَـَعلِّميِه قـُُبوَرُهْم َحّىت 

آموزان خري را روشن  بده، من قبور معلمان و دانش داند ياد آنچه خري است بياموز و به آن كه منى: خداوند به موسى فرمود
  .كنم تا از جاى برزخى خود وحشت نكنند مى

  :به موسى عليه السالم وحى كرد

شت قرار داده طلبند وىل منى ام وىل مردم در شش چيز ديگر مى شش چيز را در شش چيز قرار داده ام  يابند، راحىت را در 
خواهند، عّزت را در قيام به  ام مردم در سريى و پرى شكم مى م را در گرسنگى قرار دادهطلبند، دانش عل مردم در دنيا مى

ام مردم  خواهند، بلندى مرتبه و مقام را در تواضع و فروتىن گذاشته ام مردم در پيشگاه سالطني مى عبادت در شب قرار داده
كنند، غنا و ثروت را در  قيل و قال جستجو مى ام مردم در طلبند، اجابت دعا را در لقمه حالل گذاشته در تكّرب مى
اده   .»2« كنند خواهند در حاىل كه تا ابد به آن دسرتسى پيدا منى ام مردم در زيادى اجناس مى قناعت 
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َوالطّاَعُة ِمْنُكْم، َوالرِّْزُق ِمّىن َوالشُّْكُر ِمْنُكْم، اْلَمْغِفَرُة ِمّىن َوالتـَّْوَبةُ ِمْنُكْم َواجلَْنَُّة ِمّىن : يا ِعبادى ِستٌَّة ِمّىن َومْنُكمْ :  قاَل الّلُه َتعاىل
  .»3«  َواْلَقضاءُ ِمّىن َوالرِّضا ِمْنُكْم، َواْلَبالءُ ِمّىن َوالصَّْرب ِمْنُكم، َواالجابَُة ِمّىن َوالدُّعاءُ ِمْنُكمْ 

   شش چيز از من است، شش چيز هم از مشاست، مغفرت! اى بندگان من

______________________________  
  .157الّله : ؛ كلمة13/ 1: ارشاد القلوب -)1(

 

 354: ص ..... هاى اهلى به بندگان  حمبت      355     9 ج   عرفان اسالمى 

  .10، الباب السادس، فصل 309: مواعظ العدديه -)2(

  .3، الباب السادس، فصل 292: مواعظ العدديه -)3(

  357: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

شت از من است، طاعت و بندگى از مشا، روزى از من  و آمرزش از من است در برابر آن بايد مشا توبه از گناه بياوريد، 
است و شكر و سپاس هم از مشا، حكم و قضا از من است و رضايت به آن از مشا، بال و آزمايش از من است و صرب 

  .و استقامت از مشا، اجابت از من است و دعا از مشا

   در حديث معراج اهل خري

  :شب معراج به رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

اهل خري و اهل آخرت صورتشان رقيق و آزرم و شرمشان زياد است، ناداىن آنان كم و نفعشان نسبت به مردم ! اى امحد
مل خري در رنج و زمحتند،  مكرشان كم و مردم در كنار آنان راحتند در حاىل كه خودشان از كثرت ع. بسيار زياد است

  .هايشان حسابگرند و به نفس خود عتاب دارند كالمشان مهاهنگ با حق و نسبت به متام برنامه

خوابد وىل دلشان بيدار است، ديدگانشان گريان و دلشان غرق در ياد خداست، چون مردم جزء گروه  چشمشان مى
  .گزار و در پايان آن شاكرند ت سپاسغافالن قرار گريند، اينان از ذاكرانند، در ابتداى نعم
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چرخد كه  هاى ملكوت مى دعايشان مستجاب و كالمشان قابل شنيدن است، مالئكه از آنان شادند، دعايشان زير پرده
  .خدا مهانند پدرى كه فرزندش را دوست دارد، شنيدن صداى آنان را دوست دارد

  .باشند، با كثرت و فراواىن لباس كارى ندارند ام و سخن منىيك چشم به هم زدن از خدا غافل نيستند، دنبال زيادى طع

  .مريند مريند، وىل آنان بر اثر جماهده با نفس روزى هفتاد بار مى دنيا و آخرت نزدشان يكى است، مردم يك بار مى

  358: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

بينم، پس به عّزت و جالمل به  چيزى منى چون به عبادت قيام كنند مهانند بنيان مرصوصند، در دل آنان نسبت به خملوق
فرستم، بلكه  كنم، چون روحشان خبواهد از جسد برود، ملك املوت را براى قبض روح آنان منى آنان حيات طيبه عنايت مى

كنم و در برابر روح آنان متام درهاى رمحت را باز كرده و هر حجاىب را از پيش روى  خودم روح پاك آنان را قبض مى
شت را امر مى برمى روحشان كنم براى آنان زينت شود و حور العني جهت آنان آماده گردد و مالئكه برايشان مناز  دارم، 

  .»1« بگذارند و درختان جهت آنان مثر و ميوه دهند

رتين دوست و عاىل  ترين رفيق است، خوشا حبال كسى كه ترين يار و پرمنفعت در هر صورت خداوند مهربان براى انسان 
هاى او را در متام جوانب حيات به كار گريد كه از اين طريق متام ابواب سعادت  با حضرتش دست دوسىت دهد و راهنماىي

  :را به روى خود باز كرده و با خري دنيا و آخرت مهراه شود كه

  .انَُّه َخيـُْر َرفيٍق وَخيـُْر ناِصٍر َوُمعنيٍ 

رتين يار  رتين دوست و    .و كمك كار انسان استبه درسىت كه خداوند 

  :عاشق وارسته داعى شريازى گويد

 آن كس كه سرشت نازگل كرد
 

 ِگل را به چهل صباح دل كرد

  دل آينه ظهور خود ساخت
 

  دل مظهر پاك نور خود ساخت

 اى خيز اى سالك ره چه خفته
 

 گر مرد رهى به ره در آويز
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  آن را كه خيال خورد و خواب است
 

  حجاب است زين ره به خيال در

  نوردى گر راه خداى مى
 

  بگذار طريق هرزه گردى

 عزلت چه بود گذشنت از غري
 

 كردن به درون خويشنت سري

______________________________  
  .6، حديث 2، باب 24/ 74: ؛ حبار األنوار200/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  

  359: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  

  منمعىن فنا بگوميت 
 

  از هسىت و نيسىت گذشنت

 من گفنت و من نبودى آجنا
 

 جز نقش بدن نبودن آجنا

 ذات و صفات و فعل و آثار ىب
 

 ىب وهم و خيال و فكر و پندار

  

  انبيا - 2

انبياى اهلى مردمى بودند وارسته، پرياسته، پاك سرشت، اصيل، جامع، كامل، شريف و در راه دوست به خاطر پايدارى 
رتين معلم اسالم از جان گذشته و براى متام انسان   .ها 

گرفتند  اينان بر اثر شدت پاكى و نورانيت به خط پر بركت وحى متصل بوده و فيوضات اهليه را از پيشگاه اقدس ربوىب مى
  .ادند و براى تأمني خري دنيا و آخرت بىن آدم در اختيار آنان مى
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ترين چهره فضيلت  مات، چراغ پر فروغ راه رشد و كمال، خورشيد تابان معىن و برجستهانبيا گل سرسبد حيات، زداينده ظل
  .و كرامت بودند

پريوى از انبيا شرعاً و عقًال و طبيعتاً واجب است؛ زيرا انسان ثابت كرده كه بدون كمك آنان، دست يافتنش به زندگى 
  .سامل در دنيا و آخرت حمال است

   انبيا، برادران حقيقى انسان

بشر از تأمني قوانني كامل مهه جانبه براى اداره امور حيات عاجز بوده و هم اكنون عاجز است و در آينده هم عاجز 
اى جز دست زدن به دامان رمحت  خواهد بود و اين معىن را عمًال نشان داده، از اين جهت براى رشد و كمال خود چاره

رتين دوست و برترين رفيق و باالتر از اين به فرموده قرآن جميد برادران و كرامت آنان ندارد كه آن بزرگواران براى انسا ن 
  .هايند حقيقى انسان

  360: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ِإْذ قاَل َهلُْم َأُخوُهْم نُوٌح أَ ال تـَتـَُّقونَ [

  پرهيزيد؟ منى]  خداستاز سراجنام شرك و طغيان كه خشم و عذاب [آيا : هنگامى كه برادرشان نوح به آنان گفت

  .»2« ] ِإْذ قاَل َهلُْم َأُخوُهْم ُهوٌد أَ ال تـَتـَُّقونَ [

  پرهيزيد؟ منى]  از سراجنام شرك و طغيان كه خشم و عذاب خداست[آيا : هنگامى كه برادرشان هود به آنان گفت

  .»3« ] ِإْذ قاَل َهلُْم َأُخوُهْم صاِلٌح أَ ال تـَتـَُّقونَ [

  پرهيزيد؟ منى]  از سراجنام شرك و طغيان كه خشم و عذاب خداست[آيا : صاحل به آنان گفتهنگامى كه برادرشان 

  .»4« ] ِإْذ قاَل َهلُْم َأُخوُهْم لُوٌط أَ ال تـَتـَُّقونَ [

  پرهيزيد؟ منى]  از سراجنام شرك و طغيان كه خشم و عذاب خداست[آيا : هنگامى كه كه برادرشان لوط به آنان گفت

عارجان معارج قرب و كمال و ناهجان مناهج جالل و مجال و مشوس فلك رسالت و اقمار سپهر جاللت و انبياى اهلى 
  .هاديان مراصد سبل و قائدان طريق سداد و مرشدان سبيل رشادند
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هاى مادى اهلى دارد و   انسان كه داراى دو جنبه مادى و معنوى است، براى تأمني نيازهاى ماّدى خود احتياج به نعمت
  بينيم كه از سر اين سفره بگريزد را منى كسى

______________________________  
  .106): 26(شعراء  -)1(

  .124): 26(شعراء  -)2(

  .142): 26(شعراء  -)3(

  .161): 26(شعراء  -)4(

  361: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

بيت به وسيله انبيا ابالغ شده وىل متأسفانه  و براى تأمني نيازهاى معنوى خود احتياج به تربيت اهلى دارد كه قواعد اين تر 
ها و اميال و غرايز  گردانند و اين روى گرداىن نيست، مگر بر اثر طغيان شهوت كم نيستند آنان كه از سر اين سفره روى

  .حيواىن

هاى واقعى  زشهاى ملكوتى معطر منايد، به متام ار  اگر آدمى به فضاى تربيت انبيا وارد شود و مشام جان از بوى آن شجره
  .كند رسد و استعداد قرار گرفنت در مقام قرب و بساط انس پيدا مى مى

   انسان در كالم نراقى

  :»1« گويد مرحوم مال امحد نراقى آن عارف وارسته مى

  :از براى انسان دو جنبه است

  يكى جنبه روحانيت كه آدمى سبب آن مناسبت دارد با ارواح طيبه و مالئكه مقدسه،

امي و سباعديگرى  ت دارد به جهت آن با    .جنبه جسمانيت است كه آدمى مشا
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كند و از آن پس به واسطه جزء روحاىن  انسان به واسطه آن جزء جسماىن چند روزى در اين عامل هسىت زيست مى
ر مدت كند، به شرطى كه د سازد و با ساكنان عامل قدس مصاحبت مى شود و در آجنا مقام مى مسافر عامل اعال مى

اقامت در دنيا ميل به آن عامل منوده و روز به روز در ترقى باشد، تا جانب جزء روحاىن بر جسماىن غالب شود و كدورت 
  عامل طبيعت را از خود بيفشاند و اگر آثار روحانيت در او

______________________________  
  .، فصل پنجم11: معراج السعادة -)1(
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كند و  رساند به جاىي كه با وجود اين كه در اين دنيا هست، هر حلظه از مبادى فياضه كسب فيوضات مى چنني باشد مى
هاى ظلماىن طبيعت از پيش ديده به بصريتش  شود، تا زمان مفارقت از اين دنيا رسد، پرده دلش به نور اهلى روشن مى

  .شود برداشته مى

ره گريد كه و اين مهه ميّسر نيست مگر اي ن كه انسان بر تربيت انبيا آراسته شود و درخت وجودش از فيوضات ربانيه آن 
  .را جز مكتب انبيا ندارد... هيچ مكتىب قدرت تربيت آسيه، مرمي، خدجيه، زينب، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و

تبديل به منبع بركت و خري و منفعت  شود و وجود وى انسان با اتصال به مكتب انبيا، مؤمن حقيقى و مسلمان واقعى مى
  .گردد مى

  بپرسيدم ز يك عالمه معناى مسلماىن
 

  مسلمان را صفاتى گفت آن داناى رباىن

 مسلمان آن كه آميزد به هم دنيا و عقبا را
 

  نه مستهلك در اين گردد نه در آن يك شود فاىن

  مسلمان مرد عزم و پشتكار و صرب و اطمينان
 

  تنبل را مسلمان كى توان خواىنتو مرد سست و 

  

ر كسب علم   مسلمان مشمئز از جهل و كوشا 
 

  مسلمان را چراغ علم اندر سينه نوراىن
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  مسلمان مرد عفو و مهر و انصاف و جوامنردى
 

  هاى انساىن مسلمان مظهر تكميل نيكى

  مسلمان زنده دل پاكيزه جان
 

  خوشروى و خوش اخالق به چشمان

  مسلمان از فراست نور يزداىن
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  مسلمان مظهر صدق و صفاى دل صفاى جان
 

  مسلمان در تالش زندگى دور از تن آساىن

  مسلمان را بود برنامه اعمال قرآنش
 

  كند تطبيق اعمال خود از دستور قرآىن

  مسلماىن و اين اعمال ناشايست ما هيهات
 

  داىن تو آيني مسلماىن منىچرا جامن 

  اگر اعمال ما بر طبق ميزان خداىي نيست
 

  شكايت از چنني اوضاع باشد عني ناداىن

  

   هاىي از انبياى اهلى داستان

شود، باشد كه ما  براى تيمن و تربك و جهت درس و عربت تا جاىي كه ميسر باشد از بعضى از پيامربان مسائلى ذكر مى
  .كالم آنان به حقيقت آراسته شومي و اين دوستان واقعى و حقيقى خود را بشناسيمدر پرتو نور  

ها به  دستورى رسيده كه پس از هر مناز دعاى خضر را خبوانيد، باشد كه با توجه به آن دعا و انتقال حقايق آن واقعيت
ره   :مند شويد و آن دعا اين است فضاى روح و نفس و قلب خويش از آمرزش حضرت حق 

  بـَْرَد َعْفِوَك َوَحالَوَة َرْمحَِتكَ  يا َمْن الَيْشَغُلُه َمسٌْع َعْن َمسٍْع، يا َمْن ال يُغِلُطُه الّسائُِلوَن، يا َمْن ال يـُْربُِمُه إحلاُح اْلُمِلّحَني اِذْقىن
»1«.  
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   هاى اى خداىي كه خواسته! دارد اى خداىي كه صداىي از صداى ديگر بازت منى

______________________________  
لس العاشر، حديث 91: األماىل، شيخ مفيد -)1(   .1، حديث 38، باب 1/ 83: ؛ حبار األنوار8، ا

  364: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

نسيم عفوت و شرييىن رمحتت ! كند ات منى اى موالىي كه اصرار كنندگان خسته! اندازد درخواست كنندگان به اشتباهت منى
  .را به من بچشان

گاهى جز آن وجود ندارد و تنها آن درگاه  كند كه براى ما تكيه ى، خضر پيغمرب، ما را هدايت به درگاه و پيشگاهى مىآر 
  .كننده سعادت دنيا و آخرت ماست لطف است كه در مهه امور پشتيبان ما و يار و ياور و مونس و انيس و تأمني

   حكايات ذوالقرنني

كرد، پريمردى را ديد مشغول مناز است و به  مده با لشگر فراواىن از بياباىن عبور مىذوالقرنني كه نامش در قرآن جميد آ
چگونه با : عظمت ذوالقرنني توجهى نكرد، ذوالقرنني از بزرگى روح او در تعّجب شد، پس از متام شدن منازش به او گفت

راسيدى و در حال تو تغيريى پيدا نشد، ع با كسى مشغول مناجات : رضه داشتديدن خدم و حشم بزرگى دستگاه من 
ايت است، ترسيدم از او منصرف شوم و به تو متوجه گردم از عنايتش حمروم گردم و ديگر  بودم كه قدرت و لشگرش ىب

  !دعامي را اجابت ننمايد

ا تو باشم به من حاضرم مهه جا ب: كنم، عرضه داشت هايت را اجابت مى اگر مرا مهراهى كىن متام خواسته: ذوالقرنني فرمود
  :شرط آن كه چهار چيز برامي ضمانت كىن

  .صحىت كه هرگز بيمارى از پس آن نباشد :اول

  .نعمىت كه زوال نداشته باشد :دوم

  .جواىن و قدرتى كه پريى و سسىت در آن ديده نشود :سوم

  .حياتى كه مرگ نداشته باشد :چهارم
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پس من از كسى كه متام امور در حتت قدرت اوست : بر اين امور قدرت نيست، عابد گفتمرا هرگز : ذوالقرنني گفت
  .منامي دارم و به شخصى كه مثل خود من عاجز و حمتاج به غري است تكيه منى دست برمنى

آرى، ما مملوك و عبد حقيم و متام امور حيات را تنها حضرت او نسبت به ما ضمانت دارد و اين صحيح نيست كه 
كند كه متام هسىت را علل و اسباب  ت از اصل برداشته و به فروعات از بني رفتىن متوّسل شومي، توحيد واقعى اقتضا مىدس

داشته و جز به ذات او نظر نداشته باشيم و هر خري و كرامت را از او بدانيم و در حقيقت آراسته به حقيقت ال حول وال 
  .قوة اّال بالّله گردمي

اش دفن كرده است، سبب اين كار را  بورش به مردمى افتاد كه هر كس مردگان خود را جلوى خانهحضرت ذوالقرنني ع
ها زندگى كرده  اند و با آن براى آن است كه هر صبح و شام نظرمان بر قبور اشخاصى كه مثل ما بوده: پرسيد؛ گفتند

دانيم كه يك روزى ما هم مانند آنان مقيم  را مىبودمي بيفتد تا از مرگ غفلت نكنيم و به فكر عاقبت كار خويش باشيم؛ زي
  !!برزخ خواهيم شد

  :از طرىف ديد منازل آنان درب ندارد، پرسيد اين چه وضع است؟ جواب دادند

براى آن كه بني ما دزد و خائن نيست، خداوند به هر كس هر چه عطا كرده به مهان قانع است و هرگز دست به طرف 
را حاكم و پادشاه نيست؛ زيرا مهه ما موظف به رفع نزاعيم و از طرىف نزاعى بني ما رخ  كند و ما مال كسى دراز منى

كىن انگار مهه با هم يكى هستيم و آن چنان بر هواى  دهد، بلكه آن قدر با هم مهربانيم كه وقىت زندگى ما را نظر مى منى
غ وجود ندارد؛ زيرا دروغ مقدمه جلب نفع از كشيم و بني ما درو  نفس غالبيم كه نفعى را به غري حق به طرف خود منى

  .دهيم و ما پدران خود را نيز اين چنني يافتيم براى خود و ضرر به ديگرى است و ما نفع غري را به منفعت خود ترجيح مى
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اندوهى در بني مشا وجود ندارد،   بينيم و مثل اين كه غم و چگونه است كه مهه مشا را خرسند و خندان مى: ذوالقرنني گفت
دارد و هر   دانيم و او هم هر چه صالح ماست براى ما مقّرر مى براى اين است كه هر چه پيش آيد از خدا مى: گفتند

  .»1«  كس را هر چه صالح اوست پيش آيد بايد خندان و خرسند باشد نه غمناك و اندوهگني

   عفو يوسف
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  :خوانيم مى 90تا  88ف آيات در قرآن كرمي در سوره مباركه يوس

ما با مهه ! اى عزيز مصر: برادران به امر پدر بزرگوار خود حضرت يعقوب به مصر آمده و بر حاكم وارد شدند و گفتند
امي، حمبت فرما و  مقدار به حضور تو آمده امي و با متاعى ناچيز و ىب اهل بيت خود به فقر و قحطى و بيچارگى مبتال شده

  .دهد ت به ما بيفزا و از ما به صدقه دستگريى كن كه خدا صدقه خبشان را نيكو پاداش مىبه قدر احسان

مشا : در اين حال كه يوسف نيازمندى و دلشكستگى برادران را ديد رمحش آمد و پرده از روى كار برداشت و گفت
  برادران يوسف در دوران جهل و ناداىن فهميديد كه با يوسف چه كرديد؟

آرى، من مهان يوسفم و اين برادر من است، خداوند به رمحت : آيا تو مهان يوسف هسىت؟ پاسخ داد: آنان گفتند
اد كه البته هر كس در برابر حوادث تقوا و صرب پيشه كند، چنني كسى پيش خدا نيكوست و  ىب حساب خود بر ما منت 

  .كند خدا اجر نيكوكاران را ضايع منى

______________________________  
لس الثاىن؛ حبار األنوار170: األماىل، شيخ صدوق -)1(   .2، حديث 8، باب 175/ 12: ، ا
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كه هر كس در برابر . دهند دارى و خوددارى از گناه و صرب و استقامت مى ها درس خويشنت آرى، انبيا به مهه انسان
دمشن و تن دادن به ظلم حفظ كند و براى خدا صرب و پايدارى منايد  حوادث خود را از آلوده شدن به گناه و سازش با

  .عاقبتش مهانند انبيا به خري و خوشى و سالمت و سعادت خواهد رسيد

چون يوسف شناخته شد، برادران از كرده قدمي خود سخت به وحشت افتادند وىل ناگهان يوسف عزيز به آنان خطاب  
  :كرد

  .»1« ] يَـْوَم يـَْغِفُر اللَُّه َلُكْم َو ُهَو َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ ال تـَْثرِيَب َعَلْيُكُم الْ [

  .ترين مهربانان است آمرزد و او مهربان امروز هيچ مالمت و سرزنشى بر مشا نيست، خدا مشا را مى: گفت

 دهند، درس گذشت و عفو، درس اغماض و چشم پوشى از هم كيشان و هم اين است درسى كه انبيا به انسان مى
  .نوعان اشتباه كار و خطاكردار، تا زندگى با يك ديگر ظرف حمبت و صفا و صميمت و وفا باشد
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   صرب ايوب

  :فرمايد قرآن جميد درباره ايّوب مى

  .»2« ] ِإنَّا َوَجْدناُه صاِبراً نِْعَم اْلَعْبُد إِنَُّه َأوَّابٌ [

  .بسيار رجوع كننده به سوى ما بوديقيناً ! اى چه نيكو بنده. ترديد ما او را شكيبا يافتيم ىب

  ايوب كه به متام مصايب مبتال شد، خويشنت را حفظ كرد و سر سوزىن از خط با

______________________________  
  .92): 12(يوسف  -)1(

  .44): 38(ص  -)2(
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اهلى سرافراز و قبول درآمد و نام نيكش به منفعت بندگى و طاعت و تسليم نسبت به حق منحرف نشد و از امتحان 
عنوان منونه صرب و استقامت در حوادث جاوداىن شد، تا براى متام بندگان حق تا روز قيامت درس و پند باشد، ايوب 

مواظب باش براى چند روز گرفتارى از خدايت روى برنگرداىن و نسبت به حضرت او كه نسبت : گويد عمًال به انسان مى
مندى ننماىي كه صابر در پيشگاه حضرت دوست به   عنايت و لطف است خشم و غضب نگريى و اظهار گلهبه تو عني

  .صرب و استقامت اوست كه صابر بنده نيكوىي و عبد مقبوىل است

   شعيب و اهل مدين

يـْرُُه َقْد جاَءْتُكْم بـَيـَِّنةٌ ِمْن َربُِّكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َو اْلِميزاَن َو َمْدَيَن َأخاُهْم ُشَعْيباً قاَل يا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكْم ِمْن ِإلٍه غَ   َو ِإىل[
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمؤْ  َو ال تـَْقُعُدوا ِبُكلِّ ِصراٍط * ِمِننيَ ال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصالِحها ذِلُكْم َخيـْ

ا ِعَوجاً َو اذُْكُروا ِإْذ ُكْنُتْم قَِليًال َفَكثـَّ ُتو  رَُكْم َو اْنُظُروا َكْيَف كاَن عاِقَبةُ ِعُدوَن َو َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَمَن ِبِه َو تـَبـُْغوَ
  .»1« ] اْلُمْفِسِدينَ 
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را بپرستيد كه مشا را جز او معبودى  خدا! اى قوم من: گفت] فرستادمي،[و به سوى مردم مدين، برادرشان شعيب را 
  نيست، يقيناً برهاىن روشن از سوى پروردگارتان براى مشا آمد، پس پيمانه و ترازو را متام و كامل بدهيد، و از

______________________________  
  .86 -85): 7(اعراف  -)1(

  369: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

] امور[فساد مكنيد، اين ]  به وسيله رسالت پيامربان[در زمني پس از اصالح آن اجناس و اموال و حقوق مردم مكاهيد، و 
رت است، اگر مؤمنيد   .براى مشا 

برتسانيد، و ]  به مصادره اموال، شكنجه و باج خواهى[اند  و بر سر هر راهى منشينيد كه كساىن را كه به خدا اميان آورده* 
كج نشان دهيد؛ و به ياد آورديد زماىن كه مجعيت اندكى ]  با وسوسه و اغواگرى[از راه خدا بازداريد، و خبواهيد آن را 

  مشا را فزوىن داد، و با تأمل بنگريد كه سراجنام مفسدين و تبهكاران چگونه بود؟]  پروردگارتان[بوديد، وىل 

   وصاياى موسى

اى از آن آداب و  كند كه به گوشه مىموسى عليه السالم اين پيامرب عزيز از مصدر وحى مسائل بسيار مهّمى را نقل 
  :شود مسائل اشاره مى

موسى عليه السالم از جانب حضرت حق به چهار چيز وصيت شد كه بر متام مردم واجب است به اين چهار حقيقت 
  :توّجه كنند

  .اشداىن خداوند تو را آمرزيده به عيوب مردم كار نداشته باش بلكه در فكر وسيله آمرزش خويش ب تا منى - 1

  .رسى هاى خزائن من متام شده از براى روزى غصه خمور كه آنچه مقدر توست به آن مى داىن گنج تا منى - 2

  .داىن سلطنت و حكومت من خامته پيدا كرده به كسى اميدوار مباش تا منى - 3

  .تا خرب مرگ شيطان اين دمشن خطرناك به تو نرسيده از مكر او امين مباش - 4
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  370: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  :به حضرت وحى شد

  .»1«  مرا دوست داشته باش و مردم را نيز به حمبت من آراسته كن

داىن كه تو را از مهه بيشرت دوست دارم، اما بندگانت را چگونه به حمبتت خبوامن؛ پاسخ آمد  تو مى: عرضه داشت
ها به  مند گردند؛ زيرا دل از اين طريق به من عالقه ام به ياد آنان آر تا قدردان نعمت شوند و ها داده هاىي را كه به آن نعمت

  .»2« شود احسان صيد مى

  اين عبد با كدام عمل به اين مقام رسيده؟! خدايا: حضرت موسى شخصى را در سايه عرش آرميده ديد، عرضه داشت

  :جواب شنيد به دو عمل

  .مصونيت از عقوق پدر و مادر - 1

  .»3« نداشنت حسد - 2

فرستم تا او  بوقت بريون آمدن از قرب ملكى را مى: ثواب كسى كه عيادت مريض كند چيست؟ فرمود! اهلى: عرضه داشت
  .را در ظلمات قيامت راهنماىي كرده به حمشر واردش كند

  .آورم مهانند روز تولد از مادر وى را از گناهان بريون مى: ثواب شسنت ميت چيست؟ فرمود: عرضه داشت

  .فرستم تا وى را از قرب به حمشر مشايعت كنند مالئكه را مى: جنازه چيست؟ فرمود ثواب تشيع: عرضه داشت

______________________________  
  .26، حديث 11، باب 344/ 13: ؛ حبار األنوار41، حديث 217/ 1: اخلصال -)1(

لس السابع عشر، حديث 484: األماىل، شيخ طوسى -)2( ، حديث 11، باب 351/ 13: ؛ حبار األنوار1058، ا
43.  

  .48، حديث 11، باب 353/ 13: ؛ حبار األنوار102، حديث 5، باب 38: الزهد -)3(
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  371: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

اى نيست وى را در سايه عرش قرار  در قيامت كه سايه: زده چيست؟ فرمود ثواب تسليت دادن به مصيبت: عرض كرد
  .دهم مى

چه به انفاق چيز كمى به او باشد و يا با زبان خوش او را دور كن كه گاهى ملكى را به سائل را گرامى دار، گر ! اى موسى
  ؟»1« كنند فرستم تا ببينم چه مى صورت سائل براى امتحان مردم به سوى مردم مى

  :در حديث معترب آمده

آن رجيم درگاه، به او  رفت، شيطان هم به دنبالش روان بود، يكى از اعوان  روزى موسى براى مناجات به كوه طور مى
شت راندم، اميد است كه بتوامن وى را نيز گمراه كنم: مگر به اغواى موسى هم اميد دارى؟ گفت: گفت   !!پدرش را از 

به : هاى كالهش سؤال كرد، پاسخ داد خود را به حضرت موسى رساند، موسى وى را با كالهى هزار رنگ ديد، از رنگ
براى تو هزار و پنج كلمه نصيحت دارم، گوش كن تا برايت ! فريبم، اى موسى آنان را مى ها دل مردم را برده و اين رنگ

  .بگومي كه تو را در اين مواعظ منفعت هست

پنج كلمه او را بشنو و از بقيه : مرا به موعظه تونيازى نيست، جربئيل نازل شد و عرضه داشت: حضرت فرمودند
  .، موسى ايستاد و فرمود بگونظر كن كه در بقيه گفتارش اغوا دارد صرف

پنج عمل است كه خود من در آن پنج عمل متصدى فريب و اغواى مردمم و به اعوان و انصارم : شيطان گفت
  .گذارم كه از عهده آن برنيايند وامنى

ست به رسامن كه هيچ زماىن به اندازه وقت غضب تسّلط بر آنان ندارم، ممكن ا به وقت غضب خود را به اوالد آدم مى - 1
  دو دقيقه غضب آنان را به قتل و يا

______________________________  
  .52، حديث 11، باب 354/ 13: ؛ حبار األنوار185، حديث 5، فصل 163: قصص االنبياء، راوندى -)1(

  372: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .گناهان ديگر بيندازم، پس در حال غضب خود را حفظ كن مبادا كه به هالكت افىت
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خبىت نشاند، در حدى كه رانده درگاه حق  در خود عجب و خود پسندى راه مده؛ زيرا عجب و تكرب مرا به اين تريه - 2
با زن اجنبيه خلوت مكن كه من متام قدرمت را براى به عصيان كشيدن تو  -3. شدم و مورد لعن او و بندگانش قرار گرفتم

  .خود را حفظ كند تواند در خلوت گريم و كمرت كسى مى به كار مى

گذارم كسى به عهدش پاى بند  تواىن با خداى خويش عهد و نذرى مبند كه من تا جاىي كه قدرت دارم منى تا مى - 4
  .باشد و خمالفت نذر عالوه بر اين كه عصيان كرده مورد غضب خدا هم هست

  .»1« چون قصد دادن صدقه كردى عجله كن ورنه تو را از فضيلت آن حمروم خواهم كرد - 5

هاىي از عنايات اين  آنچه از حضرت موسى به عنوان درس و پند رسيده بيش از اين است در اين خبش فقط به ذكر منونه
  .ها وسيله رشد وكمال ما شوند شود، باشد كه مهني برنامه دوستان حقيقى انسان اكتفا مى

 اى به خود زنده مرده بايد شد
 

 چون بزرگان خبرده بايد شد

 كت به قهر جان خواهند  پيش از آن
 

 جان به جانان سپرده بايد شد

  تا منريى به گرد او نرسى
 

 پيش معشوق مرده بايد شد

  مشمر گام گام مهچو زنان
 

 منزل نامشرده بايد شد

 ره به آهستگى چو مشع برو
 

 زان كه اين ره سپرده بايد شد

  زود شو حمو تا متام شوى
 

 كه تو را رنج برده بايد شد

 چو عطّار اگر خنواهى ماند هم
 

 «2» مزد كونني برده بايد شد

  

______________________________  
  .39، حديث 11، باب 350/ 13: ؛ حبار األنوار163، حديث 1، فصل 153: قصص االنبياء، راوندى -)1(

  .عطار نيشابورى -)2(
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  حشمت سليمان و جالل او

سراسر زندگى پر فيضش  -دهد كه خداوند بزرگ در قرآن جميد در سوره منل از حشمت و جاللش خرب مى  -نىبسليمان 
رتين درس است   .براى هر انساىن 

خورد و هرگز عالقه  كوبيد و از آن نان به دست آورده و مى اما با مهه بزرگى و عظمتش با دست خود گندم يا جو مى
  .ت ديگران ارتزاق كنداملال و يا زمحا نداشت از بيت

لباس آن حضرت در عني اين كه بر اريكه سلطنت فلسطني تكيه داشت از مو بود و به دست خويش روزى يك قطعه 
يه روزى مى بافت و آن را مى حصري كوچك مى رسيد به  كرد، چون شب فرا مى فروخته و از وجه آن براى خود و عيالش 
ع و زارى به پيشگاه حق اشتغال داشت، حكومت را فقط براى دعوت به رفت و تا صبح به تضر  حمراب عبادت مى

خواست و عالقه داشت بىن آدم از روش او درس گرفته و پا به پاى او تا رسيدن به مقام  خداپرسىت و خدمت به خلق مى
  .قرب حركت كنند

، اسوه، رمحة العاملني، رؤوف، رحيم، قرآن جميد از رسول گرامى اسالم صلى اهللا عليه و آله به عنوان شاهد، مبشر، نذير
رتين دوست و پر منفعت   .داند ترين يار و ياور انسان مى حريص بر مؤمنان، امني مطاع، ياد كرده و آن حضرت را 

   هاى مسلمان در معاشرت خصلت

  .»1« َمْن َصَمَت َجنا

  .گوىي سكوت كرد، جنات يافت آن كس كه از لغو و باطل و بيهوده

______________________________  
  .، الفصل التاسع عشر174: ؛ مشكاة األنوار469/ 2: روضة الواعظني -)1(

  374: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  َمْن َتواَضَع لِّلِه َرفـََعُه الّلُه، َوَمْن َتَكبـََّر َوَضَعُه الّلهُ 
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  .زمني زندآن كس كه فروتىن كند خدايش بلند گرداند و هر كس تكرب ورزد خدايش به 

ُر اْلُمْسِلمَني َمْن َكثـَُر قَناَعُتُه َوَحُسَنْت ِعباَدتُُه وَكاَن َمهُُّه ِآلِخرَتِهِ    .»2«  َخيـْ

  .رتين مسلمانان كسى است كه قناعتش زياد و عبادتش نيكو و هّم و غّمش براى آخرت باشد

  .»3« اَوَرَة َمْن جاَوَرَك َتُكْن ُمْسِلماً أْحِبْب لِلّناِس ما حتُِّب ِلنـَْفِسَك َتُكْن َمْؤمناً، اْحِسْن جمُ 

  .آنچه براى خودت دوست دارى براى مردم دوست بدار تا مؤمن باشى و براى مهسايه نيكو مهسايه باش تا مسلم باشى

  .»4«  اْلُبْخُل َوُسوء اْخلُْلقِ : َخْصَلتاِن الَجتَْتِمعاِن ىف ُمْسِلمٍ 

  .بدى اخالقشود، خبل و  دو صفت در مسلمان مجع منى

  .»5«  قـَْلُبهُ   َمْن َقلَّ طُْعُمُه َصحَّ َبَدنُُه َوَصفا قـَْلُبه، َوَمْن َكثـَُر ُطْعُمُه َسُقَم َبَدنُُه َوَقسى

گريد و هر كس پرخور باشد بدنش مريض و قلبش قسى  هر كس خوراكش اندك باشد، بدنش سامل و قلبش صفا مى
  .گردد مى

   گريم من جز ماه رمضان روزه منى: عليه و آله عرضه داشتشخصى به پيامرب اسالم صلى اهللا 

______________________________  
  .82، حديث 7، باب 151/ 73: حبار األنوار -)1(

  .123/ 2: جمموعة ورام -)2(

  .12676، حديث 4، باب 175/ 11: مستدرك الوسائل -)3(

  .9، حديث 136باب ، 301/ 70: ؛ حبار األنوار117، حديث 75/ 1: اخلصال -)4(

  .229/ 2: جمموعة ورام -)5(

  375: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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  خوامن، ماىل براى صدقه ندارم و براى حج مستطيع نيستم، من پس از مرگ كجامي؟ و جز منازهاى يوميه مناز منى

شت با مىن اگر زبانت را از غيبت و دروغ حفظ كىن و دلت را از خبل و حسد نگهدارى: فرمود و نظرت را از نظر  در 
  .به ناحمرم و آزار مسلمان حمافظت مناىي

  .اْلُعَلماءُ َواْلُمتَـَعلُِّموَن َواْالْسِخياءُ : َثالثٌَة َيْستـَْغِفُر َهلُُم السَّماوات َواْألَرُضوَن َواْلَمالِئَكُة َواللَّْيُل َوالنَّهارُ 

آموزان و  كنند، دانشمندان و دانش ق طلب مغفرت مىها و زمني و مالئكه و شب و روز براى سه نفر از حضرت ح آمسان
  .»1«  داران سخاوت

ا، َوَمْن اوتيُهنَّ فـََقْد اوِتَى َخيـْرَ   اذا اراَد الّلُه َتعاىل ْنيا َوفـَقََّهُه ِىف الّديِن َوَبصَّرَهُ ُعُيوَ ْنيا َواْآلِخَرةِ  ِبَعْبٍد َخْرياً َزهََّدُه ِىف الدُّ   .»2« الدُّ

اى اراده خوىب كند، وى را در دنياى ظاهر و امور مادى بازدارنده از حق زاهد منايد و در دين  سبت به بندهچون خداوند ن
  .تيزبينش كند و عيوبش را به وى بنماياند كه به هر كس اين حقايق مرمحت شود، خري دنيا و آخرت داده شده

  :دهد كند و سه چيز جنات مى سه چيز هالك مى

  :اّما منجيات

  .روى در فقر و غىن، عدالت در غضب و خشنودى از حق در پنهان و آشكار، ميانهخشيت 

______________________________  
  .52، باب 196/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  .28، حديث 122، باب 55/ 70: ؛ حبار األنوار10، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 130/ 2: الكاىف -)2(
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  :اما مهلكات

  .»1«  خبلى كه دنبال شود، هواىي كه پريوى گردد و خودبيىن

  :زينت دنيا در سه چيز است
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  .مال، فرزند، زنان

  :و زينت آخرت در سه چيز است

  .علم، پاكدامىن، صدقه

  :و اما زينت بدن در سه برنامه است

  .كم خورى، كم خواىب، كم گفنت

  :و زينت قلب در سه چيز است

  .وت، شكرصرب، سك

ْيُن َواْلغُُلولُ : ءٌ ِمْن َثالثٍَة َدَخَل اْجلَنَّةَ  َمن فاَرَق ُروُحُه َجَسَدُه َوُهَو َبرى   .»2«  اْلِكبـُْر َوالدَّ

شت مى   .تكرب، بدهكارى، خيانت: شود آن كس كه به عامل آخرت منتقل شود و از سه چيز پاك باشد وارد 

طََلُب اْلِعْلِم َواجلَْهاِد َواْلَكْسِب ألنَّ طاِلَب اْلِعْلِم َحبيُب الّلِه، َواْلغازى َوِىلُّ اللِّه، : ِض َثالثَةٌ َظْهِر اْألرْ   اْفَضُل اْألْعماِل َعلى
  .»3«  َواْلكاِسَب َصديُق الّلهِ 

جوينده علم حبيب الّله و جنگنده : طلب علم و جهاد و راه خدا و كسب معاش: رتين اعمال روى زمني سه عمل است
  .راه حق وىل الّله و كاسب دوست خداستدر 

______________________________  
  .2، حديث 41، باب 6/ 67: ؛ حبار األنوار11، حديث 84/ 1: اخلصال -)1(

  .70/ 9: التفسري الكبري -)2(

  .228/ 2: املوسوعة العقائد االسالمية -)3(

  377: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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رتين دوست و يار انسان است نقل شد در كتاب اثنا عشريه مالحظه كنيد آنچه از رسول گرامى صلى اهللا  عليه و آله كه 
، »وسائل الشيعة«، »اصول كاىف«، »ج الفصاحة«، »حبار األنوار«و اگر تفصيل سخنان آن حضرت را خبواهيد به كتب 

  .و ساير كتب حديث مراجعه مناييد» مستدرك«

   ائمه طاهرين عليهم السالم - 3

: آجنا كه ائمه طاهرين عليهم السالم با پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله بر اساس روايات نور واحدند، بايد گفتاز 
هاى آن بزرگواران نيز مطابق با گفتار رسول خدا صلى اهللا عليه و آله است و آنچه كه امامان معصوم  ها و راهنماىي فرمايش

خواهند مهان است كه خدا و پيامرب صلى اهللا عليه و آله  نسان از انسان مىعليهم السالم در جهت رشد و كمال ا
هاى حكيمانه آن فرزانگان راه هدايت به مهان كتىب كه در باال اشاره شد رجوع كنيد تا  خواهند، براى اطالع از گفته مى

  .حق بيايد تفصيل و شرح زندگى آن بزرگواران در خبش معرفت امامان عليهم السالم به خواست حضرت

   عارفان، حكيمان، مؤمنان - 4

اين سه طايفه كه از دلسوزان و دوستان واقعى انسانند، گرچه از نظر عنوان امسى با هم فرق دارند وىل در حقيقت يكى 
هستند و منظور از عارف و حكيم و مؤمن آن انساىن است كه از نور وحى و پرتو نبوت و واليت ائمه معصومني عليهم 

به كسب معرفت و عمل موفق شده و در عني اصالح باطن و ظاهر خود، دلسوزانه و عاشقانه در راه اصالح السالم 
  .كند دارد و در اين راه از مالمت اهل مالمت باك منى ديگران تا سر حد جان قدم برمى

اى آرزوى آنان را  شههاى بزرگى چون مرحوم اهلى قم هاىي هستند كه شخصيت اينان آن كامالن و واصالن و آزاد انسان
  .داشتند و به آرزوى خود رسيدند

  يا رب برسان تو رهنماىي
 

  يارى زديار آشناىي

  بر قافله وفا امريى
 

  بر كشىت عشق ناخداىي

  يا رب برسان رفيق راهى
 

  چون من به فراق مبتالىي

  چون ىن به نواى عشق ناالن
 

  چون آه سحر گره گشاىي
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  آزاد دىل زهر خياىل
 

  دلشاد چو من به هر نواىي

  صاحب نفسى مسيح شهرى
 

  تا در حق ما كند دعاىي

  

  شايد به در تو راه يابيم
 

  پوييم طريق آشناىي

  تازمي به راه عشق بازى
 

  سوزمي حجاب خود مناىي

  تا دل نگرد مجال جانان
 

  تا جان رهد از غم جداىي

  دل را به رضاى حق سپارمي
 

  از آمسان بالىيگر بارد 

  

   هاىي از آفرينش واقعيت

  .اند توجه مناييد هاىي كه آنان در راه راهنماىي انسان به انسان مرمحت كرده اى از واقعيت در اينجا به گوشه

  گفت پيغمرب كه حق فرموده است
 

  نگنجم هيچ در باال و پست مى

 در زمني و آمسان و عرش نيز
 

 اى عزيزمى نگنجم اين يقني دان 

  در دل مؤمن بگنجم اى عجب
 

 «1»  ها طلب گر مرا جوىي از آن دل

  

ناور و ىب آور و  ها و كازارهايش كه به نظر ما سرسام كرانش، با آن كرات و كهكشان اين زمني و آمسان با آن فضاى 
از آن است كه در نظر ما جلوه تر  دانيم كه موجودات جهان هسىت خيلى بزرگ منايد، در عني حال مى كننده مى خريه
  كند، در مقابل عظمت خداوندى مهان مقدار ناچيز است كه يك بال مگس در تصور ما با مى
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______________________________  
  .مثنوى معنوى، مولوى -)1(

  379: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .ايت بزرگ انساىن روح ىب

خره روح انساىن هر چه باشد در مقابل عظمت خداوندى قابل تصور اين مقايسه هم در حقيقت ناجباست؛ زيرا باال
پايان براى چند حلظه  مشار و بسيار گسرتده چون كف ناچيزى است كه در روى يك اقيانوس ىب نيست، اين موجودات ىب

  .رود كشد و از بني مى سرمى

  خداوند را داشته باشند؟ تواند اين موجودات به اين حقارت و ناچيزى گنجايش وجود بنابراين چگونه مى

فرماست و كيفيت متام منودهاى آن را فرا گرفته است، چگونه  و به عبارت ديگر، چون كميت در جهان هسىت حكم
  .تواند گشايش آن موجودى را داشته باشد كه كميت را آفريده و مافوق كيفيت است مى

  .ايت در اين متناهى جايگزين خنواهد گشت آن ىب. ايت است، جهان هسىت متناهى است اگر چه حمدود نباشد او ىب

رسد، مهني جهان هسىت با اين  يك فرد انسان هنگامى كه در نتيجه تزكيه نفس و اعتالى روحى به مقام شامخ معرفت مى
داند كه گوىي يك قفس تنگى براى اوست، با اين مالحظه آيا خداوندى كه خالق مهني  عظمت را آن چنان ناچيز مى

  تواند در اين جهان كوچك جايگري شود؟ هاىي هستند مى ايت ها است كه خود ىب انسان

  .تواند مهمانسراى وجود اهلى بوده باشد اّما در درون مهني انسان قلىب آفريده است كه آن قلب مى

 در درون شود كه قلب انساىن گنجايش خداى به آن عظمت را داشته باشد؛ با اين كه قلب انساىن چطور مى: گوييد مى
  .مهني كالبد جسماىن است

كنيم كه  انگيزى را در درون خويش احساس مى قلب خواه مهان عضو معروف باشد يا نه، ما منودهاى شگفت: گوييم مى
  با حماسبات منطق طبيعى از

  380: ، ص9 عرفان اسالمى، ج
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ها  غز دارمي، از دوران كودكى اين سّلولنظر كميت و كيفيت سازگار نيست، مثًال ما در حدود هشتاد ميليارد سلول در م
  .شود مغز انساىن تا حدود يك ميليون ميليارد واحد، اطالعات ثبت كند باشند، چگونه مى در فعاليت مى

ترين منود فيزيكى  بردارى است و نه كوچك شود، در صورتى كه نه قابل عكس ها موجود مى چگونه اين واحدها در سلول
دهند؟ به اضافه اين كه ما در عمر خود هزاران بار كلّيات جتريد شده را در ذهن خود منعكس  مىديگرى را نشان 

  !شوند؟ گونه تشخصى ندارد چگونه در سلول مادى جسماىن منعكس مى سازمي، اين كليات جتريد شده كه هيچ مى

كنيم يعىن به من خويش آگاهى  مى را درك» خود«كه » دريافت من«انگيز در درون ما وجود ندارد  آيا اين منود شگفت
به اضافه اين كه مهني ! بينيم كنيم، مانند اين كه با چشمان خود بدون وسيله آيينه يا چيز ديگر چشمان خود را مى پيدا مى

د  ها واقعاً داراى منود و شكل فيزيكى هستند؛ اگر چنني باش ايت ايت را تصور كند آيا اين ىب تواند ىب مغز ماست كه مى
  .ايت خنواهد شد كه ىب

ترين  كنيم بدون اين كه اين حمبت جهاىن كوچك مگر اين فعاليت قلىب ما نيست كه حمبت جهاىن را در دل احساس مى
  .تغيريى در كميت و كيفيت قلب به ما بدهد

عقالىن و قلىب ما توانيم اين حقيقت را قبول كنيم كه نريوى  انگيز مغز و قلب مى هاى شگفت خالصه با نظر به فعاليت
وابسته به اصول و قوانني طبيعى خارجى نيستند كه نتوانيم از آن جتاوز منوده، درون خويش را قلمرو ديگرى كه جان 

  .خارجى مانند جزئى از آن است منظور كنيم

   ايت آرى، اين قلب بسيار بزرگ كوچك منا، شايستگى آن را دارد كه نور ىب

  381: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .»1« خداوندى را در خود منعكس بسازد

اين است استدالل و گفتار حكيمان و عارفان و مؤمنان در ظرفيت قلب انسان و اين است انسان كه با قبول تربيت انبيا 
ايت اهلى كند و اين است آنچه كه در عنوان اين  گاه نور ىب تواند قلبش را جتلى و ائمه عارفان و حكيمان و مؤمنان مى

خواهند انسان آيينه صفات و امساى اهلى شود و از اين راه  فصل بيان شد كه دوستان حقيقى انسان اين بزرگوارانند كه مى
  .خري دنيا و آخرت خويش را تأمني منايد
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 سرمايه سعادت ما در ديار بود
 

 ورنه به سعى ما گره از كار كى گشود

 دردست هر چه هست كه اين درد چاره ساز
 

 آدمى به مثل آتش است و عودبا جان 

 رندى كه ره به كوى خرابات عشق برد
 

 جان را زدست حمنت ايام در ربود

 بگشاى رخ كه دير شدست انتظار ما
 

 تا جان بر آن مجال فشانيم زود زود

  اى از حال عشق عقل ندانست مشّه
 

 «2» خود را هزار بار بدين حالت آزمود

  

  .ها را حتمل كن، تو نبايست زبان به اعرتاض بگشاىي فالن مشقت و ناراحىت: اگر راهرب به تو بگويد

اگر در راه تبعيت از رهرب خارها در پاى تو خبلد، گمان مكن آن خارها تنها براى ناراحت كردن توست، بلكه براى اين كه  
   گلشىن در روح تو سرسبز شود بايسىت

______________________________  
  .281/ 2: نوىتفسري مث -)1(

  .قاسم انوار -)2(

  382: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

توان راه به اين باريكى  پرورى و نازك دىل منى رود از جان و دل بپذيرى، به طور كّلى با تن خارهاىي را كه در پاى تو فرو مى
  .و طوالىن را پيمود

دانيد و بارها  باشد، اين را مى نباشد اصل اّوىل مرد راهرو مىمبارزه با ماّديات و تنظيم آن به شكلى كه مانع سلوك اىل الّله 
  .تذكر داده شده كه خداوند انسان را براى تقّال و كوشش آفريده است

اىي موجوديت انسان بوده باشد؟ آيا اين تقّال و كوشش مى   تواند خود هدف 
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  گردد؟ ىالبته نه؛ زيرا چه سودى از كوشش و فعاليت بيهوده، براى انسان نصيب م

ها را طورى بيافريند كه آنان بدون زمحت و سعى مشغول زندگى در اين خاكدان بوده  توانست انسان مگر خداى منى
  .توانست مسلماً مى. باشند

   هدف اقصاى خلقت

وىل هدف اقصاى خلقت اين است كه انسان با كوشش در قلمرو طبيعت، جوهر گرانبهاى وجود خود را استخراج كند و 
سازد، او با اين كوشش خود طبيعى را تا مقام روحانيت  كوشش و تكاپو آيينه خدا مناى روح خود را صيقلى مى  با اين

  .»1« برد برترين باال مى

به مالئكه مساوى نزديك گردد، از جهت آن كه . هر وقت كه آدمى اندرون خود را پاك كند و آيينه دل را صاىف گرداند
  .اند و علم و طهارت دارند مالئكه مساوى مجله پاك و صاىف

روح انساىن از جنس مالئكه مساوى است و جوهرى پاك و صاىف است، اّما به واسطه بدن آلوده گشته است و تريه شده 
بدىن كند و علم طهارت حاصل كند و بريون و اندرون ]  خارج از اندازه و حدود اهلى[ها  است، چون ترك لّذات و شهوت

   ه دل را صاىف كند، باز پاك و صاىف شود، چونخود پاك گرداند و آيين

______________________________  
  .404/ 2: تفسري مثنوى -)1(

  383: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

پاك و صاىف گشت روح او را با مالئكه مساوى نسبت پيدا آيند، چون مناسبت پيدا آمد، هم چون دو آيينه صاىف باشد  
د، هر چه در آن باشد در اين پيدا آيد و هر چه درين بود در آن ظاهر شود و اين مالقات كه در مقابله يك ديگر بدارن

در بيدارى اندك بود و اين مالقات در بيدارى سبب وجد و وارد و اهلام و خاطر ملكى بود و در خواب سبب خواب 
  .»1« راست باشد

هاى ظاهرى و باطىن پاك   انسان از متام كدورت آرى، متام مهت عارفان و حكيمان و مؤمنان حقيقى مصروف اين شد كه
  .گر شود گردد، تا امسا و صفات ملكوت در او جلوه
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 هر گداىي مرد سلطان كى شود
 

 اى آخر سليمان كى شود پشه

 بس عجب آن است كاين مرد گدا
 

 كى شود چون كه سلطان نيست سلطان

  بس عجب كارى است بس نادر رهى
 

 شوداين چو عني آن بود آن كى 

  گر بدين برهان كىن از من طلب
 

 اين سخن روشن به برهان كى شود

 تا نگردى از وجود خود فنا
 

 بر تو اين دشوار آسان كى شود

  گفتمش فاىن شو و باقى توىي
 

 هر دو يكسان نيست يكسان كى شود

______________________________  
  .243: انسان كامل، نسفى -)1(

  

  384: ، ص9 اسالمى، جعرفان 

  

  اى است گر هم درياى عمان قطره
 

 «1» اى درياى عمان كى شود قطره

  

   شرف و كرامت آدميان

اين شرف و كرامت كه آدميان دارند، از موجودات، هيچ چيز ديگر ندارد، از جهت آن كه هر چيز ديگران دارند آدميان 
ندارند و آن عقل است، عقل به آدميان خمصوص است و فضيلت آدميان بر آن دارند و آدميان چيزى دارند كه ديگران 

  .ديگر موجودات به عقل است و فضيلت عاقالن بر يكديگر به علم و اخالق است
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   هاى آدميت نشانه

  :عالمت آدمى چهار چيز است

  .اقوال نيك و افعال نيك و اخالق نيك و معارف

ه ندارد نه آدمى است، هر كه اين چهار چيز به كمال رسانيد او انسان  هر كه اين چهار چيز دارد آدمى است و هر ك
  .كامل است

جهد كن تا راست گفتار و راست كردار و نيكواخالق و راحت رسان شوى، تا تو از خود امين گردى و ديگران از تو امين 
شت است و هر كجا امن نيست دوزخ است، هيچ نعمىت برابر آن شىت  شوند، هر كجا امن هست  نيست كه آدمى 

شت بود و هيچ حمنىت برابر آن نيست كه آدمى دوزخى باشد و در دوزخ بود، آدمى راست گفتار و راست   باشد و در 
شىت است، چون به صحبِت راست گفتار و راست كردار و نيكو اخالق و راحت  كردار و نيكو اخالق و راحت رسان 

شت باشد   .رسان رسد در 

______________________________  
  .عطار نيشابورى -)1(

  385: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   نصايح بزرگان

رود باشد كه براى مهگان سود دنيا و آخرت  اى از كلمات اين شايستگان از عباد حق اشاره مى در اين قسمت به پاره
  .آورد

  .َوَشرُّ اْالْمواِل ما اِخَذ ِمَن احلَْراِم َوُصِرَف َعَلى اْآلثامِ َخيـُْر اْلماِل ما اِخَذ ِمَن احلَْالِل َوُصِرَف َعلَى احلَْالِل، 

رتين مال، ماىل است كه از حالل بدست آيد و در مسري حالل خرج شود و بدترين مال، ماىل است كه از حرام پديد 
  .آيد و در گناه مصرف شود

  .»1« َغَفَل َعْنها َخِسرَ  َمْن حاَسَب نـَْفَسُه َرِبَح، َوَمنْ : َحكيمٍ   َكَتَب َحكيٌم اىل
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هر كس به حماسبه خويش برخيزد سود كرده و آن كس كه از خود غافل شود به خسران : حكيمى به حكيمى نوشت
  .نشسته

  :گفت! از كجا به اين مقام رسيدى: چرا، گفتند: تو برده آل فالن نبودى؟ گفت: به لقمان گفتند

پوشى از حرام، حفظ زبان، عفت شكم، هر كس كم از  مي سود نداشت، چشمراسىت در گفتار، اداى امانت، ترك آنچه برا
  .تر از من و هر كه زيادتر دارد باالتر از من و هر كس اين صفات را داراست مثل من است ها دارد پست اين

  .»2«  َمْن َملْ يـَْعِرِف اخلَري ِمَن الشَِّر فـَُهَو ِمَن الَبهائِم

  .و جزء حيوانات استداند، ا هر كس خري و شر را منى

______________________________  
  .30/ 2: جمموعة ورام -)1(

  .13، حديث 41: غرر احلكم -)2(

  386: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .از آنان مباش كه در آشكار به لعنت ابليس برخيزى و در پنهان از وى پريوى كىن

  .رث خود استدار وا خبيل، محّال حفظ ثروت خويش و امانت دار و خزينه

  چگونه رفيق غري است؟. جاهل، دمشن خويش است

  .خري در كالم نيست، مگر ذكر حق باشد و خريى در سكوت نيست، مگر فكر در معاد و قيامت باشد

  .انسانيت تواضع به وقت دولت و گذشت به وقت قدرت و سخاوت به وقت قّلت و عطا و خبشش بدون مّنت است

ها و عيوب خود را بنگرد، پس احساس كوچكى منوده و به اصالح آن  آيينه باشد، در يكى بدىسزاوار است عاقل را دو 
هاى مردم را ديده به آن آراسته شود و به كسب آنچه كه از فضايل  تا جاىي كه قدرت دارد برآيد و در ديگرى خوىب

  .بيند برآيد ديگران مى
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: زاهد كيست؟ گفت. خدا و قانع به حالل حق، به ديگرى گفتندترك كننده حرام : زاهد كيست؟ فرمود: به حكيمى گفتند
  .»1« راغب در آخرت، تارك حرام، عامل به امر

  .هالك قارى قرآن در غيبت و خودبيىن است

  .بارد شكم خاىل ابرى است كه از آن علم و حلم مى

  نصيحىت از ابوذر

  :ابوذر اين مؤمن حقيقى فرمود

  بده، يك جلسه براى طلب حالل و جلسه ديگر دنيا را دو جلسه قرار! فرزند آدم

______________________________  
  .249/ 2: جمموعة ورام -)1(

  387: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

به جملس سوم وارد مشو كه نفعى ندارد و سخنت را دو سخن قرار بده، يك سخن براى آخرت و . براى كسب آخرت
سوم بپرهيز كه ضرر دارد، مالت را دو درهم قرار بده، يك درهم براى معاش يكى براى به دست آوردن حالل و از كالم 

عيالت و يك درهم براى آخرت و درهم سوم سودى به حالت ندارد و دنيايت را ساعىت بني دو ساعت قرار بده، ساعىت  
عمل است در  كه گذشت و از آوردنش عاجزى و ساعىت كه اميد به درك آن را ندارى، ساعىت كه در آن هسىت ساعت

  .»1«  شوى آن ساعت بكوش و از معصيت خوددارى كن كه اگر اينگونه نباشى هالك مى

   نصيحىت از ابن عباس

  :از ابن عباس پرسيدند

رتين ماه رتين اعمال كدام است؟ پاسخ داد رتين روزها و  رتين ماه: ها و  ها ماه رمضان،  رتين روزها روز مجعه و 
رتين اعمال من   .گانه است آن هم به وقت ازهاى پنجو
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شد غري  اگر از علما و حكماى مشرق و مغرب اين سؤاالت مى: چون اين مسائل به امرياملؤمنني عليه السالم رسيد فرمود
  :گفتند، اما جواب من اين است اين جواب منى

رتين ماه رتين روزها، روزى است كه   ها ماهى است كه در آن توبه رتين عمل عملى است كه خداوند بپذيرد و  كىن و 
  .مؤمن از دنيا خارج شوى

  :اند بعضى از حكما فرموده

رتين ساعات برامي ساعت لقاى حق  رتين طاعت در قلبم اميد به خداست و شريين ترين كالم در زبامن ثناى خداست و 
  .است

______________________________  
  .20/ 2: جمموعة ورام -)1(

  388: ، ص9 المى، جعرفان اس

  :اند عرفا فرموده

  :صفات اولياى كامل سه چيز است

  .سكوت و آن دِر جنات است، جوع و آن كليد خريات است، زمحت دادن به نفس در عبادات و روزه روز و قيام شب

  :حكيمى فرمود

قناعت يافتيم، بزرگى و جاه را غنا را در مال طلب كردمي در : چهار چيز است كه در چهار چيز طلبيدمي وىل اشتباه كردمي
در حسب خواستيم در تقوا ديدمي، راحت را در ثروت طلب كردمي در قّلت مال يافتيم، نعمت را در لباس و طعم و 

  .ها دنبال كردمي در بدن صحيح يافتيم خواسته

  :فرمايند اهل عرفان مى

به ذكر حق، قلب را به خشيت رّب، گناهان را به ها را به اشك چشم، زبان را  صورت: چهار چيز را به چهار چيز بشوييد
  .توبه
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  :لقمان فرمود

جوانيت را كجا خرج كردى؟ عمرت را چه كردى؟ مالت : فردا كه در پيشگاه حق رفىت از چهار چيز سؤال شدى! فرزندم
  .»1«  را از كجا بدست آوردى و آن را در چه راهى خرج منودى؟ براى اين سؤاالت جواب آماده كن

  :فرمايند مى حكما

  :شعار حكماى اسالم چهار چيز است

  .تقوا، حيا، شكر، صرب

  ها هاى عارفان و حكيمان و مؤمنان بسيار است، نقل مهه آن كلمات و فرمايش

______________________________  
  .19ث ، حدي18، باب 425/ 13: ؛ حبار األنوار20، باب ذم الدنيا والزهد فيها، حديث 134/ 2: الكاىف -)1(

  389: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

اند كه نسبت به  ها ثابت كرده شود، اين مقدار براى توجه دادن به اين حقيقت بود كه اينان با اين فرمايش ها مى كتاب
رتين دوستان و رفيقانند، در هر صورت پريوى از خداى عزيز و انبيا و ائمه و عرفا و حكما و مؤمنان متام خري  انسان از 

  .ا و آخرت استدني

  :رود از حكما و عرفا و مؤمنان اشعار نغزى جبا مانده كه به برخى از آن اشعار اشاره مى

 از بال تا رسته گردى اى عزيز
 

 باز بايد داشنت دست از دو چيز

  

 رو تو دست از نفس و دنيا باز دار
 

 تا بالها را نباشد با تو كار

 ور به حرص و آز گردى مبتال
 

 روى آرد زهر سو صد بالبا تو 
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  آن كه نبود هيچ نقدش در ميان
 

  هر كجا باشد بود اندر امان

 نفس و دنيا را رها كن اى پسر
 

 باز رسىت از بال و از خطر

  گر غنا خواهد كسى از ذواملنن
 

 «1»  توانش يافنت در قناعت مى

  

***  

 گنجد در خانه دل ما را جز يار منى
 

 گنجد آجناست اغيار منىچون خلوت يار 

  در كار دو عامل، چون دل به يكى دادمي
 

 گنجد جز دست يكى ما را در كار منى

  مستيم و در اين مسىت بيخود شده از هسىت
 

 گنجد در حمفل ما مستان هشيار منى

______________________________  
  .جمموعه آثار، عطار نيشابورى -)1(

  

  390: ، ص9 جعرفان اسالمى، 

  

 اسرار دل پاكان با پاك دالن گوييد
 

 گنجد كاندر دل ناحمرم اسرار منى

  گر عاشق دلدارى با غري چه دل دارى
 

 گنجد كآندل كه در او غري است دلدار منى

 از خبل و حسد بگذر در ما و مىن منگر
 

 «1» گنجد با مسئله توحيد اين چار منى
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روشن شد كه در مرحله اول دوستان واقعى و حقيقى انسان عبارتند از خدا و پيامربان و امامان تا اينجا اين حقيقت *** 
و حكيمان و عارفان و مؤمنان كه دوسىت ايشان نسبت به انسان حمض تأمني خري دنيا و آخرت است و شرايط دوسىت با 

  .هاست هاى آن ايشان اميان و حمبت به آنان و پريوى از فرامني و گفته

   اشرت با مردممع

اّما دوسىت با عموم يعىن دوسىت و رفاقت و مصاحبت با مردم، آن هم در فرهنگ پاك اهلى شرايطى دارد كه در آيات و 
روايات بيان شده كه در ضمن توضيحات فرمايش حضرت صادق عليه السالم در اين باب، آن شرايط براى مشا روشن 

  .شود مى

  :ت فرمودامام عليه السالم در ابتداى رواي

حسن رفاقت و معاشرت با خلق خدا در غري معصيت، از زيادتى فضل و توّجه حضرت حق بر انسان است و هر كس 
  .در پنهان نسبت به حق و اوامرش خاضع باشد، البته سلوك و معاشرتش با مردم در آشكار و ظاهر نيكوست

  مصاحب نباشداين كه در مسئله گناه و معصيت، انسان با مردم رفيق و شريك و 

______________________________  
  .فؤاد كرماىن -)1(

  391: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .از شرايط اهلى در باب دوسىت است

بايد از اهل معصيت اگر قصد برگشت از راه شيطاىن خود ندارد كناره گرفت و بايد از بدكاراىن كه امكان نفوذ در انسان 
تى معاشرت با اهل گناه پسنديده است كه بتواىن آنان را از آلودگى برهاىن و با خداى عزيز دارند جداً پرهيز كرد، در صور 

ى از منكر مانعى ندارد، از اين مراحل كه بگذرى دوسىت و رفاقت و  آشىت دهى، اين معاشرت از باب امر به معروف و 
كه ديگران نسبت به . اخالقى باشدمصاحبت و معاشرت با مردم مسلمان و مؤمن الزم است و انسان بايد داراى 

معاشرت او رغبت داشته باشند و خود او هم ميل به دوسىت و حمبّتش نسبت به ديگران قوى باشد و پايه اين معاشرت و 
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ريزى شود كه از فضاى حمبت و رفاقت به نفع آخرت و حّل مشكل مردم و عالج دردمندان  دوسىت بايد براى خدا پى
  .استفاده گردد

   در قرآن معاشرت

  .ها الزم است در زمينه آداب معاشرت، آيات و روايات با ارزشى دارمي كه اطالع بر آن

َأْو َعِشريَتـَُهْم  ُهْم َأْو أَبْناَءُهْم َأْو ِإْخوانـَُهمْ ال جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر يُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َو َرُسوَلُه َو َلْو كانُوا آباءَ [
مياَن َو أَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َو يُْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ  ُِم اْإلِ اُر خاِلِديَن ِفيها َرِضَي اللَُّه َعنـُْهْم َو أُولِئَك َكَتَب ِيف قـُُلِو ْ

  .»1« ] ِه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َرُضوا َعْنُه أُولِئَك ِحْزُب اللَِّه َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَّ 

  ياىب كه با كساىن كه با خدا گروهى را كه به خدا و روز قيامت اميان دارند، منى

______________________________  
  .22): 58(جمادله  -)1(

  392: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

. فرزاندانشان يا برادرانشان يا خويشانشان باشندو پيامربش دمشىن و خمالفت دارند، دوسىت برقرار كنند، گرچه پدرانشان يا 
هايشان ثابت و پايدار كرده، و به روحى از جانب خود نريومندشان ساخته، و آنان را به  اينانند كه خدا اميان را در دل

رها جارى است درمى]  درختانِ [هاىي كه از زيِر  شت است و آنان اند، خدا از آنان خشنود  آورد، در آجنا جاودانه آن 
  .ترديد حزب خدا مهان رستگارانند اينان حزب خدا هستند، آگاه باش كه ىب. هم از خدا خشنودند

ِكُن اَرٌة َختَْشْوَن َكساَدها َو َمسا ُقْل ِإْن كاَن آباؤُُكْم َو أَبْناؤُُكْم َو ِإْخواُنُكْم َو َأْزواُجُكْم َو َعِشريَُتُكْم َو َأْمواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموها َو ِجت [
ا َأَحبَّ ِإَلْيُكْم ِمَن اللَِّه َو َرُسوِلِه َو ِجهاٍد ِيف َسِبيِلِه فـَتَـَربَُّصوا َحىتَّ يَْأِيتَ اللَّهُ ِبَأمْ    .»1« ] رِِه َو اللَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلفاِسِقنيَ تـَْرَضْوَ

رونقى و   ايد و جتارتى كه از ىب و امواىل كه فراهم آوردهاگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و مهسرانتان و خويشانتان : بگو
ترند،  ايد، نزد مشا از خدا و پيامربش و جهاد در راهش حمبوب ها دل خوش كرده هاىي كه به آن ترسيد و خانه اش مى كسادى

  .كند پس منتظر مبانيد تا خدا فرمان عذابش را بياورد؛ و خدا گروه فاسقان را هدايت منى
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آيه توجه داده شد كه دوسىت با آنان كه مانع رشد و كمالند و در صف دمشنان خدا و رسول و جهادند ممنوع  در اين دو
  .است

در برابر، دوسىت و معاشرت با آنان كه عامل ترقى و سعادت هستند و رفاقت با آنان كمك به اسالم و خلق خداست 
  .الزم و ضرورى است

______________________________  
  .24): 9(توبه  -)1(

  393: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

يُِقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤتُوَن الزَّكاَة َو َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم أَْولِياءُ بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َو يـَنـَْهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو [
  .»1« ] يَـْرَمحُُهُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ ُيِطيُعوَن اللََّه َو َرُسوَلُه أُولِئَك سَ 

دهند و از كارهاى زشت و  مردان و زنان با اميان دوست و يار يكديگرند؛ مهواره به كارهاى نيك و شايسته فرمان مى
ايند؛ يقيناً خدا آنان را من پردازند، و از خدا و پيامربش اطاعت مى كنند، و زكات مى دارند، و مناز را برپا مى ناپسند بازمى

  .ناپذير و حكيم است دهد؛ زيرا خدا تواناى شكست مورد رمحت قرار مى

   معاشرت در روايات

  .»2«  إذا أراَد الّلُه ِبَعبٍد َخْرياً َجَعَل َلُه وزيراً صاِحلًا، اْن َنسَى ذَكََّرُه، َواْن ذََكَر اعانَهُ : قاَل الّنىبُّ صلى اهللا عليه و آله

اى نصيبش كند كه چون  اى اراده خري كند، دوست شايسته هرگاه خداوند نسبت به بنده:  صلى اهللا عليه و آله فرمودپيامرب
  .فراموش كند به يادش آرد و چون به ياد آرد كمكش منايد

تـََقى اْلُمؤِمناِن َقطُّ اّال افاَد الّلُه اَحَدُمها ِمْن صاِحِبِه ، َوَما الْ  َمَثُل اْالَخَوْيِن اذا اْلتَـَقيا َمَثُل اْلَيَدْيِن تـَْغِسُل اْحداُمها اْالْخرى: َوقالَ 
  .»3« َخْرياً 

شويد كه مؤمنان  دو برادر ديىن به وقت مالقات مانند دو دست هستند كه يكى ديگرى را مى: و آن حضرت فرمود
   كنند، مگر اين كه يكديگر را ديدار منى



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

 

______________________________  
  .71): 9(ه توب -)1(

  .2، حديث 7، باب 166/ 74: ؛ حبار األنوار126، حديث 284/ 1: عواىل الآلىل -)2(

  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة285/ 3: حمجة البيضاء -)3(

  394: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .خداوند از يكى به ديگرى خريى برساند

  .»1«  ٍء ِمْن َعَمِلهِ  َرَفَع الّلُه َلُه َدَرَجًة ِىف اجلَْنَِّة اليَناُهلا ِبَشىأخاً ىف الّلِه   َمْن آخى: َوقاَل صلى اهللا عليه و آله

شت درجه: و نيز آن جناب فرمود دهد كه  اى برايش قرار مى هر كس در مقام دوسىت در راه خدا برآيد، حضرت حق در 
  .رسد با عمل ديگرش به آن درجه منى

  :و آن حضرت فرمود

شود كه رويشان چون ماه شب چهارده است، مردم در فزعند  ها گذاشته مى اى كرسى براى عّدهقيامت در اطراف عرش 
ها  اين! يا رسول الّله: آنان راحتند، خلق در وحشتند آنان در امانند، اينان اولياى حقند كه خوف و حزن ندارند، پرسيدند

  !»2« آنان كه در راه خدا دوسىت داشتند: چه كساىن هستند؟ فرمود

  :در خرب ديگرى از حضرت رسيده

حول عرش منابرى از نور هست كه قومى بر آن منابرند، لباسشان و صورتشان نور است، پيغمرب و شهيد نيستند وىل مورد 
  كيانند؟: اند، عرضه داشتند غبطه

  .»3« روند گر مىنشينند و براى خدا به ديدار يكدي كنند و براى خدا با هم مى آنان كه در راه خدا دوسىت مى: فرمود

  :و نيز آن جناب فرمود

  عشق من حق است و سزاوار است بر كساىن كه به خاطر: فرمايد خداوند مى
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______________________________  
  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة285/ 3: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة286/ 3: حمجة البيضاء -)2(

  .32، حديث 36، باب 252/ 66: ؛ حبار األنوار86، فصل 128: خبارجامع األ -)3(

  395: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

كنند و براى خاطر من نسبت به  شتابند و براى من دوسىت مى روند و به يارى مهديگر مى من به زيارت مهديگر مى
  .»1« منايند يكديگر بذل مال و اخالق مى

  :و نيز آن حضرت فرمود

كجايند آنان كه در راه من به هم حمبت كردند؟ امروز آنان را در سايه خود قرار دهم، : كند يامت خطاب مىخداوند در ق
  .»2«  اى نيست روزى كه جز سايه من سايه

  :حضرت فرمود

به زيارت : كجا بودى؟ گفت: مردى دوستش را براى خدا مالقات كرد، خدا ملكى را در راه او قرار داد، از او پرسيد
  به خاطر حاجىت؟: م رفته بودم، پرسيدبرادر 

  چيزى نزد او داشىت؟: نه، گفت: قوم و خويش بودى؟ گفت: نه، گفت: گفت

خداوند مرا فرستاده كه ! اى مرد: فقط به خاطر خدا، گفت: پس براى چه به ديدار او شتافىت؟ گفت: نه، گفت: گفت
شت را براى تو واجب كردبه تو بگومي خدا به خاطر اين گونه دوسىت تو را دوست دارد    .»3« و 

  :حضرت فرمود

  .»4«  ترين دستگريه اميان، دوسىت در راه خدا و دمشىن در راه اوست حمكم
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______________________________  
  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة286/ 3: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة287/ 3: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة287/ 3: حمجة البيضاء -)3(

، حديث 36، باب 242/ 66: ؛ حبار األنوار6، باب احلب ىف الّله والبغض ىف اللّه، حديث 125/ 3: الكاىف -)4(
17.  

  396: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   معاشرت در كالم عيسى

  :به عيسى خطاب رسيد

ات باشند وىل حب و بغض در راه من نداشته باشى آن عبادت تو را فايده  پروندهاگر عبادت اهل مساوات و ارض در 
  .»1« ندهد

با دمشىن با اهل معصيت خود را حمبوب خدا كنيد و با دورى از آنان خويش را به خدا نزديك كنيد و با : عيسى فرمود
  :خشم با آنان رضاى خدا را جبوييد، گفتند

با كسى كه ديدارش مشا را به ياد خدا اندازد و كالمش به علم مشا بيفزايد و : فرمود با كه معاشرت كنيم؟! اى روح خدا
  .»2« عملش مشا را به آخرت رغبت دهد

   معاشرت در كالم امام سجاد عليه السالم

  :فرمايد امام سجاد عليه السالم مى

  :زند اى فرياد مى هنگامى كه خداوند اولني و آخرين را مجع كند ندا كننده
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كنند، بدون حساب  خيزند، به آنان خطاب مى يند آنان كه در راه خدا دوسىت و معاشرت داشتند؟ پس گروهى برمىكجا
شت به آنان برخورد مى شت برويد، مالئكه در راه  شت بدون حساب، : گويند كجا؟ مى: پرسند كنند و مى به 

  :گويند در راه خدا، مىدوسىت كنندگان : گويند از چه حزىب هستيد؟ جواب مى: پرسند مى

چه نيكوست اجر عمل  : گويند مالئكه مى. در راه خدا دوسىت و دمشىن داشتيم: دهند عملشان چيست؟ پاسخ مى
  .»3«  كنندگان

______________________________  
  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة288/ 3: حمجة البيضاء -)1(

  .60، حديث 7، باب 149/ 74: ؛ حبار األنوار44: حتف العقول -)2(

، حديث 15، باب 167/ 16: ؛ وسائل الشيعة8، باب احلب ىف الّله والبغض ىف اللّه، حديث 126/ 2: الكاىف -)3(
21254.  

  397: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

   معاشرت در كالم امام باقر عليه السالم

بـَْعٍض، وال َتضارُّوا َوال َحتاَسُدوا، َوايّاُكْم   ، َوال يـَتَـَهجَّْم بـَْعُضُكْم َعلىَعظُِّموا اْصحاَبُكْم َوَوقـُِّروُهمْ : كاَن ابُو َجْعَفٍر يـَُقولُ 
  .»1«  َواْلُبْخَل، ُكونُوا ِعباَدالّلِه اْلُمخَلِصَني اْلّصاِحلنيَ 

و به هم زيان ياران خود را بزرگ مشاريد و آنان را احرتام كنيد، به يكديگر هجوم ننماييد : فرمود امام باقر عليه السالم مى
  .هاى شايسته خدا باشيد نرسانيد و نسبت به يكديگر حسود نباشيد، از خبل بپرهيزيد، از بنده

قـَْلِبَك َفاْن كاَن حتُِبُّ اْهَل طاَعِة الّلِه َويـُْبِغُض اْهَل   اذا أَرْدَت أْن تـَْعَلَم أنَّ فيَك َخْرياً َفاْنظُْر اىل: َعْن أىب َجْعَفٍر عليه السالم
بَُّك، َوإْن كاَن يـُْبِغُض اْهَل طاَعِة الّلِه َوحيُِبُّ اْهَل َمْعِصَيِتِه فـََلْيَس فيَك َمعْ  َخيـٌْر َوالّلُه يـُْبِغُضَك، َواْلَمْرءُ ِصَيِتِه َففيك َخيـٌْر َوالّلُه حيُِ

  .»2«  َمَع َمْن اَحبَ 

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى



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

 

و خريى هست، به قلبت مراجعه كن، اگر عاشق اهل طاعت و دمشن اهل معصيىت اگر خبواهى خود را امتحان كىن كه در ت
مند به اهل معصيت در تو خريى نيست و  در تو خري هست و خداوند دوستت دارد و اگر دمشن مردم مؤمىن و عالقه

  .مند است خداوند دمشن توست و مرد با مهان است كه به آن عالقه

______________________________  
  .15519، حديث 5، باب 15/ 12: ؛ وسائل الشيعة4، باب حسن املعاشرة، حديث 637/ 2: الكاىف -)1(

، حديث 36، باب 247/ 66: ؛ حبار األنوار11، باب احلب ىف الّله والبغض ىف اللّه، حديث 126/ 2: الكاىف -)2(
22.  

  398: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

خورمي كه نشان  ا آنان و معاشرت و خمالطت با ايشان به روايات مهمى برمىدر رابطه با مردم مسلمان و رفت و آمد ب
  .دهنده اين معناست كه اسالم آيني رابطه و حمبت و عشق و صفا و صميميت و دوسىت و معاشرت است

   معاشرت در كالم امام صادق عليه السالم

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ر مساجد شركت كنيد، براى مردم مهسايه خوىب باشيد، در حماكم براى اداى شهادت در مناز مجاعت در صف مسلمانان د
به عدالت شركت مناييد، در تشييع جنازه حاضر شويد، مردم براى زندگى مشا الزمند و از مشا كسى نيست كه تا زنده 

  .نياز باشد، وجود مردم براى يكديگر الزم است است از مردم ىب

ما در ميان خود و هم مذهبيان و با مردم ديگرى : به حضرت صادق عليه السالم عرض كردم: گويد مىمعاوية بن وهب 
امانت آنان را بپردازيد، به سود و زيانشان گواهى به حق : كه با ما معاشرت دارند چگونه رفتار كنيم؟ حضرت فرمود

  .»1« هاشان حاضر گرديد دهيد، بيمارانشان را عيادت كنيد و بر جنازه مرده

  :گويد راوى مى

نزد حضرت صادق آمدم اطاق از حاضران پر بود، از اهل خراسان و شام و ديگر شهرها، من براى نشسنت جاىي نيافتم، 
  :امام صادق عليه السالم كه تكيه داده بود روى پا نشست و فرمود
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نباشد و با دوست خود خوش راستش اين است كه از ما نيست كسى كه هنگام خشم خوددار ! اى شيعه آل حممد
   صحبىت نكند و با هم ُخلق خود خوش

______________________________  
  .15495، حديث 1، باب 5/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، باب ما جيب من املعاشرة، حديث 635/ 2: الكاىف -)1(

  399: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

هم جوار او هم جوار خود نباشد و خومشزگى نكند با كسى كه  خلقى نكند و با كسى كه با او رفيق است رفاقت نكند و
  .»1« »و ال حول وال قوة اّال بالّله«تقوا پيشه كنيد ! با او خومشزگى كند، اى شيعه آل حممد

  :امام صادق عليه السالم فرمود

او را اهل صداقت  هاست صداقت و دوسىت در ميان نباشد جز با شرايطش و هر كه داراى مهه آن شروط يا برخى از آن
  ها را ندارد او را به صداقت نسبت مده، دان و هر كس هيچ كدام از آن

  ان و عيانش براى تو يكى باشد، :اول اين كه

  آراستگى تو را آراستگى خودش داند و زشىت تو را زشىت خودش مشارد، :دوم اين كه

  وقىت به جاه و ماىل رسيد دست از تو بر ندارد، :سوم اين كه

  از آنچه بتواند از تو دريغ ننمايد، :ارم اين كهچه

  .»2« هنگام بيچارگى و نكبت تو را وا ننهد :پنجم كه مهه اين شرايط را الزم دارد اين است كه

   معاشران ناباب

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

سته است كه از برادرى و رفاقت با سه كس براى مرد مسلمان شاي: فرمود رفت مى هرگاه امرياملؤمنني عليه السالم به منرب مى
  :بپرهيزد
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______________________________  
  .2، باب حسن املعاشرة، حديث 637/ 2: الكاىف -)1(

، حديث 13، باب 25/ 12: ؛ وسائل الشيعة6، باب من جيب مصادقته ومصاحبته، حديث 639/ 2: الكاىف -)2(
15549.  

  400: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  .گوى بدكار، امحق، دروغگو هرزه

  .خواهد كه مانند او باشى و تو را در كار دنيا و آخرت كمك ندهد آرايد و مى كردارش را برايت مى  :گوى بدكار اما هرزه

  .نزديكى با او جفاست و سخت دىل و ورود بر او و خروج از منزل او براى تو ننگ است

دفع بدى از تو اميدى به او نيست و اگر چه خود را به تالش اندازد و بسا كه تو را به خريى واندارد و براى  :اما امحق
رت از گفتار اوست و دورى از  رت است و مخوشى او  خواهد به تو سودى رساند و زيانت خبشد پس مرگ او از زندگيش 

رت از نزديكى با او است   .او 

وىي به ديگران باز گويد و براى تو از ديگران سخن آورد و هر زندگى با او بر تو گوارا نيست، هر چه گ :و اما دروغگو
اى مانند آن به دنبال آن چسباند، تا آجنا كه اگر راست هم گويد از او باور نشود و  اى به سر رسانيد، افسانه زماىن افسانه

 جل بپرهيزيد و خود را بپاييدها بروياند، از خداى عزو  ميان مردم دمشىن افكند و آنان را از هم جدا كند و در سينه كينه
»1«.  

  .»2«  اليـَْنَبغى ِلْلُمْسِلِم اْن يُؤاِخَى اْلفاِجَر َوال اْالْمحََق َوال اْلَكّذابَ : َعْن اىب َعْبِدالّلِه عليه السالم

  .براى مسلمان سزاوار نيست با بدكار و امحق و دروغگو رفاقت كند: فرمايد امام صادق عليه السالم مى

______________________________  
، حديث 15، باب 28/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، باب من تكره جمالسته ومرافقته، حديث 639/ 2: الكاىف -)1(

15556.  



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

 

، حديث 15، باب 29/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، باب جمالسة اهل املعاصى، حديث 375/ 2: الكاىف -)2(
15558.  

  401: ، ص9 عرفان اسالمى، ج

  :كند كه به امام باقر عليه السالم فرمود م صادق عليه السالم از على بن احلسني عليهما السالم روايت مىاما

  .ها كيانند به من معرىف كن آن! پدر جان: با پنج كس مهنشني مباش و گفتگو مكن و رفيق راه مشو، من گفتم! فرزندم

كند، از رفاقت با  ر را به تو نزديك و نزديك را به تو دور مىاز مهنشيىن با دروغگو بپرهيز كه چون سراب است دو : فرمود
فروشد، با خبيل رفاقت مكن؛ زيرا او مال خود را به وقت سخىت  فاسق بپرهيز؛ زيرا او تو را به يك خوراك يا كمرت از آن مى

رساند، با كسى كه قطع رحم  خواهد به تو سود رساند، ضرر مى خرد دوسىت نداشته باش؛ زيرا مى تو از تو دريغ كند، با ىب
، سوره 25، سوره رعد 24 -23كند مهنشني مباش؛ زيرا من او را در سه جاى كتاب خدا ملعون يافتم سوره حممد  مى

  .»1« 27بقره 

  .حقوق برادرى را كه بسيار زياد است با خواست حق در شرح باب پنجاه و پنجم خواهيد ديد

______________________________  
، حديث 17، باب 32/ 12: ؛ وسائل الشيعة7، باب جمالسة اهل املعاصى، حديث 376/ 2: الكاىف -)1(

15565.  
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ِبَسَبِبها َعْن ُحُدوِد الشَّريَعِة َوال ُتعاِشْرُهْم لَِنصيِبَك ِمَن الّدنْيا َوِلَطَلِب اْجلاِه َوالرِّياِء َوالسُّْمَعِة، َوال َتْسُقَطنَّ   فعاِشِر اْخلَْلَق لِّلِه َتعاىل[
  ]ِمْن باِب اْلمماثـََلِة َوالشَّْهَوِة َفانـَُّهْم اليـُْغُنوَن َعْنَك َشْيئًا، َوتـَُفوُتَك اْآلِخَرُة ِبال فاِئَدةٍ 

   حمور معاشرت

زت و آبرو به حمور معاشرتت با مردم رسيدن به جيفه دنيا نباشد، دنيا را با كوشش و زمحت و فعاليت خود مهراه با ع
ها علل افتادن در چاه ضاللت و  دست آور، از پى جاه و خود نشان دادن و ريا و شهرت وارد معاشرت مشو كه مهه اين

  .رسيدن به هالكت است
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در معاشرت سعى كن از حدود اهلى خارج نگردى و به رنگ افراد بد در نياىي و دچار شهوت و دورى از عبادت نگردى 
  .فىت كه اينگونه معاشرت سودى ندارد، بلكه آخرتت را از دستت خواهد گرفتو به نقص و عيب ني
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نـَْفِسَك ِمبا َتُشكُّ  ال َتدَْع ما تـَْعَلُمُه يَقيناً ِمنْ َواْجَعْل َمْن ُهَو اْكبَـُر ِمْنَك ِمبَْنزَِلِة اْالِب َواْالْصَغَر ِمبَْنزَِلِة اْلَوَلِد َواْلِمْثَل ِمبَْنزَِلِة اْالِخ، وَ [
َو [ : ُكلِّ حاٍل، قاَل الّلُه َتعاىلفيه ِمْن َغْريَِك، وَُكْن َرفيقاً ىف اْمرَِك بِاْلَمْعروِف َوَشفيقاً ىف نـَْهِيَك َعِن اْلُمْنَكِر َوال َتدَِع النَّصيَحَة ىف  

ْكرَالّلِه َوَتْشَغُلَك اْلَفُتُه َعْن طاَعِة الّلِه َفانَّ ذِلَك ِمْن اْوِلياِء الشَّْيطاِن َواْقَطْع َعمَّْن تـُْنسيَك ُوْصَلُتُه ذِ  »1« ]ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً 
ْسراَن اْلَعظيمَ    ] َواْعواِنِه َوال َحيِْمَلنََّك ُرْؤيـَتـُُهْم َعلَى اْلُمداَهَنِة ِعْنَد اْخلَْلِق َفانَّ ىف ذِلَك اخلُْ

  .تر را مهانند فرزند و مهانند را چون برادر بدان را مهانند پدر و كوچكتر است، او  در معاشرت آن كس كه از تو بزرگ

توجه مباش كه انسان به عيوب  داىن در برابر آنچه را نسبت به ديگران شك دارى ىب آنچه را به يقني نسبت به خود مى
  .ان و خسارت استحتمى خود بپردازد منفعت دارد، وىل پرداخنت به آنچه در ديگران شك دارد گناه و جرم و زي

ى از منكر جانب حمبت را از دست مگذار و در هر حال نصيحت به دوست و  در امر به معروف اهل مدارا باش و در 
  .رفيق و به متام مردم را ترك مكن كه خداوند فرموده با نيكى با مردم سخن بگو

______________________________  
  .83): 2(بقره  -)1(
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دهد ترك رابطه كن و با هر كسى كه دوستيش مانع از اطاعت حق است  با كسى كه تو را از ياد حضرت حق فراموشى مى
  .قطع رفاقت كن كه اين گونه مردم از اوليا و ياران شيطانند

در اين سسىت و  رو در روىي با مردم و ديدن و اختالط با آنان سبب احنراف و سسىت تو نسبت به حق مردم نگردد كه
  .روى دربايسىت خسران بزرگى است

  :فيض، آن عامل بصري در زمينه دوسىت و رفاقت دو شعر عاىل دارد كه يادآورى آن دو شعر در پايان اين فصل جباست
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  بياييد ياران به هم دوست باشيم
 

  پوست باشيم مهه مغز اميان ىب

 ندارمي پنهان زهم عيب را
 

  دوست باشيم كه ناصاف و بيغش به هم

 بود غيب ما و شهادت برابر
 

  قفاهم به طورى كه در روست باشيم

  بود دوسىت مغز و اظهار آن پوست
 

  چه حيف است ما حاصل پوست باشيم

  مكافات بد را نكوىي بيارمي
 

  اگر بد كنيم آن چنان كوست باشيم

  

***  

  خوار هم باشيم بيا تا مونس هم يار هم غم
 

  غم فرسوده بيمار هم باشيم انيس جان

ر يكدگر سوزمي   شب آيد مشع هم گردمي و
 

  شود چون روز دست و پاى هم دركار هم باشيم
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  دواى هم شفاى هم براى هم فداى هم
 

  دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشيم

به هم يك تن شومي و يك دل و يكرنگ و يك 
   پيشه

  سرى در كار هم آرمي و دوش بار هم باشيم
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ر يكديگر مريمي   حيات يكديگر باشيم و 
 

  گهى خندان زهم گه خسته و افكار هم باشيم

  مجال يكديگر گردمي و عيب يكديگر پوشيم
 

  قبا و جبه و پرياهن و دستار هم باشيم

  

  1407پايان شب مجعه ليلة الرغائب برابر با ششم رجب  ***

   مشسى 1365/ 12/ 15مطابق با 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


