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  31: اخالق خوبان، ص

  

   هواحلق

  

مشسى، در حاىل كه در حوزه مقدسه قم سرگرم حتصيل بودم، با توفيق حق قدم در راه تبليغ قرآن  1348اينجانب از سال 
در تبليغ، كه مايه از كتاب روشم . و سخنان پيامرب صلى اهللا عليه و آله و فرمايشات امامان معصوم عليهم السالم گذاردم

گرفت توجه مهگان، به خصوص نسل جوان را جلب كرد،  خدا، قرآن جميد، و پيامرب صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت مى
حضور مجعيت از سطوح خمتلف مسئوليتم را در پى گرفنت مطالعه گسرتده در منابع اسالمى و اهلى سنگني كرد و من هم 

. بردارى و انتقال مثرات مطالعامت به مردم منودم بدون كار، اغلب اوقامت را وقف مطالعه و يادداشت فرسا بدون توجه به طاقت
هاى كشور و برخى از ممالك خارج كشور داشتم به وسيله برگزاركنندگان جلسات  خوشبختانه اكثر منابرى كه در استان

  .شد ضبط مى

به توفيق خداوند در مسري حتصيل علوم اسالمى و تبليغ آن نور چشمان عزيزم، حممد و امري، كه هر دو  1376سال 
مشسى است  1379اكنون كه سال  آورى نوارهاى ضبط شده چه از ايران و چه از خارج پرداختند، و هم هستند به مجع

هاى  آورى شده و بنا دارند نوار سخنراىن تكرار در موضوعات گوناگون اسالمى مجع قريب به چهارهزار نوار سخنراىن ىب
  .آورى كنند آينده را نيز مجع

  32: اخالق خوبان، ص

دو فرزندم، در عني اينكه اكثر نوارها در متام مناطق كشور در دسرتس مردم است براى اينكه مبلغان دين و دانشجويان 
ا بيشرت استفاده كنند بنا گذاش علوم اسالمى و ساير مردم به خصوص آيندگان و نسل تند مهه هاى بعدى از حمتواى آ

اين موضوع . ها به صورتى منظم و براساس عناوين سخنراىن شده از نوار استخراج و به صورت كتاب منتشر شود سخنراىن
را با حجةاالسالم جناب آقاى رجنرب در ميان گذاشتند و ايشان نيز مسئوليت اين امر سودمند را پذيرفتند، به احتمال قوى 

كنم كه دو فرزند  كصد جلد خواهد رسيد، از حضرت حمبوب عاجزانه درخواست مىپياده شده اين نوارها به بيش از ي
  .عزيزم و جناب آقاى رجنرب را در پى گرفنت اين كار، توفيق خاص، عنايت فرمايد
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دامن از دوست با اميان و معتقد، جناب آقاى حاج اكرب قديرى،   الزم مى »من مل يشكر املخلوق مل يشكر اخلالق«  از باب
  .زمينه انتشار اين جمموعه، قدم عملى برداشتند، سپاسگزارى منامي كه در

  فقري

   حسني انصاريان

28 /11 /1379  

  33: اخالق خوبان، ص

  

 روا اى خدا اى فضل تو حاجت
 

 كس نـَْبورد روا با تو ياد هيچ

  

، آنچنان كه در كالم امام »قرآن«و . ها آفريده است كشد، اما غروب دريا بسى نقش كسى غروب كوير را به تصوير منى
  .ماند مى» دريا«اهل َوال آمده است، به 

  »َحبْرَاً ال يُْدَرُك قـَْعرُه«

در كنار اين دريا غروب، و عمر خويش را به پايان برده، و مرگ را، كه لقاء » خورشيدوار«پس، خوشا بر احوال آنان كه 
  .رسند كشند، و از چاه به جاه مى خداوندى است، به آغوش مى

  تلخ نـَبـَْود پيش ايشان مرگ تن
 

ن   چون روند از چاه و زندان، در 

 تلخ كى باشد كسى را َكش َبرند
 

 از ميان زهر و ماران، سوى قند
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شود، بل ارزاِىن قومى است كه راه مردى و  سر و سامان منى هاست، كه البته نصيب هر ىب و چنني مرگى زيباتريِن مرگ
و نه . متاعى است كه تنها در ُعرضه مرداِن مرد است» طهارت«و . پيموده، و طالب و طامِع طهارت باشندمردانگى 

  .هاى نفس نامنرداِن زبون، حقري، و اسري در كِف مذّلت

  »ِفْيِه رِجاٌل حيُُِبوَن اْن يـََتَطَهروا«

   و طهارت نيز جز با كتاب خداوند ميسور نيست، زيرا كه اين آب آمساىن

  34: ق خوبان، صاخال

هاى چركني گناه، كه مايه رسواىي و  فرود نيامد جز آنكه ناپاكان را خلعِت پاكى، و آلودگان را از ُخبث و پليدى و دلق
  .روسياهى است، دور دارد

ِر اين بباريد از َمساك   آب، 
 

  تا پليدان را كند از ُخبث پاك

  

وىل آن نور كه بر اين دريا . خداوندى بسان متام درياهاى ديگر حتت تابش نور استو البته، اين آب طهور و درياى مّواج 
  .در تابيدن است نه نور ناچيز خورشيد، بل نور تاباِن خداوندى است

  »اللَّه نُور«

  .مهچنانكه قرآن خود نيز در حقيقت نور است

  »َوأَنزَْلَنآ ِإَلْيُكْم نُورًا مُِّبيًنا«

  .است» نور  نوٌر على«تابد، و اين مهان معِىن  ور مىآرى، در اينجا نور بر ن

هاى خشك و  و مهچنانكه بر اثر تابش نور، دريا انفعال يافته، و از آن خباراتى برخاسته، و ابر شده، و به سوى سرزمني
هاى  ده و روانه سينهسازد، از اين درياى نوراىن و آمساىن قرآن نيز ابرهاىي پديد آم بارد، و طربناك مى شود، و مى پژمرده مى

  .شود عطشناك مى
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هاى انبوه ابرهاست   كه از دل اين دريا سر به باال كشيده است يكى از مهان توده/ -اخالق خوبان/ -و اين كتاب شريف
  .هاى تفتيده را سرياب و فرحناك سازد رود تا به اذن خداوند سينه كه بسى پر بار و پرباران است، و مى

  »بـََلٍد مَّّيتٍ   َفُسْقنُه ِإَىل «

  »انشاء اللَّه«

  شود؟» شكار«رود اما، » كار«كسى در پى : اى هيچ شنيده: و بعد

  .اى است كه در اين مكتوب اتفاق افتاده است و اين، حادثه

  35: اخالق خوبان، ص

و . خنست فروماند رفت تا گره از زلف زيباترين داستان دراِز آمساىن بگشايد، وىل در مهان تار بارى، اين خطيب معاشر مى
الَجَرم، وعده كرد كه روزى آن رخ رعنا را منوده، و . ها پايان آمده و حكايت باقى بود آنگاه به خود آمد، كه دفرت فرصت

  .در شرح آن َشرحه بازگويد

  .دهاى خويش باش بيند كه وفادار وعده وىل اين خوب، خوىب را در آن مى» هزار وعده خوبان يكى وفا نشود«و اگر چه 

» بسم الّله الرمحن الرحيم«در كرميه » باء«والبته، طرح و شرِح اين ماجرا كه چگونه تاِر خنسِت اين سوره مبارك، كه مهانا 
  :است، وى را كمندوار حلقه كرده است، دور از لطف و عارى از لطافت نيست

و نه باء » كوچك«اما، باء . شود از مىآغ» باء«ها با حرف  نيز به مانند ديگر سوره/ -يوسف/ -اين سوره: بيند او مى
و . بلكه جايگاه آن، پيوسته، پايان واژه هاست. نشيند ها منى كه باء بزرگ، هيچگاه، در صدر و آغاز واژه. »بزرگ«

و » تلقني درس اهل نظر يك اشارت است«و از آجنا كه . باشد هاى يك واژه مى ترين و موخرترين حرف مهيشه عقب
در جهان بود و نبود نيز آنكه كوچكى و : آموزد كه شارت كاىف است، درس مقصود را دريافته و مىاشارت براى اهل ب

  .و اگر بزرگى فروشد تأُخر يافته، و پس رفته، و مهواره در پس معركه است. و صدرنشني. شود افتادگى كند سرآمد مى

داد / -كه اخالق خوبان است/ -و افتادگىتواند در مدحيت و منقبت خضوع  و به دنبال اين آموخنت تا آجنا كه مى
هاى  و البته رعايت احوال عموم را از ياد نربده، و با حرف. باِر كرب و غرور ناالن است سخن داده، و از منقصِت خفت

  .هاى تنگ ايشان را نيازرده است درشت و دشوار، حلق
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  گر نبودى خلق حمجوب و كثيف
 

  ها تنگ و ضعيف ور نبودى حلق

  

  36: اخالق خوبان، ص

  

  در مدحيت داد معىن دادمى
 

  غري اين منطق لىب بگشادمى

  

آموخنت از مهه چيز، حىت از حروف، نه از سر خيال و موهوم : اى كه حائز تذكار و اهتمام است اينكه و البته، نكته
و . پيوسته بياموزمي: رود كه توصيه مىمگر نه آنكه در آداب ديىن . انديشى است، بلكه حمِض حقيقت و عني درسىت است

تواند آموزنده باشد، كه البته اين خود نيز برخاسته از رمحت  آنچه در عرصه هسىت است مى: شود كه هم سفارش مى
  .خداوندى است كه مهه چيز را پيك هدايت قرار داده است

  »ءٍ  َوِسَعْت َرْمحَُتُه ُكلَّ َشىْ «

  .و ما نيز بايد بياموزمي. آموزنده باشد تواند نيز مى» باء«بر اين اساس، 

هاى اين حرف، مهچنانكه پيش از اين اشارت رفت، تعليِم خشوع و تواضع است، كه مايه سيادت و  و از آموزندگى
و كسى كه اين درس را بياموزد، و به كار بندد، و جز خاكسارى پيشه خود نسازد، حرمي و . سرورى و سرفرازى است

را شناخته، و قدر و اندازه خويش را فهم كرده است، كه اين خود مايه جلب رمحت حق خواهد  حدود و جايگاه خود
  .بود

  »َرِحَم اللَّه اْمرأً َعْرَف َقْدَره«

  .بارى، درك قدر و اندازه خود، و عدم تنزل و جتاوز از آن، بنا بر كالم موالنا على عليه السالم كماِل ادب است

توان از يكى گفت و نظر را  خورند، و منى به يكديگر پيوند يافته، و گره مى» ادب«و » ضعتوا«و اينجاست كه دو مقوله 
  .و از مهني روست كه در اين مكتوب نيز خنست از تواضع و آنگاه از ادب سخن به ميان آمده است. از ديگرى گرفت
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  .و ادب و تواضع غايت بندگى است، مهچنانكه بندگى، خود، غايت هسىت و آفرينش است

  37: اخالق خوبان، ص

اند، و البته اين ضيوف و ميهمانان  در اين جمموعه مقوله هاىي بس مهم به ضيافت نشسته: توان گفت از اين روى مى
اند كه وى نيز ناخواندگان را آغوش  مكرم، اطفاىل نيز به طفيل، مهراه دارند، زيرا كه ميزبان خود را كرمي يافته، و يافته

  .گشايد مى

ناخوانده، مهانا، مقاالتى است كه گاهاً آمده است اما به ظاهر با دو مقوله تواضع و ادب مرتبط نبوده، وىل در  و اطفال
و البته اين نيز خود نوعى مهارت است كه تفنن را به دنبال داشته، و ماللت را از ميان . تناسب نيز نيستند حقيقت، ىب

  .برد مى

هاى ايشان در ماه مبارك رمضان است، كه مناسبت  آمده است حمصول موعظتو از اين گذشته، آنچه در اين جمموعه 
  .طلبد در باب توبه سخن گفت، با خود دارد، و اين خود، طبيعًة، رشته كالم را خواهد بريد هاىي مهچون، لياىل قدر كه مى

   و توفيق از خداست

  سال يكهزار و سيصد و هشتاد

  حممدرضا رجنرب

  39: اخالق خوبان، ص

  .شود ماند، كه جز با نسيم اهلى شكفته و شكوفا منى اشارت انسان به غنچه مى

  .نسيم اهلى، مهانا، قرآن كرمي است

  .قرآن كرمي، كتاب هدايت است

  .هاى اين كتاب اى از هدايت منونه

  41: اخالق خوبان، ص
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   شيوه شكفنت

  

  .نداردغنچه تا غنچه است زيباىي و طراوت و تازگى و شكوِه خاص خود را 

اىي نيز خنواهد داشت   .دهد رو، كسى به چيدن و جدا ساخنت آن رغبت و متايلى نشان منى و از اين. و البته قدر و 

  .ارزش و اعتبار يك غنچه، تنها در صورتى است كه از غنچگى خارج، و به گل شدن روى آورد

  .و گل شدن نيز در گرو شكفنت و باز شدن و خنديدِن غنچه است

توان آن را با دست و يا هر چيز ديگرى گشود و  پذير است، و مى شكفتگى و بازشدِن غنچه به هر صورتى امكانالبته، 
و نه تنها مايه مجال و زيباىي . باز منود، وىل اينگونه بازشدن و گشايش، نوعى كاسنت از زيباىي و رونق بازار آن خواهد رود

  .ر عوض حالىت تصنعى، كريه و زشت و ناموزون به آن خواهد دادنيست، بلكه از گل شدن واقعى نيز مانع شده و د

  بارى، غنچه، تنها در صورتى، به مجال و كماِل شايسته و مطلوب خود

  42: اخالق خوبان، ص

  .خواهد رسيد كه با نوازِش نرم و مالمي نسيم، كه برخاسته از دِل درياست، گشوده شود

  .ىب و سحرگاهان است كه هر خشك را َتر و باطراوت خواهد ساختش ترين نسيم نيز نسيم نيم گمان، خوش و ىب

 نسيم نيم شبان جربئيل گشت مگر
 

 «1»  كه بيخ و شاخ درختان خشك مرمي گشت

  

   نسيم
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اى غنچه در شكفنت و باز شدن است، و باز شدن و گشودن نيز در گرِو نسيِم بالطافت  حال كه زيباىي و شكوه و 
  .تر و عزيزتر از آن نيست و چيزى گرامنايه. براى غنچه، بس و كاىف و مغتنم استدرياست، پس نسيم، 

   احوال آدمى

و البته، غفلت از اين حقيقت، شايسته نيست كه حكايت غنچه، و ماجراى گل، در حقيقت، روايت احوال آدمى 
  .است

  :يعىن آدمى نيز داراى دو فصل و دو مرحله است

و ديگرى؛ مرحله كمال و مجاِل مطلوب يافنت، كه چيزى . لت نقص و نارساىي استيكى؛ مرحله غنچگى كه مهان حا
  .مانند گل شدن است

هاى ظاهرى و دنياىي نيست، زيرا كه اينهمه بسان   سازد، امكانات و مقامات و منزلت آنچه از غنچه وجود آدمى گل مى
، اين غنچه نيز تنها به مهت نسيم است كه به گشودن غنچه با دست است، كه مايه زشىت و ناموزوىن خواهد بود، بلكه

  .يابد مرتبت گل شدن نيل مى

  »2« نسيمى كز بِن آن كاكل آيُو

______________________________  
  .394كسائى مروزى، متوىف حدود ) 1(

  .بابا طاهر) 2(

  43: اخالق خوبان، ص

د، و آن چيزى جز كتاب خدا، قرآن كرمي نسيمى كه برخاسته از درياى عنايت و محايت و لطف و لطافت حق باش
  .نيست

  ليك گر واقف شوى زين آب پاك
 

  كه كالم ايزد است و روحناك
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  جان نيست گردد وسوسه كّلى ز
 

  دل بيابد ره به سوى گلستان

 زآنگه در باغى و در جوىي پرد
 

 «1» هر كه از ِسرِّ ُصحف بوىي بـََرد

  

   شكوفاىي

و شكوفاىي نيز در گرو نسيم سراسر رمحت و . و منزلت انسان وامدار شكفنت و شكوفاىي استبنابراين، ارزش و قدر 
  .نشاط اهلى، يعىن قرآن كرمي است

  .پس، بايد پذيرفت، كه قرآن براى آدمى، بس و كاىف و متام خواهد بود، مهچنانكه نسيم براى غنچه

كنند، از حرف خنست قرآن كه  چيزى، چيزى فهم مى و اين، حقيقىت است كه اهل حقيقت و معنا و اشارت، كه از هر
  .آموزند باشد، مى مى» سني«و از حرف آخرين آن كه » باء«

آيد، كه خود  به دست مى» َبسّ «با ضميمه ساخنت دو حرِف آغازين و پاياىن اين كتاب، واژه : گويند اين مجاعت مى
لكن در . خواهد بس و كاىف است و سعادت را منى اشارت به اين حقيقت است كه اين كتاب براى آدمى كه جز صالح

رو، نيازمند هدايت است، و قرآن كتاب هدايت خواهد بود؛ هدايت به سوى  رود از اين ُجسنت و يافنت آن به خطا مى
  .باشد حقايقى كه زمينه ساز سعادمتندى بشر مى

______________________________  
  .3472تا  3470مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  44: اخالق خوبان، ص

هاى اين كتاب نباشد آدمى سعادت و سالمت خويش را در چيزهاىي جستجو خواهد منود كه هرگز ضمانت  اگر هدايت
  .سعادت انسان را نداشته، بلكه مايه افت و سقوط و پسىت وى نيز خواهند بود

بيند كه بر ديگران  و اين حقيقت را نيز در اين مىانسان طالب بزرگى و عظمت و اعتالى خويش است، : از باب منونه
سازد، و مهه چيز جهت دست يافنت  طلىب را شعار و آيني خود مى جويد، و برترى تفوق يابد، و از اين روست كه برترى مى

  .كند، چراكه از هدايت اين كتاب حمروم و مهجور است به آن خرج و بسيج مى
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خبىت و فنا و نابودى و زوال  آموزد كه رو به بزرگى رفنت جز نگون خوىب مى رود به اما كسى كه پا به پاى اين كتاب مى
  .پيامدى ندارد

و تو گوىي، به . گردد شود، وىل الجرم حمو و زايل مى آيد پيوته بزرگ و بزرگرت مى اى بر سطح آىب پديد مى مهچنانكه دايره
  .نابودى و عدم نزديكرت شده استد به مهان ميزان به  هر ميزان كه به سوى بزرگى روى مى

و اين، هدايت . آيد، بلكه بايد آن را در عكس آن كه كوچكى است، ُجست بنابراين، بزرگى در بزرگى منودن به چنگ منى
كرد كه بزرگى يابد،  انسان پيوسته تالش و تقال مى. و اگر چنني هدايىت در ميان نبود. اين كتاب آمساىن، قرآن كرمي، است

كنند تا به هر  ها مى كوشند و گاه هزينه قرار مى تاب و ىب اكنون نيز بسيارى كه در معرض اين هدايت نيستند، ىب مهچنانكه
رسد، چراكه خداوند مهچنانكه  حاصل ايشان به جاىي منى صورتى كه هست آن را از آِن خود سازند، كه البته كوشش ىب

ناچيز را در فرو رفنت در دل خاك قرار داده است، بزرگى و اعتالى هاى كوچك و  بزرگى و رشد و باالىي و بالندگى دانه
  .انسان را نيز در فروتىن و خاكى بودن و افتادگى و در يك سخن در بندگى قرار داده است

  45: اخالق خوبان، ص

بت به بارى، بندگى و اظهار چاكرى نسبت به خداوند و نيز افتادگى نس »1«  ام بود بندگى تو كردم هواى خواجگى
  .بندگان وى مايه رفعت و بلندى انسان خواهد بود

  آنكس كه اوفتاد خدايش گرفت دست
 

 «2»  پس بر تو باد تا غم افتادگان خورى

  

  .اند، چرا انسان خود، از ابتدا آن را شعار و پيشه خود نسازد و اساساً وقىت كه افتادگى در سرنوشت انسان نوشته

  بر خاك رهيمچون در آخر مجلگى افتاده 
 

 «3»  اى خوشا آن كس كه كرد از ابتدا افتادگى

  

  مگر اين خاكى كه در زير پاى ماست مهيشه خاك بوده است؟

  خاكى كه به زير پاى هر حيواىن است
 

  زلف صنمى و عارض جاناىن است
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  هر خشت كه بر كنگره ايواىن است
 

 «4»  انگشت وزيرى و سر سلطاىن است

  

كند، و حىت سر موىي فخر و  كسى اين معنا را فهم كند، هرگز خود را با عناوين كاذب و دروغني، رنگ و بـََزك منىو اگر  
  .فروشد غرور منى

  اگر خود را سر موىي مشارى
 

 «5»  سر موىي نيارى در مشارى

  

   اى است كه تنها و تنها خدا را زيبنده و اندازه بارى، كرب و كربياىي جامه

______________________________  
  .حافظ) 1(

  .حافظ)) 2(

  .حديقة الشعراء)) 3(

  .خيام)) 4(

  .متني هندى) 5(

  46: اخالق خوبان، ص

  .است، و نه هيچكس ديگر

  »1« »احلَْْمُد لِلَِّه الَّذى لَِبَس الِعزَّ و الِكْربيا«

  دائماً او پادشاه مطلق است
 

 «2»  در كمال عز خود مستغرق است
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رو براى انسان، هرچه باشد و هركه باشد، جز خشوع، خضوع، و افتادگى و بندگى هيچ چيز ديگر زيبا و  و از اين
نياز از مهه چيز و از مهگان، و به ميزاىن كه مهگان  زيرا مهه حاجتمند و نيازمند خدايند، و وى نيز ىب. منايد شايسته منى

  .نياز است حمتاجند او ىب

  اوست هركس هست دان كه حمتاج
 

 «3» خواه بدكار و خواه نيكوكار

  

  .و هر چه هست از اوست

  هر چه بوئيم ز گلزار گلستان وى است
 

 «4»  عطر يار است كه بوئيده و بوئيم مهه

  

  .خواهد از خدا خبواهد، و نه از هيچ چيز و هيچكس ديگر پس آدمى هر چه مى

اى بنده، از غري : اى را اين يافتم كه قرآن را تتبع منودم و حاصل معىن هر آيىت و هر قصهمن مهه : گويد يكى از عارفان مى
ا كه از من ياىب از هيچ كس نياىب از من ِبُرب؛ چراكه آنچه را از غري ياىب، از من نيز بياىب ىب   .منت خلق، و آ

 دست حاجت چو برى پيش خداوندى بر
 

و كه كرمي است و رحيم است و غفور است 
 َودود

  

______________________________  
  .192ج البالغه، خطبه ) 1(

  .عطار نيشابورى) 2(

  .وحشى بافقى) 3(
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  .امام مخيىن رمحه اهللا) 4(

  47: اخالق خوبان، ص

  

  پايان َكَرَمش نا متناهى، نَِعَمش ىب
 

 «1» مقصود هيچ خواهنده از اين در نرود ىب

  

  .گداىي و خواهش و طلب و متنا در سر دارد، چرا رو به خدا نياورد، خداىي كه پروردگار اوست  بارى، آدمى اگر هواى

  گر گداىي كىن از درگه او كن بارى
 

 «2»  كه گدايان درش را سر سلطاىن نيست

  

  .اى است كه بايد، مهه، آن را پيشه خويش سازند، زيرا كسى نيست كه نيازمند وى نباشد و گداىي، شيوه

 گر از كوه دارمي زر بيش ما
 

 «3» توانگر خداى است و درويش ما

  

  .اى حاجت و نياز به كسى و چيزى ندارد و اين در حاىل است كه او به قدر ذره

يدٌ «   »4« »ِأنَّ اللََّه َلَغِىنٌّ محَِ

  .رو، مهه بايد افتاده و خاضع باشند، و تنها اوست كه ايستاده و حكمران است از اين

   افتادگى

الف، چه . باشد در ميان حروف، تنها حرف تغيريناژذير، الف مى. آموختند ها، افتادگى را از حروف مى انسان! و اى كاش
حال آنكه متامى . هيچ كاسىت و يا فزوىن در آغاز و چه در پايان و چه در ميانه كلمات قرار گريد مهان الف است، ىب

  ، دستخوش حتويل و حتول شده،ها حروف ديگر، در اين گونه جاجباىي
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______________________________  
  .سعدى) 1(

  .سعدى) 2(

  .اسدى طوسى) 3(

  .8/ ابراهيم) 4(

  48: اخالق خوبان، ص

  .شوند اى كه گاه كوچك و گاه بزرگ نوشته مى به گونه

و سر را بلند دارد و افراشته  و مهني يكساىن و جاودانگى مايه آن شد كه الف شرافت و فضيلت و كربيا و رجحان يافته،
و حروف ديگر نيز كه از اين حقيقت و منزلت، بعيد و دور بودند، به نشان خشوع و تواضع و كرنش، . و كشيده باشد

  .هر كدام به نوعى مخيدگى و احننا يابند

  حرف باء

  .است» باء«يكى از مهني حروف خاشع و مخيده، حرف 

اى كه در بيست و هفتمني روز ماه مبارك  آيه. كلمه در اولني آيه كتاب خداستحرف باء، خنستني حرف از آغازين  
و آن،  . هاى قرآىن، نزول يافت رجب نازل شد، اما نه براى آخرين بار بلكه پس از آن نيز بارها و بارها، به تعداد سوره

  :كرميه

  .است» بسم اللَّه الرمحن الرحيم«

  .ترين حروف الفباىي است اقبال شحرف باء از خو : توان گفت بنابراين، مى

: و اگر بناست از هر چيزى، چيزى بياموزمي پس، بايد از حرف باء آموخت كه. چرا كه خود را با نام خدا پيوند زده است
  .خود را بايد به باالتر از خود فروخت و يا پيوند زد، و مهنشني شد
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 مهنشني اهل معىن باش تا
 

 «1»  هم عطا ياىب و هم باشى َفىت

  

  گر تو سنگ صخره و مرمر شوى
 

  چون به صاحبدل رسى، گوهر شوى

  مهر پاكان، در دل و در جان نشان
 

 «2»  دل مده اال به مهر دخلوشان

  

______________________________  
  .717مثنوى معنموى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .279و  228مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  49: خوبان، صاخالق 

  و راسىت؛ برتر و باالتر از خداوند كيست؟

  .پس بايد او را برگزيد، كه در حقيقت برگزيدن حيات و زندگى است

 تو فنا و ُمرَدنا با تو حيات و زندگى، ىب
 

 تو بـَُود ُفُسرَدنا زانكه تو آفتاىب و ىب

  اى خلق برين بساطها بر كف تو چو مهره
 

 «1» تو مهره بُرَدناهم ز تو ماه گشتنا، هم ز 

  

باء، صدرنشني خواهد شد، و هرگز : كسى كه خداوند را به مهنشيىن خويش خبواهد، و تنها بر او گره و پيوند يابد، مهچون
  .يابد حضيض و پسىت منى

  .البته، شرط مهنشيىن با خداوند بندگى، تسليم، چاكرى، و كوچكى منودن است
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  .نشست خورد، و در آغاز منى شد با نام خداوند پيوند منى بود و كوچك منى مىمهچنانكه حرف باء اگر بزرگ 

فروشند ديگر نه در آغاز بلكه در آخر   شوند و بزرگى مى اى حرف باء و مهچنني ديگر حروف، وقىت كه بزرگ مى نديده
  گريند؟ كلمات جاى مى

ا كه كوچكى مى   .يابند ف و لياقت و فضيلت مهنشيىن با خداوند را مىانگارند شر  كنند و خود را ناچيز و هيچ مى بارى آ

  داىن چرا تو را به پيامربى مبعوث داشتم؟ هيچ مى: به موسى فرمود

  چرا؟: موسى پرسيد

  .منودى در جواىن خشوع، خاكسارى و كوچكى مى: فرمود

يابد، و البته صفات و  وند را مىانگارد سعادِت پيوند و مهنشيىن با خدا بنابراين، كسى كه خود را عبد، كوچك و ناچيز مى
   خصال مهنشني بر مهنشنيِ 

______________________________  
  .مشس تربيزى) 1(

  50: اخالق خوبان، ص

رو پيامرب، كه تنها با خداوند مهنشني بود به صفاتى دست يافت كه صفات خداوندى  و از مهني. خويش تأثريگذار است
  :خوانيم ، در وصف پيامرب مكرم نيز مى»انَّ اللََّه َرُئوٌف َرِحيم« :خوانيم مى لذا مهچنانكه در وصف خداوند. بود

  .»بِاْلُمؤِمنَني َرُئوٌف َرِحْيم«

؛ آنكه مرا بيند خدا »َمْن َرآِىن فـََقَدَرَءا احلَْق« فرمود، و اين تشابه و مهانندى در خصلت و صفات، تا آجنا پيش رفت كه مى
  .را ديده است

   خصال اهلى

  .خواهد بود» مرضيه«البته كسى كه خصال اهلى را در خويش اجياد و احيا كند، به تعبري كالم و كتاب خدا و 
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  .مرضيه، يعىن كسى كه رضاى پروردگار از افق وجود وى طالع شده، و بر متامى رفتار و كردار وى تابيده است

  .گمان، چيزى خوشرت از رضاى پروردگار نيست و ىب

  رضاى من طلبندبه جرب گر مهه عامل
 

 «1» من اختيار كنم ز آن ميان رضاى ترا

  

______________________________  
  .شهريار) 1(

  51: اخالق خوبان، ص

   اشارت

يز آيينه است و خدا را مى   .مناياند مهه 

  .شوند رو، عارفان با ديدن مهه چيز يادآور خداوند مى از اين

  .و گاه نيز يادآور حقايقى ديگر

  53: اخالق خوبان، ص

  

   آرى نه

  

  .اى بر وجود و حضوِر حضرت حق است آيد، آيت و نشانه آنچه هست و پيداست و به چشم مى

ان و ناپيداست از شدت نشانه »1«  مهه عامل، پر از جتلى اوست   .ها و آيات است و راز آنكه خداوند، 
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ها، حىت يك كف خاك  زارى كه سراسر سبزه و بوته است و از فراواىن سبزه درست مثل سبزه »2« موج پوشيد روى دريا را
ها هرچه هستند و دارند از مهان خاك است، و هرگز از خاك، دور و جدا نبوده و البته  نيز پيدا نيست، حال آنكه سبزه

  .توانند باشند منى

  »3«  چون قند و شكر كه هست با ىنَ 

______________________________  
  .كمال الدين حسني خوارزمى) 1(

  .بيدل دهلوى) 2(

  .فضل اللَّه نعيمى) 3(

  54: اخالق خوبان، ص

اى روشن بر وجود و هسىت خاك است، مهچنانكه انسان، و هرچه  و به واقع، هر سبزه، خود گواهى مسلَّم و نشانه
  .منايد داوند حكايت مىهست، حكايت مهان سبزه را دارد كه از حضور و نظارت و وجود خ

  .اى نيست، به دور از خدا نيز هيچ چيز خنواهد بود و مهچنانكه بدون خاك سبزه »1«  كه جهان نيست جز جتلى دوست

 ىب ما نتواند اى پسر بود
 

 «2»  يك ذره ز ماه تا به ماهى

  

  .بارى، مهه چيز مظهر و نشانه و آيِت حق است

  .توان گفت كه انسان آيينه است و در حقيقت مى »3«  ماييم چو مظهر اهلى

  .سازد اى كه به شفافيت و روشىن متام خدا را منايان و آشكار مى آيينه »4«  توان گفت تو را آيينه حق مى

  .بنابراين، در هر چه ترديد روا باشد و راه يابد، در حرمي حضرت حق نارواست، و رواجى ندارد »5«  ما آينه خدا مناييم
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  »6« » اللَِّه َشكٌّ َأِىف «

   گوىي كه به غري ما كسى هست

______________________________  
  .بيدل دهلوى) 1(

  .فضل اللَّه نعيمى) 2(

  .فضل اللَّه نعيمى) 3(

  .شاه داعى شريازى) 4(

  .خواجه مشال خبارى) 5(

  .10/ ابراهيم) 6(

  55: اخالق خوبان، ص

كند و يا از خدا خرب و نشاىن ندارد، از  و اگر انسان گاه رو به ترديد و يا انكار مى »1«  از خويش تو اين حديث مرتاش
و گناه براى وجود آدمى مهچون زنگار براى آيينه است، وگرنه چيزى در عامل نيست  . آنروست كه به گناه روى آورده است

  .كه حاكى و گواه بر وجوِد خداونِد ناظر و حاضر نباشد

  دمشن و دوست كه دو عامل به چشم
 

 «2»  پرتوى ز آفتاب طلعت اوست

  

  .بنابراين مهه چيز يادآور وجود پرجربوِت خداوند است

  »3« »ُيَسّبُح لِلَِّه َماِىف السَّمَوا ِت َوَماِىف ا ْألَْرضِ «

  به ذكرش هرچه بيىن در خروش است
 

  دىل داند درين معىن كه گوش است
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  استخواىن  نه بلبل بر گلش تسبيح
 

 «4»  كه هر خارى به تسبيحش زباىن است

  

بينند براى ايشان نشان از خدا دارد،  رو، عارفان، پيوسته و در مهه حال، ياد خدا را در سينه دارند، چرا كه آنچه مى ازاين
  .و يادآور خداست

ِمْ   الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقيًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى«   »5« »ُجُنِو

  ياد تو شب و روز قرين دل ماست
 

 «6»  سوداى دلت گوشه نشني دل ماست

  

   نگرند، تنها و تنها، خداوند در دل بارى، اين قوم نادر و اندك به هر چه مى

______________________________  
  .فضل اللَّه نعيمى) 1(

  .نور عليشاه اصفهاىن) 2(

  .1/ مجعه) 3(

  .سعدى)) 4(

  .191 /آل عمران) 5(

  .ابو سعيد ابو اخلري)) 6(

  56: اخالق خوبان، ص

درست مهچون ما آدمياِن عادى كه گاه با ديدن چيزى، چيزى ديگر را ياد . كند و جان ايشان تداعى و طلوع مى
  .كنيم مى
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د خطور وىل خوشا بر احوال اهل معىن كه اگر با ديدن چيزى خدا را ياد نكنند، امرى باطل و بيهوده نيز در خاطِر خو 
  .كنند عني صواب و حقيقت است دهند، بلكه آنچه را ياد مى منى

  .افتد، و نيز هنگاِم ِدرو داران مى بيند، و به ياد داِس مزرعه درست مثل حافظ كه هالل ماه نو را در آمسان مى

 مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
 

 «1» يادم از ِكشته خويش آمد و هنگام درو

  

  .انديشد كه در مزرعه دنيا كاشته است و الجرم روزى برمى چيند اعمال خويش مىآرى، به 

  اى اگر بار خار است خود كشته
 

 «2»  اى وگر پرنيان است خود رشته

  

بسم «در » باء«گمان اين مردم َفِطن، فهيم، دانا و اهل اشارت، وقىت كه با اولني حرف از خنستني آيه كتاب خدا كه  و ىب
اند،  اى كه آدميان آن را براى اولني بار بكار بسته شوند به ياد اولني حرف از واژه است مواجه مى» اللَّه الرمحن الرحيم

كه البته شنيدن آن خاىل از لطف نيست، به ويژه آنكه بازگو كننده آن حضرت حق، در كتاب جميد قرآن كرمي، . افتند مى
  :است

  »3«  أَنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَرّبُكْم َقاُلواْ بـََلى   َءاَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذرّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلىَوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِىن «

  .هاى قرآن جميد است و اين آيه از عجايب و شگفىت

______________________________  
  .حافظ) 1(

  .فردوسى)) 2(

  .172/ اعراف) 3(

  57: اخالق خوبان، ص
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  .اند اى در شرح ان داِد سخن داده اى است كه عارفان، عاملان، حكيمان، فيلسوفان، هر كدام به گونه آيهو 

اند، شايد مهه خمدوش باشد و شايد مهه مقبول، وىل آنچه مسلم است، و مهگان نيز  آنچه در باب اين آيه پرشگفت آورده
ن نطفه بودندن و نيز در پشت پدران، ميان ايشان و خداوند  بر آن اميان، وقوف و اتفاق دارند اين است كه وقىت آدميا

گفتگوىي رفته، و در آن پرسشى و پاسخى به ميان آمده، و آنكه پرسيده است خداوند، و آنكه پاسخ گفته است ما 
  :امي آدميان بوده

  آيا من پروردگار مشا نيستم؟: خداوند پرسيده است

؛ يعىن » بَلى«: امي بارى، گفته. آغاز شده است» باء«امي كه با حرف  كار برده  اى به و ما نيز مهگان، به نشان پاسخ واژه
  .آرى

  .اينگونه است» به معناى نَه«ترين واژه هاست، مهچنانكه، ال  مقدس» آرى«و 

  .البته به شرط آنكه هر يك در جاى خود به كار روند

ر خداوند به كار بندد، مهانطورى كه حرمت و ارزِش در اين است كه انسان آن را، تنها، در براب» آرى«بارى، قداسِت 
  .وقىت است كه انسان آن را تنها در برابر غري خداوند به كار گريد» نه«

آيند كه آدمى  هاى مثبت و منفى به مشار مى در حقيقت مهچون رشته» ال«و » بلى«، و يا به ديگر سخن »نه«و » آرى«
  .رسانند را به نور مى

  .خداوند استو نور مهانا 

  »1« »اللَّه نُور«

يعىن كه تنها دل به خداوند داده، و از آنچه جز . يابند كه آن دو رشته را از دست ندهند و به اين نور كساىن دست مى
   اوست دل بركنند، و در قبال آن

______________________________  
  .35/ نور) 1(
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  58: اخالق خوبان، ص

  .ان اينگونه گفتند، و اينگونه منودندگويند، مهچنانكه عارف» ال«

 دل ز غريت به غري او ندهند
 

 دانند در دو عامل جز او منى

  

   ترين سئوال اصيل

ترين پرسش  بنابراين، خنستني تكلم خداوند با انسان، با چنني پرسش و پاسخى آغاز شد كه خود بيانگر مهمرتين و اصيل
  .باشد و پاسخ نيز مى

رسد از   ريزه خوار سفره كيست؟ و آنچه به او مى: بايست خود را بپرسد كه كه انسان مهواره مىبارى، پرسشى است  
  كجاست؟

و اساساً غفلت از مهني پرسش، و پاسخ صحيح نگفنت به آن، موجب شده است كه چشمان آدمى هر روز به دسىت 
چه نيز تا كنون به دست آورده است از و آن. تواند باشد و حال آنكه هيچ دسىت دستگري وى نيست و منى. دوخته شود

  .رساند اى مى خداوند بوده، و ديگران نيز هر يك به منزله جوىي بوده كه آب را از منبعى به مزرعه

 اى در كار كرد بر در شاهم گداىي نكته
 

 گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود
«1» 

  

  .ندارد گمان هيچ غم و بيمى انديشد ىب و كسى كه چنني مى

  حاشا كه من از كار جهان انديشم
 

  وز رنج و تن و راحت جان انديشم

  دانسته كه روزى ده و دارنده يكى است
 

 «2»  از رد و قبول اين و آن انديشم
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  :گويد، و آن اينكه و البته، اين پرسش و پاسخ حقيقىت ديگر نيز باز مى

______________________________  
  .حافظ) 1(

  .نظام الدين حممد قمر اصفهاىن) 2(

  59: اخالق خوبان، ص

آورند، چرا كه غم روزى دارند، و روزِى خويش را در   آدميان، الجرم ربوبيت حق را انكار و به ارباب متفرق ديگر پناه مى
  .دانند كف آنان مى

  رسد هر دو لبش گندم كه به هم منى
 

 «1»  خندد، بر كسى كه دارد غم رزق مى

  

آيد حمصول ناديده انگاشنت و  ها كه بر آدمى فرود مى ها، و رنج و از ياد نربمي كه نه تنها غم رزق بل عموم آالم و غم
  .باشد چشم بسنت از ربوبيت حق مى

  .و مشكل بشريت امروز مهني است

خداوند به كار بنند در برابر را در برابر »  بَلى«را جاجبا كرده است، و به جاى آنكه » ال«و »  بَلى«بشر امروز جايگاه 
پروا و   بلكه براى آنچه خداوند خواهان آنست، ىب. گويد را در برابر خلق منى» ال«مهچنانكه . گريد غري او به كار مى

. و براى وى مهه جا تاريك و خاموش است. رسد رو به نور منى و از اين. گويد مى» ال«گستاخانه، آن را به كار بسته و 
  .دهد اى كه هر چه پيشرت رفته، بيشرت حتمل خود را از كف مى ها برايشان حتميل شده، به گونه و غرامت ها و چه شكست

   راه رهاىي

  .حرىف كه در پاسخ خداوند بازگفت. گمان راه رهاىي و جنات بشر، بازگشت به مهان حرف خنست خويش است بارى، ىب

به ويژه آنكه . البته اينكه پرسش خداوند و نيز پاسخ آدميان چگونه بوده است براى بسيارى مايه اعجاب و شگفىت است
هرچند كه در جتربيات خود، بارها و بارها، . اند كه حرف و سخن را مربوط به زبان بدانند آدميان، مهواره، عادت كرده
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و مهني كاىف . به مراتب، برتر و باالتر و گوياتر از هزاران تكلم و فرياد استاند كه گاه سكوت و يا يك اشارِت ابرو،  ديده
  است باور كنند كه حرف و

______________________________  
  .فكرى اصفهاىن) 1(

  60: اخالق خوبان، ص

است، وىل از  سخن تنها وصف زبان نيست، بلكه زبان نيز يكى از ابزار تكلم است، و يا تكلم نيز تنها نوعى از گفنت
و آن . اين كه بگذرمي كنجكاوى در خصوص اينگونه امور ريشه در يكى از معايب فاحش و شايع و پررواج آدمى دارد

  .طلىب و زياده خواهى است زيادت

 اگر پاى خوابيدن باشد زياده. خورد اى كه اگر پاى خوردن باشد زياده مى كند، به گونه خواهى مى بارى؛ بشر مهمواره زياده
ها به  كند كه اين زيادت و هيچ تامل منى. خواهد بيشرت بشنود و اگر شنيدن، باز مى. گويد و يا گفنت، زياده مى. خوابد مى

  .شود و يا به زيان سود وى متام مى

اند، پيش از  اند، پاسخى گفته شنود خداوند پرسشى داشته و آدميان نيز وقىت كه پشت پدر بوده به مهني منظور وقىت مى
شود، وىل خداوند از شيوه آن  نكه به نوع پرسش و يا پاسخ انديشه كند از شيوه و چگونگى پرسش و پاسخ جويا مىآ

  .پردازد زيرا او به آنچه براى آدميان سودمند است مى. كند هيچ ياد منى

يند، و تو گوىي، حلقه منا ها در ميان است، شاخه به شاخه مى رو، آيات قرآىن، حىت آجنا كه پاى قصص و داستان از مهني
وىل چيزى از دست نرفته و هيچ چيز نيز فروگذار نشده . اند هاىي در ميان بوده است، اما از دست رفته و مفقود شده

درست مثل خطوط سپيد ميانه . بلكه آنچه آمده است سراسر سود، و آنچه نيامده است زياىن در پى ندارد. است
و قرآن نيز  . شوند، چراكه پيوستگى آن خطوط هيچ مايه حاجت نيست سته رسم مىها كه به صورت منقطع و نه پيو  جاده

باشد، و تو گوىي آيات در عني انقطاع، اتصاىل ژرف و  كه صراط و خط هدايت است از اين حقيقت و ماجرا مستثىن منى
  .عميق با يكديگر دارند

گوىي سخت پرهيز دارد خود درسى است  از زيادت و گزافه ترديد، مهني شيوه قرآىن كه تنها به فرازهاى مهم پرداخته و و ىب
  .و اينگونه بشنويد. به پريوان خود كه مشا نيز اينگونه بگوييد
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  اند، پيوسته از ما و اولياء خدا كه اين درس عملى را از قرآن آموخته

  61: اخالق خوبان، ص

پذيرد جز با سكوت، لذا مهواره فرمان  ت صورت منىهاى مهم نپردازمي، و از آجنا كه اين حقيق خواهند كه جز به سخن مى
  .دهند سكوت مى

  گوش بگشا لب فرو بند از مقال
 

  هفته هفته، ماه ماه و سال سال

  اى خوش آن كه رفت در حصن سكوت
 

  بسته دل در ياد ى ال ميوت

  َرو نشني خاموش چندان اى فالن
 

  كه فراموشت شود نطق و بيان

  اهل حالخامشى باشد نشان 
 

 «1»  گر جبنبانند لب گردند الل

  

  :فرمود على عليه السالم مى

  »2« »اْصُمت َتسَلم«

  .خاموش باش تا سامل مباىن

  :فرمود و مى

  »3« »ال حاِفَظ اْحَفُظ ِمَن الصَّْمت«

  .هيچ چيز به قدر سكوت مايه امان و امنيت آدمى نيست

  :فرمود و مى »4«  عافيت را سپرى نيك چو خاموشى نيست

  »5« »ىف الصَّمِت الَسالمة ِمَن النَّداَمة«

  .در خاموشى است كه آدمى از ندامت، مصون و مامون است
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______________________________  
اىي) 1(   .شيخ 

  .12/ 124: غرر احلكم) 2(

  .كنز الفوائد) 3(

  .المع) 4(

  .18دستور معامل احلكم، ) 5(

  62: اخالق خوبان، ص

  

  ام پشيمان بسى ديده ز گفنت
 

 «1»  نديدم پشيمان كس از خاموشى

  

  »2« »و َتالِفيَك ما فـََرَط ِمن َصمِتَك اْيَسُر ِمْن اْدراِكَك مافاَت ِمن َمْنِطِقك«

اى به مراتب آسانرت است از آنچه كه در راستاى زبان گشودن براى تو پيش آمد   جربان آنچه بر اثر سكوت از دست داده
  .استكرده 

  ام بس كه بر گفته پشيمان بوده
 

 «3»  ام بس كه بر ناگفته شادان بوده

  

  .:يابد وقىت كه آدمى نسبت به ماجراىي نادان و ناآگاه است و البته، اين سكوت، الزام و تاكيد بيشرتى مى

  »4« »و ال تـَُقْل ما ال تـَْعَلمْ «

  .داىن، سخن مگو پريامون آنچه را كه منى
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  نگوىي چو نداىن سخن ايراكآن ِبه كه 
 

 «5» ناگفته سخن به بـَُود از گفته رسوا

  

  پرهيز

  .روى در سخن گفنت است توان گفت نتيجه سكوت پرهيز از زياده بنابراين، مى

  .روى تنها در گفنت مذموم نيست، بلكه مهه جا مورد مذمت و مالمت است و البته اين زياده

  زيادت نيكو

   هرچيز در جاى خود نيكوست، زيادت نيز اگر در جايگاهوىل از آجنا كه 

______________________________  
  .ابن ميني) 1(

  .31ج البالغه، نامه ) 2(

  .رودكى) 3(

  .31ج البالغه، نامه ) 4(

  .ناصر خسرو) 5(

  63: اخالق خوبان، ص

كه انسان در زيادت خود بكوشد، و خود را از   و آن وقىت است. خود قرار گريد زيبا منوده، و مايه زيباىي خواهد بود
ها در وجود وى هيچ تاثريى  ها و كسرى اى كه كمى به گونه. ظرفيت ضيق رهاىي داده، و به وسعىت نامتناهى دست يابد

  .ها غمني شود ها شاد، و نه از غم تا جاىي كه نه از شادى. نداشته و اثرگذار نباشد
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ها  رو در پاداش آدمى، آجنا كه وى را از جهت نعمت از اين. ب خداوند استو اين، چيزى است كه مطلوب و حمبو 
كند، بلكه خوِد آدمى را زيادت خبشيده و وسعت ارزاىن  هايش را افزون منى شود، نعمت گويد، و شاكر مى سپاس مى

  .ندها جز رنج و زمحت حاصلى ندار  وگرنه وقىت كه انسان با ظرفيىت كم باشد، فزوىن نعمت. دارد مى

  »َلِنب َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكمْ «

  .خبشم زيادت و وسعت مى/ -ها را و نه نعمت/ -گزار باشيد، مشا را اگر شاكر و سپاس

  65: اخالق خوبان، ص

   اشارت

  .گويد هاى خداوند را باز مى زيباترين تكلم زبان هنگامى است كه نعمت

  .بندگان خويش استهاى خداوندى عشق او نسبت به  ترين نعمت برجسته

  .عشق خداوند به بندگان، پيوسته و مستمر و ُمدام است جز آنكه بندگان، خود را به خصاىل شوم، مهچون كرب بيااليند

  67: اخالق خوبان، ص

  

   عشق حق

  

  .كند سرخى زبان، سرخِى آتش را تداعى مى

  .ها افروخته است شتناسب نيست، چراكه اين زبان بسى آت و البته، اين تداعى، چندان نيز ىب

  وش است اين زبان چون سنگ و هم آهن
 

  وآنچه جبهد از زبان چون آتش است

  سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف
 

  گه ز روى عقل و گاه از روى الف
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 زار زانكه تاريك است و هر سو پنبه
 

 در ميان پنبه چون باشد شرار

  

  68: اخالق خوبان، ص

  

 دوختند ظامل آن قومى كه چشمان
 

 «1» ها عاملى را سوختند زآن سخن

  

  :فرمايد امام اهل يقني موالنا امري املؤمنني عليه السالم مى

  »2« »الِلساُن َسُبٌع اْن ُخلَِّى َعْنُه َعَقر«

  .آورد ها به بار مى اى است كه اگر رهايش كنند زيان زبان مهچون درنده

افكند و مايه   اساساً زبان نه تنها براى ديگران زيان دارد و ديگران را به رنج مى »3« اى زبان تو بس زيان بودى مرا
  .شود، بلكه مايه ابتال و اسارت خود انسان نيز خواهد بود گرفتارى ايشان مى

  »4« »ِلساُن االنساِن َسْيٌف َخيْطُر َعلى َجوارِِحه«

ها، حمصول و برخاسته از زبان آدمى  بالها و فضيحتبارى، بسى  »5«  هر كه را زبان نه بند است پاى در بند است
  .است

  »7« »بالء االنساِن ِىف ِلسان« »6« آدمى را زبان فضيحه كند

  .دار باشد رو بايد پذيرفت كه سود با كسى است كه زبان خويش را حافظ و نگاه از اين

  »8« كسى كه داشت زبان را نگاه، سود كند
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______________________________  
  .1596تا  1593مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .60ج البالغه، حكمت ) 2(

  .1689مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  .92ج البالغه، حكمت ) 4(

  .رودكى) 5(

  .سعدى) 6(

  .7/ 30ص  1غرر احلكم، خ ) 7(

  .حسني بن اسعد دهستاىن) 8(

  69: اخالق خوبان، ص

  »1« »الِلسان راَحٌة اْالنساِن ِىف ِحْفظِ «

  .مانند خرب مى و كمرتين سود آن نيز اين است كه ديگران از ميزان جهل و ناداىن انسان ىب

  »2« »َمن َحِفَظ َلسانَه َستَـَر اللَّه َعورََته«

  زين ِقَبل فرمود امحد در مقال
 

 «3»  در زبان پنهان بود حسن رجال

  

توان به چنگا آورد، به شرط آنكه انسان  خاموشى نيست بلكه با زبان نيز مىو البته، حسن و زيباىي رحال تنها در گرو 
  .سخن از خدا بگويد و سخنش براى خدا باشد

مه نارسا و قاصر است ها بازگفنت نعمت و زيباترين سخن   .هاى خداوندى است، اگرچه زبان از گفنت آ
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  .و سپاِس انعاِم بيكرانه او را ندارد و گرنه كسى ياراى مدح »4«  ور كسى گفت مگر هم تو زبانش باشى

  هزار جامه معىن كه من بر اندازم
 

 «5» آيد به قامىت كه تو دارى قصري مى

  

و توان كمرتين كالم و تكلِم . سخن است بارى؛ آدمى، هرچه گويا، بليغ و پرفصاحت باشد در اينجا الل و الكن و ىب
  .او را ندارد هاى ها و زيباىي شايسته در باب انبوه نعمت

______________________________  
  .89اسرار البالغه، ) 1(

ج البالغه، ) 2(   .172مستدرك 

  .1538مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(

  .سعدى) 4(

  .سعدى)) 5(

  70: اخالق خوبان، ص

  

  ها فصيحم من در مهه قول
 

 «1»  در وصف مشايل تو اخرس

  

  .فراوان او، زبان را از حتسني بسته است، وىل بايد گفت وىل با اينهمه اگرچه ُحسن

  سعدى آن نيست كه در خورد تو گويد سخىن
 

  آنچه در وسع خودم در دهن آمد گفتم
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و از نعمت هاىي كه پيوسته بايد گفت و خدا را بر آن شاكر و سپاسگزار بود، نعمت دوسىت و عشِق او با بندگان خويش 
  .است

  بگومي بر دوام شرح عشق ار من
 

 «2»  صد قيامت بگذرد و آن نامتام

  زانكه تاريخ قيامت را حَدست
 

 «3»  حد كجا آجنا كه وصف ايزدست

  

  .آفرينش كرد و مهه چيز را آفريد» عشق«و بر اساس مهني 

  ها ز موج عشق دان دور گردون
 

 «4»  گر نبودى عشق ِبفُسردى جهان

  

  .صراحت آيات جميد، به عشق انسان آفريدو البته، مهه را، به 

يًعا«   »5« »َخَلَق َلُكم مَّا ِىف اْألَْرِض مجَِ

  .كند بسني ناچيز است هر چند مجيع آنچه آفريده است، نسبت به آنچه در جهان ديگر، براى انسان آفرينش مى

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .2189مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 2(

  .2190مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 3(

  .3854مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 4(

  .29/ بقره) 5(

  71: اخالق خوبان، ص
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  .و اين، اقتضاى آغاز دوسىت است

د، بلكه خنست چيزهاىي ناچيز،  اندازد، از مهان روز خنست مهه چيز ار در كف او منى كسى كه با كسى طرح دوسىت مى
زند، و اگر  كند، و از اين راه ميزان دوسىت و ارادت و امانت و صداقت متقابل وى را نيز حمك مى ِكش مى پيش او را

  .كند دريغ، نثارش مى يافت كه وى اليق دوسىت است آنگاه براى ابد آنچه دارد، ىب

منايد، اما او بصري است و  هاى فراوان خويش، دست دوسىت خويش را دراز مى و خداوند نيز در اين دنيا با خبشش نعمت
كند كه انسان چگونه رفتار خواهد منود، و اگر در شيوه رفتار و اعمال وى نشان از دوسىت و  مسيع، و پيوسته نظارت مى

مه رمحت، حمروم مى صدق ديد براى مهيشه او را به ضيافت خود مى   .منايد خواند، وگرنه براى مهيشه از آ

  .گر خواهد شد عني زمحت است، كه به صورت جحيم و نار جلوهو البته، دور از رمحت بودن 

اند و خداوند نيز از دوسىت ايشان  بنابراين، نار و آتش، مأوا و مثواى كساىن است كه دست از دوسىت خداوند كشيده
  .دست برداشته است

   متكربان

  .باشند مى» متكربان«از مشار كساىن كه خداوند رشته دوسىت را با ايشان گسسته است 

  »1« »ِإنَّ اللََّه َالحيُِبُّ َمن َكاَن ُخمَْتاًال َفُخورًا«

  .دارد خداوند متكربان را دوست منى

  .چرا كه كرب، هرگز، شايسته آدمى نيست

______________________________  
  .36/ نساء) 1(

  72: اخالق خوبان، ص
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 مغرور مشو به خود كه اصل من و تو
 

 «1»  نسيمى و منى استَگردى و َشرارى و 

  

  .و خاك هر چه باشد پست است. انسان هر چه باشد از خاك است

 نشايد بىن آدم خاك زاد
 

 «2» كه در سر كند كرب و تندى و باد

  

  .و كسى تكرب نكرد مگر آنكه حقري، زبون و خوار و خفيف شد

  »3« »ِبَتَكبـُرْ » ابليس«اال تـََروَن كيَف َصغََّر اللَّه «

  .بينيد كه خداوند چگونه شيطان را جهت تكربى كه روا داشت حتقري ساخت آيا منى

 هر كه گردن به دعوى افرازد
 

 خويشنت را به گردن اندازد

  ايست آزاده سعدى افتاده
 

  كس نيايد به جنگ افتاده

  

   تعلق

  .و البته، دور از نظر ندارمي كه تكرب ريشه در تعلق و دلبستگى انسان دارد

شود، و  بيند كه آنچه دارد در كف ديگران نيست، آلوده به كرب مى كند، و مى هاى خود التفات مى انساىن كه به داشته
  .انگارد خود را بزرگرت از ديگران مى

  .انگارد برد، و بيشرت مى گاه مهه آنچه دارد بيش نيست اما در خيال خود، گمان باطل مى

اى براى نيالودِن خويش به  هيچ چيز دلبسته نباشيم، خود به حقيقت توصيه شود كه به مىاينكه در روايات ما اكيداً تاكيد 
  .خصلِت شوم و ناپسند كرب است



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

 

 

  .برد هاى خويش، كرب را از ميان مى از اين رو بايد گفت دل ندادن به داشته

______________________________  
  .ابو سعيد ابو اخلري) 1(

  .سعدى) 2(

  .2غه، خطبه ج البال) 3(

  73: اخالق خوبان، ص

  .شود و با از ميان رفنت كرب، آدمى حمبوب خداوند مى

  .كند هاى خود چنني بيان مى ها و داشته على عليه السالم مالك و معيار عدم دلدادگى انسان به داراىي

   االزُّْهُد ُكلُُّه بـَْنيَ َكِلَمَتِني ِمَن الُقرآِن قاَل اللَُّه ُسبحانَه«

  » تَأَسْوا َعلى ما فاَتُكْم َو ال تـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكمْ ِلكيال«

  »1« »َو َمْن َملْ يَأَس َعلى املاِضى وََملْ يـَْفرَْح ِباآلتى فـََقد اَخَذ الُزهد

نسبت به آنچه  : فرمايد توان دريافت، آجنا كه مى در سايه دو سخن از كالم خداوند مى/ - عدم دلبستگى/ - حقيقت زهد
  .آوريد شادمان نباشيد رود تاسف خموريد و در برابر آنچه به كف مى مىكه از دست 

 رها كن غم كه دنيا غم نريزد
 

 مكن شادى كه شادى هم نريزد

 غم دنيا كسى در دل ندارد
 

 كه در دنيا چو ما منزل ندارد

ر آنكس ننگ دارد  جهان از 
 

ر جهان دل تنگ دارد  «2» كه از 
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شود   مايه آن مى و دست. توان گرفت كه زهد مايه مقبوليت و حمبوبيت انسان در پيشگاه خداوند است مىبنابراين، نتيجه 
  .كه آدمى عشق خداوندى را معطوف خويش منايد، كه بسى شايسته و ارمجند است

   آنكه ارزد صيد را عشقست و بس

بندد، و از  جز وى دل نداده و دل منى بارى، عشق خداوندى، كساىن را در دائره و حيطه خود دارد كه به هيچ چيز
  .اند رو، مردمى خاكسار و خاشع و متواضع اين

______________________________  
  .439ج البالغه، حكمت ) 1(

  .نظامى) 2(

  74: اخالق خوبان، ص

خضوع ايشان كند، از كرنش و  لذا خداوند وقىت كه از ايشان ياد مى. و تواضع، خصيصه بندگان شايسته حق است
  .گويد سخن مى

  »1« »ِسيماُهْم اَثِر السُُّجود«

  .اثر سجود در چهره آنان آفتاىب و آشكار است: فرمايد مى

  .اثر سجود نه يعىن جاى مهر بر پيشاىن

  .شود اثر و تاثري مهر است و نه سجود جاى مهر كه بر پيشاىن حك مى

گذارد، سجود نيز كمرت از آن نيست، و خاصيت خاص خود را  مىبه ديگر سخن، مهچنانكه مهر بر انسان تاثري خود را 
  .خواهد داشت

  .و خاصيت سجود و اثر آن، خشوع و خشيت و تواضع است

  .و گرنه ساجد نيست. كند و گردن فرازى منى. افتد خاكسار است و اساسًا، كسى كه به خاك مى
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  :مايدفر  لذا قرآن كرمي مى. روند، اما ساجد نيستند بسيارى سجده مى

  .كنند مشا نيز سجده كنيد ؛ يعىن آنچنانكه اولياء خداوند سجده مى»واْسُجدوا مع الساِجدين«

  .كنندگان ركوع كنيد ؛ مهچون ركوع»واركعوا مع الراكعني« :فرمايد مهچنانكه مى

  .كند ركوع مهانند سجود موجبات خشوع و افتادگى را فراهم مى

مهچون : گويد لذا مى. باشد است، و مظهر آن ركوع و سجود مى و در حقيقت مثره مناز در خشوع و خضوع
كنندگان قيام كنيد، با آنكه در مناز قيام هم  مهچون قيام: فرمايد و منى. كنندگان و سجودكنندگان، ركوع و سجده كنيد ركوع

  .شود وجود دارد، و اساساً مناز با قيام آغاز مى

   كه ركوع و سجود آدمىوىل در حقيقت اگر قيام نيز هست براى آنست  

______________________________  
  .29/ فتح) 1(

  75: اخالق خوبان، ص

  .حمسوسرت باشد

و . رود شود، چرا كه از قيام به ركوع و از ركوع به سجده مى تر مى نكته شايان تامل آنست كه انسان در مناز پيوسته خاشع
  .تر باشد رود خاضع گريد، و هر چه پيشرت مى  بايست در حيات خويش پيش اين درسى است كه آدمى مى

دارد، بلكه مايه سربلندى و برافراشتگى خواهد بود، مهچنانكه در مناز پس از  و البته خضوع و افتادگى، انسان را افتاده منى
فتادگى اوج گرفته آموزد كه با ا كنيم، و اين خود درسى است كه مناز به منازگزار مى خيزمي، و قيام مى سجود به يكباره بر مى

  .روى و باال مى

 طريقت جز اين نيست درويش را
 

 كه افكنده دارد تن خويش را

  بلنديت بايد تواضع گزين
 

 «1»  كه آن بام را نيست ُسلَّم جز اين
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مهچنانكه سازد،  نشاند و حمبوب و مقبول او مى كمرتين حاصل تواضع و افتادگى آنست كه آدمى را در چشم خداوند مى
  .دارد تكرب آدمى را از چشم رمحت او دور مى

  .آورمي امي، و از كربفروشان دور، و بر متواضعان و مردم خاشع رمحت مى ها نيز اينگونه و ما انسان

 نه گر چون توىي بر تو كرب آورد
 

 بزرگش نبيىن به چشم خرد

  تو نيز ار تكرب كىن مهچنان
 

  مناىي، كه پيشت تكرب كنان

  

______________________________  
  .سعدى) 1(

  76: اخالق خوبان، ص

  

  به چشم كسان در نيايد كسى
 

 «1»  كه از خود بزرگى منايد بسى

  

   تواضع ممدوح

البته، نكته شايسته و قابل تامل آنست كه تواضع در صورتى ممدوح و ميمون و شايسته است كه خود ريشه در تعلق 
  .چراكه گاه تعلق مايه تواضع و كرنش خواهد بود. نداشته باشد

كنند، تا از اين راه به  رو افتادگى پيشه مى چه بسيار كساىن كه تعلق به شهرت و پرآوازگى و حمبوبيت دارند و از مهني
  .خواسته ُشوِم خود چنگ يافته و در ديد مردم، بزرگ و برجسته و معترب منايند
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رتى مقبول است كه در برابرخداوند و براى خداوند باشد و هيچ چيز و يا هيچكس بارى، تواضع و كوچكى تنها در صو 
  .ديگر در آن حلاظ نشود

و جز خداوند طالب چيز ديگرى نباشد، و اگر چيزى نيز به . آدمى جز در جلب توجه و عنايت خداوند نبايد بكوشد
كه » باء«اده و پشت پا زند، درست مثل حرف چنگ آورد آن را ناچيز انگارد، و به جاى آنكه بر سر گذارد زير پا 

  .رود اى يافت آن را بر سر ننهاد، بلكه در زير پاى خود جاى داد، و در اين صورت اوج گرفته و باال مى اگر نقطه

د، باال مى رت مى مهچنانكه انسان، اگر چيزى را به زير پا  اعتبار  بيند، كساىن نيز كه رياست را، رود، و در باال بيشرت و 
بينند كه ديگران  و چيزهاىي مى. گريند دهند اوج گرفته و در جايگاهى رفيع جاى مى را، ثروت را در زير پاى خود قرار مى

ا عجز داشته و ناتوانند   .از ديدن آ

______________________________  
  .سعدى) 1(
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   اشارت

  .امتياز انسان به چشم اوست

  .آموزى است م به اعتبار و عربتامتياز چش

  .انساىن كه با چشمان خويش اعتبار جنويد با حيوان برابر است

   حكايت

  .سلمان كه از مدينه به مدائن رفت اما مهان بود كه بود: حكايتِ 

  .اش از خشوع بود و از پاى برهنه هيچ ننگ نداشت مردى كه جامه: حكايتِ 

  .منود شيخ عباس قمى كه آنچه بود منى: حكايتِ 
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   خشوع

  

  .ميان انسان و حيوان، از جهاتى، تشابه و مهانندى است

ت يكى از مهانندى» چشم«و    .ها، ميان اين دو موجود است ها و مشا

  .مهچنانكه انسان، داراى چشم است، حيوان نيز از اين داراىي دور نبوده، و از اين موهبت خداداد، برخوردار است

اى حيوانات نيز  است، چشم پاره» درشىت«زيرا اگر مالِك زيباىي . چشم حيوانات، گاه، از چشم انسان زيباتر است البته،
لذا وقىت . باشد، رنگ چشمان بسيارى از حيوانات خوشرت و زيباتر است» رنگ«و اگر معيار مجال . درشت است

  .و مهچون چشماِن آُهوان استچشمان ا: گويند خبواهند چشمان كسى را به زيباىي ياد كنند مى

و آن را تنها به . كشد آيد، سخن از انسان پيش مى وىل با اينهمه، در كتاب خدا، قرآن كرمي، وقىت پاى چشم به ميان مى
   و اين، در حقيقت گواه آنست كه قرآن كرمي چشم حيوان. داند انسان نسبت داده و تنها ايشان را صاحب چشم مى

  80: اخالق خوبان، ص

شود كه امتياز انسان به چشم اوست و يا چشم انسان امتيازى دارد كه  و از سوىي نيز دانسته مى. داند را چشم منى
  .ره است چشمان حيوان از آن ىب

ره جز اين نيست كه چشمان انسان، قادر به نفوذ و عبور است، در حاىل كه چشمان حيوان اينگونه نيست   .و آن 

اما . بيند بيند به واقع نيز آب مى بيند، و يا اگر آب مى بيند، در حقيقت نيز جز علف منى مى حيوان اگر به ظاهر علف
و از . يابد كند و به حقيقت و يا حقايقى ديگر دست مى انسان اينگونه نيست، بلكه از ظاهر آب و علف عبور مى

  .آموزد ها و پندها مى رو درس مهني

 بيىن و من پيچش مو تو مو مى
 

 هاى ابرو من اشارت تو ابرو
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كه با . خواهد و از انسان مى. شود ياد مى» آموزى عربت«و » اعتبار«آموزى و پندآموزى، در كتاب خدا، به  و اين درس
  .چشمان خود اعتبار جويد

  »1« »َفاْعَتِربُواْ يُأْوِىل ا ْألَْبصرِ «

آموزى است، و اگر چشمى اينگونه  اعتبار و درسبنابراين، ارج و ارزش و رجحاِن چشم انسان بر چشمان حيوان به 
و طبيعًة چنني انساىن به منزله كسى است كه چشمى ندارد، و . نباشد با چشم حيوان هيچ تفاوتى خنواهد داشت

چرا كه در منطق قرآن، بينا كسى است كه با چشمان خود بياموزد، و حقايق را از پشت ظواهر امور درك و . نابيناست
  .و در حقيقت با ديدن چيزى، چيزهاىي ادراك و تـََفُهم كند. فهم منايد

گشود، با متاشاى هر  او تا چشم را مى: فرمود على عليه السالم در وصف رسول باكرامت اسالم صلى اهللا عليه و آله مى
  .آموخت چيز عربتى مى

  از. مهچنانكه سريه بسيارى از عارفان و عاملان نيز مهني بوده است

______________________________  
  .2/ حشر) 1(
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  .منودند رو، با ديدن هر چيز هر چند سطحى و ناچيز، حقايقى بلند را دريافت مى اين

ال جوان ريشه در خاك دارد، و ياد مى كسى مثل صائب درخىت كهن را مى آورد كه پري فرتوت نيز بيش  ديد كه بيش از 
  .استه به دنيا دلبستگى دارداز جوان نوخ

بلعد، ناگهان به ياد حرص انسان  افكنند مى ديد كه با حرص و َوَلع هر پاره چوىب را كه در آن مى و يا آتش سوزنده را مى
  .طلبد هاى متام عامل نيز قادر به ارضا و سريى وى نيست، و هر چه بيابد باز فزوىن مى افتاد كه نعمت مى

جا به ياد  پيچد تا باقى مباند و رشد كند، و از مهني زند و به گرد آن مى يد كه بر هر درخت تكيه مىد و يا تاك ُمو را مى
انه مردم غافل مى   .كنند چسبند و از آن دل بر منى اى كه هست به دنيا مى افتاد كه به هر 
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آورد كه تشويش و تزلزل، بنياد  مى كند، و حاِل كسى را به خاطر و يا جنبش گهواره را مي ديد كه خواِب طفل را گران مى
  .سازد تر مى وجودش را حمكم

  .و اين آموخنت ارزش است. تواند بياموزد رو، بايد پذيرفت كه انسان از مهه چيز مى از اين

ىن امي، و سخ آموزمي، راهى بعيد و دور نرفته هاىي مى كشيم و از آن حقايق و درس را به ميان مى» باء«بنابراين، اگر ما پاى 
  .امي دور و گزاف نگفته

  .نيز آموخت» باء«توان از  آرى، مى

و اين باالترين . توان از اين حرف مبارك آموخت و پند گرفت، افتادگى و خضوع و كوچكى است از مجله چيزهاىي كه مى
  .بايست آن را به كار بندد اى است كه انسان مى درس و برترين فريضه

  ز خاك آفريدت خداوند پاك
 

  اى بنده افتادگى كن چو خاكپس 

  حريص و جهانسوز و سركش مباش
 

  ز خاك آفريدنَدت آتش مباش

  

  82: اخالق خوبان، ص

  

  چو گردن كشيد آتش هولناك
 

  به بيچارگى تن بينداخت خاك

  چو آنا سرفرازى منود، اين كمى
 

 «1»  از آن ديو كردند ازين آدمى

  

نياز و غىن نيست، پس بايد در برابر او به حرمت او خاشع  نياز است، و جز او كسى ىب و ىببارى؛ جاىي كه خداوند غىن 
  .و افتاده بود

  و كجاست كه خدا نيست؟
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  »2« »أَيـَْنَما تـَُولُّواْ فـََثمَّ َوْجُه اللَّهِ «

زيرا كه خداوند با . و در برابر مهه كس بايد خاضع بود و خضوع كرد. پس، در مهه جا بايد افتاده بود، و افتادگى كرد
  .مهگان است، حىت نزديكرت از خود ايشان به ايشان

بنابراين، خضوع و خشوع در برابر آدميان نيز در حقيقت نوعى افتادگى و ُكرنش در برابر خداوند بزرگ و غىن است، كه 
اىي ندارد   .جز افتادگى و بيچارگى در بارگاهش، هيچ چيز ديگر منزلت و 

  غىن ندانست در بارگاه
 

  كه بيچارگى به ز كرب و مىن

 كرا جامه پاكست و سريت پليد
 

 در دوزخش را ببايد كليد

  برين آستان عجز و مسكينيت
 

  به از طاعت و خويشنت بينيت

  

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .115/ بقره) 2(
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  چو خود را ز نيكان مشردى، بدى
 

  گنجد اندر خداىي بدى منى

  اگر مردى از مردِى خود مگوى
 

 «1»  نه هر شهسوارى به در برد گوى

  

فته است و در دل اين افتادگى، چه زيباىي   .هاى كه 
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 نبينني كه از خاك افتاده خوار
 

ار  «2» برويد گل و بشكفد نو

  

گمان  كه ىب. به شرط آنكه در سر آنان مغز باشد، و انديشه كنندسازند  و البته اين افتادگى را آدميان شعار خويش مى
  .ارزش انسان به مهني انديشه است

شوند،  يابند كه با خشوع و كوچكى منودن كوچك و حقري منى و با چراغ انديشه در مى »3«  اى اى برادر تو مهان انديشه
اى خود را با افتادگى منودن از دست منى   .دهند و 

  هرگز آب زاللتفاوت كند 
 

 «4» گرش كوزه زرين بود يا سفال؟

  

  .تر و سزاوارتر است كه آدمى به موهبىت دست يابد و اين تواضع و خشوع آنگاه شايسته

و اين درست خالف شيوه ما آدميان است كه تا وقىت ندارمي خاضعيم، و مهينكه به چيزى چنگ يافتيم، مهه را در برابر 
  .خواهيم خود خاضع مى

  .اينگونه نيست، و درست مهان است كه ما بايد باشيم» باء«اما 

   هاىي به گريد، و حرف يا حرف اى جاى مى باء، مهينكه در آغاز كلمه

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .سعدى) 2(

  .278مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(

  .سعدى) 4(
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و با اين عمل . منايد يابد، چه كم باشند و چه بسيار، كوتاه و كوچك خواهد شد و كوچكى مى مىدنبال آن اتصال 
آموزد كه اگر چيزى مهچون وكالت، وزارت، رياست، ثروت، قدرت به مشا افزودند، گردن  خوشرتين درس را به ما مى
  .بايست، مايه خشوع و فروتىن بيشرت مشا باشد نكشيد، بلكه اينهمه، مى

اينهمه  ! يا رسول اللَّه: ديد و يا با چشمان گريان، روزى لب به سخن گشود و پرسيد كه پيامرب را بيشرت در سجده مى  بالل
  گريه و سجود چرا؟

  :و پيامرب فرمود

  »اَفال اُكوُن َعَبًدا َشُكورًا«

  .اى سپاسگزار باشم آيا نبايد بنده

  .تر باشم خاشعتر و  شود خاضع نبايد به دنبال آنچه بر من افزون مى

تو ايراىن هسىت، و با زبان و فرهنگ ايرانيان آشناتر و آگاهرتى، پس : ُعَمر، كه بر مسند خالفت بود، سلمان را گفت
  .استاندارى استان مدائن را بپذير

  .استان مدائن، استاىن عظيم و بزرگ بود

  .گومي خواهم، و بعد پاسخ مى مهلت مى: اما سلمان گفت

  .ريفته منصب و مقام باشد، و به هر قيمىت بپذيرد، و از هر راه كه رسيد پذيرا شودانسان كه نبايد ف

  .مبادا براى منصب و مقام و ُپست، خود را پست كنيد، و آتش دوزخ را براى خود دست و پا كنيد! عزيزان

  كند با جاهالن آنچه منصب مى
 

 «1»  از فضيحت كى كند صد ارسالن

 اگربيخ و شاخ اين رياست را 
 

 «2» بازگومي دفرتى بايد دگر



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

 

 

  

______________________________  
  .1441مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .523مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 2(
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  .سوزد سوزاند اما خود منى ما را مى. آيد برد اما خود منى مقام، ما را به دوزخ مى

  :چشم سلمان را پر نكرد و با شتاب و اشتها و َوَلع نگفتكلمه استان، 

  .و به راه افتاد. كمى بعد خرب خواهم داد: بلكه با دنياىي متانت و تامل فرمود. آرزو دارمي. پذيرم مى

  شبان تو مرا چون بره ديدى ىب
 

 «1»  تو گمان بردى ندارم پاسبان

 سزد حارسى دارم كه ملكش مى
 

 «2» بر من وزد داند او بادى كه آن

  

كند،  و ديد كه موال به كار كشت مشغول است، و زمني خدا را سبز مى. و خود را با شتاب به بريون شهر مدينه رسانيد
  .تا از اين راه دسرتجنى بيابد، و امرار معاش كند

  .خريد بر خود منىو منِت هيچكس را . خورد و نان از عمل خويش مى. على عليه السالم مرد حاجت و نياز نبود

  بار خود بر كس منه بر خويش نه
 

  سرورى را كم طلب درويش به

 بنده باش و بر زمني رو چون مسند
 

 چون جنازه نه كه بر گردن برند

 مجله را محال خود خواهد كفور
 

 چون سوار مرده آرندش به گور
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  بر جنازه هر كه را بيىن به خواب
 

  فارِس منصب شود عاىل ركاب

  

______________________________  
  .228مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .233مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(
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 ز آنكه آن تابوت بر خلق است بار
 

 «1» بار بر خلقان فگندند اين كبار

  استاندارى مداين منوده است بپذيرم، و يا نپذيرم؟عمر، پيشنهاد ! على جان: سلمان با دنياىي ادب و وقار گفت

  .زنند مرحبا بر آنانكه بر مقام خنده مى

  .بيت را جويا شوند دارند جز آنكه رضايت و اجازه على و اهل مرحبا بر آنانكه قدم از قدم بر منى

سوى مداين، يا به سوى چرخم، خواه به  اى در دستان تو هستم، و به هر سو بچرخاىن مى مثل مرده! على جان: گفت
  مدينه، و يا هر كجاى ديگر

هاى بسيارى از كار  ديد كه با پذيرش اين منصب گره و هم مى. كند ُپست سلمان را َپست منى: دانست حضرت كه مى
  :شود، فرمود خلق خدا گشوده مى

  .بپذير

و . اى كه طاق كسرى بود منطقه. ين شدو راهى مدا. پذيرم مى: و سلمان بدنبال اذن امام خود را به عمر رسانيد، و گفت
  .و آباد. و فرش چهار فصل. تيسفون
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  .آيد االن كه استاندارى منصىب نيست، و بلكه نسبت به آن زمان نان و پنري هم به حساب منى

  .بلكه بر آن سوار شد. و اسري آن نشد. چنني منصب و مسئوليىت را به سلمان دادند، اما به آن دل نداد

اندازد، نشان اين است كه از درون رو به  دهد، و شانه را باال مى بازد، و سينه را جلو مى مسئوليىت خود را مىكسى كه با 
  .انفجار است، چون بيش از ظرفيت خود را برداشته است

  تاثري نبود، بلكه او را البته، منصب استاندارى، چندان هم بر سلمان ىب

______________________________  
  .327تا  323نوى معنوى، دفرت ششم، بيت مث) 1(

  87: اخالق خوبان، ص

  .ساخت تر مى تر و افتاده روز به روز خاشع

شناخت از او خواست   اى بود كه يكى از بازاريان كه او را منى گذشت، هيئت و شكل او به گونه روزى از بازار مدائن مى
و . و خم شد و آن را به دوش گرفت. و سلمان پذيرفت. اش بربد اش را بر دوش گرفته و تا خانه كه صندوق ميوه

  .و به راه افتاد. برخاست

تا چه رسد به اينكه خود . كنم در كره زمني صاحب منصىب باشد كه حتمل شنيدن اين ماجرا را داشته باشد فكر منى
  .اينگونه باشد

  .داند كه بر اخالق بشر امروز بايد گريست خدا مى

   ايد گريستنه بر مرده كه بر زنده ب

گذشت، بند كفشش پاره شد، قابل راه رفنت نبود، از پا بريون كرد و در  مرحوم عالمه؛ حممدتقى جعفرى، از خيابان مى
  .دست گرفت، و به راه افتاد

يه كند، و براى  يكى از آشنايان ما كه او را اينگونه ديد از ايشان خواست كه در مغازه بنشيند، و خود برود جفىت كفش 
  .شان بياورداي
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  چرا؟ چه اشكاىل دارد؟: گويد وىل آقاى جعفرى مى

آقا مشا با ِبر تراندراسل مصاحبه كرديد، با فالن دانشمند و يا انديشمند گفتگو كرديد و پشت : گويد صاحب مغازه مى
  .ايد، حال اگر كسى مشا را اينگونه ببيند خيلى بد است هاى علمى دنيا را خاك كرده لوان

دانيد بد است؟ وقىت بشر، به فرموده قرآن كرمي، بد و  و مگر هر چه مشا بد مى. داند مشا بد مى: فرى فرمودعالمه جع
چون . روم من زير بار خريدن كفش منى: و بعد فرمود. تواند بد و خوب ديگران را بداند داند چگونه مى خوب خود را منى

  .د بودزير بار منت رفنت است، كه در پى آن نيز خم شدن خواه

 غالم مهت آمن كه زير چرخ كبود
 

  ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است

  

  .انسان بايد آزاد باشد، آزاد از مهه چيز

   هاى خود را وصله نشست و خود كفش اى مى گوشه  9اگر پيغمرب مكرم اسالم 

  88: اخالق خوبان، ص

  .كرد، چون آزاد بود و اسري نام و عنوان نبود مى

كنند و ماهانه  ام كه برخى از خوانني و بزرگان و شيوخ عرب گاه كساىن را استخدام مى خود در امارات ديدهوىل من 
آورند، خود خم نشده، و بند را باز يا بسته  كنند و يا بريون مى پردازند، تا هرگاه كفش خود را پا مى صدهزار تومان مى

  .نكنند

المه مسناىن كه از مراجع برجسته شيعه و صاحب حكمت بوعلى و ديوان ع: كرد مهني عالمه جعفرى براى خودم نقل مى
  .و روز و ساعت حركت خود را نيز اعالم كردم. و من پذيرفتم. االدب بود، مرا براى چند روزى به مسنان دعوت كرد

يستگاه به ا. سوار قطار شدم: گويد كه ظاهرى بسيار ساده، عادى و معموىل داشت، مى/ -مرحوم جعفرى/ -ايشان
از قطار پياده شدم، از قضا يكى از مسافران نيز روحاىن بود، او . اند مسنان كه رسيدم ديدم چند صد نفر به استقبال آمده

قامىت كشيده، و جامه و قبا و رداىي زيبا به تن داشت، و مهه گمان كردند كه ايشان عالمه جعفرى است، و با جتليل و 
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اى خاص دارند، و  كردم كه مردم اين شهر نسبت به روحانيت عشق و عالقه م گمان مىاحرتام او را سوار كردند و او ه
  .خواهند او را برسانند، و سوار شد مى

و باالخره ناچار شدم و يك سوارى را گرفتم و به . و من تنها در ايستگاه ايستادم: مهه رفتند: گفت عالمه جعفرى مى
آقا رفتيم كسى جز اين آقا : گويند ون ميان افراد ايستاده است، و افراد مىو ديدم عالمه بري . خانه عالمه مسناىن رفتم

و در مهني ميان عالمه مسناىن مرا ديد، و به سرعت به سوى من آمد و . اشتباه است: گوييد نديدمي، اينهم كه آوردمي مى
  .استاد جعفرى ايشان است: فرمود

! استاد جعفرى اين است: گفتند كردند و مى زير چشمى نگاه مى ديدم كه ها را مى من بعضى: فرمود مرحوم جعفرى مى
  !اى درست و نه جامه! اى ندارد اينكه رخيت و قيافه

  .مرحوم حاج شيخ عباس قمى، هفتاد جلد تاليف دارد

  .هاى ايشان مثل سفينة البحار، بيست سال، طول كشيده است نوشنت بعضى از نوشته

  89: اخالق خوبان، ص

دارمي و : در شهرى بودم و نياز به مفاتيح داشتم، به يك كتابفروشى رفته و مفاتيح خواستم، گفت: فرمودند خود ايشان مى
  .قيمت آن يك تومان است

: گفتم. جمبور هم نيسىت خريدارى كىن. دهم كمرت منى: فروشى؟ گفت قيمت مفاتيح هفت لایر است، چرا گران مى: گفتم
  :گفتم! مگر تو كيسىت كه راضى باشى و يا نباشى: گفت. گران بفروشد  و راضى هم نيستم كسى. من نياز دارم

  .شيخ عباس قمى، صاحب اين مفاتيح، من هستم

: سه تا مفاتيح از قفسه گرفت و به من داد و گفت/ -مهينكه گفتم من صاحب مفاتيح هستم، دو: گويد شيخ عباس مى
  !خرد هايت را منى ابروى معرىف نكىن، و گرنه كسى كت تو را به خدا هر كجا مى

و باور . شناخت تا جاىي كه كسى او را منى. تر شد تر و متواضع بله، خدا هفتاد كتاب عظيم به او اضافه كرد وىل او خاشع
  .كرد كه چنني كسى باشد هم منى

  .و چنني حاىل، حال اهلى و ملكوتى است
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  .رفت بار بر دوش سلمان بود، و مى

اى رفته و متاشا  بيند سخت احرتام و تكرمي كرده، و به گوشه ر راه اين باربر را مىديد كه هر كس د صاحب مغازه مى
  .كند مى

اين باربر را : زده بود به يكى از افراد كه او را احرتام منود رو كرد و پرسيد صاحب مغازه كه از اين رفتار بسيار شگفت
. نشناختم. نفهميدم! آقا: ان دويد به سلمان گفتشتاب. باربر؟ اين سلمان، استاندار مداين است: گفت! شناسى؟ مى

من سلمامن و به تو قول داده كه اين بار را تا مقصدى معلوم : و گفت. وىل سلمان نپذيرفت. بار را بر زمني بگذاريد
  .رسامن و مى. برسامن

  .خوب مشا توقع داريد خدا بار سلمان را بر ندارد

  .اند رد؟ چون بارى بر نداشتهدا چرا خدا بار ديگران را از زمني بر منى

  .اند گشايد؟ چون گرهى نگشوده چرا خداوند گره از كار ديگران منى

  90: اخالق خوبان، ص

  

  تو هرگز رسيدى به فرياد كس
 

 خواهى امروز فريادرس؟ كه مى

د مرمهى   كه بر جان ريشت 
 

 «1» كه از درِد دهلا نبودت غمى؟

  

  .بسيار داردها  سلمان از اين دست داستان

  !قيمت ريش تو بيشرت است يا دم سگ؟: روزى كسى او را صدا كرد، و به او گفت

  .توامن و منى. دامن پاسخ درست را منى: سلمان با دنياىي از آرامش و خشوع فرمود
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ر و اين جز د. وىل اين كلمه بايد راست باشد: اينكه توانسنت ندارد، پاسخ من يك كلمه است، سلمان فرمود: گفت
  .شود قيامت و كنار پل صراط دانسته منى

  پرسيد قيامت؟ پل صراط؟

  158: اخالق خوبان، ص

  

  پاك كن دو چشم را اول ز عيب
 

 «1»  تا ببيىن باغ و سروستان غيب

  

  ها رذيلت

از آن منشعب آيد، بلكه دهها رذيله ديگر نيز  جوىي تنها خارى نيست كه از بوته پر تيغ و خار تكرب بر مى و البته عيب
دمد كه متامى  هاىي بر مى مهچنانكه از دِل بوته سبِز تواضع و افتادگى گل. اجنامد شود كه متامى به زيان و ضرر آدمى مى مى

  .به سود و صالح آدمى خواهد بود

منايد،  ىد مهه چيز بر وفق مراد است، و هيچگونه فساد و تباهى رخ من گام به عرصه حيات آدميان مى» تواضع«وقىت كه 
  :گويد دهد، و مى مهچنان كه در جهان هسىت اين حقيقت را نظاره گرمي، و قرآن كرمي نيز بر آن گواهى مى

جمموعه موجودات عامل چه حيوان چه نبات چه مجاد، و آنچه در پس پرده اين عامل است، نسبت به پروردگار عامل خاشع 
  .و متواضعند

زنند، در هيچ كجاى هسىت موجودى وجود  ها كه متكربان در آن موج مى  انسانو به خوىب پيداست كه به دور از عاملَِ 
آيد،  فسادى به چشم منى/ -ها منهاى عاَمل انسان/ -روست كه در عاملَ  و از اين. ندارد كه تكرب را پيشه خود ساخته باشد

  .ر طول اين ميلياردها سال شده استو مهني موجمب دوام و بقاى كاخ هسىت د. باشند زيرا كه متامى سر به تسليم حق مى

اى ختلف ندارد، و يا ستارگان اگر با يكديگر جنگ و نزاعى  خورشيد اگر مهان خورشيد است، و ماه اگر از نظم خود ذره
ا دارد، كه قرآن از آن پرده بر مى   :دارد ندارند، متامى اينها ريشه در تواضع آ
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   ا ْألَْرضِ  َوَما ِىف  َولِلَِّه َيْسُجُد َما ِىف السَّمَوا تِ «

______________________________  
  .1949مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  159: اخالق خوبان، ص

  »1« »ِمن َدآبٍَّة َوا ْلَمَلَكُة َوُهْم َالَيْسَتْكِربُونَ 

كنند، و هيچ تكرب و  آنچه در آمسان و زمني است چه از جنبندگان و چه از خيِل فرشتگان، متامى، بر خداوند خضوع مى
  .فروشند بزرگى منى

گويد متامى جنبندگان خاضع و فروتند، يعىن حىت گاو و االغ نيز كه در ديد و نگاه ما  و عجيب اينجاست كه مى
ا شبيه مى كنيم، در برابر حق جز فروتىن از  دانيم و تشبيه مى موجوداتى پليد و ابله و نادانند، و نادانان و امحقان را به آ

  .دهند خود نشان منى

از حيواناتى مهچون گاوان و خران كمرت نباشيم، مباد كه آنان در : دهد كه و قرآن با اين سخن مرا و امثال مرا هشدار مى
  .تواضع و افتادگى نسبت به پروردگار بر ما پيشى بگريند

مانيد، و غربىت وحشتناك در پيش  مىخود را مهاهنگ با جمموعه هسىت كنيد، وگرنه تنها و تك : گويد و با اين سخن مى
  .سازد داريد، چراكه خداوند پريامون و اطراف متكربان، الجرم، خلوت و خاىل مى

و در نتيجه متامى در يك . در صورت تواضع، با كائنات مهرنگ و مهاهنگ خواهى بود: گويد و با اين سخن نيز مى
  .كند لىت است كه تنها با سجده و خشوع به انسان اقبال مىو نيز مهه چيز بر وفق مراد خواهد بود، و اين دو . جهت

 اى پيش خدا ليك ذوق سجده
 

 خوشرت آيد از دو صد دولت ترا

 پس بناىل كه خنواهم ملكها
 

 ملك آن سجده مسلَّم كن مرا
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______________________________  
  .49/ حنل) 1(

  160: اخالق خوبان، ص

  

  پادشاهان جهان از بدرگى
 

 «1»  بو نربدند از شراب بندگى

  

   نوعى ديگر از خشوع

اى كه در اينجا شايسته اهتمام و توجه است اين است كه تواضع و افتادگى تنها در قبال خداوند ممدوح و مورد  نكته
نيز فخر توصيه نيست، بلكه به سفارش اولياء دين در برابر بندگان خداوند نيز بايد خاضع و خاشع بود، و بر ايشان 

اى از بندگان خدا دانست، و كمر به خدمت ايشان  و خود را برتر و باالتر از ايشان نديد، بلكه خود را بنده. نفروخت
  .»َسيُِّد اْلَقْوم خاِدُمُهم« :اند مهچنانكه گفته. كه سيادت و بزرگى در خدمت به خلق خداست. بست

  .و مهه بايد اينگونه باشند

و معناى . هاى ايشان كليد باشند و براى دردهاى مردم دارو، و براى قفل. گشاىي كنند مردم، گرههاى  مهه بايد براى گره
زيرا كسى كه خود را كوچكرت از ديگران بداند و مهه را بزرگرت از خود به حساب . تواضع در برابر خلق خدا جز اين نيست

اىي . گريد شك در برابر ايشان جز تكرمي و احرتام پيش منى آورد، ىب اين بايد از سر ضعف و زبوىن نباشد، وگرنه ارزش و 
  .ندارد

  :فرمود على عليه السالم مى

  »2« »ِلَمْن َتواَضَع لِلَّه ِىف َغْريِ َمنـَْقَصة... ُطوىب«

  .كند از سر منقصت و كمبود نيست خوشا بر احوال كسى كه اگر تواضع مى
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سته، و يا در خود كمبودى سراغ دارند مثًال نادارند و در پيش دارايان به كنند زيرا خود را كم و حقري دان اى تواضع مى پاره
   افتند، و اين نه خاك مى

______________________________  
  .667تا  665مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .539، ص 1اماىل، ج ) 2(

  161: اخالق خوبان، ص

  .تواضع بل عني مذلت و خوارى است

  .نيازى صورت پذيرد خوش است و مايه خرسندى و رضاى حق، كه در اوج غنا و ىببارى تواضعى 

  چو خود را قوحيال بيىن و َخوش
 

  به شكرانه بار ضعيفان بكش

  اگر خود مهني صورتى چون طلسم
 

  مبريى و اْمست مبريد چو جسم

  

  .صالح خود انسان خواهد اجناميدو چنني تواضعى پيش از آنكه به حال ديگران سودمند باشد، به سود و 

  وگر پروراىن درخت كرم
 

  بِر نيكنامى خورى الجرم

  نبيىن كه در كرخ، تربت بسى است
 

 «1»  جبز گور معروف، معروف كيست

 به دولت كساىن سر افراختند
 

 «2» كه تاج تكرب بينداختند

  

يابند و باال آمده و قامت  شوند، سبز شده و رشد مى فروتن مىكنند، و  ها وقى تن خود را در خاك فرو مى مهچنانكه دانه
  .كشند، و سايه و مثر خواهند يافت مى
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 محله ديگر تو خاكى پيشه گري
 

 تا كنم بر مجله مريانت امري

  

______________________________  
  .معروف كرخى از عارفان نامور قرن دوم هجرى است) 1(

  .سعدى) 2(

  162: صاخالق خوبان، 

  

 آب از باال به پسىت در رود
 

 آنگه از پسىت به باال بر رود

 گندم از باال به زير خاك شد
 

 بعد از آن خوشه چاالك شد

  دانه هر ميوه آمد در زمني
 

  بعد از آن سرها برآورد از دفني

  ها ِز گردون تا به خاك اصل نعمت
 

  زير آمد شد غذاى جان پاك

 شد به زير از تواضع چون ِز گردون
 

 «1» گشت جزو آدمى حىِّ دلري

  

______________________________  
  .461تا  456مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت )) 1(
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   اشارت

  .در اين عاَمل، مهه چيز ظرف خاص خود را دارد
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  .خداوندى استو ادب كه به معناى درِك قدر و اندازه خود است، ظرف رمحت و فضل 

  .سازد و كسى كه قدر خود را فهم كند جز افتادگى و خشوع و خشيت، پيشه خويش منى

   حكايت

  .ديد آن دو مرد كه هر كدام ديگرى را اليقرت از خويش مى: حكايتِ 
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   ادب

  

رفت، و قطعه زغاىل سرخ شده از  مىگذشت، كودكى را ديد كه پر شتاب به مغازه آهنگرى  ابن سينا از بازار مهدان مى
بدون ظرف، چگونه آتش : گمفت و شنيد كه آهنگر با او مى. خواست، وىل با خود ظرىف به مهراه نداشت آتش مى

آنكه تامل كند، خم شده و قدى خاكسرت از زمني گرفته، و در حاىل كه  خواهى؟ و ديد كودك با شنيدن اين سخن، ىب مى
و آهنگر ىب آنكه حرف خود را تكرار منايد از كوره آتشني خد . بود، مقابل آهنگر دراز كرددر دستان خود جاى داده 

اد، و كودك نيز با مهان شتاب بازگشت و ابن سينا  . خاىل از آتش گرفت و بر خاكسرتى كه بر كف دستان كودك بود 
ت، به مغازه آهنگر وارد شد، ها و رفتار آهنگر و كودك را زير نظر داشت، با كمال  كه از مهان آغاز، حرف اعجاب و ُ

اى ديگر داد   اين كودك كه بود؟ و كجاست؟ و كجا رفت؟ و آهنگر پس از تكرمي و احرتام، نشاىن مغازه: و از وى پرسيد
  .منود كه كودك در آجنا شاگردى مى

   و كودك را ديد كه. و ابن سينا شائق و شادان خود را شتابان به آجنا رسانيد

  166: بان، صاخالق خو 

پيش رفته، و پيش از آنكه با كودك سخىن بگويد . خواهد آن را نيز روشن كند خال آتش را به كوره افكنده است و مى
اين  : ابن سينا گفت. و احرتام كرد. و ابن سينا را شناخت. و كودك، آهنگر را صدا كرد و آمد. سراغ آهنگر را گرفت

خواهم آن را به من بسپارى تا از اين پس شاگرد من باشد، و  مى: گفت! آرى: كودك، شاگرد مشاست؟ و آهنگر گفت
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اذن پدر نيز شرط است و آنگاه : آهنگر گفت. من به او درس بياموزم، زيرا كه صاحب ذوق و استعدادى سرشار است
و نبوغ فرزند را با و ابن سينا با شوق و شتاب خود را به پدر كودك رسانيد و ماجراى استعداد . نشاىن پدر كودك را داد

وى تنها فرزند من : و پدر گفت. وى در ميان گذاشت، و از وى خواست كه اذن آموخنت و حتصيل و تعلم را به او بدهد
مان را تامني و امرار  آورد معاش گشايد، و با اندك مزدى كه به چنگ مى است، كه با كار خود گره از كار زندگى مى

و كودك . و پدر پذيرفت. شد كه از آن پس مهان مزد را پرداخته و كودك را به حتصيل واداردوىل ابن سينا متقبل . كنيم مى
شناخت، و  ديد، گريزپا نبود، بلكه روز را از شب منى و از آجنا كه درس معلم را جز زمزمه حمبت منى. به مكتب رفت

و براى آيندگان نيز . وراِن روزگار خود شد تا آنكه سرآمِد دانش. ديد و حاصل كوشش خويش را نيز مى. كوشيد پيوسته مى
ا كتاب گرانسنگ التحصيل است، كه اكنون در دانشگاههاى كانادا، و آمريكا . مرياثى از دانش خود گذارد كه يكى از آ
  .شود و اروپا تدريس و تعليم مى

هيچ عبور كرده و حقايق و  تواند با نگاه نافذ خويش از سطح ظواهر ساده و بارى؛ كسى كه چشماىن اهلى داشته، مى
مهچنانكه ابن سينا چنني چشماىن داشت، چشماىن كه به دنبال آن تعقل و حتقيق و تامل بود . واقعيات را مشاهدت كند

  .و بلكه التحصيل را. رو با ديدن خاكسرت، استعداد را ديد از اين

بينند،  ند، از خاكسرت جز خاكسرت منىما اما كساىن كه چشمان شان چشماىن حيواىن است، و در بن بست ظواهر مى
  .مهچنانكه چشمان حيوانات اينگونه است
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بيند، و ابن سينا از آجنا كه معدن و كانون استعداد و انديشه بود، مهه چيز را نيز از اين  البته، هر كسى به فراخور خود مى
  .فهمد سرسبِز جنگل تنها چوب را مى كرد، درست مهچون جنارى كه از درختانِ  منظر متاشا مى

آتش ظرف : بنابراين، ممكن است كسى با ديدن خاكسرت و آتش چيزى ديگر فهم و برداشت كند، مثًال با خود بگويد
هه چيز مهانند : و آنگاه نتيجه بگريد ه. رو، تا كودك آن را فراهم نكرد به آن نرسيد خواهد و از اين خاص خود را مى

يابد كه دريافت  رو در مى از اين. خواهد، و انسان بايد خنست آن را فراهم منايد متناسب خود را مى آتش است، و ظرف
  .هاى پاك معصومان چيزى جز ادب خنواهد بود كه به گواهى سخن. خواهد فضل و رمحت حق نيز ظرف خود را مى



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

 

 

ه بدون آن جز حرمان و بارى آنچه مايه جذب و به چنگ آوردن رمحت و فضل خداوندى است، ادب است، ك
  .حمروميت، رهاوردى نيست

 رسيد مايده از آمسان در مى
 

 گفت و شنيد و بيع، ىب  ىب َشرى

  در ميان قوم موسى چند كس
 

  ادب گفتند كو سري و عدس ىب

  منقطع شد خوان و نان از آمسان
 

 «1»  ماند رنج زرع و بيل و دامسان

  

  ميزان اعتبار

  .ارزش و اعتبار آدمى به ادب استاساسًا، ميزان 

  آبروى گل، ز رنگ و بوى اوست
 

  آبروست رنگ و بو، ىب ادب، ىب ىب

  

______________________________  
  .82تا  80مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(
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  ادب نوجواىن را چو بينم ىب
 

  گردد چو شب روز من، تاريك مى

 تب در سينه افزايد مراتاب و 
 

 «1» ياد عهد مصطفى آيد مرا
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ادب آنست كه آدمى : فرمايد البته اينكه ادب چيست و به چه معناست بايد از زبان موالنا على عليه السالم شنيد، كه مى
  .قدر و اندازه خود را فهم كند، و از شأن و حرمي و حدود خود، پا را فراتر نگذارد

  .اند كسى كه از چنني ادىب برخوردار باشد مستحق و سزاوار رمحت خداوند است فرمودهو اهل دل 

  :مهچنانكه على عليه السالم فرمود. زيرا به كمال شايسته خود رسيده است

  »2« »االَدُب َكماُل الَرُجل«

  .بنابراين، كسى كه حمروم از ادب باشد ناقص است

  :و پيامرب به ابوذر فرمود

  »َمْلُعونالناِقُص «

  .كوشد ملعون است كسى كه كم دارد، و در رفع آن منى

از اين رو اگر كسى تواضع نداشت، و يا از هر خصلت شايسته ديگر حمروم بود، ناقص است، و نيز ملعون و منفور 
  .حق

ران وى را اهل معىن و اى وامنايد كه ديگ بر اساس كالم گهربار امام، اگر كسى آنگونه منايد كه نيست، مثًال خود را به گونه
اء و ميزان ارزش . اهل معرفت دانند و حال آنكه اينگونه نيست، او ادب را از دست داده است در حاىل كه ادب 

  .يابند ها، به ميزان ادب ارزش و حرمت مى و انسان. انسان است

  »انَّ هَذا الِعْلَم َو االَدَب َمثَُن نَِفِسك! يا ُموِمن«

______________________________  
  .اقبال الهورى) 1(

  .246، ص 1غرر، ج ) 2(
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   كمال

اى جامعه نيز به ادب مربوط است ا و كمال فرد نيست، بلكه كمال و    .ادب تنها ماه 

پايدار مهچنانكه اگر ادب در آن . اى كه در آن ادب حاكم نباشد، رشد و ارتقاء و پيشرفت نيز خنواهد داشت جامعه
  .باشد تعاىل و ترقى نيز در آن چشمگري خواهد بود

رو،  از اين. كند در جامعه ُمودب مهه در جاى و جايگاه خود قرار دارند، و كسى بيش از حد و حرمي خود ادعا و متنا منى
  .چنگ ندارند و در حقيقت جز افراد كاردان و سزاوار، زمام امور را به. نشيند اليق اوست هر كسى بر هر كرسى كه مى

و در كاهش و افت، روز به روز، . نصيب است، پيوسته رو به نقص و كاسىت است ره و ىب اى كه از ادب ىب اما جامعه
گمان  و ىب. و خبت و اقبال بيشرت. اى، رونق و بازار گرم دارند تر است، زيرا كه نااليقان در چنني جامعه حمسوس و ملموس

ن و بزرگ در دستان مردم كوچك، و كارهاى خرد و ناچيز در دست مردان بزرگ است، و اى كارهاى كال در چنني جامعه
  .شوند، كه حاصلى جز عقب افتادگى و واماندگى جامعه ندارد اينجاست كه هم كارها ضايع و هم مردم تضييع مى

او بپذيرد حال آنكه ديگرى را اگر به كسى منصب و مقامى پيشنهاد شود، و : فرمايد پيامرب مكرم صلى اهللا عليه و آله مى
  .داند، به مسلمانان و نيز به من، و هم به خداوند خيانت ورزيده است اليقرت و سزاوارتر از خود مى

  .ادىب روا داشته، و از شان خود خارج، و شان ديگرى را به ناروا تصاحب منوده است چون ىب

  .هرگز معنا و مفهومى ندارد هاى ناروا، در ميان اولياى خدا كه البته، اينگونه تصاحب
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منايند، زيرا كه عاقبت انديشند، و پيشاپيش، در عاقبت  كنند، و آنگونه كه نيستند منى اولياء خداوند هرگز خود را رنگ منى
  .اند اند و جز رسواىي و فضيحت نديده اينگونه امور انديشيده

  .نيست، اما الجرم بازيچه ديگران نباشد، و يا او را به طنز و متسخر نگريند اى منايد كه اند كه كسى به گونه و نديده

  :گويد كند، مى الدين، در اين خصوص متثيلى جذاب و زيبا دارد، كه مهني حقيقت را به زيباىي متام تصوير مى جالل



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

 

 

م و پوست خود را به الوان حال آنكه پش. و سپس برآمد. رزى فرو رفت، و اندكى در آن درنگ منود شغاىل، در ُخم رنگ
منود، و بر شغاالن ديگر فخر و مباهات  رو خود را طاووسى بلند مرتبت ادعا مى و از اين. خمتلف، رنگني منوده بود

  .فروخت مى

  آن شغاىل رفت اندر خمِّ رنگ
 

  اندر آن خم كرد يك ساعت درنگ

  

  پس برآمد پوستش رنگني شده
 

  كه منم طاووس عليني شده

  پشم رنگني رونق خوش يافته
 

  ها بر تافته آفتاب آن رنگ

 ديد خود را سبز و سرخ و بور و زرد
 

 خويشنت را بر شغاالن عرضه كرد

  

مامن، و چنان زيبامي كه  من، چون گلستان پر الله و گل مى: گفت خواست كه بر وى سجده برند، و مى و از شغاالن مى
  .بىت را نساخته استپرسىت به زيباىي من  هيچ بت
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  بنگر آخر در من و در رنگ من
 

 «1»  يك صنم چون من ندارد خود َمشَن

  ام صد رنگ و خوش چون گلستان گشته
 

  مر مرا سجده كن، از من سر مكش

  

  .كرد كربياىي مىفروخت، و دعوى كمال و   منود، و ناز و عشوه مى و پيوسته شغاالن را طعن و حتقري مى

  كروفر و آب و تاب و رنگ بني
 

  فخر دنيا خوان مرا اى ركن دين
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  ام مظهر لطف خداىي گشته
 

  ام لوح شرح كربياىي گشته

  اى شغاالن، هني خموانيدم شغال
 

  كى شغاىل را بود چندين مجال

  

  .وار به گرد وى مجع آمدند پروانهدل، كه فريب رنگ و صورت ظاهر شغال خورده بودند،  و شغاالن ساده

  آن شغاالن آمدند آجنا به مجع
 

  مهچو پروانه به گرداگرد مشع

  

و از . خراميد، و نه مهچون آنان آوازى خوش داشت اما ديرى نپاييد كه مشت وى گشوده شد، زيرا نه به نوع طاووسان مى
  .منود مى آن پس هر كدام از شغاالن او را به نوعى متسخر و استهزاة

  .شوند وىل رسوا مى. كنند اى مهچون شغالند اما طاووسى مى گريد، كه پاره الدين در مهينجا نتيجه مى و جالل

  كرد، و سراجنام رسوا مهچناننكه فرعون بنده بود، اما دعوىي خداىي مى

______________________________  
  .پرست بت: َمشَن) 1(
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  .اش در اقطار عامل پيچيد ئىشد، و رسوا

  مهچون فرعوىن مرصع كرده ريش
 

  برتر از عيسى پريده از َخرِيش

 زاد او هم از نسل شغاِل ماده
 

 در ُخم ماىل و جاهى در فتاد

 هر كه ديد آن جاه و مالش سجده كرد
 

 سجده افسوسيان را او خبورد
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  گشت َمْستك آن گداى ژنده دلق
 

  خلقاز سجود و از حتريهاى 

  هاى اى فرعون ناموسى مكن
 

  تو شغاىل هيچ طاووسى مكن

  سوى طاووسان اگر پيدا شوى
 

 «1»  عاجزى از جلوه و رسوا شوى

  

  .منودند حق بود كه طاووسان حق بودند، و آنچه مى: گويد و آنگاه از موسى و هارون مى

  .ند دانند، و هرگز پا را از گليم خود فراتر منى مىو اين سريه اولياى خداوند است، زيرا قدر و اندازه خود را 

  :اى از شيوه يكى از مهني عاملان دين را بشنويد حال، مشه

به دنبال مرگ صاحب جواهر، عموم عاملان جنف، به مرجعيت شيخ اعظم مرتضى انصارى راى داده، و به ايشان نيز 
  :در زمان حتصيل: و فرمود. اما نپذيرفت. دار باشد عهدهو خواستند كه از آن پس زعامت شيعيان را . ابالغ منودند

رت از   دوست من، سعيد العلما، عالمه مازندراىن، مسائل را بيشرت و 

______________________________  
  .784تا  721مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(
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و آنگاه خود قلم در دوات برده و . افزونرت است، و مرجعيت اليق اوسترو دانش او  منود، از اين من درك و دريافت مى
اى نوشت، و از ايشان كه در ايران و شهر بابل ساكن بود خواست كه هجرت منوده و  اى خطاب به ايشان نامه بر صفحه

  .به جنف عزميت منايد و امور مرجعيت را به دوش گريد

چنني كسى، مطابق . را بنداند، و از آن جتاوز ننموده و پا را فراتر ننهدچقدر خوب است كه انسان قدر و اندازه خود 
  .سخن امام على بن ابيطالب عليه السالم، مشمول رمحت حق خواهد بود

  »1« »َرِحَم اللَّه امرًا َعَرَف َقْدَره وََملْ يَتَعدَّ َطوره«
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  .كسى كه بر اندازه و قدر خود واقف نباشد نادان است

  »2« »هًال ان َجيَْهَل َقْدرَهكفى باملرِء ج«

  .پيمايد و چنني كسى جز راه هالكت و فنا و نابودى و ختريب خود منى

  »3« »َهَلَك َمْن َملْ يـَْعِرْف َقْدَره«

ها  ساهلاست به ايران آمده، و در اين سال: سعيد العلما نامه را دريافت كرد، وىل او نيز نپذيرفت، و در پاسخ شيخ نوشت
رو بر من مزيت و  ايد، از اين اما مشا حبمداللَّه مهچون گذشته، ُجمدانه، امر دانش را در پى گرفته. ام داشتهافِت علمى 

  .تر است اى است كه بر قامت زيباى مشا آراسته بنابراين، مرجعيت جامه. فضيلت داشته و داريد

  .و اين، يعىن ادب، و يعىن درك قدر و اندازه خود

خود را درك و فهم منايد، از درك و اندازه ديگران عاجز و ناتوان خنواهد بود، بلكه اين ناتواىن  و كسى كه قدر و اندازه
  .سزاوار كسى است كه اندازه خود را نداند

  »4« »َمْن َجَهَل َقْدَره َجِهَل ُكلَّ َقدر«

______________________________  
  .29/ االعجاز و االجياز) 1(

  .47/ 97: 2غرر احلكم، ) 2(

  .9/ 311: 2غرر احلكم، ) 3(

  .962/ 202: 2غرراحلكم، ) 4(

  174: اخالق خوبان، ص

  .تواند از اندازه و منزلت ديگران آگاه باشد خرب است كجا مى كسى كه از اندازه خود ىب
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روست كه پيوسته  مهنيشناسند و نه ديگران را، و از  زيرا نه خود را مى. سوزند ها در آتش اين ناآگاهى مى و بيشرت انسان
  .فروشند كنند، و بر يكديگر فخر مى تفاخر مى

  .آنچه ما و مىن است، و نيز مايه تفرقه و نزاع و درگريى، ريشه در مهني جهالت و ناداىن از قدر و جايگاه خود دارد

  .و انبيا و اوليا آمدند تا آدمى را از اين نوع ناداىن و جهل دور دارند

  .هاى گذرا و ناپيدار نيست هاى فاخر، و نيز داشته ميان آموختند كه منزلت و شرف آدمى در جامهاين بزرگواران به آد

  .منايند، اما مهجوار اوليا و انبياء باشند و اى بسا كساىن كه به ظاهر هيچ مى »1« اى بس آلوده كه پاكيزه رداىي دارد

ابراهيم خليل است از خداوند خواست كه وى را از مهسايه خود موسى عليه السالم كه از پيامربان اولوالعزم، و نيز نوادگان 
شت باخرب سازد، و خداوند او را خرب كرد كه مهسايه اكنون زنده است و در بازار دنيا بر سر كار خود است،  ات هم در 

  .يدو موسى مطابق آن رفت، و به يك قصاب رس. تواىن او را از نزديك ببيىن، و آنگاه نشاىن را داد و مى

  غالم مهت دردى كشان يك رنگم
 

 «2» نه آن گروه كه ازرق لباس و دل سيهند

  

  .شود يك قصاب اليق، سعادت مهجوارى موساى كليم را برخوردار باشد آرى مى

  .شود كه كسى را ُخرد و ناچيز نبينيم رو در آداب ديىن توصيه مى از اين

منايند، تا جاىي كه كسى گمان شايستگى و برجستگى  بسى ناچيز و خرد مىاى هستند كه  و غالب اولياِء خداوند به گونه
  .برد را در ايشان منى

______________________________  
  .پروين اعتصامى) 1(

  .حافظ) 2(

  175: اخالق خوبان، ص
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 روند قوم ديگر سخت پنهان مى
 

 شهره خلقاِن ظاهر كى شوند

  اين مهه دارند و چشم هيچكس
 

 «1»  نيفتد بر كياشان يكنفسبر 

  

منود، و من  اى كه هيچ كس و كارى نداشت به غساخلانه آوردند كه به ظاهر ژوليده و كثيف مى مرده: گفت مرده شوىي مى
پاىي به  دسِت كم محامى رفته، و سنگ! بنده خدا: شستم با خود گفتم دست به كار غسل او شدم، مهچنانكه او را مى

كارت : نگاهى بر من انداخت، و گفت خيز شد و نيم و ناگهان در مهني ميان مرده را ديدم كه نيم. كشيدى مىپاى خود 
  .را بكن

  گوىي؟ داىن، با چه كس، چه مى ادب، هيچ مى يعىن ىب

 مموسيا آداب دانان ديگرند
 

 «2» سوخته جان و روانان ديگرند

  

  .ديدمي مردم را با چشمى ديگر مى! اى كاش

  .نگريستيم اى ديگر مى ها را گونه اين آستني پاره! كاش  اى

  .در حق هيچكس خياىل بد نداشتيم! اى كاش

  .كوشيدمي هاى خود مى ها و منقصت كردمي، و در اصالح عيب به جاى عيوب ديگران، سر در كار خود مى! اى كاش

______________________________  
  .3107تا  3106مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .1769مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  177: اخالق خوبان، ص
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   اشارت

  .مانند، و پيوسته در كار جتارت دنيا مهچون بازار، و آدميان نيز به بازاريان مى

   حكايت

  .دوز كه شيخ شهر را به راه صواب رهنمون شد آن پينه: حكايتِ 

  179: اخالق خوبان، ص

  

   خدا و شيطان

  

و جتارت چيزى جز داد . و كار بازاريان جتارت است. مانند ها به بازاريان مى چيزى شبيه به يك بازار است، و انساندنيا 
دهد به مراتب بيشرت از  چرا كه انسان، گاه، آنچه مى. اند و داد و ستدها مهانند مثلث داراى سه زاويه. و ستد نيست

ف آورده است چيزى ُخرد و ناچيز و آنچه از دست داده است افزون و در حقيقت آنچه به ك. آورد آنست كه به كف مى
  .و گزاف است

مردى از  : گويد الدين براى تصوير بيشرت اين گونه داد و ستدهاى پُر زيان حكايىت نغز و خوش آورده است، مى جالل
ن از خاك باغچه و يا ديوار و خواره بود، و به مهني عادت، بزرگ شده، و در بزرگى نيز به دور از چشم ديگرا كوچكى ِگل

  .خورد، روزى به مغازه عطا رفت تا قدرى قند خريدارى كند يا هر كجاى ديگر مى

  180: اخالق خوبان، ص

وزنه ترازوى من نه از آهن است و نه از سنگ، : خواره گفت مرد عطار به مرد گل »1«  خوار رفت پيش عطارى يكى ِگل
مهم آنست كه من به آنچه : خوار كه با خاك و ِگل الفىت ديرينه داشت گفت بلكه از خاك و كلوخ است، و مرد گل

  .كند كه از چه راه، و چگونه خواهم دست يامب، و هيچ تفاوت منى مى
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  گفت ِگل سنگ ترازوى من است
 

  گر ترا ميل شكر خبريدن است

 هستم در مهمى قند جو: گفت
 

 سنِگ ميزان هر چه خواهى باش گو

  

  خود پيش آنك ِگل خورستگفت با 
 

  سنگ چه بود گل نكوتر از زرست

 مهچو آن دالله كه گفت اى پسر
 

 نو عروسى يافتم بس خوب و فر

  سخت زيبا ليك هم يك چيز هست
 

 «2»  كان ستريه دخرت حلواگرست

رت اين چنني خود گر بود  گفت 
 

 تر بود دخرت او چرب و شريين

  استگر ندارى سنگ و سنگت از گل 
 

 «3»  اين به و به گل مرا ميوه دل است

  

اد براى آنكه دو كفه با يكديگر برابر باشند، به انتهاى  اى و گل را در كفه و عطار پس از آنكه قند را در كفه اى ديگر 
  اى براى شكسنت و مغازه رفت كه وسيله

______________________________  
  .625بيت مثنوى معنوى، دفرت چهارم، ) 1(

  .پاكدامن: ستريه) 2(

  .633تا  627مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 3(

  181: اخالق خوبان، ص

  .كاسنت قند با خود بياورد

 اندر آن كفه ترازو ِز اعتداد
 

اد  او جباى سنگ آن ِگل را 
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  پس براى كفه ديگر بدست
 

  شكست هم به قدر آن شكر را مى

 مانداى او دير  چون نبودش تيشه
 

 «1» مشرتى را منتظر آجنا نشاند

  

كرد كه عطار از احوال او  خورد، و مراقبت مى گرفت و مى خوار چون خود را تنها يافت اندك اندك از ِگل وزنه مى و ِگل
كاست سخت شاد و مشعوف بود،  نگريست و از اينكه از گل وزنه مى اما غافل نبود، بلكه او را دزدانه مى. غافل باشد

كاهد در حقيقت از قند كاسته است،  خوار به ظاهر از ِگل مى دانست كه آنچه مرد گل چراكه آن مرد طرار و سودُجو مى
اى قندى بيشرت به او داده است   .و در نتيجه قندى كمرت به 

 «2»  خور ناشگفت رويش آن سو بود گل
 

  گل از او پوشيده دزديدن گرفت

  ترس ترسان كه نيايد ناگهان
 

  چشم او بر من فتد از امتحان

 ديد عطار آن و خود مشغول كرد
 

 تر دزد، هني، اى روى زرد كه فزون

  برى گر بدزدى وز ِگل من مى
 

لوى خود مى   خورى رو كه هم از 

  

______________________________  
  .736تا  436مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .فوراً : ناشگفت) 2(

  182: خوبان، ص اخالق

  

  تو مهى ترسى ز من ليك از خرى
 

  من مهى ترسم كه تو كمرت خورى
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دامن كه تو در چه   برى كه من امحق و نادامن و هيچ منى تو گمان مى! خواره اى خريدار گل: گفت عطار فريبكار با خود مى
ا نيست صرف كن، زيرا در اين معامله  ىب خواهى از سنگ وزنه كه جز گلى خورى؟ بيچاره آنچه مى كارى، و يا چه مى

  .اى سود با من است چرا كه قند داده و گل برداشته

  گرچه مشغومل وىل امحق نَِيم
 

  ام كه شكر افزون كشى تو از ىنَ 

 چون ببيىن مى شكر را آزمود
 

 «1» پس بداىن امحق و غافل كه بود

  

است و آنچه به كف مى آنچه آدمى مى بنابراين، گاه داد و ستدها از اين دست است كه آورد بسان   دهد مهچون قند پر
  .ا و ناچيز است ِگل ىب

است، اما آنچه به  اى ديگر است، زيرا آنچه از دست مى وىل گاه نيز ماجرا عكس و به گونه رود نازل، ناچيز و كم 
ا و گرامنايه است دست مى   .آيد پر 

كه چنني  . ينارى داده اما ُگلى بس زيبا و خوش عطر و بوى را به چنگ آورده باشددرست مثل اينكه كسى درمهى و يا د
تر از آن چيزى است كه از دست داده  كسى در پيش اهل ظرافت و لطافت آنچه به كف آورده است بس عزيز و گرامى

  .است

  اى گل فروش، گل چه فروشى جباى سيم
 

 «2»  وز گل عزيزتر چه ستاىن به سيم گل

  

  و گاه نيز دو سوى دادوستد مهانند و برابر با يكديگر است و هيچيك بر

______________________________  
  .634و  642مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(

  .كسائى مروزى) 2(

  183: اخالق خوبان، ص
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در حقيقت اين گونه داد و ستدها  و. درست به مانند دو كفه ترازو كه با يكديگر برابر باشند. ديگرى ارج و برترى ندارد
  .كنند اى است كه هيچيك از فروشنده و مشرتى احساس زيان و تضرر منى به گونه

گانه در داد و ستد، تنها در داد و ستدهاى  هاى سه اين صورت: طلبد آنست كه اى كه در اينجا اهتمام و توجه مى نكته
پذيرد مهچون سكه دو سويه  نوى كه در بازار دنيا صورت مىمادى و دنيوى جارى است، وگرنه در داد و ستدهاى مع

كند و يا با شيطان، و در داد و ستد با خداوند  است، و سوى سومى ندارد، چرا كه انسان يا با خداوند داد و ستد مى
ه آيد بسى عظيم و بزرگ است، درست مثل خاكى ك رود بسيار اندك و نازل، وىل آنچه به چنگ مى آنچه از دست مى

آورمي، بسى قليل و نادر است، و چيزى شبيه به مشت و  كارمي نسبت به آنچه به دست مى ها در دل آن مى آنچه از دانه
  .ماند خرمن مى

رسيم پوچ و هيچ و خام  دهيم افزون است، و آنچه به آن مى و اگر خداى ناكرده با شيطان معامله كنيم، هر چه مى
  .خواهد بود

  »1«  م استپزد مهه خا آنچه او مى

   بازگشت ساحران

رو در اين باب سخن گفنت چندان لطفى ندارد، اما  حال از آجنا كه كسى نيست كه با شيطان معامله نكرده باشد، از اين
  :پذيرد را ياد كنيم يكى دو منونه از معامله با خداوند، كه كمرت صورت مى

توان ساخت، و جاى  تسلى دادند كه كار او را به آساىن مى و اطرافيان او را. بُرد فرعون سخت از ماجراى موسى رنج مى
تواند داد، و ما قويرت و برتر از او در امر سحر و  مالل نيست، زيرا موسى ساحر است، و پاسخ ساحر را ساحر مى

  خواهيم كه در روزى گرد هم آيند، سحر او را ساحرى كم ندارمي، و مهه را مى

______________________________  
  .نظامى) 1(

  184: اخالق خوبان، ص

  .قدر و منزلت منايند ابطال، و او را در ميان مردم، ىب
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  .و فرعون به گرمى پذيرفت، و در اتفاق و اجنام اين ماجرا متام مكر و حيله خويش را به كار بست

  »1« » و ُمثَّ أََتى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدهُ   فـَتَـَوىلَّ «

  :هاى خداوندى داشت، با دنياىي از آرامش و اطمينان گفت وعدهو موسى كه دىل گرم از 

ُعواْ َكْيَدُكمْ «   »2« »َفَأمجِْ

  .توانيد به كار بنديد، و به ميدان آوريد آنچه مى

ساحراىن كه . و روز موعود فرا رسيد، روزى كه مجاعت ساحرا، پيش چشمان تيزبني و كنجكاو مردم، صف كشيده بودند
و با دنياىي از خنوت و غرور آماده بودند تا كار خود را آغاز و كار . اى نداشتند ت موسى انگيزهجز شوكت فرعون و خفّ 

  .موسى را متام كنند

شد، با جهاىن از حقيقت و خشوع و افتادگى  و موسى كه تكيه بر خداوند داشت و با معجزاتى از سوى خداوند مدد مى
  .مشا آغاز كنيد: كىن يا آغاز كنيم، فرمود ز مىآغا: و نيز ادب در پاسخ ساحران كه او را گفتند

  .شوند از ادب انبياء، كه بر كافران نيز مقدم منى! شگفتا

و ساحران نيز از سر كرب و برتربيىن كار را شروع كردند، و آنچه از ريسمان و چوب در دست داشتند بر زمني رخيتند، و با 
  .ايشان كارگر شد، و چنان جلوه منود كه موسى نيز به وحشت افتادزبان خود وردهاىي را زمزمه كردند، و ناگهان سحر 

  »3« » ى ِخيَفًة مُّوَسى َفَأْوَجَس ِىف نـَْفِسهِ «

______________________________  
  .6/ طه) 1(

  .64/ طه) 2(

  .67/ طه) 3(

  185: اخالق خوبان، ص



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

 

 

  :و مهينجا بود كه خطاب خداوند در رسيد و موسى را گفت

  »1« » ِإنََّك أَنَت ا ْألَْعَلى َالَختَفْ «

  .هيچ هراسى به دل راه مده، كه در اين بازى بازنده نيسىت

  »2« »أَْلِق َما ِىف َميِيِنَك تـَْلَقْف َماَصنَـُعواْ «

  .پيچد و عصاىي كه در دست دارى بر زمني افكن، كه بساط ساحران را درهم مى

  »3« » َوَال يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى«

  .شوند دارند، از هر راه كه وارد شوند، پريوز منى ادبان كه حرمي خدا را نگاه منى ىب! اى موسى

  .ادب، اگر شاه شود و يا وزير و يا وكيل و يا مرجع تقليد و يا هر چيزى ديگر برنده خنواهد بود ىب

  .خواهد ادبان را كامروا منى چون خداوند ىب

و آنگاه . شد، و اژدها آنچه از سحر ساحران پديد آمده بود، يكجا باال كشيدو موسى عصا را افكنده، و عصا اژدها 
  .دوباره عصا شد و در دستان موسى قرار گرفت

و مهينجا بود كه ساحران دانستند آنچه موسى منوده است چيزى وراى جادو و سحر است، و آن را جز معجره خداوندى 
اد منى فرود آورده و به خاك افتاده و تسليم شدند، و مشتاقانه به حقانيت وى  اين بود كه از سر صدق سر . توان نام 

  .گواهى داده، و بر ديانت وى گرويدند

  »4« » فَأُْلِقَى السََّحَرُة ُسجًَّدا َقالُواْ َءاَمنَّا ِبَرّب هُروَن َوُموَسى«

  بايد انصاف داد، كه موسى از جهاىن ديگر مدد: بارى، ساحران گفتند

______________________________  
  .8/: طه) 1(

  .69/ طه) 2(
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  .69/ طه) 3(

  .70/ طه) 4(

  186: اخالق خوبان، ص

  .شود مى

  آنچه انصاف به بادت دهاد

  :و فرعون كه خود شاهد ماجرا بود، به تنگ آمد و فرياد كشيد و ساحران را پرخاش كرد، وگفت

  »1« »و قـَْبَل َأْن َءاَذَن َلُكمْ  َءاَمنُتْم لَهُ «

  !اى دريابيد به او گرويديد؟ آنكه از سوى من فرمان و اجازه ىب

  »2« »و َلَكِبريُُكُم ا لَِّذى َعلََّمُكُم الّسْحرَ  ِإنَّهُ «

اد ديد    :او كسى نبوده و نيست مگر ساحرى، جز آنكه در اين دانش از مشا داناتر است و آنگاه رو به 

  »3« »م ّمْن ِخلفٍ َفَألَُقطَّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلكُ «

  .دهم كه دستان و پاهاى مشا را به خالف يكديگر بريده دارند فرمان مى

  »4« »َوَألَُصّلبَـنَُّكْم ِىف ُجُذوِع النَّْخلِ «

  .كنم و با مهني حال مشا را به درختان خرما آويزان مى

  »5« »َماَجآَءنَا ِمَن ا ْلبَـيّنتِ   َقالُواْ َلْن نـُّْؤِثَرَك َعَلى«

ا پرهيز منى: ان، جسورانه، گفتندو ساحر  كنيم  آنچه به ما رسيد داليلى روشن و آفتاىب از سوى خداوند بود، و هرگز از آ
  .دانيم امي برتر منى و تو را بر آنچه ديده

  »6« »َفاْقِض َمآأَنَت َقاضٍ «
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  .گردمي آيد كوتاهى مكن، كه ما باز منى آنچه از دست تو مى

______________________________  
  .71/ طه) 1(

  .71/ طه) 2(

  .71/ طه) 3(

  .71/ طه) 4(

  .72/ طه) 5(

  .72/ طه) 6(

  187: اخالق خوبان، ص

  

  ما مچون ز درى پاى كشيدمي، كشيدمي
 

  اميد ز هر كس كه بريدمي، بريدمي

 دل نيست كبوتر كه چو برخاست نشيند
 

  از گوشه بامى كه پريدمي، پريدمي

  خلد است كوى تو كه باغ ارم روضه
 

  انگار كه ديدمي، نديدمي نديدمي

ار است و صداى گل و گلشن   صد باغ 
 

 «1»  گر ميوه يك باغ نچيدمي، نچيدمي

  

  »2« »ِإنَّآ ءَاَمنَّا ِبرَبـَّنا لِيَـْغِفَر لََنا َخطيَنا َوَمآ َأْكَرْهتَـَنا َعَلْيِه ِمَن الّسْحرِ «

هاى ما درگذرد، و از اينكه به اجبار تو در برابر وى به كار سحر شدمي،  از گذشته ما به او پيوستيم به اميد آنكه خداوند
  .اغماض كند
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 آنكه آتش را كند ورد شجر
 

 ضرر هم تواند كرد اين را ىب

 آنكه گل آرد برون از عني خار
 

ار  هم تواند كرد اين دى را 

 آنكه زو هر سرو آزادى كند
 

 «3» قادر است ار غصه را شادى كند

  

  »4« » َواللَُّه َخيـٌْر َوأَبَقى«

رت و باالتر و جاودانه   .تر است و خدا براى ما برتر و 

   اى كردند، و چيزى دادند، و چيزى را نيز به چنگ و بدينسان معامله

______________________________  
  .وحشى بافقى) 1(

  .73/ طه) 2(

  .1742تا  1740مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 3(

  .73/ طه) 4(

  188: اخالق خوبان، ص

شد، وىل آنچه ارزاىن ايشان گرديد رضايت حمبوب  آنچه دادند جان ناچيز خويش بود كه الجرم روزى از دست مى. آوردند
اران پيوسته باران موهبت مى   .سازد بارد، و تا بلنداى ابديت ايشان را متنعم مى ازل بود، كه مهچون ابر 

و به دنبال . اى افتادگى و خشوع و تواضع و ادب در برابر عبد صاحلى از عباد پاك خداوند بود حمصول حلظهو اين تنعم 
  .اين افتادگى، رفعت و سربلندِى جاودانه و ابديت يافتند

  .شود كسى كار خود را با خداوند در اندازد، و فرجامى اينگونه مبارك نداشته باشد و مگر مى
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در جنف يكى از عاملان به حمضر مرحوم صاحب جواهر : گفت گريست مى مى اراكى در حاىل كه مىمرحوم آية اللَّه العظ
اى خواست، و آن بزرگوار نيز نوشت، اما در نوشته  نامه قصد عزميت به ايران دارمو و به رسم معمول اجازه: رسيد و گفت

آلود به اين  وىل آن عاِمل هوس. كيد منوده بودخود از اجتهاد ايشان، هيچ سخن نگفت، در حاليكه بر مرتبت دانش وى تا 
رو خود با قلم خود در قسمىت  اى ياد شود، از اين داشت كه از اجتهاد وى نيز با چند كلمه ميزان قانع نبود و خوشرت مى

  !از نوشته مرحوم صاحب جواهر دست برده و از اجتهاد خويش نيز ياد كرد

نامه خود را به دست عاملان داد، و  بويژه آنكه اجازه. ورد اقبال عموم قرار گرفتاين عامل آلوده با آمدن به ايران سخت م
آنان نيز پس از قرائت حرمت و احرتام بيشرتى براى او قايل شدند، زيرا در نوشته مرحوم صاحب جواهر بر اجتهاد وى 

اى ديگر  رو بر او به ديده ز اينبرد كه در نوشته دسىت رفته و تصرىف شده است، ا تاكيد رفته بود، و كسى گمان منى
  .اى جهت تدريس نگريستند و مسجد جامع شهر جهت اقامه مناز به او سپردند، و نيز مدرسه

رفتم كسى نبود كه مرا ببيند و تكرمي نكند جز يكى كه او  هر روز كه از خانه به مدرسه مى: اين عامل خود گفته است كه
   دوز بود، و هرگز، حىت براى پينه

  189: اخالق خوبان، ص

به پيش او بروم و از احوال خود : داد، روزى با خود گفتم كى بار مقابل من برخناست و سالم نكرد، و اين مرا رنج مى
شايد به خود آيد و از اين پس . كنند و متام علماى اين شهر شاگردى مرا مى. و منازم منونه است. مرجع تقليدم: بگومي كه

دوز  او كسى نيست و اگر بود پينه: و احرتام مرا نگاه دارد، وىل منصرف شدم و با خود گفتممهچون ديگران حرمت 
وىل باز دمل آرام نگرفت تا اينكه باالخره، تصميم گرفتم كه خود پيش او رفته و در سالم پيشدسىت كنم و از اين . شد منى

نگاهى، با دنياىي از حتقري، به من منود و در پاسخم   دوز نيم وىل پينه. و سالم كردم. و رفتم. طريق او را به تكرمي خود وادارم
دوز تا اين حد  و اين پاسخ بيشرت مرا آشفت و در خود فرو رفتم كه چرا اين پينه! گر پُر مكر سالم جناب حيله: گفت

نويسند لقىب  اى مى نامهرسند و يا  ادبانه برخورد كرد، و اين القاب را به ما نسبت داد حال آنكه ديگران وقىت به ما مى ىب
تا اينكه چند روزى بعد باز به او رسيدم و . وىل به هر حال گذشتم و هيچ نگفتم. شايسته نيست كه ارزاىن ما ندارند

  :سالم منودم و او مهان پاسخ را گفت، عصباىن شدم و گفتم

من كه با تو سر و سّرى نداشته و از . ام كدام نرينگ در كار مشا به كار بسته. ام من چه هيزم ترى به مشا فروخته! اى مرد
  !كىن؟ هاىي است كه بر من نثار مى ام، پس اين چه نسبت دور و نزديك با تو شناخىت نداشته
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ادمب يا تو كه در نوشته صاحب جواهر دست برده و خود را جمتهد جا زده، و به ناحق بر كرسى فتوا  من ىب: گفت
  اى؟ نشسته

  ام، اين بود كه او را سوگند دادم كه از كجا بر اين ماجرا آگاه شده است؟ ن نيست كه من ديدهو من تازه فهميدم كه او آ

  .رفيقى دارم از مهه جا و از مهه چيز باخرب است: و او گفت

  كيست؟: گفت

  .فرزند فاطمه، امام عصر، و او بود كه به من فرمان داد كه با ديدن تو از جا برخناسته و سالم هم نگومي: گفت

  190: خالق خوبان، صا

  بيىن؟ رفيقت را دوباره مى: گفتم

  .فردا وعده دارم: گفت

روى از من . به من پشت مكن. خواهم جربان كنم مى. بد كردم. به ايشان سالم مرا برسان و بگو غلط كردم: گفتم
  !آبرومي را نريز. با من قهر مكن. مگردان

 لطف حق با تو مداراها كند
 

 وا كندچونكه از حد بگذرد رس

  

به مغازه رفتم در . و روز موعود فرا رسيد. و او پذيرفت، و با من وعده كرد كه در روز بعد پاسخ امام را به من برساند
: پرسيدم. آرى: ماجراى مرا گفتيد؟ و او گفت: گفتم. ديدم: گفت: آقا را ديديد: لرزيدم، پرسيدم حاليكه از هراس مى
اگر طالب و عاشق و دوستدار ماىي از : وىل بگو. سالم مرا به ايشان برسان: امام فرمودند: گفت. پاسخ ايشان چه بود

و خود را بشكن، و تواضع پيشه كن، و به يكى از روستاها سفر كن و در آجنا براى خلق خدا احكام . اين شهر دور شو
  .و اين، جربان كار توست. دين ما را بازگو كن

 دارددر راه طلب پاى فلك، آبله 
 

 اين وادى عشق است و دو صد مرحله دارد
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  درد و غم و رنج است و بال زاِد ره عشق
 

 هر مرحله صد گمشده اين قافله دارد

  

  در راه بيابان جنون عشق زند گام
 

 كز چرخ شتابنده فزون حوصله دارد

  هاى فراقت گر من نكنم شكوه ز شب
 

 از حوصله من شب هجران گله دارد

  

  191: اخالق خوبان، ص

  

  ديوانه عشقيم و چو گل با رخ خندان
 

 كز حلقه و گيسوى تو دل سلسله دارد

  از ياد تو اى گل مهه شب بلبل جامن
 

 گه نغمه و گه ناله و گه ولوله دارد

  صد مرحله را عشق به يك گام رود ليك
 

 در هر قدم اين ره چه كنم صد تله دارد

 نگريدگر دسِت مرا جاذبه عشق 
 

 «1» فرياد نه جان زاد و نه دل راحله دارد

  

______________________________  
  .اى اهلى قمشه) 1(

  193: اخالق خوبان، ص

   اشارت

  .ماند دنيا قطره است و آخرت به دريا مى
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  .آخرت را به دنيا فروخنت جز جنون و ناخبردى نيست

   حكايت

  .ديد طالب و مشتاق خدا مىآخوند كاشى كه مهه چيز را : حكايتِ 

  195: اخالق خوبان، ص

  

  قطره دنيا

  

لول را صدا كرد و پرسيد از ديوانگان ديار من باخربى؟ و آيا از تعداد و چند و چون ايشان اطالع دارى؟ : روزى هارون 
لول با كمال متانت و آرامش گفت اى نگاشته و تقدمي  صفحهامروز برامي مقدور نيست، وىل فردا نام ايشان را بر : و 

و چنني نيز كرد، جز آنكه به جاى ديوانگان نام عاقالن را نوشت، و فرداى مهان روز به دربار هارون آمده و به . كنم مى
متام ديوانگان اين ديار مهني تعداد معدود و : دست وى داد، و هارون كه از تعداد اندك آنان شگفت زده بود، پرسيد

ها و  خواستم ايشان را به نام ياد كنم دفرتها و قلم ديوانگان اين ديار فراوانند و اگر مى: لول گفت !مشار هستند؟ انگشت
رسيد  طلبيد، اما از آجنا كه عاقالن حمدود و اندك بودند و تعداد ايشان به تعداد انگشتان منى نيز روزها و شباِن بسيار مى

كه البته با شناخنت عاقالن شناخت ديوانگان . كاغذ نويسم، و نوشتم  صواب و صالح را در آن ديدم كه نام ايشان را بر
  .نيز ميسور است، چراكه جز ايشان هر كه باشد، ديوانه است

  196: اخالق خوبان، ص

ها  ها را قرائت كرد، وىل نام خود را در ميان نام و هارون با شنيدن اين سخن، با حريت و اعجاب متام، كنجكاوانه، نام
لول تبسمى منوده و گفت: رو پرسيد ايناز . نديد : اگر تنها نام عاقالن بر اين صفحه آمده است پس نام من كجاست؟ 

در نگاه تو ديوانه كيست؟ آيا  ! هارو: چرا نام تو؟ مگر نه آنكه تو سرسلسله ديوانگان اين ديار هسىت؟ و افزود! هارون
لول گفت. هست: نيست؟ گفتكسى كه بيشرت را فروشد و اندك را متنا منايد ديوانه  ترى زيرا  پس تو از مهگان ديوانه: و 

  .اى آخرت را فروگذاشته، و دنيا را برداشته
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اى بيش نيست، و اين قطره را دادند تا چشيده و مشتاق دريا شوى، و از آن،  آخرت درياست و دنيا قطره! اى هارون
درست . آن ساخىت، و مهواره بيم آن دارى كه از دست نشوددريا را فهم كىن، وىل تو آن را برداشته و خويش را خرج 

كند و  اى خرمن آن را فهم كند و آن را پى جور شود، وىل به مهان دانه بسنده مى تواند با ديدن دانه مهچون مورى كه مى
  .شود، و پيوسته در هراس باخنت آن خواهد بود راهى النه خود مى

  چون كنار كودكى پر از سفال
 

 «1»  آن لرزان بود چون رب مالكاو بر 

  

   سليمان

انديشند مايه تباهى و هالك است زيراكه اسري  بارى، دنيا و ختت و خبت آن جز براى سليمان و آنان كه سليماىن مى
  .كنند شوند و آب وجود خود را به پاى آن فرو مى مى

ديد، و نيز ضعف و  ههاى آن را مى سازد، زيراكه جلوهخواست كه دولت را تنها از آن وى  رو سليمان از خداوند مى از اين
  .دهند هاى پر جربوت، خود را باخته و هدر مى دانست كه با ديدن آن جلوه زبوىن و ناتواىن بيشرت مردم را، و مى

______________________________  
  .2636مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  197: اخالق خوبان، ص

  

  مان آمده استرب هب ىل از سلي
 

  كه مده غري مرا اين ملك دست

 تو مكن با غري من اين لطف و ُجود
 

 اين، حسد را ماند، اما آن نبود

  خوان به جان نكته ال ينبغى مى
 

  ِسرِّ ِمْن بـَْعِدى ز خبل او مدان

 بلكه اندر ملك ديد او صد خطر
 

 مو به مو ملك جهان بُد بيم سر
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  بيم دينبيم َسر با بيم ِسر با 
 

  امتحاىن نيست ما را مثل اين

 پس سليمان مهىت بايد كه او
 

 «1» بگذرد زين صد هزاران رنگ و بو

  

   مثر عاقبت

شوند، از آنروست كه وى  هاى كاذب نشد، اما ديگران اسري و هالك آن مى و اگر سليمان مفتون و دلربده جلوه
هاى اين دنيا را ديده و جز سياهى و رسواىي چيزى  لذات و جلوه انديش بود، و با نگاه نافذ خويش اعماق عاقبت

  .ديد منى

ان   آن سياهى َفحم در آتش 
 

 «2»  چونكه آتش شد سياهى شد عيان

  

  .تر است بيند كه به يك بازى شبيه شوند، سليمان پايان دنيا را مى بينند و دلداده مى ديگران اگر آغاز را مى

______________________________  
  .2609تا  2604مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .1123مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  198: اخالق خوبان، ص

  .بيند كه بازَنده كسى است كه دل به چنني بازى دهد و مى

 كودكان گرچه كه در بازى خوشند
 

 كشند شب كشانشان سوى خانه مى

 وقت بازى طفل خوردشد برهنه 
 

 دزد از ناگه قبا و كفش برد

 آن چنان گرم او به بازى در فتاد
 

 كان كاله و پريهن رفتش ِز ياد
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 مدد شد شب و بازى او شد ىب
 

 رو ندارد كاو سوى خانه رود

  ىن شنيدى امنا الدنيا لعب
 

  باد دادى رخت و گشىت مرتعب

 پيش از آنكه شب شود جامه جبو
 

 ضايع مكن در گفتگوروز را 

  

   دورنگرى

دانسته در حقيقت اشارت به مهني حقيقت است، زيرا كه  گون عاقبت را از آِن متقيان مى هاى گونه اينكه قرآن كرمي به گونه
ديگران  اجنامد، اما  كنند، از اين رو پايان كار به سود ايشان مى انديش و دورنگرند از دنيا پرهيز مى رو كه ژرف متقيان از آن

  .بينند ها مى روند، و پيوسته آسيب كنند، بل به طلب و متناى آن مى كه چنني ژرف نگرى را نداشته و پرهيز منى

الدين در قالب  ها را در پى دارد، در سخن جالل ناانديشى مايه بالست و رنج و حمنت نگرى و ژرف اين كه سطحى
  :گويد حكايت زيبا تصوير شده است، مى

راز اين . روى بينم كه مهواره به سالمت مى و مى. افتم بيىن كه پيوسته بر زمني مى دوست من مى: ا گفتاسرتى شرتى ر 
لغزى؟ اگر راه  رومي، پس لغزش من از چيست؟ و چرا تو هيچ منى ماجرا چيست؟ مگر نه اينكه هر دو بر يك جاده مى

  !دامن مرا باخرب كن اى ديگر است و من آن را منى رفنت را شيوه

  گفت اسرت با شرت كاى خوش رفيق
 

  در فراز و شيب و در راه دقيق

  

  199: اخالق خوبان، ص

  

  روى تو نياىي بر سر و خوش مى
 

 «1»  من مهى آمي به سر در چون غوى

  من مهى افتم ِبُرو در هر دمى
 

  خواه در خشكى و خواه اندر منى
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  اين سبب را بازگو با من كه چيست
 

 «2»  كه چون بايد بزيست  تا بدامن من

  

بينم حال آنكه  حقيقت ماجرا آنست كه قامت من از تو بلندتر است از اين رو من تا دل صحرا مى! رفيق من: اشرت گفت
هاى  پس، يا ُرشدى كرده و باال بيا و يا در گذرگاه. غلطى هاى راه فرو مى رو در حفره بيىن، از اين تو دو سه گامى بيش منى

  .گام مگذار  ناشناس

  تر است گفت چشم من ز تو روشن
 

  بعد ازآن هم از بلندى ناظر است

 چون برآمي بر سر كوه بلند
 

 آخر عقبه بينم هومشند

  تو نبيىن پيش خود يك دو سه گام
 

 «3»  دانه بيىن و نبيىن رنج دام

  

______________________________  
  .گمراه: َغوى) 1(

  .1751تا  1748دفرت سوم، بيت مثنوى معنوى، ) 2(

  .1756و  1753، 152مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(

  200: اخالق خوبان، ص

   نگرى عاقبت سطحى

هاى  انديشى نصيىب نربده باشد، جز فرو افتادن و اسارت در دام دنيا و جلوه بنابراين، اگر آدمى دورنگر نبوده و از عاقبت
  .انگيز آن، عاقت و اجنامى ندارد واقع زشت و وحشتبه ظاهر زيبا و زرين اما به 

  ملك و مال و اطلس اين مرحله
 

  هست بر جان سبك ُرو سلسله
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  سلسله زرين بديد و غره گشت
 

  ماند در سوراخ چاهى جان ز دشت

  صورتش جنت به معىن دوزخى
 

  افعىي پر زهر و نقشش گلرخى

 گرچه مومن را َسَقر ندهد ضرر
 

رت  «1» بود ز آجنا گذر ليك هم 

  

  مرتبت دنيا

رو مهه آنچه  و از مهني. تر از انسان دارد هاى آن، هرچه باشد و به هر گونه باشد، مرتبىت فروتر و نازل بارى، دنيا و جلوه
تر از خود  هست جهت انسان آفرينش شده است، بنابراين انسان خود را جهت هرچيز هزينه و خرج كند، مصروف پايني

  .است شده

چرا كه جز انسان هرچه هست چه از حيوان و يا نبات و يا مجاد، به صراحت كالم خدا براى انسان خلق و آفريده شده 
  .است

يًعا«   »2« »َخَلَق َلُكم مَّا ِىف اْألَْرِض مجَِ

______________________________  
  .246تا  243مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  .29/ بقره) 2(

  201: خوبان، صاخالق 

  شريفرتين وجود

تر  و بلكه بر فرشتگان آمسان نيز فضيلت داشته و برتر و شايسته. بنابراين، انسان شريفرتين وجود در عرصه هسىت است
  .است
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  جوهر است انسان و چرخ او را عرض
 

 «1»  اند و او غرض مجله فرع و پايه

  

اخبار و روايات نيز رسيده و از سوى اولياء دين بر آن اشاره و تاكيد رفته  و اين حقيقىت انكارناپذير است، تا جاىي كه در
  :است كه

  »اّن اْلُمؤِمن اْفَضُل ِمْن َمَلٍك ُمَقرَّب«

  .و بر اين اساس، شأن آدمى حىت از جربئيل كه از فرشتگان مقرب است برتر و باالتر است

  .و بلكه از كعبه نيز افضل و باالتر است

وِمنَ «
ُ
  »اْفَضل ُحْرَمًة من الكْعَبه انَّ امل

   اوج فضيلت

رود، كه هر كس هتك و اهانىت در باب انسان، البته انسان شايسته،  و اين فضيلت و مرتبت تا آجنا اوج گرفته و باال مى
  .روا دارد گوىي كه با خداوند درآوخيته، و او را به ناسزا گرفته باشد

  »َمن َسبَّ ُمؤِمًنا فـََقَد َسبَِّىن  ُمؤِمًنا فـََقْد اهاَنِىن وَ  َمْن اهانَ «

و اين قبيل روايات كه اندك نيز نيستند به شفافيت متام حقيقت شأن و جاه و منزلت و مقام آدمى را آفتاىب و روشن 
  .كنند مى

ا و ارزش اين هسته هسىت، باشد و راسىت كيست كه قادر به تقدير و اندازه   .گريى نسبت به 

______________________________  
  .3575مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  202: اخالق خوبان، ص
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 مر خران را هيچ ديدى گوشوار
 

 گوش و هوش خر بود در سبزه زار

  احسن التقومي در والتني خبوان
 

  كه گرامى گوهر است اى دوست جان

  احسن التقومي از عرش او فزون
 

  احسن التقومي از فكرت برون

  قيمت اين ممتنع گر بگومي
 

 «1»  من بسوزم هم بسوزد مستمع

  

ا و قداست كه در باب انسان طرح و مطرح مى البته، ىب شود به جسم و  هيچ شبهه و انكار، اينهمه شأن و شايستگى و 
آن ياىب به  صورت وى بازگشت ندارد، بلكه معطوف به جان و جنبه روحاىن و معنوى اوست، كه به وى استعداد دست

  .موهبت شده است

  گر به صورت آدمى انسان بدى
 

  امحد و بوجهل خود يكسان بدى

  نقش بر ديوار مثل آدم است
 

  بنگر از صورت چه چيز او كم است

 جان كم است آن صورت با تاب را
 

 رو جبو آن گوهر كمياب را

  شد سران شريان عامل مجله پست
 

  چون سگ اصحاب را دادند دست

  

______________________________  
  .1007تا  1004مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  203: اخالق خوبان، ص

  

 چه زيان استش از آن نقش نفور
 

 «1» چونكه جانش غرق شد در حبر نور
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  مرواريد وجود

ا به مرواريدى است كه در ها مى و تو گوىي آدميان به صدف اى آ ا جاى گرفته است مانند، كه ارزش و    .درون آ

  .شود كه با اسف بسري به ندرت يافت مى. و مرواريِد صدف وجود آدميان، جان و روح منزه است

  هاى قوالب در جهان اين صدف
 

  گرچه مجله زند هاند از حبر جان

  

 ليك اندر هر صدف نبود گهر
 

 «2» چشم بگشا در دل هر يك نگر

  

   انگيزه معرفت

روست كه آدمى خود را بشناسد كه  آداب ديىن بيش از هر چيز بر معرفت و شناخت تاكيد رفته است از اين اگر در
  .چيست و جايگاه او كجاست، تا مباد خود را به فروتر از خود نفروشد

  خويشنت نشناخت مسكني آدمى
 

  از فزوىن آمد و شد در كمى

  خويشنت را آدمى ارزان فروخت
 

 «3»  دلقى بدوخت بود اطلس خويش بر

  

______________________________  
  .1023تا  1019مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .1024/ -1023مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  .1001/ -1000مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(
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  204: اخالق خوبان، ص

  »1«  سبلت گم مكنپا و دست و ريش و  سر بدى پيوسته خود را ُدم مكن

  شاهبار سپيد

و به شهادت كتاب خدا هر چيز جز خداوند براى انسان فروتر است، و انسان اگر خود را هزينه هر چيزى جز خداوند 
  .اى ُغنوده و موشى را شكار كرده و از آن دلشاد است ماند كه در گوشه مانند مى منايد به شاهبازى سپيد و ىب

 ظرين باز اگر باشد سپيد و ىب
 

 «2» چونكه صيدش موش باشد شد حقري

  

   طهارت از حقارت

شود كه خود را خرج و هزينه باالتر از خود كند،  و اين حقارت و كوچكى و پسىت تنها در صورتى از دامان انسان دور مى
  .و آن مهانان خداوند است

آن را به خداوند َهِديَّت داشته، و گلزار بارى، براى آدمى جز اين شايسته نيست كه از وجود خويش ُگلى ساخته و 
  .مواهب او را نصيب برد

  َنَدم اى قطه خود را ىب هني بده
 

اى قطره ميَ    تا بياىب در 

  اى قطره خود را اين شرف هني بده
 

  در كف دريا شو امين از تلف

  خود كه را آيد چنني دولت به دست
 

  قطره را حبرى تقاضاگر شده است

 اللَّه زود بفروش و خبراللَّه 
 

 اى ِده حبر پرگوهر برب قطره
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______________________________  
  .3935مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 1(

  .136مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

  205: اخالق خوبان، ص

  

  اللَّه اللَّه هيچ تاخريى مكن
 

  كه ز حبر لطف آمد اين ُسَخن

 شود اين گم مىلطف اندر لطف 
 

 «1» شود كاسفلى بر چرخ هفتم مى

  

   تفاوت دو فرهنگ

خريدارى جز خداوند اليق بشر نيست، و فرهنگ حاكم بر بشر : گويد و راسىت اين فرهنگ متعاىل و آمساىن كجا كه مى
  :تر از اين، آنكه قبيحو . خواهد هاى شيطاىن مى ها را اسري و ذليل خياالت حيواىن و شيوه امروز كجا كه انسان

اند، مهه را در خدمت اهوا،  هاى خود، كه آن را نيز از رهگذر غارت و ددمنشى به چنگ آورده اى به دليل داشته پاره
  .خواهند اميال و آمال خود مى

ر دهند حرمي خويش را نشناخته، و از حد و شان خود بسى فروت هاى خطرخيز مى و البته كساىن كه تن به چنني خدمت
زيرا ادب مهانا حفظ شئون و حدودى است كه . اند، كه اين در فرمايش موالنا على عليه السالم خالف ادب است آمده

خداوند آن را براى انسان رقم زده و تقدير فرموده است، بارى او فرموده است مهه چيز از آن انسان، و در خدمت انسان 
و از اين راه نيازهاى خود را مرتفع ساخته و به مجال و كمال مطلوب راه باشد، و انسان مهه را به استخدام خويش گريد، 

  .يافته، و شايستگى ورود به بارگاه پرجربوت حق راه بيابد

ها، آب، خاك، و نور را به كار گرفته و به گل بدل شده، و آنگاه چيده و در دستان معاشر دلربى شريين  مهچنانكه غنچه
  .گريند و ساقى گلعذارى خوش، جاى مى
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ادب است، چرا كه از جايگاه خود نزول يافته و هم خود  و البته كسى كه خالف اين خواسته و مشيت حق رفتار كند ىب
   و هم آنچه به كار بسته تباه و هالك

______________________________  
  .2624تا  2619مثنوى معنوى، دفرت چهارم، ) 1(

  206: اخالق خوبان، ص

  .ساخته است

نشني  آخوند كاشى كه از برجستگان وادى معرفت بود بر اثر شدت فقر توان ازدواج نداشت، و تا آخر عمر حجره مرحوم
روزى نشسته بود و كمى سبزى در مقابل داشت و . شد كرد، و مايه زمحت كسى منى مدرسه بود، او كاِر خود را خود مى

بلكه چنان . ريزند جدا ساخته و باقيمانده را به سطل زباله مىحوصله كه كمى از آن  اما نه به نوع زنان ىب. كرد پاك مى
ا كه قابل مصرب نبود پيش مرغان مى. دقت داشت كه حىت برگى هدر نرود رخيت، تا چيزى دور نرخيته باشد، مهان  و آ
اين : ى گفتو مرحوم كاش! كنيد؟ چرا مهانند زنان خانه دار سبزى را پاك منى: روز مرحوم ارباب به او رسيد و گفت

اند تا خود را به من رسانيده، و مصرف من شوند، و من توان و نريو يافته و در طاعت و  ها راهى دراز پيموده سبزى
حال اگر من به . بندگى بكوشم، و از اين طريق نيز آنان به حمبوب و مطلوب خود كه مهانا خداوند است رسيده باشند

ا را هدر داده و ضا خود را به تو رساندمي تا از ناحيه تو به خدا : گويند كنند و مى يع كنم مرا نفرين مىناروا هر يك از آ
  !برسيم، وىل سّد راه ما شدى

  .و اين يعىن ادب

فهمد كه مهه چيز آمده است تا هزينه او شود، اما او  فهمد، چون مى چنني كسى مودب است زيرا جايگاه خود را مى
  .هزينه خداوند گردد

  .يابد شود، و باال رفته و سيادت و بزرگى مى گونه از ادب آراسته باشد وارسته مىو كسى به اين

اگر پيامرب در دنيا و آخرت سّيد ُولِد آدم است، و اگر فاطمه سيدة نساء العاملني، و اگر حسني بن على سّيد الشهداء 
  .االولني و اآلخرين است، متامى ريشه در ادب ايشان دارد
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از ادىب بيشرت برخوردار است تقدم با اوست و سرآمد است، و پيوسته، هر كجا كه باشد، مايه خري و در اين وادى آنكه 
  رمحت و بركت است، مهچنان كه مسيح در

  207: اخالق خوبان، ص

  :باب خود اينگونه گفت

  »1« »َوَجَعَلِىن ُمَبارًَكا أَْيَن َماُكنتُ «

و حرمي و حدود خود را جز بندگى و اطاعت خداوند و صرف او  شناخت، زيرا كه او حد و حرمي خود را به خوىب مى
  :دانست شدن چيزى ديگر منى

  »2« »ِإّىن َعْبُد اللَِّه َءاتِىنَ ا ْلِكتبَ «

  .حساب كتاب نيست، بلكه قانومنندم ام، و كارم ىب من خدا را بنده

  .ستو كسى كه خدا را بنده باشد و براى خود چارچوىب قايل باشد، در كمال ادب ا

  .و آنكه اين ادب را دارد كامل است، و آنكه ندارد ناقص است

هاى دنيوى نيست، بلكه به ادب است، و اى بسا كسى كه در چشم مردم  پس نقص و كمال به اعتبار و يا داشته
  .منزلت بوده اما دنياىي از ادب باشد اعتبار و ىب ىب

  غالم مهت ُدردى كشان يك رنگم
 

 «3» لباس و دل سيهندنه آن گروه كه ازرق 

  

  .اش مردود و حقري ندانيد هيچ كس رابه دليل ظاهِر ناآراسته

  مرا شيخ داناى مرشد شهاب
 

  دو اندرز فرمود بر روى آب

  يكى آنكه در نفس خودبني مباش
 

 «4»  يكى آنكه در خلق بدبني مباش
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______________________________  
  .30/ مرمي) 1(

  .31/ مرمي) 2(

  .حافظ) 3(

  .سعدى) 4(

  209: اخالق خوبان، ص

   اشارت

  .آدميان برآمده از خاكند

  .ها گونه گونند و خاك

رتيِن خاك   .ها، خاِك وجود انبياست و 

  .ترين بذرهاى حكمت در خاك وجود ايشان كاشت و خداوند مرغوب

  .مانند اى سبز مى پس انبيا هر كدام به مزرعه

  211: اخالق خوبان، ص

  

  سخن خدا
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منايد، و  اى خشن، و قسمىت شريين و قسمىت شوره زار مى اى نرم و پاره هاى زمني يكسان و يكدست نبوده، بل پاره خاك
اى در خاك سرزميىن مثراتى مهچون شهد، شريين و  اين تفاوت و اختالف، گياهان و نباتات را متاثر ساخته تا آجنا كه دانه

  .حال آنكه مهان دانه، در خاك ديارى ديگر طعمى چندان دلچسب و خوشايند نداردآورد،  خوشگوار به بار مى

يابند، بلكه آدميان نيز برآمده از خاكند و ايشان  و البته، تنها گياهان نيستند كه روييده از دل خاك بوده و از خاك تاثر مى
وى درهم كشيده، و برخى ديگر نيز ُترِك شرييِن اى ترش و ر  روست كه پاره نصيب نبوده، و از مهني نيز از تاثريات خاك ىب

مالمي و » نسيم«نرم و مهچون » خممل«شوند، و يا مجعى تند و تلخ و شور و دخلراش و مجاعى نيز بسان  شهر آشوب مى
  .منايند لطيف و دلربا مى» گل«به مانند 

   ها چيزى نيست كه مورد انكار كسى ها در ميان انسان اينگونه تفاوت

  212: وبان، صاخالق خ

از اختالف خاكهاست حقيقىت ديگر است كه با سخن امام املتقني » تفاوت«باشد، بلكه حمسوس و آفتاب است، و اينه 
  :منايد موالنا على بن ابيطالب مسّلم مى

نَـُهم َمباِدى« ا فـَرََّق بـَيـْ ا َوَحزِِن تـُْرَبًة َوَسْهِلهاء ِطْيِنهِمم َو ذِلَك انـَُّهْم كانُوا ِفْلَقًة ِمْن َسْبِخ اْرٍض َو عَ  امنَّ   »1« »ْذِ

ها ى مردمان در گوناگوىن سرشت ايشان است، زيرا كه در آغاز تركيىب از خاك شور و شريين، و سخت و  اساس تفاوت
  .نرم بود

  خاك انبيا

ار  خصال و و از اينجا پيداست كه خاك انبيا و اوليا بس خوش و مرغوب بوده است، و اين خوشى و نيكوىي از 
  .صفات شايسته ايشان پيداست

  .كارند هاى مرغوب و خوش مى و البته در خاكى خوش و مرغوب دانه

هاى مرغوب خود را در خاك  بارى، كدام زارع داناست كه خاك هاىي خوش و ناخوش در كف داشته باشد، وىل دانه
  .ناخوش بكارد
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هاى حكمت را جز در  رو خداوند، آن زارع عليم، دانه ز مهنيهاى ناخوش بودند جز انبيا و اولياء، و ا و مردم مهه خاك
  .خاك وجود انبيا كشت نكرد

  هاى سبز مزرعه

  .خوانند اى سبزند كه سخاومتندانه، خلق خدا را به تفرج مى پس، انبيا هر كدام مزرعه

  .هاى سبز و خوش منا، داود است يكى از اين مزرعه

  :ل آرا، اين سخن است كه خداوند با وى در ميان گذاشته استهاى پر مثر اين بوستان د و يكى از بوته

______________________________  
  :كند كه ِذْعَلب مياىن از امحد بن قتيبه و او از عبد اللَّه بن يزيد و وى نيز از مالك بن رحيد نقل مى) 1(

. د و حضرت به پاسخ مهني فراز را فرمودخدمت امام بودمي و در آجنا سخن از تفاوت سجايا در ميان مردم به ميان آم
  .234/ ج البالغه، خطبه

  213: اخالق خوبان، ص

َق َقولَه(   »يا داُود َمْن اَحبَّ َحِبْيًبا َصدَّ

د، و از سر چاكرى  گذارد، و بر خط و فرمان وى سر مى اى داود كسى كه كسى را عاشق است بر سخن او صحه مى
  .شده تا به جان شريين حمبوب دست يابد ها را متحمل سپارى تلخى و جان

  يم بر خط و فرمان او سر مى
 

  دهيم جان شريين را گروگان مى

  تا خيال دوست در اسرار ماست
 

 «1»  سپارى كار ماست چاكرى و جان

  

   قبول معشوق
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و تا اين حال . كند دنبال مىبارى، عاشق خواسِت معشوق را، نه به اجبار و كراهت بلكه با دنياىي از حال و حالوت، 
  .در ميان نباشد قبول معشوق نيز در پى نيست

  زيرك و داناست اما نيست نيست
 

  تا فرشته ال نشد اهرميىن است

 او به قول و فعل يار ما بود
 

 چون به حكم حال آىي ال بود

  

  .و اساساً اگر عشق، عشق باشد هر تلخ را شهد و شريين خواهد ساخت

 شود شريين لبان خوش مىتلخ از 
 

 شود خار از گلزار دلكش مى

 شود حنظل از معشوق خرما مى
 

 شود خانه از هم خانه صحرا مى

  

______________________________  
  .2573تا  2572مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  214: اخالق خوبان، ص

  

  اى بسا از نازنينان خاركش
 

  َوشبر اميد گل عذار ماه 

  

  اى بسا محال گشته پشت ريش
 

  از براى دلرب َمه روى خويش

  كرده آهنگر مجال خود سياه
 

 «1»  تا كه شب آيد ببوسد روى ماه
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______________________________  
  .542تا  538مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  215: اخالق خوبان، ص

   دولت و اقبال

دهيم تنها به او داده، كه در پى آن هزاران دولت و اقبال  اين پس عاشق خدا باشيم، و اگر دل مى بياييد از! عزيزان
  .وار بر دامان ما خواهند نشست برخاسته و پروانه

امي، هرچه باشد و هركه باشد رها ساخته، و تنها به او دل داده و عاشق او  اگر تا كنون دل به چيز و يا كسى ديگر داده
  .سى سودآور استباشيم كه ب

   اى دل صد دله دل را يله كن

م به ِجّد و با جديت متام، و نه  بارى، دل را بايد جز از خداوند يَله كرد، و تنها و تنها ماالمال از عشق وى ساخت، آ
  .هاى گزاف، كه اين جز به استهزاء گرفنت خداوند نيست با دعوى و سخن

  .نشاند تش مىو خداوند الجرم استهزاء كنندگان را به آ

  .اند خورند كه چرا خداوند را به استهزاء گرفته و از مهني رو بسيارى در قيامت حسرت و افسوس مى

  »1« »َما فـَرَّطُت ِىف َجنِب اللَِّه َوِإْن ُكنُت َلِمَن السِخرِينَ   َعَلى  َحيْسرََتى«

  دهدم توبه نه پري مغان مى نه شيخ مى
 

  توبه شكستمز بس كه توبه منودم ز بس كه 

  

  :و خداوند فرمود

  »يا داُود َمْن َرِضَى ِحبَِبيٍب َرِضَى ِبِفْعِله«
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آنكه كسى را عاشق است نسبت به آنچه معشوق كند، هرچند خالف طبع و مرام وى باشد، غمگني خنواهد ! اى داود
  .شد، بل دلشاد و دخلوش است

______________________________  
  .56/ زمر) 1(

  216: اخالق خوبان، ص

  

  الف عشق و گله از يار زهى الف دروغ
 

 «1» عشقبازان چنني مستحق هجرانند

  

  .داند عاشق در برابر معشوق جز تسليم و ارادت چيزى منى

  مهچو امساعيل پيشش سر بنه
 

  شاد و خندان پيش تيغش جان بده

 تا مباند جاْنت خندان تا ابد
 

 «2» احدمهچو جان پاك امحد با 

  م پيش تو مششري و كفن مى
 

 «3»  كشم پيش تو گردن را بزن مى

 اى جفاى تو ز دولت خوبرت
 

 «4» و انتقام تو ز جان حمبوبرت

  اى بدى كه تو كىن در خشم و جنگ
 

 «5»  تر از مساع و بانگ و چنگ با طرب

  

  :گفت فاجعه و بال اينگونه از رضايت خويش مىو سيد الشهداء عليه السالم، از آجنا كه عاشق بود، در اوج 

  »اهلى ِرًضا ِبَقضائك«

  .اى ندارم، و از متام آنچه بر من رفته است، دلشاد و دخلوشم من از آنچه رقم زدى و تقدير فرمودى هيچ گله! خدايا
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  ناخوِش او خوش بود در جان من
 

  جان فداى يار دل رجنان من

  

______________________________  
  .278، 277مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .872، 772مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .2413مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  .1566مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 4(

  .1565مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 5(

  217: اخالق خوبان، ص

  

  ج خويش و درد خويشعاشقم بر رن
 

 «1»  ر خشنودى شاه فرد خويش

  

  .و البته، كسى از اولياء نيست كه از قضا و تقدير و خواست و خواهش خداوند فرحناك و شادان و شاكر نباشد

  :اين سخن موالنا على عليه السالم است كه فرمود

َر ِمْن «   »2« »ِفْعلاْمحَُد اللَّه على ما َقضى َمْن اْمٍر و َقدَّ

  .رود شاكر و سپاسگزارم برآنچه رفته است و مى! خدايا

 پيام ما كه رساند به خدمتش كه رضا
 

 «3» رضاى توست گَرم خسته دارى ار خشنود
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رود بر َحَسِب مشيت و ارادت آن حمبوب جاودانه  آنچه در اين عامل مى: داند و چرا خشنود و شاكر نباشد حال آنكه مى
  .است

  برگى در نيفتد از درختهيچ 
 

 «4»  قضا و حكم آن سلطان خبت ىب

  

  !پس وقىت چنني است چرا آدمى غمزده و حريان باشد؟

  هر قضاىي كه رود بر جامى
 

 «5»  نيست غم گر تو رضا خواهى داشت

  

  .رفت، و مهني كاىف است كه آدمى شادمان باشد داشت كه بر آدمى منى و اگر رضا منى

______________________________  
  .1778، 1777مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .18ج البالغه، خطبه ) 2(

  .سعدى) 3(

  .1900مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 4(

  .جامى) 5(

  218: اخالق خوبان، ص
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  جز هر چه خدا خواهد بر ما نرسد خوش باش
 

ا مهه افسانه  «1»  اين را به حقيقت دان و آ

  

  »2« »َرِضينا َعِن اللَّه َقضاَئُه َو َسلَّمنا لِّله اْمره«

  .ما به قضا و قدر خداوندى رضا داشته و سر به فرمانيم

  .پسندد تسليم و خاضع خواهيم بود از اين رو در برابر آنچه او مى »3« .پسندد خوش است آنچه خدا مى

بارى، تسليم و رضا خوشرتين مهراه و قرين و معاشر براى آدمى  »4«  گر خبشى و گر سوزى سر بر خط تسليم است
  .است

  »5« »ِنْعِم الَقرين الِرضى«

  راحت و امن و عافيت گر طلىب در اين جهان
 

 «6»  زهد و قنوع پيشه كن مملكت رضا طلب

  

   رضا و تسليم

قضيه، خوش دل و با هر بليه، دلشاد است، كند، با هر  آنكه در مملكت رضا مقيم مي شود، و در موطن تسليم مقام مى
  .زند خوش، مبارك و ميمون خواهد بود زيرا از سر بصريت درك و دريافت منوده است كه آنچه خداوند رقم مى

 آن چه باشد كو كند كان نيست خوش؟
 

 َقْدَرِضينا يـَْفَفُل اللَّه ما َيشاء

  

______________________________  
  .اى قمشهاهلى ) 1(

  .27/ ج البالغه، خطبه) 2(
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  .اى اهلى قمشه) 3(

  .مال هادى سبزوارى) 4(

  .4ج البالغه، حكمت، ) 5(

  .فيض كاشاىن) 6(

  219: اخالق خوبان، ص

  

 ها بـَُود خار او سرمايه گل
 

 «1» انَّه املّنان ِىف َكْشِف الغظاء

  

  .چون حلقه بگوشان، گوش به فرمانندرو، چنني مردمى پيوسته به ادب زانو زده و  از اين

  :و فرمود »2«  دست ادب بر ميان حلقه فرمان بگوش

  »َوِثَق ِحبَِبيٍب اْعَتَمَد َعَلْيه  يا داود َمن«

  .كند آنكه بر حمبوب خود اعتماد دارد بر او نيز تكيه مى! اى داود

  .اتكال و توكل نكند بارى، هيچ امكان ندارد كه كسى عاشق و دوستدار خداوند باشد اما بر او

  »4« »َوَعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَِّل ا ْلُمْؤِمُنونَ « »3« نيست كسىب از توكل خوبرت

  .كنند كشند، بل از مهه چيز قطِع التفات منوده و آنگاه بر خداوند تكيه مى مؤمنان هرگز رخِت انديشه را به هر سوى منى

د خنست   هركس به كعبه طلبت رو 
 

 «5»  ت كند قطع التفاتاز كل كائنا
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  .گشا نيست دانند جز خداوند هيچكس قفل چون مى

 كار تو جز خداى نگشايد
 

 «6» به خداى ار ز خلق هيچ آيد

  

______________________________  
  .مشس تربيزى) 1(

  .مال هادى سبزوارى) 2(

  .916مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  .51/ توبه) 4(

  .سناىي) 5(

   امام مخيىن رمحه اهللا) 6(

  220: اخالق خوبان، ص

  .گريند بُرند، و جز روى او از هر چه هست كناره مى رو جز ياد او از هر چه هست اميد مى و از مهني

  دل نبندم به كسى روى نيارم به درى
 

  تا تو روياى مىن تا تو مددكار مىن

  

  :و فرمود

  »اقُول َواحلَُْق اقُول يا داُود اْمسَْع ِمىنِّ ما«

  .گومي حمِض حقيقت است و هيچ الف و گزاف نيست، پس به گوش بسپار آنچه مى! اى داود

ا َله َواْنَسيُتها حاِفِظيه  َمْن اتاِىن « عاِصى الَِّذى َعصى َغَفْرُ
َ
  »ُمْسَتْحَياً ِمَن امل
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و آنچه كرده است نيز . باشد، او را خواهم خبشيدهاى خويش نادم و پشيمان و پريشان  آنكه به پيش من آيد، و از كرده
  .از ياد فرشتگان خواهم برد

  توبه را از جانب مغرب درى
 

  باز باشد تا قيامت برورى

  تا ز مغرب برزند سر آفتاب
 

 «1»  باز باشد آن در از وى رو متاب

  

  توبه كارساز

اى است كه سينه را پر از آتش و ديده را  اندوه باشد، و چنني توبهاى كارساز و مقبول است كه برخاسته از آه و  البته توبه
  .سازد پر از آب مى

 مى ببايد آب و تاىب توبه را
 

 شرط شد برق و سحاىب توبه را

  تا نباشد برق دل، ابر دو چشم
 

ديد و خشم  «2»  كى نشيند آتش 

  

______________________________  
  .2506، 2505چهارم، بيت مثنوى معنوى، دفرت ) 1(

  .1655مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  221: اخالق خوبان، ص

  

 آتش و آىب ببايد ميوه را
 

 «1» واجب آيد ابر و برق اين شيوه را

  سجده گه را تركن از اشك روان
 

 «2»  كاى خدا تو وارهامن زين گمان
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  .متاعى است كه به هركس ندهندشاى توفيق است، و توفيق  گمان، چنني توبه و ىب

  ليك استغفار هم در دست نيست
 

 «3»  ذوق توَبه نَقل هر سرمست نيست

  هر دىل را سجده مهه دستور نيست
 

 «4»  مزد رمحت قسم هر مزدور نيست

  

  :و فرمود

  »َمْن َذا اّلذى انـَْقَطع اىلََّ َفَخيَّْبُته«

  .پيوست، و او را نوميد منودم چه كسى از مهه كس بريد و به من! اى داود

 بيچاره كسى كه از تو بربيد
 

 «5»  آسوده تىن كه با تو پيوست

  

  .ماند ها هيچ جاى ياس و نوميدى منى و راسىت كه با اين سخن

 گفتم اى خبت خبسبيدى و خورشيد دميد
 

 «6» گفت با اين مهه از سابقه نوميد مشو

  

  »ِحْلُمُه فـََعفاالذى َعُظَم ... احلمدللَّه«

  .خبشايد سپاس خداوندى راست كه حلم او عظيم است و مى

______________________________  
  .1652مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(
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  .386مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  .143مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(

  .51مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 4(

  .سعدى) 5(

  .حافظ) 6(

  223: اخالق خوبان، ص

   اشارت

  .ها مرِگ دل است بدترين مرگ

  .مرگ دل به استمرار و تداوم معصيت است

   حكايت

  .زُهري كه دير رفت اما زود رسيد: حكايتِ 

  225: اخالق خوبان، ص

  

   حيات دل

  

و برهوت باشد به ديار مرده ياد  ها، سبز نبوده و كوير و خشكيده در نگاه نافذ قرآن جميد سرزميىن كه از درختان و بوته
بار و بر شده باشند،  اند اما در پى باِد پر آفِت پاييزى ىب مهچنانكه زمني، هر چند بر آن، درختان قامت كشيده. شود مى

  .شود به زمني مرده ياد مى
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ت خشنود و دارد، و تنها از تازگى، حيات، نشاط و طراو  وىل خداوند كه چشمه حيات است، و مردگى را خوش منى
  .خبشد اى حيات مى شود، بر اين مردگان رمحت آورده و هر كدام را به گونه خرسند مى

ا را به مدد بادها به سوى سرزمني از اين رو، ابرها را گسيل مى   .دهد هاى تفتيده رانده، و در آجنا فرمان بارش مى دارد و آ

  ى َرْمحَِته َحىت اذاَو ُهَو الَّذى يُرِسُل الرِياِح ُبْشرَاً بـَْنيَ َيدَ «

  226: اخالق خوبان، ص

  »1« »اقـَلَّت َسحابًا ثِقاال ُسْقناُه لِبَـَلٍد َميِّت َو انـْزَْلنا ِبه اْلماء

  .يابند شود، و مثرات ظهور مى و به دنبال اين باريدن سرزمني مرده و كوير سبز مى

  .شود پربار خواهد شد كه از سينه ابرها سرياب مىبارى، شهر و بـََلد تا مرده است منفعت و حاصلى ندارد، اما وقىت  

  »2« »ى ِمن ُكّل الثََّمرَا تِ  َفَأْخَرْجَنا بِهِ «

ارى موجبات حيات و طراوت و نشاِط  بنابراين، باران مايه حيات ديار و شهر مرده است، مهچنانكه باد خوش نسيِم 
  .سازد زده را فراهم مى درختان مرده و خزان

ارى قرار داده، و با يكى مىو اين اعجاز خدا مرياند، و با ديگرى حيات  وند است كه يك باد را پاييزى و باد ديگرى را 
  .آورد و زندگى پديد مى

ارى مى  كند باد را حق گر 
 

 كند اش زين لطف عارى مى درَدى

 كند بر گروه عاد صرصر مى
 

 كند باز بر هودش معطر مى

  كند يك باد را زهر مسوم مى
 

 «3»  كند خرم قدوم صبا را مىمر 
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شوند، و بشارت حيات به دنبال دارند، بلكه مردگاىن  البته، شهر و زمني مرده، تنها، مردگاىن نيستند كه در قرآن ياد مى
  .اند ديگر مهچون قلب آدمى، و خود آدمى نيز ياد شده

______________________________  
فرستد، چون بادها ابرهاى گرانبار را بردارند، ما آن را به  بادها را را به بشارت مىو اوست كه پيشاپيش رمحت خود ) 1(

  .57/ اعراف. فرستيم سازمي و از آن باران مى هاى مرده روان مى سرزمني

  .57/ اعراف) 2(

  .134تا  132مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 3(

  227: اخالق خوبان، ص

شود، مهچنانكه خود آدمى به درخت مرده  مرده است كه جز باران رمحت حق احيا منىو تو گوىي قلب مرده مهچون شهر 
  .يابد شود، حيات منى ماند و جز با نسيم حق كه در روز قيامت در صور دميده مى مى

ِّْم يَنِسُلونَ   َونُِفَخ ِىف الصُّوِر فَِإَذا ُهم ّمن ا ْألَْجَداِث ِإَىل «   »1« »َر

   گناه مايه هالك

اى ناخوشايندتر از قلب نيست، و آنچه موجب مردگى قلب  نچه مسلم است، در ميان اين مردگان، هيچ مردهاما آ
  .شود جز گناه نيست مى

  .گناه، مايه هالك و تباهى دل است

  »2« »احَذَروا الُذنُوَب اْلُمورِطَّ «

  .اند از گناهان پرهيز كنيد كه هالك كننده

   هالكت
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پس، گناه كوچك را نيز كوچك و ناچيز نبايد . باشند و خواه كوچك مايه هالك انسان مى و گناهان عموماً، خواه بزرگ
  .انگاشت كه اين خود گناهى ديگر است، بلكه بزرگرتين گناهان خواهد بود

  »3« »اَشدُّ الُذنوِب ما استخفَّ ِبه صاِحُبه«

  .بزرگرتين گناه آنست كه گناهكاران آن را كوچك و ناچيز بدانند

 را ز خردى سهل مشمارگناهان 
 

 «4»  هاى عامل، دانه دانه است كه خرمن

  

شت دور و رانده شد نه از سر گناهى بزرگ، بلكه بر اثر گناهى خرد و كوچك بود   .و آدم اگر از 

______________________________  
  .51/ يس) 1(

  .83ج البالغه، خطبه ) 2(

  .477ج البالغه، حكمت ) 3(

  .صائب) 4(

  228: اخالق خوبان، ص

  

  خرد مشمار گنه را كه گياهى است بزرگ
 

 «1» گندمى كرد ز فردوس برون آدم را

  

   بيمارى دل
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شود، اگرچه  سازد، بلكه خنست بيمارى دل را سبب مى و البته، گناه از مهان آغاز دل را تباه و هالك و نابود و منهدم منى
  .ها است ترين بيمارى تلخترين و  اين بيمارى خود سخت

اال َو انَّ ِمَن البالء اْلفاَقه َو اَشُد ِمَن اْلفاقه َمَرُض الَبَدن َو اَشدُّ َمْن َمَرِض اْلَبَدِن َمَرُض « »2«  نيست بيمارى چو بيمارى دل
  »3« »اْلَقلب

از بيمارى بدن، بيمارى دل بدانيد كه تنگدسىت يكى از بالها در زندگى است و خطرناكرت از آن بيمارى بدن و بدتر 
  .است

   تريگى

منايد يا آنگونه كه بايد  و آينه تار يا چيزى منى. باشد و تريگى دل مهچون تار شدن آينه مى. و بيمارى دل به تريگى آنست
  .سازد منايان منى

  روى آئينهه را چو كرده سياه
 

 «4»  گشت رنگ سپيد رنگ سياه

  

  .هاى گناه تار شود، قادر به تشخيص زشت از زيبا، و سره از ناسره خنواهد بود تريگىو آئينه دل نيز وقىت كه با 

______________________________  
  .صائب) 1(

  .عمان ساماىن) 2(

  .388ج البالعه، حكمت ) 3(

  .شيخ حممود شبسرتى) 4(

  229: اخالق خوبان، ص
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 آينه دل صاف بايد تا در او
 

 «1» واشناسى صورت زشت از نكو

  

   مرگ دل

  .بارى، شناخت زشىت و زيباىي در توان قلب تريه و تار كه قلىب بيمار است، خنواهد بود

  .و اين بيمارى اگر عالج و مداوا نشود پيوسته پيش رفته و مايه مرگ و مردن دل خواهد شد

  »2« »ِمْنَك ِلباَس َمْسَكَنِىت َو اماَت قَلِىب َعِظيُم ِجناَيِىت اِهلى اْلَبَسْتِىن اَخلطايا ثَوَب َمَذلَِّىت َو َجلَّْلِىن الَتباُعُد «

   ندامت

البته انابه و . خبشد جز باران اشك ندامت و توبه و انابه چيزى ديگر خنواهد بود و آنچه دل را از مرگ و مردگى جنات مى
  :فرمود رو امام سجاد عليه السالم مى و از مهني. اى كه از سر صدق و حقيقت باشد توبه

  »ٍء ِمٌنك َفاْحِييه بَِتوبَ «

  .خدايا، دل مرده را با توبه زنده كن

  انتشار نور

  .آورد و اگر دل مرده زنده شود، مهچون زنده شدن خاك و گياهان، چه مثراتى كه به بار مى

  .و مثرات دل، نشر و انتشار نور است

  .گر خواهد شد و اين نور به صورت خدمت جلوه

اين : هاى كوفه ديد، پرسيد در كوچه پس كوچه: ليه السالم را در ظهر سوزان و گرماى كشنده عراقكسى، موالنا على ع
  وقت از روز كه مهگان در كار اسرتاحتند،
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______________________________  
  .2068مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .مناجات مخسة عشر) 2(

  230: اخالق خوبان، ص

گومي شايد كسى گرهى داشته باشد و در گشودن  با خود مى: كنيد؟ فرمود انداخته، و اسرتاحت منىچرا خود را به زمحت 
  .زمن تا در دسرتس باشم رو در كوى و برزن قدم مى آن تعجيل داشته و يا تأخري روا نباشد، از اين

  .و اين، يعىن خدمت كه برخاسته از نور قلب است، قلىب كه زنده است

  .هر به خلق خداستو قلب زنده منبع م

  .وىل قلب مرده، حاصل و مثرى ندارد، نه براى صاحب خود و نه براى ديگران

  »1« »َما َيْسَتِوى ا ْألَْحَيآءُ َوَال ا ْألَْمَوا تُ «

   احياء دل

  .هاى مرده را احياء كنند و انبياء نيامدند جز آنكه دل

  »2« »َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكمْ يأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ لِلَِّه «

  .خوانند دعوت خداوند و رسولش را اجابت كنيد كه مشا را به سوى حيات و زندگى مى

و البته، اجابت خداوند و رسول وى در گرو آنست كه آدمى خنست دست از نفس و شيطان بشويد، و اين، جز با توبه 
  .يابد حتقق منى

  .توبه را بر مهگان گشوده است و خداوند باب

تاِب َو باب ِالْسِتْعتاب«
َ
  »3« »فـََتَح َلَك باُب امل



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

 

 

  .و به دنبال اين توبه نيز مغفرت و آمرزش است

  »4« »لِيَـْفَتَح ِلَعبٍد باُب الَتوبَه َو يـَْغُلْق َعنه باُب اْلَمْغفرة... ما كاَن اللَّه«

   ش و قبول آن نيز حمرومرو آنكه توفيق توبه نصيب برد از پذير  از اين

______________________________  
  .22/ فاطر) 1(

  .24/ انفال) 2(

  .435ج البالغه، حكمت، . خداوند باب توبه و عذرخواهى را بر تو گشوده است) 3(

نامه، ج البالغه، . اينگونه نيست كه خداوند درب توبه را بازگشايد وىل درب مغفرت و خبشش را مسدود سازد) 4(
31.  

  231: اخالق خوبان، ص

  .خنواهد بود

  »1« »َمْن اْعِطَى الَتوبه مل حيَُِرم القبول«

انه منى   .ماند پس، جاىي براى ياس و يا 

  گذشت آنچه در ناصواىب گذشت
 

  ور اين نيز هم در نياىي گذشت

  كنون وقت ختمست اگر پرورى
 

  گر اميد دارى كه خرمن بَرى

  تنگدستبه شهر قيامت مرو 
 

  كه وجهى ندارد به حسرت نشست

 كنونت كه چشمست اشكى ببار
 

 زبان در دهانست عذرى بيار
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  نه پيوسته باشد روان در بدن
 

  نه مهواره گردد زبان در دهن

  غنيمت مشار اين گرامى نـََفس
 

  مرغ قيمت ندارد قفس كه ىب

  مكن عمر ضايع به افسوس و حيف
 

 «2»  سيف كه فرصت عزيزست و الوقت

  

   عزيزترين

و چه چيزى عزيزتر از انابه، تضرع و زارى و بازگشت به سوى . ها نكنيد اين فرصت عزيز را جز خرج عزيزترين! عزيزان
م بازگشىت مهانند بازگشت زهري بن َقِني ِجبِلِّى. خداوند   .آ

______________________________  
  .135حكمت،  7ج البالغه ) 1(

  .سعدى) 2(

  232: اخالق خوبان، ص

او كسى است كه خمالف با شيوه امام على بوده، و روش امام حسن جمتىب را هيچ خوش نداشت و منِش سيد الشهداء 
  .عليه السالم نيز موافقىت نداشته است

  .اى متحرك و به متام معىن مرده بود، اما مرده

ار صرف كند، و هنوز لقمه اول برنداشته بود  خواست  اين مرده متحرك بر كنار سفره نشسته بود، و مى با دوستان خود 
  كداميك از مشا ُزهري بن َقني هستيد؟: كه كسى وارد شده و پرسيد

  .و زهري خود را معرىف كرد

  :شرمى متام گفت و زهري با ىب. حسني بن على با مشا كار دارد: آن مرد گفت
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  !من با ايشان كارى ندارم

سى كه مرده است با امام حسني چكار دارد؟ او كجا و خري و خوىب؟ او كجا و خدمت به آرى، او مرده بود، و ك
و مرده خطرناك . خوبان؟ او كجا و احتاد؟ او كجا و يكپارچه بودن جامعه؟ بلكه به عكس خواهد بود، چون مرده است

  .تعفن دارد. است

  .برخيز! كىن؟ خواهد اجابت منى فرزند فاطمه تو را مى! كىن جرا شرم منى: وىل خامن زهري برافروخته شد، و با تندى گفت

  .اما رفتىن كه در آن بازگشىت نبود. و زهري برخاست و رفت

م زنده به عشق، و در جريده عاَمل نام خويش را براى مهيشه جاودانه منود. او در اين بازگشت زنده شد   .آ

  .و چه زيبا جان باخت

خواست امام را در مناز تريباران كند، زهري سپر  مناز قامت بسته بود، و خصم دون مىدر حاىل كه امام در ظهر عاشورا به 
امام شده، و تريها را يكى از پس ديگر به جان خريد، و پس از پايان مناز در حاليكه سر به آغوش امام داشت، به لقاء 

  .خداوند بار يافت
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سالم مرا به جدم ! زهري: و فرمود. و امام اشك باريد. آيا از من خشنود شديد: ودو آخرين سخىن كه با امام گفت اين ب
  !پيامرب برسان

ِآى، او چنان صادقانه بازگشت كه نه تنها مغفرت خداوند را نصيب برد، و قلم بر گذشته خويش كشيد، بلكه سالم رسان  
  .كسى مهچون سيد الشهداء به كسى مهچن رسول باكرامت اسالم شد

  نوميد از ظلمى كه كردىمشو 
 

  پذير است كه درياى كرم، توبه

  

  گناهت را كند تسبيح و طاعت
 

  نظريست پذيرى، ىب كه در، توبه
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 شكسته باش و خاكى باش اينجا
 

  جويد كرم هر جا فقري است كه مى

  عزيزى خبشد آن كس را كه خوار است
 

 «1»  بزرگى خبشد آن را كه حقري است

  

______________________________  
  .مشس تربيزى) 1(
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   اشارت

  .گاه خود قرار دهد منايد به شرط آنكه كتاب خدا و روايات آل رسول را تكيه انديشه، راه صواب را از ناصواب مى

   حكايت

  .مردى كه در راه بود و به راه آورد: حكايتِ 
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   توصيه دين

  

از گرگان به كرمان : و كسى از راه رسيد و پرسيد. مردى از مردان خدا سر به گريبان داشت، و غرقه در افكار خويش بود
  چقدر فاصله است؟

  .يك َقَدم: و مرد خدا، سر به باال گرفت و گفت
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  !از گرگان تا به كرمان يك قدم است؟: مرد، با شگفىت و حريت بسيار گفت

  .اى اى اگر به قدِر يك قدم فرو بروى به كرمان رسيده مهينجا كه ايستاده: ام گفتو مرد خدا متني و آر 

  .گوىي خانه گور است و نه كرمان آجنا كه تو مى: و آن مرد خنده زنان گفت

گور، جايگاه كرم هاست، پس، ديار كرمان است، و اين باال كه من و تو و ! جان من: و مرد خدا با تبسمى تلخ گفت
  .افتيم، شهر گرگان است هاى درنده به جان يكديگر مى كنيم و مهچون گرگ زيست مىديگران 

  :گويد، كه و اين، اگرچه حكايىت بيش نيست، اما حقيقىت مسّلم را نيز باز مى

  آدمى اگر اهل انديشه و تدبر باشد، از هر چيز، چيزى ديگر فهم منوده، از
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  .كند ديگرى، و از كرمان، كرماِن ديگرى تداعى مى اين رو از گرگان، گرگانِ 

كند، مهچون سكه، دو رويه دارد، و خنست  شنود و يا ملس و احساس مى بيند و يا مى بارى، براى چنني كسى آنچه مى
  .كند آن ُرويه ديگر را دريافت مى

  .طلبد ها مى ها و تالش ها و رياضت و اين، كار هر بيكار نيست، بلكه جماهدت

  »1« »الَِّذيَن جَهُدواْ ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَناوَ «

  .شوند سازند به راههاى هدايت رهنمون مى آنان كه كوشش و جهاد را پيشه خود مى

   هاى هدايت راه

  .هاى آدمى است، كه هر كدام درس، پيام، و عربت و هدايىت با خود دارند ها و شنيدىن و راههاى هدايت، مهانا ديدىن

  .امي شود، زيرا در طريق تعقل و انديشه كوششى نداشته ها دستگري ما منى ها و عربت اين درس وىل

   راز سكوت
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دهد، چندان  كند، و آنچه به ذهن آدمى تداعى و خطور مى و البته، كوشش و انديشه از مهان ابتدا كار خود را منى
رسد، و اگر هم رسيد زالل و گوارا نيست، از  منىكىن كه از مهان آغاز به آب  شفاف و روشن نيست، درست مثل چاه

كامان سپارد، بلكه بايد تأىن و صرب كند تا آب خالص را  اين رو نبايد به آنچه رسيده است در جام ريزد، و به دست تشنه
  .به كف آورد

و نبايد بر  كنند، كه شايسته طرح و بيان نيست در وادى فكر و انديشه نيز گاه چيزهاىي به خاطر آدمى خطور مى
  .صفحات كتاب رخيت و به دست طالبان هدايت سپرد، كه اين گمراهى است و َوباىل سنگني در پى دارد

______________________________  
  .69/ عنكبوت) 1(
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  .انديشد تا نرسيده است نبايد سخن بگويد بارى، آدمى به آنچه مى

شود كه كمرت سخن بگوييد نيز مهني است، چراكه آدمى تنها از امورى بايد سخن  مى راز اينكه در آداب ديىن توصيه
بگويد كه به آن رسيده باشد، و در صدق و حقيقت آن ترديدى نداشته باشد، و از آجنا كه اينگونه امور براى انسان  

ها  و البته بر شنيده. رت شنيدو بيش. رو بايد كم گفت شوند، پس براى گفنت چندان سخن وجود ندارد، اين حادث مى كم
  .تعقل منود

  كودك اول چون بزايد شري نوش
 

  مدتى خاُمش بود او مجله گوش

  بايدش لب دوخنت مدتى مى
 

 «1»  از سخن تا او سخن آموخنت

  

  .خاطر عرضه كردها را حمك زد و جتربه منود، و سپس به بازار آورد، و با اطمينان  آرى، خنست بايد آموخت، آنگاه آموخته

آنكه پيشاپيش با حمِك جتربه روبرو شده باشد، بلكه  شود ىب وىل به اَسف امروزه، به ويژه در بازار فرهنگ، مسائلى عرضه مى
هاى سطحى و ابتداىي است كه در آغاز تعقل به ذهن آمده، و آنگاه در قالب تعابريى زيبا بر  درست مهان انديشه

  .تناسب نيست كه يكى از اينهمه را ياد كنيم و ىب. سازد ها كه برپا مى جنجالصفحات كتب نشسته است، و چه 
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خواهد كه از  شست و ديگرى از راه رسيده و از ايشان مى كسى نوشته است كه يكى از روحانيان دستان خود را مى
رد، و نه توصيه شده است  در روايات ما چيزى به نام صابون وجود ندا: گويد صابون نيز استفاده كند، و او به پاسخ مى

و اين شخص با شنيدن . آمد كه دستان خود را با صابون بشوييم، و اگر الزم و ضرور بود حتماً از آن سخن به ميان مى
   آن سخن در كارگاه عقل خود به انديشه

______________________________  
  .1624تا  1622مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(
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در حاىل كه شسنت، حداقِل . دين از صابون سخن نگفته، اما به شسنت توصيه منوده است: گويد نشيند، و با خود مى مى
داشت است و دين حداقل را گفته است انديشد، و در آداب عبادى گشىت زده و  و آنگاه بيشرت مى. نظافت و 

كعت مناز خنواسته، و يا در طول سال افزون بر سى روز روزه را بيند كه دين روزانه بيش از هفده ر  كند و مى تفحصى مى
توان هزاران ركعت مناز   كند، حال آنكه روزانه مى واجب ننموده، و يا در طى متام عمر بيش از يكبار حج را طلب منى

تشرف يافت، و  توان به حج توان روزه گرفت، و يا هر ساله مى گذارئ، و يا متام طول سال، به استثناى چند روزى، مى
خواسته دين از انسان حداقِل ممكن است، يا به ديگر سخن آنچه دين خواسته و يا گفته : كند اينجاست كه اذعان مى

شود، و چيزى خواسته و يا  گريد كه دين در هر وادى كه وارد مى و نتيجه مى. و نه حداكثر. باشد است، حداقل مى
گويد ناقص است، و آن را بايد تكميل و تتميم ساخت، و آنانكه  ل را مىباشد، و ديىن كه حداق گويد حداقل مى مى
كند كه انديشمندان  توانند مكمل و متمم دين باشند انديشمندان هر زمان خواهند بود، و آنگاه به صراحت ياد مى مى

  !باشند نوعى ديگر از پيامربانند، و در حقيقت امتداد پيامربى مى

اى ارزش بازگوىي را ندارد، و نبايد عجوالنه آن را بازگفت، مهچنانكه رّد پاى تعجيل در  انديشهبينيد كه هر  بنابراين، مى
اى  منود دقيقاً نتيجه هاىي كه خود ياد كرده است تامل مى ها و مثال لذا اگر اين بزرگوار بر مهني منونه. مهني انديشه پيداست

ها را بازگفته است و  زه، و حج، به اين نتيجه رسيد كه دين حداقلمناز، رو : هاىي مهچون گرفت، زيرا او با مثال عكس مى
زيرا حداكثِر . دهند كه دين حداكثرها را خواسته و حداكثرها را گفته است ها گواهى مى حال آنكه مهني منونه. نه حداكثرها

به قصد وجوب اقامه كند البته  و اگر كسى بيشرت از آن. اند هفده ركعت است و نه بيشرت مناِز واجىب كه از انسان خواسته
  و يا حداكثر. تواند خبواند خواهد مى وىل منازهاى مستحب آنچه مى. بدعت و حرام است
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  .اى كه در طى سال بر آدميان وجوب يافته است سى روز متام است و نه بيشرت روزه

   مايه گمراهى

وگرنه سخن گفنت پيش از رسيدن و دست يافنت به حقايق . منايد تر مى جدىو مهينحاست كه توصيه دين مبىن بر سكوت 
  .امور مايه گمراهى، و افت، و سقوط خواهد بود

نزارى يك الك: كنند كه حكايت مى ها به  لك َلك رفاقت كردند، تا اينكه تابستان سرآمد، و لك پشت و دو َلك در دل 
رومي كه مهچون تابستاِن اين  كنيم و به سرزميىن مى ا از اينجا مهاجرت مىدر هر سال، در چنني روزى م: پشت گفتند الك

راه طوالىن : گفتند. بدون مشا زندگى عذاب اليم است، مرا نيز با خود بربيد: پشت گفت الك. سرزمني، خوش و زيباست
كه آسان نشود، پس مشكلى نيست  : پشت گفت الك. و تو نيز قادر به پرواز نيسىت. است و راهى جز پرواز ندارمي

و چاره اين شد كه چوىب دراز برداشته و . و انديشيدند. اى بينديشيد، و گره از اين كار فرو بسته ما نيز بگشاييد چاره
پشت نيز قسمت مياىن را به دندان گريد، اما به شرط آنكه تا به مقصد  ها گرفته شود، و الك لك دوسوى آن با پاى لك

در ميان راه به . و پرواز شروع شد. پشت نيز پذيرفت و الك. دهان را به سخن نگشايد پشت هرگز اند الك نرسيده
مه  پشت را اينگونه ديدند لب به طعن گشودند كه اين الك مردم دهكده وقىت كه الك. اى رسيدند دهكده پشت بيچاره با آ

ها به جوس آمده، و دهان را  نيدن اين حرفپشت با ش و الك! نريو و توان خود را به دست اين كبوتران ناتوان داده است
ا را گفته باشد، كه ناگهان سقوط كرده، و جان خويش را در اين ماجرا باخت   .به سخن گشود تا پاسخ آ

پشت بلكه براى ما نيز چنني عاقبت و  آرى، تكلم و سخن گفنت پيش از رسيدن به مقصد و هدف، نه تنها براى الك
  .شتاجنامى را در پى خواهد دا

  پشت و آن دو كبوتر شرح احوال ما و دو گوهر در حقيقت حكايت الك

  242: اخالق خوبان، ص

  .گرانبهاىي است كه پيامرب باكرامت اسالم صلى اهللا عليه و آله به يادگار گذارد

  »1« »اىنَّ تارٌِك ِفْيُكم الثـََقَلني كتاَب اللَّه و ِعتـَْرتى«
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شت موعود حق   .پذير نيست راه يابيم جز با متسك و توسل به اين دو سرمايه جاوانه امكان ما نيز اگر خبواهيم به 

  .منايد ياىب به هر حقيقت جز با اتصال و ارتباط قرآن كرمي و عرتت پيامرب ممكن منى مهچنانكه در دنيا نيز دست

   طريق رسيدن

پشت در رسيدن به  ، مهچنانكه آن الكتوان راه را طى كرد و به حقيقىت دست يافت بارى، با پاى عقل و خرد هرگز منى
  .مقصِد منظور عاجز و ناتوان بود

 عقل جزوى را وزير خود مگري
 

 «2» عقل كل را ساز اى سلطان وزير

  

  .بيند زند كه البته آسيب زده، و آسيب نيز مى رود، كورانه عصا مى كسى كه تنها با تكيه بر عقل خويش پيش مى

  زنيم مىما كه كورانه عصاها 
 

 «3»  ها را بشكنيم الجرم قنديل

  

مهچنانكه اگر كسى دست به دامان اين دو يادگار آمساىن شود، اما پيش از رسيدن لب به سخن بگشايد، سقوط و 
  .شود شكست او نيز حمتوم و مسلم است، و براى مهيشه تباه و هالك مى

و جايگزين منودن اين دو با هر چيز ديگر مهچون جايگزين منودن . است ايت، مغتنم بنابراين، اين دو سرمايه گرامنايه، ىب
  .است اى ىب طالى ناب با خرمهره

______________________________  
  .184، ص 35حبار، ج ) 1(

  .1258مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  .437مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(
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ها خورده و با كلمات دهن پركِن جمالت و مكتوبات داخلى و خارخجخى خود را ببازيد و  يب رنگ و نرينگپس، مباد فر 
  .هاى هدايت دست كشيده، و خداى ناكرده به جاى اين دو، هوس و خواهش دل را حاكم كنيد از اين دستگريه

   خواسِت دل

هركسى در اجنام هر كارى، دل و خواست يك سخىن كه، به اسف، به صورت فرهنگ حاكم شده است اين است كه 
انه مى اى از هم پاشيده و  چنني دىل، به خداوند سوگند ِگل است، و با اشاره. خواهد دمل مى: گويد كند، و مى خود را 

  .فرو خواهد رخيت

او باشد،   و چنان حمو. شود آن دىل است كه قرباىن حق شود ماند و حرمي و حرم خداوند مى تنها دىل كه دل است و مى
ها فاصله  و تا انسان به اين منزلت راه نيابد، از دربار رمحت و عنايت حق مسافت. شود» او«خود، و مهه  كه از خود ىب

  .دارد

 آن يكى آمد دِر يارى بزد
 

 گفت يارش كيسىت اى معتمد

  گفت من گفتش برو، هنگام نيست
 

  بر چنني خواىن مقام خام نيست

  فراقخام را جز آتش هجر و 
 

 كه پزد؟ كه وارهاند از فراق؟

  چون توىيِ تو هنوز از تو نرفت
 

  سوخنت بايد تو را در ناِر تفت

 رفت آن مسكني و ساىل در سفر
 

 در فراق يار سوزيد از شرر

  پخته گشت آن سوخته پس بازگشت
 

  باز ِگرد خانه انباز گشت
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  ترس و ادبحلقه زد بر در به صد 
 

  ادب لفظى ز لب تا جننبد ىب

  بانگ زد يارش كه بر در كيست آن
 

 «1»  گفت بر در هم توىي اى دلستان

  

آرى، تا آدمى خود را از خوديت دور نساخته، و خواست و خواهش خداوند را بر دل حاكم نسازد، البته از ورود به حرمي 
  .ماند مىحق كه سراسر رمحت است و مهر، حمروم 

يد  مجله ما و من به پيش او 
 

 «2» ملك ملك اوست، ملك او را دهيد

  

و اينكه آدمى از خواهش دل دور شده، و خود و مهه چيز را در راه خداوند خرج و هزينه منايد، عني امانتدارى، و 
اى در باب او  هيچ نقص و نقيصه ها به صاحب خود استو البته از آجنا كه او سبحان و منزه است، و بازگرداندن امانت

  .گرداند امي چند مقابل باز مى متصور نيست، پس از هرگونه نياز برى و دور خواهد بود، در نتيجه آنچه به راه او داده

  زانكه او پاك است و سبحان وصف اوست
 

 «3»  نياز است او ز نغز و مغز و پوست ىب

  

  .حقيقت با خود كرده است كند در رو آدمى آنچه با خدا مى از اين

بنابراين، اگر دوسىت و عشق خود را مصروف خداوند سازمي و او را حمبوب خود خبواهيم، او نيز حمبوبيت را به خود ما باز 
و نه تنها دوستان بلكه دمشنان نيز مفتون و دلربده ما . شومي گرداند، و اينجاست كه حمبوب و مقبول قلوب مى مى
  .شوند مى

______________________________  
  .3080تا  3074مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(
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  .3156مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 2(

  .3158مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(
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رو  از اينحجاب ديد،  مرحوم شيخ حممد تقى بافقى، در كنار حرم حضرت معصومه عليها السالم خانواده رضاشاه را ىب
ا را نصيحت گفت، و خواست كه پوشش خود را حفظ كنند ا زيربار نرفته، و خرب را نيز به گوش رضاشاه . آ وىل آ

شرمانه خود را به قم رسانيد، و در كنار حرم، مرحوم بافقى را زير تازيانه گرفت، و سپس فرمان داد كه  رساندند، او نيز ىب
ران زنداىن كنند تر بود بر كار او گماشتند تا هواى   تر و الاباىل و در زندان نيز كسى از مهه كالش.  كردندو چنني. او در 

اما چيزى نگذشت، كه مرحوم بافقى او را به كمند عشق خود افكند، و او . كار او را داشته، و مايه رنج و آزار او باشد
بر اين ماجرا واقف شد او را تعويض كرده و به جاى و رئيس شهرباىن كه . نيز دلباخته وى شد، و راه توبه را پيش گرفت

او يك مسيحى جايگزين منوده، و باز چيزى نگذشت كه او نيز دل از ديانت خود بركند، و از شيخ آداب مسلماىن را 
يز ماجرا به گوش رضاشاه رسيد، دستور داد يكى از يهوديان را مراقب او سازيد، وىل يهودى ن. پرسيد، و اسالم را برگزيد

خوف اين : گويد و رضاشاه به حمض شنيدن اين خرب دستور داد شيخ را آزاد كنند، و مى. از يهوديت خود دست كشيد
  !دارم كه او دل ما را نيز برده و ما را هم مسلمان كند

  .آرى، اگر آدمى دل را به خدا بدهد دلداده خلق خدا نيز خواهد شد

زيرا چنني كسى مظهر . آورند، و تسليم مي شوند به نشان تكرمي سر فرود مى و خلق خدا هرچه آلوده باشند، در برابر وى
مهچنانكه خداوند خود كانون رمحت است، و . كند و اكرام و حمبت مى. آورد مهر خداوندى است، و بر مهگان رمحت مى

  .كند حىت بر گناهكاران، سخت مهرباىن مى

يند جز راه مهر و نوازش و َشَفَقتت پيش نگرييد، وگرنه با پرخاش و خواهيد اهل گناه دست از گناه بشو  اگر مى! عزيزان
  .رود هتك و اهانت كارى به پيش منى
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 هاى بدان رمحت كنيد بر بدى
 

 «1» بيىن كم تنيد بر مىن و خويش

  

. آيند لطف و احرتام روبرو شومي، پيش مىاگر خودبني نباشيم و ديگران را پست و فرومايه ندانيم، و با آنان از سر مهر و 
  .هرچند آلوده و پليد باشند

 هيچ كافر را به خوارى منگريد
 

 كه مسلمان مردنش باشد اميد

 چه خرب دارى ِز ختم عمر او
 

 كه بگرداىن ازو يكباره رو

  

در . و به اتفاق رفتيم. پذيرفتمو من . يك وقىت كسى به اصرار از من خواست كه به يك رستوارن رفته و ميهمان او باشم
  .شود او را جذب كرد مى: به رفيقم گفتم. ها هيچ خوشايند و مقبول نبود آجنا جواىن بود كه در پيش چشم مذهىب

مشا يك نگاه به قيافه و لباس خود و يك نگاه نيز به مشايل او كنيد، و ببينيد كه : و افزود. هيچ امكان ندارد: وىل او گفت
و آنگاه به . ها يكى است ها متفاوتند، اما دل بله، جامه: وىل من با اطمينان متام به او گفتم! ا تا به كجاستفاصله از كج

  .العمل نشان داد و او نيز عكس. جوان با دنياىي از حمبت چشم دوختم

  .توانيد براى خدا يارگريى كنيد، كه سخت غريب است تا مى! عزيزان

  :روزى به خانه ما آمد و گفت. نيز نزديكرتجوان به ما نزديك شد، و بعدها 

. و رفت. اى با رفنت به جبهه با خدا موافقت كرده: كنند، چه كنم؟ گفتم قصد جبهه دارم وىل مادرم و پدرم خمالفت مى
  .چندى بعد پدر اين جوان متاس گرفت و از من خواست كه در حمفل ترحيم آن شهيد شركت كنم

______________________________  
  .3435مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(
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   اشارت

  .هاى خمتلف با ايشان سخن گفته است خداوند جهت ارشاد و هدايت آدميان به گونه

  .هاى خداوند، متامى، برخاسته از مهر و رمحت است سخن

  .رمحت خداوند فراگري بوده، و كافران را نيز در زير پَِر خويش دارد

  249: اخالق خوبان، ص

  

  مهر خداوند

  

كه . خداوند مهربان، از طريق كتب آمساىن، بويژه قرآن كرمي، و نيز روايات و احاديث قدسى با انسان سخن گفته است
ا را در حد توان و استعداد و استطاعت به كار بندند، به سعادت  جمموعه اين سخنان به گونه اى است كه اگر بندگان، آ

  .هاى حيات را به دنبال دارد چراكه اين سخنان و متامى زوايا و زمينه. يابند آخرت دست مىدنيا و 

م رمحىت فراگري، كه . ها است و البته، منشأ اين سخنان نيز به متامى مهر و مودت و رمحت خداوندى نسبت به انسان آ
ديد سخن گ. كس را استثناء نساخته است هيچ باشد  فته است جز از سر مهرورزى و لطف منىو اگر با كافر نيز از سر 

چرا كه از اين طريق و با اين شيوه، مردم خواب آلود را به بيدارى خوانده است، تا از آتشى كه با دست خود و براى 
  .اند دور و رها سازد خويش افروخته

ديد و بيم سخن منى   بلكه با: گويد وىل با مهني قوم آلوده نيز مهيشه به 

  250: بان، صاخالق خو 

  :كند كه درياىي از مودت و ترحم خطاب مى

  »1« »أَنُفِسِهْم َالتـَْقَنُطواْ ِمن رَّْمحَِة اللَّهِ   يِعَباِدَى الَِّذيَن َأْسَرُفواْ َعَلى«
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  .ايد، از رمحت من هيچ نوميد نباشيد ها داشته كه پيش از اين با من و انبياء من خمالفت! اى بندگامن

  .ام خواهيد از گناهان خود دست بكشيد راه باز، و من آماده داشته و مىواگر قصد بازگشت 

ايد خواهم  از انبوه و كثرت گناهان نيز خوىف به دل راه ندهيد، زيرا آنچه گناه كرده: ودر جاىي ديگر نيز فرموده است
  :خبشيد

يًعا«   »2« »ِإنَّ اللََّه يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

اگر گناهان مشا به قدر كِف درياها، و يا برگ درختان، و يا ريگ بيابان : هللا عليه و آله فرمودرو رسول مكرم صلى ا از اين
  .شود باشد، خبشوده مى

  .بنابراين، متام كلمات و سخنان خداوند با بندگان خود ماالمال از عشق و كمال مودت بوده است

  .نيايدانصاىف است كه كسى با چنني پروردگارى كنار  رو، كمال ىب ازاين

  .انصاىف است كه كسى خود را در جاىي ديگر خرج كند، و بر سفره غري او نشيند و كمال ىب

  .انصاىف است كه آدمى متام عشق و توجه خود را مصروف امورات دنياىي و مادى بسازد و كمال ىب

صرف او كند كه مهه كاره انسان وىل بيشرت آن را بايد . انسان، بايد تنها اندكى از ُعلقه و مهر خود را خرج ديگران كند
به داود : اى از اين عشق و دلسوزى را بشنويد باشد حال منونه است، و به معناى واقعى كلمه دلسوز و عاشق انسان مى

  :عليه السالم فرمود

______________________________  
  .53/ زمر) 1(

  .53/ زمر) 2(

  251: اخالق خوبان، ص

  »رينِللذاكِ   ذِْكرِى! يا داود«
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  .آنكه مرا ياد كند من نيز او را ياد خواهم كرد

  .خواهم خواهد من نيز او را مى آنكه مرا مى

  .و آنكه دوستدار من است، من نيز دوستدار او خواهم بود

  .و آنكه با من است من نيز با او خواهم بود

  :و فرمود

  »َو َجنَِّىت لِْلُمطيِعني«

  .استشت من از آِن مردم مطيع و تابع 

  »ُحىبِّ لِْلُمْشتاِقني«

  .عشق و دوسىت من نيز مربوط به عاشقان و مشتاقان من است

  اندر دل هر كس كه از اين عشق اثر نيست
 

  تو ابر درو كش كه به جز خصم قمر نيست

  اى خشك درخىت كه در آن باغ نرست است
 

  وى خوار عزيزى كه در اين ظل شجر نيست

  اگر ُدرِّ يتيمىُبْگَسل ز جز اين عشق 
 

  زيرا كه جز اين عشق ترا خويش و پدر نيست

  در مذهب عشاق به بيمارى مرگست
 

  هر جان كه به هر روز از اين رنج برت نيست

  

  .چراكه اگر انسان عاشق اوست او نيز عاشق انسان است. هاست زيرا كه دو سويه است و البته، اين عشق زيباترين عشق

  عاشقى اى حمرتمگر تو بر من 
 

  ترم پرده بركش من به تو عاشق
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  وىل عشق انسان كجا و عشق خداوندى كجا؟

  متام عشق انسان در يك دل است كه به قدر يك مشت بيشرت نيست، اما

  252: اخالق خوبان، ص

  .دهد منتهى را در برابر عشق انسان قرار مى و او اين عشق ىب. انتهاست عشق خداوند ىب

  »َوانَا خاَصةٌ ِلْلُمحبِّني«

  .من، رفيق خاص و خصوصى دوستداران و عاشقان خود هستم

  »اْهُل طاَعىت ِىف ِضياَفىت«

ا كه طاعت مرا پيش مى   .گريند در ميهماىن من هستند آ

  »َواْهُل ُشْكِرى ىف زِياَدتى«

  .ها باشند شاكران من، منتظر زيادت و فزوىن نعمت

  »نِْعَمىتَو اْهُل ِذْكرِى ِىف «

  .هاى من هستند و ذاكران من، غرق نعمت

  :و فرمود

  »اْهُل َمْعِصيىت ال َآْيُس ِمن َرْمحىت«

ا كه خود را، آلوده ساختند، و سخن هاى مرا ناديده گرفتند، و آنچه گفتم به كار نبستند بلكه مترد نيز منودند، از رمحت  آ
  .من نوميد نباشند

  »ماْن تابُوا َفانَا َحِبْيبـُهُ «
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ا خواهم بود   .اگر بازگردند من عاشق آ

ْيبـُُهم«   »َو اْن َدَعوا َفانَا جمُِ

  .اگر دست به دعا بردارند، دعايشان را مستجاب خواهم كرد

  »َو اْن َمِرُضوا َفانَا َطِبْيبـُُهم«

ا را مداوا خواهم ساخت   .و اگر بيمار شوند، آ

  د؟توان قهر منو  حال با خداىي اينگونه پر مهر آيا مى

  آيا سزاوار است كه آدمى به او پشت كند؟

  اگر به او پشت كنيم به چه رو كنيم؟

  اگر او را بگذارمي چه بردارمي؟

  253: اخالق خوبان، ص

م مهرى كه عاشقانه و سخاومتندانه بر مهه ارزاىن  چه چيزى در اين عامل هست كه از مهر او، با خود نداشته باشد؟ آ
انه است، تا ابر لطف خويش را بارش دهدو تو گوىي، پيوست. كند مى   .ه به دنبال كمرتين 

انه مى رو، گاه كسى كارى خري مرتكب مى از اين   .سازد كند و ديگرى را از عذاب و آتش دور مى شود، وىل مهان را 

  :لذا در خرب آمده است

  »َمرَّ ِعيسى بـَْقِربٍ يـَُعَذُب صاِحبُه«

  .و ديد كه صاحب آن در عذاب استكرد،  مسيح از كنار مزارى عبور مى

  »ُمثَّ َمرَّ ِبه قابل فَاذا ُهَو َلْيَس يـَُعذَّب«
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  .و سال ديگر از كنار مهان مزار گذشت، اما صاحب مزار را در رنج و ناراحىت نديد

ذا اْلَقرب َو ُهَو يـَُعذَّب و َمررُت ِبه اْلعام َفاذا ُهَو َليَس «   »يـَُعذَّبَفقاِل يا َربِّ َمَرَرُت ِ

  !بينم؟ سال گذشته صاحب اين قرب در عذاب، وىل اكنون او را در عذاب منى! خدايا

  :خطاب رسيد

  »يَِتيًما فـََغْفرُت ِمبا َعِمَل ابنه  انَّه اْدَرَك َلُه َوَلٌد اْصَلَح َطرِيًقا و آَوى! يا ُروح اللَّه«

ى را صاف و مهوار ساخت، تا ديگران آسوده و به راحىت ا يكى اينكه جاده: او فرزندى دارد، كه دو كار كرد! اى مسيح
انه. رفت و آمد كنند، و ديگر آنكه يتيمى را پناه داد   .اى شد كه پدر اين فرزند را از عذاب و سخىت رهاىي َدَهم و مهني 

  .راسىت كيست كه خنواهد با اينگونه خداىي آشىت و دوسىت كند

  .نه، وىل تعبري ديگرى ندارم، به خدا مردم، خدا تشنه خبشش و آمرزش است دامن اين سخن، صواب و صحيح است يا منى

   پوشى چشم
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سازد، و بنده  گشايد، و او را از آنچه كرد است باخرب مى در خرب آمده است كه خداوند در قيامت نامه بنده مومىن را مى
  :فرمايد كند، و آنگاه خداوند مى مىمومن نيز هيچ انكار نكرده بلكه پذيرفته و اعرتاف 

پوشى منوده و به  مهچنانكه در دنيا كسى را از گناهان تو باخرب نساختم، و مهه را پوشيده داشتم، اكنون نيز از مهه چشم
حال، پرونده اين : گويد و سپس به مالئكه مى. جاى آن مهه بدى و آلودگى، خوىب و صواب و صالح خواهم نوشت

  :كنند و اينجاست كه مهه مردم به شگفت آمده و فرياد مى.  برده تا متامى مردم آنرا ديده و متاشا كنندام را باال بنده

  »اما كاَن ِهلدا اْلَعبد سيئٌة واحَده«

  .آيا اين بنده حىت يك گناه نيز مرتكب نشده است
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   اشارت

  .برتر و بزرگرت انگاشنت است آنچه مايه حمروميت از فيض و فضل خداوندى است خود را

  .يابد درك و دريافت رمحت حق جز با انكسار و افتادگى و خضوع امكان منى

   حكايت

  .بست انگاشت، و كمر به خدمت، مى كسى كه خود را كسى منى: حكايتِ 

  .آن قليان كه شكست تا حكم خدا نشكند: حكايتِ 
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   تعليم قرآن

  

شد، بويژه آنكه در پايني پاى خود آىب  تر مى بلند نشسته بود، و از عطش و تشنگى بيتاب و بيتاب كسى بر سر ديوارى
  .گرفت ديد كه در جوىي روان است، و مهني، تاب و توان او را بيشرت مى زالل، شفاف و گوارا مى

 بر لِب جو بود ديوارى بلند
 

 بر سر ديوار تشنه دردمند

 مانعش از آب آن ديوار بود
 

 «1» از پى آب او چو ماهى زار بود

  

ها را يكى  رو با زمحىت بسيار خشت وىل به تدبري و عقل دريافت كه راهى جز از ميان برداشنت ديوار در پيش ندارد، از اين
  .شد و در حقيقت با برداشنت هر خشىت، گامى به آب نزديكرت مى. افكند پس از ديگرى جدا ساخته و فرو مى
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______________________________  
  .1118، 1117مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(
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كرب و غرور : و اين، اگرچه يك حكايت است اما براى جتسم و روشن ساخنت يك حقيقت، رسا و گوياست، و آن اينكه
بلند است، و آدمى را از فيض و فضل خداوند كه  و خود را برتر و بزرگ انگاشنت درست به مانند نشسنت بر مهان ديوار

  .دارد مهچون آب مايه حيات و زندگى است، دور مى

رو، براى درك و دريافت فضل و رمحت حق راهى جز از ميان بردن موجبات كرب، و نيز پيشه ساخنت انكسار و  از اين
  .شكستگى و افتادگى و خضوع نيست

  .نبيا پيدا و آفتاىب بودخضوع، خصيصه آشكارى است كه در عموم ا

  خصيصه انبياء

  .دانستند اين بزرگواران، هيچگاه خود را به عنوان حاكم و برتر و مسلط بر مردم منى

  .و اين، مهان چيزى است كه خداوند از پاكان خواسته است

  :فرمايد دهد و مى رو پيامرب باكرامت را مورد خطاب خويش قرار مى از اين

  »1« »ِمبَُصْيِطرٍ لَّْسَت َعَلْيِهم «

  .بر ايشان حاكم و غالب نيسىت

ا را به عنوان برادران قوم ياد مى و يا وقىت پيامربان ديگر را تعريف و معرىف مى   :كند منايد، آ

  »2« »َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا  ِإَىل «

  :و يا

  »3« »َأَخاُهْم صِلًحا«
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در هر شأن و شرائطى كه باشيد برادرى خويش را نسبت به مردم : فرمايد مىو اين تعابري در حقيقت تعليم قرآن است كه 
   نه اينكه به. حفظ كنيد

______________________________  
  .22/ غاشيه) 1(

  .84/ هود) 2(

  .61/ هود) 3(
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  .و ممتاز بدانيد جايگاه و موقعيت و مقام خود توجه كرده، و آنگاه خود را بر ديگران برتر دانسته

اى زيبا سروده  كنند، قطعه پروين اعتصامى، در خصوص كساىن كه به منزلت خود نظر دارند، و بر ديگران فخرفروشى مى
  .خرند، چراكه ايشان از چهار پايان نيز فروترند زد كه نادانان را به نيم جو منى عاملى به ناداىن طعنه مى: گويد است، مى

  اىنعاملى طعنه زد به ناد
 

  كه به هر موى من دو صد هنر است

 چون توىي را به نيم جو َخنَرند
 

  مرِد نادان ز چارپا بـََرت است

  نه تن اين، بر تو بار بالست
 

  نه سر اين، بر تن تو درِد سر است

  خربى َنِسَزد زندگى و ىب
 

  خرب است مرده است آن كه چون تو ىب

  

  .مرد دانا مهچون برزگرى، صاحب خرمن و مهانند ماه و خورشيد، عامل افروز است :گفت باليد و مى و به خود مى

   عاَمل افروزد چون خور و قمر است

  .از اين رو كسى هواخواه مشا نيست. منايد اما نادانان مهچون شب تار مى
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  سر ما را به سر بسى سود است
 

  ره ما را هزار رهگذر است

  نه مشا را ز دهر منظورى است
 

  نه كسى را سوى مشا نظر است

 مهه خلق دوستان َمَنند
 

  مگسانند هر كجا شكر است
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  صبح ما شامگه خنواهد داشت
 

  آفتاب مشا به باخرت است

  تو ز گفتار من بسى بـََرتى
 

  آنچه گفتم، هنوز خمتصر است

  

مه دانش و داناىي، ذره اى عمل و كردار  و مرد نادان كه از اينهمه خنوت و باد و غرور به تنگ آمده بود، و به دنبال آ
  :ديد به زيباىي متام پاسخ گفت منى

  عمل چو باِد هواست گفته ىب
 

 «1»  ابـَْره را حمكمى ز آسرت است

  فتيله نسوخت هيچ گه مشع ىب
 

  اثر است تا عمل نيست، علم ىب

  نظري مدان خويش را خريه ىب
 

  َدْهر را بسى پسر استمادِر 

  اگَرت ديده ايست، راهى پوى
 

 !بصر است چند خندى بر آن كه ىب

 نيكنامى ز نيك كارى زاد
 

  نه ِز َهر نام، شخص ناْمَور است
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 خويشنت خواه را چه معرفت است؟
 

 شاخه ُعجب را چه برگ و بر است؟

  از سخن گفنت تو دانستم
 

  است كه نه خشك اندر اين َسَبد، نه َتر

  در تو برقى ز نور دانش نيست
 

  مثر است مهه باِد بروِت ىب

  

______________________________  
  .رويه لباس: ابـَْره) 1(
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 اگر اين است فضل اهل هنر
 

  هنر است ُخُنكا آن كسى كه ىب

  

  :بشنويدحال چند حكايىت، از فروتىن و انكسار و افتادگى اهل دل 

  .راسىت كه چگونه درس گرفتند، و رشد كردند

  .و چگونه با رشد خود، انسانيت، ملت و جامعه و آبروها را حفظ كردند

ديد مى. اى به وسيله استعمار انگليس در عراق اتفاق افتاد حادثه اى جز  شد، و چاره كه به دنبال آن جان بزرگان شيعه 
و در قم نيز مرجع وقت . رو، شهر قم را مقصد قرار داده و عزميت منودند از اين .اين نبود كه به ايران مهاجرت كنند

حضرت آية اللَّه العظمى شيخ عبدالكرمي حايرى ايشان را به گرامى استقبال منود، و در منزل خود، با مهه هويت و شان و 
  .كرد و پذيراىي مى وار، به ِگرد ايشان بود، و خدمت جايگاهى كه داشت مهچون خادمى مشتاق، پروانه
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درس آموخته بود كه حال كه دانش و داناىي و مقام و مرجعيت و اقبال عموم به من افزوده شده است » باء«چون ازحرف 
بلكه مالك آن خداوند . و بدامن كه اين مقام و موقعيت و صندىل از آِن من نيست. پس بايد كوچك باشم و كوچكى كنم

  .من قرار داده است تا براى بندگان او كارى كنم است كه به عنوان ابزار در دست

  .قدرى سهم امام دار: گويد رسد، و مى در مهان ايام يكى از تاجران قم، روزى به حمضر آية اللَّه العظمى حايرى مى

خواهد خرج و هزينه كند، و در پايان سال  اين خود يك ادب است كه انسان يك سال بر سفره خدا باشد، و آنچه مى
  .آنچه زياد بوده است حماسبه كرده، و اندكى از آن به عنوان حق دين خدا و نبوت و واليت پرداخت كند نيز

خواهد كه سهم را نه به ايشان بلكه به  دانست، از ايشان اجازه مى و تاجر قمى كه خود را مقلد مرحوم آية اللَّه حايرى مى
  .ف بود، تقدمي كندمرحوم آية اللَّه اصفهاىن كه يكى از مراجع مهاجر جن
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و . چون مقلد مشا هستم: گودى گرييد؟ و مرد تاجر مى چرا از من اجازه مى: پرسند مرحوم آية اللَّه حايرى با شگفىت مى
زه  و هيچگاه از خادم اجا. دامن من نيز اگر چه مرجع مشا هستم اما خود را خادم آية اللَّه اصفهاىن مى: فرمايد ايشان مى

  .خواهند كارى جهت ارباب را منى

  .يعىن مقام و شأن علم را بدان

و ما نيز بتوانيم اين . باشد كه مشا نيز از ما افتادگى و انكسار بياموزيد. يعىن اندازه احتاد و مهدىل را در ميان ما بدان
  .حاالت آيات كتاب خدا و روايات معصومان را به مشا برسانيم

  قليان ماندگار

و . مرحوم مريزاى شريازى استعمال تنباكو را حترمي كرد، كسى از علماء ايران و عراق نبود كه او را محايت نكندوقىت كه 
  .ها را شكستند مردم نيز تبعيت منودند، و تنباكوها را سوزانده و قليان

در كاخ گلستان پيش روى  هاىي كه شكسته شد و نام آن در تاريخ ماندگار ماند، قلياىن بود كه درباريان و يكى از قليان
و . ناصر قاجار گذاردند، و در مهني ميان مهسر او با شتاب آمد و قليان را گرفت و بر زمني كاخ كوفت و آن را شكست
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و وقىت . چون قليان كشيدن حراِم مسّلم است: وقىت ناصر قاجار به اعرتاض از او پرسيد چرا چنني كرده است گفت
  :وده؟ گفتچه كسى آن را حرام من: پرسيد

  .مهان كسى كه مرا به تو حالل منود

شد كه به هر صورتى كه هست اين فتوا  و اين در حاىل بود كه از سوى سفارت انگليس به ناصر قاجار پيوسته سفارش مى
و او جز اين چاره نديد كه مرجع برجسته و شاخص آن زمان مرحوم حاج مريزا حسن آشتياىن را . را شكسته و لغو منايد

: اى از علماء و نيز وزرا و وكال قليان كشيده و بگويد استه، و از ايشان خبواهد كه در پيش روى روساى اصناف و پارهخو 
  .دامن فتواى مريزا اگر چه بر حرمت است، اما من آن را حرام منى
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  .خرب از ماجرا بود نيز حضور يافت و ايشان كه ىب. اين دعوت صورت گرفت

اين ميان ناصر قاجار برخاست و ايشان را به عنوان شخصيت اول در ميان عاملان دين ستود، و آنگاه به عنوان پادشاه  در
و مرحوم آشتياىن برخاست، . ايران از وى خواست كه در پيش چشم ديگران قليان كشيده، و آن را جماز و مباح اعالم كند

من، غالمى از غالمان حضرت مريزاى شريازى هستم، از اين رو مرا نيامده : آنكه ناصر قاجار را ستايش كند، فرمود و ىب
  .است كه در برابر سخن موالمي سخىن بگومي بلكه در برابر ايشان سراپاگوش و اطاعتم

  .آفرين بر اين افتادگى و تواضع

رت: آفرين بر او كه انديشيد و با خود گفت  كه من نيز مهچون باء  حال كه مقبوليىت به من افزوده شده است پس چه 
  .كوچكى كنم، و فخر و بزرگى نفروشم

توامن خود را ببينم و خود را بزرگ جلوه دهم اگر كوچكى منوده و خود را ناديده بگريم شريين است و  بارى، االن كه مى
  .لذت خواهد داشت

  از مردمك ديده ببايد آموخت
 

 ديدن مهه كس را و نديدن خود را
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  .مهني اتفاق و احتاد بود كه انگليس از پاى درآمدو به دنبال 

  حسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
 

  توان گرفت آرى به اتفاق جهان مى

  

  .امي ها از آنروست كه ما از كتاب خدا درسى نياموخته ها و درگريى متام اختالفات و نزاع

 درسى درسى ز كتاب خدا
 

  رهرب نشدت به طريق ُهدى
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   اشارت

  .در يك جامعه امياىن، گسستگى، و انفصال و اختالف مفهوم ندارد

  .اختالف ريشه در خنوت و غرور دارد

  .آيد ها از دل خاكسارى و افتادگى بر مى ها شعله خواهد كشيد، مهچنانكه خريات و خوىب احناء پليدى» غرور«از تنور 

  .برابر خداوند، و آن ديگرى در برابر خلق وىيكى در : و افتادگى دو گونه است

   حكايت

  .آن مرد كه گورش نيز نشان از تواضع دارد: حكايتِ 
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   ترين كرنش عاىل

  

  .ورزند در يك جامعه امياىن، هرگز، گسستگى و انفصال و جداىي وجود ندارد، بلكه مهگان بر يكديگر حمبت و مهر مى

آيند، كه رنج هر يك مايه رجنورى  هاى يك بدن به مشار مى اى مهچون اعضاء و پاره د در چنني جامعهطبيعًة آحاد و افرا
  .هاى ديگر است اعضاء و قسمت

  »اذا اْشَتكى َله ُعْضٌو َتداعى َعَلْيه سايُر اْالْعضاء ِبالَسَهِر و اِحلمىَّ «

گريند، و متامى دست  ، ديگر اعضاء آرام و قرار منىبارى، اگر عضوى از بدن، مهچون چشم، به درد و بيمارى گرفتار آيد
در كنار طبيب » زبان«كار كرده، و » مغز«حركت منوده و » پا«رو،  از اين. به دست هم داده تا آن عضو سالمت يابد

بود مى درد چشم را باز گفته، و معده داروى طبيب را هضم مى   .يابد منايد و بدينسان چشم 

  .باشد اىن مهه يك تن، و يك تن مهه مىدر حقيقت در جامعه امي
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  من كيم ليلى و ليلى كيست؟ من
 

  هر دو يك روحيم اندر دو بدن

  

  .و طبيعى است كه يك روح در دو بدن از يك فعاليت برخوردار خواهد بود

  :كرد كه البته در متام دنيا نيز آوازه شدو سعدى با هنرمندى متام و ويژه خود مضمون مهني روايت را در سه بيت ياد  

 «1» بىن آدم اعضاى يك پيكرند
 

 «2» كه در آفرينش ز يك گوهرند
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  :امي، و مهني يك ريشه شاخه هاىي فراوان مهچون آرى، ما مهه از يك ريشه

  .حرام مسّلم استاى  پديد آورده و يك جمموعه واحد آفريده است، و اختالف در چنني جمموعه... حسن و َتقى و

هاى سخت و  انگيز و توفان هاى هول اى مهچون زلزله براى امت خود از هيچ حادثه: فرمود پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى
ها يكى پس از ديگرى سبز شده، و هر كدام سنگ خود را  ُخمَرِّب هراسناك نيستم، وىل از اختالف امت و گروهها و جناح

آنكه در يك نقطه كه مهانا دلسوزى و مهرورزى براى خلق خداست اتفاق  خواهند ىب كنند كه مى به سينه كوفته، و آن مى
خواهند دخلوش و شادمان  ها هر كدام به آنچه مى ها و دسته و بلكه به فرموده قرآن كرمي گروه. و احتاد نداشته باشند

مى اينهمه از آثار و تبعات كرب، تكرب، منيت كه البته متا. باشند، و نه آنچه خواست خداوند و خواهش جامعه است مى
  .و غرور و خودپسندى است

______________________________  
  .مثل املؤمنني ىف ترامحهم و تواُدِدهم كاجلسد) 1(

  .خلقناكم من نفس واحده) 2(
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 از تنور خودپسندى شد بلند
 

 شعله كردارهاى ناپسند

  

مهچنانكه آنچه . توان گفت كه هيچ ناپسندى و پليدى نيست كه ريشه در خنوت و غرور و كرب نداشته باشد مىبه واقع 
  .كند، ريشه در تواضع و افتادگى و خاكسارى داشته و دارد مناىي مى خوىب و خري در عامل رخ

  .و البته باالترين خاكسارى نيز تواضع و افتادگى در برابر كتاب خدا قرآن كرمي است

  .هاى خداوند و عمل به آيات كتاب خداست ترين كرنش و فروتىن تكيه و توجه بر خواست بارى، عاىل

  .و مرتبه فروتر آن نيز افتادگى نسبت به خلق خداوند است
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كند،  بندد، و از سوىي نيز با خلق خدا مهرورزى مى بنابراين انساِن افتاده كسى است كه تنها خواهش خداوند را به كار مى
  .آيني وى نباشند كيش و هم ىت اگر ايشان، همح

اگر ميان تو و ديگرى در دين و آيني اختالف باشد در برادرى و انسانيت كه از : فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم مى
باز چرا كه اگر كسى مسيحى و يا يهودى و يا زرتشىت باشد، . يكديگر دور و جدا نيستيد، پس با ايشان نيز برادر باش

  .رو نسبت به كار و زندگى ايشان نيز بايد كارگشا بود انسان بوده و از جنس مشاست، از اين

 خوش آن گروه كه مست بيان يكدگرند
 

 ز جوش فكر، مى ارغواِن يكدگرند

  زنند به سنگ شكست گوهر هم منى
 

 «1» پى رواج متاع دكان يكدگرند

  

______________________________  
  .صائب تربيزى) 1(
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البته كساىن كه خوى به وحدت و برادرى ندارند، الجرم كارشان به دورى و جداىي كشيده كه حاصلى جز تنهاىي و 
اما اگر هواى يكديگر را داشته و با يكديگر پيوند خورده و يكى باشند، . وحشت و سخىت و دشوارى به دنبال ندارد

ها در امان خواهند بود، چنانكه ديديد و جتربه كرديد كه در آستانه انقالب  ن است از انبوه آسيبمهچون دانه كه با خرم
  .منودند ها به غايت اندك مى ها و آفت چنني وحدت و مهدردى حاكم بود، و آسيب

 ياد ايامى كه با هم آشنا بودمي ما
 

 نوا بودمي ما صفري و هم خيال و هم هم

 طريق احتادمعىن يك بيت بودمي از 
 

 چون دو مصرع گرچه در ظاهر جدا بودمي ما

  بود دامي چون زباِن خامه حرف ما يكى
 

 بني دو تا بودمي ما گرچه پيش چشم صورت

 چون دو برگ سبز كز يك دانه سر بريون كند
 

 يك دل و يك روى در نشو و منا بودمي ما
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 دورى منزل حجاب احتاد ما نبود
 

 كجا بودمي ما  داشتيم از هم خرب در هر

 دادمي صائب دردسر چاره جويان را منى
 

 دردهاى كهنه هم را، دوا بودمي ما

  

ها با  آيد مهدردى و مهدىل انسان بنابراين، آنچه مطلوب و ممدوح و مقبول خداوند است و نيز نوعى از تواضع به مشار مى
امرياملؤمنني، امام : بينيد كه ائمه بزرگوار ما مهچون لذا مى .آنكه دين و آيني و اعتقادات ايشان حلاظ شود يكديگر است، ىب

ها، و درهم و دينار بر دوش  هاى شب، بارى سنگني از لباس، و خوراكى جمتىب، سيد الشهداء، زين العابدين، در نيمه
يدستان كه در خواب خود غوطه مى    رساندند، و هرگز كارى ور بودند مى گرفتند، و به 

  271: صاخالق خوبان، 

  .ايشان برادران انساىن ما هستند: گفتند اند، و به كدام دين پايبندند، بلكه مى نداشتند كه آنان به چه آيني گرويده

  .رفت امرياملؤمنني عليه السالم حاكم بود، روزى به تنهاىي به سوى كوفه مى

ج نداشت، در نتيجه نيازى نبود كه حضرت هاىي مهچون ترور، اينگونه كه امروزه رايج است، روا  چون در آن روزگار فتنه
  .جهت حفظ جان خود با تشريفات ويژه راهى را طى كند

اى مكث   مهچنانكه امام صادق عليه السالم قصد استحمام داشت، و صاحب محام از ايشان خواست كه چند حلظه
هيچ احتياجى به اين كار : و فرمودوىل حضرت نپذيرفت، . كنند، تا محام را ختليه و قرق كرده و آنگاه امام وارد شوند

  .و ديگر آنكه مومنان به اين تشريفات هيچ حاجىت ندارند. ندارم

بر سفره، اندكى  . به مهماىن امام رفتم: گويد باشد مى كسى به نام عجالن كه از صاحب امام صادق عليه السالم مى
ضرت گوشت را مقابل من گذاشت و خود ح. گوشت بود و مقدارى سركه، و كمى نيز روغن زيتون، و چند قرص نان

مشا راحت باش، و نگران من نباش، كه اين غذا غذاى ما و متام : مقدارى سركه و روغن زيتون صرف رد، و آنگاه فرمود
  .انبياست

  .يعىن سفره ما سفره تشريفات نيست
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  .ورده و ضايع كندكند كه بدهكار ديگران نباشد، و نه مال ايشان را خ اى رفتار مى يعىن مومن به گونه

  .كند يعىن مومن بَرج ندارد، و به آنچه از راه كسب حالل به او رسيده است قناعت و اكتفا مى

اى نشسته و كنار خود بارى دارد، و منتظر است كسى از راه برسد و او را   حضرت در ميان راه كسى را ديد كه گوشه
شود و مرد را كمك كرده و به اتفاق  نيز دست به كار مى كمك كند تا بار خود را بر مركب خود سوار كند، و حضرت

  .كنند بار را سوار مى

  .دارد مؤمن، بار افتاده را بر مى

  272: اخالق خوبان، ص

  .مؤمن، متواضع است

  اگر يارم نئى پيشم چراىي
 

  اگر نوشم نئى نيشم چراىي

  اگر بارى ز دوشم برندارى
 

  منك پاش دِل ريشم چراىي

  

  .داريد، بارى هم بر دوش مملكت نگذاريد اگر بارى بر منى اقًال 

  .حضرت با آن مرد به راه افتادند

آقا از  : لذا پرسيد! دانست كه اين مردى كه بارش را به كمك او بر مركب سوار كرده است، كيست و آن مرد هيچ منى
  .ام از كوفه: كجائيد؟ فرمود

صلت مومن است كه عصباىن و تلخ و زهر نيست بلكه شريين و افتاده و اين خ. گفتند و شريين و گرم با هم سخن مى
  .است

رفت و يك راه به ديارى ديگر، و حضرت جباى آنكه راه كوفه  در بني راه به يك دو راهى رسيدند، كه يك راه به كوفه مى
  :ه كوفه مريود، با شگفىت پرسيدرا در پيش گريد مهراه آن مرد شد، و آن مرد كه پيش از اين از زبان امام دانسته بود كه ب
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آموزگار من : آييد؟ حضرت فرمود پس چرا از اين راه مى: گفت. روم آرى؛ به كوفه مى: مگر مقصد مشا كوفه نيست؟ فرمود
اى با كسى مهسفر و مهراه بودى، و راه او از تو جدا شد مقدارى از راه به  پيامرب بود، و به من آموخت كه اگر در جاده

هيچ مانعى : من اگر كوفه بيامي اجازه ديدار و زيارت مشا را دارم؟ فرمود! آقا: آن مرد گفت. ام با او مهراهى كننشان احرت 
و آن مرد . من بنده خدا، رفيق تو، و خادم هر كس كه كارى داشته باشد: پرسيد نام مشا چيست؟ حضرت فرمودند. ندارد

  .خواهم مسلمان بشوم و رفتار تو و حرف معلم تو لذت بردم، و مىمن از منش ! آقا: با دنياىي از شور و اشتياق گفت

  .و به اين صورت يك نفر با تواضع و افتادگى و ادب امرياملؤمنني بنده خدا شد، و به راه خدا آمد
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  از خدا ُجوييم توفيق ادب
 

  ادب حمروم ماند از فضل رب ىب

 ادب تنها نه خود را داشت بد ىب
 

 «1» بلكه آتش در مهه آفاق زد

  

ترين مقام تواضع و انكسار و  و با قرآن است كه انسان به عاىل. آرى، قرآن جميد راهنماى ما به متام مسايل انساىن است
  .فروتىن خواهد رسيد

  .اما متاسفانه جامعه آنگونه كه خواست قرآن است نيستند

  »2« »اْصَطَفيـَْنا ِمْن ِعَباِدنَاُمثَّ َأْوَرثـَْنا ا ْلِكتَب الَِّذيَن «

  .امي ما قرآن جميد، اين منبع انسانيت و آدميت را به مرياث بندگان خود رسانده

  »3« »َفِمنـُْهْم َظاِملٌ لّنَـْفِسهِ «

  .كنند اى از اين بندگان بر خود ستم مى اما پاره

  .اند عليه شخصيت خود قيام كردهيعىن گروهى بر خود ستم كرده و از قرآن من دور شدند كه در حقيقت بر 
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يعىن شصت سال و بيشرت و يا كمرت در اين دنيا زندگى كردند اما نه بنده خدا شدند و نه برادر مردم، نه نسبت به 
  .خداوند خاكسار، و نه نسبت به مردم افتادگى منودند

م مردمى كه خداوند خدمت به آنان را خدمت به خود، و احرتام به آنان را احرت    .داند ام به خود مىآ

. گرسنه بودم غذامي ندادى، تشنه بودم آمب ندادى. برهنه بودم مرا نپوشاندى: خدا به موسى بن عمران عليه السالم فرمود
شنوم؟ تو برهنه بودى؟ تو گرسنه و يا تشنه و يا  چه مى! خدايا: موسى با شگفىت گفت! مريض بودم به عيادمت نيامدى

اى  تشنه. ام برهنه بود او را نپوشاندى، و پوشاندن برهنه در حقيقت پوشاندن من است بنده! ىموس: مريض بودى؟ فرمود
  ...را سرياب نكردى، و سرياب ساخنت تشنه، سرياب منودن من است

______________________________  
  .79، 78مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .32/ فاطر) 2(

  .32/ فاطر) 3(
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  .راسىت كه خداوند چه ارج و قدر و حرمىت براى بندگان خود قايل است

گذشت، در حاىل كه بر مركب سوار بود ديد كسى از شدت عطش بر خاك افتاده  امام صادق عليه السالم از مسريى مى
كرده است لذا به يكى كه اى است كه اگر خبواهند از مركب پياده شده و خود را به او برسانند وى متام   است، و به گونه

آن مرد، مسيحى است ! يابن رسول اللَّه: وىل آن مرد گفت. سريع به او آب برسان: پياده بود و با خود آب داشت فرمود
  .مريد و انساىن دارد از عطش مى. او انسان است. به دين او كارى ندارم: حضرت فرمود. شناسم و من او را مى

تفاوت نبود، و برادرى را نسبت به  اوند كه در حقيقت عيال و بستگان او هستند ىبآرى، بايد نسبت به بندگان خد
  .ايشان، هرچند كه از كيش و آييىن ديگر باشند، از ياد نربد

  .و البته اگر مسلمان باشند، و يا حقى بر انسان داشته باشند، حكايت ديگرى خواهد داشت

   حق استادى
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اليه . عليه السالم: فرمود رساندند وى متام قامت ايستاده و مى حاجى سبزوارى مى هرگاه سالم شيخ مرتضى انصارى را به
  .منه السالم. السالم

  .ديد مرحوم شيخ از بزرگان و فقيهان شيعه است كرد، به ويژه آنكه مى يعىن شان و شرائط خود را هيچ حلاظ منى

كرد، او نيز متام قامت  سبزوارى را به او ابالغ مىرسيد و سالم مرحوم حاجى  و هر گاه كسى به حمضر شيخ انصارى مى
ام و او حق  مدتى در مشهد شاگرد وى بوده: فرمود گفت، و مى برخاسته و رو به ايران منوده، و سالم او را پاسخ مى

  .استادى بر من دارد

   دست متواضع

و . رسيدم رفتم به حضور ايشان مى خراسان مىو من نيز هرگاه به . نظري خراسان بود مرحوم واِله از روحانيون باكرامت و كم
   بسيار آرزو داشتم كه روزى
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  .دستان ايشان را ببوسم اما اتفاق نيفتاد

فرمود، و پيش از آنكه من به حمضر  فرستادمم كه بنا دارم ايشان را ببينم، او خود بزرگوارى مى هر وقت هم به او پيغام مى
  .آمدند ايشان به ديدن من مىايشان حضور يامب، 

راىن بود   .روزى مهني بزرگوار به حمضر مرحوم آية اللَّه حاج مريزا جواد آقا 

  .شناسند مرحوم حاج مريزا جواد آقا را به خصوص جوانان جبهه خوب مى

نگ متام شد و ايشان اما ج. هر كجا به شهادت رسيدم مرا در مهاجنا خاك كنيد: فرمودند ايشان كراراً به جبهه آمدند و مى
  .نيز به شهادت نرسيدند

  .نظري اين مملكت بودند اين بزرگوار از علماى كم

ايشان در بيمارستان بسرتى بود، و وصيت نيز فرموده بود كه در صورت مرگ، مزار ايشان در گورستان عمومى مشهد 
ده و اجازه دهند در حرم حضرت رضا عليه و هر چه علما و بزرگان از ايشان خواستند كه وصيت خود را تغيري دا. باشد
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ادىب به ساحت امام هشتم عليه السالم  ام به حرم وارد كنيد ىب اگر جنازه: السالم دفن شوند، اجازه ندادند و با گريه گفتند
اى   ونهو تاكيد كردند كه مرا كنار فقرا دفن كنيد، و بر مزارم سنگى قرار ندهيد، و بلكه با خاك يكسان كنيد، به گ. است

  .كه گورم در ميان گورها گم شود

  .خواست از حضورشان مرخص شود مرحوم واله بعد از زيارت ايشان مى

  .او ساهلا و ساهلا با آن بزرگوار در ارتباط بود و رفاقت داشت

  .تو گوىي اين دو انسان بزرگ يك روح بودند كه در دو پيكر جاى داشتند

  .به يكديگر نگفتند» تو«گر از بزرگان ديگر در مشهد زيستند و يكبار كلمه شصت سال اين دو بزرگوار با چند تن دي

  .باشند و متامى نسبت به يكديگر فروتن مى. آرى مردم مومن با يكديگر جنگ و ستيز ندارند

  جان گرگان و سگان از هم جداست
 

اى شريان خداست   متحد جا
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: گذشتند، ميثم متاِر خرما فروش او را ديد پرسيد هاى كوفه مى السالم دست بر پيشاىن داشتند و از كوچهامرياملؤمنني عليه 
  ناراحتيد؟! على جان

  .ايد؟ فرمود نه خواىب كشيده ىب: پرسيد. سر دردى شديد دارم: ناراحىت مشا از چيست؟ فرمود: گفت. بلى ناراحتم: فرمود

پس چرا سر مشا به : پرسيد. نه: ايد؟ فرمود خربى ناگوار شنيده: گفت. نه: فرمود تان مشكلى داشته است؟ غذاى: پرسيد
  .كند چون سر مشا درد مى: درد آمده است؟ فرمود

   هر دو يك روحيم اندر دو بدن

  گريد؟ گريد سر ما هم درد مى راسىت، آيا سر مردم درد مى
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  سوزد؟ نيز مى شود، دل ما آيا با ديدن اشك مردم كه از شدت مشكالت جارى مى

  آيا رنج و ناراحىت مردم، مايه ناراحىت و رنج ما نيز خواهد بود؟

  كنيم؟ امي؟ چه مى راسىت، چگونه

مرحوم حاج مريزا آقا كه ديدند مرحوم واله قصد خداحافظى دارد از جا برخاست، و به بريون اتاق رفت، و خم شد و  
واله نيز خم شد و دست ايشان را بوسيد و به صورت كشيد، و   و در مهينجا مرحوم. هاى مرحوم واله را جفت كرد كفش
  .اين دست متواضع و متصل به اميان، مايه شفاست: گفت
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   اشارت

ايت كوشش و سعى انبيا اين بود كه آدميان را از توقف پرهيز، و به حركت و تكاپو و رشد وادارند، و بدينسان با 
  .آهنگ شوند و همآوا  جمموعه طبيعت هم

  .قرآن كرمي دستورالعمل اين مهاهنگى با نظام عامل است

شت خداوند برتر خواهد شد   .در اين مهاهنگى ارزش انسان باال رفته و از 

   حكايت

  .مرحوم آية اللَّه مرعشى جنفى و آنچه از آن وىل خداوند شنيد: حكايتِ 

  .ماندگار آموخت اى دوز جنف كه شيخ عبدالكرمي را نكته پينه: حكايتِ 
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   انسان



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

 

 

  

كنيد چيزى جز ادب نيست،  آنچه از رفتار، روش، منش و شيوه زندگى من مشاهده مى: فرمود رسول باكرامت اسالم مى
  .كه خداى بزرگ مرا به نيكوىي متام آموخت

  »ادََّبِىن َرىبِّ َفاْحَسَن تَأِديىب«

اى است كه فوق  آيد، به گونه نگونه كه از سخنان موالنا على بن ابيطالب به دست مىادب پيامرب صلى اهللا عليه و آله آ
  .باشد آن هيچ متصور منى

شد، بلكه مهچون خورشيد   اى خاص اعمال منى ادب آن رسول با مكرمت ادىب بود كه تنها در خصوص طايفه و يا جمموعه
و هركس به فراخور . فرمود شد ادب داشت و ادب مى كس روبرو مىتابد، او نيز با هر  دريغ مى شود ىب كه با آنچه مواجه مى

ره شد، مهچنانكه اشياء و موجودات عاَمل به ميزان حاجت و نياز خود از شعاع  ور مى استعداد و بينش خود از اين ادب 
ره مى   .برند خورشيد 
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فرو بسته و خود را از آن دور ميدارد، از آن پيامرب بزرگوار فاصله  اى نيز مهچون خفاش كه چشم از خورشيد  و البته، پاره
كردند و به جاى سود جسنت از آن كانون  داشتند، و با اين عمل و رفتار خويش خسارت مى گرفته، و خود را حمروم مى

ى زيباى گل، بلكه به ها ماندند كه از بارش باران، نه به بوته زارى مى و تو گوىي به شوره. ديدند مهر و صفا زيان مى
  .يافتند خارهاىي جانسوز دست مى

  باران كه در لطافت طبعش خالف نيست
 

  زار خس در باغ الله رويد و در شوره

  

پذيرد، كه البته مايه توقف است و توقف از مشار معاصى و   رو بايد پذيرفت كه حمروميت با دست خود صورت مى از اين
  .منايد بشر به آن اقدام مىگناهاىن بس سنگني است كه 

  .تر خواهد بود كه انسان مايه حمروميت و توقف ديگران نيز باشد و اين گناه وقىت سنگني
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  :گويد قرآن كرمي در باب اين مجاعت مى

  »1« »َيُصدُّوَن َعن َسِبيِل اللَّهِ «

و در حقيقت . كنند را كور مى هاى رشد بندند، و يا زمينه خواهد رشد و تعاىل يابد مى يعىن راه را بر كسى كه مى
كسى كه تنها با يك انسان چنني كند يعىن : برند، و امام صادق عليه السالم فرمود شخصيت معنوى ديگران را از ميان مى

  .ها در افتاده و متامى ايشان را از ميان برداشته باشد مايه توقف و عدم رشد او باشد گوىي با متامى انسان

شود كه توقف و مانع رشد خود و ديگران شدن بسيار سهمگني و عظيم است، وگرنه  ت و روشن مىرو، خبوىب ثاب از اين
  .ها برابر و مساوى نبود هيچگاه با قتل و از ميان بردن متامى انسان

______________________________  
  .45/ اعراف) 1(
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شود انسان از انسانيت سقوط و به مرتبه حيوانات نزول   ردد كه موجب مىگ سنگيىن و بزرگى اين گناه نيز به اين باز مى
و اين چيزى است كه هرگز . كند، و مهچون حيوانات كه هرگز رشد و اعتال و تعاىل ندارند، انسان نيز تعاىل و رشد نيابد

  .مطلوب و مقبول خداوند نيست

بوده و پيوسته رو به رشد و افزوده شدن و  انسان در جريان: آنچه خواست و مشيت خداوند است اين است كه
چراكه اساساً انسان چيزى به مانند آب است كه اگر در جاى خود مباند و متوقف شود به گند . سازندگى باشد

بنابراين صالح و سود انسان جز در حركت و سري . نشيند، و طعم و رنگ و بو و خواص خود را از دست خواهد داد مى
حقيقت اين سلوك و سري و حركت نوعى مهراهى و مهاهنگى با نظام طبيعت است، چراكه نظام  و در. و سلوك نيست

  .كند طبيعت به تصريح كتاب خدا در حركت بوده و به سوى پروردگار هسىت سري مى

ايت كوشش و تالش انبيا و اوليا معطوف به اين بود كه انسان را از توقف دور و به حركت واداشته، و با  جمموعه و 
و قرآن  . اند و البته شيوه و چگونگى اين مهاهنگى نيز به شيواترين و زيباترين وجه ممكن شرح كرده. طبيعت مهاهنگ سازند

  .كرمي نيز مهني ماجرا را به نيكوترين صورت توضيح و تبيني منوده است

  .بنابراين، قرآن جميد دستورالعمل مهاهنگى انسان با نظام عاَمل است
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شت خداوند برتر خواهد شدو در اين  شت جايگاهى است كه . مهاهنگى است كه ارزش انسان باال رفته و از  چراكه 
رو ظرىف بيش نيست، و تو گوىي مهچون گلداىن است   گذارد، از اين هاى خداوندى را در اختيار انسان مى مواهب و نعمت

  .به مراتب برتر و بيشرت استو البته ارزش گل از گلدان . گريد كه در آن گلى زيبا جاى مى

حال ببينيد چه ناجوامنردند آن نامردمى كه انسان را از اين شأن و مقام فرو كشيده و او را تا حد حيوان تنزل داده و 
  .اند تعريف منوده
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اى از  رگ، پى و جمموعهاين هوسبازان آلوده، انسان را مساوى با بدن، و بدن نيز برابر با گوشت، پوست، استخوان، 
چون و  بينند كه در خدمت ىب دانند، و كار و وظيفه انسان را جز در اين منى غرائز كه حموريت آن با شهوت است مى

  .چراى شهوت و غرائز ديگر باشد

امي و حيوانات معىن مى   .كنند آيا جز اين است كه اين آلودگان انسان را در حد 

ا نيز جز بدن نيستند؟ و يا مگر نه آيا اگر تعريف انسان اين اس ت تعريف گاو و اسب و اسرت چيست؟ مگر نه آنكه آ
ا نيز جز گوشت، پوست، استخوان و جمموعه   اى از غرائز چيزى ديگر نيست؟ آنكه بدن آ

  .زند و جاى بسى شگفت است كه اين تعريف در دنياى اروپا و آمريكا بسيارى از مردم آسيا و آفريقا حرف اول را مى

و اين حرىف است كه يك يهودى اتريشى به نام فرويد ديكته كرد، و بيش از شصت سال است كه توسط صهيونيست  
شود كه آن را به صورت فرهنگى حاكم و برتر غالب كند، و غالب نيز كرده است، و تنها كاىف است   كوشش و تالش مى

و نيز فجايعى كه روز به روز بُروز . و زنان چشم بدوزمي كه چشم را كمى باز كنيم، و به تركيب و ظاهر زندگى مردان
  .سازد كند، و مسائل جنسى را پردامنه و گسرتده مى مى

نشانند حمصول و متاثر از  گريند، و دخرتان و پسران و زنان و مردان را در كنار هم مى اگر امروز نظام خانواده را ناديده مى
  .مهان فرهنگ حاكم است

زيرا كه مثل آفتاب پيداست كه انسانيت را از . ام ام جز شگفىت و حريت نديده به انگلستان داشته من طى سفرهاىي كه
  .اند انسان گرفته، و او را در شهوت و غرائز حيواىن خالص كرده
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 كنند، زيرا عقيده فرويد بر اين است كه زن بر اثر عقد با امروز زنان در آن سرزمني بدون عقد با شوهر خود زندگى مى
  شوهر خود گره خورده و حمدود

  283: اخالق خوبان، ص

  .تواند در آغوش او باشد شود، و اگر فردا شوهرى زيباتر و دلرباتر يافت منى مى

  !و اين خالف آزادى و رهاىي است، و به سود مرد نيز نيست شايد مرد خواست با زىن ديگر باشد، و يا با پسرى ديگر

. هاى بسيار مهم رفتم هاى مهم انگلستان است، براى بازديد به يكى از دانشگاه دانشگاهمن روزى در كمربيچ كه مركز 
كسى است كه داراى : پرسيدم مهمرتين استاد اين دانشگاه كيست؟ گفتند. دانشگاهى بسيار عظيم و عريض و طويل بود

  :گفتم. هاى باالست، و از مهه اساتيد ديگر باسوادتر ست ختصص

اينكه از مهه داناتر است و از اعتبار و منزلت باالىي : براى چه؟ گفتند: گفتم. ديدن ندارد: گفتند  شود او را ديد؟ مى
: گفتم. بنابراين او حيواىن بيش نيست، و حيوان كه ديدن ندارد. برخوردار است با دو سه پسر ازدواج كرده است

رگز خارج از قواعد و قوانني نظام اهلى زندگى ها ندارند، و ه حيوانات نيز در چارچوب حيوانيت خود از اين برنامه
  .كنند منى

گويد، و چه زيبا انسان را تعريف و ارزياىب  فهمد كه قرآن چه مى شنود، مى بيند يا مى حقيقتاً انسان وقىت كه اين وقايع را مى
  .كند مى

. يباى ديگر كنار بيايد، تا كتاب شودانسان كلمه است، وىل نبايد كلمه باقى مباند، بلكه بايد با كلمات ز : گويد قرآن مى
  .كتاىب پر از فرازهاى بلند و جذاب و دلربا

  :ها آميخته شد و چه كتاب زيباىي از خود پديد آورد ببينيد عيسى كه به فرموده خداوند يك كلمه بود با چه زيباىي

  »اىنِّ َعْبُد اللَّه«

  .من بنده خدامي

  .يب شدبنابراين، خنست با كلمه زيباى بندگى ترك
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  »1« »اتاىن الِكتاب«

  .كتاب به من رسيده است

  .رو با وحى مهنشني شده و سپس نيز با نبوت، بركت، و مناز و زكات و نيكى و از اين

  »2« »َماُدْمُت َحيا َوبـَرا ِبَوا ِلَدِتىَوَجَعَلِىن نَِبيا َوَجَعَلِىن ُمَبارًَكا أَْيَن َماُكنُت َوَأْوصِىن ِبالصََّلوا ِة َوالزََّكوا ِة «

  .نـََفس و مهراه نشد ها و رفيقان نامهوار هم ها و پليدى و هرگز با بدى

  اى ز بدنامى است گَرت انديشه
 

 منشني با رفيق نامهوار

  عاقالن از دكان مهره فروش
 

 خنريدند لُؤُلِؤ شهوار

  كس ز خنجر نديد، جز َخْسَنت 
 

 خنواست، جز پيكاركس ز پيكان 

  

 سالكان را چه كار با ديوان؟
 

 «3» طوطيان را چه كار با مردار؟

  

كند اينگونه است، و حاضر نيست خود را با  و اين تنها سريه عيسى نيست بلكه هركس كه به شيوه دين خدا رفتار مى
  .ها از هر جنس و صورتى كه باشند آلوده سازد نامهوارى

شىب . بردم كند كه در جنف براى يك كسى كه از اولياء خدا بود از خانه غذا مى اللَّه العظمى مرعشى نقل مىمرحوم، آية 
   خواهم تا براى آن مقدارى شام مى: مادرم درد زاميان داشت و مادربزرگم به كمك آمده بود، آرام به او گفتم
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______________________________  
  .30/ مرمي) 1(

  .31/ مرمي) 2(

  .پروين) 3(
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و من چيزى ! رود و تو در فكر شام ديگرى هسىت؟ دخرتم از دست مى: مادربزرگم عصباىن شد و فرياد كرد. مرد اهلى بربم
وىل آن مرد . ميلى به من داد و من برد اى بعد به خود آمد و مقدارى غذا در ظرىف رخيت و با ىب چند حلظه. نگفتم

  .ميلى مهراه بوده است اين غذا نامهوار است، چون با عصبانيت و ناراحىت و ىب: فرمودنپذيرفت و 

  ما كجاييم و مالمتگر بيكار كجاست؟

دوزى نيز به درس  گفتم، و از مهان ابتدا پينه در جنف در مسجدى درس مى: گويد مرحوم حاج شيخ عبدالكرمي حايرى مى
و چند روزى بعد دوباره . تا اينكه چند روزى گذشت و پينه دوز نيامد! ددا گفتم او سر تكان مى آمد، و هرچه مى مى
  :گفتم. براى تو متاسفم! شيخ: گفت. بعد از درس حال او را پرسيدم. آمد

مسجدى تو چند روزى غايب شد و از احوال او  اگر رفيق و يار هم: مگر رسول خدا نفرمود: براى من؟ براى چه؟ گفت
  .جويا شو، من چند روزى نيامدم، چرا از حال من نپرسيدى؟ اين خالف اخالق پيامرب است خرب بودى، از حال او ىب

خواهى تو را ببخشم بايد يك  خبششى در كار نيست اگر مى: گفت. ببخشيد: خواهى ادب بشوى؟ گفتم پس َكى مى
خامنم كه مرا . افتادمي و به خانه رفتيمو فرداى مهان روز بعد از درس به راه . چشم، فردا مهمان ما باش: گفتم. اد بدهى

: گفتم. چرا از پيش مرا خرب نكردى، ما كه جز مقدارى ماست و كمى نان خشك چيزى ندارمي: با مهمان ديد گفت
ار را فراهم مى مهني  . كنيم فراموش كردم، وىل مانعى ندارد مقدارى پول به امانت پيش من است، با مهان خريد كرده و 

دوز هرگز به آن لب نزد و تنها نان و  ردم و با آن پول چند سيخى كباب گرفتم و بر سر سفره آوردم وىل پينهكار را هم ك
كباىب كه با پول مردم خريدارى : گفت. اين كباب را تنها خباطر مشا خريدم: به او تعارف كردم و گفتم. خورد ماست را مى

  .و تار خواهد ساختكند، و آيينه روح ما را كدر  شود ما را خط خطى مى

رت خواهد بود: مودفر  رت است، وگرنه دم سگ از متام وجود من    .آرى، اگر از پل صراط گذشتم ريِش من 
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  .مرا ببخشيد: و آن مرد شرمنده شد، و به خود آمد، و گفت

  .اى، مشا تنها از من قيمت يك جنس را پرسيديد و من نيز پاسخ گفتم خطاىي نكرده: فرمود

  موز اگر طالب فيضىآ افتادگى
 

  هرگز خنورد آىب زميىن كه بلند است

  

______________________________  
  .سعدى) 1(

  91: اخالق خوبان، ص

   اشارت

  .مهنشيىن تاثريگذار ست

  .تاثري مهنشيىن دفعى و يكباره نيست

   حكايت

  .مرحوم بروجردى كه در گور پاسخ گفت: حكايتِ 

  93: اخالق خوبان، ص

  

   تاثري مهنشيىن
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شود كه از زوايا و جهات گوناگون، مورد توجه و التفات قرار گريد، و  عظمت، شكوه و بزرگى در هر چيز موجب آن مى
مهچنانكه اين حقيقت، در خصوص خداوند،  »1« .هاى فراواىن نيز برخودار شود از مهني رو نيز ممكن است از نام

  .مشهود و قابل متثيل است

  .ا كه او عظيم، اعلى و بلند استبارى، از آجن

  »2« »َوُهَو الَعلُِّى اْلَعِظيم«

  .هاىي فراوان برخوردار است رو نيز از نام از اين

  »3« »لِلَِّه اْالْمساءُ احلُْسىن«

______________________________  
گريد، و آنگاه كه وى را از منظر  مىنگرمي نام رمحن و رحيم و راحم به خود  وقى كه خداوند را از زاويه رمحت مى)) 1(

  .و مهچنني زواياى ديگر... هاى قدير، قادر، مقتدر و قدرت نظاره كنيم نام

  .255/ بقره) 2(

  .180/ اعراف) 3(

  94: اخالق خوبان، ص

   رحيم

  .است» رحيم«هاى خداوند،  ترين نام و يكى از زيباترين و شايسته

  .از مهه سو و در مهه جا، جارى استرمحىت كه  »1«  رمحت صفت خداى باقى است

  .منتها نداشته باشد و چيزى نيست كه با خود نشاىن از آن رمحت ىب »2«  آرى مهه جا نشاىن از رمحت اوست

  »3«  ظاهر است آثار ميوه رمحتش

   قرآن كرمي
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عظمىت بس باال و بلند هاى رمحت اهلى، كتاب آمساىن، قرآن كرمي است، كه از شكوه و  ترين نشانه و يكى از برجسته
  .است» هادى«و يكى از آن ميان نام مبارك . و از مهني رو نيز نام هاىي فراوان برخود گرفته است. برخوردار است

  »4« »ُهَدًى ِلْلُمتَِّقني«

  .كند قرآن، متقيان را هدايت مى

ه خاك است، مهچنانكه خاك، خود، ها از سين هاى اين كتاب بزرگ و آمساىن، قيامت و برخاسنت انسان و از مجله هدايت
ار و زندگى مى   .رسد پس از مردن و خزان، به 

ار نو ز بعد برگ  ريز اين 
 

 هست برهان وجود رستخيز

ار آن ِسّرها پيدا شود  در 
 

 ست اين زمني رسوا شود هر چه خورده

  

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .غالحمسني مولوى) 2(

  .3635مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 3(

  .2/ بقره) 4(

  95: اخالق خوبان، ص

  

  بردمد آن از دهان و از لبش
 

  تا پديد آرد ضمري و مذهبش

  سرِّ بيخ هر درخىت و خوَرش
 

 «1»  مجلگى پيدا شود آن بر سرش
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   قيامت

  .بنابراين قيامت روزى بس عظيم و بزرگ است

  »2« »يوم عظيم«

  .هاىي كثري و فراوان با خود داشته باشد است كه نام عظمت موجب آن شدهو مهني 

ها در حسرت و تاسف و  است، چرا كه در آن روز بسيارى از انسان» يوم احلسرة«هاى قيامت  و يكى از مهمرتين نام
  .روند سرافكندگى فرو مى

رد، پيش نرفتند، و مهني حقيقت را نيز با جهاىن و البته، تنها تاثر و حسرت ايشان در اين است كه چرا با چراغ عقل و خ
  .رانند غم و اندوه بر زبان مى

  »3« »َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما ُكنَّا ِىف َأْصحِب السَِّعريِ «

  .گرفتيم كردمي، اكنون در اين آتش سوزان و پرهليب جاى منى اگر گوشى شنوا داشته، و تعقل مى

  مهنشني سوء

  .كنند، انتخاب مهنشني سوء و نارواست ىي كه اهل آتش بر آن تعقل نكردند و خود از آن ياد مىو از چيزها

ْذ ُفَالنًا َخِليًال   يَويـَْلَىت «   »4« »لَْيَتِىن َملْ َأختَِّ

______________________________  
  .3971تا  3971مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت )) 1(

  .15/ انعام) 2(

  .10/ ملك) 3(

  .21/ فرقان )4(
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  96: اخالق خوبان، ص

  .گرفتم فالىن را به دوسىت و مهنشيِىن خود منى! اى كاش

  كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد

  .ساز دمشىن خداوند شد آشناىي با او بود كه مرا با خدا بيگانه ساخت، و دوسىت با او بود كه زمينه

دوست، آشنا، و مهنشني، تاثريى ژرف و عميق بر : آن اينكهو اين آيه از كتاب خدا بيانگر حقيقىت مسلَّم است، و 
  .تواند براى آدمى حسرت و زياىن ابدى به بار آورد انسان دارد، و اگر ُسوء و ُشوم و بد باشد مى

  بياموزمت كيمياى سعادت
 

 «1»  ز هم صحبت بد جداىي جداىي

  

  .صحبت ناجنس و مهنشيِىن با بدان پرهيز بايد منودرود كه از  از اين رو در آداب ديىن، اكيداً، تاكيد مى

اد  نازنيىن چو تو پاكيزه دل و پاك 
 

 «2»  رت آنست كه با مردم بد ننشيىن

  

  .زيرا نشسنت با مردمان بد و آلوده، مايه آلودگى و تباهى خواهد بود

 َمنشني با بدان كه صحبت بد
 

 گرچه پاكى ترا پليد كند

 را آفتاب بدين بزرگى
 

 «3» اى ابر ناپديد كند لكه

  

  .برد هاى ننگ و بدنامى، تنها حاصلى است كه آدمى از رهگذر نشست و مهراهى مردم بد و آلوده نصيب مى بارى، لكه
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______________________________  
  .حافظ)) 1(

  .حافظ)) 2(

   سناىي غزنوى) 3(

  97: اخالق خوبان، ص

  

 اى با ديو گر نشيند فرشته
 

 وحشت آموزد و خيانت و ريو

  از بدان نيكوئى نياموزى
 

 «1»  دوزى نكند گرگ، پوستني

  

  .اند و از اين رو كه مهنشِني خود تاثريگذار است، اولياء دين، پيوسته ما را به مهنشيىن با خوبان و صاحلان خوانده

 يك زماىن صحبت با اوليا
 

 ريا رت از صد ساله طاعت ىب

  در ميان جان نشانمهر پاكان 
 

  دل مده اال به مهر دخلوشان

  دست زن در ذيل صاحب دولىت
 

  تا ِز افضالش بياىب رفعىت

 صحبت صاحل ترا صاحل كند
 

 صحبت طاحل تو را طاحل كند

  

را و نصرت و امداد خداوندى . و كسى كه مهنشيىن صاحلان و پاكان را برگزيند، حمبوب و مطلوب خداوند خواهد بود
  .نصيب خواهد برد
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 رو جبور يار خداىي را تو زود
 

 «2» چون چنان كردى خدا يار تو بود

 خلوت از اغيار بايد ىن ِز يار
 

ار ره دى آمد َىن   «3» پوستني 

  

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .23مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  .25 مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت) 3(

  98: اخالق خوبان، ص

مهنشيىن با : توان گفت، كه و البته، در حقيقت مى »1« يار چشم توست اى مرد شكاراز خس و خاشاك او را پاك دار
  .اجنامد زيرا به معيت و مهراهى وى مى. اوليا خداوند، مهنشيىن با خداوند است

 هر كه خواهد مهنشيىن خدا
 

 «2» تا نشيند در حضور اوليا

  

و با خدا نشسنت و با خدا بودن يعىن با مهه چيز بودن، و مهه چيز را به چنگ آوردن، زيرا آنچه مايه حاجت و نياز آدمى 
  .روست كه در كتاب جميد آمده است كه خداوند براى آدمى كاىف و بس است است در كف باكفايت اوست، و از مهني

  .مهچنان كه خاك براى دانه اينگونه است

ان است آنچه يك د مزد و  دريغ و ىب مهه را ىب 7كه اگر با آن مهراه و مهنشني باشد   7انه به آن نيازمنداست در دل خاك 
  .آورد منت به چنگ مى ىب

آيد و بالنده خنواهد شد، بلكه هنوز سبزه نشده زرد و  نشيند و باال منى يك دانه ممكن است با آب سبز شود، اما به مثر منى
  .خواهد شدزرد نشده خشكيده 
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  .برد، و اگر چيزى به چنگ آورد گذرا، مقطعى و موقت و ناپايدار است مهچنانكه آدمى بدون خداوند راه به جاىي منى

  .سازد بنابراين، هيچ چيز جز خداوند، نيازهاى دائم و مستمر آدمى را رع و مرتفع منى

  نه براى است كه دا از اين رو تكيه و توكل برر غري او منودن مهچون تكيه

______________________________  
  .28مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .2699مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت )) 2(

  99: اخالق خوبان، ص

  .زند آب مى

 دال نزد كسى بنشني كه او از دل خرب دارد
 

 هاى تر دارد به زير آن درخىت رو كه او گل

  كاران ىبدرين بازار عطاران مرو هر سو چو 
 

 به دكان كسى بنشني كه دكان شكر دارد

  ترازو گر ندارى پس ترازو ره زند هر كس
 

 يكى قلىب بيارايد تو پندارى كه زر دارد

  جوشد مياور كاسه و منشني به هر ديگى كه مى
 

 جوشد درون چيزى دگر دارد كه هر ديگى كه مى

 نه هر كلكى شكر دارد نه هر زيرى زِبَر دارد
 

 هر چشمى نظر دارد، نه هر حبرى گهر داردنه 
«1» 

  

   قابل تامل

اى كه در خصوص مهنشيىن قابل تامل و اهتمام است اين است كه مهنشيىن تاثريى يكجا و دفعى در پى ندارد،  البته نكته
تاثريى آشكار خنواهد بود، اى كه گاه در آغاز كار هيچگونه  شود، به گونه بلكه به تدريج و آرامى و كندى، تاثريگذار مى

  .شود شود و آفتاىب مى اما در پايان كار مهه چيز پيدا مى
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و مهني موجب شده است كه بسيارى تن به مهنشيىن مردم پست داده، و مغرورانه ادعا كنند كه مهنشينان َپست كمرت از 
ز آهن صالبت و سخىت بيشرت را ندارند، خرب از آنكه هر چه سخت و باصالبت باشند ا آنند كه ما را آلوده سازند اما ىب

تر و ناتوانرت نيستند، اما آب با مهه سسىت، آهن را با مهه  ها نيز هرچند سست و ناتوان باشند، از آب سست و مهنشني
  .سازد پذير مى صالبت از پاى در آورده و فرسوده و شكست

______________________________  
  .مشس تربيز) 1(

  100: اخالق خوبان، ص

  

 مگسى گفت عنكبوتى را
 

  كاين چه ساقى است ساعد و باريك

  گفت اگر در كمند من افىت
 

 «1»  پيش چشمت جهان كنم تاريك

  

كالم شدن با ايشان نيز، هرچند   نـََفس و هم اساساً نه تنها مهنشني شدن با پليدان و ناپاكان مايه تاثري است، بلكه هم
  .بودتاثري خنواهد  كوتاه، ىب

الدين گلپايگاىن  مرحوم سيد مجال. گذشتم اى مى در جنق، يكى از روزها، از كوچه: فرمود يكى از عاملان پاك و برجسته مى
  .را در راه ديدم

  دانيد مرحوم سيد مجال كيست؟ هيچ مى

  :وى كسى بود كه مرحوم آية اللَّه العظمى بروجردى در خطاب به ايشان نوشت

  .ال الدين گلپايگاىن؛ حسني بروجردى را نصيحت كنيدحضرت آية اللَّه سيد مج

با آنكه مرحوم آية اللَّه العظمى بروجردى خود نه تنها در عرصه علم بلكه در وادى معىن و فضيلت نيز شخصيىت وارسته و 
  .برجسته و شاخص بود
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: د قمرى، از راديو شنيدمساعت هشت صبح پنجشنبه، سوم شوال هزار سيصد و هشتا: گويد مرحوم آقا جمتىب عراقى مى
در . و به حمض شنيدن، سراسيمه و شتابان، راه منزل ايشان را پيش گرفتم. حضرت آية اللَّه العظمى بروجردى از دنيا رفت

فرزند . شد پيشرت رفتم از البالى مجعيت كه پيوسته افزونرت مى. ها از اشك پر بود و ديوار از پارچه و َعَلم، سياه و چشم
وصيت اين . وصيت آقا را برامي گفت. پيش رفتم. اللَّه العظمى بروجردى را ديدم و ايشان نيز مرا ديد و صدا كرد مرحوم آية

  .بود كه كار غسل و تدفني و تلقني به عهده من باشد

. دمكفن را گشو . به درون قرب داخل شدم. و براى تدفني به راه افتادم. و باالخره كار غسل و تكفني متام شد. پذيرفتم
ادم   :و تلقني را شروع كردم. صورت را بر خاك 

  »...اذا اتاَك امللكان اْلُمقَربان«

______________________________  
  .سعدى) 1(

  101: اخالق خوبان، ص

  شنيدى؟ فهميدى؟: و در آخر مهچنانكه در تلقني آمده است، پرسيدم

  .و من با شنيدِن اين پاسخ از هوش رفتم. فهميدم شنيدم و: و در مهني ميان صداى ايشان را شنيدم كه فرمود

  رويد؟ اجازه دارم بپرسم به كجا مى: به مرحوم سيد مجال گفتم: گفت آن عامل بزرگ مى

ميانه راه . و رفتيم. فرمود و اجازه مى. اجازه خواستم با ايشان مهراه باشم. روم جهت فاحته به گورستان دارالسالم مى: فرمود
اى سخن گفت، و  و چيزى نگفتم، تا اينكه كسى در راه با ايشان چند كلمه. گرداگرِد وجود ايشان ديدم  اى از نور، هاله

آن : چرا نور رفت؟ فرمود: و پرسيدم. ماجرا را با ايشان بازگفتم. از مهاجنا نور از ميان رفت، و ديگر اثرى از آن پيدا نبود
  .ا او تاثري خود را جبا گذاشتنـََفس شدن ب و تكلم و هم. مرد، آلوده و ناپاك بود

سخن شدن با آلودگان، هر چند ناخواسته، اينگونه موثر باشد، تاثري مهنشيىن با ايشان تا   و از مهينجا پيداست كه وقىت هم
  .كجا خواهد بود

   خوبان
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صاحلان نيز  گمان نشست با خوبان و نفس شدن با ايشان اينگونه پرتاثري است، ىب و مهچنانكه مهنشيىن با بدان و هم
و . انگيز در پى دارد، و مايه قداست و پاكى خواهد بود، آنچنانكه حرف باء با نام خداوند نشست تاثريى شگفت

  .طهارت بر آن نارواست آنگونه قداست يافت كه دست ىب

  103: اخالق خوبان، ص

   اشارت

  .عقل و دل مايه رجحان آدمى بر كائنات است

  .مهچنانكه انبيا حجت ديگرند. عقل، شريف است و حجت خداوند

   حكايت

  .عابدى در كوه لبنان كه به قدر كاهى معرفت نداشت: حكايتِ 

  105: اخالق خوبان، ص

  

   زمزم عقل

  

و . را نيز در كنار آن جارى ساخت» زمزم«را قرار داد، اما به آن بسنده نفرمود، بلكه » كعبه«خداوند در خاك حجاز 
  .يافت ىكرد كعبه رونق من اگر چنني منى

چرا  . و چنني سرزميىن براى هيچ قوم و ملىت چشمگري خنواهد بود. زيرا در سرزميىن كوير، خشك و برهوت، جاى داشت
  .كه رد پاى حيات در آن پيدا نيست

   كعبه دل
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اد، و در سايه آن نيز  وجود آدمى نيز چيزى مهچون خاك مكرَّم حجاز است، كه خداوند در اين خاك نيز كعبه دل را بنا 
و عقل مايه رونق و صفاى دل شد، مهچنانكه زمزم بازار كعبه را رونق داد، و . چشمه عقل و خرد را كرامت فرمود

  .پرمشرتى ساخت

  جاذبه حجاز

هاى ديگر شرافت و رجحان  هاى جاذبه براى سرزمني حجاز شدند، و آن را بر سرزمني وآنچنانكه كعبه و زمزم مايه
  با وجود مهچنني نيز آدمى. خبشيدند

  106: اخالق خوبان، ص

  .كعبه دل و چشمه عقل بر متامى موجودات ديگر فضيلت و برترى يافت

مهتاى خداوندى است اين دو را در كنار هم خواسته است،  و احد كه ذات پاك و ىب »1«  عقل با جان عطيه احديست
دانست كه جان و دل به دور از چشمه عقل،  چرا كه آن آفريدگار آفريد، كه منتهاى دانش و آگاهى است به خوىب مى

  .آباد و آبادان خنواهد بود

اى گرانرت از عقل  ست، و آباداىن دل به عقل، بنابراين، سرمايهآبادى سرزمني وجود انسان به دل ا: توان گفت از اين رو مى
  .خنواهد بود

  »2« »ال ِغىن َكالَعْقل«

  .باشد و چيزى شرافتمندتر از عقل منى »3«  پس مدار كارها عقل است و بس

  .توان به آنچه هست دست يافت و با مايه عقل و خرد، مى »4«  برترين مايه، مرد را عقل است

  .و كسى كه عقل ندارد تو گوىي هيچ ندارد »5«  اگر خرد دارىمهه دارى 

  آدمى را عقل بايد در بدن
 

 «6» ورنه جان در كالبد دارد محار
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  .بنابراين، شرف و امتياز آدمى به عقل و خرد اوست

  عقل، مفتاح حرمي دولت است
 

  عقل مصباح سرير حشمت است

  

______________________________  
  .نظامى) 1(

  .54حكمت / ج البالغه) 2(

اىي) 3(   .شيخ 

  .انورى) 4(

  .نظامى) 5(

  .سعدى) 6(

  107: اخالق خوبان، ص

  

  عقل، خورشيد سپهر اعتالست
 

  عقل، دّر درج ملك كربياست

  

  .از اين رو بايد پذيرفت كه شريفرت از عقل، چيزى خنواهد بود

 گر بُدى از عقل اشرف هيچ چيز
 

 نبودى عقل زين گونه عزيزخود 
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و اين نشان آن است كه نسبت . ترين قسمت بدن كه سر باشد جاى گرفت رو، در شريفرتين و عزيزترين و رفيع و از مهني
  .به ساير اعضاء سر و برتر است

زمني سودآور كه البته براى . ها كه بيشرت در قسمت مهاى بلند و برآمده و برجسته زمني قرار دارن درست مثل چشمه
  .سازند زيرا وسعت بيشرتى را پوشش داده و سبز مى. است

كوشيدند تا پيشوا و امام و جلودار باشند، و جايگاه بلند اجتماعى، مهچون خالفت را از آِن خود  و اگر انبيا و ائمه مى
نور هرچه پايينرت باشد فضاىي اجناميد، زيرا متامى نور بودند، و  سازند، اين نه به سوِد خود بلكه به سود خلق خدا مى

رت برخوردار مى. خبشد حمدودتر را روشىن مى   .شوند و هرچه باالتر باشد از نور و روشناىي آن، بيشرت و 

  نوِر خرد

  .توان ديد و البته نور را جز با نور منى

  .بيند بيند، خود به وسيله نور است كه آن نور را مى كسى كه نور مشع را مى

  .و بدون نور خنواهد ديد. اى ديدن به نور حاجتمند استچرا كه چشم بر 

  .بينيد مهچنانكه در تاريكى منى

حال از آجنا كه انبيا و اوليا متامى نورند، و از آجنا كه براى ديدن نور نيز به نور نيازمندمي، خداوند نور عقل را در وجود 
  .آدمى جاى داد

شود، و در پى اين انكار در گرداب جهل  يابد، و انبيا و اوليا را منكر مى بارى بدون نور تعقل و خرد، آدمى چشم بينا منى
  .رود و سياهى فرو مى

  108: اخالق خوبان، ص

و . تر از نور چيزى نيست شود، زيرا كه نور است، و بافضيلت تر مى و مهينجا فضيلت و شكوه عقل، منايانرت و آفتاىب
  .خوار سفره نور است و در حقيقت مهه چيز ريزه. ده باشداساساً چيزى نيست كه در پرتو نور پديد نيام

  .و باالترين نورها، نور خداست
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  »1« »اللَّه نُور«

  .باشند و انبيا و اولياء شعاع مهان نور مى

  »2« »َلَقْد َخَلَقُكم اللَّه اْنوارا«

  .و عقل نيز شعاعى ديگر است كه در درون وجود آدميان جاى دارد

و از اين روست كه بايد پذيرفت كه انبيا و عقل هر كدام حجت بر وجود و حضور  »3«  آفتابعقل سايه حق بود حق 
  .باشند خداوند مى

  »4« »انَّ لِلَّه ُحَجَتني«

توان گفت كه خداوند براى انسان دو عقل را منظور كرده است، يكى در درون جان، كه البته ناقص و  بنابراين، مى
باشد، و آنچه مسلم  بريوِن از جان، كه كامل و متام است و آن وجود مبارك انبيا مى نارساست، و ديگرى نيز در فضاى

  .منايد است سالمت انسان جز در قرين ساخنت اين دو عقل رخ منى

  .و با قرين شدن اين دو عقل است كه آدمى، از هر گونه بال و رنج رهيده خواهد شد »5« عقل كامل را قرين كن با خرد

______________________________  
  .35/ نور) 1(

  .زيارت جامعه كبريه) 2(

  .2112مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 3(

  .386حتف العقول، ص ) 4(

  .738مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 5(

  109: اخالق خوبان، ص
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  با دو عقل از بس بالها وارهى
 

ى پاى خود بر اوج گردون  «1»  ها 

  

ادن از آنروست كه آدمى با عقل خود به انبيا مىو البته راز  رسد، و از طريق انبيا  رسنت از بالها و نيز گام بر اوج هسىت 
  .به خداوند خواهد رسيد

شود، البته  شود، و آنچه به وصال حق منتهى مى رو بايد پذيرفت كه روى كردن به عقل به وصال حقل منتهى مى از اين
  :عليه السالم در منقبت و فضايل ابوذر غفارى فرمودعبادت است، لذا امام صادق 

  »2« »كاَن اكثُر ِعبادِة اىب َذر َخْصَلَتني التَـَفُكر َواْالْعِتبار«

  .بيشرتين طاعت و عبادت ابوذر تفكر و تعقل و انديشه بود

ب، و جوهاى زودگذر و هرگز حتت تاثري خطوط و احزا. داشت انديشيد و آنگاه گام بر مى كرد و مى يعىن خنست تامل مى
  .كرد اى راه را گم منى اى و يا نشر شايعه گرفت، و يا با مقاله قرار منى

ورزيد، بلكه اعتبار و عربت يافنت از هر چيز نيز طاعت و  وىل تفكر تنها عبادتى نبود كه ابوذر بيشرتين اهتمام را به آن مى
  .داشت مىعبادتى ديگر بود، كه بيشرتين وقت ابوذر را به خود معطوف 

  .آموخت براى ابوذر مهه چيز آموزنده بود، و از مهه چيز مى

اگر آنچه : گفت كرد، و با خود مى رفت، و تامل مى آيد در فكر فرو مى ديد كه متام اجزاء گوسفندى به كار مى او اگر مى
  .منفعت باشد، از حيواىن كمرت خواهم بود كند، ىب از من بروز و ظهور مى

ساخت، و وى را  منود، و شخصيت جاودانه ابوذر را مى ها بود كه براى وى سازنده مى ها و درس و آموختهها  و مهني عربت
  .داد رشد و اعتال مى

  روند، و صاحل و و ديگران نيز اگر مهني راه را پيش گريند، پيش مى

______________________________  
  .1426مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 1(
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  .42اخلصال، ) 2(

  110: اخالق خوبان، ص

  .شوند سعادمتند مى

آموزى و اعتبار از هسىت و آنچه  شود كه تفكر و نيز درس رو، در آيات و روايات تاكيد و توصيه و سفارش مى از اين
مهه چيزى، چراكه از منظر دين، از . آنكه نياموزمي، عبور نكنيم درس و ىب هست، مد نظر داشته، و از كنار هيچ چيز، ىب

  .توان آموخت مى

درس سحرخيز بودن را از خروس بياموزيد، زيراكه خروس در هنگامه سحر هرگز خود را به : فرمود لذا رسول باكرامت مى
  .سازد خواب آلوده منى

 اندكى صرفه بكن از خواب و خور
 

ر مالقاتش برب  ارمغان 

  تو قليل الّنوم ِمما يـَْهَجُعون
 

 «1»  ستغفرونباشد در اسحار از ي

خواب را بگذار امشب اى پدريك شىب بر كوى 
   ىب

 اند خوابان گذر بنگر اينها را كه جمنون گشته

 «2» اند مهچو پروانه به وصلت گشته
  

  

آغوش  از كالغ درس غريت و شرف را بياموزيد، چراكه كالغ هرگز در پيش چشم ديگران با ماده خود هم: فرمود و مى
  .شود منى

به ويژه انسان هاىي كه با ناموِس بـََزك كرده خود دست در . ها بايد بياموزند درسى است كه امروزه بسيارى از انسانو اين 
  .شوند دست دارند و راهِى هر برزن و بازار مى

______________________________  
  .3179/ 3178مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(
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  .622/ 621مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

  111: اخالق خوبان، ص

  

  چو زن راه بازار گريد بزن
 

  وگرنه تو در خانه بنشني چو زن

  چو در روى بيگانه خنديد زن
 

 «1»  دگر مرد گو الف مردى مزن

  

افكنده اى است كه حىت اگر كسى، روزى، استخواىن ناچيز پيش روى او  از سگ وفا را بياموزيد، زيرا به گونه: و فرمود
  .برد كند، و هرگز از ياد منى باشد، فراموش منى

  ها كرامت و موهبت فرموده است، كمرت از استخواىن است؟ آيا آنچه خداوند تا كنون به فرد فرِد ما انسان

  .و وفادارى را از ياد نبايد برد. پس كمرت از سگ نبايد بود

 بر فلك پرهاست از اشجار وفا
 

 «2» سمااصلها ثابت و فرُعه ىف ال

  

  دهد؟ گويد الىف گزاف و خالف، سر منى وفاست، و از آدميت و انسانيت خويش مى آيا آنكه ىب

  چون وفايت نيست بارى دم مزن
 

 «3»  كه سخن دعويست اغلب ما و من

  

اىي نقل مى از طاعت وى،  كند كه عابدى در كوه لبنان پيوسته به عبادت خداوند گرم و مشغول بود، و حىت دمى شيخ 
  .ورزيد غفلت منى
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 رو نگردانيم از فرمان تو
 

 «4» كفر باشد غفلت از احسان تو

  

  و خداوند نيز از احوال وى غافل نبود، و به وقت گرسنگى و نياز،

______________________________  
  .سعدى) 1(

  .4388مثنوى معنوى، دفرت سومو، بيت ) 2(

  .1174بيت  مثنوى معنوى، دفرت پنجم،) 3(

  .3664مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 4(

  112: اخالق خوبان، ص

  .كرد و شاكر بود و او نيز تناول مى. فرستاد اى آمساىن فرو مى مائده

 شكر منعم واجب آيد در خرد
 

 ورنه بگشايد دِر خشم ابد

 هني كرم بيند و اين خود كس كند
 

 كز چنني ننعمت به شكرى بس كند

  اى شكر خواهد سجدهسر ببخشد، 
 

 «1»  اى پا ببخشد، شكر خواهد قعده

  

  .بيند يابد و مى شود، و خود را آنگونه كه هست، مى اما امتحان سريه خداوندى است زيرا كه مشت آدمى باز مى

 اند ها مهچون سگان خفته ميل
 

 اند اندر ايشان خري و شر بنهفته

  چونكه قدرت نيست خفتند اين رده
 

  ها و تن زده هيزم پارهمهچو 
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  تا كه مردارى در آيد در ميان
 

  نفخ صور حرص كوبد بر سگان

  

 چون در آن كوچه خرى مردار شد
 

 صد سگ خفته ِبدان بيدار شد

  هاى رفته اندر كتم غيب حرص
 

  تاخنت آورد سر برزد ز َجيب

  مو به موى هر سگى دندان شده
 

 «2»  وز براى حيله دم جنبان شده

  

______________________________  
  .2673تا  2671مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(

  .634تا  626مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  113: اخالق خوبان، ص

  

 اند صد چنني سگ اندراين تن خفته
 

 «1» اند شان بنهفته چون شكارى نيست

  .زند هركسى الف پاكى و زالىل و طهارت مىبارى؛ تا پاى حمك در ميان باشد 

  گر نبودى امتحان هر بدى
 

 «4»  رستم بدى «3» در َوغا «2»  هر خمنث

  ست از مرد و زن چون حمك پنهان شده
 

  در صف آ اى قلب و اكنون الف زن

  وقت الف است حمك چون غايب است
 

  برندت از عزيزى دست دست مى

  َدَممْ گويد ز خنوت هر  قلب مى
 

  اى زر خالص من ازتو كى َكَمم
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  زر مهى گويد بلى اى خواجه تاش
 

 «5»  آيد حمك آماده باش ليك مى

  

و عابد به جاى حتمل و تامل راِه خانه گربى . از اين رو خداوند عابد را امتحان منوده، ويك دو روز مائده را فرو نفرستاد
اى نان به او داد، در بازگشت سگى كه بر خانه گرب پاسباىن  نيز چند قطعهرا پيش گرفت و از او چيزى خواست، و او 

ها را پيش روى سگ فرو رخيت، و سگ  منود، و عابد از هوِل جان نان رفت و پارس مى كرد پيوسته به دنبال عابد مى مى
   مهه را خورد، اما باز به

______________________________  
  .634، بيت مثنوى معنوى، دفرت پنجم) 1(

  .نامرد: خمنث) 2(

  .جنگ: َوغا) 3(

  .686مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 4(

  .1681تا  1678مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 5(

  114: اخالق خوبان، ص

يب زد كه. كرد دنبال عابد راه افتاد و پارس مى امي آنچه داشتم دادم، چرا ره! شرم اى ىب و سراجنام عابد به جوش آمد، و 
  .كىن منى

شرم نيستم چرا كه بيست سال متام است بر خانه اين گرب  من ىب: و به اذن خداوند سگ به زبان آمد و عابد را گفت
كنم، اما تنها يك  دهد، اما با اينهمه او را رها منى اجنامد و مرا حىت پاره استخواىن منى نگاهبامنن و اى بسا روزها به طول مى

  !شرم كيست؟ رزق تو نرسيد وىل او را رها كردى، و بر در خانه دمشن او كوفىت، راسىت ىبشبانه روز، روزى و 

  حال چه اشكال دارد كه انسان از چنني موجودى بياموزد؟

  و چه اشكال دارد كه انسان از مهه چيز بياموزد؟
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  و چه اشكال دارد كه حىت از كلمات بياموزمي؟ و يا حىت از حروف؟

  توان آموخت؟ يا هر حرف ديگر كم مىو » باء«مگر از حرف 

خورند به معىن  هاى ديگر تا تنها و جدا هستند معناىي ندارند، اما مهينكه با يكديگر پيوند مى و مهه حرف» باء«حرف 
آموزد كه مشا نيز تنها در پيوند و اتصال و احتاد و مجاعت  آيا اين درس و پيامى با خود ندارد؟ آيا به ما منى. رسند مى

  يابيد؟ كه به معنا و معنويىت دست مى  است

آموزد كه  يابد، آيا اين خود منى اى منى شود، و اگر هم وصل شود معناى شايسته اى وصل منى به هر كلمه» باء«و يا حرف 
  .توانيد پيوند داشته باشيد، اما نپيونديد مشا نيز به هر چيز مى

  115: اخالق خوبان، ص

   اشارت

  .رسد پيوند با خداوند به قدر و اعتبار مىانسان، تنها در پى 

  .پذيرد پيوند انسان با خداوند جز به مهت انبياء و اولياء صورت منى

   حكايت

  .ديد آن پاك كه خود را آلوده مى: حكايتِ 

  .يك سحن كه چشمان فضيل را در حني طواف بيُت احلرام غرقه در اشك ساخت: حكايتِ 

  117: اخالق خوبان، ص

  

   حمبان حمبوب
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آيند كه از  آورد، درختاىن نيز به چشم مى نشينند، و هر درخت، مثرى خاص به بار مى در فصلى كه درختان به مثر مى
  .مثرات گونه گون برخوردارند

اى حنيف، نزار، و ناتوان و ُترد را از  اند، وىل باغبان، جوانه اين درختان حمدود و معدود، در آغاز مهانند درختان ديگر بوده
ىت ديگر گرفت و بر تنه آن درخت جاى داد، و چندان نپاييد كه جوانه ساقه شد، و ساقه شاخه گرديد، و به بار درخ

رفت، بل بيم خشكيده شدن و از دست شدن نيز در ميان  حال آنكه تا جوانه بود، نه تنها از آن اميد مثر منى. نشست
اى سخت و خشن بدل يافت، و اين نبود جز با مهت  ُترد به شاخته اى اما اين بيم جماى خود را به اميد داد، و جوانه. بود

اى، شاخه و شاخسارى پر  دهند، جوانه دانست كه تنها با اين عمل كه آن را پيوند نام مى و آگاهى باغبان، كه خوب مى
  .شود سود و مثر مى

چراكه جز وى . آن آگاهى نداشته و نداردالبته پيوند، آداب و اصول خود را دارد، و جز باغبان دانا و پرمهارت كسى از 
  فهمد داند و منى هيچكس منى

  118: اخالق خوبان، ص

كه كدام جوانه اليق پيوند است، و يا شيوه پيوند چگونه است، و اينجاست كه هركس دست به كار شود، جز آنكه 
  .برد ها را تضييع و تباه سازد راه به جاىي منى جوانه

مانند، جوانه  ها مى ها نيز به جوانه انسان: كند، و آن اينكه ، كه حقيقىت ديگر را نيز تداعى مىو اين حقيقىت مسلَّم است
اى و سپس درخىت تنومند و تناور باشند، و اين جز با پيوند  توانند هر كدام شاخه هاىي ُترد، ضعيف و شكننده، كه مى

  .پذيرد رت منىو پيوند نيز جز به دست باغبانان دهر صو . يابد امكان حتقق منى

ها را به خداوند پيوند  باشند كه با مهارت و علم و آگاهى متام، انسان و باغبانان، مهانا، انبيا و اولياء خداوند مى
جت و سرور  خبشند كه ىب دهند، و از اين رهگذر ايشان را قوت و اعتال و بالندگى مى مى گمان مايه نشاط و طرب و 

  .خواهد بود

  آن دوستهر كرا دست داد 
 

 «1»  به نشاط و طرب سزاوار است
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بنابراين، بايد پذيرفت كه عدم اتصال و انس و پيوند با خداوند، حاصلى جز نزارى و ضعف و زبوىن در پى خنواهد 
  .داشت

  جداىي مبادا مرا از خداى
 

 «2»  دگر هرچه پيش آيدم شايدم

  

جان را به دست باد دادن، و داغ جانسوز ابد را بر دل خريدن است، و بارى، خويش را جز به خداوند گره زدن، مشع 
  :اى است كه اين خود فتنه

______________________________  
  .اسعد دهستاىن) 1(

  .722پورياى وىل، متوىف ) 2(

  119: اخالق خوبان، ص

  

  تا فلك كرد فتنه انگيزى
 

 «1» اى ندارد ياد كس چنني فتنه

  

   انساناعتبار 

و جز از اين راه به حرمت و قداست و ارج و . و اساسًا، ارزش و اعتبار انسان جز در پيوند با خداوند خنواهد بود
  .يابد سربلندى دست منى

ادن حرام و  با اتصال به واژه اللَّه حرمت و طهارت يافت، تا جاىي كه دست ىب» باء«مهچنانكه حرف  طهارت بر آن 
ادن، خطا و خالىف در پى نداشت، و نه مستلزم  مايه عقاب است، حال آنكه پيش از اتصال، پاى آلوده را نيز بر آن 

  .عقاب و عقوبىت بود

   هاى قرآن واژه
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اى كه به خداوند مربوط و  يابد، بل به هر واژه تنها با اتصال به نام خداوند اين قدر و منزلت را منى» باء«البته حرف 
  .هاى قرآىن، اگر اتصال يابد، نيز اينگونه است ژهمنتسب است، مهچون ديگر وا

يابند، و  اى مربوط است، حرمت و اعتبار مى مهچنانكه آدميان نيز با وصل و اتصال و پيوند به آنچه با خداوند به گونه
  .برند نيز پاكى و طهارت را نصيب مى

  مسجد

رو مايه طهارت و قدس،  و از اين. گردد ب مىو مسجد از مشار امورى است كه با خداوند مربوط است، و به وى منسو 
سايد، و از خود و خوديت و منيت كه عني  زيرا جايگاهى است كه آدمى سر به بندگى مى. و پاكى و پاكيزگى است

  .شود آلودگى و ناپاكى است، طاهر و پاك مى

  بندگى خداوند

______________________________  
  .كمال الدين حسني خوارزمى) 1(

  120: ق خوبان، صاخال

اى داشت از  وقىت كه پيامرب را از مكه بريون راندند به دهستان قبا رسيد، و از آجنا كه تصميم بر توقف كوتاه و چند روزه
زيرا كه متام دخلوشى خويش را در بندگى خدا . مردم خواست قطعه زميىن در اختيار وى گذارند، تا مسجدى را بنا كند

  .دانست ترين جايگاه براى بندگى خداوند مى عديد، و مسجد را رفي مى

  .و سراجنام مسجد را ساخت

مسجدى كه درب و پنجره يا طاق و ستوىن را با خود نداشت، و تنها و تنها، چهار ديوارى كوتاه و نيمه متام بود، و 
  .ديگر هيچ

  :اما خداوند پريامون اين مسجد، در كتاب خود اينگونه داد سخن داده است

بُّوَن َأن يـََتَطهَُّرواْ َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّّهرِينَ   ِجٌد أُّسَس َعَلى التـَّْقَوىلََّمسْ «   »1« »ِمْن أَوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأن تـَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل حيُِ
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ا ياد نكرد، بلكه از  انبيا نيز خواست كه مشا ببينيد بر اين كره زمني چقدر كاخ وجود داشته و دارد، اما خداوند هرگز از آ
ا را بر سر كاخ   .نشينان ختريب كنند آ

  .شود ها كسى جهت پاكى و پاكدامىن وارد منى چراكه در اين كاخ

م مسجدى كه به دست عبد پاك خداوند، بنيان شود و هركس بر آن پاى مى د جز پاكى و  بر خالف مسجد، آ
  .طهارت، متناىي ديگر ندارد

  .هاىي پاك به مناز ايستادند و در آن مسجد چه چهره

  .هاى سهمگني حيات سامل و صاحل و سرفراز بريون آمد كه در متام طوفان. يكى از ايشان عمار بود

اد، اما خدا مى   داند، عمار چه تندبادهاىي سخت و سنگني پشت سر 

______________________________  
  .108/ توبه) 1(

  121: اخالق خوبان، ص

  .اش از خدا بود، هيچ خاشاك و خسى نگرفت سرچشمه روِد وجودش، كه

اى، و يا لقمه حرامى، او را آلوده  اى شهوت حرام و يا نگاه آلوده آنكه ذره او نود سال متام بر اين خاك دنيا ساكن بود، ىب
  .ها خورد ها ديد و تازيانه با آنكه شكنجه. سازد

زد، تا آنكه به  ، مهانند جواىن با نشاط و پر صالبت، مششري مىدر سنني نورد سالگى نيز در جنگ صفني، در ركاب امام
  .خاك و خون نشست

وقىت امام را خرب كردند كه عمار پركشيد و به لقاء حق باريافت، به سوى اندام غرقه به خون وى رفت و او را به آغوش  
ار مى اى ملك : ك املوت را خطاب داشتگريست، مل گرفت، و آنگاه سر به سوى آمسان برد، و در حاىل كه مثل ابر 

  تو كه جان عمار را گرفت، چرا جان على را نگرفىت؟ بدون عمار بودن چه حاصل؟ و چه سود؟! املوت

  .منودند آرى، چنني كسى و چنني كساىن در مسجد قبا بر پيامرب اقتدا مى
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جز آن چيزى را اليق دوسىت  و. داشتند كساىن كه تنها طالب و طامع طهارت بودند، و چيزى جز طهارت دوست منى
  .مهچنانكه خداوند نيز جز دوستدار ايشان نيست. دانستند منى

  »1« »َواللَُّه حيُِبُّ اْلُمطَّّهرِينَ «

  .و در حقيقت اين دوسىت دو سويه است، هم بندگان پاك او را دوست دارند، و هم خداوند دوستدار ايشان است

موسى نيستم كه با خداوند تكلم كنم و آنچه در خاطر من است از وى جويا  چون: كسى امام باقر عليه السالم را گفت
  دارد و يا نه؟ دامن كه آيا او مرا دوست مى رو منى شوم، از اين

   ميانه تو با خداوند چگونه است؟ آيا او را دوست: حضرت فرمود

______________________________  
  .108/ توبه) 1(

  122: اخالق خوبان، ص

  .او نيز عاشق و خواهان تو خواهد بود: و حضرت فرمود! ذرات وجودم گواِه عشق اوست: رى؟ گفتدا مى

  .انديش نيز ناممكن است والبته عشق خداوند عشقى ديگر است، عشقى كه حىت تصوير آن بر تيزهوشان ژرف

 نياز عشق ز اوصاف خداى ىب
 

 «1» عاشقى بر غري او باشد جماز

  

. عاشق خداوند نباشد، و دل را به مهر او آذين نبندد، خداوند نيز بر وى ميل و مهر و عنايىت ندارد بر اين اساس، آنكه
و در اين بازگشت، مقبول و حمبوب . اينگونه بازگشت» حر«مهچنانكه . جز آنكه به سوى او، عاجزانه، بازگشت كند

  .خواست دور شد و از آنچه بود دل كند، و از آنچه مى. خداوند شد

ر تو كردم، توبه از   هر چه نه از 
 

  تو غمى خورم، از آن غم، توبه ور ىب
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  و آن نيز كه بعد از اين براى تو كنم
 

رت از آن توان، از آن هم، توبه  «2»  گر 

  

  .بنابراين، مسجد حمل حمبان خداست

  .آلودگى و نقص پاك و دور دارندكوشند كه خود را از هر  و حمبان خدا كساىن هستند كه دوستدار طهارتند، و مى

  .ها منيت و خودخواهى است، كه مايه غرور و كرب و فخرفروشى است ها و آلودگى ترين نقص و پست

گريند، و در اوج پاكى، خود را ناپاك  باشند، و هرگز خود را به چيزى منى حمبان خدا مردمى خاكسار و فروتن و خاشع مى
   و ديگران. خوانند و آلوده مى

______________________________  
  .971، بيت 6مثنوى معنوى، دفرت ) 1(

  .672خواجه نصري الدين طوسى، متوىف ) 2(

  123: اخالق خوبان، ص

  .دهند را بر خود برترى و رجحان مى

  .منودند جواىن به مسجدى وارد شد، و مسجديان او را به آغوش گرفتند، و پيوسته تكرمي و احرتام مى

تازند كمرت  و هرگز از كساىن كه آئني و مذهب ندارند بلكه بر آئني و مذهب نيز مى. يگر را حتويل بگرييديكد! عزيزان
  .نباشيد

امروز اگر آمريكا كه مظهر صهيونيست است قصد جتاوز به حرمي ملىت را داشته و طالب مدد و نصرت دولىت ديگر باشد،  
و به آغوشى گرم آن را استقبال . ندارد، به امداد وى برمى خيزد كشورهاىي مهچون انگليس كه هيچ داعى اسالم را نيز

ا مهديگر را براى امور باطل مى. كند مى خواهند  راسىت چرا ما از يك صهيونيست و يك مسيحى كمرت و فروتر باشيم، آ
  !وىل ما يكديگر را جهت امر حق استقبال نكنيم؟



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

 

 

تو گوىي كه ذاتاً با  . و دو خط هرگز قادر به حتمل يكديگر نيستنداما به اسف در اين مملكِت اسالم، گاه، دو جناح 
  .اند اى ژرف نسبت به يكديگر از مادر زاده و وارد عرصه دنيا شده كينه

  .به خدا سوگند، حيف است كه كسى خود را به خطى و جناحى متهم و حمدود كند

  .تر از آنست كه به حزىب و گروهى منتسب و منسوب باشد انسان عظيم

به متام خطها و : گوى پرسند به كدام خط و يا جناح متمايل هستيد؟ و من به پاسخ مى اى از دوستان از من مى گاه پاره
  .»توان گفت آرى به اتفاق جهان مى«چون حرف و منطق ما اين است كه . ها جناح

با خشوعى خاص، به مناز  هاى مناز در صف منازگزاران، و در وقت. از آن پس آن جوان از اصحاب مهان مسجد بود
  .ايستاد مى

و يكى از آن حقوق تنظيف و . مسجد بر فرد فرد منازگزاران حقوقى دارد: يكى از روزها يكى از امناى مسجد او را گفت
  رسد، و فردا نوبت به مشا مى. نظافت مسجد است كه بايد به تناوب يكى پس از ديگرى به آن اقدام كنيم

  124: اخالق خوبان، ص

  .آنچه زباله و آلودگى است از مسجد دور سازيدكه 

اما نه صبح فردا و نه هيچ روز . و رفت. و جوان با دنياىي از غم و اندوه، به نشان قبول، سر را تكان داد و پذيرفت
  .و متام اصحاب مسجد از اين ماجرا در شگفت بودند. ديگر، و نه براى تنظيف و نه براى مناز به مسجد نيامد

كرد، يكى از مسجديان او را ديد و از ماجراى نيامدن وى جويا شد، و او با  حاىل كه از گذرگاهى عبور مىروزى در 
ها را از مسجد دور دارم، وقىت بر اين سخن انديشه منودم ديدم  ها و آلوده به من گفتيد زباله: مهان حزن و اندوه گفت

  .تا مسجد آلوده نباشدرو رفتم  تر از من چيزى نيست، از اين تر و كثيف آلوده

   ُفضيل

م ذى احلجة در مكه بودم و در مسجد احلرام: گويد كسى مى گروهى خواب بودند و بسيارى نيز به تالوت قرآن . شب 
كردم، در حني طواف فضيل را ديدم، كه روزگارى  و من نيز طواف مى. و قرائت دعا و راز و نياز با خدا مشغول بودند
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و از آن پس . و چه بازگشىت. افكند، اما به سوى خداوند بازگشت نامش لرزه بر دل مسافران مى سر سلسله دزدان بود و
  .از عارفان به نام و شاخص روزگار خود شد

خداوند، در اين شب با اين مجاعت كه در اين مسجدند : گفتم. بپرس: فرمود. سؤاىل دارم! آقا: به فضيل گفتم: گويد مى
آمرزد، به شرط اينكه  خدا متام اينها را مى: و آنگاه گفت. شنيدن اين حرف زار زار گريستچه خواهد كرد؟ و فضيل با 

  .و از مسجد بريون شد. ام زيرا كه سخت آلوده. من در ميان ايشان نباشم
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   اشارت

  .از شيطان نيز بياموزيد: موالنا على عليه السالم فرمود

  .شيطان نيز آموختنداى انبياء خداوند از  و پاره

  .آموزند و بزرگان اهل معىن بنا بر توصيه اولياء دين از شيطان و از مهه چيز مى

  127: اخالق خوبان، ص

  

   وصاياى اهل بيت

  

و نه تنها آدميان  . رو، بسان فرشى گسرتده است و از اين. خاك، پست است هرچند بلند و رفيع و برآمده از زمني باشد
ائم نيز بر آن اما مهني خاك پست، با مهان . ريزند روند، و نه تنها آب دهان بل فضوالت خود را نيز بر آن مى راه مى كه 

  .نشانند ها را درخت، و درختان را به مثر مى ها را سبز، و سبزه تر، دست به دست هم داده و دانه فضوالت پست

ره مى ها كه پست كمرت از دانه: آموزد كه و اين، براى ما پيغامى داشته و درسى مى ا نيز  جويند  ها را به كار بسته و از آ
  .يابند، نباشيم و سبزى و طراوت و رشد مى

  .اند و البته بزرگان اهل معىن مهني درس را آموخته، و مهني شيوه را به كار بسته
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  .دند، چيزها آموختمهچنانكه امام حممد غزاىل يكى از اين مشار است، كه از راهزنان، كه مردمى پست و ناجوامنر 

  128: اخالق خوبان، ص

گذشتم، كه ناگاه دزداىن تيزپا بر قافله يورش آوردند، و آنچه دار و ندار قافله بود،  اى مى با قافله: گويد او خود مى
ا . و آن را گشودند. و سراجنام به خورجني من رسيدند. رمحانه، ربودند ىب هاىي  نوشتهو جز كاغذ پاره هاىي چند كه بر آ

ا را به من بازگردانند. نقش بسته بود چيزى نيافتند دانش : پرسيدند چيست؟ گفتم. و من عاجزانه از ايشان خواستم كه آ
خاك بر فرق تو كه دانش و معلومات خويش را نه در سينه كه بر اين  : يكى از آنان گفت. آيد من است، و به كار مشا منى

نون كه دانش تو به جاى سينه در خورجني است، و آن نيز در چنگ ماست، با ديگر اهل اك. اى ها رقم زده كاغذ پاره
و نيز . و من مهاجنا به خود فرورفتم، و تازه دانستم كه جايگاه دانش كجاست! قافله چه تفاوت و فرقى خواهى داشت

  .دانشى بايد اندوخت ه از تريرس اغيار و ناحمرمان دور و حمفوظ باشد

   درس شيطان

  .حىت اگر پست و فرومايه باشند. و بايد آموخت. توان آموخت بنابراين، از مهه كس و از مهه چيز مى

  .از شيطان نيز درس بياموزيد: فرمايد بر مهني اساس على عليه السالم مى

ه ها و عيوب را رفع، و بر كمال و شخصيت آدمى افزوده، و مايه قرب و تقرب ب چون آموخنت و اعتبار جسنت، نقس
  .حضرت حق خواهد بود

موسى، ابراهيم، نوح، منايان شده است، و رمساً از ايشان خواسته است  : اى از انبيا مهچون البته، شيطان خود در پيش پاره
  .هاى وى را شنيده، و تامل كنند، و اعتبار گريند كه حرف

دست به آمسان گرفىت، و بر قوم : لذا در روايات ما آمده است كه شيطان پس از طوفان به حضور نوح رسيد، و گفت
هاى  رو مرا عاطل و بيكار ساخىت، چون كسى نيست كه حرف خود نفرين نثار كردى، و ايشان نيز مبتال شدند، و از اين

   مرا به چيزى خريدار باشد، و اين تعداد معدود نيز كه بر كشىت
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دادند، و چون پاك بودند، و پاكان هشيارند، و من  تن به مكر و فريب من منى اند، از مهان آغاز اند و رهاىي يافته نشسته
  .گرد رو خود را زمحت نداده، و به ِگرد ايشان منى نيز از حيله و نرينگ در باب ايشان عاجز و ناتوامن، از اين

  .آسوده خواهيم بوداگر چنني مصونيتيت را براى خود فراهم سازمي، براى مهيشه ! و ما نيز برادران و خواهران

هاى شيطاىن پاسخ نگوييم، از ما نيز قطع اميد منوده، و دور شده، و در نتيجه امان  چراكه ما نيز اگر به خواست
  .يابيم مى

اى باشيد كه در  و به گونه. اى نبيند فايده باشيد، و شيطان در مشا سود و سرمايه كارى كنيد كه براى شيطان ىب! عزيزان
  .سايه جلوه كنيد مثر، و خشك و ىب ىب چشمان وى درخىت

  .اما براى خداوند و خلق صاحل حق درخىت پربار و پرمثر منود كنيد

  »1« »َكَشَجَرٍة َطيَّبٍة َأْصُلَها ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها ِىف السََّمآِء تـُْؤِتى ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنيٍ «

كرديد، اما اجانب و  كه جان خود را در راه وى نثار مىاى بود   مگر نه آنكه امام بزرگوار، در پيش چشمان مشا به گونه
ها او را  اما چشم. و اين در حاىل بود كه امام يكى بيش نبود. خواستند جانش را بگريند اى بودند كه مى ناحمرمان به گونه

  .ديدند دو گونه مى

  رسول خدا بود؟وسه سال ديوار به ديوار بيت  مگر نه آنكه ابوجهل پنجاه: كسى از اهل دىل پرسيد

  :پرسيد. بود: گفت

  ديد؟ مگر نه آنكه از مهان آغاز والدت پيامرب را مى

   او از آغاز تا اجنام هرگاه. ديد پيامرب نبود چون آنچه او مى. نديد: گفت

______________________________  
كه به فرمان خداوند هر زمان . اش در زمني استوار و شاخه هايش در آمسان است چون درخىت پاك است كه ريشه) 1(

  .25، 26/ ابراهيم. دهد ميوه خود را مى
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  .نگريست ديد به چشم يك يتيم مى پيامرب را مى

 ختم كرده قهر حق بر ديده ها
 

 «1» كه نبيند ماه را بيند َسها

  

بيند، اما نه  رساند، و پيامرب را مى را به مدينه مىهاى شرياز، با عشق و شوق، خود  اما سلمان، از ايران، از يكى از دهات
پايد كه اهل مدينه با ساكنان مكه دست به گريبان  و چندان منى. شود رو دلربده او مى از اين. ديد آنگونه كه ابوجهل مى

نرب رفته و مهه را اما پيامرب مهه را به مسجد فرامى خواند، و بر باالى م. دانند شوند و هركدام او را از آِن خود مى مى
  .اى نيست، بلكه از تبار ما اهل بيت است دهد كه سلمان از هيچ قوم و طايفه خماطب قرار مى

ها گونه گون است بلكه اين حكايت احوال متامى صاحلان و پاكان  البته اين تنها ماجراى پيامرب نيست كه در پيش چشم
  .است

اى به چشم سلمان، و مجعى نيز با چشمان آلوده و  ه او را نيز پارهو سرآمد صاحلان موالنا على بن ابيطالب است، ك
  .وار ديدند ابوجهل

  اى تو به تاريكى على را ديده
 

  اى زان سبب غريى بر آن بگزيده

  

ديدند ارزش نقل و بيان ندارد، وىل ببينيد دخت رسول باكرامت اسالم وى را چگونه  اينكه ديگران على را چگونه مى
  :نگريست مى

لوى آن بانو را شكسته، و  وقىت كه آن دو تن دست به دست يكديگر داده، و درب خانه را به آتش كشيدند، و سپس 
ور شده، و طناب بر بازوى امام بستند، و او را كشيده و بردند تا با  ماه وى را كشتند، و در پى چشمانش محله طفل شش

  .ج، بر بسرت افتادظاملان دون، دست بيعت دهد، از شدت رن

  قصد: روزى پس از آن ماجرا، آن دو تن، امام را در راه ديدند و گفتند

______________________________  
  .2012مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 1(
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گذارم و آنگاه مشا را خرب  ن مىبا ايشان در ميا: خواهيم دخرت پيامرب را ببينيم و حضرت به آرامى فرمود عبادت دارمي، و مى
  .و حضرت خود را به فاطمه رسانيد و ماجرا را باز گفت. كنم مى

  .گويد حال ببينيد فاطمه چگونه پاسخ مى

و مشا امام . بلكه ماموم مشا هستم. و از سوىي من اختيار خود را ندارم. اين خانه، خانه من نيست! على جان: گفت
و حضرت . و من هيچ نظرى ندارم، جز آنچه نظر مشا باشد. ابراين، ميل، ميل مشاستبن. باشيد واجب الطاعه من مى

  .و فاطمه نيز با جان و دل پذيرفت. بيايند: فرمود

   هاى شيطان نصيحت

خواهم حقايقى را  ام، و تيغم در كسى كارگر نيست مى حال كه از كار گمراهى و ضاللت وامانده: شيطان به نوح گفت
  .وىل نوح برآشفت و او را لعنت گفت و خواست كه از وى دور شود. در ميان بگذارم وار با تو نصيحت

 هاى تو چون بانگ صفري معرفت
 

 «1» بانگ مرغاىن است ليكن مرغ گري

  

  .آرى، نبايد از هر كسى نصيحت شنيد

   ناصحى رباىن پندت دهدت

  .گشايد مىزيرا چنني نصيحىت است كه گره را از جان، و بند را از دل 

  .مانند زار مى اى نيز به شوره چراكه نصيحت به مانند بذر است، و پاره. و البته هركسى را نيز نبايد نصيحت گفت

  بس وصيت كرد و ختم وعظ كاشت
 

  چون زمينشان شوره بُد سودى نداشت
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______________________________  
  .2657مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  132: خوبان، صاخالق 

  

  گرچه ناصح را بـَُود صد داعيه
 

  پند را اذىن ببايد واعيه

  دهى تو به صد تلطيف پندش مى
 

ى او ز پندت مى لو    كند 

 يك كس نامستمع استيز ورد
 

 صد كس گوينده را عاجز كند

 تر و خوش هلجه تر ز انبيا ناصح
 

 كى بود كه گرفت َدْمشان در حجر

 سنگ در كار آمدندز آنچه كوه و 
 

 نشد بدخبت را بگشاده بند مى

  ها كه بُدشان ما و من آنچنان دل
 

 «1» نـَْعِتشان شد بل اشد َقْسوةً 

  

  .و شيطان، هيچ مقاومت نكرد و راه خود را گرفت و رفت

  .بندخداوند فرموده است به نصايح شيطان گوش فرا داده و به كار : و نوح را گفت. و جربئيل فرود آمد

هاى خود را بازگفت، و  رو، نوح شيطان را صدا كرد، و او نيز باز آمد، و از وى نصيحت خواست، و او نصيحت از اين
شود مهچنانكه خود  خنست از وى خواست كه دامن را به كرب و تكرب نيااليد، زيرا از بارگاه رمحت حق دور و رانده مى

  .شد

 از مىن بودى مىن را واگذار
 

 «2» پوستني را ياد دار اى اياز آن
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______________________________  
  .1536تا  1530مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 1(

  .1856مثنوى معنوى، دفرت پنجم، بيت ) 2(
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  اى كرمكى و از قذر آكنده
 

 «1»  اى طمطراقى در جهان افكنده

 باد را بشكن كه بس تندست باد
 

 «2» از آن كت بشكند او مهچو عادپيش 

 عاد را آن باز زِاستكبار بود
 

 «3» يار خود پنداشتند اغيار بود

  

خواهى نباشد، چراكه اين نيز مايه دورى و راندن است،  آلوده به حرص و زياده: و ديگر آنكه از نوح خواست كه
شت عدن   .دور و رانده شد مهچنانكه آدم عليه السالم خويش را به آن آلود، و از 

 حرص كور و امحق و نادان كند
 

 «4» مرگ را بر امحقان آسان كند

  از حريصى عاقبت ناديدىن است
 

 «5»  بر دل و بر عقل خود خنديد نيست

  

و در آخر نيز از ايشان خواست كه از حسد پرهيز و اجتناب كند كه مايه حمروميت است، مهچنانكه قابيل حمروم و از 
  .قبول مردود شد بارگاه

  تر در راه نيست اى زين صعب َعْقبه
 

 «6»  اى خنگ آنكس حسد مهراه نيست
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______________________________  
  .1855مثنوى معنوى دفرت پنجم، بيت ) 1(

  .4679مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 2(

  .4677مثنوى معنوى، دفرت ششم، بيت ) 3(

  .2823پنجم، بيت مثنوى معنوى، دفرت ) 4(

  .1547مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 5(

  .4031مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 6(
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  آن ابوجهل از حممد ننگ داشت
 

 «1»  فراشت َوز حسد خود را به باال مى

 بواحلكم نامش بُد و بوجهل شد
 

 «2» اى بسا اهل از حسد نااهل شد

  مصرى چه رفتاز حسد بر يوسف 
 

 «3»  اين حسد اندر كمني گرگيست زفت

 خواه دفع اين حسد از خدا مى
 

 «4» تا خدايت وارهاند از حسد

  

______________________________  
  .802مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 1(

  .809مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 2(

  .1407مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(
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  .2681مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 4(

  135: اخالق خوبان، ص

   اشارت

  .تعلم و آموخنت از مهه چيز و از مهه كس، رهاورِد خضوع و افتادگى است

  .بندند افتادگى و خضوع تعليم اولياء حق است، و اهل معرفت آن را به كار مى

  137: اخالق خوبان، ص

  

  كرنش اولياء

  

ترين عارفان، عاملان، فقيهان و  آبادى، صاحب كتاب قـََبسات، معروف به مريداماد، از برجستهمرحوم سيد حممد باقر اسرت 
  .فيلسوفان عهد صفوى است

كرد، از آجنا كه براى خود قدر و  اين مرد بزرگ، كه با رفتار و روش و شيوه خويش، خضوع، خشوع و افتادگى را معىن مى
كس و مهه صنف معاشر بود و  رو با مهه دانست، از اين از خود برتر و فراتر مىكس را  اعتبار و منزلىت قايل نبود، و مهه

سروپا نيز مهنشني  رفت و با الواط و اوباش و مردم ىب ها مى خانه كرد، تا جاىي كه گاه به قهوه نشست و برخاست مى
  .شد مى

ان   ى بايدت لطف كن كان 
 

  نديدندى از خود برت در جهان

 پيش مردم عزيزتو آنگه شوى 
 

 كه مر خويشنت را نگريى به چيز
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 بزرگى كه خود را به خردى مشرد
 

 به دنيا و عقىب بزرگى بربد

 اى پاك شد از اين خاكدان بنده
 

 «1» كه در پاى كمرت كسى خاك شد

  

خواهد كه بساِن درياىي عظيم است،  مهچون مريداماد مىها براى مهگان مباح و جماز نيست، بل كسى  البته اينگونه مهنشيىن
  .سازد ها را دور مى يابد بلكه از ايشان نيز آلودگى و نه تنها در متاس با آلودگان آلودگى منى

مانند، كه جز ابراهيميان هركس با ايشان نشيند خواهد  صفا به آتش مى بارى، مردمان آلوده و تردامن و نادان و ىب
  .سوخت

كند كه كسى غالمش را كه فردى ضعيف، حنيف و نزار بود به دنبال آب فرستاد، كه با خود آب  كايت مىسعدى ح
آموزد در هر ماجرا، پيش از  و اين حقيقىت است كه مى. اما شتاب آب چنان بود كه غالم را نيز با خود برد. آَوَرد

  .روياروىي، توان و نريوى خود را بايد اندازه گرفت

شوند نيز خنست بايد اندازه اميان و معرفت خود را بدست آورده، و از مهان آغاز  اىن كه با بدان مهنشني مىرو كس از اين
  .شوند حتليل و دقت كنند كه آيا در ميان ايشان كارى از ايشان ساخته است، و يا نه بلكه شكار مى

  .كرد شد، بلكه شكار نيز مى وىل مريداماد نه تنها شكار منى

نظر از اين رفتار مريداماد به تنگ آمده و شكايت و سعايت خود را به حضور شاه عباس برده، و وى را باخرب  تنگاى  پاره
حرمىت و  ساختند كه مريداماد با اينگونه رفتار خود آبروى حكمت، عرفان، فلسفه، اخالق، و عاملان دين را دستخوش ىب

  .اعتبارى ساخته است ىب

   كه. يندتر از افشاى معايب و نواقص ديگران نيستهيچ چيز ناپسندتر و ناخوشا

______________________________  
  .سعدى) 1(
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و خداوند به كيفر رفتار ايشان عيوب و منقصت آنان را علىن و آشكارا . اجنامد البته در غالب احوال به زيان عيبجويان مى
ىت خداوند در َصدِد افشاى عيوب كسى باشد او را به عيبجوىي از ديگران وامى اند وق تاجاىي كه عارفان گفته. سازد مى
  .دارد

 چون خدا خواهد كه پرده كس ِدَرد
 

 ميلش اندر طعنه پاكان برد

  چون خدا خواهد كه پوشد عيب كس
 

 «1»  كم زند در عيب معيوبان نـََفس

  

وىل تعلقاِت به خود و اشتغال به امورات دنياىي، بيشرت مردم را از ها نباشد،  ها و عيب البته كسى نيست كه آلوده به نقص
  .احوال خود غافل ساخته است

  چون به ِجد مشغول باشد آدمى
 

  او زديد رنج خود باشد عمى

 «2» از زنان مصر يوسف شد َمسَر
 

 كه ز مشغوىل بشد زِايشان خرب

  پاره پاره كرد ساعدهايش خويش
 

  بيند نه پيشروح واله كه نه پس 

 «3»  اى بسا مرد شجاع اندر حراب
 

  كه ِببـُرَّد دست يا پايش خراب

 او مهان دست آورد درگريودار
 

 «4» بر گمان آنكه هست او برقرار

  

شاه عباس به شكايت آنان التفات كرد، و ايشان را وعده منود كه در وقت مناسب مريداماد را احضار و وى را از اين امر 
  .خواهد منود حتذير

______________________________  
  .816و  815مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(
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  .افسانه، حكايت: مسر) 2(

  .جنگ، كارزار: ِحراب) 3(

  .1608تا  1603مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 4(

  140: اخالق خوبان، ص

گرد هم آمده بودند، وى به مرحوم مريداماد توجه كرد   و سراجنام، روزى كه متام عاملاِن شاخص شهر در حضور شاه عباس
  :و ايشان را با كنايه گفت

رود، و  ها مى خانه گاهى به قهوه ام يكى از عاملان برجسته اين ديار، كه در حكمت، فلسفه، عرفان، آوازه است گاه شنيده
ت و . است شود در حاىل كه اين، با شأن و شرائط وى ناسازگار با مردم اوباش مهنشني مى وىل مريداماد با كمال 

آنچه به عرض رسيده است عني خطاست، چراكه من خود با اين مجاعت حشر و نشر داشته و : اعجاب به پاسخ گفت
  .ام نشست و برخاست دارم، وىل چنني عاملى را هرگز نديده

  ره اينست سعدى كه مردان راه
 

  به عزت نكردند در خود نگاه

 ف داشتنداز آن بر ماليك شر 
 

 «1» كه خود را به از سگ نپنداشتند

  

گفت، چراكه او اهل معرفت بود، و تعارفات كاذب و دروغني  و مريداماد اين را نه از سر تعارفات معمول و متعارف مى
وامنى كرد، انگاشت، و براى خود حساىب  در حرمي ايشان رونق و معناىي نداشت، بنابر اين او در حقيقت خود را كسى منى

نشست و برخاست . منود، با مهه صنف حىت فرومايگان، و كساىن كه فروتر از او بودند و چون چنني بود و چنني مى
  .كرد داشت، و رفت و شد مى

افكنند، تا چه رسد به آنان كه نازلرت و فروتر  انگارند هرگز به باالتر از خود نظر منى وگرنه كساىن كه خود را باال و واال مى
  .ترند و پايني

   درس خشوع
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  .ِآى، مريداماد درس خشوع و تواضع و كرنش را از اولياء دين آموخته بود

______________________________  
  .سعدى) 1(
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  .بندند و اولياء دين پيش از آنكه تواضع و افتادگى را توصيه كنند، خود به كار مى

بيند   ، هرگز براى خود عار و ننگ منى»ُملِك سخن را امري اوست«معىن و بالغت است، و على عليه السالم كه در اوج 
به شعر شاعرى مهچون اعشى استشهاد كند، و اين منتهاى كرنش و / -شقشقيه/ -كه در حساسرتين خطبه خويش

  .افتادگى آن مرد رفيع است

  »1« »ِلِمْثِل هَذا فـَْليَـْعَمِل ا ْلعِمُلونَ «

  .شود حقيقت اذعان بايد منود كه پريوى و تأسى و اقتدا بر آن امام مهام جز نصيب اهل معرفت منىالبته بر اين 

و يكى از مشار برجستگان اهل معرفت، غزل سراى نامور، خواجه مشس الدين حافظ شريازى است، كه او نيز در سرودن 
  :شعرها طبعى به رواىن آب داشت تا آجنا كه خود فرمود

بست آب خضر كه   حجاب ظلمت از آن
   گشت

  ز شعر حافظ و آن طبع مهچو آب، خجل

  

رو، در آغازين بيت  از اين. بيند پوشد، و حىت آموخنت از فرومايگان را ننگ و عار منى وىل با اينهمه چشم از فروتران منى
  :گويد كند، و مى خنستني غزل خود، از كسى مهچون يزيد بن معاويه استشهاد مى

  »2« ايَها السَّاِقى اِدر َكاًسا َو ناِوْهلااال يا 

  .جام شراب را ميان جملسيان بگردان و به ايشان بنوشان! اى ساقى
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  .كند البته منظور يزيد از شراب چيز ديگرى است، كه حافظ از آن گاه به آب حرام و گاه به آب انگور ياد مى

______________________________  
  .61/ صافات) 1(

  .پرست روزگار جاهليت است دانند كه از شاعران بت اى اين مصراع را منسوب به زياد بن لَُبيد مى هپار ) 2(
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 مسىت عشق نيست در سر تو
 

  رو كه تو مست آب انگورى

  

كند به  خودى مى ىبباكى و  و از آجنا كه عشق اجياد ىب. بنابراين، منظور حافظ از شراب چيزى جز جام عشق نيست
  .شراب تشبيه شده است

  خممور جام عشقم ساقى بده شراىب
 

  مى جملس ندارد آىب پر كن قدح كه ىب

  

عشق و دلدادگى  بيند كه قدح سينه خويش را ماالمال از مى بارى، حافظ رونق و آب و تاب جملس دنيا را در اين مى
  .بيش از اين وى را مخار و خممور نپسنددخواهد كه  رو ساقى ازل را مى منايد، از اين

هاىي مهچون جام، مى، زلف، ُبت  اى كه اهل ظاهر و صورتند، حافظ و كساىن مهچون او را، به جرم به كار بسنت واژه پاره
اىي من هاى خراب چه گنج دانند كه اهل معىن در دل اين واژه و منى. دانند و مانند اينها، مطرود و مردود مى ظور هاى پر 

  .نظر دارند

  :گويد نظامى مى

  مپندار اى خضر فرخنده پى
 

  مرا هست مقصود مى كه از مى
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  از اين مى مهه بيخودى خواستم
 

  و از اين بيخودى جملس آراستم

  ام وگرنه به ايزد كه تازنده
 

  ام به مى دامن و لب نيالوده

  گر از مى شدم هرگز آلوده كام
 

  حالل خدا بر نظامى حرام

  

  .اساسًا، كجا ممكن است كه يك شراب خوار، نظامى شود

  هاى مغز كسى ماالمال از شراب حرام باشد و كجا ممكن است كه سلول
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  :اينگونه عاشقانه و جانانه از توحيد سخن گويد

  خرب دارى كه سباحان افالك
 

  چرا گردند گرد مركز خاك

  بريدنجويند از اين منزل  چه مى
 

  خواهند از اين حممل كشيدن چه مى

  كه گفت آن ثابت است اين منقلب نام
 

  كه گفت آن را ِجبُم آن را بيارام

 مهمه هستند سرگردان چو پرگار
 

 پديد آرنده خود را طلبكار

  اى هست به نزد عقل هر داننده
 

  اى هست كه با گردنده گردانننده

 از آن چرخى كه گرداند زن پري
 

 قياس چرخ گردون را مهى گري

  

  :آيا در نگاه مشا مردم دانا و خردَورز هيچ ممكن است كسى ذهن و خيالش از حرام آلوده باشد، و اينگونه پرمغز بگويد

  هر كه در او جوهر داناىي است
 

  بر مهه چيزيش تواناىي است
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  .خمزن االسرار، از خود بيادگار بگذارد: اى مهچون هرگز براى مغزى آلوده ميسور نيست كه جمموعه

كند، تا چه رسد به طرِح منظومات توحيديه كم بديل، و يا  فهمد، و خود را درك منى مغز آلوده از شراب خود را منى
  .توصيف پيامرب به زيباترين چهره معنوى

ديگر است، و عاَلمى ديگر دارد، و به  بينيد خود داستاىن هاىي چون مى و معشوق در كالم اولياء خدا مى بنابراين اگر واژه
  »الطيبات للطيبني«حكم 
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ها را پاك  ها را رفع و ناپاكى چون اوليا خدا مهچون آفتاب مطهرند، و آلودگى. منظور ايشان جز پاكى و طهارت نيست
شود پاك و طاهر  زبان ايشان جارى مىهاىي آلوده مهچون ساقى، مى، زلف، معشوق، وقىت بر  رو، واژه ازاين. سازند مى
  .شوند، و ديگر معناى آلوده خود را ندارند مى

آموزند، درسى داشته باشد، كه وقىت واژه هاىي اينگونه خراب در زبان ايشان  تواند براى آنان كه از هر چيز مى و اين مى
  .هاى خراب و تردامن چه خواهند منود سانيابند، آيا با ان شوند، و آنچنان معاىن باال و بلند مى گونه مقدس مى آن

توانند بياموزند كه وقىت در درون واژه هاىي اينگونه فاسد و خراب، حقايقى آنسان عظيم و خجسته جاى دارد،  و هم مى
فته باشد ها و حقيقت نواز و پرجاذبه ندارند، معنويت اى بسا در جان كساىن كه ظاهرى چشم پس بايد ايشان را . هاىي 

  .ديده تكرمي و احرتام نگرند، و نه آنكه حقريانه و ذليالنهبه 

توان از حافظ آموخت، كه در اوج داناىي و  ها، مهان درس افتادگى و تواضع است كه مى وىل برتر از متامى اين درس
  .نشاند گريد، و بر صدر ديوان خود مى يابد، بر مى اى زيبا مى تواناىي، وقىت از كسى چون يزيد قطعه

اى از شاعران كه بر شكوه و عظمت حافظ واقف بودند، و نيز از افتادگى و خشوع وى غافل، بر او خرده   ته پارهالب
ره جسته است   :چنانكه اهلى شريازى آورده است. گرفتند كه چرا از كسى مهچون يزيد 

  خواجه حافظ را شىب ديدم به خواب
 

  حساب گفتم اى در فضل و دانش ىب
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 خود اين شعر يزيداز چه بسىت بر 
 

  با وجود اينهمه فضل و كمال

  گفت واقف نيسىت زين مسئله
 

  مال كافر هست بر مومن حالل

  

  :گويد و كاتىب نيشابورى كه از جواب وى قانع و متقاعد نشده است، مى
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 عجب در حريمت از خواجه حافظ
 

 بنوعى كش خرد زان عاجز آيد

 ديد در شعر يزيد اوچه حكمت 
 

 كه در ديوان، خنست از وى سرايد

  اگرچه مال كافر بر مسلمان
 

 حاللست و درو قيلى نشايد

  وىل از شري عيىب بس عظيم است
 

 كه لقمه از دهان سگ ربايد

  

  :شود، كه وىل كاتىب نيشابورى از اين حقيقت غافل بوده است كه در آداب ديىن ما توصيه مى

  »الَقالَده َوَلو ِمْن ُعُنِق الَكْلبُخِذ «

  .اى زرين بر ِگرد گردن سگى باشد، برگرييد اگر قالده

  .اى بايد چون حافظ، كه آن را برگريد شود كه با سگى چون يزيد سخىن زرين باشد، وىل افتاده آرى مى

  .آموزنده باشندتوانند براى انسان  توان آموخت، بلكه بدان نيز مى بنابراين، نه تنها از خوبان مى

  .تواند براى انسان آموزندگى داشته باشد و نه تنها خوبان و بدان، بلكه هر چيزى مى
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مه، تواضع و افتادگى بود مهچنانكه تا كنون از حرف باء حرف   .ها آموختيم، كه در صدر آ

ا را از پا در آو    .رده استو افتادگى داروى درد جامعه دردمند امروز است، كه درد كرب و خنوت آ

كه اين خنوت و غرور خود را بزرگ انديشيدن در حاىل است كه ايشان در منتهاى نياز و خواهش و ! و اى صد شگفت
   و در حاىل. باشند نادارى مى
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  .انگارند كه مملوكند، و مالك هيچ نيستند خود را مالك مى

؟ و با يك سرقت و يا آتش سوزى، و يا ورشكستگى ديگر مالك اگر مالكند، جرا مالكيت ايشان دوام و بقا ندارد
  نيستند؟

  .انديشند، كه هيچ اثرى از آثار غنا و استقالل در ايشان نيست بارى، خود را در حاىل مستقل و غىن مى

ا در انگارد، كه در رود نيل با اندكى آب از پ مى» خدا«نياز و مقتدر و  كسى مثل فرعون در حاىل خود را غىن و ىب
  .آيد مى

ها رفته بودند، شيطان درب قصر فرعون را كوفت، فرعون شگفت زده پرسيد كيست؟ و شيطان بادى  يك شب كه دربارى
اى نادان ! داند پشت درب كيست داند، و منى به صورت كسى كه خود را خدا مى: حمكم از شكم خارج كرد و گفت

خرب  اى ىب ام، اما تو كه از پشت ختته دامن تا كنون ادعاى خداىي نداشته مىذليل، من كه شيطامن و مهه جا را مسخَّر خود 
  !خواىن؟ هسىت خود را خدا مى

  .و البته، شيطان اگر چه ادعاى خداىي نداشت، اما يكپارچه كرب و خودخواهى و خودپسندى بود

  .نداردو اين خصيصه و خصلت شوم با هر كس كه باشد اجنامى جز آتش، و فرجامى جز سوخنت 

شت جلوه و مأواى كساىن است كه خاشع و خاضعند، و   گر است، مثوى مهچنانكه رمحت و رضوان حق كه به صورت 
  .كوشند و هرگز در راستاى آن منى. در اين دنيا حىت اراده تفوق و برترى و بلندى را ندارند

اُر اْألَِخَرُة َجنَْعُلَها ِللَِّذيَن َاليُرِيُدوَن «   »1« »ُعُلوا ِىف اْألَْرِض َوَال َفَساًداتِْلَك الدَّ
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______________________________  
. امي كه در اين جهان نه خواهان برترى جوىي هستند و نه خواهان فساد اين سراى آخرت را از آن كساىن ساخته) 1(

  .83/ قصص

  147: اخالق خوبان، ص

  .گويد اى فرعون و هامان و قارون باز مىآهنگ را پس از ماجر  خداوند حكيم، اين آيه زيبا و خوش

  .هاى خنخوت و كرب بودند اين سه تن، جرثومه

  .گفت و موسى، از پيامربان اولوالعزم حق پيوسته ايشان را نصيحت مى

  .رفتند، حىت قارون كه از نزديكان و خويشان موسى نيز بود و هيچيك زير بار نصايح موسى منى

  »1« » ُموَسى ِإنَّ قُروَن َكاَن ِمن قـَْومِ «

  .اند كه بيش از ديگران تورات را آموخت، و آن را ساليان بسيار بر ديگران تعليم كرد و در باب وى گفته

  »2« »َعَلْيِهم  فـَبَـَغى«

ها بر هم انباشت كه جوانان تنومند و توامنند از  وىل بر موسى و قوم وى ستم كرد، و بر كار دنيا پرداخت، و چنان از گنج
  .يح و كليدهاى در عجز و زمحت بودندمحل مفات

  »3« »و َلتَـُنوأُ ِباْلُعْصَبِة أُْوِىل اْلُقوَّةِ  َوَءاتـَْينهُ ِمَن اْلُكُنوِز َمآ ِإنَّ َمَفاِحتَهُ «

مه ثروت هاى بادآورده به حسرت و افسوس نيفتادند، بلكه قارون را مشفقانه  اما مردم بامعرفت نه تنها با ديدن آ
  .دارد هاى خويش شادمان نباشد، كه خداوند اينگونه شادماىن را خوش منى كه از داشتهگفتند   نصيحت مى

  هني به ملك نوبىت شادى مكن
 

 «4»  اى تو بسته نوبت آزادى مكن
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______________________________  
  .76/ قصص) 1(

  .76/ قصص) 2(

  .76/ قصص) 3(

  .1359مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 4(

  148: خوبان، صاخالق 

  

  هرچه از وى شاد گردى در جهان
 

  از فراق او بينديش آن زمان

 ز آنچه گشىت شاد بس كس شاد شد
 

 آخر از وى جست و مهچون باد شد

  از تو هم ِجبهد تو دل بر وى منه
 

 «1»  پيش از آن كاو جبهد از وى تو ِجبه

  

اساس جز ناله و اشك و آه و  هاى دروغني و كاذب و ىب و شادماىن ها ها و شادى عارفان در زير سايه اينگونه دخلوشى
  .بينند اندوه و گريه منى

 بلكه اين خنده بود گريه و زفري
 

 «2» روز تعبري اى ستمگمر بر اسري

  

  .سازد هاى دنياىي حمروم و از وى خواستند كه با آنچه دارد آخرت را خريدار و خواهان شود، بدون آنكه خود را از داشته

نـَْيا« اَر اْألَِخَرَة َوَال َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ و از او خواستند كه نيكى راه شيوه خويش دارد،  »3« »َوابـَْتِغ ِفيَمآ َءاتَلَك اللَُّه الدَّ
  .مهچنانكه خداوند بر وى نيكى فرمود
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  »4« »َأْحِسن َكَمآ َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْيكَ «

  .دارد اهى را از خويش دور سازد، كه خداوند مفسدان را خوش منىو نيز خواستند كه فساد و تب

  »5« »َوَال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِىف اْألَْرِض ِإنَّ اللََّه َالحيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ «

   گرفت، و مغرورانه ها ى صواب را به چيزى منى وىل قارون، اين سخن

______________________________  
  .3599تا  3597دفرت سوم، بيت مثنوى معنوى، ) 1(

  .3660مثنوى معنوى، دفرت چهارم، بيت ) 2(

  .77/ قصص) 3(

  .77/ قصص) 4(

  .77/ قصص) 5(

  149: اخالق خوبان، ص

  .آنچه دارم از پيش خود است، و حمصول دانش و انديشه من است: گفت مى

َآ أُوتِيتُهُ «   »1« »ِعْلٍم ِعنِدى  و َعَلى ِإمنَّ

و مردم كم . شد منود، و با خنوت و تنفر متام در ميان مردم ظاهر و منايان مى فاخر و زربفت به تن مىهاى  و آنگاه جامه
هاى او را  كشيدند، و آرزوى داشته ها كه از سينه بر مى ظرفيت و نادان كه دلربده امورات مادى و دنياىي بودند، چه آه

  .داشتند

  »2« »يَلْيَت لََنا ِمْثَل َمآ أُوِتَى قُرونُ «

يدست چگونه آه  ديدند و مى وىل مردم عارف و آگاه و بيدار كه ناظر بودند و سامع، و مى شنيدند كه اين توده 
  :گفتند كشند، ايشان را مى مى
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ٌر ِلَمْن َءاَمَن َوَعِمَل صِلًحا«   »3« »َويـَْلُكْم ثـََواُب اللَِّه َخيـْ

  .است بسى افزون و خوشايندتر استخوريد، آنچه در نزد خداوند  بر چه اندوه مى! واى بر مشا

  »َوَال يـَُلقَّلَهآ ِإالَّ الصِربُونَ «

  .برند كه البته جز صابران و اهل شكيباىي آن را نصيب منى

______________________________  
  .78/ قصص) 1(

  .79/ قصص) 2(

  .80/ قصص) 3(

  151: اخالق خوبان، ص

   اشارت

  .منزلت آدمى در خشوع و تواضع است

  .تواضع تنها در قبال خداوند ممدوح و مورد توجه نيست، بل آدميان در قبال خلق خداوند نيز بايد خاشع و خاضع باشند

  153: اخالق خوبان، ص

  

   غايت خلقت

  

بر اساس آيات كتاب خدا، موالنا على بن ابيطالب عليه السالم، از متامى پيامربان پاك اهلى، جز رسول باكرامت اسالم، 
  .باالتر استبرتر و 
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اما مهني امام اعلى، به نقل از زينب كربى عليها السالم، هرگاه قصد سخن با حضرت سيد الشهدا عليه السالم داشت، 
يا ابا َعْبِد اللَّه « :فرمود خاست، و با جهاىن خشوع و افتادگى، آرام و پروقار، با كنيه و نه با اسم، مى متام قامت برمى

  .»اىلَّ 

وىل مهني امام اعظم و عزيز، . نتهاى ارج و حرمت و عظمت و عزت امام سيد الشهداء عليه السالم استو اين، بيانگر م
خواست در روز تاسوعا اجنام ماموريىت به حضرت باب احلوائج اباالفضل العباس  به نقل از شيخ مفيد رمحه اهللا وقىت كه مى

  .فداى تو باد؛ جامن، »ِبنـَْفَسى انت« :عليه السالم فرمان بدهد، فرمود

و اين سخن نيز، گوياى اوج عظمت عباس بن على، و هم منتهاى عشق و دلدادگى امام سيد الشهداء عليه السالم 
  .نسبت به آن وجود نازنني و عزيز است

  154: اخالق خوبان، ص

عباس بن على و براى اهل حتقيق و معىن اينهمه عزت و جاللت و شكوه مرهون خشوع و خضوع و تواضعى است كه در 
  .زند موج مى

و اين هندسه عامل است كه هرچه تواضع و فروتىن و خشوع در آدميان افزون و كثري باشد، بر مهابت و مجال و وقار 
ترند، و هر چه باال و باالتر  تر و فربه تر و حجيم آيند عظيم مهچنانكه كوهها هرچه فروتر مى. ايشان نيز خواهد افزود

ا كاسته مى يفروند باريكرت و حن مى   .شود تر و نزارتر شده، و پيوسته از آ

شده، و در اين   رو گمراه مى كنند، و از مهني وىل بنا بر بسيارى از آيات كتاب جميد، كثريى از مردمان، تعقل و انديشه منى
  .سازند گمراهى عمر خويش را تـََلف و تباه مى

جويند، و از  اى بزرگى را در بزرگى مى ايد ُجست، مثل اينكه پارهجويد كه نب و گمراه كسى است كه چيزى را در جاىي مى
  .كنند، حال آنكه بزرگى را خداوند در كوچكى و خشوع قرار داده است رو پيوسته اسباب آن را فراهم مى اين

افتگان بود، و رو از هدايت ي آيند، از اين وىل عباس بن على در مشار مردم معدود و اندكى بود كه صاحبان مغز به مشار مى
رو، نسبت به اولياء خداوند خاشع و سراپا خضوع  و از مهني. منود خواست در جاى و جايگاه آن جستجو مى آنچه مى

جست، لذا جز خضوع  و آن را جز در اين وادى منى. منود، زيرا كه طالب جمد و بزرگى بود، و نه پسىت و حقارت مى
  :خوانيم مهچنانكه در زيارتنامه ايشان مى .ساخت كرد، و جز تواضع پيشه خود منى منى
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  »اْلُمِطيُع لِلَّه َو لَرُسوِله َو ِالمِري اْلُمؤِمنَني َو ِالِخيَك احلَُْسني«

رو مطيع  او نسبت به خداوند و پيامربش و امرياملؤمنني و برادرش حسني بن على عليه السالم جز فروتىن نداشت، و از اين
  .كرد منى و سامع بود، و هيچ چون و چرا

حركت كنيم، تا وقىت كه غرقه به خون بر خاك نينوا : از سحرگاه بيست و هفتم رجب كه اىب عبد اللَّه عليه السالم فرمود
   افتاد، در طى اين شش ماه، حىت براى

  155: اخالق خوبان، ص

دون در برابر تعداد معدود ياران  هزار خصم جرا برومي؟ يا به كجا برومي؟ وقىت هم كه در هنگامه كارزار سى: يكبار نپرسيد
امام ديد، هرگز لب به ِشكوه و يا اعرتاض نگشود، و از نابرابرى سپاهيان سخن نگفت، چراكه خوبرت از مهگان 

از اين برو سرا پا سلم و تسليم بود، كه ريشه در تواضع و كرنش او » آنچه آن خسرو كند شريين بُود«: دانست مى
  .داشت

   غايت خلقت

  

تواضع و افتادگى تا كجا امهيت و اهتمام دارد، شايد با اين سخن روشن و آفتاىب شود كه در شب بيست و يك ماه  اينكه
مبارك رمضان، كه امرياملؤمنني عليه السالم در چند قدمى مرگ بوده است، به فرزند خود، حسن بن على عليه السالم 

  :فرمايد مى

  »ْلِعبادهَعَلْيَك ِبالَتواُضع َفانُّه اْعَظُم ا«

  .بر تو باد كرنش و افتادگى، كه برترين عبادت است، و باالتر از آن عبادتى نيست

  :فرمايد و امام صادق عليه السالم مى

  »َرأُس اخلَْري الَتواُضع«

  .ها فروتىن و خضوع است سر آمد متامى خريات و خوىب
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  .و باالترين خضوع، فروتىن نسبت به حضرت حق است

بندد، خاضع است، و نسبت به  بنده است، و فرمان وى را با جان و دل خريدار است و به كار مىكسى كه خدا را 
  .خداوند افتادگى پيشه كرده است

  .شود مقصود هسىت و غايت خلقت است افتادگى نسبت به خداوند كه در شريعت به عبادت ياد مى

  156: اخالق خوبان، ص

  

  ما خلقت اجلن و االنس اين خبوان
 

 «1»  بادت نيست مقصود از جهانجز ع

  نعمت حق است خدمت كردنش
 

  شكر نعمت چيست طاعت كردنش

  

كنند، و يا از اجنام آن سخت  و كساىن كه نسبت به اين حقيقت وقوف و آگاهى ندارند افتادگى، و بندگى و عبادت منى
  .باشند در رنج و تكلف و تـََعب مى

 برى مكتب به زور كودكان را مى
 

 زانكه هستند از فوايد چشم كور

 رود چون شود واقف به مكتب مى
 

 «2» شود جانش از رفنت شكفته مى

  

تابند، كه  از اين رو، بيشرت مردم كه نسبت به اين حقايق آگاهى و دانش الزم را ندارند از عبادت و بندگى حق سر مى
  .بلند و باال انگاشنتالبته سرتافنت از طاعت حق خود نوعى تكرب است، و خود را 

  علىت بدتر ز پندار كمال
 

 «3»  نيست اندر جان تو اى ذو دالل
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  بُده است» انَا َخريٌ «علت ابليس 
 

 «4»  وين مرض در نفس هر خملوق هست

  هر كه نقص خويش را ديد و شناخت
 

  اندر استكمال خود ده اسبه تاخت

  

______________________________  
  .2990مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت  )1(

  .4588، 4587مثنوى معنوى، دفرت سوم، بيت ) 2(

  .3232مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 3(

  .3234مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 4(

  157: اخالق خوبان، ص

  

  پرد به سوى ذواجلالل زان منى
 

 «1»  برد خود را كمال كه گماىن مى

  خويش نازنيىن تو وىل در حد
 

 «2»  اللَّه اللَّه پا منه از حد خويش

  

ادن، و خود را بر ديگران اشرف و اعلى دانسنت، موجبات عيبجوىي از ديگران را فراهم  و پا را از حد گليم خود بريون 
شود با طرح  مىرو در صَدد  سازد، زيرا كه در اين صورت آدمى هر كسى را ممكن است مانع بزرگى خويش بداند، از اين مى

  .اى پست و ناميمون است اى شوم و خصيصه ها وى را از ميان بردارد، كه اين خود رذيله عيوب و منقصت

 غافلند اين قوم از خود اى پدر
 

 «3» الجرم گويند عيب يكدگر

 اى خنك جاىن كه عيب خويش ديد
 

 هر كه عيىب گفت آن بر خود خريد
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  ريش هست چونكه بر تن مر ترا ده
 

  مرمههت بر خويش بايد كار بست

  عيب كردن خويش را داروى اوست
 

  ست» اْرَمحُوا«چون شكسته گشت جاى 

  هر كسى گر عيب خود ديدى ز پيش
 

  كى بدى فارغ وى از اصالح خويش

  

______________________________  
  .3231و  3230مثنوى معنوى، دفرت اول، بيت ) 1(

  .3232دفرت اول، بيت مثنوى معنوى، ) 2(

  .886مثنوى معنوى، دفرت دوم، بيت ) 3(

 

 

 

 

 

 

 


