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  آ

حرح  ه پند صا ر   رسا 
  )جلد اّول( 

  

  

ی   ھا را ناو عدی  رح آ ی  حرح   جلد ه پندصا ر    رسا 
و ان ید  وا ه    :دشاءاهّلل  مال

  
 /همـت  /شـجاعت / شهوت و غضب /فراست /رقّت/ ترحم و محبت /سمعه و ريا و فخر /كبر /تواضع

 /عفّـت  / شـهوت  /ظلـم  /عداوت/ كينه ـ  بنج /تهور/ احسان /عفو /يظغكظم  ـ  خشم/ غيرت /فتوت

 /حـرص  /سـخا  /طمع /استغنا/ قناعت /وفا /احسان والدين/ شكر /رضا ـتسليم   /توكّل/ خمود ـشره  

جمـع  / تعظـيم امـر و نهـي   / مواضـع تهـم  / خـدمت / حسـد  /جـزع  /طغيـان  /خدعـه  و مكـر  /حالل

/ حـج / انفـاق / ـ خمس اتـزك/ روزه/ جمعه/ سحر/ دعا/ اوراد/ نماز/ قرائت قرآن/ طريقت و شريعت

/ اوالد/ طـالق / تأهـل  /مسكرات /قمار/ نواهي/ طهارت/ مستحبات/ ازمنكر معروف و نهي امربه/ جهاد

/ ي رحم صله/ احسان والدين/ حسن خُلق/ شفقت/ انصاف /تطفيف /كسب منهي /ربا/ كسب/ تحصيل

/ انصـاف در قـول  / احتـرام محتـرمين  / سب و لَعـن / سالسل فقر/ سادات/ تجليل علماء/ فرق اسالم

 /همسـايه  /زيردست/ الناس و اداء قرض حقّ/ اطاعت قوانين/ حفظ راز/ معاشرت نيكان/ مواضع تُهم

اكـل و  / تـأني  /عجلـه / موهومـات  /تفـأل  /تطير/ استخاره/ مشورت/ آزار مسلم/ اصالح/ يميت /غريب

/ قسـم / شـهادت / معاشرت و جلـوس / مزاح/ لغو/ وصيت/ سفر/ نظافت/ لباس/ خواب/ وقاع/ شرب

  خالصه صفات مؤمنين



  

  آ
  

ّ  با * ه  و نده  آن ی  ورع ر  ی حاج د شاه ذوب(رت آ خ  )ع وماً  پا ؤاالت را، ع  و 

سات  ی ی  ج گا  تک یان  دا خ  کان پا ند و ا ی و  تک  ما ف  ؤاالت  د،  ما با

ت وات طا       ؤال  ح   ل از را   یا
ّ
ه  د  .ما  طا

ی    عال * ر ور د ت   ند ا ن  وا وه و سا  وص ندا ن  ن  ا ؤ ا و سا 

ت، وات ی   یا ود   جلد یک   از          ور وده   و ف  ن      دارید،    .ما   د  سا

ه  * ّ  آن و وات  هّ با  ت،ی  ییا ورت  ی  را ر و ا ه  ؤ ت رد ، ل از   ند ا  وا

ی ووات  فارش اعالم  ت نا راک ی وه  با  آ ن ماره  با، ا      ۰۹۱۲   ۵۸۳   ۸۲۴۲    ی ت
ل   ماس    .ما   حا

ه * ی و ه د ی ی از ھ ن  سا ر ا ت،  وه ت یا وات  تو سا  د ق  ی و ه ما د،  دا  ا

اری    .ود ی پاس

ه * ق سا ی طا کانوات از  ز ا ل  ی ذ ر ی  ا د پذ  ف . با وات    ، ن سا  یک ا

ل و ی،  و شا ی  تار ی، وات  تکا  ح،  ه پندصا ر وات  رح رسا  ی،  ی  و و

ی و خاره،( و ر  ا ی و  وق ما ی،  واد ت خا تال د ی... و) ا ن سا . با ن  ا
ھ

ی  و و وی  کان   ا

ود     ز   ،     ورد   طا   وص     .دارد   و
WWW.JOZVEH121.COM  

 تومان500

ت
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 رح 

  1قد  
 يه هستك درا سز ييارادتا كآاليش ي  يستايش ب .يو رجائ يو به ثقت. الرحمن الرحيم اهللابسم 

  2.همه از تابش اوست
ـ كـ است  يستورالعملد صالحدپنر شده، تكراتباً كچه شفاهاً و چه بارها  همانطوركه همـه جـا    ده باي

 شـاءاهللا  ان حـال  .دوز ذهن ما باشـ كمرتا نيم كعين عباراتش را حفظ  حتّين و اميمطالب و مضبخوانيم و 
  .نمك  ياضافه ماز خودم  يشرح مختصر داگر مجال بو .نيمك  يم نآن دبه خوانشروع 

ـ  ،مثالً از آن بگذريممهم نباشد و  شايد چندانتاب ك ي مهدم مقده بودركر كف اول ـ د يول  ،م نـه دي
  . يا  لمهكاز هيچ حتّي  ؛گذشتتوان  مطلب آن نمياز هيچ اصوالً است و توجه هم جالب آن  ي  مهدمق

ن فقـط  دستوفرمايند  مي .عربي آورد» حمد«توان آن را معادل  و مياست  يفارس اي كلمهستايش 
 يحقيقـ  دت وجـو دبـه وحـ   اي اينجـا اشـاره  در . ا از تابش اوسته  يهست ي ه همهكاست  يسكسزاوار آن 

و  همـان معنـا   دت وجودوح .كنند و نادانسته آن را انكار مي دارندن توجه دت وجودوحبه ها   يخيل .باشد مي
  مفاد

َ
 اِ  لهَ اِ ال

َّ
تـابش  اينها  وجود دارند،ات دبينيم موجو  ياگر ما م .نيست داوندجز خ يچيز هيچ ييعن .است اهللاّٰ ال

 آنطـور  دمـا شـاي   البتّه( دنيكفرض را  يكتاريبسيار اق تا .دارندشان نداز خو يچيز هيچ .هستند داوندنور خ
ـ  ياز بـاال نـور  باشـد و   يا  روزنه )اسخانهكعمثالً ( اقتاآن  كه در) نيمكرا نتوانيم فرض  كيتاري بـه   ،دبتاب

ه نـور قطـع   كبه محض اين .دارد دوجوكه  دشو  يه مديد يچيزهاي همانجا ،دتاب  يه اين نور مكازه دهمان ان
اگـر نـازي   : گفته استعر اه شك هستند ياز نور اله يات هم تابشدتمام موجو ،چيز نيست هيچگويي  ،دوش
  .ها د قالبنند از هم فرو ريزك

 يواقعـ  دچيز وجـو  ه هيچك دنكه احساس كاست  يشخص ترمك ،بيان آسان است اين مطلب بهاما 
ـ  . استدز از خچي همهو  داردن ه ايـن احسـاس را   كـ برسـيم   بـه جـايي   شـاءاهللا  انمـان   كر سـلو د دمـا باي
  .باشيم اشتهد

ـ دخ وجـود دارد،  ييگرد داونده خكنه اين ،را سزاست داوندستايش اين خ :دينفرما  يم ه كـ را  دياون
 يشـي؟ چـه نـوع ستا  . چيزها از تابش نـور اوسـت   ي ه همهك دركستايش  دواقعاً باي استاين صفت داراي 

آاليـش   .هدخـالص شـ   يص يعنـ خلَم ؛صخلص است نه مخلَم ي آاليش ترجمه  يب .»آاليش  يستايش ب«
 ترر مقامـات بـاال  دكـه   يسـان كو  اسـت  دمان زيـا  آاليش ،ين هستيمير مقامات پادچون  ما ،دارد يرجاتد

 ،نمكـ  مي يا  تهكشاره به نر اينجا اد. ه باالتر استكاست  ييگردمراتب  البتّهمتر و كشان  آاليشباشند  مي
ـ ديـا از خ  دنـ ك  يت مده عباك يسكاما  ،دنك  يت نمدعبا ،دشناس  يا را نمده خك يسك دگوين  يم نيـا را  د داون

                                                                          
،  1376/1/21،  1376/1/14،  1376/1/7،  1375/12/22،  1375/12/15هـاي   خيتـار ي اول  هاي جمعه، تلفيق دوره جلسات فقري شب.  1

 .ش. ه 1386/9/1و  24/8/1386هاي  ي دوم تاريخ و دوره. ش. ه 1376/2/4و  1376/1/28
 . 6 ص ،1376، ، تهران7چ شاه، يخ محمد حسن صالح عليش ، حاجپندصالح.  2



 7/  )جلد اول(شرح رساله شريفه پندصالح 

 يـا ) دخواه  يا مداز خ ،دخواه  يباز هم آنچه م هرجهت به يول( نوع آاليش است كينيز اين ، كه دخواه  يم
 ،آاليش اسـت اين هم  ذلك مع يول ،است يمتر از قبلكين آاليشش اكه  دخواه  يا بهشت را مداز خاينكه 
ـ ده خككسي هم وجود دارد اما  .دخواه  يا را نمدخ دخوچون  او را ه كـ اين يبـرا كنـد،   سـتايش مـي  را  داون

اين مطلب را بـه عبـارات    .و خلوص است يآاليش  يب ياعال دحاين  .دهد  يستايش تشخيص م ي شايسته
بهشـت   درا بـه اميـ   داونده خككساني : نقل است كه فرمود عاز حضرت علي چنانكه .دان  گفته يمختلف

امـا   هسـتند؛  ترسـو  ،دنپرسـت   يمـ  جهـنّم تـرس از  دليل را به  داونده خك يانسكو  هستندتاجر  ،دنپرست  يم
 يااليب ياين مقام خيل. آنها آزاده هستند ،پرستش است ي ه شايستهكاين يبرا ندپرست  يا را مدخ كساني كه

ـ   يم عيعل .ل استكمش ين به اين مقام خيلدگوييم رسي  يما م .است و سـتايم    يمـن تـو را مـ    :دفرماي
  .وزخدبهشت و نه ترس از  دنه به امي ؛يپرستش هست ي ه شايستهكاين يبرا ،نمك  يپرستش م

دايش و پيانا و بينا و توانا و برگشت همه به او ده ك درا زيب يايدهمتا خ  يو پرستش و نيايش ب
  1.هدرا بخشو ذرههر  دادخواهش استع ير مراحل هستده ك يا  هدبخشن. وستا از

ه كـ  يتمام صـفات  ييعن وصف شده؛ با اين صفات ي است كهداوندخمخصوص پرستش و نيايش 
پـيش  از مـا   يتوقيفي است يعن ،داوندخاسماء و صفات  دگوين  يمبزرگان مسلمان . است هدر شكذ قرآنر د

  :او كيست، زيراه كنيم كر كتوانيم ف  يمان نمدخو
ــه  ــش كبـ ــه ذاتـ ــ  نـ ــرد پـ ــرد بـ    يخـ

ــا      ــر دريـ ــه قعـ ــس بـ ــد خـ ــر رسـ  اگـ
تـوانيم    ينمخود ر كف اما هم ب ،ده به ته آب بروكمحال است  دازيدآب بين يرو ياهكزماني كه پر 

 ،است دودنامح دناودخ يول ،ان و حواس ماستكزمان و م به دودر ما محكفزيرا  ،ببريم ينه ذات او پكه ب
خـود خداونـد در قـرآن بيـان     ه كـ توانيم قائل شويم   يرا برايش م يصفات و فقط انيمد  يما جزئياتش را نم

چيـز بـه اوسـت     برگشت همه ،بيناست يبصير است يعن ،دشنو  يم ييعن سميع است: هدفرموفرموده و مثالً 
ِ ه ك ا ِهللاّٰ

َّ
ْیِه راِجُعونِإن

َ
ا ِإل

َّ
. َوِإن

2  
  3.هدرا بخشو ذرههر  دادخواهش استع يهست ر مراحلد

ُتُموهک ِمْن مکْ َوآتا: دفرماي  يم ،دشمار  يا را مدخ هاي عمتوقتي ن قرآندر 
ْ
ل
َ
 لِّ ما َسـأ

هـر  داديـم  شما  ، به4
منظور اين  است؛ هدادا ندخ كهچيزها خواستيم  يما خيل ،نيمكر كظاهر اگر ف صورت به .دخواستيرا كه چه 

ـ  ي امهدا مقتضيات ييعن ؛»را ذرهاستعداد هر « :هداينجا فرمو .ن نيستدادخواستن و اين  اران و دحيات جان
مـا طبيعتـاً بـه غـذا      .اسـت  هداده و به آنهـا  دركفراهم  داوندخ ،هدهر چه بورا اران دغير جان دوجو ي امهدا

خالصـه   ،ار مـا گذاشـته  يتر اخدهوا  ،طبيعتاً محتاج به هوا هستيم ،شتهار اختيار ما گذدغذا  ،محتاج هستيم
                                                                          

 .156سوره بقره، آيه .  2 . 6، ص پندصالح.  1
 . 6ص ، پندصالح.  3
 .34سوره ابراهيم، آيه .  4
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ـ دخ ،الزم اسـت  ذرههر  دوجو ي امهدا يحيات و برا ي امهدا يه براكرا  يتمام جزئيات  ،دبـه او بخشـي   داون
َھد كه دركآن آيه تعبير مفاد به  داين را بشو دشاي

َ
َر ف دَّ

َ
ذي ق

َّ
يَوال

ه دركـ  مقـدر را  يو قـوانين  دقواع داوندخ ،1
ـ دخ. انجام دهنـد ارهايشان را ك ،يير الهدا رعايت آن تقه بكه دركايت داست و سپس همه را ه تمـام   داون

  . مان استدنيم از خوك يوتاهكاگر  ،ر اختيار ما گذاشتهد ،كردو فهم  يبرا و تدعبا يل را برايوسا
ـ  يرا بـرا  دخو يه راه بازگشت بسوك يمهربانو   يده بـاالترين آن راه نمـو  در گشـو دگان دبن
ـ    توسط  دخو يگدراه بنه ب ستا  ين ماسـت بـه پيـرو   دپيغمبـران و بهتـرين نعمـتش برگزي

  2.آخرالزّمان پيغمبر

ِ  :دگوي  يش هم مده خوده ما را آفريك يداوندخ ا ِهللاّٰ
َّ
ْیـِه راِجُعـونِإن

َ
ـا ِإل

َّ
. َوِإن

3
ا دخ يسو هب يقهر بطورما  

اصـطالحاً   مـان ده خوكاريم و آن عبارت است از ايند يقهربرگشت برگشت غير از  كي يول ،يمدگر  يبرم
ار كـ ه بتوانيم ايـن  كاين ير اينجا براد .استدهر چه هست از خ والّابرويم  داوندمان به سمت خدخو يبا پا
 دمـا را ارشـا   ،دننـ ك  يمـ  يآورده آن اشخاص به ما يـا كه است درا فرستا يسانكش دخو داوندخ ،نيمكرا ب
ـ  دهد  ينعمت به ما م كي صورت بهاين قسمت را هم  داوندخ .به اين راه برويم نهوگه چك دننك  يم  يو حتّ
اريـم  دجان و مال و هر چه  ،دگذار  ير هيچ جا منّت نمد داوندخ .دگذار  يايت بر ما منّت مده ر اين نعمتد
ستور انفـاق  ده صريحاً كاين يبجا دارند يمال كمكان كه امك يخطاب به آنهاي ذلك مع ،هدادبه ما  داوندخ
 ش دهـد؛  تا خداوند دو برابر پاداش دهدقرض ب او بهكيست كه  دگوي  يم ،دهدب

ً
ْرضـا

َ
َ ق ـِرُض اهللاَّ

ْ ُ
ـذي 

َّ
ا ال

َ
َمـن ذ

ـهُ 
َ
ُه ل

َ
ُیضاِعف

َ
 ف

ً
َحَسنا

ـ    . دگير  يش قرض مدخو ،هدادش دخو با اينكه ،4 ـ دما اگر به ايـن حـرف گـوش ن  دهيم باي
ه كـ ( ال و همـه چيـز را  جان و م :دگوي  ييگر مد ير جاديا  .دهيدقرض ببه من  :دگوي  يم ،شيمكخجالت ب

  :خرم  ياز شما م) هداداينها را ش دخو
َ

رت
ْ
َ اش ُْؤِمنني   يِإنَّ اهللاَّ

ْ
.ِمَن امل

مـا هـم   به ه كبل دگذار  ينه تنها منّت نماو  5
ـ   يم ،دگذار  يمنّت مبر ما جا  كياما  .خرم  يماز شما اين را  دگوي  يم ُـْؤِمننيَ  :دگوي

ْ
 امل

َ َ
 ُ ـْد َمـنَّ اهللاَّ

َ
ق
َ
  ل

َ
 َبَعـث

ْ
ِإذ

 ْ
ِ
ْ َ
وا َعل

ُ
ل ْ
َ
ِسِھْم 

ُ ْ َ
 ِمْن أ

ً
ْ َرُسوال

ِ
ْ وَ ف

ِ

ِّ
ِکتا آیاِتِه َوُیَزک

ْ
ُمُھُم ال

ِّ
 وَ ُیَعل

َ
َمة

ْ
ک ِ

ْ
فـيَب َوا

َ
ْبـُل ل

َ
ا ِمـْن ق

ُ
ـالٍل ُمبـني  ِإْن اک

َ
 ض

6، 
ا را بر شما تـالوت  ده آيات خكبرانگيخت را  يسكه از ميان شما كاين يبرا ،دگذار  يبر شما منّت م داوندخ
ايـن را   ،دگذار  يبر ما م داونده خكمقابل اين منّت  رد البتّه ؛دگذار  ياينجا منّت م ،داندگر كشما را پا و دنك

ـذي َهـدانا ِهلـذا :دگوي  يمهم 
َّ
ِ ال

َْمُد ِهللاَّ
ْ
مـا جـوابش   . حمد خدايي كه مـا را بـه ايـن سـمت هـدايت كـرد       ،7ا

 ،اريـم درا قبـول   تـو  منّـت  ،ديركـ ايت دت ما را هدتو خو ،نيستيمهيچ ه ما ك انيمد  يايا ما مدخ :هيمد  يم
ا اهللاَّ 

َ
ْن َهـدان

َ
ـْو ال أ

َ
ْھَتِدَي ل

َ
ا ِلن

َّ
ن

ُ
َوماک

ه كـ  يعايدر واقع اين د .م بفهميمتيتوانس  يما نم ،دنبو يايت الهداگر ه  ،8
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 .43سوره اعراف، آيه .  7
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گـوييم بلـه     يمـ  و نيمك  يم قبول ممنّت را به چشما  ،گذاشتهبر ما ا ده خكاست  يخوانيم جواب منّت  يما م
  .اريمدقبول 

ما را توفيق  ؛ايم  هدتو ز ي هدشيكزنيم و چنگ به ريسمان   يتو م يگدم از بند !...ا مهرباناداوندخ
ـ  بن محمدخالص تو  ي هدپيغمبر محبوب و بن يه به راهنمايكه د ـ  صاهللادعب تـو   يسـو  هرو ب

  1.آن بزرگوار روشن سازيم ياوصيا دواليت و انقياه ب ل رادستور او رفتار نماييم و دآوريم و به 

ـ   داوندخ :دنگوي  يم داونداز اين مناجات خطاب به خ داينجا بعدر  راه مـا را بـه   و  ديا تـو مـا را آفري
وا اْعَتِصـمُ وَ  :فرمايـد  در جاي ديگـر مـي   چنانكه، زنيم  يم تو چنگ مكما به ريسمان مح ديركايت دراست ه

ِ َجخ 
 اهللاَّ

ِ
َْبـل  َوالِ

ً
ـوایعـا

ُ
ق رَّ

َ ـ دخ داصطالح ريسمان را خـو . دچنگ بزني يم الهكبه ريسمان مح ،2َ  قـرآن ر د داون
جمـالت اخيـر    .دنباشـي پراكنـده   ،دمتفـرق نشـوي  فرمايد به ريسمان الهي چنگ بزنيـد و   و مي هدار برك هب

  .ايم  هدست زدريسمان به اين  شاءاهللا انكه نيم ك  ير مكايا ما فدخ .استاين امر الهي جواب  پندصالح
 رِد ،؟ نـه استه دبسته ش يرحمت اله يرهادآيا  ،وتاه استكستمان از شخص پيغمبر ده كحاال اما 
هـم هـم   دوازدو امام  دباشن شما ي ائمهه ك دآن حضرت هستن ياوصيا ،هرگز بسته نيست يرحمت اله

ـ    به شـريعت پ  ،كاقرار به تمس قسمت، ر ايندر واقع د ،حاضر است االن و  ييغمبـر و واليـت حضـرت عل
  .است ائمهواليت 

حسن  محمدرويشان دم دناتوان و خا ي منّان اين بيچاره داوندرخواست توفيق از خدسپس با 
 يو ايمان يوظايف اسالم يآور در و ياكتذ يعليشاه برا لقب صالحه ر طريقت بدمفتخر  ديگنابا

 اللّهــي نعمــت ي ر سلســلهدن و رهــروا يان طريقــت مرتضــوكو ســال يران روحــاندبــه بــرا
جهـات   ضمناًًو  دنگار  ياز آنها م يجمع يستور را برحسب تقاضاداين نامه و  يعليشاه سلطان

  3:دارد  يه منظور و ملحوظ مديدگر ياين نامه نگار كمكو  ديؤه مكذيل  ي هديدع

مَسیِّ  :دگوين  يمچنانكه  ،اصطالح استاين يك  .رويشاندم دخا: اند فرمودهاينجا  ُ ُ ـاِد
َ
 خ

ِ
ْوم

َ
ق
ْ
 رئيس ،ُد ال

بـاالترين   دننـ ك  يه ايشـان مـ  ك يمتدخ ؛مات استدخ ي از همهاعم مت دخاين  .شان است مدقوم خا كي
ر د يه وقتـ كـ م اسـت  دمن يـا . ماست ييو راهنما دو آن ارشا ؛دادانجام  دشو  يما م رايه بكاست  يمتدخ

م دمـن خـا   :دندفرمو  يعليشاه م حضرت صالح ،دندفن بودشاه يعل خت فقط حضرت سلطاندبي يمزار سلطان
 ،رويشان تعارف نيستدم دخا  كه،منظور اين .هستندر آنجا د مان چهار نفر از بزرگان اكنون ،اين مزار هستم

ـ درك  ياحساس مـ چنين شان دايشان واقعاً خو ييعن ـ  عنـوان  بـه ايشـان   كمااينكـه  ؛دن  ي همـه  ير معنـو دپ
 .دهستن فقرا

ها رسيده   ست از طرف بعضي طالبان و مبتدئين از برادران بيشتر از پيشتر نامها يمدتآنكه  اول
                                                                          

 .7 ، صپندصالح.  1
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رفتـه آگـاه    راه يذون نداشته و مراوده با فقـرا أو خصوصاً از جاهايي كه دسترس به مشايخ م
اند و از كتب عرفا نيز آگاه نبوده يا دسترسي به آن نداشته و سؤاالت متعدد نمـوده    كمتر نموده

ولي چون پاسخ هر نامه را نتوان  ،ام  اند و جواب نوشته  ام صورت و معني خواستهيا دستور احك
شد كه پاسـخ    مي مكرّرها  شوند پرسش  نوشت و جز پرسنده ديگران هم آگاه نمي مفصلزياد 

بنويسم و مطالب مورد سؤاالت را بـه   مفصللذا در نظر گرفتم اين نامه را  ،نيز بايد تكرار شود
كه بتوان در نامه نگاشت بنگارم كه عمومي باشد و براي همه مفيـد گـردد و بقيـه را    ي ا  اندازه

  1.دهم  فرا گرفتن از دهان مردان راه حواله مي به
يكـي   ،ضمني توصيه شده اسـت  بطوربيني شده و  در اينجا چند طريقه براي پيشرفت سالك پيش

 ،و پيشـرفت در سـلوك  پرسش  از وسايلِ يكي پس »ذون نداشتهأدسترسي به مشايخ م«نويسند   مياينكه 
اجـازه باشـد يعنـي     بايد باكاري  ره ،چون در مكتب عرفان، در درويشي ،است مأذوندسترسي به مشايخ 

 ،خواهد بكنـد   استخاره ميكه كسي مثالً  .مربوط به جلسات و تربيت فقري بايد با اجازه باشدموارد  ي همه
نمـاز جماعـت،    ي اقامه ي اجازه همينطورو ي ديگران داشته باشد استخاره براي خودش و برا ي بايد اجازه

خيـاالت  ممكـن اسـت   چـون  صحبت كنـد؛  نبايد از پيش خودش  ،كسي كه اجازه ندارد .صحبت ي اجازه
 .خواهد فكر كند  مي كه طوريهر  ،خودش مختار است البتّه .بداندعرفاني ين مطالب يخودش را تفسير و تب

اينكـه يـك   بـراي  ولي  ؛بپرسداز مطّلعين است، آن افكارش را  بداند صحيح يا سقيم براي اينكه البتّهبعد 
  .سؤال نمايدبايد از مشايخ مأذون  ،دست بياورد هصحيح را ب ي قاعده

خودشـان  اذنِ  درجـات  ي همـان انـدازه   بها هآن متفاوتند و برحسب اذن هركدام مشايخ مأذون هم
انـد    اي رسـيده   براي اينكه به وضعي و به درجه ،هم دارندحبت كردن ص اذنِ ،مشايخ البتّه. مسئوليت دارند

ايـن   .توانند دست ديگري را بگيرند و راه ببرند  اند و راه را بلدند و مي  را طي كردهراه اي   عمدهتا حدود كه 
  .ممكن است دچار اشتباه شود ،بنابراين كسي كه اين دسترسي را نداشته باشدو يك طريق است 

از روي ولـو   ،بـا هـم   و اجتماع فقـرا  مراوده .»اند  آگاه كمتر نموده ي رفته راه يمراوده با فقرا: دوم«
مـراوده  منظور از  البتّه .نندك  يمصحبت ها با هم   دلزيرا  ،مفيد است نباشددر ميان هم وگويي  ظاهر گفت

مـورد   يفقر ي مراودهبلكه  ،نيستبعضي جلسات مرسوم امروزي يا خانوادگي  يمعمول يها  فقط اين دوره
 دارنـد  يتجربه از زندگ يه مقداركرده ي آگاه و كاركفقرا خصوص بهه مراوده با فقرا، كاين ي، برانظر است

ه كـ از آن اعـم ( ابـا اينهـ  و ديـدار   ، مصـاحبت اند  و شنيده  ديده ييدر اين راه قدم زده و چيزهاو تا حدودي 
ه ديدنش تـو را  كست ا اين ،از صفات مؤمن كيي. آورد  يدر مت كدل را به حر) بشود يا نشودوگويي  گفت

ـ  افتاديـد  ياد خـدا  ه ب ورا ديديد  يسكهر وقت  ،مؤمن است كاين عالمت ي ،به ياد خدا بيندازد ك ايـن ي
از آن بايـد  و توانيد   يه مكاست  يا  وسيله كيو  يطريق كاين هم ي ،ه در او نور ايمان استكاست   نشانه

                                                                          
 .8-7ص ، صپندصالح.  1
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  .نيدكاستفاده 
 البتّـه  »و از كتب عرفـا نيـز آگـاه نبـوده و يـا دسترسـي بـه آن نداشـته        «: اند  فرمودهو بعد مرقوم 

  :گويد  مي حافظ
ــو ــم  يبشـ ــر هـ ــا اوراق اگـ    ييدرس مـ

ــ   ــد  كـ ــر نگنجـ ــق در دفتـ  ه درس عشـ
گفتنـد ايـن     مـي  والّـا  گرفـت يـاد  را شود همه چيز   نيز نمي ني،عرفا هاي باكت، حتّي كتابخود از 

عرفـاي   هـاي  باخوانـدن و قرائـت كتـ    ،يكـي از عصـاهاي دسـت    .كـار تمـام اسـت    ،ا را بخوانيده كتاب
  .است بزرگ

هـا منـدرج    هاي عرفاني را بخوانيد، جواب بسياري از سؤاالت در همين كتاب فرمايند اگر كتاب مي
بنـابراين  . دبپرسـيد و نامـه بنويسـي    آنوقـت ولي اگر پس از خواندن آنها، باز هم سؤالي بـاقي مانـد،   . است

هاي مربوطـه   پژوهشگرند، زحمت بكشند و اول كتاب اصطالح بهخواهند تحقيق كنند و  كساني هم كه مي
  .را بخوانند، بعد اگر هنوز سؤالي باقي مانده بود، بپرسند

مسائلي كه صد بار توضيح  ي دربارهكساني هستند كه از اول قصد مخالفت و لجاجت دارند و  البتّه
. گويند بياييد مناظره كنـيم  پرسند و اخيراً گاه مي ها را مي ها مندرج است، دوباره همان در كتاب داده شده و

كند و بـاز   ي چه چيزي و با چه كسي؟ با كسي كه اگر هزار بار هم بگويي، اصالً گوش نمي مناظره درباره
  هم بر مخالفت و لجاجت خود باقي است؟

 ي هزيا به اندا ،عرفاني خودش ي تجربه ي درجه ي به اندازه هركس ،درجاتي داردها هم  كتاب البتّه
خواننـده،   برحسـب ها  اين كتاب برد، بنابراين ها بهره مي از اين كتاب معلومات و اطالعات ظاهري خودش

اسـتعدادش در   ي به اندازه هركستوانند بخوانند و   كتابي كه در سطح همه است و همه مي .مختلف است
اً خوانـده  مرتّبـ انـد    است كه دسـتور داده  پندصالحهمين كتاب  ،آورد  لبي از آن بيرون ميمطا، آن دقّت كند

آقـاي   و عليشاه و آقاي نورعليشـاه  سلطان مرحوم آقايهاي  كتاب: وجود داردديگري هم  هاي باكت .شود
هم  بزرگانهاي اين  باكت .هم خواندني و مفيد هستند عليشاه آقاي محبوب ي خورشيدتابندهرضاعليشاه و 
و از نظـر علمـي و   بسيار كتاب با ارزشي است تأليف حضرت نورعليشاه، ، صالحيهمثالً كتاب  .درجاتي دارد

 هـاي  باكتـ ولـي   .يي اسـت در سطح بسـيار بـاال  عربي است و  بن الدين محي هاي رديف كتاب همعرفاني 
  .است پندصالحهمين ست ادرجات  ي همهمناسب گفتم كتابي كه  همانطوركه .تر ديگري هم هست  ساده

هـم از لحـاظ    ،سـؤاالتي و  نويسـند   نامه مـي  كساني. »اند  يا دستور احكام صورت و معني خواسته«
صورت ظاهري پرسند؛  ميمعني هم از صورت و ، يعني هم از احكام شريعت و هم از لحاظ احكام طريقت

در اينجـا   .باشـد  مـي  ود و امثال اينهاور اداره بشطمجالس چمانند مجلس رفتن و يا اينكه آدابي  ،دستورات
بايـد   ،سؤالي داشت مسائلي در اين هركس .وجود داردولي در معني هم سؤاالتي  ،استمطرح هم ظواهر 
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همـين   ي انـدازه  به ،بخواهدتوضيح ي جداگانه بپرسد و جداگانه هركساگر قرار باشد  البتّه .بنويسد و بپرسد
ايـن اسـت كـه مـن هـم از همـه       . شود ميل كخيلي مشامي آنها شود كه پاسخ به تم جمع ميكتاب نامه 

عمـومي جـواب    ي در جلسـه  لـي من بخوانم وتا  ،ام كه اگر سؤالي دارند روي كاغذ بنويسند  خواهش كرده
تك  اند كه اگر قرار باشد كه به تك  مرقوم فرمودهدر ادامه در همين جا هم  .دهم كه همه استفاده كنند مي
را بـه   )پندصـالح ( اين است كه اين نامـه  .كند  اصالً وقت اقتضا نمي ،بدهند مفصلجواب  همينطورها   نامه
اي بوده كه در جيب جا بگيـرد و در   گونه چاپ آن هم به دستور خود ايشان همواره به .اند  نوشتهمنظور اين 

ي  يـك نامـه   مؤلّـف محتـرم در حكـم    قول بهپس بهتر است اين كتاب را كه . همه جا بتوان آن را خواند
  .مفصل است، بخوانند

مذاكراتي از بعضي دوسـتان يـا مخـالفين فقـر      ،اينكه بعضي از مبتدئين فقرا يا سايرين: دوم
يا در كتـب عرفـا    .افتند  شود كه به شبهاتي مي  بسيار مي ،شنوند و درصدد تحقيق برنيامده  مي

ايـن راه شـنيده و    يـا از مـردانِ   اردات غيبيه است خوانده وواسرار طريق كه ادراكات قلبيه و 
اي كردارها پنداشته نگاهي به كتـب بزرگـان     نفهميده و اسرار را از قبيل الفاظ و كلمات يا پاره

   1.پرسند  هم نكرده و از دانايان هم نمي
به طريـق فقـر، آشـنايي    تازه وارد افراد اين كتاب اين بوده است كه نگارش يك جهت ديگر براي 

ولي معمـوالً همـه در يـك     ،رود  گويند طفل يك شبه ره صد ساله مي  استثنائاً مي البتّهند، بيشتري پيدا كن
ماليم طـي كننـد و   و آهسته  ين است كه اين راه را آهستهچنمعمول و توانند بروند   شب ره صد ساله نمي

تـازه وارد ايـن   كـه   كسـي يعنـي  بنابراين مبتدي،  ،هايش را احساس كنند  بم و ها و زير  خم و پيچ ي همه
گـاهي اوقـات   حـال  . درسـت انجـام دهـد   خيلي نيازمند است كه حرف صحيح بشنود، عمل  ،مرحله شده

د و نشـنو   ميسخناني  ،نايا از مخالف) وستي كه اطالع نداردد البتّه( ندا اشخاص از كساني كه يا دوست اين
  .پرسند و از مطّلعين هم نمي افتند  به شك و شبهه مي
اين هم كه گفتم . كنند بگوييم خوشبختانه دشمنان ما زيادند و همه رقم انتقادات مي االن كه بايد

. چه پيش آيد، خوشبختانه اسـت و اصـوالً بدبختانـه نـداريم     خوشبختانه براي اين است كه در راه خدا هر
يگـر  شوند گاهي اوقات د يكي از جهات خوشبختانه بودن اين انتقادات اين است كه كساني كه مشرّف مي

فهـم   درصـدد بينند كه سؤال و تحقيق كنند و اگر اوضاع آرام باشد و انتقادي نشـود، چـه بسـا     نيازي نمي
توانـد   ايـن اسـت كـه ايـن كتـاب مـي      . ماننـد  اعتقادات خود برنيايند و در همان حالت ندانستن باقي مـي 

اً مرتّبـ را  پندصـالح را شـود كـه فقـ    بنابراين همـواره توصـيه مـي   . گوي بسياري از سؤاالت آنها باشد پاسخ
  .بفرمايند مطالعه

ي  همـه اسامي وجود است كه با فقرا هشت امامي بودن ي  انتقادات، شبههيكي از اين دليل به هر 
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اينهـا   ي همهخوانيم و  ما روزانه چند نوبت ميصلوات كبيره كه خواندن يا تهران  ي در حسينيهدوازده امام 
  .به اين مطلب ندارندتوجه  ،روشن استنزد همگان صريح و 

نقـل كـرده كـه در     شالنقـي  علـي  امامي  را بخوانيد، داستاني را درباره الجنان مفاتيح اگر كتاب
و مراقـب بـود   يك نفر دربان دم در بـود   ،لخالفه تحت نظر بودنداايشان در منزلي جنب دارزمان متوكّل، 

ديدم ايـن   .گويد من آنجا رفتم  ميشيعيان به نقل از يكي از  .روند  شان مي بفهمد چه كساني به خدمتكه 
اين خانه مگر چيسـت؟   ؟اي  اينجا چرا ايستاده :عليك كردم و گفتم نگران شدم سالم ،دربان دم در هست

امـام   زيـارت بـه  خـواهي    مـي  :گفتو نور ايمانش شد  توجهكرد، م كه از شيعيان بود و تقيه مي دربانبعد 
قبـري هـم   و اند   نشستهدر جايي ديدم حضرت  ،من رفتم :گفت .و زود بيازود برو  :گفت .بله :بروي؟ گفتم

پيش آمـده   ائمهبراي حضرات كه  ها و سختي ها خشونتنوع ي از اين مفصلهاي  داستان .اند  كندهكنار آن 
  .، ذكر شده استبود

ام فهميدند كه از طرف امـ   اگر مي خصوص ، بهسختگيري خيلي زيادتر بود عبعد از حضرت رضا
دانستند و حـال آنكـه بيعـت از نظـر مـا بـراي         بيعت را فقط براي حكومت ميچون خلفا گيرند،   بيعت مي

  كـه  اسـت   آن آيهعمل به  ،بيعت .در مقابل خداوند است تعهد ، بلكهحكومت ظاهري نيست
َ

ـرت
ْ
َ اش    يِإنَّ اهللاَّ

َسُھْم وَ  ِمنَ 
ُ ْ َ
ُْؤِمنَني أ

ْ
ُمُ امل نَّ هلَ

َ
أ
ِ
ْم ب ُ ْمواهلَ

َ
ة أ

َّ
ن
َ ْ  در مقابـل بهشـت بـه    ،خرد  شان را مينخداوند از مؤمنين مال و جا ،1ا

جنـگ اسـت    آن، يكي از موارد و مصـاديق  .نداردربط به جنگ و امثال اينها تنها اين بيعت  ،دهد  مي آنها
ب جهاد واجـ  ،حضرت گوييم در زمان غيبت  ما شيعيان مي .دفاع بود بر همه واجب استيا وقتي كه جنگ 

جهـاد  فقط بـراي  نه اينكه بيعت جهاد است، يكي از مصاديق بيعت  ،منظور .ولي دفاع واجب است ،نيست
در خطـر   تمام شـيعيان و خـود امـام   جان و مال اصالً  ،گيرند  فهميدند كه امام بيعت مي  ميخلفا اگر  .است
خيلـي كـم برخـورد    ن بـا شـيعيا  مسـتقيم   بطـور خودشان  شائمهاين است كه در اين ايام حضرات  .بود

نام حضرت بيعت بگيرد و مجاز بود كـه   مأمور بود كه به عرضا معروف كرخي از طرف حضرت .داشتند
سـري سـقطي و او هـم جنيـد     و ايشـان  تعيين كند در امر تربيت معنوي براي بعد از خودش هم جانشين 

از طـرف  ، خودشان مستقل نبودندو  مجاز بودند ي زمان ائمهاز همه و اينها را تربيت و تعيين نمود بغدادي 
 نوابچهار نفر غيبت  ايامدر . ادامه داشتجنيد مأموريت  زامام دوازدهم بعد از غيبت .مأمور بودند ائمه

 .دادنـد   حضـور امـام مـي   و گرفتند   ميها يا حقوق الهي را  نامهگويند از طرف مردم   كه به آنها وكال هم مي
بيعـت گـرفتن يـا تربيـت      .دادنـد   مـي به مردم گرفتند و   جواب را مينها هم آ ،دادند  جوابي ميهم حضرت 

 عامـام  حامل درخواسـت شـيعيان و حامـل پاسـخ     ،اينها حامل پيام بودند .معنوي و ايماني با اينها نبود
  .امامي هستند كه اينها هشتشده ي ايجاد توهميك  جااين .جنيد بود گرفتن، ولي مأمور بيعتبودند، 

ل كـه  راهنمـا اسـت   در نظر گرفتن صورت  ي گر، شبههمثال دي شـبهات  رفـع  ي رسـاله در  مفصـ ،
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 و هـيچ لزومـي نـدارد   كـه  شـارب،   ي لهأيـا مسـ  . انـد  حضرت رضاعليشاه توضيح داده و رفع شبهه كـرده 
 اينگونـه  ،مـرادش  ،بينـد كـه پيـرش     وقتـي مـي   داشتن شارب باشـد، شايد ميل كسي  البتّه .نيست واجب
خواهـد مثـل     معمولي هم دلـش مـي   ي هر فرزندي در خانوادهچنانكه  .باشد اينطورواهد خ  دلش مي است،

عليشــاه  محبــوب حضــرت ،حضــرت رضاعليشــاه معمــم بودنــد و عبــا داشــتند كمااينكــه .پــدرش باشــد
آن تـاريخ كـه     از) علـي  عزّت(صوفيشيخ عبداهللا  حاجمرحوم آقاي  .پوشيدند و فقط عبا مي نداشتند عمامه
شـارب  نه عمامه، نـه  پس . شان را برداشتند  عمامه ،نشستندارشاد برمسند  )عليشاه محبوب حضرت( ايشان

  .دارندبه دين و مذهب و طريقت نارتباطي 
ممكن  ،دشمنان چه و ندا اطالع ات چه دوستاني كه كمتوهماشتباهات يا قبيل از اين  اينكه، منظور

  .است در ذهن مبتدئين ايجاد كنند
 .دانند  اش را شايد درست نمي  و معني بينند مطالبي را ميعرفا  هاي بادر كتفرمايند  ه ميديگر اينك
  :فرمايد اهللا ولي مي حضرت شاه نعمت

ــا  ــا خ ــهراه را  كم ــر ب ــا ك نظ ــيمكيمي    ن
ــه گوشــه چشــم    نــيمكدوا  يهــر درد را ب
نگـاه   چشمي به او  ي گوشه كيآيد،  مي پيش مرشدوقتي است كه  توقّعمخواند و  فردي اين را مي

خداونـد دعـاي بنـدگانش را     شـاءاهللا  ان ،بله بايد از خداوند خواست .ي نيستاينطورنه  .بكند و خوب شود
عليشـاه   صـالح  زمـان حضـرت   .كيميا داشته باشـند هستند كه بزرگان عرفان  اين توقّعبه يا  .كند ميقبول 
يكي پرسـيده بـود كـه اسـم      كه ه من نشان دادندبرا كاغذي بار  يك ،آمد  ميهاي زيادي براي ايشان  نامه

كند اسـم اعظـم را     مي تصوروي  :گفتند .اسم اعظم بدهيدو اعظم چيست؟ كيميا چيست؟ و به من كيميا 
نه ايـن  برد، ولي  اسم اعظم، انسان را به آسمان ميبله  .رود  مي كند و به آسمان  تكيه ميبر آن گيرد و   مي

 ، هنگـامي كـه  كه داللت بر مسـمي كنـد  اي  كلمهاسم يعني  .كند كه چنين مياست  اسم و نه اين آسمان
اين لغت كه از دهان مـن درآمـد در   . شود تداعي ميمان  بالفاصله در ذهنشخص حسن گوييم حسن،   مي

ايـن را   ،شـود   آن شخص مجسم مـي  ،فوري صورت آن آقا ،ذهن خودم و در ذهن شما كه شنونده هستيد
بينيـد    را مـي  هركـه  .الهي هسـتند  ياسما ،تمام جهان ،كند توجهواقعاً  يحاال اگر مؤمن. »اسم« گويند  مي

همـه   .اسـت  اي از قدرت و خالقيت خداوند  بينيد نشانه  را مي هركهيعني  .، آيت او استخداست ي نماينده
از عالئـم  ده است كه گفتـه شـ  همان عبارتي مفهوم شايد اين  .يدافت  خدا مي يادبه  چون ؛اسم خدا هستند

خيـال و تصـور    آنوقـت  .اين اسم اعظـم اسـت   .افتيد  به ياد خدا مي ،ببينيداو را مؤمن اين است كه وقتي 
ده اگـر  انـد كـه     ها نوشته ها در كتاب  بعضيو يا  شناسيد ها كه مي يكي از اسمكنند كه اسم اعظم يعني   مي

وقتـي بـر شـما     ،سمي است كه به شما داده شدهاسم اعظم آن ا .اسم اعظم است ،را بخوانيداسم بار اين 
گوينـد كـه غنـا و ثـروت بـه        كيميايي است؟ مـي  چطور .آن اسم اعظم است و آن كيميا است ،ظاهر شد
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قناعـت خـودش    .اينكـه قناعـت كنيـد   ديگر تان بيايد  دستبه اينكه ثروتي  يكي :شود  حاصل مي گونهدو
 .به طال نيازي نداريد كه بخواهيد مس را طـال كنيـد   ،اسم اعظم هم وقتي بر شما ظاهر شد. ثروتي است

براي ايـن اسـت كـه درك غلطـي از اصـطالحات عرفـاني       اين اشتباهات  .مس وجودتان طال شده است
   .بازي با الفاظ است اصطالح به .شود  مي

مخصوصاً در اين زمـان اصـل موضـوع را     ،آنكه جمعي از ناشناسان مراتب فقر و عرفان سوم
چاپ  غالباًًبلكه كتب آنان را با اينكه بحمدهللا  ،موده و تعمق در معني كلمات عرفا نكردهتدبر نن

نمايند و   شده و در دسترس است نخوانده يا خوانده و الفاظ را به ميل خود ترجمه و تحريف مي
 خواهند براي مشتبه ساختن  سازند، بلكه بعضي مخالفين به عناد و لجاج مي  ميمشتبه بر مردم 

و جمع صورت و معنـي و دل   اولياءو  انبياءفقر و درويشي را كه پيروي  ،و توليد مخالفت كردن
تازه نـام   ي داعيه ،را با يار و دست را به كار داشتن و با تمام خلق به شفقت و صفا بودن است

عاري و سربار جامعه بـودن و يـا مقيـد بـه آداب شـرع و       نهند و نزد بعضي مانند بيكاري و بي
قوانين نبودن و يا مراعات آداب تدين نكردن و مخالف تمدن بودن وانمود كنند تا در نظـر هـر   

باور نمايند و از حقيقـت   ،دسته خوار سازند و بعضي راه جويان هم گفتار آنها را راست پنداشته
  1.نمود  عقايد و اعمال تذكاراً الزم مي ي دور مانند، لذا ذكر خالصه

كـه هـر انـدازه وقـت     ) شود  اين دستور ضمني فهميده مي( اند  واقع دستور داده درو  در اينجا اشاره
بـراي اينكـه در اينجـا بـه دو دسـته انتقـاد       . را بخوانيم و در آنها تعمق و تدبر كنيم هاي عرفا باداريم كت

هـا    خيلـي كتـاب  حاال البتّه ،ها فراوان چاپ شده با وجود اينكه كتاب ،خوانند  يكي آنهايي كه نمي: اند  كرده
هـا در   ايـن كتـاب   هرجهـت  بـه ولـي   انـد،  ايجاد كردهتجديد چاپش هم مشكل براي  و تمام شدهچاپشان 
ق     كساني هستند كه بعد از خواندن اين كتاب دوم ي دسته .دارندوجود ها   كتابخانه ر و تعمـها در آنهـا تـدب

تـر هسـتند، بـراي رفـع شـبهه       پيشـرفته  در صورت متوجه نشدن مطلب از كساني كه دانـاتر و . كنند نمي
  .كنند تا متوجه شوند نمي سؤال

ص الكترونيـك شـود، بايـد مـدارج       كنيم كه اگر مثالً دانش توجهبايد  البتّه آموزي بخواهد متخصـ
پيشرفت كند كـه   آنقدردبستاني و دبيرستاني را طي كند و بعد در دانشگاه در رشته الكترونيك وارد شود و 

اگـر بعضـي    فهمـد و  هاي دانشگاهي را بخوانـد، نمـي   ولي اگر از همان اول بخواهد كتاب. متخصص شود
هـاي عرفـاني هـم     كتـاب . صورت اشتباه خواهد فهميـد  جاها هم خيلي دقّت و كنجكاوي كند، چه بسا به

هـاي عرفـاني را    اين است كـه در مجـالس فقـري، كتـاب    . فهمد ي نميهركسمراتب دارد و هر كتابي را 
اش تحقيق كنيم و مثالً بـه   شود تا اينكه هر جاي آن را نفهميديم، درباره وانند و گاه توضيح داده ميخ مي

المثـل در يكـي از منتخبـات     فـي . رجوع كنيم و بعداً اگر باز هم نفهميديم، بپرسـيم  پندصالح رسالههمين 
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ال آنكه درست آن، بـه ايـن   و ح» !آنان كه طلبكار خداييد، خداييد«: من ديدم كه نوشته بود شمس اتكلّي
  :صورت است

ــد    ــود آيي ــد، خ ــار خدايي ــه طلبك ــان ك    آن
 بيــرون ز شــما نيســت، شــماييد، شــماييد  

خداوند آدم را كه خلق كرد، فرمود از روح خـودم در او دميـدم،   . نظر عارفان، بيرون ز شما نيست به
  فَ رَ َعـ نْ َمـ: فرمايد پس بيرون از انسان نيست كه مي

َ
 
ْ

 َسـ
َ
ـه ف
َ
ـرَ د عَ ق

َ
خـود را شـناخت، خـدا را     هركـه ، ّبـهه رَ ف

يا معتقـد  » خدايي خود«ولي آن آقاي اديب مصحح گفته بود چون صوفيه و عرفا معتقد به . شناخته است
اصـالً چنـين حرفـي اگـر گفتـه شـده باشـد،        . هستند، چنين چيزي را موالنا گفته است» خدايي همه«به 

هاي عارفان، خصوصـاً عارفـانِ شـاعر     كي از مشكالت فهم كتاباصوالً ي. اش است عالمت جنون گوينده
نگرند و حـال   اند و به لحاظ ادبي به آثار آنان مي كنند آنها صرفاً اديب بوده ها خيال مي اين است كه بعضي

. انـد  شـعر در آورده  صـورت  بهآنكه آنها اديب نبودند؛ بلكه عارفان بزرگي بودند كه معاني مورد نظر خود را 
  :سعدي ولق به

   ي مــن عالمــان ديــن بودنــد همــه قبيلــه
 1مــرا معلــم عشــق تــو شــاعري آموخــت  

و دانشمندان بسياري از علما  هاي بادر خود كت. اصطالحات عرفاني است ي ي ديگر، مسأله مسأله
  . خودش را دارد هم ذكر شده كه هر علمي، زبان خاص و اصطالحات خاص

هاي فارسي را كه بخـوانيم    فارسي است، قاعدتاً كتاب مان يعنيخود زبانبه هاي ما   كه كتاب االن
 ؛فهمـيم   من و شما نمـي  ،ه زبان فارسي بدهندبيك كتاب رياضي مشكل ولو با اين حال اگر  ،بايد بفهميم

هـا اشـعار سـعدي يـا       خيلـي  .شـويم  مي توجه، خيلي بيشتر مرا بخوانيم عرفاني ـ يك كتاب ادبياگر ولي 
همـه را حمـل بـر معـاني ظـاهري       انـد  كار بـرده  را كه آنها بهلغاتي  و كنند  وي را درك نميو يا مول حافظ
و » بـاده «ولـي كلمـاتي مثـل     .كنـد   به ميل خودش تعبير مي ،خواند و وارد نيست  كسي كه مي وكنند   مي

كه مولـوي   رنداي را دا آنها معاني. شود، ندارند معاني ظاهري را كه معموالً فهميده مي» معشوق«و » خم«
  :گويد  ميشان  درباره

ــد    ــت ش ــا مس ــاده از م ــ، ب ــا از او ين    م
ــب   ــت   قال ــا هس ــداز م ــ، ش ــا از او ين  م

  :گويد  ميكه  شمس ديوانات كلّيدر مثالً  ،گويد  مي» مي«از كه يا جاهاي ديگر 
ــاده ــت  مــر يانگــور ي آن ب را يعيســاُم   

ت   مـر  ي منصوري وين باده   ياسـين را اُمـ 
                                                                          

 .400، ص 1385تصحيح مظاهر مصفّا، انتشارات روزنه، تهران،  ،سعدي اتكلّي.  1



 17/  )جلد اول(شرح رساله شريفه پندصالح 

  هاسـت از ايـن     خـم  ،هاست از آن بـاده   خم
 ايـن را  يهرگز نچش ،آن خم را ينكتا نش  

شخصي كه خودش مثل آن را حـس نكـرده يـا     ،بينند  مردم معمولي وقتي آن حاالت جذب را مي
و  »مستي«لغات  ،براي اينكه او بفهمد. كند  اين را مستي حساب ميوجود دارد، داند كه چنين حاالتي   نمي

لغـات  هـا بـه    برند اما بايد متوجه اين اصطالحات به معناي عرفانيش بـود ولـي خيلـي    مي كار هبرا  »مي«
برنـد و تحريـف     عمداً در معاني دسـت مـي  ، اند  فرموده همينطوركهگاهي هم . كنند  نمي توجهآنها معاني  و

با زبان درويشي  مسائلهت الزم بوده به اين ج ؛كنند  دانند و تحريف مي  ميمعناي آن را چه بسا  ،كنند  مي
هـر اصـطالح    ،بدانند اعتقادات فقرا و عمل فقرا مطابق اين رساله است و ساده گفته شود كه همه بفهمند

  .تفسير شود ديگرينظر نه مطابق  ،بايد طبق اين دستورالعمل ،كه هستهم ديگري 
يـك جهـت   . مختلـف دارد هـاي   نبـه جعناد و لجاج  .عناد و لجاج دارند مسائلبا اين ها هم   بعضي

كـالس  يـك  يـد در  يفرقش اين است كه دو نفـر فـرض بفرما  . با رقابت فرق داردحسادت است، حسادت 
كننـد از    هر دو سعي مي ،شان خوب است هر دو درس ،خوانند  هر دو درس مي ،دبيرستان يا دبستان هستند

ببـرد؛  همـه را پـيش   شـود تـا    محرّكي ميكه براي اين ،تا اين حد رقابت خوب است .آن ديگري جلو بزنند
قـَني ِإمامـاوَ : عرض كرد عابراهيم خود حضرت چنانكه ُمتَّ

ْ
نا لِل

ْ
اْجَعل

 ،خدايا مرا پيشـواي مـؤمنين قـرار بـده     ،1
ايـن  . شـان باشـم   رئـيس نـه اينكـه    البتّه ،به من توفيق تقوا بده كه من پيشواي متقين باشم اينقدريعني 

بـراي اينكـه خـودش     هركدام ،همين دو شاگرددر مثال مذكور اگر اما  .استدرخواست جلو رفتن طبيعي 
 ،انسان را ممكن اسـت پـيش ببـرد    ،كه رقابتاين حسادت است، همانقدر ،ديگري را خراب كند ،جلو بزند
دستور پناه بردن به فلق  ي در سوره كه حسد مضّر و خطرناك است اينقدر .برد  انسان را عقب ميحسادت 
  :فرمايد  خداوند مي. دهد رّ حسود ميخدا از ش

ِ
ـق

َ
ل
َ
ف
ْ
َربِّ ال

ِ
 ب

ُ
ُعوذ

َ
ْل أ

ُ
ـرِّ حاِسـٍد ِإذا َحَسـد آخـر  يالق

َ
َوِمـْن ش

از شـر   ،2
حسـد ورزيـدن از پشـت سـر     حسـود در  براي اينكه  .برم ، به پروردگار پناه ميوقتي كه حسد بورزد ،حاسد

حسـد نسـبت بـه    . كنـد   حسـادت نمـي   ،اسـد شن  هرگز يك نفر نسبت به كسي كه زياد نمي .دزن  خنجر مي
كند كه اين حسود به او ضرر   آن شخص محسود اصالً باور نمي .ورزد  به نزديكان حسد مي. نزديكان است

بايـد  . حسـادت اسـت   ،آورد  يكي از جهاتي كه در بسياري مردم عناد و لجاج مـي  اينكه، منظور. خواهد زد
و حسـد در ديگـري تحريـك نشـود      ،لحاظ اخالق اجتماعي ازو هم از لحاظ اخالق فردي كوشيد تا هم 

  .بزرگان ما هم هميشه همين بوده است ي رويه
از  غالباًًچون ) شود  حاصل مي اش از حسد  كه در واقع قسمت عمده( مخالفانحاال اين عناد و لجاج 

ميــرزا مرحــوم آقــاي مثــال آن  .گردنــد  برمــي كلّــيبعــد كــه فهميدنــد بــه اســت روي جهــل و نــاداني 
بـد از   اينقـدر ايشـان   .بودنـد  و از علماي بزرگ در سـمنان  سلسله از مشايخ و بزرگان )محبوبعلي(ابوطالب
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راهنمايي شدند و بعـد   ،شان خير بود تولي چون ني ،شده بود جهنّمگفتند كه سمنان بر فقرا   ها مي درويش
عناد و ، ز آنهايي است كه از روي حسدغير امورد اين  .يافتندمحبوبعلي لقب  و رسيدند يهم به مقام شيخ

يـك   ،اين است كه هميشه اين احتمال را هم بدهيـد  .بلكه از روي جهل به موضوع است ،ورزند  لجاج مي
 ،كنـد   عناد و لجاج مخالفت مـي  ازكسي كه آن  آنوقت. باشدروي جهل و ناداني از نفري كه مخالف است 

 ؛نـد ا گويـد فقـرا مخـالف تمـدن      مـي مـثالً   .ه را بـدبين كنـد  يـك گـرو   هد كه با هر بهانآور  چند بهانه مي
مخالف تمـدن  اتّهام . ندا آنها مخالف تمدنشود  گفته مي: فرمايند مي پندصالحدر اين قسمت  كه طوريهمان

گوينـد اينهـا     ؟ به يك گروه مي!شود كسي مخالف تمدن باشد  چطور مي .كند  ها را ناراحت مي  خيليبودن، 
از مستشرقين به ما سـرايت  كه شود گفت   هم ميرا له أاين مس .ندا با دين اسالم مخالف و ندا ينمخالف تد

و  نيت يا با حسنكه مستشرقين ديدگاه برخي از . دادند يعني اسلحه را مستشرقين به دست ما است؛ كرده
ـ   ي نتيجه ،نيتدر اشتباه يا با سوء ت كسـاني بيفتـد كـه    دسـ  هكار آنها باعث اين شده است كه سـالحي ب

گوينـد    مـي چنانكـه در مـورد تشـيع نيـز برخـي از مستشـرقان        .تفرقه بيندازنـد  انناخواهند بين مسلم  مي
به وجود را  تشيع ،مقاومت كنند توانند در مقابل عرب  ديدند نمي كهها   ايران را فتح كرد و ايراني، عرب كه

بعضـي از علمـاي خيلـي قشـري اهـل       .اسـت عـرب   بـراي مقابلـه بـا   و ضداسالم  تشيعگفتند و آوردند 
كننـد و    را تأييد مـي نظر اين ) ندا نزديك به خوارجو دارند را خوارج اعتقادات خصوص آنهايي كه  به( سنّت

از  تشـيع  .هـا خودشـان مسـلمان شـدند      ايراني طرف آنولي از ري به  ،حال آنكه ايران تا شهرري فتح شد
دار تشيع در جهـان    اين افتخار را ملّت ايران دارد كه پرچم الحمدهللاهنوز هم اينجا در ايران ريشه گرفت و 

 ي و از صـحابه  هبود صها در حضور پيغمبر ه سالهم ك) عبه جز حضرت علي( خلفاي راشدين. است
به بعـدش كـاري   حاال  ؛واقعاً اينها مردمان بزرگواري بودند ،يعني در زمان پيغمبر(بودند صخاص پيغمبر

همـين اصـل   تقريبـاً  روي  دوم ي خليفـه . گذاشتند  ميبسيار فرق حتّي اينها هم بين عرب و عجم  )منداري
ها خيلي توهين   به ايرانيزيرا  ،را كشت دومي  خليفه) ش ابولؤلؤ بودا كه لقب عربي( كشته شد كه فيروزان

هـر   :فرمايد در قرآن مي. كردند ميرفتار  گويد  خلفا برخالف آنچه كه در اسالم مي. كرد  تحقير ميآنها را و 
نا .چه سفيد چه رنگي د؛تر هستي  چه تقوايتان بيشتر باشد نزد خداوند گرامي

ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
 مکْ ِإن

َ
  ِمـْن ذ

ٍ
ـ وَ رک

ْ ُ
نـاوَ    يأ

ْ
 مکْ َجَعل

 وَ 
ً
ُعوبا

ُ
 ش

َ
وا ِإنَّ أ

ُ
باِئَل ِلَتعاَرف

َ
 َمـرکَ ق

ْ
ـامک

ْ َ
ِ أ

ـَد اهللاَّ
ْ
مک ِعن

قرار داديـم  قبيله و شما را قوم و م زن و مرد آفريديما شما را  ،1
  .باشد ترديگر را بشناسيد و بدانيد كه بهترين شما كسي است كه باتقوامبراي اينكه ه

 ،خـاص پيغمبـر   ي يكـي از صـحابه  ولـي   ،كنند  تحقير مي اينقدرامروز در دنياي متمدن را سياهان 
قنبر غـالم علـي    ريديگ .سياه بود) ا بادكه خاك پاي او توتياي چشم م( بالل حبشي ،ن اسالمين مؤذّاول
 ،بـود  عحسـين  امـام  در كربال در ركاب حضـرت و آن غالم ديگري كه در عاشورا  .همينطورهم او  ،بود

بـه سـياهان حملـه     اينقـدر ي كه امروز يدر دنيا .اجازه گرفت و رفت كشته شد ،حضرت آزادش كرده بودند
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  .بودآنگونه ها اسالم واقعي  آنوقت ،كنند  مي
عرب و عجـم، فـارس و    ،يعني براي حضرت ،به اسالم واقعي توجه داشت ععلي ،در اين ميان

ديدنـد اسـالم واقعـي ايـن اسـت كـه علـي         ،ها كه مسلمان شدند نيايرا ، به اين دليلكرد  عرب فرق نمي
اوج  عتشياز اين جهت در ايران جمع شدند،  تشيععلي و  دور حضرتپس  ،كند  عمل ميبه آن گويد و   مي

در يـك سـخنراني در پـاريس    . از جهـت احيـاي اسـالم واقعـي    بلكه  ،نه از جهت مبارزه با اسالم ؛گرفت
خطـاب بـه   ) است يك وقتي خواهيم گفـت  مفصلحاال مقدماتش ( من حنفي هستم: يحيي گفت عثمان

هـايي   مثال .هاست  ها و شيعه  هم عرب بودند گفت كه اسالم مرهون ايراني غالباًًن كه احاضر ي همان عده
كـه  ( امام اعظم شما ابوحنيفه. ها تنظيم كردند  ها و ايراني  زبان عربي شما را هم شيعه حتّي :زد و بعد گفت

ايـن   .بـود  احيـاي اسـالم واقعـي    ،تشـيع و  انايرانيـ نظر پس  .ايراني بود) مقلد او و حنفي هستم هم من
اي بـود كـه     به اندازه حتّياين فكر نادرست  .ردندك  تشويق ميآن را مطرح و بود كه مستشرقين اي  شبهه
مربوط به  تشيعگفت   مي ،اطالعي نداشت تشيعاز مكتب كه اصالً استاد حقوق اسالم  يكفرانسه در مثالً 
مربـوط  شناسـي هـم    و ايـران شناسـي   و شـرق شناسـي   اسـت؛ نـه اسـالم   شناسـي   ايـران  وشناسـي   شرق

 گوينـد و  سخن مـي  اينطورو ايران  تشيع شناسان از اي از شرق عده .استشناسان  و ايرانشناسان  شرق به
در مورد تصوف هم تقريباً . گفتند ميبودند كه عكس اين را  در مقابل اين مستشرقين، مستشرقين ديگري

و حـال آنكـه    بـود  تصوف در تاريخ اسالم حركتي عليـه اسـالم  گفتند  كردند و مي همين رأي را اظهار مي
  .نبود اينطور

در در آن ايامي هم كه چنانكه شيعه يا صوفيه  است؛ بودهدر هر دوره، متفاوت اقتضاي زمان  البتّه
سربداران از متصوفه مثالً  ؛شان مذهبي بود نه مقاومت جنگي مقاومت كردند مقاومتمقابل عرب يا خليفه 

  .كردند قيام نه عليه اسالممهاجمان مغول و عليه كه بودند 
قيـام  عليـه عـرب   ) بـود  ش يك سلسله عرفانياولليه هم در واقع در يخود اسماع كه( حسن صباح
در مـورد   البتّـه  .همينطـور هـم  صـفويه   .به انحرافاتي رسـيد بعد از چند نسل  گواينكه ،كرد نه عليه اسالم

. بـود  تشـيع بـه نفـع ايـران و بـه نفـع      كـه  گيري كردنـد   از اعتقادات مردم بهرهآنها صفويه بايد گفت كه 
ايـن  بعضـي از محققـين داخلـي هـم     و گاشتند نما براي هم يك روالي بود كه مستشرقين هرحال اين  هب

  .نقل كردنديا عيناً و يا ترجمه اقوال نادرست را 
ي زندگي و اعتقـادات مرحـوم    يي كه چند سال پيش تأليف شده و دربارهها در يكي از همين كتاب

يـك  از قـول  نويسنده كه از اساتيد قديمي دانشـگاه بـود   بود شده نوشته عليشاه هم مطلبي در آن  سعادت
آقا  :گفتمو به او نوشتم  اي كه من نامهخارجي مطالبي را آورده بود كه به قدري نادرست است  ي نويسنده

روح آنچنانكـه   ،گـويي   داري به پدرت ناسزا مـي و ) پدر مؤلف از دراويش قديمي بود( تو پدرت درويش بود
  .اضي استپدرت از تو نار
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آنهـا  . ولي عرفان خوب اسـت  بد استتصوف گويند  متداول شده اين است كه ميچيزي كه اخيراً 
عرفان آن حالتي است . در حالي كه چنين چيزي ممكن نيست .كنند  تصوف و عرفان را از هم تفكيك مي

 ،لش بـا خـدا دارد  ارتباطي است كه د ي درجهممكن است داشته باشد چرا كه آن، كه انسان در هر وضعي 
عبارت است از طرز  تصوفولي  .خودش ي به اندازه است، مخصوص خودش هركسكه عرفان  است اين

دو تا ممكن اسـت   .اند  سكّهمثل دو روي يك  هااين .دكن ترقّيما  براي اينكه عرفانِ ؛راه رفتن و جلو رفتن
آن اعـالي   حـد بـه   وصـول بـه عرفـان    ح. اند  سكّهولي دو روي يك  ،باشند به اين تعبيري كه من گفتم

  .است تصوفاز راه رسيدن، 
مـا انداختنـد چـه بعـداً در     و افكار ها را چه مستشرقين به زبان  اين تفكيك. اين يك تفكيك است

را بگيرنـد و  مخالفـان آن  موجـب شـد كـه بعضـي از      ايجـاد شـده باشـد،    حسـد  ي همان انگيزهبه داخله 
  .بدهند بال و پر

ف شـفقت  تصوات تعهداند اين است كه با وجود اينكه از لوازم و  اشاره فرمودهكه  ديگري ي لهأمس
و  اين است كـه اينهـا از دنيـا جـدا هسـتند     شود  ميو براي ما  تصوفبر ضد تبليغي كه  ،به خلق خداست

يـد  در حاالتي با خودمـان با درست است كه ما بله  .كاري ندارند هيچكسبه . پردازند  به خودشان مي فقط
و بـه كجـا   كـرديم؟   كـار  چـه كنـيم؟    چه هستيم؟ چـه مـي   كه مان حرف بزنيم خودمان با دل ،تنها باشيم

 ،يت را داشته باشـيم فعالي حد اعالمثل يك فرد فعال جامعه بايد  و عضو جامعه هم هستيماما  رويم؟ مي
  .منتها ميخ طال را به گل بكوبيم نه به دل

يـك نفـر خـدمت     ي شما اگر به خانواده 1.ندهست مود، اينها عيال منخلق خدا، خداوند فري  درباره
 ،بـه خلـق خـدا شـفقت كنيـد     كـه  م ا هايـن را بارهـا گفتـ    .ودشـ   از شما خوشحال مي دهخانوا رئيس ،كنيد

 ي الزمـه  .شـود   كه خداوند است از شـما خوشـحال مـي   هم خانوار  رئيس .داريد تعهد چونكنيد  مهرباني
مخـالف عرفـان    ،اينجـا فرمودنـد   طوركـه هماناري كبيو عاري يب .نيديار ننشكت كه بياين اس مهرباني اين
 و كـار بينند مـثالً بي   ميرا درويشي  .بكندممكن است يك درويش، اين اشتباهات را هم . است درويشي و
هاً اشـتبا  د،درويشي لباس نـدار است؛ اما حقيقتاً درويش نيست چون  يا اينكه به لباس درويشي است عاربي

وقتي با خـودش و  . بكنند و حال آنكه درويش بايد جامع باشدبعضي از دراويش را  تصورممكن است اين 
بايـد   د،بينـ   را كه ميجامعه فرد فرد، آيد  مي ولي وقتي به جامعه باشد، فقط خودش و خدا ،با دلش تنهاست

 .اسـت  آورده شوجـود كـه بـه    دخـدا دوسـتش دار  و  مخلـوق خداسـت   متوجه باشد كه هر يـك از آنهـا  
، اشـتباه  ايـن اشـتباه هـم كـه بيكـار و بيعـار باشـد       بايـد متوجـه باشـد و    اخوان در مورد خود خصوص  به

  .است ديگري
من را كه اين است به آداب شرع درويشان نبودن  مقيدفرمايند،  كه در اينجا ميديگر هم  ي لهأمس
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اين ربطي به درويشـي   ،ي خطايي كردههرجهت به ش،دروي يك نفراگر  .گويند مي از كجامخالفان دانم   نمي
خـدايا   ويـد بگاگر قلبـاً  شد  توجهبعد كه م ،نبوده مقيددر يك جا خطاكار هم اگر خود همان شخص  .دندار

بـه  بلكه نه به زبان  البتّه د؛كن  خداوند قبول مي ،م را انجام بدهمتعهدكمك كن كه  رديگ ي دفعه ،نفهميدم
  :يقول به .دكن  م قبول ميه خداوند، باز و،صد بار بگ ،ا كرديراين كار  اگرصد بار هم  .دل

ــا ــد ن ي ــه نومي ــا درگ ــه م ــت يدرگ    نيس
 بــاز آ  يســت كصــد بــار اگــر توبــه ش     

  .دعايش را قبول نكنم كشم از اينكه خجالت مي .دنخوا  ام مرا مي اين بنده: فرمايد مي
ــ ــدگار كــ ــف خداونــ ــين و لطــ    رم بــ

ــده     ــه بن ــگن ــتك ــار رده اس  1و او شرمس
د بـه آداب  مقيما بايد يعني . است اتيدستورمتضمن آنها  ي فرمودند همهمطرح كه شبهات همين 

   .مات خود باشيتعهدو شرع 
 ،تهـذيب اخـالق اسـت    ،چهارم بعضي از راهجويان يا راه رفتگان به شنيدن اينكـه طريقـت  

ملكـات  انسته يا اخالق را كه از و تحصيلي را كه در كتب اخالق ذكر شده كافي د تهذيب علمي
مختصري هـم بـه    ي لذا اشاره ،اند نفسانيه است آثار عملي آن و فقط حسن معاشرت پنداشته

  2.شايد مفيد افتد ،شود اخالق اسالمي به مسلك عرفان مي
ف حاصـل  يـا آنهـايي كـه تشـرّ     ،كه در طلب حقيقت هسـتند افرادي يعني  ؛جويان به بعضي از راه

شـده كـه   گفته اً مكرّر ،بايد معاشرت فقري داشته باشند افراد ايناند، چون  وارد سلوك شده زهند و تاا هكرد
 ن ديدار مـؤمنين بـر  يهم ،حاضر شوند ،دوشنبه جمعه و شب خصوص در مجالس شب به فقري، در مجالس

دليـل   ولـي بهتـرين   ؛بشود كه چـه بهتـر  هم در مجالس گفته اگر مطالبي  .كند قوت ايمان آنها اضافه مي
  .كنند با هم بدونِ زبان صحبت ميها  دلدل كه خاموش زبان وگو به  گفتهمان ديدار است و 

هايي است كه خدمتشان عـرض شـده    نامه ي فرمايند كه در نتيجه اما در اينجا به مطلبي اشاره مي
يكـي از  . يرندگ ميو هدف نهايي آن خود عرفان اصل  ،يكي از آثار عرفان رااست و آن اينكه برخي افراد 

است كـه بـه آن علـم     اخالق خود در علوم انساني علمي. متخلق شدن به اخالق است ،آثار واقعي عرفان
پـس اگـر مـا     ،اخـالق اسـت  يكـي از نتـايجش   چون عرفان، كنند كه  گروهي تصور مي .گويند اخالق مي

اصـالً آمـدن    ،شـد  حل مي مسائل ،كتابخواندن اگر با  والّا! نه ؛كافي است ،هاي اخالقي را بخوانيم كتاب
روم  وفالسفه و حكماي بـزرگ كـه در يونـان     ؟لزومي داشتچه و شرايع  اولياءو  انبياءپيغمبران و آمدن 

اخـالق بـه تفصـيل     ي دربـاره ظهور كردند  بعداً در دوران اسالمي همينطوردر ايران قديم بودند و  و قديم
آن كه حاال سعي دارند  يعرفان. فان است نه خود عرفاناخالق صحيح يكي از آثار عر اند ولي سخن گفته
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بـا خوانـدن كتـاب بـه دسـت       ،خوب نيست تصوفاما  ،جدا كنند و بگويند عرفان خوب است تصوفرا از 
از خداونـد دارد و در هـر قـدم     ،عرفان يعني شناخت، شناختي كه انسان از مبدأ وجودي خـودش . آيد نمي

رسـد و حـاالت    مقامات مختلفي مـي  ودر سلوكش به حاالت سالك . كند پيدا ميشناخت از خداوند نوعي 
ولي طي كـردن ايـن    ،اسمش عرفان است ،داردهر مقام شناختي كه در  .شود مختلفي براي او عارض مي

  .هستند سكّهدو روي يك اما  ند،اينها دو چيز .اسمش تصوف است ،راه
تصوف عبارت اسـت از سـلوك، سـير    . ست آوردد هب توان نمي تصوفعرفان واقعي را جز از طريق 

. شناختي كه در هر لحظه انسان از خداوند دارد ي مبدأ و عرفان عبارت است از آن شناخت، درجه سوي به
هـاي   كتـاب اگر كسـي خـود    البتّهبه دست آيد؛ كتاب از خواندن اخالق عرفاني چيزي نيست كه  ،بنابراين
بـراي  ولـي   ،خوب است ،را بخواند) خواجه نصير طوسي ناصري قاخالمثالً كتاب ( علماي اخالق و حكما
 كـه  همـانطوري ي آن اين است كه  مثال ساده. نه براي اينكه به آنها اتكا كند ،خودشفكر تر شدن  روشن

شوييم كه تميز و پاك شويم، تهذيب اخالق هم اين است كه خـود را در   ما بدن خود را زير دوش آب مي
امـا ايـن   . ر دهيم كه اخالق ما را شستشو دهد تا براي سلوك راه حق آمـاده باشـيم  اختيار صاحب كار قرا

  .شستشو قدم اول است، هدف راه نيست
گوينـد اخـالق منحصـر در حسـن      ولـي مـي   ،داننـد  ي كافي نميقول بهرا علم اخالق برخي هم كه 

هـا   يد بعضي بيمـاري يفرمافرض ب مثالً .حسن معاشرت هم يكي از عالئم اخالق است ،بله است، معاشرت
 ،مـرض نيسـت   ،اين جـوش . زند خال يا يك جوشي مي تبدر بعضي امراض، بيمار،   مثالً ،آثار بيروني دارد
 ،اين اخالق ،يا بالعكس كسي اخالق سليمي دارد، اخالق خوبي دارد. مرض استيك  ي اين جوش نشانه

چـون وقتـي    ،عرفـان باشـد   ي معاشرت نتيجـه ممكن است اين اخالق و حسن  البتّه ،عرفان نيستالزاماً 
  .پيدا كرد اخالق سليمي خواهد داشت )شناخت به خدا(عرفانواقعاً كسي 

در واقـع   .خـور  عيال يعنـي نـان   ؛ندا عيال من ،اينهايي را كه آفريدم ،مخلوق منفرمايد  ميخداوند 
يك نفـر   ي به افراد خانوادهدر زندگي عادي اگر كسي  همانطوركه .خور خداونديم كه همه نان معلوم است
اگر هـم بـا مـردم     است، خانواده رئيسموجب رضايت و شود  رئيس خانوار از او خوشحال مي ،خدمت كند

 ،اينهـا همـه درسـت اسـت     .شود خداوند از او راضي مي د،كناهللا  خلقحسن معاشرت داشته باشد و خدمت 
ايشـان   پـيش آيـد،  تباهي كه ممكـن اسـت   اين است كه براي اين دو اش .عرفان نيست ي همه ،ولي اين

اخالق اسالمي بـه  در  ،عرفان از اسالم جدا نيست .ندا هفرمود اي به اخالق اسالمي به سبك عرفاني اشاره
اينها نكات مهم ولي بسيار ظريفي اسـت كـه مـا را     .اند كردهمغز و عمق اخالق را بررسي ، سبك عرفاني

انـد كـه    لو از اين نكات است؛ به همين جهت همواره تأكيد كـرده مم پندصالحدر واقع . كنند اش مي متوجه
رضاعليشـاه و هـم در ايـن اواخـر      يشـاه هـم حضـرت   لع صـالح  هـم خـود حضـرت   . بخوانيم مرتّبآن را 

عليشاه در  حضرت محبوب حتّي ،زياد خوانده شود پندصالحعليشاه تكيه داشتند روي اينكه  محبوب حضرت
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 دقّـت بـا   پندصالحي  دورههر كتاب نثري كه تمام شد باز در مجالس يك دند داده بوشان دستور  يها نامه
خوانده شود كه از هر عبارت و از هـر   آنقدربايد سعي كرد كه جمالت اين كتاب  ؛خوانده شود ،در جزئيات

  .واقعاً يك كتاب مطلب فهميده شود آن، سطر
هد و كسـب تكليـف از عـالم و    چون فقرا تكليف خود را در هر زمان بستگي و تجديد ع :پنجم

را  كلّـي بعضي از آنها در جزئيات هم دقّت ننموده يـا دسـتور    ،دانند زمان خود مي ي عارف زنده
پرسند و بعضي  كافي نپنداشته يا براي احتياط و اطمينان تكاليف جزئيه را هم مي ،ملتفت نشده

 توسـل ي دانسته و براي امور دنيوي مدرويشي را در اوراد و اذكار زبان ،نيز به اشتباه ديگر افتاده
شده يا اوراد و اذكار كه راز و نياز با دوست و اظهار بيچارگي و نيستي در بارگاه كبريايي است 

بـه ظـاهر الفـاظ بـراي كارهـا       ،لت آرزوهـاي دنيـوي سـاخته   آام قلبي باشد ت توجهو بايد با 
  1.بايد از اين غفلت هوشيار گردندو  چسبند مي
ي خـود   اين است كه فقرا در هر زمان وظيفهشود  فهميده مي پندصالحاز جمالت اخير  اي كه نكته

ما لياقت نداشتيم كه  .االن بزرگ وقت در دسترس ما نيست البتّه. كننددانند كه به بزرگ وقت مراجعه  مي
اونـد مـأمور   چون از طـرف خد او  .كند كلّيكه او ظهور  يك روز لياقت داشته باشيم شاءاهللا ان .ظاهر باشد

مولوي  قول به. هميشه باز استخداوند  سوي به، راه بندد را نمي خود خداوند درِ رحمتو  استهدايت خلق 
  :كند دعا ميكه 

   بـــاب رحمـــت تـــا ابـــد يبـــاز بـــاش ا
ــم    ــاه لــ ــبارگــ ــدكن يكــ ــواً احــ  2فــ

هميشه هم تر از آن  يك درِ كوچكولي بزرگ است، و منتها يك دري، درِ اصلي . اين در باز است
وقتي كسـي سـؤالي    ،زمان خود پيغمبردر  حتّي، صبعد از رحلت پيغمبر. دارد مي آن را باز نگهكه هست، 
از هـر  اگـر پيـامبر حضـور نداشـتند     ) روزه و امثـال اينهـا  و راجع به نماز ( سؤاالت معمولي ،داشتشرعي 
. بـه عمـر  كند و يكي مراجعه  يكي ممكن بود به ابوبكر. ممكن بود بپرسد ،رسيد كه دستش مي اي صحابه

اگـر   .نـد كرد مراجعـه مـي   ،شنيدند هايي مي حرفو از ايشان حضرت بودند  اطرافاي كه  ي صحابه همهبه 
بـه  جـز   ،ي قلبشـان بـاز بـود    ولي آنهـايي كـه دريچـه   . كه هيچ گرنهوند داد آنها اطالع داشتند جوابي مي

كردنـد كـار درسـتي     غمبر به سايرين مراجعه مـي نه اينكه آنهايي كه زمان پي. كردند مراجعه نمي ععلي
ولـي دري   .ي داشتنداتاطالع و بودندپيامبر، مصاحب و در خدمت ايشان صحابه  ،هرحال به! نه كردند، مين

سـؤال  الزامـاً  نـه  ( كساني كه سؤالِ راجع به دل داشـتند اما  .بودعلي  درِ ،شد الهي باز مي علم سوي بهكه 
. دانـيم  گفتند ما نمـي  ميآنها  ،كردند مراجعه ميهم اگر . كردند مراجعه نميديگر ي  صحابههرگز به ) زباني

. كننـدگان آشـكار بـود    جا تفاوت بين سؤالِ سؤالاز همين. بودند عبر علي و دور اولاينها همه از همان 
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 وقتـي مـا  ا .له كامالً روشـن اسـت  أاين مس  را بخوانيم،هاي اخبار و احاديث راجع به فقه  كتابهنگامي كه 
 .سـت ها ا كتابغير از آن ها  كتاببينيم اين  مي ،خوانيم ميرا  عاديا فرمايشات حضرت سج البالغه نهج

شـود   گفتـه مـي  مثالً  .د چگونه نماز بخوانيمگوين ها مي در آن رساله. از آن است »غير« ،مخالف آن نيست
حـاال نـه   ( مطرح استسؤاالت  اينگونه جاندر اي. كنيم چنانو  ي حمد را بخوانيم بعد چنين سورهبايد  اول

حضـرت صـادق    بينـيم كـه   ولـي در جـايي ديگـر مـي    ) بينيم ميرا  مطالبي شبيه ايناما  خود اين مطلب،
امن  :فرمايند مي ا کِإیَّ ْعُبُد َو ِإیَّ

َ
ْسـَتعني کن

از كالم اين . اش شنيدم كه از گويندهتكرار كردم نقدر در نماز آرا  1َ
ي ديگـر   يك از صحابههيچاز دهان اما  .آيد در مي عو بعد فرزندش جعفرصادق ععليمبارك دهان 
آنجـا كـه    د،خوانيـ  حمـد مـي  در نمـاز  كـه  وقتـي  پرسيدند  ميايشان يا  .شنيده نشده استها  حرف اينطور

ا :گويد مي ا کِإیَّ ْعُبُد َو ِإیَّ
َ
ْسَتعني کن

َ
! ؟دگويي راست ميا آيپرستيم و فقط از تو ياري ميخواهيم،  فقط تو را مي ،

چـون   دبايـد بگوييـ  : فرمودنـد  مي؟ ولي باز هم دگويي دروغ مي د وايستي جلوي خدا ميد كه هيچ فكر كردي
  .درا درك كني آن معناي تا دو فكر كني دبگوييبايد نقدر آ .است خودش فرموده

. داشتند) چه معنوي چه ظاهري و( ها را ي جنبه ي ما همه ائمهبوده،  اولبينيم كه اين چيزها از  مي
 چـه از ايـن قبيـل سـؤاالت    ظـاهري و  چه از آن قبيل سـؤاالت   ،خواسته و سؤاالت اصحاب بودند مرجعِ
بيـت و   هـم بـه اهـل    سنّتاهل  ،دانستند وقت مي آنها را بزرگ ،تا ظاهر بودند مسلّماً شيعيان ائمه باطني؛

خدا اين توفيق را بـه  . كردند شان را درك نمياي ي معنوي كردند ولي جنبه خاندان پيغمبر خيلي احترام مي
ـَداَن َمـْن  َیـا َحـار :فرمـود  عبه دليل اينكه علـي  ،درك كرده باشند شانشايد در آخر عمر. آنها نداده بود َمهْ

ْت َیَرِين  ُ ميَ
2

  .بيند رد من را ميميب هركسهمدان  اي حار ؛
ــ يا ــكـ ــي ه گفتـ ــت ي نْمـ ــيمـ    يرنـ

 تيــــالم دلجوكــــ يجــــان فــــدا   
ــ ــن  ياش روزكــ ــه مــ ــزار مرتبــ    هــ

ــ   ــا بب يمردمـــ ــيتـــ ــرو ينمـــ  تيـــ
امام هرگز تـرس   .نبود ،داريممعموالً هايي كه ما  ترسغيبت امام به دليل . غيبت كرداينكه امام  تا
را  ما شيعيان ضـعف خودمـان  . ولي ما لياقت نداشتيم .شود دانست آنچه خدا بخواهد انجام مي مي، نداشت

ولـي   .امر بـه غيبـت فرمـود    ،نديدرا چنين شخصي زيارت لياقت ، آنوقتمردم در  كهخداوند . نشان داديم
تي؛ شود رحمت الهي كه تمام نمي ـيْ کـَوِسَعْت   َو َرْمحَ

َ
ء لَّ ش

ي  بـه همـه  ، وسـيع اسـت و   رحمت عام خداوند ،3
د اطاعت كنيم حيات داشتند مرجع تمام سؤاالت ما و صادركننده تمام اوامري كه باي ائمهتا  .رسد اشياء مي

بـراي اينكـه هـر دو گـروه     ) اسـت  اينگونـه  اسـتنباط مـا  چون ، گوييم شايد مي( امامشايد بنابراين . بودند
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 ،اي كـه فقهـا باشـند    عـده  يـك . فرمود معينگروه دو  ،درك كنندبگيرند و خودشان را  كننده، پاسخ سؤال
خودشان هـم بيعـت كـرده    تعدادي از و  اخذ بيعت نداشتندحقّ ولي  ،دادند سؤاالت فقهي را پاسخ مي فقط

كه غيبت و بعداً هم مشهور شدند نام نواب اربعه  هنفر بچهار  اين. اخذ بيعت نداشتندحقّ شخصاً بودند ولي 
علمـا  منظـور از   البتّـه  ـ ، نيابت امام در ابالغ و حلّ مسائل شريعت را دارندعلماي  كبري آغاز شد، سلسله

ي مسـائل شـرعي    دربارهتوانيم از او  مي و پس مجتهد است ،مهست عالمي گفت من هركساين نيست كه 
  .، عالم بايد شرايطي داشته باشدسؤال كنيم

. كه در حوزه درسش بسيار مسلّط بـود  بود استاد حقوق اسالمخواندم، يك  كه درس ميدر فرانسه 
و شـما اشـتباه    ييـد نيسـت  گو شـما مـي   اينطوركهآيه گفتم  .شرحي داد قرآناز  يا آيهوي روزي در مورد 

را  قـرآن ي اينها شما  گفتم با همه. چنانو و چنين  هستم را حفظ قرآنتمام  ،گفت من مجتهدم! فهميديد
با ارزش و جالـب   يكتابو براي شما گذاريد  مياحترام به آن خيلي هم  ،خوانيد يك كتاب مي عنوان بهفقط 

بوسـم و   ن مـي خـوانم و هـم بـه تـيم     خوانيد، مـي  يشما م كه آنطوريهم، را  قرآنمن ولي  .استتوجهي 
بـود  او علمش كامـل  . آيه زود پيدا شد و نشانشان دادم ،آوردند و حسن تصادفرا  قرآنبعد هم . خوانم مي

  .، لذا عالم به معناي حقيقي اسالمي نبوددر او نبودالزمه شرايط معنوي ولي 
. واقعي، اسالم يعني تسليم در برابـر امـر خداونـد   اسالم  البتّهاست؛ اسالم  در مورد عالم، شرط اول

 اکَمـْن  :مشهور است كه آن خبراوصافي كه در بعد 
ً
 َهـَواُه ُمِطیعـا

َ َ
 
ً
اِلفـا

َ ُ
 ِلِدیِنـِه 

ً
ِسـِه َحاِفظـا

ْ
ف
َ
 ِلن

ً
َھـاِء َصـاِئنا

َ
ق
ُ
ف
ْ
َن ِمـَن ال

ـُدوه
ِّ
ل
َ ُ
ْن 

َ
َعَوامِّ أ

ْ
ِلل

َ
ُه ف

َ
ْمِر َمْوال

َ
ِأل

دارد، دينش را حفظ كند، مخـالف   نگهرا از بدي دور  كسي از فقها كه نفسش ،1
شـرط در فقيـه   چهـار  فرمودند اگر ايـن  . هواي نفس باشد و مطيع امر مواليش، عوام بايد از او تقليد كنند

بنابراين  .هست يا نيست عالم ولي ما بايد بدانيم كه اين شرايط در فالن .دانشمندي بود از او پيروي كنيد
ايـن تقليـد و پيـروي در     البتّـه . مرجع سؤاالت شرعي ماسـت  ،ين فرمايش امام باشدكس كه مشمول ا آن

. كننـد  هايشان اين نكته را ذكـر مـي   خود آقايان مراجع هم در اول رساله. اعمال شرعي است، نه اعتقادات
   .بنابراين اگر كسي در اعتقادات فتوا داد و ديگران را مكلّف به تقليد از آن كرد، صالحيت ندارد

بعد هم كه . بايد بيعت كنيد فرمود گرفت و مي پيغمبر بيعت مي .استشرعي تكليف يك هم  بيعت
همـين بيعـت   جهت  بهخلفا  .گرفتند هم بيعت مي شائمهو  ععلي .نسخ نشدبه شهادت تاريخ، بيعت 

شـدند  ناچـار   ائمـه بودنـد و   ائمـه مـزاحم  گرفتن به خيال اينكه اين بيعت سياسي و براي حكومت اسـت،  
حضرت در زمان غيبت كبري هم بيعت نسخ نشد چون . وكاليي تعيين كنند كه از طرف آنها بيعت بگيرند

شـرايط   ولـي  نفرمود معينخاصي را  شخص ،شرعي مسائلراجع به ولي  فرمودند؛تعيين كسي را  اًشخص
َھاءِ اکَمْن  :ي را ذكر فرمودندمعين

َ
ق
ُ
ف
ْ
. ، قابل تقليد استاين شرايط را داشته از فقها كي هركسيعني  ...َن ِمَن ال

  .بيعت كنيدچه كسي ولي راجع به بيعت مشخص فرمود كه با 
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هاي  تريبون اصطالح بهي  همهشود، مثالً دعاي عهد كه در  مرسوم كه خوانده ميدر دعاهاي  حتّي
با تـو دارم   بيعتي كه :دنگوي مي عخطاب به امام، در اين دعاشود،  خوانده مي ، امروزهشخصي و عمومي

هـا در   ي عهد كه صـبح باشد؟ يا در اين دعا يشكجا بيعت كردي كه سر جابايد پرسيد كي و  .سر جاست
كـنم بـا او در بامـداد     ميتجديد بيعت من شود كه خدايا  گفته مي كند، اش مي خواند و ترجمه تلويزيون مي

آنچه در تـاريخ اسـالم گفتـه شـده ايـن      بيعت ي  درباره؟ كنيد را تجديد مي كدام بيعتبايد پرسيد  ؛1امروز
هـم بيعـت   كسـي  هيچدست ما كه به شخص امام زمان نرسـيده، بـا   . دست به دست برسدبايد كه  است

  ؟ايم كردهبنابراين چگونه بيعت  .بيعت كندامام زمان  نام بهنكرديم كه 
دسـتتان را بـه   ها نوشته دو تـا   در كتاب .خود اين دعاي عهد عالمت اين است كه بايد بيعتي كرد

و يـا   نشـد  عتيب نيا ،ديرياست كه دو تا دست را به هم بگ يزن خودگول نيا ؛است عتيب نيا د،يريهم بگ
هاي ادعيه است كه سه مرتبه دست را به زانو بزنيد بيعت است، اين هـم   و يا ساير كتاب الجنان مفاتيحدر 

  .بيعت باشد اوليد حاال محتمل است در تجديد بيعت قبول شود، ولي با. بيعت نشد
در جنگ جي  يكي از صـحابه  .ها از دو طرف افتاده بودند كشته ،كه جنگ تمام شداز اين بعد  ،لم

آدم واقعـاً  ( هـا بـود   طلحه در ميان زخمـي . معالجه كنداو را گشت كه اگر كسي زخمي باشد  مي ععلي
بعد  ،ي پيغمبر هم بودند رد عالقهخورد كه امثال طلحه چقدر در راه اسالم زحمت كشيدند، مو افسوس مي

ن شيرمشهور گاو نُ ثَلِمبـا علـي مخالفـت     و يك لگد به بخت خودشـان زدنـد  شدند و ! و يك لگد دهه م
. رفتجلو  .صدايش زدبود زخمي افتاده كه گشت، طلحه  اين شخص كه در قشون مي ،هرجهت هب) ندكرد

نه، مـن از ارادتمنـدان علـي    : ل؟ گفتمجاصحاب ن تو از قشون علي هستي يا از قشو :طلحه از او پرسيد
دسـتم كـه بـه     .تجديـد بيعـت كـنم    پس دستت را بياور جلـو مـن بـا تـو بـه نيابـت علـي        :گفت. هستم
  !تجديد بيعت كرد و ميرم رسد، دارم مي نمي علي

بـه   طوركـه همان. امام بيعت بگيرددر موقع غيبت  ،فرمان امام برحسبيعني كسي كه  وقت بزرگ
. االبد اليديگري تعيين كند ن يجانشاو هم بيعت بگير و براي خودت جانشين تعيين كن و  :د فرمودندجني

به اين وقت است كه در مقدمه  غيرمستقيم منصوص بوده، بزرگ بطوري جانشيني  كسي كه در اين رشته
  .ندا هفرمود مطلب اشاره

علما كه مـردم   ي يكي رشته: اند فرمودهبه اين ترتيب در زمان غيبت كبري دو رشته را امام تعيين 
كنند؛ براي اينكه خودشان مجبور نشوند اين احكام را فراگيرند و درس  در احكام شرعي به آنها مراجعه مي

ْوال: فرمايد بخوانند، چنانكه در قرآن مي
َ
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روند تـا مـردم را پـس از بازگشـت      چرا از گروهي، تعدادي از مردم، براي كسب دانش در دين نمي ،2
  .هشدار دهند
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عرفا هستند كه مرجع اخذ بيعت و تهذيب نفوس هستند كه خود امام، آن شـخص را   دوم ي رشته
گاهي فقرا در مـورد   البتّه. يين كرده است و تا امروز اين رشته ادامه دارداند و او هم جانشين تع تعيين كرده
مرجـع تقليـد انتخـاب     عنـوان  بـه ي مجتهـدي را كـه    توانند رسـاله  پرسند ولي خودشان هم مي اعمال مي

ولي بيعت را جز با شخصي كه با واسطه از جانب امام مجـاز  . كنند، بخوانند و پاسخ آن را دريافت كنند مي
ـ كه ا سندينو يرساله م اولهمان  شان،يها هم در رساله انيخود آقا. شود انجام داد ، نمياست رسـاله در   ني

اگـر دخالـت    يول .ندارد تيدر اعتقادات دخالت كرد، صالح ياگر كس نيبنابرا. اعمال است نه در اعتقادات
خـودش   بتيامام در غ هكد هستن يكسان ،عتيمرجع افكار، مرجع ب .شود ياعمال م يبرا دينكرد مرجع تقل

گـرديم بـه    بـازمي  .كنـد كـه تـاكنون ادامـه دارد     نيـي تع نيفرموده است و گفته است او هم جانشـ  نييتع
  .پندصالح متن

حاال اگـر  . دانند ميتكليف خودشان را از عالم و عارف زمان خود كسب اند كه فقرا  در اينجا فرموده
درسـت   ،طريقـت عـارف  شـريعت و  عـالم  يعني  ؛و نفر بگيريماين عالم و عارف را كه مرقوم فرمودند ما د

 ودشـ  مـي  گونـه هـر دو   اسـت،  آن هم صحيح ،يكي بگيريم يعني عالمي كه عارف هستهم و اگر است 
نـد فقـرا   ا هفرمود ؛باشيد اينگونهند ا هنفرمود ،ندا هجناح كرد فضخ يقول بهدر اينجا  دليل،به هر  .استنباط كرد

همـه   البتّـه  .زمان خودتان تبعيت كنيد ي باشيد كه از عالم و عارف زنده ياينطوري يعن ،دانند مي ياينطور
رٌ ک :فرمودند ائمهدر مورد  .يكي هستند

ُ
ُھم 

ُّ
 همينطـور هـم  از ايشـان  بعـد  . همه نور واحدي هستند ،واِحـد ل

يـن اسـت كـه    ، بـراي ا زمـان خـود   ي عـالم و عـارف زنـده   اند  قيد كردهاينكه  .با هم منافاتي ندارد. است
زمـان   مقتضـيات  .دانـد  را مـي  زمـان  مقتضياتزنده است  ي كهآن كسو  استخيلي مهم زمان  مقتضيات

كشـيدن  كـه  زمـاني  اول  :كـنم  ذكر مي باره دراينمثالي را . ددان يات كسي نميآينده را جز موارد نادر در كلّ
زمـان ناصـرالدين   هاي مشهور در  كتاب كه از ثاراآل و مĤثرب ادر كتنحوي كه  بهترياك خيلي متداول شد 

براي  ،ما متداول شده كه دشمنانِترياك  نام بهاي زراعتي  مادهكه در اين اوقات گويد  شده، ميشاه نوشته 
  .كنند آن را ترويج مي ،كنند ستاينكه افكار و اعتقادات ما را س

 ، درآمـده پيش اي كه  لهأسعليشاه اين تشخيص را دادند كه اين م مرحوم آقاي سلطان ،قبل از اين
 .تحـريم كردنـد  آن را اين است كه  .داشتخواهد در بر باليي  هاي آتيه براي مؤمنين و هم مسلمين قرن

پيـروي از آن   عنـوان  بـه ولي ساير دسـتورات   .تأييد شده مرتّباًبعداً هم  ،است كلّيدستورات خيلي  اينگونه
 رولي اگـ  هرساله ننوشتآن بزرگ،  گواينكهاظ شريعت يعني از لح است؛ زمان خودش ي عالم و عارف زنده

، ايشان مجتهد هم بودنـد  ، چونكرد عليشاه تقليد مي از حضرت سلطانمثالً در امر شريعت هم مثالً كسي 
چـون از طـرف    ،اگـر هـم دسـتور شـريعتي باشـد      ،و هر وقت دستوري از اين حيث داده بشوددرست بود 

ي زنـده كسـب تكليـف از    ،منظور هرحال به. االجرا است ن دستور الزمشود آ داده ميدستور طريقت  بزرگ 
  .كند فرق ميهاي مختلف  زمان خصوصياتلحاظ هر از است، زيرا زمان خود 
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ما افتخار داريم به پيـروي آن بزرگـان و    البتّه. بينيد همين نكته را مي شي اطهار ائمهدر زندگي 
هرگز قياس و تشبيه و گوييم  ميو نمونه مدل  عنوان بهين را ا و اينكه خاك پاي آنها توتياي چشم ماست

مـن نـان جـو از     هفـده مشهور است كـه فقـط   ، خالفت بودمقام در تمام دوراني كه در  ععلي. نيست
كه بعداً گفته بشود كه اگـر خليفـه حقـوقي هـم      ه اين دليل برداشتههم ب اينقدرشايد  ،المال برداشت بيت
دانيـد نيـاز بـه تكـرار      زندگي آن حضرت را هم كه مي .لزومحد منتها به  ؛عي نداردمان ،المال بگيرد بيت از

ايشـان چنـد   گويند  مي، ولي ثروتمند بودند ععلي حضرتبه عكس  عحسن امام حضرتولي . نيست
 مقتضـيات  بنابه عحسن امام حضرت. همه را وقف مستمندان كردند ليباغ نخلستان ايجاد كردند وصد 
ظـاهر   صـورت  بـه بودنـد و   ي زيادي عده ايشان ي هميشه در سر سفره .اي داشتند گسترده ي سفره ،زمان
 بياينـد  همـان شـدن  يم ي اين بود كـه مـردم ولـو بـه بهانـه      عحسن اماممقتضاي زمان  .داشتند تجمل

يـا  . آمـاده شـود   عهاي حضـرت را بشـنوند تـا جامعـه بـراي قيـام حسـين        د و حرفنحضرت را ببين و
به حضـرت رسـيد و    ثوري سفيان. پوشيدند زيبايي در رو ميفاخر و بسيار لباس  عقصاد جعفر حضرت
حضرت دستش را گرفتند و زير . بپوشي ييلباس زيباچنين تو نيست كه  ي شايسته ،اهللا رسول ابن يا :گفت

ا :و فرمودندبود يك لباس پشمي بسيار زبري  ،بردندفاخر لباس 
َ
َـق  َهـذ

ْ
او لِل

َ
ـق َهـذ

ْ
ل
َ ْ
ـ  ،لِل ن رويـي را بـراي   اي

  .و آن ديگري را براي حق پوشم ميو خلق صورت ظاهر 
فقـرا تكليـف    :نـد ا هاين است كه نوشت. استطور ديگري مقتضاي زمان دوره، در هر  اينكه منظور

  .يعني بايد بدانند ؛دانند زمان خود مي ي خود را در پيروي از عالم و عارف زنده
 .نـد ا هنشـد  توجـه ات را هـم م كلّيـ ننموده و يـا   دقّتزئيات بعضي هم در جفرمايند كه  در ادامه مي

ايـن رعايـت و ايـن    . رعايت احكـام شـرع را كـالً انجـام بدهيـد     مثالً كه اين است يند فرما ميكه اتي كلّي
شـد  ؟ سحر كـه  ماه رمضان روزه بگيردآيا ديگر نيازي به تعيين جزئيات نيست كه مثالً  ،است كلّي دستور

اي كـه خداونـد    عاقله ي كنند به قوه واگذار ميرا  ، جزئياتشگويند ات را هم ميكلّياين وقتي  ؟نماز بخواند
 البتّـه  ؟سـت يكار بيندازد و تشخيص بدهـد كـه تكلـيفش چ    هآن را باست در انسان آفريده كه خود مكلّف 

را  ائلمسـ خـودش   ،كنـد  دقّـت ات كلّيـ بـه  اگر  والّا ؛كند سؤال مي ،بعضي اوقات كه امر برايش مشتبه شد
، يكـي از  كردنـد  جزئي هـم سـؤاالتي مـي    مسائلدر و ند نك نمي دقّتات كلّيكه به كساني  پس .فهمد مي

  .موجب شد كه اين رساله را بنويسندجهاتي بود كه 
درويشي را در اوراد و اذكار زبـاني  ها  فرمايند اين است كه بعضي ي كه به آن اشاره مياشتباه ديگر

را كسـي   مسـتحبي هـيچ   البتّـه . خوانـده شـود  و اذكار زباني داده شده كه بايد  راداو ،بله .دانند منحصر مي
ش ياين به اعتبار نـذر بـرا  كه  د،مستحب را بگير ي كه فالن روزه دمگر مثالً نذر كن ،واجب بكندتواند  نمي

ايـن  شـود كـه    وقتـي دسـتور داده مـي    البتّـه  .شود واجـب كـرد   را نمي مستحبيهيچ  والّا ؛شود واجب مي
 بـه واجـب  مستحب تغيير عنوان  به اين معنا نيست كهاين در واقع  ،بخوانيدبايد اين دعاها را  و مستحبات
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بند  پاي ،كني به اين تعهدي كه مي ،كني اگر واقعاً به اين بيعتي كه مي شمااين را دستور دادند كه  ؛ندا هداد
 البتّهانجام دهي، دهد كه اين كار را هم  ر ميدستو ،داده شماهمان كسي كه آن دستور بيعت را به  ،هستي

و اوراد را دعاهـا  فقـط  صر به اين نيسـت كـه   حمندستورات هم اما  ؛است آن فرد براي خودهم فقط اين 
ادعيـه  ش اين است كـه  علّت ،بهتر است با اجازه باشد بعضي دعاهاگفته شده خواندن كه هم اين . بخوانند

  .كنند معناي آن را بفهمند و اشتباه مي تاز در آن مقام نيستند اشخاص هنوشايد  و دعباراتي دار
من نه « :كند كه به خداوند عرض مييكي اين است  عمثالً از دعاهاي منسوب به حضرت علي

 ،دانم پرستش مي ي شايستهچون بلكه تو را  ،پرستم و نه به اميد بهشت توست كه تو را مي جهنّماز ترس 
 .توانيم بفهميم و ممكن است دچار اشتباه بشـويم  معني آن را نمي ،ي كه ما هستيمدر حالتاما . »پرستم مي

خـدايا آيـا    :فرياد خـواهم زد  ،خدايا اگر من را به گناهانم به دوزخ ببري :يدگو بارها مي ،يا در دعاي كميل
در جـاي ديگـري   يا  ؟دهي كه اصالً تو را نپرستيدند و نام تو را نبردند من را هم رديف آن كساني قرار مي

ما كجـا   .فرمايد مي علي به كميل را اين البتّه( هم ببري جهنّممن را به اگر خدايا : گويند ميدر همان دعا 
بر آتـش دوزخ  اگر هم خدايا ) برسيمآنها توانيم به مقام  ما نمي، اش اش و نه شنونده نه گوينده كجا؟ و آنها

كـه   اسـت  مشـكل  ،در مقـامي كـه هسـتيم    و ن براي مااي ؟ل كنمتحمگونه دوري تو را چ ،تو صبر كردم
اين اسـت كـه شـايد     .است جهنّمهمان دوري از خداوند است و دوري از خداوند، باالترين  جهنّم .بفهميم

كه همـه  اند  را دستور دادهدعا  .نه ،نه اينكه اصالً نخوانند .ي نباشدهركسمتناسب با حال خواندن اين دعا 
 مسـتحبات از و خيلـي خـوب   كه خوانـدنش  يا نماز شب . ي مناسب نيستهركسل ولي اين با حا ،بخوانند
معلـوم نيسـت ايـن     ،آلود نمازي بخواند با حال خواب ،بيدار بشود كه كسي ساعت كوك كنداگر اما  است؛

او را مشـمئز   نكرده خداي بلكه آن حالت خستگي و ناراحتي ممكن است ،نماز چندان به حالش مفيد باشد
  .كند عبادتر از آن بيزا و

اي انجام بدهيـد كـه در شـما خسـتگي و دوري      اند به اندازه هم فرموده مستحباتاين است كه در 
كـه  هـم  را ساير ادعيـه  اگر  ،كار و اوراد زباني متناسب با حال شخص استذكه گفتند ارا اين  .كندنايجاد 

متناسب با حالشان نيست و معناي آن دعـا  توجه بكنند كه اگر  منتها د،اشكال ندار ،بخوانندمستحب است 
م نظـر  بـه ( يكي از علمـاي بـزرگ   كهكرد  كسي نقل مي .جاي خود حاال اين دعا به .نخوانند ،فهمند را نمي

شـيخ عبـدالكريم يـزدي يـا از آقـاي سـيد ابوالحسـن         از آقاي) بودند يا فرد ديگريزنجاني آقاي مرحوم 
امـا   ؛بخـوان  ،فهمي اگر مي :ايشان جواب داده بودند ،يا نخوانيم بخوانيم يمثنواصفهاني پرسيده بودند كه 

نقل در كتب ادعيه هم زياد و است  مستحباتحاال در مورد دعاها هم كه جزء . نخوان اصالًاگر نفهميدي 
نـايش را  عم ،خوانيد كه ميرا  ييدعاآن اگر  ،است كه همه داريم الجنان مفاتيحمشهورترينش شده است و 

، كنيـد  درك مـي و آن را  سـازگار اسـت  بـا روحتـان   بلكه اين كه اگر  ،نه فهميدن معمولي البتّه ،فهميد مي
ممكـن   صـورت  درايـن ، خواندنش شما را دچار لغزش و اشتباه كنـد  و فهميد نمي ،بينيد اگر مياما  .بخوانيد



 مقدمهشرح /  30

به زبان چيني  را يكالمبگويند هر روز مثل اينكه  .حرام شودمكروه و چه بسا آن مستحب تبديل به است 
منحصـر  درويشـي  ند ا هاين است كه اينجا فرمود. كند خسته ميفرد را  دستور، اين ، طبيعي است كهبخوان

اينكـه  ظاهر الفاظ يعنـي   .نبايد چسبيدهم به ظاهر الفاظ اند كه  اضافه كردهو  اوراد و اذكار زباني نيستبه 
ولـي آن   .زبـان خـودش اسـت   چون  ؛فهمد ميدعاها را خواند  را مي الجنان مفاتيحزبان كه  يك عرب مثالً

  .به ظاهر لفظ نچسبدو يعني معنا را درك كند  .فهم است اينم غير از ييوگ فهمي كه ما مي
يكـي از بزرگـان    .امـور دنيـوي   نـه بـراي   ،دعا براي خداسـت  .از خدا خواستبايد هم فقط را دعا 

يشـاه  لع صالح اول بار از حضرت هم من .فرمودند اين را تكرارهم عليشاه  محبوب مرحوم حضرت( فرموده
   اْدُعـوين :گويد كسي پرسيد كه خداوند مي) فرمودند ميكه  ،شنيده بودم

َ
ْب ل

ِ

َ
ْسـ

َ
مکـ أ

بخوانيد مرا تا شما را  ،1
 مـ اْدُعـوخدا نگفته  :فرمودند كند؟ اجابت نمي ،كنيم دعا مي اينقدرپس چرا ما  ،اجابت كنم

ّ
از من بخواهيد  ،ين

پس آن دعـايي كـه    .كنم اجابت مي ،را اگر بخواهيدمن  .يدهبخوا را من ،اْدُعـوين: فرمايد مي .اجابت كنمتا 
مثـالي   .امور دنيوي مثـل چيزهـاي اضـافي اسـت     .شود اين است كه خود خدا را بخواهيد حتماً اجابت مي

 ،كـارد  ارعي كه گندم مـي از ز :عليشاه ذكر شده مرحوم آقاي سلطان هاي بادر كت :فرمودند ميزدند  مي كه
گويد گنـدم   مي. درو كنم ،كاه انمكارم كه براي گوسفند گويد گندم مي نمي ،كاري اگر بپرسند چرا گندم مي

كاه هـم   ،گندم برداشت و وقتي به اين هدف رسيد .گندم بردارمدانه گندمي صد ي  دانهكارم كه از هر  مي
در  ونـد خـود خدا  كمااينكـه  .آيـد  مي ء آندنيا هم جز ،ديدحاال اگر خدا را خواستيد و دعا كر. است آن جزء
ة :فرموده است قرآن

َ
ِخَرِة َحَسـن

ْ
 َوِيف اآل

ً
ة
َ
یا َحَسن

ْ
ن ا آِتنا ِيف الدُّ

َّ
َرنب

در آخرت هـم  و خدايا در دنيا به ما حسنه بده  ،2
  .حسنه بده

  هـله به موجب كاين تصورديگر هم به  يبعض
َّ

 اال
ِ
ُـب الـدّین ـ هـا  تن محبـت همان  ا و اسـت   يافك

ـ   نماينـد و رعايـت اوامـر     يدانسته يا ندانسته در مواظبت بر اعمال صالحه قصور يا تقصـير م
ـ چنان ،ايمـان اسـت   يو آبيـار  يحفظ حال محبت و بسـتگ  يه براك ينواه و ه بايـد و شـايد   ك
ان از دوست ينمايند و بعض يمتر مراقبت مكنبوده  توجهرا م يآداب ظاهر يبعض ينمايند حتّ ينم

 يساختن اين قبيل اشخاص دستور جامع مختصر توجهم يه براكهم اتفاقاً درخواست نمودند 
متـر  كتفصيل آن  ي واسطه تب بهكه كچرا . مراجعه نمود بنويسم مكرّره بتوان همراه داشت و ك

دستورات بزرگـان   ي لذا اجابت خواهش آنها نموده و خالصه ،رود يشود و از خاطر م يخوانده م
نويسـم و چـون    ياختصار م بطوروار  گرد آورده فهرست ،اند تب هم نوشتهكدر  غالباًًه كا سلف ر

فرسـتم و   يخدمت برادران م پندصالح عنوان بهتاب نيست و نامه پند و دستور است ك عنوان به
تقديم خواننـدگان   ه،در چند جلد نوشت شرح صالحيه را ق گردمموفّ ياميدوارم در آينده زندگان

ـ    يچون بيشتر نمايم و  يعرفـان  ي و مطالـب مهمـه   يسواد عربيت ندارنـد و اصـطالحات علم
                                                                          

 . 60، آيه )المؤمن(سوره غافر.  1
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و بايـد بداننـد    غالبـاًً ساده اين نامه را نگاشته و آنچـه   بطور يمعمول يدانند با زبان فارس ينم
الزم دارد  يركست فقط تـذ ا مكحا يست يا حسن و قبح آن را هر عقلا شرعي يوظايف عموم

ـ   ا توجهمتر مكعموم نوشته و آنچه  وربطو  مختصراًًبه اشاره   يند و بايد مراقب باشـند ولـو جزئ
   1.دهم يتوضيح م ،پندارند

ُباست كه  عاز حضرت صادقمروي  يخبر ْ  ا
َّ

یُن ِإال  الدِّ
ِ
اگـر  اسـت؟   محبتآيا دين غير از  ،َهل

نند ك يرا م اشتباهها اين  يبعضولي . شود، تمام نكات عرفاني در آن مندرج است دقّتدر اين حديث خوب 
 اوالً .احتياج نـداريم  محبتجز عشق و  يچيز ديگر ما به هيچ ،است حبه دين فقط ك يگويند وقت يمكه 
نظـر بـر   هـم  در اينجا  .گويند و عبارت ادبي خاصي مي صورت بهآن را  ،يمطلب بريه كت ياوقات برا يگاه

از  .كننـد  محبته فقط دين را منحصر در كنه ايند و بر آن تأكيد كننبدهند  اهميتمحبت به ه كاين بوده 
گويند دين يعني  باشد، بنابراين مي مي محبتهاي فرهنگ عربي به معناي  در كتاب طرفي چون لغت حب

ِ دستورات خداونـد،   بِ خداوند يعني ح بح. ِ خداوند بِ چه كسي است؟ ح ب، حباصوالً منظور از ح. محبت
حدستورات  ب ِيعني حخداوند ب ـ  الزمه. ِ بندگان خاص ي حخداونـد آن اسـت كـه بـه دسـتوراتي كـه        ب ِ

ـْل : گويد به آنهـا بگـو   دهد عمل كنيم؛ چنانكه در قرآن، خداوند خطاب به پيامبر مي ي خداوند مي نماينده
ُ
ق
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ِ
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ْ
ن
ُ
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ُ
ـْبک

ِ
ْب
ُ

 
را دوست داريد از من پيروي كنيـد كـه خـدا هـم شـما را      اگر خدا  ،2

وب بـه  سـ ه اين خبر منك عصادق جعفر امام حضرت .است شائمهاش رفتار خود  نمونه. دوست بدارد
از همـه   ،از لحاظ معاشرت با مـردم و چه چه از لحاظ شريعت، چه از لحاظ طريقت شان رفتار ،استايشان 

ُـب :اند ه فرمودهكهم  يطرف ديگر همين حالِ حباز  .ما نمونه باشد يلحاظ بايد برا
ْ
 ا

َّ
یُن ِإال  الـدِّ

ِ
اگـر   ،َهـل

ه آن ايمـان  كـ نـد  ك يمـ  اين دستورات همه كمـك  .دگرد ينم يآبيار ،مواظبت بر دستورات و اعمال نشود
 اسـت كـه   ياطاعت از دستورات الهفقري وجود دارد ه در بيعت ك ياتتعهداولين جزء عالوه  به .شودحفظ 

د  هرگونـه  مهـم و  تعهدبه اين ه ك يسك .را بايد انجام بدهد تعهدرده و اين ك تعهدشخص  ديگـري  تعهـ 
 مؤمنـون  ي سورهدر  .آيد به وجود ميدر ايمانش خلل  ،ندك يوتاهكو در آن رفتار نكند  ،عهده گرفته هب كه

ـونَ  :آمده
ُ
ُْؤِمن

ْ
َ امل

َ ْ
ف
َ
ْد أ

َ
ق

 راُعـونَ : فرمايد يم ذكر شده،صفات مؤمنين الي آخر كه  3
ْ
ِ  َوَعْھـِد

ْ
ِ ِ
مانـا

َ
 ِأل

ْ ُ
ـذیَن 

َّ
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4، 
 .كي از صفات مؤمن اسـت ي وفاي به عهد ،نندك يم، وفا اند ردهكه ك يعهد بهو  يدار امانتبه  ي كهسانك

 تعهدبه عدم رعايت و اگر  شود يند در ايمانش خلل وارد مكنعمل  ،ردهككه  يتعهدبه  يسكاگر اين بنابر
شـيطان  انه خداوند تا روز قيامـت  تأسفم از طرف ديگر .شود يتر م ايمانش سست ،ر چه بيشتر ادامه بدهده

ـ  .دنـ نكرا رعايت ن شانعهد تا بزندفرد را گول  ين است شيطان گاهكاين ممبنابر ،ت دادهمهلرا  بـاز   يول
ه بعـد از ايـن عهـدش را    كـ  تصميم بگيرداگر فردي  .آصد بار اگر توبه شكستي باز ،نبايد نااميد بشودهم 
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  .است از صفات مؤمن كييشاءاهللا مقبول است و اين  توبه و انابه هم اناين  ،ندكرعايت 
در اين رساله كه در واقع يـك نامـه   له را أه اين مسكبه اين طريق الزم شد : ندا هبعد مرقوم فرمود

مرحوم  هاي باكت. است الً نوشته شدهقب باره دراين يمفصل هاي تابكفرمايند  مي البتّه. توضيح بدهماست 
آن  ي در واقـع خالصـه   پندصالح .عليشاهمرحوم آقاي نورعليشاه و اسالف ايشان و همچنين  آقاي سلطان

در واقـع  ) پندصـالح ( تـاب كايـن  كه گيريم  يمه بخوانيم نتيج دقّتها را با  تابكآن ما  يوقت .هاست تابك
ه ايـن  كـ خواسـتند   ياز طرفـ  .هـا مرقـوم فرمودنـد    تـاب كه در آن كـ اسـت   يفرمايشـات ي  همه ي عصاره

ه در جيب هر شـخص  كردند كچاپ  كوچكبه همين قطع لذا  ،الوصول باشد سهل همه يدستورالعمل برا
كـه ايـن    هم به همين حساب دستور فرموده بودنـد  اولاز  .ندمراجعه كبه آن تواند بشود و هر لحظه بجا 

را هـم   صـالحيه  البتّه .شود داده مي خواهند بخوانند يه مك يسانكو  به فقراو رايگان  كتاب فروشي نيست
ه پيـاده شـده و در   كـ نوارهايشان هست  يه بعضك ؛دادند يشرح م جمعه شبهر  ،فرمودندايشان وعده ه ك
امـل  كشـد شـرح    ياگر ضبط م و ضبط نشدهآنها  ي انه همهتأسفمولي  است، شدهذكر  صالح يادنامهتاب ك

  .نيمكاستفاده از آن توانستيم  يبود و م صالحيه
  :اند فرموده ه،داد يبعد توضيحات

ـ ه تعلـم آن تقـد  كام شرع كه دوستان در تعليم آداب و احكيم ينما ييد مك تأاوالًو  بـر   يم طبع
 تقـدم آداب شـرع   جان دادن و آراسـتن آن اسـت و بـر    يآداب طريق دارد و آداب طريق برا

ست از مأخـذ آن تعلـيم   ا ه مورد احتياج و لزوم هر مسلمك يا وشند و به اندازهكب ،دارند يشرف
تـب  كهـم بـه    يمزيد بصيرت در امـور فقـر   يو برا .اليف اسالميت خود را بدانندكه تكگيرند 
و والـد   ،عليشـاه شـهيد   مرحوم سـلطان  ،تب جد امجد فقيركمخصوصاً و  عموماًًعرفا  ي همفصل

سـت  ا مشحون به حقايق و مملو از نصـايح  هك ـ سرهم قدس ـ يماجد مرحوم نور عليشاه ثان
  1.مراجعه نمايند

آنچـه  . اسـت اشاره شده شريعت و طريقت چند بار به عبارات مختلف  يبند به تقسيماين رساله در 
خداوند به است كه  يقسمت وظايف كي البتّه .يست يا طريقتا ييا شريعت :اشخاص است يه وظايف دينك

 اش شخص بايد خودش با تعقّل خـودش وظيفـه   ييعن؛ است يعقل وظايفو خود شخص گذاشته  ي عهده
ه كـ پوست بادام است  ي منزله بهپوشانند يا  يمبر بدن ه كاست  يلباس ي منزله بهآداب شريعت  .ندكرا پيدا 
  .جان است ي منزله بهام طريقت كبدن است و اح ي منزله بهام شريعت كاحد، يا دار يم نگهبادام را 

جسم  كمثل ي ،باشد يزبان ي هقلقل كاگر فقط خم و راست شدن و ي ،نيماخو يم ه ماك ياين نماز
ديگـري  آن  ،تا اين نباشد منتها .ه بايد به مبدأ داشته باشيمكاست  يروح اين نماز آن توجه .جان است يب

  .شود يخود پيدا نم خودبه
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ند ك ياقتضا مت شريعت، و ماهيطبيعت بنابر  ييعن ؛داردبر آداب طريقت  يبعطآداب شريعت تقدم 
ه نمازمان از كل بخوانيم تا خداوند توفيق بدهد كنماز را با اين ش اولبايد  ،جلوتر باشدمقدم و ه شريعت ك

 ه كباشد  يآن قبيل
َ
ل ُـْؤِمنوالصَّ

ْ
ة ِمْعَراُج امل

ه كـ  شود ظاهر مي ينماز وقت معنويت يول. ، نماز معراج مؤمن است1
ولـي   .شرافت آن از صورت ظاهر نماز بيشتر است ييعن د؛دار يم شرفتقد معنويتآن  .نماز را بخوانيماول 
 يبنـد  در تقسـيم  يرا به نحو ديگـر و مثال  يبند همين تقسيم البتّه .دارد يبعطتقدم صورت ظاهري اين 

ه كـ كننـد؛ چنان  از آن انتقـاد مـي   ،مطلب نيسـتند  توجهه مكها هم  يبعض. توانيم بگوييم مينبوت و واليت 
از طـرف ديگـر، كسـاني هـم بودنـد      . غلـو كردنـد   ععلـي  ي دربـاره  و طـرف نفهميدنـد   كالت از يغُ
خالصه هر يك بـه  . گونه مقام معنوي پايين آوردندادي بدون داشتن هررا در حد يك بشر ع ععلي كه

   .ندا همطلب را نفهميدنحوي، 
پيغمبـر   ييعنـ  ؛طريقت هم داشـت  ي پيغمبر جنبهولي  .شريعت بود ي و رسالت پيغمبر جنبه نبوت

بيعـت  ( ديگريه لياقت داشتند بيعت كرا  يآنهاي يول ،گرفتند يم امور دنيا يبرا) بيعت اسالمي( بيعت كي
 ،تشـريف داشـتند   مكّـه در حضـرت  تـا   .ردندك يتربيت مآنها را  طريقت عنوان بهگرفتند و  يمهم ) ايماني

. تـا ميـان مسـلم و مـؤمن تفكيـك شـود      ار نبود كدر  يتومكحچون  ؛بيعت بودنوع  كه فقط يكبينيد  يم
مسلمان بـود   هركه ييعن؛ است كيمؤمن و مسلم ي ،گويد يم »مؤمن«هر جا در آيات مكّي قرآن بنابراين 
ايـن دو   ،حضرت به مدينه تشريف آوردند يوقت .هر دو بود يو ايمان ياسالم ،همان بيعت ،ردك يو بيعت م
ه كـ ومـت  كح رئـيس . وقت بودنـد  ِ يطرف ول كاز ي ،ومت بودندكح سرئيطرف  كحضرت از ي .جدا شد

مثـل تابعيـت بـود     يعالمتـ حكومتي، ه در امور ك يبيعت .گرفتند يومت بيعت مكبودند به اعتبار رياست ح
 يومت اسالمكح خويش، بيعتبا رد ك يبيعت مدر مدينه  ي كهسكآن  وجود دارد؛ ها ومتكامروز در ح هك

ه مسـلمان  كـ بعداً معلوم شـد  كساني كه از  يخيلرو حتّي با  ايناز. بودحكومتي  ن بيعتاي .ردك يرا قبول م
در رد كـ را فـتح   مكّـه حضرت وقتي  حتّي .مسلمانندآنها ه كپيغمبر هم فرمود و  ردندكنبودند بيعت صادق 
بـا   .ردكـ بـول  خوار را قبيعت هند جگر .مان استدر اَ ،آنجا برود هركه: فرمودهمان ابوسفيان  ي خانهمورد 
پس اين بيعت اسالمي، بيعتي حكومتي بود كه اول . از افراد مذكور ايمان به اسالم نداشتند هيچيكاينكه 

 ياين بيعت ايمـان . مقداد بود وسلمان  ،ابوذربيعت بود،  عمار بيعتبود؟  هچ يبيعت ايمان يول .شد انجام مي
عْ : فرمايد مي قرآنا آيات جدر اين. بود

َ ْ
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َ
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گويند مـا   ياعراب م ،2
  .تسليم شديم ييعن ؛اسالم آورديم ،اسلمنا ييدبگوبلكه  دنه ايمان نياوردي: بگو ،ايمان آورديم

 .واليـت و رسـالت  : شد كه عبارت است از اين دو نوع بيعت، به دو مقام يا صفت پيامبر مربوط مي
 يبعـ طصفت رسـالت پيغمبـر تقـدم     يول ،داشتايشان صفت رسالت  بر يفت واليت پيغمبر تقدم شرفص

 ي جنبـه  ،پيغمبـر هـر دو جنبـه را داشـت    . آمد پس از آن كه وحي مي ،گفت يام را مكاح؛ كه با آن داشت
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ر را واليت پيغمب ،يواليت ي از جنبه عيعل. ردكمنتقل  عيبه عل يواليت را حضرت برحسب امر اله
امـر خـدا   به رد ك يمكه ار كهر  البتّه ،شد ينازل نم يبر عل يوح. نه نبوترسالت و  ي از جنبه يول ،داشت
نـه   ،دارد بـر رسـالت  و  نبوتگويند واليت شرف بر  يعرفا مپس اگر . بعد از پيغمبر قطع شد يوحاما  ؛بود
ـ   .در پيغمبر هـم بـود   ،بود يله در عك يواليت ي جنبه .نه ،شرافت دارد بر پيامبر عيه علكاين  يخـود عل
د: فرمايد يم َمَّ

ُ
یِد 

ِ
ا َعْبٌد ِمْن َعب

َ
ن
َ
شريعت بـر طريقـت،    يبعطاين تقدم . اي از بندگان محمد هستم ، من بندهأ

تاب به طُرق كاين  يدر همه جاطريقت بر شريعت، يا واليت بر رسالت  يم شرفو تقديا رسالت بر واليت 
  .استر شده كمختلف ذ

ـ را  يگرديده و صرف بستگ ير اوصاف و اخالق ايمانكاميدوارم مؤمنين متّذ ـ ندان يافك در  ،تهس
ه دنبال نمانند و از قصور خود هميشه شرمسار بوده نفس را مالمت نماينـد و  كوشند كب كسلو
خـاص   ، بـي يدارد و هـر عـام   يسـتثن باشد مـوارد م  يآنچه نوشته شود هر چند عمومچه اگر 

غالب و مـوارد   ي حكم برول ،ليف تغيير نمايدكت ،ن است در موارد مخصوصهكممنخواهد بود و 
نمايند و اگـر   يم كه اشخاص با هوش دركنادره محتاج دستور خاص و اوامر مخصوصه است 
ـ كه يكچه در ايمان و اسالم زن و مرد به موجب آيه مبار ماننـد بـرادران    يسان و خواهران دين

عمـوم   بطـور  ،وشـند كزنان برابر مردانند و بايـد مردانـه ب   ،ايمان ي چون از جنبه يول ،ندموظّف
  1.نمايم يايمان را منظور م ي مخاطب ساخته و لطيفهرا برادران 

فقري  يه صرف بستگكنند كن است تصور كها مم يچون خيل ؛اند ردهكبه فقرا  يا اينجا توصيهدر 
ايـن   ي منزلـه  بهولي در واقع اين بيعت . ستگرفته شده ا ي كهتعهدآن بيعت و  ييعن يبستگ .ستا افيك

بـه   يبـرو  گفتنـد مـثالً از ايـن جـاده     ،اين جاده را نشان دادند ،آوردند ه دست ما را گرفتند سر راهكاست 
مـا   ،ردندك ينم يارك چنيناگر  .يرس يم به مقصد يواز اين جاده بر يوقم بر يخواه يم ،يرس يم مشهد

جاده  دست ما را گرفته آورده سر ي كهسكهمان . نه ؟ستا افيكآيا اين  يول ،ها سرگردان بوديم بيابان در
صـرف   و انجام بدهيم ،ه داده شدهكرا  يآن دستوراتبايد  .دببر نيم تا ما را در اين راهكبايد دستش را رها ن

  .نيست يافك ،جاده اند سر آورده اند ه دست ما را گرفتهكبه اين يبستگ
   نكـ ر مضـ خ يهمرهـ  بي قطع اين مرحله

 يظلمــات اســت بتــرس از خطــر گمراهــ  
 البتّـه  ؛اسـت  يام شـرع كـ رعايـت اح  آنهـا از  كـي ي .نوشته شده پندصالحهمين  درتمام دستورات 

منفـرداً بگوينـد    هـركس الزم نيسـت بـه    يو واجبات شرع يام شرعكرعايت احدر  گفته شد همانطوركه
نيم تا كرا بايد رعايت  يكلّيات ييعن يام شرعكاحايت رعگويند  يم يوقت .ات را بگير روزه ،نمازت را بخوان

در اعمالـت را   ي و همـه  دات را مورد قبول قرار دهـ  روزه د،نكه داده شده نمازت را معراج ك ياين دستورات
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  .ردك اجراپس بايد آن دستورات را  ؛ندكراه خدا قبول 
ـ  اويس .بودن است يبحث اويس ،آيد يپيش ماينجا ه ك يبحث مـادر   ،زرگـان اسـالم بـود   از ب يقرن

ه مـن  كـ روز بـه مـادرش گفـت     كي. مسلمان شدو  ردكبعد بيعت  .ردك يخدمت مبه او ه كداشت  يپير
ردند و مثالً كا باز ربرو در بزن تا در  ،مهست من تنها :گفتمادرش  .نمكم و پيغمبر را زيارت وم برهخوا يم

آمد  .ردكاويس قبول . هستم من تنها، چون برگردايشان را زيارت كن و  ،يردكپيغمبر دم در آمد و سالم 
 در را بوسيد و پيش مادراو  .دحضرت در شهر نبودن .هستندگفتند پيغمبر در مسافرت  .پيغمبر در زد ي خانه

ـ . كنم استشمام مين رَرحمان را از جانب قَ يبو :حضرت برگشتند فرمودندكه بعد . برگشت در  ين جـاي رَقَ
ي اويس ذكـر شـده    درباره االولياء رةكتذدر  يمفصلو شرح  ها داستان .ز پيامبر بودكه بسيار دور ا بود يمن

و در جنگ صـفّين  و تجديد عهد كرد رسيد  عيعل اويس بعد خدمت حضرت. است مفيده اگر بخوانيد ك
  .اب حضرت شهيد شدكدر رهم 

بوده، ولي اكنون وقتـي  از آنها قبالً نيز متداول ي كي .ي بودن اكنون رايج استاويسمعني براي دو 
 خشـي  :وينـد گ يمـثالً مـ   .اسـت  يس اويسـ كـ  فـالن  ويندگ يمتوانند مرشد كسي را تشخيص بدهند،  نمي

رده كـ سب فيض كاز بايزيد معناً  ،ه بدون بيعتك ندنك ير مكف ييعناست؛ بايزيد  ياويس يابوالحسن خرقان
ن اسـت در  كـ بعـد مم  ،نـد كبيعـت   بايد .چنين شود بدون بيعت يسككه محال است . استشده تربيت و 

  .يا حاالتش مطابق حاالت آن شخص باشد كندپيشرفتش از بيانات آن شخص استفاده و تعليمات 
ي اويسيه اسـت   در سلسله كس فالنگويند  ي چنداني ندارد اين است كه مي معناي ديگر كه سابقه

شده  يجار ي عمده ي هار سلسلهچ. نشد يجارطريقتي  ي هلاز اويس سلسدر حالي كه . و لذا اويسي است
م    عادسـج  از حضـرت  ،ميـل كتوسـط   عيعل حضرتاز  :ازعبارتند  ائمهاز  از  ،توسـط ابـراهيم اَدهـ

به شهادت از اويس . يرخك توسط معروف عرضا و از حضرت يبسطام يزيدتوسط با عصادق حضرت
 يا از اويس سلسـله نشده كه  منابع قديمي گفتهاز  هيچيكدر  .است نشده يجار اي سلسلهتاريخ تصوف، 

  .ه باشدشد يجار
داشته  يشرايطبايد  يه خود بستگكدليل به اين  ،نيست يافكاند  ه نوشتهك يصرف بستگ ،بنابراين

ولـي وجـود آن بـراي تحقّـق      حتماً بايد باشـد  ي كهچيز يشرط الزم يعن. يافكشرط الزم و شرط  ؛باشد
را هـم در  مطلـب  ايـن   .نيست يافكشرط اما  است، الزمشرط  يبستگيا ردن ك بيعت. معلول كافي نيست

  .ندا هداد توجهاينجا 
وجود دارد مردان  يه براك يتمام وظايف ،هستند كيه چون برادران و خواهران يكبعد هم فرمودند 

بنـابراين،   اسـت،  تصـريح شـده  در شريعت نيز به آن ه ك يموارد يبعض يبه استثنا ،زنان هم هست يبرا
ـ   .ه خواهران مشمولش نيسـتند كنويسم نه اين يرا خطاب به برادران مكتاب اين اگر  :فرمايند مي  كايـن ي

 ،بندنـد  يجمـع مـ   يوقتآن اين است كه  وهم آمده  يبه فارس ياز زبان عربكه ست ا يقاعده در زبان عرب
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 هر جا چنانكه در موارد بسياري نند ك يخطاب به برادران مبيشتر 
َ
 ل

ُ
 يا  مک

ُ
زن و  ، مخاطـب آمده قرآندر  مک

  .در اين قسمت ندارند يه فرقكاين است  ،مرد هر دو هستند
 و آن در مـورد  اي را بيـان كـنم   نكتهخواهم  را ادامه دهم، ميپندصالح ي شرح  قبل از اينكه دنباله

 و شـود  گرفته مـي خيلي گاه دل آدم  .آيد حالت قبض و بسطي است كه براي فقير در راه سلوك پيش مي
حالـت را   هـر دو  .ما هسـتند  هر دو ميهمان و از جانب خدا رسيده ي اينهاهر دو .كند دا ميگاهي نشاط پي
مثل فشاري است كـه   ،حالت قبض .هم رضا دادو و به امر خدا هم تسليم بود پذيرفت خاطر  بايد به طيب
موجب جهـش   اين فشاراما  ،موقتاً خارج شودجهشي ممكن است فنر از آن حالت  البتّه ؛آورند روي فنر مي

اين حال قبضـي  اما  .آيد مي طبعد از قبض حال بس شاءاهللا ان .از اين نگران نباشيد ،بنابراين .شود ميبعدي 
مرحـوم آقـاي    رحلـت  ي واسـطه  بـه  ،كـنم  من در خودم هم احساس مـي وجود دارد و ما  ي كه براي همه

اثر سخت دل ما  اين ضايعه بر .يمتوانيم و نخواهيم توانست فراموش كن هنوز نمياست كه عليشاه  محبوب
نـوع  شود ولي يك  ناراحت ميو آدم نگران و طبيعت، از روي منطق  وجود دارد كهضايعاتي نوع يك  .كرد
كـه  ما اميـدواريم  . نشيند كه بر دل مي تيري استمانند  ،كند ميبسيار كه بر دل اثر  ه هم وجود داردضايع
به قبض كند و خودش ما را از اين حالت  توجهآن بزرگوار به ما  روحكه اين قبض اين باشد اثر شاءاهللا  ان

  .شاءاهللا ان، حال بسط بياورد
وضـع  ناموس الهي در طبيعت  و داند قاعده اين است كه انسان ميبراي قدري هم اين حالت  البتّه

پديـد  ينهـا كـه   ا ي از جماد، نبات، انسان، سيارات، كـرات، همـه   برود؛از بين  ،وجود آمد ههر چه بكه شده 
ْیھـا فـانٍ  .د رفتنروزي از بين خواه ،آمده

َ
لُّ َمْن َعل

ُ
ک

خداونـد   .انـد  اينگونهها هم  انسانهمه چيز فاني است،  ،1
 : گويد خطاب به پيغمبر مي

َّ
ٌت وَ  كِإن ُتـونَمیِّ  َمیِّ

ْ ُ َّ
دلمـان   .شـود  ولي دلمان راضي نمـي  ،دانيم مياين را ما  2.ِإ

بـه  تـا   آماده كنـيم براي قبض خودمان را بايد كمي  ،در مقام تسليم .است راحتبه اين امر الهي نانسبت 
كنم كه نگران اين حالت  تكرار ميدليل به هر  .بر قوانيني كه خداوند در طبيعت آفريده تسليم باشيم ق،ح

ـ   . قدرش را هم بدانيد ،از طرف خدا رسيدهكه هماني است يحالت قبض م ،نباشيد ر براي اينكـه بـاالخره اث
  :فرمايند در ادامه مي .دارد

مطالعه و با نظر محبـت و عالقـه نگريسـته و در     غالباًًت و تأمل ـّو از برادران انتظار دارم با دق
مقام عمل برآيند و قصور مؤمن ديگر را بهانه قرار نداده تا بتوانند بكوشند كه مصـداق عنـوان   

  3.واقع شوند ،ت اخراي بنده استرفقير كه عبا
بهانـه   ديده شده بعضي از فقرا در مقام قصور خودشـان بـه ايـن    غالباًًكه  اند ا اشاره فرمودهاينجدر 

 آن اوالً .نـاراحتي نـدارد  مشـكل و  هيچ  ذلك معكند و  همين قصور را مينيز شوند كه ديگري  مي توسلم
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اش  راحتـي  درا نكناگر آن قصور  ،ناراحتي نداردگوينده  قول بهكند و  گويند اين قصور را مي شخص كه مي
 دررا  هـيچكس گويـد   مـي كه اي است  ثل عاميانهالم ضرب .هم ندارد ربطي بهدو شود و ثانياً اين  بيشتر مي

رَوال ،خوابانند قبر ديگري نمي
ْ
خ

ُ
 ِوْزَر أ

ٌ
ِزُر واِزَرة

َ
يت

  .كشد ي بار ديگري را به دوش نميهيچكس، 1
خودشـان   ي عهـده فقـرا صـرفاً بر   ي همـه  مسـئوليت شود كه  فهميده ميحقيقت نيز اينجا اين  در

يا آن خالف را  دديگري هم تشويق شود به اينكه آن قصور را بكن ،قصور آنها ي واسطه بهبلكه اگر  ،ستني
چراغ قرمز و  همها  در چهارراه: زنيم مياي  مثال ساده .خواهد شدنيز بار او  شمقداري از گناه د،انجام بده

هـاي   ماشينتوقف كند، اگر درست سر جايش  اولماشين شود،  رمز ميوقتي چراغ ق .هست چراغ سبزهم 
ترديـد رد   ي هـم بـا  دومـ  ،ها رد شـود  اگر يكي از ماشين ،وقتي همه ايستادنداما  .روند ميجلو كمتر  رديگ
بـار تقصـير كـرده و     اولبه گردن آن كسي است كه اي  تا اندازهگناه اينها  ،شوند بعد همه رد مي ،شود مي

ند كه شما نـه تنهـا   ا هضمني اين دستور را داد بطوردر اينجا  .دشدنبه انجام آن خالف ان هم تشويق ديگر
  .داريد مسئوليتبلكه در مقابل ديگران هم  ،يدهست مسئولدر مقابل خودتان 

غيرفقير هم وقتي  و اين است كه غيردرويش ش،ديگربد يك اثر  .در مورد اخوان بوداثر سوء اين 
گنـاه بقـاي او در    آنوقـت  .كنم من آن را قبول نمي ،گويد اگر درويشي اين است مي ،بيند ميا اين خالف ر

دارم بـه همـين    ييهـا  مـن نامـه  . استبه گردن آن كسي است كه اين قصور و تقصير را كرده  ،گمراهي
يـك نفـر درويـش شـود و     اگـر  در يك خـانواده   .شويم ما درويش نمي ،عبارت كه اگر درويشي اين است

در كـه  يك نفـر   ،عكسرب .آييم گويند اگر درويشي اين است ما نمي آنهاي ديگر مي باشد،فتارش خوب نر
 ،كـه داشـته  را يعني آن معـايبي   كند؛ حالتش تغيير مي كلّيشود و به  در محيطي درويش مي و اي خانواده

 اصـطالح  بـه و ش سـود  ،ايـن ارشـاد هـم    .شود ارشاد مي ،ببينداو را  هركه صورت دراين .شود معكوس مي
فـرد  بلكـه در مقابـل فرد   ،ما نه تنها در مقابل خودمان ي اين است كه همه .رسد مقداري به او مي ،وابشث

  :اند در ادامه فرموده .يمهست مسئولفرد اخوان ددر مورد فر خصوص بهجامعه و 
ـ   ، بايد انقالبات دنيا و جنبش كه در هر موردي مشهود است البتّه د و بيـدار  در ما نيـز اثـر نماي

بندي و دخالت در كارهاي دنيـوي   شويم و از موقع استفاده كنيم و اگر چه عنوان حزب و دسته
 ،بين بوده و قدر آسايش را دانسـته  ولي مؤمن بايد زيرك و انجام ،در درويشي و بندگي نيست

فات شكرگزار باشد و هر موقع موانع كمتر بود در توجه و عمل بكوشد و در رفع شبهات و اختال
  2.ستا مذهبي فروگزار ننمايد و از خداوند مهربان توفيق خود و برادران را خواهان

كه در هـر مـوردي مشـهود     ي، جنبشاند برده كار بهرا » جنبش«و » اانقالبات دني«عبارت در اينجا 
انـواع  و  جهش در سير خلقـت اسـت   ،در طبيعت هم حتّيكه گويند  امروز ميو جنبش يعني حركت  .است
مـرگ  ركود و جنبش يعني حركت، نبودن حركت به معناي  .موجودات مشهود است ي در همهآن تلف مخ
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حركـت جـوهري   كه متـأثّر از قـول عرفـا بـود، بـه آن      مالصدرا . وجود دارداين حركت در همه جا . است
در  وليوجود دارد،  كم و كيفمثل در اعراض حركت فقط : گفتند ي قبل از مالصدرا مي فالسفه .گفت مي

هـر چيـزي    در جـوهرِ كه  ويدگ بار مالصدرا مي اولدر ميان فالسفه،  .حركتي نيستثابت است  جوهر كه
  .شود ديده ميبيشتر ها  اين در انساناست و  هم حركت موجود

چـه  ( و بيدار شـويم و از هـر نـوع موقعيـت     توجهما بايد م ،در اين تغيير حاالتو ها  در اين جنبش
  .راي پيشبرد خودمان استفاده كنيمب) چه شخصي ،اجتماعي

 ي از همـه درويش گيرند اين است كه  اصطالح درويشي مي بهبر عرفان و در اينجا كه هم ايرادي 
 .نيسـت  اينطورو حال آنكه  ؛يت اجتماعي نيستفعالاهل كار و  .است دنيا بريده و فقط به خودش پرداخته

  .گويم جهت اين اشتباه را هم حاال مي
از تمـام بالهـايي    ،در اين جامعه شركت دارنـد و د ناينكه عضو جامعه هست عنوان به ،قرادراويش، ف

اين است كه بايد خودشـان هـم    .كنند استفاده مي ،رسد يا تمام نعماتي كه براي جامعه هست كه احياناً مي
يـت  فعالاقتصـادي،  يـت  فعاليتي، اعـم از  فعـال هر نـوع   ؛يت داشته باشندفعالاين اجتماع  يك فرد عنوان به

ه بكننـد كـ   توجـه بايـد  امـا   ،يت داشـته باشـند  فعالتك بايد  تك .يت علميفعاليت سياسي، فعالاجتماعي، 
موضـوع  نـه يـك    ،يعني آنچه كه ما را جمع كرده ؛در اين مجلسمثالً  ما )دليل جمع شدن( االجتماع مابه

دو نفر  ،يما ههم نشست كنارما كه  االن .سياسي استموضوع نه يك و اجتماعي موضوع اقتصادي، نه يك 
 ،ورطـ از نظـر اجتمـاعي همين   ،باشـند داشـته  نظريات اقتصادي خالف هم  ،ممكن است از لحاظ اقتصادي

االجتمـاع   بـه  مـا  .يما ههم نشست كنارهمه اما  .نه ر،يكي ديگ ،ممكن است مطالعات علمي داشته باشد يكي
 مسـائل  ي مـه مـافوق ه  ،االجتماع به اين ماخود  .روح انساني عبارت است از كوشش براي تكامل مابراي 

  .ديگر است
اجتمـاعي و   مسائلدرويشي دخالتي در  عنوان بهو در درويشي  :ند كها هاين است كه در اينجا نوشت

بگويد من او بايد . باشد اينطورتواند بگويد كه مقتضي است كه درويشي  نميدرويش يعني  ؛سياسي نداريم
 ي عقيـده  حتّـي  ؛كامالً محترم است ،آن عقيده هم وقتي با خلوص نيت ابراز شود البتّه .اين استام  عقيده

در اينجا آن فرمايش پيغمبر . استآن هم كامالً محترم  ،ت گفته شودمخالفش هم اگر با همان خلوص ني
ة: كهرا بايد يادآوري كنيم  ِتي َرْمحَ مَّ

ُ
ُف أ

َ
ِتال

ْ
  .تاختالف امت من رحمت اس، اخ

بنـابراين  شود؟ د موجب رحمت انوت مي گونهاختالف چ :برايشان ايجاد شده كه سؤال، ها اين بعضي
كار  هب قرآندر آمده چنانكه هم  ،چون اختالف به معني رفت و آمد. رفت و آمديعني اختالف گويند كه  مي

ھـاراست؛ مثالً برده شده 
َّ
 َو الن

ِ
ْیل

َّ
ِتالِف الل

ْ
 .انـد  هو روز پشت سـر هـم معنـي كـرد    شب  آمدنكه آن را به  اخ

ـةاختالف به معناي رفت و آمد در  ،تفاوت شب و روز درست است اند هم گفته ها بعضي ِتـي َرْمحَ مَّ
ُ
ُف أ

َ
ـِتال

ْ
 ،اخ

رحمت  شاءاهللا ان .يما هنشستدر آن همين مجلسي كه ما  ]مانند[ .م با هم رحمت استاُمتيعني رفت و آمد 
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امـا   .منتظـر رحمـت الهـي هسـتيم     ،خود تشكيل همـين مجلـس  ما در  .دما باش ي الهي شامل حال همه
حضـرت  كـه وقتـي   ولي توجه كنـيم   نيز هست؛ مختلف بودن ،مخالف ،معني تفاوتاختالف به  هرحال به
ِتـي: فرمايد مي مَّ

ُ
ُف أ

َ
ـِتال

ْ
. اسـت  رحمت ،با هم اختالف عقيده هم داشته باشيمو  پيغمبر باشيم اُمت، ما اگر اخ

 ،كنيم و هر فكري داريـم  هر كاري كه مياست كه به اين معني  ،پيغمبر باشيماُمت  ن است كهشرطش اي
صورت دراين، ت باشددر راه خدا و با خلوص ني رسـيد و   و نظري ت يك نفر به عقيدهاگر با اين خلوص ني

از هـم  و نـد  گوي هـر دو بـا هـم مـي     ،رسيدخالف آن  و نظر ديگري يكي ديگر به عقيده ،كاري انجام داد
پيغمبر  اُمتچون معتقدند آنها  ؟خالفش رسيدمبه ي به اين نتيجه رسيدي كه من چطورتو  :پرسند كه مي

اي بـاالتر از هـر دو    نظريـه  و هر دو بـه نتيجـه  و كنند  با هم صحبت ميكنند،  ميبراي خدا كار و هستند 
ِتـي در مورد اينكه كه اين است. يك نظر جديد ؛شود اتفاق نظر پيدا مي و رسند مي نظريه مَّ

ُ
ُف أ

َ
ِتال

ْ
رحمت  اخ

  .ث نيستحدر درويشي اين مبا هرجهت بهولي  ،شود گفت هم مي اينطوراست، 
 ».بندي و دخالت در كارهاي دنيوي در درويشي و بنـدگي نيسـت   دسته«فرمودند كه اينجا تصريح 

يـت، از لحـاظ   فعالاز لحـاظ   ؛نه باشندها در كار دنيوي بايد نمو درويش. ها اين كار را نكنند درويش نگفتند
ولـي در درويشـي    .كارهـاي دنيـوي   و كارهاي اجتماعي ي امانت، از لحاظ درستي، رعايت قوانين در همه

آن  ،دروني ما كه ما را به آن كـار وادار كـرده   نيتآن شاكله و درويشي عبارت است از . نيستبندي  دسته
به قصد اطاعت امر الهي  و كني به قصد خدمت به خلق مي گويد هر كاري كه درويشي مي .درويشي است

خـوب   د،هايي كند براي اينكه خودش در دنيا به مقاماتي برسـ  يتفعالولي ممكن است شخص . باشدبايد 
اسـفند   27رضاعليشاه در تـاريخ   حضرت .استچنين ولي درويشي  ،د بكندهخوا هر كاري مي ،مانعي ندارد

مـن   .كـنم آن را بخوانيـد   و توصيه مي استتوجه خيلي جالب  كه موده بودندمرقوم فر 1اي اعالميه 1366
، ما هنوشـت عليشـاه   پس از رحلت حضرت محبوباي كه  اعالميهين اولدر و ن استفاده كردم آيك مقدار از 

يكـي وظـايف   وجـود دارد؛  سـه نـوع وظيفـه     ،ما هاعالميه نوشـت آن در  كه يهمانطوردر درويشي . ام آورده
گويند  يعني وقتي مي ؛دي استتَعبشده ذكر اعالميه در اين  كه يهمينطوروظايف شريعتي  .است شريعتي
اگـر بخـواهيم   پـس   .رسـد  آن نمـي فهم كامل عقل ما به . بايد رفتار بشود همانطوربايد انجام داد،  اينطور

هـاي آن   حكمـت ، ولي نهعلّت كه  .فوايد آن چيستبايد دريابيم كه  ،و پيشرفت كندبيشتر بفهمد عقلمان 
چـرا روزه   شود، اقامه مي ياينطوريم كه چرا نماز يبگوبه ظن و گمان خود اينكه خودمان اما  ؛را پيدا كنيم

هم بر طبق همان دستوري كه يا وظايف طريقتي احكام طريقت  در .دي استتَعب اينها .نه ،ي استاينطور
دستورات اختصاصي هـر  اما  ؛نماز بخوانند ،ذكر شده ي كهرتهمه بايد به همان صو. بايد رفتار كرد ،ندا هداد

  .اختصاصي است و اينها دستورات طريقتي. خودش استبراي شخص 
كـه   ي اسـت م و آن دسـتورات يكنـ  فراموش ميآن را  غالباًًكه ما از وظايف وجود دارد گروه ديگري 
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در  به هر دليـل ديگـر،  ها تيمناً يا  يديده شده كه بعض. ش و دستورش را بيابيمتحكم ،بايد با عقل خودمان
خودشـان   تعقّلكنند؛ در حالي كه اين امور مربوط به  سؤال مي ي كه مربوط به كارهاي دنيايي استمسائل
شما به كار دنيايتـان واردتـر از مـا    «: فرمود صپيامبر اكرم .دهم جواب مي اينطور غالباًًهم كه من ، است

باشـد، اسـتخاره    از مسائلي كه مربوط به اين دسـتور مـي  . كنيدگيري  و نتيجهيعني خودتان فكر  ؛»هستيد
 .استخاره دادند كه استخاره كـنم  ي به من اجازهها قبل  ساليشاه لع حضرت صالح در مورد استخاره، .است

) ولو آن نتيجه مضر باشد( اي بتواني برسي با عقل و استدالل اگر به نتيجه كه اين توضيحات را هم دادند
قالنه پيدا اراه عو ي فكر كني وبايد بر. يكمتر از اين است كه عقل را كنار بگذاري و استخاره كنضررش 

من شايد  ،روي فرمايش ايشان .استخاره كن آنوقت ،اگر عقلت قاصر شد و نتوانستي به نتيجه برسي .كني
  .بيشتر نكردمپنج يا شش استخاره در تمام عمرم براي خودم 

كه آيا  پرسند مي غالباًً رو ازاينكنيم؛  ميه كم توجخيلي ما ، تعقّليعني  ،سمتاين قدر  اينكه منظور
بيايـد   ،با عقـل بـه نتيجـه نرسـيد     كسيحاال يك وقتي  .اين كار را بكنم يا اين كار را نكنم و امثال اينها

نكـه يكـي ديگـر    اي عنوان بهاما  .اشكال ندارد؛ استشاره از خداوند است ،آن استخاره ،تقاضاي استخاره كند
در  امور مربـوط بـه عقـل اسـت و    اين در قلمرو  ؛نيستاست يا اين صحيح كه  بگويدي كارهايمان  درباره

ي در قلمـرو  مسـائل چـه  و ي در قلمـرو شـريعت   مسائلحاال چه  .جاي ندارد قلمرو شريعتو قلمرو طريقت 
 توجـه فكر كند ماگر خود انسان  .شود مي توجهخود انسان م ،رااست  تعقّل ي در قلمرومسائلچه طريقت و 

  .مراجعه كنمخودم به عقل يا و ال كنم ؤيا س ،له بايد از كسي تقليد كنمأشود كه آيا در اين مس مي
 وَ  است؛ شمس ي همين آيات سوره ،فهمد دليل اينكه اگر خودش فكر كند مي

ِ
ـْمس

َّ
اهاَوالش ـ

الـي   1ُ
 َوما :فرمايد قسم ميرين در آخ .دخور قسم ميدر اين سوره خداوند هفت  .آخر

ٍ
ـس

ْ َ
اهاَو َسـوَّ

نفس و آنچه را ، 2
ولـي مـن خـودم     ،گوينـد  را هم غالب مفسرين مـي  اين .گويند آنكه نفس را آفريده ميهم بعضي  ؛آفريده

و سـپس   كـرد  مـنظّم  ،اصـطالح  به ؛ ياقسم به نفس و آنكه يا آنچه او را آفريد: معنايش اين است متقدمع
َ  :فرمايد مي

ْ
هل
َ
أ
َ
وَرها وَ ف

ُ ُ
واهاَمھا 

ْ يعنـي اگـر مراجعـه     .اسـت  الهام كرده آن تقواي نفس و فجور نفس را به، 3َ
َ َمْن زَ  :آمدهدنبالش هم . ديكن را درك ميبينيد آن  مي ،نفس خودتان به ،كنيد به دل خودتان

َ ْ
ف
َ
ْد أ

َ
ـْد ها وَ اکق

َ
ق

اها خاَب َمْن َدسَّ
و كسـي كـه    دكنـ  نجات پيدا مي ،داشت نگهپاك  رااين تميز نفس و به تحقيق كسي كه ، 4

ددر ابتداي آيه اينجا  .كند سقوط مي ،را خراب كردتشخيص يا تميز اين 
َ
ـد د؛فرمودن ق

َ
خيلـي   .يعني حتمـاً  ق

َعـلَّ جاهاي ديگه 
َ
ـولي اينجا  .اگر خدا بخواهد ،شاءاهللا انگويند  يا مي ،يعني چه بسا ،ندا هگفت ل

َ
يعنـي خـدا    دق

َ َمْن زَ . ه قطع چنين استكه ب قول داد
َ ْ
ف
َ
ْد أ

َ
داريـم تـا بـه     نگـه حاال بايد سعي كنيم كـه دل را پـاك    .هـااکق

طريقتي يـا  ، تكليف شريعتيكه خودمان بفهميم  و شود گوش بدهيم ميبر آن كه  يتقوا و فجور اتالهام
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  .از همان راهي كه خداوند گفته برويم ،بعدما چيست و  يعقل
 .اسـت  يو طريقت يدرويش ي جنبه ،ها در اين مجالس درويشاالجتماع ما  بهگفتيم ما كه همانطوري

شـود و   يه خوانده مك يشعر نثر يا تابكوت و توجه به دل خودمان هستيم و يا به كبنابراين يا در حال س
هنگامي  ،هم يدر مجالس معمول. نيست مجازه كردن كوگو  گفت. دهيم يمربوط به طريقت است گوش م

وت كستن سكش دهند، گويد و ديگران سكوت كرده و به سخنان آن شخص گوش مي خن ميكه كسي س
مباحث طرح و اصوالً وگو  گونه بحث و گفتهر .درويشيديگر چه برسد به مجلس  ؛جايز نيستشنوندگان 

جـايز   يدر مجلـس درويشـ   د،هم به طريقـت نـدار   يو ربط انگيز است ه احياناً تفرقهك يو مباحث ياجتماع
خالـت  دو  يبنـد  حزب و دسته. است الفارق اصالً قياس معبا مجالس ديگر  يتفاوت مجلس درويش .نيست

ـ  ن اسـت كـ درويـش مم  ؛حزب نيست يدرويش .نيست يو بندگ يدر درويش ،يدنيو يارهاكدر   يدر احزاب
دو  ،نشـينند  يهـم مـ  كنـار   كـه  ن است دو درويشكمم .حزب ندارد در يدخالت يدرويش يول .ندكت كشر

چـون فـرض بـر ايـن      .برادرندبا هم نشينند  يه مكاينجا ولي داشته باشند  يسياس يمختلف حزب ي عقيده
ه كـ د نـ دان يمـ  هركـدام  بنـابراين  ؛نـيم ك يايم رفتار م ردهكه ك ياتتعهدطبق مان  همه شاءاهللا انه ك ،است
رش به آنجا رسيده كف د،مخالف او دار يا عقيده يا اقتصادي ياجتماع مسائلبرادرش اگر هم در ساير  اين
 يه بسـتگ ك يطريقت و امورمربوط به شريعت و مربوط به ه امور را به امور ك يبند تقسيم بنابر آن. است

گويند يا اين  يم ،با هم اختالف سليقه دارند كه دندان ياگر هم مدو برادر فقري  تقسيم كردم، به تعقّل دارد
. اسـت رسـيده   يجـاي  كبه ي ،هركدام ه عقلك ،تعقّل ي جنبه ياست يا رو يشريعت ي جنبه ياختالف رو

ر و آن عمـل را  كـ آن ف ،خـدمت بـه خلـق    يجلب رضايت خداوند و برا يبرا ،خاطر خدا يهر دو برا يول
اگر با نيت جلب رضـايت خداونـد و    ذلك مع ؛مخالف باشد يحتّو دو عمل مختلف  گواينكه. اند ردهكاتخاذ 

  .اب هستندصدو مهر صورت  ايندرباشد خدمت به مردم 
بگويـد  از پـيش خـود   س نبايـد  كهـيچ ه كـ ايـن اسـت    .ندارد يبه حزب سياس يربط يدرويشاما 

چنـين و  درويش نبايد  يا اينكه  يا نكند، ندكار را بكدرويش بايد اين يا اينكه  ،ستچنين و چنان ا يدرويش
حـال خـودش را نبايـد بـه      يسكهيچه كاين كيي: قبيل اظهارات از دو جهت اشكال دارداين  .چنان باشد

او  ؛حرف بزند نظر شخصي خود عنوان به ياز درويش دس حق نداركهيچه كاين رديگ ،ندكتحميل  يديگر
  .انجام بدهدكارش را بايد  ،عقلش رسيدو  ركبه ف كه طورهر و  ه داردك يخودش طبق دستوراتشخصاً 

 .ر خواهـد شـد  كـ در مبحـث بعـد ذ   يبينـ  انجـام  .باشد »نبي مؤمن بايد زيرك و انجام«: فرمايند مي
ُـْؤِمُن : آمده يحديث در هكباهوش باشد  ييعن باشد كدرويش بايد زير

ْ
سکـامل یِّ

 .ياسـت دارد كمـؤمن   ييعنـ ، 1
با زيركي بايد بـه پايـان   مؤمن . است عمعصومن فرمايش يهم ي باشد ترجمه كزيرمؤمن بايد  عبارت

در اين مسـير بايـد هـر     .نگيرد يا ر نتيجهكبدون ف د وتوجه كنه دارد ك يركهر فو ند ك يه مك ياركهر 
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 ياختالفـات مـذهب  . دباشـ  يشـبهات و اختالفـات مـذهب    ر رفـعِ كبه ف ،تواند يه مك يبه هر صورتو وقت 
دهند و  يهميشه دوستان نادان و دشمنان دانا عمالً دست به دست هم م .زياد است يخيل اكنون انهتأسفم

ه قـبالً  كـ نه ايناست؛ رده كپيدا بروز قرن پيش بيشتر  كاز ي مسألهاين  .هندد ياين اختالفات را توسعه م
هـا   بيشتر مورد توجـه و نيـاز درويـش    مسألهقرن پيش اين  كاز حدود ي منتها ،هميشه بوده ه،ور نبودطاين

  .نباشد ينند اختالفات مذهبك يه سعكبوده 
نّت اهل اعلم مجتهد ه ك ياحرار ي خواجه :فرمودند ييشاه ملع مرحوم حضرت صالح در منطقـه   سـ

حـاال يـادم نيسـت     ،ها در آنجا بود شيخ نقشبنديدر عين حال و كرد  زندگي ميجام  در تربت( بودخراسان 
آمـده  و براي زيارت و ديدن ايشـان بـه بيـدخت     هردك يخدمت ايشان رسيده بود و اظهار ارادت ورطكه چ
 .بودند به بازديد فرسـتادند  يرضاعل آنوقته كرا  )يشاهرضاعل(تابنده يايشان هم مرحوم حضرت آقا .بودند
من هم مثل چند نفـر ديگـر    ه با شما آشنا بشومكاين آقا به من گفت قبل از اين) بودآنها معاشرت  ،منظور

هـم  ؛ در آن منطقـه  ها شيعه ييعن( هفت نفر از اين روافض هركسه كفتوا داده بودم  سنّتاز علماي اهل 
 سه يا چهار نفـر در مورد شود و من خودم تا حاال  يواجب م او شد بهشت بركرا ب) سته يسنّهم شيعه و 

همـين   ،خـود  يبه جـا  يمعنو ي جنبه. بودم يه رسيدم فهميدم در چه اشتباهكتا به شما ، ام ردهكار كاين 
در نجات يابد و ديگران هم ه در معرض خطر بودند ك يزياد ي عده جانِه كروش ايشان موجب شده بود 

 اظهـار  هـم  يخيل .آمدندوي به همراه شيخ طريقت قادري  ،در مجلس ترحيم ايشان. معرض خطر نباشند
دهيـد مـن    ياجازه مـ  :گفت ،رضاعليشاه اجازه گرفت از حضرت .بودبا ريش سفيد  يپيرمرد .ردندكارادت 

ش همـين مطالـب را   هـاي  در گفته آنوقت .رفتبه منبر  .ايشان اجازه دادند و سخني بگويم؟ هم بروم منبر
هر وقت  ؛ديدم ييشاه ملع در صورت صالحببينم، خواستم  يمن هر وقت صدق صديق را م :بعد گفت .گفت

ببيـنم  خواسـتم   يرا م يعلنور هر وقت  ؛ديدم ييشاه ملع در چهره صالح ببينم، خواستم يعدالت فاروق را م
ايـن حالـت     خوب، .بود يجارمحاسنش ي هااز انت كگفت و اش ياين را م .ديدم ييشاه ملع  در چهره صالح

 حاصـل رفتـاري  ايـن   ؟شود يواجب م آنها شند بهشت بركرا ب يهفت تا رافضاگر ه ك ييا فتواي است بهتر
بـا  خودشـان  آنهـا  گوييم  يم يول كنيم، ما عمل آنها را تأييد نمي :فرمودند يايشان هم م. بيند يه مكاست 

  .نندكرا صاف هم حسابشان 
هر دو  يديد و بزرگوار ياز پدر م عيه نسبت به خودش و علك يمحبت يرو سفاطمه حضرت

در چـرا   :چندين بار گفـت  عيعل نگران بود و به حضرت صاز وقايع بعد از وفات پيغمبر ،دانست يرا م
. بـود  صدختـر رسـول خـدا    ؛محترم بـود  يخيلبراي حضرت علي  سحضرت فاطمه ايد؟ هنشستخانه 

ن ذّؤمـ  يرسيد، صداكه منزل  يا به در اتاق، روم ياالن م :گفتو شيد ك شمشير عضرت عليحبار  كي
 اهللاَّ  :بلند شد

ُ
 َرُسـول

ً
ـدا َمَّ

ُ
نَّ 

َ
ـَھُد أ

ْ
ش
َ
ه ايـن صـدا تـا روز    ك يخواه يم :از حضرت فاطمه پرسيد عليحضرت . أ

شمشـير   ،باشداين صدا تا روز قيامت بلند  يخواه ياگر م :فرمود. بله: ردكفاطمه عرض  قيامت بلند باشد؟
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ر چـه  كلش كتنه در مقابل ي كما ديديم ي ؛بترسدديگران ه از كنبود  يسك يعل. غالف باشددر بايد  يعل
  .شدبه سكوت  يفاطمه راضاين بود كه  .ردك

را غـالف  زبـان   يوجبـ  كاين شمشير يبايد ما . نيمكرا غالف  شمشير كه به ما ياد داد عيعل
در  البتّـه ( انگيـز را نكنـيم   تفرقهي ارهاكاز  يخيل .انگيز است نگوييم قهه تفركرا  ياز چيزهاي ينيم و خيلك

 يارهـاي كاز  كيي) ندا هر فرمودكشود ذ يموجب تفرقه مبطور پراكنده كارهايي را كه  صالح پندضمن كتاب 
نـد  كو سليقه خودش تفسير و تعبير  كرا به سب يدرويش هركسه كست اين اند ك يه تفرقه ايجاد مكهم 
د آن را مـالك  رسـ  يرش مـ كـ طـور بـه ف   خودش هر. است يورطاين يدرويشكه بگويد هم ديگران و به 
  .دهد قرار

 حتّـي  ، ايـن قـول  طريق اولـٰي به اسالمي،  مذاهب كيرفع شبهات و نزدييم يوگ يما م يوقت ضمناًً
بـه  حدود چهل سال قبـل  ه ك يمرحوم حضرت رضاعليشاه در سفر .شود را نيز شامل مي اسالمغيراديان 
يـك مقـام    عنوان بهپاپ چون ( داشته باشند يه با پاپ مالقاتك درده بودنكدر رم اظهار تمايل رفتند، اروپا 

 .نيسـتند  فعالً در واتيكـان  حضرت پاپياش گفته بود كه اعل وزير خارجه) نيست يمرد سياسديني است و 
. داريـم بـراي ايشـان    يما پيام :ندفرموده بود؟ داريد يكار چهبا ايشان چيست و فرمايش شما  :پرسيده بود

 :گفتنـد تا بعداً به ايشان ابالغ كنم؟  ممكن است به من لطف كنيد ؟يگفته بود چه پيامو رده ك تعجبوي 
  :فرموده استاين پيام را هزار و سيصد و چند سال پيش پيغمبر ما  ،بله

ْ
ْهـَل ال

َ
ـْل یـا أ

ُ
ْوا ِإيلک ق

َ
عـال

َ
 ت

ِ
ِلَمـٍة ک  تـاب

نا وَ 
َ
ن  َسواٍء یَبْ

َ
ن
 ک یَبْ

َّ
ال

َ
 ْم أ

َّ
ْعُبَد ِإال

َ
َ َوال ن رِ  اهللاَّ

ْ
ش
ُ

 َوال ک
ً
ْیئا

َ
ِه ش

ِ
ْرباباب

َ
 أ
ً
نا َبْعضا

ُ
 َبْعض

َ
ذ ِ

َّ
.َی

تـاب  كاهـل   يا: پيغمبر ما فرمود 1
 يكي اينكه  .ماست بايستيم كه وجه مشترك يمسائلبياييد بر 

َّ
ال

َ
 أ

َّ
ْعُبـَد ِإال

َ
َ  ن ه كرا نپرستيم  يسكجز خدا  ، اهللاَّ

 يبـرا  .را اربـاب نگيـرد   يما ديگـر از دام كهيچو  او نياوريم براي كييه هيچ شركست ا آن اين ي نتيجه
و اين پيام هميشـه هسـت    .پيام من به ايشان اين است .است كنوع شر كه ارباب گرفتن خودش يكاين
ايـد  ب هـم همـان پيـام هسـت و مـا      االن .خواندنـد را  قـرآن  ي اين آيه ،دارم يايشان فرمودند پيام يوقت

  .نيمكب رعايت
ـ   يوقت. گويند يما شهادتين ممانند  ،سنّتبرادران اهل    :ددسـتور دادن

ْ
ْهـَل ال

َ
ـْل یـا أ

ُ
ْوا ِإيلک ق

َ
عـال

َ
 ت

ِ
  تـاب

 ک
َ
ـن
نا َو یَبْ

َ
ن مْ ک ِلَمٍة َسواٍء یَبْ

نّت برادران اهل  طريق اولٰيسواء به  ،2 ـ مـا  . شـود  را شـامل مـي   سـ لمـات  ك يخيل
از طرف آنهـا هـم    ،بشودآغاز ار از طرف ما كداريم و اگر اين  كب مشترمطال يداريم خيلبا آنها  كمشتر

ه كـ اين يبـرا . شـديم  يهـا دچـار نمـ    در قرون اخير به اين گرفتاري ها خواهد شد و ما مسلمانآغاز تدريجاً 
  .از تفرقه است) چه فردي و چه گروهي( هاي ما مسلمانان گرفتاريي  همه
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 رح 
ق     1 و 

  برادران من
  :و تحقيق ركف

ماننـد سـاير    تولّد اولاز  كودكبين است و  ر پايانكامتياز انسان از ساير جانداران به عقل و ف
او افزون و از دانسـته و   يسنج گيرد و پايان يم ييشب هم ر اوكبه نمو تن ف يست ولا حيوانات

و بـه آرايـش و   بـرد   يم ينادانسته برده به آثار ساير موجودات هم په ب يديده و شنيده خود پ
 كـار  بهر را بيشتر كپردازد و هر اندازه ف يو لوازم آن در درون و بيرون م يپيرايش بدن جسمان

رده و چنانچه مشهودست متدرجاً به آثار و اسرار كتر باشد بهتر نمو  اندازد و مقدمات فراهم يم
ـ رده و صناعات به وكاستفاده نوع خود اختراعات  يبرده برا يعالم خلقت پ ـ  يجود م  يآورد ول

ر را صرف خارج وجود خود نمايد و همـت خـود را در بـدن و    كنبايد به همين اندازه بسازد و ف
  :هكه به خود آمده تأمل نمايد كست صرف نمايد بل ه فانيكلوازم آن 

ــا آمـــده    ه بـــودچـــام آمـــدنم بهـــر  از كجـ
 2روم آخـــر ننمـــايي وطـــنم بـــه كجـــا مـــي  

بايد شرح داده شـود ايـن اسـت كـه ايشـان در سرفصـل هـر قسـمتي          اي كه در اينجا اولين نكته
مت          »برادران من«: فرمايند مي در حالي كه ما چـون بـا ايشـان بيعـت كـرديم و همـه ايشـان را بـه سـ ،

دليلش ايـن اسـت   . ولي چنين نگفتند» فرزندان من«: فرمود القاعده بايد مي عليايشان شناسيم،  مي پدري
بـا ايشـان   درويـش  يك كه بعد از آنكه  ندبنشينند و بعد هم به اين اعتقادما رديف  مهخواهند  كه اوالً مي
مراد بـاالتر از مريـد   ي  درجه ،در آنجا منتها. كردنديك جا بيعت  باهر دو او و مرادش  ، در واقعبيعت كرد

آن  بايـد تسـليم   ،وارد قشون بشـود اگر كسي بخواهد  و ستاري كسرلش ،قشونيك مثل اينكه در  .است
كند تـا   و او را تا آنجا كه بتواند راهنمايي مي كند مقدمات كارش را درست ميسرلشكر هم  .شودبر كسرلش

در يك قشـون و يـك جـا    ر كهم سرلشو هم او  ،شدقشون وارد  ولي وقتي آن سرباز. مقامات را طي كند
  .فرمانده و بقيه مطيع هستندر كسرلشكنند ولي آن  خدمت مي
توان  مي. اند و امتياز انسان سخن گفتهدر اين فصل راجع به تفاوت انسان و حيوان بقيه مطلب، اما 

 البتّـه  .را درك كنـيم مطلـب  تـر بتـوانيم    بهتر و دقيـق  تاهاي مختلفي بررسي كرد  از ديدگاهاين تفاوت را 
، بـراي  بينـد  در همان نكاتي كه آدم فـرق مـي  . اي ندارد فايده فرق انسان و حيواندانستن شود گفت  نمي

  .بيشتر جلوه كند او را تقويت كند، براي اينكه انسانيت هابايد آنكه ي است اتانسان امتياز
ها و زمين و حيوانات و ديگر موجـودات را در   گفته شده كه خداوند آسمان) توارت فعلي( توراتدر 
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آفرينـد   كـه مـي  را ي خداوند هر موجـود  .موجودات مسلّط كردي  همهپنج روز آفريد و خداوند انسان را بر 
بـه  موجودات را براي انسـان آفريـد و   ي  همهاين است كه ابتدا . است وسايل حياتش را قبالً فراهم كرده

ُتُموهُ ک ِمْن مکْ آتاوَ : فرمايد انسان هم مي
ْ
ل
َ
لِّ ما َسأ

  . هر چه مقتضاي وجودتان بود به شما داديم ،1
 : مودبه فرشتگان كه حاضر بودند فردر قرآن آمده كه سپس 

ً
ـة

َ
لیف

َ
ْرِض خ

َ ْ
 جاِعـٌل ِيف األ

ِّ
ِإين

در زمين  ،2
شود زمين موجوداتي داشت كه خداوند نـايبي بـراي آن    معلوم مي. دهم نايب قرار ميخليفه و براي خودم 
 ي هخداوند انسان را آفريـد همـ  بدين قرار وقتي . باشد مسلّطكه بر آنها  از جانب خودش فرستاد موجودات

 خليفه اختيارداراين . قرار دادخدا است،  ي كه خليفهبشر  تسلّطآفريده بود تحت مين كه در ز آن موجودات
 : فرمود. به او اختيار دادخداوند  .خدا است

َ
َر ل

َّ َ
ْمَس وَ ک 

َّ
َمرُم الش

َ
ق
ْ
ال

. خورشيد و ماه را در اختيار شما قرار داد ،3
 : اي ديگر فرموددر ج

َ
َر ل

َّ َ
ماواِت وَ ک  ْرضمـا ِيف ْم ما ِيف السَّ

َ ْ
 األ

ـ ها و در زمين هست م آنچه در آسمان 4 ر خّس
انسـان  خلقت اين امتياز . خداوند چنين موهبتي نيافريد موجودي،براي هيچ  ،براي هيچ جانداري. شما كرد

  .ديني استبر حيوانات، از لحاظ 
ـ  البتّـه ند، ا هرفتجلو و  هفهميدحدودي مسائل را تا دانشمندان از لحاظ علوم طبيعي هم  ي  همـه ا ت

، ايـن مسـأله   ندا ههم كه بررسي كردتقدم حيوان بر انسان ست ولي از جهت اچيزها كشف شود خيلي راه 
 ،گـردد  رو به قهقرا برنمي و القاعده خلقت و كارهاي خداوند رو به تكامل است چون علي .اثبات شده است

  .بعد بشر راو را آفريده  حيوان اول. دبشر را بر او ترجيح بدهنيافريده كه  بشر و بعد حيوان را اوليعني 
كـه ايـن بـر آن برتـري دارد معلـوم      شـود   انسان و حيوان است و گفته ميمقايسه سخن از وقتي 

گويند فرق هوا و آهن چيست؟ براي اينكه اينهـا   نميگاه هيچ والّا يك تشابهي هست ،شود بين اين دو مي
ز انسان از حيوان اين است، معلوم است كه اينهـا يـك وجـه    گويند امتيا ولي وقتي مي. اند دو چيز جداگانه

. ندهست اينها جاندار ي ههم .استاست كه در اينها آفريده شده  »جاني« ،آن وجه تشابه. دارندهم تشابهي 
براي زندگي و تحقيقات الگويي خود خلقت همين جانداران براي ما در طي اشعاري نشان داده كه مولوي 
  :گويد مياو . است خودمان

ــامي شــــدم  ــردم و نــ ـ ــادي مـ    از جمــ
ــا و   ــ 5ز نمـ ــر زدم مـ ــوان سـ  ردم ز حيـ

ـــردم و آدم شــــدم    بــــار ديگــــر مـ   
ـ  ي زكـ پس چه ترسـم     6م شـدم كـ ردن م 

در تحقيقات دانشمندان نيز آمده است و تا جايي كه فهميده شده و خداوند علـم آن را   همانطوركه
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وجـود  ه جانداري ب روي زمين،بعد تدريجاً در  .و زمين را آفريدها  اول آسمان نصيب ما كرده است، خداوند
ل و آب   .وجود آمده آمد كه در اين هم خيلي بحث هست كه اين جاندار از كجا ب يـك   بـه اين خاك و گـ

بعـد اينهـا تكامـل پيـدا      .گياهان هم همه جان دارندچون  ،جاندار گياه بودين اول .جاندار تبديل شدموجود 
موالنا اين سير تكاملي را در وجود خـودش نيـز نشـان    . بعد از حيوان، آدم پيدا شد .پيدا شد حيوان ،كردند
را هـم در   تكـويني  بسلع و لُيعني خَ ؛باالتر بود من» يمقام بعد«گويد هر بار كه من مردم  ميدهد و  مي

ع بـه انسـانيت   راجـ . بـه علـوم طبيعـي نيسـت    ديگـر مربـوط   بعـد از ايـن    البتّه. خواهد ذكر كند اينجا مي
  .است انسان

   رم از بشـــــريـــــگـــــر بميحملـــــه د
ــر آرم از مال    ــا بـ ــتـ ــر يـ ــال و پـ  1ك بـ

بـروم، اهـل جلـو رفـتن باشـم،      جلـو  بـاز هـم    ، اگـر تكامل پيـدا كـردم   همينطوركهمي گويد بعد 
مي )فرشته(لَكم ؛لَكشوم و بعد از م  

   ن شــــدنابــــار ديگــــر بايــــدم پــــرّ
ــه    ــدن آنچـ ــد آن شـ ــم نايـ ــدر وهـ  2انـ

در زنـدگي  امـا   .دهـد  كه امتيـاز او را از ديگـر جانـداران نشـان مـي      اين مسير خلقت انسان است
قبل از اين كه بـه پاسـخ ايـن سـؤال بپـردازيم، در مـورد وجـه         امتياز انسان از حيوان چيست؟ ،محسوس

ـ   . اشتراك انسان با ديگر جانداران توضيح بيشتري بايد بدهم داران، گفته شد كه وجه اشـتراك اصـلي جان
ه در عرفـان  كـ اسـت   يغيـر از آن جـان   ،گوينـد  يه اينجـا مـ  كـ  يايـن جـان   ؟جان چيستاما . جان است

 .نـيم ك ياحسـاس مـ  را خودمـان ايـن    .ب اسـت وكـ رمي  منزلـه  بهراكب و بدن  ي منزله بهجان  .گويند يم
 بـدن سـوار   بـر ايـن  هـم  ما جان  ،ماشين در اختيارش استو شيند ن يراننده پشت فرمان م كه همانطوري

اگـر آزاده   يول آن استمركوب رد كخودش را اسير بدن  اگر. شود مي اسير بدناز جهتي ديگر جان  ؛است
  .استيعني راكب آن بود سوار بر بدن 

اينهـا در  ي  همـه و شـنيدن   ،ديـدن . دمربوط به بـدن را در اختيـار دار   يتمام قوا ، جانهرجهت به
بـا   كيپس ما اشـترا  .است همينطوردر حيوانات هم بلكه در ما  نه تنها ؛شود يجمع م به اسم جان يزكمر

 اگر بتوانيم اسمش را عقل بگذاريم( است عقلنوع  كي آن ي ميمهضبه و آن جان است و داريم حيوانات 
امـا ايـن عقـل يـا      .امروز غريزه اسـت  يشناس روان اصطالح بهيا ) جانداران مشترك استي  همهكه بين 

 ءاالوليـا  تـذكرة در  بـاره  دراين. آن عقل است كه امتياز انسان از ديگر جانداران استغريزه مشترك غير از 
عاقل كيست؟ ابوحنيفه گفت كسـي كـه خيـر را از    : پرسيدنداز ابوحنيفه  عصادق حضرتنقل است كه 

دو تـا  ( دهـد  يتشخيص مـ  حيوان هم خيرش را از شر .نيست اينطور: حضرت فرمودند .تشخيص دهد شر
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ه سـالم اسـت   كـ آن را  نـد و ك يخوار بو مـ  حيوان علف كي يجلو يمسموم بگذار كيي ،لمسا كيعلف ي
آن كسي كه ميـان دو خيـر و دو   : حضرت فرمودند ؟عاقل كيستيد يشما بفرما: ابوحنيفه پرسيد) خورد يم

 ه هر دو راه خيـر كواقع شد  يدو راه كه اگر انسان در يكفرق انسان و حيوان اين است . شر فرق بگذارد
دو تا شغل بـه او پيشـنهاد    يار اداركدر ، هر دو خير است كهتجارت دو تا معامله پيش آمد در   مثالً( است

ـ  ندكه خيرش بيشتر است انتخاب كرا  يتواند آن راه يانسان م) ددار يهر دو ترقّكه ردند ك  كو اگر در ي
نـيم  كبازخريدت باشد و به او بگويند  يا ادارهاگر كارمند مثالً ( باشد راهي قرار گرفت كه هر دو راه شر دو

  .نيست اينطورحيوان  يول ،متر استكه شرّش كند كرا انتخاب  يتواند آن راه يم) يده ييا استعفا م
بين اسـت، معنـاي بـاالتري از     فرمايند امتياز انسان از ساير جانداران به عقل و فكر پايان كه مياين

ايـن  انسان بـا   .اش توضيح فرمودند ه حضرت صادق دربارهاين عقل مشترك ميان انسان و حيوان است ك
، از دو نـد ك ياثر دواها را پيدا مو با تحقيق علمي رود  يآزمايشگاه مبه  ،ندك ياستدالل م ،ندك يار مكعقل 

آفريـده   او ه خداونـد در كـ غريـزه   يرواز حيوان  يولكند  خير، آن را كه خيريتش بيشتر است انتخاب مي
  .دهد يم تشخيص خير و شر

اصالً حيوانات دارند يا نه؟ در اينجا فرمودند تفاوت در آيا ست كه ادر مورد عقل خيلي بحث  اصوالً
بـين نيسـت و حـيفش     خورد و حسـابگر و پايـان   سير اگر به علفزار برسد باز مي مثالً حيوانِاين است كه 

موضـوع  بـراي همـين   . بـين اسـت   پايانچون كند،  ولي انسان حساب مي .شود ها تمام مي آيد كه علف مي
 به او فرمود كه تعبير خوابيوسف . مثال خوبي است خواب فرعون و عداستان حضرت يوسف، خوراك

در . شـود  سال بعد خشكسالي مـي  خيزي خواهد بود و هفت سرسبزي و حاصلسال  هفتاين است كه  تو
كه گندم فراوان دارند با را  اولل سا هفترسيد كه نتيجه به اين هم عقلِ انساني مثل فرعون  حتّياينجا 
 اين كار انسـان اسـت  . دمانب دومسال  هفتجويي مصرف كنند و مقدار زيادي ذخيره كنند كه براي  صرفه

عقـل  سـخن از  اينجـا چـون   در ببينيم چيست؟ كجا پايـان اسـت؟    را ولي خود پايان .بيند پايان را ميكه 
در آن باره مثـالي   ،نه بين عقل انسان و عقل حيوان ،نيمهاي انساني مقايسه ك خواهيم بين عقل مي است

  .آوريم تفاوت عقول انساني مي ي دربارهزديم، مثالي هم 
عـرض كـرد كـه ايـن      .عباس رسيد ابن ،كرد اش را وصله مي كفش كهنه ععلي روزي حضرت

 .تش كمتـر اسـت  قيم ،فرمودند كه دنياي شما در نظر من از اين كفش. دور بيندازيدرا و كهنه  پارهكفش 
. نـد ا هكـرد  مقـرّر پايان خودش را، پاياني كه بعد از مرگ برايش . بيند پايان را مي كه اين عقل علوي است

مثـل   ،اي اسـت از زنـدگي   مرحلـه دنيـوي، فقـط   حيات  ي هبراي اينكه ايمان دارد كه وقتي مرد اين مرحل
فكـر آن  هنگـامي كـه   . خروي اسـت حيات اُآغاز  دنيوي او، پايان حياتاما پيري و جواني  ،كودكيمراحل 
 .اسـت  ععلـي اين عقـل   بين است عقلش پايان ،كند خود را براي آن حيات آماده ميو كند  ميرا حيات 

بردنـد كـه علـي را از     كـار  بهها  دوز و كلك هآنهايي كه عاشق خالفت بودند، چ ،طرف، ديگران ولي از آن
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خـودش   ي هتـا زنـده بـود خالفـت را وظيفـ      علـي ع. جدا كردنـد  )خالفتي كه دوست نداشت( خالفت
بـراي حفـظ   لـذا  . اش بـود  وظيفه. من استحقّ بگويد خالفت و كه از خالفت بهره ببرد ايننه  ،دانست مي

طرف هزاران دروغ  آنگروه از اما  .بودخواسته براي اينكه خداوند  ،ولي نه براي خود ،ها كرد خالفت جنگ
د كـه  نممكن بود معتقد باشـ  البتّه. نددانست مرگ را پايان زندگي مي هاآن ؟ براي اينكههبراي چ. و دغل بود

 .نبـود آنهـا  ديد، در  ولي آن يقين و ايماني كه در علي بود كه بعد از مرگ را مي ،هم هستحيات ديگري 
بين  عقل پايان انبه خيال خودش. ندديد ميزندگي خاكي، پايان  ي هآخرِ عمر كوتاه انسان را در اين كرآنها 
  . استمرگ پايانش  ندكرد خيال مي .ندپايان اشتباه كردفهم در آنها  ند،يعني با حيوان تفاوت داشت ند،داشت

ست، آن عقـل  هآن عقلي كه در حيوان . كند همان لحظه فكر ميفقط به  .بين نيست حيوان پايان
) شـود  ديده ميبه نحوي  و بلكه اين در جمادات هم( در هر جانداري غرايزي آفريدهخداوند . غريزي است

  .كند» ذات حفظ« اصطالح به ،خواهد خود را حفظ كند غريزه مي برحسببديهي است هر موجودي 
در انسـان ايـن   . گـردد  باز برمـي  بين به همان فكر پايانآن  تفاوت .اين غريزه در انسان هم هست

هـر  انسـان   .ر استفع منافجذب ماليم و د صورت بهفالسفه  اصطالح به ،حفظ ذات يا ي حفظ خود غريزه
 البتّـه . كنـد  آنچه مناسـب نيسـت دفـع مـي    و كند  مناسب با وجودش است جذب ميو كه ماليم را چيزي 

 او. دانـد  ، نمـي وجود خود را اين بدن و اين جاني كه با حيوان مشترك اسـت  ، انسان معنوي،انسان واقعي
 : كه خداوند فرمود داند الهي مي ي هنفخاز وجود خودش را 

َ
ُه وَ ِإذا ف ُ ْ  َسوَّ

َ
 ـن
َ
 ـف

ْ
 ِمْن ُروحـي ُت فیهِ ـخ

بعـد از آنكـه    ،1
بـراي آن  را آنچـه  . هسـتم وجـود   »نآ«من گويد  ميانسان  .ماز روح خود در او دميد مآماده كردجسم را 

سـت كـه بـه دسـتورات     جااين. دفع كنم ،مفيد نيسترا كه برايش وجود مفيد است بايد جذب كنم و آنچه 
همين بـدن را   ،كسي كه اين ديد و اين يقين را ندارد ،طرف آناز اما  .كند آنها را اجرا ميو  پردازد الهي مي

آن را جـذب   ،اين وجـود خوشـايند اسـت    رايآنچه ب. داند وجود خودش مي حيواني، حقيقت با همين جان
  .كند خوشايند نيست دفع مي وجوداين براي را كند و آنچه  مي

 توجـه ها  به اين تفاوتاگر  البتّه. ندا هلي مرقوم فرموداو ي همين جملههايي است كه در  اين تفاوت
  .شود روشن مي حقيقي هم انسان عنوان بهما  ي هكنيم در واقع وظيف
شـتر را  پاي  بند شتر است كه با آن زانو يا از عقال گرفته شده كه به معناي پاي ،عقلي  خود كلمه

بلكـه پـاي نفـس     پاي عرفييا نه پاي ظاهري ( نددبانسان را بپاي عقل هم بايد  .بندند كه فرار نكند مي
وقتـي  كـه خداونـد    نقل شده اسـت  عاز امام باقر افيك اصولدر . رودنبه سمت گناهان و خطاها تا  )را

) اسـت  حاال اينها تشبيه و تمثيل( .رفت عقب ،برو عقب :گفت .آمد جلو ،بيا جلو :گفت ، به اوعقل را آفريد
دوست بدارم را  هركه .نيافريدمتر از تو نزد خود  محبوبموجودي به عزّت و جاللم قسم كه  :گفتخداوند 
. بــودآفريــد و آن درســت خــالف ايــن  جهــل را در مقابــل عقــل .دهــم بــه او مــيكامــل  بطــورتــو را 
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  :ويدگ انصاري هم مي عبداهللا خواجه
ــ ــداد يرا عقــل داد هركــه ياله    يچــه ن

ــهو    ــداد هركـ ــل نـ ــه داد يرا عقـ  يچـ
  .و وجود انساني است هويتاين عقل، 
تـن فكـر او هـم    ا د مانند ساير حيواناتل تولّكودك از او گيـرد و   يشـي مـي  بست ولي به نمو

نادانسته برده به آثـار  ه خود پي ب ي هگردد و از دانسته و ديده و شنيد سنجي او افزون مي پايان
ـ   ساير موجودات هم پي مي دن جسـماني و لـوازم آن در درون و   برد و به آرايش و پيـرايش ب

  1.پردازد بيرون مي
نـد  ا ه، فرمـود بيان نمودنـد بعد از آنكه بطور ضمني مشتركات بين انسان و حيوان را  قسمت در اين

 البتّه. كند تكامل پيدا مي تدريج بهآيد مانند ساير حيوانات است ولي  دنيا ميه كودك انسان بكه  اولاز كه 
بـه دنيـا   بعضي حيوانات كه نوزاد يد ا هديد كمااينكه. ساير حيوانات از همه جهت نيستمانند تكامل انسان 

كسي به كودكي كـه تـازه   . ولي كودك انسان نياز دارد .افتد خودش راه مي؛ آيد نيازي به ديگري ندارد مي
وقتـي  . كنـد خداوند اين خصلت را در او آفريـده كـه گريـه     .كار كند دهد كه چه به دنيا آمده است ياد نمي

، ايـن  كنند آزمايشاتي كه مي ه باامروز( اوي  صداي گريه هاي نُت اصطالح بهكند، امواج يا  ميگريه كودك 
هميشه . كند ميمتوجه  )اگر هم خواب باشد( مادرش را خود خودبه) اند تر كرده ما روشنكمي بر  موضوع را

ي  از صداي گريـه  )شوند كار بكنند بيدار نمي يعني هر( بدخواب هستندهم مادراني كه خيلي  ،بوده اينطور
  .شوند كودكشان بيدار مي
 ،ساير حيوانات، چه آنهايي كه مستقلند و چه آنهايي كـه مسـتقل نيسـتند   و  انساننوزاد خداوند در 

وسـايل اعمـال غريـزه تفـاوت     . پـذير هـم نيسـت    غريـزه تغييرپـذير نيسـت، تكامـل     .است غريزه آفريده
ـ  ي غريـزه  .كنـد  مي حدر جانـداران مختلـف   ولـي   ،هسـت از جملـه انسـان   ي جانـداران   ذات در همـه  ب

گرگ را با ايـن خصـلت آفريـده كـه حملـه كنـد و       خداوند، خلقت  اولاز  ،در حيواناتمثالً . است متفاوت
، در مورد انسـان در ابتـداي آفـرينش   . است تفاوتي نكردهخصلت گرگ تاكنون بخورد، و درد حيوانات را بِ

هم استفاده گياهان كه از شد اجازه داده  آنها همچنينبه  ،كردند حيوان شكار مي ،ها در جنگل بودند انسان
، كنـد  عمـل نمـي  غريـزه  فقط بـه  انسان ولي . است ي اعمال غريزه تكامل پيدا كرده وسيلهدر واقع  .دنكن

بـين در   اين فكـر پايـان  . نبي فكر پايانعقل و : فرمايند ، كه مياست به آن اضافه كردهرا هم خداوند عقل 
 : خداوند از آنجا كه به بشر فرموده است. حيوانات نيست

ً
ـة

َ
لیف

َ
ْرِض خ

َ ْ
 جاِعـٌل ِيف األ

ِّ
ِإين

قـرار  در زمين خليفه  ،2
  .بين عطا كرده است دهم، به او عقل پايان مي

م فرمـوده  جاي ديگر هـ . بتواند كار كند تادهد  از قدرتش را به اين خليفه مياي  خداوند بهرهيعني 
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 : است
َ
َر ل

َّ َ
ْرضک 

َ ْ
ماواِت َوما ِيف األ ْم ما ِيف السَّ

. ر شـما كـرديم  زمـين هسـت مسـخّ   هـا و   آسمانآنچه در  ،1
اش را  غريـزه . اش غريـزه  برحسبنه  البتّهتغيير بدهد با تربيت كردن گرگ را تواند  مي است كه انسان اين
ايـن قـدرتي اسـت    . برد عوض كند كار مي هبي غريزه براكه را وسايلي تواند  ميولي  .عوض كندتواند  نمي

بـه   ،شوند ها عوض مي حيوان. تواند اين كار را بكند هيچ حيوان ديگري نمي. است كه خداوند به بشر داده
در حيـوان ثابـت   تربيت انسـان  شود  بزرگ ميحيوان  همينطوركه. كندب تربيتاين كه انسان آنها را شرط 
نيز، به همراه بزرگ شدن  فكرش شود ميتدريج كه بزرگ  ولي انسان به .كند يدر حيوان فرقي نم .ماند مي

  .جديدي را درك كند مسائلتواند  مي ي تجربه واسطه هب همچنينرشد پيدا كرده و بدنش 
فيـل بـه ايـن    كـه  بينيـد   شما مـي . است از قديم بودههم تربيت حيوانات  اصطالح بهي  لهأاين مس

هـم  حيوانات ديگر را . است رامِ بشر شده) افتد ميبر زمين يك فوت بكند بشر اگر  اصطالح بهكه ( درشتي
 ،فقـط غريـزه اسـت    اولهمـان  منتها در حيوان از . اينها را براي شما آفريدم كه خود خداوند فرموده است

بـين كمكـي    فكـر پايـان  . هم به آن غريزه اضافه شده استبين  در انسان فكر پايان. نيستبين  پايانفكر 
پـيش  عقل دنبال اين است كه ببينـد بعـداً چـه خواهـد شـد؟ بـراي خـودش بعـداً چـه          . است براي عقل

  د؟آم خواهد
 ،شا بيني پايان اول وقتي كه كودك است، .كند ند كه انسان تكامل پيدا ميا هبه همين طريق فرمود

دا ديگر نيسـت كمـي از   دهيد، وقتي بداند كه فر اي، به كودك كوچك مي فرض كنيد ميوه. ِ فرداست پايان
دورتـر  و تـر شـود پايـانش بهتـر      هر چـه بـزرگ  . فرداست ،بيند پاياني كه مي .دارد مي نگهآن را براي فردا 

 .خوانـد  درس مـي  هكند كـه بـراي چـ    فكر مي. مدرسه رفت، پايانش، پايان مدرسه استبه وقتي . شود مي
. ال كنـد و خـودش هـم جـايزه بگيـرد     اينكه آخر سال نمره بگيرد و پدر و مـادرش را هـم خوشـح    براي
منتهـا   بيني در سـنين و مراحـل مختلـف زنـدگي وجـود دارد،      پايان .بيند پايان مدرسه است كه مي پاياني
متـري   دهچشـمي تـا    .كنـد  ديد معمولي فرق مـي شعاع  ،ها مثل اينكه در چشم. كند ا فرق ميه پايان اين
 بيني انسان بيني اينهاست، پايان پايانتفاوت اين . متري تا دويستچشمي  ،متري تا پانزدهچشمي  ،بيند مي

ش بيشـتر باشـد از حيوانيـت    ا بينـي  و بنابراين هر چـه پايـان  است است كه او را از حيوانات متفاوت كرده 
  .است شده دورتر

تر باشد بهتر نمـو كـرده و چنانچـه     اندازد و مقدمات فراهم مي كار بهو هر اندازه فكر را بيشتر 
نوع خـود اختراعـات    ي هست متدرجاً به آثار و اسرار عالم خلقت پي برده براي استفادا مشهود

آورد ولي نبايد به همين اندازه بسازد و فكر را صرف وجـود خـارج    وجود ميه كرده و صناعات ب
ست صرف نمايد بلكه به خود آمده تأمل ا ت خود را در بدن و لوازم آن كه فانيخود نمايد و هم

  :نمايد كه
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ــا آمـــده    ام آمـــدنم بهـــر چـــه بـــود از كجـ
 1ي وطـــنميروم آخـــر ننمـــا بـــه كجـــا مـــي  
 ،وجود خيلـي ضـعيف و نَـزَاري دارد   . مانند ساير حيوانات است تولّدانسان از اول  قبالً گفته شد كه

توانـد   نمياختيار را به دستش  .اعصاب و عضالتش هم به اختيار خودش نيست حتّي ؛رسد عقلش هم نمي
انسـان  كند عقـل   ميرشد بدن  كه همانطوريدر طي عمر تدريجاً  .تواند بكند ي نميكار چهيدهد و  تكان

كـه  معـروف  مثلـي اسـت    .شـود  بستگي عقل با جسم كامالً روشـن مـي   ،اجاز اين .كند هم تكامل پيدا مي
سـالم  منظـور از   البتّه. عقل سالم ندارديعني اگر بدني سالم نباشد  ؛گويند عقل سالم در بدن سالم است مي

كنـد تـا    نمو پيدا مي تدريج بهاين عقل  .هايي دارند بيماري و شوند همه بيمار ميوگرنه  ،است كلّيسالمت 
بـه جـايي   يعني  ي و جسماني آن است،معناي طبيعفقط به نه هم بلوغ  .بگذرد از سن تميز و از سن بلوغ

ـَدْینوَ  :گويد ميكه خداوند برود دوراهي كداميك از فهمد به  ميرسد كه  مي ْ
َّ
َهَدْیناُه ال

دو راه بـه او نشـان    ،2
 بـرود،  اگر به سـمت شـيطنت   و كند حالت پيدا مييك  برود، عقلش به سمت الهياگر در اينجا  .دهيم مي

  .يك حالت ديگر
ُن َوا :اند اش فرموده چيست؟ آن است كه دربارهعقل واقعي اما  ْمحَ ـِه الـرَّ

ِ
ـَد ب

ِ
ـِه کَما ُعب

ِ
ـانُتِسـَب ب

َ
ن
ِ

ْ
عقـل   ،ا

شناسـد و او را رحمـان    رحمـان مـي  بـه صـفت   ، انسان، خداوند را آنعبارت است از آن چيزي كه توسط 
صـفت  مثـل  در واقع رحمانيت . كند درك ميصفت رحمانيت را عقل . رسد خواند و با آن به بهشت مي مي

ل رحمت رحيمي كـه رحمتـي   تعلّق دارد در مقاببه همگان يعني رحمتي است كه عموميت دارد  ،خالقيت
بهشت  ،آن ي كند و به وسيله رحمان ميدر اين حالت، انسان با عقل خويش بندگي . است مختص مؤمنان

   .آورد دست مي را به
ايـن عقـل و    .كند اي كه خودش مستقل از بدن كار مي به درجه تاكند  عقل با بدن تكامل پيدا مي

همـان روحـي كـه     .است روحي كه خداوند در انسان آفريده؛ ندتابع روح هست ، عقل و بدن،هر دو يقول به
خداونـد بـه فرشـتگان    . سـجده كننـد  بـه انسـان   فرشتگان مـأمور شـدند   آن در انسان، وجود  ي واسطه به
ـُت فیـِه ِمـْن ُروحـي :فرمايد مي

ْ َ َ
ُه َو ُ ْ ِإذا َسـوَّ

َ
ـُه سـاِجدین  ف

َ
ُعـوا ل

َ
ق
َ
ف

او اش كـردم و از روح خـود در    وقتـي آمـاده   ،3
 اي از روح خداوند خداوند است، روح انساني هم نفخه پس اين سجده براي روح .سجده كنيدبه او  ،دميدم
ُت فیِه ِمْن ُروحي. است

ْ َ َ
ـه: ينـد فرما به اين جهـت شـايد مـي    .َو ـْد َعـَرَف َربَّ

َ
ق
َ
َسـُه ف

ْ َ
َمـْن َعـَرَف 

كسـي كـه    ،4
براي اينكه ايـن  . خدا را شناخته است ،احساس كرد الهي را در درون خود ي اين نفخه ،روح را شناخت اين

  .است ر الهيانوااز  اي اي، نوري، اشعه شعله
كند و چه آثار و نتـايجي از   اند و اينكه فكر چگونه پيشرفت مي در اين قسمت راجع به فكر فرموده
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يري كـه در آن،  س فكر عبارت است از :گويند در منطق مي .فكر معاني مختلفي داردخود . شود آن پيدا مي
 بطور خالصـه  ،معلومات جديدي كسب كند يعني معلومات سابق رجوع كند و از مبادي، مباديشخص به 

ش كنيـد كـه علّـت    فكر مياش  ايد درباره و ديدهرخ داده را كه اي  مثالً واقعه. از معلومات به مبادي پي ببرد
يعني از ؟ وجود آمده استه ب؟ چگونه تكنيد كه اين رعد و برق چيس فكر مي. شود رعد و برق مي چيست؟

كنيـد   بينيد فكر مـي  مي االنوقايعي را  ؛معكوس استدر جهت يا  .بريد پي مي شعلّتبه  ،معلوم اين واقعه
 ،در اصطالح عرفاناما  .علمي فكر استتعريف منطقي و اين  .منتهي خواهد شد هبه چبعداً كه اين وقايع 

  :اند فرموده عبارت است از آن كهفان در عرفكر . فكر معناي ديگري دارد
َ َ

ـْريٌ ِمـْن ِعَبـاَدِة کـ 
َ
 نيَ ِسـتِّ ُر َسـاَعٍة خ

ة
َ
َسن

ةنيَ َسْبعِ يا  1
َ
شـايد  اسـت؛   بهتـر عبادت  ،سال 70 ،بعضي اخبارطبق يا ، سال 60از  تفكّريك ساعت .  َسن

ولـي   .بگيـرد در بـر   را هـم به معناي عرفـانيش   تفكّر اينگونهاي از  يك گوشهاش  به معناي منطقي تفكّر
ي كه روح ما را اتّصالنخ و  ي در آن رشته تفكّريعني  .خداوند است ي بارهدر تفكّردر عرفان  تفكّراز منظور 

  .كند به آن منبع اصلي نفخه مرتبط مي
منظور از  البتّه ؛به مبدأ وجودي خودشانسان كردن  توجهاز فكر عبارت است  ،در اصطالح عرفان

  .انسان است معنويتو روح  ،يستانسان اين جسم ن
اي  ولي بدن بـه لحظـه   .اً در حال تكامل استمرتّبفكر و عقل تا سنيني  ،در انسان تدريج بهگفتيم 

انسـان بايـد    ،از آنجا بـه بعـد   .رسد به بلوغش مي ،كمالشحد به چون  ؛ماند ميدر جاي ديگر كه رسد  مي
تدريجاً از  .برودجلو با فكر خودش بايد . نيست مؤثّرن چندا براي اوركبش را عوض كند يعني ديگر بدن م

عرفاني  تفكّرگفتيم در اش  فكر به معناي علميتعريف كه در چيز يعني همان . دانسته به نادانسته پي ببرد
  .كند مي عمل اينطورهم 

چه چيزهايي را كـه بشـر   . استو عقل چه اختراعاتي كرده  تفكّرهمين بر اساس بينيم بشريت  مي
همـين   اگـر در . رفت و دانست و چه نيروهايي را به اختيـار خـودش درآورد  به دنبال آن  ،دانست يه نمياول

تمـام نيروهـايي كـه در    بينيد بشر سـعي كـرده بـر     ميكنيد  دقّتتاكنون، از يك قرن پيش  ،تاريخ معاصر
و پخش صـدا  بط ضبراي  نيوتلويزو صداهاست و پخش ضبط  براي راديو .شناسيم مسلّط شود جهان مي

ي  همـه بـر  كنـد   سعي مـي بينيد كه انسان  مي .آيد به دست مي نيروي آببر  تسلّط از برق .تصوير استو 
ـة: كـه  خداوند استقول اين كامالً منطبق با  البتّه. شود مسلّطنيروها 

َ
لیف

َ
ْرِض خ

َ ْ
 جاِعـٌل ِيف األ

ِّ
ِإين

مـن در   ،2
است و داللـت بـر   هه صفت مشب نيست وسم فاعل عربي ا در قواعد زبان جاِعـلٌ  .دهم زمين خليفه قرار مي

نـوع بشـر گفـت    بـه   .نوع بشر را خداوند خليفـه قـرار داد   ،نه اينكه فقط حضرت آدم خليفه بود .دوام دارد
 .نداشـت  نيرويـي  و يـه قـدرت  اولبشـر   البتّه .كنم انجام بدهي تواني كارهايي را كه من در زمين مي مي تو

 بشـريت  .رود فكـرش هـم جلـو مـي    ، كنـد  شـود و رشـد مـي    انسـان بـزرگ مـي    هطوركتدريجاً همان ولي
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اعـم از  ( كمال خودحد رسد و يك روز كه به  كند و به كمال مي رشد مي همينطورهم  )بشريت مجموعه(
روزي اسـت كـه لياقـت ظهـور امـام زمـان را        ،رسـيد و تمـام نيروهـا را تصـاحب كـرد     ) و معنوي مادي
  .داشت خواهد

اش بـه بـرون    نبايـد همـه  مـا  ولي است آورده فراهم اين چيزها را بسياري از  ،م كه صنايعيبين مي
ولـي   ،خـوب اسـت   البتّـه  .بينيم براي رفاه در زندگي مادي اسـت  اين چيزهايي را كه ميي  همه .بپردازيم

 شـود  ر مياهر رفاهي كه برخورداز انسان  نيست با اين حال ماديانسان محتاج چيز ديگري است كه رفاه 
زخـرف   ي در سوره حتّي. استار الهي باشد و بداند كه اين رفاه را خداوند در اختيارش گذاشته زبايد شكرگ
كنند به جاهايي كه خودتـان   يد كه من اين چهارپايان را براي شما آفريدم شما را حمل ميفرما خداوند مي

  :بگوييد گارتان را ياد كنيد وهاي پرورد ، نعمتوقتي سوار شديد و رفتيد. توانيد برويد نمي
ْ
نـا ُس

َ
َر ل

َّ َ
ذي 

َّ
اَن ال

ِرنَني وَ کما هذا وَ 
ْ
ُه ُمق

َ
ا ل

َّ
ـا ِإيلن

َّ
ِلُبـون  ِإن

َ
ق
ْ
ُن
َ
ـا مل

ِّ
َرنب

را در اختيار ما گذاشت، ايـن  نعمت منزّه است آن خدايي كه اين  ،1
مـن  . گـرديم  پروردگارمان باز مي يسو بهدر حالي كه ما توانايي ايجاد آن را نداشتيم و ما  ر ما كردرا مسخّ

اري زاين شكرگ ؛خواندند شدند اين آيه را مي اتومبيل هم ميكه وقتي سوار يشاه شنيدم لع از حضرت صالح
كنيد اگـر ايـن آيـه را بخوانيـد      اي را كه استفاده مي هر وسيله ،اين وسيله را در اختيار ما گذاشته. خداست

  .مناسب است
مـي  يو آيـا ايـن رفـاه دا    است؟ آفريدهچه كسي آن را ين رفاه پي ببريد كه اوجود از  اينكه، منظور

فكر كنيم بعد از آن، رفـاه بعـدي چـه    كمي پس  ؟شود و اين رفاه با خاتمه زندگي ما تمام مي ؟است يا نه
رود، هـوا سـرد    در سرداب يا زير كـولر مـي   ،ايستد، هوا گرم است يك جا نميدر ولي فكرش ؟ خواهد بود
باالخره خودش  .كند تكامل پيدا ميهم فكرش  همينطور .كند از اين فكر استفاده مي. پوشد س مياست لبا
كـه  ( »كـنم، پـس هسـتم    مـن فكـر مـي   «: گويد مي ي مشهور كه كند كه فكر چيست؟ اين گفته فكر مي
 مـن چـه بـودم، از كجـا     چيست؟اين كند كه  ، به خود فكر، فكر مي)است اش مشهور شده ي فرانسه جمله
  :گويد عر مياش و بعد چه خواهد شد؟ مكن ي زندگي ميچطوراينجا  ،آمدم

  افـروز   اين همان چشـمه خورشـيد جهـان   
 تافـت بـر آرامگـه عـاد و ثمـود      همـي ه ك  

چند هـزار   .تك ما هم خواهيم رفت تك .و رفتندپيش زندگي كردند چند هزار سال در عاد و ثمود 
در اينجاست كه بـر سـر دوراهـي خطرنـاكي      .يد زمين تكان بخوردشا ،بعد .هم خواهد گذشتديگر سال 
خطرناك از اين نظر كه نبايد در همين ظواهر زندگي و امـور رفـاهي كـه برايمـان فـراهم شـد       . رسيم مي

شـعري كـه بـه نقـل از     . رويـم  ايم و به كجا مـي  ايم و از كجا آمده بايد فكر كنيم كه چه بوده. توقّف كنيم
  :اند گوياي اين مطلب است بخش آوردهمولوي در آخر اين 

                                                                          
 .13-14سوره زخرف، آيات.  1
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ــده كاز  ــا آم ــود   ج ــه ب ــر چ ــدنم به    ام، آم
ــه    ــ كب ــا م ــاي  يج ــر ننم ــنم يروم آخ  وط

  :گويد ميچنين را سؤال جواب اين  البتّهحافظ 
   من ملك بودم و فردوس برين جـايم بـود  

ــادم     ــراب آبـ ــر خـ ــن ديـ  آدم آورد در ايـ
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 رح 
س و عالم   د  ّ قای روح و  ل  ت دال  1آ

بـدن و از خـاموش    كلّيتدريجي و  يجسم و جسمانيات و انقالبات آن و فنا بودنو از محدود 
هاي دنيوي و دوندگي براي يـافتن آرزو و   خواهشه نشدن جستجو و شوق فطري به رسيدن ب
  2.نهايت فكر نه منحصر به دنياست طلب گمشده خودآگاه گردد كه جوالن بي

وجـود دارد و از بـين    ،كـه روح انسـان بعـد از جـدايي از ايـن بـدن      اين مطلب است منظور اثبات 
ت شـيميايي بـدن و   االفعـ بلكه آثار فعل و ان ،مستقلي نيست موجود ،كه روحاعتقاد دارند ون مادي .رود نمي
با از گويند  منتها آنها مي .گذاريم ميروح كه اسم آن را از بدن وجود دارد آثاري  هرجهت بهولي  .ه استماد
يعني آنچـه كـه غيـر از ايـن بـدن و      ( منظور اين است كه روح .رود آن آثار هم از بين مي ه،ن مادن رفتبي

 ،نفـس انسـان  بيان شده، اين است كه عنوان در د نفس كه تجرّو معني  ماند باقي مي) است آنكارفرماي 
 :گويـد  مـي ابر آن مثالً در وجود خودش دارد و بناحساسي كه انسان . استو مستقل د مجرّ ،اتمادياز اين 

  .از اين بدن است »دمجرّ« ،اين من .من ديدم، من شنيدم، من گفتم
. را بيـان كننـد  ) بقاي روح، تجرّد نفس و عـالم آخـرت  ( ل اين سه عنوانيدالخواهند  در اينجا مي

  :گويد ميموالنا 
ــاب    ــل آفتـــ ــد دليـــ ــاب آمـــ    آفتـــ

ــر   ــد از و  گـ ــت بايـ ــاب يدليلـ  3رخ متـ
. آفتاب دليل خـودش اسـت   ،خواهد نمي يدليل ،آفتاب استو حاال روز  ثبات اينكهبراي اروز روشن 

يعنـي حـس    ؛نيسـت ديگـري نيـازي   مراجعه كنـيم بـه دليـل     ماناگر ما به خود ،روح هماثبات وجود در 
. كـاربرد دارد در مورد اثبات وجود خداست ولي در اين مورد هـم  بيت مذكور  البتّه .وجود داردكنيم كه  مي
 .دليل بر وجود خدا جمع كـردم  هزاروچندگفت و آمد  يشخص: به اين مضمون آمده كه شمس قاالتمدر 

خدا محتـاج   ؛ت كنبتو برو خودت را ثا! يردش دليل آوياست كه برا تشكّرخدا از تو خيلي م !عجب :گفتم
  .به اثبات نيست

محتـاج بـه    همـين گفتـه شـمس تبريـزي     قـول  بـه الهي اسـت و  روح اي از  روح انسان هم نفخه
  .نيست اثبات

مـا در ايـن   امكان ندارد كه  وجه هيچ به .محدودند به زمان و مكانحداقل . سام محدودندجاي  همه
در عـالم طبيعـت   انواري  .جسم ما هم محدود است. دنيا جسمي را تصور كنيم كه در زمان و مكان نباشد

 البتّـه ( خـورد  مـي  به چشـم مـا   كه هستندج مواز نوع ر انوااين  ،نور مادون قرمز، ماوراء بنفش مثل هست
                                                                          

ي دوم  و دوره. ش. ه 1376/3/15و  1376/3/8، 1376/2/25، 1376/2/18هـاي   خيتاري اول  هاي جمعه، تلفيق دوره لسات فقري شبج. 1
 .ش. ه 1386/10/20و  1386/10/13، 1386/10/6، 1386/9/29، 1386/9/22هاي  تاريخ

 .19-18 ص، صپندصالح.  2
 .116بيت ، اولدفتر  ،يمعنو يمثنو.  3
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تـوان گفـت كـه نـور      بنابر اقـوالي مـي   هرجهت بهولي اند  ي ماهيت نور كرده هاي مختلفي درباره توصيف
آن را ي باشـد مـا   معينـ ايـن مـوج بـه ميـزان      اگر انـرژي  اخير ي در نظريه) كند موج حركت مي صورت به
. بينـيم  نمـي باز آن را باشد اگر هم  حديبينيم و بيشتر از يك  نمي ،كمتر از آن باشد عاگر تشعش .بينيم مي

ي را تشـخيص  يك حد ؛همينطوربينايي ما هم  ،همينطورگوش ما هم  .اين وسط استي ديد ما  محدوده
از انسـان  تـر   سـگ قـوي  شنوايي و بويايي . ترند خيلي قوياز انسان بعضي حيوانات از اين جهت  .دهد مي

 شنود بيند يا صداهايي مي چيزهايي ميبه اين دليل است كه كند  شب پارس مي غالباًً بينيد اينكه مي. است
  .دهد العمل نشان مي كه عكس

از اين حالـت بـه    .در حال انقالب و تغييرنداً مرتّبجسماني محدودند و موجودات  ي همه و جسم ما
 ي عبـارت اسـت از كـوچكترين ذره    اتم. اند خود اجسام هم از اتم تشكيل شده. كنند تغيير مي ي ديگرحالت

همـان  . اسـت هم چيده شده تا يك ميخ آهني درست شـده   كناراتم آهن ميلياردها مثالً  ؛يك جسم ساده
دورش  بـه مثل خورشيد كه زمين و اين سيارات  .چرخد اي دارد و الكترون دورش مي هسته ،همان اتم ،ذره
  :اصفهاني هاتف قول به .چرخند مي

   يافكه بشــــــكــــــ يا ذرهدل هــــــر 
ــ   ــان بينـــــ ــابيش در ميـــــ  يآفتـــــ

 .رسـد  شود و بـه فنـا مـي    بدن هم تدريجاً خاموش مي. هميشه در حال حركت و انقالب استدنيا 
آثاري بـر   تدريج بهاينها  .كند كار مي ،شود جوان مي ،شود جوان مي، نوشود بزرگ مي ،آيد به دنيا ميكودك 
آنهـايي كـه    .»مـن « :يـد گو مـي . ثابـت اسـت   او ا يك چيـز در اينهي  همهولي با  .گذارند به جا ميبدنش 

سال  سي .من :گفتند سال پيش هم مي وپنج سي .من :گفتند چهل سال پيش هم مي است،شان بيشتر  سن
پس چيزي . است »من« ،عمرش ي تا خاتمه ،به دنيا آمدانسان لي كه از او »من«اين  .همينطورپيش هم 

قابل  ،»من«ولي . هستندهمينطور ي اجسام  همه. قابل تغيير نيست برخالف جسمهست كه جسم در اين 
 »منـي «همـان   »من«ولي  ،عمري گذشته ،سفيد شده يمموها ،در حضور شما هستممن كه . تغيير نيست
سـال پـيش    و چهـل جواني بودم نوسال پيش  پنجاهدويدم و  ميو بودم  بچهسال پيش  شصتهستم كه 

و ست اپس يك چيز ثابت . استحاصل نشده  ،هويتدر اين  ،»من«ر اين گونه تغييري دهيچجوان بودم، 
  .است» روح«عبارت از  حاكي از آن است،» من«كه اين  آن چيز ثابت

ضـعيف  ) كه خارج از ماده است( معنوياتجستجو و شوق ولي  ،شود با وجود اينكه بدن ضعيف مي
همـان   ،ي وقتي چشم ديد و گوش شنيدول ،گوش ضعيف بشود ،چشم ضعيف بشود است ممكن .شود نمي
وجـه   هـيچ  بـه ادراك از طرفـي ايـن   . اسـت  هيچ فرقي نكرده .كرد كند كه قديم هم درك مي درك مي را

افكاري در ذهـن مـا   آنها از مجموع و  شنويم بينيم، مي كنيم، مي تصور مي ،كنيم ما فكر مي .محدود نيست
 مكّـه به كوتاه  ي در يك لحظه) اند به مكّه مشرف شده مثالً ذهن آنهايي كه( انسانذهن  .شود حاصل مي
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خـودش را  و  هـم نگـذارد  بگذارد يـا  چشمش را هم ممكن است . آورد به ياد ميخاطرات آنجا را رود و  مي
هـايي كـه نبـوده     در جاهايي كه نرفته و نديده يا در زمـان خودش را  حتّييا . ندكدر آنجا احساس درست 
از . زمان و مكان نيسـت به محدود ذهن انسان  .سال آينده چه خواهد شد كند تخيل ميانسان  .دتصور كن

كه غير قابل تغيير است و بر اين بدن حكومـت  روح  نام بهموجودي هست در ما شود كه  ا فهميده ميجاين
  .آن روح است ي اين بدن وسيله و كند مي

كننـد و   روح تصـور مـي   بـدن را زنـدان   ، دلبستگي بيشـتري دارنـد  خودوطن اصلي كه به كساني 
وسـيله اسـت    ي منزلـه  بـه بـراي سـايرين ايـن بـدن      .مشتاقند كه به زودي از اين زندان خـالص شـوند  

بدن هم براي روح ما يك وسيله  رويم، مي طرف آنو  طرف اينو به شويم  سوار اتومبيل مي كه همانطوري
 ـفَ ـنَ  به مصداق منتها يك روح .ها هست انساني  همهدر  )جانيا به فارسي بگوييم ( اين روح ؛است

ْ
ُت فیِه ـخ

ِمْن ُروحي
به مبدأ هم يك روح  و برگردد مند است كه به مبدأ خودش ه دارد و عالقهجبه مبدأ خودش تو ،1

  :مولوي قول به .اينها از هم جداست .دارددلبستگي  ي ماديبه دنياندارد و  توجهخودش 
   جــان گرگــان و ســگان از هــم جداســت 

 2شــيران خداســت  يهــا جــان متّحــد  
از  شـاءاهللا  انبراي اينكه مـا هـم    :لباب بگويمل داًطري قول بهيا  اي، حاشيه اي، به اين مناسبت كلمه

 كـه  منـدي  هرگونـه كـدورت، نفـاق و گلـه    و باشيم  متّحدسعي كنيم با هم بايد  ،جمله شيران خدا باشيم
  :كهيم يياد اين شعر بيا و بريزيمدور همديگر داريم  از

   جــان گرگــان و ســگان از هــم جداســت 
 شـــيران خداســـت يهـــا جـــان متّحـــد  

و اعضاست و در تمام تبدالت تن  يقو يفرماكار چهه آنكجز اين تن است بل يو حقيقت انسان
با همه، بيگانه و دانا و بينا و توانـا در بدنسـت و    ييگانه و در عين آشناي يثرت قوكپايدار و با 
ـ  يو در خوش يو پير يو جوان كيودكخيال و در  يتوجه يو ب بدن يخبر يدر عين ب  يو ناخوش

ـ ر و خرد منسوب به اوسـت  كست و فا يكپايدار و ي يو مرض و تندرست يو الغر يفربه و ه ك
  3.، حقيقت و شخصيت انسان است و جسماني و محسوس نيستجان و روان ناميم

ـ وقتي كه  .ير از اين بدن استغ ،انسان يماهيت وجود و يه حقيقت انسانكفرمايند  يم ه كودك ب
ـ پـردازد،   به بدن خـودش مـي  ابتدا بطور فطري  ،كند ميپيدا وقتي احساس  ،آيد دنيا مي بـار بـدن را    يناول

 .شود هايي از اين حيث قائل مي كم تفاوت و كم ؛كند هر چيزي را با يكي از حواس خود حس مي و بيند مي
 توجـه  ،بدن به آن اندازه كه با روان كار داردبه چون  ،ندا هبررسي كردر بسيامسأله ي اين  درباره نروانكاوا

                                                                          
 .72و سوره ص، آيه  29حجر، آيه سوره .  1
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 ي جهـات  بـه بـدن از همـه    توجـه كند،  مياحساس بيند و  چيزي كه مي اولكودك  ،هرجهت به. كنند مي
، فرض كنيد .محدود است ،جسمانياتاصوالً كه جسم خودش و فهمد  كند، مي رشد ميكه  تدريج به. است
گويـد آن   برديـد، مـي   بـه منـزل ديگـري   او را اگـر   ،داردمنزل خـود  اسباب بازي در  كي يكي كوچ بچه

بـه او  هـر جسـمي در جـايي قـرار دارد،      ،كند كه هر چيزي مي توجه؟ به اين طريق كجاستبازيم  اسباب
شود كه هر جسمي جايي  فهميده ميامر اين  شبه اين طريق در فكر. در آنجاست ،گويند اينجا نيست مي
گويند اينجا منـزل   ميبه او مثالً  .كند ميپيدا  توجه همينطورخودش هم . كند مكان فكر مي ي درباره .دارد

  .آمده است فهمد كه از آن منزل به اين منزل شود مي كم كه بزرگ مي بعد كم .ديگري است
، نـد ببريي خواهد كه او را به باغ يـا گـردش در جـا    مثالً مي. كند تفاوت زمان را حس مي همينطور

شـود و   او تلقـين مـي  ذهـن  به اين طريق زمـان و مكـان در   . شود گويند ديروز تو را برديم، امروز نمي مي
محـدود  . زمـاني باشـد  در هم بايد در مكاني و هم وجود دارد فهمد كه جسم خودش و هر جسمي كه  مي

  .دشو ه ميتوجمبودنش را 
 بچـه بـه  اي  مـثالً ميـوه  . شـود  ز اشياء عوض مـي د كه خيلي افهم ميو كند  مي دقّت تدريج بهبعد 

اين ميـوه را گذاشـته   ) دهد مي اهميتبه خوراكي  خصوص به بچهاست، ولي  همينطوربزرگ هم ( ندا هداد
كلّـي چيـز   اسـت و بـه   ك زده پبيند اين ميوه ك بعد از چند روز مي .رود يادش مي .كه دو روز ديگر بخورد

بـدن خـودش هـم     ؛كنـد  انقالبـاتي پيـدا مـي    .ل دارده جسمانيات تحوكند ك مي توجه. است ديگري شده
او را  .گيـرد  جلوي چشمش را مـي  ،دهد وقتي سرش را تكان مي ،بيند كه موهايش بلند شده مي. همينطور

ـ   و نبـود  اينطـور فهمد كه قـبالً   مي. كنند كوتاه ميرا  يشمو ،برند ميبه سلماني   وجـود آمـده  ه تغييـري ب
  .كند مي توجهين تغييرات ي ا به همه .است

داشـت حـاال    سالگي يا چهار سالگي سهكند كه همان اشتياق و ميلي كه قبالً در  فكر مي تدريج به
بـه او   كـه خواسـت   ها هم وقتي يك خوردني در يخچال مـي  آنوقت. هفت، هشت ساله است، داردهم كه 

شـوقي   ،نكـه بـه آرزوهـاي خـود برسـد     براي اي. داشت برميو كرد  يخچال را باز مي درِخودش دادند  نمي
شود كه خـودش چيزهـايي دارد كـه     مي توجهاين طريق مبه تدريجاً . حاال هم همان شوق را دارد .داشت

اي  بيند آن شوق و عالقه ولي مي. استپوشيد امروز برايش تنگ شده  شود، لباسي كه ديروز مي عوض مي
كـه خـودش   شـود   مـي  توجـه ماز اينجـا  . خـودش هسـت  سر جاي  ،كه مثالً به فوتبال يا به خوراكي دارد

رود  كه ثابت است چيست؟ فكرش مـي  آن. متغير است و ديگري كههميشه ثابت است كه  دوتاست، يكي
بـرد   اين روح الهي است كه او را مي. استدميده انسان خداوند از روح خودش در . كه ثابت است روي آن

اگر فكر و عقـل محـدودي هـم     .گويند اصالً فكر ندارد مي .نداردحيوان اين فكر را  .كند فكر مي اينطورو 
 ،بينيد عسلي كه االن شما مي زنبورِ  مثالً ؛كند زندگي ميصورت طبيعي و غريزي  به كلّيبطور داشته باشد، 

ي كه خداوند خلـق  عسل زنبورِين اولي  خانه. بودهليون سال پيش يكند كه در يك م ي زندگي ميهمانطور
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  .باشد هاي امروزي مي ي زنبورِ عسل گونه است كه خانه نكرد، هما
 يفرقـ اسـت كـه   هـا سـال    ليـون يحيوانـات م . ولي بشر امروز با بشر ده هزار سال پيش فرق دارد

ـ. رود ميرو به جلو رود؟  ميكجا . است ولي بشر فرق كرده .ندا هنكرد
َّ
سـاُن ِإن

ْ
ِ
ْ

ـا اإل َ ُّ
َ
ـ  ِدٌح ِإىلاک كیـا أ  کـ كَربِّ

ً
ْدحا

 
َ
ُمالقیهف

 معمـولِ  ،تفكّراين طرز  .خواهي رسيدبه او روي،  با زحمت رو به خدا ميو لنگان  اي انسان لنگان ،1
  .است رسيده هم همين مسير را طي كرده تا به وضع فعلي بشريتخود  .استانساني 

به دربـار فرعـون رسـيد و    آن سبد و گهواره كنند كه وقتي  نقل مي عدر داستان حضرت موسي
همـه جـواهر آويـزان     فرعـون  ريـش از  ،را بغـل كـرده بـود    بچـه را برداشتند، يـك روز فرعـون    هبچ آن
زد،  فرعـون  دست به ريـش  ،خوشش آمد )موسي( كودك) يدا ههاي قديمي ديد عكسدر  طوركههمان( بود

خواهد مرا از تخت به زير  گفت نكند اين كودك همان است كه مي ،فرعون عصباني شد. ريشش را كشيد
گفـت  ) دنكه از زنان بزرگواري است كه خداوند اين توفيق را به او داد كه موسي را بزرگ ك( اورد؟ آسيهبي

يـك ظـرف آتـش    كـه  يك سيني آوردنـد  . امتحاني به خاطرشان رسيد. فهمد كه نمي بچه .نيست اينطور
 بچهجلوي  سيني را. روي آن بود خيلي سرخ و قشنگ و يك ظرف خوراكي يا جواهر يا يك چيز معمولي

 طرف آتـش و به گويند جبرئيل دستش را گرفت  مي. موسي دست برد كه از آن جواهرات بردارد. گذاشتند
نـوك   .گذاشـت  روي زبانشو دستش را به آتش زد و آن را برداشت . آتش قرمز خيلي قشنگ است. آورد

را بـه درگـاه   موضـوع  ايـن  بعـدها  خـودش   والكن بود  عگويند موسي كه مياين است  .زبانش سوخت
هـا   بچـه ي  همهاز اين آتشي كه حاال  اينكه، منظور. گيرد، از اينجا بود خداوند عرض كرد كه من زبانم مي

  .دانست نمي ،شده در آن تاريخ، در چند هزار سال پيش تولّدي تازه م بچهدانند،  مي
: گوينـد  كه وقتـي مـي  دانستند  هم به نحوي مي) قبايل وحشي حتّي( هاي اوليه با اين حال، انسان

  .نامند كه از اول حيات تا آخر آن يكي است ، چيزي را مي»من«
گويم دست  ينم ،دارم يمرا بر يتابك يوقتمن . ندك ياسباب استفاده م ي منزله بهاز بدن  »من«اين 

مـن   .فالن جا رفـتم  .اين حرف را به فالن شخص گفتم .تاب را برداشتمكگويم  يم ،تاب را برداشتكمن 
ـ  ،چشـم مـن ديـد    ،ردكـ ار كـ دسـت مـن    ،من رفت يپا گواينكه .رفتم اگـر  امـا   .»مـن «گـويم   يمـ  يول
گـويم   ينمبكند، پايم درد اگر  .ندك يگويم دستم درد م يم .نمك يگويم من درد م ينم ،ندكدرد ب من دست

  .ندك يمن درد م يگويم پا يم ،نمك يمن درد م
از  ،بگـزد آدم را  ،يا حشـره  ،يا خواب گزندهدر اگر  .اردبدن خبر د ياز همه جا »من«ن اي ،بنابراين

بـه   يخاراگر  ،رود يراه م همينطوركهيا  .خبر داردپس روح از همه چيز در عالم وجود خود  .پرد يخواب م
غير از  ،دارد تسلّطبدن  يه از همه جا خبر دارد و بر همه جاكدر ضمن اين. شود يخبر م يفور ،دبروپايش 

 .واحـد اسـت   كغير از آنهاست، ي يدارد ول تسلّطبدن  يقوا و اعضا ي اين جان بر همه .اين اعضاء است
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ام ليلـي و ليلـي    مـن كـي  ( ليلي و مجنون گفته شده ي درباره البتّهدر ادبيات فارسي،  حتّي ؛دو روح نداريم
بـي ايـن   چنانكـه در اصـل عر   .»روحيم انـدر دو بـدن   كيما ي« :توانيم بگوييم ولي ما هم مي) كيست من

  :استمصرع هم آمده 
َ

 روحان حَ  نُ 
َ
ـ    كبدن، چون ي كما دو روحيم در ي ،نادَ َبـ لنـال روح  كبـدن بـيش از ي

 .هسـتيم  كـي ي) ليلـي و مجنـون  ( ما يخواهد بگويد هر دو يممصرع شاعر اين در  .تواند داشته باشد ينم
  .اين خاصيت جان و روح است .هستيم كيه هر دو يكيم كبه هم نزدي اينقدر

ـِإذا خداوند به فرشتگان دستور داد كه  .است ياله ي نفخه ،اين جان
َ
ُه وَ ف ُ ْ  َسـوَّ

َ
 ـن
َ
ــف

ْ
  ِمـْن ُروحـي ُت فیـهِ ـخ

ُه سـاِجدین
َ
ُعوا ل

َ
ق
َ
ف

گويد از روح خـودم در او   يخداوند م. است ياين شعله روح اله يبراهم ها  سجده فرشته ،1
 به جـايي ام بدهد جش را صحيح انكاگر سلو .داردرا يه لاوت منبع خاصياي از  روح انساني بهرهدميدم پس 

گوينـد و از   يمـ  اهللا فنـاءفي  گردد كه در اصطالح عرفـاني بـه آن   خود بازميه اين نفخه به مبدأ كرسد  يم
ه :اند گفتهدر حديثي هم  طرفي ْد َعَرَف َربَّ

َ
ق
َ
َسُه ف

ْ َ
َمْن َعَرَف 

. خود را بشناسد، خدا را شناخته اسـت  هركس ،2
منظـور از   .يخدا را شـناخت  ،يخودت را شناخت يوقتكه گفته بود به طريقي سقراط هم عبارت را اين  البتّه
ه در اين پـا  كست ا نيجا ،ه در اين دست استكاست  يمنظور آن جان .تنهاست ينه اين دست و پا ،خود

 .خـدا را شـناختيد   ،دآن را اگـر شـناختي   .گويـد  سخن مـي در اين زبان است و رود و  انسان راه ميهست و 
ْیَت وَ  :كنـيم  و به او عرض ميدارد  تسلّط وخداوند بر تمام جهان سيطره  طوركههمان َسـوَّ

َ
ـَت ف

ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

َ َ
َعـْرِش  
ْ
ال

 وَ  اْســَتَوْیَت 
َ َ

ــ 
ْ
ُل
ْ
اْحَتَوْیــت كامل

ــه زدي و تمــام    ،3 ــر عــرش تكي ــدي و شــكل دادي و ب ــو آفري ــت را در  كمل
 .جداگانـه اسـت   .غير از اين اعضـاء اسـت   .غير از اينها است يول .دارد لّطتساو به تمام ملك  ي؛گير يبرم
  .دارد تسلّطاينها ي  همهبر  يول

، چـون  نمكـ  يم مـن درد مـ  يگـوي  ينمـ  ،ندك يم دستم درد ميگوي يمدليل اين مطلب اين است كه 
كـب  عمـل گنـاهي را كـه مرت    همچنـين . خارج از هـدايت اسـت  ، در مسير هدايت نيست يدرد چيز اين
اين  .انحراف است .نيست ،ه خداوند جلو ما گذاشتهك يراهنيست، در مسير در مسير آن هدايت  شويم، مي

صابَ : گويد است كه خدا مي
َ
ةٍ  كما أ

َ
ِ وَ  ِمْن َحَسن

 اهللاَّ
َ

ِمن
َ
صابَ ف

َ
ِسـ كما أ

ْ َ
 

ْ
ِمـن

َ
َئٍة ف .كِمْن َسـیِّ

ه از كـ خيـري   و حسـنه  4
 بـه  البتّـه  .از نفس خـودت اسـت   ،برسدبه تو ه ك يهر بداما  از طرف خداوند است ،برسدبه تو طرف خدا 

قضـا و  است، همه چيز به رده كشيطان را هم خداوند خلق است، رده كمعنا همه چيز را خداوند خلق  كي
خداوند  تسلّطرا به به بدن انسان جان انسان اگر نسبت  .به گناه نيست يراضخداوند  يول .است يقدر اله

  .شود يتر م روشنمقداري اين مباحث  م،تشبيه كني بر جهان
دانا نسبت به تمام جهان خداوند  طوركههمان .»دانا و توانا و بينا در بدن است«: فرمايند در ادامه مي

بـه منبـع    ،ياگر بـه منبـع الهـ    البتّه .روح هم اين حالت را در بدن دارد ،قادر استو عليم و بصير  و و بينا
                                                                          

 .72و سوره ص، آيه  29سوره حجر، آيه .  1
 .32، ص 2، ج بحاراالنوار.  2
 .200، ص  87، ج بحاراالنوار.  3
 .79سوره نساء، آيه .  4
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 ره روحسـ كي ييعن ؛ندمسلّط بر بدن اهللاولياءو بزرگان  .اين قدرت را داردبيشتر  ،وصل باشد ،خودشاصلي 
 يه ايـن جـا  كـ دانـد   يمـ  يزيادحد خود ما هم تا روح  ،غير از آن يول .دهند ينم ياهميتبدن به  .ندهست

 بـه اگـر   البتّـه  .دانـد  يبه اين اندازه م .گذاردبم همر ،زخم شود يهر جايكه يا تواناست  ،دستش زخم است
  .داردبيشتر را  ها اين قدرت ،بشود متّصلبيشتر منبع الهي 

يـا   ؛چـاق شـود   ،يالغـر  شود ياچاق باشد، الغر  يسكاگر  .است كيدر تمام حاالت ي »من«اين 
 ،او »مـن «در همـه حـال آن    ،ندك توجهه خودش هم كبدون اين ،پير شود ،جوان شود ،بزرگ شود يا بچه

  .گويند ياين را جان يا روان م .است كيتا آخر ي يزندگ اولاست از  يواحدموجود 
اسـت،  در يونان هـم بـوده   وجود دارد كه  مادي ياتبكم هامروز البتّه .نيست مادياين جان و روان 

به ايـن صـورت انسـاني    هم جمع شده و  ياين مواد روكه گويد  يمو  داند يم مادهآثار ه همه چيز را از ك
ـ   يم؟ وجود آمده زمين ب ي رهك جاندار يناولچطور ه كسيم پرباز آنها اگر . درآمده است سـلول   كگوينـد ي

جهشي ايجاد شـد  ه كبود  يورطگويند شرايط محيط  يشد؟ مجاندار  يورطجاندار پيدا شد و اين سلول چ
بپاشيد عقرب پيـدا  بر آن آب و هم بگذاريد  يرورا دو آجر اگر : گفتند يمهم قديم در  .در اين جان دميدو 
همـان  هنگـامي كـه   ثانيـاً   .شود و نشـده اسـت   ينمچيزي هرگز چنين  اوالً. استم آنها اين توه .شود يم

 .اسـت  يهمـان امـر الهـ   شـود كـه    ايجاد مي يجهش يا لحظهدر شود  يفراهم م گويند آنها ميه كشرايط 
ـ كاين يبرا .گوييم يم يما امر اله .دند بگذارنخواه يهر چه ماسمش را  حاال ت ايـن مباحـث   اوقـا  يه خيل
  .نيستحقيقي مباحث  ،است يلفظ

تـوانيم   يمـ  يما با داروهـاي  :گويند يماين است كه  آورند يمكه پيروان مكاتب مادي  يدليل ديگر
ه كـ خـود روح   ؛روح اسـت خراب شدن افكار انسان هـم از آثـار    در حالي كه. نيمكرا خراب انساني ار كاف

ـ  هـاي  از بيمـاري  ييا بسيار .دكنن يمجنون مرواني و  ي دارو، انساني را بيمار به وسيله .نيست بـا  را  يروان
ـ  مسلّطه كاست  يچيز ،جان خود .جان نيستروح يا  اين خود .دكنن يدارو مرتفع م اينهـا   .بـدن اسـت   رب

تغيير اندكي را با دارو  تيبتروضع و اين ممكن است . رده استكپيدا در طي زمان ه جان كاست وضعيتي 
بينـيم   مي يول .در دنيا وجود نداشت يبيمارهيچ امروز  ،اگر صددرصد بود .صددرصد نيستآن هم  ؛دهيم

آيـا   .»آفتاب آمـد دليـل آفتـاب   « موالنا قول به كه نيمك ياحساس م ،اينبنابر .وجود دارد ياين همه بيمار
 ،خواهـد  يل نمـ دليـ  ،گوييد آفتاب هست؟ ايـن  يم ،ينيدب نور و حرارتش را ميو ايد  آفتاب ايستاده در يوقت

خـودش بهتـرين دليـل     ،داريـم  يوجود ديگرو  ه ما غير از اين بدنيمك دراكا اين .آفتاب آمد دليل آفتاب
ـ يقـين   يه جـا كـ اين اسـت   ياستدالل برا .باالتر از استدالل است اين ادراك و احساس .است را  يحس
  .ودبمحتاج به استدالل نخواهد  ديگرنيم كحس اگر چيزي را  والّا .بگيرد

 بـدن  بـر  مسـلّط جان مهيمن بـر دل و دل  ي بين جان و تن است و  و دل و مركز فكر، واسطه
ه بدن را بايد از كست پس نبايد جان را توسط واهمه هميشه گرفتار چاه و زندان تن داشت بلا
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ـ دنيـا ننمـوده بل   يراه دل به نور جان روشن ساخت و حقيقت خود را فـدا  هـم بـه    يه قـدر ك
  1.پرداخت خود

 ،دل .هاسـت  بـدن ي  همهه در ك يجان عبارت است از آن روح ؛اند ردهك يبند تقسيم كاينجا ير د
ممكن است بعضـي ديگـر،    البتّه .ار و عقايد و عواطف استكز افكمربعضي عرفا و فالسفه اصطالح بنابر 

 مسـلّط ن هـم بـر بـد   دل و دل جان بر . ببرند ولي منظور همين است كه فرمودند كار بهاصطالح متفاوتي 
پيش گويد  ياين دل به دست و پا م .مند است دلتان عالقه ،مند هستيد عالقه يسكه شما به ك يوقت ؛است

ـ وجود انسان ي  همهجان بر  .ه او را ببينيدكرويد  يم .آن شخص برو در  .داردسـيطره  جملـه بـر دل    نو م
شـود و   يمـ  ماديش به بدن باشد، توجهي  ، كه همهدل را به سمت بدن سوق دهيداگر فرمايند  ياينجا م

 يوقت .اشتباه نشود البتّه. شود و روحي مي يمعنو ،توجه بدهيد جان يدل را به مبدأ خلقت خودش يعناگر 
بايد ايـن امانـت را    ،است يآن نفخه الهشعاعي از ه كمن اين  ،از روح خودم در او دميدم :گويد يخداوند م

 يشما بايد آن منزل را خيل .باشد به اختيار شمافعالً كه دهد  يا مبه شم يمنزلكسي ه كمثل اين .ندكحفظ 
بايـد  و اين بدن را به مـا سـپرده اسـت    خدا هم  .تحويل بدهيدسالم ه بعداً به صاحبش كنيد كخوب حفظ 

 يه امانت الهكبه اعتبار اينرا بدن بايد  .نيمكبدن ب توجه خود را معطوفه تمام كنه اين يول .نيمكفظش ح
گويـد   يه طبيـب مـ  كـ  يبايد از چيزهاي .دنبال سالمت برومبايد به مريض شدم من اگر . فظ كنيمح است

توجه خـودش را بـه   نبايد  ولي باشداعتنا  يب به بدناصالً انسان ه كمنظور اين نبود  .نمكب كپرهيز و امسا
  .منحصر كند يبدن و لذّات بدن

ـ ردارهـا  كه آثار و گفتار و پندار و كبرد  يو پ همـراه و تـا مـرگ هـم هسـت       ير زنـدگان ه دك
 كلّـي  يو فنا يعيست به مرگ طبا يجان باق ي هست پس چون در صفحيو در تن ن محسوس

  2.نشده و با جان خواهد بود يست فانا در زوال تدريج بههم  يه در زندگانكبدن 
ـ در. شـود  حساب مـي  معنويتي وسيله و مركوب جان و  منزله هكه بدن بفرمودند   قبالً ايـن   ي ارهب

ولـي   ،چشـم ايـن كـار را كـرده    در واقـع  مـن ديـدم،    :گوييم وقتي مي كه مثالً بحث كرديمموضوع قبالً 
 كـار  بهدر بعضي موارد اگر اين تفكيك را اُدبا و نويسندگان  حّتي .گوييد من ديدم ، ميگوييم چشم ديد نمي
يعنـي خـودم در واقـع مشـكوكم كـه       ؛دچشم من دي :گويند ميكنند و  اضافه مي» من«باز آن را به  ،ببرند

صدا را شـنيد، بـراي تأكيـد بـر     گوش  :گويند نمي. نويسند به گوش من اين صدا آمد يا مي .ديدم يا نديدم
چيزهاي  حتّيهم شنيدن و و كه هم ديدن  ،اين من. نبوده است شخصي  اينكه شنيدن اين صدا به اراده

غير از ، گوييم من، من، من ميدهيم و  به او نسبت مي خوردن، لمس كردن، بوييدن، همه رامثل مختلفي 
گفتـيم   نمـي  ،چشم ديـد  :گفتيم گفتيم من ديدم، مي براي اينكه اگر مربوط به بدن بود نمي .اين بدن است
  .گوش شنيد: گفتيم من شنيدم، مي
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ـ     ،شود براي ما حل مي حدياي كه در حاشيه تا  اينجا مسألهدر  ن اين است كه اگـر ايـن چشـم، اي
لرزد يـا پاركينسـون    كسي كه دستش مي. من :گوييم از فرمانِ من خارج شود ديگر نمي ،گوش، اين دست

 :گويـد  مـي  ،گويد من لرزيدم بنابراين نمي .اين لرزش دست جزء نظام بدنش نيست، دست نبايد بلرزد ،دارد
بـه ايـن معنـي     .رج نيستخا ،ي آن روح از اراده ذلك معولي  .دست من لرزيد و استكان از دست من افتاد

لرزش . رود اين لرزش هم از بين مي آنوقت ،يا مرگ حاصل شود ،خللي وارد شود ،كلّيكه اگر در آن روح 
  .رود از بين مي ،با خود دست

غيـر ارادي اسـت و   قسـمتي  اعمال ما ارادي و چه چه بخشي از كنيم كه  تصورتوانيم  اينجا ميدر 
اين رباعي در  طوركههمان. تشبيه كنيم به عالم كبيروح در عالم صغير را توانيم اين وضعيت ر مي همينطور
  :آمده است

   حق جان جهان است و جهان جمله بـدن 
ــناف مال   ــاصـ ــوايكـ ــا يه قـ ــنيـ  ن تـ

ــال ــر كافـ ــو موال و عناصـ ــاء ديـ    اعضـ
 ن اســت و دگرهــا همــه فــنيد همــيـ توح  

گوينـد   حسي كه حاال مي پنج( هتوسط حواس خمس ،كنيم هايي كه ما مي درست است كه احساس
از  ،اين احساسي كـه كـرده  اما  .ممكن است از بين برود ،شود، ولي آن حس احساس مي) هم هستبيشتر 

كـه  آنچه  ،رود از بين مي كلّيبه اش  حس شنواييشود يا  مثالً كسي كه گوشش سنگين مي. رود بين نمي
رود، ولـي كارهـايي    چشـمش از بـين مـي   و بيند  ييا فرض بفرماييد كسي صدمه م .رود شنيده از بين نمي

كـه اسـم آن    ،شود؟ آنهـا در مخزنـي   آنها چه مي .رود هايي كه داشته از بين نمي اين چشم كرده، ديده كه
ايم وجـود   زنده هم تا »من«آن . محفوظ است )من ديدم من كردم، من گفتم،( گذاريم مي» من«مخزن را 

شـود؟ آن   رود؟ چه مـي  كه تا اين لحظه بوده، كجا مي »من«ولي . »من« :گوييم ايم مي زنده يعني تا ؛دارد
 ،حاال كـه رفتـه   ،بودمحفوظ جسماني نبود، محسوس نبود، در مخزني  ،ها و آن چيزهايي كه ديده احساس

  . هستند يعني هميشه همراهش هستند »من«با اينها  .رود اينها هم مي ،»من« راه با اينهم
كه بر ايـن بـدن    »من«آن . است اي است كه خداوند در اختيار جان گذاشته ي وسيله منزله هبدن ب

جان غيـر  و  ماديبدن كامالً  .دارد، جان است مي نگه كند كه درك ميرا حواسي و است و اين بدن  مسلّط
آن دل كـه عرفـاً    .كه اندام جسـماني داخلـي بـدن اسـت     نه اين دل است؛دل  ،رابط اين دو. است مادي
كننـد و   آنهايي كه درمان رواني ميپزشكان، بين روانكاوها و در واقع  .جان و تن است ي واسطه ندگوي مي

ي كلّيآنهايي كه به . است كنند، اين توافق پيدا شده ي ميآنهايي كه درمان طبكنند معتقدنـد   فكر مي ماد
كجاسـت؟  از اين اعتقاد  د،كه معتقد هستي بايد گفت هميندر جواب . از بدن است آثار فكري كه تمام اين

منتقل و گردد  دست به دست مي ماديشود؟ يك جسم  چطور به ديگران منتقل مي ؟كجاي بدن شماست
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  شوند؟ ولي اعتقاد و افكار چگونه منتقل مي ،شود مي
اگر يـك وعـده غـذا را بـا     مثال  عنوان به. گذارد ميانسان روح آثار و انعكاساتي در بدن  ،در مقابل
، موقـع  خوريـد  مـي ادي و با ياد خداوند بخوريد با آن غذايي كه با جنگ و دعوا و نـاراحتي  حال سرور و ش

را ) شـود  بشاشتي كـه پيـدا مـي   يا خلقي  كجمثل ( اثر بدن در روح. شود تفاوت پيدا ميآن، بعد از  هضم و
روح مجموعـًا  ه ما كرا ي آثاري  گويند كه همه دانند و مي گذارند و مهم مي بين مي ذرهقولي زير  هب گروهي

 اينطـور اگـر  . شود كند، اين حاالت پيدا مي بدن ميخود ي ترشحاتي كه  واسطه هاز بدن است و بناميم  مي
ي هـا  يبيمـار  ي ازكمـ تعـداد  ولي . رواني را با دارو درمان كردو هاي عصبي  باشد بايد بتوان تمام بيماري

پـس  . كنند نميكلّي كنند ولي درمان  كمك ميمار به بهبود بيبعضي داروها . شود ميعصبي با دارو درمان 
ها عصبي اسـت و مربـوط    كسالتو  ها يعني بعضي بيماري وجود دارد؛فاصلي بين اين دو تا حد اين وسط 

جـان  . ها مربوط به جـان اسـت   ولي بعضي بيماري. شود ميرفع كنند مراقبت بدن اگر از به بدن است كه 
. شـود بـر جـان    مسـلّط بـدن  كـه  يعنـي كـاري نكنـيم     .را حفظ كنيم تسلّطبر بدن است بايد اين  مسلّط
نيست ي الهي  نفخهاست و همين تفاوت انسان و حيوان است كه در حيوان  اي از نفخات الهي نفخه جان

. اي است كه به منبع وصل است لولهمثل جان مثل يك انشعاب آب است،  ،بنابراين. ستانسان هولي در 
آلـوده   ،مركـز آب از . شـود  مـي آب آلوده ي  همهآب از مسيري بگذرد كه آلوده باشد جريان و اگر اين لوله 

ها، دچار آلودگي نشود بايد سعي كنند بدن را تابع روح قـرار دهنـد نـه     انسانجان ولي براي اينكه . نيست
  . تواند همه چيز را شستشو دهد ميو  روح با مبدأ خودش در ارتباط استزيرا . روح را تابع بدن

ـ ند و از حاالت و واقعات آن در بك مي يدر خواب بدون بدن زندگان نانكهچ ـ خوشـنود   يداري ا ي
ـ  ينخـواه  ينـد و خـواه  يب ميا بد يو خواب خوب  گردد ين ميغمگ ـ  و يخوش آن را در  يناخوش

ش يهمراه و موجب آسا ،ز اعماليند پس از مرگ نيب يرا بعد م ن آنيا عيابد و آثار ي مي يداريب
  1.برآمد طرف آنش ير آساكفه د بيهد بود و باا عذاب خواي

خواب يكـي  . هم مثال زدندرا اثبات عوالمي غير از عوالم ظاهري بوده، خواب  بحث جا چوندر اين
از گـاه   حتّـي خوابنـد و   هـا كـم يـا زيـاد مـي      انسان ي همه. از بديهياتي است كه محتاج به تعريف نيست

وقتي بدن خسته شد به خواب . دارد ي معنوي بدني و يك جنبه ي خواب يك جنبه. كنند خوابي ناله مي بي
يت اعضا پيدا شده و سمومي فعالكه در اثر را هايي  خستگيخواب گويند  ص ميدانشمندان متخص ،رود مي
  .گفتند قدما هم همين را مي. كند ميدفع  ،توليد كردهها  يتفعالدر اثر آن بدن كه را 

ايشان علوم . را راجع به خواب و رؤيا مرقوم فرمودند نيالنائم هيتنب مرحوم آقاي سلطانعليشاه كتاب
 خواندنـد  طـب هـم مـي    غالبـاًً خواندند  معقول ميعلوم قديم در آنهايي كه ( خواندند طب هم مي و طبيعي

در آنجا . كردند ها كمك مي خيليبه كردند و  ايشان بطور رسمي طبابت هم مي حتّيو  )طبيب هم بودند و
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ي  مسأله )اي ندارد جداگانهي  كلمهكه در فارسي (ي خواب  ضميمه. است راجع به خواب بحث شده مفصالً
 ،ي كار كـرده و خسـته شـده   مدتكه هاي بدن  ين است كه سازمانا چنانكه گفته شدخواب علّت . رؤياست

وانـات و  غالـب حي  علّـت، بـه همـين   . كند ميجبران را ها  خواب خستگي مدتبدن در كند و  استراحت مي
با وجود اينكه خواب اما  .خوابند بينيم كه اوقاتي را مي در حيوانات اهلي مي. روند ميخواب به جانداران هم 

ي بعـد كـه   مدتكند ولي  يتي نميفعالهاي بدني است يعني شخصي كه به خواب رفته ديگر  يتفعالتعطيل 
 »رؤيـا «ايـن را  . گويـد كـه خـواب ديـدم     مي بتّهال ،گويد كجاها رفتم مثالً مي. گويد بيدار شد چيزهايي مي

امـاكن  از  و جاهـاي عجيـب و غريـب   از  حتّي. است عيناً مثل اينكه بيدار بوده و اين جاها رفته. گويند مي
  .گويد مي هاي جديدچيز و كند تعريف مينديده 

  مثالًاينجا  اين كيست كه در خواب ازحاال  .رود به خواب مينيز بدن  ،رود ه خواباگر تمام اعضا ب
عيناً مثـل  . در اينكه چنين هست هيچ شكي نيست رفته است؟ اروپا و به آمريكا ،به عتبات رفته يا مكّهبه 

كنـد   فهمد كه دست من درد مـي  نمي ،كس ديگري ببيند اگر. كند گوييم دستم درد مي اين است كه ما مي
اگـر بگـويم دسـتم درد    . فت درد وجود نداردگان وت ولي نمي .نيست »ديدني« ،درد ، براي اينكهكند يا نمي

ولـي   ،چيزي است نديدنيرؤيا ! گويي بينم، كو؟ بيخود مي من كه نمي :كس حق ندارد بگويدهيچ ،كند مي
. رسيم كه من غير از ايـن بـدن اسـت    خودمان، به اين نتيجه مي معنويتو بنابه ميزان ايمان و وجود دارد 

هر چـه بيشـتر   . خيلي جاها رفتم) در خواب بودم اصطالح به( فتاده بودوقتي بدن من از كار ابراي اين كه 
  .كنيم و ظرايف بيشتري دريافت ميبررسي كنيم، دقايق را خواب و رؤيا 

 كـار  چـه پريـروز   ،دانـيم ديـروز   دقيقاً مـي  داريم، تا اين تاريخ تدريج بهما خاطراتي از زمان كودكي 
فرامـوش  سـه روز بعـد   بعد يا دو روز فردا همان صبح چنانكه كنيم،  فراموش ميزود كرديم ولي خواب را 

عالمـت نبـود   ايـن  ولـي  . دانيم شنبه چه خواب ديدي؟ نمي يا شب سه شنبه پنجاگر بپرسند شب . كنيم مي
ي روشـني بـه يـاد     ي كـودكي بـا خـاطره    از دوره حتّـي هـا را   به اين دليل كه بعضي خواب نيست،خواب 

 ،شـويم  بيـدار مـي  از خواب صبح كه هنگام كند و  ما را خوشحال يا بدحال مي ها خواباز خيلي . آوريم مي
شـود كـه بـه طبيـب      ناراحتي موجب مـي  و كند ها ما را ناراحت مي بسياري خواب. ي هستمدتاين آثار تا 
كنـد   خواب به ما القـا مـي  هستيم،  يا در يك كاري مردد. درك كنيم كه مثالً يك بيماري داريممراجعه و 

 ،داريـم  ماديهايي كه در اين زندگي  بسياري از قدرت دهد مي نشانها  خواب .چگونه است راه صحيحكه 
  .هايي كه در آنجا داريم در اين زندگي عادي نداريم در آنجا نداريم و بالعكس بسيار قدرت

حـل    عمومـاًً داد،  كه معلم مـي را هندسه  و رياضي مسائلمثال من در دبيرستان كه بودم  عنوان به
خوابيـدم در خـواب حـل كـردم،     ولـي وقتـي    ،نتوانستم حل كنمرا اي  چند بار اتفاق افتاد مسأله. كردم مي
به اين جهت تقريباً بحث رؤيا يـك بحـث   . دهد از اين موارد زياد رخ مي .شدبرايم پيدا حلش در خواب  راه

گرچـه  بينـد،   كه خواب مـي  ي اين است كه آن وجود، آن كسي دهنده ي اينها نشان همه. علمي شده است
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در آن  ،در آن بـدن  .است كه االن دارم مادياست، غير از اين زندگي آن از نسبتي با بدن دارد ولي مجرّد 
ي «بيند تمام آثار و عاليم زنـدگي   شخص، در آن وجود كه خواب مي در  همانطوركـه . وجـود دارد  »خاصـ

و  اگر كارمند اداري هستيم مثالً. بار وجود ماستو  ايم جزء ما تمام آنچه كردهشخصي، بيداري، در زندگي 
 ،هاي خوبي داشتيم و محصوالت خوبي برداشتيم كار هستيم، زراعت اگر زراعت و در اداره خوب كار كرديم

به همين طريق آن وجـودي كـه در    .گوييم و اين خاطره با ما هست را ميآن هميشه  .هنوز يادمان است
هـم  وقتـي  . خاطرات، تمام زندگي، تمام كارهايي كه كرده همراهش استآن هم تمام اين  ،خواب هست

دارد، غيـر از ايـن بـدن    از بـدن  اي  وجود جداگانهحقيقت معنوي آن  ،به مرگ مبتال شد و رفتكه انسان 
تمام اعمـال خـوب يـا     ؟تواند بكند فهمد كه مرگ دارد ولي آن وجود چه احساسي مي مي ،اين بدن. است

زنـدگي داشـتيم    مـدت رؤيا از تمام افكار و اعمالي كـه در   كمااينكه. ده همراهش استبدي كه انسان كر
  . تأثيربردار است

اي  عـده  شايد اين نظريه موجب شده كه البتّه. يك وجود ديگري در درون يا بيرون ما هستپس 
وجـود   ولـي آن  ).اي اسـت  آن بحـث جداگانـه  ( غلـط اسـت  معتقد شـدند كـه    اتّحادلول و حدر عرفان به 

گـاهي بيـدار و   : منتهـا دو چهـره دارد   .عين خود ماسـت با ما هم متّحد نشده، ، ول نكردهما حلدر  انساني
بايـد از   ،كنـد  آن وجود چگونه زنـدگي مـي   ،اين بدنمرگ براي اينكه ما بدانيم بعد از . است گاهي خواب

پيروي كنيم و ايـن  از آنها ست، بپرسيم و ند يا از عوالم ديگر به آنها الهام شده اا هكساني كه اين راه را رفت
  . ي اديان است اساس كلّيه

خداونـد  ! شود گفت سقوط كرد، نـه  گويند نمي ها مي كه خيلي( خداوند وقتي آدم را به زمين فرستاد
 ).آمـدن از آنجـا سـقوط نيسـت     والّـا كند  سقوط ميجا هميندر  ،سقوط كردهم اگر انساني . آدم را فرستاد

ي پيـروي  هركسـ . دهـم  نشـان مـي  سـوي خـود را بـه شـما      هخودم راه بازگشت ب ،من: ودفرم هرجهت به
ِ آيد،  سمت من مي به ،دنك ا ِهللاّٰ

َّ
ْیِه راِجُعونِإن

َ
ا ِإل

َّ
بـه سـمت او   چنـين اسـت كـه مـا از او هسـتيم و       ايـن  1. َوِإن

در تمام علوم يك فرضيه  كههمانطور .اين مسأله را بايد در تحليل و تعبير رؤيا مورد نظر قرار داد. رويم مي
د كـه آن  وشـ  مـي كننـد و بعـداً معلـوم     را حـل مـي   مسائلگيرند و بر مبناي آن فرضيه خيلي  ميمسلّم را 

نظريـه  ايـن  ي مدت ،المثل در علم فيزيك في. شود نميها تفاوتي حاصل  حل در راهولي نقصي دارد  فرضيه
كـه  را ت تمـام چيزهـايي   أعلم هيدر اين نظريه  بر اساس. نيست ماديبود كه نور مستقيم است و حاكم 

 تعجباينجا هم  .است، نور موجي است ماديبعداً نظريه دادند كه نور . بررسي كردنددانيم  ميراجع به نور 
گوينـد كـه خـواب     خواب را تعبير كنند چـرا مـي   و خواهند رؤيا هستند و مي ماديكه آن علمايي كه  دارد

از  ،شـود؟ ايـن نقـص    كرديم نفهميديم كه چرا رؤياي صـادقه ايجـاد مـي    هر چه مشكوك است وصادقه 
. باشـد  ، مـي ان بـر آن بنـا شـده   شـ اي كـه فكر  د نيست، نقص از پايـه نكن رؤيا ميدر مورد استدالالتي كه 
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هر موجودي بـه سـمت   . دميده استد كه خداوند از روح خودش در انسان ند يا خبر ندارند بپذيرنخواه نمي
در جـواب ايـن    بودنـد، معتقد عنصر خاك و آب و هوا و آتش  كه به چهارقدما . رود مي دخو مرجعاصل و 

كنـيم   گفتند به دليل اينكه وقتـي آتـش روشـن مـي     مي، ي آتش در باال هست به چه دليل كرهسؤال كه 
تنهـا  نباشد؟ انسان هم كه  اينطورچرا در انسان . گردد برمي يعني به اصل خودش ؛رود رو به باال مي ،شعله

بـه  و  گوشت و پوست و اسـتخوان اسـت  متشكّل از ي جانداران ديگر  اين بدن مثل همه. اين بدن نيست
بينـد، كجـا    خواب مـي  و ولي آن وجودي كه غير از اين بدن است .گردد برمي اصل خودش كه خاك باشد

خلقـت بـدن،   پـس از  خداونـدي كـه   . شـود  رود؟ اگر اين را بپذيرند رؤياي صادقه برايشان روشن مـي  مي
ي روح را بـه سـمت    شب وقتي كه بدن بيكـار اسـت، آن نفخـه    ،اي از روح خودش در انسان آفريده نفخه

غيـر  گـاهي  و بيند  گاهي صريحاً مي. دهد برد و تمام مسير حقايق و وقايع جهان را نشانش مي خودش مي
  .ي اتاق كثيف است و امثال اينهابيند كه هوا شود مي ش گرفته، بيدار ميسفَبيند كه نَ مثالً خواب مي. آن

 بلكـه  بـدن نيسـتيم  تنها همين كه ما بر اين اي است  نشانهديدن هم خوابيدن و هم رؤيا  ،بنابراين
كند مثل اتـومبيلي كـه بعضـي اوقـات      وجود ديگري هستيم كه از اين بدن در ساعاتي از روز استفاده مي

ـ  ،گذاريم بعضي اوقات در گاراژ ميو شويم  سوار مي در موقـع خـواب آزادش    )روح( آن وجـود هـم  دن را ب
  .كه استراحت كند ،گذارد گذارد، در گاراژ مي مي

  .را ببينيم و ايمان بياوريم و يقين پيدا كنيمحقايق خداوند به ما ديدي بدهد كه اين  شاءاهللا ان
ايـن راه   يراه و راهبر بـرا  يبايد جستجوبرد، پس  و فكر به خودي خود و تنها راه به آنجا نمي

انـد   ه اين راه را پيموده و خوب و بد آن را ديـده و توشـه راه را دانسـته   كنمود و انبياء و اولياء 
رفتـار بـه دسـتور آنهـا      درصـدد اند بايد  ردن مأمور بوده و راه و چاه را نشان دادهكبيدار  يبرا

اگر اين جستجو  البتّهخداست و  سوي به كو آغاز پيدايش اين انديشه دوربين آغاز سلو. برآمد
ه بمحض مليـت ظـاهر و انتحـال    كند و متوجه گردد كو درد شدت نمايد و عزم بر اصالح خود 

ـ  ه ب ،صورت ديانت ـ  يمقصود نرسد و تنها به نوشته و دستور راهنما نتوان راه پيمـود و راه ه ك
تحقيـق   در تفحـص و  ،پايان و راهزنان فراوان دارد بايد با راهنما و اسلحه رفـت  بي يخطرها

ـ اند و گفتـه آنهـا را حـق دانسـته      ه بينا و محيط بودهكسابقين را  برآمده و نص ه يگانـه راه  ك
رده و بـا بصـيرت و حسـن ظَـن گرويـده و      كپيدا  ،راهبرست و با اثر هم مقرونست يشناساي

 1.بود عاز خضر عيموس پيرويه دركچنان. تسليم شود

با اين توضيح كـه وقتـي لفـظ بـراي     . برابر معني ي وضع لفظ در در علم اصول بحثي است درباره
ايـن كـه لفـظ و معنـي، عـام و خـاص        بنـابر . شود چه ارتباطي ميان اين دو وجـود دارد  معنايي نهاده مي

ــي ــي   م ــع را م ــار وض ــند، چه ــرد  باش ــور ك ــوان تص ــه   . ت ــت ك ــن اس ــوع اي ــين ن ــعاول ــاص  وض  وخ
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ن وقت هيچگويند كه  مياسامي را  خاص له موضوعسگويند حسن، اين حسـن   وقتي مي. كند ير نميتغيح
چيـزي در او  هـيچ   .مانـد  بـاقي مـي  رد حسن مي ميدنيا آمد حسن است تا آخر هم كه ه ل كه باوهمان از 

 ،مثـل يـك قطعـه گوشـت     و بينيم همين حسني كه يك وقتي كودكي بـوده  ولي ما مي. شود عوض نمي
اگـر  . ايـن كـه غيـر از آن اسـت    . رود با عصا راه مـي كه حسي نداشته، امروز پيرمردي است با قد خميده، 

 چيسـت كـه عـوض نشـده     ،سؤال اين اسـت . شود گفت اين همان است وقت نميهيچ ،باشدنحسن  اسم
چيزي است كـه  براي اين بدن نيست، براي  ،كند كه اين نام كه به او داده شده ؟ خود بشر تجربه مياست

بـر   .كـه بشـنود   هم بر گوش سوار است ،ار است كه ببيندآن چيز هم بر چشم سو .بر اين بدن سوار است
 .اسـت  آن في حواس خمسه در تصرّ ند، همها كه اين حواس متفرق حال در عين. تمام حواس سوار است

نه اين دست است، نه اين پـا اسـت، نـه ايـن     او، ؟ ، كيستكند كه فكر ميهمين كس كند  فكر مي آنوقت
 اولآن موجودي اسـت كـه از    او،كند؟  كه فكر مي كيستبيند،  مياي است كه  نه آن منظرهو چشم است 

 يفهمد كه فكرش به جاي ديگـر  بار مي يناولبراي . است تا آخر فرق نكرده ش،دنيا آمدن اول، از شخلقت
صحيح يا سقيم، ثواب يا گناه، به يـك موجـود ديگـري غيـر از ايـن       ،كند همين كه فكر مي .مربوط است

  .ستگي دارددست و پا و چشم ب
 ،پـدرش  ،ترهـايش  بزرگ شدند، وقتي كودك بـوده بـا بـزرگ    ،بودند بچهبيند كه  ميرا ديگران او 
گويـد   كند، مـي  با آنها بازي ميشود و  دار مي دار و نوه بچهاو كم خود  كرده، كم بازي مي ،اجدادش ،مادرش

اينكه يك وجـود معنـوي در او هسـت     را با فكر ، اواين فكر. كند فكر ميموضوع كجا رفتند؟ در اين آنها 
از اينجـا بـراي درك   . انـد  رفته از آنجاستانسان اين اصل به آن عالَمي كه آنها گويد البد  ميو  رساند مي
گردد؛ كه فرمـود   فكرش به آنجا برمي. نه نفسي كه اصطالح شده، نفس يعني وجود شود مستعد مي سفْنَ

  .استنفس خود را بشناسد، خدا را شناخته  هركس
به اين معني كه فرض كنيـد   .كند راهنمايي مياو را خداوند  .شود ميسلوك  ي به اين طريق آماده

، رويد مي شما به آن سمت. بايد راه سنگالخي را براي رسيدن به فالن مكان طي كنيدكه اند  به شما گفته
 ،شـويد  آن رد شويد، خيس مـي  ازو اگر رويد، گودال آب است ب طرف آناز  كه اگر برو طرف اينند از ا هگفت

. دهيـد  مه ميادهيد يا به زحمت اد ادامه نمي و شويد شكسته مي يا دلدر اينجا ... خورد مي سنگي به پايتان
 ،گويد اينجـا گـودال آب اسـت    اوست به شما مي شي اين راه و مقصد و مبدأ كسي كه همهميان در اين 

اين كـاري اسـت كـه    . رسيد رويد زودتر هم به مقصد مي يشما از آن راه م. اينجا سنگ است، از اينجا برو
انـد   چون خودشان اين راه و مشكالتش را تجربه كـرده كه  ،سپرده است اوصياءو  اولياءو  انبياءخداوند به 

  .يداز اينجا برو ييدراهش اين است، بياگويند  به طالبان مي
ِ وَ  :فرمايد مي چنانكه در قرآن. اين راه را قبول كنيمرفتن ما  شاءاهللا ان

یُبوا ِهللاَّ
َ
ُسوِل ِإذا َدعـااْس  ِملـا مکْ لِلرَّ



 69/  )جلد اول(شرح رساله شريفه پندصالح 

ْیـی 
ُ

مک 
آن  ،دارد مـي  نگهكند، زنده  كند به راهي كه شما را زنده مي وقتي خدا و رسول شما را دعوت مي ،1

  .قبول كنيدرا 
پرسـيد،   )ه راه را بلـد اسـت  كـ سـي  ك يعنـ ي( ند بايد راه را از راهدانا هدر اين مبحث توصيه فرمود

ـ ا به حال نرفته و دنيايي، بايد در راهي كه تا ماديدر زندگي  همانطوركه راهنمـا  قصـد رفـتن داريـم    م و ي
ه راه كـ ي ا هد با راننديم برويم بايستيكه بلد ن يا طها هر نقيخواهيم به مشهد  مي مثالً وقتي .داشته باشيم
هـدف را در نظـر    كـه ي ا از لحظـه حـال  . رسيمداند بپ ه ميكسي كبايد از  يعنهمراه شويم، يرا بلد است 

ر شما كخواهيد، ف كرديد كه راه و راهبر مي توجهو ) رسيدن به مشهد در نظر گرفتيدهدف را مثالً ( گرفتيد
در  راپيمـودن راه  رديـد، ايـن   كدر مسير صعود و طي طريق به سـمت مقصـد اسـت و اگـر راه را شـروع      

افي نيست كـه اشـتباه   ، كه هدف را شناختيد و در نظر گرفتيدكن اما همي .گويند اصطالح عرفا سلوك مي
در راه خطـرات و سـيل و    جغرافي آن راه نگاه كنيم و بـرويم،  ي به كتاب و راهنما و نقشه را اگريز. نيمكن

اضـافه  ز يـ ن در راه معنـوي وسـاوس شـيطاني    .ل مزاحم هستنديقباين از  مسائلگر يدو حيوانات وحشي 
لحظات به ياد خدا و بـا  ي  همهدر امان نيست، بايد در يال كرد كه انسان از اين وساوس شود و نبايد خ مي

گان دين هم دست شيطان از بزر اند، و ديگران نيز گفته و نوشته دانيم كه مي يبطور حتّي. دستور پير باشد
طان او را فريـب  يشـ  ،پيغمبري بود و نبوتمقام به  كه نزديكباعوراست  آن بلعم يخيمثال تار .دارد برنمي

نـد، ولـي   كب عخواسـت بـا ابـراهيم    مـي ار را كهمين  طانيش. فرستاد جهنّمداد و از اوج عظمت به قعر 
هر سه بار در مسـير  هنگامي كه ) خداوند به او اين قدرت را داد يعني( حضرت ابراهيم اين قدرت را داشت

  .مياز وسوسه در امان نيستما هم ه كاين است . ردكرا رد  ها آن وسوسه ،گرفت وسوسه قرار
ا بلـد اسـت؟ خداونـد توسـط     راه ر يراهنما باشد؟ چه كسـ  تواند ي ميحاال به چه طريق و چه كس

ه خدا دستور مسـتقيم بـه آنهـا    كاز اين پيغمبران  هيچيك البتّهرد، كمستقيماً دستورالعمل صادر  پيغمبران
نند نبوده، همه قبالً ارادتي بـه  كپيري بيعت ي و مربه بر دست كبدون دادن امتحانات و بدون اين ،داده بود

ه بعـداً از  كـ شاگرد معنوي ابوطالب بـود، شـاگردي    صمحمدپيغمبر ما  حتّي ،پير زمان خودشان داشتند
 عحضـرت موسـي   .يشان به ما رسيده اسـت ها تابكه كتمام پيغمبران  همينطوراستادش جلوتر رفت و 

خـود   ينيابـت و جانشـ  يشمعون پطـرس را بـه ن   ععيسي. ردكيوشع را صريحاً به جانشيني خود تعيين 
ـ  يمت را كـه پ ت بر اُيوالي  آن جنبه يعنياين جانشيني  .ردكتعيين  غمبـر بعـد از   يداشـت بـه پ   يغمبـر قبل

 ي ههمـ ( به دست خداوند است اًپيغمبري مستقيم ياوحي ي  واسطه بهارتباط با خداوند . ردكخودش منتقل 
به رسالت و نبوت و او را فرستد  ، به او وحي ميندكي را خودش انتخاب هركس ولي) ارها به دست اوستك

 ي سلسـله  نمايندگان گذاشته و اين ي را به عهده مردمو راهنمايي اما واليت و سرپرستي  ،ندك ميانتخاب 
  .ادامه دارد همينطور نمايندگان
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در  ،ي تعيـين شـده  ه به جانشـين كسي كتشخيص نص  اصطالح بهتشخيص اين شخص،  ي مسأله
تـوان   مـي  چنانچـه خيلـي بـا سـهولت    . تـر اسـت   آسان ،ستدر دسترس ا ند ياا هتب نوشتدر كه كمواردي 

تـواريخ  ي  سـپرد، همـه   عوظايف سرپرستي را به علي، رحلت فرمودصه وقتي پيغمبرك تشخيص داد
  .يهبري اجتماعن سرپرستي فقط معنوي است، نه ريه اكگويند  ي ميمنتها گروه. ندا هن را نوشتيا

داشته باشد يعني منصـوص از   نصه كسي ك ،است نص معنوي، هرجهت اصل در شناخت رهبر به
آخـرين پيغمبـر   زمان ه از كولي تشخيص اين امر در دوران فعلي راهنما است  شد،با طرف پيرِ قبل از خود

ذّر    ،يم محال استمحال است، اگر نگويامري اي اشخاص عادي بر ،سال گذشته 1400حدود  عـتخيلـي م
نـب پيـرش   از جا، ولـي كسـي كـه    ستنه بين محققين هم اختالف فراوان اه در همين زميكايناست كما

شـود   را نمـي  نـص بنـابراين در مـواردي كـه     شود، خداوند اثر به او داده ي ميمنصوص است، جانشين تلقّ
نـد  ك توجـه خود شخص بايد  يعني ،شود مي جادياثر در درون خود ما ا. ردك توجهتشخيص داد به اثر بايد 

  ا نه؟يجاد شده است يا اين اثر در او ايه آك
ي دوربين، آغـاز   و آغاز پيدايش اين انديشه«: يكي از نكاتي كه در اين قسمت فرمودند اين بود كه

  .»خداست سوي بهسلوك 
اسـت،   يآثـار  يم، دارايدهـ  يي و دنيـايي انجـام مـ   ه مـا در زنـدگي مـاد   كاعمالي  ان شديب  قبالً

يـاد  اي را به  رود و ماندگار است؛ هر وقت بخواهيم خاطره ين نميب ن اعمال ازياز ا هيچيكاثر  كه بطوري
ي ا هو به هر انـداز كرده  ، آن خاطره را جداگيريم كمك مي كه منبع خاطرات متعدد است بياوريم از حافظه

ان كـ در آن وجود دارد، تابع زمـان و م ه خاطرات كمخزني . نيمك ه قدرت داشته باشيم، آن را بررسي ميك
تمـام   هرجهـت  بـه ن است يادمان بماند يـا نمانـد، ولـي    كمم ،اهميت برحسبي تمام خاطرات عنينيست، 

ــه از دوران  ــاطرات چ ــخ ــوانيكودك ــي،و  ي، نوج ــادر  بزرگ ــم  همانج ــوي ه ــرار داردپهل ــور. ق  همينط
ان در آن كـ ه زمـان و م كـ است، در منبعي در آنج ،زمين داريم همهخاطراتي كه در اماكن مختلف  ي همه

ه كـ  راه رفتيم و شـهرهايي  كخاطرات سفري و مثالً  نيمكتوانيم آنها را جدا  اگر بخواهيم ميو تأثير ندارد 
اسـش در آن مخـزن   كم انعيدهـ  يه انجـام مـ  ك ياعمال خاطرات و ي همهم، ياوريجداگانه در نظر ب ديديم

هاي مختلف و  مخزن حافظه براي زمان كيكه  ميحافظه ندارت متفاو يها ما مخزن اصوالً. حافظه است
يعني وجـود  اين وحدت نفس است، . شود جا جمع مي كنه، همه در ي ها باشد، انكمخزن هم براي م كي

گفتيم خاطرات و آثار اعمال  همانطوركه. رود ما از بين نميفناي جسم اين واحد هم با  ،واحد است كما ي
  .رود ين نميماند و از ب يمحفوظ م

ه برگـردد بـه   كـ شـش دارد  كالهي هميشه  ي نفخه، آن روح و عازم هستيمه كبنابراين در اين راه 
 توجـه بـه ايـن كشـش     ،ننـد ك و طبيعي را بررسي مي ماديه علوم كمأخذ خودش و حتّي بعضي علمايي 

 نـام  بـه ي ا هگويند غريز ميشرح غرايز انسان ضمن  ،اوانكاز روانشناسان و روان يبرخ كه بطوري، اند نموده
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رويـم و   مـرگ مـي   سـوي  بـه نيم ك توجهه كما بدون اين ي يعني همه وجود دارد،در انسان مرگ  ي غريزه
ه زودتـر فـردا شـود    كگويند شما هر لحظه آرزو داريد  مثال مي عنوان به .زودتر برسد مان خواهيم مرگ مي
اين تعبيري اسـت   البتّهنيد، ك ينده برنامه تعيين ميهميشه براي آ. را كه در نظر داريد انجام دهيداري ك و
ه در كـ الهـي، آن روحـي    ي ن نفخـه ند، ولي ما اين تعبير آنهـا را حمـل بـر آ   ا هردك ه دانشمندان مذكورك

خداونـد  . خودش، يعني به خداوند برگـردد  بدأاين روح هميشه مايل است به م .كنيم مي ،قرار داد عآدم
ان بيـرون  كـ است؛ از زمان و م همانطورروح هم . از زمان و مكان بيرون است )ت نداردمادي( نيست مادي

 خـودش مبـدأ  خواهد بـه   ميروح ه كدر اين مسير . استات مربوط به بدن مادي، است مادهمجرّد از است، 
ر او امانت در اختيا عنوان بهخداوند اين بدن را  و وقتي روح الهي در انسان دميده شد .وظايفي دارد، برگردد
ه با ايـن امانـت چگونـه    كلذا بايد بداند  ه است،ه در اختيار روح قرار دادكاست مركَبي مانند بدن  گذاشت،

  .برد كار به ه خالقش دستور دادهكيي ها ند و در راهكرا خوب حفظ و آن ند كرفتار 
يـا   و ن اسـت ايـن روح خطاهـا   كمم. دهند اعضا شهادت مي كي كدر آنجا ي: فرمايد مي قرآندر 

رديـد؟  ك كـار  چـه ه شـما  كگيرد  تك اعضا خداوند شهادت مي رده يادش نباشد، ولي از تككه كارهايي ك
زديـد؟ دسـت   چه كسـي حـرف   رديد؟ زبان دادم، چه حرفي زديد؟ با نگاه كجا به كچشم دادم، : فرمايد مي
هـا بـه    كـه انسـان   ، تـا آنجـا  ردنـد كها كار چهه كدهند  شهادت مي هاين اعضا همبا آن چه كرديد؟ . دادم

وا لِ وَ : گوينـد  پوستشان مي
ُ
ِ ـُجــقـال ینـا لوِد

َ
 َعل

ُ
ـِھدمت

َ
ِملَ ش

؟ آن اعضـا خودشـان   چـرا عليـه مـا شـهادت داديـد      ،1
 : گويند مي

َ
نط

َ
ُ ا نا اهللاّٰ

َ
ذي ق

َّ
َق  ال

َ
نط

َ
ـيءٍ کا

َ
لَّ ش

آورد، ما را به زبـان آورد،   يرا به سخن م يزيكه هر چ ييآن خدا 2
ـ وت آورد، يعنـي مـي   ه همه چيز را به زبان مـي كآن خدايي . اين زبان االبتّه نه ب  ديـد همـه چيـز را بـه    د ان

  .درآورد ما
 كيـا سـلو   ،اسـت  كتمـام سـلو   و نيسـت توان گفت در همه جذبه  مطلب ديگر اين است كه نمي

 :حافظ قولِ به .هر دو به مقدار متفاوت هست .است جذبهتمام و نيست 
   يششـ كه از جانـب معشـوق نباشـد    كـ تا 
 نرسـد  بـه جـايي  وشش عاشـق بيچـاره   ك  

 عَ  نْ مَ  حديث قدسيِيا 
َ
 ش
َ
 ق

َ
ـين ف
َ
ـد عَ ق

َ
ورزم  يمن عشق ورزيد من هم به او عشـق مـ  ه ه بك يسك ،هُ تُ قش

   اْدُعوين: ي آيه يا
َ
ْب ل

ِ

َ
ْس
َ
مک أ

 :گويد يمموالنا كه يا  .شما را نمكمن اجابت تا  ،بخواهيد مرا ،بخوانيد مرا 3
ــوقان   ــق معش ــان عش ــتنه ــ اس    يرتو س

ــا دوصــد طبــل و نفيــر     4عشــق عاشــق ب
عاشق است  .عاشق است او خداوند بيشتر بر ،خدا باشدعاشق  ،خداوند مخلوقِ بشرِكه به هر اندازه 

                                                                          
 .21سوره فصلت، آيه .  1
 .21سوره فصلت، آيه .  2
 . 60، آيه )المؤمن(سوره غافر.  3
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امـا   ،ار اسـت كآشـ  و سـر و صـدا دارد   ،عاشق گويد عشقِ يم منتها .ندك يجذبش م ،ندك يش مكمك ييعن
ه بـرايش  كـ  يآن حاالت و لـذّات  .ندك يس حس نمكهيچخص جز خود آن شرا اش  بندهبه عشق خداوند 

  .ندك يباز مخودش  سوي بهخداوند ه كاست  يهاي همين دريچه ،شود يپيدا م
بعضـي  چون  .ه مأمور ارشاد مردم هستندك اوليايي البتّهوجود دارد؛ چهار مرحله  اولياءو  انبياء يبرا

  يولیائا :گويد يمدر موردشان خداوند كه هستند  اولياءاز 
َ

  َت 
ُ
 رِ ْعـیَ  ال يببـاق

ُ
پوشش تحت  ،اولياء من ،يغـريھم ف

 .شود يم اولياء اينگونه موارد، ذكر يخيلدر  اواللياء رةكتذدر  .شناسد ينمآنها را  يسكو  من هستند توجهو 
ـقّ  ايل قلـا  مـنبـه مراحـل    يوقتـ  .انـد  ردهكـ ه مأمور ارشادند هر چهـار مرحلـه را سـير    ك يآنهاي ولي و  ا
قّ  ـقّ  يف بـا حيفشـان   و ماننـد  يمـ همانجا ها  يبعض ،ردندك يآخر وصول به مقصد را ط ي مرحله ،رسيدند ا

مأموريـت  كـه در ايـن مقامنـد،    ها  يبه بعضاما خداوند  .مانند يدر همان حالت خودشان م. آيد برگردند يم
 يراهنمـاي ديگـران را   گونـه داننـد چ  يم ،ندا هچون اين راه را رفت ،ه برگشتندك يآنهاي .ه برگردندكدهد  يم
 بايـد  اوالً ؟اينهـا را شـناخت  بايد  چطور .نامند مي» مجذوب كسال«در عرفان اين افراد را اصطالحاً . نندك

  شـهادات  به صرف گفتنكه نيم ك توجه
َ

ـهَ ال
َ
اهللاّٰ  ِإل

َّ
 و  ِإال

ً
ـدا َمَّ

ُ
  

ُ
 َعِلّیـو  اهللاَّ  َرُسـول

ً
 ،لـه ب .ار تمـام نيسـت  كـ  اهللاَّ  َوِيلُّ  ا

جان و مال و خـونش محتـرم    شود و ميمسلمان اين شخص  و با گفتن آن، ظاهر اسالم هستشهادتين 
ـْل  :فرمايـد  در قرآن مي. اما اسالم غير از ايمان است ،شود يمسلمان حساب ماو . است

ُ
ـا ق

َّ
ْعـراُب آَمن

َ ْ
ـِت األ

َ
قال

 ْ وا وَ ملَ
ُ
ْؤِمن

ُ
ْمنا وَ ک ل ت

َ
ْسل

َ
وا أ

ُ
ول

ُ
 ْن ق

ِ
ل

ُ
َّا َیْدخ

َ
مياُن يفمل

ْ
   اإل

ِ
وب

ُ
ل
ُ
مکق

نـه   :بگو ،گويند ما ايمان آورديم ياعراب ماز  يبعض ،1
هـاي شـما وارد نشـده اسـت، بگوييـد مـا        ولي هنوز ايمان در دلبگوييد ما اسالم آورديم  ،ايمان نياورديد
 يمـان ا ولي، دارد يتابعيت يهر دولت آن حكومت اسالمي را پذيرفتيم، چنانكهتابعيت  ييعن. مسلمان شديم

افـراد آگـاه    يت روحـ تحـوال ه به مسـير و  ك يسك داشته باشيد،ه راهنما كآوريد  يايمان م وقتي. نياورديد
او  اسـت،  برگشتهدر خلق  مقام كثرترسيده و بعد به به مقصد  ،ردهك يت را طتحوالاست و خودش اين 

بايـد شـناخت    »نـص «را فقـط از  در اصل راهنمـا   ؟بايد شناخت چطوراين راهنما را  .تواند راهنما باشد يم
پيغمبـر   طوركههمان .ادامه دارد عبيغا ه اين نص از زمان آدم تا خاتم هست و تا امامكعرفا معتقدند  و

جانشين پيغمبر هم بايد به همان طريق تعيـين   ،خدا مأمور شد ي پيغمبر از ناحيه و ردندكرا مردم انتخاب ن
مشـان را انتخـاب   كحااز مـردم   ياقليتـ يـك  يا  يثريتكايك  ومت هميشه در تمام دنياكح يبرا ،بله .شود
ه كـ  ؛شده باشـد  معينه از جانب خدا كاست  يسكمردم با  يتربيت معنو ،يمعنو ي در جنبه يولاند،  كرده

 يتتاب و مذهب و شـريع كه ك الْعزْم  ولُوااُ يمسلّم است بعد از هر نب. پنج نفرند الْعزْم ولُوااُانبياء  .انبياء باشند
ـ هم  صپيغمبر ما  .ي جانشينان او، در همان شرايع، گذاشته شد تربيت مردم به عهده ه،آورد را بـه   يعل

و  يركعسـ  حسـن  امـام تا را،  حسين امام، حسن امامو  حسن امام عيعل همينطوررد و كتعيين  يجانشين
  .را نداريم ايشان ديدن ما لياقت و غايب هستند و ه االن حيات دارندكب يبعد از ايشان هم امام غا
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حـاال  ( از اينهـا اي  در عهدعتيق هم اسامي عـده . استاز زمان آدم وجود داشته  ،اجازه ي اين رشته
رَده   ؛آمده است) شده ريفتحكمي صحيح يا  ايشـان   ،شـيعه  يمـا عرفـا   ي ه بـه عقيـده  كـ رسـيد  تا به بـ
و بـه دسـتور    ه پيغمبـر را از لحـاظ ظـاهر تحـت حمايـت خـودش گرفـت       كـ است  عابوطالب حضرت
بـه احتـرام ابوطالـب تـا     هـم  شايد  .ردكمأموريت پيدا  ايشان شيد تا خودك يهاي حضرت رياضت ،ابوطالب

بعـد از   ييعنـ  .ه از اسـتاد خـود جلـو زد   كـ بـود   يشاگرد يول .ردك ينم يعلن ياين مأموريت را خيل يمدت
  .تداش را نبوت ي واليت و هم جنبه ي هم جنبه كه پيغمبر بود ،ابوطالب

رده كـ را تعيـين   يسـ كچـه  بعد از خـود  بايد ديد پيغمبر  ييعن .بود نص يبنابراين بايد در جستجو
را هـم  اسـالمي  پيغمبر شريعت  منتها .مأمور ارشاد مردم استاو را تعيين كرده،  هركهبعد از پيغمبر . است
تـوانيم   يم .عهده داشتنده تربيت مؤمنين را ب ،شريعت اسالمي  حيطهجانشينان پيغمبر در همان  يول آورد

جـز  س كهيچپيغمبر بعد از  .نيمكپيدا پس از پيامبر را  نصو با كمي انصاف و تحقيق،  تبكبا مراجعه به 
 نـص گوينـد   يه مك يآنهاي يول .وجود نداشته است يها گفتند اصالً نص يبعض .نشد نص يعمد ععلي

بعـد   .بود عيعل با نصاين دانند كه  مي) باشدوجود داشته  نصگوييم حتماً بايد  يه ما مك( وجود داشته
بعـد از   .عحسـين  امـام و بعـد هـم    عحسـن  امـام جـز   ؛نبـود  نص يعمد يسكهيچهم  عياز عل
فكـر   يا عـده  منتهـا  .اد بيعـت بگيـرد  از طرف حضرت سـج كه داشت  يه نمايندگيحنف محمد ،حسين امام

ـ  .وجود آمده ب يسانيهك ي ه رشتهك ؛حنفيه امام است محمدخود كردند كه  خين اگـر بـه روايـت مـور     يول
ــيم،  ــوده حضــرت ســجكــامالً روشــن اســت كــرجــوع كن ــا  .اد جانشــين ب حــدود  ،در زمــان غيبــتام

را  نـص در اينجـا   چطـور  .بوده است وجـود نـدارد   چطور نصه كاينبه  يان رسيدگكام ،سال دويستهزارو
بايد بگـردد و آن را كـه   باشد  نصب صاحه بايد به دنبال كدهد  يه تشخيص مك يسك؟ تشخيص بدهيم

 اثـر در اينجـا   تشـخيص بدهـد؟  را  نصاين بايد ور طحاال چ .، پيدا كندرسد يمبه امام اش  اجازه ي سلسله
سـت و بـا اثـر هـم مقـرون      ا كه يگانه راه شناسايي راهبر نص«: ندا هفرموده اشاره ك ؛ستا نصهمراه با 

شـود زيـرا وقتـي     و آثار طـي كـردن راه در او ديـده مـي    با اوست اثر هم دارد  نصه ك يسك يعني» است
ه پيـدا  كـ  يسـ كپـس  شخصي راهي را طي كرد و معرفتي پيدا نمود، بايد اثر آن در وي پيدا شده باشـد،  

توانـد تربيـت    وقتي اثري را از شخصي كه مـي  ،ن نيستكبرايش مم يطوالن ي در اين سلسله نصردن ك
ه تسليم شد ديگر نبايد كبعد از اين .ن اثر و تسليم آن شخص بشودكند، در وجود خودش ديد، بايد تسليم آ

را مطـابق   نـص ه تسليم شد بايد ك آنوقتاز  .گذاردباز ب اصطالح بهو بايد آن را ببندد را روي اثر  شچشم
ه ايـن  كـ  يهـا و آثـار   نوشـته هـا و   گفته يها را از رو يو بعد پيشينيانبايد  ييعن .بداندآن راهنما  ي گفته

رد كاثر  ي مشاهده ياز خداوند تقاضاكسي ه كدو مورد داريم فقط  البتّه .گذارد تشخيص بدهد يمشخص 
بايد در وجـود مـا اثـر     خداوند )نيمكبدهد نه مطالبه نشان چون اثر را خداوند بايد (است  ياستثناي يو خيل
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ِرين :فتبود كه گ عحضرت ابراهيم خليل كيي .ند و ببينيمك
َ
ْ ک  َربِّ أ

ُ
 

َ
َـْويتْیف

ْ
 امل

ِ
ي

خدايا به من نشـان   ،1
ـْؤِمنْ  ؟ينك يها را زنده م بده چطور مرده

ُ
ْ ت َوملَ

َ
 أ

َ
 قال

 َبلـی ، ايمـان نـداري؟  يخدا گفت آيا اطمينان نـدار  ،2
َ
  قـال

ـيبک َول 
ْ
ل
َ
َمِئنَّ ق

ْ
ْن ِلَیط

 يه بعضـ كـ  ،خواهم قلبم هم مطمـئن باشـد   يماما  ،دانم يچرا م: ابراهيم عرض كرد ،3
شـرح دهـد،   ها را در روز قيامت  ديگران زنده شدن مرده رايبوقتي خواست  يرت ابراهيم مگويند حض يم

پيغمبـران   ياين بـرا  البتّه. داد كه چگونه ببينددستور به او خداوند  آنوقت .ديدمآن را ه من خودم كبگويد 
زنـده   يوررا چطـ در اينجـا   افتـاده  هـاي  اين استخواناست، گفت خدايا  يپيغمبر ديگر كه عزَيريا  .است

ه خـودش از خـواب   كـ مثـل اين  يمدتبعد از  .خودش مرد، االغش هم مرد. ؟ خداوند جوابش را دادينك يم
خداونـد گفـت صـد     .دانم ي؟ گفت نميبوديا خواب چقدر مرده  :پرسيداو خدا از  .بلند شد ،بيدار شده باشد
دوباره  ،آن قريه مرده بودنداهالي  ي مهه ،غذايش دست نخورده بود .نكنگاه به غذايت  ،يسال مرده بود

شد؛ گوشت روييد و زنده شد و بلند باره بر بدنش دو ،لت شده بودكه اسك او االغنگاه كرد ديد  .زنده شدند
 ،بعـد از آن اثـر  ، اثر را ديد يوقت يعيب ندارد ول ،اثر بخواهد اگر كسي البتّه .پيغمبر بود اطمينان يبرااين 

به حضرت آنها  .است عيون حضرت عيساريال حوثم آن، به شكل ديگري، مثال. دنكديگر نبايد ترديد 
ْسَتطیُع َربُّ : گفتند عيعيس

َ
ماء كَهْل   ِمَن السَّ

ً َ
ْینا ماِئ

َ
 َعل

َ
ل زِّ

َ
ْن ُین

َ
أ

از  يا مائـده براي ما تواند  يتو م يآيا خدا ،4
  :گفت عيآسمان بفرستد؟ حضرت عيس

َ
 َعل

ْ
ِزل

ْ
ن
َ
ا أ

َّ
ُھمَّ َرنب

َّ
ماِء تَ الل  ِمَن السَّ

ً َ
ِلنـا َوآِخِرنـاکـ ْینا ماِئ وَّ

َ
 ِأل

ً
نـا عیـدا

َ
وُن ل

5، 
هـا ايـن روز    يه مسـيح كـ  ؛عيد باشد آخر يالاول ما از  يه براكما از آسمان بفرست  يبرا يا خدايا مائده

ي كـافر  سـ ك ،اگر بعد از اين امـر  يفرستم ول يخداوند گفت مائده را برايتان م. گيرند ينزول مائده را عيد م
مائـده  بـراي مـا   گفتند امروز  يديگر هر روز نم نداثر را ديد حواريون يوقت. نمك يمد، او را شديداً عذاب ش

اثر را ديدند ديگـر   يوقت ،اثر خواستند كي .نك ياينطورامروز هوا را  ،ما باران بفرست يبفرست، امروز برا
 .ردكـ ازات خواهم جافر شد او را شديداً مك را ديد بعد از اينكه اثر يسكهم گفت اگر  وندخدا .تسليم شدند

ه ايـن مطالـب را   كـ هسـت   ييهـا  آيـات و داسـتان   ،ه عرفـا گفتنـد  ك يتمام اين موارد يهم برا قرآندر 
 .ندك يم تأييد

 راهبر يه يگانه راه شناسايكدانسته  را حقاند و گفته آنها  ه بينا و محيط بودهكسابقين را  نصِّ
رده و با بصيرت و حسـن ظَـن گرويـده و تسـليم شـود      كپيدا  ،ستا رونست و با اثر هم مقا

بود اين گرويدن را در عـرف و اصـطالح عرفـا اول     عاز خضر عيموس يه در پيروكچنان
ـ ه ه گرفت بدون اعتراض و ترديد بك يبايد به دستور سنامند سپ كسلو  يقدم همت راه را ط

ر رفع وساوس نمايد و در هر حال همراه كسالح ذنمايد و در حاالت وارده ثابت قدم باشد و به 
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دست دل از دامن پيـر رهـا    ،بين بوده به ظاهر تنها نچسبد و تا زنده است ر باشد و پايانكبا ف
ـ   يمنظور و تعظيم او را تعظيم حق داند و در آنچه رضا را يند و وجهه امر الهكن  ياو دانـد تأس

اسـتوار مـذّمت دارد و بايـد در پيـدايش      پايه نـا ست و تقليد نادانسته و بر ا ه ممدوحكنمايد 
ه مبـادا  كبر توسل افزايد و از پرتو نظر پير داند  آورد يم يه عجز و نيازمندكنورانيت و بصيرت 

 1.ستا هو غرور خطر بزرگ را يخطر عجب و خودسر هكافتد  ناز ي در ورطه

كسـي   يوقتـ  .ردكـ  ينمـا طـ  را بـدون راه  يهـيچ راهـ  تـوان   نمي هكقبالً گفته شد  نصراجع به 
در  يوقتـ  هرجهـت  بـه  .شـد  يگم مـ   كامالًراهنما نبود اگر  ، مثالً در قديم در كويردوبررا  يراه خواهد يم

 يحاال راه معنـو  .راهنما الزم استنيز  يعنوم يها در راه ٰيبه طريق اول ،راهنما الزم است يزمين يها راه
ه در ما كو روحاني  يروانت تحوال ي،علم اصطالح بهو  يت درونتحوالعبارت است از  يچيست؟ راه معنو

 .گـردد  يمـ بيهـوده ن ايـن جهـان   و  هسـت  يه خداونـد كـ  دهـد  يتشخيص مـ طالب، ابتدا  .شود ياد مجاي
ـ  ،شـدند  يصـحابه رد مـ  از  يا عـده  با صپيغمبرگويند  مي .هست يا گرداننده نـخ  كـه  ديدنـد  را  يپيرزن

او بـه   ؟يچطـور خـدا را شـناخت    :فرمودندبه او حضرت  ،ردكسالم  ردك يارش را مك طوركههمان .ريسد يم
گرداننـده   كمن محتاج به ي كگفت اين دو ييعن .چرخ ايستاد .برداشت كدست از دو ،جواب دادن يجا

یْ : خواهد؟ حضرت فرمودند ياين جهان به اين عظمت گرداننده نم ،است
َ
ِدین مک َعل

ِ
ـاِئز ب

َ َ
ْ
ال

ه كبر شما باد  ،2
  .بگيريدياد را  ها يرزندين اين پ

اول شـناخت   شـويد  يآشـنا مـ   يسـ كه با كشما  .دارد يهم درجات يو دنياي يشناخت در امور عاد
 ،رديـد كه با او معاشرت ك مك مكدانيد  او را مي ...و شغل و نام و نام خانوادگي ؛داريدنسبت به او  يمختصر

در مورد امـور معنـوي هـم چنـين      .شود يم شناخت شما هر لحظه بيشتر ،رفتيدش شناخت ياو برا سوي به
ه جهـان را آفريـده و   كهست  يخالق ،هست يه خداوندكتشخيص داديد اجمال  بطوره كبعد از آن : است

مراحلي را براي رسـيدن بـه    .يدنكپيدا  يشناختگيريد از او  تصميم مي است، را هم آفريدهشما  ،گرداند يم
ـ پيمـودن  مثـل  ين درست ا كنيد؛ از جهل فعلي طي مي  اين شناخت، راهنمـا  هـم  ايـن راه   .راه اسـت  كي

بدهـد و بگويـد از    يدستورات و ببرد سر راهو بر دست شما را بگيرد و بيايد  يراهنمايبايد الاقل  .خواهد يم
مـن   يداشـت  يالكهر وقت هم اشـ و بعد بگويد در اين راه برو و دهد ب يدستوراتبه شما  ييعن .اين راه برو

پيدا او را  چطورشديد، اين راهنما طالب ه كبعد از اين .مراقبت هستم ،نمك يم يتو را راهنماي ه راه را بلدمك
بگويـد  شخصـاً  ه از جانب خداوند تعيين شده ك يپيغمبر ييعن نص .است نصراهنما از شناخت  ؟نيدك يم
خن سـ  اينكـه از روي هـويٰ   او هـم بـه مصـداق    البتّـه  .خواهـد بـود  چـه كسـي جانشـين    ه بعد از من ك

َـوی گويد، نمي
ْ
 اهل

ِ
ِطُق َعـن

ْ
َوما َین

ـ  گفته شـده  صما در مورد پيغمبر قرآني  آيهاين  البتّهه ك(3 در مـورد   يول
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 .دارد يالهـام درجـات  . كنـد  جانشين تعيين مي ييا الهام اله يبه امر يا وح )ستا همينطورپيغمبران ي  همه
و از خاتم هم  ؛بوده از حضرت آدم تا خاتم مگويي يمعتقديم و م نصما به اين  .دارد يهم درجات يخود وح

 كه مـا لياقـت ديـدن   هست هم امام زمان دامام دوازمورد در  نصتا امروز اين وجود داشته و  شائمهدر 
بـوده   همينطـور پيغمبـران هـم   در مورد . ما پنهان باشد ي ديدهه از كرده ك مقرّررا نداريم و خداوند  ايشان
بـه  بعـد   .شعيب دست ارادت داد و از طرف شعيب منصوب شد هبخدمت شعيب رفت و  عيموس. است

و  يو ديگـر  يديگرهم يوشع  .ردكبعد از خودش يوشع را تأييد آن حضرت هم . هم رسيد يمقام پيغمبر
اقامـت پـاپ    محلّاالن كليساي  هكرد كرا تعيين  سرطهم پ عيعيس. رسيد عيتا به عيسديگري 

تـا بـه عبـدالمطلب رسـيد و     را منصـوب كـرد    يديگـر هـم  او  رهمينطـو . پطرس است نام بهدر واتيكان 
 ؛ردكـ  يابوطالب را م يشاگرد اولپيغمبر  .ردكپيغمبر ما را تعيين  طالب هم و ابي طالب يابهم عبدالمطلب 

 همينطـور . اساتيد گذشته شـد ي  همهه بر كمقدم بر استاد و بل ،ه از طرف خالق جهانكبود  يشاگردولي 
دنبـال او   ،ردكـ  ديگـري را تعيـين مـي    صاگر پيغمبر. ردكرا تعيين  عيعل دشبعد از خو صپيغمبر

قابل  زاين تواريخ تا امام دوازدهم. امام دوازدهتا  بود عحسن امام همينطور، عبعد ازعلي. رفتند مي
  .ستي اريگو پي مطالعه

رسـت رفتـار   ه بتواند حساب پس دهد و بگويد من نسبت به اين امانت دكبراي اينانسان ، بنابراين
تدريج از جامعه  داند و به نمي يزيچ ،طفل تازه به دنيا آمده همانطوركهدرست . ردم، محتاج به راهنماستك

 حتّـي سي راهنمايش باشد، ك، بايد زندگي را بپيمايده بداند چگونه مسير كگيرد و براي اين چيزهايي ياد مي
مايـد،  پي ه روح مـي كـ ماً در پيچ و خـم راهـي   مسلّگر بخواهد به مقصد يا جايي برود، كه بزرگ شد ا يوقت

بينـد او   مـي  ،ندك ه نگاه ميكشناخت اين راهنما چگونه است؟ به هر انسان معمولي . ستمحتاج به راهنما
مردم  ي يم همهيست؟ اگر بگويكتواند ما را در اين راه ببرد،  ه ميك حال اين راهنما. هم مثل خودش است

غرايـزي هسـتند،    يهـا دارا  ه انسـان كنند، صحيح نيست، براي اينكتعيين بنشينند، راهنما براي خودشان 
ه صـحيح  كـ تصـميماتي بگيرنـد   كنـد و  از راه اصلي منحرف و انسان را  ن است اين غرايز جمع شودكمم

 به اين معني كه وقتـي  .پس بايد راهنما مطلع به اين راه باشد و آثار طي كردن راه در او ديده شود. نيست
ه خداونـد  كـ همانطور. او ايجاد شـده باشـد  اثر در  كد ييدا نمود، باياطالعاتي پو  ا طي كردهراه ر يشخص

نـه   البتّـه اي،  رد، ايـن راهنمـا را هـم خداونـد بـه وسـيله      كـ انتخـاب  را  آنها خودشو  پيغمبران را فرستاد
سـاني  كتوسط همان  پيغمبران مستقيماً با خداوند در ارتباطند و راهنما هم. ندك ، انتخاب ميپيغمبران مثل
ـ  و پيغمبران ي ه وسيلهب يعني ،ندطه با خداوند در ارتباك  معـين  ،اوليـاءاهللا  و شاطهـار  ائمـه  ي ه وسـيله ب

 .ي وجـود دارد حـد  و به معنايي در كلّ اسالم هم تاه در شيعه كآيد  پيش مي  نص ي اينجا مسأله. شود مي
را راهنما شـناختند   ععلي ،بعد از پيغمبر ،نندك ر ميكف اينطوره كي بينيم شيعيان و آنهاي خ ميما در تاري

  . بودندو پيرو او  ردندكو با او بيعت 
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هـا و   ي شايد بعضـي غـرض   واسطه بهجمعيت زياد بشر در روي زمين و  ي واسطه بهولي بعد از آن 
بـه   »اثـر « ،نجايرد؟ در اكبايد  كار چهنجا يحال در ا بيرون رفته،ما  از دست »نص« ي ها، رشته سوءاستفاده
  .رسد داد ما مي

ت حضرت به  يدسترسكه ور بايد در زمان غيبت طچاما  ؟ردكـ تعيـين  نايـب را   ،نيسـت  زحجـ 
لـذا   ،بيعـت بگيرنـد   توانسـتند  يه نمـ كبودند  ارتحت فش بعد از آن حضرت، بسيار ائمهو  عحضرت رضا

ـ يعت بگيربكه براي امر ارشاد  دادنداجازه آنها و به  ردندكرا تعيين  يسانك ي تعيـين   همچنـين اجـازه  د و ن
 ؛هم اين اجـازه را دادنـد   يرخك به معروف. افرادي را هم از طرف خودشان براي گرفتن بيعت به آنها دادند

 يرا معرفـ  يسانكبيعت بگيرد و هم حق داشت  عاز طرف حضرت رضا توانست ياو هم خودش م ييعن
و به اين قسمت توجـه ندارنـد    ها يبعض .دنگيربيعت ب عه از طرف حضرت رضاكمأموريت بدهد  وند ك
هـم   جانشين افراد منصوص بعـدي  البتّه .معروف اين اجازه را داشت ،نه ،معروف حق نداشت هك گويند يم

در زمـان  رسـيد كـه   جنيد به تا  شتنداجازه دابعد  ي ائمههم از جانشينان بعدي و  رسيد يبه تصويب امام م
  .ه استشد يجارتا زمان حال سلسله اين و  را تعيين كرد بود و جنيد نيز جانشينيغيبت 

در . مشغول كند، تعـدد سالسـل اسـت   را بسياري از افراد ن است ذهن كممدر اينجا ه ك يا لهأمس
 شـيعيان هـا يـا    مسـلمان . پيمودن راه بين شهرها و كشورها بسيار طوالني و پر زحمـت بـود  دوران قديم 

ه طالب بيعت بـا امـام   ككساني  .خدمت امام برسند توانستند يمنوستان هندو  افغانستان ،خوارزم ،خراسان
 مثـال بـه   بطـور  يمجـاز بودنـد مـأمور   از جانـب حضـرت   ه ك يسانك .ل بودكراه برايشان مشطي بودند 

از طرف خودش هم جانشيني براي ارشاد در آنجا تعيين ه ك دادند يبه او اجازه مو  فرستادند يهندوستان م
به و ... ستان وكازبيكي را هم به و  يستان فعلكتاجيفرستادند، يكي ديگر را به  مي خوارزم يكي را به. كند
ـ اي در اينجـا   سلسـله  ؛شد يم يدر آنجا جار يا سلسلهبه اين ترتيب  .دادند يهم اين اجازه را مآنها   كو ي

ـ  شاه نعمـت  .ه در آن ايام سالسل متعدد بودكاست  اين. ديگر يسلسله در جا سلسـله  چنـدين  از  ياهللا ول
ـ  تدريج به .ه بودندآن ايام حقّدر سالسل اين ي  همه. هم همينطور ييافع عبداهللا شيخ ،اجازه داشت از  يخيل

ي ادعـا و آمـد   يسـ ك .ردكـ ن عيينخودش جانشين ت يبرا ،ه مجاز بودك يسك ييعن ؛ها مسدود شد سلسله
 يدر جـا (هـم   پندصـالح در . مسدود شـد يجاً تدرها  سلسله يبعض .محرز نشدي او ادعالي وجانشيني كرد 

نيد چون نام دوست از كو ادب رفتار  يآنها به مهربانپيروان ه با كاند  راجع به ساير سالسل نوشته )يديگر
و  داننـد  يمـ  متّصلو پيغمبر  عيرا به عل ، خودنيت با حسن غالباًً ،آنها ي همه ييعن ؛شود يآنها شنيده م

ايشـان   .نيـد كمصـافحه ن  ،آنها اطمينان نيست اتّصالچون به صحت اما  .شود يه منام آنها از ايشان شنيد
نيد و ايـن  كشان اطمينان نيست با آنها مصافحه ناتّصالبه صحت چون ند ا هنوشت ،اند نفرموده را بطالن آنها

ا در مـورد  مـ  دارد؛ صـال ه اين سلسـله اتّ ك دانيد يخودتان م ييعن ؛باشد ميامر موجب قوت ايمان خودتان 
تـوان بـه    مـي  البتّـه  .نيسـت  يصالشان اعتمـاد ند به صحت اتّا هفرمود هرجهت به .دانيم يمنساير سالسل 
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ديـد از  و  اند، مراجعه كـرد  ي بعضي سالسل اخير از دويست سال پيش به بعد نوشته هايي كه درباره كتاب
سلســله اتّصــال ان فقــط عليشــاه بــه ايــر دمعصــومديگــر بعــد از آمــدن سي يهــا سلســلهي  ميــان همــه

تـا   با اثر هم توأم اسـت  ،صالت اتّو صح نصصحت  ، اينصالاين اتّ .محرز است )سلسله ما( اللّهي نعمت
اثر را در وجود خودش ببينـد   آنتواند  پيدا كند، ميرا  نصكتب برود و  ي دنبال مطالعه تواند ينمكه  يسك

ايـن تشـخيص را داد   وقتي كه صحيح است و  دارد،ه اين اثر را ك يشخصاتّصال ه ك دهدو بعد تشخيص 
   .ندكوساوس را از خودش دور  ،ركر و فكذ تبه قوو انجام بدهد  گويد يبايد تسليم بشود و هر چه پير م

  .»به سالح ذكر رفع وساوس نمايد و در هر حال همراه با فكر باشد«: فرمايند رو مي ازاين
عرفـاني مـورد اسـتفاده    اصـطالح خـاص   يك  عنوان به است ولي بيشترياد  يبه معنادر لغت ر كذ

در كـه  است  ير هم لغتكف .دارندهاي عرفاني اديان دستور ذكر  و بلكه بيشتر طريقهسالسل ي  همه. است
ـ منطق در فلسفه و  .دارد يتفاوتممعناي  يهر قلمروي  البتّـه  .دارد ي ديگـري در عرفـان معنـا  و معنـا   كي

. كنـد  خـود مـي   بـه مبـدأ  انسـان  ه ك تاس ير توجه تامكف يعرفان معنادر  .ستامعناهايش شبيه به هم 
  .ي ذكر و فكر بعداً با تفصيل بيشتري بحث خواهد شد درباره

ـ مشهور اينكه بعد از شناخت اوليه،  ي نمونه  شو خضـر  يداسـتان موسـ   ،دوبايد تابع دستور پير ب
واقعـاً  . اند ر پيروي سالك از راهنما ذكر كردهالگويي د عنوان بهنيز آن را  پندصالحكه در اين قسمت . است

 تانداس سهقرآن مجيد و تاب ك .است همينطور قرآني  همه ؛انگيز و آموزنده است اين داستان بسيار عبرت
ـ  اهـف  ك ي سـوره و تفسير ه ترجمه كتأليف حضرت رضاعليشاه  اسرارآميز عرفاني خـوب ايـن    يسـت خيل
كه به اينجـا   همينقدرفعالً . و داراي اسرار بسياري است مفصل خود داستانچون  .ندك يمطلب را روشن م

  .شود گفته مياست  مربوط
 يموسـ  يلحظه بـرا  كي .برو من اي از بندگان بندهه پيش ك دهد يدستور م عيبه موس خداوند

. تممردم اعلـم هسـ  ي  همهامروز من از ) اند نيامده ولي اينطور نوشته قرآندر  البتّه( كهآمد پيش ر كاين ف
حضرت با يوشـع  . هست از توداناتر  وبرو فالن جا اعلم  ،ه نهكگفت و جبرئيل آمد  .من پيغمبر خدا هستم

بـه خضـر    .نيسـت بيان آنها حاال وقت  ولي دارد ياينها معاناز دام كهر .رسيدند البحرين رفتند تا به مجمع
و  آورد ياسـم خضـر را نمـ    قـرآن  البتّـه ه كـ ( ه در خدمت خضر باشـد كدستور داشت موسي  نرسيدند چو

 ِمـْن ِعباِدنـا :فرمايد مي
ً
َعْبدا
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رده است به مـن هـم   كه خداوند به تو تعليم ك يه از آن رشدكبا تو باشم  يده يآيا اجازه م ،2
ه كـ گواين؛ خواهد يمچيزي از استاد  يوقت است اين ادب شاگرد .رساند يرا م يه اين ادب موسك ي؛دهياد ب

برايـت   يه من شاگردكداد به خضر هم دستور داده بود رفتن به آنجا را دستور  يه به موسك يسكهمان 
در چون خضـر   .يبا من بياي يخضر گفت طاقت ندار .رفتجلو با اين حالت  يموس ذلك مع يول .فرستادم
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ه در عـالم  كـ  يسـ ك .در اين دنيا بود .ثرت بودكاهل  عيموس ولي ديد يرا محقايق امور ه كبود  يمقام
ق ولـي خضـر بـه حقـاي     ،رهبر مردم بود ،يوموسي در زندگي دني .ست طاقت عالم وحدت را ندارداثرت ك

خضـر  چنـد بـار    كمااينكـه  .اطاعت كنداز خضر توانست  معنوي جهان تسلّط داشت و بنابراين موسي نمي
مـوازين  عقـل و فهـم و   ه موسـي آن را بـا   كاعتراض موسي قرار گرفت براي اينمورد ه كرد ك هاييرفتار

ر كند كـه در زيـر ايـن    را متذكّخواست موسي  ميو چون خداوند  كرد مي بررسيخودش يعني موازين دنيا 
 ،ه نـه كـ گفـت  به خضر  يموس هرحال به. كرد يرفمعخضر او را به ، هستباطني هم  ،ماديظاهر  ي پرده

 يه وقتـ كـ پـس بـه شـرط اين    قبول اسـت،  :گفتخضر  .گويم ينم يهيچ چيز و ه من بيايمكاجازه بدهيد 
كه موسـي سـه بـار     و در آخر گويمبه تو خودم بتا  هيچ چيز نپرس .يبايد تسليم صرف باش ي،تسليم شد

 َبْیـين: خضر گفت اعتراض كرد،
ُ
ِنـ  هذا ِفراق كَویَبْ

ي اكنـون زمـان جـدايي    بـا مـن بيـاي    يديگر طاقت ندار ،1
  .توست از من

مسـير سـلوك   تمـام  تـوان   مي قريباًاست و ت يو خضر از جهات مختلف قابل بررس يداستان موس
 ي،اسـتاد  عنـوان  بـه خضـر  وقتـي  . ذكر شد نظر بود قسمتي كه مددر اين جا فقط  .معنوي را از آن فهميد

تسـليم   يه هـر چـه ديـد   كـ رد كـ بـا او شـرط    ،علـم بيـاموزد  بـه او  ه كـ  ردكقبول  يرا به شاگرد يموس
معنـوي  صعود حال بود در خضر ه تسليم كموسي تا وقتي . نتوانستطاقت نداشت و باالخره  يموس .باش

و  ادراك گرديـد، مردد شد و دچـار وسـواس   خويش  وقتي در تسليمشد ولي  معرفتش بيشتر ميبود، يعني 
خواهنـد از راه   مـي  ه بندباز هسـتند و ك ياشخاصايم  ديده همانطوركه ،ر نشدسياو م يبرا يشتريب معرفت

شود و تعادلشان را از دسـت داده و   كنند حواسشان پرت مي د، اگر دائماً به اطراف خود نگاهشوني رد كيبار
ـ با و ار اسـت يبس ،چون وسوسه ،است همينطورز ير سلوك نيدر مس. افتند يبند م ياز رو د شـخص فقـط   ي

، تسليم باشـد،  ندك آن كسي كه راهنماييش ميرو را در نظر بگيرد و در برابر ي روب آن نقطه. ببينددف را ه
ه كـ  يوقت ،آمد به اين راه يوقتسالك  .است از تسليم در مقابل پير يا اين نمونه .شود دچار سقوط مي والّا

نبايد بگويد آيـا اينجـا    ي،نك يط ياينطورايد گفت اين راه را بو سر راه آورد و او را راه را نشان داد  ،راهبر
چـون   .آيـد  يوسوسـه هـم مـ   هميشـه   .آن دستور را انجام بدهد قاطعيت يد بابا ؟راه هست يا اشتباه است

 ه كـ به ما يـاد داده  ي ناس هم  سورهدر  .است خداوند شيطان را تا روز قيامت مهلت داده
ِ
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شيطان هميشـه   ي پس اين وسوسه .خدا پناه ببريمه باز شر وسواس  ،2
گول شيطان را  ،الدعوه بود و مستجاببود  يمقام پيغمبرنزديك ه كعور يا باعورا با بلعم حتّي .تا آخر هست

 .خواهد بـود هست و ان هميشه شيطاينكه،  منظور .افتاد مآخر نردبا يها پلّهآخرين لحظه از آن  رخورد و د
ه كـ انتظار دارند همه اميد هست و  ، هميشهبا اين مبارزه .ردكبا شيطان مبارزه  ركفر و كبايد با توجه به ذ

در راه خود و در انجـام  بايد سالك  .نبايد دل بست يبه اين روشناما  .ايجاد شود يروشن كشخص ي يبرا
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داد و  ،رفـت  يه روشـن كـ  يخوش باشد و وقت يو به اين روشن دمتوقف نشواما  .ثابت قدم باشدعمل خود 
 ،برويـد  خواهيـد  يمـ  يه به مقصدكاز اينجا  .همه چيز هست ،مسيراين ه در كاين يراب .شودنبلند  او بيداد

ن كـ بـاز مم  ،بيابـان اسـت  جاهايي  ،ستادرخت و آب و جنگل  ،آباد است يجاهايمثالً مشهد يا اصفهان، 
به جاي سبز و خرم كـه   توانيد ينم .جا گرم كجا سرد است ي كييا اينكه  ،باشدديگر آب  يجا كاست ي

بيابـان  كمي كه جلـو رفتيـد و ديديـد كـه      .شما شهر مشهد يا شهر اصفهان است مقصد .رسيديد بايستيد
ـ در  .انـد  نجا را هم از شما گرفتهآ .برگردمبه همان جاي قبلي ه بيابان است كاينجا  نبايد بگوييد ،است ن اي

اگـر راه را ادامـه    .سقوط باشـد  عنوان بهه كمگر اين ؛اند گذشته را از شما گرفته ،رويد يه مك يمسير هر جاي
ر خـدا را بجـا   كشـ  يد،به سبزه و گـل و ريحـان رسـيد    يوقت .بايد رفت. گذشته است ،گذشتهآنچه بدهيد 
. انـد عمـل كنيـد    كه به شـما گفتـه  به همان دستورات  ييعن؛ ادامه بدهيدبه راه خود  ،نايستيد يول .بياوريد

ـ  ياز جاها .چيزها هست اينطورو  يو سياه يتيرگ يمدت ،بيابان برسيد كن است به يكمم كـه رد   كتاري
خواهيـد   يدو مرتبـه بـه روشـن    .راه بدانيـد جزء را هم تاريكي آن  ،رتان ادامه دهيدكر و فكبه ذ ،شويد يم

ثابـت  در طي كـردن مسـير   . نايستيد از آنها دامكهيچر د ،پيش خواهد آمدزياد اين حاالت مختلف  .رسيد
  .باشيداين كه در يك مرحله متوقّف قدم باشيد نه 

 ،خوردن و دفـع كـردن غـذا نبـود     محلّچون بهشت نور مطلق بود و  عدر داستان حضرت آدم
آن اعمال  يبلكه چون امكان اقتضا ،مجازات عنوان بهنه  البتّه ،رون كرديآدم را از بهشت ب خداوند حضرت

ـِه  :اد دادي عرون كرد و سپس خودش به آدميدر بهشت نبود، او را بانساني  ـي اَدُم ِمـن َربِّ
ّ
َتلق

َ
تـاَب کف

َ
ِلمـاٍت ف

 
َ
هِ یـَعل

را قبـول   عت را قبول كنم و بعداً توبه آدما هز تا توبين كار بپرهين كارها را بكن و از انجام ايكه ا 1
ن يهللا خداوند بـه مـا فرزنـدان آدم هـم همـ     ءاشا ان. رون كرديش بطان را خدا به جهت مجازاتياما ش كرد
ي هدايت خودم را  من رشته: فرمودخداوند هرجهت  به ،ميادمان بماند كه چگونه توبه كنيق را بدهد و يتوف

گـردد و   من برميمن و بهشت  سوي بهبگيرد  اين هدايت را ي ي رشتههركست، خواهم گذاش در بين شما
ـ ز ،نفر نيسـت  كوجود يبه منحصر  و هستاين رشته هميشه   ي دادهمعينـ عمـر  آدميـان  را خداونـد بـه   ي

َجلٌ  :فرموده است و
َ
مـا هـم پـس از     .يابد انتقال ميسابق بر الحق  نصاين رشته هميشه از  لذا 2.ُمَسـّميً  ا

  .اهللاشاء نا. باشيمامل كبايد تسليم  ،را شناختيم نصاينكه اين 

                                                                          
 .37سوره بقره، آيه .  1
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  رح 
مان     1ا

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

ـ ناست به مبدأ و فكر آغاز و انجام و آن ا ايمان كه عالقه روح .رادران منب و  يموس بزرگ اله
بايد همت نماييم كـه   .ها پاك داشت ست بايد نگاهدار و قدردان بود و از آاليشايي اامانت خد

شويم كه بر مـا   يمعرف يكنام فقر و ايمان كه بر ما گذاشته شده به آن موصوف باشيم و به ني
 يرا كه در صفحه فطرت جان ثبت شـده و عقـل گـواه    يبايد بكوشيم كه عهد ازل. دصدق كن

ـ  يو به فريب نفس در دنيا در طاق فراموش دهد يم توسـط عهـد و   ه افتاده بعد از تازه كردن ب
و آن را  پاسدار باشيم و به توفيق خدا غفلت ننماييم و به شـرايط بيعـت رفتـار    يپيمان تكليف

بـا  : سـت ا و هماره خالصه دستورات را كه در اين سه عبارت درج هيمپيشرو در هر كار قرار د
در  ي،بـه خـدمت و كـوچك    يبا برادران دين ي،با عموم به شفقت و خيرخواه ي،خداوند به بندگ

 خاطر داشته عمل را مطابق آن سازيم و با آن بسنجيم و به پندار و گفتار و رفتـار نيـك فريـاد   
بزرگان را اجابت كنيم و بكوشيم كه بـه مقصـد   » اهللا يلا ين انصارم«خواستن و دعوت  ييار

ـ    خـود راه   هبرسيم و كردار گذشتگان را سرمشق خود ساخته و يأس كه در حكم كفـر اسـت ب
 2.نداده با عزم اراده قدم زنيم

ه پايـان را  كـ ري كف بين است، ر پايانكتفاوت انسان با حيوان داشتن فدر بخش قبل گفته شد كه 
. بوده و هست و خواهد بـود مطرح ه هميشه كاست  اي اين مسأله ،است ياين پايان چه زمان ، حالبيند مي
غير از  را و چيزياند  كردهعادت دنيوي ه به همين زندگي كآنهايي بين هستند حتّي  ها پايان ي انسان همه

ـ پا ينحـو  توان گفت بـه   يم ،دانند  ا مرگ ميپايان زندگي ر و آيد باور ندارند آنچه به حواس درمي ـ  اني ن يب
  .بينند  پاياني را مي كه يكوانند براي اينيگفت ح انوت ينملذا هستند و 

مبـدأ   .ه مبدأيي دارندكشوند   ه ميه اين پايان را ديدند با استدالالت و با تجربيات متوجكبعد از اين
  .اند ه از آنجا آمدهكيعني جايي 

ــده  ــا آم ــود    ام ازكج ــه ب ــر چ ــدنم به     آم
ــي    ــا م ــه كج ــنم  ب ــايي وط ــر ننم   روم آخ

. خواهـد آمـد  پـيش  بشر  يك از افراد ه براي هركري است ك، ف»روم جا ميكام و به  جا آمدهك از«
افتـد   مـي ر كفبه اين خره در لحظاتي داشته باشد باال) ر ناقص و مريضكف حتّي( ريكف هرگونهه كسي ك

، پيـدا كنـد  اي به آن مبـدأ   جاست و عالقهكند و بفهمد مبدأش كر كدرست فو اگر  است جا آمدهكاز كه 
                                                                          

و  27/10/1386هـــاي  ي دوم تـــاريخ دوره و. ش. ه 22/3/1376 خيتـــاري اول  هـــاي جمعـــه، تلفيـــق دوره جلســات فقـــري شـــب .  1
 .ش. ه 4/11/1386

 .24-22، صص پندصالح.  2
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  .شود ميناميده  »ايمان«اين فهم و عالقه 
ه كـ بـه اين  نـد ك مـي  توجـه يعني . بين ر پايانكف كاين ايمان را به دست آورد؟ با يتوان  چگونه مي

جـاد شـده   ياكه  ينجام داده و آثارن عالم ايكه در ا ياعمال انديشد كه و به اين مي ان كار نيستيمرگ پا
  .است مؤثّردر حيات پس از مرگ وي نيز است، 

در كـه حـافظ    ييهمـان مبـدأ  ؛ داردبـه مبـدأ   كـه روح  اسـت   يا ايمان ارتبـاط و عالقـه  بنابراين 
 :گويد يم بيانش

   من ملَك بودم و فردوس برين جـايم بـود  
ــادم     ــراب آبـ ــر خـ ــن ديـ  آدم آورد در ايـ

ـ اگـر بـر اثـر ا   . استبه آن مبدأ روح  ي هلقعايمان،  .نجا مبدأ ماستآ ه مبـدأ  كـ  ، بفهمـد ن علقـه ي
سـي شـما را از خطـري    كوقتـي   ،در همين زندگي. ندك جاست، اين علقه حالت معنوي و ايماني پيدا ميك

تان كه در آن به دنيـا آمـده و زنـدگي     يا اينكه به وطناي داريد،  نجات داده، هميشه به آن شخص عالقه
منافاتي با شرع يا اخـالق و   وجه هيچ بهبشر است و  يفطر حديمندي تا  اين عالقه .منديد كنيد، عالقه مي

 ،ردنـد كرا فـتح   وقتي حضرت مكّهكه  يهم بود به نحو صدر پيغمبر يمند ن عالقهيا حتّي. عقل ندارد
 .ماندبه كّه پيغمبر در مك نگران شدندچون از عالقه حضرت به مكّه مطّلع بودند، اهالي مدينه يعني انصار 

ـ   مكّـه گرچه به : فرمودندايشان اين نگراني را خدمت حضرت عرض كردند،  بـه جهـت    يعالقـه دارم، ول
ي خودش  را در بنده وقتي خداوند اين عالقهو گشت خواهم براز زحمات انصار به مدينه  يپاداش و قدردان

ه بـه  كبل ي هستي؟اينطورچرا : نگفت ت، يعنيبه رسميت شناخآن را  ،تشخيص داد صمصطفي محمد
ـْد  :هكي حضرت پاسخ داد و آيه نازل شد  عالقه

َ
ـریق

َ
ـَب َوْجِھـ  ن

ُّ
ل
َ َ

ـ ك
َّ
َین
ِّ
َول

ُ
ن
َ
ل
َ
ـماِء ف ْرضـ كِيف السَّ

َ
 ت

ً
ـة

َ
هااِقْبل

مـا در   ،1
ات جايي باشد كه مـورد   خواهي قبله كه ميديديم ) روي ه ميكهايي  يعني در طي مسير تو در راه( آسمان

  . تغيير داديمرو به مكّه به همين دليل قبله را  .ي توست قهعال
اين مبـدأ را كـه   اگر . اي به مبدأ خودش دارد ه هر بشري در هر مرحلهكاي است  اين ايمان عالقه

ظـاهر   صـورت  بهه كمبدأيي . شود به آن زياد مي شمندي عالقهداد عالَم غيبي است درست تشخيص  كي
يم و مـا زبـاالي  « :گويـد  مـي و مثـل مولـوي    ام جـا آمـده  كه از كـ نـد  ك مـي  هتوج آنوقت. آيد به چشم نمي

  .»رويم مي باال
يت انساني فعال ،ه در اين زندگيكشود  به مبدأ در صورت ظاهر موجب مي منديِ  عالقهاين ايمان و 

در جـاده و طـي مسـير    بـه مشـهد مشـرّف شـويد،     منديد كـه   عالقهوقتي شما مثال  عنوان به. بيشتر شود
ببينيد كه تابلوهايي در فواصل مختلف نصب شده است، مـثالً بـر روي تـابلوي اول نوشـته شـده كـه        مي

                                                                          
 .144بقره، آيه  رهسو.  1
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بينيد بر تابلوي بعدي نوشته كه فاصله تـا مشـهد    كيلومتر است، جلوتر كه رفتيد مي 1000فاصله تا مشهد 
ايـد، در   تـر شـده   كيلومتر حركت كرديد و به مشهد نزديك 100شويد كه  كيلومتر است، خوشحال مي 900

مـا هـم   اگـر  . شود تان براي طي مسير بيشتر مي يتفعالواقع چون شما به مقصد توجه داريد، لذا عالقه و 
ـ   هسـتيم  مبـدأ در حال بازگشت به همان ه كمقصدمان را بشناسيم و بدانيم  تـر بشـويم    ك، هـر چـه نزدي

شناسـند،   سان بايد از كسـاني كـه راه را مـي   براي پيمودن اين راه، ان البتّه .شود بيشتر مي مان مندي عالقه
  . بپرسد تا آن را پيدا كند

كـه قـرآن    داريـم  نگـه  اسپرده شـده و بايـد آن ر  به ما است كه  ياين امانت بزرگ اله: فرمايند مي
مانـاِت ِإىل :فرمايد مي

َ ْ
وا األ َؤدُّ

ُ
ْهِلھـا  ت

َ
كه به  كنند يمايمان همين امانت به تعبير  قرآني  از اين آيه ها يبعض 1.أ

ـ     كه به ما سپرده شـده  ايمان را امانت .است واليتامانت  تعبير ديگر اهلـش كـه    هبايـد حفـظ كنـيم و ب
  .حفظ كنيمرا به آنها  مان يدلبستگ ييعن ؛هستند بسپاريم هبيت پيغمبر اهل

روح بـه مبـدأ    ي ايمـان عالقـه  گفته شد كـه   ؛»ها پاك داشت از آاليش« ايدرا ب مانايفرمايند  مي
ِ ِإنّٰ  :فرمايد قرآن مي .ستا  ا ِهللاّٰ

ّٰ
ْیِه راِجُعونَ  َوِإن

َ
ا ِإل

مبـدأ مـا    ،پـس  .گـرديم  يخدا باز مـ  سوي بهما از خداييم و  ،2
ـ   اين مبدأ را از آاليـش  سوي بهمبدأ و اين ايمان به  بايد. خداوند است خداونـد در قـرآن    .بـداريم  اكهـا پ

  :فرمايد مي
َ
 َ َحـْرٍف   َیْعُبُد اهللاَّ

 خدا را ها هستند كه  ليخي 3
َ

 يبعضـ  البتّه( پرستند يميعني منحرف  َحـْرٍف   
خدا را منحـرف  كساني هستند كه  )منظور انحراف استاينجا  ولي در اند، معني كرده »حرف«را  َحـْرٍف اين 

اگر اين كار نشد من ايـن چنـين    گويند يم. پرستند مي را كه در خدمت خودشان باشد يخدايو  رستندپ يم
  .است چيزايمان مافوق همه در حالي كه  .دهم ياصالً ايمانم را از دست م و كنم يم

در معنـا   ،پرسـتند  يو مـ  شناختهكه خدا را ظاهراً به وحدانيت  ها يخيل :يدفرما يم ييگرد ي آيهدر 
 آخـر آن درجـات   ،دارد يدرجـات  يشرك خفـ  البتّه .گوييم يم يشرك خفبه آن شرك دارند كه اصطالحاً 

هـم توجـه   شـرك   تر پايينبايد به درجات  البتّه .شويم يدچار م به آن غالباًً ماو است و باريك دقيق  يخيل
نـام فقـر و   اليـق  ها پاك بداريم و  را از آاليش... توحيد و ،تدريج ايمان به خداوند هكنيم ب يسع دباي .كنيم

ـا ا :در قـرآن آمـده   .باشـيم  ،نـد ا هايمان كه بر ما گذاشت َ ُّ
َ
ُ یـا أ

ُ
ـمت

ْ
ن
َ
ـاُس أ

َّ
ِ  لن  اهللاّٰ

َ
ـراُء ِإىل

َ
ق
ُ
ف
ْ
َمیـد وَ ال

ْ
ُّ ا

ِ
ـين

َ
غ
ْ
ُ ُهـَو ال اهللاَّ

4، 
نـام فقـر و نـام     .نياز اسـت  و خداوند است كه بي شما نسبت به مقام خداوند فقير هستيدي  همهمردم،  اي

 يبـه نحـو   و يمباشـ آن اليق اند، اميدوارم  كه بر ما گذاشته )معصومين ائمهايمان به واليت  ييعن( ايمان
  .بشويم يمعرف يو به نيك كردهرفتار كنيم كه اين صفت بر ما صدق 

 .كننـد  يم صحبتبا هم  ،من ي دربارهديدم دو نفر  رفتم يمدر كوچه  گفت نقل است كه بزرگي مي
                                                                          

 . 58سوره نساء، آيه .  1
 .156سوره بقره، آيه .  2
 .11سوره حج، آيه .  3
 .15سوره فاطر، آيه .  4



 ايمانشرح /  84

بـا خـود    .خواند يش مواجب مثالً بيست ركعت نماز اضافه بر نماز يشب بينيد يكه م يآقاي كه اين گفتند يم
مبالغـه و اغـراق    اصـطالح  بـه اينكه حـرف آنهـا    ياز آن شب برا يول ،كنم ينم يكه من چنين كار تمگف

 يا هفته ي،بين ياين آقا را كه م ،گفتند ميچند نفر ديدم ديگر بار  .بيست ركعت نماز خواندم هر شب ،نباشد
از آن در ذهن مردم بـود   هشايع اين چون يول گيرم ينم يا من چنين روزهكه ديدم  .گيرد يسه روز روزه م

  .سه چهار كار مشابه ديگر را هم انجام دادم به همين طريق. پس من هم اين كار را كردم
البتّـه نـه    ؛سراغ كنند يخوب ،مردم در ما، يعني »بشويم يمعرف يبه نيك«ما بايد  اند نوشتهاينجا در 

اگر ببينـيم همـه از مـا     .ور استجب و غريك خطر هم دارد و آن ع، صورت دراينچون  به جهت خود ما،
كه  يمنببيبايد  ،شناسند يجهت كه ما را به فقر مآن از  ، بلكهشويم يجب و غرور مدچار ع كنند يتعريف م

 پرسـند  يمـ يعني  .شوند يتشويق م به فقر ما خوب باشد ديگران هم اگر رفتار ؟ما اليق اين نام هستيمآيا 
و ايمـان   شـوند  يمتوجه مـ  يوقت. استكه مس وجودش را طال كرده اند  زده اين آقا به وجود يچه كيمياي

هـدايت  كـه عمـل او موجـب     يكسـ  ،آنوقـت  .شوند يكشيده م ايمان و فقر سوي به ،كرده رافقر اين كار 
 یَ  :آنها شريك هست كـه ي  همهدر ثواب  اي از مردم شده است، عده
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 .رسـد  يمـ  صيببه او هم ن يبشود از همان بد يبدامر  ي واسطهكه  يكس 1
از گناه آنها به ما  ،رميده شوند ،اسم اسالم وم ايمان باشد كه ديگران از ايمان و اس اي به گونهما  اگر رفتار

  :حافظ قول به .رسد هم نصيبي مي
    گر مسلماني از اين اسـت كـه حـافظ دارد   

ــي       ــود فرداي ــروز ب ــس ام ــر از پ   واي اگ
از شيعيان كه به زيارتشان آمده بودند فرمودنـد كـه    يا عدهنقل است كه به  عحضرت صادق از

ـ  را دسـتورات  ايـن يم مـوظّف بنابراين نه تنها مـا خودمـان    2.ما باشيد نه با زبانتانغ با عملتان مبلّ ه دليـل  ب
اوقـات   يخيل .اوقات مسئوليت اعتقادات ديگران هم با ماست يبلكه خيل بدهيميم انجام ا هكه كرد يتعهد

همان حرف او  .قبول ندارم دارد من اصالً كس فالناين است كه  ياگر درويش گويد يم يام كس من شنيده
هـا بكوشـيم كـه نمونـه و      بايد در تمام زمينهما  .شوند يرميده مگويد، در اثر عمل او، ديگران  را ميحافظ 
  .كنيم يرفتارمان را منطبق با دستورات اله يحد اعالباشيم و  الگو

 : اشاره به اين آيه است كـه . فرمايند كه ما از روزگار الست عهدي داريم در ادامه مي
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، وآدم را خلق كـرد از ذُريـه ا   يوقتكه  فرمايد يمدر اين آيه خداوند عبارات ديگري همين مطلب آمده كه 
 يآيا من خدا :پرسيد كه از همهشود،  كه شامل كساني كه به عرصه وجود نيامدند نيز ميفرزندانش  ييعن

اين است كـه در روز   يبراسؤال و جواب فرمود اين  .بله :گفتند ؟آيا من پروردگار شما نيستم ؟شما نيستم
ا كه رفتند و چه آنها كـه خواهنـد   چه آنه( ها انساني  همهاين سؤال شامل  .قيامت نگوييد ما خبر نداشتيم

ي  همـه  .تدريج به دنيا آمـديم  به و موجود بوديمبالقوه  صورت بهدر آدم و حوا  ماي  همهچون شود  مي) آمد
بــه جــدمان آدم و  رســد يتــا مــهســتند  يهســتيم كــه آنهــا هــم از پــدر و مــادر يمــا از پــدر و مــادر

  .احو بزرگمان مادر
وا بلـه،   :ه آيا من خداي شما نيستم؟ همـه گفتنـد  ك پرسيددن انسان هاي ب خداوند از تمام سلول

ُ
قـال

. د، خودتان آنجا بوديـد نيكد؟ اگر خوب دقّت ين ندا را شنيآنجا بود كه ا يپرسند كه چه كس يمبرخي  .َبلـی
وقتـي  ن نحو بـود كـه   يجواب دادن به ا. ما اين جواب را داديم ي ، همهردندكما همين سؤال را  ي از همه

رده مقـرّر كـ  خداوند اوامري مثالً  .خداست كردنِ آن اوامر، اطاعت ، اطاعتفرمايد اوند اوامري صادر ميخد
 والّـا  مـانيم  ه ميزند ،نيمكرعايت  ،ردهك مقرّره خداوند را كقواعد بهداشتي اگر . ه بشر زنده بماندكبراي اين

وا َبلیاين همان . نه
ُ
  .فرمايد مي قرآنه در كاست  قال
خودمـان فكـر   اگـر   ييعنـ  ؛دهد يم يگواهعهدي بر وجود چنين نيز ذكر كردند كه عقل  در ادامه

  يفطرتمان آن صدا بينيم يم ،كنيم
َ
َربِّ أ

ِ
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ْ
در فطـرت   يخداشناس .َبلـی :گويد يمان م فطرت .شنود يرا م مک

كنـد،   ن توجـه انسـا  و اگـر  و شعورشان درجات مختلفـي دارد مطابق استعداد ها  ايمان در انسان .ما هست
ه خـودش  كست، خيلي چيزها در فطرتش وجود دارد هدر فطرتش  فهمد كه ايمان و لوازم آن ميتدريج  هب
  .ندك كروي آن را پا كد گرد و خايبا

را عهد اين  ،آمديمبه دنيا  يوقت ،بستيم وجود داردبا خداوند كه اول  يمان عهد در فطرت ،بنابراين
ُن : اند در تعريفش گفتهكه  يآن عقل ي،به حكم عقل شرعگر ا سپرديم ولي يبه چاه فراموش ْمحَ ـِه الـرَّ
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متوجـه   ،مراجعه كنـيم  ،آيد يدست م و بهشت به شود يآن خداوند پرستيده م ءكه به اتكا ،ُتِسـَب ب

  .هست يمان چنين عهد كه در فطرت شويم يم
هـم از   يايـن فراموشـ   .كند يدچار فراموشما را نفس  يوادر اين دنيا ممكن است هدر عين حال 

ـیْ : فرمايد مي. ندك از ما بازخواست مي خداوندم آمدين عالم ينكه به ايپس از ا .شيطان است
َ
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وا َبلـیا در همـان روزِ  اي بني آدم آيا من با شم، 1
ُ
عهـد   قـال

باباطـاهر   قـول  بـه . رديمكـ را نخوريد؟ ولي ما فرامـوش  ) ستيكه دوست شما ن( ه فريب شيطانكردم كن
  :گويد مي كه
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ــويش دارم  ــي تشــ ــالوا بلــ ــو از قــ    مــ
ــيش دارم      ــارون بـ ــرگ و بـ ــه از بـ  گنـ

مگـر اينكـه بـه مـا     . يمآمـديم، آن را فرامـوش كـرد    ي كرديم، ولي وقتي به اين دنياآنجا عهد ما
ـ بعـد بـه ا   و ميريبگ اديا را هم و زبان آنيا باشيدر اسپان يمدتاگر مثالً ( يادآوري كنند پـس از   بيـاييم، ران ي

فرامـوش  بسـتيم را  ه در آنجا كما عهدي ) اورنديادمان بيد به يرود و با ميادمان اسپانيايي يآن زبان ي مدت
ـی : فرمايد واست و سؤال از آدميان، ميصورت بازخ هرديم به همين دليل خدا بك
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عـنيَ  :گفت و شيطان از خداوند تا روز قيامت مهلت خواست ْجخَ
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بعد  .كنم يرا گمراه م ههم ،1
 ِعبادَ  :گفت گمراه كند، تواند يفهميد همه را نمكه 
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ُْ ُ املْ ُ ْ2، ص تو را كـه مـن   لَخْمگر بندگان م

ُسـهُ  :كـه  فرمايـد  يمنكته اشاره خداوند هم به اين . دست نيابم
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مـا  ، 3
لذا . آورد يم يفراموش ها وسوسه اين .كند يمدر او  يهاي هاين نفس چه وسوس دانيم يانسان را آفريديم و م

ايم، خداوند مقرّر كرده است كه مجـدداً عهـد و پيمـان     براي يادآوري آن عهد و پيماني كه فراموش كرده
بـا مـا بسـته     سـت آن عهدي است كه خداونـد در روز اَل  ي بنديم، جلوه ه ميكدر واقع اين عهدي  ببنديم،
   .نديگو يعت ميرا اصطالحاً ب يمانيا يادآورعرفا اين ي .ميما بايد آن را رعايت كن واست 

البتّـه  . قائل به ضمير خودآگاه و ناخودآگـاه هسـتند   امروزه در روانكاوي. ايمان در قلب است محلّ
ضـمير  در هميشـه  ايمـان  . گاه و ناخودآگـاه آ هنيم ،خودآگاه: گويند ي كرده و ميگريبندي د ها تقسيم بعضي

. آنها اسـت  در ناخودآگاه ها گاه و در بعضيآ هنيمضمير در  ها يضدر بعقرار ندارد و  كه ظاهر است، خودآگاه
وجـود  كه در مورد خودآگـاه   يمثال ،است مسلّط شبر تمام وجودايمان ند كر ه تصوكيعني انسان بدون اين

 م ييگو يما م ين است كه وقتيا دارد
َ

 ال
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ُ
در خودآگـاه ماسـت، ولـي    ، اين امـر  ق

در دل ما اثر كند يعني ابتدا ما بايد اسالم بيـاوريم تـا ايمـان    ه ك شود حاصل ميايمان وقتي . ايمان نيست
  . ي بعد از قبول ظاهري اسالم است در قلب ما وارد شود كه مرحله

) شـد با مطلـق  ييجـدا  يبه معنـا  كه يكينه تفك( هل شدئك قايمان تفكين اسالم و ايب ،هم قرآن
و مسلمان شدند، لذا شده ن حكومت يتابع ا ياديي ز ل دادند، عدهيحكومت تشك صامبريپ يوقت چنانكه

مـان  يگذارند كه مـا ا  يت مند و بر تو منّيآ يمپيش تو  اعراب، :فرمايد مي غمبريخطاب به پ قرآنخداوند در 
اسـت، منظـور از اعـراب     تبشـري ي  همـه  ياست و بـرا  يدايم قرآن چون خطاب( به اعراب بگو .ميآورد
مان در قلب شما يا ليو ديا هاسالم آورد و ديا هم شديشما تسل ،ديا هاورديمان نيشما ا )دنيا استي مردم  همه
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ي  در آيه. ستيشان نقلبمان در ين است كه اين منّت گذاشتن عالمت ايالبتّه هم 1.استداخل نشده هنوز 
ـ  خداوند بلكه  ،ديبر من ندار يتد منّيم شديلسنكه تيا ينه تنها برا: فرمايد ديگر مي كـه   ت داردبر شـما منّ

   2.ت كرديشما را هدا
م اسـالم  يتسلداخل شده و آوردن است،  ن راهرو كه عبارت از اسالمياز ا اول منظور اين است كه

  .مان استيا محلّچون دل . ديشو يم ييراهنماقلبي مان يبه اسپس  ،اسالمتان خالص باشداگر  ،ديشو
اسـالم  م، يق دهيتطب نديگو يمدر روانكاوي  هكه امروز ياصطالحاتموضوع را با ن يم ايگر بخواها
جـوابش را هـم    ،كنـد  يبه شما سـالم مـ  فردي  ،يظاهر يزندگمثالً در  .شعور است و يخودآگاه در مقام

ن يظاهرش اا ام .بزند يا كه به شما لطمهباشد  يدر خاطرش منتظر فرصت وست كه ايد نيبع يول ،ديده يم
د جوابش را يبا، شود يحكم به ظاهر م و چون است كرده يمحبتاظهار  يعني ،است كه به شما سالم كرده

  .ستين ين آدم خوبيد كه ايولو بدان ،ديبده
و وجـود دارد   كمتـر مان ياي بشري  در جامعهچون  .ن نحو استيمان هم، به هميتفاوت اسالم با ا

 طريـق اولـيٰ  بـه  مـان،  يداده نـه ا  را بر اسالم قـرار  يي اسالم اس جامعهدرجات مختلف دارد، خداوند اس
 يعني ،عت گرفتهيب از آنان كه يفقط كس. را ندارد ،عالَم فقر شدندوارد كه  يكسانكردن  كس حقّ ردهيچ
 يدسـتش را بـرا   كـه  ين كسيبنابرا .توانند يخ هم نميمشا يتواند آنان را رد كند، حتّ يم ،قطب وقتفقط 

ـ نكه ترديمگر ا ،ميد با او مصافحه كنير است، بايم فقيآورد اگر بدان يه جلو ممصافح م كـه  يد داشـته باشـ  ي
ـ ، ديـ مصافحه كن يد و تقاضايجلو بروتوانيد  مي ،ديارادت دارفردي شما به اگر  .ر باشديفق  يكسـ بـه   يول
جلـو  چه بسا و وجود دارد نسبت به ا يغش و غلدر ذهنتان نكرده  يا خدايد و يندار به او يچندان ارادت كه
ـ كه مصافحه كند نبا رددست دراز كو همان شخص آمد اگر اما  ،ديمصافحه كنبا او د كه ينرو دسـت او  د ي
ـ احساسـات خـالف ا   شدتاز نكنند و  توجهممكن است ها  بعضي ،زالخطاستيبشر جا البتّه. ديرد كنرا  ن ي

  .دستور را رفتار كنند
و اسـالم   برقـرار باشـد،   و آرامـش  نظـم  ،يبشـر  ي هجامعـ  ينـدگ زدر نكه يا يل براين دليمه به

 يايـ الولا رةتـذك هاي عرفا، از جمله در  در داستان ،حكم را بر ظاهر قرار داده ،حكومت اسالمي اصطالح به
 نظر به يمنؤاگر ظاهر عمل مند يگو يكه م هن بوديبزرگان عرفا ا ي رويهبينيد كه  مي جاها يليدر خ ،عطّار

كـنم و   من اشتباه مـي  ؛يدا كنيد كهپش يبرا چندين محمل صحيح دياخبار با يبعض بنابر نبود،ح يشما صح
. كنيدت بر صحرا حمل من ؤاد به خطاها آلوده نشود عمل مينكه ذهنتان زيا يبرا ،ن عمل اشكال ندارديا

  . ظاهر استحكم بر اسالم  ي هدر مرحل اما
قواعـد   ،كند جامعه زندگي مي درچون بشر  .جمعي استاسالم ي  همرحلو  يانفراد ،مانيا ي لهمرح

                                                                          
ْعراُب : 14سوره حجرات، آيه .  1
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ِ
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ميان: 17ت، آيه سوره حجرا.  2
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وقتـي نمـاز   مـثالً  . اسـت  يمـان ياقواعـد   ي،قتيطرقواعد در واقع . است ياجتماع ،ندا هكه فرمود اي يشرع
ي  درجـه حـد  اگـر در   و ارتباط فردي با خداوند دارد و خواند مينماز است كه شما شخص فقط  ،ديخوان مي

. دهـد  صـال مـي  ي اتّبه منبع بزرگـ را ما  ،يا كهياوقات آب بار يليخاما  .زند ميبا خدا حرف اعاليش باشد، 
صـال  ي اتّرا بـه اعمـال بـاطن    ياعمـال ظـاهر  و اعمال جامعـه  م يك راه باريكي است كه نماز جماعت ه

ـا: مييگـو  مـي  م ويخوان ظاهر همه با هم نماز مي صورت بهبدين نحو كه در نماز جماعت . دده مي ْعُبـ کِإیَّ
َ
ُد ن

ا ْسَتعني کَوِإیَّ
ـ ك نفر بايدر همان نماز جماعت  يول 1َ ن در دل يمومـأم ي  همـه  وت كنـد  يهـدا  د جمـع را ي

 ،دنـ خوان ميرا مانند نماز فُرادي نماز . ستيگر نيد يبه جا انحواسشن يمأموم ،كنند مي اقتدابه او خودشان 
  . د اظهار بشوديمان هم بايا .دنخوان يولي در جمع م
ن موجود يا يفرشتگان در رگ و پ ،خداوند آدم را خلق كرد يكه وقتن مضمون است يا به ياخبار
دري كه قفل  ايچه يه درب و گردش كرداو هم  ،فرشتگان بودجزء خ يآن تاردر طان هم يش. گردش كردند

خداونـد   .داخـل شـوم   مـن تا د يدش را بدهيشود كل اگر مي ،قفل استاين در ا يخدا :عرض كرد. رسيد بود
 يجـا  ،مـان اسـت  يا يجـا  ،نجـا دل اسـت  يا. مـن اسـت   ينجا فقط جايا ،ستيتو ن يجا جانيكه ا رمودف

  .است من
خداونـد   ،نداشت يطان به او كاريو ش كرد هان زندگي مين جياورود به قبل از بشر كه آنجايي در 

ـَربُّ  :به انسان فرمود
ِ
سـُت ب

َ
ل
َ
مکا

2
طان يش ندنجا آمديابه كه ز آنابعد  .يبل :همه گفتند ستم؟يشما ن يا من خدايآ 

 ي طان اجازهيشسپس خداوند به  .طان نبوديش ،بود بهشتدر آدم  يخلقت وقت اولدر  كمااينكه ؛ظاهر شد
ـ    يجـواب . فراموش شودعهد طان موجب شد كه آن يش ي هوسوس. كردن داد وسوسه  ،د دادهكـه بـه خداون

  :پرسد فراموش بشود كه خداوند مي
َ
ْعَھْد ِإل

َ
ْ أ ملَ

َ
   ْم یا َبينک یْ أ

َ
ُه ل

َّ
ْیطاَن ِإن

َّ
ْعُبُدوا الش

َ
ْن الت

َ
ـ آ 3.ْم َعُدوٌّ ُمبنيک آَدَم أ ا ي

  .وسوسه كردانسان را  ،طانيش يول؛ ديشده راه ندهمنع كه  يمحلّطان را به يكه ش من عهد نكردم با شما
د  .معين كرده استنيز  يتكليف و خداوند عهد ،نيايد ياينكه فراموش يبرا تعهـ  

َ
 أ
َ
ـَربِّ ل

ِ
 ْسـُت ب

ْ
وا َبلـیمک

ُ
 ، قـال

 ياينكـه از ايـن فراموشـ    يبـرا  .در فطرت ما وجود دارد ييعن ؛است يتكوينو  يتكليف فطرو  تعهديك 
بايد پـس از وارد   ايم، و براي يادآوري جوابي كه به خداوند قبالً داده نشويم يوشم يا دچار فراميبيرون بياي

. شود يهر چه خداوند اراده كند انجام م ،ندارد يمعن تعهد ،در آن عوالم ؛بكنيم ياتتعهدتكليفاً شدن به دنيا 
م اين است جس خاصيت .كند ، تعهد معني پيدا ميروح با جسم آميخته شدو آمد جهان ن يبه اوقتي انسان 

بايد  و بايد بيعت كنيم ،را بدهيمسؤال خداوند جواب آن نكه يا ين برايبنابرا ،كند كه وسوسه در آن اثر مي
كـه در   ياتتعهد .ميا كه با خدا بستهاست  يعهد يورآادي يعني .ن معناستيهمبه عت يب .بله :ميياز نو بگو

                                                                          
 . 5ه يسوره فاتحه، آ.  1
 .172ه يسوره اعراف، آ.  2
 . 60ه يس، آي سوره.  3
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ی :فرموده اسـت خداوند توبه  ي سوره
َ

ـرت
ْ
َ اش    ِإنَّ اهللاَّ

َ
ـة

َّ
ن
َ ْ ـُم ا ُ

َ
نَّ هل

َ
ـأ
ِ
ْم ب ُ ْمـواهلَ

َ
َسـُھْم َوأ

ُ ْ َ
ُـْؤِمنَني أ

ْ
ِمـَن امل

 آنقـدر خداونـد   ،1
 تـا  سـت خـود او كـه مـال    آورد يما نم يبه رو ادهدبه ما را كه خودش  يار است كه چيزهايكريم و بزرگو

دهد با توجه به اينكه خدمت كردن فرد  مي چنانكه هنگامي كه ثروت .توجه كنيم و شايد ما عبرت بگيريم
َ  :فرمايد مي اينطورثروتمند بخشيدن مال به مستمندان است،  ِرُض اهللاَّ

ْ ُ
ذي 

َّ
ا ال

َ
 َحَسـناَمْن ذ

ً
ْرضا

َ
 ق

 يچه كسـ  ،2
 طوركـه همان ،خود را در راه خدا بدهيـد و مال بگويد جان  خواهد يم ييا وقت ؟است كه به من قرض بدهد

. دهد يمرا به آنها در مقابل بهشت و  خرد يرا ممؤمنان و مال  جانخداوند  گويد يمي مذكور آمده،  در آيه
  .گيرد يم يبيعتو  تعهد ييعن ؛خرد يم ،ستاز جانب خود اوكه را  ياين جان و مال

 و عهـد  قـرارداد گوينـد كـه يـك     خريد و فروش را هم بيعت مي .خريد و فروش ييعندر لغت بيع 
 رآخـ  ماقبـل  ي آيـه  البتّـه  .دهـيم انجـام  مكلّف هستيم كـه  خودمان  ييعن ؛است ياست و اين عهد تكليف

هـم   مردها يدستوراتش برا بعضي از يهاست ول زن يظاهراً برابيعت است،  ي دربارهكه ممتحنه  ي سوره
ُّ ِإذا جـاءَ  .سته

ِ
ـيب

َّ
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َ
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ِ
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َ
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َ
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َ
 َوأ

َ
باِیْعُھنَّ وَ   يف كَیْعصین

َ
وٌر َرحميٌ َمْعُروٍف ف

ُ
ف
َ
َ غ َ ِإنَّ اهللاَّ نَّ اهللاَّ ُ ِفْر هلَ

ْ
  3.اْسَتغ

را كـه   يآن فراموشـ  يجلـو توانيم  ميات تعهداين عمل به با  و ايم است كه ما كرده ياتتعهداين 
د به اين بايد  .ما ايجاد كند بگيريم يشيطان ممكن است برا نـد  يفرما مـي  در اينجـا  .ات رفتـار كنـيم  تعهـ

ـ  ،نـد ا هن عبارت نفرموديبه ا دقيقاً البتّه( انسان سه نوع رابطه دارد كه ـ بـه ا  يول ) شـده  انيـ ن مضـمون ب ي
ـیْ جواب ه است از اينكعبارت  و آن با خدا دارد اي است كه انسان اول، رابطه ي رابطه

َ
ْعَھـْد ِإل

َ
ْ أ ملَ

َ
  ْم یـا َبـينک أ

 يوجود مسـتقل هستي و  ،خداوند به انسانزيرا . كند تعهددر مقابل خداوند  و عت كنديب ، يعنيديرا بگو مَ آدَ 
عـت  يو بعد احكام ب دكناعالم اطاعت داده  انسانن وجود را به يكه ا يبه آن كسبايد  ه است و بنابراينداد
 ي رابطـه  ،به مهرباني و شفقت رفتار كنـيم  است كه بايددم با عموم مر دوم ي رابطه. رعايت نمايداً مرتّبرا 

 بنـابراين بايـد   .ميباشـ  سوم با برادران ديني است يعني در ميان خودمان بايد به خدمت و اظهـار كـوچكي  
هـر چـه    م وباشـي  هداشـت را بنـده نسـبت بـه اربـاب      خصوصياتصفات و  م ونسبت به خداوند بنده باشي

  .مانجام بدهي ،گفت) ارباب( خداوند
پيغمبـران را فرسـتاده كـه    خداونـد  . اسـت و از ما چه خواسته ارباب چه گفته كه معلوم است  هالبتّ

 .واليت و بيعت داشـتند  ي جنبهفقط ا كه ر ائمهو نيز  ،آوردندرا شريعت رسالت و واليت داشتند و  ي جنبه
 ،شـريعت  از اطاعـت  ييعنـ  ؛شـود  يرا شامل مـ  خصوصيات واين صفات ي  همهي نسبت به خداوند، بندگ

                                                                          
 .111سوره توبه، آيه  .  1
 .11و سوره حديد، آيه  245سوره بقره، آيه .  2
اي پيامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بيعت كنند، بدين شرط كه هيچكس را با خـدا شـريك نكننـد و دزدي    : 12آيه  سوره ممتحنه،.  3

 نكنند و زنا نكنند و فرزندان خود را نكشند و فرزندي را كه از آنِ شوهرشان نيست به دروغ به او نسبت ندهند و در كارهاي نيك نافرماني
 .كن و برايشان از خدا آمرزش بخواه، كه خدا آمرزنده و مهربان استتو نكنند، با آنها بيعت 
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  .پس شرط اول بيعت رعايت احكام اسالمي است. تمام دستوراتخالصه رعايت طريقت و واليت و 
و در جاي ديگر رساله  دمردم مهربان و خيرخواه باشي ي نسبت به عموم و همهاند  فرموده همچنين

خـواهيم  ب ايـن اسـت كـه    دشـمن هـم   يبـرا  يرخواهيخ. دشمنان هم خير بخواهيد يبرا حتّياند  فرموده
دشـمن ايـن    خيرِ .عالم و دانا بشود مسائلنسبت به  يعني ،ن بروديش برداشته شود و جهلش از با يدشمن

 بـه دوسـت  از خدا خواست كه بايد  بلكه دشمن از بين برود يعني نبايد خواست كه .است كه دوست بشود
رْ َربِّ ال: كـه فرمـود   عحضرت نـوح  ي گفتهبه اين  ها يبعض .بشود ديلتب

َ
ـذ

َ
  ت

ْ
ْرِض ِمـَن ال

َ ْ
 األ

َ َ
اِفریَن کـ 

ارا َدیَّ
ي بـراي  نفـرين بـه ايـن بزرگـ    : گويند ، ايراد گرفته و مينگذارروي زمين را  يخدايا از كافرين ديار ،1

روي زمين  كه كند يحضرت به درگاه خداوند عرض م ، بلكهاين نفرين نيستتوجه ندارند كه اما  چيست؟
 يعنـي  .آنهـا را هـالك كـن    آنوقت دنداگر مؤمن نش .مه را مؤمن قرار بدهه ييعن ؛نگذاررا  »يكافر« هيچ
  .كه همه را مؤمن قرار بده كند يو غيرمستقيم دعا م يغيررسم صورت به

 وسـف ي بـن  كه حجـاج  ندا هنوشتها  در داستان .ظاهر باشد صورت بهست كه فقط ين نيهم ا يمهربان
در آن زمـان  چـون  ( ر را احضـار كـرد  يگ گوشهافراد  اي ادباز ع يكيبود،  جهاناز ستمكارترين حاكمان كه 

 يوقتـ ) ندنمود مي اطاعت غالباًً ،ندكرد احضار ميكسي را وقتي  ،شدند قائل ميي معنوي  جنبهحاكم  رايب
ب ج حجـا . دم جان حجـاج را بسـتان   نيا هميگفت خدا وا. حجاج گفت كه مرا دعا كن ،آمدآن عابد  تعجـ 

هر  خواهم از خدا مي ،خواه تو هستمريمن خ. ن دعاستيا ،تو يبرا :است؟ گفت يين چه دعايا :گفت، كرد
بـا دشـمنان    يا بزرگان بعديو  غمبريپ ل جنگين دليبه هم .باشدگناهانت كمتر تا  ،يا برويچه زودتر از دن

غمبر يم شد و پيپادشاه حبشه تسل كمااينكه ،نداشت يدشمنقصد صر روم يبا ق غمبريپ .نبود يدشمن ياز رو
  .كرد محبت يليخبه او هم 

در . نسبت به همـه مهربـان باشـيد    ي رفتار كنيد ونسبت به خلق خدا با شفقت و مهربان: اند فرموده
از گـاهي  و  دننارسـ  يمـ آن را بـه حيوانـات هـم    كه حتّي  دهند يرا توسعه ممحبت اين بعضي از مذاهب، 

  .اند كه اشخاص را مكلّف به انجام آن كنند ر نخواستهي مورد اخي دربارهاما  .روند جلوتر ميحيوانات هم 
 ييعنـ  ؛عهديم هم يچون با برادران دين .»يبه خدمت و كوچك يبا برادران دين«: فرمايند بعد ميو 

جـان و مـال خـود را بـه او     يم كـه  ا هبا خداوند قرارداد بست دانيم يهمه م .يمردا يتعهدچه  دانيم يهمه م
ی: فرمايد يبفروشيم، چنانكه قرآن م

َ
رت

ْ
َ اش    ِإنَّ اهللاَّ

َ
ـة

َّ
ن
َ ْ ُم ا ُ نَّ هلَ

َ
أ
ِ
ْم ب ُ ْمواهلَ

َ
َسُھْم َو أ

ُ ْ َ
ُْؤِمنَني أ

ْ
ما ايـن را  ي  همه 2.ِمَن امل

  .شاءاهللا ، انكه همه اين را انجام بدهيم و با هم به بهشت برويم يميم و اميدوارا هكرد تعهد
قسـمت دوم   .يـا سـه دسـتور ذكـر فرمودنـد      ما بود كه در سـه عبـارت   ي فهيوظ اولن قسمت يا
پنـدار   :بار فرموده اسـت  يناولزرتشت  ا حضرتيران مشهور است و گويات ايكه در ادباست  يالعملدستور

                                                                          
 .26سوره نوح، آيه .  1
 .111سوره توبه، آيه  .  2
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، ديـ عمـل كن تا بـه آن  د يآ فكرتان ميبه كه را  يزيهر چبنابر اين دستور، . كين كردار و كيگفتار ن ،كين
و در ك باشـد  يـ نتان آمد گفتارتان هم زبانبعد كه به  ؛دينكن ي فكر بداصالً و ك باشديپندارتان ن ديبااول 

شرعاً و عرفـاً  است كه  يهم دستورات يكيالك نم البتّه ،رفتارتان هم نيك باشد كردار ومقام عمل به آن، 
   .در جامعه وجود دارد

 اهللاَّ  مايند با رعايت اين دستورات دعوتفر مي
َ

ـاري ِإىل
ْ َ
َمْن أ

از جملـه  اين . را اجابت كنيمبزرگان  1
َمـْن انـد كـه    پيغمبـران گفتـه  ي  همـه از يك جهت  يول ،استدر قرآن ذكر شده  عيقول حضرت عيس

 اهللاَّ 
َ

ـاري ِإىل
ْ َ
 .هـم فرمـود   عحسين امام؟ حضرت ندستهخدا  سوي بهيار من در راه خدا و  انيچه كس ،أ

اِصـرٍ 
َ
ُصـرْ  َهْل ِمـن ن

ْ
را جمله معلوم است چه وقت حضرت اين  ؟كند يكه مرا يارهست  يياورو  آيا ناصر ،ِين َین

هـم   مـا  يبـرا  طوركههمان .بود ها انسان كلّ بشريت وبه  انپس خطابش .كه همه رفته بودند يوقت ،گفتند
اكنـون نيـز بـه گـوش     شنوا باشد اين صـدا   ماناگر گوش دل .رسد يقرون به ما م فرازاز اين صدا  .سته

اِصـرٍ َهْل ِمن  .رسد دلمان مي
َ
ُصـرْ  ن

ْ
ما چگونه بايـد   .اند به عبارات مختلف گفته ،پيغمبران گذشتهي  همهرا  ِين َین

 عيعيس در آنجا كه حضرت .بايد با پندار و گفتار و رفتار نيك اجابت كنيم ؟را بدهيمدعوت جواب اين 
 اهللاَّ : زند يفرياد م

َ
اري ِإىل

ْ َ
اُر اهللاَّ  :گفتند حواريون؛ َمْن أ

ْ َ
ُْن أ   .خدا سوي بهما ياران تو هستيم  ،2َ

ما هم بايد با پندار و گفتار و رفتار نيك همان باشيم  .نزديكان حضرت بودند حواريونكه  دانيم يم
فرياد زد و امروز هـم   عحسين امام خواست و حضرت صما خواست و پيغمبر عيكه حضرت عيس

 .دسـتوراتش رفتـار كنـيم    بهحضرت آن است كه  به ييار. خواهد يم يآن از ما يار ي امام زمان به دنباله
مأيوس باشيم نبايد دستورات رفتار كنيم به  توانيم ينم ياز اينكه گاه كه ما ام گفته يرا خيلنكته اين  البتّه

ـذیَن  :خداوند بارهـا فرمـوده اسـت    .يأس از رحمت خداوند كفر است .كفر است ،خود يأسچون 
َّ
یـا ِعبـاِدَي ال

 
َ
 أ

َ
وا 

ُ
ِسِھْم ال  ْسَرف

ُ ْ َ
 أ

ً
َب َجخیعا

ُ ُّ
ِفُر الذ

ْ
َ َیغ ِ ِإنَّ اهللاَّ

ِة اهللاَّ وا ِمْن َرْمحَ
ُ

ط
َ
ن
ْ ايـد،   كه بر خودتان اسراف كردهمؤمنان  يا ،3َ

َ  :فرمايـد  يديگـر مـ   يجـا در  .بخشـد  يگناهان را مي  همهخداوند  ،از رحمت خداوند مأيوس نشويد ِإنَّ اهللاَّ

رَ 
ْ
ش
ُ
ْن 

َ
ِفُر أ

ْ
هِ  کالَیغ

ِ
ِفُر ما ُدوَن ذلِ وَ  ب

ْ
شـاء كَیغ

َ
ِملَـْن 

 .بخشـد  يجز شرك به خودش مـ را گناهان ي  همهخداوند  ،4
َسْوَف ُیْعطیوَ : فرمايد يمهم  ضُحيٰوالي  سورهدر 

َ
ضـی كَربُّ  كل ْ رتَ

َ
.ف

ي  اجـازه خداونـد خواسـت كـه     زپيغمبر ا 5
از  يكه بـزود  فرمايد يخداوند م .ببرم خودم را به بهشتاُمت  ي همهتا  ت را به من بدهمي اُ يهشفاعت كلّ

  .يشو يبه تو خواهيم داد كه راضآنقدر  يخواه يآنچه م
بازخواست كند از انسان  خواهد يكه خداوند م يا آن آيه در حتّي ؛داريمرا ما اين همه آيات رحمت 

                                                                          
 .14و سوره صف، آيه  52عمران، آيه  سوره آل.  1
 .14و سوره صف، آيه  52عمران، آيه  سوره آل.  2
 . 53سوره زمر، آيه .  3
 .116سوره نساء، آيه .  4
 . 5الضحي، آيه سوره و.  5
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ا  :كند يم يهم كرم خودش را يادآور باز َ ُّ
َ
 یا أ

ْ
َربِّك ال

ِ
ک ب رَّ

َ
ساُن ما غ

ْ
ِ
ْ

.کـرمياإل
 يا گويـد  يروز قيامـت مـ  در  1

ـرَّ  ،كـرم تـو  : سـت خود سؤال آمده ا درجوابش  ؟انسان چه چيز تو را به پروردگار كريمت مغرور كرد
َ
 کمـا غ

َربِّ 
ِ
  كب

ْ
 ،خـوف  نگذاريمبنابراين  .گذارد ين ما ماده بهخودش جواب را و  كند يخودش بازخواست م .رميکـ ال

بـه   ،و متوجه شديم كرديم يهر وقت كوتاه .افتيم يبه يأس م نكرده يخدااينكه  يبر ما غلبه كند برازياد 
ْیـه :ميتوبه هم اين نيست كه بگـوي  .درگاه خداوند توبه كنيم

َ
ُب ِإل

ُ َ
 َوأ

ِّ
َ َريب ِفُر اهللاَّ

ْ
ْسـَتغ

َ
از تـه دل  بايـد  واقعـاً   .أ

اگـر   .ميدقيقـاً رفتـار كنـ    تـو  رامـ به  ،يق بده كه بعد از اينفتو ،را ببخشا خدايا م: و بگوييممتوجه بشويم 
كفرهـا  ي  همـه اسـت كـه از    يخـود آن كفـر   ،ه بـه يـأس از رحمـت خـدا بكشـد     ألاين مس نكرده خداي

  . است شديدتر

                                                                          
 . 6سوره انفطار، آيه .  1
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 رح 
  1ذ      

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ     الرَّ

دل است  ،است و مركز كشور تن يو جايگاه ريزش رحمت اله يدل گنجينه خداي؛ برادران من
بايد مراقب دل بود كه آنچه بر دل غالـب   .ستا شه بين وسواس شيطان و تلقين ملككه همي

دنيا دام جان و مايه هر خطاسـت دل را بايـد    يزير فرمان اوست و چون بستگ ااعضا و قو ،دبو
خيال و وساوس  يمتوجه غيب نمود و از غيب خود رو به غيب مطلق آورد كه پراكندگ ،دستوره ب

دنياست برود و  يگردد و نفس پاكيزه شود و اخالق نكوهيده كه زاييده دوست يرفع و هموم يك
كـه خداونـد    يياد خدا افزودن گـردد تـا در  ه آن اخالق پسنديده آيد و متدرجاً انس ب يجاه ب

  2.ودجايگاه يار ش ،باز و دل ،گشوده

بـيش از   اتي كـه ، يكـي از لغـ  »اهللا« ي شايد بعد از كلمه قرآندر  .عرفان است يستون اساس ،ذكر
ـ ،رکتـذآن است، كلمـاتي مثـل   ذكر و مشتقّات برده شده  كار بههمه   تَ

َ
كـه در قـرآن    ینرکمتـذ ،يرکذِ  ،ارکوذ

ل است كه ذكر ين دليكردن و به هميا چيزي  ياد كسياد است ي يبه معنا يظ لغواذكر از لح .بسيار آمده
ـ . ر شـما يـ ذكر خ: نديوگ يمثالً در عرف عامه م. ديآ يه ميال ك مضافيشه با يهم ـ فرما يمـ  قـرآن ا در ي : دي
 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الرَّ ِت َربِّ رکُ ھیعص ذِ ک  الرَّ  زَ  كـ َرْمحَ

ُ َ
 َعْب

ِ
 نادیرک

ْ
ا ِإذ ـا  یَّ ِفیًّ

َ
ُه ِنداًء خ متعـددي در   يلغـو  ينامعـ ذكر  3.َربَّ

  :مثـل  .تندو همه مأخوذ از معناي ياد هسـ  به هم نزديكند يدارد كه تمام آن معانقرآن 
ْ
 رکْ َواذ

ْ
 ک  ِيف ال

ِ
تـاب

 وَ ، ِإْبـراهمي
ْ
 رکْ اذ

ْ
 ُمـوک  ِيف ال

ِ
ابـراهيم و موسـي و ديگــر   از  يدر ايـن كتــاب يـاد   گويـد  يمـ خداونـد   4.تـاب

  :گويـد  يمـ  ييدر جـا  .فرمايد آن هم دليل اين ياد كردن را بيان مي ي هدنبالدر  .كن پيغمبران
ْ ُ
ْصـنا

َ
ل
ْ
خ

َ
ـا أ

َّ
ِإن

اِلَصـٍة ذِ  اری ارکَ ِ لـدَّ
آنهـا   ييعن ،خالص كرديمآنها را  »ما« فرمايد مي. براي ياد آخرت آنها را خالص كرديم 5

»شدند »صلَخْم. از ص غير لَخْممص . استص خلخليول .كه اخالص دارد يكس ييعنم ـ خْم  كسـي ص لَ
از  گويـد  يمـ خداونـد  دليـل  همـين  بـه   .اسـت كـرده   الصپـاك و خـ   خودش ياست كه خداوند او را برا

  .كن ياد آنها
 همين دارد، نزديك به  يمعنايي مريم  آيات اول از سوره

ِ
ِ  ِبْسـم   اهللاَّ

ِ
ْمحن حمي الـرَّ ـرکُ ذِ  ھـیعصک  الـرَّ ـِت َربِّ  ك َرْمحَ

 زَ 
ُ َ
 َعْب

ِ
 نادیرک

ْ
ا ِإذ ا  یَّ ِفیًّ

َ
ُه ِنداًء خ  كريـا كـرد  زخـود   )عبد( كه خداوند به بنده ي استرحمت يورآياد گويد يم َربَّ

  .ام كه پروردگارش را در خفا صدا كردآن هنگ
 چنانكـه  .مـن  ي بنده :گويد يم ؛دهد يصفت عبد به او م دهنارج ب خواهد يرا م يخداوند كس يوقت

                                                                          
هـاي   دوم تـاريخ ي  دورهو . ش. ه 2/5/1376و  26/4/1376، 12/4/1376هـاي   خيتاري اول  هاي جمعه، تلفيق دوره جلسات فقري شب.  1

 .ش. ه 25/11/1386و  18/11/1386، 11/11/1386
 .26-24 صص ،پندصالح.  2
 .1-3سوره مريم، آيات .  3
  . 51و  41مريم، آيات  سوره.  4
 .46سوره ص، آيه .  5
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 ِمـْن ِعباِدنـا البحـرين  مجمـع در  گويـد  يم يبه موس ،را ياد كند خضر خواهد يم يوقت
ً
َعْبـدا

 »يا بنـده «بـه   ،1
از عـرش بگـذرد    ،مـن  ي بنـده  ياگـر گـوي  « :گويـد  يمـ  ينصـار ا اهللاخواجـه عبـد   .يرس يم ابندگان م از

  .»من ي خنده
اِفظون ي هياستفاده شده در آبراي ذكر كه  يگريد يمعنا

َ
ُه 

َ
ا ل

ّ
رَک َوِان

ِّ
ا الذ

َ
لن زَّ

َ
ُن ن

َ
ا 

ّ
ِان

ما ذكر را . است 2
ـ  اسـت،  ه شدهبرد كار به قرآن ينجا ذكر به معنايظاهراً در ا. ميخودمان حافظ آن هستما م و يفرستاد  يول
عـالوه   .ميم و خودمان هم حافظش هستيرا فرستاد) ن اسالميد( خودمان سوي بهراه  اين است كهمنظور 

ـ فرما ينكه مـ ياء پس از ايانب ي رفته مثالً در سوره كار به قرآن يبه معناذكر ز ين يگريات دين در آيبر ا د ي
ـ گو يم قرآن ي دربارهسپس  ،ميرا فرستادبراي موسي و هارون، فرقان و نور و ذكر  ما ک  ُمبـارَ رکٌ َوهـذا ذِ : دي

 
َ
ناُه أ

ْ
َزل

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ـُه ُمن

َ
ْ ل

ُ
مت

ْ
ن
َ
ـأ
َ
ُرونکـ ف

ْیـکِ  :فرمايـد  در جايي ديگـر مـي   واين ذكر مبارك را نيز فرستاديم  ،3
َ
نـاُه ِإل

ْ
َزل

ْ
ن
َ
 تـاٌب أ

َ
 ك

  کٌ ُمبارَ 
َ
ُروا آیاِتِه َوِلَیَتذ بَّ َ ِلَیدَّ

َّ
بابرک

ْ
ل
َ ْ
وا األ

ُ
ول

ُ
  أ

آن ذكرهـا را   يعني. مباركي است كه براي تو فرستاديم، اين كتاب 4
  .مين را هم فرستاديم، ايفرستاد

آنها از نظر  ي باً همهيتوان گفت كه تقر يم يول ،دارددر قرآن هم  يگريالبتّه لغت ذكر اشتقاقات د
ـ  يذكر به معناي  تذكّر از ريشهمثالً  هستند،مترادف  ييمعنا نـد بـه   ه خداوكـ چنانكـردن اسـت،    يادآوري
 وَ : ديفرما يم عيموس

ْ ُ ْ رکِّ
َ
ِ  ذ  اهللاَّ

ِ
ام یَّ

َ
أ
ِ
ب

  .كن يادآورآنان يرا به  اهللا ايام، 5
 »ذكـر «اگـر مطلـق لغـت     يعرفـان  مسائلاما در عرف عرفا و در . متعدد لغت ذكر بود ينها معانيا

لغـت  هـم مجـرّد    يعربمتون و  يات فارسيدر ادب چنانكه. دهد ياد خدا را مي يمنحصراً معنا ،استفاده شود
ـ  يبرااي ديگر  به كلمهاد و بدون اضافه يكم و زاي  داشتن كلمهذكر بدون  ، لـذا  رود يمـ  كـار  بـه اد خـدا  ي

بعـد از ذكـر    )اليـه  مضـاف ( ي مـا حتمـاً منتظـر كلمـه     ،ر از خدا استفاده شـده باشـد  يغ يذكر در معنا اگر
  .بود ميخواه

ال: فرمايد يم يديگري  در آيه  ِإنَّ الصَّ
َ
 ت

َ
ھیة

ْ
ْشـاِء وَ   ن

َ ْ
 ال

ِ
 َعن

ْ
ُن
ْ
ـ امل

َ
رِ ک

 ينماز شما را از فحشا و منكر نه ،6
رسـد در ايـن    مـي  نظر به. كند يم ينماز شما را نه هرجهت به شويديا ن شويدب يمتوجه اين نه چه .كند يم

ت برد، يعني نهي از فحشا و منكر، بيـان شـده اسـ    آيه يكي از صفات نماز كه جامعه بيشتر از آن بهره مي
ـِذرکُ وَ  :فرمايد همين آيه مي ي ولي در دنباله

َ
  ل

َ
ِ أ

يعنـي اگـر    .ذكر خداوند از آن هم باالتر استولي  ،َرب کـاهللاَّ
ه اين چـ ولي . شود ماني و هم جامعه سالم مي بتواني همواره مشغول به ياد خدا باشي، هم خودت سالم مي

  ؟كه از نماز هم باالتر استذكري است 
 ـارِ در ذم
َ
ـ کت ةالصَّ

َ
 ،قـرآن  يدر همـه جـا  در روايات مطالب زيادي بيان شده است، ولي در مقابل  ال
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  :فرمايـد  يم يخطاب به حضرت موسخداوند  .دانسته شده استاز صفات مؤمنين خواندن نماز 
َ
ـالة  الصَّ

ِ
ِقـم

َ
َوأ

يرکِلـذِ 
ر بـه همـراه   اخير، ذكـ  ي در دو آيه .ذكر من باشد ونماز ياد من از بخوان كه هدف  آنطور رانماز  ،1

  .پردازيم مي صالةآمده است، لذا به معناي لغت  صالة
ة

َ
ال  ناديـا ي  همـه است كـه در   يعبادتو آن نماز است  يعرفاً به معنا ةصـال. است يبه دو معن الصَّ

ـ  ؛نمـاز  :گوينـد  يمـ  يدر فارسـ  .داردمعادل نمـاز وجـود    اي واژهها  زبانو اديان ي  همهدر  وبوده   يدر عرب
حج  معادل ياديان لغتبسياري از  رو ازاينو مخصوص مسلمين است  يمثالً حج عبادتاما  .ةصـال :گويند يم

  .است مقدسهزيارت اماكن از آن بيشتر منظور  يول 2»پلريناژ« گويد يفرانسه مدر  .ندارند
 ينماز يـك شـكل ظـاهر    .اديان بوده و مهمترين عبادت استي  همهاست كه در  ينماز از عبادات

ت كنيـد   د،بايد وضو داشته باشـي  گويند؛ بدين شرح كه مثالً ميشرط صحت نماز  را آن كهدارد  يعنـي   ،نيـ
 البتّـه ( كنيـد توجـه   ي عبارات نمازبه معنا ،خوانيد ينماز ظهر مو اگر مثالً  شويدخم و راست ن دون هدفب

به اعمـال   پس بايد). تاس يعجيب يخيلقول  كه اين بطل نماز استكه توجه به معنا م گويند يم ها يبعض
شـرط قبـول نمـاز    . اسـت  آنشـرايط صـحت   از  وظاهر نمـاز   صورت بهولي اينها مربوط توجه كنيد نماز 

»است به خداوند »دل هتوج.  
: ن بـود يكه به او فرمود، ا ين كالماولي عاهللا ميكل يموس پس از انتخاب حضرت خداوندچنانكه 
فس

َ
 ِلن

َ
عُتك

َ
ن
َ

يَواصط
ـ طـور فرمـود، ا   در كوه عيكه به موس يدم، و جزء دستوراتيخودم آفر يتو را برا ،3 ن ي

 ِلـذِ  :بود كه
َ
ـالة  الصَّ

ِ
ِقم

َ
يرکأ

ـ در ا. يمـن كنـ   »ادي«دار كه  يمن بر پا ينماز را برا يعن، ي4 ـ ن آي  يلـذرکه از ي
گر نمـاز  ا: ديفرما يگر ميا به عبارت ديداده است  را ذكر خود قرار صالةد كه خداوند هدف از يتوان فهم يم
هرگونـه   اصـوالً  دعـا و  ينمـاز و هـم بـه معنـا     يهم بـه معنـا   صـالة .ذكر من باشد يد برايبا يخوان يم
  .است يشياين

 : ديفرما يم صالةدر مورد  يگريد ي هين در آينچهم
َ
 
ْ ُ
ذیَن 

َّ
ون  َوال

ُ
ـاِفظ

ُ
 
ْ
ِ ِ
وا

َ
َصل

جمـع   صـلوات( 5
هسـتند كـه دائـم در     ين كسانيمؤمن .خود مراقبت دارند يها شياين بر نمازها و نيمؤمن يعني) است صـالة
  :ديگو يباباطاهر كه م قول به. نمازند

ــه   ــان كـ ــا آنـ ــي اهللاخوشـ ــان بـ    ي ارشـ
ــه   ــو   ب ــل ه ــد و ق ــي  اهللاحم ــان ب   كارش

ــد    ــم در نمازنـ ــه دائـ ــان كـ ــا آنـ     خوشـ
ــي     ــان بــ ــاودان بازارشــ ــت جــ  بهشــ

                                                                          
 .14سوره طه، آيه  .  1
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 .41ه يسوره طه، آ.  3
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ـ ومي يا منظور نمازهـا ي؟ آه دائمي استك است ي؟ آن چه نمازچيستدائم در نماز بودن مفهوم  ه ي
 شبانه روز آن را بخواند؟پنج وعده در د ياست كه انسان با

امثال رويم و  ميركوع و سجود به  ،خوانيم يحمد و سوره م ،گوييم يتكبير م نماز،  صورت ظاهردر 
 ،ه نمـاز ظهـر را خوانـديم   پنج دقيقمثالً وقتي در مدت خوانيم  ميكوتاه گاهي نماز را سريع و گاهي  .اينها

بـه  چون  ،نماز عصر را بخوانيمدر ادامه ولو اينكه فوراً بلند شويم و  ؛ديگر در نماز نيستيم ،سالم كه داديم
پـس در نمـاز    .ثانيه ممكن است حرف هم بزنيم چنددر آن  .ثانيه خارج از نماز هستيمچند الاقل  ي اندازه

  :گويد يچطور خداوند مپس در اين آيه  .ستيمني
َ
 
ْ ُ
ذیَن 

َّ
 داِئُمـون  ال

ْ
ِ ِ
َصـال

كه دائـم  هستند  يكسان ، آنها1
 چطـور حـال   .بـه ايـن آيـه اسـت     هاشـار  »خوشا آنان كه دائم در نمازند« :گويد يمكه باباطاهر  .در نمازند

از تـوانيم نمـ   نمـي سـاعت   چهـار  و در بيستكه ما  باشدين نماز هماگر منظور  توان دائم در نماز بود؟ مي
 .خـوانيم  نمـي كه نماز  ها وقتاين و در بايد غذا بخوريم  ،بايد بخوابيمبخوانيم براي اينكه ساعاتي را مثالً 

كه سـالم داديـم و بلنـد شـديم كـه يـك        همينخوانديم، نماز ساعت هم  چهار و بيست فرض محال كه
در  است و ديگر صـالة »قطع« قتهمانو .كشد يثانيه طول م سهدو   بعدي،نماز  بهبگوييم و برويم  اكبر اهللا

 يهـم معنـا   صـالةكـه از خـود    شود يپس در اينجا معلوم م .دائم در نماز نيستيم .يمنيست »دائمـون« حالت
ـذِ وَ  ، يعني در حالت ذكر باشد و در آيـه در نماز باشدبايد دل و آن اينكه  ؛مراد است يديگر

َ
ُ ل

ْ
 رک

َ
ِ أ

ـ اهللاَّ
ْ

َربُ ک
2 

دائم به ذكر خدا مشغول باشيم، اكبر است؛ يعني از هر چيزي  صورت بهوانيم اگر بت. به آن اشاره شده است
  .تر است بزرگ

ـ   چرا كهذكر است ي اعالي  مرتبه يذكر قلب .است خدا ياد شود ذكركه  يصورتهر به ه دل انسـان ب
ذكر خدا اي  گونه هم به قرآن نخواند، تعقيبات و اوراد نماز ،ادعيه .است يذكر ديگر ذكر زبان. استياد خدا 

و خـدا را يـاد كنـد، او در     ،نگاه كند و درياكوه و بيابان به  ،در و ديوار نگاه كندبه  ياگر كس .شود يم تلقّي
  :باباطاهر قول به. حال ذكر است

ــنم    ــو بيـ ــا تـ ــرم دريـ ــا بنگـ ــه دريـ     بـ
  بــه صــحرا بنگــرم صــحرا تــو بيــنم       

ــوه و در و دشــت   ــرم ك ــا بنگ ــر ج ــه ه     ب
  نـــا تـــو بيـــنم  نشـــان از قامـــت رع   

  :فرمايـد  جا كه مـي شايد آن .مؤمن هميشه در حال ذكر استباشد، ذكر به اين معنا اگر 
َ

   
ْ
ِ ِ
َصـال

  .كند يمرا ياد خدا  ،بيند يهر چه را مكه  همين باشدمنظور  ،داِئُمونَ 
ـ   يخـداي  ي دل گنجينه« :فرمايند يم  ،اسـت و مركـز كشـور تـن     يرحمـت الهـ   زشو جايگـاه ري

  .»است دل
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 .اسـت صنوبري قلب همان اين دل مظهر جسماني  گويند يم ،دل پيدا شوداز  ياينكه تجسم يبرا
اسـت كـه    يمعنـويت  ،منظـور از دل  يول .كه ياد خدا كند اين نيستجسماني قلب كار  ياز لحاظ فيزيولوژ

  .نيمك يممتمثل در قلب ، ما آن را سهولت يبرا .كند يخدا م سوي بهانسان دارد و توجه 
طان و يشـ  ،خداوند آدم را خلـق كـرد   يآمده است كه وقتهم در اخبار و به مضموني  مشهور است
طان هـم آمـد   يدنـد، شـ  يهمه آمدنـد و د  .دينيد و اسرار آن را ببين مخلوق جديد اييايفرشتگان را ندا داد ب

من  ي نجا خانهياست؟ خداوند فرمود ينجا چيا: ديكرد و پرس يفضول .قفل استدر وجود انسان  يد دريد و
خداست  ي هدل انسان خان يعن، يك استيسمبلن به معناي ن قفل بوديالبتّه ا. ياست و تو در آن راه ندار

به ما ن دل را يكند، خداوند ا يد، خدا شما را طرد ميطان را در آن راه بدهياگر ش. طان در آن راه ندارديو ش
نجـا راه نـده،   يا بـه را  يكسـ جز من ودمان داده و گفته دش را به خيكل ،در آن را قفل كرده ؛امانت سپرده

ـ ن باشـد كـه ا  يهمـ  يك سالك برايتمام كوشش بايد در واقع . من است ي خانهاينجا  ز يـ ن خانـه را تم ي
ن يفرموده كه من در زمـ در مورد آن است و خداوند  يرحمت اله محلّچون  ،دارد دارد، دل را پاك نگه نگه

بلكـه   ،سـت ينجـا منظـور مكـان ن   يدر ا. 1گاه من استيمؤمن جا ي بنده دلِ يول ،رميگ ينم يو آسمان جا
داشـتن دل از عظمـت خـود     نگه م و عظمتيببر يدل پ ين را مثال زده تا به عظمت و برتريآسمان و زم

 يو سلوك، بـرا  يعرفان يها اصالً تمام كوشش. گاه محبوب استينكه دل جايا يدل هم باالتر است برا
  .باشد يشگيد همياد خدا باي .ستاد خداي براي. ذكر است ين است، برايهم

شيطان را  ؟كنيم يمدرست عمل  يبه اين وظيفه دربان ياآاما  .دربان خانه خدا هستيماز ما  هركدام
شده در ايـن خانـه   كه  يكه به هر نحو ايستد يم ،رود يماً در نممسلّ ،پررو است يخيل ولي او ،خدا راه نداد

دل را وسوسـه   ؛بـرود بـه درون خانـه    خواهد يمو  كند يشيطان از يك طرف وسوسه مهميشه  .نفوذ كند
هـم  او  ،خواند يهميشه انسان را به راه خير م كهآفريده را هم  يا ملَك و فرشتهدر مقابل، خداوند  .كند يم

به هـر  ا م .ستا) يعني وسواس شيطان و تلقين فرشته( بين اين دوخواند، دل  انسان را مي ديگر، از طرف
خـود را پشـت سـر     يهر چه وظـايف قلبـ  ولي . كنيمتر  قويملَكي را  ي ممكن است جنبه ،اندازه بكوشيم
  .شود يم تر يقو يشيطان ي بيندازيم جنبه

و  ياصطالح روانشناسـ در  .شود يم يبر تمام اعضاء جار گذرد يبايد توجه كرد كه آن چه بر دل م
اسـت بـر   آن  يمحتـو دلمـان  آنچه مـا در دل داريـم و   . استخودآگاه ناگويند اين اثر  امروز مي يروانكاو
تمـام   ،بخواهد به مردم خدمت كندو فطرتاً خيرخواه باشد  يكساگر  .كند يحكومت م ي بدناعضاي  همه
 و رود يمجلو  يخيابان زمين خورده فور در يكسكه اگر چشمش ديد  ييعن ؛كنند ياين كار را م يشاعضا

 كنـد  يمـ  او را تـرك اگـر دلـش در ايـن حالـت نباشـد      امـا   .كنداو را كمك كه  هدد يبه دستش دستور م
  .كند يحكومت م ي بدنداشته باشد بر اعضاكه  يمعنويتو  هر حالتدل، پس  .رود يم و

                                                                          
ْرِضي وَ : 39، ص  55، ج بحاراالنوار.  1

َ
 أ

َ
اِئي َوال  َمسَ

ِ
َسْعين

َ
 ْ ُْؤِمنملَ

ْ
ُب َعْبِدي امل

ْ
ل
َ
 ق

ِ
  . َوِسَعين
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. اسـت آگاه ودناخعلم روانكاوي در  اصطالح بهخداست و نسبت به ما غيب است يا  ي اين دل خانه
خـود   توجـه بـه ايـن غيـب كـه غيـبِ       .داشـته باشـيم  دون اينكه مـا توجـه   ب كند يبر ما حكومت م ييعن

عـالم   سـان كـه ان بـراي اين . كند يكم ما را متوجه غيب مطلق م كم ،ما غايب است يعني نسبت به ،ماست
  :فرمايد يم عيعلچنانكه  ،ج استردر وجود انسان مند يبه اين بزرگخارج جهان  يصغير است يعن

ـــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــرم
ّ
ـــــــــــــــــــْزَعُم ان

َ
ت
َ
  صــــــــــــــــــــغريا

 و فیــــــــــــــــك انطــــــــــــــــوی العــــــــــــــــامل االکــــــــــــــــرب  

حـال آنكـه تمـام عـالم كبيـر در تـو        ،همـين بـدن هسـتي    يرم كوچك يعنيك جِ كني يخيال م
  .است مندرج

كاتـب  م .متّصـل شـود  آن غيب شود به  مند مي عالقهدارد  يغيبكه ه كرد توج بعد از اينكهسالك 
 .مند هستند كه به اين مخزن دست پيدا كنند القههمه ع... و ، مديتيشنيوگاهمچون ذن،  عرفاني مختلف

يم متوجـه ايـن   درآوياد خدا ه دل را ب يوقت .اين دل را به ياد خدا بياوريم خودمانقلبي بايد با ذكر هم ما 
چون  .بريم يم يمطلق كه خداوند است پ ، به غيباز اين غيب تدريج بهو  شويم نسبي و اعتباري ميغيب 

متوجه  يوقت .كه خداوند باشد ،روح جهان ييعن ،برق عظيم جهان ي است از كارخانه يا در واقع اين شعله
  .رسيم يم به او هم مشوياين ب

از دنيـا  و آن را به ياد خـدا باشـيم   هميشه داريم و  كه جايگاه خداوند است پاك نگهرا اين دل بايد 
ـ ث ،يپـول  ي،اين نيست كه اگر مالهم  يدنيا دوست .دور بداريم يدوست  .نـه  ،كنـيم آن را رهـا  داريـم   يروت

بهره ببريم  آن كه ازاست خدا داده  ،مال ما نيست ،ستاكه در دست ماست امانت  يمال و اموال ،عكسرب
 يزمينـ  ياگـر كسـ  « :كه فرمـود  عليشاه نقل است سلطان آقاي از حضرت .مند كنيم هم بهرهرا و ديگران 

 او نـود  يكند و در اثـر كوتـاه   يكوتاهو آن كس بياورد وجود ه صد من گندم ب تواند يزمين م آندارد كه 
به اين علّت چنـين فرمـود    .كه دنيا دوست نبودايشان  ».نزد خداوند مسئول است، وجود بيايده من گندم ب
در مـورد   قرآن .استايمان دوست داشتن امانت و حفظ امانت شرط  .امانت است دست مادر  ،كه اين مال
كـه باطـل    1دست اينها ندهيده شما قرار داده ب يقوام زندگ يخداوند برا كهرا  ياموال گويد يمحجورين م

بايـد   ، بنـابراين خداونـد اسـت   امانت ،ماست برايكه  يمال ،كه امانت دست ماست يپس اين مال .شود يم
ايـن اسـت كـه همـه چيـز را       يدنيادوست. نيست ياين دنيادوست .استفاده ببرنداز آن كه همه  طوري باشد

است بايد اين امانت را حفظ كنيم و حـداكثر   ياله كه اين مال امانت دباش مانتلّا اگر نيوا ،كنيمدنيا  يفدا
  .انجام وظيفه است نيست، يدنيادوست اين كار. را به ديگران برسانيماز آن استفاده 

هستند  عايبالم ماُ اصطالح به ها بعضي از عيب. دارد دنبالبه  يديگر ي اخالق نكوهيده يدنيادوست
بر هـر چيـز ديگـر    دنيا را  ييعن يدنيادوست .آيد يم يعيوب ديگر آن دنبالبه د وپيدا ش عيباگر آن  ييعن
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غفلـت از  است به دنبـال خـود،   ممكن چنانكه . آورد يمبه دنبال  يمعايب ديگرخصلت، اين ، ترجيح دادن
ممكـن  يـا  . بيـاورد را و امثال اينها  يفروش كم ،يشوفر گرانخيانت در امانت،  ياخداوند و غفلت از عبادت 

و بـه  شفقت  اهللا انسان است و ما هم دستور داريم به خلق ي كه الزمهرا  يرحم و شفقتبه دنبال آن، است 
  .آن وظيفه را از ما دور كند  خدمت كنيم،فقرا 

يـد  همـان اول با در حال ريشه كردن در درون ماسـت   يدنيادوستوقتي متوجه شديم كه  ،بنابراين
 ،را از دل خارج كنيم يكه دنيادوست تدريج به .ندهد ي فاسدهاي كه تبعات و ميوه خشك كنيمآن را  ي ريشه

خداوند گفته است كه من در آسمان و زمين  .خداست ي دل ما خانه .ياد صاحب خانه ييعنآيد؛  ميياد خدا 
داريـم و   پـاك نگـه  بايـد  ن خانه را اي .در دل مؤمن جا دارم يول) خارج از مكان هستم ييعن( گيرم يجا نم

را در  يكه ما توجه كنـيم و ديگـر   شود يخانه موجب م ياد خدا و ياد صاحبِ .دور كنيماز خود وساوس را 
ما باز كند و مـا بـه غيـب     يخانه را به رو خانه درِ كه صاحبِ شود يياد خدا موجب م .اين خانه راه ندهيم

  .ببريم يپ قوجود خودمان و از آنجا به غيب مطل
ياد خدا دل را خاشع و بدن را خاضع و اخالق را پاكيزه و اعمال را پسنديده گرداند و ياد بنـده  

موهـوم  ي باالخره انسان را از هسـت  ،حق را كه نشانه ياد خدا و هم مستلزم ياد اوست بنده را
  1.نيست يخداپرست ،انانيت هست چون مادام كه رساند يم يواقع يو به هست رهاند يم

 ياد آوردن ،آنها وجه مشتركي  همهدر  يبيان شده ولمتعدد  يبه معان قرآنذكر در قبالً گفتيم كه 
يـك جـا    در قـرآن . يـاد اسـت  معـادلش لفـظ    ،ترجمه كنيم يبه فارسي ذكر را  كلمهبخواهيم اگر  .است

ِت َربِّ رکُ ذِ  :فرمايد يم  زَ  ك َرْمحَ
ُ َ
 َعْب

ِ
ارک یَّ

2
ر تـذكّ  عنـوان  بـه  يجاهايدر  .كريازاش  دهياد رحمت خداوند بر بنه ب 

رُک َمْن یَ  :گويد يم
َّ
 ـَسَیذ

ْ
ُبَھا ـجَ ـتـَ یَ وَ   ىشـخ

َّ
 ن

َ
ىق

ْ
ش
َ ْ
األ

 ،آورد يياد مـ ه ب و شود يم تذكّرم ترسد يكه از خدا م يآن كس ،3
مختلف گفته شده ي ذكر با اشتقاقات  عبارات كلمهاين در  .كند يم يدوراز آن است  يكه شق يو آن كس

  .استياد آنها منظور ي  همهدر  كه
رحمت خداوند  ركه خداجو باشد و در آثا يكس گفت همه چيز براي شود يبه يك اعتبار م ،بنابراين

كـه   آيـد  يم شياده ب ،بيند يهمين لوسترها را م ،بيند يرا مروشن همين چراغ  يوقت .ذكر است ،دقّت كند
كـوه و دشـت و بيابـان را    . چيزهـايي را درسـت كنـد    كه چنينخداوند است كه اين قدرت را به بشر داده 

ما انجـام   ي كه به اراده يعرفاً آن ذكر يول. استكه خداوند اينها را خلق كرده  آورد يياد مه ب بيند يم كه
  .يا به دل استو يا به زبان  ،دهيم يانجام مبنابر تكليف ما  ييعن ،شود يم

ذكـر  . كننـد  يتقسـيم مـ   لسـاني و ذكر  يذكر قلب يا يو ذكر جل يذكر را به ذكر خفبنابر اصطالح، 
نباشـد   يكسـ  يوقت يد، وليد، صفات خدا را بشنوياد خدا را بشنوي يگرين است كه شما از ديمثل ا يلسان

                                                                          
 .26 ، صپندصالح.  1
 .2آيه   سوره مريم، .  2
 .11و  10سوره اعلي، آيات .  3



 ذكرشرح /  100

 يگري، ذكر دير از ذكر لسانيغاما  .شود يم ين ذكر لسانيا. ديشنو يد و هم خودتان مييگو يهم خودتان م
  .است مؤثّراست كه ذكر  يفا ذكر خي ياست كه ذكر قلب

 .نيمخـوا  ياست كـه مـ   يدعاهاياوراد و همين  يذكر جل .ارجحيت دارد يبر ذكر جل يذكر خف البتّه
از قـول   در حـديث قدسـي  مـثالً   ؛تكيـه دارد  يهم بر ذكر خفـ  وارده و اخبار و احاديث قرآنآيات بعضي 
ي زكريـاي   يا درباره. ياد كنمعلني  صورت بهو در مأل من را در دل ياد كن تا من تو را : فرمايد مي خداوند

ـرکُ ذِ  :فرمايد مي قرآندر نبي  ِت َربِّ  زَ  ك َرْمحَ
ُ َ
 َعْبـ

ِ
ـارک یَّ

ـ ، ذكر رحمت خداوند به زكر1 ف يِاذ نـاد. اي
َ
ـُه ِنـداًء خ ایـَربَّ

2 
ف؛ خدا را صدا زد، ندا كرد يوقت

َ
 يخفـ  صورت هببلند خدا را صدا نزد، بلكه در دلش  يبا صداي عني، ایـِنـداًء خ

كه  ينكه هر عبارتيا يشتر است براياثرش ب ،باشد يخف صورت بهكه  ين ذكريا، و پنهان خدا را صدا كرد
ن اسـت  يگرش اياست و خطر د يبيفر تظاهر و عوامآن احتمال  خطر يكدارد  اتيخطر ،شودبيان آشكارا 

شـود، آن ذكـر را رهـا     يپرت منكه در طول روز حواسش يل ايكه در ذكر آشكار، ممكن است انسان به دل
بــه ذكــر  يا نكــه حواسشــان پــرت نشــود در گوشــهيا يبــرا يل اســت كــه برخــيــن دليكنــد و بــه همــ

  .شوند يم مشغول
شـه ذكـر   ينـد كـه پـدرم هم   يفرما يمـ  عبـاقر  ف پدرشان حضـرت يدر توص عصادق حضرت

اين است كه مردم بفهمند اصطالح گفتن براي  گفت يشه ذكر ميم همييگو يمبه اشتباه لبتّه ما ا( تگف يم
نمـاز   ،گفـت، ذكـر داشـت    يرفـت ذكـر مـ    يراه مـ ) والّا ذكر فقط به گفتن نيست يعني هميشه با ذكر بود

ـ حـال ا  .داشت نمي و هيچ چيز او را از ذكر باز گفت يخورد ذكر م يخواند ذكر داشت، غذا م يم ن چگونـه  ي
ـ گفـت؟ ا  يدن هم ذكر ميخواب گفت؟ وقت يذكر م است كه وقت غذا خوردن هم، حضرت يذكر ن ذكـر  ي
ـ گفتنـد، ز  يخواب هم بودند، ذكر موقتي كه در ت آمده حضرت يرا در روايم، زينبود كه ما بشنو يلسان را ي

اسـت   يذكر قلبـ  ،ن ذكريد، پس ايتواند حركت كند و ذكر بگو يدر خواب است كه زبانش نم يانسان وقت
ـ كه حـاال اسـمش را ذكـر    ( اد خدايبا  خواب اولم اگر در ييگو يكه در عرفان هم م  يگـر يز ديـ ا هـر چ ي

شـود كـه در علـم     يهمان ذكر حساب م ي هاست و دنبال يداريب ي منزله بهد، خوابتان هم يبخواب) ديبگذار
، عحضرت صـادق  قول بهكه  يپس آن ذكر. اند دهين قول رسيا صحتبه  حديامروز هم تا  يروانكاو

اسـت كـه در    يهمـان ذكـر   يعنـ ي. ين ذكر لسانياست نه ا يد، ذكر قلبشه در ذكر بودنيهم عباقر امام
ذِ وَ : ديفرما يم قرآن

َ
 رکُ ل

َ
ِ أ

  .ز استياكبرِ از همه چ .َرب ک اهللاَّ
 يذكـر قلبـ   ،پرداختنـد  يبه آن م عكه حضرت باقر يآن ذكر :برد يتوان پ يكه م يگريل ديدل

ـ . خواندم يمبسيار  يمستحبنقل شده كه من نماز  عصادق ن است كه از قول حضرتيا ،است بـار   كي
ـ آ. نقـدر عبـادت نكـن   ينقـدر نمـاز نخـوان، ا   يرد شـدند و فرمودنـد ا   عبـاقر  پدرم حضرت تـوان   يا مـ ي

 عبـاقر  حضـرت  !كنند؟ نـه  يخدا منع م اديرا از  عصادق ، حضرتعباقر حضرت) اهللالعياذب( گفت
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ذِ ند كه به ياند بفرما خواسته يم
َ
 رکُ ل

َ
ِ أ

 يمابق ي، بخوان وليرا كه مكلّف هست يينمازها يعني. بپرداز َرب کـ اهللاَّ
  .روز را به ذكر اكبر بپرداز
كـه   يهمانقـدر  يعني. ميكن يم آميختهخدا  ادي، جانمان را با يهم با ذكر قلب يشيدر عرفان و درو

 باشـد و همـراه  م، وجودمان با ذكـر خـدا   يات داريم، حيرو يم، راه ميكش يكه نفس م همانقدرم، يجان دار
خوانـدن   ،قرآن دعا، خواندن خواندن ييعن يذكر جل .ميخدا باش ادبا يشه يم همينكه خودمان بفهميبدون ا

  .خودش ذكر است م، اين همبخواني يرا با توجه به معناگر آنها  و كه داده شده ياوراد و نماز
 .گردانـد  يمـ  »عدل را خاشع و بدن را خاض«ياد خدا به هر صورت كه باشد اند كه  فرمودهدر اينجا 

بين  يول .مناسب استهر دو  يبرا يفروتني  ، كلمهترجمه كنيم يو خاضع را به فارس خاشعاگر بخواهيم 
در مـورد صـفات   خـدا   .بـدن اسـت  ظـاهر و  خضـوع در   ،و دلخشوع در معنا  .فرق است خشوع و خضوع

 يف :ديفرما مي نيمنؤم
ْ ُ
ذیَن 

َّ
 خاِشُعون  ال

ْ
ِ ِ
َصال

 آنها ناخودآگاهو  قلب يعنيخاشعون . خاضعون ديرماف نمي، 1
ـ رعا البتّـه  .خـودش را بـزرگ بدانـد   و به خودش معتقد باشد  نكهينه ا. كند ياحساس فروتن ظـاهر در   تي

  .نباشد، الزم است ايو ر يظاهرپرست يكه برا يصورت
ضـوع  خ ،ميكنـ  مـي  ميتعظ ،سربا  ،كردههم سالم  بهاينكه ما . بدن است يفروتن يخضوع به معنا

 يمعمـول  يدر زنـدگ . دارد كه عالمت خشـوع باشـد   ارزشدر مقابل خداوند  يخضوع در صورت يول .است
در  مـثالً ، را انجـام دهـد   يظواهر ادب و فروتن يعني كندخضوع  يلينفر نسبت به شما خ كيممكن است 

 گويـد  سخن مـي  يسك ييا وقت ،دست به سينه بايستند ند وكه دست را از آستين عبا درآوررسم بود قديم 
ظـاهراً   و كـه خضـوع دارد   يممكن است همين كساما  .اين خضوع است، متوجه او باشندظاهر  صورت به
  .را نداشته باشد يدلش آن فروتن ،ب استمؤد يخيل

تـا تفـاوت    اند نياوردهفروتني را  ياينجا لغت فارسدر اين است كه  .گويند يدل را خشوع م يفروتن
قدرت  ،ياد خداونده بوقتي كه  ييعن .شود و بدن خاضع يند دل خاشع ما هگفت .معلوم باشدخشوع و خضوع 

احساس كرده  مقابل اين عظمت دررا بودن وجود خودشان  باشند ناچيز بودن بلكه نابود ،عظمت خدا ،خدا
از خـود مـا از   در مـورد خداونـد كـه بهتـر      .كنند و ظاهراً و باطناً يعني در جسم و در دل اظهار فروتني مي

باعـث   نـد يگو كـه مـي   »بهتر از خـود مـا  «عبارت . هاي ما خبر دارد، خضوع بايد با خشوع همراه باشد دل
 ديـ كـه حـرف مـا را تأي    يرنـد گ مي يجينتا ستندين يكه اله ييعلما حتّياوقات علما  يگاه .ستين تعجب

ـ  ، مـي ميآگـاه  خـود  ودآگاهخودآگاه و ناخودآگاه، ما خودمان از خمانند تقسيم ضمير به . كند مي چـه   ميدان
اسـت كـه خودمـان هـم      مييناخودآگاه ما مملو از خاطرات قـد  يول .ميكجا هستو  ميخواه چه مي ميكرد

ـ  هفراموش كرد ـ  از آنهـا  خداونـد  . ماي ـ ا خودمـان فرامـوش كـرده    يخبـر دارد ول  امـت يروز ق ي دربـاره  .مي
 : فرمايد مي هم

َ
ـ یـُ ف

َ
ا اک ْم ِمباـھُ ـئـُ بِّـ ن

ُ
ون

ُ
َیْعَمل

آنچـه كـه   شما را از  يعني .ديا ها كردهكار چهكند كه  شما را آگاه مي ،2
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  .كند آگاه مي ديخبر ندار اي ديا فراموش كردهايد و  انجام داده خودتان
ـ   البتّـه . كند مي دهياخالق را پسندو خدا دل را خاشع و بدن را خاضع  ادي نديفرما مي  ادمنظـور از ي
 دهياخالق انسـان را پسـند  ذكر . خدا باشد ادانسان يكه  يهر نحو بهذكر است  مييگو مي نجايخدا كه در ا

كـه   يو حـالت  تيهـر وضـع  در  يبـه هـر موجـود   انسان  ي،معان يصورت تداع هلحاظ كه ب نيكند، از ا مي
زند اخـالق   مي خدا حرف ي هبا بندخدا، در مقابل  نكهياحساس ا. شود مي يخدا متداع ادبرايش ي ،رسد مي
بـر   ياعمال هم چون مبتنـ ماً مسلّ ،شد دهياخالق و درون انسان پسند يوقت جهيد و بالنتكن مي دهيپسندرا 

  .شود مي دهيپسند ،اخالق است
ْ وَ : خداوند در چند جاي قرآن فرموده ُ ْ ُ َع ـهَرِضَي اهللاَّ

ْ
ـوا َعن

ُ
َرض

اسـت و آنهـا    يخداوند از آنها راضـ  ،1
 اْرِجعـي :فرمايد فجر مي ي سوره آخردر  اي. هستند يهم از خداوند راض

ُ
ـة

َّ
َمِئن

ْ
ُط

ْ
ُس امل

ْ
ف
َّ
َھا الـن ُ

َّ َ
ـ  ِإىل  یا أ   ِك َربِّ

ً
راِضـَیة

 
ً
ة َمْرِضـیَّ

مـن  و  يهسـت  يراضاز من كه تو  يداخل بندگان من شو در حاليافته  اي نفس مطمئنّه و آرامش ،2
  . با هم است و مقارنه دارداين دو رضايت  يعني. هستم يراضاز تو هم 

  ».اخالق را پاكيزه و اعمال را پسنديده گرداند«خدا فرمايند ياد  در ادامه مي
مـا،   يبرخـورد بـا ديگـران و اخـالق شخصـ      ييعن اجتماعي، ماً اخالقمسلّ يمباش ياد خدابه  يوقت
 اهللاَّ خداوند فرموده است كه  .شود يپسنديده م

ُ
ُق ِعَیـال

ْ
ل
َ ْ
 ا

 ،تندخـور مـن هسـ    نـان  ،اين مخلوق ،اين مردم، 3
ـ يـاد ر ه ب ،يس خانوار را دوست داشته باشدئر ياگر كس. عيال من و عضو خانواده من هستند يس خـانوار  ئ

توجه بـه   پس ياد خدا با .دهد يحسن خُلق نشان مآنها به  و اش مهربان است افراد خانواده اب مسلّماً ،باشد
  .يم و خوب باشدلقياتش مالخُ ش با ديگران وبرخوردشخص كه  شود ياين معنا موجب م

خدا  داند يياد خدا بكند چون مزياد  يكه اگر كس يبه اين معن »اعمال را پسنديده گرداند«ياد خدا 
كـه در محضـر    كند ياحساس م انجام دهد،بخواهد كه  يهر كار ،ستاوهمه حال ناظر و در بر همه چيز 
ادراك احسـاس و  ايـن   .بيند يمو  كند ينگاه ماو را كه خداوند  فهمد يم .بيند يماو را  يچشم الهي است و

  .كند ياعمال را پسنديده م
 داده كه  قرآنخداوند اين مژده را در 

ْ
ـاذ

َ
ُ ف

ُ
   وينرک

ْ
ذ
َ
ْ أ

ُ
 رک
ُ

 مک
در  البتّـه  .ياد كنيد مرا تا شـما را يـاد كـنم    ،4

 هنـوز مـا  بـه دليـل اينكـه    ) را؟ بنـده خـدا  كـردن  يـا يـاد   بنده را، خدا كردن ياد ( كدام مقدم است كهاين
اهـل   نيهم ب موضوع نيا .مشكل است  ،يما هسته نشدر از خود و بينيم يهستيم كه خود را م يا مرحله در

ـ كه آ مطرح است عرفا نيهم بو كنند  بحث ميي اصول دين  دربارهظاهر  صورت بهكالم كه  ـ ا اي يـاد   ني
او  اديما  ،ما بكند ادوقتي يدا خ ايكند  ما مي اديخدا  ،ميخدا بكن اديما وقتي  يعنيدارد؟  يزمان تقدمكردن 

ـ كـه مـا در ا   يمعن نيبه ا .ندارداصالً در ياد واقعي اين بحث موضوعيت  م؟يكن مي مـادي كـه    يايـ دن ني
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. امـروز يـا فـردا را در ذهـن داريـم      شـه يهمما . است مؤثّر يليخ زمان در روال زندگي ما م،يكن مي يزندگ
 ،هم چون دو واقعه استياد خدا و ياد بنده در مورد . از فرداست مسلّماً فردا بعد از امروز است و امروز قبل

عارفـان   ؟كند مي ادما را يخدا  يا ميكن مي ادي ما خدا راآيا  م است؟مقد يكيكدام  نديبگو دنديكوش ها يليخ
 يمعنـ  زمـان  گريد م،ياوريب اده يكه ما خدا را ب يا در هر جا، در هر واقعه ،در روابط انسان با خدا نديگو مي

ـ ا الّوا. استرا داده  قيتوف نياست كه خدا به ما اآن عالمت  ميكن مي خدا اديكه ما  نياصالً هم. ندارد  ني
   م؟ياز كجا داررا  قيتوف

 پـس از آن همـه بـال كـه حضـرت ديـد،      كه نقل است  عوبيدر شرح حال حضرت ا كمااينكه
ـ نان ته نكهيا يبراكار برد كه همسر حضرت ناچار شد  هآخر را ب ي هسيدس طانيش را  ي خـود كنـد مـو   هي

ـ  نيرسم اچون ( موي همسرش كوتاه شده ديشن يوقت وبيا. بفروشد كـه خطـا كنـد زلفـش      يبود كه زن
صبر  يصبر كردم، مال و ثروتم را برد يرا برد فرزندانم ايعرض كرد خدا. ناراحت شد يليخ )دنديبر مي را

بـدن حضـرت كـرم    در صـورت كـه    نيبه ا( شدم ضيمر صبر كردم، يرا از من گرفت لهيقب استيكردم، ر
 يسر جـا و برداشت كرم را حضرت  .افتادبر روي زمين بدن حضرت  از بار كرمي كي نديگو ميحتّي  .افتاد

ـ   )است كرده مقرّر نجايتو را از ا يگفت خدا روزو به كرم  گذاشت بدن يخودش رو ـ ا يصبر كـردم ول  ني
به تـو  را صبر  قيتوفچه كسي اما  !يصبر كرد ،يگوي د گفت راست ميخداون. توانم صبر كنم واقعه را نمي

كـه غلـط    خـت يدر دهـانش ر  خـاك  ،زد ناراحت شد به دهانشپشيمان و  وبياپس از آن  نديگو داد؟ مي
  . يتو داد ،يكردم، هر چه هست تو كرد

ـ همان . نداردنا معر م و تأخّما كند تقد اديخدا هم  نكهيخدا و ا اديدر اين است كه منظور  حاال  ادي
ـ  .خداسـت  ي توفيق ذكر هم از ناحيه .است ما كرده ادياست كه خدا هم  نيعالمت ا ،خدا چـون مـا    يول

 ي هم اگـر در عبـادت و خـدمت داريـم از ناحيـه      ييم كه احساس كنيم توفيقا ههنوز به اين مرحله نرسيد
  ،خداست

ْ
ُ اذ

ُ
 بر را ) مرا ياد كنيد( وينرک

ْ
ذ
َ
ْ أ

ُ
 رک
ُ

  .مشماري يم ممقد) كنم را ياد مي من شما(  مک
 ،نيسـت هسـتند،  بـاال   يعنومقامات مكساني كه داراي فقط  قرآننبايد فراموش كرد كه مخاطب 

 عنـوان  بـه  ،مور يمـن كردنـد  أمـ را  ععلي صوقتي حضرت رسول همانطوركه .همه است يبراقرآن 
طبيعـي اسـت   . آنهـا  )ترين ضعيف( فرمود مثل اضعف؟ خواند يچگونه نماز خواهدر آنجا  :امتحان پرسيدند

آياتي هم  قرآن. تل اسكمش يبقره خيل ي سوره خواندن، بايستد تواند يكه نم يكسكه مثالً در نماز براي 
  قـرآن . هم جزء اضعف مردم هستيم و مااست اضعف مؤمنين كه براي دارد 

ْ
ُ اذ

ُ
م ايـن مقـد   يبـرا را  وينرک

بعد مـن هـم يـاد تـو خـواهم كـرد       ذكر كن ياد من باش،ه ب خودت را بكن، يعني ل كارداشت كه تو او ،
) 

ْ
ذ
َ
ْ أ

ُ
 رک
ُ

حديث يا در  .»از تو حركت از خدا بركت« :كهاست  يفارسمشهور همين عبارت اين امر مصداق ).  مک
ده قـدم بـه او    مـن  بيايـد ) ونـد خدا( مـن يك قدم به سمت  هركسكه  قدسي به اين مضمون آمده است
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  1.مشو ينزديك م
 ست كه ادليل اين به 

ْ
ُ اذ

ُ
ذكر و با اراده تصميم بگيريد كه به ما امر كرد  ييعن ؛مقدم داشت را وينرک

 :انـد  فرمـوده  ينجـا اين است كـه در ا  .آورم يياد مه من هم شما را ب يدياد آورده مرا ب يوقت ؛يديخدا را بگو
ا اشاره به مقام باالتر هـم  اينجدر  ؛»بنده را ياد خدا و هم مستلزم ياد او است ي را كه نشانهحق ياد بنده «

ايـن   البتّـه  .يـاد مـا كـرده اسـت    هم اين است كه خدا  ي نشانه يميآ يياد خدا مبه ما  يوقت يفرمودند يعن
 نيست كه بگـوييم يـاد مـا كـرده     ييا مخفنشده از خاطرش فراموش  يلّا خدا چيزتمثيل است وا عنوان به

 رَ : فرمايد هم مي قرآندر . است
َ
ينبِّ ِملَ حَ قال

َ
ْرت

َ
ْعمی  ش

َ
ـْد وَ   أ

َ
 کق

َ
 قـال

ً
ـُت َبصـريا

ْ
ْتـ كذلِ کـن

َ
ت
َ
سـیَتھا وَ  كأ

َ
ن
َ
نـا ف

ُ
 كذلِ کـآیات

سـ
ْ
ن
ُ
َیـْوَم ت

ْ
خدايا ما كه چشم داشتيم حـاال چـرا    گويند يم شوند يكه در قيامت كور محشور م يآن كسان 2. یـال

هـم  فراموش كرديد امروز ولي  كرديد ميبايد ياد من آيات مرا ديديد  كهآن روز  :دايفرم ميخداوند  .كوريم
كه بعد به يـاد   كند يلّا خداوند كه فراموش نموا شود مطلب عرفاً گفته مياين  .كنم يمن شما را فراموش م

  .دهم يبه شما نعمت نم ييعن مفراموش كردگويد  پس وقتي مي. بياورد
بـه  اسـت و  كـرده   اين است كه خدا ياد شـما  ي ياد خدا كرديد نشانهشما  يوقت واقع اين است كه

 ظاهر عبارت اين است كه  يول .كه ياد او بكنيد هشما اين توفيق را داد
ْ
ـاذ

َ
ُ ف

ُ
   وينرک

ْ
ذ
َ
ْ أ

ُ
 رک
ُ

 مک
ياد بياوريد به مرا  ،3

  .ياد بياوريمبه تا من شما را 
هسـتي  . »رسـاند  رهاند و به هستي واقعـي مـي   ميموهوم  يآن هست از«ياد خدا باالخره انسان را 

بـه   ؛كنـد  ينانيت خالص مـ اَياد خدا انسان را از . ي است كه اَنانيت يعني خودبيني هستموهوم، در هنگام
تدريجاً عظمت خدا و يـاد خـدا بـر     ،را بگويد او ذكر ،ياد خدا باشده ب ،ياد خدا كند يكه اگر كس ياين معن

هـم حـال    ير لحظـات اگـ  .ماند ينم او از انانيت يديگر چيز ،شد مسلّط يوقت .شود يم مسلّط او تمام وجود
كـه دارد موهـوم    اي ياين هست .نيست يخودش چيز بيند يم ،كندنگاه  به خودشوقتي  ،داشت يخودبين
حـاال    يك وقتي بودند،كه كساني ي  همه ؟كجا خواهد رفتچطور هست،  ،چطور آمده ،از كجا آمده .است

ــا زنــدگاو دوجــود دار ادر ذهــن مــو االن فقــط خيــالي از آنهــا رفتنــد  مــا هــم . ندارنــدكــه  يدنيــاي يلّ
  .هستيم همينطور

ايـن  . رود مـي  نياز بكه با مرگ  ميدار اي يشود، ظاهراً االن هست تمام مي يروز كيانسان، عمر 
انسـان را از   ،اداين ي باشد، يشگيخدا هم ادي يوقت. رود نمي نياز ب يهستولي حقيقتاً  .موهوم است يهست

ـ  يوقت نكهيا يبرا. كند رها مي ،كرده دايپ يزندگ نيا ي اسطهو بهكه  يموهوم و تعلّقات يِآن هست خـدا   ادي
ـ ا. »بـود  ميجا نيك بودم و فردوس برلَمن م«كند كه  مي نيا ادي ،كرد  ياز آن زنـدگ تفكّـر انسـان را    ني

  .كند مي متّصل يابد يهست كيكند و به  موهوم رها مي
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َ
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ه آثار آن در كردارهـا و زنـدگاني هـم    ذكر مأخوذ را بايد در هر حال و هر كار مواظبت داشت ك
از آن . هويدا شود و در عالم هم به يادگار بماند خصوصاً در مواردي تأكيد بيشـتر شـده اسـت   

ْیه جمله در موقع خوردن غذا است كه
َ
ِ َعل

رَک اْسُم اهللاَّ
ُ
ا ذ وا ِممَّ

ُ
کل

َ
ف

گرچه تفسير به مورد ذبح شـده   1
توجـه حـرارت و روح بـه     ي واسـطه  بهت را بيشتر و ياد خدا هنگام غذا لذّ .عموميت دارد يول

ديگـر   .يابد يتا آن غذا در بدن است حكم ذاكر دارد و بهتر توفيق م .شود يهضم بهتر م ،باطن
هنگام ياد خدا پيدا شود تمام خلقت و مـؤمن و صـالح و بـا     كه در يحال مقاربت است كه طفل

يـاد خـدا بخوابـد در    ه غيب است و چون ب هوش گردد و ديگر وقت خوابيدن كه توجه به عالم
 غالباًً ،خارج ياو باشد و چه قضايا يخواب حكم ذاكر دارد و خواب كه بيند چه بروز حاالت روح

 ياست كه حال بازگشت به اين عالم و توجه به قو يديگر اول بيدار .صادقه خواهد بود يارؤي
او هـم پيشـرفت نمايـد و اول     يكارهـا آن روز توفيق زيادتر گردد بلكـه   و جوارح است كه در

انوار چهارده معصوم جسته و گشـايش دل و ديـن و   ه ب توسلتوجه به مبدا و مظهر و  يبيدار
هر چه را به ذهـن بسـپارند    يداشته باشد و چون موقع خوابيدن و بيدار اميددنيا را از خداوند 

ـ محفوظ ماند روح در اين دو وقت به ياد خدا عادت نمايد و مت غافـل از   يوجه باشد تا بتواند آن
  2.ياد خدا نگردد كه وقت مرگ متذّكر عقايد باشد

 يكسـ  ادي م،ينيب مي يعاد يدر زندگ همانطوركهزمان مخصوصي ندارد خدا،  ادو يذكر  نديفرما مي
خوب  ي همنظر كيمثالً در انسان مواقع  ياست بعضممكن . ندارد يكردن وقت خاص يمطلب ادي ايكردن 

زند،  حرف مي يبا مهربان يليبا پدرش خ يجوان كيمثالً  نديب مي يوقتيا . كند شدوست نيبهتر ادي ي،ربها
به  يخدا بستگ اديمنتها چون  .باشد يزمان ندارد كه ك ،ادي يول. كند مي )شدهكه مرحوم ( خودش پدر ادي

باز  از ذكر خدا ،خدا اديانسان را از  يكار چيه يعني. باشد يشگيهم ديخدا با ادي نديفرما ما دارد مي ي هاراد
الكـن باشـد،    يممكن است كس. ستيبا زبان ن .با ماست شهياست كه هم يذكرمنظور از اين ذكر، . ندارد

  . است يذكر با دل است، ذكر قلب نيا. و ذكر بگويدالل باشد، 

 .دارد ينواع و اقسـام گفتيم ذكر ا كلّيبطور  .در اينجا بيان كردندنكاتي را ذكر  خصوصياتدر مورد 
 شـود  يمـ  يدر صورت ،آوريم ياسماء خدا را به زبان مكه در آن  يميگو يم چيزييا  يميگو يم » اهللاّٰ  یا« يوقت

   .همراه باشد آناست كه ياد خدا با  كرذ آن گفت اسم
 ذهـن  آنقدر يمطلب يگاه م،يغرق يمعمول يما كه در زندگ. يمخدا باش اديبه  شهيهمبايد  هرحال به

امـا   .كنيم ش ميگذرد فراموش كه مي يمدت. ميهست ادشياوقات به  شتريكه ب كند ميما را به خود مشغول 
ـ بـدون   يا بـه انسـان دسـت بدهـد كـه لحظـه       يحـالت  تـدريج  بهكه باشد  يد طوريخدا با ادي . نباشـد  ادي

بـه  ه توج نكهيبدون ا كشد نفس مي قيو دقا ايامانسان كه بدن سالم داشته باشد در تمام  كي همانطوركه
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همـراه   »گفـتن «انه امروز ذكر با لغـت  تأسفچون م .همراه است فسوجودش با ن يعنيكند، نفس كشيدن 
و  نيامثال ا اياست كه نام خداست  يلغات نياشتباه اكثراً در اذهان هست كه منظور از ذكر هم نيا شده و

 ياز ذكـر  نظـور م هرجهت به م؟ييخوردن ذكر بگو موقع غذاما چگونه باشد  اينطوراگر . گفت ديهمان را با
تا  ميموظّفما فقرا  البتّهكردند،  يشتريب ديرا تأك يموارد خاصحضرت . است ياز ذكر لسان ريكه فرمودند غ

كـار را   نيا ميتوان كه نمي ميضعف دارو  قصور يليانه ختأسفماما  .ميخدا باش اديتمام لحظات به  ميتوان مي
موجب تنبه و محـرّك انسـان باشـد كـه      ديبابلكه ! شود أسي وجبم نكرده خداينبايد  ضعف نيا م،يبكن
ـ به  ايامتمام  ،مياز همان اول كه اراده كردنيست  توقّع. بكوشد شتريب يـاد خـدا تـدريجاً    . ميخـدا باشـ   ادي

هد كـه در  حالت به انسان دست بد نيا ينباشد و ناگهان يجيشود كه تدر ندرت مي به ،شود دل مي ي ملكه
 شاهيسلطانعل يند كه آقاا ههم نوشت ي علم و عرفان نابغهكتاب و در  داي هو خواند داي هديد انشرح حال بزرگ

ـ  بـاً يمشرّف شدند، حالشان منقلب شد و تقركه  يدر مجلس دند،يرس شاهيعل سعادت يخدمت آقا يوقت  كي
ـ كـه شـما درو   يآن راهـ : فرمودند شاهيعل سعادت حضرت. و اغما بودند يهوشيساعت در حال ب هـا در   شي

ـ ا. كـرد  يساعت طـ  كي نيدر هم يآخوند خراسان نيا د،يكن ميي سال طشصت  ـ ، نبااسـت اسـتثنا   ني  دي
  . ميطور باشما هم اينكه  ميباش توقّعم

  :فرمايد ي نمازگزاران مي خداوند درباره. ياد خدا باشدهميشه به بايد انسان اصوالً پس 
َ
 
ْ ُ
ـذیَن 

َّ
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 داِئُمـونَصال
ْ
ِ ِ

.
شـده كـه   بسيار در چهار مورد تأكيد فرمايند  مياما  .آنها كساني هستند كه دائم در نمازند 1
ايـن چهـار   . اسـت رسـيده   شائمهكه از است  يو اخبار قرآنمستند به آيات اين موارد  ؛خدا را ياد كنيم

منعقـد   يا كه نطفـه قاربت است و م »ينزديك«زن و شوهرها موقع  يو برا »غذا خوردن«هنگام  درمورد 
  .دو موقع ديگر هنگام خوابيدن و بيداري است. آيد يدنيا مه و فرزند ب شود يم

 َوال :فرموده قرآندر در موقع غذا خوردن 
ْ
أ
َ
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ُ
 ـک
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ِر اْسُم اهللاَّ
 فَ  و 2

ُ
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ُ
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ُ
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 اْسـُم اهللاَّ

ْیـهِ 
َ
َعل

هـم   ؛برده شده بخوريـد  آن كه نام خدا بر يبرده نشده نخوريد و از چيز آن نام خدا بركه  ياز چيز ،3
مسـلم   ي ذبيحه از اين آيات، منظور گويند يم ياز لحاظ فقهفقها  .آورده است اش را ينفمهم و مثبتش را 

رو به قبله د، بدهذبح را انجام بايد مسلمان  بايد شرايطي رعايت شود مثل اينكه ،در آداب ذبح ييعن ؛است
  ييعنـ  ود؛برده شـ  آن نام خدا برو ، حيوان چنين و چنان باشد بريدن سرباشد، طرز بايد 

ِ
ِ  ِبْسـم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن   الـرَّ

ِ
حمي  الـرَّ

 كند دلش با  يا كسي كه ذبح مي( گفته شده باشد
ِ
 ياين ذبح، ذبـح اسـالم   صورت دراين ).يكي باشد اهللاّٰ  ِبْسـم

 لِكْكه اَ كنند ياز اين آيه استنباط م) نزديك به اتفاق و اجماع( ريباً اكثر علمادر همين زمينه تق البتّه .است
ولو  ،ذبيحه بوداسمش همين كه  گويند يمهم از فقها  يمعدود ي عده .مسلم صحيح نيست غير ي ذبيحه

ـ اسـالم  را  يو يهـود  يو مسـيح  يشتتزراديان چون ( باشد خودشاندين مطابق ذبح حيوان  رسـميت  ه ب
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 .الزم نيسـت حتمـاً مسـلمان باشـد     و لذا شود يحالل م حهآن ذبي )داند ينها را اهل كتاب مد و آناسش يم
هـا   چـون رسـاله   .شـود  يديده م ي عمليهها و كمتر در رساله است 1ذّشا يخيلفقها  قول بهاين نظريه  البتّه
  .هم وجود دارد يا چنين نظريه يول .است عموم است، اينگونه موارد كمتر يبرا

اگـر بـه   امـا   .است محدود شدهذبح  مورد نيبه هم شتريب هيآ نيامصاديق امروزه در فقه انه تأسفم
ـ جهـتش ا . شود هم مي »غذا خوردن«مشمول  م،يكند توجه كن لقا ميبه ما ا قرآن اتيكه آ يتمام معان  ني

لّا بعد از دارد وا اتيبدن ح نيو ا ميا است كه ما زنده يتا وقتاين  »ديخدا كن ادي« مييگو مي ياست كه وقت
ـ نعمت بدهـد   ،داند با او چه كند خود خداوند مي. ستيمرده ن يبراياد خدا  رد،ندا يخدا معن اديمرگ كه   اي

ـ از ا ديبا مييذكر بگو ميو بخواه ميا ما هم تا زنده .نقمت بدهد نكرده خداي ـ بـدن ما  ني مثـل  . ميبگـذار  هي
ـ اسـت،   كينزد يليكه خ ي،شهر ر م،يرت عبدالعظحض ديبرو ديبخواه نجاياز ا يوقت نكهيا  ي لهيوسـ  كي

و  ديـ بـه او بده و آن را در مقصـد  باشـد   يگـر يدشـخص  مـال   لهيممكن است آن وس. ديخواه مينقليه 
ـ بـه   ميخـواه  مـي  م،ييگو مي ذكر يما هم وقت. ديرا ترك كن لهيوس آن  لهيوسـ پـس   م،يبرسـ  يهـدف  كي
 هيكه خدا داده تغذ ييفكر هم از غذاها نيا. ماستو جسم  فكر يعنيبدن  نيما هم ا ي لهيوس م،يخواه مي
اگـر غـذا از   . اسـت  مـؤثّر فكر مـا هـم    تيست، در ماهاغذا  نيا تيماهو حاال آنچه كه در وجود . كند مي
ـ  خدا از ذهن مـا مـي   اديمقارن با غذا خوردن، و همگام  ،كرده يباشد كه خداوند نه ييزهايچ  ترود و غفل

خـود   ياز حالل و حرام بودن كه بـه جـا   ريغ ،ديخور مي يياست كه فرمودند هر غذا نيا. شود حاصل مي
كـه  خداونـد   ديه بكنتوج ،ديخدا باش اديبه  ديبا شهيگذشته از آنكه هم. ديخدا باش اديغذا به  ِلدر او ،است
ما  نيبنابرا. يير بگوذكبتواني كه مراقبت كني  ديبدنت هم بااز ذكر داده و گفته است  دستورِ ده،يرا آفر ما

ـ  در  نجايا ،يمخدا هست اديدر نماز به  طوركههمان. ميدار بدن را هم نگه ميفموظّ  كهنگام غذا خـوردن در ي
  .ميخدا باش اديبه  ميكن يسع ديتر با نييدرجه پا

ه توسعبايد امور را مورد توجه قرار داده و  يو معنو يفقر تياطاز جهت اح ،فقرا ،نظر عرفا اصوالً از
دينـار   يـك قاعـدتاً   ،جوابش روشن اسـت ، دينار چقدر است چهلكات زپرسيدند كه  يمثالً از شبل ؛بدهند
از مـن  اگر اما  .دينار است يك گويد چقدر است مي دينار چهلكات ز يگفت اگر از فقيه بپرس يشبل .است

اينكـه چـرا    يار برادينچهل و  آن حكم شرعي يدينار برا يك ؛دينار است ويك چهل گويم مي ي،پرس يم
   ي؟و خرج مردم نكرد يذخيره كرد ي،داشت نگهرا  هاديناراين 

چنـين  حالش ايـن   ييك .آورد ي فقهيرا جزء فتاواآن  شود ينمو ست ا اي ير عارفانهفساين ت البتّه
كـه   ياز غذاي يميگو يموقتي ما در اينجا هم  .كه بايد همه چيز را انفاق كند ولي همه اينطور نيستند است

  .ببريـد  آن نام خـدا بـر   خوريد، ميكه هم را  ييهمين غذا ييعن ،نشده نخوريد ردهنام خدا بر آن ب
ِ
 ،اهللاَّ  ِبْسـم

 حاال اين ذكر يا  .يديذكر خدا بگويعني 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ  يهـر دو  .داريم ما است كه ياست يا آن ذكر قلب  الرَّ
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 گفتن  البتّه .آنها ذكر است
ِ
ايـن   البتّـه  .مخدا شـروع كنـي   نام به »واقعاً«ذكر است كه  يهم در صورت هللاّٰ ا ِبْسـم

 .ندا هكه در اينجا فرمود قضيه است يمعنو ي جنبه
 خوريـد  يغذا مـ وقتي  كه ندا هردكاضافه ، هم االعضاء علميا  يفيزيولوژ اصطالح به طبي،از لحاظ 

 يتلفنـ گفتگـوي  يـك  ضـطرب باشـيد مـثالً    و مباشـد   طرف آنطرف و  اين شما اگر حواس يمعمول بطور
يـا   دارد يآن غـذا لـذّت كمتـر    شود،متفرق شما  د كه حواسيباش يوضعيتيا در د يباشداشته كننده  نگران
عـدم تمركـز در    .چه موقع سير شديد فهميد ينم و شود يبعد هم دير هضم م .بريد ياز غذا لذّت نم اصوالً

تمركـز  تمركز داشته باشيد و در اين چه بهتر كه پس  .داردهم  را براي جسمموقع غذا خوردن اين معايب 
 يـه تك ،اوسـت  جهان تحت امر ينيروهاي  همهكه  يعظيم يبه نيروشما  صورت دراين ؛ديياد خدا باشه ب

غـذا   و بهتـر اسـت   دهد يكه به بدن م ييهم لذّت اين غذا بيشتر و نيرو ياز لحاظ ظاهر مسلّماًو  ايد داده
 ي،د معنـو يگذشته از فوا ،اند يا اخبار و احاديث دستور داده قرآنآنچه در اصوالً . شود يم جذببطور كامل 

  .هم دارد يماد يئد جزيفوا
دو بر اساس  فهيدو وظ نتمام جاندارا يبرا باًيها و تقر انسان يخداوند برا .است موقع مقاربت ،مدو

د و خود بخور غذا يعني. ددار نگه حيصح ي وشرع قيرا به طر شخود نكهيا يكي: است كرده نييتع زهيغر
خواهـد بـا    رود؛ خدا نمي مي نيبدن از ب نيباالخره ااست و  يچون رفتن نكهياديگر  ...و ددار نگهسالمت  را

خـود فـراهم   را از نـوع   يكـ خواهد انسان ي مي رو ازاين .برود ايدن نيبدن آن روح هم از ا نيرفتنِ ا نياز ب
يم، تـا  خـدا باشـ   ادي يزندگ ايامدر ما وظيفه داريم . خدا بود اديبه  شتريب ديبا »هانعقاد نطف«در موقع . دكن

كم هستيم و از شيطنت  غالباًًكه  يخود نيل، نه هما دهيا خود البتّه. فرزند ما هم، مثل خود ما چنين باشد
ـ بـه   ديخود با نيباشد، ا ل حقكه محو در جما يخود يعنيل ا دهيا خود يول. مييآ نمي كـه   دخـدا باشـ   ادي
  .اشدي صالح خدا ب بنده د،يآ هم كه به وجود مي ياوالد

و شيطان مطـرود   دهد يبعد از آنكه آن جريانات رخ م( به شيطانست كه خداوند ه قرآندر  يا آيه
َصـْوتِ وَ : كند يخطاب م) شود يم

ِ
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َ
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َ
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ْ
ْمـواِل ک

َ ْ
ُھْم ِيف األ

ْوالدِ وَ 
َ ْ
األ

آنهـا را در   بـا صـدايت  ر و ببـ هجـوم  تواني  به هر يك از آنها كه مي گويد يخداوند به شيطان م، 1
 كنـد  يكه ما را به يك راه ناشايسـت دعـوت مـ    شود يدر دل ما پيدا مگاهي كه  يهاي اين وسوسه. (برگير

 بكشـان خود  سوي بهاينها را سواره و پياده،  ،قشون خودت ،مردان خود اب .)همان صوت شيطان است ينهاا
 : فرمايد يم آن دنبالبه . و با آنها در اموال و فرزندان شريك بشو

َ
ْیَس ل

َ
 ِإنَّ ِعبادي ل

َ
طانٌ  ك

ْ
ْ ُسل

ِ
ْ َ
َعل

بـر   يول ،2
  .يندار يبندگان خالص من راه
ـذي  ي آيـه  در كهن جهم  هم شياطين انس واند  دو دسته ،قشون شيطان

َّ
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ِ
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َّ
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ُس يف
ِ
ْسو َ ُ   

ِ
ـاس

َّ
ـِة َو الن

َّ
ن
ِ

ْ
 ِمـَن ا

ِ
اس

َّ
ُصُدوِر الن

اگـر   .هسـتند اينها جنـود شـيطان    ي همهاسم هر دو برده شده،  ،1
آن لحظـه   در ،كار زشت را انجام بـدهيم  فالنما را وسوسه كرد كه  ي،رفيق ي،ظاهراً دوست ي،انسان ،يكس

ْمـواِل وَ کشارِ وَ گويد  بعد مي. او از قشون شيطان است
َ ْ
ْوالدِ ُھْم ِيف األ

َ ْ
و با اينها در اموال و اوالدشان مشاركت  األ

 د،، چـه نكنيـ  دچـه بكنيـ   د،ربا بگيري د،احتكار كني ،كنيدي كه گرانفروش كند وسوسه ميشيطان  يوقت .كن
شـركت بـا    :ندبنويسشود  مثالً چنانكه بعضي اوقات ديده مياينكه  ولو ؛با شيطان شريك است اينهااموال 
و اگـر آن كارهـا را بكننـد     .ابوالفضـل  شركت با حضرت :ندا هنوشت بينيد يجاها م يخيل .ابوالفضل حضرت

  .د شركت با شيطان استنهم بنويسعبارت را اين حتّي 
ـ    يا آن لحظـه  ؟آيـد  يوجود مه ب ياوالد ك ؟كند يدر اوالد چگونه شركت م هـم   هكـه زن و مـرد ب

خداونـد كـه بـه شـيطان      .كنـد  يشـيطان فـرار مـ    ،دنياد خدا باشـ طرفين به اگر  آنوقت .شوند يم زديكن
ـ   اسـت   يبنـدگان منظورش  يط ندارص من تسلّلَخْبر بندگان خاص و م فرمايد يم  اويـاد  ه كـه هميشـه ب

نخواهد شيطان شركت  مسلّماً ،باشيمياد خدا ه ب و رعايت بشوداين نكته هم اگر  موقع مقاربت در .هستند
زنـا   عمـل  مثالً. شركت دارند ،ملَك، قشون رحمان ييعن ،رحمان ،كه شيطان شركت نداشت يوقت .داشت

اگـر بـين يـك زن و    در حالي كه اين نزديكـي   ،مجازات برايش تعيين شده اينقدرزشت است كه  چنانآن
در  .اگر غير از اين باشد زشت است يول .داردثواب هم  ،هم مستحسن است يواقع شود خيل يشوهر شرع
  .حالت شيطان شركت دارد ندر آ ،شركت داردو  كند يملَك كمك مشرعي اين حالت 

. دنياد خـدا باشـ  ه بايد ب ،وجود خواهد آمده كه احياناً ب يرعايت حال طفل يالاقل برا ،در اينجا هم
شود،  مي جاديا يرخوارگيدر ش ي ودر اول كودك كه ييها كسالت اي يمادرزاد يها از كسالت ياريبسدليل 

شناسان  ستيطبق نظر ز نكرده خداي نكهي، مگر ااست نشده تيقسمت رعا نياست كه ا نيي ا واسطه به
  .شود، اوالد حتماً سالم است تيقسمت هم اگر رعا نيا والّا. باشد نيدر طرف ينقص

است كه بـه زن و شـوهرها توصـيه    عي اشاره شده ها و مواق به زماندر اخبار هم  ،غير از اين البتّه
 ؛خواهد داشـت  ينقص آيد يمكه به دنيا  يطفلچه بسا اينكه  يبرا. ي نكننداند كه در آن مواقع نزديك كرده

ت و ذكر شـده اسـ  موقع طوفان و مواقع مختلف ديگر كه  ،موقع زلزله ،شب عيد غدير ،مثالً شب عيد فطر
ايـن   .منعقد شود اين نقص را خواهد داشت يطفلي  نطفهالً اگر اين شب مث اند كه هم گفته هركدام براي

 يناداناز  ،دارند يكه يك نقيصه مادرزاد يفرزندانغالب اطفال و . فكر كنند باره دراينوالدين بايد است كه 
  .چه بايد بكنند دانستند ينم كه استوالدين 

خواهيم  ميكه خود ما  يوقتيعني . يدن استموقع خواب كه بايد بيشتر به ياد خدا باشيم،م مورد سو
 يايـ دن ؛ميبـرو ي گـر يد يايـ بـه دن  ميخواه ميو  ميكه ما را گرفته، رها بشو يخستگ نيو از ا ايدن نياز ا
ـ داده شده كه با يهم دستورات دنيدر موقع خواب .يخبر بي در مـورد   قـرآن  ي آيـه  .ميدهـ حتمـاً انجـام    دي

                                                                          
 . 6الي  4سوره ناس، آيات .  1
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 : فرمايد مي مؤمنين
ْ
ذیَن َیذ

َّ
 وَ رکُ ال

ً
ُعودا

ُ
 َوق

ً
َ ِقیاما  وَن اهللاَّ

َ
   

ِ ِ
ـو
ُ
ُجن

چـه   كننـد  يكه يـاد خـدا مـ   هستند  يكسان ،1
 ( بر پهلوهايشان ايستاده باشند چه نشسته و چه خوابيده

َ
  

ِ ِ
ـو
ُ
هـم   يمعمـول به معناي  خوابيده البتّه ).ُجن

  .تواند باشد مي
همـان   غالباًً .پيدا كرد يخواب و بيدار بين يل است حد دقيقكمش ،يروانكاو ،ياز لحاظ روانشناس

 ،ياد خدا باشـيم ه اين موقع اگر ب در .در خوابيمدر حالي كه كنيم بيداريم  فكر مي يمدت خوابيم ياول كه م
ـ    خواب .با ماستهمراه در خواب هم  ،همان ياد ي دنباله يـاد خداسـت و آنچـه در آنجـا يـاد      ه مـان هـم ب

شناسـان در   روان هامروز .شود و گاه تبديل به رؤيا مي خدا توأم است دبا يا )بينيم يم اصطالح به( گيريم يم
ـ يخ نيكـه تلقـ   ياز مواقع نديگو مي) يگريبه د نيبه نفس چه تلق نيچه تلق( نيمورد تلق اسـت،   مـؤثّر  يل

ـ  رنديبگ ادي يزبان خارج كيمثالً  نكهيا يبرا دميدر اخبار د راًياخ حتّيخواب است و  لِاو رس دوقتـي   اي
ـ مال يدروس را با صـدا  ،يدر ضبط صوت رند،يبگ اديخوانند بهتر  مي كننـد و موقـع خـواب     ضـبط مـي   مي
 مـدت شـود كـه تمـام     موجب مي نيا. رسد صداها به گوشش مي نيا يشخص خواب است ول. گذارند مي

ـ ما كه هـم آن دسـتگاه ضـبط صـوت را دار     حاال چرا خود. را داشته باشدحالت يادگيري خواب  هـم   و مي
در خواب هم آن ذكر ادامـه   ميخدا بخواب اديبه  يوقت ؟اين كار را نكنيمخودمان  يبرا ،را دنشيدستگاه شن

  . كند مي دايپ
 ،شـدن  داريـ در موقـع ب  .اسـت از خـواب  بيـدار شـدن   هنگـام  كه اينجا ذكر فرمودند چهارم موقع 

ـ دار يكه زندگ ميگرد برمي يعالم ني، به همميرفت آنجا بهكه خودمان  يبيچون از عالَم غي، داريب لِاو  ،مي
ـ كه بـه قواعـد ا   ميدر واقع به خودمان اعالم كن ديبا اطاعـت  و از آن  ميهسـت  ميتسـل  ييايـ دن يزنـدگ  ني

 . ميكنـ  دايـ پ تيهـدا  دياست كه بااين  يزندگ نيي ا عمده از قواعد يكي م،يكن مي
َّ
ن َ ِ

ْ
ـا َیـأ ِإمَّ

َ
 ُهـدًی ک ف

ِّ
ْم ِمـين

مَ 
َ
َع ُهدايـف

ِ
ب
َ
ْن ت

ـ ا. شود، اگر كسي از هدايت من پيروي كند از جانب من براي شما هدايت فرستاده مي ،2  ني
در  ديبابه اين دليل . معصومند چهاردهاست كه مظهرش و قرآن در اسالم  انيعيهم، از لحاظ ما ش تيداه

ـ ي ا شود، همه كه داده مي ياوراد در ميكن توسلمعصوم  چهارده نيبه انوار ا يدارياول ب نكـات در آن   ني
   .شده استرعايت 

اىف: فرمودهسجده  ي در قرآن سوره
َ َ
   ت

ِ
َضاِجع

ْ
 امل

ِ
 َعن

ْ ُ ُ
و
ُ
 وَ  ُجن

ً
ْوفـا

َ
 خ

ْ ُ َّ
 َیْدُعوَن َر

ً
َمعـا

َ
ط

شان را از  پهلوي ،3
  .هستند به ياد خدابا ترس و اميد و  ندكن يرختخواب بر م

در  البتّـه . بيشتر به ياد خدا باشيم يبيدارخواب و  قعاين دو مودر يم كه موظّفخوشبختانه ما فقراء 
هـر  ) باشـد  ييا ذكـر زبـان   يچه ذكر قلب( كه اينجا فرمودندهم ذكر  .به ياد خدا باشيمساير مواقع هم بايد 

كـه   يبـه همـان نحـو    ،موقع خوابيدن ي،بيدارهنگام . همان بايد رفتار كنيمبه كه داشته باشيم  يدستور
                                                                          

 .191عمران، آيه  سوره آل.  1
 .38سوره بقره، آيه .  2
 .16سوره سجده، آيه .  3
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بـه  كرد تـا   يتوجه به ذكر قلب بايدبود تا به خواب رفتن هم  يا اگر فاصله البتّه .كنيمياد خدا بايد  اند گفته
  .برويمخواب 

ولي ذكـر منحصـر   . زبان استذكر  دل وذكر  ي ياذكر جل ،يذكر خف: كلّيبطور انواع ياد خدا پس 
 ،ياد خدا بكنديند و بصنع خدا را ب كند يهر چه نگاه مبه اگر  .گويد يچشم هم ذكر م .به دل و زبان نيست
ياد  ،بشنودكه رودخانه را  يصدا ،بلبل يصدامثل  يهر آواز اين است كه ذكر گوش .اين ذكر چشم است

ـ  يذكر خف اين انواع،ترين ذكر در  عمده يول .است كراين خودش ذ ،عظمت خدا كند يـا ذكـر    يو ذكر جل
   .زباني استو ذكر قلبي 
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 رح 
           1  

 
ِ
ِ  ِبْسم  الرَّ  اهللاّٰ

ِ
حمي ْمحن     الرَّ

غيـب   ي نمايد كه حقايق عالم را دريابـد و از دريچـه   ركب فكر سيرد بلكه به منفكر ننشي بي و
 ال :خود متوجه غيب مطلق گرديده انتظار فرج جان داشته باشد كه

َ
اء اهللاَّ  َراَحة

َ
 ُدوَن ِلق

ِ
ُمْؤِمن

ْ
  2.لِل

ـ   يهر مطلب .شود برده مي كار بهبسيار ذكر و فكر در اصطالح عرفا تعبير  يـاد خـدا   ه كه انسـان را ب
بـا   ييعنـ  ؛است يلسانيا  يذكر زبان) فهمند يآنچه همه م( 3ذكر يِجل فرد يول .بيندازد يك نوع ذكر است

 ،داده شـده به فقـرا دسـتور   كه  يخوب است و همان ادعيه و اوراد يذكر زبان البتّه. نام خدا را ببرند ،زبان
ذكر  ؛ياد خدا باشده هميشه دل ب كه هم الزم است يذكر قلب ،تكميل آن يابر يول، است يهمه ذكر زبان

  .ي استذكر خف يقلب
اگر . استنشده  دهبردر قرآن  ياز ذكر خف يست؟ اسميچ يكه ذكر خف گويند يبا انتقاد م ها يبعض

فرمـوده   قـرآن در  كلّـي بطـور  . استاسم برده نشده در قرآن هم  ياز ذكر لسانبخواهيم اينطور فكر كنيم 
: فرمايـد  يمـ  قرآن، كريازحضرت به راجع هست، مثالً  باره دراين يهم آيات زياد قرآندر  يول .ذكر :است

ِت َربِّ رکُ ذِ   زَ  ك َرْمحَ
ُ َ
 َعْب

ِ
 نادیرک

ْ
ا ِإذ ا  یَّ ِفیًّ

َ
ُه ِنداًء خ ـا 4.َربَّ ِفیًّ

َ
اد يا حضـرت سـج   .ا خدا را خواندندر خف ييعن ِنـداًء خ

 آِ  يهلا :فرمايد يم
ِّ
الذ

ِ
ا ب

َ
 ْسن

ِ
ِفـيرک

َ ْ
 ا

وجـود   ي دهنـده  هم نشـان دعا اين  .نس بدهاُ يذكر خفه ما را بخداوندا  ،5
چون در ذكـر زبـاني    ؛نيست يعاد صورت بهاين ذكر كه  دهد يهم نشان ماست و  يذكر خف نام به يذكر

ا .ردندا ياُنس معن يميبگو »اكبر اهللا« ،يميبگو »اهللا يا« ،هزاربار ،صدبار مثالً اگر
َ
ْسـن ِ . نـس بـده  ما را اُ ييعن آ

پـس   .كن كه مـا بـه آن نزديـك بشـويم     يكار ،كه اول از ما دور است يچيزنسبت به  يننس دادن يعاُ
ا«

َ
ْسـن ِ  ،اول البتّـه  .كوشـش و زحمـت اسـت    بـا  يقلبخفي ذكر ذكر توجه به اين است كه  ي دهنده نشان »آ

در مـورد مـا اجابـت    اسـت،  كه حضرت سجاد فرموده را  يبعد خداوند آن دعايدارد ولي كوشش و زحمت 
ـ  ،اُنس داشت بلكه خودش ذكر بود يتنها به ذكر خف نهخود آن حضرت  البتّه .فرمايد يم را دعـا  ايـن   يول

  .ادعيهديگر مثل  ؛فرمود شايد ما توجه كنيم
 .ت بايد انجام دادبا اختيار و دقّ ييعن ؛دارد يل ناراحتاو گفته شد همانطوركه يذكر خف ي وذكر قلب

ذكـر و فكـر   «: گويـد  يمـ  مولـوي  .يـاد خداسـت  ه هميشه ب ييعن؛ گيرد ينس ماُدل با ذكر خفي تدريج  به
ـ  ،دوزخ اسـت مثل  ،زحمت داردشود  انجام مي به اختيار و دقّت ي چونيعن ؛ 6»دوزخ است ياختيار از  يول

 اين دوزخ بايد رد شويم تا به 
ِّ
الـذ

ِ
ا ب

َ
ْسن  آِ

ِ
ِفـيرک

َ ْ
و  از تعبيـرات  يايد يكـ ـشـ  .تـرسيم كه آنجـا جنّـت اسـ   ب  ا

                                                                          
 .ش. ه 2/12/1386دوم تاريخ ي  دورهو . ش. ه 9/5/1376 خيتاري اول  هاي جمعه، تلفيق دوره جلسات فقري شب.  1
 .29-28 ص، صپندصالح.  2
 ي بارز و نوع آشكار ذكر نمونه.  3
 .3آيه   سوره مريم، .  4
  .151، ص 91، ج بحاراالنوار.  5
 .226، دفتر ششم، بيت مثنوي معنوي.  6
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 وَ  ي مفاهيم آيه
ْ
 واِرُدهـا ـکـِإْن ِمن

َّ
 اکْم ِإال

َ
ـ  َن  ـْوا كَربِّ

َ َّ
ـذیَن ا

َّ
ـي ال ِّ

َ ُ
َّ ن ا مثُ ِضـیًّ

ْ
 َمق

ً ْ
َحـ

فرمايـد   مـي  .ايـن باشـد   1
بعد از نزول ايـن   .هيمد يين را نجات متّقسپس ما م ،شويد يمدوزخ  رداز شما نيست جز اينكه وا هيچيك

 .)نـداريم  يكـار آن و توضـيح  تفسـير   حـاال بـا  ( .بله: ؟ فرمودندهمينطورشما هم  ،آيه از حضرت پرسيدند
با اختيار و اراده بايد  ياست يعن ياختيارخفي، شروع ذكر باشد كه  ياز مراحل ذكر خف ييكهم شايد  اين

در  يـا . دشـو  يراحـت مـ  اي متّقين، يعني ذاكرين، برتدريج  هب يزحمت دارد ولو دوزخ است كه انجام شود 
  :فرمايد جاي ديگر وقتي كه مي

َ
الة ھی ِإنَّ الصَّ

ْ
ن
َ
ْشاِء وَ   ت

َ ْ
 ال

ِ
 َعن

ْ
ُن
ْ
زشـتي نهـي   و  ، نماز انسـان را از بـدي  رِ ک امل

ذِ  :كند، در ادامه آمده مي
َ
 رکُ َول

َ
ِ أ

َرب کـ اهللاَّ
ينجـا ايـن   ا. بـاالتر اسـت  ) يعني از آن نمـاز ( ذكر خدا از آن هم ،2

بود كه  يهمين ذكر زبان است اگر منظور از ذكر خدا كه باالتر از نماز .است ينماز معمول يبه معن »صـالة«
است كه هميشه با انسان  يذكر ،اين ذكر .ندارد يمعن ،از نمازباالتر ديگر  و است ينخود نماز هم ذكر زبا

  او را مصداقِ است و
َ
 
ْ ُ
ذیَن 

َّ
 دائِ   ال

ْ
ِ ِ
ُمونَصال

  .كند ، كساني كه دائم در نمازند، مي3
مـن او را آشـكارا يـاد     ،نهان يـاد كنـد   مرا در هركه :كه خداوند فرمود است عحضرت صادقاز 

خاطر خود ياد كن تا مـن هـم تـو را در خـاطر      مرا در :فرمود عيخطاب به عيسكه خداوند اين .كنم مي
  همان ،خود ياد كنم

ْ
اذ

َ
ُ ف

ُ
   وينرک

ْ
ذ
َ
ْ أ

ُ
 رک
ُ

 مک
  .كنم ياد شما مي ،ياد من بكنيداست؛  4

 خـود  يبه جـا  يذكر جل ،است يباالتر از ذكر جل ياين است كه ذكر خف ي دهنده نشان تمام اينها
پـس از هـر نمـاز    را كـه   سفاطمـه  تحضـر  خوانيم يا تسبيح كه در نماز مي اربعه تسبيحات .نيكو است

بايـد متوجـه    ربا اين ذكـ . باالتر از اينهاست يذكر خف ياست و درست است ول يهمه ذكر زبان ،خوانيم يم
بـه   ي،امـر ظـاهر و بـديه    ازسـير   يفكر كردند اين است كه فكر يعنتعريف عمومي كه از  .فكر هم باشد

ي  همـه  .هسـت نيـز   ي مـا معمـول  ياين فكـر در زنـدگ   .عام فكر است ياين معنا .كه ظاهر نيست يامر
اگـر بـه    يخـارج  يدر زنـدگ  .كنـيم  ياش فكر م به نتيجهو دهيم  يانجام م يربا تفكّ كنيم يكه م ييكارها

نتيجـه  بـه ايـن    ،كـه در آن اسـت فكـر كنـيم     يزمين و زمان و گردش اين چرخ و فلك آسمان و نظمـ 
  .فكر است كلّي ياين معنا ،سته يا كه يك گرداننده رسيم يم

  :فرمايد چنانكه مي .شده است يادجاها از فكر،  ياريهم در بس قرآندر 
َ
َتف

َ
ال ت

َ
ف
َ
  ؟ُرونک أ

َ
ـونأ

ُ
ْعِقل

َ
ـال ت

َ
  ف

ماننـد  ، يفكر انسـان مثـل سلسـله نخـ    . دهد تفكّر را مي يمعنا نيدر واقع همدر قرآن ذكر شده، كه هم 
. رديـ گ در دسـت مـي   رارود و آن شـما   از دستتان در مي ديرياگر خودتان آن را به دست نگ ،است يا رشته

 هب ،او ارانياعوان و  طان،يكه فرزندان شنحو همان به  د،يآ مي دنبال هم شهيهم يطانيافكار و وساوس ش
 يوقتـ  يعني ،است داستان به رمز و اشاره نيا. شدند رونيبود، از بهشت ب سيخود ابلكه  شان سئيردنبال 

  .شود كشانده مي همينطوراش  آمد، دنباله يوسواسيا فكر نادرست  كي
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مربوط  مسائلِاصوالً . ديفرموده است، تفكّر كن قرآندر كه خداوند  يي موارد در همه ديبا نيبنابرا
 قرآناز  يكه فرمودند حتماً هر روز صبح قسمت نيهم. هم مربوط است سلوك همه به طيعبادات و شرابه 

قرآن، فكر كردن به اين صـورت   گريد يجاهادر . ر انسان شودتفكّ ي هيما كهاست  نيا يخوانده شود برا
 : آمدهنيز 

َ
 أ

ْ
ال َین

َ
ُرونف

ُ
  :فرمايد چنانكه مي ، ظ

َ
 أ

ِ
ـل

ِ
ب ِ
ْ

 اإل
َ

ُروَن ِإىل
ُ

ظ
ْ
ال َین

َ
ـتکف

َ
ِلق

ُ
 خ

َ
  ْیـف

و فكـر   ديـ كن نمـي نگاه  يعني ،1
  ؟خلق شده است) شتر( اين موجودكه چطور  ديكن نمي

 يذكـر قلبـ   ياز ظواهر بـه معـان   ،اين است كه با تفكّر ،فكر كه در مقابل ذكر استعرفاني  يمعنا
در دلشـان جـاي   كم احساس كنند كه خداونـد   كم ،كربا توجه به اين ذسالكان كه  اين است يبرا .برسيم
 : فرمود كه همانطوري. دارد

َ
ا
َ
ن
َ
دَ  أ

ْ
  ِعن

ْ
ُن
ْ
 امل

َ
 ک

ُ ُ
ـو
ُ
ل
ُ
مان آسـ من در زمين و  :يا فرموددالنم؛  من نزد شكسته ،ِسَرِة ق

 .ه ايـن موهبـت را داشـته باشـد    اينك يدل را آماده كند برا فقير بايد. در دل مؤمن جا دارم يول گنجم ينم
  .است گفته شده يمختلف ياين موهبت به معان

است كه اگـر بـه آن    ياز موارد و اين شود بحث ميزياد  هيفكر صورت ي لهأمسدر مورد  نجايدر ا
ـ بـه  ؛ فهـم ايـن مسـأله    رديـ گ قرار مـي اشكال زياد مورد  طشيو تفر افراط ر دو طرفه نكنند، هتوج  كي

ـ  يعني يمعان يتداع. نديگو مي يمعان يتداعبه آن دارد كه بستگي  يانشناسرو كلّيي  قاعده  يي،معنـا  كي
نوروز،  ديفوراً در خاطرتان ع نيوردشود فر هر وقت گفته مي ديفرض كن .را در ذهن بخواند يگريد يمعنا

را  گريكـد ي هستند وهم وصل  بهي اين معاني  همه نكهيا يبرا .شود تداعي مينوروز، ماه اول سال  سيزده
ـ  يحيتسبمثل  ،ايد دريافت كرده يا هيهد ياز دوست يوقتيا اينكه  .خوانند مي ـ  يانگشـتر  اي هـر   ،يكتـاب  اي

او را ذهنتـان   د،يخودتان بخواه نكهيبدون ا ،ديكن با آن تماس حاصل ميو  ديكن نگاه ميهديه وقت به آن 
را دوسـت   يادگاري يزهايانسان چ نكهيات علّ. ديافت مي آن دوست اديبه  يعنيكند،  هم در فكر احضار مي

ـ است كه آن هم در نظر مـا عز  يگريدامر  ادآوري، يادگاري از خود رياست كه غ ناي د،دار مي نگهو  رددا  زي
 يبرگشـتن حتمـاً بـرا   در ، ديه مشـرّف شـد  به مكّ يست كه وقتا يكه استحباب شرععلّت اين ديشا. است
هـر وقـت    شـخص آن اين است كه  ،دياوريبمثالً يك تسبيح ، شدهكه هم  يمختصرسوغاتي  كانتانينزد
ـ  ،يادآوري نيو ا دافت شما و حج و مكّه مي ادي ارياخت يب، كند را نگاه مي حيتسب اسـت،   يزيـ مهرآم يِادآوري

  .شود تر مي صاف ،او يبرا يو اعتقاد قلب مانيا سوي بهراه  قيطر نيو به ا ،توأم است محبتبا مهر و 
از بزرگـان،   يكـ ي نـزد  ، وآورد مـان يف شـد، ا مشـرّ به فقر  يكس يوقت نديگو ميحساب  نيبه هم

ـ  ارياخت يكند، ب ه ميبه آن ذكر توجو  ديگو گرفت، هر وقت آن ذكر را مي يذكرعرفان  مشايخِ  رشيـ پ ادي
 يعضـ ب ديشـا  حتّـي كننـد و   كه انتقاد مي ييآنها. نيست ارياخت بهاين يادآوري  ؛شود در نظرش مجسم مي

ـ ا. رنـد يگ را در نظـر مـي   ريـ صـورت پ  نهـا ياكـه   نديگو ذكر مي رددر مو اًهم اشتباهقرا ف قواعـد  قبيـل   ني
در صـورت او  افتـد و   مـي  خـود  خيش ادخودكار يبطور سالك . بر بشر حاكم است خودكاربطور  يروانشناس
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ـ    يريصودر واقع ت .در نظر بياورداو را  نكهينه ا ،شود نظرش مجسم مي بـه هـر    راي اوكه ممكـن اسـت ب
داده است و  نذكر را به م نياشيخ كه  ديآ او مي اداين است كه ي) م هم نشودجسيا م( م شودمجساندازه 

كه  رديگ را شاهد مي خيش ريتصو ،رديگ را شاهد مي خيو ش ديگو مي ذكر خيدر حضور ش نكهيدر واقع مثل ا
  .ميگو من دارم ذكر مي

 يكسـ نبايـد  كار را كـرد،   نيبه زور ا دينبا. شود نمي جاديهم ا همه ياست كه برا يحالت نيا البتّه
 يشيدر درو. غلط است و ستيدرست ن نيا ،صورت را مجسم كند نيانجام دهد و ااين كار را  يارادبطور 

  .نديگو مي هيفكر اصطالحاً صورتاين صورت را 
بـار،   100عـدد دارد،  و منفصـل اسـت   ذكر كه  »و فكر مدام دوامذكر «گوييم  به اين دليل هم مي

  . است متّصلهم  به يا رشته كير مثل فكر عدد ندارد، تفكّ يول ،بار 300بار،  200
توجـه بـه   است كـه در اثـر    ياشاره به آرامشاست،  هبارها ذكر شد قرآنهم كه در  »يسكينه قلب«

د غـار ثـور كـه    در مـور  ييكـ  اسـت،  كـرده اشـاره  چند جا به سـكينه   قرآن ،شود يمؤمن پيدا م يبراذكر 
: حضـرت فرمـود   ،ترسـيد  يابوبكر م .پناه برده بودندشب با همراهشان ابوبكر به آنجا  صمحمد حضرت
ْـَزنْ 

َ
َ َمَعنــا ،نگــران نبــاش ،ال ُ سـَ  ، خــدا بــا ماســت،ِإنَّ اهللاَّ  اهللاَّ

َ
َزل

ْ
ن
َ
ــأ
َ
َرْوهـاک ف

َ
ْ ت ـوٍد ملَ

ُ
ن
ُ
ِ 
ُ َ
ــ یَّ
َ
ْیـِه َو أ

َ
َتُه َعل

َ
ی

خداونــد  ،1
  . بر او فرستاد و با لشكرياني ناديدني كمكش كرد اش را سكينه

ديــده لشــكري كــه  و ســكينه بــه دنبــال قشــونبينــيم  بعــد مــي ي چنانكــه در ايــن آيــه و آيــه
توجه به قلب و توجه به ايـن فكـر و اينكـه دل را    پس از  ييعن .شود مينازل ) يلشكريان معنو( شود نمي
ُ سـَ : گويـد  يديگـر مـ   يدر جـا  .شـود  ، نازل ميجايگاه خداوند كرد ي آماده  اهللاَّ

َ
ـَزل

ْ
ن
َ
َّ أ  ک مثُ

َ
َتُه 

َ
   ی

َ َ
َرُسـوِلِه َو

ُْؤِمنَني وَ 
ْ
َرْوهـاامل

َ
ْ ت  ملَ

ً
ـودا

ُ
 ُجن

َ
ـَزل

ْ
ن
َ
أ

اش را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد و سپاهي كـه شـما    ، خداوند سكينه2
 .ديديد فرستاد نمي

ْسـعی :گويـد  ياست كه خداونـد مـ   ين نورهمااين  ،من پيدا شدؤاين سكينه در قلب م يوقت
َ
 
ْ ُ
ُر

ُ
  

 
ْ
ِ ِ ـا

ْ
مي
َ
أ
ِ
ْ َوب

ِ
ْیـد

َ
َ أ َبنيْ

 و هـدايت  بـرد  يمـ آنهـا را  شـان  و چپ جلو راهشان يا راستدر در روز قيامت نورشان  ،3
 يراهنمـاي  او حضـرت ر  رفت يآن نور را ديد و اين نور هميشه جلو مكه  عيموس حضرتمثل  .كند يم
  .بود يبه مبدأ غيب عيموس حضرت يصال قلباين اتّاقع در و .كرد يم

است آمده در اخبار  ،شود يمؤمن ايجاد شد دلش جايگاه خداوند م يبرااين فكر، اين سكينه،  يوقت
را اذيت كند  يمؤمن يكه اگر كسديگري نقل شده  در اخبار. گيرد يم يمؤمن جا ي كه خداوند در دل بنده

نـه   .اسـت  گفته اسزابه خدا ن ، مثل اين است كهناسزا بگويد يبه مؤمن ير كساگاست؛ خدا را اذيت كرده 
را اداره جسـم  كـه ايـن    يدل و آن روح ييعن ؛مؤمن دلش جايگاه خداوند است بلكه ،من خداستؤاينكه م
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  .جايگاه خداوند است كند يم
 »مـا  حضور«م كه كني ما عادتاً تصور مي .شود ياز غيب خود متوجه غيب مطلق م سالك با اين دل

و آن  شـود  يداريـم كـه ديـده نمـ     اي جنبـه ما  يولاست، اينها  ماين دست و پا و گوش و چش اصطالح به
غيـر از   يمعنويتكه ما  رود يكه اصالً يادمان م شويم يغرق م يماد يدر دنيا آنقدر يگاه .ستما معنويت

   .اين دست و پا و گوش و چشم داريم
بـه   ،غيب خودشتوجه كردن به و بعد از  كند يا متوجه غيب خودش مفكر مصطلح عرفا، انسان ر

  .شود يصل ممتّ غيب مطلق جهان
ا فرموده كه ؛انتظار فرج دارد ، انسانغيب مطلقبه توجه پس از 

ُ
ـو
ُ َ
ْن مت

َ
ْبـَل أ

َ
ا ق

ُ
ُمو

بميريد قبـل از   ،1
به آن معبـود   يو تا وقتبرسد ودش و معبود خ محبوببه هميشه انتظار دارد  .آنكه مرگ به سراغتان بيايد

يـت  ؤكه خداوند بـا ايـن چشـم قابـل ر     گويند يم ها يبعض البتّه. است به لقاء خداوند نرسيدهاست نرسيده 
 : ، بلهقابل لقاء نيست ،نيست

ُ
ْبصـکْدرِ ـالت

َ ْ
ْبصـار کْدرِ ــَو یُ ـهُ اُر وَ ـُه األ

َ ْ
األ

هرگز  ها چشم يول بيند يها را م چشم ، او2
  :فرمايد ي ميديگر ي آيهدر  يول .بيند ياو را نم

ْ
َمن

َ
ِه اکف  َوالَن َیْرُجوا ِلقاَء َربِّ

ً
ا ِ  صـا

ً
َیْعَمْل َعَمال

ْ
ل
َ
ـرِ ف

ْ
ش
ُ

ـِه  ک ِعبـاَدِة َربِّ
ِ
ب

 
ً
َحـدا

َ
أ

را  يبكند و در دلش هيچ چيـز  الحعمل صبايد  اهللا برسد به لقاء خواهد يمو است  كه اميدوار يكس ،3
. متّصـل شـود   ،كه خداوند در ما آفريده يا هخآن نفبه اينكه دلش  يءاهللا يعنلقا. شريك خداوند قرار ندهد

ِإذا  :خداوند آدم را آفريد گفتوقتي 
َ
 ف

َ
ُه َو ن ُ ْ  ـَسوَّ
َ
 ـف

ْ
ـُه سـاِجدین  ِمْن ُروحـي ُت فیهِ ـخ

َ
ُعـوا ل

َ
ق
َ
ف

اش  كـه آمـاده   يوقتـ  ،4
مـا   در كـه  ،اسـت  يروح خـداي  بـر  ،مالئكه ي سجده .سجده كنيدبر او  ،از روح خودم در او دميدمو كردم 
   .دبرسمقصدش مبدأ و كه اين روح كه خداوند در ما دميده به  شويم يما راحت م يوقتاست،  دميده
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 رح 
ر     1ا

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ     الرَّ

خصوصاً  تيو عنا تياست و نظر ترب ياو راه سوي بهرا  يهمراه و هر دل ذرهرا كه با هر  موالو 
ـ خارج چون ظهـور فرما  كه در ابديتا ب ديدارد در دل بجو نيمؤمن يها دل به بشناسـد و بـه    دي

باشد و عمل را هم بـر   ديانتظار در دل كه همراه با انتظار در خارج با نيجذب گردد و ا تيجنس
ـ عل اهللا صـلوات  ظفر انتسـاب قـائم آل محمـد    قيخود را ال دينما موال يوفق رضا و  نـد گردا هي
  2.بوده و هست عهيش يمرب نيدر او ظاهر شود بهتر يارياستعداد 

ـ هـم طبـق آ   نيمـؤمن  يمـوال . باشـد  مـي  نيمـؤمن  يفكر، در مورد مـوال  ديفرما مي ُ َوِيلُّ  ي هي اهللاَّ

ُْؤِمنني
ْ
 امل

ور. خداوند است ،3
ُّ
 الن

َ
ماِت ِإىل

ُ
ل
ُّ

ِرُجُھْم ِمَن الظ
ْ ُ
وا 

ُ
ذیَن آَمن

َّ
ُ َوِيلُّ ال اهللاَّ

مؤمنان است كه آنهـا   يخداوند ول ،4
ـ بجو ،را مـوال خداونـد را،  بايد در دلش مؤمن . برد ها بيرون آورده و به سمت نور مي را از تاريكي  مـوال . دي

هـم   ،اوليـاء  ،انبيـاء تمـام بزرگـان،    ، ولـي ندارد، نورانيت دارد تيجسم ؛خداوند است ست،يشخص ناصالتاً 
ُر السَّ  :ديرماف از نورانيت خدا هستند كه خداوند مي يا جلوه

ُ
 ُ ْرضـاهللاَّ

َ ْ
 ماواِت َواأل

هـا و   آسـمان  خداوند نـورِ  ،5
 هـا  وجـود آسـمان   تيـ واقع نـور و  اسـت، بلكـه او   نيهـا و زمـ   ي آسمان كننده روشناينكه نه  ،است نيزم
  .است زمين و

 ديبگشا شيبرا يا چهيدر موالباشد كه  دواريام وهمواره منتظر  ي قلبي بايدجستجو نيدر اسالك 
ـ ي ا دهنـده  نشان مطلب نيا. كند يو از نور خودش او را نوران  چياز هـ و  يحـالت  چيدر هـ او اسـت كـه    ني

اجر اسـت   كي ييبه تنها ،خداوند ريو خ يبه بزرگ ديام .دباش دواريام بلكه بايد باشد وسيمأنبايد  يا لهأمس
  . كند خره خداوند انتظار او را برآورده مياست كه باال نيو پاداشش هم ا

ـ بايد انتظار در دل  كي. انتظار را داشته باشد نيا ديدر عالم خارج هم با البتّه  اداشته باشد كه امام ب
حاضـر بـودن    قيتوفبه او كه اگر خداوند  ،دلش ظاهر شود در ،نورانيت خودش كه همان نور خداوند است

جذب شدن به  تيكه جنس يمعن نيا هب ،داد بتواند امام را بشناسدرا  زدر زمان ظهور خارجي امام زمان
اول بـار   يكه ممكن اسـت بـرا   ماي هبرخورد كرد يبا اشخاصبسيار اتفاق افتاده كه  .هم داشته باشدامام را 

ـ  هها با هـم بـود   سالانگار كه  ميشو ميچنان با هم گرم ولي  مينيب آنها را مي  يوقتـ  تيوضـع  نيهمـ . ماي
ـ ا يهـا  همجـنس ي آن،  واسـطه  بهامام كه ظاهر شد  نديگو است كه مي يا همان جاذبه ،باشد دتريشد  ني

در كه  يخيي م قطعه اي يي آهن براده ره ،حركت بدهنداگر آن را كه  ييمثل آهنربا ،شوند جاذبه جمع مي
                                                                          

 .ش.  ه 2/12/1386تاريخ جمعه،  شب.  1
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ـ ا. كنـد  جذب مـي ي آنها را به خودش  باشد همه گريهزار آشغال د نيب كـه   را امـام هـم دارد   تيـ جاذب ني
  .كند مؤمنان را به خود جذب مي

دارد، چـرا   يگـر يشد ثـواب و ارزش د  دايظهور امام در دل پ قياگر توف ليثواب دارد و كي ،انتظار
  .است امام در خارجكلّي ظهور  ،ا اصللّوا ؛كند ميي با امام همجنس جاديدر او اكه 
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 رح 
وات       1ت   و ص

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ     الرَّ

ر نظر داشته شاكر و سپاسگزار باشد مخصوصـاً نعمـت هـدايت و    سالك بايد نعمت منعم را د
خداوند يكتاسـت   يفيض را از دل دور ندارد حتّي در نماز كه بندگ ي واسطهايمان را قدردان و 

 يبـرا و آل او شده كه دستور توسل است و ايـن طلـب رحمـت     صبه صلوات بر پيغمبر امر
ن اوسـت و وصـل نمـودن آن بـه حقيقـت      ست كه از آن حضـرت در دل پيـروا  ا لطيفه ايماني

هر روز  ،تيمن و توسل و واسطه قرار دادن يمحمديه و ياد بزرگان و نام بردن زندگان آنها برا
  .ممدوح است

سـالك و   رفتگان از اركان سـلوك و كمـك سـير    و مصاحبت با اولياء يا به امر آنها با ساير راه
د خدا اندازد و گفتارشان بـر دانـش   ه ياسان را به مصاحبت آنها انكست ا ييازدياد دانا موجب

آنهـا   سـوي  بهسازد و نظر به علماء عبادت و رفتن  يجاودان يافزايد و كردارشان آرزومند سرا
  2.ستا رحمت
  .»سالك بايد نعمت منعم را درنظر داشته شاكر و سپاسگزار باشد« :ندا همبحث فرموداين در اول 
اغلـب  كـه   اي در مورد جملـه . باشد ،كه خداوند داده است ينعمتبايد شاكر و سپاسگزار هر سالك 

 : كنند نقل مي
ْ
ش
َ
 ْ ـ کَمْن ملَ

ْ
ش
َ
 ْ  ملَ

ْ
وق

ُ
ل
َْ اِلقکر املْ

َ ْ
كه به  ياز هر خير يارزگ سو سپا يارزشكرگتوان گفت  مي ،را

از  رسـد  يبـه مـا مـ   در ظاهر كه  يخير براي اينكه .ينه واجب شرع ؛استاخالقي واجب  ،رسد يانسان م
َیدِ گوييم  خطاب به خدا ميبا توجه به اينكه  يول ،است ما مثل خود يبشرطرف 

ِ
ـْري  کب

َ ْ
ـ  ،3ا دسـت  ه خير ب

در واقـع ايـن تشـكّر از     .كنـيم  يتشكّر مـ  در ظاهرما . استاين خير در واقع از طرف خداوند آمده  ،ستتو
است ينعم واقعم.  

 .ميبينـ  ياسـت كـه همـه مـ     يظـاهر  يهـا  نعمتهمين  ، كه خدا به ما داده يهاي نعمتظاهرترين 
كـه   ياولـين نعمتـ  . همين نعمت حيات است) باشد نعمت هم مي ترين يكه مخف( ظاهريمهمترين نعمت 

انسـان   البتّه .است، نفس كشيدن است به او داده ،آيد يم كه طفل به دنيا ياز وقتو  ياز بدو كوچكخداوند 
ممد حيات است و چـون   رود يكه فرو م يهر نفس«: يسعد قول به .دشو يبعداً متوجه م ،توجه ندارد آنوقت
وقتـي كـه    4.»واجب يشكري دو نعمت موجود است و بر هر نعمت يپس در هر نفس، ح ذاتمفرّ آيد يبر م

را بگيـريم  كشـيدن  نفـس   ياگر جلو .دهد يخداوند به ما جان م، رود يمداخل بدن  و هوا كشيم ينفس م
كمااينكه اگر نگذارنـد   ؛دهد يبار ديگر جان م يكخداوند  آيد ين موبيرنفس  يوقتن بنابراي .شويم يخفه م
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اسـت و بايـد   بار به ما نعمت داده  هر نفس دو خداوند دربنابراين  .شويم ينفس بيرون بيايد باز هم خفه م
  :گويد يم آن مطلب دنبالبه اين دليل سعدي به . باشيم »جان«نعمت هميشه شكرگزار 

    زبـــــان كـــــه برآيـــــداز دســـــت و 
ــده   ــز عهـ ــ ي كـ ــكرش بـ ــده شـ  1درآيـ

 إِ  :افزايد و مي
ُ
 داُوَد ش

َ
وا آل

ُ
ـکْعَمل

َّ
لیٌل ِمـْن ِعبـاِدَي الش

َ
 َو ق

ً
ورکرا

كه خانـدان  ( داود خطاب به آلخداوند  ،2
در «آن مقدمـه كـه   از ارند و زاز بندگان من شكرگ يكم ي عده كه شكر كنيد :كهفرمايد  مي) ندپيغمبر بود

ايـن   دنـ توان يمـ  انيمعلوم است چه كسـ  ،»واجب يشكر يدو نعمت موجود است و بر هر نعمت يفسهر ن
  .؛ آل داود هستند كه شكرگزارنددنبياور جاشكر را ب

كه طفل هستيم بايد اين جـان را  از وقتي  ،ل حياتاز او. ي استحيات ظاهر براياين شكر نعمت 
نعم راه اينكه  .نعم بر كف دست بگذاريمدر راه ممـال  جـان،   هرجهـت  بـه  .اسـت  يبحث ديگر ،چيستم

آنقـدر   ،كـه داريـم   مـي نعايـن م كـه  هم توجه كنيم  بايد به اين نكته يول .، مال جانان استخودش است
صـدقه  كنـد كـه    حكـم نمـي   ،بدهيد يدستور بدهد كه از اموالتان صدقات خواهد يم يبزرگوار است كه وقت

ذي  :گويد يم ،بدهيد
َّ
ا ال

َ
 َحَسـناَمْن ذ

ً
ْرضا

َ
َ ق ِرُض اهللاَّ

ْ آيا خداوند محتـاج   .بدهدنيكو كيست كه به من قرض ، 3ُ
جان و مال را در كه  خواهد دستور دهد مي ييا وقت. استخودش داده  ، اوهر چه ما داريم به قرض است؟

ـ را كـه مـن دادم دركـف دسـت بگير     يكه اين جان و مال گويد ينم ،راه خدا مصرف كنيد مـن   د و در راهي
َ  ؛بـه شـما بـدهم   را اينكه بهشت به ازاي  خرم يمن جان و مال شما را م :كه گويد يم ،مصرف كنيد ِإنَّ اهللاَّ

ی
َ

رت
ْ
َسُھْم وَ  ِمنَ   اش

ُ ْ َ
ُْؤِمنَني أ

ْ
 امل

َ
ة
َّ
ن
َ ْ ُم ا ُ نَّ هلَ

َ
أ
ِ
ْم ب ُ ْمواهلَ

َ
.أ

  .گويند يبيعت ماصطالحاً را خريد و فروش اين  4
و اگر ما شكر آن منعم را بكنيم يا نكنيم، چيزي از مـا كـم   نعم است مخداوند  يها ياينها بزرگوار

 ،عادت كنيمبه شكرگزاري اينكه  يبه همين حساب برا .خودمان است كه بفهميم ياين براولي  .كند نمي
 : اند را گفته رمشهو ي قاعدهاين 

ْ
ش
َ
 ْ ـ کَمْن ملَ

ْ
ش
َ
 ْ  ملَ

ْ
وق

ُ
ل
َْ ـاِلق رکر املْ

َ ْ
كـه بـه او كمـك     يكـه از مخلـوق   يكس ،ا

 ،ظـاهراً كوچـك در ايـن عبـارت     ي همـين قاعـده   .تشكّر كنـد  تواند يتشكّر نكند از خداوند هم نم ،كرده
  .نعمت جان؛ استجسماني اين يك نعمت  .باشدها  انساني  همهانس و الفت بين  يمبنا تواند يم

ت هم . نعمت ايمان است ،منعمت دوشكر دارد ،د به ما دادهكه خداون يايمانتوفيق از لحاظ معنوي. 
  :يميگو يمما 

َ
َْمدُ أ
ْ

ذي َهدانا ِهلذا وَ  
َّ
ِ ال

ُ کما ِهللاَّ ا اهللاَّ
َ
ْن َهدان

َ
ْو ال أ

َ
ْھَتِدَي ل

َ
ا ِلن

َّ
.ن

  :گوييم مي يا 5
َ
َْمدُ أ
ْ

ـا ِمـن  
َ
ن
َ
ِذي َجَعل

َّ
ِ ال

ِهللاَّ

َُتَمسِّ 
ْ
 کامل

َ
ال َ

ِ
ُـْؤِمِنني وَ َني 

ْ
 امل

ِ
ِمري

َ
 َیِة أ

ُ
ـة ِئمَّ

َ ْ
است؛ با اينكه خداونـد در   ايمان از جان هم مهمتر ،خداوند زدندر . شاأل

ْیي: فرمايد قرآن مي
ُ
یت  ُهَو 

ُ
َومي

حيات بخشـيدن بـه   ي براي نعمت ول ،ميراند يو م كند ياوست كه زنده م ،6
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  :فرمايد يم و گذارد يما منّت مه ب ،اينكه ما را متوجه ايمان كرده براي اما گذارد يما منّت نم
 
ُّ
ن ُ
َ

یْ مي
َ
ْل الوَن َعل

ُ
ُموا ق

َ
ْسل

َ
ْن أ

َ
َّ ِإْسالمَ ك أ َ َ وا 

ُّ
ن
ُ َ
 مت

ْ
یْ مک

َ
نُّ َعل ُ ُ ميَ  اهللاَّ

ِ
ْن َهداک  َبل

َ
ميـانمکْ ْم أ

ْ
خطاب بـه  خداوند  1. ِلإل

منّـت  بـراي اسـالمتان بـر مـن     بگـو شـما    ،كه مسلمان شدند گذارند ير تو منّت مباينها  :گويد يپيغمبر م
   .است كردههدايت ايمان به سمت كه شما را  گذارد يخدا بر شما منّت م ،نگذاريد

 ِإْن  و ديكرد دايپ قيبعد اگر توف .ديشو ميو تسل دياوريب مانيا ،كرده كه به اسالم تيشما را هدا
ُ
ْ ک

ُ
ـمت

ْ
ن

صـاِدقني
 ،دنيچر ينان و آب و برا اصطالح به يبرااينكه نه ( بوديددر اسالم آوردنتان صادق  بوديد؛ يعني 2
  3.كند يم تيهم هدا مانيخداوند شما را به ا) ديراوياسالم ب

نباشـد ايمـان   تسـليم   در برابـر حـق   يكستا . نداز هم جدا نيستاينها  ؛ايمان اسالم است لِقدم او
ـ  و خداونـد  شما مسلمان شـديد   ييعن؛ تسليم است ياسالم به معن .ندارد ، شـما نشـان داد  ه راه ايمـان را ب

ْعراُب : رمايدف ياعراب مبعضي در مورد چنانكه 
َ ْ
ِت األ

َ
وا وَ قال

ُ
ْؤِمن

ُ
ْ ت ْل ملَ

ُ
ا ق

َّ
ْمنا وَ ک ل آَمن

َ
ْسل

َ
وا أ

ُ
ول

ُ
ميـاُن ْن ق

ْ
 اإل

ِ
ل

ُ
َّا َیْدخ

َ
مل

   يف
ِ
ـوب

ُ
ل
ُ
كه شـما را  گذاشتم منّت  ابر شم :گويد يمو ما منّت گذاشته  راست كه خداوند ب ياين تنها نعمت 4.مکق
ـ خداونـد ا  البتّـه  5.فرسـتاد  يغمبريپ تانيراخود شما ب نياز ب. كردم يايمان راهنماي سوي به وعـده را از   ني
تيداهـ  انيتـ مـن برا : فرمـود آمد، به او  نيآدم به زم حضرتوقتي . داد نانشيآدم و جانش به حضرت لاو 

ـ ا 6.بخشـم  آورد گنـاهش را مـي   مـان يمـن ا  تيهـدا  راه نيكه به ا يهركسفرستم و  مي مـژده را بـه    ني
ـ مـا با . داد غمبـران يي پ طور به همـه نيآدم و هم حضرت ـ شـكرگزار ا  دي  .ميباشـ ايمـان   مينعمـت عظـ   ني
  :كهاين است نعمت اين از  يشكرگزار
از  يكي. است دهيخرما را آفر وخداوند انگور . كنيم استفادهبطور صحيح و درست  ،الً از آن نعمتاو

ـ  ؛كند مصرف مي طانينعمت خدا را در راه ش و سازد مي يكند و مشروب الكل انگور و خرما استفاده مي  يول
نيـز   نيمـؤمن  بـه دوسـتان و   و آورد ميهم اش  خانواده يخورد، برا ميبراي سالمتي انگور و خرما را  يكي

  .از نعمت است حيي صح استفاده نيا. كنند همه استفاده مي و خالصه دهد مي
  . ميكه نعمت را داده، فراموش نكن يآن كسثانياً 
پـس  . سـت ا هـا  بـاالترين نعمـت   ،نعمـت  يارزشكرگ. ن نعمت باشيمل بايد شكرگزار ايقدم اودر 
 است،كه خداوند به ما داده  يدستورات .نيمكه داريم توجه ك يذكربه هميشه  .ياد خداوند باشيمه همواره ب

 يايـن شـكرگزار   .است، رعايـت كنـيم  داده به ما را كه به اعتبار اين ايمان  يالاقل دستورات. رعايت كنيم
بايـد   خواهيم يهر چه مپس  ،ما را آفريده .نياز است يخداوند ب .ندارد يما نياز يارزد به شكرگخداون .است
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  .ردندا يو نياز دهد يبه ما مهمه چيز اوست كه  ؛از خدا بخواهيم
ايـن ايمـان را   پـس   .شـود  يما درك نمـ جسماني است كه اصالً به حواس  يالوجود خداوند واجب

تـر از خداونـد،    ي پـايين  در مرتبـه آنهـا   .هائمـه و  صسـط پيغمبـر  ؟ تودهد يمبه ما  يتوسط چه كس
 يا بهـره  ،از ثـواب آن ايمـان   ،فيض هسـتند از ثـواب آن فـيض    ي چون واسطه و فيض هستند ي واسطه

 یَ : فرمايد مي قرآنخداوند در  .دنبر يم
ً
ة
َ
 َحَسن

ً
فاَعة

َ
ْع ش

َ
ف
ْ
ش
َ
 ک َمْن 

َ
ُه 

َ
ھـا وَ ْن ل

ْ
 ـٌب ِمن

ً
ـفاَعة

َ
ْع ش

َ
ـف

ْ
ش
َ
 یَ  َمـْن 

ً
َئة ْن کـ َسـیِّ

ُه 
َ
ھاکل

ْ
ٌل ِمن

ْ
ف

از  ،كنـد  در كار شر يوساطت هركسو  برد يبكند از آن ثواب م يدر كار خير وساطت ياگر كس ،1
اين انسـان  خوب باشد كه ديگران را متوجه كند كه چطور  آنقدرما شاز  هركدام رفتاراگر  .برد يم سهمآن 
 ييـد و از فقرا هستيدبعد متوجه بشوند كه درويش  ،اردلق خوش را دخوب و خُ ياخالق خصوصياتي  همه

فـيض   ي واسطه تر شما هم در يك سطح پايين صورت دراين ،دبنبياراه را د و نبشو ييراهنماو بدين وسيله 
اگـر  بنـابراين   .فيض هم باشد ي آدم بايد شكرگزار اين واسطه .دارد يچون واسطه، سطوح مختلف ؛هستيد

 يديگـر  و يـك ثـواب هـم از اينكـه شـخص      بـريم  يثواب از آن رفتار خوب مرفتارمان خوب باشد يك 
  .بشود راهنمايي

و  صحتّي در نماز كه بندگي خداوند يكتاست امر به صلوات بر پيغمبر«: فرمايند اين است كه مي
ي ماست انجام دهيم، بـه   شكرگزاري را كه وظيفه نكهيا يخداوند برا .»آل او شده كه دستور توسل است

  .ديبفرست درود وصلوات  غمبريدر نماز بر پ: فرمودهرا ساده قرار داده، اين كار راه انجام  و ت كردهمحب ما
كه بـه مـا وقـت داده كـه      يدر واقع مثل بزرگ. ما را به نماز امر كرده استبار در روز،  پنجخداوند 

در را بـاز   ميداشـت  قيـ اگـر توف  .رويم مي اش خانه او برويم، ما درِي  خانه هساعات ب نيبار در روز، در ا پنج
ـ با مينداشـت  قيـ اگر هم توف ند،يبب ما را يي كوتاه لحظهبراي  چند هر ؛كند مي  و مينياش بنشـ  خانـه  درِ دي
 قيـ شـاءاهللا توف  نا( كـه  يا لحظـه . لحظه هم شده در را بـاز كنـد   كيكه  ميبخواهاز او ! ميما آمد مييبگو

را در وجـود آل   مـان ينعمـت ا خداونـد  . اسـت  يشـكرگزار  ليتكم ي در را باز كند، لحظهاو ) ميداشته باش
 : ديفرما مي غمبريپ. گر كرده جلوه غمبريپ

ُ
ْسَئل

َ
 الأ

ُ
َـک

ْ
امل

َّ
 ِإال

ً
ْجرا

َ
ْیِه أ

َ
ـْرىبـْم َعل

ُ
ق
ْ
 ِيف ال

َ
ة  غمبـر يو پ غمبرانيي پ همه 2. َودَّ

ـ ا يو بـرا  ميكن مي تيهدا و ييما شما را راهنما :ما خطاب به مردم گفتند كه  ياز شـما اجـر   تيهـدا  ني
ـ  ردشد كـه  پس چطور . را فرمود نيما هم هم غمبريپ. اجر ما با خداست م،يخواه نمي ـ آ كي : فرمـود  يا هي
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ة ؟ جـواب را در  تيـ ب ت به اهلجز مود خواهم نمي يمن از شما اجر ، َودَّ

تُ  :اسـت كـه  فرموده  يگريد ي هيآ
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 از شـما  تيهـدا  يبـرا  ياگـر مـن اجـر    ،3
ـْرىبمـن كـه    يعنـ ي. خود شماسـت  يآن اجر هم برا ،خواهم مي

ُ
ق
ْ
 ِىف ال

َ
ة َـَودَّ

ْ
را » متيـ ب بـا اهـل   يدوسـت « ،امل

رحلت كرده  برغميپوقتي كه . من يبرا ينه اجر ست؛شما يبرا ياجر نيز يدوست نيخود ا ،خواهم مي اجر
                                                                          

 . 85سوره نساء، آيه .  1
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چـه چيـزي عايـد     م،يكنـ ب »نيحسـ  نيحس« يا »يلع يعل«ما  نكهيا ،در زمان خود حضرت يحتّ اياست 
صـلوات كـه    نيهمدر . اين آيه را نازل كرده است شود لياجر ما تكم نكهيا ي؟ خداوند براشود پيغمبر مي

َمَّ 
ُ
 

َ َ
ُھمَّ َصلِّ 

َّ
ـدٍد وَ الل َمَّ

ُ
اسـت،   غمبـر يپو ايمـان،   تيچون مظهر نعمت هدا .هست تيهم نعمت هدا، آِل 

  .يمفرست مي صلوات شيبرا
 دتاينكـه مـا را عـا    ياهللا است و بـرا  رسولگفته شد  طوركههماناول  ي فيض در درجه ي واسطه

در قرآن صلوات بر پيغمبـر ذكـر شـده و در     .ديبر پيغمبر صلوات بفرست ،اند بعد از حمد خداوند گفته ،بدهند
بعد . اند خدا برويم و فقط به او توجه كنيم، دستور صلوات داده سوي بهادتي است كه در آن بايد نماز كه عب

آل  ،اين است كه دستور داده شده كـه در صـلوات   .فيض بودند ي واسطه يشانو اوالد ا ائمهاز پيغمبر هم 
  .واجبات نماز استنظر شيعه فرستادن صلوات بر پيغمبر و آل او از  كه از ؛پيغمبر را اضافه كنند

داننـد كـه    و مسـتحب مـي   هسـتند به اين كـار  مند  عالقه ها يشافعدر ميان اهل سنّت، گويا فقط 
را  ّمـد  آلشايد شافعي هم جرأت نكرده كه صراحتاً بگويد كـه در نمـاز بايـد     البتّه .را هم بياورند ّمـد آل

ق هم رَساير ف. خواستند مجازاتش كنند ميذكر كنيم؛ چون مشهور شده بود شافعي رافضي و شيعه شده و 
  .باشد بهتر است صمحمد آلذكر بدون اگر منتها صلوات را بفرستيم، بهتر است  گويند يم

در  اين است كـه دهيم  و ما با كمال صراحت و شجاعت انجام ميماست اعتقاد آنچه كه مورد  يول
توسل خداوند . فرستيم از صميم قلب باشد كه ميشاءاهللا صلواتي هم  ان .رستيمف مينماز صلوات بر پيغمبر 

 ،آن باالهـا را نگـاه كنـيم   كه  نداريم يمعنو ديدو ين است يما پا ديد ؛ وليخواسته استبه اين واسطه را 
كه ايـن   يخداوند، بينم يكه آورده م را يما همين دست آورند يم يخوب يغذا يوقت .بينم يهمين جلو را م

را  نعمـت عادت كنـيم هـر وقـت     نكهآ يبرا .ما آنقدر دوربين نيست چشم .ميبين ينعمت را فراهم كرده نم
خود يك كه را ايمان  نعمت ي واسطه ييعن ؛فيض ي واسطهنام گفته است كه  ،باشيمآن شكرگزار  ،ديديم

 : پيغمبر فرمود( بشر است
َ
ش
َ
ا ب

َ
ن
َ
 ـأ

ُ
ل
ْ
مک ٌر ِمـث

رديـف   هـم  ،كه مخصوص عبادت به درگاه خداوند استدر نماز ) 1
  .بياوريم خداونداسم 

شكر به درگـاه  آن بزرگوار است و هم واسطه قرار دادن در واقع هم ست هاين صلوات كه در نماز 
به زبان به زبان بياوريم، در مقابل خداوند بدون اينكه است يعني ايمان را فراهم كرده  جباتموكه  خداوند
بـزرگ   يدعا براصلوات  .ما آورد درود بفرست يا براپيغمبر كه نعمت ايمان راين خدايا بر  يميگو يحال م

  .دعا براي خودمان هم هستدر واقع و سرورمان هست، ولي 
فرستيم؟ فرسـتادن صـلوات در واقـع     كسي سؤال كرده بود كه چرا ما به پيغمبر صلوات و درود مي

. ي خاص توسـت  م كه بندهات هستيم، پيرو محمدي اقرار به اينكه ما پيرو اين بنده. آمدن به درگاه خداست
ايـن  . كـس مـرا فرسـتاده اسـت     گوييـد فـالن   خواهيد پيش بزرگـي برويـد، مـي    مثل اينكه وقتي شما مي

                                                                          
 .  6و سوره فصلّت، آيه  110سوره كهف، آيه .  1
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صلوات غير از همان شكرگزاري، اظهار ارادتـي بـه   . اظهار آشنايي و ارادت است» كس مرا فرستاده فالن«
ي دوسـتان و   زاريم و مـا را در جرگـه  خدايا مـا نعمـت هـدايت را سپاسـگ    : كه پيغمبر در نزد خداوند است

  .ارادتمندان و پيروان پيغمبرت حساب كن
 اسـم  اسـم پـدر و مـادر را بـه دنبـال      قرآنكه خداوند در  هستند فيض، پدر و مادرديگر ي  واسطه
  :خودش آورده

ْ
ِن اش

َ
كِلواِلـَدیْ وَ   ْر يلکأ

: يـد فرما يا در جـاي ديگـر مـي    .مادر را بجا بياوريد شكر من و پدر و ،1
 
َّ

ْعُبُدوَن ِإال
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َ وَ الت  ِإْحسانااهللاَّ

ِ
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ْ
ال
ِ
2.ب

رِ  کِإْن جاَهداوَ  
ْ
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َ
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َ
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َ
ٌ ف

ْ
ِه ِعمل

ِ
ِطْعُھماك ب

ُ
ت

اگر پدر و : فقط گفته ،3
 رهمنظور اينكه  .كن تديگر اطاع يجاها ولي ؛شان نكن اطاعت ي،به من شرك بورز كهمادرت خواستند 
هـم  پـدر و مـادر را   سفارش به شـكر از   آن، دنباله كرده برا خودش به شكر و عبادت ه جا خداوند توصي

آنهـا بـه   . پدر و مادر هستند) ظاهر صورت به( حيات ما ي خلقت و واسطه ي چون واسطه ؟چرا. است كرده
   .خالق ماستخداوند واضح است كه  البتّه ؛اند وجود آوردهه ما را بظاهر 

 يفيض ي واسطهكه  ،تر پايين يدر درجات خيل ي،به هر صورت ي،هر چيز ي،هركسبه همين ترتيب 
ـ : گوينـد  ياينجاست كه م .دارد يارزحقّ شكرگو دارد  يبر ما منّت ،باشدبراي ما 

ْ
ش
َ
 ْ ـ کَمـْن ملَ

ْ
ش
َ
 ْ  ملَ

ْ
ـوق

ُ
ل
َْ  رکر املْ

ـاِلق
َ ْ
جه خواهيـد شـد كـه    متو ،بكنيد دهد يبه شما مكسي را كه  ينعمتشكر عادت كنيد به اينكه  يوقت .ا
  .شكر او را خواهيد كرد و نعمت را خالق داده االترينب

سـالك و   رفتگان از اركان سـلوك و كمـك سـير    و مصاحبت با اولياء يا به امر آنها با ساير راه
ياد خدا اندازد و گفتارشان بـر دانـش    هه مصاحبت آنها انسان را بكست ا ييازدياد دانا موجب

آنهـا   سـوي  بهسازد و نظر به علماء عبادت و رفتن  يجاودان يزومند سراافزايد و كردارشان آر
  4.ستا رحمت
ـ زبان فرمودند، از  نجايادر كه  »صحبت« ي كلمه  ي آنمعنـ  يمختصـر  و آمـده  يبـه فارسـ   يعرب
يعني  ؛صحبت قياز مصاد يكبلكه در زبان فارسي منحصر به يمتفاوت نشده،  يشمعنا البتّه .متفاوت شده

 كـار  بـه گفتگـو، كـالم، حـرف زدن     بيشتر به معناي »صحبت« يفارسزبان در . است ق شدهاطال گفتگو،
. اسـت  همـراه بـودن   ومعاشـرت   يبه معنا »صحبت« يدر عرب. دارد يعيوس يمعنا يدر عرب يولرود،  مي
ـ ا. كـردن اسـت  گفتگـو   ،يعربزبان در  »صحبت«از لوازم و توابع  يكي اصطالح به يا اتاز مشتقّ يكي  ني

كـه بـا رسـول     يكس يعني يصحاب .گوييم مي» صاهللا رسول يصحاب«به همنشينان پيغمبر كه ما  است
را درك كردنـد   غمبريكه زمان پ يا صحابه. به معناي گفتگوي صرف »صحبت«نه  است؛ مصاحبت داشته

را كـه خداونـد    ينعمـات  البتّـه  .نصيبشان شـده اسـت   يو نعمت بزرگ قيتوف ،دنديو حضوراً به خدمتش رس
ـ حتّي به جبران ا .است نيي مؤمن همه يبرا ده،يآفر ـ فرما مـي  غمبـر يپ ،ني  نيمـؤمن  و نيمـن مسـلم  «: دي

                                                                          
 .14سوره لقمان، آيه .  1
 .به جز خداوند را نپرستيد و به والدين خود احسان كنيد:  83سوره بقره، آيه .  2
 . 8سوره عنكبوت، آيه .  3
 .32-31 ص، صپندصالح.  4
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 دنديآنها كه نرسـ  م،يرس ما كه خدمت شما مي :دندياز صحابه پرس يبعض .»دارمدوست  يليمان را خآخرالزّ
ـ آور مـي  مـان يو ا دينيب شما مرا مي. آنها را دوست دارم ليدل نيبه هم« :فرمودند .رسند و نمي در  البتّـه ( دي

من هسـتند   رويو پ دنديآنها مرا ند يول) شود مي دايپ نيزامثال ابوجهل  ديدند ي كه پيغمبر را ميمردم انيم
  .مژده داده است غمبريست كه پبراي ما ينعمت بزرگ نيا .»را دارند ادو همان اعتق

 كسي همنشين باشيد كه با«: اند كه نقل فرموده ععيسي از حضرت صدر خبري پيغمبر اكرم
ما را شـ  او، و عمـل  كنداضافه  تان بر فهم و دانش صحبت كردن با او، آورد؛ياد خدا ه انسان را ب ،ديدن او
كـه كمـال    انـدازد  مـي  دابه ياد خرا انسان  ،و ديدن او ينشستن با چنين كس مسلّماً. »اندازد آخرتبه ياد 

 ،بيشتر شـد با او اگر معاشرت  .شود ياضافه ماو دانش  ،صحبت رسيدي  مرحله بهسالك اگر  .مطلوب است
 يوقتـ  البّتـه  ؛خدا و مؤمنين بسيار خوب است ياوليا معاشرت با پس .شويم ياز كردارش متوجه روز جزا م

 ويـد بر يديدن مـؤمن ه ممكن است شما ب. منظور ديدار ايماني استمعاشرت و ديدار با مؤمنين،  يميگو يم
 يديدار ايمـان  .نيست يديدار ايماناين صورت  آندر ؛ايمان باشد يخارج از قلمرو دهنكر خدايديدارتان  يول

فقـري  بـه مجـالس   بيشـتر   دتوانيـ  يكه تا ماست فراوان شده  ي اين است كه توصيه .با مؤمن ثواب دارد
سـاعت   كي( تاهدر اين مدت كوكه  ي معنوي تجربه .را خواهيد بردفايده  اينكه احياناً هر سه يبرابياييد؛ 

نمـاز   ،كنيم يخودمان م كه به يتوجه .هاي بسيار طوالني ديگر است بريم بيشتر از زمان مي) ساعت ا دوت
مـا   يبراهمه  ،گيريم يياد مچيز از هم  و خواهيم يم يهمه با هم چيزو اينكه  ،خوانيم يكه م جمعي دسته

  .نعمت خواهد بود
 .رحمت است دارد وثواب  آنها سوي بهو رفتن  استعلما عبادت  بهنظر  :كه است در خبرهمچنين 

ُ كه بايد توجه داشت  البتّه
ْ
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ْ
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َ
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ِ
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ْ
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 يهركسـ است كه خداوند در قلـب   يعلم نور ،ُ
  :استآمده ديگر  يجا .كند يلقا ما ،كه بخواهد

ِ
ُ ب

ْ
ِعمل

ْ
ْیَس ال

َ
 کـ ل

ُّ
َعمل ِة الـتَّ َ وزش و خوانـدن زيـاد   علـم بـه آمـ    ،1ْ

نيسـت كـه فقـط درس خوانـده      يمعال كه در اينجا ذكر كرديم،م عالاين  ،بنابراين. بلكه نور است ،نيست
 يعلمـ  .خود دانشمند است ي در رشتهو فراوان درس خوانده هم دان  رياضي يا يك دان يك فيزيك؛ باشد

  .استرسيده آن است كه دل به  يعلم ،با او رحمت است نعبادت و نشست ي آن هدارند سوي بهكه رفتن 
در مـثالً   .ي استبه امر يدو چيز يا آشناي ي به رابطه يآشنايمعموالً علم در علوم ظاهري، معناي 

؟ بيـنم  يرا مـ چطور ايـن جسـم   من  ؟يت چيستؤر :كه اين سؤال را مطرح كردند فيزيك يعلما ،گذشته
كنـد و دوبـاره بـه چشـم      جسـم برخـورد مـي   به  ،شود يخارج م شخصاز چشم  ينور :گفتند كه ها يبعض
 .اينطـور نيسـت   :گفتنـد  هابعـد  .بودعالم  ،گفت ياين را م هركهو بود نظريه رايج ها اين  تمد .گردد يبرم
بعـد   .عـالم بـود   ،گفـت  يرا مـ نظر اين  هركه كند؛ برخورد مي به چشم ماو  آيد يمجسم از مستقيم  ينور

نـور   :كـه  ندبعد گفت .عالم بود، گفت ياين را م هركه؛ حاال قيم نيستمست صورت بهو  نور موج است :گفتند
                                                                          

دیه :140، ص  67ج  ،بحاراالنوار.  1 ذفه اهللا يف قلب من یرید أن  ر  ة التعمل إمنا هو   .لیس العمل بک
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ما بايد دنبال  باشد،كم  آن نه اينكه شأن .است كه هر روز در تغيير است يعلم ،پس اين علم .مادي است
َ وَ  :ندا هفرمود .اين علم هم برويم

ْ
ِعمل

ْ
ُبوا ال

ُ
ل
ْ

ـنياط الصِّ
ِ
ـْو ب

َ
ل

 يدانشـ  يول .برويم يهر دانشما بايد به دنبال  ييعن ،1
  .داردجا دل درون است كه  يآن علم .مادي نيست آن دانش ،كند يكه دل ما را روشن م

 ياين علم ظاهرمنظور از آن، عالم به  ،علما عبادت است سوي بهرفتن اند  منظور اينكه وقتي گفته
ولي بايد به اين . است عروج سوي به ينردبانكه مانند هم اين است  ياين علم ظاهري  فايده البتّه .نيست
  :ي مهم هم توجه داشت كه نكته

    تيــــغ دادن دركــــف زنگــــي مســــت
 2 دســته نــادان را بــ ،بــه كــه افتــد علــم  
در راه ممكـن اسـت    البتّـه است و  كه ساخته شده يهاي مثل تمام سالح ؛باشد رّاين علم ممكن است مض

ـ   ،اگر ما دنبال اين علم هستيم .برود كار بههم مفيد  صـرفاً   يـاد خـدا باشـيم و ايـن را    ه بايد در هر قـدم ب
   .بدهيمخودمان قرار  يدرك و علم واقع ي واسطه

 خصـوص  بـه  .روابط زن و شوهر و فرزندان ؛است يروابط خانوادگ ،»صحبت«از موارد خاص  ييك
بايـد   .سـتند هر ههم با هم برادر و خـوا  يايمان ي از جنبه ي،بسنَ ي اگر همه فقير باشند كه گذشته از جنبه

 قـرآن وقتـي خداونـد در    .نسـبت بـه هـم مسـئوليت دارنـد      يتوجه كـرد بـه اينكـه هـر دو در همنشـين     
َْعُروفوَ : فرمايد يم آن به دنبال ،دهد يها م زن يبرا يهاي دستورالعمل

ْ
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َّ
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ْ
نَّ ِمث ُ حقوقي كـه   3.هلَ

 يمسـاو  ،در معاشـرت شـان   روابط ييعن .كند نان هم صدق ميتا اينجا در مورد مردها ذكر شد، در مورد ز
سـاءِ  :فرمايـد  در قرآن مي .هر دو مثل هم هستند .است

ِّ
 الن
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ُ
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ا کـ :دارد يديگـر  يجـا در  ،4
ُ
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َ
ـھَ کـ: فرموده اسـت ديگر  ييك جا 5.ق
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6  ام جمـع قائمـه   قـو
بـر  ، زننـد  يدر چادر مكه را  اي تمام بار پردهدر وسط چادرهاي بزرگ است و كه  محكميآن ستون  .است

بـار   ي آيات اخير منظور اين است كـه بايـد   همه در .ام استآن قو جمع و گويند يقائمه م آن متّكي است،
ممكـن   البتّـه  .بـر زن نـدارد  گذاشتن هيچ منّت  حقّ ديگر .ستي او اين وظيفه .دوش مرد باشده ب يزندگ

هـم   ههم اساس خانواده را ب ،اگر نكنند نكرده خداي ؛ وشان رفتار بكنند يا نكنند به وظيفه هركدام است كه
  .ندا هكرد هم خالف شرع و اخالق رفتار ،ريزند يم

قـبالً   طوركـه همان .دارند يوظايف ردفرزندان هم نسبت به پدر و ما .هستندهم فرزندان  ،در خانواده
ذكـر كـرده   را و بالفاصله پدر و مادر  كردهعبادت خودش ابتدا امر به خداوند  ي قرآنچند جاگفته شد در 
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ُھما : فرمايد در جايي هم مي. است یاينکَربِّ اْرَمحْ َصـغريا  ما َربَّ
به پـدر   ،خدايا آنها را بيامرز: گفتهاز قول فرزند  ،1

ـ: فرمايـد  يديگـر مـ   يجـا  .بزرگ كردند ومرا تربيت  ياينكه در كوچك يبرا ،نرحم ك ممادرو 
ْ
ِن اش

َ
  ْر يلکأ

َصري كِلواِلَدیْ وَ 
ْ
َّ امل ِإيلَ

  .شكر من و شكر پدر و مادر را بجا بياوريد، 2
ـ  يامـده، ن يبر پدر و مادر و وظايف ابوين چيـز  فرزندراجع به حقوق  قرآنگرچه در   ،در اخبـار  يول

در  .منـد هسـتند   هعلّت هم اين است كه پدر و مادر فطرتاً به فرزنـد عالقـ   .استذكر شده  يفراوانمطالب 
كه به پدر و مادر  كند تربيت مي يفرزندان را طور يانسان ي جامعه. بينيد يله را مأجانداران اين مس ي همه
 كـه پـدر و   يفرزندان يول .ندنتوجه نك انشانكه به حال فرزند هستند يباشند و كمتر پدر و مادر مند هعالق

اگـر  . اسـت اين است كه بيشتر راجع به اين قسمت توصيه شده  .هستندفراوان  يخيل كنند يمادر را رها م
كـه   احبتايـن مصـ   ،و بيعت كرده باشـند شده ف شرّميعني  ؛هر چند نفرشان از فقرا باشند اينها ياي  همه

  . بدون اينكه اراده كنند ،هستند يمصاحب قهر ييعن ؛ستهقهراً بين آنها  اند دستور داده
 يهركسـ  .ها اين است كـه بـه وظـايف خودشـان توجـه ندارنـد       خانوادهبيشتر م خوردن ه بهعلّت 

 غير .اش را انجام ندهد و اين صحيح نيست خودش وظيفه ياش را انجام بدهد ول طرفش وظيفه خواهد يم
  .وجود داردهم  ياز لحاظ اخالق يوظايف ي،شرعي  فهاز وظي

                                                                          
 .24سوره اسراء، آيه .  1
 .14سوره لقمان، آيه .  2
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 رح 
ت   د   1آداب 

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ     الرَّ

ـ    ريبه امر آنها با سا اي اءيو مصاحبت با اول سـالك و   ريراه رفتگان از اركان سـلوك و كمـك س
خدا اندازد و گفتارشان بـر دانـش    اديكه مصاحبت آنها انسان را به  ستا ييدانا اديموجب ازد

آنهـا   سـوي  بـه سازد و نظر به علما عبادت و رفتن  يانجاود يو كردارشان آرزومند سرا ديافزا
  2.ترحمت اس

زمـان   مـثالً در  .آن اسـت  ي يـا بـه قرينـه    قرآنيا عين دستورالعمل  ،ندا هكه مرقوم فرمود يلبامط
در و شـبان   يمثـل همـان داسـتان موسـ    . دانستند يمثل خود م يبشر پيغمبر را يودآن اعراب ب ،پيغمبر
 :خدايا گفت يمكه شبان مولوي  مثنوي

    تــو كجــايي تــا شــوم مــن چــاكرت     
ــرَت      ــانه سـ ــنم شـ ــت دوزم كـ  3 چارقـ

  :فرمودايشان خود  ند، چنانچهبشر بودپيغمبر  البتّه
ُ
ل
ْ
ٌر ِمـث

َ
ش
َ
ا ب

َ
ن
َ
مْ ک أ

 ، من بشـري مثـل شـما هسـتم،    4
ثل اينكه شـما  خواندن پيغمبر م«: فرمود قرآن رو ازاين. كردند يرفيقشان با پيغمبر صحبت مآنها مانند  يول

 ،زدنـد  يصدا مـ پيغمبر را در  دم آمدند يمدر مورد كساني كه ديگر  يجادر  5.»نباشدرا صدا بزنيد همديگر 
 6.»ادب ندارند يا عقل ندارند ، اكثرشانزنند يم يتحجرات صدا يكه از ورا يآنهاي«: نازل شد قرآن ي آيه

. ص اسـت اشـخ اآن  ي هنمايانگر روحياين امر  .بودنآن روزگار در  يباشد ول بديهيما  يشايد برااين امور 
ـ  زنـد  يكـه صـدا مـ    ييت شخصـ معلوم است به اهم ،زند يحجرات صدا م ياز ورا يكس يوقت نبـرده   يپ

  7.نزد ايشان بروند بهتر است آنوقت ،تا خود پيغمبر بيايد ندبايستاگر : فرمايد قرآن مي .است
 هك يمانيا ي هر درجه نيمؤمن. هستند نيخدا مؤمن يايمختلف گفته است كه اول اتيدر آ قرآن در

هـم   عيدر درگاه خداوند شـف  ضمناًًخداوند  يول. شوند يخداوند محسوب م يداشته باشند به همان اندازه ول
اينكـه   كننـد و يـا   مـي  تيرا هـدا  گـران يكـه د  ستندين يكسانفقط خدا  ياياول نيبنابرا. شود يم محسوب

اند  ي توصيه كردهگريمؤمن چه با عبارت د عبارت، چه با نيمؤمنبه  هرحال به. خاص داشته باشند ي اجازه
  .دنكن معاشرت نيكه با مؤمن

اهميـت و   ،بيعـت و واليـت  چگونـه امـر   كـه  ي اين شود دربـاره  اي مطرح مي اصوالً مسأله در اينجا
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 كـار  بـه بـا  ي اول  جـه در در پندصالح ي رسالهمتن اين اهميت و احترام را در  .دهد يبه شخص م ياحترام
 ، مـا بعد از بيعـت  .كنند ؛ چنانكه هر فصل را با اين عنوان آغاز مياند نشان داده »برادران من«عنوان بردن 

نكته يك اين  .به عهده دارد رابرادران ديگر  يست كه سرپرسته يبرادر بزرگتر امنته ؛همه با هم برادريم
بنـابراين   ،همه بـا هـم برابـريم   ما ديگر اينكه ي  نكته. يردگ صورت مي ياعمال ،اعتقادبر اساس اين  .است
عليشـاه   محبـوب  حضرت يا در جلسه آيد ييادم م. كم بگيريم دستنبايد را يك از برادران ديگر هيچشأن 

 يبـا فقيـر پهلودسـت    با مـن، به نيت مصافحه  هركدام ؛همه با هم برادريم ،ما بيعت كرديم يوقت :فرمودند
آن وحـدت   ي دهنـده  ايـن نشـان  . اسـت مثل اين است كه با مـن مصـافحه كـرده     ،خودش مصافحه كند

  .و اينكه ما همه از يك ريشه هستيم است اي ريشه
كـه در يـك    همـانطوري . احترام بزرگان محفوظ بماندمستلزم آن است كه امر  ديگر، اين طرف از

فقـرا   ي همـه  يبرااحترام  اين، رعايت گذارند يهم احترام م همه بهيت، صميم، ضمن يك خانواده و منزل
 يمرحـوم آقـا   ،عليشاه صالح يمرحوم آقا ،نورعليشاه يمرحوم آقا ،عليشاه سلطان يمرحوم آقا .الزم است
اقـوام   فرزنـدان و  ،انـد و در وصيتشـان   اينها وصيت كرده ي همه ،عليشاه محبوب يمرحوم آقا ،رضاعليشاه

م هيچكـدام مقـد   ،د و حتّي در مجالسدار نگهتر را  رگبز حترامتر ا ند كه كوچكا هخودشان را نصحيت كرد
 ي وسـلطان  يآقـا  مرحـوم حـاج  ام و آن در مـورد   ديـده فقـط يـك اسـتثنا    مـن   .بر برادر بزرگتـر ننشـيند  

بودنـد  مرحوم حاج آقـاي سـلطاني    ي برادرزاده مرحوم حاج آقاي سعادتي. ي استسعادت يآقا حاج مرحوم
خودشـان  امـا   .رفتنـد  يدر مجـالس جلـوتر مـ   قهراً طبق آن دستور،  .بزرگتر بودنداز عموي خودشان  يول

از عمـويش سـبقت    يكسـ  :به مـن گفتنـد  و ه شدند نورعليشاه متوج ييك جا مرحوم آقا در كه ندا هنوشت
ـ مقـد و ديگر جاهـا  در مجالس  يسلطان يحاج آقا ،آن تاريخ از .گيرد ينم قـرار   يسـعادت  يحـاج آقـا   رم ب
 يبـه جـا  نيـز  سـبقت  و بودن  تر يقديم آن احترامِو  ،خود يبه جا يبرادراست كه  اينمنظور  .گرفتند مي
از سـايرين يـك    ،مجـاز هسـتند  كه  يا به هر درجه ،مجاز هستندي فقري  در سلسلهكه  يآنهاي البتّه .خود

ر جهـات  از سـاي ولـي   ه شود؛داشت بايد نگه) كه دارند يا به احترام آن اجازه( و احترام آنها هم ندقدم جلوتر
  .همه برادريم

ـ است كه د نيا اند براي مؤمن فرمودهكه  يعاليم اي صفات ـ شـما را بـه    شداري  نـدازد، يخـدا ب  ادي
  .راهنمايي كندو كردارش شما را  ديفزايگفتارش بر دانش شما ب

و خدمت هر يك رسيد نبايد تفـاوت مراتـب در نظـر     .نفس از معاشر نقش پذيرد و رنگ گيرد
در اجتماع آنها حفظ مراتـب   يفيض داند ول ي واسطهرا منظور و  يامر خداي ي جههگيرد بلكه وِ

 1.و تفاوت درجات ملحوظ شود

انسان را ، دنداررا  يمانيكه همان صفات ا ياشخاصبا مصاحبت ؛ يعني آنهابا مصاحبت  :نديفرما يم
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بعـد از گفتـار و    .سازد يودانجا يو كردارشان آرزومند سرا ديافزاشما خدا اندازد، گفتارشان بر دانش  اديبه 
ـ و اديگر است  يجهان، جهان نيكه بعد از ا دهد يم اديكردارشان هم به انسان  ،شانداريد شـخص بـا    ني

  .آن جهان در ارتباط است
فقـط علـم    نكـه يم نـه ا عـال  البتّه ؛1عبادت است منظر كردن به عال :كهآمده است اخبار  يدر بعض

ـ د .ي داشته باشـد علم لدن ي وعلم واقعبلكه  ؛ا حفظ كرده باشدر معلوماتيداشته باشد و  يظاهر ـ ا داري  ني
 يكين كار كه ديدر نظر دار يوقت. عالم خودش رحمت استبراي ديدن اين و رفتن  ديانسان مف يراعالم ب

شـما   يبـرا همـان شـروع    د،يـ كن يم) چه در عمل چه در زبان( ريكار خبـه آن دام ـاقوقتي  د،يانجام بده
ْريٌ ِمْن َعَمِلـه :ندا هاست كه فرمود نيا. اردد ياجر

َ
 خ

ِ
ُْؤِمن

ْ
 امل

ُ
ة كـه   يكسـ . اسـت  نيت مؤمن از عملش بهتـر  ،ِنیَّ

  . دارد هم يم، اجر دوبرودآن كار انجام ثواب دارد و اگر به سمت  كي ،ريخ تيخود آن ن كند، يم ريخ تين
 انازمنـد يبـه ن  ه باشد تاداشت ياناتامك خواهد يدلش م يخودش مستحقّ انفاق است ول يمثالً كس
چـون  امكـان را از او گرفتـه باشـد،     نياخودش او ثواب دارد و اگر خداوند  يبرا تين نيكمك كند، خود ا

ـ  . قائـل اسـت   شيآن ثـواب را هـم بـرا    كـرد،  يامكان داشت عمـل مـ  او كه اگر  داند يم  ياز لحـاظ روان
ـ  كه او را تكان دهـد و   يزيچ يعني خواهد، يم هزيانگ كاوالً يكه هر اقدام انسان  ميدان يم هم  كثانيـاً ي

كـه قصـد   شخص  نيرسد؟ و در ا ميبه كجا و  ستيچ يبرا كند يكه م يحركتبداند كه  خواهد يهدف م
بـه  انجـام بدهـد،   اين كار را است كه بتواند  يفكر تيفعال كي تين خود. هستچيز هر دو كار خير دارد، 

  . علما برود داريد و بزرگان داريبه دايند با اين نيت فرم مي. هستهم حركت نوعي 
در زمـان خـود   . همـه مثـل هـم هسـتند     ي،شخصـ  يهـا  در معاشرت نيمؤمن :ندا هفرموددر ادامه 

در جمـع آنهـا    يوقت ،نيمؤمن ريبا سا يفرق چيه ياز لحاظ صورت ظاهر و رفتار ظاهرايشان ، صغمبريپ
بـه اعتبـار    نيبنابرا. گرفت يسبقت نم غمبريكس بر پهيچ ،خواندند يمنماز  اما هنگامي كه .تندنداش ند،بود
  :ندفرمود غمبريپ نكهيا

ُ
ل
ْ
ٌر ِمـث

َ
ش
َ
ا ب

َ
ن
َ
حـیک أ ُ َّ   ْم 

َ
ِإيل

 همينطـور  ديما هم با ،ندكرد يرفتار م گرانيمثل دايشان  ،2
تي به آنها اعطـا شـده   يك درجه و موهب م،يكن يبرخورد م خيمشا و اولياءبا بزرگان،  يوقت البتّه .ميرفتار كن

ـ ا. باشـد حـاكم   ييهـا  قواعد و نظمبايد  ياجتماع يدر زندگ و در معاشرت البتّه. است يكيكه در همه   ني
در اجتماعنـد   يوقتـ  د،يـ نيب يكه مـ  يبزرگان نيهم يعني ؛شود يمزاحم معنويت نم گاههيچها  قواعد و نظم

امـا در مقـام    ،اسـت  رمؤخّ سيكچه م است و مقد سيكچه كه  كنند يمرا اين  تيرعا يصورت اجتماع هب
 نيدر ذهن مسـلم ) مثل هم هستند نيمؤمن ي كه همه( لهأمس نيا يا به اندازه. هستند يكيمعنويت همه 

در صـورت ظـاهر داخـل     يعني ؛همان روش را داشتند غمبريهم بعد از پ نيخيبود كه حتّي شبديهي  هياول
 سئـي ر يعنـ ي فهيخل( نديرا بب فهيخلتا آمده بود  يخارج يكشورهااز  يريسفوقتي كه  مردم بودند، بطوري

ـ دو آمد او به مسجد  .در مسجد :گفت يكيكجاست؟  فهيخل :ديپرس ).آنوقت يحكومت اسالم گروهـي   دي
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ـ   بر سر و يند، نگاه كرد هيچكدامشان نه تاجا هنشست فـه يخل كـدامتان  :ديپرسـ . داشـتند  ينه لبـاس خاص 
ب از وضـعيت سـاده عمـر،       ؟يدار يكـار  ام، فـه يمـن خل  :مـر گفـت  زمان عمر بود، ع د؟يهست او بـا تعجـ

  . رساند را پيغامش
گذشته را  غمبرانيپكه نه خودشان  ،يب بدواعرابود كه حتّي  يا به اندازهسادگي و يكي بودن  نيا

ـ  و كردنـد  يرا بلند م شانيصدا) كردند يم غلو و شايد به همين دليل( و نه اجدادشان بودند دهيد  غمبـر يپ اب
 يروايـن موضـوع احتمـاالً    . كردنـد  يبروند را نمـ راه جلوتر  غمبريپ نكهيا تيرعا و زدند يبلند حرف م بلند

 ياتيخداوند هم آچنانكه قبالً گفتيم موضوع  نيكه در ا دانستند ينمرا آداب است بلكه آنها  بودهنسوءنيت 
  .داد ادي سخن گفتن با پيغمبر را ي نحوه نيفرستاد و به مؤمن

ـ بود كه دچار اعادي در ذهن مردم  برابري مسلمانان ي لهأمس نيا يا ندازهبه ا هرحال به اشـتباه   ني
ـ ابـراي تشـخيص    .سـت يمشكل ن، رفتار كرد ديباگونه له كه چرا دوأمس نيافهم  البتّه. هم شده بودند  ني

ـ  عنـوان  بههر وقت  آنوقتهاي  مسلمان  مثالً. ندكننگاه شان به دل خودمسأله، بايد   غمبـر يبـا پ  بشـر  كي
ـ مثـل   غمبـر يصورت بـا پ  آندر) داشتند يروابط ظاهريا  ماليمثالً حساب ( كردند يمصحبت  انسـان   كي

كـه از   دانسـتند  يمـ  ،بكننـد  غمبـر ياز پ يسؤال خواستند يكه م يبا ادب و وقت البتّه ؛كردند يرفتار م يمعمول
 كننـد  يصحبت مـ  يسبا ك اين را داشتند كهت، احساس باال در ارتباط اسعالم كه با  كنند يسؤال مكسي 
. كنـد  يلقـا مـ  هر وقت خداوند مصلحت بدانـد، بـه او ا  يعني  ؛در ارتباط است بيشخص با عالم غ نيكه ا

و مـؤمن  است كه مسـلمان   يمحكم مانيادليل اين حالت، . دكردن يم دايحالت ادب پ خود خودبهبنابراين 
  . داشته باشد ديبا

آنهـا وقتـي   تـك   تـك  .دارند يمجازين احترام خاصي  فرمايند كه همه اين مقدمات مي با توجه به
و بـه هـر صـورت    ) ، يا فـيض ارشـاد  يفيض دستگير چه( فيض هستند ي چون واسطه ،شوند يمالقات م

م را رعايـت  خودشـان تقـد   ،همه با هم هسـتند  يوقت يول .داشت بايد احترام آنها را نگه، رسانند يم يفيض
در  بينيـد  لـذا مـي   .م بدارنـد را مقد يند كه مشايخ قبلا هجا مرقوم فرمود مهكمااينكه در اجازات ه ؛نندك يم

بايد ما هم م را همين تقد .م استمقد يچه كس دانند يكه آقايان مشايخ تشريف دارند خودشان م يجلسات
 .نيمرعايت ك

ـ  يصـورت را از هـر پليـد    تواند يتا مو  حـ   ،بـث ث و خُد ـ پـاك و ب زيـور محبـت و   ه اطن را ب
بـه و توجـه و حضـور    قدر حضور آنهـا بـر مرا   ،حقيقت آنها را شفيع قرار داده ،بيارايد اخالص

  1.بيفزايد دل
 يدر اينجـا پـاك   يپـاك منظـور از   .داشت نگهبدن را بايد هميشه پاك  .بدن است ،صورتمنظور از 

چـون جمعـه روز اجتمـاع     :انـد  ل جمعـه گفتـه  غسدر مورد حتّي  .تميز باشديعني انسان بايد  ؛است يرفع
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بايـد  اما باطن را هم با اخـالص  . نباشدديگران تميز باشد كه موجب اذيت و آزار بايد بدن  ،مسلمين است
و متقدمين  يقديم ياز فقرا يديدار يكبه يا حتّي  رود يبه مجلس م يوقتبه اين نحو كه  ؛داشت نگهپاك 

بـه قصـد اينكـه فـيض      ييعنـ  .ت داشته باشدني خلوصرود، بايد  ميمأذونين و مشايخ به ديدار يا  ،رود يم
آنكـه   ،بر خـويش زد «: نباشد كهمواظب باشد مصداق آن شعر  ،صورت ا در غير اينلّوا ، برود؛ببرد يمعنو

دل آنها و از حضور آنها و از باطن  .ببرد يمعنو ي نيت بخواهد فيض و بهره با خلوص .»خويش را بر ما زد
 .شودخودش هم بيشتر فراهم  يحضور قلب براتا استفاده كند 

د خصوصـاً كـه   دار نگـه در رسيدن حضور آنها از تظاهرات محبت تا حال اختيار دارد خـود را  و 
 1.مورد ايراد اغيار باشد و بهانه ايراد و حسد فراهم نسازد

 البتّـه  ؛باشد مسلّطودش است كه بتواند بر حاالت خ نيا يقو مؤمنِ ،ممتحن مؤمنِ خصوصياتاز 
 سـت، ين يجـ رَكرد، بـر او ح  يزيآم محبت يها تظاهرات و جلوه ،خودش ي خارج از اراده و نبود مسلّطاگر 
  .هستهميشه  رسد،ب گرانيبه د يضرر كهاحتمال آن هرجهت به يول

را ت حاالاين  .شود ياگر ظاهر بشود تمام م ،كه در درون است يحركتهر حاالت جذبه و انگيزه و 
ظـاهر  حركاتي در رفتـار   صورت بهكه  يكحرّمهمان  ييعن ؛درون باشد ي كهمحرّ ي هكه قو داشت نگهبايد 

بايد  ، ولياز اختيار خارج است يگاه البتّه .دارد واحركت ه قلب و دل شما را بهمان محرّك بايد  ،شود يم
 ي هآنكـه آن قـو   ييكـ  :به دو دليـل  ،نيماين كوشش را بايد حتماً بك .درآوردبه اختيار آن را كند كه  يسع

ـ   بلكه  ،هدر نرود ييك حركت بدن صورت به يدرون ي كهمحرّ مثـل   ؛تبـديل شـود   يبه يـك حركـت درون
را باز كننـد آن نيـرو   آن اگر سوپاپ  ،كه سوپاپ دارد ييا هر ماشين ،بخار يا همين ديگ زودپز يها ماشين
كـه در درون شـما بـه حالـت جذبـه       يـي ود آن نيرواگـر ايـن سـوپاپ بـاز بشـ      همينطـور . رود يمبيرون 

و ايـن   شـود  يتان بيشتر مـ  اراده ي هقو ،و كنترل يخوددار با يول .شود يم يتهو  رود يمبيرون  ،جوشد يم
تـان   اراده شـود كـه   اين كار موجب مـي . دهيد ميبه قصد اطاعت امر انجام  چون ؛است ياله ي هدارا ،اراده
  .بردبشما را به جلو  ،كن محرِّهما ،و همان حركتگردد  يقو

قابل تحمل نيسـت و چـه بسـا     يديگر يكس براهيچحاالت  ؛دارد يكس حالهر دليل دوم اينكه
 گيـرد  يايراد م) حتّي ممكن است درويش هم باشد( كند ينم كه اين را درك يكسو قابل درك هم نباشد 

ـ  هااين كنند يكه خيال م يين معنه اب .شود يهم موجب حسد م اً؟ بعضستكه اين حركات چي مهـم   يخيل
 نيپس چرا ما چنـ  :كه پرسند يم چنانكه مهم است ها براي بعضيحال جذبه و اين هيجان و ظهور  .است
احـوال بـر    ي در همـه  براي رفع اين سؤال، مؤمن بايـد ! ؟ميا عقب ماندهدر اين راه ما آيا ! م؟يندار يحاالت

اسـت   يزيـ حسد چ. زدينگايرا برن گرانيبشود و هم حسد د آداب ظاهر تيرعاتا هم  ؛ط باشدخودش مسلّ
  :يسعد قول بهكه 
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ــي   ــدرون كسـ ــازارم انـ ــه نيـ ــوانم آنكـ     تـ
ـ كو زخـود بـه رنـج     كنم؟ه حسود را چ   در ان

با شما بد اسـت،   د،اي هبر او وارد نكرد يخسارت و داي هبه او نزد يگونه ضررهيچشما  نكهيابا  حسود
هـم   يكه مولـو  يثيبا آن حدموضوع  نيا البتّه زند، يخنجر از پشت مبدون دليل  دنيگو يمشهور م قول به

 : دارد يكرده، مناسبت ريتفس مثنويدر 
َ
حَسنت ِال

َ
رِّ َمن ا

َ
ق ِمن ش

َّ
هیِات

نيكـي  كـه بـه او    يآن كسـ  شرّاز زنهار  ،2
ُْسـَتِقمياْهـ: ميگو يماوقات  يمن گاه. ددار نگهخودش ما را  خداوند. باشخودت مواظب  ،يكرد

ْ
 امل

َ
ـَراط ا الصِّ

َ
،  ِدن

ـ شـاءاهللا ا  نا. ببـر  ريـ بگخـودت مـرا    سـتم، يمن اهلـش ن  ،يده يرا نشان م ميصراط مستق ايخدا يعني  ني
  .ما را قبول كند ي خواسته

 .شوداز اين تظاهرات پرهيز كرد  يبايد سعداليل مذكور به 
ا بشـود در نكوبـد و صـدا بلنـد     رعايت آداب صورت هم تا به اختيار است داشته باشد مثالً تو 

و  د كـه ببينـد  يننش ينجويد و در نشستن تا بتواند روبرو نشيند و اگر نشود طور تقدمننمايد و 
 معمول و مرسوم جز به حدو باشد كه الزم شود  يمگر كار دآور نشستن را طول ندهد كه مالل

و . يا افسردگي ديگـران گـردد   مورد ايراد كه طوريدر اول نشستن به ديگران توجه ننمايد نه ب
 3.پشت به كسي ننشيند خصوصاً به مؤمن مگر در مجامع تعلّم و ضرورت

اند دستوراتي كامالً بديهي و طبيعي اسـت كـه در آداب    مطالبي را كه در اين بخش مطرح فرموده
هـم   قـرآن كـه در  اسـت   يهمـان دسـتورات   شود و بعضـي از آنهـا   ها هم رعايت مي معمولي روابط انسان

  .ستا آمده
 ينبايد ساعت معي ،داريماي  جلسهكه  ييها مثالً صبح ؛در نكوبد خاص جز در مواقعفرمايند كه  مي

خودتان ، زنيد يدر مموقع  بيشما كه  .باشد ياينكه اسباب زحمت ديگران م يبرا ،دنندر نزموقع  بي  بيايند و
 يزنـدگ  واسـتراحت   و خـواب  و بشر است هم يك او .كند بگذاريد زندگي ميكه آنجا  يشخص يرا به جا
  .ندا هجزئيات اين امر را فرمود. داردخود را 

بـزرگ  بنشـيند كـه    يجـاي  المقدور حتّي ،اگر در روبرو جا بود بنشيند اگر نه نشيند يهم كه م يوقت
 يبرا .دكنن يهمه به گوينده نگاه م ،ها حتّي در منابر سخنراني ي در همهكه يد ا هچون ديد .ببيندمجلس را 
؛كند ينگاه هم اثر م اينكه خود مـزاحم ديگـران   نبايـد   ذلـك  مع. دادگوش به مطالب راديو از  شود يا ملّوا

خـودش ثـواب    ،اين ايثـار  .بدهد يجايش را به ديگرو بلند شود هم مدت طوالني نشسته است اگر  .باشد
  .دارد يزياد

ـ  ،ه خاص نكندگران توجبه دي ،مجلس بود در يكه بزرگ يوقت اند هگفتهمچنين  ـ  يول ـ  يب بـه   يادب
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 .باشـد  يپشتش بـه ديگـر   ،من باشد يرو اينكه روبه يننشيند كه برا يمثالً طور ؛هم نبايد بكندديگري 
گويد؛ چـون او هـم ايـن حالـت وي را      آن شخص چيزي نمي البتّه. ستا توهين به ديگري و يادب ياين ب

كه همه بايد پشت بـه  مثل مجلس فقري  يمگر موارديست، كند، اما اصوًال اين كار درستي ن احساس مي
هـم  پشـتش   .نگران و ناراحت نباشـد  شا ييپهلونفر بنشيند كه  يطور يلّا در مواقع معمولوا ،هم بنشينند

كـه   يوقتـ  يميگو ياست كه ما م همينطور .ستهدر او هم  يايمان ي اينكه همان لطيفه يبرا ،او نباشد به
  .است مؤثّر يخيل در ديگران داباز لحاظ آرعايت اين امر . نباشدكسي به پايتان رو  خوابيد يم

پشـت   نهطرف نشست و  كيصف رو به يك طبق  ديمجلس فقرا، با ها، شيدر مجلس درواصوالً 
ـ نشسـتن اشـكال نـدارد، وا    يقول مشـهور مسـجد   همجالس، بولي در برخي  .يگريبه د ا بطـور معمـول   لّ

 ااينكه در آداب حجكم. كرد تيرعاامر را  نيابايد و  ستين حيصحيگري كردن به د به نحو پشت نشستن
رو و نه اهللا باشد و نه كج باشد  تيبه طرف ب ديشانه با نديگو يم در حج يعني ؛شده است تيرعا نيهم هم
شود و اگر رو به مقامـات باشـد، پشـتش بـه خانـه       اگر رو به كعبه باشد، پشتش به ساير مقامات ميبه او، 
دل با اين توجه كـه   ،كرد تيرعا يدر مجالس فقر ديحالت را با نيهم. برود قيطر نيبه هم ديبا .ودش مي

بـه  نگـاه  او ! مرا طواف كـن  :كهبه كسي گفت  يكه عارف ديديها هم شن در داستان .خداست گاهيمؤمن جا
! نـه  كننـد،  مـي و ا يجسـم بشـر  طواف  نكهينه ا. كنند يدارند طواف م آن بزرگواركه دور  ديآسمان كرد د
 مييگـو  يمـا مـ  . اسـت  قرار داده ي خدا خانه ي منزله بهرا هم دل كه در دل اوست، آن  تيوال طواف شأن

 نيبنـابرا . مـن اسـت   ي دل مـؤمن خانـه   :خود خداوند فرموده است كه يخداست، ول ي كعبه خانه ي خانه
  .الزم و واجب است يلياحترام مؤمن خ

 هـاي  سورهدر  خصوص بهقرآن در  ،شده  دادهكه  ييها دستورالعمل نيا شتريبگفته شد  طوركههمان
َوَرُسـوِلهال: ، مثلاست يخاص ِ

 اهللاَّ
ِ

َ َیَدي ُموا َبنيْ دِّ
َ ُ

ـ اسـت   غمبريخطاب به پ ،دارد يهر جا خطاب قرآن 1.  بـه   اي
ود را برادر چون خ غمبريپ ديگو يم. دهد يم ادشانيو  كند يخطاب م نيمؤمن ي به همه نجايبزرگان، و در ا

ـ داشته باشد، نگو واسيرودر يقول بهمالحظه كند،  ديشا داند يشما م ـ  ،دي نـدارد و   واسـي خداونـد رودر  يول
  .دهد يدستورات را م نيشما ا به

هـر جـا اشـاره     د،يخدا وارد شـد  اديمجلس  و يا غمبريبه مجلس پ يوقت :ديفرما يدر همان سوره م
 يجـا  دربا فشـار   ها ياينكه بعض. دينيجا بود بنش كه هر جا ،نكردند يا اگر اشاره اي دينيجا بنشكردند همان
و به مطالب گفتـه شـده   پيدا كند مجلس در  ديكه با يغلط است و آن حالت معنو ،نندينش يم يمخصوص

ـ باز در همـان آ . رود يمدر او از بين  ،ده كنتوج بـزرگ   يعنـ ياشـاره كردنـد؛    غمبـر يپ يوقتـ  كـه آمـده   هي
شاءاهللا خداوند بـه   نا ؛ديوسعت دهو  ديكن يآنجا را خال ،اشاره كردند) ستين غمبريكه پچون حاال ( مجلس

  2.شما وسعت بدهد
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ـ از هـم   نيا .دينكن غمبريپ يرا بلندتر از صدا تانيصدا :ديفرما يهمان سوره م در اسـت كـه    يآداب
اينقـدر رعايـت ايـن     1.شـود  اعمال شما باطل ي مبادا كه همه: ديفرما يم نجايا يول ،دانند يقاعدتاً همه م

غرور در ممكن است كند،  غمبريپ يدارا بلندتر از ص يشصدا يعنيكند  يكار نياگر چن! مهم است مسأله
 گـر يآنچـه كـرده د   يعنـ ي ؛شـود  يشـد اعمـالش سـاقط مـ     دايپدر او غرور  نكرده خدايشود و اگر  داياو پ
  .خورد ينم درد به

خود وقتي  البتّه 2؛از خود شماست ريغ غمبريپبدانيد  د،يزن يصدا مكه را  غمبريپ :ديفرما يهمچنين م
  ديفرما يم غمبريپ

ُ
ل
ْ
ٌر ِمث

َ
ش
َ
ا ب

َ
ن
َ
حی ديفرما مي در ادامه ي، ولاست خود يبه جا نيا ،مْ ک أ ُ   َّ

َ
ِإيل

از  ريـ غ غمبـر يپ 3
  .به او داده است را يبط وحهم تيو شخص اقتيلخداوند  نكهيا يشماست، برا
ـ   يهيسـاده و بـد   امورينوشته،  نجايكه در ا ياتدستور نيتمام ا سـاده و   يزهـا يچ در ياسـت، ول

  . تكرار كردند نجاياست كه در ا نيا .ممكن است انسان دچار اشتباه بشودهم  يهيبد
اش در وجود خـود   هو هوشيار باشد كه آنچه بشنود دريابد و به آن رفتار كند و آنچه شنيد نمون

  4.در زده باشند كه ديوار خبردار شوده ايد بپيدا كند كه آنچه فرمايند ش

ـ  ح،يها، نصا ، دستورالعملشود يمجالس گفته م نيفرمودند آنچه در ا . يـد ت گـوش ده همه را با دقّ
كه حواسمان به  ميامدين يچانوشيدن  يبرا م،يآمد نجايمسلّم است ما كه ا. است يهيبد امر كيهم  نيا

از مجلـس   يم كه وقتـ يآمد نيا يبراما  ياست ولمفيد  يع خستگرف يبرا نوشيدن چاي البتّه. باشد يچا
دقّـت كامـل و   بـا   نيبنـابرا . ميدياست كـه شـن   ييزهايچ همانو آن  مياضافه داشته باش يزيچ م،يرو يم

 خـودش نگـاه  بايد به . توجه كند يو دستورالعمل اله حتينص عنوان به شود يحواس جمع به آنچه گفته م
انجـام بدهـد و اگـر    توانسـته  خوشحال شـود و شـكر كنـد كـه      دهد يانجام مت را دستورااگر  نديكند، بب
مجالس  نيبنابرا. گيردآن قصور تصميم به جبران  ند،يب يدر خودش م يجاها قصور يدر بعض نكرده خداي

 نيكـه انسـان را سـنگ    يبـار . يمعنـو از نظـر  پربـار   البتّـه مجلس باشد،  نيپربارتر ديذكر كه فرمودند، با
ـ ا ي همه ميشاءاهللا بتوان ان .دهد يم حو به او رو كند يكه انسان را سبك م يبار ،دكن ينم دسـتورات را   ني

  .ميبدهانجام 
، سعي كنيد همه را انجام دهيد، ولي اگر حتّي شود يدستورات كلّي داده مي ديگر اينكه وقتي  نكته

تربيت  ي،مجالس فقرمدهللا الح .يك بخش آن انجام نشود، ممكن است همان بخش مربوط به شما باشد
 .شوند يم تلقّياز هر جهت در جامعه نمونه  غالباًً فقراو دهد  ميامالً ياد كرا  ياجتماع يآداب زندگو  يفقر

 امـام؛  ظهـور  يآماده بـرا  و ي،مؤدب به آداب اسالم .مآهن آبديده شوي ،دعا كرديم كه طورياميدوارم همان
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  .كبيرهم در عالم صغير و هم در عالم 
 :فرمايند يمدر آداب مجلس 

حواس شود و نجوا جز به الزم نكند،  يو سخن با ديگران ننمايد مخصوصاً كه موجب پراكندگ
جلـب افاضـه نمايـد و در بـين سـخن،       يآنچه الزم داند پرسد و زياد نپرسد و سـؤال را بـرا  

 1.نگويد سخن

ند ا هخدا را ذكر فرمود دايآداب خدمت و آداب مصاحبت و حضور در مجالس  اتيجزئ بخش نيدر ا
كـه   يه مجلس و سـخنان متوج ديرا باخود حواس  ،خداست ادي يبرافقط كه  آيند ي ميبه مجلس يكه وقت
محك بزنند و آنچـه  سخنان حاالت خودشان را با آن  يعن؛ يرنديو از آن سخنان پند گكنند  شود يگفته م
توجه را از  اكند ي ميكه حواس را پرت  يتمام موجبات و و رفتار را با آن منطبق كنند رنديپذبست، ا ريپندپذ

  .ندنترك ك برد، يم نيب
ـ گو يدارد ذكر مـ  حيتسب نياگر با ا. كنند يم يدر دست باز حيتسببا مثالً  ؛زيچ نيتر يحتّي جزئ  دي

كدام به درد چيه د،يگو يخودش مرا هم  يذكر كيبشنود،  نجايآمده ارا  يذكر كي. خالف است نيكه ا
خداونـد  . سـت ين يبـاز  يجا نجايكه ا كند يمبازي  حيتسببا اگر  .دينه آنكه بگو ،نه آنكه بشنود .وردخ ينم

  ؟ديريگ يم يامر خدا را به باز ايآ: ديفرما يم يگرينه، در مورد د وردم نيهم در ا
ـ يچـون خ  .نكند ياست كه بدن سركش نيا يمجموعاً برا ياست، ول يدستورات جزئ نهايتمام ا  يل

در  .كنـد  يمـ  يبدن سركشـ  ياقتضااو نيز به  .گذارد يحواسش جمع باشد، بدن نم خواهد يانسان ماوقات 
ـ . باشـد  جـا  نيكترينشد در نزداگر ميسر  ند،يتا جا هست روبرو نش كه فرموده بودندمورد نشستن نيز   يول

نـه مـزاحم    كه خودش ناراحت باشد و حواسش جمع نباشـد و  نديبنش ينه به نحو وجه هيچ به ،نشستن در
اگـر در   ي كوچـك زهايچ نيهم يول ،ظاهر كوچك است به ييزهايچدر نظم  ، اينهاخالصه. باشد گرانيد

  . شوند يم منظّمجوامع اجرا بشود، جوامع همه  ي همه
 .هسـت  قـرآن در  يآيـات  ادر مـورد نجـو  . بايد رعايت شود ياست كه در مجلس عموم ياينها آداب

ـذیَن : فرمايـد  مي قرآنكه  كردند يم انجو، براي كارهاي خالف مسلمين زمان پيغمبراوقات  يبعض
َّ
ـا ال َ ُّ

َ
یـا أ

 وَ 
ِ

ْ
مث ِ

ْ
اإل

ِ
ناَجْوا ب

َ َ
ال 

َ
ْ ف

ُ
ناَجْیمت

َ
وا ِإذا ت

ُ
ُعْدواِن وَ آَمن

ْ
ُسـولِ ال ايـن بـود كـه     يغالـب اوقـات بـرا    اين نجواهـا  2.َمْعِصـَیِة الرَّ
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عاطـل و باطـل نمانـد و حتمـاً اجـرا شـده باشـد         ياينكه يك حكم اله يبرا عيعل .چون خرج داشت
شـايد   .آيـه نسـخ شـد   اين بعد  .اند نوشتهمورخان ي  همهاين را ؛ كرد اداد و خدمت حضرت نجو يا صدقه

ـ   بشود چنين استنباط كرد كه اين   ياحكـام اسـالم   يچقـدر بـه اجـرا    عيآيه آمد كه نشـان بدهـد عل
  .تمند اس عالقه

يـا  وقـت  انمربوط بـه هم  يمگر اينكه كار الزم و ضرور ؛دينكن انجو كهاست  نيحكم ا هرجهت به
 د،ييـ آ يذكـر مـ   يدر مجـالس هـم كـه بـرا     .نداشته باشد يو به ديگران هم ارتباط بوده هيريامور خ يبرا
 .دينكن انجو

 .بفهمـد  يسؤال كنـد كـه چيـز   . جدل نكند يند سؤال را براا فرموده. استپرسش  ،ديگر ي لهأمس
آن را  خواهـد  يطور شـده مـ   گرفته و هر را يل قبالً تصميمدجدر فرق جدل با تحقيق اين است كه  البتّه

 ،ممكن است نفهمـد  باز. پرسد يم ،ل استكبرايش مش يموارددرك تحقيق اين است كه  يول ،ثابت كند
 .ندارد ياين مانع .كند يميك سؤال ديگر  آنوقت

نزد اولياء ننمايد مگر در صورت سـؤال و اقتضـا    يبد ديگران ذكر نكند مخصوصاً سعايت مؤمن
 1.جواب گويد يكه به بيان نيك ينظر دلسوزمقام از 

ـ  صيو نقـا  بياست كه ذكر معا نيند اا هكه فرمود يمطلب ـ   كي . دييـ نگو نيمـؤمن  شيمـؤمن را پ
ولـي   ننـد، يب يرا م گرانيد يها بيع ي همه نند،ينش يمفقري هستند از همان اول كه در مجلس  ها يبعض
بنابر . ننديب يرا نم انسنشحي آنخال ي دارد، نصفه بكه آ يوانياز ل :ه امروز متداول استك يا انهيثَل عامم 

ـ فكـر كننـد ا   ديبا. ننديب يرا نم آن رپ ي نصفهاما  نند،يب يرا م طـور داوري  نيكـه در مـورد او ا   يشخصـ  ني
را  بشيـ عصـد  كوشش ولي با . داشت بيع قبالً صدوهشتاد د،ينيب يدر او م بيع هشتاداگر شما كنيد  مي

 .تـا را هـم رفـع كنـد    هشتاد  نيكه ا ديو بعد كمكش كن دينيببرا تا صد شما آن . مانده تاد هشتارفع كرد، 
بـه اختصـار،    آنوقـت  انـد،  كه اين خانواده چگونـه  شودمثالً براي وصلت سؤال  مواردي خاصدر اگر  البتّه

  .پاسخ دهندسؤال باشد،  جوابِ ي كههمانقدر
 ي ائمـه از  توان بيان كـرد و در مـورد آنهـا    يم يلمفص يها شرح ،دستوراتاين هر يك از  در مورد

وجـه  ي اينهـا   همـه . اسـت ذكر شـده   يكاف اصولدر بعضي از آنها  كه استنقل شده اطهار اخبار فراوان 
 ييكـ  .دهـد  يو انجام م گيرد يدستورات را به سهولت ياد ماين تمام  ،اشددارد كه اگر در انسان ب يمشترك

 آن كـاري  يفقهات اصطالح بها منته است؛ »صحتحمل عمل مؤمن بر « قهيف اصطالح به ياتكلّاين از 
ي حمل  بنابر قاعده. دارندقوي هم  ياخالق ي جنبهپردازيم براي اينها  ي اخالقي آنها مي و به جنبه نداريم

فـرض   ،دهد يشما درست نيست انجام م نظر بهكه  ياگر ديديد برادرتان احياناً كارعمل مؤمن بر صحت، 
از منكـر ايـن    ينهـ  .به او حمله نكنيـد  .دانيد ، كه شما نميدارد ياستنباط خاص، دارد ييد كه او منظوركن
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ديگر اميـد   ،خورد يهمين كه پيوند واليت به كس .صحبت كنيدبلكه در خلوت با او  ،نيست كه حمله كنيد
اينكـه مـا    .هـم بكنـد  است اشتباه، خطـا يـا حتّـي گنـاه      ممكن .ستهباشد داشته و احتمال اينكه نجات 

 و همه كم و بيش دچار خطا، گناه يمابق ،چهارده نفرند كه معصوم هستند ييعن ،چهارده معصوم يميگو يم
  .يك اصل استنيز اين  .شوند ينسيان م

بدون اينكه خود شـخص   ست كه شايده و كردارها هاگفتار يخيل ،پندصالحدر مورد جمالت اخير 
دشمنان اسـالم در  ( شود يو آزار م يگرفتار انموجب هزار داشته باشد يدفهيا چنان و داشته باشد توجه 

 مـا الوَ : فرمايـد  يمـ  قـرآن  ي آيه. شايعه است و آن) كردند ياستفاده ماز همين طريق زمان پيغمبر هم 
ُ

ـف
ْ َ

 
َ
ْیَس ل

َ
ٌ  كل

ْ
ِه ِعـمل

ِ
ب

از  .اسـت نقـل آن مطلـب    ،ها كردن ياز پيرو ييك. نكن يپيرو يرا كه يقين ندار يچيز ،1
را مطمئن نباشيد  يتا چيز .ايجاد شايعه است كنند يماستفاده لطمه زدن  يامروز برا يكه در دنيا يوسايل

 ي اين شـايعات غلـط از ناحيـه    غالباًًو  شود ياينكه شايعه به همين طريق منتشر م يبرا .هرگز نقل نكنيد
 صر جنگ احد شـايعه شـد كـه پيغمبـر    د. سابقه دارد يدر تاريخ اسالم شايعه خيل. اسالم است اندشمن

د كشـته شـد    :كه شـيطان فريـاد زد كـه   هست اخبار  يبعضدر و  است كشته شده قصـد آن   البتّـه  .محمـ
ـ نسست كن رااين بود كه مسلمين  ،كنندگان و شايعه) شيطان باشدكه ( گوينده و  خداونـد نخواسـت   يد ول

گناهش به  ،رده باشد و در جنگ سست شده باشدتكان خو يكه قلب كس يا اندازه راما به ه. اين كار نشد
  .رده باشداست كه اين شايعه را شنيده و منتشر ك يگردن كس

در ، دو نفـر بگويـد   بـه سـاعت   هر ربعو را بشنود  يا شايعه ياگر كسكه حساب كرده بودند زماني 
و بـه   شـود  يمـ زودتر پخـش   يشايعه از خبر رسم. شنود يمآن را چهار ساعت جمعيت دنيا الي حدود سه 

بنابراين  .اندازند يشايعه راه م ،بكنند يكار خواهند يجهان كه م يتبليغات يها از دستگاه يهمين دليل خيل
  .را نقل نكنيد يا يد هيچ شايعها هتا تحقيق نكرد

 طريق اولـٰي پيش فقير ديگر و به  يكردن فقير يعاميانه چغل اصطالح به ياديگر سعايت  ي لهأمس
ـ  معنـاي  . شـود  يچـركين مـ   يدل شـنونده مقـدار   هرجهـت  بـه اينكه  يبرا. تاس نزد بزرگان  هسـعايت ب

ـ  ،ندارد ينظر كند كه قصد و غرض صحبتي مي بي تغيبدر با اين تفاوت كه  ؛نزديك است غيبت در  يول
 طريق اولـٰي به  ،باشد كه در غيبت مي يبنابراين همان حرمت .اين است كه طرف را بدبين كند سعايت نظر

) فالن امر مثالً( يدادند كه گفتند در چنين مورد مورد غيبتكه در  يا يت هم هست و همان اجازهدر سعا
 يبـا ديگـر   خواهـد  يمـ  يكسـ   مـثالً كـه   يبدين معن. صادق استدر اينجا هم  ،شود يمحسوب نم تغيب

و ممكـن  نيسـت   يكه آدم سالم شناسيد يشما او را مدر اينجا اگر  .كند يبا شما مشورت مو شريك بشود 
 بينيـد  ييا مـ  .اوست يراهنماي يبرازيرا  ؛شود ينم تلقّييد غيبت ياگر بگو ،است بين آنها اختالف پيدا شود

 ؛بـا هـم انجـام ندهنـد    را  و همكاري كاراين شويد  ميخير موجب  با نيت شما دارد، يمشاركتقصد  يكس
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كـار را   ايـن شـما   ،اطالعات را دارم من اين يديگو يم .پيش بيايدممكن است بين آنها اختالف  چون بعداً
 .گناه دارد يضرار به ديگرقصد ا به يول .ندارد يسعايت در اين حد مانع .نكنيد

ـ دل م يپراكنده كـه صـفا   ي با دل آلوده و انديشه و و مصافحه كه نمايد تجديد عهد داند ر يس
دال را رعايـت نمايـد   اعتحد نموده  مقتضياته ظدر مصافحه هم مالح .تقليد خواهد بود ،نيست

 1.نمايد يداردر يا اذيت شود خوكه موجب تكد ينگردد و از كردار و گفتار كه اسباب زحمت

 ،كننـد  يبا هم مصافحه مـ  و فقرا دو نفر از اخوانبدين شرح كه وقتي  ؛مصافحه يادبود بيعت است
كه  يوقتاست  همينطور .دارند ياتدتعهاند و در مقابل خداوند  كه همين بيعت را انجام داده آورند يبه ياد م

بيعـت   ياينكه وقت يبرا ،كند ينم ياز اين جهت فرق .كنند يبزرگان مصافحه م يا با يكي ازدو فقير با هم 
يـك بـرادر بزرگتـر     البتّـه  .برادران من :فرمايند يهم ديديد همه جا م پندصالحدر  .انجام شد همه برادريم

  .به عهده داردساير برادران را  يسرپرستكه است 
اشـتياق  بـه آن  باشـد كـه انسـان     يبيعت است بايد در حال يچون مصافحه يادآور طرف ديگر،از 
 بلكه مضـرّ  ،نه تنها اثر ندارد .ندارد يو اثر شود يم ييك عمل تقليد ي منزله بهبدون اشتياق  .داشته باشد

  .شود يكاسته مآن از اُبهت و عظمت در نظر شخص  و باشد هم مي
 ؛ما در بند بدن هسـتيم  ي چون همه بايد باشد؟ها چقدر  تعداد مصافحهاست سؤال شود كه ممكن 

بار يـا دوبـار    يك مثالً ؛دكررعايت هم را مسأله  ايندر مصافحه بايد  .شود يبدن بر ما تحميل م مقتضيات
  .داردو حال به موقعيت  يبستگ در هفته،

دست پدر  شد، يم ابيخدمت پدر شرف يوقت سدارند كه فاطمه قبولدر اخبار هست و همه هم 
و  شـدند  يحضرت هم خم مآيا چگونه بود؟ امر  نيا. دنديبوس يحضرت هم دست فاطمه را م .ديبوس يرا م

حضرت  د،يبوس يحضرت را م كه فاطمه دست يا در همان لحظه! نه ؟دنديبوس يفاطمه را م دست حضرت
  .مياست كه كرد يعتيب ادبوديمصافحه  نيپس ا. بود مصافحه صورت به يعني ؛دنديبوس يهم دست او را م

نسـبت بـه   كنـد   يادآوري ميكه  دستور صورت بهمطلب چه  انيب صورت بهچه  هست يفراوان اتيآ
اصـالً وجـودش    .خداونـد اسـت   ونيمـد ) ايدن يدر هر جا( ديآ يم ايبه دن هركس البتّه. ديدار تعهدخداوند 

 يعناد نباشد خداوند با آنها كـار  ياز رو شان يتوجه ياگر ب .ه ندارندتوج ها يليخ يول .خداوند است ونيمد
ـ آچـون   .نيمسـلم  خصـوص  به ؛توجه دارندنيز به اين موضوع  ها يليخ. ندارد و  خواننـد  يرا مـ  قـرآن  اتي

 : فرمايد مثالً مي. مطرح كرده است را شاتتعهدو فرموده ذكر را  عتيبامر بار  نيچند ننديب يم
ْ
ذیَن َین

َّ
وَن ال

ُ
ض

ُ
ق

ِ ِمْن َبْعِد میثاِقه
 َعْھَد اهللاَّ

  . كنند يبا خدا بستند، بعد از آنكه بستند، نقض م يكه عهد يكسان ،2
بـه بشـر    نجـا يخداونـد ا . انـد  كرده يتعهدبا هم مستقل  دو وجود يعنيچه؟ عهد  يعنيبستن  عهد
  .است گرفته عتيباز او  آنوقتو  ،توست فيوظا نهايبفهم كه ايعني  است؛ استقالل داده
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جـان و مـال   خداونـد   ،1
. مييگو يكه ما ماست  اي»يمشتر« كه همان برده كار بهرا  »يداريخر«لغت بينيم  مي خرد، يممؤمنين را 

در  عـت يب .كنند عتيهستند كه ب نيتوجه بكنند، دنبال ا فهيوظ نيكه به ا يكسان. هشتب ست؟يچ متشيق
ـ با امام غا .كردند يم عتيب ائمهبا  .است هم بوده ائمهزمان   نـدگان يبـا نما ولـي   اسـت،  نشـده  دهيشـن  بي

 م،يهسـت  بـت يبا امام بودند، مـا هـم كـه در دوران غ    عتيبه ب موظّفنه تنها آنها  .كردند يم عتيحضرت ب
خطاب به حضـرت   خوانند،ب ونيزيتلوراديو و هر روز در رسم شده عهد كه  يدعا. مهستي عتيبه ب موظّف

 م؟يبسـت  يمـا عهـد   كجا 2.است يخودش باق ي عهدهبه  م،يكه با تو بست يعهد: ديگو يماست كه  بيغا
 .ه اسـت دو نفـر  ،ت؟ عهدرفت با امام زمان عهد بس يك خواند، يم ويراد اي ونيزيتلو يپا شخصي كه نيا

معامله برخورد م اي د،يفروش يم اي ديخر يم يلكشما م ـ  د،يكن يبا خود طرف  ليـ وك .ديفرسـت  يمـ  ليـ وك اي
ـ  فروشد يلك را مثالً مم نيبه شما ا ديآ يمالك م ص، دو نفـر كـه   اشـخ اخـود   هرجهـت  بـه . خـرد  يمـ  اي
  .است عتيب يمعنا نيا كنند،  يم عتيدارند ب تيصالح

در از جمله . تاريخ صدر اسالم در چندين مورد به آن اشاره شده استنقدر مهم است كه در آ عتيب
بعد از جنگ جمـل  : داستان كرده نياشاره به ا ،نوشتهي مصرمحقّق هم كه  طالب ابي بن يعل امامكتاب 

د او را مجـروح باشـ   ولـي زنـده   يكه اگـر كسـ   رفت يها راه م كشته نيدر ب يكيها افتاده بودند،  كه كشته
 غمبـر يپ ي كار بدش، از صحابهبا وجود طلحه . بود نيمجروح نيطلحه در ب. ببرد درمانش كند ؛نجات دهد

طلحـه را   .رفت او هم آنجا! ايب: زد شيصدا رود، يراه م يكي ديطلحه د يوقت. بود دهيشن زهايچ يليخ .بود
 :از قشون جمل؟ گفـت  اي يهست يعل تو از قشون :گفت. اسالم بود ابقاز بزرگان س .شناختند يهم همه م
ـ  يندگيبه نما :دستش را گرفت گفت. جلو اوريدستت را ب :گفت. ياز قشون عل ـ بـا تـو تجد   يعل  عـت يب دي

 كهاست  مطلب نيمنظور ا يول. دانم ينه، نم ايحاال خدا قبول كرده باشد . كرد در واقع توبه يعني ؛كنم يم
  .است تجديد بيعتمصافحه هم . يبا عل كنم يم عتيب ديتجد ،رميم يمن دارم م: گفت

ـ ا تيـ اهم و ميجمـع داشـته باشـ    كـه حـواسِ   مياقدام به مصافحه بكنبايد  يدر صورت نيبنابرا  ني
نـد كـه بـا    ا ههـم گفتـ   ليـ دل نياست و به هم يديجد عتيمصافحه مثل ب نكهيا يبرا ؛ميمصافحه را بدان

كـه   ديايب ادشي نكهيا يبرا. است را كرده تعيب نياست، او هم ا شيكه او هم درو ديكنمصافحه ب يكس
كـرده   عـت ياو ب نكهيشما هم در اثر ا د؟يايب ادشي ه چيزينكرده، چ عتيكه ب كسي يول. بيعت كرده است

 صـورت  بهو  ديبده ادياست كه به مصافحه اهميت ز نيا. ديآ يم ادتاني تان عتيب د،يكن يمصافحه موقتي 
ـوَن . همه مثل هـم هسـتند   د،يهم كه مصافحه كرد نيمؤمن ك ازيبا هر . ديمصافحه نكن ديتقل
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لفـت  نس و اُدو نفر دست دادند اُوقتي  روحي و معنوي دارد؛ كهكه از لحاظ  يمصافحه غير از آثار
مصافحه فقـط   :گويند يكه م ايم و به همين جهت است است كه كرده ييادآور بيعت شود، بينشان بيشتر مي
بايد مصافحه كرد  يبا كسزيرا  ؛مصافحه كردتوان با غيرفقرا  نمي يفقر صورت بهشود و با فقرا بايد انجام 

 امنتهـ  ،شـويم  يبعد از اينكه بيعت انجام شد همه برادر م .كه او هم همين بيعت را كرده و يادآور آن باشد
هم به اعتبار  رو ازاين. ا همه برادر هستيملّر ارشد خانواده است واكه بيعت گرفته است مثل براد يآن برادر

مصـافحه بـا   در مورد  ،داشت فيض را بايد در نظر ي ارشديت آن برادر و هم به اعتبار اينكه گفتيم واسطه
 :تـن هسـتيم   مقتضـيات مـا اسـير    ي ه داشت كه همهتوجبايد . حال او را كرد ي مالحظهبرادر ارشد، بايد 

بـه   .اينها را بايـد رعايـت كـرد    .طاقت دارد ينمعي ر، بدن ما يك مقداهستيمخواب، غذا، استراحت ج محتا
كه با بـرادر   هركدام ما برادريم وي  همه :فرمودند كه ميعليشاه  محبوب حضرتكه همين حساب هم بود 
اگـر هـم آن    .داشت همان اثر را خواهد) كند يت اينكه دارد با من مصافحه مبه ني( ديگرش مصافحه كند

اينكـه   يبـرا  .كـنم  يو من هم حاال همين خواهش را مـ  كند ياثر را ايجاد مآن اثر نباشد فرمايش ايشان 
ديگـران   يمصافحه نكنيد كه بـرا با من بار بيشتر  يك ،توفيق داشته باشم كه بتوانم با همه مصافحه كنم

همـان   .خودتان مصـافحه كنيـد   يپهلو دست پيدا كرديد برگرديد با يهر وقت حالت اشتياق. هم وقت باشد
  .است من بامصافحه ي  منزله به با فقير كنار دستي،اشتياق  با ي فحهمصا

اسباب مزاحمت فراهم نياورد بلكه از باطن بزرگان در هر كـار همـت    يو تا بشود در امور دنيو
بـان دعـا كنـد و    بـرادران بـه دل و ز   ي دربارهبخواهد و مدد جويد كه زودتر به مقصود رسد و 

 1.بخواهد آنها را يخيرخواه باشد و ترقّ

كنـيم،   يدر دنيا زندگ يدباما  البتّه. قرار ندهددرويشي را هدف  ويكه امر دنياست  ايناصل ديگر 
به همين دليـل   .دنيا را هدف قرار ندهيم يدنيا و زندگ يرا بچرخانيم، ولخود  ي امرار معاش كنيم، خانواده

داشـته باشـيم و    يامـر معنـو   توقّعبايد  .نداشته باشيم يامر ماد توقّعاز اين بيعت  ،يمبيعت كرد يوقتهم 
  .مادي ما را در خودش غرق نكند يها گرفتاري

اصالح ظاهرتان را از باطن مـا بخواهيـد و اصـالح    : عليشاه فرمودند صالح حضرتكه  آيد ييادم م
 ،يد وقت بگيريـد يبيا ،اصالح بشود خواهيد يم ،داريد يلاگر در دستورات اشكا ييعن. تان را از ظاهر ما باطن

و بيعـت   يتوال ي لهأكه مربوط به مسرا  ييو چيزها يالت زندگكمش يول .يد و دستور بگيريديشفاهاً بگو
 .كنـد  يمصلحت نداند قبول نماگر و  كند يمقبول اگر خداوند مصلحت بداند  .در دل از ما بخواهيد، نيست

دل  يوقتـ : يـك فايـده دارد   البتّـه  ؛ندارد يا فايده ،جز ناراحت كردنشما  يگرفتاردن بيان كراينكه  يبرا
چـه   ،شـود  بـار اين همه گرفتاري اگـر بـر يـك دل     يول .مؤثّر است شاءاهللا انبشكند و دعا كند  يدرويش

م خواهيد بار هزارها كمـر خـ   مي آنوقت است، خودتان كمرتان خم شده يِدر گرفتار هركدام شما ؟شود يم
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  .شود يمتأثّر ماو هم  هرجهت به ؟بيندازيد يرا به گردن ديگر
دنيـا وجـود    ي در همـه  يل اقتصادكامروز مش. دور است يمعنو ي هم هست كه از جنبه ييكارها

خبـر شـدند فـالن     يفقراسـت كـه وقتـ   ي  همـه  ي وظيفـه  .صبر كـرد  ومدارا و تحمل  يبايد مقدار .دارد
لش را حـل  كمشـ  تواننـد  يچند نفر بنشينند و ببينند چگونه م ،دارد يييادني، مالي و ل مادكبرادرشان مش

و اخـوان   اساير فقـر  ي اين وظيفه يخواستن خوب است ولو دعا  البتّه. آيد يچون اين كار از آنها برم. كنند
  .شاءاهللا ، انآنها را رفع كنند يگرفتار توانند يتا م ،دارند ياگر برادرانشان گرفتار كهاست كه بكوشند 
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  برادران من

است نه سر و سينه به سـينه   امر واليت و طريقت راجع به قلب است نه جوارح و بسته به سرّ
 شـود رسيده و در كتب نوشته نشده و اصول آن به لفظ در نيايـد بلكـه آنچـه گفتـه و نوشـته      

و  .نوشته نتيجـه نبخشـد   ست عمل برا اثر در امر و فرمان شخص ولي و چون .تر گردد پنهان
ديانت را بايد محفوظ داشت خصوصاً آنچه را امر بـه كتمـان شـده و در عهـده گرفتـه       اراسر
پير از آن گذر نمايد و قدم فراتر  يچون بايد به پيرو ،حاالت و عقايد آنچه بر دل وارد شد از و

 2.ن حال را بعد از گذشتن از آن نبايد مأخذ قرار دهدنبايد به زبان آورد و آ ،نهد

جسـماني  ند و در طريق هستند توجه دارند كه امر طريقت به اعضاء ا هكه بيعت كرد يآنهايي  همه
دارد كه اگر آن رعايـت را   يشكل خاصصورت و نماز  .ظاهر عبادات مربوط به اعضاء است. ندارد يبستگ
 .پاك باشد و امثـال اينهـا   ،لباسبايد  .رو به قبله ايستادو وضو گرفت بايد  مثالً. درست نيست ، نمازنكنيم

بهـره   ييعنـ  ،اما امر واليـت و طريقـت  . ، روزه هم مربوط به اعضاء و جوارح بدن استهمينطورهم  وزهر
ف ياين است كـه عبـادات و وظـا    ؛دارد يبه دل بستگ ،ندارد يبه اعضاء بستگ ،اين عبادات يبردن از معنا

و شرايط و احكامش را رعايت كامـل نكنـيم،    تا به نماز نايستيم .دارد طريقتآداب بر  يم زمانتقد يعشر
 ييعنـ  ؛دارد يم معنـو طريقـت تقـد   يول .شود يحاصل نم ،كه معراج مؤمن است حالت معنوي خاص نماز

 .دارد يبسـتگ  امر طريقت و واليت بـه دل  .اين است كه به اين معنا برسيم يآن صورت ظاهر برارعايت 
  .پنهان است انكه از ديگراست  يچيز رّس ؛دارد يبستگ است به سرّ سرّچون 

در آن زمـان   »مـا  سـرِّ «منظـور از   البتّه. ديدار نگهما را  رِّند سا هكه فرمودنقل شده  ائمهاخبار از  در
بزرگانشان  .ده را قبول نداشتساع يبن  فهيقي س واقعه عه،يش ،خيدر آن تار. ه استاز امروز بود تر عيوسبسيار 
. شـد  يموجـب مجازاتشـان مـ    گفتنـد  ياما عوام اگـر مـ   ،كردند را اظهار مي صجانشيني پيغمبر ي مسأله
از و وي گفتند كـه صـادق فرمـوده اسـت از پـدرش،       عجعفرصادق نقل از حضرتبه  يا هعد نكهيا كما

 نيمعلوم است كه چنـ . زنم يردنش را مبدهد، گ حيمرا بر ابوبكر ترج يهركس: فرمود عيپدرانش كه عل
ـ ه باشـد بـا آنهـا بـود   ه و نكرد ريآنها را تحق عيممكن است عل. دروغ است ددر هر جا باش يخبر  ي، ول

ـ اگر خود جعفرصادق به شما بگو :فرمودند عجعفرصادق حضرت. است نفرمودهچيزي را  نيهرگز چن  دي
 .اسـت  يكه به ما گفتـه، آدم مطمئنـ   يون آن كسچ !نه :گفتند د؟يكن ينگفتم، باور م چيزي نيمن چن كه
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، مييگـو  يكه امروز ما آشكار م عهيش دياصول عقاگفتن . ميكن يما قبول نم ديصادق هم بگوجعفراگر خود 
 يتشـيع آزاد  ي و جامعـه  رفـت  يم يرو به آزاد ياجتماعاوضاع  همينطوركه يول. خطرناك بود در آن ايام

  .شد يكمتر م ،فرموده بودندامر به كتمان آن كه  رس نيا ي دامنه كرد، يم دايپ يشتريب
دل شـخص بـا    ي رابطـه . شـود  يمـا درك نمـ   يحواس ظاهر باقاعدتاً كه است  يمطلب ،رسپس 

  .رّ است، ساختصاص به خودش دارد و است ياختصاص ريو آنچه در آن مس خداوند
 در حديث آمده كه 

ُ
ُرق

ُّ
  الط

َ
  ِإىل

ِ
اس

َ ْ َ
َعَدِد أ

ِ
ِ ب

ئِ  اهللاَّ
َ

ال
َ ْ
قـا

 حتّي  يا ،1
ِ

س
ُ ْ َ
ئِ  ا

َ
ال

َ ْ
. هـم نقـل شـده اسـت     قـا

 هـاي  ايـن راه وجه اشـتراك   .خدا دارد سوي به يراه خاص هركس ؛خدا به تعداد مردم است سوي بهطريق 
خاص، ه و يو عل صك به واليت پيغمبرتمسا هـر   .همه است كاين وجه مشتر .است شيهد ائمام
 لـي داشـته باشـد و   يگـر يد بـا راه  ييها تفاوت ممكن است راه يك سالك .دارند يراه و طريق خاصيك 
ـ تلاز جانـب او   ينحوه خودخواه كي نياوالً اچرا كه . ديبگوبه ديگري  ديخودش را نبا راه هرجهت به  يقّ
درسـت  فقـط همـين راه    ميگـو  يمن م نكهيايعني است،  به طرف دهيعق ليعالوه مثل تحمه و ب شود يم

انسان بـا   يشخص ي رابطه ي،بطور اساس رس پس. كند دايركود پشود خودش هم  اين كار باعث مي. است
  .است خداوند

 يامر الهـ  بنابه و آنها )كرد ديتبع يبعض قول به اي( فرستاد نيرا به زمو حوا كه آدم هنگامي خداوند 
آدم و  .شـما تـذكّر دادم  من كه به  ،ديخطا كرد انخودت شمار داد كه تذكّبه او نكته را  اين ند،آمد نيبه زم
َسـنا: عرض كردند متوجه شدند وحوا 
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 ،خداونـد در پـاداش  . ميما خودمان به خودمان ظلم كرد ،2
 بود كه رو بـه او ياد داده  نهاآبه  شكرده بود، خود نيتلقبه آنها ذكر توبه را  نيخودش ااما . ديرا بخش نهاآ

مَ  دهم، نشان مي شمابه خودم  سوي به يراه و دميبخش شما را فرمود هرجهت هب يول .كنند
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َمـ :فرمايـد  وقتي مي .استاز فرد ديگري مستقل  فردر هرو در پيمودن اين راه  ازاين

َ
ــف

ِ
ب
َ
 ، َع ُهـدايـْن ت

ـ ا البتّه. فردفرد مورد نظر است يعنيكند،  تيتبع من تيكه از هدا يكس َمـ ني
َ
ــف

ِ
ب
َ
كـه   يتيهـدا  ، َع ُهـدايـْن ت

مَ : نفرمود. باشدشده  است كه از جانب خدا داده يتيهدا برد، يخداوند م سوي بهبشر را 
َ
  نْ ـف

ِ
ب
َ
َمـ اي ةدایَع هِ ـت

َ
ْن ـف

 
ِ
ب
َ
مَ  :فرمود. يداَع هـت

َ
ــف

ِ
ب
َ
 يالهـ  سـوي  بـه كه  يتيپس هدا. كند تيكه من دادم تبعرا  يتيآن هدا ، َع ُهـدايـْن ت

  .داده شود دياز انحاء از جانب خدا با ياست، به نحو
آن  مان،آخرالزّ برغميو بعد از پ و طريقت داشتند تيوال ي هم جنبه و نبوت ي هم جنبه ،ياله اءيانب

و ذكر خـدا   ادي قيطرارائه شد و آن بزرگواران  هامام دوازدهما،  ي ائمهكه خداوند فرمود توسط  يتيهدا
                                                                          

 .137، ص  64، ج بحاراالنوار.  1
 .23سوره اعراف، آيه .  2
 .36سوره بقره، آيه .  3
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 كنـد،  يدر نزد ماست، اثر جلوه م يذكر قلب صورت بهكه  تيهدا نيدر ا ،نيبنابرا. دهند يدادند و م ميتعلرا 
 ميبطور مسـتق  اءيخداوند با انب البتّهآمده باشد؛  ميمستقريغ ينحو است كه از جانب خداوند به يقتو نياو 

   .نبود چنين اءياولبا  ولي در ارتباط بود
ـ  .كه مأمور است، بدهـد، اثـر نـدارد    ياز كس ريآن ذكر را، اگر غ اصطالح بهو  رآن س ،نيبنابرا  يول

َمـچـون مشـمول    .كنـد  يداده شـود اثـرش را مـ   مـأمور  همـان  جانـب  از  اگر
َ
ـَع ـف

ِ
ب
َ
، در شـود  يمـ   ُهـداي ْن ت

  .شود ينم صورت غيراين
فوايد ذكر قلبـي، ذكـر خفـي را    در كتب عرفا  است، چنانكه سينه رسيده به سينهخدا  سوي بهطريق 

از اين امـور قلبـي   آنچه  .رود يماز بين اينكه اثرش  يبرا چيست، يذكر خفگويند خود  نمي يولگويند  مي
آن ) آيـد  ينمـ كه در( آيداگر به نوشته در ،رسيده ينهس به قديم سينه چون از .رود ياثرش مآيد كه در نوشته 

در  بخوانـد و در اثـر تفكّـرِ   آن را  يممكن اسـت كسـ   البتّه .دهد يخود از دست م بهحالت معنويش را خود
 يكسـ  ي جازهذكر در اآن اثر  .نيست يدر خود آن نوشته اثر يبرايش پيدا بشود ول ييك حالت معنو ،آن

  .هستند هم مثل كلماتي  همها لّاوست وا ي اثر در گفته .است ز به دادن ذكراست كه مجا
خـدمت   ييك زن روسپ ،آمد يبزرگ به شهر ياز عرفا ياست كه يكهاي عرفاني آمده  هتذكردر 

 الچنـد سـ   .رفـت او هم  .»فاحشه برو يا« :آن عارف گفت .بدهتعليم  يو گفت كه به من ذكررسيد  يو
كنـد   زندگي ميبزرگوار الدعوة و  مستجاب ياينجا زندر كه گفتند  ،به آن شهر آمد داًبعد كه آن عارف مجد

ي؟تو از كجا به ايـن مقـام رسـيد   : گفت .عارف رفت و ديد همان زن استآن  .جويند يل مكه به او توس 
همـان  مـن   .»فاحشـه بـرو   يا« :يگفتـ : گفـت  ؟يچه ذكر :گفت .يكه به من داد ياز همان ذكر: گفت

  .تو رفت ي من در اثر گفته يفاحشه درونكه  ،»فاحشه برو يا« :فتمگتكرار كردم و  آنقدررا  عبارت
از شـب تـا صـبح دعـا      يكسـ اگـر  ا لّوا دهند ياست كه م يا اثر در آن دستور و اجازهاينكه  منظور

لـش اثـر   در د اينقـدر و  شـود  يخسـته مـ  بـاالخره   )باشددعا خوب است نه اينكه بد خواندن  البتّه( بخواند
ـ شود  جان و روحش خوانده ميدر  .شود يوارد درونش نمو دعا است  عايق شمثل اينكه دل ؛كند ينم  يول

منظور اين است كه آن اثـر بيشـتر    ،دعاها هم بايد با اجازه باشد :ندا هاين هم كه گفت .شود ينمدر آن وارد 
كه ايـن كلمـات در    شود يخوانيد موجب ماجازه داد يا دستور داد كه اين دعا را ب يكه بزرگ يآن اثر .شود

هـم دارد كـه بـه موقـع      يجهات ديگر ،اثر .نداشته باشد يا غير از آن شايد چندان اثرلّوا ؛درونش اثر كند
  .شدخواهد گفته 

در دل انسان بـه امانـت   را كه  يآن چيز خصوص به داشت نگهاسرار را بايد كه ند ا هفرموددر اينجا 
 .اسـت  رذكر همان س. داردخود او اند كه اختصاص به  گفتهاز سالكان ذكري يك به هر  .سپرده شده است

است كه به شما سپرده شـده   يامانت هرجهت به .نيست كه نگويم يممكن است فكر كند اينكه چيز يكس
 .و آن امانت مختص شماست
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را بـه مـن    يگفت كه اسـرار الهـ  آمد، از عرفا  يخدمت يكشخصي ام كه  گفتهقبالً اين داستان را 
اصـرار  بعد و  جلسات همينطورديگر آمد و  يا جلسه .يآن را ندار يطاقت نگهدار: كه ايشان گفتند ،بياموز
و  دادنـد بـه او   ،قفل نبـود  يول ،كه درش بسته بودرا  يا جعبه ايشان .را به من بياموز ياَسرار اله: كهكرد 

چـون   ،رش را هم باز نكـن د .فالن شخص بدهتحويل نشاني رود نيل به فالن  طرف آنگفتند اين را ببر 
شـد كـه داخـل ايـن جعبـه       مـي  سـه وسو مرتّبدر بين راه  .او جعبه را گرفت و رفت .مربوط به تو نيست

 شآن شـخص نـزد اسـتاد   . پريد و رفت .بود آن يك گنجشك داخل .چيست؟ باالخره در جعبه را باز كرد
 ي،دار يـك گنجشـك را نگـه   ي كـه  ط نيسـت مسـلّ  خـودت  بر اينقدركه تو  :عارف به او گفتآن . برگشت

  ؟يدار را نگه ياسرار الهخواهي  مي
 .كنيم يبايد نگهدار، است ياختصاص اصطالح بهو  محرمانه و سپرده شدهبه ما آنچه  منظور اينكه

 يمعن نيبه ا. جزء همان اسرار استهم حاالت  نيا .دارد يحاالت هركس ،خداوند سوي بهسلوك  ريدر مس
ـ ا اًيثان رود، ياوالً اثرش مچرا كه . ديبگو ديآ يم شيسالك پ يكه برارا  يحاالت ديكه نبا ـ  ني ـ  كي ف تخلّ
. آن حـال از بـين بـرود   كه اثـر   شود يو موجب م ستف اتخلّ يول است، ميگفت گناه عظ شود ينم. است
از  م،يببـر  كـار  بـه كه گفتنـد   يا از نحوه ريكه خودش اثر دارد، غ ياگر امر يحتّي در امور ظاهر نكهيكماا
  . افتد يم اثر

ـ گفتند ا. به فكر تجارت افتادند ينازل شد، چند نفر ينّ و سلوم يقوم موسبراي  يوقت ـ  ني نّ و م
را جمع كرد، صـبح كـه    ينّ و سلوم يهركس يول. ميبفروش گرانيكه به د ميكن يانبار م ورا جمع  يسلو

هر گـاه بـه    سپرند، يمبه كسي كه را  يذكر سلوكي، در حاالت. است فاسد شده وكه متعفن  ديباز كرد د
  .افتد ياجرا شود، از اثر ماند،  دستور دادهكه  ياز آن طرز ريغ

. شـود  يحـواس درك مـ   ريغبا كه و از سنخ چيزهايي است  ديآ ينم بانبه ز يقتيطر مسائلاصوالً 
 نيريشـ  زيـ فـالن چ گويند  ي ميوقت يول ديآ ينمزبان به  د،يكن فيرا تعري نيريش ي اگر بخواهيد مزهشما 

منظـور شـما را    ،سـت يچ يترشـ  و ستيچ ينيريش م،يدان يخود ما م چونترش است،  زيفالن چ اياست، 
ـ  شـود  يفاسـد مـ   اي اورنديو اگر بخواهند به نوشته ب ديآ ينم شتنبه نو يو ترش ينيريش يول. فهميم مي  اي
 نهـا يا .»بـود  نهينبـود هـر آنچـه در سـ     يدرسـ « :انـد  گفتهجهت است كه  نيبه ا. كند يرا فاسد م يا عده
 ،صغمبـر يپ نيجانش ميدار نيقي و مييگو يما م. است همينطورهم  عتيشر در. است دهيرس نهيس به نهيس
 نكـه ي؟ از ااست حاصل شدهيقين  نياز كجا ا. آخر يال و عحسن امام ،عيعل نياست، جانش عيعل

 يو اجـازات  نهيسـ  بـه  نهيسـ  مسـائلِ  نيهمهم از ه عد كي نيعموم مسلمميان در  .اند گفته نيعموم مسلم
ولي اين يكي را  يدكن يرا قبول ميكي چطور آن  اند، ي آنها سخن گفته و درباره ارندداده شده، اطالع د كه
ـ ا. باشـد نوشته شـده  در كتاب  ديباگويند دستورات قلبي  درست نيست؟ يا مي: گوييد مي چـه  كتـاب را   ني

 يمعلـوم شـد، كسـ   موضـوعي  مردم، هاي  گفتهاز  و رف مردمرا بعد از آنكه از ع؟ كتاب است نوشتهكسي 
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  . نوشته است
جهـت در   نيبه هم. است نيطرف رِّس دارها،يمجالس، د: شده كه فرمودند تيصادق روا از حضرت

همـان شـخص   مختص خـود   اناتيجر نيرّ است و امجلس س نيكه ا شود يف فقرا، گفته متشرّ ي جلسه
شود و هم  ميف كه مشرّ ياز لحاظ كسو هم رّ است جلسه س نيا و مرشد، رياز لحاظ پهم  نيبرابنا. است

ـ آنچه راجع بـه ا  نيبنابرا. رّ استجلسه س نيباشد، اطالب همراه  ،امر بنابهكه  يو كس ليدلرِيپ لحاظاز   ني
ـ امر كردند كـه ا  بلكه چون است يا العاده امر خارق كي نكهينه ا ،شود يم تلقّي رس ،ستاجلسه  ـ  ني ررا س 
  .ديينگواش  درباره و چيزي ديدار نگه

  :است حياش هم صح كه همه شود يم دايپسالك  ياست كه برا ياسرار حاالت نياز اديگر  يكي
   رســـد خوبســـت آنچـــه از دوســـت مـــي

 گر همه سـنگ و گـر همـه چـوب اسـت       
عرفان اصطالحات رايج در در  .آيد يشخص پيش م ياست كه برا يحاالتحفظ  ،اسرارحفظ بعد از 

حال مطالعـه نـدارم،    گوييم االن مي مثالً ؛رود يو م آيد يم ،حال زودگذر است .يك حال داريم و يك مقام
اسـت   جايگـاهي  ،اما مقـام . هستم در اين وضعيتحالت و در اين  االن ييعن .حال رفتن فالن جا را ندارم

پـيش  انسـان   يممكن است حالش برا غالباًً يه مقدرات الهب يرضامثالً . ايستاده است كه سالك در آنجا
ايـن   يول پيش آمد بگويد رضا هستم هر چه و بدهد ياله يرضا به قضابه هر دليلي  يدر حالت ييعن بيايد

 يبه قضا يضاهميشه ر ،در اين حالت باشد ميشهمقام اين است كه ه يول .گذراست ،رود يحالت از بين م
مقامات هم به دستور پير اگـر در  در مورد  .نبايد تكيه كرد كه گذراست حاالت بهه كاين است  .داشب ياله

ـ  ي حاالت بنابراين به. برود يآن مقام واقع شد كوشش كند كه به مقام باالتر نبايـد دل   آيـد  يمـ  يشكـه پ
كـه   يبـه شـمس تبريـز    يدر ارادت مولـو  .كننده هم باشـد  اين حاالت ممكن است ناراحت يگاه. ببندد
  :گويد يم يهمين مولوولي  ،اند گفتهدر آن باره ها هم  ندارد و داستان يس ترديدكهيچ

    صـــد هـــزاران بـــار ببريـــدم اميـــد    
 ايـن ز مـن بـاور كنيـد     ،از شـمس  ؟از كه  

د اشـ خوش ب نبايد به آن اگر خوش بود دل ،در حاالت نبايد توقف كرد. آيد يم يحال اينطور يگاه
 .افتيـد  يبا ماشين راه مـ و از اينجا به مشهد برويد خواهيد  ميشما  ،مثال انعنو به .ايستددر همان حال ب و

ـ  ايسـتيد  يمـ ... آب، درخت، سـبزه و  يجوبا  ،خوش آب و هوا يخيل يجايدر بين راه  آيـا در همانجـا    يول
 سـوار ولـي   ،بريـد  يم ياينجا لذّتتوقّف  در .داريد يمقصد .برويد مشهدبه  خواهيد يشما م. خير مانيد؟ يم
 كـه  رسـيد  يمـ  بين شاهرود و سبزوار ،رفتيد كه جلو يكم .دهيد راهتان ادامه مي و به رويد يو م شويد يم

 يخوب ين جااما كه چن ؟است ي خشك و بدياينجا چه جاپرسيد كه  ولي آيا مي .است چهل فرسخ كوير
 هـا اين .ن مشهد استتا شما هدف !صحيح است؟ نهسؤال آيا اين  !مانديم يجا مهمان يكاشك، آنجا داشتيم
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يد ما ينه در آن حال بمانيد و بگو .اين منازل است ي منزله بهحاالت شما  .مراحل و منازل در بين راه است
تمـام   ييعنـ  ؛راهتـان را ادامـه بدهيـد    .و نه در اين حال نگران و ناراحت باشـيد  خواهيم يهمان حال را م

ـ  ،ل به بزرگانتوس ي،شرعظاهري دستورات  اي، تقلبياد خدا، ذكر  از كه داده شدهرا  يدستورات ل بـه  توس
  .برسيد هوا و مناطق خوش آبباز به  و شويداز اين كوير رد  تا همه را ادامه بدهيد ،پيغمبر و دوازده امام

تحميـل انـواع و    .تحميـل كنيـد   يبه ديگرنبايد حال را آن كه هستيد  يدر هر حالديگر، از طرف 
د وش يمزاحم ديگرشخص پيش آيد و آن را چنان بروز دهد كه  براي يا ت جذبهاگر حال مثالً. رداقسام دا

  .تحميل حال استاين كار گفت توان  مي
داشـتن و عمـل   يت فعالدر صرفاً را  پيشرفتشدارد كه  يحالت ييك. متفاوت است يحاالت هم خيل

اين  ،داند يرا از خدا م چيز مهدارد كه ه يحالتديگري . صحيح است خودش يبراحالت اين  ،بيند يمخود 
يـت  فعاله كند كه خود ايـن  بايد توج داند يمخود يت فعالكه همه چيز را در  ياما آن كس .هم درست است

از را آن هم كه همه چيـز   .ار باشدزشكرگو بايد است كه خداوند به او داده  ياست و توفيق ياله ي ارادهبه 
يت كن كـه موجـب   فعال ،كوشش كن ن،كه خود خداوند گفته كار كبايد توجه داشته باشد  ،داند يخداوند م

 :گويد اين است كه حافظ مي .نباشد يتنبل
ــد  ــه كوشــش دهن ــه ب    گرچــه وصــالش ن

 تـــواني بكـــوش هـــر چـــهدر طلـــبش   
. كنـد  يمـ  ريـ را تكف يگـر يد هركـدام  صحبت كنند، حتماًبا هم دو حال مختلف صاحبان اين اگر 

و  به كسي بگوييد قافله يبه راهنماجز  دينبا و حاالت است، مثل منازل راه استها اند كه اين گفته رو ازاين
  .ديبه آن حال نداشته باش يوقت هم دلبستگهيچ

در پاسـخ بايـد گفـت اگـر      م؟يندار يكه چرا ما حالآيد  پيش مي ها يبعضدر اينجا اين سؤال براي 
كـار   يشـ يدرو يبرا ديبا شيدرو .ستين انجيا يشكه اصالً جا ه استشد شيدروكسي براي داشتن حال، 
بـر شـما    يحال مثل مهمـان اسـت، مهمـان   . رديآمد همان را بپذ شيكه پهم  يكند، اطاعت كند، هر حال

  .ديبه آن حال نداشته باش يدلبستگ گريد. رود يم ،هست يمدت ،يكن يم ييرايپذ ، از اوديآ يم
 ،ميكن يم يبندگ م،يكن يما عبادت م. داريمحاال ن و ميداشت يحال يوقت كيما  نديگو يم مهي بعض

مـواد مخـدر    كنند دايپ يخودشان حال قول به براي اينكه هم ناباشد معتاداينطور اگر . حاليافتن  ينه برا
 يهـر حـال   .اطاعت كند، اند آنچه را كه گفتهدرويش است كه  نيدر ا يشيكمال درو! نه .كنند استعمال مي
كـه خـود خداونـد     يتـا وقتـ   ميريپذ يآن حال را مما هم است،  يمر الها. چشم يقدمش رو ،هم كه آمد

  .شاءاهللا انبدهد،  رييخواست آن را تغ
 :فرمايند يم ركتمان سموضوع دنباله 

و بايد حفظ حال و ايمان و جان و مال مسلمين را در رفتار و گفتار خود منظور دارد و مستوحش 
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او نيستند نگذارد كه ابوذر آنچه را كه  ي ران كه در مرتبهاز اوثق برادران بوده بار خود را بر ديگ
 فـت از بزرگان اگر در دل يا يو نمايش باطن .دانست يم يدر دل سلمان بود ندانست و نبايست

 رويـه و  يفطر ،نبايد گفتار غلوآميز از او سر زند و مبادا از اطاعت سرپيچد و اين تقيه و كتمان
رياضت و مجاهده و تربيت است و اقتدار بـر   ،ر خالف ميل نفسخود ب يبزرگان بوده و نگهدار

 اند دهو كتمان عزّت آورد و عكس آنكه اذاعه نامي .كند يم ينفس و استقامت و عزم اراده را قو
  .نفس و زوال اثر است يموجب ذلّت و سست

د عـدم  رّ خود دريغ داشت و حتّـي درمـور  س ،و امر بزرگان دين را بايد محترم شمرد و از غير
و  .جان و مال را حفظ نمود و را هم بايد قبالً پوشيده و پنهان داشت يرفت و آمد و داراي ،لزوم

ترويج اسالم و دفـاع   يمنكر است كه برا زا يه غير مورد جهاد و امر به معروف و نهموارد تقي
 يو بـرا  و گذشت از خود و جان و مال را در راه خـدا  .ياز مسلمين است به امر در زمان مقتض

خـود و   يحفظ و ترويج اسـالم و ديانـت داشـتن غيـر حفـظ ايمـان و جـان و مـال و آبـرو         
 1.است مؤمنين

آنچـه   انيهم دستور و هم ب يعني ،شاهيعل صالح ، دستورات حضرتپندصالحاست از كتاب  يقسمت
اسـت   شده ميتنظ شيسال پ هفتاد يعني يشمس 1317سال باشد كه در  ديبا اي ،هست كه طوريآنهست، 

بـزرگ   صيبـه تشـخ   شـه يكه هم ياتياجتماع، مقتض اتيو مقتض ستي ات خود باقوهنوز هم به ق البتّهو 
و مثل اين است كه ايشان حيـات دارنـد و خودشـان    در آن داده شود  يريينكرده كه تغ ضاوقت است، اقت

  .فرمايند دارند اين مطالب را مي
كنيم كه گذرا اسـت و بـه    ه سلوك چيزهايي را درك ميدر را. دييحاالت خود را نگو: قبالً فرمودند

 ي آمـاده  و ميكنـ  ياسـتراحت مـ   م،اي هستاديا ييجاراه در است كه در  نيا »مقام«گويند اما  مي» حال«آن 
 يبـاالتر  يمقام معنوكسي كه در گفت مگر به  ديكس نباهيچرا به  نآ هرجهت به. ميشو يكار م ي ادامه

  .دارد بداند حقكه حق دارد بپرسد و است 
 انفرزند نسل پنجمتو : فرمودند يانصار عبداهللا به جابربن صرسول حضرت روزي نمونه عنوان به
بـود كـه    ياد از بزرگانسج جابر در زمان حضرت. سالم مرا به او برسان ي،ديرسكه به او  د،يد يمرا خواه

ــ  ــه او محب ــرام حضــرت ب ــبســيار ت و احت ــد يم ــابر . كردن ــود  يا در جلســهيــك روز ج ــه وج ــد ب فرزن
كـه   انـد  هبـه مـن فرمـود    غمبـر يگفـت كـه پ  جـابر  . پـي بـرد   )باقر كه هنوز كودك بودند حضرت( شانيا

شـده بـود،    ضيجـابر مـر   يوقتـ . اد هـم خبـر داشـتند   سـج  حضرت. فرزند برسانم نيرا به ا شانيا سالم
 رجـاب  ادتيـ عبـه   ايد بفرمودن عببرند، به فرزندشان باقر فيتشر شادتيعبه  خواستند ياد مسج حضرت
ـ كـه ا  ديـ فهم ياو مـ  البتّه ؟يا چگونه :حضرت فرمودند ،يمتداول و عرف يها يپرس بعد از احوال .برويم  ني
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 گفـت را  ييزهـا يچجابر  ؟يهستي در چه مقام ؟يدر چه حال يعنيبدنت چگونه است؟  نكهينه اي، ا چگونه
را از  يفقـر و نـادار   ،را از سـالمت  يمـار يهستم كـه ب  يدر حال :عرض كرد. دهد يمقامش را نشان م كه

ل جـابر خطـاب   هم از او ديشا( اد اشاره كردندسج حضرت. دوست دارم شتريرا از شهرت ب يثروت، گمنام
د، اشـ اد گفتـه ب سـج  بود، اگر هـم خطـاب بـه حضـرت    گفته را سخن  نيباقر كه كودك بود، ا به حضرت
ـ : كـه كردنـد فرمودنـد    يت و احترامـ بباقر بعد از مح حضرت )بود شانيا ي اشاره برحسب مـا  ! جـابر  يول

داد، همـان را   يمـار ياگر ب. مياگر خداوند به ما سالمت داد، همان را دوست دار. ميستين ياينطور تيب اهل
ـ اگر غنا داد غنـا را دوسـت دار   .مياگر فقر داد، فقر را دوست دار. ميدوست دار ـ  .مي خـدا   يهـا  داده نيدر ب

  .ميده ينم حيترجهيچكدام را بر ديگري 
آنچه فرمودنـد از دهـان   . معصوم بودند ياز كودك يعني، بودند معصوم هائمه مييگو يم يوقتما 
َـوی: فرمـوده اسـت  اش  درباره داست كه خداون غمبريپ يو معنو يوارث ظاهر

ْ
 اهل

ِ
ِطـُق َعـن

ْ
 َومـا َین

 ياز هـوا  ،1
توقـف   ديهسـت  يمقـام هـر  كـه در  ست امر ا نيا ي دهنده نشانقول  نيا. گويد سخن ميكه  ستينفس ن

  . دينيحاالت مختلفه را بب تا ديمقام رد شوآن از  د،ينكن
ـ نگو گـران يبـه د  آيـد  ي سالك پيش ميكه برا يمقامات ايند كه حاالت ا هفرمود نجايادر  چـون   د،ي

بـراي مـأموريتي بـه هندوسـتان     را  رشيوز يپادشاه ميدر دوران قد نديگو يم. است بيغر گرانيد يبرا
ـ د آنجـا در  يبـ يعج زيچه چ ديكه برگشت از او پرس يوقت. فرستاد ـ د يگفـت مرغـ   ؟يدي كـه آتـش    دمي

ـ بـه هندوسـتان رفـت    . به او برخورد يليخ .يهست ييگفتند عجب دروغگو دنديهمه خند. خورد يم  كو ي
ه همـ  نيكه ا ييگو مي يپادشاه گفت چرا حرف. ميگو يمن دروغ نم ريشترمرغ آورد كه نشان بدهد كه نخ

  . است صادقهم  يدر مورد حاالت فقرداستان  نيا ؟قبولش نكنند گرانيو دبگذارد ات  زحمت بر عهده
در  يكـ ي. بـر همـين اسـاس اسـت     شود، يم يچند نفر اي يفقرا، دو نفر نيكه ب ييها بحث شتريب

ي اله ي ارادهبه بكند جز  تواند ينم يكار چيكه ه نديب يم يكي. در حالت بسط استو ديگري حالت قبض 
ـ هيچكدام حاالتشان را نبا نهايا. كند يم تيفعالكن،  تيفعالاينطور  فرمودهكه خداوند  نديب يم يگريدو   دي

 يگريكه حال دكسي به  ابه اين نحو كه ي شود يدچار اشتباه م يگريآن د نكهيا يبرا ند،يبگو يگريبه د
  .قاصر استكه ه از آنچ شتريب ند،يب يخودش را قاصر م اي شود يم نيدارد بدب

 ريـ خبـر داشـت او را تكف   گذشـت،  يسـلمان مـ  دل آنچـه در  از  ابوذراگر : در حديث آمده است كه
هـر   نكـه يا يبرا .ستيمسلّم نروايت دوم  يول 2.كشت يكه اگر خبر داشت او را منقل شده حتّي . كرد يم
ـ . نددو لطف داشت به هر صغمبريبودند كه پ يبزرگوار اريبس ي ابهاز صح )و سلمان ابوذر( دو ه ابوذر توج

مـن   فـت گ يابـوذر مـ  . بود ونياز روحان بزرگوار يسلمان مرد. بود گرد ابانيب. نداشتذخاير دنيا به  ا،يبه دن
فـردا   گـذرانم،  يروزم را مگردم و  برميدرآوردم،  يروز كه مزدهمان  ي  به اندازه كنم، يكار م روم يصبح م
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 چيـزي  خواهم يم نكهيا يگفت برا يم. نداشتذخيره فردا هم  ي ندازهبه ا. هم خدا مثل امروز خواهد كرد
ـ مـثالً   ي فرمود كه من به اندازه ميسلمان اما . مبشو ام نباشد كه نگران اموال خود در خانه هفتـه، ده   كي
دو حالت ظاهراً مخـالف   نيا .در منزل دارم، كه هرگز نگران نباشم فردا چه خواهم كرد رهيذخ شهيروز هم

 ي و عالقـه  دييـ هر دو حال، مـورد تأ  يكنند ول ردرا  يگريممكن است د هركدام بر آنكه بنا هستندهم 
ـ نزد اريهـم از دوسـتان بسـ    سـلمان ابـوذر و   يعنـ يدو بزرگـوار   نيبود و ا صغمبريپ خودشـان و از   كي

  .ديبگو يگريحاالت خود را به د دينباسالك : نديفرما ياست كه م نيا. بودند عيارادتمندان خاص عل
 ائمـه تقيه اسـت كـه    ،كتمان بشودكه بايد كه دستور داده شده  ييچيزها از موارد و مصاديق ييك

ـ  اهـل مـورد انتقـاد   در مورد شيعه آنقدر مشخص بوده كه اين اصل  .ستماتقيه جزء دين  :اند فرموده ت نّس
اي بـراي   ابداع كرده است تا بهانـه  دوازده امامي، تقيه را ي شيعه  شيعه، گويند يم قرار گرفته است چنانكه

اسـت،   ائمه از دستورات خاص يكي هيتق .ييدورو يتقيه يعنگويند  آنها به اشتباه مي. تنبلي خودشان باشد
از آن اگر  يالزم است ول ،دستور داده پزشككه  يمشخص ي كه به اندازهاست  يعصب يهاارومثل دولي 

 نكـه يكماا. اسـت  يضـرور  ،دسـتور دادنـد   ائمهخداوند دستور داده،  كههم  يا هيتق .تجاوز كنند، سم است
 وَ : صادق فرمودند حضرت

ِ
 ِدیين

َ
ة ِقیَّ ِدیُن آَبـاِئيالتَّ

در فرمودنـد   البتّـه . پدران من اسـت  نيمن و د نيد ،هيتق ،1
 يكسـ  جـان وقتي از منكر و در مورد خون،  يجهاد و امر به معروف و نه ، مثلوجود ندارد هيچند مورد تق

  .كرد هيتق ديدر خطر است نبا
از تقيـه نشـان داده شـده و در صـدر اسـالم هـم مـوارد تقيـه          يمـوارد  انبياءدر داستان  قرآندر 

  .است بوده
همچون عمار هر چه هم گفته بشود ولـو   ينام بزرگان يام ول ياسر را بارها تكرار كرده داستان عمار

ـ     رر و پدرش ياسعما. ك و تيمن خوب استتبرّ عنوان به ـ و مادرش سـميه هـر سـه در مكّ كـه   يامه در اي
و  گرفتنـد  يه اينهـا را مـ  مشركين مكّ .مسلمان شدند ،به مدينه مهاجرت فرموده بودند صرسول حضرت

 :گفـت  يمـ  ،ها را ببـر  اسم بت گفت يابوسفيان به او م هر چه .بالل غالم ابوسفيان بود. كردند يمجازات م
 .گرفـت  يزبـانش مـ   ييعنـ  ؛بودشده الكن  كار، بالل بر اثر همين هزبانش را بريدند كنوك  .احد، احد، احد

بـه ايـن    ؛خريد و آزاد كـرد  يبالل را بزنند ابوبكر آمد و او را با قيمت گزاف خواستند يكه م يدر حالروزي 
گـوش  . يجـو ب يتبرّ صگفتند از محمدهم ياسر به . ارباب و بنده برادر شدند، با آزاد شدن باللترتيب 

زنش سـميه را   .اولين شهيد در اسالم ياسر بود .كردند تا كشته شد اش آنقدر شالقش زدند و شكنجه .نداد
پـدر و   ديـد  يعمـار كـه مـ    .آميز او را شكنجه كردند تا او هم شهيد شـد  هم آنقدر زدند و با اعمال توهين

به ايـن   كافران كه اين ددر اين فكر بو ،خواستند او را شكنجه كنند يمادرش زير شكنجه كشته شدند وقت
صـورت ظـاهر از    بـه  .مانـد  ينمـ  يبـاق  ييك مسلمانان را بكشـند و ديگـر مسـلمان    خواهند يك ترتيب مي
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داسـتانش را  خين مـور  كـه از مـوارد تقيـه اسـت    يكـي  ايـن   .آزادش كردنـد ، لذا جست يتبرّ صپيغمبر
 ،رسـيد رسـول   به خدمت حضـرت  يوقت .ينه مهاجرت كردبه مد، آزاد كردندعمار را بعد از آنكه  .اند نوشته

آيا دلـت بـا آن    يزد يكه اين حرف را م آنوقت: فرمودند .زدم يكردم و چنين حرف يمن چنين كار :فتگ
بـاز هـم اگـر گرفتـار      يجازم: حضرت فرمودند .حرف همراه بود؟ قسم خورد كه هرگز دل از تو برنگرفتم

 َمـْن  :نـازل شـد  در مـورد عمـار    يكه آيات ي؛همان كار را بكن يشد
َ
َمـک

َّ
ِ ِمـْن َبْعـِد إمياِنـِه ِإال

ـاهللاَّ
ِ
ـَر ب

َ
 ـف

ُ
 ْن أ

ِ

ْ
ُبـُه َه وَ رک

ْ
ل
َ
ق

َمِئنٌّ 
ْ

ميان ُمط
ْ

اإل
ِ
. ب

1  
زن  اوبزرگ كرد،  يرا در كودك يموس كه حضرتاست همسر فرعون  يكي از موارد تقيه در قرآن

كه در قشون فرعـون   يآن مؤمن اي. كرد يم هيتقولي  آمده است قرآنبود كه اسمش در  يبزرگوار و مؤمن
 يحرفـ  نيرا اعـدام كنـد، او گفـت چـرا چنـ      يگفتند كه موس  نمردم جمع شدند و به فرعو يوقت يول بود
ـ بـود، تق  خطـر  در يموسـ  آنجـا چـون جـان حضـرت    در . آشكار شـد  مانشياو به اين ترتيب  د؟يزن يم هي 

  .نداشت يمعن
كـه بـه    يآنوقت .است عيوسف داستان حضرت، اند شمرده تقيه نعنوا به قرآنمورد ديگر كه در 

 يدزداو معلـوم بـود كـه     والّـا د دار نگـه اينكه برادر را نزد خـودش   يزد برا يتهمت دزد بنيامينبرادرش 
  .است نكرده

ابـراهيم   تبه حضرپرستان  بتكه  يزمان .است عابراهيم حضرت ،است قرآنكه در  ديگرمورد 
 :، بيمـارم من مريضم: گفتحضرت نگاهي به ستارگان كرد و  شهر برويم،بيرون به بادت ع يگفتند بيا برا
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شـهر  خواسـت همـه برونـد و     مـي و بيمار نبود  عابراهيمكه  يدر حال 2. َسِقمي   ف

آنكه مريض  ونخدا بد ست كه پيغمبرِيك مورد تقيه اهم اين  .ها را بشكند تبر بردارد و بتتا خلوت شود 
  .مريضم :گفت ،باشد

انـد كـه    در اخبار و تـواريخ آورده همچنين و آمده  قرآندر  .مورد ديگر داستان اصحاب كهف است
آنقدر  يزمان .رفتند يحفظ جان خودشان به عبادتگاه م يناچار برابه  ،از درباريان شاه بودند آنها چون اغلب

  .از شهر خارج و در غاري پنهان شدندديگر با همدلشان به تنگ آمد كه 
 يمسلمين باشد نه تنها جايز بلكه در خيليا ديگر حفظ جان و مال خود و  يبرا يبنابراين تقيه وقت

   .ستمافرمودند جزء دين  ائمهچون  .الزم استولي ) يگفت واجب شرع شود ينم( موارد
را در  حتمصـل ها هم  بعضيندارند و تقيه  قتطا ها يبعضولي حاالت مختلف است چنانكه اصوالً 

بلكـه بـراي   از ترس جانش نه  .برند يدارند از بين م مسلمين را ديد يكه مزماني مثل عمار  ؛دانند يتقيه م
 يو چـه در حـال پيـر    يعمار چـه در جـوان   .از بين نرود، تقيه كرد) يعني خودش( اينكه يك نفر مسلمان
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دو نفـر را گرفتنـد و    شائمهاز  ييكدر زمان . بود عيين در خدمت علفّصاو در جنگ  .كرد يجنگ م
 .رفـت  كشته شد و به بهشـت و تقيه نكرد  يديگر .تقيه كرد و آزاد شداز آنها  ييك .تحت فشار قرار دادند
هـم   يآن كسـ  يول .رود به بهشت مي شود يو كشته م كند ينم كه تقيه يكسكه اند  اين مژده را هم داده

  .است، عملش مقبول است كردهبه دستور امام رفتار ، چون كرده يهكه تق
ـ . اسـت آمـده  مصاديق تقيه در اخبار  وتقيه مسلّماً جزء دين است و بايد رعايت كرد  از برخـي   يول

و نسبت  ندظالم بودحاكمان  ائمهدوران  رد .است ائمهند مربوط به زمان خود ا هتقيه كه فرمود يها مصداق
 هائمـه هـاي آن در زمـان    يكـي از مثـال  . بود دوران آن يبراخصوصاً  تقيه .كردند مي يتعدن امامابه 
  .ديديكه داستانش را بارها شن بود نيقطي بن يعل

ما را بـه   كنيد ياز شماها كه تقيه نم يفرمودند كه خيلدر مورد تقيه صادق  حضرتباقر يا  حضرت
كه حضرت  يوقت يه يعندر مكّ ييك: دو نوع بود و آن بر ار بودبيعت در زمان پيغمبر برقر. دهيد يكشتن م

 .بسيار كم اسـت احكام در آنها  بينيد ياست و م يمكّ يها سوره غالباًً قرآنآخر  يها سوره. حكومت نداشت
 .بود يو ايمان يك ماسال .مسلمان بود ،آورد يكس به پيغمبر ايمان مهر. اصول عقايد و اخالق است عموماًً
قـانون   حكومـت از مـردم اعتقـاد بـه     .حكومت تشكيل دادند ،حضرت به مدينه مهاجرت كردندوقتي  اًبعد
 :گفتنـد  ييس حكومت بودنـد مـ  ئحضرت به اعتبار اينكه ر، بنابراين .خواهد ياطاعت از قانون م ،خواهد ينم

 خواسـت  ير چـه مـ  دلشان ه درتشان و حاال ني. اين قوانين اطاعت كننداز ند بايد ا كه تابع حكومت يكسان
مسـلمان  او گفـت   شود يمولي آيا  ،با حضرت بيعت كردهم ابوسفيان حتّي . گرفتند يبيعت مايشان  .باشد
ات مقـرّر اگر آن را به وضع ( اين بيعت. بيعت كرد همجگرخوار  گفت ايمان آورد؟ هند شود يبود؟ م يواقع

تابعيـت  ي تقاضـا  ناز ايـرا  ييـك نفـر خـارج    مثالً. قبول تابعيت دولت بودي  منزله به) امروز تشبيه كنيم
را كـه در   يامـا كسـان  . بيعـت اسـت   ي منزله بهاين  .آيد يماو به ايران و  كنند يقبول ممسئوالن  ،كند يم

كـه   يبيعتـ  ايمـان آورده بودنـد،   وتسـليم شـده    يپيغمبـر  عنـوان  بهبودند و به پيغمبر راسخ اعتقاداتشان 
پيغمبـر   رحلتبعد از . كم بود يخيل دبودن كردهكه اين بيعت را  اد كسانيبود و تعد يبيعت ايمان گرفتند يم

هفـده نفـر،    يميگو يحاال م) هم ذكر شده استاخبار پنج نفر، هفت نفر تا هفده نفر  يبعضدر ( جز سه نفر
كه فقـط ايـن هفـده نفـر ليـاقتش را       يپس اين بيعت .دستور پيغمبر را اجرا نكردند ييعن ؛همه مرتد شدند

ـ  صبود كه بعد از پيغمبر هم اين من عيعل رأسشبود و در  يتند بيعت ايمانداش ل محـو  عيب بـه عل
. گرفـت  يمـ ايمـاني  بيعـت   گرفت ولي و بيعت حكومتي نمي نشين بود وپنج سال خانه بيست عيعل. شد

 )اسـت  يغير از بيعت ايمـان  يكه بيعت اسالم دانستند ينم( گرفته يم يكه پيغمبر بيعت ديده بودندخلفا هم 
ساير اوقات  يول .گرفت ميهر دو نوع بيعت را  اش، ساله پنج در زمان حكومتآن حضرت  .گرفتند يبيعت م

   .نسخ نشد ياين بيعت ايمان .گرفت مي يفقط بيعت ايمان
  :يـــد فرما يمـــ قـــرآن  ي آيـــهدر 
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. هم مثل خريد و فـروش اسـت   بيعت. گويند يبيع معربي را در لغت  يخريد و فروش معمول. بهشت است
هنـوز   .اسـت  يحتّي در زمان غيبت هم نسخ نشده و هميشه بـاق  يهيچ زمان در .گرفتند يهم بيعت م ائمه

از بين رفـت   و اسالم قرآنخود بگويد كه احكام  ي با ميل و سليقهاجازه ندارد چون انسان  .است يهم باق
بـه پيغمبـر دسـتور داده     قرآناز آيات  يدر يك يا آنكه. است گفتند نسخ شدهزماني كه  مثل حج ؛يا نرفت

 رسـول،  حضـرت رحلـت  بعـد از   ولـي و بيـرون نرويـد    2هايتان بمانيد بگو در خانه يتها كه به زن ودش يم
لمه هم كه از زنـان  الس ماُ .برويماز خانه بيرون لمه گفت بيا با هم الس ممنين عايشه حركت كرد و به اُؤالم ماُ

 آيه كه نسخ نشـده  ؟در خانه بمانيم يادت رفته كه به ما گفتند قرآن ي مگر آيه :گفت ،بزرگوار حضرت بود
   .است بيعت هم نسخ نشده ي آيه ،منظور. است

كه امـام   فهميدند يچون تحت فشار خلفا بودند اگر خلفا م البتّه .گرفتند يمعصومين بيعت م ي ائمه
ت كـه ايـن بيعـت غيـر از آن بيعـ      فهميدند يآنها نم .كشتند يمايشان را و  كردند يم يتعد گيرد يبيعت م

پيشـنهاد   عجعفرصـادق  بـه حضـرت   نمـود را سـاقط   اميـه  يبن يابومسلم وقتكمااينكه  .استحكومتي 
كه خـود خالفـت    وداگر منظورشان از بيعت خالفت ب .حضرت رد كردند .كردداد و تقاضاي بيعت خالفت 

 ي،اسـالم حقيقـي   يبه معنا، چون آنها سالطين يمبايد بگوي البتّه( خلفا. رد كردندآن را  آمد و شان خانهبه 
افرادي نيـز كـه از طـرف ائمـه      .چيست گرفتند، يم اخف در ائمهكه بيعتي  اين فهميدند ينم) خليفه نبودند

زمـان   .ن وضعيت بـود يهم عرضا ل زمان حضرتياواتا . شدند، كارشان در خفا بود مأمور اخذ بيعت مي
اين است كه بـه   .داشته باشند يا محرمانههيچ كار  توانستند ينمكه روشن بود كامالً شان هم ي ايوليعهد
به نيابت از حضرت بيعـت  و  عبا اجازه امامكه  يطقَس يراو هم به س .اختيار دادندكرخي معروف شيخ 

  .گرفتند يمايماني 
 ياگر كس .فراوان استبود  ،عرضا بعد از حضرت خصوص به، ائمهكه بر  ييشارهاها از ف داستان

 يكـه بعضـ  ( رسـيد  يمـ  فابه گوش خلاين امر من با امام بيعت كردم و  گفت يم و كرد ياين راز را فاش م
 ي عباسـي،  خليفـه  بار منصور يك. دادند يده و تحت فشار قرار مكررا احضار  ائمهآنها ) رسيد يمواقع هم م

ـ  ،ايشـان را بكشـد   خواسـت  .گيرنـد  يمنصور شنيده بود ايشان بيعت مـ  .كرد حضارصادق را ا حضرت  يول
حضرت را بغل كرد و تعارف كرد و  .حضرت تشريف آوردند، به عكس بلند شد و استقبال كردمي كه هنگا

 ينخـواه  كـه اصـالً   خواهم يفقط از تو م :صادق فرمودند ؟ حضرتيخواه يچه ماز من نشاند و گفت كه 
آمـد   عصـادق  يچطور شد؟ گفـت وقتـ  : از منصور پرسيدند ،حضرت تشريف بردند يوقت .پيش تو بيايم
بكـنم مـن را بـا     ياگر جز اين كـار  گرفته ودر دهان ن خود را باز كرده و تخت من را اده يديدم اژدهاي

  .اين تصرف واليت است .بلعد يتخت م
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معتقد ور طلش اين است كه دل آنشرط او :دارد يشروط امنته .اصل تقيه هميشه هست ،هرحال به
تقيـه در مـورد    ثالثاً .ز نيستيجا ،ريخته شود يخونباشد يا  جان كسي در خطراثر تقيه  ثانياً اگر در .نباشد

امر بـه معـروف و    يجلونبايد تقيه . جايز نيست) شان با شرايط البتّه( از منكر يبه معروف و نه جهاد و امر
ـ د يا حكم به حرمـت امـر ح  نرا ترويج كن يامر حرام ،تقيه عنوان بهنبايد  ييعن ؛از منكر را بگيرد ينه  يالل
  .اين تقيه نيست .دنهبد

ـ     ،در زمان غيبتمعتقديم،  يانما شيعدر مورد جهاد  دفـاع هميشـه    يبر شـيعيان واجـب نيسـت ول
بطـور  هـم نـه فقـط    دفاع  .حكم دفاع وجود دارد ،ها هم كه حكم جهاد نيست زن يحتّي برا .واجب است

از جـان و مـال و    در مقابـل دفـاع   ياگـر كسـ   ؛ستههم  يشخص صورت بهبلكه  يو اجتماع يجمع دسته
به مـا تلقـين   را  يند الزاما هبه اين طريق تقريباً خواست .اجر شهيد دارد ،ناموس خود يا برادرش كشته بشود

  .كنند كه دفاع از جان و مال خود و ديگران الزم است
چنـد  فرض كنيد  .دارد مقتضياتبه  يداشته و بستگ يخودش شرايط اعاست؟ دف ياما دفاع چطور

يـا  . شـود  چون حريف نمـي  بزنداو هم دفاع اين نيست كه  .آيند مييك نفر در مقابل  مسلّح يوهنفر يا گر
 هرجهـت  بـه  .فتـد بايد برود اسلحه بياورد و بـا شـير دراُ  در مقام دفاع  ،كند يحمله م يشيروقتي به كسي 

  .هم برحسب درك عقل است ياست و مقدار يشرعاز آن  يمقدار هست كهدر دفاع  يشرايط
دارد بگويـد فـالن    حق يهركسآيا  .تابع شرايطي است همينطورهم  از منكر يبه معروف و نهامر 

كنـد؟ ايـن اسـت كـه در     به آن را وادار  يمنكر است و بعد هم به زور كس امر معروف است و يا فالن امر
 هـركس اين بنـابر  ؛بايد اوالً معـروف و منكـر را بشناسـد    :اند گفته ،از منكر يتشخيص امر به معروف و نه

عقيده يا رفتـار،  بگويد اين  تواند ينم ،مخالف رفتار او داشت ياو داشت يا رفتار ي مخالف عقيده يا عقيده
ـ  .بايـد معـروف و منكـر را بشناسـد     .بعد هم به زور او را وادار كند ،منكر است هـا را مـا    از معـروف  يخيل

قـدرت داشـت بايـد    شخص اگر و  دارد يجاتاز منكر در يبايد بدانيم امر به معروف و نه يولشناسيم،  مي
از آن حكومـت  ، حـال اگـر   منكر استو عام گناه دارد  ماه رمضان روزه شكستن در مأل در مثالً .الزام كند
 مسـلّماً كه هم اين منكر  و زور و قدرت داردحكومت  .كند مي يكار درست و بسيار خوب ،كند مي يجلوگير

عام نبايد غذا بخورد يـا آب   رمضان و در مأل هدر ما ،عذور هم باشداز روزه گرفتن م يولو كس.  منكر است
ايـن   .مـؤثّر باشـد  بايد اش  بعد هم گفته .رجهت بايد معروف و منكر را بشناسده به .اين منكر است .بنوشد

تـرين   ضـعيف  ،نسبت بـه فرزنـدانش يـك نحـوه قـدرت دارد      يپدر .است كه امر به معروف درجات دارد
در مـورد تربيـت   . كنـد  يياخم كند، روبرگردانـد، ترشـرو  به او ديد  را يمنكر يكه وقتاش اين است  درجه
ايـن كـار در    .خندنـد  پدر و مادر به عمل او مـي  ،كند مي يكار خالف يبچه كوچك ام بعضاً من ديده ها بچه

همين حالت  .بكنند كه او بفهمد ياخمبايد  گويند يبه او نم يمضرّ است، الاقل اگر چيز يتربيت بچه خيل
 ،رفـع كننـد، اگـر نـه     تواننـد  ياگـر مـ  . نايسـتند بـه تماشـا   را ديدنـد   يمنكـر  يوقتـ  .است جتماعهم در ا
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  .نكنند تشويقش
بـا   يكسـ مثل اينكه  ستههم  ياز منكر است، درجات ديگر ياز امر به معروف و نه ياين درجات

اينجا هم تشخيص منكر و معروف  در البتّهبكند  يمعروف همراه با نكند و يعمل خودش با منكر همراه
  .است لكمش

 ،روشـن شـدن ذهـن    يبرا يله نيست، ولأاست كه صددرصد مربوط به اين مسنقل شده  يداستان
ـ ج .ل بـود اجم فّانص عكاظم خاص حضرت ي از صحابه ييك .خوب استذكر آن  شـتر، در   يل يعنـ م

ـ   ي ظيفهكه شتر داشتند و ييآنها .حمل و نقل شتر بوداز وسايل قديم  . تندعهـده داشـ  ه حمل و نقـل را ب
 الرشـيد صـد   هـارون  :عرض كرد عكاظم يك روز آمد خدمت حضرت. جمال هم كارش اين بود صفّان

آيا ايـن كـار    .را بجا آورده و برگردد ه رفته و اعمال حجخواهد با اطرافيانش به مكّ مي ،شتر از من خواسته
حضرت به او امر كند و اگر منكر  ،است وفگر اين كار معربداند ا خواست يماو من بكنم؟  كه است يخوب
اينكه  يبرا ،كردند ياين كار را م ائمه ،اوقات يخيل( نظر خودت چيست؟ :حضرت فرمودند .كند ينه ،است
كار بهل ارادتمندان و شيعيان را ر و تعقّتفكّ ي هقو يفـور  توانستند يا خودشان ملّبيندازند و تمرين بدهند وا 

 .و عبـادت اسـت   امر واجب ،ه و حجاينكه زيارت مكّ يبرا ،تاس يمن كار خوب نظر به :عرض كرد) دبفهمن
اش به تو برگردد  كه كرايه خواهد يدلت م يده اين شترها را كرايه مي يتو وقت :ال كردندؤحضرت از او س

الرشـيد بـه    هـارون  كـه  خواهـد  يدلت م: فرمودند .معلوم است :تو پولش را بدهد؟ گفته الرشيد ب و هارون
كه دلت  همينقدرپس  :فرمودند .معلوم است :تو را بدهد؟ گفت يه برود و برگردد كه شترهاسالمت به مكّ

شـيعيان را تربيـت   امامـان  صـورت   يـن ا هب .ندهآنها را  ،بنابراين. بماند اين منكر است يظلم باق خواهد يم
 . است يسيار مهمب ي لهأتشخيص معروف و منكر مساينكه منظور . كردند يم

كرده به  تعهدچون شخص  است و به اعتبار شخص شود يكه داده م يدستورات رس كتمانمورد در 
اگـر بگويـد اثـر آن از     .را بگويدها آنلذا نبايد  ،اختصاص به خودش دارداين دستورات دهند و  او دستور مي

 اسـت كـه   آمده در اخبار حتّي  .اردكه به او داده شده اختصاص به خودش د يزيرا دستور .رود يبين م
ُ

سـرت
ُ
ا

َهبَ 
َ
هابَ و كذ

َ
مذهب خودت  وآمدت را و رفت ،)منظور از طال ثروت است(خودت را  يطال ، يعنيكَمـذَهبو كذ

 . ي كنيرياكاراينكه نه  يي؛الزم نيست بگو اينكه يپنهان داشتن يعن. را پنهان بدار
از فوايد روزه هـم همـين    ييك. كند ايجاد مي يوق ي ت قلب و ارادهقو، رسكتمان از جهت تربيتي 

 .كنـد  يت اراده پيـدا مـ  قو .دارد يم نگهخودش را  يتشنه و گرسنه است ولشخص رغم اينكه ياست كه عل
انسـان   يبـرا  يت قلـب و فكـر در اثـر خـوددار    قـو  .آورد يمـ  يسسـت  ،انـد  گفته كه طوريب لق، زبانِ يول

  .شود يم پيدا
بهانـه   هيتق واست انجام بدهيم و امامان خدا و رسول  يضرْم طوركهتقيه را آن شاءاهللا ما بتوانيم ان

ـ تق صيالً تشخاو. ام نشود كرده هيتق ديبكند و بگو خواهد يهر كار م يهركس نكهيا يبرا ـ يخ هي راحـت   يل
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 ماست كـه در دفـاع از حـقّ و عـدالت در مقابـل ظلـم و سـت        يجهاد بزرگ )بنابر روايت( به عالوه .ستين
اعتقـاد   نكـرده  خـداي كـه   يمثالً در حـال  ؛اق نشويمفو ن ي، رياكاريباز تقيه دچار حقّه ي به بهانه .كنند مي

تقيه  .اين تقيه نيست ،است حاضر بشويم ينداريم در اين مجلس كه مجلس ذكر اله ينداريم يا نيت خير
  .مسلمين است يحفظ جان و مال و آبرو يبرا



 اخالقشرح /  158

  رح 
  1اخالق  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ     الرَّ
صفات حيوانات بـه نحـو كمـال در او آفريـده      يست كه همگا يا انسان مجموعه :برادران من

نيك و بد و سود و زيان تن خود بكوشد كه جلب آسايش كند و آسيب  يشده كه مانند آنها برا
اعتـدال نگـاه    را در حدصفات  تواند يفكر و عقل دارد كه م ي قوهبه عالوه  .و رنج را دفع نمايد

وادارد و اخالق پسـنديده را در   كار بهروح آنها را  ترقّي ينفس خود باشد و برا رط بو مسلّ دارد
پس مؤمن بايد همـاره مراقـب اصـالح    . نمايد يخود آشكار سازد و از اخالق نكوهيده جلوگير

ست اگر نيـك  ا به عملكات نفسانيه كه وادارنده لَخود باشد كه م ينفس و تهذيب اخالق درون
 مفصـل بد باشد عمل هم ناپسند گردد و علما اخالق در كتب خـود   رعمل نيك گردد و اگ ،باشد

 2.اند نوشته و دستورات داده

در ايـن كلمـه   . اسـت خُلُـق   يا جمع خُلْق يلغت اخالق در عرب .اخالق استي  كنوني دربارهبحث 
ـ در ا ميريبه هر معنا بگ. ميدان يمو همه دارد كه متداول است  ييمعنا يفارس در واقـع   شـان يمبحـث ا  ني

حضرت  ،در مورد اخالق. ندا هداشته باشد ذكر فرمود ديبا شيدرو كيكه را  يو اخالق اتيروح ي مجموعه
َعلی: اينكهاز طرف خداوند توصيف شده است به  صرسول

َ
ك ل

َّ
 َعظـمي  َوِإن

ٍ
ـق

ُ
ل
ُ
خ

 ياخالق بزرگ و بزرگوار ،3
وا ِمْن َحْوِلـك :فرمايد يم ديگر يدر جا .يدار

ُّ
ض

َ ْ َ
 ال

ِ
ب

ْ
ل
َ
ق
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 ال

َ
لیظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
َت ف

ْ
ْو کن

َ
ْم َول ُ َت هلَ

ْ
ِ ِلن

ٍة ِمَن اهللاَّ  َرْمحَ
ِ

َ
خداوند  4.ف

ده راكنپ وت از دور و بر ي،القلب بود و اگر با آنها غليظ يخو بود نرم يبا آنها خيل خداونداز رحمت  گويد يم
ـَم : فرمايـد  يخود پيغمبر مـ  .كند يصفات خوب پيغمبر ذكر م عنوان بهخداوند  ها رااين .شدند يم

ِّ َ
مت
ُ
ـُت ِأل

ْ
ـا ُبِعث

َ َّ
ِإمن

ـ
ْ
خ
َ ْ
ِق ـَمکاِرَم األ

َ
ال

در ديـن   ميبينـ  يپـس مـ   .كنم لمن مبعوث شدم به اين هدف كه مكارم اخالق را تكمي ،5
چه بخـواهيم   .نسان استعبادت مربوط به فطرت ا البتّه .م استمقد ديگر آن ي بر هر جنبهاخالق اسالم 

خُلق خوب را بايد خودمـان كوشـش كنـيم و     يول .كنيم يم ياظهار بندگ ،خدا هستيم ي چه نخواهيم بنده
  .دست بياوريم به

ـ موجـودات  گفتـه شـده كـه     كلّـي بنـدي   در يك تقسيم .از جانداران است يانسان يك گويند يم ا ي
از  يانسان هم يك. نايا حيوانند مثل جاندار ،گياهانها و  ند مثل درختا يا گياه ،سنگ و چوب ثلجمادند م

بيـان كنـد،   را  يبتواند مطلبـ  ييعن صحبت كندناطق هم نه اينكه فقط  .منتها حيوان ناطق ؛حيوانات است
در واقع فرقش بـا حيـوان در ايـن اسـت كـه خداونـد بـه فرشـتگان          .ستهم ه عاقلكه است  بلكه اين

                                                                          
و  5/2/1387هـاي   دوم تـاريخ ي  دورهو . ش. ه 8/8/1376و  1/8/1376هـاي   خيتـار ي اول  هاي جمعه، تلفيـق دوره  جلسات فقري شب.  1

 .ش. ه 12/2/1387
 .38 ص، پندصالح.  2
 .4سوره قلم، آيه .  3
 .159عمران، آيه  سوره آل.  4
 .210، ص 16ج ، بحاراالنوار.  5
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ُه وَ  :فرمايد يم ُ ْ ِإذا َسوَّ
َ
 ف

َ
 ـن
َ
 ـف

ْ
ُه سـاِجدین  ُت فیِه ِمْن ُروحيـخ

َ
ُعوا ل

َ
ق
َ
ف

اش كـردم و از روح خـودم در    كه آماده يوقت، 1
تفـاوت   .است يبه اين روح اله ،است ياله ي فرشتگان به اين نفخه ي سجده .سجده كنيدبه او او دميدم 

 يبنـد  تقسـيم در جهـت  به همين  .در او دميده شده است ياله ي انسان با حيوانات در اين است كه نفخه
دهنـد   شـرح مـي   .جمـاد، نبـات، حيـوان   : اند دسته سهموجودات  گويند يم ياز علماء طبيع يقديم كه بعض

 اتيوجوه اختالف هم دارد حيوان هم با نبات مشـترك  يدارد ول يه مشتركونبات با جماد وج كه طوريهمان
مختصـات  و همچنـين   يوجـوه مشـترك   هم بـا حيـوان   انسان ،هم دارد يمختصات ،آن اضافه بر يدارد ول
ات  .داردرا  خودش خاصاز لحـاظ   هـا  ناد يطبيعـ  .اسـت  يالهـ  ي همان نفخه ،يميگو يما مرا اين مختص
اوصاف انساني  .است ياله ي همان نفخه يميگو يما م يول انسان هستند، خاصقائل به مختصاتي  يطبيع
انسـان هـم    ،شفقت دارد زندشنسبت به فر ييوانهر ح .هستنيز حيوانات  ي غضب، شفقت در همه مثل

وجـودش خـوب    يبـرا  هر چه( حكما جلب منفعت و دفع ضرر بكند قول بهكه هم ن خصلت اي .همينطور
مكاتـب   يبعضـ  ،به همين حسـاب  .حفظ بدن است ياين برا) چه بد است دفع كند است جذب كند و هر

ـ همـواره  انسـان   گويند يمو اند  ت معتقد شدهكرده و به اصالت لذّ غراقا يفلسف  .رود يت مـ دنبـال لـذّ  ه ب
 ،نيسـت  يچـون دائمـ   يبدن يها لذّت .گوييم با آنچه ما مي دارد يلفرق مفص گويند يكه آنها م يتلذّ البتّه

 يلـذّت واقعـ   .از دست دادن لذّت اسـت يا درد اَلَم  .آيد ياَلَم م آن اينكه به دنبال يبرا .لذّت نيستاصوالً 
  .تاس يات معنولذّ

را كه از  يخصوصياتقبيل كه بتواند اين داده ر عقل و تفكّ ،ها آن خصلتبر انسان اضافه  بهخداوند 
هـدفش  انسـان  چون  .ببرد كار بههمه را به موقع خودش  ييعن .ز خودش درآوردمهميتحت  ،حيوانات دارد

كـه از   يهـاي  تبـدن و خصـل   يهـا  تمـام خصـلت   اينكه يبرا .دارد يباالترهدف  .فقط حفظ بدن نيست
حيوانات ممكـن   يكه از بعضرا  يا ببرد و بايد اخالق پسنديده كار بهتر  آن هدف بزرگ يبرا ،حيوانات دارد

از  را ظـاهر كنـد،  ) يخصـلت وفـادار  يي و باوفـا بودن كه در او وجود دارد، مثالً از سگ ( است داشته باشد
مانع حسن ارتبـاطش بـا ديگـران     اينكه يبرا، كند احتراز كند يسعكه درندگي است، خصلت گرگ بودن 

ظهـور   ييعن ؛شود يبيشتر به ارتباط انسان با سايرين مربوط م يميگو يكه ما م ييمعنابه اخالق شود و  مي
ها و مكارم اخالق  كند درونش و فكرش متمايل به خوبي يبايد سعآنها در ظهور  البتّه .يانسان خصوصيات

و  يبـان راهـل خـدمت بـود، اهـل مه     ،خيرخواه ديگـران بـود   يدرون كس يوقت .ينه متمايل به بد ،باشد
از جلو  يتش اين بود سنگني يوقت .را دارد خصوصيتاعمالش اين  ي همهخود  خودبه ،مردم بود ييگشا گره
و هيچ معلوم نيسـت كـه    كند يخدمت قبول م عنوان بههمين را خداوند  ،بگذارد و كنار بردارد يمؤمن يپا

كـدام  هيچچون خداوند كه به  .كمتر باشد سازد يمدرسه م كه چندين بيمارستان و يآن كس اين خدمت از
 ،تـر بـود   خـالص  يتـ اگـر ني  .كند يت ما نگاه مبه نيخداوند  .ستاوجهان مال  ي همه .داردن ياز اينها نياز

                                                                          
 .72و سوره ص، آيه  29سوره حجر، آيه .  1
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) ايـن كـار كـرده    آنچه او را وادار بـه  ييعن( انـانس ي اكلهـش به ت يابه ني يهر عمل .ارزشش بيشتر است
  .اش يبرون ي نه به جلوه ،شود يسنجيده م

كه دستور پيغمبر را به هـر انـدازه كـه بتواننـد      ندمند بود در تاريخ صدر اسالم غالب مؤمنين عالقه
 ي در پـيش جنگـ  :فرمودنـد  يحضـرت مـ  وقتي  ،نبود... خانه و ها سرباز وظيفه و اسلحه آنوقت .انجام بدهند

هـا همـه    از جنـگ  يدر يكـ  ....و ياسب، شتر، خـوراك  ؛آورد يچه داشت م هر هركه .آمدند يهمه م ،داريم
 :گفـت  و از صحابه آمد يك مشـت خرمـا آورد   يكي .يك خرمن بزرگ خرما فراهم شده بود ،داشتند خرما

نصـف بقيـه را هـم     ،ام بچـه زن و  ينصف آن را گذاشـتم بـرا   ،گرفتم ياهللا ديروز كار كردم مزد رسول يا
 عنوان بهدر واقع  ؛خرما نخرم يپخش كرد رو ،پيغمبر خرما را گرفت .ها به مسخره خنديدند ضيبع .آوردم

ـ   ،باشـد  يرتان خ نيتاين است كه اگر منظور  .نازل شد باره دراينهم  يك و بعد آياترّتب  يكـوچكترين عمل
شـاكله  الح طاصـ  بـه اسـمش را   شـود  يمـ دائمـي را   نيت(و شاكله باشد ت شما منطبق با آن ني هم كه از
روش كـه   ،در كتـب اخـالق   يمقـدار بـاره   درايـن  البتّـه  .شـود  يآن خودش خـدمت حسـاب مـ    )گذاشت

شـويم كـه بتـوانيم     موفّـق شـاءاهللا   ان .اند ي نوشتهناسكتب روانشدر و همچنين است تربيت انسان  مليع
   .اينطور باشيم

اخـالق پسـنديده    ييـد دارا ن مجآبه خواندن كتب اخالق بلكه به خواندن از احاديث و قر يول
ن مجاهده با نفـس و شـيطان   ينگردد و هر سر نفس كه كوبيده شود سر ديگر بلند كند بلكه ا

لطيفه واليـت كـه در دل    يبايد به عزم اراده با استمداد از باطن بزرگان و كمك ايشان و آبيار
م طبـع  لل و عاجه ي مؤمن را از تاريكاتّصاالًاست و  عيكه شأن علويت عل ـ است ينمؤمن

با جذبه شـوق و   ياالعل يالفت كاركن در وجود غير او نيست كه و كشاند يد و علم مبه نور تجرّ
و به ذوالفقار ذكر و فكر كه عنايت شده تيشه به ريشه نفـس زده   ـ انجام گيرد يايمان محبت
 يانّيت و خودسردنيا كه زاييده ان يانس دل را به ياد خدا نموده كه خرده خرده دوست و يبستگ

و مايه اخالق زشت است كم گردد كه اقتدار بر نفس پيـدا كـرده و بتوانـد از     و ريشه هر خطا
كـه ميـزان    مـوال تا اين حال دست ندهـد پسـند    و. كند تا از بين برود يظهورات آن جلوگير

 سـندد پ ياشداء م يرق كند و مورداخالق است نگردد چرا كه تكليف و رفتار در موارد فَ ينيكوي
به عقل و هوش ناقص معلوم نگـردد جـز آنكـه دل     يرو ديگر بايد رحماء باشند و ميانه يجاو 
 1.حاكم بر دل كه حاكم بر تن است گردد حقّخدا شود و  يجا

مظهـر   ريشـ  ،وانـات يمثالً در ح. واناتيح رياست از صفات سا يا انسان مجموعه قبالً گفته شد كه
ـ ا ي همه. كند مي دايرا پ يراه هر كار ،يابيو راه يگر لهيح قدرت و صراحت است، روباه مظهر صـفات   ني

  : ندا هفرمود نكهيا. به عالوه صفات فرشتگان در انسان هست
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   اســـت يطرفـــه معجـــون  زاده يآدمـــ
ــته و زح    ــته سرشــ ــز فرشــ ــكــ  وانيــ

در كُمـونش   هـا  وانيـ حي  همـه صفات  .تيوانيصفات ح و هم صفات فرشته هست هم ،در انسان
صـفات   يمـابق  و چند صفت جلـوه كنـد   ايدو  اي كيممكن است  تيدر هر موقع يهركسدر  البتّه .هست

 تيكه موقع يآن بذر ،ديبذر بپاش يمقدار ي،زراعت نيزم كيدر  ،يدر گلداناگر  نكهيمثل ا. خاموش باشند
ـ ا و حال آنكه در كنند يرشد نم گريد يآنها كند، يمساعد با اوست رشد م نيزم بيو ترك نيزم  نيزمـ  ني

  .بذرها وجود دارد نيا ي در انسان هم همه. ا وجود داردبذرهآن  ي همه
جلـب منفعـت و دفـع    كار  يتيكه در هر موقع شود يبرده م كار به نيا يصفات برا نيا واناتيدر ح

 دايـ پ يياگر غـذا و شجاعت دارد  ريمثالً ش. را انجام بدهد ،و دفع منافر ميجذب مال قدما اصطالحِ بهضرر، 
خودش  يبرا گردد يباشد، م يبه هر صورتو بلد است را  يگر لهيروباه ح. كند يحمله م يوانينكرد به هر ح
 يگـر يد يرويـ خداوند ن ،منتها در انسان. ها هم هست حاالت در انسان نيهم. كند يم دايپ راهي يا غذايي

 نهايا ير و تعقّل است كه جلوتفكّ يروين. اخالق است يرويكه آن ن كند يرا كنترل م نهايكه ا دهيآفر هم
  . رديگ يرا م

 دهـد  يم صيشد، خودش تشخ ضيمر يوانيح يوقت نكهيجز ا .ندارد يروزه معن ،وانيح يبرا مثالً
ـ    يضررهم گرسنه هم باشد، خوردن  غذا بخواهد،نه اينكه  يول .چه بخورد و چه نخورد  يبـه او نزنـد، ول

تعقّـل   ي قوه .بشود تيتقواو تعقّل  ي قوه نيا نكهيا يبرا. است تشريع شدهها روزه  انسان يبرااما . خوردن
 ي قوه نيا. يبخور دينبا يول ياست، تو هم گرسنه هست ذيهم لذ اريغذا هست، بس نيكه ا ديگو يبه او م

انسان هم دارد ، دارد وانيصفات، در ح نيكه هم يخصوصيت ،تفكّر و تعقّل در انسان هست و در ضمن آن
  .استكه عقل به آن زده  يمهار منتها با

ـ  يقـو  وانيـ اگر با ح يگاه كرد يم يدر جنگل زندگ ميكه قد يانسان ناچـار بـود    شـد،  يرو مـ  هروب
 كرد يم دايپ يراه فرار كرد يجستجو م توانست ياگر م. دارد به خرج بدهد و با او بجنگد ريكه ش يشجاعت

ـ ا يتفكّر و تعقّل بـرا  ي هقو نيا ميگفت طوركهنامنتها هم. كه خودش را حفظ كند را  ننسـا اسـت كـه ا   ني
 يقواعـد اخالقـ   ي جـه ينت ،اسـت انسان بر خودش  تسلّط ي جهينت نيا. ياوامر الهانجام  يمستعد كند برا

 حتّـي نـد،  ا هرا در كتب اخـالق نوشـت   يقواعد اخالق البتّه. كرد تيرعاآنها را  دياست كه به وجود آمده و با
ها  صرف خواندن آن كتاب يول. ندا هرا نوشت يمسائل اخالق نيا ي هم همه يكتب مذهب ي،كتب روانشناس

كـه در رأس آنهـا قـرآن قـرار دارد،      مقدس يها بود، كتاب يها كاف اگر صرف خواندن كتاب ست،ين يكاف
كند  يها رهبر را در ذهن انسان نياكه وجود داشته باشد  ياله يروين كي ديبا يول. بود يمردم كاف يبرا

  .نمايدكش و كم
 يالهـ  قيـ باشد، با توف ديها با و شغل مداوم انسان فهيوظ اصطالح به شهينفس كه هم يسركوب نيا
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ـ خواندن قرآن و آ حتّيكتاب و  دنكه از بهشت رانده شد، به صرف خوان يا بشرلّوا. مگر فراهم بشود  اتي
  .موفّق باشد تواند ينم ،ثيو احاد

روبـاه   خصوصياتمثالً هست، در انسان هم  واناتيح ي مهه خصوصيات ميگفتقبالً  كه طوريهمان
 سـت ين جنبـه در او دو  يعنـ ي ،كنـد  ينمـ  ييتفاوت كه روباه هرگز با خودش دورو نيمنتها با ا. هم هست

چـه  . عقـل و نفـس  : در انسان دو وجود هسـت اما . درست باشد ديگر ي و جنبهباز باشد  هحقّجنبه  كي كه
ـ  خواهد يم يكار كي ،ينفس از راه خودپرست .زند يگول م انسان را ،ساوقات نف اريبس ـ ا يبكند، ول را  ني
ـ . زنـد  يخودش را گول م انسان،كه در واقع  آورد يدرم يخوب صورت به و  سـت ين طـور نيا وانـات يدر ح يول
كـه فرمـوده اسـت     يالهـ  نيالمتـ  ل بـه آن حبـل  توس ديباانسان مواجه نشود،  يخطر نيكه با چننيا يبرا
  .شاءاهللا نا. ل بشودبكند، به آن متوس فرستم، يم

بـه انسـان   مطالعـه   البتّه .شود يبا خواندن كتاب اخالق، اخالق عوض نمفرمايند  اين است كه مي
انـد يـا    است كه بـه دسـتش داده   ييو فقرا بيشترين كمك همان عصا ها درويش يبرا يول كند يكمك م
 دهييبقيه همه زا ،دارد عياست كه عل يهمان ،والفقار كلذ البتّه .اند است كه به او داده يذوالفقارهمان 
  .از آن ذوالفقار است يا و نمونه

ان نشــيمشهورتردر ميــان مســلمانان يكــي از كــه اســت نوشــته شــده  اديــزهــم  يكتــب اخالقــ
و  ياخالقـ  يمبـان  ،ق هـم متفـرّ  صـورت  بـه  .ي اسـت طوس نيالدريخواجه نص تأليف يناصر اخالق كتاب

ـ  .ذكر شده است يدر كتب مذهب و يدر كتب عرفان گر،يكتب د در يدستورات اخالق خوانـدن كتـاب    يول
امروز ناخودآگـاه انسـان را    قول بهو  يفكر ي نهيخواندن كتاب، زمگفته شد  طوركههمان البتّه. ستين يكاف

 ،جهـل اسـت    ي جـه يكه بد كردن و گناه كـردن در نت  ديگو يسقراط م نكهيا. رفتنيپذ يبرا كند يآماده م
نـد و  ا هنوشـت  يكـه كتـب اخالقـ    هسـتند  يكسـان  اريبسـ  والّـا  ،مطالب نينه جهل به ا يول ،است حيصح

ـ فرما يمـ  نهايقرآن در مورد ا. ستندين قيخودشان به آن طر يول ،سندينو يم َسـْوَن  :دي
ْ
ن
َ
ِّ َوت

ِ
رب

ْ
ـال
ِ
ـاَس ب

َّ
ُمُروَن الن

ْ
ـأ
َ
ت
َ
أ

َسکم
ُ ْ َ
أ

 ي فلسـفه  خِيدر تـار  د؟يـ كن يخودتان را فراموش مـ  يول ديكن يامر م يكيو ن يمردم را به خوب ايآ ، 1
مطالـب  و  يفلسـف  يهـا  اسـت و كتـاب   يمشهور لسوفيكه ف يسيگلان لسوفيفيك  بينيم يجهان هم م

محتـاج  امر  نيا البتّه. محكوم شده است يبار به جرم كالهبردار نيخودش چند ،نوشته اريهم بس ياخالق
ـ   م ي در خود جامعه و ستيبه استدالل ن خوانـدن  كـه   ميفهمـ  يدر خودمـان مـ   يا محسـوس اسـت و حتّ

در واقــع . انســان آمــاده باشــد يفكــر ي نــهيزم بالًقــ نكــهيمگــر ا ،ســتين ياخــالق كــاف هــاي كتــاب
  .كند يانتخاب م ،انسان مناسب است يفكر ي نهيرا كه با زم يآن شقّ ،ياخالق هاي كتاب خواندن

در حالي كـه   .ف با علم مخالف استعرفان و تصو ويندگ يو م كنند يم يها انتقادات بعضيدر اينجا 
، در گوينـد  يمـ  ، علـم آنچه امروزه به ظاهرفراگرفتن كتاب و خواندن  گويد يم يعرفان و درويش ي طريقه
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 ،بـه حلـوا حلـوا گفـتن    : گويند ياست كه م يمثل .كند يوجود را تميز نم .ستني مؤثّرتهذيب اخالق انساني 
بـا   يكتاب خواندن وقت البتّه .شود يحاصل نمپسنديده خواندن هم اخالق  كتاب با .شود ين شيرين نماده

ـ  يول .است مؤثّر يمقدار ،اراده كند و بفهمد ،خواند يه مچآن ييعن ،اراده همراه باشد ثير عمـده آن اسـت   أت
 : گويد يم يمثنودر  يمولو .ط بشودبر نفس مسلّ كهه كند ر و فكرش توجكبه ذسالك كه 

   يسـر  سـر اسـت و هـر    تصـد نفس را هف
ــثُ از   ــت ال  ريـ ــته تـــا تحـ  يرثـــا گشـ

در  .پـايين زمـين   ييعنـ  يرثـ ال تحـت  .ها دورتـر  ستاره ي است از همه يا ا ستارهريثُدر نجوم قديم 
ايستادم بـه   ،فكر كردم ،خواستم نفس را سركوب كنم :كه از بزرگان نوشته يدر شرح حال يك تذكرةاولياء

كـنم كـه مـن     يخواهم نفسم را راض يمن م .دم كه نماز خودش خوراك نفس استدي يبعد از چند .نماز
گفـتم   .اين نشـد  ،ديدم نهو را ترك كردم مستحبي  ينمازها .خوانم ينماز م اينقدرهستم كه  يچنان كس

 .ارضاء نفـس اسـت   يديدم اين هم برا يتبعد از مد ،روزه گرفتم يچند وقت .كند يروزه نفس را سركوب م
 ائمـه  و بـود  ائمهزمان  ،آن زمان البتّه( .رفتم به جهاد كه شايد كشته بشوم .نبردم يا روزه هم بهره از اين

دفـاع بلـه هميشـه     .جهاد بر شيعيان واجب نيست ،چون در زمان غيبت .كه بروند به جهاد دادند يدستور م
ـ  ،كردم ديدم نـه  اريهر ك گويد يخالصه م .)جهاد واجب نيست يواجب است ول همـان  داراي ن نفـس  اي

حاال اين هفتصـد سـر را بـا توجـه بـه ذكـر و بـا        . است يرثال ا تا تحترياز ثُ يرسر است و هر س صدهفت
  .شمشير ذكر و فكر بايد رفع كرد

نكـه  آو حـال   خوانـد  ميكتاب كند و  ميتحصيل علم طب  رود يم ،بخواهد طبيب بشود ياگر كس
ي،معنو طب تر از  مهم يخيل ي،حراف فكريا ان يبيمار اصطالح به طبچون  .است يبدن يها بيماري طب

و بـه  ه به ذكر و فكر توج البتّه .اخالق را اصالح كند تواند يكتاب نم .طبيب بشود تواند ينم يكس ابتكبا 
معنـوي  يـك درجـه بـاالتر    در منين كه خودشان ؤو ديدار اخوان و م شود يكه در مجالس خوانده م يكتاب

اين است كه از قديم توصيه شده كه در مجالس بيشتر حضور پيدا  .من يك معلم استؤم هر يهستند برا
  .بيندازد خدا است كه ديدارش تو را به ياد يمن كسؤم گويند يم .است مؤثّر ديدار سايرين هم .كنند

 توجه به آن .ان نيستبمدد خواستن هم به ز . از باطن بزرگان مدد خواستاوالًپيشرفت بايد  يبرا
اين بيعـت را   ،كه انجام داده ييعتب اصطالح به ،واليت ي لطيفه .خواستن است مدد ،كه داده شده يدستور

 يپيونـد  ، آگـاه هسـتند كـه   دانند يم يكه كشاورز يآنهاي .ندا هتشبيه كردزنند  به پيوندي كه به درخت مي
 .را بزننـد  ياضاف يها شاخه شود يم اً آب بدهند و تدريجاً كه پيوند بزرگمرتّبند بايد نز ميكه به درخت  را

  .است ذكر جلساتحضور در هم اين پيوند واليت هم به ذكر و فكر و به آب دادن 
اختصاصـاً   يكـه گـاه   يجلسـات  ي همين مجالس بـه اضـافه   يجلسات ذكر يعن ،ياد خدا يذكر يعن

مـؤمنين  ، آمده كه خداونـد  خوانيم ميما بعد از هر نماز ي  همهكه  يالكرس آيةدر  .شود يذكر تعيين م يبرا
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ـور :آورد يبه نور م ها يرا از تاريك
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 :دنيا است كه فرمود آن ترين ها بسيار زياد است كه عمده ظلمت .آورد يمبه نور ها  اً از ظلمتمرتّبمؤمن را 
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آخـرين   :ديگر فرمودنـد  يدر جا .دوست داشتن دنيا رأس هر خطا و گناه است، 2
 يدنيا يعنـ  بح .از مصاديق دنياست يجاه است كه آن هم يك حب شود يمن بيرون مؤكه از دل م يچيز

ته به عدم توجاصالً دنيا را ول كنيد فرمايد ينم ،در قرآن هم .معنوي.  
ـ  .در معنا هم در اوج بود و اقتدار داشت ،حكومت داشت ،از لحاظ ظاهر عيبينيم عل يم از  يخيل

كه دنيا را به آخرت ترجيح بدهد و آخرت را به قيمت بـه   يكس يدل بستن به دنيا يعن ،ثروتمند بودند ائمه
  :فرمايد مي در قرآن .راهم آخرت  ،لّا هم دنيا را بايد داشتوا .دست آوردن دنيا رها كند
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3، خدا  ،ما را درست كن يخدايا دنيا گويند يهستند كه م يا هعد
و :فرمايد آن مي دنبالبه  .ندارند يدر آخرت چيزآنها بكند را هم اگر اين كار 
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خـدايا   گوينـد  يها هستند كه م بعضي يول ،4
ه پاداش عملشان را به اعـال درجـ  هم خداوند  ،هم در دنيا به ما حسنه بده و هم در آخرت به ما حسنه بده

  .دهد يخداوند عملشان را پاداش م ،دههم برا اگر بگويند دنيا را بده و آخرت  .دهد يم
 ،دند اگـر از نـور باشـ   نح دنيا بـر آخـرت باشـ   يكه در حالت دل بستن به دنيا و ترج انيبنابراين كس

بـه   يسـ كاينكه  .ها متعدد است ظلمت .كند يايشان اضافه م و ظلمت بر گيرد يكم م خداوند نورشان را كم
 .ظلمـت اسـت   ،در امانت خيانت كند يكساينكه  .ظلمت است ،اش ظلم بكند به همسايه ،اش خانوادهافراد 
جاه، هر نـوع خـالف    ،خاطر دنيا، مقامبراي  و دنيا بح يبرا .ظلمت است ،اش را انجام ندهد وظيفه يكس
نـور اگـر داشـته باشـد و      از آن يكسـ  .اسـت  ييكـ  و واحد ،ايمان ينور يعن يول .همه ظلمت است ،بكند

 ييكـ  يهـا يكـ   من از اين ظلمـت ؤم يول شود يها گرفتار م و به آن ظلمت شود يبكند نورش كم م خالف
 .واحـد اسـت   ،نـور  ،د همان عالم نور است كه تنهاستعالم تجرّ ؛رسد يد مو به عالم تجرّ شود يخالص م

  .شود يكه دارد به علم تبديل م يجهل ،بعد
ل شـرح   يكـاف  لاصـو در اوايل كتاب  نـد ا هاز اخبـار راجـع بـه عقـل و علـم و جهـل گفتـ        يمفصـ .

 .منظور از علم اين علـم نيسـت  . اند ردهاينها را تفسير ك السعادات مجمع عليشاه هم دركتاب سلطان حضرت
امروز يك  .علم نيست ،اصالً قطعيت ندارد يول، بكند يياينكه اين علوم ممكن است انسان را راهنما يبرا

كـه بـه روز    يكسـ  .يقين داشـته باشـيم  به آن كه  يچيز يعلم يعن .شود يفردا عوض م گويند يم يتئور
ايـن علـم    ،اشـد و رعايت حال مردم اعتقاد داشـته ب  يدار ايمان داشته باشد و به امانت ،روز پاداش ،قيامت
ام بـه دسـت   بكنم كه مال و مقـ  آيد ياز دستم بر م يبايد هر كار ،ديگر ممكن است بگويد نه ييك .است
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 معلوم نيسـت آن  اوالًاينكه  يبرا .هم كه بلد باشد اين علم نيسترا ها  راهي  همه .اين علم نيست ،بياورم
  .مفيد نيست مسلّماًكه  ؛آن نتيجه مفيد باشدمعلوم نيست ثانياً  ،دسبه نتيجه بر رود يكه م يهرا

ييكـ  ييكـ و شـود   مـي لماتش كـم  تدريجاً ظ ،آب دادن پيوند واليت و ه به ذكر و فكرپس با توج 
تـرين   عمـده  .آيـد  يم ينور آن كه از دل انسان برداشته شد به جاي يهر ظلمت .يدآ ميها به نور  ظلمت از

ِطیَئةست كه ا دنيا بند حا هها كه اينجا نوشت ظلمت
َ
ُس کلِّ خ

ْ
  .است َرأ

ديـد خيمـه    يكس ،اهللا ولي شاه نعمتيا به  عصادق به حضرتمنتسب  ،است يمشهورداستان 
ـ   ،ميخ طال را به گل كوبيدم نم« :گفتحضرت  ،اعتراض كرد به ميخ طالدارد، با ميخ طال  يمجلل  هنـه ب
 ،اهللا ولـي  شـاه نعمـت   آمد خدمت حضرت اها، از قلندره از درويش ييكگويند  در داستان ديگري مي ».دل

 ،نه: گفتند .ايد ر به دنيا دل بستهشما چقد: گفت ،از ايشان ديد يلجالل و جبروت و سفره و تشكيالت مجلّ
قبول كرد و بـا   يي؟آ يتو هم مآيا  ،بروم مثالً فالن جا خواهم يگفتند من م ايشان .ايم ما به دنيا دل نبسته

يـادم  را او گفت من كشكولم  .نشستند يزير درخترسيدند، و به يك منزل  فتندكه ر يمدت .هم راه افتادند
 يخـواه  يمـ و يادت رفتـه  كه  يدار يگفتند تو كشكول يوه اهللا ب نعمت شاه .مبرگردم و برداربياورم، رفت 
  دنيا هستم يا تو؟ ي دلبستهحاال بگو ببينم من  .را گذاشتم و آمدم ثروت آن ي من همه ي،و بردار يبرگرد

 ،سـه مرحلـه دارد   يكـه هـر كـار    گويند يروانشناسان م .به دنيا سبدآدم بچيعني اينكه اصالً دنيا 
بعد كه درك  .و بعد ادراك ،كند ياحساس م ،بيند يرا ماست، يعني چيزي  يادراك يك چيز اول ي مرحله
مـثالً   ،كنـد  يبعد منطبق با اين حالت كـار مـ   ،يا موافق يا مخالف شود يپيدا م يدر درونش يك حالت ،كرد
ميـوه را بـردارد و   كه دست دراز كند  شود ياين خوش آمدن موجب مو  آيد يم شخوش ،بيند يمرا  يا ميوه

حاال اگـر مـا ايـن ادراك     .دهد يالعمل نشان م عكسو  آيد يبدش م ،آيد يم يبد يبو ،عكسريا ب .بخورد
در مسـير   ودخـ  مـان خودبـه   اعمـال  ،در مسير خداوند قرار بـدهيم را  گويند يكه عواطف م دومآن حالت  و

كنيم  يكه بايد كار يبه اين معن .تمان چيس كه وظيفه كنيم يو خودمان هم حس م رود يخداوند پيش م
كه حواليت ببايـن تمام قلمرو عواطف ما را بگيرد و  ،كه كرديم يبه اين بيعت يو دلبستگ عيعل ، ح 

عمـل مـا    ،منطبـق بـا آن عواطـف    ،خـود  خودبـه  آنوقـت  ،ايـن كـار شـد    يوقت .با تكرار ذكر و فكر است
  .شود يم اصالح

 : اند كه گفتـه شـده   تشبيه كرده عر عليدر اينجا ذكر و فكر را به ذوالفقا
َّ

 ِإال
َ

ـىت
َ
ف

َ
  ال

َّ
 ِإال

َ
َسـْیف

َ
 ال

ِ
َ

 

ارِ 
َ
ق
َ
ف
ْ
وال

ُ
ذ

  ابتداي عبارت در، 1
َ
ف

َ
 ـال

َّ
 ِإال

َ
در . دهـد  ينسبت مـ  يرا به عل يمردانگ يعني توو فت يبزرگوار ،يـَعلِ  ىت

  :اند نگفتهمثالً چرا كه  رنديگ يم راديا ها يبعض نجايا
َ
ف

َ
 ـال

َّ
 ِإال

َ
َّمـد ىت

ـ :مييگو يما م يوقت البتّه ؟ُ
َ
ف

َ
 ـال

َّ
 ِإال

َ
 يـَعِلـ ىت

ـ   مياوريب اديبه  ديبا كه است طالبياب بن يعلشخص اگر منظورمان  یـِد  :فرمـود  يكه خـود عل
ِ
ـا َعْبـٌد ِمـْن َعب

َ
ن
َ
أ

د َمَّ
ور در اينجـا منظـ  . اوسـت دارد از  يآنچه عل يعني. دهستم از غالمان محم اي ي، بندهغالم كيمن  ،2ُ
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را قبـول   صمحمدت نبو نكهياكه با  م،يكن يجهت تكرار م نيرا به ا يعل تيعلوعلويت علي است و ما 
كـه   ياز اسـتادان  يكـ يمكتب او و تحت نظر تحت تعليم  ميخواه يم .ميخواه يم يشتريب ي درجه م،يكرد
  مييگـو  يمـا مـ   يقتگفته است وشنيدم كسي  راًياخ البتّه. يمشاگرد او بوده است، جلو برو نيبهتر

َّ
 ِإال

َ
ـىت

َ
ف

َ
 ال

حـال آنكـه   . خداوند است يها از نام يكي يمنظورمان از عل ،يعلاي :مييگو يم ميشو يبلند م يوقت اي يـَعِلـ
به جـايي رسـيده باشـيم كـه     و  ميكه نزد خداوند رفته باش ميريرا نام خداوند بگ »علي« ميتوان يما م يوقت
  :مينيبب

َّ
 ِإال

َ
ـىت

َ
ف

َ
اش  دربـاره است كـه   يا جملهجمله هم  نيو ا شود يبه انسان گفته م ٰيبه عالوه فت. يـَعِلـ ال

جنـگ   يبـا كسـ  رسـول   اند كه در جنگ بدر كـه حضـرت   گفته ها يبعض. است مختلف گفته شده اتيروا
حضرت آن را به غنيمت گرفتند و در جنگ اُحد وقتـي پيـامبر در    آن شمشير متعلّق به او بود كه كرد، يم

و شكست نيز  ععلي حضرت ريشمشجنگيد تا اينكه  بود كه مي عجنگ تنها ماند و فقط علي كارزار
 ريكه در آن جنگ چـون شمشـ   )كند يهم نم يفرق( مييگو يم عهيما ش البتّه. پيامبر به علي ذوالفقار را داد

دو هـا در تصـاوير    ضيبع .ذوالفقار دو دم داشت نيا .داد ياز نزد خداوند ذوالفقار را به عل ليافتاد جبرئ يعل
دو دم منظـور از  . رود ينم  امين ورسد كه آنطور باشد چون به غالف  ينم نظر به يول كشند يمبرايش شاخه 

  .، برّنده بودطرف آنطرف هم از  نيهم از ا يعني
و  يبا عل نطوريو هم بيبا امام زنده، امام غا عتيو در واقع ب ميبشو ميتسل يعل تيبه علو يما وقت

س جتمـام هـوا   يعنـ ي. ذكر و فكر صورت بهبه چه صورت؟  رسد، يبه ما هم م ريشمش نيا م،يبكن رانگيد
  .ميزير يدور م م،يكن يرا با ذكر و فكر قطع م ينفسان

َ  :نـد ا هفرمودبه اين آيه اشاره  طوركههمان. است يطور مقتض يك ،عمل هم در هر مورد
ُ

 
ُ
ـٌد َرُسـول مَّ

ِ وَ 
 اهللاَّ

َ
ذیَن َمَعُه أ

َّ
 ال

ُ َ
اِر ُرَمحاُء َبْی

َّ
کف

ْ
 ال

َ َ
اُء  ِشدَّ

 شـديد  كفّـار كه ايمـان آوردنـد بـر     يآنهايو پيغمبر  گويد يم، 1
ديگـر بايـد    ييـك جـا  در  ،يك جا غضبناك بشودبايد كه  كسي .ندا رحيم انبين خودش حال آنكهد هستن

ـ  يفگفتيم قلمرو عاط كه طوري(حاال اگر درونش منطبق با واليت بود  .رحم كند دلش را حواليـت پـر    ب
  .كجا بايد رحيم باشد ،كه كجا بايد شديد باشد فهمد يخود م خودبه )باشدكرده 

الها: گويد يشمس م ي در سوره
َ
َمِر ِإذا ت

َ
ق
ْ
اها َوال

ُ
 َو

ِ
ْمس

َّ
َوالش

 ،خـورد  ييازده قسم مالي آخر، خداوند  ،2
َ َمْن زَ  :فرمايد يبعد م

َ ْ
ف
َ
ْد أ

َ
 ق

َّ
هااک

َعلَّ : فرمايد ميخداوند  جاها يخيل(، 3
َ
دْ : فرمودهاينجا  يول ،شايد ييعن ل

َ
 ييعن ق

 َومـا : گويـد  يدر مورد پاك كردن نفس مـ  آنوقت .نجات پيدا كرد ،كه نفس را پاك كرد يكس )يقيناً
ٍ

ـس
ْ َ
َو

وَرهـا وَ َسوَّ 
ُ ُ
َمھا  َ

ْ
هل
َ
أ
َ
واهـااها ف

ْ ها  اينجا بعضي .است هكرد منظّمم به نفس و آنچه او را سهايش ق از قسم ييك ،4َ
قسم به نفس و آنچـه   .دهد يمرا آن  يخودش معن »ما« ،من نظر به يول ندا هكردترجمه  »من«را به  »ما«

خداوند الهـام   .كند يرا به همان نفس الهام م) اش خوبي و بدي( او را آراسته كرده است و فجور و تقوايش
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ـ كـه دار  يتيوال عتيو ب يتيوال ي ن و با استمداد از جنبهبا استمداد از باطن بزرگا ديمنتها ما با ،كند يم  مي
 رندهيگ نيا. باشدبا آن  قبمنط ديما با ي رندهيگ. هست شهيالهام خداوند هم. ميقبول آن الهام باش ي آماده

ـ راد از ديـ خواه يمـ  يالمثل وقتـ  يف. خدا باشد اديانسان به  شهي هماوالًمنطبق كرد؟  شود يرا چگونه م  وي
 ديآمـاده باشـ   نكـه يا يبرا بشنويد، ،كند يمنتشر م د،يدان يساعتش را نم ايرا كه در فالن ساعت،  يا برنامه

ـ ا ديولو شـما خـواب باشـ   . ديدار يم نگهروشن راديو را با آنجا و  ديكن يرا منطبق م وتانيموج راد ـ راد ني  وي
شـما را   شيصدا د،ياب باشاگر هم خو شود يكه آن برنامه شروع م يموقع. كند يروشن است و كارش را م

  .كند يم داريب
در واقـع خودمـان را آمـاده     قـاً، يدق ميداريـ كـه ب  يذكر مادام ي خدا و با ادامه اديما هم در واقع با 

در خـواب   ميداشته باش تيوال ي فهيلط نيگاه توجه به او هر ميريرا بپذ يالهامات اله نكهيا يبرا ميكن يم
ـ حالـت  بنابراين نفس اگـر از   .كند يم داريهمان الهامات ما را ب ،فهيبه موقع، همان لط ميهم كه باش اره ام
ـ بعداً به و شود  ميامه الاقل لو ،دوخارج بش خـودش   رتصـو  نآدر .نـور اسـت   يه برسـد كـه نـورعل   مطمئنّ

موتـور   اصـطالح  بـه جـزء   ،دبشوش تاخالق جزء فطراگر  ييعن ؛كه كجا رحيم باشد و كجا شديد فهمد يم
  .باشد كجا چطور داند يصورت خودش م ايناعمالش باشد در محرّكموتور و  ي،ناخالق عرفا
 ،هـا  اخـالق  ي همـه  ي جـه ينتاصوالً . استدر همه جا توصيه شده  ،هم كه اعتدال است يرو ميانه

. كه دو تا اسـب دارد  يا كرده به ارابه هيسقراط تشب ميروش متعادل را هم از قد. روش متعادل است ارياخت
آنكـه  بايـد  . هر دو معتدل باشند ديبا. شود يخراب مكار ، روداسب به جلو  كي و باشداسب تنبل  كاگر ي

ـ اخـالق هـم با  در . تنبـل اسـت بـرود    نكـه يچموش است برگردد و ا يليخ  .ميمعتـدل باشـ   ،نطـور يهم دي
ـ   حاالت  ينمثالً ب كه بعداً گفته خواهد شد پندصالح رساله نيهمدر  نكهيكماا بن و جـ  نيشـره و خمـود، ب
كرد را انتخاب نينابيب دير باتهو.  

  :ديفرما يم نيخداوند هم خطاب به مسلم
ً
 َوَسـطا

ً
ة مَّ

ُ
نامْک أ

ْ
َجَعل

ـ ت معتدل قرار دادمت و اُملّرا شما  ،1  مي
 يزيـ چ يبـه كسـ   خواسـتند  ينمـ و داشتند  يكه باغ يدر قرآن در آن داستان دو برادر يگريد يدر جا اي

وْ : ديفرما يبدهند، م
َ
 أ

َ
ُھمقال

ُ
 َسـط

 يهركسـ  .سـت ين بودن، آسـان معتدل  البتّه. حرف را زد نيآن معتدلشان ا ،2
ـ نها نيا زنم، يكه االن من م يحرف نيو ا كنم يكه من م يكار نيا هكند ك تصور اينطورممكن است   تي

و  ِشـداءاَ  نجـا يادر  يدر مثال نكهيكماا. اشتباه ممكن است بشود نيا نجايدر ا. است ياعتدال است و امر اله
ـ كه قدر ا ديفرما يقرآن است كه م ي هيند كه اشاره به آن آا هگفت ُرَمحـاء  نكـه يا يبـرا . ديـ را بدان غمبـر يپ ني

 ْ
ُ َ
اِر ُرَمحاُء َبْیـ

َّ
کف

ْ
 ال

َ َ
اُء  ِشدَّ

َ
 گـر يد يجـا  البتّه .ن استاو مهرب ميخودتان رح نيدر ببر كفّار، تند و . است ،أ

کـم: نديگو يكه م ديفرما يم يگريعبارت د كيبه 
َ
 ل
ٍ
ْري

َ
ُن خ

ُ
ذ
ُ
ْل أ

ُ
ٌن ق

ُ
ذ
ُ
وَن ُهَو أ

ُ
ول

ُ َ
 

گوش به حرفتـان   يعني ،3
                                                                          

 .143سوره بقره، آيه .  1
 .28سوره قلم، آيه .  2
 . 61سوره توبه، آيه .  3



 اخالقشرح /  168

ار شبه موقعي ول دهد يم
َّ
کف

ْ
 ال

َ َ
اُء  ِشدَّ

َ
است اگـر مـا فقـط بـه      مكنم .است كفّارو غضبناك بر  ديشد ،أ

اء ،ميباش ُرَمحـاء ديكه با يمواقع م،يخودمان باشد، اشتباه كن ارياخت ِشـدَّ
َ
ـ  ميشـ با أ ـ كـه با  يمـوارد  اي اء دي ِشـدَّ

َ
 أ

 صـورت  نياشد كه در متوسل تيوال ي فهيبه لط ديكه با نديفرما يجهت م نيبه ا. ميباش ُرَمحـاءجزء  ،ميباش
وَرهـا وَ  ي هيآن آ

ُ ُ
َمھا  َ

ْ
هل
َ
أ
َ
واهـاف

ْ  قيطر نيبه ا. شود يبه او الهام م رديبگ شيپ ديكه با يروش و يو بد يخوب ،َ
منصـفانه   ميتـا بتـوان   ميزيـ از اغـراض بپره  م،يرا بر خودمان حـاكم كنـ   قتيو حق حقّكه  ميما بكوش ديبا

كه ما فقط به عقل خودمان  يآن چيز ي،رو ميانهفرمايند  در اينجا هم مي. ميكن و قضاوت ميريبگ ميتصم
ارد و ميزان د يبلكه ميزان .داد يها كارها را انجام م بود كتاب ياينطوراينكه اگر  يبرا ،حساب كنيم نيست

ـ كارتـان را بسـنجيد   . اولياء هسـتند كارها،  ي ميزان همه .است عياين كارها واليت علي  همه ا كـار  ب
 : گويد يم عيكه راجع به عل مولوي قول به .به هر اندازه كه نزديك بود كارتان درست است ،بزرگان

ـــاَ يتــــو تــــرازو يا د خــــو بــــودهحـ   
ــل   ــه بـ ــوده  ي زبانـ ــرازو بـ ــر تـ  1يا هـ

یـَزانِ  عد عليخو ِ
ْ
ا امل

َ
ن
َ
شـاءاهللا بتـوانيم بـه     ان .آن است ي ترجمهاين بيت در واقع  فرموده است و أ

  . مبشوي اين ميزان نزديك
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   رح 
ه      حا ه و    1ا

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

و بلنـد نمايـد    كه غفلت بشود نفـس سـر   يپس بايد مراقب احوال و اعمال خود بود كه هر آن
 يعقل به ميـزان رضـا   يپندار وگفتار و كردار را در ترازو ،حساب خود را قبل از حساب نموده

باطن خود را به نور واليت و ايمان منور ساخت كه اخالق نيك كه نمونه بهشتند  ،سنجيده موال
 2.است پاك گردند جهنّمزشت كه نمونه زبانه  يها لقو از خُ شكاردر انسان آ

 پندصـالح در  ييدر جـا  .و منحصـر اسـت بـه ذكـر و فكـر      خاصتوجه به معناي در عرفان ه بمراق
كـار   ،يكار صنعت ،يكار اداراعم از  كنيد يكار كه م ييعن ،بود دل با يار دست به كار وبايد كه  فرمايند يم

ـ  .متوجـه ذكرتـان باشـد    ،شدبامتوجه محبوب  تواند يدر همان كار دلتان م ،كنيد يم يهر كار ،كتابت  يول
اين را  .تمام وجودتان متوجه ذكر و فكر باشدو بگذاريد  كنار را هم تانكه كار دهد يتوفيق دست م يگاه
در مـورد  كمااينكـه   .چيزي بودن مراقب در واقع به حالت ،كمين كردن يمراقبه يعن يول .گويند يقبه مامر

ـب :گويـد  يمـ  ، قرآنيموس حضرت
َّ
ق َ

َ
 َیرت

ً
ـا

ِ
 خا

ايـن را  . و مراقـب همـه چيـز بـود    فـت  در حـال ترسـان ر   ،3
  .مراقبه گويند مي

 يكالمـ  يوقت البتّه .ياد گرفتم يا گربه زمن مراقبه را ااز جنيد پرسيدند، يا جنيد خودش فرمود كه 
ـ مطلب را داشت، بلكه منظـور ا  نيفقط خود او ا نكهينه ا شود، ياز بزرگان نسبت داده م يكيبه  اسـت   ني

 يداده بود، كسـ  يا است دستور مراقبه ظاهراً ممكن ديجن ،حرف را گفت نيا آمد كه او شيپ يتيكه موقع
 يا فرمود كه مراقبه را از گربـه  ديجن ؟اي هگرفت اديو از كه  ؟يكن يمراقبه م ونهكه خود چگ ديپرس دياز جن

هود داده اسـت، كـامالً مشـ    حيتوضـ  دينحوه كه جن نيسانان، هم گربه ايهم در خود گربه  االن. گرفتم ادي
 چيسـت كـه هـ   اكند چنان غـرق در آن   يرشكا خواهد يگربه م يوقت دميت كردم، ددقّ: ديفرما يم. است

ـ بـه ا . دكنـ  توجـه  ،مراقبه طرزِ نيا بايد به انسان. كند يذهن او را متفرق نم يزيچ  وانيـ كـه ح  يمعنـ  ني
 ماديامر  كيفقط  او ي است كه دارد و خواسته يا فرمود هدفش وصول به آن خواسته ديجن طوركههمين

ـا : خداونـد فرمـود  . باشد يامر معنو دياش با انسان خواسته يول. به فكر بدن خودش است يعنياست،  َ ُّ
َ
یـا أ

ك اکِدٌح ِإىل
َّ
ساُن ِإن

ْ
ِ
ْ

ُمالقیهِ   اإل
َ
 ف

ً
َربِّك کْدحا

و بـه او   يرو يلنگـان مـ   خداونـد لنگـان   سـوي  بـه انسان تـو   يا ،4
 حتّـي و افكـار متفـرق،    يانواجس نفسـ هـ به هر اندازه بتوانـد   رد،يظر بگهدف را در ن نيا يوقت. يرس يم

تـر   او سـهل  يراه رفتن بـرا  نيرا از خودش دور كند، به همان اندازه ا يندارد، افكار عاد يبيكه ع يافكار
كـه   بـرد  يبلكه راه، او را مـ  ،ستيكه درجات آخر آن است كه اصالً محتاج به راه رفتن ن ييتا جا ،شود يم

                                                                          
 .ش. ه 19/2/1387دوم تاريخ ي  دورهو . ش. ه 15/8/1376 خيتاري اول  هاي جمعه، تلفيق دوره جلسات فقري شب.  1
 .41-42، صصپندصالح.  2
 .18سوره قصص، آيه .  3
 . 6سوره انشقاق، آيه .  4
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  .است اءيبزرگان و اول مقام البتّه آن
 کَ  ل مشهورِثَم بنابرل از همين اوكالم جنيد همين در خود 

َ
ُ  مُ ال

ْ
 امل
ُ
وکُ  وکْ ل

ُ
  ُمل

ْ
ـ ال

َ
 ک

َ
 ِلـمَ يا ( مال

ُ
ـا ك

ْ
 ـل

َ
 ک

َ
 مال

نشـان  هـر چيـز   قبـل از   ،ش گفته از گربه يـاد گـرفتم  اولهمين كه  .هيچ چيز زائد نيست )تر است صحيح
  .مبگيريبود بايد ياد  يبيعت چه در جانداران چه در غير جانداران اگر درستمام ط ازكه  دهد يم

   مـــرد بايـــد كـــه گيـــرد انـــدر گـــوش 
ــوار    ور   ــر ديـ ــد بـ ــت پنـ ــته اسـ  1نوشـ

گربـه   يفرمود ديدم وقتـ  اينكه دومدرس . گيريم ياز كالم حضرت جنيد ماست كه  اولدرس اين 
و اصـالً در ايـن    بيند يمثل اينكه هيچ جا را نمكه ت شكار چنان حواسش متوجه آن اس يكمين كرده برا

  .اين مراقبه است .نيست دنيا
 النسـبه بـه  مـا ب  .دسـت ندهـد   يساعات طـوالن  يشايد در دوران امروز امكان اين مراقبه برا البتّه

ايـن نعمـت را    .زحمـت داشـت   يخيل ،قديم به اين صورت نبود ولي سهولت به اين فيض واليت رسيديم
هـا را بـدون اينكـه خودمـان      شده كـه در واقـع رياضـت    يدنيا طور يحاال مقتضا يدادند ول يانارزما  به

ـ  .بـود بيشـتر  امكان مراقبه در قديم  .دهد يبخواهيم خداوند به ما م فقـر و   طالـب يـك  بـه  اوقـات   يخيل
اينكـه   يبـرا  دادنـد  يمـ  ييهـا  رياضات و مراقبه دستور) ف بشود و چه بعدمشرّ اينكهچه قبل از ( يدرويش

ها را در دلمان از  رياضتاين كه  يبه شرط .بينيم يمان م ها را از زندگي رياضتاكنون منتها ما  .دنعادت ك
و اعتـراض و داد و بيـداد    يبا ناشـكر  نكرده خداياگر ولي شود  يم تلقّي أجوررياضت م ،جانب خدا بدانيم

  .ندارد يايم و هم اجر هم زجرش را كشيده ،باشد
بايـد هميشـه مراقـب حـال      ، سـالك ين مراقبه كه به اين صورت بايد انجام بشـود جهت در اره به

 ،غيـر از ايـن   .شـود  يحـاالت امكـانش فـراهم مـ     ياست كه در بعضـ  يخاص ي اين مراقبه ،خودش باشد
در گذشـته   كـه  طوريهمان .دياحوال و اعمال خود باشهميشه مراقب ند ا هفرمودكه است  يديگر ي مراقبه

ت كنـد  بايد دقّاين حاالت را  ،شود يسالك پيدا م يبرا يدر مسير سلوك حاالت مختلف ،ندهم فرموده بود
منطبـق بـا    شحـاالت نگويـد و اگـر    يرا بـه ديگـر  خـود   حـاالت  اوالً .به انحراف نكشـد  نكرده خدايكه 

كند با كمك همان ذكـر و فكـرش از    يسعو صحيح نيست  تكه دادند نبود بداند كه اين حاال يدستورات
كـه داده   يبـا دسـتور جديـد   يـا  آنها به شيخ عرضه كند و با كمك  يابه پير آن را ين مرحله بگذرد و يا ا
  .بگذرد از آن مرحله شود يم

 .چه بايد بكند داند يو م بيند يتر است آدم م ساده ياعمال خيل تمراقباما  .اين مراقبت احوال است
  ت و قصدبدو شروع با نياز  دهد يرا كه انجام م يبايد مراقبت كند اعمال

ً
اِلصـا

َ
ت اگـر   ،باشـد  اهللاَّ  ِلَوْجـهِ  خ ش نيـ

 
ً
اِلصا

َ
ـ  خـوانيم  يمـا نمـاز مـ   مـثالً وقتـي   اينكـه،   يبرا .بكند عبادت است يهر كار ،باشد اهللاَّ  ِلَوْجهِ  خ روزه  اي

                                                                          
 . 64، گلستان، ص كلّيات سعدي.  1



 171/  )جلد اول(شرح رساله شريفه پندصالح 

چ چيز خدا به هي ،خورد يخدا نم كاربه ها  يا گرسنگي و تشنگي كشيدنها  اين خم و راست شدن گيريم يم
عبـادت   ،اطاعت امـر  .كنيم يما اين كار را م ينشان بدهيم كه چون امر كرد خواهيم يما م ،نيازمند نيست

اگـر   ،كنـد  يمعاش مـ براي يت فعال يكس .بكنيم عبادت است يهر كاراطاعت امر باشد  ما نيتاگر  .است
 ،در رفـاه باشـند   ،يت او هسـتند مسئولتحت اش كه  خانواده ،خودش آرامتر باشد ياين باشد كه زندگ شنيت

 هركـدام  يه دارد بـرا سه تا بچاگر اين نيست كه مثالً  البتّهرفاه  .شود يم تلقّييت برايش عبادت فعالاين 
رفاه معتدل با جامعه، منطبق با اقتصاد جامعه و منطبـق بـا حـال و     ،منظور .مانند آن دو تا ماشين بخرد يا

 يـد يآ يفرض كنيد در تابستان گرم شما از بيرون مـ اين است كه  آن،مثال كوچكترين . است فرزندانسنّ 
 بـار و  خريـد  يم يا ميوه ،تان ناراحت نشوند و در گرما بيرون نيايند اينكه خانواده يبرارويد و  به خانه مي و

كـه  ينـد  نيابيرون  ،تان در رفاه باشند اينكه خانواده نيتبه  ،كنيد يعرق م ،بريد يرا با دستتان مآن سنگين 
 .ياين است كه مثالً نماز خواند ي منزله بهاين عمل ثواب دارد اين عرق ريختن . در اين گرما خريد بكنند

و  عمـال در ابايد همواره پس  .آن است ي منزله بهاطاعت امر باشد  نيتاگر به  يول ،گيرد ينماز را نم يجا
  :را خواندماين شعر قبالً  طوركهمراقب بود براي اينكه هماندر احوال 

   يسـر  سـر اسـت و هـر    نفس را هفتصـد 
ــثُ از   ــت ال  ريـ ــته تـــا تحـ  يرثـــا گشـ

مـا را ايـن    يزنـدگ  خصوصـيات تمام  ييعن ،ن اين اژدهاستاها ده زمين ها تا زير آسمان ياز باال
، ريا، حسد و احيانـاً خيانـت  مثل  شويم يكه دچارش م يا موارد عمده .دربرگيرد تواند ياره، منفس ام ،نفس
 آنقـدر مثالً ريـا  . نفسند كه ممكن است سربرآورند يهمه سرهااينها  ،يت دادن به دستوراتكم اهم ي،تنبل

مثل اينكه در شب تاريك يـك  باشد  ياست آنقدر مخفممكن من ؤريا در دل م گويند يپوشيده است كه م
 تـر  ياز ايـن مخفـ   ريا ممكـن اسـت   ؟استاو چقدر  يپااثر  ،برودراه  يسنگ سياه يرو يسياه ي مورچه
العملـش   راجع به ريا و عكس مفصل اًبعد .بايد مواظب بود كه عمل ما با ريا همراه نباشد يخيل ييعن .باشد

  .بحث خواهيم كرد ،باشد ي بودنمتكه مال
كنيم كه آخـر   شايد از خودمان سؤال. در هر لحظه نفس سر برآورداگر مراقبت نكنيم ممكن است 

 .مقابلـه كنـيم  هاي نفـس امـاره    قبيل عارضهاين  و يمخف يبا اين ريا هساعتر وچها بيستشود  يچطور م
كنـد از خداونـد    ياگر توفيق عبادت هم پيـدا مـ   ، بايد آدم خودش را به خدا بسپارداوالًپاسخ اين است كه 

صاَبك . است
َ
ِ وَ ما أ

 اهللاَّ
َ

ِمن
َ
ٍة ف

َ
ِسـكِمْن َحَسن

ْ َ
 

ْ
ِمن

َ
َئٍة ف صاَبك ِمْن َسیِّ

َ
ما أ

بـه   يگفت اگر خـوب  شود يدر اينجا هم م ،1
 .از نفـس خـودت اسـت    رسـد  يتـو مـ  ه بهم  يكه همين صفات خوب باشد از خداست اگر بد رسد يتو م
ماً چنـد مسـلّ   هـر  .بدهـد  وفيـق نفس بايد هميشه به خدا پناه ببريم و از خداوند بخواهيم كه ت از شرّ ،پس

  .دهد يم توفيقش را
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ـ در همـه حـال ا  سالك  دياب نديفرما يمبا اين مقدمات  ـ  ،دمراقبـه را داشـته باشـ    ني در امـور   يحتّ
هـر  در اين حالت باشد،  ياطاعت امر الهنيتش منتها در آن كارها،  ،دهد يكه انجام م ييدر كارها ،يظاهر
 يبـ يطب دييـ فـرض بفرما . اسـت  يعرفان ي مراقبه ي منزله به دهد، يانجام مامر كه نسبت به آن  يا مراقبه

ـ كـه ا را دارد احسـاس  ايـن   شـه يهم كند يكند و شروع به كار كه م يماريرفع ب ،يمارياز ب خواهد يم  ني
ـ ا يوقتـ . انجام بدهد ديبه گردن او گذاشته و با يا فهيوظ نيخداوند چن و است ياله ي فهيوظ توجـه را   ني

 تلقّـي او ه و عبادت جزء مراقب ندخداو ،كند يم ماريراجع به عمل درمان آن بنوع مراقبتي كه كرد، هر پيدا 
ـ اوقـات فراغـت با   يانجام بدهد، بعضرا مراقبه  شهيبتواند هم نكهيمراقبه و ا نيتمر يبرا البتّه. كند يم  دي

: هم نوشته استعرفاني در كتب  البتّهكه  يبه دستور. بپردازداند  به طريقي كه دستور دادهصرفاً به مراقبه 
نكند، نه نور و نـه   اذيتاو را  يشها داشته باشد، لباس يعشرباشد، طهارت  يحو آرامنبه  ي اوبدن تيوضع
به مراقبه بپردازد تـا انجـام   وضعيتي  نيبكند و در چن تيرعارا  هانيا. حواسش را پرت نكندمطلق  يكيتار

ـ نباشـد، از   يا كه مجال كنـد و مراقبـه   يا و هر لحظه يچون نفس در هر آن. مراقبه بر او آسان گردد  كي
ْريٌ ِمْن َعَمِلهِ : فرمودند نكهيا. آورد يرمسر د يا گوشه

َ
 خ

ِ
ُْؤِمن

ْ
 امل

ُ
ة ِنیَّ

كه اگـر  بلاست،  يكافمؤمن  نيت نكهينه ا ،1
ت آن  از و اگـر بعـد   شود يقائل م ياجر ،هم نيتكند، خداوند بر همان  نيت يمؤمن را  رشيـ خ ، عمـل نيـ

 ينيتـ  هرحـال  بهانجام نداد، آن كار را  ايت اگر هم نتوانس .دهد يم اوبه نيز  يگريانجام داد، خداوند اجر د
ت ثـواب آن  اگـر  اند كـه   فرموده سهيدر مقام مقا. كه كرده است، اجر خودش را دارد و ثـواب عمـل را    نيـ

  . مؤمن بهتر از عملش است نيت م،يكنمقايسه 
 ند ا هفرمود البتّه

ِ
ُْؤِمن

ْ
 امل

ُ
ة ت در  هنكـ يا ي، برامورد نظر نيستند ياشخاص عاديعني ، ِنیَّ مـؤمن جـز    نيـ

 يوقتـ امـا  . اثر نـدارد  چيز چيه، همعنه س ا،يبه دل است و در دل هم نه ر نيت نكهيا يابر .ستيخلوص ن
ـ از  طانيهست كـه شـ   يخواست شروع به عمل كند، احتمال فراوان گوشـه عمـل او را خـراب كنـد،      كي

مْ ـُھْم ِفــاِرکــشوَ  :بـه او فرمـود  حتّـي   و داد ازهـهم اج طانيبه شخداوند  نكهيكماا
َ ْ
ْوالدِ واِل وَ ـــي األ

َ ْ
األ

بـا او در   ،2
 دقّـت بايـد   اورد،يـ به عمـل ب  خواهد يرا هم م يخالص نيت يوقتپس مؤمن  ،شركت كن شاموال و اوالد

كـه روزه او را   يريـ گ چه بسـا روزه  يا كند يكه نماز او را لعنت م يفرمودند چه بسا نمازگزار نكهيا اي. كند
ت  ديشـا  خوانـد،  ينماز م گرانيظاهر از نظر د صورت به يعني .كند يلعنت م لهـم   شنيـخـالص   كـامالً  او
ـ  مثالش . رود يا در وسط نماز حواسش به چند جا مام ،است بوده كـه  اسـت   يهمان داستان دو بـرادر غزال
د غزالـي   امـام  برادرش  يگفت تا وقتغزالي احمد  خيش در نمـاز جماعـت بـه او   در نمـاز بـود، مـن    محمـ 

ـ   ؛رونيرفت اسبش را آب بدهد، آمدم ب يوقتولي كردم  اقتدا  نمـاز  شيكه معلوم شد در همان لحظـه آن پ
اسـبش  است و قصـد كـرد بعـداً بـرود      دهكه اسبش را آب ندا دهيناگهان به خاطرش رسيعني امام محمد 

  .آب بدهد را
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نكه در آنجا به حسـاب مـا برسـند،    از آ بلق نديفرما يم .ندا هفرمود را محاسبهبه دنبال مراقبه، اما و 
ايـن اسـت كـه     .ميرا حساب كنو گفتار و پندارمان تمام اعمال  آنوقت. ميخودمان به حساب خودمان برس

ـ  نيا ايآ مينيكه بب يمعن نيبه ا »شود دهيسنج ،موال يرضا زانيعقل به م يدر ترازو« آنها فرمودند  يعمل
ـ ا يقتيطر ،يعتيشر عقل ،يعقل عرفان م،يكه كرد ينيت م،يكه كرد ـ  دانـد  يخـوب مـ   ار ني از  ريـ نـه؟ غ  اي
 وَ : حساب كند، خداوند هم فرمـوده اسـت   اسيبر آن مق تواند يانسان م وكه داده شده  يدستورات

ٍ
ـس

ْ َ
مـا َو

وَرها وَ َسوَّ 
ُ ُ
َمھا  َ

ْ
هل
َ
أ
َ
واهـااها ف

ْ صـورت   نيبه ا و بدهد صيتشخ تواند يرا م شيتقوا ايخودش فجورش  ، انسان1َ
ـ و باطن خودش را هم به نـور وال  دبرس شحساب خود به ـ ادر. ر كنـد منـو  تي ـ صـورت ا  ني محاسـبه،   ني

 ييزهايآن چ به اين معنا نيست كه انسانمحاسبه  البّته. است كه حسابش درست درخواهد آمد يا محاسبه
 البتّـه  .بـد  ايخوب است  هآنچه كرد ددان ينمچون  ،داوريآنها را به حساب ب ددان يخوب م شرا هم كه خود

  .ددان يم ار شيها يبعض
ـ كـه ا ديدند  ندردكاعمالش را كه نگاه . ندديرس يدر روز محشر م يكه به حساب كسنقل است   ني

مـن حسـاب    ديـ كن مـي كه  ييها يخوب: گفته است كه كه به درد بخورد، چون خداوند ستين يزياعمال چ
. كـنم  يرا فراموش نمـ  يخوب چيه يول بخشم، يرا م ها يعضب شما را نيز حساب كرده و يها يبد كنم، يم

خداونـد  ببرنـد،   جهنّمبه او را  ، قرار شدبعد كه گزارش دادند .شد يجهنّمرا محاسبه كردند و  يكساعمال 
 يكار خـوب  چيگفت من در درگاه تو ه ؟ييكه بگو يدار هچ ؟يكرد يخوب كار چهصبر كن، خودت  :فرمود
ـ آ ينم ادمي يچيمن ه :گفت ؟يچه دار گريد :بعد فرمود. است تيبخو اولِ نيهم :خداوند فرمود. ندارم  .دي

ـ ديبـا هـم خند   ،يآرامش كـرد  كرد، يم هيگر يميتي ي هروز بچ كياست  ادتي :خداوند فرمود  بچـه  و دي
خـاطر   يآن را برا: خداوند فرمودتقدير  ره به ،گفت نه اي ديآ يم ادميو بله  :گفت ايحال او خوشحال شد؟ 

 ،ولو او جوابت را نـداد  ي،اظهار ارادت كرد ي،فالن روز به فالن شخص سالم كرد ستا ادتي. يمن كرد
سـه  . كـنم  يمن قبول م. يخاطر من كرد يآن را برا :خداوند فرمود. بله :گفت ؟يتو اظهار ادب كردولي 

 نآ: بعد فرمـود  تا. بود، خداوند به حساب آورد نيت يبود و رو ليقب نيكه از ا ياعمال خوب نيچهار تا از ا
بـه  مثالً از تو خوشحال بشوند و  ها تيبود كه رع نيا يبرا ،يمن نكرد ينداشت؛ برا دهيفا يپل كه ساخت

مـن   يآنها را براكه فرمود  يكي يكيكرده بود، خداوند  ريخ صورت بهكه او ظاهرًا  ييكارها. بدهند يتو رأ
ـ دادند، ا يدادند، به تو رأمردم هم اجرش را به تو  ،يكرد مادياجر  يبرا ،يدنكر حـاال  . اجـرش بـود   ني

  . انجام دهيم ميشاءاهللا ما بتوان نا ديحاال محاسبه را هم بااينكه منظور 
مـا را   م،يدهـ  يكه به خودمان م يگزارش آخر يمحاسبه را هم رو م،يمراقبه را داشته باش نيا اگر

مـثالً  . هسـتند  جهنّم ي زشت خودش شعله يها خُلق. شوند يزشت از ما دور م يها خُلق جاًيكند، تدر داريب
  : يسعد قول به. دهد يحسادت خود حسود را رنج م. حسادت
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   يانـــدرون كســـ ازارميـــآنكـــه ن تـــوانم
 1خود به رنـج اسـت   كنم كو ز هحسود را چ  

انسـان را آتـش    هركـدام  نهـا يپـس ا . شـود  ينگران است كه از مالم كم م شهيهم ليبخ ،بخل اي
در  يگذشـت بكنـد، آرامشـ    يخطاكار كيآدم از  اگر ،در عوض. جهنّمهستند از آتش  ييها شعله زند، يم

دارد و  يمعنـو  ي جنبـه  ها لذّت نيا. برد يم يلذّت ،كند كه مي يو فداكار ثاريااز . كند ياحساس مخود قلب 
هللا مـا  شـاءا  نا. جهـنّم اسـت از   ييهـا  بد شـعله  يها آن خصلتولي بهشت است،  يياز نور و روشنا يجزئ
  .ميدر بهشت كامل باش ايدن نيدر هم ميبتوان

، است يا نـه  ات دينيمنطبق با دستور ،اعمال ما ،گفتار ما ،اينكه تشخيص بدهيم كردار ما يبراما 
مـا   .درست است يا نـه عمل ما كند  ين مكه معي يا زبانه ،ترازو يك زبانه دارد .بايد آن را با ترازو بسنجيم

عقل  البتّه ؛ما عقل است يترازو ؟ستموال يما منطبق با رضا عملآيا بايد بدانيم كه خواهيم بدانيم و  يم
نگـاه بـه    .موالست يا نه يرضاعملمان مطابق با عقل بايد بسنجيم كه  يترازوبه  .يهونه عقل معا يعلو

  .زبانه ترازو كنيم
شـيعه بـه ايـن     از بزرگاندهد كه حتّي  را نسبت مي يگفتار عيخطاب به علكه  يمولو قول به

اصـالً   يگويند مولو يم يا هعد ذلك معاز مولوي يك چنين عبارتي هست  آنوقت ،نقل نشده استعبارت 
   :است شيعه نبوده

ـــاَ يتــــو تــــرازو يا د خــــو بــــودهحـ   
ــل   ــه بـ ــوده  ي زبانـ ــرازو بـ ــر تـ  2يا هـ

نقـدر كتـاب   آنه خوشبختا. بايد با آن بسنجيدكنيد  ميكه  يهر كاركه آن ترازو است  ي زبانهعلي 
ـ  .اسـت  نوشته نشدهديگر در تاريخ اسالم كس هيچشايد نسبت به كه نوشته شده  عيراجع به عل  يحتّ

ـ   .اند در انتقاد هم نوشته ييها كتاب ببينيـد   .اسـت  نوشـته شـده   عيمجموعاً از همه بيشتر راجع بـه عل
كـه   يلقيـات آن خُ ،كنيم مي عملبه اين صورت  يوقت .ترازو است ي بهترين ترازو و بهترين زبانه عيعل

  .شود يدار م در ما ريشه ياخالق عرفان ي،اخالق اسالم ،در جلسات قبل گفتيم
منين ؤهــر يــك از مــ يهــا هــايش بــه خانـه  در بهشــت شــاخه يگوينــد درخــت طـوب  ياينكـه مــ 

 .رسد مي كه به ما تاس ياست كه يك رايحه بهشت يو اسالم يخوش اخالق عرفان يهمين خو ،رسد يم
 ،بـرد  يمـ از ايـن كـار   كـه   يلـذّت  ،كـرده  يبـه ديگـر   يكمكـ  ،كـرده فـداكاري   يديگـر بـراي  كه  يكس

 يو نسـيم  ياسـت از درخـت طـوب    يا ايـن لـذّت شـاخه    ،و ريا نباشد ياين لذّت از خودخواه كه درصورتي
ـ  قـول  بـه  .جهـنّم اسـت از آتـش    وزشي ،است اخالق ضد اين اخالق يبديه .از نسيم بهشت است  ياعرب

 : خياممنسوب به 
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   بــه قــد فرســوده ماســت يگــردون نگــر
ــون   ــر جيح ــالوده ماســت از  ياث  شــك پ

ــ  ــردوس دم ــت  يف ــوده ماس ــت آس    ز وق
 ز رنـــج بيهـــوده ماســـت يشـــرر دوزخ  

: گويـد  يراجع به قيامت مـ شعرا،  ي در سوره .توانيم احساس كنيم يرا م جهنّمما در واقع بهشت و 
قوَ  ُمتَّ

ْ
 لِل

ُ
ة
َّ
ن
َ ْ ِت ا

َ
ْزِلف

ُ
نيَ أ

 از يبهشت يك كم .در بهشت هستندآنها  ييعن ؛كنند ميقين نزديك به متّ را بهشت ،1
من ؤمـ  بنـابراين  .بهشتنددر  كنند ياحساس مبه نحوي كه . رندآو يتر م نزديكآن را  يول ،شان دور استاي

  .هميشه در بهشت است
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  رح  
ل   گ، ا   1یاد 

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ    الرَّ

ـ ياز آن م يو فناء بدن كه گزير و گريز يمرگ طبيع دنيا و زوال آن وو فكر  ر نيسـت و بايـد   س
و بـه   بـرد  يدنيا را از دل م حب تدريج به ،از جهان رفت يهمه را گذاشت و گذشت و دست ته

بر همـه   يقتو چون دم مرگ حق دهد ياندازد و ياد خدا را قوت م جاويد مي يفكر توشه زندگان
دور و دراز دل  يو طبعاً آرزوهـا  اندازد يم موال يشوق لقاه ياد مرگ راهرو را ب ،گردد يآشكار م
 2.شود يزدوده م

 تهيـه كـه   يا اينكه محاسبه آن ترازنامـه  يدر اينجا برا ،مراقبه و محاسبه بودقبلي  ي لهأچون مس
ر واقـع بـراي تسـهيل يـا     د .ند به ياد مرگ باشيما هند و گفتا هدادي بيشتر به سود ما باشد، دستور كنيم يم

بايد حساب  يد يك روزهمف ياينكه م يبرا .رسد يياد مرگ به داد انسان م ،آسان كردن مراقبه و محاسبه
حتّي هر شـب موقـع خـواب    . برسدبه خودش  و دپس االن خودش حساب خودش را پس بده د،پس بده

واهد و توبه كند و از خدا بخواهد كه خدا معذرت بخ از ،در روز كرده نكرده خدايكه اگر خطايي توجه كند 
فرماينـد   در روز محاسبه است كـه مـي   يكلّ ي قبل از محاسبهجزئي  ي محاسبهاين  .ديگر آن كار را نكند
اسـبوا

ُ
ن 

َ
بـل ا

َ
اين است  .است آورزجر، معتقد نيستند طرف آنبه  كه يآن كسان يياد مرگ برا البتّه .حاِسبوا ق

پهلـو   آناز ايـن پهلـو بـه    مثـل  كه مرگ  ،معتقد باشد ،واقعاً احساس كند يساگر ك يول .كنند كه فرار مي
 هر چـه  ،باالخره خوب يا بد .شويم يبيدار م ،االن ما خوابيم مثل اينكه. زجرآور نخواهد بود غلطيدن است

كـه مجهـول    را مـرگ  از اگر بعـد  امنته ؟پس چرا بترسيم بدهيم،پس حسابمان را برويم، بايد باشيم بايد 
 .ممكن اسـت ترسـناك باشـد    بله ،مجهول حساب كنيم) ترسد يانسان از مجهول م گويند يم چون( است

 .ندارد يهيچ ترس ،كند يما ادامه پيدا م يدانيم همين زندگ يكنيم و م يمما كه معلومش حساب  يبرا يول
كـه   عيوسحضرت م .آورد يترس م يمردم عاد يبرا و آورد يما ترس نم ياين است كه ياد مرگ برا

ريزند  يمفراوان تابستان عرق  ، دركشند يديد مردم زحمت م مي ،رفت يمناجات مي به كوه طور برا يگاه
: كننـد؟ خـدا گفـت    يخدايا چرا اين مـردم اصـالً فكـر مـرگ نمـ      :در مناجات گفتبار  يك .كنند يو كار م

كه اگر همواره بـه يـاد    همد ينشانت م يخواه يحاال م .كه هميشه به ياد مرگ نباشند استمصلحت اين 
دراز و در آن  نـد ا هآنهـا يـك قبـر كنـد    ي  همـه برگشت ديـد   يوقت عيموس شود؟ مرگ باشند، چه مي

رويمـان   .ميـريم همـين جـا هسـتيم تـا بميـريم       يآخر م هگفتند ما ك ،ايد گفت چرا دراز كشيده .ندا هكشيد
   .بريزند خاك

مـرگ حاضـر باشـيم و نترسـيم و      يظه بـرا هر لح يياد مرگ يعن ،ستنيياد مرگ به اين صورت 
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در بغداد نزديك دجله نياز بـه   ،رفتند ياز ارادتمندان م يا جنيد با عده .راه را هم آماده داشته باشيم ي توشه
مريـدان گفتنـد آن دجلـه و آن آب چـرا     . كـرد م پيدا كرد و خم شد همانجا روي خـاك تـيم  تجديد وضو 

طـور بايـد   اين ؟كه تا آنجا زنـده بمـانم   ديده يبه من تضمين م آيا: گفت نيد؟ جيبگيروضو آنجا روي  نمي
  .انجام داد حد اعالهم به را اليت فع يول .ياد مرگ كردبراي مرگ آماده بود و 

 البتّـه  .دهـد  ينجات م ،است درازآرزوهاي  ،ها از گرفتاري يمل كه يكاانسان را از طول  ،ياد مرگ
دارد  مـثالً نـود سـاله    ينوشيروان ديد پيرمـرد ا گويند ياست كه م يلمث .دقيق است ياينجا يك نكته خيل

 : ؟ گفتيكار يم ،دهد يگردو كه بعد از پانزده سال بار متو درخت  :گفت ،كارد يدرخت گردو م
ــتند   ــران كاشــ ــورديم و دگــ ــا خــ    مــ

ــا   ــاريم ب مــ ــران و كــ ــخوربديگــ  دنــ
گفـتم   ،ديدم يتاجر: گويد يمن به اين مضمو ياست كه سعد آنمل اطول  .مل نيستااين طول 
رد يمـان  ايـن  فقط مثالً  ،ندارم يمن ديگر كار: ؟ گفتيكن يمقناعت نچرا با اين همه مال  را از اينجـا   يبـ

بخـرم ببـرم هندوسـتان، از    چيـزي را  جـا  آناز  ،بخرم ببـرم بـه تركسـتان   فالن چيز را آنجا  ،ببرم به شام
 : كه گويد يمسعدي  آنوقت .م در خانهنشين يبعد ديگر م ،بخرم ببرم كجا يچيز آنجا

   را وســـتدچشـــم تنـــگ دنيا  گفـــت
ــور       ــاك گ ــا خ ــد ي ــر كن ــت پ ــا قناع  1ي

كـه  كـاري  در هـر   يهركسكه حيات داريم  يتا وقت ييعن ،يت كردنفعال يول .مل استااين طول 
ظـه درخـت   تا آخرين لح، اگر او است يكشاورزكارش  ييكمثالً  .آن را به نحو احسن انجام بدهد هست

كـنم، ايـن    يكه اين كارهـا را مـ  به اين معنا  يملاطول  يول. ، اين پسنديده استفكرگردو بكارد با همان 
   .اين بد است كنم، كنم و چنين و چنان مي را جمع ميسرمايه 

 ييكـ  ،مرد يداشت م ،رض موت بودعكه واقعاً از بزرگان ايران و اسالم بوده، در م يابوريحان بيرون
از  يفقه ي لهأابوريحان با همان حال ضعف يك مس .صحبت كرد ،نشست يوقت ،عيادتش رفتبه از فقها 
من كارم ايـن اسـت كـه     :گفت ؟خورد يله به چه دردت مأاين مس ي،رو يم ياو گفت كه تو دار ،او پرسيد

گفتنـد و آن   آنها با هم سـخن  ؟له را بدانم و بميرم بهتر است يا ندانم و بميرمأاين مس .بفهمم هايي راچيز
  .شيون از خانه بلند شد يبيرون آمد، هنوز تا سر كوچه نرسيده بود كه صدافقيه 

اينكـه   .مل نيسـت اطول  .ندارداين با ياد مرگ منافات  ،كرد ييت نبايد كوتاهفعالدر اينكه منظور 
كار بكنـد   .ا باشدخد ييتش برافعال يول ،يت بكندفعالباريك است اينجاست، بايد بسيار ند پل صراط ا هگفت
ـ  ،دوست است يپروردگار و لقا يمؤمن لقا يمرگ برا البتّه. باشدمل نداشته اطول  يول كـافر   يبـرا  يول

کاِفر: ندا هكه فرمودست رو ازاين، چنين نيست
ْ
 ال

ُ
ة
َّ
 َوَجن

ِ
ُْؤِمن

ْ
ُن امل

ْ
ِ َیا 

ْ
ن الدُّ

دنيا زندان مـؤمن اسـت و بهشـت     ،2
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و عظمت  يبا جالل و هيبت هيكي از اماماناز معاندين بود ديد  كه يا ژوليدهپوش و  ژندهشخص . كافر
حضـرت   ؟اسـت نقـل شـده    يچنـين حـديث  آيـا  خدمت حضرت عرض كرد كـه  . كنند يحركت م يظاهر

 ،اينجا زنـدان شماسـت   يديگو يو شما كه ماست اين وضع من  و دنيا بهشت من است :گفت .بله :فرمودند
 يتو خيل ياينجا برا يفهميد يلّا موا يا خودت را نديده جهانآن  :حضرت فرمود .اين وضع خوب را داريد
كـه مـن در آنجـا دارم     يكـه آن راحتـ   يفهميـد  يلّـا مـ  وا يا مـن را نديـده  جهان بهتر از آنجاست و آن 

  .ندارم ااينج
بدن است و  يبه اين جهت مرگ در نظر كافر و در نظر مؤمن دو نوع است در نظر كافر مرگ فنا

 .رسـد  يدوست م يكار است به لقا اولكه تازه  فهمد يمؤمن م يول .كه ديگر تمام شد كند يكافر خيال م
 :گفت .صبر كن يكم :حضرت فرمود ،خواست قبض روح كندو آمد انبياء از  يالموت پيش يك ملكروزي 

ـ  ،نـه  :كه جان دوستش را بگيـرد؟ خداونـد فرمـود    آيد يدلش م يخدايا آيا كس ه از اينكـ  يآيـا دوسـت  ي ول
است از جانب دوست و ايـن   يدعوت مرگ ،مؤمن ي؟ براكند يرد مآن را ، دعوتش كنند بيايد پيش دوست
 ييك خار ياگر روز بينيم يم .مؤمنان استي  همهرأس  عاميرالمؤمنيناست كه در اشتياق آن است، 

همـان   .نگفت آخ ،شمشير به آن ضربت به سر حضرت خورد يول. يميگو يآخ م اختيار يما بخورد ب يبه پا
 يكسـ بـه  ياد مرگ . است مرگداند راحتيش در  يمؤمن م .راحت شدم ي كعبه كهقسم به خدا :گفت اول

از  .شـود  يكه دل بسته همه تمـام مـ   ييچيزها به كه دهد يمرا توجه  ، ايناشدكه استعداد هدايت داشته ب
 .از بـين رفتـه اسـت    ،خـاك شـده   ،گـذرد  يهـا مـ   قرن .شود يمال و منال و جاه و مقام و همه چيز تمام م

 :گويد يم سعدي
   اين همان چشمه خورشيد جهان افـروز اسـت  

ــر آرامگــه عــاد و ثمــود  يكــه همــ    1تافــت ب
 ،ستا چيز ديگريكه  كند يعاد و ثمود همه رفتند، اينها او را متوجه م .ستاطور همين گردش دنيا

حقـايق  ي  همـه آخر  در آن دمِ داند يله است كه مأمند به اين مس بايد هم باشد، مؤمن از اين جهت عالقه
  :فرمودند يدانمخطاب به حارث ه عيعل .رسد يو به ديدار مواليش م شود يبرايش ظاهر م

ــــــــــار ــــــــــا َح ــــــــــَرِينَی ــــــــــْت َی ُ
َ

ــــــــــْن مي ــــــــــَداَن َم    َمهْ
ُبـــــــــــــــــ  

ُ
 ق

ٍ
ـــــــــــــــــاِفق

َ
ْو ُمن

َ
 أ

ٍ
الـِمـــــــــــــــــْن ُمـــــــــــــــــْؤِمن

2 
مـن را   ،شـويم  يرو در رو مـ  ،ق و چه مؤمنچه مناف ،چه كافر ،بيند يمن را م ميرد يمكه  يهركس

اين  هم در ياين است كه مؤمن در اشتياق است كه اين ديدار زودتر حاصل بشود و حقايق زندگ .بينند يم
  .لحظه بر او آشكار خواهد شد

مـؤمن حسـاب   اينكه  يبرا .باز بدارد يكه انسان را از كار و از زندگباشد طور ايننبايد اما ياد مرگ 
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 يمعينـ در موعد  ،او را آورده يمعينخداوند در موعد  .همه به دست خداوند است يكه مرگ و زندگ كند يم
ايـن   يبـرا  فقط ،كند ياگر كار و كوشش م .است تعيين كرده يدر اين وسط برايش وظايف .هم خواهد برد

ـ ا هفتند و به او گا هاين است كه دستور داد يبلكه برابه دست آورد، ست كه پول و مقام ني ف اسـت  ند موظّ
ايـن اسـت كـه در     .هم كمك كنـد  يي زياد عدهبه  .اش را تأمين كند زحمت بكشد معاش خود و خانواده

ال ،امتمام ايبه اختيار خودش اسـت،   حتّي ،هم دارد هر لحظه كه قرار شد يآمادگ .دهد ييتش را انجام مفع
  :گويد مي كه شتاروخانه هم دادطبيب بود و  عطّارشيخ  نويسند يم. بميرد

   بــه داروخانــه پانصــد شــخص بودنــد    
ــ    نمودنـــد يكـــه در هـــر روز نبضـــم مـ

 عطّـار  كـه  طوريب ،شان شد بحث ،هرجهت به ،داد يا نداد عطّار .خواست يآمد چيز يدرويش قلندر
 يخـواه  يمـ  :؟ پرسـيد يو از ايـن دنيـا دسـت بكشـ     يبميـر  يخـواه  يمـ  يگفت تو با اين حالت چطـور 

چهـل   تقريباًمورد نظير همين  .خودش مرد ي دراز كشيد شهادتين گفت و با ارادهاو هم  .لهب :گفت ؟يبدان
ـ  مي كه ايشان را ديده بودند ييآنها ،بود يباقر لشكر سيدمرحوم حاج در مورد سال پيش  اش  هدانند و قص
  .گفت را خواهند

 آيـد  يكه به دنيا مـ هم دك كو .از اين لباس به آن لباس ؛دانند يم يطبيعامر مرگ را يك مؤمنان 
ـ  ؟اينجا كجاست .ردممن م يوا يكه ا كند يخيال مچون  كند يگريه م كـه رشـد و نمـو     تـدريج  بـه  يول

 همينطـور  ؤمنـان م يحاال مرگ هم بـرا  .بود ياين زندگ يبراجنيني  يآن زندگ ،كه نه فهمد يم ،كند يم
  .است يد جديدتولّ ،است

 البتّـه  .گيـرد  يدور و دراز مـا را مـ   ياين است كـه آرزوهـا  ياد داشتن مرگ ه ب خصوصياتاز  ييك
بايـد بـا    يزنـدگ  .اسـت  يريـز  دور و دراز غيـر از برنامـه   يآرزو يـا   طـول امـل   قبالً گفته شد طوركههمان

ـ اَ يـاد مـرگ باشـد طـول    انسـان   يوقتـ . يـت بكنـيم  فعالو كـار  ما بايد  .باشد يريز برنامه يل، آرزوبـاف م، 
تـدريجاً   ،استعداد هدايت را داشته باشد ولي و بعد هم اگر هدايت نشده شود يدور مو ا از ذهن ها يباف خيال

ارشـاد   ي يـا در حيـاتش آمـاده    كنـد  يكم رها مـ  را كم يبه اين زندگ يدلبستگ. كه بايد برود كند يتوجه م
 يااست كه فكر مـرگ بـر  اين  .شود يرا ديد در آنجا تسليم م عيكه دم مرگ عل يهمانوقتيا  شود يم

 شـود  يياد مـرگ موجـب مـ    .كشد ياز كفر خودش زجر م البتّه .كشد يكافر زجر مولي مؤمن خوب است، 
اش را آخـر روز و   خانـه  حساب تجارت يتاجر يوقت ،اش را خواه و ناخواه حساب كند گذشتهانسان كارهاي 

 يقهـر كـار  ايـن   ،دهكه امروز چه خريده، چه فروخته و چقـدر سـود كـر    بيند يم ،كند ييا هفته و يا ماه م
 اسـت  داشـته  يكـدام كـارش اثـر بهتـر     ،كـار خـوب يـا كـار بـد      ،كه چه كـرده  كند ياو حساب م .است
  . كند يم يا اسبهمح

ـ از ا يروز كيدر خاطرش باشد كه باالخره بنابراين بايد همواره   يو بـدنش فـان   رود يمـ  ايـ دن ني
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 ي همـه  يبـرا  ؛وجـود دارد  عـت يبموجـودات ط  ي همـه  يكـه بـرا   يمرگ يعنيهم  يعيمرگ طب. شود يم
 گـر يمنزل بـه منـزل د   نياز ا رفتنمرگ را مثل  نيمنتها بزرگان ا. هست اءي، اولائمه غمبران،ي، پها انسان
ـ است كـه انسـان فكـر پا    نيا وانيفرق انسان و ح ميگفت قبالً يول. دانند مي ـ  اني ـ پا يعنـ يدارد  نيب را  اني
آنهـا   داننـد،  يمـ  و پايان زندگيرا فناء  يعيكه مرگ طب ييآنها حتّي نيبنابرا .كند يو به آن نگاه م نديب يم

ـ پس . باشند ادشيباز هم به  ديدارند، با نيب انيهم چون انسانند و فكر پا تمـام   يمـرگ در واقـع بـرا    ادي
ْهرُ  :گوينـد  قرآن مي قول بهكه  ييبه معاد و چه آنها نيها چه معتقد انسان  الـدَّ

َّ
ِلکنـا ِإال ْ ُ َومـا 

مـا از   يعنـ ي ،1
مـرگ اگـر    اديمنتها توجه و . هست اآنهي  همه يبراروزگار يا دهر،  نيهم ي واسطه بهمگر  ميرو ينم نيب

ین نكـه يبـه ا  هيـ به رحمـت خداونـد و تك   هيتك يعني ،باشد يقبل يروان يها گاه هيبا تك  الـدِّ
ِ

م ْ َ  ،اسـت   ماِلـك 
ـ  ،كنند يفكر م نيا خالفكه  ييها در انساناما . شود يبه ترس منجر نم صورت نيدرا بـه   غالبـاًً مـرگ   ادي

كه حتماً هست  يزيچ .ندارد يشده بود كه مرگ ترسگفته آنكه بارها  حالو  شود يم ليترس از مرگ تبد
 دهـد،  ياست كه آنچـه دارد از دسـت مـ   از اين  ينگران ، حاصلترس. ندارد يهمه هم هست ترس يو برا

داشـته باشـد    نيقيمعتقد باشد،  ياگر كس نيبنابرا. شدم ستين گريد ديگو يم كند، يرا رها م يچون زندگ
ـ صورت نبا درآن ،وجود است ي است، ادامه ستيز ي از ادامه يا كه مرگ مرحله  .ميداشـته باشـ   يترسـ  دي

 ، آنهـا به معاد هستند هم كه معتقد يكساناما . شود يو نابود هم نم دهد ياز دست نمرا  يزيچ نكهيا يبرا
كـه بعـد از مـرگ     داننـد  يمـ  يعنـ ي ؛ترسـند  يمـرگ مـ   ي از دنبالـه  ترسـند  ياز خود مرگ نمهم در واقع 

مـا فـرق   زنـدگي  كه اصالً بـا   كنند يم يزندگ يديجد ي نحوهبه ست، ه يديجد اتيح كيبدن،  يعيطب
د هسـتن  ييايـ در دنآنها  .ماه باشند ي كره اي خيمر ي انسان در كره يا عده دييفرض بفرما نكهيدارد، مثل ا

  .است هيتشب كي نيا رود، يبه آنجا ممرده  نكهينه ا البتّه. است از ما دور كلّيبه كه 
ـ ا يعـ يبطـور طب هم ها  انسان ي همه. مگر از بعد از مرگ ؛داشت ياز مرگ نگران دينبا نيبنابرا  ني

نتوانسـته اسـت    ،هنيدستور داده شـده، جـز معصـوم    كه طوريكس آنهيچ نكهيا يبرا ،را دارند ينگران
ـ باشد بـه ا  يوق شانمانيكه ا يدر صورت يول .دارند يخودشان خطاها و گناهان يكند و همه برا يزندگ  ني

ي  همهصورت خداوند  آندر ،يلحظات زندگ نيد ولو در آخرن اگر توبه كرده باشاوالًكه  كنند ينكته توجه م
هـا   كـه انسـان  را  يو محاسـن  هـا  يفرموده است، خوب كه طوريهمانبه عالوه خداوند  ؛بخشد يرا مگناهان 

ـ فرما يمثالً م. پوشاند يآنها را م يخطاهاگاهي  .دنرو ينم نياز بآنها  كند، يدارند فراموش نم ُبـوا  :دي ِ َت
ْ َ
ِإْن 

ئاِتک  کْم َسیِّ
ْ
ْر َعن

ِّ
کف

ُ
ُه ن

ْ
َھْوَن َعن

ْ
ن
ُ
 ْم وَ کباِئَر ما ت

ً
 رکميـا

ً
ال

َ
کْم ُمْدخ

ْ
ْدِخل

ُ
ن

و  ميكـه گفتـ   يبزرگـ  ياگر آن خطاهـا  ،2
. پوشـاند  يشما را مـ  يخطاها ريخداوند سا ،دياگر از آنها اجتناب كن ره،يحاال اسمش را گذاشتند گناهان كب

 :زلزلـه فرمـود   ي خداوند در سـوره  والّا .كشد يآن م يرحمت رو ي مغفرت و پرده ي دهكه پر يمعن نيبه ا
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مَ 
َ
 ـف

ْ
 َیَرُه وَ ْن َیْعَمْل ِمث

ً
ْريا

َ
ٍة خ رَّ

َ
 ذ

َ
ا َیـَرهُ  َمْن َیْعَملْ قال رًّ

َ
ٍة ش رَّ

َ
 ذ

َ
قال

ْ
ِمث

 ، آن راكرده باشد يخوب يا هذر ي به اندازه يكس ،1
 نجـا يدر ا يول .نديب يرا م اش جهينت يعني ،نديب يكرده باشد م يبدهم كه  يا هبه همان اندازه ذرو  ند،يب يم

اثـرش  ولـي   نـد، يب يمـ خـودش را  كـه فقـط    پوشاند يرا م شيرو ،بپوشاندها را  بديخداوند بخواهد  يوقت
ئاِتکمْ  بيند؛ ينم را کْم َسیِّ

ْ
ْر َعن

ِّ
کف

ُ
  .ن
 ديحاال كه با ،برود ديكه با هرجهت بهچون  .از بعد از مرگ هم بترسدنبايد  يكس نيچن هرجهت به
خداوند هـم   ،شود يل به رحمت الهاگر متوس نيجز رحمت خداوند؟ بنابرا طرف آندر  دارد يديبرود چه ام

ـ فرما يمـ  يگريد ي هياست كه در آ يبه شرط نيا البتّه رد،يبگ دهيرا ند شيها يت بدكه وعده داده اس  :دي
مَ 

َّ
 ـِإال

ٍ
 َسـلمي

ٍ
ب

ْ
ل
َ

ِ
 َ  اهللاَّ

َ
يت

َ
ْن أ

عمق  يعني ؛آمده باشند ميكه با قلب سل يمگر كسان ميكن يمجازات مما همه را  ،2
  .بخشد يخطاها را خداوند م نيپاك باشد، ا دلشان

ـ به  ، انسانها يو ناراحت ها يحسن را دارد كه در موقع گرفتار نيمرگ در واقع ا ادي ـ آ يمـ  ادشي  دي
  :حافظ قول به .ستين يدائم يزندگ نيو ا ايدنكه 

ام مـژده كـه    ديرس غـم نخواهـد مانـد    ايـ   
 نخواهـد مانـد  هم  زين نيچنان نماند و چن  

عمـر   ي لحظـه  نيتا آخـر  ها سانان البتّه. دهد يدست ماو به  يآرامش كند يمرگ م اديانسان  يوقت
   .را هم حفظ كنند ييايدن يروش زندگ دكنند و تا زنده هستن تينب عبادت را رعااند جموظّف
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  رح 
  1و و ا  

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ     الرَّ

 يها بدي ،و چون مؤمن بايد هميشه به خود مشغول باشد و اخالق و اعمال خود را در نظر دارد
حال توبـه و بازگشـت بـه خـدا پيـدا       ،گفتار و پندار خود بوده پشيمان از كردار و ،را ديدهخود 

همه كـس بـاز اسـت و     يبهشت كه هميشه و بر رو يست از درهاا توبه دري كه درِ نمايد يم
دم را . سـت و بـه انتظـار ديـدار يـار دور دارد     ا فكر مرگ كه در كمينه شيطان را ب ي سوسهو

ـ  يو كرم را ديده پا عفو ،غنيمت شمرده  حـق نفـس گـذارده و بازگشـت و انابـه بـه       يروه ب
حال بيشتر شـود و راز و نيـاز و    اين ،ترگردد و هر چند بيناتر و بر عظمت محبوب آگاه نمايد يم

از دل  ، 3الظـالمينْ  كنْت منَ ين جان برآرد و ال اله الَّا اَنْت سبحانَك انّرواز د ،2سناربنا ظَلَمنا اَنْفَُ
بر  ينام دارد و يه ظهورمرتباست در هر  حقكه فناء خود و بقاء ب يو خَلع و لُبس تكوين .گويد

استعاذه و بسمله ظهـور   اي كه در اين حال توبه و انابه گفته شود و در مرتبه شود يآن اطالق م
 4.اوستيات تفاوت مراتب تجلّه و فنا و بقاء ب يولّو تَ يبرّكوة و تَزاست و صلوة و 

كه كرده توبـه كنـد و موجـب     يياز خطا تا كند يرا وادار م و مراقبه انساناوقات محاسبه  يبسيار
 :فرمايد خداوند مي. وندابرگشت به خد يانابه يعن. بعد از توبه انابه است. كه توفيق هدايت پيدا كند شود يم

 
ِ

ـيب
َ

ض
َ
ِتي غ ْت َرْمحَ

َ
َسَبق

اسـت كـه    يهمانطوراست  ير هم پيغمبر الهپيغمب. ضبم سبقت داردغرحمت من بر  ،5
ـجَ : فرمايد يجا در مورد بهشت م يك .خداوند رحتمش بر غضبش سبقت دارد ـَھا السَّ

ُ
ـٍة َعْرض

َّ
ْرضوَ  ماواُت ـن

َ ْ
األ

6، 
جا  ،شويم يما در آنجا جا مي  همه، يه اين بزرگـت بـخلقدر  .تـتمام كائنات اس ي دازهـكه به ان يتـبهش

فقط  ؟چقدر استاست، يا كوچك  ستنفرموده است كه بزرگ ا ييرا خداوند در جا هنّماما ج .تنگ نيست
اٌد وَ  :گفته

ِ
 َ َّ ْم ِمْن َجَھ ُ ـواشهلَ

َ
ـْوِقِھْم غ

َ
م را از تـو و يارانـت پـر    با شيطان كه جهنّ خورد يخداوند قسم م 7. ِمْن ف

بنـابراين اميـدوار باشـيد كـه      .اند دهبهشت را فرمواما  ،چقدر استوسعت جهنّم حاال معلوم نيست  .كنم يم
  .شاءاهللا ان ،را ببخشدما گناهان ي  همهخداوند با يك توبه 

 ديچون مؤمنان با نديفرما يم .اند فرمودهتوبه و انابه  ي دربارهرا  يفشرده مطالب زياد بطوردراينجا 
حسـاب   توانند يو م ندريگ ياخالق و اعمال خودشان را در نظر م شتريباشند، ب شيمراقب حال خو شهيهم

هسـت،   يا صـه يو نق يياگر خطـا ) شانپندار و كردار و گفتار يعني( اعمال و رفتار نيادر كه  ننديكنند و بب
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ِسي ِاهلي: مييگو يح ماصب يعبارت دعا نيادر  چنانكهمرتفع كنند 
ْ َ

  ...َمْعُیوب وَ  
ِ

ب
ُ ُّ
الـذ

ِ
ما خدايا ، ِلَساِين ُمِقـرٌّ ب

به گناهانمـان   ،ميدار نگهخواسته او  كه طوريآن ميودمان را نتوانستخ م،يدار ينقص كهنيبه ا مياعتراف كرد
ُعُیوب :يميگو يم بعد ،ميهم معترف

ْ
اَر ال ِتي َیا َستَّ

َ
 ِحیل

َ
کْیف

َ
  .آخر يال ف

توبه  و گردد يفوراً از آن خطا برم ديد يياگر در گفتار و كردار و پندار خودش خطا نديفرما يم نجايا
 نيؤمنمـ  قيتشـو  يچـون بـرا  . كنـد  يمـ  يمانيكه كرده ابـراز پشـ   يياز گذشته و از خطاها يعني .كند يم

به  .در بهشت است كي جهنّمدر برابر هر در  .در دارد هفت جهنّم يدر دارد ول هشتند كه بهشت ا هفرمود
ـ  ،الصلوة ترك يعني شيرو هدر بهشت است روب كينماز  دييكه مثالً فرض بفرما يمعن نيا  جهـنّم  در كي

در  ،جهـنّم  درِهر . است جهنّمدر  كي ،يپرست نفس يعني شيرو هروب ،در بهشت است كيمثالً روزه . است
 كيجز  .باشد يهست كه بهشت ياست، مقابلش حالت يجهنّمكه  يهر حالت ؛بهشت است درِ كيمقابلش 

 شـه يهم جهـنّم  يهـا در همچنينبهشت و  يدرها ي در، همه كي نياز ا ريو غ ؛در كه بهشت اضافه دارد
 .حج باز است ايامدر فقط در  نيدارد، ا يثواب كياست، حج  جمربوط به ح يدر دييفرض بفرما. ستيباز ن

ـ باكـه   در باز است نيا ايامموقع در بهشت است، آن  پنجدر بهشت دارد،  ينماز در امـا   .ديـ نمـاز بخوان  دي
 .نـدارد  يخاصوقت ندارد، وقت  نكهيا يبرا .باز است شهيهم كهتوبه  به جز درِ. طبعاً ستياوقات باز ن ريسا
شـما در   يدر خـواب و بيـدار   .در توبه باز است ،شويد يايد بين شب از خواب بيدار م رختخواب خوابيده در

   .شود يست كه بسته نما اين دري .اين از اين در وارد شويدبنابر .توبه باز است
كه  كند يه مكجا برگردم؟ توج به ؟يبه ك .برگردم خواهم يكه من م كند يه متوج ،توبه نيبعد از ا

ِ وَ  ديآ يم ادشيبه . به خدا برگردم ديبا
ـا ِهللاَّ

َّ
ْیـِه راِجُعـونِإن

َ
ـا ِإل

َّ
بـه اصـل خـود     ،در هـر لحظـه بـه خداونـد     ،1 ِإن

تـر باشـد، در    بـه عظمـت و رحمـت خداونـد آگـاه      نجـا يو هـر چـه در ا  گويند  ميرا انابه  نيا. ميگرد يبرم
  .بود خواهد تر ياش قو برگشتش و انابه صورت نيا

بعد  ،كشم يرا م حسين اماممن  :گويد يم سعد عمربنكربال  ي در واقعه. اي توبه نيست هر توبه البتّه
  .حر فهميد كه خطا كرده رفت و توبه كرد يوقتمثالً توبه آن است كه  .اين توبه نيست .كنم يتوبه م

بايـد از   يبعد از ايـن پشـيمان   .ست از آنچه كرده و از آنچه شده استا يتوبه پشيمان اول ي مرحله
توبـه و انابـه در واقـع     .انابه اسـت  ،آن ي به دنباله. صميم قلب استغفار كند و از خداوند طلب بخشش كند

كه در است نصوح  ي توبهواقعي  ي توبه .انابه است يواقع ي نبال توبهه دب ييعن ؛اند سكّهيك  يپشت و رو
 َعىس :استن هم آمده قرآ

ً
وحا ُ َ  

ً
َبة ْ

َ
 ِ

 اهللاَّ
َ

ا ِإىل ُ ُ
وا 

ُ
ذیَن آَمن

َّ
ا ال َ ُّ

َ
ئاِتکمْ   یا أ کْم َسـیِّ

ْ
َر َعن

ِّ
ْن ُیکف

َ
 أ
ْ
مک  ي توبه 2. َربُّ

ايـن   .كه از صميم قلب باشد و با تصميم به اينكه ديگر آن گناه و خطا را انجام ندهـد  يا توبه ينصوح يعن
  .ح استنصو ي توبه، توبه

 .كنـد  يشيطان وسوسه م .كند يشيطان كار خودش را هميشه م ،چه قبل و چه بعد از هر توبه البتّه
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دور  ،كه در توبه كرده و با توجه به ياد مرگ كه باالخره خواهـد رفـت   يدوسوسه هم با توجه به تعه يول
 رگمـ و نـدارد   يوقتـ ديگـر  كنـد كـه    توجهاز صميم قلب آنگاه كه  .معلوم نيست ،چه موقع يول شود يم
در همان حال خداوند جـانش   ،نشسته و به عصا تكيه داده بود يصندل يحضرت سليمان رو .ديك استزن

آمـد و   يا موريانـه  .زنـده اسـت   حضـرت  كـرد  يفكر م كرد ياز بيرون نگاه م هركهتا چهل روز . را گرفت
 يدر كنـار دجلـه بـا بعضـ     يجنيد بغداديا اينكه  .و همه فهميدند كه ايشان فوت كرده است را خورد عصا

 تـيمم چـرا   ،آب آنجاسـت  ،دجلـه آنجاسـت   :از مريدان گفت ييك .كرد تيمم خاك يرو ،رفت يمريدان م
اعتقـاد كامـل بـه     ي دهنـده  كه من تا آنجا برسم زنده باشم؟ اين نشـان  يتو مطمئن :جنيد گفت ي؟كن مي
 يمرگ رستگار داند ياگر از اولياء و بزرگان باشد م هالبتّ. كه مرگ هر لحظه در انتظارشان استاست  اين
رسـتگار  كـه  كعبه  يقسم به خدا :آخ، فرمودگفتن  يكه بعد از ضربت خوردن به جا عيمثل عل .است
ْ ُعـْدناوَ  :فرمايد يخداوند م اسرائيل يدر مورد بن .شدم ِإْن ُعـْدمتُ

تـان مـا هـم    اولاگـر برگرديـد بـه آن كـار      ،1
ـْل یـا  :آمـده قـرآن  ديگـري در   ي آيـه در  والّـا است  آنها يبرااين عذاب  البتّه .ب دادنبه عذا گرديم يبرم

ُ
ق

 
َ
ذیَن أ

َّ
 ِعباِدَي ال

َ
وا 

ُ
ِسِھْم ال  ْسَرف

ُ ْ َ
 أ

ً
َب َجخیعـا

ُ ُّ
ِفُر الذ

ْ
َ َیغ ِ ِإنَّ اهللاَّ

ِة اهللاَّ وا ِمْن َرْمحَ
ُ

ط
َ
ن
ْ كـه   يكسـان  ،بندگان مـن  يا ،2َ

ي  همـه خداونـد   ،از رحمـت خـدا مـأيوس نباشـيد     ،لـم كرديـد، سـتم كرديـد    راف كرديد، ظسخودتان ا بر
  .بخشد يم را گناهان

نقـض  خـود   ي،غير از گنـاه اصـل   ،را نقض كند اش توبه يكس راز گناهان نقض توبه است، اگ ييك
توبـه   .اسمش توبه نيسـت ديگر آن  ،نقض كند مدامتوبه كند  مدامكه گفت  شود ينم البتّه .توبه گناه دارد

بـه   گـردد  يبرمـ  ييعنـ  كند يتوبه م ،اينكه متوجه شد حضبه م، ين فرصت بعد از گناهاولآن است كه در 
 توبه نقض شد باز هم اگر بـه درگـاه خداونـد    نكرده خداياگر وسوسه شيطان آمد و  صورت دراين .خداوند
  :يسعد قول به .كند يرا قبول م اش توبهخداوند  ،ندع كتضرّ

ــف خدا  ــين و لطــ ــرم بــ ــدگاركــ    ونــ
ــار  گُ   ــت و او شرمس ــرده اس ــده ك ــه بن  3ن

  :گويد يديگر م يبعد جا .من شرم دارم كه جوابش را ندهمو  خواند يمرا م ام گويد بنده يم
ــد   ــه نومي ــا درگ ــه م ــن درگ ــت ياي    نيس

 بـــازآ يصـــد بـــار اگـــر توبـــه شكســـت  
ايجاد را  يخودش شقاوت ،باشدبه آن يت ندادن عناد و اهم يكه از رو ياين توبه شكستن در صورت

در فطرتش بـاز هـم   اگر  ،اگر آن شقاوت نباشد والّا .دهد يرا به او نم يامكان توفيق توبه ديگركه  كند يم
  .كند يخداوند قبول م ،توبه كند
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  :گويد يقرآن م ي آيه .دهد يخداوند مهم توفيق توبه را 
َ َ
 ُ ـْد تـاَب اهللاَّ

َ
ق
َ
ُھـاِجریَن  ل

ْ
ِّ َوامل

ِ
ـيب

َّ
ـاروَ الن

ْ َ ْ
األ

1، 
كـه   ييها در نمونه .برگشت به آنها تا توبه كنند ،رساند) پيامبر و مهاجرين و انصار( به اينهارا خداوند توبه 
از آنكـه بـا    عـد بگفتنـد   حـوا اسـت كـه آدم و    يعبـارت  يكـ يمثال زدند، در مقام توبه  غمبرانياز عبارات پ

توفيق پيدا كردند كه توبه كنند و  بود يتشان از نور الهچون فطر حواآدم و  .آمدند رونياز بهشت ب طانيش
 ،آمـد  رونيـ ب نـت يط خبـث  آن ي واسطه بهداشت و  نتيط خبث طانيشاما  .قبول كرد اشان ر خداوند توبه

از امر خداوند ولو كوچك باشد گناه  تمرّد ينداشتند ول نتيط خبثو داشتند  يلغزش كوچك حواآدم و ولي 
َسـنا :عرض كردندچون متوجه بودند كه خطا كردند خودشان آدم و حوا  ذلك مع. است يبزرگ

ُ ْ َ
ْمنـا أ

َ
ل

َ
ا ظ

َّ
َرنب

2، 
نـا وَ وَ  ،خدايا ما به خودمان ظلم كرديم تو بـبخش 

َ
ِفـْر ل

ْ
غ
َ
ْ ت اِسـرینِإْن ملَ

ْ
نَّ ِمـَن ا

َ
کـون

َ
ن
َ
نـا ل ْرَمحْ

َ
 ت

اگـر مـا را   كـه   ،3
ـ كـه از ا  يدسـتور داد  ،يكـه بـه مـا گفتـ     تـو ! ايخـدا . زيانكار خواهيم بود يو به ما رحم نكن ينبخش  ني
ـ هم كه دار يتيوضع نيا ،نيبنابرا .ميما خودمان خطا كرد دينخور درخت  .اسـت  دمـان خو ي هيـ از ناح م،ي

ن ،از جن بود چون فطرتش .ابليس اين كار را نكرد اما
ِ

ْ
 اکَن ِمَن ا

توفيق توبـه را   ،از فرشتگان نبود اولاز  ،4
  .نكرد پيدا

ـ داسـتان حضـرت   . ي استدر شكم ماه ونسيحضرت  يهم دعا يكي الً  تـورات در  ونسي مفصـ 
ـ حضرت  .آمده استدر قرآن مختصرتر  يول ،شده ذكر ـ داد بـه اُ  ديـ وع نكـه يمثـل ا  ونسي كـه  خـود  ت م
ـ د يقرائنـ  نكـه يعـذاب در سـه روز بـر شـما نـازل خواهـد شـد و بعـد مثـل ا          ديـ كـار را نكن  نيا اگر  دي
رفـت بـه مسـافرت كـه      نـد، يرا نب نهـا يمجـازات ا  نكـه يا يچه بسا برا .توبه نكردند برنگشتند و نهايا كه
ـ بـه مسـافرت كـه در ا    فتر نديگو يم ها يبعض. شد غرق يكشت ام  ني ر برگشـت   ينباشـد، وقتـ   ايـتصـو 
 يعـاد  ي مردمها ينرفتند، زندگ نيقوم از ب كه ديد يبرده است ول نيقوم را خداوند از ب نيكه ا بود كرده
ـ جهـت در ا ره بـه  ؟شـده چـرا اينطـور   ناراحـت شـد كـه     .است ـ   يمـاه دهـان  وارد  ه،يقضـ  ني  يشـد، ول
ـاِملنيَ ال: عـرض كـرد   توجـه كـرد، بـه خداونـد    . ديخودش فهم آنجا در

َّ
ـُت ِمـَن الظ

ْ
 کن

ِّ
ك ِإين

َ
ان

ْ
ـَت ُسـ

ْ
ن
َ
أ

َّ
ِإلـَه ِإال

5، 
ـ فرما يخداوند م .ردممن هستم كه به خودم ظلم ك نيا ،يهمنزّ تو ست،ياز تو ن ريغ ياله ،يبزرگ ـ :دي

َ
ل
َ
ال وْ ـف

ُه اکَن ِمنَ 
َّ
ن
َ
 يف أ

َ
ث

ِ
ب
َ
ل
َ
َني ل

ِّ
َُس

ْ
ِنِه ِإىل  امل

ْ
ون  َبط

ُ
َعث ْ ُ 

ِ
م ْ  يدر شـكم مـاه   امـت يتا روز ق گفت يرا نم حيتسب نياگر ا ، 6َ

بـه آن  شـاءاهللا مـا    ناتوجه و انابه است كـه   ياعال ي درجه نيا. توجه كرد مطلب نيبه ااو  يول .ماند يم
  .دوارميام ،ميبرس

كـرم خداونـد را    از عفو و يذكر يقرار گرفته است ولسخت كه نقض توبه مورد تهديد  يدر ضمن
نفـس   يبـر رو  يدم را غنيمـت شـمرده عفـو و كـرم را ديـده و پـا      « :فرماينـد  بينيم چنانكـه مـي   نيز مي
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كرم و به ايـن عفـو نگـاه كنـد و     به اين و مأيوس نشود  ينيع ،1»نمايد يبازگشت و انابه به حق م گذاشته
  .بار هم اگر توبه شكسته برگردد صد

 خداوند در خلقت و تكوين جهان خَلع و لُبس آفريـده  .است يخَلع و لُبس تكوين تجلّيتوبه و انابه 
در منـزل  كـه  را  يلباسـ  دييفرض بفرما .لباس پوشيدن يلُبس يعن و لباس كندن ييعندر لغت خَلع . است

كـه  را  يا گذشـته  ي لحظه يعني. است خَلع و لُبس نيا ،ديپوش يرا م رونيلباس ب و ديآور يدرم د،يپوش يم
از  .ميپوش يم يگريو از نو لباس د ميانداز يمبيرون آنچه بوده است  م،يكن يدم بوده است، فراموش م كي

ـ آ ياو م يبه جا يگريد يها اختهي ،رنديم يبدن م يها اختهي يعيلحاظ علوم طب ـ ا. دي هـم كـه    يشـعر  ني
لبـاس  ديگـر  و دم  كننـد  يدم لباس گذشته را ترك م كي يعني »كنند ديدو ع يمؤمنان هر دم«: فرمودند

  .پوشند يم يديجد
موجوديـت  و  گـذارد  يرا كنار م اش يهر لحظه موجوديت قبل ييعن .دارد يخَلع و لُبس يوجودهر م

ـ   يقبلبا آن ظاهراً ممكن است اين موجوديت جديد  .كند يپيدا م يجديد  يچندان تفاوت نداشته باشـد ول
 گفتنـد  يكه مـ  ميقد يعيطب يعلماقول  رغميل است كه علاً در حال تحومرتّبجهان  .دوتاست هرجهت به

عرفـا   ،باشد يكحرّماينكه حركت ندارد مگر  يزيچ چياست كه ه نياصل بر ا يعنياصل بر سكون است، 
ـ ف كيزيف. جهان در حال حركت است شهيهم نديگو يم ـ جد اتيهـم بـا قواعـد و كشـف     يعل  نيهمـ  شدي
 كنـد  يدور م خدااست كه ما را از  ييزهايخَلعِ آن چ ،خَلع و لُبس نيتوجه داشت كه ا ديبا البتّه. ديگو يم را

ايـن خَلـع و لُـبس هـم در تكـوين      . كنـد  يمـ  كيكه ما را به خداوند نزداست  يآن لباس دنيو لُبس پوش
بـه   يا در هـر مرحلـه   ،انسـان اسـت   يه بـرا كـ  يدر حاالت .ها انسان خوداست و هم در حاالت موجودات 

ـك اکِدٌح ِإىل: فرمايد يخداوند م .كند يم تجلّياين خَلع و لُبس  ي،نحو
َّ
سـاُن ِإن

ْ
ِ
ْ

ـا اإل َ ُّ
َ
ُمالقیـهِ   یـا أ

َ
 ف

ً
ـك کـْدحا َربِّ

2، 
ِ : گويـد  يمـ ديگر  يدر جا .كرد ياو مالقات خواه خداوند و با سوي به يا انسان تو رونده يا ـا ِهللاّٰ

َّ
ْیـِه  وَ ِإن

َ
ـا ِإل

َّ
ِإن

. راِجُعون
  .در مسير تكامل باشدبايد پس خَلع و لُبس  3

از مظـاهر خَلـع و لُـبس     يتوبه يكـ . كند ي جلوه ميصورت بهفرمايند خَلع و لُبس در هر موردي  مي
ـ  سـالك خـودش را    ييعنـ  .است و  نـدازد ا يخـودش آن لبـاس را دور مـ    ،كنـد  يخَلـع مـ   ياز گناهـان قبل
يافـت،  هللا باشد و بعد بقاء اهللا يفناءف كهرسيد  يا اگر به مرحله ي،يا از لحاظ عرفان .پوشد يم يجديد لباس
پنـاه   ياستعاذه يعنـ  . استاهللا استعاذه و بسم ،ات خَلع و لُبستجلّياز ديگر  ييك .است و لُبس خَلعهم اين 

  :گوييم چنانكه مي شيطان، شرّبردن به خدا از 
ُ
ُعوذ

َ
  أ

ِ
ِجمي اِن الـرَّ

َ
ْیط

َّ
ِ ِمَن الش

اهللاَّ
ِ
 ينيـرو  ييعنـ  .اين خَلـع اسـت   ،ب

ـ در وجود ما بوده است، ا در ذهن ما بوده  طانيكنون هر چه از شتا .كنيم يرا از خودمان دور م يشيطان  ني
هللا ا بسـم  .بسم اهللا گفـتن  يعنيبسمله  ،ميپوش يم يديلباس جد يعنياهللا  بسم. ميكن يرها م م،يرا رها كرد
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يـك جـا   در  ،اطالق شـده  يمعنو يلباس در قرآن به معان .پوشيم يخداوند لباس م نام به ييعن ،لُبس است
ـویوَ  :دفرماي يم

ْ
ق ـْريٌ   ِلباُس التَّ

َ
ذِلـك خ

انسان بايد خودش را از غير تقوا خَلـع   .شما بهتر است يلباس تقوا برا ،1
 زيـ چ و ميكنـ  يرا رهـا مـ   يزيـ چ ،نماز و زكاتدر  اي ،نماز و روزهدر  اي .كند و هر لحظه لباس تقوا بپوشد

با زكات آنچه كه ممكن است مـا را گمـراه كنـد    . صلوة جذب است و زكات دفع است .ميپوش يم يديجد
  .گيريم مي كنيم و با صلوة رحمت الهي را كنيم، خَلع مي دفع مي

از اركـان  اري جسـتن،  و تبـرّي يعنـي بيـز   دوست داشتن  يعني يتولّ .نيز چنين است يو تبرّ يتولّ
 تيـ ب دوسـتدار اهـل   يعنـ ي يتـولّ و  ،از آنها مييجو يبرائت ميعني  ت،ياز دشمنان اهل ب يتبرّ .است عهيش

در هر جـا   ينيخَلع و لُبس تكو نيا. ينياست از آن خَلع و لُبس تكو يا خودش جلوه يو تبرّ يتولّ. ميهست
خودمان در  ي اراده هب ،ستهكه در تكوين ما  يع و لُبستوفيق بدهد كه اين خَل خداوند به ما .دارد يا جلوه

ِ وَ كه فرموده  يآن مسير
ا ِهللاَّ

َّ
ْیِه راِجُعونِإن

َ
ا ِإل

َّ
 ِإن

ـك اکِدٌح ِإىلكـه   ييـا آن مسـير   ،2
َّ
سـاُن ِإن

ْ
ِ
ْ

ـا اإل َ ُّ
َ
   یـا أ

ً
ـك کـْدحا َربِّ

ُمالقیهِ 
َ
ف

  .باشد ،3
ها ممكن است رو به عقب بروند،  انسان انسان، يفرد يدر زندگ يخَلع و لُبس هست ول نيدر تكو

ـ   نطـور يهمگرچه آن هم  ند،يگو يبكنند، آن را در اصطالح عرفان خَلع و لُبس نم ييقهقرا ريس  ياسـت ول
اسـت   يمثل گرد و خـاك  د،كن ينم دايمنافات پ ينيلُبس تكو آن خَلع و اهم اگر بكند ب ييمؤمن خطا غالباًً

باره  ايندرهم  يفراوان اتيآ. شود يگرد و خاك رفع م نيا شتريل بوسحاالتش را گرفته و بعد با ت يكه رو
ُبوا  :فرمايد براي نمونه مي. هست ِ َت

ْ َ
 ِإْن 

َ
ُه نُ ک

ْ
َھْوَن َعن

ْ
ن
ُ
 باِئَر ما ت

َ
 ک

ْ
ْر َعن

ِّ
 ف

ُ
ئاتِ ک ْم وَ ْم َسـیِّ

ُ
 ک

ْ
ـْدِخل

ُ
 ن

ُ
 ک

ً
ال

َ
 ْم ُمـْدخ

َ
 رک

ً
ميـا

4 ،
 شـود  يكـه مـ   يمـ يعظ يكه فقط خطـا ( ميگفتكه  بزرگي يخطاها م،يكه گفت يميآن گناهان عظاز اگر 

شـما را   يشـما را، خطاهـا   گناهـان  ريسـا ) گفت واقعاً و مطمئناً خطاست شرك است، شرك بـه خداونـد  
فرموده اسـت   گريد اتيدر آ البتّه. ميكن يوارد م يو بزرگ و خوب ميمدخل كر كيو شما را در  ميپوشان يم

خَلع و  ي قاعده نيا ياست كه در اثر اعمال خودمان رو يهمان گرد و خاك نيا .ستيپوشش چ نيموارد ا
كـه   ينيمـؤمن  يبـرا  البتّـه ، زنـد  يمـ كنـار  و  كنـد  يجارو مـ آن را خداوند خودش  و رديگ يم ينيلُبس تكو

  .كنند توبه
در  اضيع ليفض: آمده است تذكرةاالولياءهايش در  كه نمونه هست باره دراينزياد  يليخ هاي مثال

از  نطـور يكـه هـم از بزرگـان عرفـا و هم    شد  يمش از بزرگاندو يزندگدر بود؟  شرورقدر لش چاو يزندگ
ـ يچون خنمونه را دو  نيا. كسان ديگر يليخ اي يبشر حاف اي. شود يم تلقّي عتيبزرگان اهل شر روشـن   يل

 نُ . ذكر كردم مياطالع داراز آن است و همه 
َ

 ک
ْ
ْر َعن

ِّ
 ف

ُ
ئاتِ ک  ْم َسیِّ

ُ
  . ديگو يرد مموا نيخداوند در ارا  مْ ک

ـ  يدوسـت  ت،يب اهل يدوست ديبا ت،يوال باشد، اهل معرفت تيكه اهل وال يكس نديگو يم را  يول
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و مـذاهب   ينّو س عهيش يحتّ ستين ياختالف چيقاعده ه نيدر ا .كند يدور يداشته باشد و از دشمنان ول
ـ كه آ است يتبر در مصداقِ شود، يم دايپ نجايكه در ا ياختالف. نديگو يهم م گريد دشـمن   كـس  فـالن  اي

از خَلـع و لُـبس اسـت     يا جلـوه  يو تـول  ياست؟ اصل تبر تيب ارادتمند اهل كس فالن اياست  تيب اهل
 ،يقرائنـ  اصـطالح  بـه مگر اينكه . ميكن ريتفس نفس خودمان يبه هوا يخَلع و لُبس را بستگ ديمنتها ما نبا

  .ميآنها رفتار كن برحسب م،ياز بزرگان داشته باش يشاتيو فرما يعبارات
از  اول ارفعـ  ،سـلوك  ريدر مسـ  يعنـ يو بقاءباهللا  اهللا يف فناء. هاي آن است از جلوههم  بقاءفناء و 

اين مطالـب  از  يبعض البتّه. ماند يم يباق ياله يو بقا يو بعد به عظمت اله شود يم يخودش فان تيخود
ـ  يم همينقدر يول شود ينم نيرينمان شادها ام مييگو يحلوا م حلواست كه ما حلوا ي منزله به عرفاني  ميدان

شاءاهللا خداوند ما را  ان. يك حاالت اينطوري هست كه بزرگان را جذب كرده است .هست ييحلوا كيكه 
  .هم توفيق داده و لياقتش را بدهد

 يعنـ يتوبـه  چنانكه ذكر شـد  . شود انابه گفته مي ي دربارهاينجا ، صحبت شدتوبه  ي دربارهتاكنون 
و توبه كـه   يمانيپش نيابعد از انسان . ميا كه داشتهو خطايي  ياز كوتاه يعمل يمانيو پش يواقع يمانيشپ

 يسـو  رو بـه  آنوقـت  ،گرد خطا نگردد گريگرفت كه د ميخواست كه خداوند او را ببخشد و تصم يعنيكرد 
ْھـُت َوْجِھـ :تمـگذاشـ كنار را  كه حاال كه آن گناه و خطا گردد يخدا برم ـ يَ َوجَّ ـَر السَّ

َ
ط

َ
ـذي ف

َّ
ْرضماواِت وَ ـلِل

َ ْ
 األ

1، 
 والّـا شـود   دهيـ بهتر مطلـب فهم  نكهيا يبرااست  يبند ميتقسيك  نهايا البتّه .نديگو يحالت را انابه م نيا

ـ كـرده و نبا  اداد كه خطـ  صيواقعاً تشخ يبا هم است، اگر كس شهيمعموالً توبه و انابه هم انابـه   ،بكنـد  دي
  .ديآ يپشت سرش م

ـ ه به عفو و كرم خداوند داشـته باشـد و بـا ا   كه توج نديفرما يمما اينكه ا ـ  ني دم را  ،ه كـه دارد توج
 يصـوف « :نـد يگو يكـه مـ   آن ي مهيضـم  عبـارت شـمردن و   مـت ياصطالحِ دم را غن نيا ،بشمارد متيغن
 فهمند يهم نمرا  نآكه با عرفان مخالفند،  يي، آنهااستعرفاني  تعابيريچون  ،»قيرف يا دالوقت باش ابن
ـ دم كه دار نياست كه هم يمعن نيبه ا »قيرف يالوقت باشد ا ابن يصوف«حال آنكه . رنديگ يم راديو ا  د،ي
  :كهدرآمده  يشعر صورت بهاست كه  عيعلمنسوب به  شيفرما .ديبشمار متيرا غن نيا

ــــــــیَ ضــــــــی و مــــــــا َســــــــمَ مــــــــا فــــــــاَت
َ
ك ف    أیَنأ

ـــــــــــ  
ُ
ـــــــــــْمق

َ
 ف

ْ
 ِتَ اغ

ُ
 الف

َ
ـــــــــــرصـــــــــــة ـــــــــــَب  منيَدني الَع

گذشـته كـه   يعنـي  ( دو عـدم  نيا نيو ب زيبه پا خ امده،يو فردا هم كه ن ندهيآنچه رفت كه رفت، آ
 نجـا يدر واقـع ا . رمش متيدو عدم فرصت را غن نيا نيب) است نحوه عدم كيكه هم  ندهياست و آ معدوم

ـ و ا عيعل شياست از فرما يا ترجمه »درَمش متيغن ادم ر« :اند هم كه فرموده هـم كـه    يحيتوضـ  ني
  .است شيداده شد مستند به همان فرما
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 شـتر يحالـت ب  نيتر شود ا محبوب، خداوند، آگاه بتيه وكه هر چه بر عظمت  نديفرما يم نجايا در
 ،يقو يليچراغ خ كياما  رديگ يرا نم ديد يچندان جلو ،ديكنها نگاه  چراغ نيااينكه اگر به مثل . شود يم

ـ . جز همان را مينيب ينمرا  يچيه ما گريد كه طوريب كند يم رهيخ چشم را ،ديشد يليبا نور خ ـ ا نيب دو  ني
هـايي بـا    كه ميـان آنهـا المـپ   هزار  100به نور يك المپ تا  100المپ  كيمثل تفاوت هست  يدرجات

كه انسـان را جـذب    شا يرگيتر بشود خ چه انسان بر عظمت محبوب آگاه هر. هاي متفاوت هست روشني
  . خواهد شد شتريب كند، يم
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  رح 
وف ءا ی      1رجاء  و  ، 

 
ِ
ِ  ِبْسم   اهللاّٰ

ِ
ْمحن حمي الرَّ      الرَّ
سـت تـا   ا خود دارد از خود و كرده نيك خود هم شرمسار يدر نيك يكه كوشش و سع و سالك

در  ،ه و حـول او قوه ب ،لك اودر م ،او يها نعمت يشرم دارد كه دارا حقّها و از  چه رسد به بدي
و هميشـه  . و از صفات پسنديده اسـت  يالفت او نمايد بلكه حياء از خلق هم فطرحضور او مخ

ـ  ينواز شيطان ترسان و از بنده يمؤمن از خود و عمل خود و راهزن  سـوي  بـه  پايـان  يو كرم ب
  2.ستا دوست شتابان

 يخجالـت معنـو   ،يميگـو  يمـ » شـرم «به آن  يحياء كه در فارس .ندا همورد حياء فرموداينجا در در 
بـه مقـام اوليـاء     هرجهت بهچون  ،كه سالك بايد داشته باشد يدر نيك ياز كوشش و سع فرمايند يم .ستا

 هديگر چـ  ،از كار خوب خودش دارد حتّي يپس هميشه احساس نقص ،رسد يمعصومين نم ائمه ييعن ياله
 ياگـر كسـ   .ه كردتوجبه دقّت به آن است كه بايد  يهم امر يو بد يتشخيص خوب البتّه .برسد به كار بد

كار خودش را خوب  يوقت .گناه دارد ،دارد يماندگ برايش عقبامر خود اين  ،خودش را خوب ببيند يكارها
و آن كبـر و   شـود  يبرايش پيـدا مـ   يكبر و غرورو  كند يآن فكر نماصالح  ي ببيند ديگر چندان به دنباله

را از جملـه او  چون بـاالخره شـيطان همـه     خوب ببيند كار خودش راسالك نبايد . زند يبه او ضرر م غرور
 ي، از طرفـ كنـد  يخداوند شـيطان را تـا روز قيامـت مهلـت داده و او همـه را وسوسـه مـ        .كند وسوسه مي

 َوالالَحوْ  :يميگو يم
َ
 ل

ِ
َعِظمي

ْ
َعِليِّ ال

ْ
ِ ال

اهللاَّ
ِ
 ب

َّ
 ِإال

َ
ة وَّ

ُ
يم يگـو  يايـن را مـ   .خداونـد از جانب نيست جز  يا هحول و قو ،ق

عـالم محضـر خداونـد    ي  همـه ديدم كه  يشعار .ديگر يبه سمت دهد يانه شيطان ما را سوق مسفتأم يول
 .سـت هخداوند در همه جا  .خداوند است زمينِ ،زمين ،خجالت بكشيد .در محضر خداوند گناه نكنيد ،است
ـ ييبينـا  .اسـت  يالهـ  يهـا  نعمت ،كه ما داريم ييتمام قوا و نيروها .بيند يما را م ي همه  ،ائقـه ذ، ييا، بوي
را  ييهـا  ها را خدا به ما داده، حاال آيا شايسته است كه همين نعمت نعمتي  همه .هستند ياله يها نعمت

اين خيانـت بـه امانـت نيسـت؟ بنـابراين       ،صرف كنيم كه خودش منع كرده يكه خدا به ما داده در مسير
  .بترسيم كند يوسه مهميشه از گناهان خودمان شرمسار باشيم و از شيطان هم از اينكه وس

از  يفطر بطوربشر  ييعن ؛بشر است يند كه حياء از خلق هم فطرا هيك جمله اضافه كرداينجا در 
پس  .كند يدر مقابل بندگان خدا احساس شرم م ،نكندم شرولو در مقابل خداوند هم احساس  ،كار زشتش

  .لكه از اركان ايمان و دين استب ،نه اينكه جزء پنج اصل است .حياء به اين معنا از اصول دين است
اسـت،   شرفتيطالب پ شهيچون هم ،انجام دهد كيكار ن نكهيفرمودند سالك كه كوشش دارد در ا

مند است كـه قـدم    هعالق يدر هر قدم يعني .خواهد ياز آن م ادهيو ز ستين يبه آنچه كه فعالً هست راض
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 ي باشد، ولـو كـرده   يخود اگر راض ي د و از كردهبكن ديخود نبا ي هرگز نگاه به كرده يول. را بردارد يبعد
ـهُ و  گردد يآلوده م يكيباشد، آن ن يكين

ُ
 َعَمل

َ
ط

ِ
َحـب

عملـش   يعنـ ي. موارد است نيكه در قرآن فرمودند از ا ،1
ِتـك: چون فرمودند. شود يساقط م

َ
اک َحقَّ َمْعِرف

َ
ن
ْ
اک َحقَّ ِعَباَدِتك َوَما َعَرف

َ
َما َعَبْدن

 چنانكـه نمـا تـو را آ  ! ايخـدا  ،2
ـ ا نكـه يا يبـرا . ميعبـادت نكـرد   ،تعبادت توسـ  ي ستهيو آنچه شا ميعرفان توست نشناخت ي ستهيشا  ني

مسـلّط  كامالً  يبه مسائل معنو ميتوان ينم م،يكه در اسارت تن هست يتا وقت ست،يما فراهم ن يامكان برا
مگـر آنكـه بـه مـوت      ،ميراويـ بـه دسـت ب   ميتـوان  يعرفان خداست نم ي ستهيآنچه كه شا نيبنابرا. ميباش
 مقرّرخداوند  هرجهت به يول .ميوش يجمال اله درو محو  ميبدن موقتاً خالص شو نيدر واقع از ا يارياخت

 .ميداشـتن جسـم رفتـار كنـ     يو به مقتضا ميبدن باش نيدر ا ديبرسد با مقدركه اجل  يكرده است تا وقت
از آنچه كرده  شهيو چون انسان هم ميآور يدست نم عبادت خداوند را به حقّمعرفت و نه  حقّنه  نيبنابرا
عمـل خـودش قهـراً در نـزد خداونـد شـرمنده و        از شـه يهم نيبنابرا داند ينم يو آن را كاف ستين يراض

هايي كـه   يا نعمتاز نعمت وجود، ( را به او داده ييها نعمتخداوند است كه  نيشرمنده از ا. شرمسار است
لحظات نـاظر   ي در همهو ) تـداوند اسـملك خ كـهرات ـك ي و بلكه همه دهـيرـآف شيبرا نيزم يدر رو

 نيزمـ  يرو انسـان سـاكن بـر    آنوقـت اسـت و  خداوند  ديدر معرض دهمه چيز  يعنيبر تمام جهان است 
  . ميكن حياء ديجهت با نيبه ا ،دبر ينم كار بهكه خودش گفته  ينعمت او را در راه ،خداوند

بـه   يعنـ يبعد از آنكه آدم و حوا آن خطا را كردند، . ر خلقت آدم و حوا بودهم در واقع د حياء نياول
پوشش ندارم شـرمنده   و كه خداوند آدم را صدا زد، آدم گفت من چون لباس يرفتار نكردند، وقت يامر اله

ا رو بـد   كيـ كه معرفـت ن  يا خورده ختاز آن در :كرد و فرمود يدخداوند تشد البتّه. كنم يم ءايهستم، ح
 .كار را كرد، در واقـع از خـدا معـذرت خواسـت     نيا يوقتچون . بودنيكو آدم  يايح نيقطعاً ا يول ؟يبفهم
 خداونـد . خداوند يجلو ديايكرد كه ب ءايح يعني ؛كه كرده يكرد از كار ءايخطا را كردم و ح نيمن ا: گفت

باغ را  ي همهاستفاده از بود،  دهيفراو آ يكه خداوند برا ينعمات متما والّاداد  فيغضبش را تخف ي آن درجه
گفـت از  ) اسـت  نوشته يگريطور د توراتچون در ( دو درخت اي كياو حالل كرده بود جز  يبرا يقول به
  .نكردند و خوردندگوش  را هم همينقدر نهايو ا دينخور نهايا

نيسـت پـس    ، اگر در ديـن حيـاء  الـدین الحیـاء يف :شود گفته ميكه  آيد يدر اينجا اين بحث پيش م
ايـن اسـت   ، الـدین حیـاء يفالمنظور از ن چيست؟ اي ،آن چيست اند؟ چگونه حياء را از اركان ايمان قرار داده

معمـول   بطـور است كه بسياري مسائل  .بپرسيدو خجالت نكشيد  يو درك مسائل دين يدر مسائل دينكه 
ـ  .و آثـار آنهـا   يجنسـ  بطوارمربوط به مسائل  خصوص به ؛گويند سخن نميبا هم اش  دربارهاشخاص   يول

نوع يك اين  .خجالت بكشد مسائل را بپرسداز اينكه اين نبايد  .وجود دارد ياحكام شرعاينها ي  همه يبرا
حيـاء دو   :فرمودنـد  كـه  استنقل  عصادقجعفر از حضرت يدر حديث .بايد داشته باشدنكه است  يحيائ
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 ي،از احمقـ  يناشـ  يز عقل موجب دانـش و حيـا  حياء ا .يحمقنوع است يك حياء از عقل و يك حياء از ا
 رود يكـه بـه دكتـر مـ     يمسائل شرعيش را كه بايد بداند نپرسد يا بيمار ياگر كس .شود يم يموجب نادان

   .در ساير موارد بايد حياء داشته باشد اينغير از  يول .كند يدرمان پيدا نم ،خجالت بكشد كسالتش را بگويد
از مـؤمنين   يكه بعضـ در اين مورد  حجرات، ي جمله در ابتداي سوره، از است مدهآآياتي در قرآن 

د  يـا  :كردنـد  يصـدا مـ   ،اق پيغمبر بودتا كه درِ يطرف ،پشت در پيغمبر آمدند يم صدايشـان را بلنـد    .محمـ
كـار  ايشـان   .بـا پيغمبـر   به صحبت نشستند يم خوردند يغذا م پس از اينكهيا اگر مهمان بودند  .كردند يم

تـان   صحبتنزد پيغمبر  يديآ يم يكه وقت فتفرستاد و گ ياتخداوند آي .هم داشت يو كار شخص يخانوادگ
 .صداي خـود را از صـداي پيـامبر بلنـدتر نكنيـد      البتّهرا كه كرديد و كارتان انجام شد، بلند شويد برويد و 

از ناشـي  پيغمبـر   يحيا .كند يحياء نم ،خداوند از بيان حق يول .بزند يكه به شما حرف كند يپيغمبر حياء م
 ،هـيچكس را ناراحـت كنـد    خواهـد  يبنـدگان دارد و نمـ  ي  همـه است كه نسبت بـه   يا عهس و يبزرگوار

   .كند يشاءاهللا ما درماندگان را هم رد نم ان .را رد كند يا هيچ درمانده خواهد ينم
اسـت كـه    ييهـا  گفتند اينها چه حرف ها يكه بعض گويد يخداوند م ،راجع به حياء يديگر يدر جا

َ ال :خداوند فرمود .زند يمثال م ت، عنكبوزند يمگس مثال م .زند يپيغمبر م ْیيِإنَّ اهللاَّ
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چون آنهـا   .باالتر و ريزتر از پشه مثل بزند حتّياز اينكه به يك پشه يا  كند يخدا حياء نم ،1
  .ل آنها هم يك نوع حقيقت استثَبيان م .هستند هم بندگان خدا

از آن نوع در پرسيدن مسائل ديني گفتيم حياء  كه طوريهمان. پس حياء از بيان حق صحيح نيست
 ييعنـ  .حياء از بيان حق نبايد باشـد  يول .آورد يم يو احمق يصادق فرمودند نادان است كه حضرت يئحيا
 .له را بگويـد أرا پنهان كنـد بايـد صـريحاً مسـ     ياء كند و چيزكردند آن شخص هم نبايد حي يسؤال يوقت
 :فرمايند يم بعد

ـ   ينواز شيطان ترسان و از بنده يعمل خود و راهزنخود و هميشه مؤمن از و   پايـان  يو كـرم ب
 2.ستا دوست شتابان سوي به

 لوك مـا سـر راه سـ  او  .همين كه خداوند شيطان را تا روز قيامت مهلـت داده بايـد بترسـيم   اصوالً 
كـه   يارزچه بسـا نمـازگ   :ندا هگفت .گول بزندما را و در هر قدم به انواع مختلف ممكن است  ايستاده است
ـ  يشيطان كه تجلّ .كند يكه روزه لعنش م يگير و چه بسا روزه كند ينماز لعنش م نفـس  در مـا  آن  يدرون
اسـت كـه   لطيفـه   عنوان بهمثل عاميانه يك در اينجا  .آيد يو امثال آن درم ،روزهنماز،  اسبه لب اماره است

ـ  :گفـت  ،شـد  رد مي يكس. خواند ي نماز ميخوب يدر مسجد با قرائت خيل يشخص :گويند يم ـ  هب ه عجـب  ب
ار را زگير و نمـازگ  كه روزه ستنماز ا روزه ونوع اين  !كه روزه هم هستم يدان ينم :او در نماز گفت !ينماز

از  يدر شرح حـال يكـ   .ست در هر لباس ممكن است وارد بشودا يشيطان كه مشغول راهزن .كند يلعن م
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 يكمـ  يوقت .كنم يدار زنده نفس را بكشم گفتم كه شب اينكه يگفت برا: نويسد يم تذكرةاالولياءعرفا در 
ببين مـن خـودم    گويد يم و كند يحال م را سر سهم نف يدار اين شب زنده ،كردم ديدم نه يدار زنده شب

روزه گرفتم ديدم روزه هم مرا دچـار غـرور    .گفتم كه روزه بگيرم. كار را رها كردم اين .كردم يكارچنين 
گفتم بروم بـه   .رها كردمهم روزه را  .گيرم يگرم روزه م يگفتم اين من هستم كه در اين هواچون  .كرد

 و سـم خـودم آمـدم بـا نف   چون ديـدم   .ام خدا نيامده يبرارفتم به جهاد ديدم اينجا هم  .جهاد كشته بشوم
  .شود باشد شيطان وارد مي يبه هر راه ،منظور .اينجا به كشتنم بدهد خواهد ينفسم م

، بـه  به لطف و كـرم خداونـد   طرف آناز  يول .ترسان باشد ،شيطان يمؤمن بايد از وسوسه و راهزن
ـْل یـا ِعبـادِ : فرمايد اين است كه در قرآن مي. اميدوار باشد دوست پايان يو كرم ب ينواز بنده
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ْ
َ َیغ ِ ِإنَّ اهللاَّ

ِة اهللاَّ وا ِمْن َرْمحَ
كه بر خودتان ستم كرديـد از رحمـت    يكسان يا ،1

در مقابـل   .دوست اسـت  پايان ياين كرم ب .بخشد يگناهان را مي  همهخداوند چرا كه خدا مأيوس نشويد 
اسـت كـه   حالتي اين دو  .داشته باشيمدر نظر كه از شيطان داريم، كرم دوست را هم بايد  يو نگران رست

اين دو  .ياميدوار يترس، بيم و رجاء يعن يخوف يعن .گويند يخوف و رجاء مدر اصطالحات عرفاني به آن 
امـا   .خوب پرواز كنـد  تواند يم پرنده ،دو بال اگر هر دو كار كند .به دو بال پرنده كنند يل تشبيه مثَدر مرا 

 ياگـر كسـ   .پـرواز كنـد   توانـد  ييا خوب نمـ  ،كند يها شكست يا ضعيف بود پرنده پرواز نم بال از ياگر يك
بكنـد   يبود كه هر گنـاه  اينقدراگر اميدش  .اين گناه است ،خوفش از خدا آنقدر بود كه خودش نااميد بود

هسـتند   ييترازو ي خوف و رجاء مانند دو وزنه :رمودندحضرت صادق ف .اين هم خطاست ،شود يبخشيده م
درست است كه توبه  .شود يسلوك سالك را مانع م ،تر شد اش سنگين وزنه هركدام .وزن باشند كه بايد هم
  ؟ما از كجا مطمئن باشيم كه توفيق توبه به ما دست بدهد يهست ول

سعد گفته بود كه من اين كار  بنمرع گويند يم ،كربالست ي كه شرح واقعه حقيقت تجلّيكتاب در 
اين فكر غلط است چـون   .كنم يتوبه م ،را گرفتم يبعد كه حكومت ر ،گيرم يم را يحكومت ر ،كنم يرا م

اين توبـه   .اين خودش گناه است ،كند يو خدا كاريش نم ماند يهمين كه مطمئن است تا آن تاريخ زنده م
َ  ،باشد ياگر توبه واقع يول .نيست  ِإنَّ اهللاَّ

ً
َب َجخیعـا

ُ ُّ
ِفـُر الـذ

ْ
پـس مـا بايـد     .بخشد يگناهان را خدا مي  همه ، َیغ

 ،يميل بجـو خوف داريم به رحمتش توس يكه خيل يدر وقت .يمدار نگههم در كنار بكوشيم خوف و رجاء را 
  ياهلآمده است در دعاها 

ُ
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َ
كأ

ْ
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ِ
ب

ونـد مـا را   خداشـاءاهللا   ان .بـرم  يخدايا از خودت به خودت پنـاه مـ   ،2
  .بدهد پناه

نگـران و ترسـناك اسـت،     طانيش ي چون از عمل خود و وسوسه شهيمؤمن همقبالً گفته شد كه 
كـه   يمـادام  والّـا . كنـد  يمـ  ،كه كرده است ياز كار بد ،از عمل خودش اءيدر واقع ح كند يهم كه م اءيح
ـ آ يمـ  ايـ بـه دن  كـه  اولكودك هم . ستيگناه ندارد، خطا نحياء  د،يصدد رفع جهل باشدر علـم و   چيهـ  دي
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ترسناك  شهيهم نكهيخوف از اعمال خودش و ا. ديآ يش برميرفع جهل خو درصدد جاًيندارد، تدر ياطالع
 طرف آناز  ،خودش برود يمقصد اصل سوي بهكه  كند يدفع ماز همه چيز دنيوي او را  ،طرف كياست از 
ـك اکِدٌح ِإىل: فرمـود كـه  قرآن  ي هيبه آكه بنا نديب يم كند ينگاه م

َّ
سـاُن ِإن

ْ
ِ
ْ

ـا اإل َ ُّ
َ
ُمالقیـهِ   یـا أ

َ
 ف

ً
ـك کـْدحا َربِّ

اي  ،1
بـه آن هـدف كـه نگـاه      ،يرسـ  يو باالخره به او مـ  يرو يخدا م سوي بهلنگان هم كه باشد  لنگانانسان 

در  طانيشـ  .ودر ياو شتابان مـ  سوي بهو در حال توبه  نديب يمدوست را بخشش  و كرم ،يبزرگوار كند يم
ـ نگـران ا  شـه يمـؤمن هم لـذا  و  كنـد  يوسوسه مانسان را  ايدر دن يول كشد، يخودش عذاب معالم ن آ  ني

است كه  نيا. كند يخداوند او را جذب م يكرم و بزرگوار ،طرف آناز  .كند يدفع م او را ايدن .وسوسه است
 نكـه يا يبـرا  .نـد ما يكبـر و فخـر نمـ    ياو جـا  يبـرا  گـر يد قيطر نيابه . رود يخداوند شتابان م سوي به
بخشـش خداونـد    ي سـته يرا شا خـود  كند ينگاه مكه به خودش ولي كه خبر ندارد،  يگرياز د وجه هيچ به
و  مـان يتواضع هم از اركـان ا  نيبنابرا .تواضع كند ديندارد كه كبر بورزد و با يليجهت دل نيبه ا. نديب ينم

  .ين سلوك موفّق بداردشاءاهللا خداوند ما را هميشه در ا ان .سالك است تدس يعصا
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  ت وان  وه ماره
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  )1387فروردين  تا 1386بهمن  - قسمت دوم (گفتارهاي عرفاني   دوم
  )1387تا خرداد  1386سفندا -قسمت سوم (گفتارهاي عرفاني   سوم

  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )87و ارديبهشت، مرداد و آذر 86تابستان و آذر - مصاحبه 6قسمت اول ـ متن ( 2وگوهاي عرفاني گفت  چهارم
  )1375-76قسمت اول ( 3مكاتيب عرفاني  پنجم
  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  ز جهاني درويشي رو مقدمه  هفتم
  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   هشتم
  )1387ارديبهشت، خرداد و تير -قسمت چهارم (گفتارهاي عرفاني   نهم
  )1387تير  -قسمت پنجم (گفتارهاي عرفاني   دهم

  )1387مرداد و شهريور -قسمت ششم (گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  )1387شهريور - قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم
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  )قسمت اول(خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  )قسمت اول( عشريهحقوق مالي و   چهاردهم
  )1387مهر -قسمت هشتم (گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  )1380قسمت سوم (عرفاني مكاتيب   شانزدهم
  )1387مهر -قسمت نهم ( عرفانيگفتارهاي   هفدهم
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  )1387مهر و آبان - قسمت دهم (گفتارهاي عرفاني   هيجدهم
  )1387آبان -قسمت يازدهم (گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  )1387ذرآبان و آ -قسمت دوازدهم (گفتارهاي عرفاني   بيستم
  )1387آذر  - قسمت سيزدهم (گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست
  )قسمت اول(كريم  شرح و تفسير برخي از آيات قرآن  ودوم بيست
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  )قسمت اول() الشريعه و مفتاح الحقيقه مصباح تفسير( عشرح فرمايشات حضرت صادق  وسوم بيست
  )اول  قسمت) (شرح رساله حقوق( عسجاد شرح فرمايشات حضرت  رموچها بيست

  )قسمت سوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )1380-81قسمت چهارم (مكاتيب عرفاني   وپنجم بيست
  )1387مرداد الي آذر  -قسمت چهاردهم (گفتارهاي عرفاني   وششم بيست
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  )1387آذر  -قسمت پانزدهم (گفتارهاي عرفاني   موهفت بيست
  )1387آذر و دي  - قسمت شانزدهم (گفتارهاي عرفاني   وهشتم بيست
  )1387دي  -قسمت هفدهم (گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  )قسمت چهارم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
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  تومان 200  زار سلطاني بيدخت در كشور ايرانراهنماي موقعيت م  نقشه  -
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  )قسمت اول(ها  ها و بيانيه مجموعه دستورالعمل  وهشتم سي
  )1384-87قسمت هفتم (مكاتيب عرفاني   ونهم سي

شت
ه ه

وع
جم

م
:  

10
00

 
ان
توم

  
)

ل 
شام

5 
زوه

ج
(  

  )سوم  قسمت) (شرح رساله حقوق( عسجاد شرح فرمايشات حضرت  چهلم
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  )1388فروردين  -ودوم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وچهارم چهل
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  )1388فروردين  - وسوم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وپنجم چهل
  )1388فروردين  -وچهارم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وششم چهل
  )1388 ارديبهشت - وپنجم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وهفتم چهل

  )قسمت ششم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )1389 مرداد -وششم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   وهشتم چهل
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  )1389 مرداد و شهريور -وهفتم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   ونهم چهل
  )1389 شهريور -وهشتم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   پنجاهم
  )1389 ور و مهرشهري –ونهم  قسمت بيست(گفتارهاي عرفاني   ويكم پنجاه
  )1389 مهر - ام  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   ودوم پنجاه
  )1388 ارديبهشت -ويكم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وسوم پنجاه
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  )1388 ارديبهشت و خرداد –ودوم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وچهارم پنجاه
  )1388 خرداد - وسوم  قسمت سي(ارهاي عرفاني گفت  وپنجم پنجاه
  )1389بهار و تابستان  - قسمت دوم ـ عرفان در كار اداري (وگوهاي عرفاني  گفت  وششم پنجاه
  )1388 خرداد -وچهارم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وهفتم پنجاه
  )1388 خرداد و تير –وپنجم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وهشتم پنجاه
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شام
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  )قسمت دوم( عشريهحقوق مالي و   ونهم پنجاه
  )قسمت دوم(خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   شصتم
  )1388-89هاي  سال –قسمت سوم (وگوهاي عرفاني  گفت  ويكم شصت
  )قسمت اول(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  ودوم شصت
  )قسمت دوم(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  وسوم شصت
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شام

5 
زوه

ج
(  

  )قسمت سوم(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  وچهارم شصت
  )قسمت چهارم(هايي از بيانات  رفع شبهات با گزيده  وپنجم شصت
  )1388تير  -وششم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وششم شصت
  )1388تير  -وهفتم قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وهفتم شصت



 197/  )جلد اول(شرح رساله شريفه پندصالح 
  )1388تير و مرداد  -وهشتم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   وهشتم شصت
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  )1388مرداد و شهريور  -ونهم  قسمت سي(گفتارهاي عرفاني   ونهم شصت
  )قسمت هفتم(لح شرح رساله شريفه پندصا  -
  )قسمت هشتم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  )قسمت نهم(شرح رساله شريفه پندصالح   -

   -  )1390هديه نوروزي (ملخّص گزارشات در مورد عرفان   هفتادم
  )1388شهريور  - قسمت چهلم(گفتارهاي عرفاني   هفتادويكم
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1388شهريور  -ويكم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   مهفتادودو(  
  )1388مهر  -ودوم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادوسوم

  )1388مهر  -وسوم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادوچهارم
  )1388مهر  -وچهارم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادوپنجم
  )1388آبان و  مهر -وپنجم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادوششم
  )1388آبان  - وششم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادوهفتم
  )1388آبان و آذر  - وهفتم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادوهشتم
  )1388آذر  - وهشتم قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   هفتادونهم

  )قسمت دهم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  تومان 500  )شرح رساله حقوق( عات حضرت سجادشرح فرمايش  تادمشه
  )اولقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادويكمشه

عه 
مو
مج

ش
زده

ان
:  

10
00

 
ان
توم

  
)

ل 
شام

10 
زوه

ج
(  

  )دومقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادودومشه
  )سومقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادوسومشه
  )چهارمقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  دوچهارمتاشه
  )پنجمقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادوپنجمشه
  )ششمقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادوششمشه
  )هفتمقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادوهفتمشه
  )هشتمقسمت ( رهاي بيدختدر سف گفتارهاي عرفاني  تادوهشتمشه
  )نهمقسمت ( در سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  تادونهمشه
  )دهميازقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -

  تومان 500   )1387الي خرداد  1375اسفند (مكاتيب عرفاني   نودم
  )ونهم چهلقسمت ( گفتارهاي عرفاني  ويكمنود
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  )پنجاهمقسمت ( گفتارهاي عرفاني  ودومنود
  )ويكم پنجاهقسمت ( گفتارهاي عرفاني  وسومنود
  )ودوم پنجاهقسمت ( گفتارهاي عرفاني  وچهارمنود
  )وسوم پنجاهقسمت ( گفتارهاي عرفاني  وپنجمنود
  )وچهارم پنجاهقسمت ( گفتارهاي عرفاني  دوششمنو
  )وپنجم پنجاهقسمت ( گفتارهاي عرفاني  دوهفتمنو
  )وششم پنجاهقسمت ( گفتارهاي عرفاني  دوهشتمنو
  )وهفتم پنجاهقسمت ( گفتارهاي عرفاني  دونهمنو
  )دوازدهمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
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  تومان 500   )اول جلد() الشريعه و مفتاح الحقيقه مصباح تفسير( عشرح فرمايشات حضرت صادق  صدم
  )وهشتم پنجاهقسمت ( ي عرفانيگفتارها  ويكمدص

عه 
مو
مج

  :دهجه
10

00
 

ان
توم

  
)

ل 
شام

10 
زوه

ج
(  

  )مونه قسمت پنجاه( گفتارهاي عرفاني  ودومدص
  )شصتمقسمت ( گفتارهاي عرفاني  وسومدص
  )ويكم شصتقسمت ( گفتارهاي عرفاني  وچهارمدص
  )ودوم شصتقسمت ( گفتارهاي عرفاني  وپنجمدص
  )وسوم شصتقسمت ( نيگفتارهاي عرفا  دوششمص
  )وچهارم شصتقسمت ( گفتارهاي عرفاني  دوهفتمص
  )وپنجم شصتقسمت ( گفتارهاي عرفاني  دوهشتمص
  )وششم شصتقسمت ( گفتارهاي عرفاني  دونهمص
  )سيزدهمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -

  




