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 رح 

  1قد
آاليش   يستايش ب .يو رجائ يو به ثقت. بسم اللّه الرحمن الرحيم

  2همه از تابش اوست يه هستك درا سز ييارادتا كي
 صالحدپنه، تكرار شدتباً كچه شفاهاً و چه بارها ه كطور  همان

ن و اميو مض مطالبهمه جا بخوانيم و  ده بايكاست  يستورالعملد
 حال .دوز ذهن ما باشكمرتا نيم كعين عباراتش را حفظ  يحت
 مختصر داگر مجال بو .نيمك  يم نآن دبه خوانشروع  شاءاهللا ان

  .نمك  ياضافه ماز خودم  يشرح
باشد و شايد چندان مهم نتاب ك ي مهدم مقده بودركر كاول ف

است توجه هم جالب آن  ي  مهدمق ،م نهديد يول ،مثالً از آن بگذريم
  . يا  لمهكاز هيچ حتّي  ؛گذشتتوان  مطلب آن نمياز هيچ اصوالً و 

» حمد«توان آن را معادل  و مياست  يفارس اي كلمهستايش 
ه كاست  يسكن فقط سزاوار آن دستوفرمايند  مي .عربي آورد

 دت وجودبه وح اي اينجا اشارهدر . ابش اوستها از ت  يهست ي همه
و نادانسته آن  دارندتوجه ن دت وجودوحبه ها   يخيل .باشد مي يحقيق

 .است االاهللا الاله و مفاد همان معنا دت وجودوح .كنند را انكار مي

                                                                          
،  76/1/7،  75/12/22،  75/12/15هاي  خيتارهاي جمعه، تلفيق دوره اول  جلسات فقري شب.  1

 .ش.  ه 86/9/1و  86/8/24هاي  و دوره دوم تاريخ. ش. ه 76/2/4و  76/1/28،  76/1/21،  76/1/14

 . 6 ص ،1376، ، تهران7چ شاه، يخ محمد حسن صالح عليش ، حاجپندصالح.  2
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وجود ات دبينيم موجو  ياگر ما م .نيست داوندجز خ يچيز هيچ ييعن
 .دارندشان نداز خو يچيز هيچ .هستند داونداينها تابش نور خ ،دارند

را  كيتاري طور آن دالبته ما شاي ـ دنيكفرض را  يكتاريبسيار اق تا
 يا  روزنه )اسخانهكعمثالً ( اقتاآن  كه در ـ نيمكنتوانيم فرض 

 ،دتاب  يه اين نور مكازه دبه همان ان ،دبتاب ياز باال نورباشد و 
ه نور كبه محض اين .دارد دوجوكه  دشو  يه مديد يجا چيزهاي همان

از نور  يات هم تابشدتمام موجو ،چيز نيست هيچگويي  ،دوقطع ش
د نند از هم فرو ريزكاگر نازي : استگفته عر اه شك هستند ياله

  .ها قالب
ه كاست  يشخص ترمك ،بيان آسان است اما اين مطلب به

. استدچيز از خ همهو  داردن يواقع ده هيچ چيز وجوك دنكاحساس 
ه اين احساس را كبرسيم  يبجاي شاءاهللا انمان  كر سلود دا بايم
  .اشته باشيمد

 داونده خكنه اين ،را سزاست داوندستايش اين خ :دينفرما  يم
 دواقعاً باي استاين صفت داراي ه كرا  دياوندخ ،وجود دارد ييگرد

 چه نوع ستايشي؟. چيزها از تابش نور اوست ي ه همهك دركستايش 
 ؛صخلص است نه مخلَم ي آاليش ترجمه  يب .»آاليش  يستايش ب«
ر مقامات دچون  ما ،دارد يرجاتدآاليش  .هدخالص ش يص يعنخلَم
 ترر مقامات باالدكه  يسانكو  است دمان زيا آاليش ،ين هستيميپا

ه باالتر كاست  ييگردالبته مراتب و  .متركشان  آاليشباشند  مي
ا را ده خك يسك دگوين  يم ،نمك مي يا  تهكر اينجا اشاره به ند. است
يا از  دنك  يت مده عباك يسك، اما دنك  يت نمدعبا ،دشناس  ينم
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به  يول ـ  نوع آاليش است كينيز اين كه  ،دخواه  ينيا را مد داوندخ
ا داز خاينكه  يا ـ  دخواه  يا مداز خ ،دخواه  يهر جهت باز هم آنچه م

 يول ،است ير از قبلمتكاين آاليشش كه  دخواه  يبهشت را م
 اما. دخواه  يا را نمدخ دخوچون  ،آاليش استاين هم  كذل مع

او را ه كاين يبراكند،  ستايش ميرا  داونده خككسي هم وجود دارد 
و  يآاليش  يب ياعال دحاين  .دهد  يستايش تشخيص م ي شايسته

چنان كه از . دان  گفته ياين مطلب را به عبارات مختلف .خلوص است
 درا به امي داونده خككساني : نقل است كه فرمود عرت عليحض

دليل را به  داونده خك يانسكو  هستندتاجر  ،دنپرست  يبهشت م
ا را دخ هستند؛ اما كساني كه ترسو ،دنپرست  يترس از جهنم م

 1.آنها آزاده هستند ،پرستش است ي ه شايستهكاين يبرا ندپرست  يم
 ين به اين مقام خيلدگوييم رسي  يمما  .است يباالي ياين مقام خيل

پرستش و ستايم   يمن تو را م :دفرماي  يم عيعل .ل استكمش
بهشت و  دنه به امي ؛يپرستش هست ي ه شايستهكاين يبرا ،نمك  يم

  .وزخدنه ترس از 
انا و بينا و توانا و ده ك درا زيب يايدهمتا خ  يو پرستش و نيايش ب

ر مراحل ده ك يا  هدبخشن. وستدايش ازبرگشت همه به او و پي
  2هدهر ذره را بخشو دادخواهش استع يهست

 با اين صفات ي است كهداوندخ صمخصوپرستش و نيايش 
بزرگان . است هدر شكذ قرآنر ده ك يتمام صفات ييعن ؛وصف شده

                                                                          
 .237، حكمت شماره عالبالغه، باب المختار من حكَم اميرالمؤمنين علي نهج.  1

 . 6 ، صپندصالح.  2
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از ما  يتوقيفي است يعن ،داوندخاسماء و صفات  دگوين  يممسلمان 
  :زيرا ،او كيسته ك نيمكر كتوانيم ف  يمان نمدخوپيش 

  اگر رسد خس به قعر دريا  يخرد برد پ نه ذاتشكبه 
ه به ته آب كمحال است  دازيدآب بين يرو ياهكزماني كه پر 

زيرا  ،ببريم ينه ذات او پكه توانيم ب  ينمخود ر كف اما هم ب ،دبرو
 داوندخ يول ،ان و حواس ماستكزمان و م به دودر ما محكف

را برايش  يصفات و فقط انيمد  يتش را نمما جزئيا ،است دودنامح
و مثالً خود خداوند در قرآن بيان فرموده ه كتوانيم قائل شويم   يم

 ،بيناست يبصير است يعن ،دشنو  يم ييعن سميع است: هدفرمو
  1.إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَيه راجِعونه كچيز به اوست  برگشت همه
  2هدذره را بخشوهر  دادخواهش استع ير مراحل هستد

م كو آتا: دفرماي  يم ،دشمار  يا را مدخ هاي عمتوقتي ن قرآندر 
به صورت  .دخواستيرا كه هر چه داديم شما  ، به3 لِّ ما سأَلْتُموهكمنْ 

 ؛است هدادا ندخ كهچيزها خواستيم  يما خيل ،نيمكر كظاهر اگر ف
استعداد هر ذره « :هداينجا فرمو .ن نيستدادمنظور اين خواستن و اين 

غير  دوجو ي امهداران و ادحيات جان ي امهدمقتضيات ا ييعن ؛»را
ما  .است هداده و به آنها دركفراهم  داوندخ ،هدهر چه بورا اران دجان

طبيعتاً  ،شتهار اختيار ما گذدغذا  ،طبيعتاً به غذا محتاج هستيم
خالصه تمام  ،ار ما گذاشتهتير اخدهوا  ،محتاج به هوا هستيم

                                                                          
 .156سوره بقره، آيه .  1

 .6 ، صحپندصال.  2

 .34سوره ابراهيم، آيه .  3
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هر ذره  دوجو ي امهدا يحيات و برا ي امهدا يه براكرا  يجزئيات
آن آيه مفاد به  داين را بشو دشاي ،دبه او بخشي داوندخ ،الزم است

ر درا مق يو قوانين دقواع داوندخ 1ي،و الَّذي قَدر فَهد كه دركتعبير 
ير ده با رعايت آن تقكه دركايت ده است و سپس همه را هدرك
 تدعبا يل را برايتمام وسا داوندخ. انجام دهندايشان را ارهك ،ياله
نيم از ك يوتاهكاگر  ،ر اختيار ما گذاشتهد ،كردو فهم  يبرا و

  . مان استدخو
ه در گشودگان دبن يرا برا دخو يه راه بازگشت بسوك يمهربانو 

توسط پيغمبران و  دخو يگدراه بنه ست با يدباالترين آن راه نمو
  2پيغمبر آخرالزمان ين ماست به پيرودزيبهترين نعمتش برگ

إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَيه  :دگوي  يش هم مده خوده ما را آفريك يداوندخ
 كي يول ،يمدگر  يا برمدخ يسو هب يطور قهر هما ب 3.راجِعون

ه كاريم و آن عبارت است از ايند يقهربرگشت برگشت غير از 
هر  برويم و االّ داوندسمت خ مان بهدخو يمان اصطالحاً با پادخو

 ،نيمكار را بكه بتوانيم اين كاين ير اينجا براد .استدچه هست از خ
ه آن اشخاص به ما كه است درا فرستا يسانكش دخو داوندخ
 .به اين راه برويم نهوگه چك دننك  يم دما را ارشا ،دننك  يم يآورديا
 يو حتّ دهد  ينعمت به ما م كاين قسمت را هم به صورت ي داوندخ
ر هيچ جا منّت د داوندخ .دگذار  يايت بر ما منّت مده ر اين نعمتد

                                                                          
 .3سوره اعلي، آيه .  1

 .6 ، صپندصالح.  2

 .156سوره بقره، آيه .  3
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 كذل مع ،هدادبه ما  داونداريم خدجان و مال و هر چه  ،دگذار  ينم
ه صريحاً كاين يبجا دارند يمال كمكان كه امك يخطاب به آنهاي

تا خداوند  دهدقرض ب اوبه كيست كه  دگوي  يم ،دهدستور انفاق بد
من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرْضاً حسناً فَيضاعفَه ؛ اش دهد برابر پاداش دو
ما اگر به اين . دگير  يش قرض مدخو ،هدادش دخو با اينكه 1،لَه

قرض به من  :دگوي  يم ،شيمكخجالت ب دهيم بايدحرف گوش ن
ه ك ـ جان و مال و همه چيز را :دگوي  ييگر مد ير جاديا  .دهيدب

 2.منَ الْمؤْمنين   يإِنَّ اللَّه اشْتَر :خرم  ياز شما م ـ  هداداينها را ش دخو
از شما اين را  دگوي  يما هم مبه ه كبل دگذار  ينه تنها منّت نماو 
لَقَد منَّ اللَّه علَى  :دگوي  يم ،دگذار  يمنّت مبر ما جا  كاما ي .خرم  يم

ر ثَ فيهِمعنينَ إِذْ بؤْمالْم و زَكِّيهِمي و هآيات هِملَيتْلُوا عي هِمنْ أَنْفُسوالً مس
 داوندخ 3 ضَاللٍ مبين  يعلِّمهم الْكتاب و الْحكْمةَ و إِنْ كانُوا منْ قَبلُ لَفي

برانگيخت را  يسكه از ميان شما كاين يبرا ،دگذار  يبر شما منّت م
اينجا منّت  ،داندگر كشما را پا و دنكا را بر شما تالوت ده آيات خك
اين را  ،دگذار  يبر ما م داونده خكمقابل اين منّت  ردالبته  ؛دگذار  يم

حمد خدايي كه ما را به اين  4،الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذا :دگوي  يمهم 
ه ما كانيم د  يايا ما مدخ :هيمد  يما جوابش م. سمت هدايت كرد

 ،اريمدرا قبول  تو منّت ،ديركايت دت ما را هدو خوت ،نيستيمهيچ 
                                                                          

 .همين مضمون تكرار شده است 17و تغابن، آيه  245هاي بقره، آيه  ، در سوره11سوره حديد، آيه .  1

 .111سوره توبه، آيه .  2

 .164عمران، آيه  سوره آل.  3

 .43آيه  سوره اعراف،.  4
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ما  ،دنبو يايت الهداگر ه  ،1و ما كُنَّا لنَهتَدي لَو ال أَنْ هدانَا اللَّه
خوانيم جواب   يه ما مك يعايدر واقع اين د .م بفهميمتيتوانس  ينم
 نيمك  يمنّت را به چشم قبول مما  ،گذاشتهبر ما ا ده خكاست  يمنّت
  .اريمدگوييم بله قبول   يم و

زنيم و چنگ به ريسمان   يتو م يگدم از بند !...ا مهرباناداوندخ
پيغمبر  يه به راهنمايكه دما را توفيق  ؛ايم  هدتو ز ي هدشيك

تو  يسو هرو ب صاللّهدعب بن  دخالص تو محم ي هدمحبوب و بن
 دواليت و انقياه ل را بدستور او رفتار نماييم و دآوريم و به 

  2.آن بزرگوار روشن سازيم ياوصيا

 :دنگوي  يم داونداز اين مناجات خطاب به خ داينجا بعدر 
ما به  ديركايت دراه راست هما را به و  ديا تو ما را آفريداوندخ

، چنان كه در جاي ديگر زنيم  يم تو چنگ مكريسمان مح
م كبه ريسمان مح ،3رَّقُواو اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً و ال تَفَ :فرمايد مي
ار ك هب قرآنر د داوندخ داصطالح ريسمان را خو. دچنگ بزني ياله
 ،دمتفرق نشويفرمايد به ريسمان الهي چنگ بزنيد و  و مي هدبر

 .استاين امر الهي جواب  پندصالحجمالت اخير  .دنباشيپراكنده 
  .ايم  هدست زدبه اين ريسمان  شاءاهللا انكه نيم ك  ير مكايا ما فدخ

 يرهادآيا  ،وتاه استكستمان از شخص پيغمبر ده كحاال اما 
هرگز بسته  يرحمت اله رِد ،؟ نهاسته دبسته ش يرحمت اله

                                                                          
 .43سوره اعراف، آيه .  1

 .7 ، صپندصالح.  2

 .103عمران، آيه  سوره آل.  3
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و امام  دباشن شما ي ه ائمهك دآن حضرت هستن ياوصيا ،نيست
اقرار به  ،قسمت ر ايندر واقع د ،ن حاضر استهم هم اآلدوازد

و واليت ائمه  يضرت علبه شريعت پيغمبر و واليت ح ،كتمس
  .است

ناتوان و  ي منّان اين بيچاره داوندرخواست توفيق از خدسپس با 
لقب ه ر طريقت بدمفتخر  ديحسن گنابا درويشان محمدم دخا

به  يو ايمان يوظايف اسالم يآور در و ياكتذ يعليشاه برا صالح
ر دو رهروان  يان طريقت مرتضوكو سال يران روحاندبرا

ستور را داين نامه و  يعليشاه سلطان يهلّلا نعمت ي سلسله
 ي هديدو ضمناً جهات ع دنگار  ياز آنها م يجمع يبرحسب تقاضا

ه منظور و ملحوظ ديدگر ياين نامه نگار كمكو  ديؤه مكذيل 
  1:دارد  يم

 ،اصطالح استاين يك  .رويشاندم دخا: اند فرمودهاينجا 
شان  مدقوم خا كيس يير ،مهمسيد الْقَومِ خَاد :دگوين  يمچنانكه 

ه ايشان ك يمتدخ ؛مات استدخ ي مت اعم از همهدخاين  .است
و آن  ؛دادانجام  دشو  يما م رايه بكاست  يمتدباالترين خ دننك  يم

 ير مزار سلطاند يه وقتكم است دمن يا. ماست ييو راهنما دارشا
ه عليشا حضرت صالح ،دندفن بودشاه يعل خت فقط حضرت سلطاندبي
چهار نفر از  اكنون ،م اين مزار هستمدمن خا :دندفرمو  يم

رويشان تعارف دم دخا  كه،منظور اين .هستندر آنجا د مان بزرگان
 ؛دندرك  ياحساس مچنين شان دايشان واقعاً خو ييعن ،نيست

 .دفقرا هستن ي همه ير معنوده ايشان به عنوان پكاين  ماك
                                                                          

 .7 ، صپندصالح.  1
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ن و مبتدئين از برادران ست از طرف بعضي طالباا اول آنكه مدتي
ها رسيده و خصوصاً از جاهايي كه دسترس   بيشتر از پيشتر نامه

رفته آگاه كمتر   راه يبه مشايخ ماذون نداشته و مراوده با فقرا
اند و از كتب عرفا نيز آگاه نبوده يا دسترسي به آن نداشته   نموده

و سؤاالت متعدد نموده يا دستور احكام صورت و معني 
ولي چون پاسخ هر نامه را نتوان  ،ام  اند و جواب نوشته  هخواست

شوند   زياد مفصل نوشت و جز پرسنده ديگران هم آگاه نمي
لذا در نظر  ،شد كه پاسخ نيز بايد تكرار شود  ها مكرر مي پرسش

گرفتم اين نامه را مفصل بنويسم و مطالب مورد سؤاالت را به 
بنگارم كه عمومي باشد و ي كه بتوان در نامه نگاشت ا  اندازه

براي همه مفيد گردد و بقيه را به فرا گرفتن از دهان مردان راه 
  1دهم  حواله مي

بيني شده و  در اينجا چند طريقه براي پيشرفت سالك پيش
دسترسي به «نويسند   يكي اينكه مي ،طور ضمني توصيه شده است به

فت در و پيشرپرسش  پس يكي از وسايلِ »مشايخ ماذون نداشته
چون در مكتب عرفان، در  ،دسترسي به مشايخ ماذون است ،سلوك

مربوط به موارد  ي اجازه باشد يعني همه بايد با يكار ره ،درويشي
استخاره كه كسي مثالً  .جلسات و تربيت فقري بايد با اجازه باشد

استخاره براي خودش و براي ديگران  ي بايد اجازه ،خواهد بكند  مي
 ي نماز جماعت، اجازه ي اقامه ي اجازهطور  همينو داشته باشد 

 ؛صحبت كندنبايد از پيش خودش  ،كسي كه اجازه ندارد .صحبت
عرفاني ين مطالب يخياالت خودش را تفسير و تبممكن است چون 

                                                                          
 .8-7ص ، صپندصالح.  1
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 .خواهد فكر كند  وري كه ميطهر  ،البته خودش مختار است .بداند
از ، آن افكارش را است بعد البته براي اينكه بداند صحيح يا سقيم

دست  هصحيح را ب ي اينكه يك قاعدهبراي ولي  ؛بپرسدمطّلعين 
  .سؤال نمايدبايد از مشايخ مأذون  ،بياورد

 بها هآن و متفاوتند مشايخ مأذون هم هر كدام برحسب اذن
 ،مشايخالبته . مسئوليت دارندخودشان  اذنِ درجات ي همان اندازه

اي   اينكه به وضعي و به درجه براي ،هم دارند صحبت كردن اذنِ
اند و راه را بلدند و   را طي كردهراه اي   عمدهتا حدود اند كه   رسيده
و اين يك طريق است  .توانند دست ديگري را بگيرند و راه ببرند  مي

ممكن است دچار  ،بنابراين كسي كه اين دسترسي را نداشته باشد
  .اشتباه شود
مراوده و اجتماع  .اند  آگاه كمتر نموده ي هرفت راه يمراوده با فقرا: دوم

مفيد  نباشددر ميان هم وگويي  گفتاز روي ظاهر ولو  ،با هم فقرا
مراوده فقط منظور از البته  .نندك  يم صحبتها با هم   دلزيرا  ،است

بعضي جلسات مرسوم امروزي يا خانوادگي  يمعمول يها  اين دوره
ه مراوده با كاين ي، برااست مورد نظر يفقر ي مراودهبلكه  ،نيست
 يتجربه از زندگ يه مقداركرده ي آگاه و كاركفقرابخصوص فقرا، 
، اند  و شنيده  ديده ييدر اين راه قدم زده و چيزهاو تا حدودي  دارند

بشود يا وگويي  گفته كاز آن اعم ـ  ابا اينهو ديدار  مصاحبت
ست ا اين ،مناز صفات مؤ كيي. آورد  يت در مكدل را به حر ـ  نشود

 ،مؤمن است كاين عالمت ي ،ه ديدنش تو را به ياد خدا بيندازدك
ه كاست   ك نشانهاين يافتاديد ياد خدا ه ب ورا ديديد  يسكهر وقت 
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ه كاست  يا  وسيله كيو  يطريق كاين هم ي ،در او نور ايمان است
  .نيدكاز آن استفاده بايد و توانيد   يم

از كتب عرفا نيز آگاه نبوده و يا دسترسي و : اند  و بعد مرقوم فرموده
  :گويد  ميحافظ البته  به آن نداشته

 ييدرس ما اوراق اگر هم يبشو
  ه درس عشق در دفتر نگنجدك

شود همه چيز   نيز نمي ني،عرفا هاي باكت، حتّي كتابخود از 
 .كار تمام است ،ها را بخوانيد گفتند اين كتاب  مي الّا  و گرفتياد را 

عرفاي بزرگ  هاي باخواندن و قرائت كت ،عصاهاي دستيكي از 
  .است

هاي عرفاني را بخوانيد، جواب بسياري از  فرمايند اگر كتاب مي
ولي اگر پس از خواندن . ها مندرج است سؤاالت در همين كتاب

. آنها، باز هم سؤالي باقي ماند، آن وقت بپرسيد و نامه بنويسيد
تحقيق كنند و به اصطالح خواهند  بنابراين كساني هم كه مي

هاي مربوطه را بخوانند، بعد  پژوهشگرند، زحمت بكشند و اول كتاب
  .اگر هنوز سؤالي باقي مانده بود، بپرسند

البته كساني هستند كه از اول قصد مخالفت و لجاجت دارند و 
ها مندرج  درباره مسائلي كه صد بار توضيح داده شده و در كتاب

گويند بياييد  پرسند و اخيراً گاه مي را مي ها است، دوباره همان
ي چه چيزي و با چه كسي؟ با كسي كه  مناظره درباره. مناظره كنيم

كند و باز هم بر مخالفت و  هم بگويي، اصالً گوش نميبار اگر هزار 
  لجاجت خود باقي است؟
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 ي درجه ي هر كس به اندازه ،درجاتي داردها هم  كتابالبته 
معلومات و اطالعات ظاهري  ي هزيا به اندا ،دشعرفاني خو ي تجربه
بر حسب ها  اين كتاب برد، بنابراين ها بهره مي از اين كتاب خودش
كتابي كه در سطح همه است و همه  .مختلف است ،خواننده

، استعدادش در آن دقّت كند ي توانند بخوانند و هر كس به اندازه  مي
است كه دستور  پندصالح همين كتاب ،آورد  مطالبي از آن بيرون مي

: وجود داردديگري هم  هاي باكت .اند مرتباً خوانده شود  داده
آقاي  و عليشاه و آقاي نورعليشاه سلطان مرحوم آقايهاي  كتاب

هم خواندني و  عليشاه آقاي محبوب ي خورشيدتابندهرضاعليشاه و 
مثالً كتاب  .هم درجاتي دارد هاي اين بزرگان باكت .مفيد هستند

و از بسيار كتاب با ارزشي است تأليف حضرت نورعليشاه، ، لحيهصا
عربي است  بن الدين محي هاي رديف كتاب همنظر علمي و عرفاني 

تر ديگري هم   ساده هاي باكتولي  .يي استدر سطح بسيار باالو 
است درجات  ي همهمناسب ور كه گفتم كتابي كه ط همان .هست
  .است پندصالحهمين 

و نويسند   نامه مي كساني. اند  م صورت و معني خواستهيا دستور احكا
، هم از لحاظ احكام شريعت و هم از لحاظ احكام طريقت ،سؤاالتي

صورت ظاهري پرسند؛  ميمعني هم از صورت و يعني هم از 
ور اداره طمجالس چمانند مجلس رفتن و يا اينكه آدابي  ،دستورات

ولي  ،استمطرح م ظواهر در اينجا ه .باشد مي بشود و امثال اينها
هر كسي در اين مسايل سؤالي  .دارد وجوددر معني هم سؤاالتي 

البته اگر قرار باشد هر كسي جداگانه  .بايد بنويسد و بپرسد ،داشت
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جمع اندازه همين كتاب نامه  به ،بخواهدتوضيح بپرسد و جداگانه 
 اين است كه. شود ميل كخيلي مششود كه پاسخ به تمامي آنها  مي

ام كه اگر سؤالي دارند روي كاغذ   من هم از همه خواهش كرده
دهم كه  ميعمومي جواب  ي در جلسه ليمن بخوانم وتا  ،بنويسند

اند كه   مرقوم فرمودهدر ادامه در همين جا هم  .همه استفاده كنند
 ،ور جواب مفصل بدهندط ها همين  تك نامه اگر قرار باشد كه به تك

را به اين  )پندصالح(اين است كه اين نامه .كند  اصالً وقت اقتضا نمي
چاپ آن هم به دستور خود ايشان همواره به  .اند  نوشتهمنظور 

. اي بوده كه در جيب جا بگيرد و در همه جا بتوان آن را خواند گونه
پس بهتر است اين كتاب را كه به قول مؤلّف محترم در حكم يك 

  .ي مفصل است، بخوانند نامه
مذاكراتي از بعضي  ،يا سايرين نكه بعضي از مبتدئين فقرااي: دوم

 ،شنوند و درصدد تحقيق برنيامده  دوستان يا مخالفين فقر مي
اسرار  ا در كتب عرفاي .افتند  شود كه به شبهاتي مي  بسيار مي

اردات غيبيه است خوانده و يا از وطريق كه ادراكات قلبيه و 
اسرار را از قبيل الفاظ و كلمات  اين راه شنيده و نفهميده و مردانِ
اي كردارها پنداشته نگاهي به كتب بزرگان هم نكرده و از   يا پاره

   1.پرسند  دانايان هم نمي
اين كتاب اين بوده است كه نگارش يك جهت ديگر براي 

البته پيدا كنند،  يآشنايي بيشتر ،به طريق فقرتازه وارد افراد 
ولي معموالً  ،رود  ه ره صد ساله ميگويند طفل يك شب  استثنائاً مي
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ين است چنمعمول و توانند بروند   همه در يك شب ره صد ساله نمي
 ي ماليم طي كنند و همهو آهسته  كه اين راه را آهسته

بنابراين مبتدي،  ،هايش را احساس كنند  بم و ها و زير  خم و  پيچ
ت كه خيلي نيازمند اس ،كه تازه وارد اين مرحله شده كسييعني 

گاهي اوقات اين حال . درست انجام دهدحرف صحيح بشنود، عمل 
وستي كه اطالع البته د ـ  ندا اشخاص از كساني كه يا دوست

 افتند  د و به شك و شبهه مينشنو  ميسخناني  ،نايا از مخالف  ـ ندارد
  .پرسند از مطّلعين هم نميو 

ه رقم االن كه بايد بگوييم خوشبختانه دشمنان ما زيادند و هم
اين هم كه گفتم خوشبختانه براي اين است كه . كنند انتقادات مي

در راه خدا هرچه پيش آيد، خوشبختانه است و اصوالً بدبختانه 
يكي از جهات خوشبختانه بودن اين انتقادات اين است كه . نداريم

بينند كه  شوند گاهي اوقات ديگر نيازي نمي كساني كه مشرّف مي
و اگر اوضاع آرام باشد و انتقادي نشود، چه بسا  سؤال و تحقيق كنند

در صدد فهم اعتقادات خود برنيايند و در همان حالت ندانستن باقي 
گوي بسياري از  تواند پاسخ اين است كه اين كتاب مي. مانند مي

 پندصالحشود كه فقرا  بنابراين همواره توصيه مي. سؤاالت آنها باشد
  .را مرتباً مطالعه بفرمايند

هشت امامي بودن ي  انتقادات، شبههيكي از اين دليل ه هر ب
يا در حسينيه تهران دوازده امام همه اسامي وجود است كه با فقرا 

 ي همهخوانيم و  ما روزانه چند نوبت ميصلوات كبيره كه خواندن 
  .توجه به اين مطلب ندارند ،روشن استنزد همگان صريح و اينها 
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ي  را بخوانيد، داستاني را درباره 1الجنان  مفاتيح اگر كتاب
ايشان در منزلي نقل كرده كه در زمان متوكّل،  شالنقي  علي  امام

و مراقب يك نفر دربان دم در بود  ،لخالفه تحت نظر بودنداجنب دار
به نقل از يكي از  .روند  شان مي بفهمد چه كساني به خدمتبود كه 

 ،ن دم در هستديدم اين دربا .گويد من آنجا رفتم  ميشيعيان 
اين  ؟اي  اينجا چرا ايستاده :عليك كردم و گفتم نگران شدم سالم

كرد،  كه از شيعيان بود و تقيه مي دربانخانه مگر چيست؟ بعد 
بروي؟ امام  زيارتبه خواهي   مي :گفتو نور ايمانش شد متوجه 
در ديدم حضرت  ،من رفتم :گفت .زود برو و زود بيا :گفت .بله :گفتم

هاي مفصلي از  داستان .اند  كندهكنار آن قبري هم و اند   شستهنجايي 
براي حضرات ائمه پيش آمده كه  ها و سختي ها خشونتنوع اين 
  .، ذكر شده استبود

، سختگيري خيلي زيادتر بود عبعد از حضرت رضا
چون گيرند،   فهميدند كه از طرف امام بيعت مي  اگر مي خصوص به

دانستند و حال آنكه بيعت از   كومت ميبيعت را فقط براي حخلفا 
تعهد در مقابل خداوند  ، بلكهنظر ما براي حكومت ظاهري نيست

منَ الْمؤْمنينَ    يإِنَّ اللَّه اشْتَر كه است  آن آيهعمل به  ،بيعت .است
شان نخداوند از مؤمنين مال و جا 2،أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّة
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به جنگ تنها اين بيعت  ،دهد  مي آنها در مقابل بهشت به ،خرد  مي را
جنگ است  آن، يكي از موارد و مصاديق .نداردربط و امثال اينها 

ما شيعيان  .دفاع بود بر همه واجب استيا وقتي كه جنگ 
ولي دفاع  ،جهاد واجب نيست ،حضرت گوييم در زمان غيبت  مي

نه اينكه جهاد است، ق بيعت يكي از مصادي ،منظور .واجب است
فهميدند كه امام بيعت   ميخلفا اگر  .جهاد استفقط براي بيعت 

 .در خطر بود تمام شيعيان و خود امامجان و مال اصالً  ،گيرند  مي
مستقيم طور  بهخودشان  شاين است كه در اين ايام حضرات ائمه

معروف كرخي از طرف  .خيلي كم برخورد داشتندبا شيعيان 
مأمور بود كه به نام حضرت بيعت بگيرد و مجاز  عرضا رتحض

تعيين در امر تربيت معنوي بود كه براي بعد از خودش هم جانشين 
را تربيت و تعيين ي سقطي و او هم جنيد بغدادي سرايشان و كند 

خودشان مستقل و مجاز بودند  ي زمان از ائمههمه و اينها نمود 
 بامام دوازدهم بعد از غيبت .داز طرف ائمه مأمور بودن، نبودند

چهار نفر نواب كه به آنها در ايام غيبت . ادامه داشتجنيد مأموريت 
گرفتند   ميها يا حقوق الهي را  نامهگويند از طرف مردم   وكال هم مي

جواب آنها هم  ،دادند  جوابي ميهم حضرت  .دادند  حضور امام ميو 
عت گرفتن يا تربيت معنوي و بي .دادند  ميبه مردم گرفتند و   را مي

حامل درخواست شيعيان  ،اينها حامل پيام بودند .ايماني با اينها نبود
 .جنيد بود گرفتن، ولي مأمور بيعتبودند،  عو حامل پاسخ امام

  .كه اينها هشت امامي هستندشده يك توهمي ايجاد  جااين
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كه راهنما است در نظر گرفتن صورت  ي مثال ديگر، شبهه
، حضرت رضاعليشاه توضيح داده و شبهات  رفع ي رساله در مفصل

واجب  و هيچ لزومي نداردكه شارب،  ي لهأيا مس. اند رفع شبهه كرده
بيند كه   وقتي مي داشتن شارب باشد،شايد ميل كسي البته  .نيست
 .باشد طور خواهد اين  دلش ميگونه است، اين  ،مرادش ،پيرش

خواهد مثل   مولي هم دلش ميمع ي هر فرزندي در خانوادهچنانكه 
اينكه حضرت رضاعليشاه معمم بودند و عبا  كما .پدرش باشد

و فقط عبا  عليشاه عمامه نداشتند محبوب حضرت ،داشتند
آن   از) علي عزّت(صوفيشيخ عبداهللا  حاجمرحوم آقاي  .پوشيدند مي

 ،نشستندارشاد برمسند  )عليشاه محبوب حضرت( تاريخ كه ايشان
به دين و ارتباطي شارب نه عمامه، نه پس . شان را برداشتند  عمامه

  .دارندمذهب و طريقت ن
اشتباهات يا توهمات چه دوستاني قبيل از اين  اينكه، منظور

ممكن است در ذهن مبتدئين ايجاد  ،دشمنان چه و ندا اطالع كه كم
  .كنند

 و بينند مطالبي را ميعرفا  هاي بادر كتفرمايند  ديگر اينكه مي
اهللا ولي  حضرت شاه نعمت .دانند  اش را شايد درست نمي  معني
  :فرمايد مي

  نيمكيميا كراه را به نظر  كما خا
  نيمكدوا  يهر درد را به گوشه چشم

 پيش مرشدوقتي متوقع است كه خواند و  فردي اين را مي
نه  .نگاه بكند و خوب شود چشمي به او  گوشه كيآيد،  مي
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خداوند دعاي  شاءاهللا ان ،يد از خداوند خواستبله با .وري نيستط اين
هستند كه بزرگان عرفان  توقع اينبه يا  .كند ميبندگانش را قبول 
هاي زيادي براي  نامهعليشاه  صالح زمان حضرت .كيميا داشته باشند

يكي  كه به من نشان دادندرا كاغذي بار يك  ،آمد  ميايشان 
و يست؟ و به من كيميا پرسيده بود كه اسم اعظم چيست؟ كيميا چ

گيرد و   كند اسم اعظم را مي  وي تصور مي :گفتند .اسم اعظم بدهيد
اسم اعظم، انسان را به بله  .رود  مي كند و به آسمان  تكيه ميبر آن 

است كه چنين  نه اين اسم و نه اين آسمانبرد، ولي  آسمان مي
 مي كه، هنگاكه داللت بر مسمي كنداي  كلمهاسم يعني  .كند مي
تداعي مان  بالفاصله در ذهنشخص حسن گوييم حسن،   مي
اين لغت كه از دهان من درآمد در ذهن خودم و در ذهن . شود مي

آن شخص مجسم  ،فوري صورت آن آقا ،شما كه شنونده هستيد
 ،واقعاً توجه كند يحاال اگر مؤمن. »اسم« گويند  اين را مي ،شود  مي

 ي بينيد نماينده  هر كه را مي .الهي هستند ياسما ،تمام جهان
اي از قدرت و   بينيد نشانه  هر كه را مييعني  .، آيت او استخداست

خدا  يادبه  چون ؛همه اسم خدا هستند .است خالقيت خداوند
از گفته شده است كه همان عبارتي مفهوم شايد اين  .يدافت  مي

 .افتيد  يبه ياد خدا م ،ببينيداو را عالئم مؤمن اين است كه وقتي 
كنند كه اسم اعظم   آن وقت خيال و تصور مي .اين اسم اعظم است

ها  ها در كتاب  بعضيو يا  شناسيد ها كه مي يكي از اسميعني 
اسم  .اسم اعظم است ،را بخوانيداسم ده بار اين اگر اند كه   نوشته

 ،وقتي بر شما ظاهر شد ،اعظم آن اسمي است كه به شما داده شده
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كيميايي است؟  طور چه .ظم است و آن كيميا استآن اسم اع
اينكه  يكي :شود  حاصل مي گونهگويند كه غنا و ثروت به دو  مي

قناعت خودش  .اينكه قناعت كنيدديگر تان بيايد  دستبه ثروتي 
به طال نيازي  ،اسم اعظم هم وقتي بر شما ظاهر شد. ثروتي است

 .تان طال شده استمس وجود .نداريد كه بخواهيد مس را طال كنيد
براي اين است كه درك غلطي از اصطالحات عرفاني اين اشتباهات 

   .به اصطالح بازي با الفاظ است .شود  مي
مخصوصاً در  ،سوم آنكه جمعي از ناشناسان مراتب فقر و عرفان

اين زمان اصل موضوع را تدبر ننموده و تعمق در معني كلمات 
ا اينكه بحمدهللا غالباً چاپ شده و بلكه كتب آنان را ب ،عرفا نكرده

در دسترس است نخوانده يا خوانده و الفاظ را به ميل خود 
سازند، بلكه   ميمشتبه نمايند و بر مردم   ترجمه و تحريف مي

خواهند براي مشتبه ساختن و   بعضي مخالفين به عناد و لجاج مي
يا و فقر و درويشي را كه پيروي انبيا و اول ،توليد مخالفت كردن

جمع صورت و معني و دل را با يار و دست را به كار داشتن و با 
تازه نام نهند و  ي داعيه ،تمام خلق به شفقت و صفا بودن است

عاري و سربار جامعه بودن و يا مقيد  نزد بعضي مانند بيكاري و بي
به آداب شرع و قوانين نبودن و يا مراعات آداب تدين نكردن و 

وانمود كنند تا در نظر هر دسته خوار سازند و مخالف تمدن بودن 
باور نمايند و از  ،بعضي راه جويان هم گفتار آنها را راست پنداشته

عقايد و اعمال تذكاراً الزم  ي حقيقت دور مانند، لذا ذكر خالصه
  1.نمود  مي

                                                                          
 .10-9ص ، صپندصالح.  1
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اين دستور ضمني   ـ اند  در واقع دستور دادهو  در اينجا اشاره
را  هاي عرفا بار اندازه وقت داريم كتكه ه  ـ شود  فهميده مي

براي اينكه در اينجا به دو . بخوانيم و در آنها تعمق و تدبر كنيم
با وجود اينكه  ،خوانند  يكي آنهايي كه نمي: اند  دسته انتقاد كرده

تمام چاپشان ها  البته حاال خيلي كتاب ،ها فراوان چاپ شده كتاب
ولي به هر  اند، جاد كردهايتجديد چاپش هم مشكل براي  و شده
دسته دوم كساني  .دارندوجود ها   كتابخانهدر ها  اين كتاب جهت

. كنند ها در آنها تدبر و تعمق نمي هستند كه بعد از خواندن اين كتاب
تر  و در صورت متوجه نشدن مطلب از كساني كه داناتر و پيشرفته

  .ندكنند تا متوجه شو هستند، براي رفع شبهه سؤال نمي
آموزي بخواهد  البته بايد توجه كنيم كه اگر مثالً دانش

متخصص الكترونيك شود، بايد مدارج دبستاني و دبيرستاني را طي 
قدر  شود و آن كند و بعد در دانشگاه در رشته الكترونيك وارد

ولي اگر از همان اول بخواهد . پيشرفت كند كه متخصص شود
فهمد واگر بعضي جاها هم  ميهاي دانشگاهي را بخواند، ن كتاب

. صورت اشتباه خواهد فهميد خيلي دقّت و كنجكاوي كند، چه بسا به
هاي عرفاني هم مراتب دارد و هر كتابي را هر كسي  كتاب
هاي عرفاني را  اين است كه در مجالس فقري، كتاب. فهمد نمي
شود تا اينكه هر جاي آن را  خوانند و گاه توضيح داده مي مي

 پندصالحاش تحقيق كنيم و مثالً به همين رساله  ، دربارهنفهميديم
المثل در يكي  في. رجوع كنيم و بعداً اگر باز هم نفهميديم، بپرسيم
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آنان كه طلبكار «: من ديدم كه نوشته بود شمس كلياتاز منتخبات 
  :و حال آنكه درست آن، به اين صورت است» !خداييد، خداييد

  آييدآنان كه طلبكار خداييد، خود 
  بيرون ز شما نيست، شماييد، شماييد

خداوند آدم را كه خلق . به نظر عارفان، بيرون ز شما نيست
كرد، فرمود از روح خودم در او دميدم، پس بيرون از انسان نيست 

، هر كه خود را شناخت، 1بهه رفَرَد عقَه فَسفْنَ فرَع نْم: فرمايد كه مي
ي اديب مصحح گفته بود چون ولي آن آقا. خدا را شناخته است

» خدايي همه«يا معتقد به » خدايي خود«صوفيه و عرفا معتقد به 
اصالً چنين حرفي اگر . هستند، چنين چيزي را موالنا گفته است
اصوالً يكي از . اش است گفته شده باشد، عالمت جنون گوينده

شاعر اين است  هاي عارفان، خصوصاً عارفانِ مشكالت فهم كتاب
اند و به لحاظ ادبي  كنند آنها صرفاً اديب بوده خيال مي ها بعضيكه 

بلكه عارفان  ؛و حال آنكه آنها اديب نبودند. نگرند به آثار آنان مي
. اند بزرگي بودند كه معاني مورد نظر خود را به صورت شعر در آورده

  :به قول سعدي
  من عالمان دين بودند ي همه قبيله

  2موختمرا معلم عشق تو شاعري آ

                                                                          
 .عاز اميرالمؤمنين 6شرح صد كلمه، ابن ميثم، حديث .  1

 .400، ص 1385تصحيح مظاهر مصفّا، انتشارات روزنه، تهران،  ،يسعد اتيكل.  2
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در خود . ي ديگر، مسأله اصطالحات عرفاني است مسأله
هم ذكر شده كه هر علمي، و دانشمندان بسياري از علما  هاي باكت

  . زبان خاص و اصطالحات خاص خودش را دارد
فارسي است،  خودمان يعني زبانبه هاي ما   ن كه كتاباآل

با اين حال اگر  ،هاي فارسي را كه بخوانيم بايد بفهميم  قاعدتاً كتاب
من و شما  ،ه زبان فارسي بدهندبيك كتاب رياضي مشكل ولو 

، خيلي را بخوانيم عرفاني ـ يك كتاب ادبياگر ولي  ؛فهميم  نمي
ها اشعار سعدي يا حافظ و يا مولوي را   خيلي .شويم بيشتر متوجه مي

همه را حمل بر  اند كار برده را كه آنها بهلغاتي  و كنند  درك نمي
به ميل  ،خواند و وارد نيست  كسي كه ميو كنند   اني ظاهري ميمع

و  »خم«و  »باده«ولي كلماتي مثل  .كند  خودش تعبير مي
آنها . شود، ندارند معاني ظاهري را كه معموالً فهميده مي »معشوق«

  :گويد  ميشان  دربارهكه مولوي  اي را دارند معاني
 ما از او ين، باده از ما مست شد

  1ما از او ين، شدز ما هست ا قالب
در كليات مثالً  ،گويد  مي »مي«از كه يا جاهاي ديگر 

  :گويد  ميكه  شمس  ديوان
 را يمر امت عيس يانگور ي آن باده

  مر امت ياسين را ي منصوري وين باده

                                                                          
 .1821 تيدفتر اول، ب، 1386انتشارات روزنه، تهران،  ،يسبحان قيتوف حيتصح ،يمعنو يمثنو.  1
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 هاست از اين باده  خم ،هاست از آن باده  خم
  1اين را يهرگز نچش ،آن خم را ينكتا نش

شخصي كه  ،بينند  وقتي آن حاالت جذب را ميمردم معمولي 
وجود داند كه چنين حاالتي   خودش مثل آن را حس نكرده يا نمي

لغات  ،براي اينكه او بفهمد. كند  اين را مستي حساب ميدارد، 
برند اما بايد متوجه اين اصطالحات  مي كار هبرا  »مي«و  »مستي«

توجه آنها معاني و ت لغاها به  به معناي عرفانيش بود ولي خيلي
عمداً در معاني دست ، اند  ور كه فرمودهط گاهي هم همين. كنند  نمي
دانند و تحريف   ميمعناي آن را چه بسا  ،كنند  برند و تحريف مي  مي
با زبان ساده گفته درويشي به اين جهت الزم بوده مسايل  ؛كنند  مي

فقرا مطابق اين بدانند اعتقادات فقرا و عمل  و شود كه همه بفهمند
بايد طبق اين  ،كه هستهم هر اصطالح ديگري  ،رساله است
  .تفسير شود ديگرينظر نه مطابق  ،دستورالعمل
عناد و لجاج  .عناد و لجاج دارندبا اين مسايل ها هم   بعضي

با رقابت يك جهت حسادت است، حسادت . مختلف داردهاي  جنبه
كالس يك يد در يفرمافرقش اين است كه دو نفر فرض ب. فرق دارد

هر دو  ،خوانند  هر دو درس مي ،دبيرستان يا دبستان هستند
 .كنند از آن ديگري جلو بزنند  هر دو سعي مي ،شان خوب است درس

همه را تا شود  محرّكي ميبراي اينكه  ،تا اين حد رقابت خوب است

                                                                          
الدين تبريزي، گردآورنده شيخ اسداهللا ايزدگشسب، انتشارات  تخبات كليات شمسجذبات الهيه، من.  1

 .15، ص 1386حقيقت، تهران، 
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و اجعلْنا : عرض كرد عابراهيم خود حضرت چنانكه ؛ببردپيش 

قدر به  يعني اين ،خدايا مرا پيشواي مؤمنين قرار بده 1،قينَ إِماماللْمتَّ
نه اينكه البته  ،من توفيق تقوا بده كه من پيشواي متقين باشم

در اما اگر  .اين درخواست جلو رفتن طبيعي است. شان باشم رييس
 ،هر كدام براي اينكه خودش جلو بزند ،همين دو شاگردمثال مذكور 

انسان  ،قدر كه رقابت اين حسادت است، همان ،كندديگري را خراب 
اين قدر  .برد  انسان را عقب ميحسادت  ،را ممكن است پيش ببرد

دستور پناه بردن به فلق  ي در سوره كه حسد مضّر و خطرناك است
 يالقُلْ أَعوذُ بِرَب الْفَلَقِ  :فرمايد  خداوند مي. دهد خدا از شرّ حسود مي

، به وقتي كه حسد بورزد ،از شر حاسد 2،حاسد إِذا حسد و منْ شَرِّ آخر
حسد ورزيدن از پشت حسود در براي اينكه  .برم پروردگار پناه مي
هرگز يك نفر نسبت به كسي كه زياد  .دزن  سر خنجر مي

به . حسد نسبت به نزديكان است. كند  حسادت نمي ،شناسد  نمي
كند كه   الً باور نميآن شخص محسود اص .ورزد  نزديكان حسد مي

يكي از جهاتي كه در  اينكه، منظور. اين حسود به او ضرر خواهد زد
كوشيد تا بايد . حسادت است ،آورد  بسياري مردم عناد و لجاج مي

حسد در  ،از لحاظ اخالق اجتماعيو هم از لحاظ اخالق فردي هم 
رويه بزرگان ما هم هميشه همين بوده و ديگري تحريك نشود 

  .است

                                                                          
 .74سوره فرقان، آيه .  1

  .5و 1هاي  سوره فلق، آيه.  2
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اش   در واقع قسمت عمدهكه  ـ مخالفانحاال اين عناد و لجاج 
بعد است از روي جهل و ناداني  غالباًچون  ـ  شود  حاصل مي از حسد

مرحوم آقاي ميرزا مثال آن  .گردند  كه فهميدند به كلي برمي
از علماي بزرگ در و  سلسله از مشايخ و بزرگان )محبوبعلي(ابوطالب
گفتند كه سمنان بر   ها مي قدر بد از درويش نايايشان  .بودند سمنان

راهنمايي شدند و  ،شان خير بود تولي چون ني ،فقرا جهنم شده بود
مورد اين  .يافتندمحبوبعلي لقب  و رسيدند يبعد هم به مقام شيخ

بلكه از  ،ورزند  عناد و لجاج مي، غير از آنهايي است كه از روي حسد
كه هميشه اين احتمال را هم  اين است .روي جهل به موضوع است

آن . باشدروي جهل و ناداني از يك نفري كه مخالف است  ،بدهيد
چند بهانه  ،كند  عناد و لجاج مخالفت مي ازكسي كه آن وقت 
گويد فقرا   ميمثالً  .يك گروه را بدبين كند هد كه با هر بهانآور  مي

: فرمايند مي پندصالحدر اين قسمت وري كه طهمان ؛ندا مخالف تمدن
بودن، مخالف تمدن اتّهام . ندا آنها مخالف تمدنشود  گفته مي

شود كسي مخالف تمدن   چطور مي .كند  ها را ناراحت مي  خيلي
با دين اسالم  و ندا گويند اينها مخالف تدين  ؟ به يك گروه مي!باشد

از مستشرقين به ما كه شود گفت   هم ميرا له أاين مس .ندا مخالف
. دادند يعني اسلحه را مستشرقين به دست ما ؛است كرده سرايت

نيت و در اشتباه يا با  يا با حسنكه مستشرقين برخي از ديدگاه 
دست  هكار آنها باعث اين شده است كه سالحي ب ي نتيجه ،سوءنيت

چنانكه در  .تفرقه بيندازند انناخواهند بين مسلم  كساني بيفتد كه مي
ايران را فتح ، گويند كه عرب  ميمستشرقان  مورد تشيع نيز برخي از
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 ،مقاومت كنند در مقابل عربتوانند   ديدند نمي كهها   كرد و ايراني
براي مقابله با و تشيع ضداسالم گفتند و به وجود آوردند تشيع را 

خصوص  به ـ  بعضي از علماي خيلي قشري اهل سنّت .استعرب 
نظر اين  ـ  ندا ديك به خوارجنزو دارند را خوارج اعتقادات آنهايي كه 
ولي از ري  ،كنند و حال آنكه ايران تا شهرري فتح شد  را تأييد مي

تشيع از اينجا در  .ها خودشان مسلمان شدند  به آن طرف ايراني
اين افتخار را ملّت ايران  الحمدهللاهم ايران ريشه گرفت و هنوز 

به جز  ـ خلفاي راشدين. دار تشيع در جهان است  دارد كه پرچم
و از  هبود صها در حضور پيغمبر ه سالهم ك ـ عحضرت علي

واقعاً اينها  ،يعني در زمان پيغمبر(بودند صخاص پيغمبر ي صحابه
حتّي اينها  )به بعدش كاري نداريمحاال  ؛مردمان بزرگواري بودند
دوم روي  ي خليفه. گذاشتند  ميبسيار فرق هم بين عرب و عجم 

ش ابولؤلؤ ا كه لقب عربي ـ ته شد كه فيروزانهمين اصل كشتقريباً 
آنها را ها خيلي توهين و   به ايرانيزيرا  ،را كشتي دوم  خليفه ـ  بود

رفتار  گويد  خلفا برخالف آنچه كه در اسالم مي. كرد  تحقير مي
 1مكم عنْد اللَّه أَتْقاكرَمكإِنَّ أَ :فرمايد در قرآن در يك جا مي. كردند مي

چه سفيد  د؛تر هستي  ايتان بيشتر باشد نزد خداوند گراميهر چه تقو
م كو جعلْنا   يرٍ و أُنْثكم منْ ذَكإِنَّا خَلَقْنا :در جاي ديگر آمده .چه رنگي

زن و ما شما را  2،مكم عنْد اللَّه أَتْقاكرَمكشُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَ

                                                                          
 .13سوره حجرات، آيه .  1

 .همان.  2
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ديگر را مبراي اينكه هقرار داديم قبيله و شما را قوم و مرد آفريديم 
  .باشد تربشناسيد و بدانيد كه بهترين شما كسي است كه باتقوا

ولي  ،كنند  قدر تحقير مي امروز در دنياي متمدن اينرا سياهان 
بالل  ،ن اسالماولين مؤذّ ،خاص پيغمبر ي يكي از صحابه

 ريديگ .سياه بود  ـ كه خاك پاي او توتياي چشم ما باد ـ  حبشي
آن غالم ديگري كه در  .طور هم هميناو  ،قنبر غالم علي بود

حضرت  ،بود عحسين امام در كربال در ركاب حضرتو عاشورا 
ي كه يدر دنيا .اجازه گرفت و رفت كشته شد ،آزادش كرده بودند

ها اسالم واقعي  وقت آن ،كنند  قدر به سياهان حمله مي امروز اين
  .بودآنگونه 

يعني براي  ،به اسالم واقعي توجه داشت ععلي ،در اين ميان
 ، به اين دليلكرد  عرب و عجم، فارس و عرب فرق نمي ،حضرت

ديدند اسالم واقعي اين است كه علي  ،ها كه مسلمان شدند نيايرا
جمع علي و تشيع  دور حضرتپس  ،كند  عمل ميبه آن گويد و   مي

ه از جهت مبارزه با ن ؛اوج گرفتتشيع از اين جهت در ايران شدند، 
در يك سخنراني در . از جهت احياي اسالم واقعيبلكه  ،اسالم

حاال مقدماتش  ـ  من حنفي هستم: يحيي گفت پاريس عثمان
 ي خطاب به همان عده  ـ مفصل است يك وقتي خواهيم گفت

ها و   ن كه غالباً هم عرب بودند گفت كه اسالم مرهون ايرانياحاضر
حتي زبان عربي شما را هم  :ي زد و بعد گفتهاي مثال .هاست  شيعه
 كه من ـ امام اعظم شما ابوحنيفه. ها تنظيم كردند  ها و ايراني  شيعه
 ،و تشيع انايرانينظر پس  .ايراني بود ـ  مقلد او و حنفي هستم هم
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آن را بود كه مستشرقين  اي شبههاين  .بود احياي اسالم واقعي
اي بود   حتي به اندازهنادرست اين فكر  .كردند  تشويق ميمطرح و 
از مكتب تشيع كه اصالً استاد حقوق اسالم  يكفرانسه در كه مثالً 

 وشناسي  مربوط به شرق تشيعگفت   مي ،اطالعي نداشت
شناسي  و ايرانشناسي  و شرقشناسي  نه اسالم ؛استشناسي  ايران
اي از  عده .استشناسان  و ايرانشناسان  مربوط به شرقهم 
در مقابل  و گويند ميطور سخن  و ايران اين تشيع سان ازشنا شرق

بودند كه عكس اين را  اين مستشرقين، مستشرقين ديگري
كردند و  در مورد تصوف هم تقريباً همين رأي را اظهار مي. گفتند مي
و حال  بود تصوف در تاريخ اسالم حركتي عليه اسالمگفتند  مي
  .طور نبود كه اينآن

چنانكه  ؛است بودهمتفاوت در هر دوره، ان اقتضاي زمالبته 
در مقابل عرب يا خليفه در آن ايامي هم كه شيعه يا صوفيه 

مثالً  ؛شان مذهبي بود نه مقاومت جنگي مقاومت كردند مقاومت
 نه عليه اسالمو مغول مهاجمان عليه كه سربداران از متصوفه بودند 

  .كردند قيام
در واقع در اولش يك  ليه هميكه خود اسماع ـ حسن صباح

گو اينكه  ،كرد نه عليه اسالمقيام عليه عرب   ـ بود سلسله عرفاني
در البته  .ورط همينهم صفويه  .به انحرافاتي رسيدبعد از چند نسل 

گيري كردند  از اعتقادات مردم بهرهآنها صفويه بايد گفت كه مورد 
روالي بود  هم يكبهر حال اين . به نفع ايران و به نفع تشيع بودكه 
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اين بعضي از محققين داخلي هم و گاشتند نما براي كه مستشرقين 
  .نقل كردنديا عيناً و يا ترجمه اقوال نادرست را 

يي كه چند سال پيش تأليف شده و ها در يكي از همين كتاب
در آن عليشاه هم مطلبي  مرحوم سعادتزندگي و اعتقادات ي  درباره

از قول اساتيد قديمي دانشگاه بود نويسنده كه از بود شده نوشته 
آورده بود كه به قدري نادرست يك نويسنده خارجي مطالبي را 

آقا تو پدرت درويش  :گفتمو به او نوشتم  اي كه من نامهاست 
داري به پدرت ناسزا و  ـ پدر مؤلف از دراويش قديمي بود ـ  بود
  .روح پدرت از تو ناراضي استآنچنانكه  ،گويي  مي

بد تصوف گويند  ميمتداول شده اين است كه خيراً چيزي كه ا
تصوف و عرفان را از هم تفكيك آنها . ولي عرفان خوب است است
عرفان آن حالتي . در حالي كه چنين چيزي ممكن نيست .كنند  مي

ممكن است داشته باشد چرا كه آن، است كه انسان در هر وضعي 
كه عرفان هر  است ناي ،ارتباطي است كه دلش با خدا دارد ي درجه

تصوف ولي  .خودش ي به اندازه است، كس مخصوص خودش
ما  براي اينكه عرفانِ ؛عبارت است از طرز راه رفتن و جلو رفتن

دو تا ممكن است باشند  .اند  مثل دو روي يك سكه هااين .دترقي كن
حصول به . اند  ولي دو روي يك سكه ،به اين تعبيري كه من گفتم

  .از راه تصوف است ،آن رسيدناعالي  حدبه  وعرفان 
ها را چه مستشرقين به  اين تفكيك. اين يك تفكيك است

 حسد ي همان انگيزهبه ما انداختند چه بعداً در داخله و افكار زبان 



33 

را بگيرند و مخالفان آن موجب شد كه بعضي از  ايجاد شده باشد،
  .بال بدهند و  پر

ين است كه با وجود اند ا اشاره فرمودهديگري كه  ي لهأمس
تبليغي كه  ،ف شفقت به خلق خداستتصواينكه از لوازم و تعهدات 

اين است كه اينها از دنيا جدا شود  ميتصوف و براي ما بر ضد 
بله  .كس كاري ندارند به هيچ. پردازند  به خودشان ميو فقط  هستند

خودمان  ،در حاالتي با خودمان بايد تنها باشيمدرست است كه ما 
كنيم؟ چه كار كرديم؟   چه هستيم؟ چه مي كه مان حرف بزنيم ا دلب

مثل يك فرد فعال  و اما عضو جامعه هم هستيمرويم؟  و به كجا مي
منتها ميخ طال را به  ،جامعه بايد حد اعالي فعاليت را داشته باشيم

  .گل بكوبيم نه به دل
شما  1.ندهست خلق خدا، خداوند فرمود، اينها عيال مني  درباره

از شما  دهرييس خانوا ،يك نفر خدمت كنيد ي اگر به خانواده
 ،به خلق خدا شفقت كنيدكه م ا هاين را بارها گفت .ودش  خوشحال مي

كه خداوند است از هم رييس خانوار  .تعهد داريد چونمهرباني كنيد 
ار كاين است كه بيمهرباني اين  ي الزمه .شود  شما خوشحال مي

مخالف  ،كه اينجا فرمودندهمانطور اري كبيو ي عار  بي .نيديننش
ممكن است يك درويش، اين اشتباهات را . است عرفان و درويشي

يا اينكه به  است عار  بي و كار  بينند مثالً بي  ميرا درويشي  .بكندهم 
درويشي لباس اما حقيقتاً درويش نيست چون  ؛است لباس درويشي

                                                                          
 .307، ص 71ق، ج  1404ء، عالمه مجلسي، بيروت،مؤسسه الوفا ؛ بحاراالنوار،الْخَلْقُ عيالُ اللَّه.  1
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بكنند و بعضي از دراويش ر را اشتباهاً ممكن است اين تصو د،ندار
وقتي با خودش و با دلش . حال آنكه درويش بايد جامع باشد

فرد ، آيد  مي ولي وقتي به جامعه باشد، فقط خودش و خدا ،تنهاست
 بايد متوجه باشد كه هر يك از آنها د،بين  را كه ميجامعه فرد 

 .است آورده شكه به وجود دخدا دوستش دارو  مخلوق خداست
اين اشتباه هم كه بايد متوجه باشد و اخوان در مورد خود خصوص  به
  .، اشتباه ديگري استعار باشد كار و بي بي

مقيد نبودن  ،فرمايند كه در اينجا ميديگر هم  ي لهأمس
 از كجامخالفان دانم   من نميرا كه اين است به آداب شرع درويشان 

اين  ،كرده به هر جهتي خطايي درويش، يك نفراگر  .گويند مي
در يك اگر خطاكار هم خود همان شخص  .دربطي به درويشي ندار

 ،خدايا نفهميدم ويدبگاگر قلباً بعد كه متوجه شد  ،جا مقيد نبوده
خداوند قبول  ،كمك كن كه تعهدم را انجام بدهم ردفعه ديگ

ا راين كار اگر صد بار هم  .به دلبلكه نه به زبان البته  ؛دكن  مي
  :به قولي .دكن  م قبول ميه خداوند، باز ،وبگ صد بار ،كردي

 نيست يدرگه ما درگه نوميدن يا
  باز آ يستكصد بار اگر توبه ش

 كشم از اينكه خجالت مي .دنخوا  ام مرا مي اين بنده: فرمايد مي
  .دعايش را قبول نكنم
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 رم بين و لطف خداوندگارك
  1رده است و او شرمساركگنه بنده 

متضمن آنها  ي رمودند همهفمطرح كه شبهات همين 
تعهدات خود و مقيد به آداب شرع ما بايد يعني . است اتيدستور
   .مباشي

چهارم بعضي از راهجويان يا راه رفتگان به شنيدن اينكه 
و تحصيلي را كه در  تهذيب علمي ،تهذيب اخالق است ،طريقت

ملكات كتب اخالق ذكر شده كافي دانسته يا اخالق را كه از 
 ،اند است آثار عملي آن و فقط حسن معاشرت پنداشتهنفسانيه 
مختصري هم به اخالق اسالمي به مسلك عرفان  ي لذا اشاره

  2.شايد مفيد افتد ،شود مي
كه در طلب حقيقت افرادي يعني  ؛جويان به بعضي از راه

وارد سلوك  ند و تازها هف حاصل كرديا آنهايي كه تشرّ ،هستند
گفته مكرراً  ،يد معاشرت فقري داشته باشندبا افراد اينچون ، اند شده

جمعه و  خصوص در مجالس شب به ،فقري شده كه در مجالس
قوت ايمان آنها  ن ديدار مؤمنين بريهم ،حاضر شوند ،دوشنبه شب

 ؛بشود كه چه بهترگفته در مجالس هم اگر مطالبي  .كند اضافه مي
دل خاموش زبان وگو به  گفتهمان ديدار است و دليل ولي بهترين 

  .كنند با هم بدونِ زبان صحبت مي ها دلكه 

                                                                          
 .2، صيسعد اتيكل.  1

 .10، ص پندصالح.  2
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هايي  فرمايند كه در نتيجه نامه اما در اينجا به مطلبي اشاره مي
يكي از افراد است كه خدمتشان عرض شده است و آن اينكه برخي 

يكي از . گيرند ميو هدف نهايي آن خود عرفان اصل  ،آثار عرفان را
اخالق خود در . به اخالق استمتخلق شدن  ،آثار واقعي عرفان
گروهي  .گويند است كه به آن علم اخالق مي علوم انساني علمي

پس  ،اخالق استيكي از نتايجش چون عرفان، كنند كه  تصور مي
اگر با  الّا و! نه ؛كافي است ،هاي اخالقي را بخوانيم اگر ما كتاب

دن اصالً آمدن پيغمبران و آم ،شد مسايل حل مي ،كتابخواندن 
فالسفه و حكماي بزرگ كه  ؟لزومي داشتچه انبيا و اوليا و شرايع 

ور بعداً در ط در ايران قديم بودند و همين و روم قديم ودر يونان 
اند  سخن گفتهبه تفصيل ظهور كردند درباره اخالق  دوران اسالمي

 يعرفان. اخالق صحيح يكي از آثار عرفان است نه خود عرفان ولي
را از تصوف جدا كنند و بگويند عرفان خوب آن رند كه حاال سعي دا

. آيد با خواندن كتاب به دست نمي ،تصوف خوب نيست ، امااست
از  ،ختي كه انسان از مبدأ وجودي خودشعرفان يعني شناخت، شنا

. كند پيدا ميشناخت از خداوند نوعي خداوند دارد و در هر قدم 
رسد و حاالت  يمقامات مختلفي م ودر سلوكش به حاالت سالك 

 ،داردهر مقام شناختي كه در  .شود مختلفي براي او عارض مي
 .اسمش تصوف است ،ولي طي كردن اين راه ،اسمش عرفان است

  .اما دو روي يك سكه هستند ند،اينها دو چيز
. دست آورد هب توان عرفان واقعي را جز از طريق تصوف نمي

و عرفان عبارت  تصوف عبارت است از سلوك، سير به سوي مبدأ
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شناختي كه در هر لحظه انسان از  ي است از آن شناخت، درجه
از خواندن اخالق عرفاني چيزي نيست كه  ،بنابراين. خداوند دارد

علماي  و هاي حكما كتابخود كسي  البته اگر ؛به دست آيدكتاب 
 ،را بخواند ـ خواجه نصير طوسي ناصري  اخالقمثالً كتاب   ـ اخالق

نه براي اينكه به  ،خودشفكر تر شدن  براي روشني ول ،خوب است
طوري كه ما بدن  آن اين است كه همان ي مثال ساده .آنها اتكا كند

شوييم كه تميز و پاك شويم، تهذيب  خود را زير دوش آب مي
اخالق هم اين است كه خود را در اختيار صاحب كار قرار دهيم كه 

اما . ه حق آماده باشيماخالق ما را شستشو دهد تا براي سلوك را
  .هدف راه نيستقدم اول است، اين شستشو 
ولي  ،دانند به قولي كافي نميرا علم اخالق هم كه برخي 

حسن  ،بله ،است گويند اخالق منحصر در حسن معاشرت مي
يد بعضي يفرض بفرما مثالً .معاشرت هم يكي از عالئم اخالق است

خال يا  تب، بيماردر بعضي امراض،   مثالً ،ها آثار بيروني دارد بيماري
 ي اين جوش نشانه ،مرض نيست ،اين جوش. زند يك جوشي مي

يا بالعكس كسي اخالق سليمي دارد، اخالق خوبي . مرض استيك 
ممكن است اين اخالق البته  ،عرفان نيستالزاماً  ،اين اخالق ،دارد

واقعاً چون وقتي كسي  ،عرفان باشد ي و حسن معاشرت نتيجه
  .پيدا كرد اخالق سليمي خواهد داشت )شناخت به خدا(رفانع

عيال  ،اينهايي را كه آفريدم ،مخلوق منفرمايد  ميخداوند 
خور  كه همه نان در واقع معلوم است .خور عيال يعني نان ؛ندا من

كه در زندگي عادي اگر كسي به افراد  ورط همان .خداونديم
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شود  ر از او خوشحال ميرئيس خانوا ،يك نفر خدمت كند ي خانواده
اگر هم با مردم حسن  ،است موجب رضايت رييس خانوادهو 

خداوند از او راضي  د،كناهللا  خلقمعاشرت داشته باشد و خدمت 
اين  .عرفان نيست ي همه ،ولي اين ،اينها همه درست است .شود مي

ايشان  پيش آيد،است كه براي اين دو اشتباهي كه ممكن است 
عرفان از  .ندا هفرمود خالق اسالمي به سبك عرفانياي به ا اشاره

مغز و عمق ، اخالق اسالمي به سبك عرفانيدر  ،اسالم جدا نيست
است  ياينها نكات مهم ولي بسيار ظريف .اند كردهاخالق را بررسي 
مملو از اين نكات  پندصالحدر واقع . كنند اش مي كه ما را متوجه

اند كه آن را مرتب  كردهبه همين جهت همواره تأكيد  ؛است
رضاعليشاه و  يشاه هم حضرتلع صالح هم خود حضرت .بخوانيم

عليشاه تكيه داشتند روي اينكه  محبوب هم در اين اواخر حضرت
در عليشاه  حتي حضرت محبوب ،زياد خوانده شود پندصالح

هر كتاب نثري كه تمام شد باز در داده بودند دستور شان  يها نامه
بايد  ؛شودخوانده  ،با دقت در جزئيات پندصالح مجالس يك دوره

 قدر خوانده شود كه از هر عبارت آناين كتاب جمالت سعي كرد كه 
  .واقعاً يك كتاب مطلب فهميده شود آن، و از هر سطر

چون فقرا تكليف خود را در هر زمان بستگي و تجديد عهد  :پنجم
بعضي  ،دانند زمان خود مي ي و كسب تكليف از عالم و عارف زنده

 ،از آنها در جزئيات هم دقّت ننموده يا دستور كلي را ملتفت نشده
كافي نپنداشته يا براي احتياط و اطمينان تكاليف جزئيه را هم 

درويشي را در اوراد  ،پرسند و بعضي نيز به اشتباه ديگر افتاده مي
و اذكار زباني دانسته و براي امور دنيوي متوسل شده يا اوراد و 

ار كه راز و نياز با دوست و اظهار بيچارگي و نيستي در بارگاه اذك
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لت آرزوهاي دنيوي آام قلبي باشد تكبريايي است و بايد با توجه 
بايد از اين غفلت و چسبند  به ظاهر الفاظ براي كارها مي ،ساخته

  1.هوشيار گردند
اين است شود  از جمالت اخير پندصالح فهميده مياي كه  نكته
دانند كه به بزرگ وقت  ي خود مي در هر زمان وظيفهكه فقرا 
ما لياقت  .البته االن بزرگ وقت در دسترس ما نيست. كنندمراجعه 

كه او  يك روز لياقت داشته باشيم شاءاهللا ان .نداشتيم كه ظاهر باشد
و  استچون از طرف خداوند مأمور هدايت خلق او  .ظهور كلي كند

هميشه باز  ، راه به سوي خداوندبندد را نمي خود خداوند درِ رحمت
  :كند دعا ميكه قول مولوي ه ب. است

 باب رحمت تا ابد يباز باش ا
  2فواً احدكن يكبارگاه لم 

ولي بزرگ است، و منتها يك دري، درِ اصلي . اين در باز است
آن را باز نگه كه هميشه هست، هم تر از آن  يك درِ كوچك

وقتي  ،زمان خود پيغمبردر حتي ، صبعد از رحلت پيغمبر. دارد مي
روزه و راجع به نماز   ـ سؤاالت معمولي ،داشتشرعي كسي سؤالي 
كه  اي از هر صحابه اگر پيامبر حضور نداشتند ـ  و امثال اينها
يكي ممكن بود به ابوبكر . ممكن بود بپرسد ،رسيد دستش مي

حضرت  اطرافاي كه  ي صحابه همهبه . به عمركند و يكي مراجعه 
آنها اگر  .ندكرد مراجعه مي ،شنيدند هايي مي حرفو از ايشان دند بو

                                                                          
 .11-10ص ، صپندصالح.  1

 .3779 تيدفتر اول، ب ،يمعنو يمثنو.  2
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ولي آنهايي كه . كه هيچ گرنهوند داد اطالع داشتند جوابي مي
نه . كردند مراجعه نمي ععليبه جز  ،ي قلبشان باز بود دريچه

كردند كار  اينكه آنهايي كه زمان پيغمبر به سايرين مراجعه مي
مصاحب و در خدمت  ،پيامبرصحابه  ،البهرح! نه كردند، ميدرستي ن
الهي  سوي علمه ولي دري كه ب .ي داشتنداتاطالع و بودندايشان 
اما كساني كه سؤالِ راجع به دل . بودعلي  درِ ،شد باز مي
مراجعه ي ديگر  صحابههرگز به  ـ  سؤال زبانيالزاماً نه   ـ داشتند
. دانيم ما نميگفتند  ميآنها  ،كردند مراجعه ميهم اگر . كردند نمي

از همين جا تفاوت . بودند عبر علي و اينها همه از همان اول دور
هاي اخبار و  كتابهنگامي كه . كنندگان آشكار بود بين سؤالِ سؤال

 اما. له كامالً روشن استأاين مس  را بخوانيم،احاديث راجع به فقه 
 ،خوانيم ميرا  عيا فرمايشات حضرت سجاد البالغه نهج وقتي
 ،مخالف آن نيست .ستها ا كتابغير از آن ها  كتابينيم اين ب مي

د چگونه نماز بخوانيم؟ گوين ها مي در آن رساله. از آن است »غير«
و  ي حمد را بخوانيم بعد چنين سورهبايد اول شود  گفته ميمثالً 
حاال نه خود   ـ استمطرح گونه سؤاالت  اين جادر اين. كنيم چنان

ولي در جايي ديگر  ـ بينيم ميرا  شبيه اينمطالبي اما اين مطلب، 
 كنَعبد و إِيا كإِيامن  :فرمايند حضرت صادق مي كهبينيم  مي

اين . اش شنيدم كه از گويندهتكرار كردم نقدر در نماز آرا  1نَستَعين
در  عو بعد فرزندش جعفرصادق ععليمبارك از دهان كالم 

                                                                          
 . 5سوره فاتحه، آيه . جوييم پرستيم و تنها از تو ياري مي تنها تو را مي.  1
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ها  طور حرف ي ديگر اين اما از دهان هيچ يك از صحابه .آيد مي
حمد در نماز كه وقتي پرسيدند  ميايشان يا  .نشده استشنيده 

فقط تو را  ،نَستَعين كنَعبد و إِيا كإِيا :گويد آنجا كه مي د،خواني مي
هيچ ! ؟دگويي راست ميآيا پرستيم و فقط از تو ياري ميخواهيم،  مي

؟ ولي باز هم دگويي ميدروغ  د وايستي جلوي خدا ميد كه فكر كردي
بايد نقدر آ .است چون خودش فرموده دبايد بگويي :فرمودند مي

  .درا درك كني آن معناي تا دو فكر كني دبگويي
ها  ي جنبه ي ما همه بينيم كه اين چيزها از اول بوده، ائمه مي

خواسته و سؤاالت  مرجعِ. داشتند ـ  چه ظاهري و چه معنوي ـ را
چه از اين قبيل ظاهري و ن قبيل سؤاالت چه از آ ،اصحاب بودند

آنها را  ،ائمه تا ظاهر بودند مسلّماً شيعيان باطني؛ سؤاالت
بيت و خاندان پيغمبر  ت هم به اهلاهل سنّ ،دانستند وقت مي  بزرگ

شان را درك اي ي معنوي كردند ولي جنبه خيلي احترام مي
د در آخر شاي. خدا اين توفيق را به آنها نداده بود. كردند نمي
 يا حار :فرمود عبه دليل اينكه علي ،درك كرده باشند شانعمر

رد من را ميهمدان هر كس ب اي حار ؛1همدانَ منْ يمت يرَني
  .بيند مي

 يرنيمت ي نْم يه گفتك يا
  تيالم دلجوك يجان فدا

                                                                          
 .180، ص 6، ج بحاراالنوار.  1



42 

 هزار مرتبه من ياش روزك
  تيرو ينميتا بب يمردم

هايي كه ما  ترسغيبت امام به دليل  .غيبت كرداينكه امام  تا
دانست آنچه خدا  مي، امام هرگز ترس نداشت .نبود ،داريممعموالً 

ما شيعيان ضعف . ولي ما لياقت نداشتيم .شود بخواهد انجام مي
زيارت لياقت  ،مردم آن وقتكه در خداوند . نشان داديمرا  خودمان

ت الهي كه ولي رحم .امر به غيبت فرمود ،نديدرا چنين شخصي 
، وسيع رحمت عام خداوند ،1ء لَّ شَيكوسعت   و رحمتي ؛شود تمام نمي
تا ائمه حيات داشتند مرجع تمام  .رسد ي اشياء مي به همهاست و 

. سؤاالت ما و صادركننده تمام اوامري كه بايد اطاعت كنيم بودند
گونه  اين استنباط ماچون ، گوييم شايد مي ـ امامشايد بنابراين 

خودشان را  كننده، پاسخ براي اينكه هر دو گروه سؤال  ـ است
اي كه فقها  يك عده. معين فرمودگروه دو  ،درك كنندبگيرند و 

حق اخذ بيعت ولي  ،دادند فقط سؤاالت فقهي را پاسخ مي ،باشند
حق شخصاً خودشان هم بيعت كرده بودند ولي تعدادي از نداشتند و 

و مشهور شدند نام نواب اربعه ه نفر بچهار  اين. اخذ بيعت نداشتند
نيابت امام در  ،علما ي سلسله ،كه غيبت كبري آغاز شدبعداً هم 

علما اين نيست البته منظور از   ـ ابالغ و حلّ مسائل شريعت را دارند
توانيم از  مي و پس مجتهد است ،مهست كه هر كسي گفت من عالم

                                                                          
 .156سوره اعراف، آيه .  1
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يطي داشته االم بايد شرع ،سؤال كنيمي مسائل شرعي  دربارهاو 
  .باشد

كه  بود استاد حقوق اسالمخواندم، يك  كه درس ميدر فرانسه 
 قرآناز  يا آيهروزي در مورد  وي. در حوزه درسش بسيار مسلّط بود

شما اشتباه و  گوييد نيست طور كه شما مي آيه اينگفتم  .شرحي داد
و ن و چني هستم را حفظ قرآنتمام  ،گفت من مجتهدم! فهميديد

عنوان يك كتاب ه بفقط را  قرآني اينها شما  گفتم با همه. چنان
با  يكتابو براي شما گذاريد  مياحترام به آن خيلي هم  ،خوانيد مي

وري كه شما ط آن ،همرا  قرآنمن ولي  .استتوجهي ارزش و جالب 
بعد هم . خوانم بوسم و مي ن ميخوانم و هم به تيم خوانيد، مي مي

او . آيه زود پيدا شد و نشانشان دادم ،ند و حسن تصادفآوردرا  قرآن
، لذا عالم به در او نبودالزمه شرايط معنوي بود ولي علمش كامل 

  .معناي حقيقي اسالمي نبود
البته اسالم واقعي، اسالم است؛ اسالم  ،مدر مورد عال اول شرط

 مشهور آن خبراوصافي كه در بعد . يعني تسليم در برابر امر خداوند
انَ منَ الْفُقَهاء صائناً لنَفْسه حافظاً لدينه مخَالفاً علَى كمنْ  :است كه

،كسي از فقها كه نفسش را  1هواه مطيعاً لأَمرِ مولَاه فَللْعوام أَنْ يقَلِّدوه
از بدي دور نگه دارد، دينش را حفظ كند، مخالف هواي نفس باشد 

فرمودند اگر اين . واليش، عوام بايد از او تقليد كنندو مطيع امر م
ولي ما بايد  .شرط در فقيه دانشمندي بود از او پيروي كنيدچهار 
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بنابراين  .هست يا نيست عالم بدانيم كه اين شرايط در فالن
مرجع سؤاالت شرعي  ،كس كه مشمول اين فرمايش امام باشد آن

. ال شرعي است، نه اعتقاداتالبته اين تقليد و پيروي در اعم. ماست
هايشان اين نكته را ذكر  خود آقايان مراجع هم در اول رساله

داد و ديگران را مكلّف  ابنابراين اگر كسي در اعتقادات فتو. كنند مي
  . به تقليد از آن كرد، صالحيت ندارد

گرفت و  پيغمبر بيعت مي .استشرعي تكليف يك هم  بيعت
نسخ  ، بيعتبه شهادت تاريخبعد هم كه  .بايد بيعت كنيد فرمود مي
همين جهت  بهخلفا  .گرفتند ميهم بيعت  شائمهو  ععلي .نشد

به خيال اينكه اين بيعت سياسي و براي حكومت گرفتن بيعت 
مزاحم ائمه بودند و ائمه ناچار شدند وكاليي تعيين كنند كه از  ،است

بت كبري در زمان غيبيعت نسخ نشد چون . طرف آنها بيعت بگيرند
راجع به مسايل ولي  ؛فرمودندتعيين كسي را  اًحضرت شخصهم 

ي را ذكر معينشرايط  ولي معين نفرمودخاصي را  شخص ،شرعي
اين شرايط از فقها كه هر كسي يعني  ...انَ منَ الْفُقَهاءكمنْ  :فرمودند
ولي راجع به بيعت مشخص فرمود كه با . ، قابل تقليد استرا داشت

  .يعت كنيدبچه كسي 
مثالً دعاي عهد شود،  مرسوم كه خوانده ميحتي در دعاهاي 

 ، امروزههاي شخصي و عمومي ي به اصطالح تريبون همهكه در 
بيعتي كه  :دنگوي مي عخطاب به امام، در اين دعاشود،  خوانده مي

كجا بيعت كردي كه سر بايد پرسيد كي و  .با تو دارم سر جاست
خواند  ها در تلويزيون مي ي عهد كه صبحاباشد؟ يا در اين دع يشجا
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تجديد بيعت من شود كه خدايا  گفته مي كند، اش مي و ترجمه
 تجديدرا  كدام بيعتبايد پرسيد  ؛1كنم با او در بامداد امروز مي
بيعت آنچه در تاريخ اسالم گفته شده اين است ي  درباره؟ دكني مي
مام زمان دست ما كه به شخص ا. دست به دست برسدبايد كه 

بيعت نام امام زمان ه هم بيعت نكرديم كه ب يكسنرسيده، با هيچ 
  ؟ايم كردهبنابراين چگونه بيعت  .كند

در  .خود اين دعاي عهد عالمت اين است كه بايد بيعتي كرد
 نيا ؛است عتيب نيا د،يريها نوشته دو تا دستتان را به هم بگ كتاب

 .نشد عتيب نيا ،ديريبگاست كه دو تا دست را به هم  يزن خودگول
هاي ادعيه است كه سه مرتبه  الجنان و يا ساير كتاب در مفاتيحو يا 

حاال محتمل  .بيعت نشدهم دست را به زانو بزنيد بيعت است، اين 
  .ولي بايد اول بيعت باشد ،است در تجديد بيعت قبول شود

در جنگ جها از دو  كشته ،كه جنگ تمام شداز اين بعد  ،لم
گشت كه اگر  مي عي علي يكي از صحابه .فتاده بودندطرف ا

ها  طلحه در ميان زخمي. معالجه كنداو را كسي زخمي باشد 
خورد كه امثال طلحه چقدر در راه اسالم  آدم واقعاً افسوس مي ـ  بود

مشهور  ثَلِبعد م ،ي پيغمبر هم بودند زحمت كشيدند، مورد عالقه
يك لگد به بخت خودشان و شدند ! و يك لگد دهه من شيرگاو نُ
اين شخص كه در  ،هرجهت هب  ـ ندكردبا علي مخالفت  و زدند

. رفتجلو  .صدايش زدبود زخمي افتاده كه گشت، طلحه  قشون مي
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اصحاب تو از قشون علي هستي يا از قشون  :طلحه از او پرسيد
جپس دستت را  :گفت. نه، من از ارادتمندان علي هستم: ل؟ گفتم

دستم كه به  .تجديد بيعت كنم من با تو به نيابت عليبياور جلو 
  !تجديد بيعت كرد و ميرم رسد، دارم مي علي نمي

در موقع  ،يعني كسي كه بر حسب فرمان امام وقت  بزرگ
بيعت بگير و  :به جنيد فرمودندهمانطور كه . امام بيعت بگيردغيبت 

كند  ديگري تعيينن يجانشاو هم براي خودت جانشين تعيين كن و 
طور غيرمستقيم  ي جانشيني به كسي كه در اين رشته. االبد  الي

اشارهمطلب به اين وقت است كه در مقدمه   منصوص بوده، بزرگ 
  .ندا هفرمود

تعيين امام به اين ترتيب در زمان غيبت كبري دو رشته را 
يكي رشته علما كه مردم در احكام شرعي به آنها مراجعه : اند فرموده

راي اينكه خودشان مجبور نشوند اين احكام را فراگيرند و ب ؛كنند مي
فَلَو ال نَفَرَ منْ كُلِّ فرْقَةٍ : فرمايد چنانكه در قرآن مي ،درس بخوانند

چرا از  ،1 منْهم طائفَةٌ ليتَفَقَّهوا في الدينِ و لينْذروا قَومهم إِذا رجعوا إِلَيهِم
روند تا  براي كسب دانش در دين نمي ،دمگروهي، تعدادي از مر

  .مردم را پس از بازگشت هشدار دهند
 سرشته دوم عرفا هستند كه مرجع اخذ بيعت و تهذيب نفو

اند و او هم جانشين  هستند كه خود امام، آن شخص را تعيين كرده
البته گاهي فقرا در . ادامه دارداين رشته تعيين كرده است و تا امروز 
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ي مجتهدي  توانند رساله پرسند ولي خودشان هم مي ميمورد اعمال 
كنند، بخوانند و پاسخ آن را  را كه به عنوان مرجع تقليد انتخاب مي

ولي بيعت را جز با شخصي كه با واسطه از جانب امام  .دريافت كنند
 شان،يها هم در رساله انيخود آقا. شود انجام داد مجاز است، نمي

رساله در اعمال است نه در  نيكه ا سندينو يهمان اول رساله م
 تيدر اعتقادات دخالت كرد، صالح ياگر كس نيبنابرا. اعتقادات

مرجع  .شود ياعمال م يبرا دياگر دخالت نكرد مرجع تقل يول .ندارد
 نييخودش تع بتيامام در غ هكهستند  يكسان ،عتيافكار، مرجع ب

تاكنون كند كه  نييتع نيفرموده است و گفته است او هم جانش
  .پندصالحگرديم به متن  بازمي .ادامه دارد

تكليف خودشان را از عالم و كسب اند كه فقرا  در اينجا فرموده
حاال اگر اين عالم و عارف را كه مرقوم . دانند ميعارف زمان خود 

 ،طريقتعارف شريعت و عالم يعني  ؛فرمودند ما دو نفر بگيريم
 ،عالمي كه عارف هست يكي بگيريم يعنيهم و اگر درست است 
 دليل،به هر  .استنباط كرد ودش مي گونههر دو  است، آن هم صحيح
 ؛باشيد گونه ند اينا هنفرمود ،ندا هكرد جناح فضخ يدر اينجا به قول

باشيد كه از  طورييعني اين  ،دانند مي طوريند فقرا اين ا هفرمود
يكي  البته همه .زمان خودتان تبعيت كنيد ي عالم و عارف زنده

همه نور واحدي  ،واحد لُّهم نُورك :در مورد ائمه فرمودند .هستند
اينكه  .با هم منافاتي ندارد. طور است هم هميناز ايشان بعد  .هستند

، براي اين است كه زمان خود ي عالم و عارف زندهاند  قيد كرده
كه زنده است مقتضيات  آن كسيو  استخيلي مهم مقتضيات زمان 
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مقتضيات زمان آينده را جز موارد نادر در كليات  .داند را مي زمان
كه زماني اول  :كنم مثالي را در اين باره ذكر مي .ددان كسي نمي

 ثاراآل و مĤثرب ادر كتنحوي كه  بهترياك خيلي متداول شد كشيدن 
 ،شدهزمان ناصرالدين شاه نوشته در هاي مشهور  كه از كتاب

متداول شده به نام ترياك اي زراعتي  كه در اين اوقات مادهگويد  مي
آن را  ،كنند ستبراي اينكه افكار و اعتقادات ما را س ،ما كه دشمنانِ
  .كنند ترويج مي

عليشاه اين تشخيص را دادند  مرحوم آقاي سلطان ،قبل از اين
هاي آتيه براي مؤمنين و  قرن ، درآمدهپيش اي كه  لهأكه اين مس
تحريم آن را اين است كه  .داشتخواهد در بر باليي  هم مسلمين

 .بعداً هم مرتباً تأييد شده ،دستورات خيلي كلي است گونه اين .كردند
 ي ولي ساير دستورات به عنوان پيروي از آن عالم و عارف زنده

 ،آن بزرگيعني از لحاظ شريعت گو اينكه  ؛است زمان خودش
از حضرت  مثالًدر امر شريعت هم مثالً كسي  رولي اگ هرساله ننوشت

درست  ،ايشان مجتهد هم بودند ، چونكرد عليشاه تقليد مي سلطان
اگر هم دستور  ،و هر وقت دستوري از اين حيث داده بشودبود 

شود آن  داده ميدستور طريقت  بزرگچون از طرف  ،شريعتي باشد
 ي زندهكسب تكليف از  ،منظور بهرحال .االجرا است دستور الزم
هاي مختلف  لحاظ خصوصيات زمانهر ز ااست، زيرا زمان خود 

  .كند فرق مي
ما البته  .بينيد همين نكته را مي شاطهار ي در زندگي ائمه

افتخار داريم به پيروي آن بزرگان و اينكه خاك پاي آنها توتياي 
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هرگز و گوييم  ميو نمونه اين را به عنوان مدل  و چشم ماست
خالفت مقام در  در تمام دوراني كه ععلي. قياس و تشبيه نيست

 ،المال برداشت من نان جو از بيت هفدهمشهور است كه فقط ، بود
كه بعداً گفته بشود كه اگر  برداشتهه اين دليل هم ب قدر شايد اين

حد منتها به  ؛مانعي ندارد ،المال بگيرد خليفه حقوقي هم از بيت
 ولي. دانيد نياز به تكرار نيست زندگي آن حضرت را هم كه مي .لزوم

 ،ثروتمند بودند ععلي حضرتبه عكس  عامام حسن حضرت
همه را  ليباغ نخلستان ايجاد كردند وچند صد ايشان گويند  ميولي 

بنا به مقتضيات  عحسن امام  حضرت. وقف مستمندان كردند
ايشان عده  ي هميشه در سر سفره .اي داشتند گسترده ي سفره ،زمان

مقتضاي زمان امام  .دزيادي بودند و به صورت ظاهر تجمل داشتن
 و بيايند همان شدنيم ي اين بود كه مردم ولو به بهانه عحسن

هاي حضرت را بشنوند تا جامعه براي قيام  د و حرفنحضرت را ببين
فاخر و لباس  عصادق  جعفر  يا حضرت. آماده شود عحسين
به حضرت رسيد و  ثوري  سفيان. پوشيدند زيبايي در رو ميبسيار 
 ييلباس زيباچنين تو نيست كه  ي شايسته ،اهللا رسول ابن  يا :گفت

يك  ،بردندفاخر حضرت دستش را گرفتند و زير لباس . بپوشي
اين  ،للْخَلْق هذَاو للْحق  هذَا :و فرمودندبود لباس پشمي بسيار زبري 

و آن ديگري را براي  پوشم ميو خلق رويي را براي صورت ظاهر 
  .حق
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. استطور ديگري تضاي زمان مقدوره، در هر  اينكه منظور
فقرا تكليف خود را در پيروي از عالم و  :ندا هاين است كه نوشت

  .يعني بايد بدانند ؛دانند زمان خود مي ي عارف زنده
بعضي هم در جزئيات دقت ننموده و يا فرمايند كه  در ادامه مي

كه اين است يند فرما ميكه كلياتي  .ندا هكليات را هم متوجه نشد
اين رعايت و اين . رعايت احكام شرع را كالً انجام بدهيدمثالً 

آيا ديگر نيازي به تعيين جزئيات نيست كه مثالً  ،دستور كلي است
اين كليات وقتي  ؟شد نماز بخواندسحر كه  ؟ماه رمضان روزه بگيرد

اي كه  عاقله ي كنند به قوه واگذار ميرا  جزئياتش ،گويند را هم مي
كار بيندازد و  هآن را باست ده كه خود مكلّف خداوند در انسان آفري

البته بعضي اوقات كه امر  ؟ستيتشخيص بدهد كه تكليفش چ
 ،كليات دقت كندبه الّ اگر ا و ؛كند سؤال مي ،برايش مشتبه شد

ند نك كليات دقت نميكه به كساني  پس .فهمد خودش مسايل را مي
اتي بود كه يكي از جه، كردند در مسايل جزئي هم سؤاالتي ميو 

  .موجب شد كه اين رساله را بنويسند
فرمايند اين است كه  ميبه آن اشاره كه  ياشتباه ديگر

 ،بله .دانند درويشي را در اوراد و اذكار زباني منحصر ميها  بعضي
هيچ البته . شود خواندهو اذكار زباني داده شده كه بايد  اوراد

كه فالن  دالً نذر كنمگر مث ،واجب بكندتواند  نميمستحبي را كسي 
ش واجب ياين به اعتبار نذر براكه  د،مستحب را بگير ي روزه
وقتي البته  .شود واجب كرد مستحبي را نميهيچ الّ ا و ؛شود مي

 ،بخوانيدبايد اين دعاها را  و شود كه اين مستحبات دستور داده مي
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 به واجبمستحب تغيير عنوان  به اين معنا نيست كهاين در واقع 
اگر واقعاً به اين بيعتي كه  شمااين را دستور دادند كه  ؛ندا هددا

همان كسي كه  ،بند هستي پاي ،كني به اين تعهدي كه مي ،كني مي
دهد كه اين كار را هم  دستور مي ،داده شماآن دستور بيعت را به 

دستورات اما ؛ است فردآن  براي خودفقط هم اين البته انجام دهي، 
هم اين . بخوانندرا و اوراد دعاها فقط نيست كه  صر به اينحمنهم 
علتش  ،بهتر است با اجازه باشد بعضي دعاهاگفته شده خواندن كه 

اشخاص هنوز در آن مقام شايد  و دعباراتي دارادعيه اين است كه 
  .كنند معناي آن را بفهمند و اشتباه مي تانيستند 

ت يكي اين اس عمثالً از دعاهاي منسوب به حضرت علي
م و نه به اميد نمن نه از ترس جه« :كند كه به خداوند عرض مي

 ي شايستهچون بلكه تو را  ،پرستم بهشت توست كه تو را مي
معني آن  ،در حالتي كه ما هستيماما . 1»پرستم مي ،دانم پرستش مي

يا در دعاي  .توانيم بفهميم و ممكن است دچار اشتباه بشويم را نمي
 ،خدايا اگر من را به گناهانم به دوزخ ببري :يدگو بارها مي ،كميل

دهي  خدايا آيا من را هم رديف آن كساني قرار مي :فرياد خواهم زد
يا در جاي ديگري در  ؟كه اصالً تو را نپرستيدند و نام تو را نبردند

 البته اين ـ من را به جهنم هم ببرياگر خدايا : گويند ميهمان دعا 
اش و نه  نه گوينده كجا؟ ما كجا و آنها .فرمايد مي علي به كميل را

بر اگر هم خدايا   ـ برسيمآنها توانيم به مقام  ما نمي ،اش شنونده
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اين براي  ؟ل كنمتحمگونه دوري تو را چ ،آتش دوزخ تو صبر كردم
جهنم همان  .بفهميمكه  است مشكل ،در مقامي كه هستيم و ما

اين  .ن جهنم استدوري از خداوند است و دوري از خداوند، باالتري
نه  .متناسب با حال هر كسي نباشدخواندن اين دعا است كه شايد 

ولي  ،همه بخوانند كهاند  دستور دادهرا دعا  .نه ،اينكه اصالً نخوانند
خيلي كه خواندنش يا نماز شب  .اين با حال هر كسي مناسب نيست

بيدار  كه كسي ساعت كوك كنداگر اما  است؛ از مستحباتو خوب 
معلوم نيست اين نماز چندان  ،آلود نمازي بخواند با حال خواب ،ودبش

 بلكه آن حالت خستگي و ناراحتي ممكن است ،به حالش مفيد باشد
  .كند عبادتبيزار از آن  وخداي نكرده او را مشمئز 

اي انجام  اند به اندازه اين است كه در مستحبات هم فرموده
كه گفتند را اين  .كندند بدهيد كه در شما خستگي و دوري ايجا

را ساير ادعيه اگر  ،كار و اوراد زباني متناسب با حال شخص استذا
منتهي توجه بكنند كه  ،داشكال ندار ،بخوانندكه مستحب است هم 

 ،فهمند اگر متناسب با حالشان نيست و معناي آن دعا را نمي
ز يكي ا كهكرد  كسي نقل مي .حاال اين دعا به جاي خود .نخوانند

يا فرد بودند زنجاني آقاي مرحوم  به نظرم ـ علماي بزرگ
شيخ عبدالكريم يزدي يا از آقاي سيد ابوالحسن  از آقاي ـ ديگري

ايشان جواب  ،بخوانيم يا نخوانيم يمثنواصفهاني پرسيده بودند كه 
. نخوان اصالًي اما اگر نفهميد ؛بخوان ،فهمي اگر مي :داده بودند

در كتب ادعيه و كه جزء مستحبات است  حاال در مورد دعاها هم
است كه همه  الجنان مفاتيحمشهورترينش نقل شده است و هم زياد 
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نه البته  ،فهميد نايش را ميعم ،خوانيد كه ميرا  ييدعاآن اگر  ،داريم
و آن را  سازگار استبا روحتان اگر بلكه اين كه  ،فهميدن معمولي

خواندنش شما  و فهميد نمي ،دبيني اگر مياما  .بخوانيد، كنيد درك مي
آن ممكن است در اين صورت  ،را دچار لغزش و اشتباه كند

بگويند مثل اينكه  .حرام شودمكروه و چه بسا مستحب تبديل به 
 ،دستور اين طبيعي است كه، به زبان چيني بخوان ي راكالمهر روز 
منحصر درويشي ند ا هاين است كه اينجا فرمود. كند خسته ميفرد را 

هم به ظاهر الفاظ اند كه  اضافه كردهو  اوراد و اذكار زباني نيستبه 
زبان كه  يك عرب اينكه مثالًظاهر الفاظ يعني  .نبايد چسبيد

زبان خودش چون  ؛فهمد ميدعاها را خواند  ميرا  الجنان مفاتيح
يعني  .فهم است اينم غير از ييوگ ولي آن فهمي كه ما مي .است

  .ظاهر لفظ نچسبد بهو معنا را درك كند 
نه  ،دعا براي خداست .از خدا خواستبايد هم فقط را دعا 

 مرحوم حضرت ـ  فرمودهبزرگان يكي از  .امور دنيوي براي
 اول بار از حضرت هم من .اين را تكرار فرمودندهم عليشاه  محبوب
كسي پرسيد كه خداوند  ـ  فرمودند ميكه  ،يشاه شنيده بودملع صالح
 ،بخوانيد مرا تا شما را اجابت كنم ،1مكأَستَجِب لَ  نيادعو :گويد مي

خدا  :فرمودند كند؟ اجابت نمي ،كنيم پس چرا ما اين قدر دعا مي
 ،ادعوني: فرمايد مي .از من بخواهيد تا اجابت كنم ،ينّم ادعونگفته 

پس آن دعايي  .كنم اجابت مي ،را اگر بخواهيدمن  .يدهبخوا را من
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امور  .شود اين است كه خود خدا را بخواهيد مي كه حتماً اجابت
در  :فرمودند ميزدند  مثالي كه مي .دنيوي مثل چيزهاي اضافي است

از زارعي كه گندم  :عليشاه ذكر شده مرحوم آقاي سلطان هاي باكت
كارم كه  گويد گندم مي نمي ،كاري اگر بپرسند چرا گندم مي ،كارد مي

كارم كه از هر  گويد گندم مي يم. درو كنم ،كاه انمبراي گوسفند
 و وقتي به اين هدف رسيد .گندم بردارمدانه گندمي صد ي  دانه

حاال اگر خدا را خواستيد و دعا . است آن كاه هم جزء ،گندم برداشت
 قرآندر  ونداينكه خود خدا  كما .آيد مي ء آندنيا هم جز ،كرديد

خدايا در  ،1و في الĤْخرَةِ حسنَةربنا آتنا في الدنْيا حسنَةً  :فرموده است
  .در آخرت هم حسنه بدهو دنيا به ما حسنه بده 

 »الدينِ االَّ الحب هل«ه به موجب كديگر هم به تصور اين يبعض
دانسته يا ندانسته در مواظبت بر و است  يافكهمان محبت تنها 

 ينمايند و رعايت اوامر و نواه ياعمال صالحه قصور يا تقصير م
 ،ايمان است يو آبيار يحفظ حال محبت و بستگ يه براك

را  يآداب ظاهر يبعض ينمايند حتّ يه بايد و شايد نمك چنان
از دوستان هم اتفاقاً  ينمايند و بعض يمتر مراقبت مكمتوجه نبوده 

متوجه ساختن اين قبيل اشخاص  يه براكدرخواست نمودند 
رر مراجعه كمه بتوان همراه داشت و ك يدستور جامع مختصر

متر خوانده كتفصيل آن  ي تب به واسطهكه كچرا . نمود بنويسم
لذا اجابت خواهش آنها نموده و  ،رود يشود و از خاطر م يم

تب هم كه غالباً در كدستورات بزرگان سلف را  ي خالصه
نويسم و  يوار به طور اختصار م گرد آورده فهرست ،اند نوشته

عنوان ه پند و دستور است به تاب نيست و نامكچون به عنوان 
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 يفرستم و اميدوارم در آينده زندگان يخدمت برادران م پندصالح
تقديم  ه،در چند جلد نوشت شرح صالحيه را موفق گردم

سواد عربيت ندارند و  يخوانندگان نمايم و چون بيشتر
دانند با زبان  ينم يعرفان ي و مطالب مهمه ياصطالحات علم

ساده اين نامه را نگاشته و آنچه غالباً بايد به طور  يمعمول يفارس
ست يا حسن و قبح آن را هر ا شرعي يوظايف عمومو بدانند 

الزم دارد به اشاره مختصراً و به  يركست فقط تذا مكحا يعقل
ند و بايد مراقب باشند ولو ا متر متوجهكطور عموم نوشته و آنچه 

   1.دهم يتوضيح م ،پندارند يجزئ
هلِ الدينُ إِلَّا كه است  عرت صادقاز حضمروي  يخبر

اگر در اين حديث خوب دقت آيا دين غير از محبت است؟  ،2الْحب
ها اين  يبعضولي  .شود، تمام نكات عرفاني در آن مندرج است

ما به  ،است حبه دين فقط ك يگويند وقت يم كهنند ك يرا م اشتباه
اوقات  يالً گاهاو .احتياج نداريمجز عشق و محبت  يچيز ديگر هيچ
آن را به صورت و عبارت ادبي خاصي  ،يمطلب بريه كت يبرا
محبت اهميت بدهند به ه كنظر بر اين بوده هم در اينجا  .گويند مي

از  .كنند ه فقط دين را منحصر در محبتكنه اينو بر آن تأكيد كنند 
هاي فرهنگ عربي به معناي محبت  طرفي چون لغت حب در كتاب

اصوالً منظور از حب، . گويند دين يعني محبت نابراين ميباشد، ب مي
حب ِ خداوند ِ چه كسي است؟ حب .خداوند يعني ِ  حبدستورات ِ  حب

ي  الزمه. بندگان خاص خداوندِ  حبدستورات يعني ِ  حبخداوند، 
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دهد  ي خداوند مي خداوند آن است كه به دستوراتي كه نمايندهِ  حب
گويد به  خداوند خطاب به پيامبر مي ،در قرآن چنانكه ؛عمل كنيم
اگر خدا را  ،1 يحبِبكُم اللَّه  قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحبونَ اللَّه فَاتَّبِعوني: آنها بگو

. دوست داريد از من پيروي كنيد كه خدا هم شما را دوست بدارد
ه ك عصادق جعفر امام حضرت .است شاش رفتار خود ائمه نمونه
چه از لحاظ شريعت، چه شان رفتار ،استايشان وب به سبر مناين خ

از همه لحاظ بايد  ،از لحاظ معاشرت با مردمو چه از لحاظ طريقت 
ه كهم  ياز طرف ديگر همين حالِ حب .ما نمونه باشد يبرا

اگر مواظبت بر دستورات و اعمال  ،هلِ الدينُ إِلَّا الْحب :اند فرموده
ه آن كند ك يم اين دستورات همه كمك .ددگر ينم يآبيار ،نشود

فقري ه در بيعت ك يتعهداتاولين  جزوعالوه  به .شودايمان حفظ 
رده و كشخص تعهد  است كه ياطاعت از دستورات الهوجود دارد 

هر گونه  ومهم تعهد به اين ه ك يسك .اين تعهد را بايد انجام بدهد
در  ،ندك يوتاهكر آن و درفتار نكند  ،عهده گرفته هبكه  ديگري تعهد

قَد أَفْلَح  :آمده مؤمنون ي سورهدر  .آيد به وجود ميايمانش خلل 
و الَّذينَ : فرمايد يم ،ذكر شدهصفات مؤمنين الي آخر كه  2الْمؤْمنُونَ

 يعهد بهو  يدار امانتبه ه ك يسانك ،3هم لأَماناتهِم و عهدهم راعونَ
 .كي از صفات مؤمن استي وفاي به عهد ،نندك يم، وفا اند ردهكه ك

ند در ايمانش خلل كنعمل  ،ردهككه  يتعهدبه  يسكاگر اين بنابر
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 ،به عدم رعايت تعهد هر چه بيشتر ادامه بدهدو اگر  شود يوارد م
متأسفانه خداوند تا روز  از طرف ديگر .شود يتر م ايمانش سست

 ييطان گاهن است شكاين ممبنابر ،ت دادهمهلشيطان را قيامت 
نبايد نااميد باز هم  يول .دننكرا رعايت ن شانعهد تا بزندفرد را گول 

ه بعد كتصميم بگيرد اگر فردي  .آصد بار اگر توبه شكستي باز ،بشود
شاءاهللا مقبول  انهم توبه و انابه اين  ،ندكاز اين عهدش را رعايت 

  .است از صفات مؤمن كيياست و اين 
له را أه اين مسكه اين طريق الزم شد ب :ندا هبعد مرقوم فرمود

البته . توضيح بدهمدر اين رساله كه در واقع يك نامه است 
. است قبالً نوشته شدهدر اين باره  يمفصل هاي تابكفرمايند  مي
عليشاه و اسالف ايشان و همچنين  مرحوم آقاي سلطان هاي باكت

 .هاست بتاكآن  ي در واقع خالصه پندصالح .عليشاهمرحوم آقاي نور
اين كه گيريم  يمه ها را با دقت بخوانيم نتيج تابكآن ما  يوقت
ه در كاست  يهمه فرمايشات ي در واقع عصاره ـ  پندصالح  ـ تابك

ه اين دستورالعمل كخواستند  ياز طرف .ها مرقوم فرمودند تابكآن 
ردند كچاپ  كوچكبه همين قطع لذا  ،الوصول باشد سهل همه يبرا
مراجعه به آن تواند بشود و هر لحظه بص جا ه در جيب هر شخك
كه اين كتاب  از اول هم به همين حساب دستور فرموده بودند .ندك

 خواهند بخوانند يه مك يسانكو  به فقرارايگان و  فروشي نيست
هر شب  ،فرمودندوعده ايشان ه كرا هم  صالحيهالبته  .شود داده مي

ه پياده شده و كست نوارهايشان ه يه بعضك ؛دادند يجمعه شرح م
آنها  ي متأسفانه همهولي  ،است شدهذكر  صالح يادنامهتاب كدر 
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بود و  صالحيهامل كشد شرح  ياگر ضبط م و ضبط نشده
  .نيمكاستفاده از آن توانستيم  يم

  :اند فرموده ،هداد يبعد توضيحات
ام شرع كه دوستان در تعليم آداب و احكيم ينما ييد مكاوالً تأو 
 يبر آداب طريق دارد و آداب طريق برا يتقدم طبع ه تعلم آنك

 ،دارند يآداب شرع تقدم شرف جان دادن و آراستن آن است و بر
ست از ا ه مورد احتياج و لزوم هر مسلمك يا وشند و به اندازهكب

 يو برا .اليف اسالميت خود را بدانندكه تكمأخذ آن تعليم گيرند 
و عرفا عموماً  ي فصلهتب مكهم به  يمزيد بصيرت در امور فقر

و  ،عليشاه شهيد مرحوم سلطان ،تب جد امجد فقيركمخصوصاً 
مشحون  هك ـ  سرهم قدس ـ يوالد ماجد مرحوم نور عليشاه ثان

  1.ست مراجعه نمايندا به حقايق و مملو از نصايح
شريعت و طريقت چند بار به  يبند به تقسيماين رساله در 

اشخاص  يه وظايف دينكه آنچ. استشده اشاره عبارات مختلف 
است  يقسمت وظايف كالبته ي .يست يا طريقتا ييا شريعت :است
؛ است يوظايف عقلو خود شخص گذاشته  ي خداوند به عهدهكه 
 .ندكرا پيدا  اش شخص بايد خودش با تعقّل خودش وظيفه ييعن

پوشانند يا به  يمبر بدن ه كاست  يلباس ي آداب شريعت به منزله
ام شريعت كاحيا د، دار يه بادام را نگه مكبادام است  پوست ي منزله

  .جان است ي ام طريقت به منزلهكبدن است و اح ي به منزله
 كاگر فقط خم و راست شدن و ي ،نيماخو يه ما مك ياين نماز

روح اين نماز آن  .جان است يجسم ب كمثل ي ،باشد يزبان ي هقلقل
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آن  ،تا اين نباشد يمنته .ه بايد به مبدأ داشته باشيمكاست  يتوجه
  .شود يخود به خود پيدا نمديگري 

بنابر  ييعن ؛داردبر آداب طريقت  يبعطآداب شريعت تقدم 
جلوتر و مقدم ه شريعت كند ك ياقتضا م ،و ماهيت شريعتطبيعت 

ل بخوانيم تا خداوند توفيق بدهد كاول نماز را با اين شبايد  ،باشد
، نماز معراج 1ة معرَاج الْمؤْمنوالصلَه كباشد  يه نمازمان از آن قبيلك

نماز را اول ه ك شود ظاهر مي يمعنويت نماز وقت يول. استمؤمن 
شرافت آن از صورت  ييعن ؛ددار يم شرفآن معنويت تقد .بخوانيم

 .دارد يبعطتقدم صورت ظاهري اين ولي  .ظاهر نماز بيشتر است
 يبند در تقسيم ينحو ديگررا به مثال و  يبند البته همين تقسيم

ه متوجه مطلب كها هم  يبعض. توانيم بگوييم مينبوت و واليت 
 و طرف نفهميدند كالت از يغُه كچنان ؛كنند از آن انتقاد مي ،نيستند
كساني هم بودند كه  ،از طرف ديگر. غلو كردند ععلي ي درباره
مقام هر گونه را در حد يك بشر عادي بدون داشتن  ععلي
مطلب را  ،خالصه هر يك به نحوي. پايين آوردندوي معن

   .ندا هنفهميد
 ي پيغمبر جنبهولي  .شريعت بود ي نبوت و رسالت پيغمبر جنبه

امور  يبرا) بيعت اسالمي(بيعت كيپيغمبر  ييعن ؛طريقت هم داشت
بيعت (ديگريه لياقت داشتند بيعت كرا  يآنهاي يول ،گرفتند يم دنيا

 .ردندك يتربيت مآنها را  و به عنوان طريقت گرفتند يمهم ) ايماني
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بيعت نوع  كه فقط يكبينيد  يم ،تشريف داشتند در مكهحضرت تا 
 .تا ميان مسلم و مؤمن تفكيك شودار نبود كدر  يومتكحچون  ؛بود

مؤمن و مسلم  ،گويد يم »مؤمن«هر جا در آيات مكّي قرآن بنابراين 
 ،همان بيعت ،ردك يم ه مسلمان بود و بيعتكهر  ييعن؛ است كيي

 ،حضرت به مدينه تشريف آوردند يوقت .هر دو بود يو ايمان ياسالم
 كاز ي ،ومت بودندكيس حيطرف ر كحضرت از ي .جدا شداين دو 
ه بودند به اعتبار رياست كومت كيس حير. وقت بودند  ِ يطرف ول

مثل  يعالمتحكومتي، ه در امور ك يبيعت .گرفتند يومت بيعت مكح
در مدينه ه ك يسكآن  وجود دارد؛ ها ومتكه امروز در حكبود  تابعيت
اين  .ردك يرا قبول م يومت اسالمكح ،خويش بيعتبا رد ك يبيعت م
بعداً معلوم كساني كه از  يخيلاز اينرو حتّي با . بودحكومتي  بيعت
ه كپيغمبر هم فرمود و  ردندكنبودند بيعت صادق ه مسلمان كشد 
 ي خانهدر مورد رد كه را فتح كمضرت وقتي ح يحت .مسلمانندآنها 

بيعت هند  .مان استدر اَ ،ه آنجا برودكهر  :فرمودهمان ابوسفيان 
يك از افراد مذكور ايمان به  با اين كه هيچ .ردكخوار را قبول جگر

پس اين بيعت اسالمي، بيعتي حكومتي بود كه اول . اسالم نداشتند
 ،ابوذربيعت عمار بود،  بيعتد؟ بو هچ يبيعت ايمان يول .شد انجام مي
 قرآنا آيات جدر اين. بود ياين بيعت ايمان. مقداد بود وسلمان 

اعراب  ،1نْ قُولُوا أَسلَمناكقالَت الْأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمنُوا و ل: فرمايد مي
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 ييدبگوبلكه  دنه ايمان نياوردي: بگو ،گويند ما ايمان آورديم يم
  .تسليم شديم ييعن ؛م آورديماسال ،اسلمنا

شد كه  به دو مقام يا صفت پيامبر مربوط مي ،اين دو نوع بيعت
 يصفت واليت پيغمبر تقدم شرف .واليت و رسالت :عبارت است از

 يبعطصفت رسالت پيغمبر تقدم  يول ،داشتايشان برصفت رسالت 
 .آمد وحي ميپس از آن كه  ،گفت يام را مكاحكه با آن  ؛داشت

واليت را حضرت برحسب امر  ي جنبه ،مبر هر دو جنبه را داشتپيغ
واليت  ،يواليت ي از جنبه عيعل. ردكمنتقل  عيبه عل ياله

 يبر عل يوح. رسالت و نبوت نه ي از جنبه يول ،پيغمبر را داشت
بعد از  يوح اما ؛امر خدا بودبه رد ك يمكه ار كالبته هر  ،شد ينازل نم

بر و گويند واليت شرف بر نبوت  يرفا معپس اگر . پيغمبر قطع شد
 ي جنبه .نه ،شرافت دارد بر پيامبر عيه علكنه اين ،دارد رسالت
أَنَا : فرمايد يم يخود عل .در پيغمبر هم بود ،بود يه در علك يواليت

اين تقدم . اي از بندگان محمد هستم ، من بنده1عبد منْ عبِيد محمد
طريقت  يم شرفو تقدا رسالت بر واليت ي ،شريعت بر طريقت يبعط

تاب به طُرق كاين  يدر همه جايا واليت بر رسالت  ،بر شريعت
  .استر شده كمختلف ذ

گرديده و صرف  ير اوصاف و اخالق ايمانكاميدوارم مؤمنين متّذ
ه دنبال نمانند و از كوشند كب كدر سلو ،تهسندان يافكرا  يبستگ

چه س را مالمت نمايند و اگر قصور خود هميشه شرمسار بوده نف
دارد و هر  يستثنباشد موارد م يآنچه نوشته شود هر چند عموم
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 ،ن است در موارد مخصوصهكخاص نخواهد بود و مم ، بييعام
غالب و موارد نادره محتاج  ي حكم برول ،ليف تغيير نمايدكت

 كه اشخاص با هوش دركدستور خاص و اوامر مخصوصه است 
چه در ايمان و اسالم زن و مرد به موجب آيه  نمايند و اگر يم

چون  يول ،مانند برادران موظفند يسان و خواهران دينكه يكمبار
به طور  ،وشندكزنان برابر مردانند و بايد مردانه ب ،ايمان ي از جنبه

ايمان را منظور  ي مخاطب ساخته و لطيفهرا عموم برادران 
  1.نمايم يم

ن است كها مم يچون خيل ؛اند ردهكبه فقرا  يا اينجا توصيهدر 
آن  ييعن يبستگ .ستا افيكفقري  يه صرف بستگكنند كتصور 

به ولي در واقع اين بيعت . است گرفته شده ي كهبيعت و تعهد
اين جاده را  ،آوردند ه دست ما را گرفتند سر راهكاين است  ي منزله

 ،يرس يم به مشهد يبرو گفتند مثالً از اين جاده ،نشان دادند
اگر  .يرس يم به مقصد يواز اين جاده بر يوقم بر يخواه يم

آيا اين  يول ،ها سرگردان بوديم بيابان درما  ،ردندك ينم ياركهمچو 
جاده  ه دست ما را گرفته آورده سرك يسكهمان . نه ؟ستا افيك

 يآن دستوراتبايد  .دببر نيم تا ما را در اين راهكبايد دستش را رها ن
ه دست ما را كبه اين يصرف بستگ و انجام بدهيم ،ه داده شدهكرا 

  .نيست يافك ،جاده اند سر آورده اند گرفته
 نكر مضخ يهمره يقطع اين مرحله ب

  يظلمات است بترس از خطر گمراه
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 آنهااز  كيي .نوشته شده پندصالحهمين  درتمام دستورات 
رعايت در  طور كه گفته شد البته همان ؛است يام شرعكرعايت اح

س منفرداً كالزم نيست به هر  يو واجبات شرع يام شرعكاح
رعايت گويند  يم يوقت .ات را بگير روزه ،بگويند نمازت را بخوان

ه ك ينيم تا اين دستوراتكرا بايد رعايت  يلياتك ييعن يام شرعكاح
و  دات را مورد قبول قرار ده روزه د،نكداده شده نمازت را معراج 

پس بايد آن دستورات را  ؛ندكخدا قبول راه در اعمالت را  ي همه
  .ردك اجرا

 .بودن است يبحث اويس ،آيد يپيش ماينجا ه ك يبحث
خدمت به او ه كداشت  يمادر پير ،از بزرگان اسالم بود يقرن اويس

ه كروز به مادرش گفت  كي. مسلمان شدو  ردكبعد بيعت  .ردك يم
 من تنها :فتگمادرش  .نمكم و پيغمبر را زيارت وم برهخوا يمن م
ردند و مثالً پيغمبر دم در آمد و كا باز ربرو در بزن تا در  ،مهست

. هستم من تنها ، چونبرگردايشان را زيارت كن و  ،يردكسالم 
گفتند پيغمبر در مسافرت  .پيغمبر در زد ي آمد خانه .ردكاويس قبول 

. برگشت در را بوسيد و پيش مادراو  .دحضرت در شهر نبودن .هستند
ن رَرحمان را از جانب قَ يبو :حضرت برگشتند فرمودندكه د بع

كه بسيار دور از پيامبر  بود در يمن ين جايرَقَ 1.كنم استشمام مي
اويس ذكر  ي درباره االولياء رةكتذدر  يو شرح مفصل ها داستان .بود
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 عيعل اويس بعد خدمت حضرت. است مفيده اگر بخوانيد كشده 
اب حضرت كدر رهم ر جنگ صفّين و دو تجديد عهد كرد رسيد 

  .شهيد شد
قبالً از آنها ي كي .رايج استاكنون بودن ي اويسبراي معني دو 

توانند مرشد كسي را  ولي اكنون وقتي نمي ،بودهمتداول نيز 
 :ويندگ يمثالً م .است يس اويسكفالن  ويندگ يم ،تشخيص بدهند

ه ك ندنك ير مكف ييعن ؛استبايزيد  ياويس يابوالحسن خرقان خشي
. استشده تربيت رده و كسب فيض كاز بايزيد معناً  ،بدون بيعت

بعد  ،ندكبيعت بايد  .چنين شود بدون بيعت يسككه محال است 
پيشرفتش از بيانات آن شخص استفاده و ن است در تعليمات كمم
  .يا حاالتش مطابق حاالت آن شخص باشد ندك

گويند  كه ميت چنداني ندارد اين اس ي معناي ديگر كه سابقه
در حالي كه . اويسيه است و لذا اويسي است ي فالن كس در سلسله

 يجار ي عمده ي چهار سلسله. نشد يجارطريقتي ه لاز اويس سلس
 از حضرت ،ميلكتوسط  عيعل حضرتاز  :ازاز ائمه عبارتند شده 
 يزيدتوسط با عصادق از حضرت ،توسط ابراهيم اَدهم عسجاد
به از اويس . يرخك توسط معروف عارض و از حضرت يبسطام

از  كي در هيچ .است نشده يجار اي سلسله ،شهادت تاريخ تصوف
  .ه باشدشد يجار يا از اويس سلسلهگفته نشده كه منابع قديمي 
دليل به اين  ،نيست يافكاند  ه نوشتهك يصرف بستگ ،بنابراين

. يافكشرط الزم و شرط  ؛داشته باشد يشرايطبايد  يه خود بستگك
ولي وجود آن براي تحقّق  ه حتماً بايد باشدك يچيز يشرط الزم يعن
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اما شرط  است، شرط الزم يبستگيا ردن ك بيعت. معلول كافي نيست
  .ندا هرا هم در اينجا توجه دادمطلب اين  .نيست يافك

 ،هستند كيه چون برادران و خواهران يكبعد هم فرمودند 
به  ،زنان هم هست يبراد وجود دارمردان  يه براك يتمام وظايف

 ،است تصريح شدهدر شريعت نيز به آن ه ك يموارد يبعض ياستثنا
نويسم  يرا خطاب به برادران مكتاب اين اگر  :فرمايند ميبنابراين، 

 يقاعده در زبان عرب كاين ي .ه خواهران مشمولش نيستندكنه اين
 يتوقكه است  آن اين وهم آمده  يبه فارس ياز زبان عربكه ست ا

چنانكه در موارد نند ك يخطاب به برادران مبيشتر  ،بندند يجمع م
زن و مرد هر دو  ، مخاطبآمده قرآندر  مكُيا  مكُلَهر جا بسياري 
  .در اين قسمت ندارند يه فرقكاين است  ،هستند

خواهم  مي ،را ادامه دهمپندصالح ي شرح  قبل از اينكه دنباله
حالت قبض و بسطي است كه  در موردو آن  اي را بيان كنم نكته

گرفته خيلي گاه دل آدم  .آيد براي فقير در راه سلوك پيش مي
از جانب خدا  ي اينهاهر دو .كند گاهي نشاط پيدا مي و شود مي

خاطر  حالت را بايد به طيب هر دو .ما هستند هر دو ميهمان و رسيده
 ،حالت قبض .هم رضا دادو و به امر خدا هم تسليم بود پذيرفت 

فنر از آن البته ممكن است  ؛آورند مثل فشاري است كه روي فنر مي
اين فشار موجب جهش بعدي ، اما موقتاً خارج شودجهشي حالت 

بعد از قبض حال  شاءاهللا ان .از اين نگران نباشيد ،بنابراين .شود مي
و وجود دارد ما  ي اما اين حال قبضي كه براي همه .آيد مي طبس

مرحوم آقاي  رحلت ي به واسطه ،كنم مي احساسمن در خودم هم 
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توانيم و نخواهيم توانست  هنوز نمياست كه عليشاه  محبوب
نوع يك  .اثر كردسخت اين ضايعه بردل ما  .فراموش كنيم

و آدم نگران  ،و طبيعتاز روي منطق  وجود دارد كهضايعاتي 
كه بر دل اثر  وجود دارده هم ضايعنوع شود ولي يك  ناراحت مي

كه ما اميدواريم . نشيند كه بر دل مي تيري استمانند  ،كند مي بسيار
روح آن بزرگوار به ما توجه كند كه اين قبض اين باشد اثر شاءاهللا  ان

  .شاءاهللا ان، به حال بسط بياوردقبض و خودش ما را از اين حالت 
داند  اين است كه انسان ميبراي قدري هم البته اين حالت 

 ،وجود آمد ههر چه بكه شده وضع در طبيعت ناموس الهي  و قاعده
اينها كه  ي از جماد، نبات، انسان، سيارات، كرات، همه برود؛از بين 

همه چيز  ،1كُلُّ منْ علَيها فانٍ .د رفتنروزي از بين خواه ،آمدهپديد 
خداوند خطاب به پيغمبر  .اند گونه اينها هم  انسانفاني است، 

ولي دلمان  ،دانيم مياين را ما  .2إِنَّهم ميتُون ميت و كإِنَّ: گويد مي
در مقام  .است به اين امر الهي ناراحتنسبت دلمان  .شود راضي نمي

بر  ق،به حتا  آماده كنيمبراي قبض خودمان را كمي بايد  ،تسليم
دليل به هر  .قوانيني كه خداوند در طبيعت آفريده تسليم باشيم

هماني يحالت قبض م ،ن حالت نباشيدكنم كه نگران اي تكرار مي
براي اينكه . قدرش را هم بدانيد ،از طرف خدا رسيدهكه است 

  :فرمايند در ادامه مي .باالخره اثر دارد

                                                                          
 .26سوره الرحمن، آيه .  1
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و از برادران انتظار دارم با دقّت و تأمل غالباً مطالعه و با نظر 
محبت و عالقه نگريسته و در مقام عمل برآيند و قصور مؤمن 

ه قرار نداده تا بتوانند بكوشند كه مصداق عنوان فقير ديگر را بهان
  1.واقع شوند ،ت اخراي بنده استركه عبا

غالباً ديده شده كه بعضي از فقرا كه  اند اينجا اشاره فرمودهدر 
نيز كه ديگري شوند  متوسل ميبهانه  در مقام قصور خودشان به اين

اوالً  .ندارد ناراحتيمشكل و ذلك هيچ  كند و مع همين قصور را مي
گوينده كند و به قول  گويند اين قصور را مي آن شخص كه مي

شود و ثانياً  اش بيشتر مي راحتي داگر آن قصور را نكن ،ناراحتي ندارد
گويد  ميكه اي است  ثل عاميانهالم ضرب .ربطي به هم ندارددو اين 
، 2يزر أُخْرو ال تَزِر وازِرةٌ وِ ،خوابانند قبر ديگري نمي دركس را  هيچ
  .كشد كسي بار ديگري را به دوش نمي هيچ

 ي شود كه مسؤوليت همه فهميده مينيز حقيقت اينجا اين  در
قصور  ي بلكه اگر به واسطه ،ستنيخودشان  ي عهدهفقرا صرفاً بر

يا آن  دديگري هم تشويق شود به اينكه آن قصور را بكن ،آنها
مثال  .خواهد شدنيز ار او ب شمقداري از گناه د،خالف را انجام بده

 چراغ سبزهم چراغ قرمز و  همها  در چهارراه :زنيم مياي  ساده
ماشين اول اگر درست سر جايش شود،  وقتي چراغ قرمز مي .هست

اما وقتي همه  .روند ميجلو كمتر  رهاي ديگ ماشينتوقف كند، 
ترديد رد  دومي هم با ،ها رد شود اگر يكي از ماشين ،ايستادند
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به گردن آن اي  تا اندازهگناه اينها  ،شوند بعد همه رد مي ،ودش مي
به انجام كسي است كه اول بار تقصير كرده و ديگران هم تشويق 

ند كه ا هطور ضمني اين دستور را داد هدر اينجا ب .دشدنآن خالف 
بلكه در مقابل  ،يدهست لؤوشما نه تنها در مقابل خودتان مس

  .ليت داريدؤوديگران هم مس
اين است  ،شديگربد يك اثر  .در مورد اخوان بوداثر سوء اين 

گويد  مي ،بيند مياين خالف را غيرفقير هم وقتي  و كه غيردرويش
وقت گناه بقاي  آن .كنم من آن را قبول نمي ،اگر درويشي اين است

به گردن آن كسي است كه اين قصور و تقصير را  ،او در گمراهي
ارم به همين عبارت كه اگر درويشي اين د ييها من نامه. استكرده 
يك نفر درويش اگر در يك خانواده  .شويم ما درويش نمي ،است

گويند اگر درويشي اين  آنهاي ديگر مي باشد،شود و رفتارش خوب ن
در محيطي  و اي در خانوادهكه يك نفر  ،عكسرب .آييم است ما نمي
را آن معايبي يعني  كند؛ تغيير ميحالتش شود و به كلي  درويش مي
ارشاد  ،ببينداو را در اين صورت هر كه  .شود معكوس مي ،كه داشته

مقداري به او  ،وابشثبه اصطالح و سودش  ،اين ارشاد هم .شود مي
بلكه در  ،ما نه تنها در مقابل خودمان ي اين است كه همه .رسد مي

 لؤوفرد اخوان مسد مقابل فرد فرد جامعه و بخصوص در مورد فر
  :اند در ادامه فرموده .يمهست

، البته بايد انقالبات دنيا و جنبش كه در هر موردي مشهود است
در ما نيز اثر نمايد و بيدار شويم و از موقع استفاده كنيم و اگر چه 

بندي و دخالت در كارهاي دنيوي در درويشي  عنوان حزب و دسته
 بين بوده و قدر ولي مؤمن بايد زيرك و انجام ،و بندگي نيست
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شكرگزار باشد و هر موقع موانع كمتر بود در  ،آسايش را دانسته
توجه و عمل بكوشد و در رفع شبهات و اختالفات مذهبي فروگزار 
 ننمايد و از خداوند مهربان توفيق خود و برادران را خواهان

  1.ستا
، اند را بكار برده» جنبش«و » اانقالبات دني«عبارت در اينجا 

و  .جنبش يعني حركت .ي مشهود استكه در هر مورد يجنبش
 جهش در سير خلقت است ،حتي در طبيعت همكه گويند  امروز مي

جنبش يعني  .موجودات مشهود است ي در همهآن انواع مختلف و 
اين حركت در . استمرگ ركود و حركت، نبودن حركت به معناي 

به آن كه متأثّر از قول عرفا بود، مالصدرا  .وجود داردهمه جا 
 :گفتند ي قبل از مالصدرا مي فالسفه .گفت كت جوهري ميحر

ولي در جوهر  ،وجود دارد كم و كيفمثل در اعراض حركت فقط 
اول بار مالصدرا  ،در ميان فالسفه .حركتي نيستكه ثابت است 

اين در و  است هر چيزي هم حركت موجود در جوهرِكه  ويدگ مي
  .شود ديده ميبيشتر ها  انسان

ما بايد متوجه و بيدار  ،در اين تغيير حاالتو ها  در اين جنبش
براي  ـ  چه شخصي ،چه اجتماعي ـ  شويم و از هر نوع موقعيت
  .پيشبرد خودمان استفاده كنيم

درويشي اصطالح  بهبر عرفان و در اينجا كه هم ايرادي 
دنيا بريده و فقط به  ي از همهدرويش گيرند اين است كه  مي
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و حال  ؛كار و فعاليت اجتماعي نيستاهل  .است خودش پرداخته
  .گويم جهت اين اشتباه را هم حاال مي .ور نيستط آنكه اين

در اين و د نبه عنوان اينكه عضو جامعه هست ،دراويش، فقرا
رسد يا تمام  از تمام بالهايي كه احياناً مي ،جامعه شركت دارند

ايد اين است كه ب .كنند استفاده مي ،نعماتي كه براي جامعه هست
هر  ؛اين اجتماع فعاليت داشته باشند خودشان هم به عنوان يك فرد

فعاليت اقتصادي، فعاليت اجتماعي، فعاليت اعم از  ،نوع فعاليتي
بايد اما  ،تك بايد فعاليت داشته باشند تك .سياسي، فعاليت علمي

در اين مثالً  ما )دليل جمع شدن(االجتماع ه مابهتوجه بكنند ك
اقتصادي، موضوع نه يك  ،چه كه ما را جمع كردهيعني آن ؛مجلس

كه اآلن  .سياسي استموضوع نه يك و اجتماعي موضوع نه يك 
 ،دو نفر ممكن است از لحاظ اقتصادي ،يما ههم نشست كنارما 

از نظر اجتماعي  ،باشندداشته نظريات اقتصادي خالف هم 
يكي  ،يكي ممكن است مطالعات علمي داشته باشد ،ورط همين

عبارت  مابراي االجتماع  به ما .يما ههم نشست كنارهمه اما . نه ر،گدي
 ،االجتماع به اين ماخود  .است از كوشش براي تكامل روح انساني

  .مسايل ديگر است ي مهمافوق ه
به عنوان و در درويشي  :ند كها هاين است كه در اينجا نوشت

درويش ي يعن ؛درويشي دخالتي در مسايل اجتماعي و سياسي نداريم
او بايد . ور باشدط ايندرويشي تواند بگويد كه مقتضي است كه  نمي

آن عقيده هم وقتي با خلوص البته  .ام اين است بگويد من عقيده
مخالفش هم اگر  ي حتي عقيده ؛كامالً محترم است ،نيت ابراز شود
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در اينجا . استآن هم كامالً محترم  ،ت گفته شودبا همان خلوص ني
، 1اخْتلَاف أُمتي رحمة: كهش پيغمبر را بايد يادآوري كنيم آن فرماي

  .اختالف امت من رحمت است
 گونهاختالف چ :برايشان ايجاد شده كه ،ؤالس ها اين بعضي

يعني اختالف كه گويند  ميبنابراين  ؟شودد موجب رحمت انوت مي
ر دآمده چنانكه هم  ،چون اختالف به معني رفت و آمد. رفت و آمد

كه آن را به  اخْتالف اللَّيلِ و النَّهارمثالً  ؛استكار برده شده  هب قرآن
 اند هم گفته ها بعضي .اند هشب و روز پشت سر هم معني كرد آمدن

اختالف به معناي رفت و آمد در  ،تفاوت شب و روز درست است
 .يعني رفت و آمد امتم با هم رحمت است ،اخْتلَاف أُمتي رحمة

رحمت  شاءاهللا ان .يما هنشستدر آن همين مجلسي كه ما   ]مانند[
 ،خود تشكيل همين مجلسدر ما  .ما باشد ي الهي شامل حال همه

 ،معني تفاوتحال اختالف به هر اما به  .منتظر رحمت الهي هستيم
حضرت وقتي كه ولي توجه كنيم  ؛نيز هست مختلف بودن ،مخالف

با هم اختالف و  امت پيغمبر باشيم، ما اگر ياخْتلَاف أُمت: فرمايد مي
امت شرطش اين است كه . است رحمت ،عقيده هم داشته باشيم

كنيم و هر  هر كاري كه مياست كه به اين معني  ،پيغمبر باشيم
در اين صورت اگر با ، ت باشددر راه خدا و با خلوص ني ،فكري داريم
و كاري انجام داد رسيد و نظري ه عقيدهت يك نفر باين خلوص ني، 

هر دو با هم  ،رسيدخالف آن  و نظر ديگري عقيدهيكي ديگر به 
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وري به اين نتيجه رسيدي طتو چه  :پرسند كه از هم ميو گويند  مي
و چون معتقدند امت پيغمبر هستند آنها  ؟خالفش رسيدمبه كه من 

 و هر دو به نتيجهو كنند  با هم صحبت ميكنند،  ميبراي خدا كار 
 ؛شود اتفاق نظر پيدا مي و رسند مي اي باالتر از هر دو نظريه ريهنظ

رحمت  اخْتلَاف أُمتي در مورد اينكه اين است كه. يك نظر جديد
ولي به هر جهت در درويشي اين  ،شود گفت هم مي طور ايناست، 

  .ث نيستحمبا
بندي و دخالت در كارهاي دنيوي در  دستهاينجا تصريح فرمودند كه 

ها  درويش. ها اين كار را نكنند نگفتند درويش .يشي و بندگي نيستدرو
از لحاظ فعاليت، از لحاظ امانت، از  ؛در كار دنيوي بايد نمونه باشند

كارهاي  و كارهاي اجتماعي ي لحاظ درستي، رعايت قوانين در همه
درويشي عبارت است از . نيستبندي  دستهولي در درويشي  .دنيوي

آن  ،دروني ما كه ما را به آن كار وادار كردهنيت آن شاكله و 
كني به قصد  گويد هر كاري كه مي درويشي مي .درويشي است
ولي ممكن  .باشدبايد به قصد اطاعت امر الهي  و خدمت به خلق

هايي كند براي اينكه خودش در دنيا به  است شخص فعاليت
ولي  ،د بكندهخوا هر كاري مي ،خوب مانعي ندارد د،مقاماتي برس

 1366اسفند  27رضاعليشاه در تاريخ  حضرت .استچنين درويشي 
و  استتوجه خيلي جالب  كه مرقوم فرموده بودند 1اي اعالميه

و ن استفاده كردم آيك مقدار از من  .كنم آن را بخوانيد توصيه مي
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عليشاه   پس از رحلت حضرت محبوباي كه  اعالميهاولين در 
اعالميه آن وري كه در ط ي هماندر درويش. ام ، آوردهما هنوشت
 .است يكي وظايف شريعتي ؛داردوجود سه نوع وظيفه  ،ما هنوشت

دي تَعب هشدذكر  اعالميهوري كه در اين ط وظايف شريعتي همين
ور بايد ط همانبايد انجام داد، ور ط گويند اين يعني وقتي مي ؛است

بخواهيم اگر پس  .رسد آن نميفهم كامل عقل ما به . رفتار بشود
فوايد آن بايد دريابيم كه  ،و پيشرفت كندبيشتر بفهمد عقلمان 
اينكه اما  ؛هاي آن را پيدا كنيم حكمتنه، ولي علّت كه  .چيست

اقامه  وريط يم كه چرا نماز اينيبگوبه ظن و گمان خود خودمان 
احكام  در .دي استتَعب اينها .نه ،وري استط چرا روزه اين ،شود مي

 ،ندا ههم بر طبق همان دستوري كه دادوظايف طريقتي يا طريقت 
 ؛نماز بخوانند ،كه ذكر شده همه بايد به همان صورتي. بايد رفتار كرد

اينها . خودش استبراي اما دستورات اختصاصي هر شخص 
  .اختصاصي است و دستورات طريقتي

فراموش آن را كه ما غالباً وجود دارد از وظايف گروه ديگري 
ش و تحكم ،كه بايد با عقل خودمان ي استآن دستورات م ويكن مي

 به هر دليل ديگر،ها تيمناً يا  ديده شده كه بعضي. دستورش را بيابيم
در  ؛كنند سؤال مي در مسايلي كه مربوط به كارهاي دنيايي است

غالباً هم كه من  ،تعقل خودشان استمربوط به حالي كه اين امور 
شما به كار دنيايتان «: فرمود صر اكرمپيامب .دهم جواب ميطور  اين
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از . كنيدگيري  و نتيجهيعني خودتان فكر  ؛1»واردتر از ما هستيد
در مورد  .باشد، استخاره است مسائلي كه مربوط به اين دستور مي

استخاره  ي به من اجازهها قبل  ساليشاه لع حضرت صالح استخاره،
با عقل و  كه دنداين توضيحات را هم دا .دادند كه استخاره كنم

ولو آن نتيجه مضر   ـ اي بتواني برسي استدالل اگر به نتيجه
بگذاري و كنار ضررش كمتر از اين است كه عقل را   ـ باشد

اگر  .قالنه پيدا كنياراه عو ي فكر كني وبايد بر. ياستخاره كن
 .وقت استخاره كن آن ،عقلت قاصر شد و نتوانستي به نتيجه برسي

پنج يا من شايد در تمام عمرم براي خودم  ،روي فرمايش ايشان
  .بيشتر نكردمشش استخاره 

ه كم توجخيلي ما ، تعقليعني  ،اين قسمتدر  اينكه منظور
كه آيا اين كار را بكنم يا اين كار را  پرسند از اينرو غالباً مي ؛كنيم مي

 ،با عقل به نتيجه نرسيد كسيحاال يك وقتي  .نكنم و امثال اينها
؛ استشاره از خداوند است ،آن استخاره ،اضاي استخاره كندبيايد تق

ي كارهايمان  دربارهاما به عنوان اينكه يكي ديگر  .اشكال ندارد
امور مربوط به اين در قلمرو  ؛نيستاست يا اين صحيح كه  بگويد

حاال چه  .جاي ندارد قلمرو شريعت ودر قلمرو طريقت  و عقل است
چه مسايلي در قلمرو طريقت و چه و مسايلي در قلمرو شريعت 

خود . شود خود انسان متوجه مي ،رااست تعقل  ي در قلمرومسايل
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له بايد از كسي أشود كه آيا در اين مس فكر كند متوجه مياگر انسان 
  .مراجعه كنمخودم به عقل يا و ال كنم ؤيا س ،تقليد كنم

همين آيات  ،فهمد دليل اينكه كه اگر خودش فكر كند مي
در اين سوره  .الي آخر 1و الشَّمسِ و ضُحاها است؛ شمس ي سوره

و نَفْسٍ و ما  :فرمايد قسم ميدر آخرين  .دخور قسم ميهفت خداوند 
گويند آنكه نفس را  ميهم بعضي  ؛نفس و آنچه را آفريده ،2سواها
ولي من خودم معتقدم  ،گويند را هم غالب مفسرين مي اين .آفريده

به  ؛ ياسم به نفس و آنكه يا آنچه او را آفريدق: معنايش اين است
، 3فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها :فرمايد و سپس مي .منظم كرد ،اصطالح

يعني اگر  .است الهام كرده آن تقواي نفس و فجور نفس را به
را درك بينيد آن  مي ،نفس خودتان به ،مراجعه كنيد به دل خودتان

، 4اها و قَد خاب منْ دساهاكقَد أَفْلَح منْ ز :آمدهدنبالش هم . ديكن مي
نجات  ،نگه داشترا پاك ز ياين تمينفس و به تحقيق كسي كه 

سقوط  ،را خراب كردتشخيص يا تمييز و كسي كه اين  دكن پيدا مي
خيلي  .يعني حتماً قَد ؛دفرمودن قَددر ابتداي آيه اينجا  .كند مي

اگر  ،شاءاهللا انگويند  يا مي ،يعني چه بسا ،ندا هگفت لَعلَّجاهاي ديگه 
كه به قطع چنين  يعني خدا قول داد دقَولي اينجا  .خدا بخواهد

حاال بايد سعي كنيم كه دل را پاك نگه  .اهاكقَد أَفْلَح منْ ز. است
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 و شود گوش بدهيم ميبر آن كه  يتقوا و فجور اتداريم تا به الهام
و ما چيست  يطريقتي يا عقل، عتيتكليف شريكه خودمان بفهميم 

  .از همان راهي كه خداوند گفته برويم ،بعد
ها در اين  درويشما  االجتماع طوري كه گفتيم مابه همان

بنابراين يا در حال  .است يو طريقت يدرويش ي جنبه ،مجالس
 يشعر يا نثر تابكوت و توجه به دل خودمان هستيم و يا به كس
. دهيم يط به طريقت است گوش مشود و مربو يه خوانده مك

هنگامي  ،هم يدر مجالس معمول. نيست مجازه كردن كوگو  گفت
به سخنان آن و  گويد و ديگران سكوت كرده كه كسي سخن مي
 ؛جايز نيستشنوندگان وت كستن سكش دهند، شخص گوش مي

و وگو  گونه بحث و گفتهر .درويشيديگر چه برسد به مجلس 
و  انگيز است ه احياناً تفرقهك يو مباحث ياعمباحث اجتمطرح اصوالً 

تفاوت . جايز نيست يدر مجلس درويش ،دهم به طريقت ندار يربط
حزب . است الفارق اصالً قياس معبا مجالس ديگر  يمجلس درويش

 يو بندگ يدر درويش ،يدنيو يارهاكخالت در دو  يبند و دسته
 يدر احزاب ن استكدرويش مم ؛حزب نيست يدرويش .نيست

ن است دو كمم .حزب ندارد در يدخالت يدرويش يول .ندكت كشر
 يسياس يمختلف حزب ي دو عقيده ،نشينند يهم مكنار  كه درويش

چون فرض بر  .برادرندبا هم نشينند  يه مكاينجا ولي داشته باشند 
ايم رفتار  ردهكه ك يتعهداتطبق مان  همه شاءاهللا انه ك ،اين است

ه اين برادرش اگر هم در ساير كد ندان يدام مكبنابراين هر  ؛نيمك يم
رش به كف ،دمخالف او دار يا عقيده يا اقتصادي يمسايل اجتماع
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مربوط به ه امور را به امور ك يبند تقسيم بنابر آن. استآنجا رسيده 
 به تعقّل دارد يه بستگك يطريقت و امورمربوط به شريعت و 

با هم اختالف  كه دندان ياگر هم مدو برادر فقري  تقسيم كردم،
است يا  يجنبه شريعت يگويند يا اين اختالف رو يم ،سليقه دارند

. استرسيده  يجاي كبه ي ،دامكه عقل هر ك ،تعقل ي جنبه يرو
 يجلب رضايت خداوند و برا يبرا ،خاطر خدا يهر دو برا يول

ه دو كگو اين. اند ردهكر و آن عمل را اتخاذ كآن ف ،خدمت به خلق
اگر با نيت جلب رضايت  كذل مع ؛مخالف باشد يحتّو  عمل مختلف

  .اب هستندصدو مهر در اين صورت باشد خداوند و خدمت به مردم 
ه هيچ كاين است  .ندارد يبه حزب سياس يربط ياما درويش

يا اينكه  ،ستاچنين و چنان  يبگويد درويشاز پيش خود س نبايد ك
چنين و درويش نبايد  اينكه يا  يا نكند، ندكار را بكدرويش بايد اين 

ه كاين كيي: قبيل اظهارات از دو جهت اشكال دارداين  .چنان باشد
ه كاين رديگ ،ندكتحميل  يحال خودش را نبايد به ديگر يسكهيچ 
حرف  به عنوان نظر شخصي خود ياز درويش دس حق نداركهيچ 
به كه ور طهر و  ه داردك يخودش طبق دستوراتاو شخصاً  ؛بزند

  .انجام بدهدكارش را بايد  ،عقلش رسيد و ركف
در  يبين انجام .باشد »نبي مؤمن بايد زيرك و انجام«: فرمايند مي

باهوش  ييعن باشد كدرويش بايد زير .ر خواهد شدكمبحث بعد ذ
 .ياست داردكمؤمن  ييعن، 1يسكالْمؤْمنُ : آمده يحديث در هكباشد 
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عمعصومن فرمايش يهم ي باشد ترجمه كزيرمؤمن بايد  عبارت 
هر و ند ك يه مك ياركهر به پايان با زيركي بايد مؤمن . است

در اين مسير  .نگيرد يا ر نتيجهكبدون ف و توجه كنده دارد ك يركف
شبهات و  ر رفعِكبه ف ،تواند يه مك يبه هر صورتو بايد هر وقت 
زياد  يخيل اكنون سفانهأمت ياختالفات مذهب. دباش ياختالفات مذهب

هميشه دوستان نادان و دشمنان دانا عمالً دست به دست هم  .تاس
قرن  كاز ي مسألهاين  .دهند يدهند و اين اختالفات را توسعه م يم

هميشه  ه،ور نبودطه قبالً اينكنه ايناست؛ رده كپيدا بروز پيش بيشتر 
بيشتر مورد توجه و  مسألهقرن پيش اين  كاز حدود ي يمنته ،بوده

  .نباشد ينند اختالفات مذهبك يه سعكبوده ها  نياز درويش
ه ك ياحرار ي خواجه :فرمودند ييشاه ملع مرحوم حضرت صالح

زندگي جام  در تربت ـ بوددر منطقه خراسان ت اهل سنّاعلم مجتهد 
حاال يادم  ،ها در آنجا بود شيخ نقشبنديدر عين حال و كرد  مي

و  هردك يتخدمت ايشان رسيده بود و اظهار اراد ورطنيست كه چ
ايشان هم مرحوم  .آمده بودندبراي زيارت و ديدن ايشان به بيدخت 

بودند به  يوقت رضاعل ه آنكرا  )رضاعليشاه(تابنده يحضرت آقا
اين آقا به من گفت  ـ  بودآنها معاشرت  ،منظور .بازديد فرستادند

من هم مثل چند نفر ديگر از علماي  ه با شما آشنا بشومكقبل از اين
س هفت نفر از اين كه هر كفتوا داده بودم ت اهل سنّ
 يسنهم هم شيعه و در آن منطقه ؛ ها شيعه ييعن ـ روافض
در و من خودم تا حاال  .شود يواجب م او شد بهشت بركرا ب ـ  هست
ه رسيدم فهميدم كتا به شما  ،ام ردهكار كاين  سه يا چهار نفرمورد 
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همين روش  ،ودخ يبه جا يمعنو ي جنبه. بودم يدر چه اشتباه
ه در معرض خطر ك يزياد ي عدهجانِ ه كايشان موجب شده بود 

در مجلس . در معرض خطر نباشندديگران هم نجات يابد و بودند 
 .آمدندوي به همراه شيخ طريقت قادري  ،ترحيم ايشان

از  .بودبا ريش سفيد  يپيرمرد .ردندكارادت  اظهار  هم يخيل
دهيد من هم بروم  ياجازه م :گفت ،رضاعليشاه اجازه گرفت حضرت

وقت در  آن .رفتبه منبر  .ايشان اجازه دادند ؟و سخني بگويم منبر
من هر وقت صدق  :بعد گفت .هايش همين مطالب را گفت گفته

هر  ؛ديدم ييشاه ملع در صورت صالح ،ببينمخواستم  يصديق را م
يشاه لع در چهره صالح ،ببينم خواستم يوقت عدالت فاروق را م

در چهره ببينم خواستم  يرا م يعلنور هر وقت  ؛ديدم يم
محاسنش ي از انتها كگفت و اش ياين را م .ديدم ييشاه ملع  صالح
هفت تا اگر ه ك ييا فتواي است اين حالت بهتر  خوب، .بود يجار
 رفتاريحاصل اين  ؟شود يواجب م آنها شند بهشت بركرا ب يرافض

تأييد عمل آنها را ما  :دفرمودن يايشان هم م .بيند يه مكاست 
صاف را با هم حسابشان خودشان آنها گوييم  يم يول كنيم، نمي
  .نندك

ه نسبت به خودش و ك يمحبت يرو سفاطمه حضرت
از وقايع بعد  ،دانست يهر دو را م يديد و بزرگوار ياز پدر م عيعل

چندين بار  عيعل نگران بود و به حضرت صاز وفات پيغمبر
حضرت براي  سحضرت فاطمه ؟ايد هنشستدر خانه چرا  :گفت
ضرت حبار  كي. بود صدختر رسول خدا ؛محترم بود يخيلعلي 
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كه منزل  يا به در اتاق، روم ياالن م :گفتو شيد كشمشير  ععلي
حضرت . أَشْهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَّه :ذن بلند شدؤم يرسيد، صدا

صدا تا روز قيامت ه اين ك يخواه يم :از حضرت فاطمه پرسيد علي
اين صدا  يخواه ياگر م :فرمود. بله: ردكفاطمه عرض  بلند باشد؟

 يسك يعل. غالف باشددر بايد  يشمشير عل ،تا روز قيامت بلند باشد
ر چه كلش كتنه در مقابل ي كما ديديم ي ؛بترسدديگران ه از كنبود 

  .شدبه سكوت  يفاطمه راضاين بود كه  .ردك
اين بايد ما  .نيمكرا غالف  شمشير كه به ما ياد داد عيعل

ه كرا  ياز چيزهاي ينيم و خيلكرا غالف زبان  يوجب كشمشير ي
انگيز را  تفرقه يارهاكاز  يخيل .انگيز است نگوييم تفرقه
بطور پراكنده كارهايي را كه  صالح پنددر ضمن كتاب البته   ـ نكنيم

ه كهم  يارهايكاز  كيي ـ ندا هر فرمودكشود ذ يموجب تفرقه م
و  كرا به سب يس درويشكه هر كست اين اند ك يتفرقه ايجاد م

كه بگويد هم ند و به ديگران كسليقه خودش تفسير و تعبير 
آن را د رس يرش مكخودش هر طور به ف. است يورطاين يدرويش

  .مالك قرار دهد
 مذاهب كيرفع شبهات و نزدييم يوگ يما م يوقتضمناً 

نيز شامل را  اسالمغيراديان  يحت قول اين ،يبه طريق اول ،اسالمي
حدود چهل سال ه ك يمرحوم حضرت رضاعليشاه در سفر .شود مي

ه با پاپ ك درده بودنكدر رم اظهار تمايل  ،رفتندبه اروپا قبل 
به عنوان يك مقام ديني است و پاپ چون  ـ  داشته باشند يمالقات

 ت پاپحضرياش گفته بود كه اعل وزير خارجه ـ  نيست يمرد سياس
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با چيست و فرمايش شما  :پرسيده بود .نيستند فعالً در واتيكان
. داريمبراي ايشان  يما پيام :فرموده بودند؟ داريد ياركچه ايشان 

ممكن است به من لطف  ؟يگفته بود چه پيامو رده كتعجب وي 
اين پيام را هزار و  ،بله :گفتند ؟تا بعداً به ايشان ابالغ كنم كنيد

تابِ كقُلْ يا أَهلَ الْ :فرموده استال پيش پيغمبر ما سيصد و چند س
بِه شَيئاً و  كم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللَّه و ال نُشْرِكلمةٍ سواء بينَنا و بينَك  يتَعالَوا إِل

تاب بياييد بر كاهل  يا: پيغمبر ما فرمود .1ال يتَّخذَ بعضُنا بعضاً أَربابا
 ،أَالَّ نَعبد إِالَّ اللَّه اينكه يكي .ماست بايستيم كوجه مشتر هك يمسايل

 كييه هيچ شركست ا آن اين ي ه نتيجهكرا نپرستيم  يسكجز خدا 
ه كاين يبرا .را ارباب نگيرد يما ديگراز دام كهيچو  او نياوريم براي

پيام من به ايشان اين  .است كنوع شر كارباب گرفتن خودش ي
  .است

اين  ،دارم يايشان فرمودند پيام يوقتو هميشه هست  اين پيام
بايد رعايت  اآلن هم همان پيام هست و ما .خواندندرا  قرآنآيه 

  .نيمكب
دستور  يوقت .گويند يما شهادتين ممانند  ،برادران اهل سنت

واء به س ،2مكلمةٍ سواء بينَنا و بينَك  يتابِ تَعالَوا إِلكقُلْ يا أَهلَ الْ :ددادن
لمات ك يخيلما  .شود را شامل ميبرادران اهل سنت  يطريق اول

ار از كداريم و اگر اين  كمطالب مشتر يداريم خيلبا آنها  كمشتر
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خواهد شد و ما آغاز از طرف آنها هم تدريجاً  ،بشودآغاز طرف ما 
 يبرا. شديم يها دچار نم در قرون اخير به اين گرفتاري ها مسلمان

چه فردي و چه  ـ هاي ما مسلمانان فتاريهمه گره كاين
  .از تفرقه است ـ  گروهي
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 رح 

ق   1 و 
  برادران من

  :ر و تحقيقكف
بين است و  ر پايانكامتياز انسان از ساير جانداران به عقل و ف

 ،ر اوكبه نمو تن ف ياز اول تولد مانند ساير حيواناتست ول كودك
ن و از دانسته و ديده و او افزو يسنج گيرد و پايان يم ييشب

 يبنادانسته برده به آثار ساير موجودات هم پ يشنيده خود پ
و لوازم آن در درون  يبرد و به آرايش و پيرايش بدن جسمان يم

اندازد و  يار مكر را بيشتر به كپردازد و هر اندازه ف يو بيرون م
رده و چنانچه مشهودست كتر باشد بهتر نمو  مقدمات فراهم

استفاده نوع  يبرده برا ياً به آثار و اسرار عالم خلقت پمتدرج
نبايد به  يآورد ول يرده و صناعات به وجود مكخود اختراعات 

ر را صرف خارج وجود خود نمايد و همت كهمين اندازه بسازد و ف
ه به خود كست صرف نمايد بل ه فانيكخود را در بدن و لوازم آن 

  :هكآمده تأمل نمايد 
  ه بودچام آمدنم بهر  هاز كجا آمد

   2روم آخر ننمايي وطنم به كجا مي

                                                                          
 86/9/8هاي  و دوره دوم تاريخ. ش. ه 76/2/11 خيتارهاي جمعه، تلفيق دوره اول  جلسات فقري شب. 1

 .ش. ه 86/9/15و 
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اي كه در اينجا بايد شرح داده شود اين است كه  اولين نكته
، در حالي »برادران من«: فرمايند سرفصل هر قسمتي ميدر ايشان 

كه ما چون با ايشان بيعت كرديم و همه ايشان را به سمت پدري 
ولي » فرزندان من«: فرمود بايد ميالقاعده  عليايشان شناسيم،  مي

ما رديف  همخواهند  دليلش اين است كه اوالً مي. چنين نگفتند
با درويش يك كه بعد از آنكه  ندبنشينند و بعد هم به اين اعتقاد

. كردنديك جا بيعت  باهر دو او و مرادش  ، در واقعبيعت كردايشان 
يك مثل اينكه در  .تاسمراد باالتر از مريد ي  درجه ،در آنجا يمنته

بايد  ،وارد قشون بشوداگر كسي بخواهد  و ستاري كسرلش ،قشون
مقدمات كارش را درست سرلشكر هم  .شودبر كسرلشتسليم آن 

كند تا مقامات را طي  و او را تا آنجا كه بتواند راهنمايي مي كند مي
در ر كهم سرلشو هم او  ،شدقشون وارد  ولي وقتي آن سرباز. كند

فرمانده و ر كسرلشكنند ولي آن  جا خدمت ميقشون و يك يك 
  .بقيه مطيع هستند

و در اين فصل راجع به تفاوت انسان و حيوان اما بقيه مطلب، 
هاي  از ديدگاهتوان اين تفاوت را  مي. اند امتياز انسان سخن گفته

 .را درك كنيممطلب تر بتوانيم  بهتر و دقيق تامختلفي، بررسي كرد 
در . داردناي  فايده فرق انسان و حيواندانستن شود گفت  البته نمي

كه ي است اتبيند، براي انسان امتياز همان نكاتي كه آدم فرق مي
  .بيشتر جلوه كند او را تقويت كند، براي اينكه انسانيت هابايد آن

ها و زمين  گفته شده كه خداوند آسمان) توارت فعلي(در تورات 
خداوند انسان را آفريد و در پنج روز را  و حيوانات و ديگر موجودات
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آفريند  كه ميرا خداوند هر موجودي  .بر همه موجودات مسلّط كرد
اين است كه ابتدا همه . است وسايل حياتش را قبالً فراهم كرده

م منْ كو آتا: فرمايد به انسان هم ميو موجودات را براي انسان آفريد 
  . تضاي وجودتان بود به شما داديمهر چه مق ،1لِّ ما سأَلْتُموهك

: به فرشتگان كه حاضر بودند فرمود در قرآن آمده كه سپس
نايب قرار خليفه و در زمين براي خودم  ،2إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً

شود زمين موجوداتي داشت كه خداوند نايبي  معلوم مي. دهم مي
 .آنها مسلط باشد كه بر از جانب خودش فرستاد براي آن موجودات

كه در  آن موجودات ي هخداوند انسان را آفريد همبدين قرار وقتي 
اين . قرار دادكه خليفه خدا است، آفريده بود تحت تسلط بشر زمين 

م كسخَّرَ لَ: فرمود. به او اختيار دادخداوند  .خدا است خليفه اختياردار
اي در ج. ار شما قرار دادخورشيد و ماه را در اختي ،3الشَّمس و الْقَمر

آنچه در  4م ما في السماوات و ما في الْأَرضكسخَّرَ لَ: ديگر فرمود
 ،براي هيچ جانداري. ر شما كردخّسها و در زمين هست م آسمان

خلقت اين امتياز . خداوند چنين موهبتي نيافريد ،موجوديبراي هيچ 
  .استديني انسان بر حيوانات، از لحاظ 

مسائل را حدودي تا دانشمندان حاظ علوم طبيعي هم از ل
ست اند، البته تا همه چيزها كشف شود خيلي راه ا هرفتجلو و  هفهميد
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، اين ندا ههم كه بررسي كردتقدم حيوان بر انسان ولي از جهت 
القاعده خلقت و كارهاي خداوند  چون علي .مسأله اثبات شده است

يعني اول بشر و بعد  ،گردد رنميرو به قهقرا ب و رو به تكامل است
را آفريده  حيواناول . بشر را بر او ترجيح بدهدنيافريده كه  حيوان را

  .بعد بشر راو 
كه شود  است و گفته ميانسان و حيوان مقايسه سخن از وقتي 

يك تشابهي  ،شود بين اين دو اين بر آن برتري دارد معلوم مي
ا و آهن چيست؟ براي اينكه گويند فرق هو نميگاه  هيچ الّا و هست

گويند امتياز انسان از حيوان  ولي وقتي مي. اند اينها دو چيز جداگانه
آن وجه . دارندهم اين است، معلوم است كه اينها يك وجه تشابهي 

اينها  ي ههم .استاست كه در اينها آفريده شده  »جاني« ،تشابه
د خلقت خودر طي اشعاري نشان داده كه مولوي . ندهست جاندار

 براي زندگي و تحقيقات خودمانالگويي همين جانداران براي ما 
  :گويد مياو . است

 از جمادي مردم و نامي شدم
  ردم ز حيوان سر زدمم 1ز نما و

 بار ديگر مردم و آدم شدم
  2م شدمكردن م ي زكپس چه ترسم 
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تا جايي و آمده است نيز  دانشمندانطور كه در تحقيقات  همان
 خداوندرا نصيب ما كرده است، آن ه شده و خداوند علم كه فهميد

جانداري  ،روي زمينبعد تدريجاً در  .زمين را آفريدها و  آسماناول 
وجود آمد كه در اين هم خيلي بحث هست كه اين جاندار از كجا ه ب
 .تبديل شدجاندار موجود يك  بهاين خاك و گل و آب  .وجود آمده ب

بعد اينها  .گياهان هم همه جان دارندچون  ،جاندار گياه بوداولين 
موالنا . بعد از حيوان، آدم پيدا شد .حيوان پيدا شد ،تكامل پيدا كردند

گويد هر  ميدهد و  اين سير تكاملي را در وجود خودش نيز نشان مي
 بسلع و لُيعني خَ ؛باالتر بود من» يمقام بعد«بار كه من مردم 

ديگر البته بعد از اين . د ذكر كندخواه را هم در اينجا مي تكويني
  .راجع به انسانيت انسان است. به علوم طبيعي نيستمربوط 

 رم از بشريگر بميحمله د
  1ك بال و پريتا بر آرم از مال

جلو باز هم  ، اگرور كه تكامل پيدا كردمطمي گويد بعد همين 
  ؛لَكشوم و بعد از م مي )فرشته(لَك، اهل جلو رفتن باشم، مبروم

 ن شدنابار ديگر بايدم پرّ
  2اندر وهم نايد آن شدنآنچه 
كه امتياز او را از ديگر جانداران  اين مسير خلقت انسان است

امتياز انسان از حيوان  ،اما در زندگي محسوس .دهد نشان مي
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قبل از اين كه به پاسخ اين سؤال بپردازيم، در مورد وجه  چيست؟
گفته . يح بيشتري بايد بدهماشتراك انسان با ديگر جانداران توض

 ؟جان چيستاما . وجه اشتراك اصلي جانداران، جان است شد كه
ه در عرفان كاست  يغير از آن جان ،گويند يه اينجا مك ياين جان

 .ب استوكرمي  راكب و بدن به منزله ي به منزلهجان  .گويند يم
ه راننده پشت ك يورط نهما .نيمك ياحساس مرا خودمان اين 

بر اين بدن هم ما جان  ،ماشين در اختيارش استو شيند ن يان مفرم
خودش را  اگر. شود مي اسير بدنجان از جهتي ديگر  ؛است سوار

يعني اگر آزاده بود سوار بر بدن  يول آن استمركوب رد كاسير بدن 
  .استراكب آن 

. دمربوط به بدن را در اختيار دار يتمام قوا ، جانبه هر جهت
نه  ؛شود يجمع م به اسم جان يزكهمه اينها در مرو شنيدن  ،ديدن

با  كيپس ما اشترا .ور استط در حيوانات هم همينبلكه تنها در ما 
 عقلنوع  كي آن ي ميمهضبه و آن جان است و داريم حيوانات 

كه بين همه جانداران  اگر بتوانيم اسمش را عقل بگذاريم  ـ است
اما  .امروز غريزه است يشناس يا به اصطالح روان ـ  مشترك است

اين عقل يا غريزه مشترك غير از آن عقل است كه امتياز انسان از 
كه نقل است  ءاالوليا تذكرةدر در اين باره . ديگر جانداران است

عاقل كيست؟ ابوحنيفه : پرسيدنداز ابوحنيفه  عصادق حضرت
: حضرت فرمودند 1.گفت كسي كه خير را از شرّ تشخيص دهد
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دو تا  ـ  دهد يتشخيص م حيوان هم خيرش را از شرّ .تور نيسط اين
خوار  حيوان علف كي يجلو يمسموم بگذار كيي ،سالم كيعلف ي
شما : ابوحنيفه پرسيد  ـ خورد يه سالم است مكآن را  ند وك يبو م
ن دو خير اآن كسي كه مي: حضرت فرمودند ؟عاقل كيستيد يبفرما

ه اگر انسان كاين است فرق انسان و حيوان  .و دو شر فرق بگذارد
تجارت در   مثالً ـ  ه هر دو راه خير استكواقع شد  يدو راه كدر ي

دو تا شغل  يار اداركدر ، هر دو خير است كهدو تا معامله پيش آمد 
 يتواند آن راه يانسان م ـ  ددار يهر دو ترقّكه ردند كبه او پيشنهاد 

راهي قرار  دو كو اگر در ي .ندكه خيرش بيشتر است انتخاب كرا 
باشد و به  يا ادارهاگر كارمند مثالً  ـ باشد گرفت كه هر دو راه شرّ

را  يتواند آن راه يم  ـ يده ينيم يا استعفا مكبازخريدت او بگويند 
  .ور نيستط حيوان اين يول ،متر استكه شرّش كند كانتخاب 

فرمايند امتياز انسان از ساير جانداران به عقل و  اين كه مي
مشترك ميان عقل اين بين است، معناي باالتري از  انفكر پاي

 .فرمودندتوضيح اش  است كه حضرت صادق دربارهانسان و حيوان 
آزمايشگاه به  ،ندك ياستدالل م ،ندك يار مكعقل اين انسان با 

را ، از دو خير، آن ندك ياثر دواها را پيدا مو با تحقيق علمي رود  يم
غريزه  يرواز حيوان  يول دكن ميانتخاب  كه خيريتش بيشتر است

  .دهد يم آفريده تشخيص خير و شرّ او ه خداوند درك
اصالً حيوانات آيا ست كه ادر مورد عقل خيلي بحث  اصوالً

مثالً دارند يا نه؟ در اينجا فرمودند تفاوت در اين است كه 
بين  خورد و حسابگر و پايان سير اگر به علفزار برسد باز مي حيوانِ
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ولي انسان حساب  .شود ها تمام مي آيد كه علف حيفش مينيست و 
داستان ، خوراكموضوع براي همين . بين است پايانچون كند،  مي

به او يوسف . مثال خوبي است خواب فرعون و عحضرت يوسف
سرسبزي و سال  هفتاين است كه  تو فرمود كه تعبير خواب

در . شود سال بعد خشكسالي مي هفتخيزي خواهد بود و  حاصل
رسيد كه نتيجه به اين هم اينجا حتي عقلِ انساني مثل فرعون 

جويي مصرف كنند  كه گندم فراوان دارند با صرفهرا سال اول  هفت
اين كار . دمانسال دوم ب هفتو مقدار زيادي ذخيره كنند كه براي 

ببينيم چيست؟  را ولي خود پايان .بيند پايان را ميكه  انسان است
بين خواهيم  عقل است ميسخن از اينجا چون در كجا پايان است؟ 

 ،نه بين عقل انسان و عقل حيوان ،هاي انساني مقايسه كنيم عقل
در آن باره مثالي زديم، مثالي هم درباره تفاوت عقول انساني 

  .آوريم مي
 ،كرد اش را وصله مي كفش كهنه ععلي  حضرتروزي 

دور را و كهنه  پارهعرض كرد كه اين كفش  .عباس رسيد ابن
قيمتش  ،فرمودند كه دنياي شما در نظر من از اين كفش. بيندازيد

پايان خودش . بيند پايان را مي كه اين عقل علوي است .كمتر است
براي اينكه ايمان . ندا هرا، پاياني كه بعد از مرگ برايش مقرر كرد

اي است  مرحلهدنيوي، فقط حيات  ي هدارد كه وقتي مرد اين مرحل
 پايان حياتاما پيري و جواني  ،كودكيمراحل مثل  ،از زندگي

را فكر آن حيات هنگامي كه . خروي استحيات اُآغاز  ،اودنيوي 
 بين است عقلش پايان ،كند خود را براي آن حيات آماده ميو كند  مي
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آنهايي كه  ،ولي از آن طرف، ديگران .است ععلياين عقل 
ر بردند كه علي را از كاه ها ب دوز و كلك هعاشق خالفت بودند، چ

تا زنده بود  ععلي. جدا كردند )خالفتي كه دوست نداشت(خالفت
كه از خالفت بهره ببرد ايننه  ،دانست خودش مي ي هخالفت را وظيف

براي حفظ لذا . اش بود وظيفه. بگويد خالفت حق من استو 
خواسته براي اينكه خداوند  ،ولي نه براي خود ،ها كرد خالفت جنگ

؟ براي هبراي چ. آن طرف هزاران دروغ و دغل بودگروه ا از ام .بود
ممكن بود معتقد البته . نددانست مرگ را پايان زندگي مي هااينكه آن

ولي آن يقين و ايماني كه در  ،هم هستحيات ديگري د كه نباش
آخرِ عمر كوتاه آنها  .نبودآنها ديد، در  علي بود كه بعد از مرگ را مي

به خيال . ندديد ميزندگي خاكي، پايان  ي هرانسان را در اين ك
آنها  ند،داشتتفاوت يعني با حيوان  ند،بين داشت عقل پايان انخودش

  . استمرگ پايانش  ندكرد خيال مي .ندپايان اشتباه كردفهم در 
آن . كند همان لحظه فكر ميفقط به  .بين نيست حيوان پايان

در هر داوند خ. ست، آن عقل غريزي استهعقلي كه در حيوان 
به نحوي و بلكه اين در جمادات هم   ـ جانداري غرايزي آفريده

خواهد  بديهي است هر موجودي بر حسب غريزه مي ـ شود ديده مي
  .كند »ذات حفظ«به اصطالح  ،خود را حفظ كند

به همان فكر آن  تفاوت .اين غريزه در انسان هم هست
حفظ  يا ي حفظ خود در انسان اين غريزه. گردد باز برمي بين پايان
 .ر استجذب ماليم و دفع مناف به اصطالح فالسفه به صورت ،ذات

مناسب با وجودش است جذب و كه ماليم را هر چيزي انسان 
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، انسان انسان واقعيالبته . كند آنچه مناسب نيست دفع ميو كند  مي
وجود خود را اين بدن و اين جاني كه با حيوان مشترك  معنوي،
كه  داند الهي مي ي هنفخاز وجود خودش را  او. ددان ، نمياست

جسم بعد از آنكه  ،1 فَإِذا سويتُه و نَفَخْت فيه منْ روحي: خداوند فرمود
 »نآ«من گويد  ميانسان  .ماز روح خود در او دميد مآماده كردرا 

براي آن وجود مفيد است بايد جذب كنم و را آنچه . هستموجود 
ست كه به دستورات جااين. دفع كنم ،مفيد نيستش را كه برايآنچه 

كسي كه اين  ،اما از آن طرف. كند آنها را اجرا ميو پردازد  الهي مي
حيواني،  با همين جان همين بدن را ،ديد و اين يقين را ندارد

 ،اين وجود خوشايند است رايآنچه ب. داند وجود خودش مي حقيقت
خوشايند نيست دفع  وجودن ايبراي را كند و آنچه  آن را جذب مي

  .كند مي
لي است كه مرقوم هايي است كه در همين جمله او اين تفاوت

ما  ي هتوجه كنيم در واقع وظيفها  به اين تفاوتالبته اگر . ندا هفرمود
  .شود روشن مي حقيقي هم عنوان انسانه ب

بند  قال گرفته شده كه به معناي پاياز ع ،عقلي  خود كلمه
عقل  .بندند كه فرار نكند شتر را ميپاي  با آن زانو ياشتر است كه 
بلكه  پاي عرفييا نه پاي ظاهري  ـ نددبانسان را بهم بايد پاي 
از  افيك  اصولدر . رودنبه سمت گناهان و خطاها تا  ـ پاي نفس را

 ، به اوعقل را آفريدوقتي كه خداوند  نقل شده است عامام باقر
                                                                          

 .72و سوره ص، آيه  29سوره حجر، آيه .  1



93 

حاال اينها  ـ  .رفت عقب ،برو عقب :گفت .آمد جلو ،بيا جلو :گفت
به عزّت و جاللم قسم كه  :گفتخداوند  ـ  است تشبيه و تمثيل

دوست بدارم هر كه را  .نيافريدمتر از تو نزد خود را  محبوبموجودي 
و  .آفريد و جهل را در مقابل عقل 1.دهم ميبه او طور كامل  بهتو را 

  :ويدگ هم مي انصاري عبداهللا خواجه. بودآن درست خالف اين 
 يچه نداد يه را عقل دادكهر  ياله

  يچه داد يه را عقل ندادكو هر 
  .است ياين عقل، هويت و وجود انسان

تن فكر ا د مانند ساير حيواناتل تولّكودك از او ست ولي به نمو
گردد و از دانسته  سنجي او افزون مي گيرد و پايان او هم پيشي مي
نادانسته برده به آثار ساير ه خود پي ب ي هو ديده و شنيد

برد و به آرايش و پيرايش بدن جسماني و  موجودات هم پي مي
  2پردازد لوازم آن در درون و بيرون مي

بعد از آنكه بطور ضمني مشتركات بين انسان و  قسمت در اين
دنيا ه كودك انسان باز اول كه ند كه ا ه، فرمودبيان نمودندحيوان را 

. كند وانات است ولي بتدريج تكامل پيدا ميآيد مانند ساير حي مي
كما . مانند ساير حيوانات از همه جهت نيستتكامل انسان البته 

آيد نيازي به  ميبه دنيا بعضي حيوانات كه نوزاد يد ا هاينكه ديد
كسي . ولي كودك انسان نياز دارد .افتد خودش راه مي؛ ديگري ندارد

 .كار كند دهد كه چه د نميبه كودكي كه تازه به دنيا آمده است يا

                                                                          
 .الكافي، كتاب عقل و جهل، حديث اول.  1

 .17-16 ص، صپندصالح.  2
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گريه وقتي كودك . خداوند اين خصلت را در او آفريده كه گريه كند
 ه باامروز ـ اوي  صداي گريه هاي امواج يا به اصطالح نُت ،كند مي

تر  ما روشنبر كمي  ، اين موضوع راكنند آزمايشاتي كه مي
. كند ميمتوجه  )اگر هم خواب باشد( خودبخود مادرش را ـ اند كرده

بدخواب هم مادراني كه خيلي  كه ور بودهط هميشه اين
ي  از صداي گريه )شوند يعني هر كار بكنند بيدار نمي( هستند

  .شوند كودكشان بيدار مي
ساير حيوانات، چه آنهايي كه مستقلند و  انساننوزاد خداوند در 

غريزه  .است غريزه آفريده ،و چه آنهايي كه مستقل نيستند
وسايل اعمال غريزه تفاوت . پذير هم نيست يست، تكاملتغييرپذير ن

از جمله انسان ي جانداران  ذات در همه بح ي غريزه. كند مي
از  ،در حيواناتمثالً . در جانداران مختلف متفاوت استولي  ،هست

گرگ را با اين خصلت آفريده كه حمله كند و  ،خداونداول خلقت 
. است تفاوتي نكردهتاكنون گرگ خصلت بخورد، و درد حيوانات را بِ

حيوان  ،ها در جنگل بودند ، انسانابتداي آفرينشمورد انسان در در 
هم گياهان كه از شد اجازه داده  آنها همچنينبه  ،كردند شكار مي
. است ي اعمال غريزه تكامل پيدا كرده وسيلهدر واقع  .دناستفاده كن

به آن هم را د عقل ، خداونكند عمل نميغريزه فقط به انسان ولي 
اين فكر . بين فكر پايانعقل و : فرمايند ، كه مياست اضافه كرده

: خداوند از آنجا كه به بشر فرموده است. بين در حيوانات نيست پايان
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به او عقل  دهم، قرار ميدر زمين خليفه  ،1إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خَليفَةً
  .بين عطا كرده است پايان

 تادهد  از قدرتش را به اين خليفه مياي  رهبهخداوند يعني 
م ما في كسخَّرَ لَ: جاي ديگر هم فرموده است. بتواند كار كند

زمين هست مسخر ها و  آسمانآنچه در  ،2السماوات و ما في الْأَرض
با تربيت كردن گرگ را تواند  مي اين است كه انسان. شما كرديم

تواند  نمياش را  غريزه. اش زهنه بر حسب غريالبته تغيير بدهد 
برد  كار مي هببراي غريزه كه را وسايلي تواند  ميولي  .عوض كند
هيچ . است اين قدرتي است كه خداوند به بشر داده. عوض كند

 ،شوند ها عوض مي حيوان. تواند اين كار را بكند حيوان ديگري نمي
حيوان ور كه ط همين. كندب تربيتاين كه انسان آنها را به شرط 
در حيوان فرقي  .ماند در حيوان ثابت ميتربيت انسان شود  بزرگ مي

به  ،نيز فكرش شود ميتدريج كه بزرگ  ولي انسان به .كند نمي
ي  واسطه هب چنين رشد پيدا كرده و همهمراه بزرگ شدن بدنش 

  .ل جديدي را درك كنديمساتواند  مي تجربه
 از قديم بوده همي به اصطالح تربيت حيوانات  لهأاين مس

كه به اصطالح اگر  ـ فيل به اين درشتيكه بينيد  شما مي. است
حيوانات . است رامِ بشر شده ـ  افتد ميبر زمين يك فوت بكند بشر 

. اينها را براي شما آفريدم كه خود خداوند فرموده استهم ديگر را 

                                                                          
 .30سوره بقره، آيه .  1
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. نيستبين  پايانفكر  ،اول فقط غريزه استهمان منتها در حيوان از 
فكر . هم به آن غريزه اضافه شده استبين  ر انسان فكر پاياند

عقل دنبال اين است كه ببيند بعداً . است بين كمكي براي عقل پايان
  د؟آمخواهد پيش چه خواهد شد؟ براي خودش بعداً چه 

وقتي  .كند ند كه انسان تكامل پيدا ميا هبه همين طريق فرمود
فرض كنيد . ِ فرداست يانپا ،شا بيني اول پايان كه كودك است،

دهيد، وقتي بداند كه فردا ديگر  اي، به كودك كوچك مي ميوه
 ،بيند پاياني كه مي .دارد نيست كمي از آن را براي فردا نگه مي

وقتي . شود دورتر ميو تر شود پايانش بهتر  هر چه بزرگ. فرداست
كند كه براي  فكر مي. مدرسه رفت، پايانش، پايان مدرسه استبه 
براي اينكه آخر سال نمره بگيرد و پدر و  .خواند درس مي هچ

پاياني كه . مادرش را هم خوشحال كند و خودش هم جايزه بگيرد
مختلف و مراحل بيني در سنين  پايان .بيند پايان مدرسه است مي

مثل اينكه در . كند ا فرق ميه پاياناين منتها  زندگي وجود دارد،
متري  دهچشمي تا  .كند ق ميديد معمولي فرشعاع  ،ها چشم
اين . متري تا دويستچشمي  ،متري تا پانزدهچشمي  ،بيند مي

است كه او را از  بيني انسان بيني اينهاست، پايان پايانتفاوت 
ش بيشتر ا بيني و بنابراين هر چه پاياناست حيوانات متفاوت كرده 

  .است باشد از حيوانيت دورتر شده
تر  اندازد و مقدمات فراهم به كار ميو هر اندازه فكر را بيشتر 

ست متدرجاً به آثار و ا باشد بهتر نمو كرده و چنانچه مشهود
نوع خود اختراعات  ي هاسرار عالم خلقت پي برده براي استفاد

آورد ولي نبايد به همين اندازه بسازد  وجود ميه كرده و صناعات ب
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ر بدن و و فكر را صرف وجود خارج خود نمايد و همت خود را د
ست صرف نمايد بلكه به خود آمده تأمل نمايد ا لوازم آن كه فاني

  :كه
 ام آمدنم بهر چه بود از كجا آمده

  1ي وطنميروم آخر ننما به كجا مي
. انسان از اول تولد مانند ساير حيوانات است قبالً گفته شد كه

حتي اعصاب  ؛رسد عقلش هم نمي ،وجود خيلي ضعيف و نَزَاري دارد
اختيار را به دستش  .التش هم به اختيار خودش نيستو عض
در طي عمر تدريجاً  .تواند بكند كاري نمي هيچدهد و تكان تواند  نمي
هم تكامل پيدا انسان كند عقل  ميرشد طوري كه بدن  همان
مثلي  .شود بستگي عقل با جسم كامالً روشن مي ،اجاز اين .كند مي

يعني اگر  ؛بدن سالم است گويند عقل سالم در كه ميمعروف است 
سالم سالمت كلي البته منظور از . عقل سالم نداردبدني سالم نباشد 

اين عقل به  .هايي دارند بيماري و شوند همه بيمار ميوگرنه  ،است
بلوغ  .بگذرد ز و از سن بلوغيكند تا از سن تمي تدريج نمو پيدا مي

به جايي يعني  ي و جسماني آن است،معناي طبيعفقط به نه هم 
كه خداوند برود دوراهي كداميك از فهمد به  ميرسد كه  مي
در اينجا  .دهيم دو راه به او نشان مي ،2و هديناه النَّجدين :گويد مي

اگر به  و كند حالت پيدا مييك  برود، عقلش به سمت الهياگر 
  .يك حالت ديگر برود، سمت شيطنت
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ما  :ندا هاش فرمود هچيست؟ آن است كه درباراما عقل واقعي 
عقل عبارت است از آن چيزي  ،1تُسب بِه الْجِنَانكعبِد بِه الرَّحمنُ و ا

د و او را شناس رحمان ميبه صفت ، انسان، خداوند را آنكه توسط 
صفت رحمانيت را عقل . رسد و با آن به بهشت مي خواند رحمان مي
عموميت دارد  ،قيتصفت خالمثل در واقع رحمانيت  .كند درك مي
مي در مقابل رحمت رحي داردتعلّق به همگان كه است ي تيعني رحم

 با عقلانسان اين حالت،  رد. كه رحمتي است مختص مؤمنان
دست را به بهشت  ،كند و به وسيله آن رحمان ميبندگي خويش 

   .آورد مي
اي كه خودش  به درجه تاكند  عقل با بدن تكامل پيدا مي

 ، عقل و بدن،هر دو ياين عقل و به قول .كند كار مي مستقل از بدن
همان  .است روحي كه خداوند در انسان آفريده؛ تابع روح هستند

به فرشتگان مأمور شدند  ،در انسانآن روحي كه به واسطه وجود 
فَإِذا سويتُه و  :فرمايد خداوند به فرشتگان مي. سجده كنندانسان 

اش كردم و از  وقتي آماده ،2فَقَعوا لَه ساجِدين  نَفَخْت فيه منْ روحي
پس اين سجده براي  .سجده كنيدبه او  ،روح خود در او دميدم

و . است اي از روح خداوند خداوند است، روح انساني هم نفخه روح
منْ عرَف نَفْسه : يندفرما به اين جهت شايد مي 3.نَفَخْت فيه منْ روحي

                                                                          
 .11، ص 1، ج يالكاف.  1

 .72و سوره ص، آيه  29سوره حجر، آيه .  2

 .همان.  3
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ر رَفع هفَقَداين نفخه الهي را در  ،كسي كه اين روح را شناخت ،1ب
براي اينكه اين . خدا را شناخته است ،درون خود احساس كرد

  .است ر الهيانوااز  اي اي، نوري، اشعه شعله
اند و اينكه فكر چگونه  در اين قسمت راجع به فكر فرموده

فكر  خود. شود كند و چه آثار و نتايجي از آن پيدا مي پيشرفت مي
سيري  فكر عبارت است از :گويند در منطق مي .معاني مختلفي دارد

رجوع كند و از  يعني معلومات سابق مبادي، شخص به كه در آن
از معلومات به  بطور خالصه ،معلومات جديدي كسب كند ،مبادي

اش  ايد درباره و ديدهرخ داده را كه اي  مثالً واقعه. مبادي پي ببرد
كنيد  فكر مي. شود رعد و برق مي چيست؟ش تكنيد كه علّ فكر مي

يعني از  ؟وجود آمده استه بچگونه  ؟كه اين رعد و برق چيست
 ؛معكوس استدر جهت يا  .بريد پي مي به علتش ،معلوم اين واقعه

 هبه چبعداً كنيد كه اين وقايع  بينيد فكر مي وقايعي را اآلن مي
اما در  .است علمي فكرمنطقي و تعريف اين  .منتهي خواهد شد
عبارت در عرفان فكر  .فكر معناي ديگري دارد ،اصطالح عرفان
يا  2سنَة نَيستِّرُ ساعةٍ خَيرٌ منْ عبادةِ كتَفَ :اند فرموده است از آن كه

عبنَةيس70 ،بعضي اخبارطبق يا ، سال 60يك ساعت تفكر از . نَ س 
يك اش  قيتفكر به معناي منطشايد است؛  بهترعبادت  ،سال
 .بگيرددر بر را هم به معناي عرفانيش اي از اين گونه تفكر  گوشه

                                                                          
 .32، ص 2، ج بحاراالنوار.  1

 .293، ص 66، ج همان.  2
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يعني  .خداوند است ي بارهتفكر دراز تفكر در عرفان ولي منظور 
نخ و اتصالي كه روح ما را به آن منبع اصلي  ي تفكر در آن رشته
  .كند نفخه مرتبط مي

به انسان توجه كردن از فكر عبارت است  ،در اصطالح عرفان
و روح  ،انسان اين جسم نيستمنظور از البته  ؛مبدأ وجودي خودش
  .معنويت انسان است

فكر و عقل تا سنيني مرتباً در حال  ،گفتيم به تدريج در انسان
در جاي ديگر كه رسد  اي مي بدن به لحظهولي  .تكامل است

 ،از آنجا به بعد .رسد به بلوغش مي ،به حد كمالشچون  ؛ماند مي
چندان  براي اوركبش را عوض كند يعني ديگر بدن يد مانسان با

تدريجاً از دانسته به  .برودجلو با فكر خودش بايد . مؤثر نيست
فكر به معناي تعريف كه در چيز يعني همان . نادانسته پي ببرد

  .كندمي ور عمل ط هم اينعرفاني گفتيم در تفكر  اش علمي
چه اختراعاتي  همين تفكر و عقلبر اساس بينيم بشريت  مي

به دنبال آن  ،دانست چه چيزهايي را كه بشر اوليه نمي. استكرده 
 دراگر . و چه نيروهايي را به اختيار خودش درآورد .رفت و دانست

بينيد  ميدقت كنيد  ،تاكنوناز يك قرن پيش  ،همين تاريخ معاصر
شناسيم مسلّط  تمام نيروهايي كه در جهان ميبشر سعي كرده بر 

و ضبط براي  نيوتلويزو صداهاست و پخش ضبط  براي ديورا .شود
به دست  نيروي آبتسلط بر  از برق .تصوير استصدا و پخش 

. سلط شودمهمه نيروها بر كند  سعي ميبينيد كه انسان  مي .آيد مي
إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ : كه خداوند استقول البته اين كامالً منطبق با 
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در قواعد زبان عربي  جاعلٌ .دهم خليفه قرار ميمن در زمين  ،1خَليفَة
نه  .دوام داردداللت بر است و هه صفت مشب نيست وسم فاعل ا

 .نوع بشر را خداوند خليفه قرار داد ،اينكه فقط حضرت آدم خليفه بود
كنم  تواني كارهايي را كه من در زمين مي نوع بشر گفت تو ميبه 

ولي تدريجاً  .نداشت نيرويي و البته بشر اوليه قدرت .انجام بدهي
فكرش هم جلو ، كند شود و رشد مي همانطور كه انسان بزرگ مي

كند و به  طور رشد مي هم همين )مجموعه بشريت( بشريت .رود مي
اعم از مادي و   ـ رسد و يك روز كه به حد كمال خود كمال مي

روزي است كه لياقت  ،رسيد و تمام نيروها را تصاحب كرد ـ معنوي
  .ظهور امام زمان را خواهد داشت

است آورده فراهم اين چيزها را بسياري از  ،م كه صنايعيبين مي
همه اين چيزهايي را كه  .اش به برون بپردازيم نبايد همهما ولي 
ولي  ،البته خوب است .بينيم براي رفاه در زندگي مادي است مي

 حال انسان محتاج چيز ديگري است كه رفاه مادي نيست با اين
ار الهي باشد و زبايد شكرگ شود ار ميهر رفاهي كه برخورداز انسان 

حتي در . استبداند كه اين رفاه را خداوند در اختيارش گذاشته 
يد كه من اين چهارپايان را براي شما فرما سوره زخرف خداوند مي

توانيد  كنند به جاهايي كه خودتان نمي آفريدم شما را حمل مي
هاي پروردگارتان را ياد كنيد  ، نعمتر شديد و رفتيدوقتي سوا. برويد

ربنا   ينَّا لَه مقْرِنينَ و إِنَّا إِلكسبحانَ الَّذي سخَّرَ لَنا هذا و ما  :بگوييد و

                                                                          
 .30سوره بقره، آيه .  1
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را در اختيار ما نعمت منزّه است آن خدايي كه اين  ،1لَمنْقَلبون
ي ايجاد آن را در حالي كه ما تواناي ر ما كردگذاشت، اين را مسخّ

من از حضرت . گرديم به سوي پروردگارمان باز مي انداشتيم و م
شدند اين آيه را  اتومبيل هم ميكه وقتي سوار يشاه شنيدم لع صالح
اين وسيله را در اختيار ما . اري خداستزاين شكرگ ؛خواندند مي

كنيد اگر اين آيه را بخوانيد  اي را كه استفاده مي هر وسيله ،گذاشته
  .ناسب استم

چه كسي آن را اين رفاه پي ببريد كه وجود از  ،اينكه منظور
و اين رفاه با خاتمه  ؟مي است يا نهيو آيا اين رفاه دا ؟است آفريده

فكر كنيم بعد از آن، رفاه بعدي كمي پس  ؟شود زندگي ما تمام مي
در  ،ايستد، هوا گرم است يك جا نميدر ولي فكرش  ؟چه خواهد بود

از اين . پوشد رود، هوا سرد است لباس مي زير كولر ميسرداب يا 
 .كند تكامل پيدا ميهم ور فكرش ط همين .كند فكر استفاده مي

 ي مشهور كه كند كه فكر چيست؟ اين گفته باالخره خودش فكر مي
اش  ي فرانسه كه جمله(»كنم، پس هستم من فكر مي«: گويد مي

من  چيست؟اين كه  كند ، به خود فكر، فكر مي)است مشهور شده
و بعد چه  مكن طوري زندگي مي اينجا چه ،چه بودم، از كجا آمدم

  :گويد عر مياش خواهد شد؟
 افروز است اين همان چشمه خورشيد جهان

  تافت بر آرامگه عاد و ثمود هميه ك
                                                                          

 .13-14هاي سوره زخرف، آيه.  1
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 .و رفتندزندگي كردند پيش چند هزار سال در عاد و ثمود 
هم خواهد ديگر  چند هزار سال .تك ما هم خواهيم رفت تك

در اينجاست كه بر سر  .شايد زمين تكان بخورد ،بعد .گذشت
خطرناك از اين نظر كه نبايد در همين . رسيم دوراهي خطرناكي مي

بايد . ظواهر زندگي و امور رفاهي كه برايمان فراهم شد توقّف كنيم
. رويم ايم و به كجا مي ايم و از كجا آمده فكر كنيم كه چه بوده

اند گوياي اين  آوردهبه نقل از مولوي در آخر اين بخش  شعري كه
  :مطلب است

 ام، آمدنم بهر چه بود جا آمدهكاز 
  وطنم يروم، آخر ننماي يجا مكبه 

  :گويد ميچنين را سؤال حافظ البته جواب اين 
  من ملك بودم و فردوس برين جايم بود

آدم آورد در اين دير خراب آبادم
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 رح 

قای روح و  ل  تدال س و عالم آ د  ّ1 
 يجسم و جسمانيات و انقالبات آن و فنا بودنو از محدود 

تدريجي و كلي بدن و از خاموش نشدن جستجو و شوق فطري 
هاي دنيوي و دوندگي براي يافتن آرزو و  خواهشه به رسيدن ب

نهايت فكر نه منحصر  طلب گمشده خودآگاه گردد كه جوالن بي
  2به دنياست

كه روح انسان بعد از جدايي از اين مطلب است  منظور اثبات
 ،كه روحاعتقاد دارند ماديون  .رود وجود دارد و از بين نمي ،اين بدن
بلكه آثار فعل و انفعاالت شيميايي بدن و  ،مستقلي نيست موجود

كه اسم آن را از بدن وجود دارد ولي به هر جهت آثاري  .ماده است
آن آثار هم  ن ماده،بين رفتبا از گويند  منتها آنها مي .گذاريم ميروح 

يعني آنچه كه غير از اين   ـ منظور اين است كه روح .رود از بين مي
در د نفس كه تجرّمعني و  ماند باقي مي ـ است آنبدن و كارفرماي 

و د مجرّ ،از اين ماديات ،نفس انساناين است كه  ،بيان شدهعنوان 
بر آن  خودش دارد و بنا در وجوداحساسي كه انسان . استمستقل 

                                                                          
 76/3/15و  76/3/8، 76/2/25، 76/2/18هاي  خيتارهاي جمعه، تلفيق دوره اول  جلسات فقري شب. 1

 .ش. ه 86/10/20و  86/10/13، 86/10/6، 86/9/29، 86/9/22هاي  و دوره دوم تاريخ. ش.  ه

 .19-18 ص، صپندصالح.  2
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از  »مجرد« ،اين من .من ديدم، من شنيدم، من گفتم :گويد ميمثالً 
  .اين بدن است

بقاي روح، تجرّد  ـ  ل اين سه عنوانيدالخواهند  ميدر اينجا 
  :گويد ميموالنا . را بيان كنند ـ  نفس و عالم آخرت

 آفتاب آمد دليل آفتاب
  1رخ متاب يدليلت بايد از و گر

 يدليل ،آفتاب استو حاال روز  براي اثبات اينكهروشن روز 
اگر  ،روح هماثبات وجود در . آفتاب دليل خودش است ،خواهد نمي

يعني  ؛نيستنيازي ديگري مراجعه كنيم به دليل  مانما به خود
در مورد اثبات وجود مذكور بيت البته  .وجود داردكنيم كه  حس مي

به اين  شمس  مقاالتدر . داردكاربرد خداست ولي در اين مورد هم 
دليل بر وجود خدا  هزاروچندگفت و آمد  يشخص: كهآمده مضمون 

ش يخدا از تو خيلي متشكر است كه برا !عجب :گفتم .جمع كردم
  .خدا محتاج به اثبات نيست ؛ت كنبتو برو خودت را ثا! يرددليل آو

الهي است و به قول همين روح اي از  روح انسان هم نفخه
  .مس تبريزي محتاج به اثبات نيستگفته ش

به  .محدودند به زمان و مكانحداقل . سام محدودندجهمه ا
ما در اين دنيا جسمي را تصور كنيم كه امكان ندارد كه هيچ وجه 

در عالم انواري  .جسم ما هم محدود است. در زمان و مكان نباشد
نوع  ازر انوااين  ،نور مادون قرمز، ماوراء بنفش مثل هستطبيعت 

                                                                          
 .116بيت ، اولدفتر  ،يمعنو يمثنو.  1
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هاي مختلفي  توصيفالبته   ـ خورد مي به چشم ما كه هستندموج 
توان  بنابر اقوالي ميولي به هر جهت اند  ي ماهيت نور كرده درباره

اگر  در نظريه اخير ـ  كند به صورت موج حركت مينور گفت كه 
 عاگر تشعش .بينيم ميآن را اين موج به ميزان معيني باشد ما  انرژي

باز باشد اگر بينيم و بيشتر از يك حدي هم  نمي ،دكمتر از آن باش
گوش ما هم  .اين وسط استي ديد ما  محدوده. بينيم نميآن را 

 .دهد ي را تشخيص مييك حد ؛ورط بينايي ما هم همين ،ورط نهمي
شنوايي و . ترند خيلي قوياز انسان بعضي حيوانات از اين جهت 

بينيد غالباً شب پارس  ياينكه م. استاز انسان تر  سگ قويبويايي 
 شنود بيند يا صداهايي مي چيزهايي ميبه اين دليل است كه كند  مي

  .دهد العمل نشان مي كه عكس
در حال مرتباً جسماني محدودند و موجودات  ي همه و جسم ما

خود . كنند تغيير مي ي ديگراز اين حالت به حالت .انقالب و تغييرند
اتم عبارت است از كوچكترين ذره . اند اجسام هم از اتم تشكيل شده

هم چيده شده تا يك  كناراتم آهن ميلياردها مثالً  ؛يك جسم ساده
اي دارد و  هسته ،همان اتم ،همان ذره. استميخ آهني درست شده 

مثل خورشيد كه زمين و اين سيارات  .چرخد الكترون دورش مي
  :اصفهاني به قول هاتف .چرخند ميدورش  به

 يافكه بشك يا دل هر ذره
   يآفتابيش در ميان بين

بدن هم تدريجاً  .هميشه در حال حركت و انقالب استدنيا 
بزرگ  ،آيد به دنيا ميكودك  .رسد شود و به فنا مي خاموش مي
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اينها به تدريج  .كند كار مي ،شود جوان مي ،شود جوان مي، نوشود مي
 او چيز درولي با همه اينها يك  .گذارند به جا ميآثاري بر بدنش 

چهل  است،شان بيشتر  آنهايي كه سن .»من« :ديگو مي. ثابت است
 :گفتند سال پيش هم مي وپنج سي .من :گفتند سال پيش هم مي

به انسان لي كه از او »من«اين  .طور سال پيش هم همين سي .من
جسم پس چيزي در اين . است »من« ،تا خاتمه عمرش ،دنيا آمد

همينطور ي اجسام  همه. تغيير نيستقابل برخالف جسم هست كه 
 ،در حضور شما هستمكه من . قابل تغيير نيست ،»من«ولي . هستند
هستم  »مني«همان  »من«ولي  ،عمري گذشته ،سفيد شده يمموها
سال پيش  پنجاهدويدم و  ميو سال پيش بچه بودم  شصتكه 
هيچ گونه تغييري در بودم، جوان سال پيش  و چهلجواني بودم نو

پس يك چيز ثابت . استحاصل نشده  ،در اين هويت ،»من«اين 
عبارت از  حاكي از آن است،» من«كه اين  آن چيز ثابتو ست ا

  .است» روح«
جستجو و شوق ولي  ،شود با وجود اينكه بدن ضعيف مي

چشم  است ممكن .شود ضعيف نمي) كه خارج از ماده است(معنويات
م ديد و گوش ولي وقتي چش ،گوش ضعيف بشود ،ضعيف بشود

هيچ فرقي  .كرد كند كه قديم هم درك مي درك مي راهمان  ،شنيد
ما فكر  .وجه محدود نيست هيچ بهادراك از طرفي اين . است نكرده
آنها از مجموع و  شنويم بينيم، مي كنيم، مي تصور مي ،كنيم مي

مثالً ذهن آنهايي   ـ انسانذهن  .شود افكاري در ذهن ما حاصل مي
رود و  به مكه ميدر يك لحظه كوتاه  ـ اند مشرف شده هكه به مكّ
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بگذارد چشمش را هم ممكن است . آورد به ياد ميخاطرات آنجا را 
يا حتي . ندكدر آنجا احساس درست خودش را و  هم نگذارديا 

هايي كه نبوده  در جاهايي كه نرفته و نديده يا در زمانخودش را 
ذهن  .نده چه خواهد شدسال آي كند تخيل ميانسان  .دتصور كن

شود كه  ا فهميده ميجاز اين. زمان و مكان نيستبه محدود انسان 
كه غير قابل تغيير است و بر اين به نام روح موجودي هست در ما 

  .آن روح است ي اين بدن وسيله و كند بدن حكومت مي
بدن را  ، دلبستگي بيشتري دارندخودوطن اصلي كه به كساني 

كنند و مشتاقند كه به زودي از اين زندان  ميزندان روح تصور 
براي سايرين اين بدن به منزله وسيله است  .خالص شوند

 اين طرف و آن طرفو به شويم  طوري كه سوار اتومبيل مي همان
يا به (اين روح ؛بدن هم براي روح ما يك وسيله است رويم، مي

به  منتها يك روح .ها هست در همه انسان )جانفارسي بگوييم 
به مبدأ خودش توجه دارد و  ،1فَخْت فيه منْ روحينَ مصداق
به مبدأ هم و يك روح  .برگردد مند است كه به مبدأ خودش عالقه

اينها از هم  .دارددلبستگي  ي ماديبه دنياتوجه ندارد و خودش 
  :به قول مولوي .جداست

 جان گرگان و سگان از هم جداست
  2شيران خداست يها متحد جان
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لباب ل داًطرقولي به يا  اي، حاشيه اي، ه اين مناسبت كلمهب
بايد  ،از جمله شيران خدا باشيم شاءاهللا انبراي اينكه ما هم  :بگويم

 مندي گلهو  هرگونه كدورت، نفاقو سعي كنيم با هم متحد باشيم 
  :يم كهيياد اين شعر بيا و بريزيمدور از همديگر داريم  كه

 جداست جان گرگان و سگان از هم
  شيران خداست يها متحد جان

و  يقو يارفرماكه آنچه كجز اين تن است بل يو حقيقت انسان
يگانه و در  يثرت قوكاعضاست و در تمام تبدالت تن پايدار و با 

با همه، بيگانه و دانا و بينا و توانا در بدنست و در  يعين آشناي
و  ينو جوا كيودكخيال و در  يتوجه يبدن و ب يخبر يعين ب

و مرض و  يو الغر يو فربه يو ناخوش يو در خوش يپير
ه كر و خرد منسوب به اوست كيست و فكپايدار و ي يتندرست

، حقيقت و شخصيت انسان است و جسماني و جان و روان ناميم
  1.محسوس نيست

غير از  ،انسان يماهيت وجود و يه حقيقت انسانكفرمايند  يم
پيدا وقتي احساس  ،آيد نيا ميده كودك بوقتي كه  .اين بدن است

بار بدن را  ينپردازد، اول به بدن خودش ميابتدا بطور فطري  ،كند مي
كم  و كم ؛كند هر چيزي را با يكي از حواس خود حس مي و بيند مي

مسأله اين ي  درباره نروانكاوا .شود هايي از اين حيث قائل مي تفاوت
دازه كه با روان كار بدن به آن انبه چون  ،ندا هبررسي كردبسيار 
بيند و  اول چيزي كه ميكودك  ،رجهته به. كنند توجه مي ،دارد

تدريج كه ه ب. است ي جهات كند، توجه به بدن از همه مياحساس 
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محدود  ،جسمانياتاصوالً كه جسم خودش و فهمد  مي ،كند رشد مي
منزل خود اسباب بازي در  ي كوچكي يك ، بچهفرض كنيد .است
بازيم  گويد آن اسباب برديد، مي به منزل ديگريرا  اواگر  ،دارد

هر جسمي در  ،كند كه هر چيزي ؟ به اين طريق توجه ميكجاست
به اين . در آنجاست ،گويند اينجا نيست ميبه او جايي قرار دارد، 

 .شود كه هر جسمي جايي دارد فهميده ميامر اين  شطريق در فكر
 .كند ميپيدا ور توجه ط خودش هم همين. كند مكان فكر ميدرباره 
كم كه بزرگ  بعد كم .گويند اينجا منزل ديگري است ميبه او مثالً 
  .آمده است فهمد كه از آن منزل به اين منزل شود مي مي

كه او خواهد  ميمثالً . كند ور تفاوت زمان را حس ميط همين
گويند ديروز تو را برديم،  ، ميندببررا به باغ يا گردش در جايي 

او تلقين ذهن به اين طريق زمان و مكان در . شود نمي امروز
هم وجود دارد فهمد كه جسم خودش و هر جسمي كه  شود و مي مي

ه توجممحدود بودنش را . زماني باشددر بايد در مكاني و هم 
  .دشو مي

د كه خيلي از اشياء عوض فهم ميو كند  تدريج دقت ميه بعد ب
ور است، ط بزرگ هم همين  ـ ندا هدادبه بچه اي  مثالً ميوه. شود مي

اين ميوه را  ـ دهد ولي بچه به خصوص به خوراكي اهميت مي
بعد از چند روز  .رود يادش مي .گذاشته كه دو روز ديگر بخورد

. است كلّي چيز ديگري شدهاست و به ك زده پبيند اين ميوه ك مي
بدن  ؛كند انقالباتي پيدا مي .ل داردكند كه جسمانيات تحو توجه مي

وقتي سرش  ،بيند كه موهايش بلند شده مي. ورط خودش هم همين
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به سلماني او را  .گيرد جلوي چشمش را مي ،دهد را تكان مي
 و ور نبودط فهمد كه قبالً اين مي. كنند كوتاه ميرا  يشمو ،برند مي

  .كند ي اين تغييرات توجه مي به همه .است وجود آمدهه تغييري ب
 سهكه همان اشتياق و ميلي كه قبالً در  كند فكر مي تدريجه ب
هفت، هشت ساله است، داشت حاال هم كه  سالگي يا چهار سالگي
 كهخواست  ميدر يخچال خوردني يك ها هم وقتي  آن وقت. دارد

براي . داشت برميو كرد  يخچال را باز مي درِخودش دادند  به او نمي
همان شوق را  حاال هم .شوقي داشت ،اينكه به آرزوهاي خود برسد

شود كه خودش چيزهايي دارد  اين طريق متوجه ميبه تدريجاً . دارد
پوشيد امروز برايش تنگ  شود، لباسي كه ديروز مي كه عوض مي

اي كه مثالً به فوتبال يا  بيند آن شوق و عالقه ولي مي. استشده 
كه شود  ميتوجه ماز اينجا . سر جاي خودش هست ،به خوراكي دارد

متغير  و ديگري كههميشه ثابت است كه  ست، يكيخودش دوتا
كه ثابت  رود روي آن كه ثابت است چيست؟ فكرش مي آن. است
اين روح الهي . استدميده انسان خداوند از روح خودش در . است

حيوان اين فكر را  .كند فكر مي ورط برد و اين است كه او را مي
هم محدودي قل اگر فكر و ع .گويند اصالً فكر ندارد مي .ندارد

 ؛كند زندگي ميطبيعي و غريزي صورت  كلي بهبطور داشته باشد، 
كند  وري زندگي ميط همان ،بينيد عسلي كه االن شما مي زنبورِ  مثالً

ي كه عسل زنبورِي اولين  خانه. بودهليون سال پيش يكه در يك م
هاي  عسل ي زنبورِ گونه است كه خانه خداوند خلق كرد، همان

  .باشد امروزي مي
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حيوانات . ولي بشر امروز با بشر ده هزار سال پيش فرق دارد
. است ولي بشر فرق كرده .ندا هنكرد يفرقاست كه ها سال  ليونيم

 كرب  ادح إِلىك كيا أَيها الْإِنْسانُ إِنَّ. رود ميرو به جلو رود؟  ميكجا 
ه خدا با زحمت رو بو لنگان  اي انسان لنگان ،1دحاً فَمالقيهك

 .استانساني  معمولِ ،اين طرز تفكر .خواهي رسيدبه او روي،  مي
 رسيده خود بشريت هم همين مسير را طي كرده تا به وضع فعلي

  .است
آن سبد و كنند كه وقتي  نقل مي عدر داستان حضرت موسي

به دربار فرعون رسيد و آن بچه را برداشتند، يك روز فرعون گهواره 
همه جواهر آويزان  فرعون ريشاز  ،را بغل كرده بودبچه 

 )موسي( كودك) يدا ههاي قديمي ديد عكسهمانطور كه در (  بود
فرعون . زد، ريشش را كشيد فرعون دست به ريش ،خوشش آمد
خواهد مرا از  گفت نكند اين كودك همان است كه مي ،عصباني شد

كه از زنان بزرگواري است كه خداوند   ـ تخت به زير بياورد؟ آسيه
طور  گفت اين ـ  دنين توفيق را به او داد كه موسي را بزرگ كا

يك سيني . امتحاني به خاطرشان رسيد. فهمد بچه كه نمي .نيست
يك ظرف و  يك ظرف آتش خيلي سرخ و قشنگكه آوردند 

جلوي سيني را . روي آن بود خوراكي يا جواهر يا يك چيز معمولي
گويند  مي. ات برداردموسي دست برد كه از آن جواهر. گذاشتند بچه

آتش قرمز خيلي . آورد طرف آتشو به جبرئيل دستش را گرفت 
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 روي زبانشو دستش را به آتش زد و آن را برداشت . قشنگ است
 عگويند موسي كه مياين است  .نوك زبانش سوخت .گذاشت

را به درگاه خداوند عرض كرد موضوع اين بعدها خودش  والكن بود 
از اين آتشي كه  اينكه، منظور. از اينجا بود گيرد، كه من زبانم مي
ي تازه متولد شده در آن تاريخ، در  دانند، بچه ها مي حاال همه بچه

  .دانست نمي ،چند هزار سال پيش
هم به  ـ حتي قبايل وحشي ـ هاي اوليه انسان با اين حال،

نامند كه  ، چيزي را مي»من«: گويند دانستند كه وقتي مي نحوي مي
  .يكي است آنحيات تا آخر  از اول

 يوقتمن . ندك ياسباب استفاده م ي از بدن به منزله »من«اين 
گويم  يم ،تاب را برداشتكگويم دست من  ينم ،دارم يرا بر م يتابك
فالن جا  .اين حرف را به فالن شخص گفتم .تاب را برداشتمك

چشم  ،ردكار كدست من  ،من رفت يه پاكاين گو .من رفتم .رفتم
گويم  ينم ،ندكاما اگر دست من درد ب .»من«گويم  يم يول ،ديدمن 

 ،بكندپايم درد اگر  .ندك يگويم دستم درد م يم .نمك يمن درد م
  .ندك يمن درد م يگويم پا يم ،نمك يگويم من درد م ينم

خواب در اگر  .بدن خبر دارد ياز همه جا »من«ن اي ،بنابراين
از همه پس روح  .پرد يز خواب ما ،بگزدآدم را  ،يا حشره ،يا گزنده

اگر  ،رود يه راه مكور ط يا همين .خبر داردچيز در عالم وجود خود 
ه از همه جا كدر ضمن اين. شود يخبر م يفور ،دبروبه پايش  يخار

 .غير از اين اعضاء است ،بدن تسلط دارد يخبر دارد و بر همه جا
غير از  يبدن تسلط دارد ول يقوا و اعضا ي اين جان بر همه
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، فارسيادبيات در  يحت ؛دو روح نداريم .واحد است كآنهاست، ي
ام ليلي و ليلي كيست  من كي( البته درباره ليلي و مجنون گفته شده

 .»روحيم اندر دو بدن كيما ي« :توانيم بگوييم ولي ما هم مي )من
 لنالَروحان ح حنُنَ :استچنانكه در اصل عربي اين مصرع هم آمده 

بروح  كبدن بيش از ي كبدن، چون ي كا دو روحيم در يم ،ناد
 يخواهد بگويد هر دو يممصرع شاعر اين در  .تواند داشته باشد ينم
ه هر كيم كاين قدر به هم نزدي .هستيم كيي  ـ ليلي و مجنون ـ ما

  .اين خاصيت جان و روح است .هستيم كيدو ي
ر داد خداوند به فرشتگان دستوكه  .است ينفخه اله ،اين جان

ها  سجده فرشته، 1فَقَعوا لَه ساجِدين  فَإِذا سويتُه و نَفَخْت فيه منْ روحي
گويد از روح خودم در  يخداوند م. است ياين شعله روح اله يبراهم 

اگر  .داردرا خاصيت منبع اوليه از اي  روح انساني بهرهاو دميدم پس 
ه اين نفخه به مبدأ كرسد  يم يام بدهد بجايجش را صحيح انكسلو

 .گويند يماللّه  فناءفي گردد كه در اصطالح عرفاني به آن خود بازمي
هر  ،2منْ عرَف نَفْسه فَقَد عرَف ربه :اند گفتههم در حديثي  و از طرفي

سقراط عبارت را لبته اين ا. كس خود را بشناسد، خدا را شناخته است
 .يخدا را شناخت ،يدت را شناختخو يوقتكه گفته بود به طريقي هم 

است  يمنظور آن جان .تنهاست ينه اين دست و پا ،منظور از خود
انسان راه ه در اين پا هست و كست ا نيجا ،ه در اين دست استك
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 ،آن را اگر شناختيد .گويد سخن ميدر اين زبان است و رود و  مي
تسلط  وه خداوند بر تمام جهان سيطره كور طهمان .خدا را شناختيد

الْعرْشِ استَويت و  يخَلَقْت فَسويت و علَ :كنيم به او عرض ميو دارد 
 بر عرش تكيه زديو  و آفريدي و شكل داديت ،1احتَويت كالْملْ يعلَ
غير  يول .تسلط داردلك به تمام ماو  ؛يگير يرا در برم كملمام تو 

بر همه  يول .اگانه استجد .غير از اين اعضاء است .از اينها است
  .اينها تسلط دارد
 ،ندك يم دستم درد ميگوي يم مطلب اين است كه دليل اين

در مسير هدايت  ياين درد چيزچون ، نمك يم من درد ميگوي ينم
چنين عمل گناهي را كه مرتكب  هم. خارج از هدايت است، نيست
جلو ه خداوند ك يراهنيست، در مسير در مسير آن هدايت  شويم، مي

ما : گويد اين است كه خدا مي .انحراف است .نيست ،ما گذاشته
كأَصاب ما أَصاب و نَ اللَّهنَةٍ فَمسنْ حكم نْ نَفْسئَةٍ فَمينْ سحسنه .2كم 

از طرف خداوند است اما هر  ،برسدبه تو ه از طرف خدا كخيري  و
نا همه مع كي بهالبته  .از نفس خودت است ،برسدبه تو ه ك يبد

رده كشيطان را هم خداوند خلق است، رده كچيز را خداوند خلق 
به گناه  يراضخداوند  يول .است يقضا و قدر الههمه چيز به است، 
را به تسلط خداوند بر به بدن انسان جان انسان نسبت اگر  .نيست
  .شود يتر م روشنمقداري اين مباحث  تشبيه كنيم، جهان
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ه كور طهمان .ا و توانا و بينا در بدن استدان: فرمايند در ادامه مي
 ،قادر استو عليم و بصير  و دانا و بيناتمام جهان نسبت به خداوند 

به منبع  ،يالبته اگر به منبع اله .روح هم اين حالت را در بدن دارد
و بزرگان  .بيشتر اين قدرت را دارد ،وصل باشد ،خودشاصلي 
 يبدن اهميتبه  .ندهست ره روحسكي ييعن ؛اللّه بر بدن مسلطند اولياء
ه كداند  يم يخود ما هم تا حد زيادروح  ،غير از آن يول .دهند ينم

 ،زخم شود يهر جايكه يا تواناست  ،دستش زخم است ياين جا
بيشتر به منبع الهي اگر البته  .داند يبه اين اندازه م .گذاردبم همر

  .داردبيشتر را  ها اين قدرت ،متصل بشود
چاق باشد،  يسكاگر  .است كيدر تمام حاالت ي »من«اين 

 ،جوان شود ،بزرگ شود يا بچهيا  ؛چاق شود ،يالغر شود ياالغر 
 »من«در همه حال آن  ،ندكه خودش هم توجه كبدون اين ،پير شود

اين را جان  .است كيتا آخر ي ياست از اول زندگ يواحدموجود  ،او
  .گويند ييا روان م

وجود مادي  ياتبكم هالبته امروز .ستني ياين جان و روان ماد
 داند يماده مآثار ه همه چيز را از كاست، در يونان هم بوده دارد كه 

انساني به اين صورت هم جمع شده و  ياين مواد روكه گويد  يم و
ه ره زمين بك جاندار يناولچطور ه كپرسيم باز آنها اگر . درآمده است
و اين سلول  .يدا شدسلول جاندار پ كگويند ي يم؟ وجود آمد

جهشي ه كبود  يورطگويند شرايط محيط  يشد؟ مجاندار  يورطچ
را دو آجر اگر : گفتند يمهم قديم در  .در اين جان دميدايجاد شد و 

اين توهم  .شود يبپاشيد عقرب پيدا مبر آن آب و هم بگذاريد  يرو
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ثانياً  .شود و نشده است ينمچيزي هرگز چنين  اوالً. استآنها 
در شود  يفراهم م گويند آنها ميه كهمان شرايط نگامي كه ه

حاال  .است يهمان امر الهشود كه  ايجاد مي يجهش يا لحظه
 يبرا .گوييم يم يما امر اله .دند بگذارنخواه يهر چه ماسمش را 

  .نيستحقيقي مباحث  ،است ياوقات اين مباحث لفظ يه خيلكاين
اين است كه  آورند يمكه پيروان مكاتب مادي  يدليل ديگر

در  .نيمكرا خراب انساني ار كتوانيم اف يم يما با داروهاي :گويند يم
خود روح  ؛روح استاز آثار خراب شدن افكار انسان هم  حالي كه

مجنون و ي دارو، انساني را بيمار رواني  به وسيله .ه نيستك
 .دننك يبا دارو مرتفع مرا  يروان هاي از بيماري ييا بسيار .دكنن يم

جان نيستروح يا  اين خود. ره مسلط بكاست  يچيز ،جان خود 
رده كپيدا زمان در طي ه جان كاست وضعيتي اينها  .بدن است

 ؛تغيير دهيماندكي را با دارو  تيبتروضع و اين ممكن است . است
در  يبيمارهيچ امروز  ،اگر صددرصد بود .آن هم صددرصد نيست

 .وجود دارد ياين همه بيماريم بين مي يول .دنيا وجود نداشت
آفتاب آمد دليل « موالناقول ه ب كه نيمك ياحساس م ،اينبنابر

 ،ينيدب نور و حرارتش را ميو ايد  آفتاب ايستاده در يوقتآيا  .»آفتاب
آفتاب آمد دليل  ،خواهد يدليل نم ،گوييد آفتاب هست؟ اين يم

 ،داريم ييگروجود دو  ه ما غير از اين بدنيمك دراكا اين .آفتاب
باالتر از استدالل  اين ادراك و احساس .خودش بهترين دليل است

 الّا و .را بگيرد يحسيقين  يه جاكاين است  ياستدالل برا .است
  .بودمحتاج به استدالل نخواهد  ديگرنيم كحس اگر چيزي را 
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جان مهيمن ي بين جان و تن است و  و دل و مركز فكر، واسطه
ست پس نبايد جان را توسط واهمه ا بدن ربر دل و دل مسلط ب

ه بدن را بايد از راه دل كهميشه گرفتار چاه و زندان تن داشت بل
ه كدنيا ننموده بل يبه نور جان روشن ساخت و حقيقت خود را فدا

  1.هم به خود پرداخت يقدر
جان عبارت است از آن  ؛اند ردهك يبند تقسيم كاينجا يدر 

بعضي عرفا و اصطالح بنابر  ،دل .هاست ه در همه بدنك يروح
البته ممكن است  .ار و عقايد و عواطف استكز افكمرفالسفه 

بكار ببرند ولي منظور همين است متفاوتي اصطالح  ،بعضي ديگر
ه ك يوقت ؛هم بر بدن مسلط استدل و دل جان بر . كه فرمودند

اين دل به  .مند است دلتان عالقه ،مند هستيد عالقه يسكشما به 
 .ه او را ببينيدكرويد  يم .پيش آن شخص بروگويد  يت و پا مدس

در اينجا  .داردسيطره نجمله بر دل و موجود انسان جان بر همه 
ي توجهش  ، كه همهدل را به سمت بدن سوق دهيداگر فرمايند  يم

 يدل را به مبدأ خلقت خودش يعناگر شود و  يم يماد ،به بدن باشد
 يوقت .البته اشتباه نشود. شود روحي مي و يمعنو ،توجه بدهيد جان

شعاعي از ه كمن اين  ،از روح خودم در او دميدم :گويد يخداوند م
كسي ه كمثل اين .ندكبايد اين امانت را حفظ  ،است يآن نفخه اله

شما بايد آن  .باشد شمابه اختيار فعالً كه دهد  يبه شما م يمنزل
تحويل سالم صاحبش ه بعداً به كنيد كخوب حفظ  يمنزل را خيل

 .نيمكفظش حبايد و اين بدن را به ما سپرده است خدا هم  .بدهيد
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به را بدن بايد  .نيمكبدن ب توجه خود را معطوفه تمام كنه اين يول
بايد مريض شدم من اگر . حفظ كنيم است يه امانت الهكاعتبار اين

و  گويد پرهيز يه طبيب مك يبايد از چيزهاي .دنبال سالمت برومبه 
 باشد اعتنا يب به بدناصالً انسان ه كمنظور اين نبود  .نمكب كامسا
  .منحصر كند يتوجه خودش را به بدن و لذّات بدننبايد  ولي

همراه و  يه در زندگانكردارها كه آثار و گفتار و پندار و كبرد  يو پ
ست پس چون در يتا مرگ هم هست محسوس و در تن ن

ه در كبدن  يلك يو فنا يعيست به مرگ طبيجان باق ي هصفح
  1.نشده و با جان خواهد بود يج در زوالست فانيهم بتدر يزندگان

ي وسيله و مركوب جان و  منزله هكه بدن بفرمودند   قبالً
كه  بحث كرديمموضوع قبالً اين  ي بارهدر .شود معنويت حساب مي

ي ول ،چشم اين كار را كردهدر واقع من ديدم،  :گوييم وقتي مي مثالً
حتي در بعضي موارد اگر  .گوييد من ديدم ، ميگوييم چشم ديد نمي

» من«باز آن را به  ،اين تفكيك را اُدبا و نويسندگان بكار ببرند
يعني خودم در واقع  ؛چشم من ديد :گويند ميكنند و  اضافه مي

نويسند به گوش من اين صدا  يا مي .مشكوكم كه ديدم يا نديدم
ا را شنيد، براي تأكيد بر اينكه شنيدن اين صدگوش  :گويند نمي. آمد

هم و كه هم ديدن  ،اين من. نبوده است شخصي  صدا به اراده
خوردن، لمس كردن، بوييدن، مثل شنيدن و حتي چيزهاي مختلفي 

غير از اين ، گوييم من، من، من ميدهيم و  به او نسبت ميهمه را 
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فتيم من ديدم، گ براي اينكه اگر مربوط به بدن بود نمي .بدن است
  .گوش شنيد: گفتيم گفتيم من شنيدم، مي نمي ،گفتيم چشم ديد مي

 ،شود اي كه در حاشيه تا حدي براي ما حل مي اينجا مسألهدر 
از فرمانِ من  ،اين است كه اگر اين چشم، اين گوش، اين دست

لرزد يا  كسي كه دستش مي. من :گوييم خارج شود ديگر نمي
رزش دست جزء نظام بدنش نيست، دست اين ل ،پاركينسون دارد

دست من لرزيد  :گويد مي ،گويد من لرزيدم بنابراين نمي .نبايد بلرزد
خارج  ،ي آن روح ذلك از اراده ولي مع .و استكان از دست من افتاد

يا  ،خللي وارد شود ،به اين معني كه اگر در آن روح كلي .نيست
لرزش با . رود يآن وقت اين لرزش هم از بين م ،مرگ حاصل شود

  .رود از بين مي ،خود دست
اعمال ما چه بخشي از توانيم تصور كنيم كه  اينجا ميدر 

توانيم اين  ميور ط غير ارادي است؟ و همينقسمتي ارادي و چه 
همانطور . تشبيه كنيم به عالم كبيروضعيت روح در عالم صغير را 

  :آمده استاين رباعي كه در 
 جمله بدنحق جان جهان است و جهان 
  ن تنيا يه قوايكاصناف مال

 اعضاء ديو موال و عناصر كافال
  ن است و دگرها همه فنيد هميتوح
توسط حواس  ،كنيم هايي كه ما مي درست است كه احساس

احساس ) هم هستگويند بيشتر  حسي كه حاال مي پنج( خمسه
اما اين احساسي  .ممكن است از بين برود ،شود، ولي آن حس مي
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شود يا  مثالً كسي كه گوشش سنگين مي. رود از بين نمي ،كه كرده
شنيده از بين كه آنچه  ،رود به كلي از بين مياش  حس شنوايي

چشمش از بين و بيند  يا فرض بفرماييد كسي صدمه مي .رود نمي
هايي كه داشته از  رود، ولي كارهايي كه اين چشم كرده، ديده مي

كه اسم آن مخزن را  ،در مخزنيشود؟ آنها  آنها چه مي .رود بين نمي
آن . محفوظ است )من ديدم من كردم، من گفتم،(  گذاريم مي» من«
. »من« :گوييم ايم مي زنده يعني تا ؛ايم وجود دارد زنده هم تا »من«

شود؟ آن  رود؟ چه مي كه تا اين لحظه بوده، كجا مي »من«ولي 
بود، جسماني نبود، محسوس ن ،ها و آن چيزهايي كه ديده احساس

اينها هم  ،»من« راه با اينهم ،حاال كه رفته ،بودمحفوظ در مخزني 
  . هستند يعني هميشه همراهش هستند »من«با اينها  .رود مي

اي است كه خداوند در اختيار جان  ي وسيله منزله هبدن ب
و كه بر اين بدن مسلط است و اين بدن  »من«آن . است گذاشته

بدن كامالً  .دارد، جان است يم نگه كند كه درك ميرا حواسي 
 كه نه اين دل است؛دل  ،رابط اين دو. جان غير مادي استو مادي 
واسطه  ندگوي آن دل كه عرفاً مي .است داخلي بدنجسماني اندام 

آنهايي كه درمان پزشكان، بين روانكاوها و در واقع  .جان و تن است
توافق پيدا كنند، اين  كنند و آنهايي كه درمان طبي مي رواني مي

كنند معتقدند كه تمام  آنهايي كه به كلي مادي فكر مي. است شده
كه معتقد  بايد گفت هميندر جواب . از بدن است آثار فكري اين

چطور به  ؟كجاست؟ كجاي بدن شماستاز اين اعتقاد  د،هستي
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و گردد  شود؟ يك جسم مادي دست به دست مي ديگران منتقل مي
  شوند؟ د و افكار چگونه منتقل ميولي اعتقا ،شود منتقل مي

به  .گذارد ميانسان روح آثار و انعكاساتي در بدن  ،در مقابل
اگر يك وعده غذا را با حال سرور و شادي و با ياد عنوان مثال 

، خوريد ميخداوند بخوريد با آن غذايي كه با جنگ و دعوا و ناراحتي 
مثل  ـ  ن در روحاثر بد. شود تفاوت پيدا ميآن، بعد از  موقع هضم و

قولي زير  هب روهيرا گ ـ شود بشاشتي كه پيدا مييا خلقي  كج
را ي آثاري  گويند كه همه دانند و مي گذارند و مهم مي بين مي ذره

ي ترشحاتي  واسطه هاز بدن است و بناميم  ميروح مجموعاً كه ما 
ور باشد بايد ط اگر اين. شود كند، اين حاالت پيدا مي بدن ميخود كه 

ولي . رواني را با دارو درمان كردو هاي عصبي  بتوان تمام بيماري
بعضي . شود ميي عصبي با دارو درمان ها يبيمار ي ازكمتعداد 
پس . كنند نميكلّي كنند ولي درمان  كمك ميبه بهبود بيمار داروها 

يعني بعضي  وجود دارد؛اين وسط حد فاصلي بين اين دو تا 
اگر از است و مربوط به بدن است كه  ها عصبي كسالتو  ها بيماري

ها مربوط به جان  ولي بعضي بيماري. شود ميرفع كنند مراقبت بدن 
يعني  .جان مسلط بر بدن است بايد اين تسلط را حفظ كنيم. است

اي از نفخات  نفخهجان . شودبدن مسلط بر جان كه كاري نكنيم 
وان و همين تفاوت انسان و حيوان است كه در حي. است الهي
جان مثل يك  ،بنابراين. ستانسان هنيست ولي در ي الهي  نفخه

اگر اين . اي است كه به منبع وصل است لولهمثل انشعاب آب است، 
آب آلوده همه جريان آب از مسيري بگذرد كه آلوده باشد و لوله 
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ها،  انسانجان ولي براي اينكه . آلوده نيست ،مركزآب از . شود مي
ايد سعي كنند بدن را تابع روح قرار دهند نه دچار آلودگي نشود ب

تواند  ميو  روح با مبدأ خودش در ارتباط استزيرا . روح را تابع بدن
  . همه چيز را شستشو دهد

ند و از حاالت و ك مي يه در خواب بدون بدن زندگانك چنان
و خواب خوب  گردد ين ميا غمگيخوشنود  يداريواقعات آن در ب

 يداريآن را در ب يناخوش و يخوش ينخواه يهند و خوايب ميا بد ي
 ،ز اعماليند پس از مرگ نيب يرا بعد م ن آنيا عيابد و آثار ي مي

ر كفه د بيا عذاب خواهد بود و بايش يهمراه و موجب آسا
  1.ن طرف برآمدآش يآسا

اثبات عوالمي غير از عوالم ظاهري بوده،  بحث جا چوندر اين
يكي از بديهياتي است كه محتاج به خواب . هم مثال زدندرا خواب 

از گاه خوابند و حتي  ها كم يا زياد مي انسان ي همه. تعريف نيست
ي  ي بدني و يك جنبه خواب يك جنبه. كنند خوابي ناله مي بي

دانشمندان  ،رود وقتي بدن خسته شد به خواب مي. دارد معنوي
ضا كه در اثر فعاليت اعرا هايي  خستگيخواب گويند  متخصص مي

دفع  ،توليد كردهها  فعاليتدر اثر آن بدن كه را پيدا شده و سمومي 
  .گفتند قدما هم همين را مي. كند مي

را راجع به  نيالنائم  هيتنبمرحوم آقاي سلطانعليشاه كتاب 
طب هم  و ايشان علوم طبيعي. خواب و رؤيا مرقوم فرمودند

طب غالباً د خواندن معقول ميعلوم قديم در آنهايي كه ( خواندند مي
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و حتي ايشان بطور رسمي  )طبيب هم بودندو  خواندند هم مي
در آنجا مفصالً . كردند ها كمك مي خيليبه كردند و  طبابت هم مي

كه در فارسي (ي خواب  ضميمه. است راجع به خواب بحث شده
چنانكه خواب علّت . ي رؤياست مسأله )اي ندارد جداگانهي  كلمه

مدتي كار كرده و خسته كه هاي بدن  زمانين است كه ساا گفته شد
جبران را ها  بدن در مدت خواب خستگيكند و  استراحت مي ،شده
خواب به غالب حيوانات و جانداران هم  ،علّتبه همين . كند مي
اما با . خوابند بينيم كه اوقاتي را مي در حيوانات اهلي مي. روند مي

يعني شخصي كه  هاي بدني است وجود اينكه خواب تعطيل فعاليت
كند ولي مدتي بعد كه بيدار شد  به خواب رفته ديگر فعاليتي نمي

گويد كه  البته مي ،گويد كجاها رفتم مثالً مي. گويد چيزهايي مي
عيناً مثل اينكه بيدار بوده و . گويند مي »رؤيا«اين را . خواب ديدم

اماكن از  و جاهاي عجيب و غريباز حتي . است اين جاها رفته
  .گويد مي هاي جديدچيز و كند تعريف ميه نديد

حاال  .رود به خواب مينيز بدن  ،رود ه خواباگر تمام اعضا ب
به  ،به عتبات رفته يابه مكه   مثالًاين كيست كه در خواب از اينجا 

. در اينكه چنين هست هيچ شكي نيست ؟رفته است اروپا و آمريكا
كس  اگر. كند مي گوييم دستم درد عيناً مثل اين است كه ما مي

، براي كند كند يا نمي فهمد كه دست من درد مي نمي ،ديگري ببيند
اگر . گفت درد وجود نداردان وت ولي نمي .نيست »ديدني« ،درد اينكه

من كه  :هيچ كس حق ندارد بگويد ،كند بگويم دستم درد مي
ولي وجود  ،چيزي است نديدنيرؤيا ! گويي بينم، كو؟ بيخود مي نمي
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رسيم  بنابه ميزان ايمان و معنويت خودمان، به اين نتيجه مي ودارد 
وقتي بدن من از كار براي اين كه  .ستاكه من غير از اين بدن 

هر چه . خيلي جاها رفتم) به اصطالح در خواب بودم(  افتاده بود
و ظرايف بيشتري بررسي كنيم، دقايق را خواب و رؤيا بيشتر 

  .كنيم دريافت مي
دقيقاً  داريم، زمان كودكي بتدريج تا اين تاريخما خاطراتي از 

فراموش زود پريروز چه كار كرديم ولي خواب را  ،دانيم ديروز مي
فراموش سه روز بعد بعد يا دو روز فردا همان صبح چنانكه كنيم،  مي
شنبه چه خواب  اگر بپرسند شب پنجشنبه يا شب سه .كنيم مي

به اين دليل  نيست،خواب عالمت نبود اين ولي . دانيم ديدي؟ نمي
ي روشني به  ي كودكي با خاطره حتي از دورهها را  كه بعضي خواب

كند و  ها ما را خوشحال يا بدحال مي خواباز خيلي . آوريم ياد مي
. اين آثار تا مدتي هست ،شويم بيدار مياز خواب صبح كه هنگام 

د كه شو ناراحتي موجب مي و كند ها ما را ناراحت مي بسياري خواب
يا در . درك كنيم كه مثالً يك بيماري داريمبه طبيب مراجعه و 

 كند كه راه صحيح خواب به ما القا مي ،هستيم يك كاري مردد
هايي كه در  بسياري از قدرت دهد مي نشانها  خوابچگونه است؟ 

هايي  در آنجا نداريم و بالعكس بسيار قدرت ،داريممادي اين زندگي 
  .ر اين زندگي عادي نداريمكه در آنجا داريم د

 و بعنوان مثال من در دبيرستان كه بودم مسايل رياضي
چند بار اتفاق افتاد . كردم حل مي  عموماًداد،  كه معلم ميرا هندسه 
خوابيدم در خواب حل ولي وقتي  ،نتوانستم حل كنمرا  اي مسأله
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از اين موارد زياد رخ  .شدبرايم پيدا حلش در خواب  كردم، راه
. به اين جهت تقريباً بحث رؤيا يك بحث علمي شده است. دهد مي
ي اين است كه آن وجود، آن كسي كه  دهنده ي اينها نشان همه

است، غير آن از مجرّد گرچه نسبتي با بدن دارد ولي بيند،  خواب مي
در آن شخص،  ،در آن بدن .است كه االن دارممادي از اين زندگي 

 »خاصي«تمام آثار و عاليم زندگي  بيند در آن وجود كه خواب مي
تمام آنچه شخصي، ور كه در بيداري، در زندگي ط همان. وجود دارد

 و اگر كارمند اداري هستيم مثالً. بار وجود ماستو  ايم جزء ما كرده
هاي خوبي  كار هستيم، زراعت اگر زراعت و كرديمكار در اداره خوب 

آن هميشه  .مان استهنوز ياد ،داشتيم و محصوالت خوبي برداشتيم
به همين طريق آن وجودي  .گوييم و اين خاطره با ما هست را مي

آن هم تمام اين خاطرات، تمام زندگي، تمام  ،كه در خواب هست
به مرگ هم كه انسان وقتي . كارهايي كه كرده همراهش است

دارد، از بدن اي  وجود جداگانهحقيقت معنوي آن  ،مبتال شد و رفت
فهمد كه مرگ دارد ولي آن  مي ،اين بدن. ن استغير از اين بد

تمام اعمال خوب يا بدي كه  ؟تواند بكند وجود چه احساسي مي
كما اينكه رؤيا از تمام افكار و اعمالي . انسان كرده همراهش است

  . كه در مدت زندگي داشتيم تأثيربردار است
البته شايد . يك وجود ديگري در درون يا بيرون ما هستپس 

لول و اتحاد معتقد حدر عرفان به اي  عدهنظريه موجب شده كه اين 
ولي آن وجود  ).اي است آن بحث جداگانه(  غلط استشدند كه 

 .عين خود ماستمتّحد نشده، هم با ما ،  ول نكردهما حلدر انساني 
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براي اينكه ما . است گاهي بيدار و گاهي خواب: منتها دو چهره دارد
بايد از  ،كند آن وجود چگونه زندگي مي ،ناين بدمرگ بدانيم بعد از 

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

گويند  ها مي كه خيلي(خداوند وقتي آدم را به زمين فرستاد
هم اگر انساني . م را فرستادخداوند آد! شود گفت سقوط كرد، نه نمي

آمدن از آنجا سقوط  الّا كند و سقوط ميجا  هميندر  ،سقوط كرد
سوي خود را  هخودم راه بازگشت ب ،من: فرمودهرجهت ه ب ).نيست

آيد،  به سمت من مي ،دنهر كسي پيروي ك. دهم نشان ميبه شما 
به از او هستيم و ت كه ما اسچنين  اين .1إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَيه راجِعون

اين مسأله را بايد در تحليل و تعبير رؤيا مورد نظر . رويم سمت او مي
گيرند  ميمسلّم در تمام علوم يك فرضيه را كه طور   همان .قرار داد

كنند و بعداً معلوم  و بر مبناي آن فرضيه خيلي مسايل را حل مي
ا تفاوتي حاصل ه حل در راهولي د كه آن فرضيه نقصي دارد وش مي
بود كه حاكم نظريه اين مدتي  ،المثل در علم فيزيك في. شود نمي

ت أعلم هيدر بر اساس اين نظريه . نور مستقيم است و مادي نيست
بعداً نظريه . بررسي كردنددانيم  ميكه راجع به نور را تمام چيزهايي 

كه است تعجب اينجا هم  .دادند كه نور مادي است، نور موجي است
خواب را تعبير كنند  و خواهند رؤيا علمايي كه مادي هستند و مي آن

هر چه كرديم  مشكوك است وگويند كه خواب صادقه  چرا مي
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از  ،شود؟ اين نقص نفهميديم كه چرا رؤياي صادقه ايجاد مي
اي كه  د نيست، نقص از پايهنكن رؤيا ميدر مورد استدالالتي كه 

د ند يا خبر ندارند بپذيرنخواه مين. باشد ، ميان بر آن بنا شدهشفكر
هر موجودي به . دميده استكه خداوند از روح خودش در انسان 

عنصر خاك و  كه به چهارقدما . رود مي خود مرجعاصل و سمت 
به چه دليل در جواب اين سؤال كه  بودند،معتقد آب و هوا و آتش 

گفتند به دليل اينكه وقتي آتش  مي ،ي آتش در باال هست كره
 يعني به اصل خودش ؛رود رو به باال مي ،كنيم شعله وشن مير

اين بدن تنها ور نباشد؟ انسان هم كه ط چرا در انسان اين. گردد برمي
گوشت و متشكّل از ي جانداران ديگر  اين بدن مثل همه. نيست

 به اصل خودش كه خاك باشدو  پوست و استخوان است
خواب  و بدن استولي آن وجودي كه غير از اين  .گردد برمي
رود؟ اگر اين را بپذيرند رؤياي صادقه برايشان  بيند، كجا مي مي

اي از روح  نفخهپس از خلقت بدن، خداوندي كه . شود روشن مي
ي  شب وقتي كه بدن بيكار است، آن نفخه ،خودش در انسان آفريده

برد و تمام مسير حقايق و وقايع جهان  روح را به سمت خودش مي
مثالً . غير آنگاهي و بيند  گاهي صريحاً مي. دهد را نشانش مي

بيند كه هواي  شود مي ش گرفته، بيدار ميسفَبيند كه نَ خواب مي
  .اتاق كثيف است و امثال اينها

بر اين اي است  نشانهديدن هم خوابيدن و هم رؤيا  ،بنابراين
وجود ديگري هستيم كه از اين  بلكه بدن نيستيمتنها همين كه ما 
بعضي كند مثل اتومبيلي كه  ر ساعاتي از روز استفاده ميبدن د
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هم بدن را  ،گذاريم بعضي اوقات در گاراژ ميو شويم  سوار مياوقات 
 ،گذارد گذارد، در گاراژ مي در موقع خواب آزادش مي )روح(آن وجود

  .كه استراحت كند
را ببينيم و حقايق خداوند به ما ديدي بدهد كه اين  شاءاهللا ان
  .بياوريم و يقين پيدا كنيمايمان 

بايد برد، پس  و فكر به خودي خود و تنها راه به آنجا نمي
ه اين كاين راه نمود و انبياء و اولياء  يراه و راهبر برا يجستجو

اند  راه را پيموده و خوب و بد آن را ديده و توشه راه را دانسته
ند بايد در ا ردن مأمور بوده و راه و چاه را نشان دادهكبيدار  يبرا

و آغاز پيدايش اين انديشه . صدد رفتار به دستور آنها برآمد
خداست و البته اگر اين جستجو و  يبه سو كدوربين آغاز سلو

ه كند و متوجه گردد كدرد شدت نمايد و عزم بر اصالح خود 
بمقصود نرسد و تنها  ،بمحض مليت ظاهر و انتحال صورت ديانت

 يب يه خطرهاك ينتوان راه پيمود و راهبه نوشته و دستور راهنما 
در  ،پايان و راهزنان فراوان دارد بايد با راهنما و اسلحه رفت

ص و تحقيق برآمده و نصاند  ه بينا و محيط بودهكسابقين را  تفح
راهبرست و با  يه يگانه راه شناسايكو گفته آنها را حق دانسته 

سن ظَن گرويده و رده و با بصيرت و حكپيدا  ،اثر هم مقرونست
 1.بود عاز خضر عيموس پيرويه دركچنان. تسليم شود

. ي وضع لفظ در برابر معني در علم اصول بحثي است درباره
شود چه ارتباطي  با اين توضيح كه وقتي لفظ براي معنايي نهاده مي

اين كه لفظ و معني، عام و خاص بنابر. وجود داردميان اين دو 
اولين نوع اين است كه . توان تصور كرد يباشند، چهار وضع را م مي
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گويند كه هيچ وقت  مياسامي را  خاص له موضوع وخاص  وضع
حهمان گويند حسن، اين حسن از  وقتي مي. كند تغيير نمين سل او

باقي رد حسن مي ميدنيا آمد حسن است تا آخر هم كه ه كه ب
نيم همين بي ولي ما مي. شود چيزي در او عوض نميهيچ  .ماند مي

حسي  ،مثل يك قطعه گوشت و حسني كه يك وقتي كودكي بوده
. رود با عصا راه ميكه نداشته، امروز پيرمردي است با قد خميده، 

شود  هيچ وقت نمي ،باشدناگر اسم حسن . اين كه غير از آن است
 چيست كه عوض نشدهسؤال اين است كه . گفت اين همان است

براي  ،ه اين نام كه به او داده شدهكند ك ؟ خود بشر تجربه مياست
آن  .چيزي است كه بر اين بدن سوار استبراي اين بدن نيست، 

كه  هم بر گوش سوار است ،چيز هم بر چشم سوار است كه ببيند
كه اين حواس  حال در عين. بر تمام حواس سوار است .بشنود
آن وقت فكر  .است آن في حواس خمسه در تصرّ ند، همها متفرق

نه اين دست  ،او؟ ، كيستكند كه فكر ميكس همين ند كه ك مي
اي است كه  نه آن منظرهو است، نه اين پا است، نه اين چشم است 

آن موجودي است كه از اول  ،اوكند؟  كه فكر مي كيستبيند،  مي
بار  يناولبراي . است تا آخر فرق نكرده ،ش، از اول دنيا آمدنشخلقت
همين كه فكر  .مربوط است يفهمد كه فكرش به جاي ديگر مي
صحيح يا سقيم، ثواب يا گناه، به يك موجود ديگري غير از  ،كند مي

  .اين دست و پا و چشم بستگي دارد
بزرگ شدند، وقتي كودك  ،بيند كه بچه بودند ميرا ديگران او 

كرده،  بازي مي ،اجدادش ،مادرش ،پدرش ،ترهايش بوده با بزرگ
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كند،  با آنها بازي ميشود و  دار مي دار و نوه او بچهكم خود  كم
را  ، اواين فكر. كند فكر ميموضوع كجا رفتند؟ در اين آنها گويد  مي

گويد  ميو  رساند ميبا فكر اينكه يك وجود معنوي در او هست 
از . اند رفته از آنجاستانسان اين اصل به آن عالَمي كه آنها البد 

سي كه اصطالح شده، نه نف شود مستعد مي سفْاينجا براي درك نَ
كه فرمود هر كس گردد؛  فكرش به آنجا برمي. نفس يعني وجود

  .نفس خود را بشناسد، خدا را شناخته است
راهنمايي او را خداوند  .شود ميسلوك به اين طريق آماده 

راه بايد كه اند  به شما گفتهبه اين معني كه فرض كنيد  .كند مي
شما به آن . طي كنيدن سنگالخي را براي رسيدن به فالن مكا

رويد، باز آن طرف  كه اگر ند از اين طرف بروا ه، گفترويد مي سمت
سنگي به  ،شويد از آن رد شويد، خيس ميو اگر گودال آب است 

دهيد  ادامه نمي و شويد شكسته مي يا دلدر اينجا ... خورد مي پايتان
راه و ي اين  كسي كه همهميان در اين . دهيد مه ميايا به زحمت اد
اينجا  ،گويد اينجا گودال آب است اوست به شما مي شمقصد و مبدأ

رويد زودتر هم به مقصد  شما از آن راه مي. سنگ است، از اينجا برو
اين كاري است كه خداوند به انبياء و اولياء و اوصياء . رسيد مي

چون خودشان اين راه و مشكالتش را تجربه كه  ،سپرده است
  .يداز اينجا برو ييدراهش اين است، بياگويند  ن مياند به طالبا كرده
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چنانكه در قرآن . اين راه را قبول كنيمرفتن ما  شاءاهللا ان
وقتي خدا و  ،1مكم لما يحييكاستَجيبوا للَّه و للرَّسولِ إِذا دعا :فرمايد مي

كند، زنده  كند به راهي كه شما را زنده مي رسول شما را دعوت مي
  .قبول كنيدآن را  ،دارد نگه مي

 يعني( ند بايد راه را از راهدانا هدر اين مبحث توصيه فرمود
طور كه در زندگي مادي و  پرسيد، همان )ه راه را بلد استكسي ك

قصد رفتن داريم م و يا دنيايي، بايد در راهي كه تابه حال نرفته
 يا طها هر نقيخواهيم به مشهد  مي مثالً وقتي .راهنما داشته باشيم

همراه ه راه را بلد است كي ا هد با راننديم برويم بايستيكه بلد ن
 كهي ا از لحظهحال . داند بپرسيم ه ميكسي كبايد از  يعنشويم، ي

رسيدن به مشهد در نظر هدف را مثالً ( هدف را در نظر گرفتيد
ر شما در مسير كخواهيد، ف و توجه كرديد كه راه و راهبر مي) گرفتيد

رديد، كطريق به سمت مقصد است و اگر راه را شروع  صعود و طي
ه كاما همين  .گويند در اصطالح عرفا سلوك مي راپيمودن راه اين 

. نيمكافي نيست كه اشتباه ن، كهدف را شناختيد و در نظر گرفتيد
جغرافي آن راه نگاه كنيم و  ي به كتاب و راهنما و نقشه را اگريز

ل از مسايگر يدو حيوانات وحشي در راه خطرات و سيل و  برويم،
اضافه ز ين در راه معنوي وساوس شيطاني .ل مزاحم هستنديقباين 
در امان نيست، اين وساوس نبايد خيال كرد كه انسان از شود و  مي

حتي . لحظات به ياد خدا و با دستور پير باشد هبايد در هم
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ن از شيطا اند، ديگران نيز گفته و نوشتهو  دانيم كه مي طوري هب
باعوراست  آن بلعم يخيمثال تار .دارد هم دست برنميدين گان بزر
طان او را فريب داد و از يش ،پيغمبري بود مقام نبوت وبه  كه نزديك

خواست با  ميار را كهمين  طانيش. اوج عظمت به قعر جهنم فرستاد
 يعني(  ند، ولي حضرت ابراهيم اين قدرت را داشتكب عابراهيم

هر سه بار در مسير هنگامي كه ) ن قدرت را دادخداوند به او اي
از ما هم ه كاين است . ردكرا رد  ها آن وسوسه ،وسوسه قرارگرفت

  .ميوسوسه در امان نيست
 يراهنما باشد؟ چه كس تواند ي ميحاال به چه طريق و چه كس

مستقيماً دستورالعمل صادر  ا بلد است؟ خداوند توسط پيغمبرانراه ر
ه خدا دستور مستقيم به آنها كاز اين پيغمبران  كي رد، البته هيچك

پيري مربي و ه بر دست كبدون دادن امتحانات و بدون اين ،داده بود
 ،نند نبوده، همه قبالً ارادتي به پير زمان خودشان داشتندكبيعت 

ه كشاگرد معنوي ابوطالب بود، شاگردي  صحتي پيغمبر ما محمد
ه كتمام پيغمبران  طور همينبعداً از استادش جلوتر رفت و 

يوشع را صريحاً  عحضرت موسي .يشان به ما رسيده استها تابك
ابت يشمعون پطرس را به ن ععيسي. ردكبه جانشيني خود تعيين 

ت يوالي  آن جنبه يعنياين جانشيني  .ردكخود تعيين  ينيو جانش
غمبر بعد از خودش منتقل يداشت به پ يغمبر قبليبر امت را كه پ

به  ًاپيغمبري مستقيم ياوحي ي  واسطه بهتباط با خداوند ار. ردك
سي را كولي هر ) ارها به دست اوستك ي ههم(  دست خداوند است

به رسالت و نبوت و او را فرستد  ، به او وحي ميندكخودش انتخاب 
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را به  مردمو راهنمايي اما واليت و سرپرستي  ،ندك ميانتخاب 
طور  همين نمايندگان ي سلسله نمايندگان گذاشته و اين ي عهده

  .ادامه دارد
تشخيص اين شخص، به اصطالح تشخيص نص  ي مسأله

ند ا هتب نوشتكدر ه كدر مواردي  ،ه به جانشيني تعيين شدهكسي ك
توان  مي چنانچه خيلي با سهولت. تر است آسان ،ستدر دسترس ا يا

وظايف سرپرستي را ، رحلت فرمودصه وقتي پيغمبرك تشخيص داد
ي منتها گروه. ندا هن را نوشتيتواريخ اي  سپرد، همه عه عليب

  .ين سرپرستي فقط معنوي است، نه رهبري اجتماعيه اكگويند  مي
سي ك ،نص است ،معنوي به هرجهت اصل در شناخت رهبر

 شد،با ه نص داشته باشد يعني منصوص از طرف پيرِ قبل از خودك
زمان ه از كفعلي ولي تشخيص اين امر در دوران راهنما است 
امري اي اشخاص عادي بر ،سال گذشته 1400حدود آخرين پيغمبر 

ه در كاين، خيلي متعذّر است كمايم محال استاست، اگر نگويمحال 
، ولي كسي كه ستنه بين محققين هم اختالف فراوان اهمين زمي

شود، خداوند اثر به  نب پيرش منصوص است، جانشين تلقي مياز جا
شود تشخيص داد به اثر  ابراين در مواردي كه نص را نميبن او داده

خود  يعني ،شود مي جادياثر در درون خود ما ا. ردكبايد توجه 
  ا نه؟يجاد شده است يا اين اثر در او ايه آكند كشخص بايد توجه 

و آغاز : يكي از نكاتي كه در اين قسمت فرمودند اين بود كه
  .سلوك به سوي خداست ي دوربين، آغاز پيدايش اين انديشه
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ي و دنيايي انجام ه ما در زندگي مادكاعمالي  ان شديب  قبالً
ن اعمال يك از اي هيچكه اثر  طوري بهاست،  يآثار يم، دارايده يم
ياد اي را به  رود و ماندگار است؛ هر وقت بخواهيم خاطره ين نميازب

، آن گيريم كمك مي كه منبع خاطرات متعدد است بياوريم از حافظه
ه قدرت داشته باشيم، آن را كي ا هو به هر اندازكرده  خاطره را جدا
ه خاطرات در آن وجود دارد، تابع زمان و كمخزني . نيمك بررسي مي

ن است كمم ،بر حسب اهميتي تمام خاطرات عنيان نيست، كم
يادمان بماند يا نماند، ولي به هر جهت تمام خاطرات چه از دوران 

. قرار داردپهلوي هم  جا در همان بزرگي، و ي، نوجوانيكودك
 ،زمين داريم همهخاطراتي كه در اماكن مختلف  ي طور همه همين

اگر و . ان در آن تأثير نداردكه زمان و مكدر آنجاست، در منبعي 
ه كخاطرات سفري مثالً و  نيمكتوانيم آنها را جدا  بخواهيم مي

 ي همهم، ياوريب جداگانه در نظر ه ديديمك رارفتيم و شهرهايي 
اسش در آن مخزن كم انعيده يه انجام مك ياعمال خاطرات و

 كيكه  ميحافظه ندارمتفاوت  يها ما مخزن اصوالً .حافظه است
مخزن هم براي  كهاي مختلف و ي مخزن حافظه براي زمان

اين وحدت نفس . شود جا جمع مي كنه، همه در ي ها باشد، انكم
ما فناي جسم اين واحد هم با  ،ستواحد ا كما ييعني وجود است، 

طور كه گفتيم خاطرات و آثار اعمال محفوظ  همان. رود از بين نمي
  .رود ين نميماند و از ب يم

الهي  ي نفخه، آن روح و عازم هستيمه كبنابراين در اين راه 
ه برگردد به مأخذ خودش و حتّي بعضي كشش دارد كهميشه 
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به اين كشش  ،نندك رسي ميه علوم مادي و طبيعي را بركعلمايي 
ضمن  ،اوانكاز روانشناسان و روان يكه برخ طوري به، اند توجه نموده

در انسان مرگ  ي غريزهي به نام ا هگويند غريز ميشرح غرايز انسان 
نيم به سوي مرگ كه توجه كما بدون اين ي يعني همه وجود دارد،

ثال به عنوان م .زودتر برسد مان خواهيم مرگ رويم و مي مي
را اري كه زودتر فردا شود و كگويند شما هر لحظه آرزو داريد  مي

هميشه براي آينده برنامه تعيين . كه در نظر داريد انجام دهيد
ند، ولي ا هردكه دانشمندان مذكوركنيد، البته اين تعبيري است ك مي

ه در كالهي، آن روحي  ي ن نفخهما اين تعبير آنها را حمل بر آ
 بدأاين روح هميشه مايل است به م .كنيم مي ،قرار داد عآدم

) ماديت ندارد(  خداوند مادي نيست. خودش، يعني به خداوند برگردد
طور است؛ از زمان و  روح هم همان .از زمان و مكان بيرون است

. است، ماديات مربوط به بدن استماده مجرّد از ان بيرون است، كم
وظايفي ، برگردد دشخومبدأ خواهد به  ميروح ه كدر اين مسير 

خداوند اين بدن را به  و وقتي روح الهي در انسان دميده شد .دارد
ه در كاست مركَبي مانند بدن  گذاشت،عنوان امانت در اختيار او 

ه با اين امانت چگونه كلذا بايد بداند  ه است،اختيار روح قرار داد
ستور ه خالقش دكيي ها ند و در راهكرا خوب حفظ و آن ند كرفتار 
  .ار بردكبه  داده

. دهند اعضا شهادت مي كي  كدر آنجا ي: فرمايد مي قرآندر 
رده يادش نباشد، كه كارهايي كيا  و ن است اين روح خطاهاكمم

ار كه شما چه كگيرد  تك اعضا خداوند شهادت مي ولي از تك
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رديد؟ زبان دادم، چه نگاه كجا به كچشم دادم، : فرمايد ميرديد؟ ك
با آن چه كرديد؟ . زديد؟ دست دادمچه كسي حرف با حرفي زديد؟ 
، تا آنجا كه ردندكارها كه چه كدهند  شهادت مي هاين اعضا هم

 ،1و قالُوا لجلودهم لم شَهِدتُم علَينا: گويند ها به پوستشان مي انسان
اَنطََقَنا اهللاُ : گويند ؟ آن اعضا خودشان ميچرا عليه ما شهادت داديد

آورد،  يرا به سخن م يزيكه هر چ ييآن خدا 2لَّ شَيءكطَقَ اَن الَّذي
ه همه چيز را به كآن خدايي . اين زبان اما را به زبان آورد، البتّه نه ب

  .ما در آورد ديدبه همه چيز را د انوت آورد، يعني مي زبان مي
 نيستتوان گفت در همه جذبه  نميمطلب ديگر اين است كه 

هر دو به  .است جذبهتمام و نيست  كويا سل ،است كتمام سلو و
 :حافظ به قولِ .مقدار متفاوت هست

 يششكه از جانب معشوق نباشد كتا 
 نرسد يوشش عاشق بيچاره بجايك

ه بمن عشق ك يسك ،هتُقشَد عقَني فَقَشَع نْم حديث قدسيِيا 
 3مكأَستَجِب لَ  ادعوني: ي آيه ورزم يا يورزيد من هم به او عشق م

كه موالنا يا  .شما را نمكمن اجابت تا  ،بخواهيد مرا ،نيد مرابخوا
 :گويد يم

                                                                          
 .21سوره فصلت، آيه .  1

 .21، آيه همان.  2

 .60، آيه )المؤمن(سوره غافر.  3
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 يرتاست و سنهان عشق معشوقان 
 1عشق عاشق با دوصد طبل و نفير

خداوند  ،خدا باشدعاشق  ،خداوند مخلوقِ بشرِكه به هر اندازه 
جذبش  ،ندك يش مكمك يعاشق است يعن .عاشق است او بيشتر بر

 ،ار استكآش و سر و صدا دارد ،عاشق يد عشقِگو يم يمنته .ندك يم
س حس كهيچ جز خود آن شخص را اش  بندهعشق خداوند اما 
همين  ،شود يه برايش پيدا مك يآن حاالت و لذّات .ندك ينم

  .ندك يباز مخداوند به سوي خودش ه كاست  يهاي دريچه
ه ك وجود دارد؛ البته اولياييچهار مرحله ء انبياء و اوليا يبرا

در خداوند كه هستند بعضي از اوليا چون  .مور ارشاد مردم هستندمأ
 ،اولياء من ،يغيرهم فُرِعي ال يبباقُ حتتَ ياوليائ :گويد يمموردشان 

در  .شناسد ينمآنها را  يسكو  توجه من هستندپوشش تحت 
 ولي .شود يمگونه اولياء  اين ، ذكرموارد يخيلدر  اواللياء رةكتذ

به  يوقت .اند ردهكارشادند هر چهار مرحله را سير  ه مأمورك يآنهاي
مرحله آخر  ،رسيدند الحقّ في بالحقّو  الحقّ يال قخلال من حلامر

حيفشان  و مانند يمهمانجا ها  يبعض ،ردندك يوصول به مقصد را ط
به خداوند اما  .مانند يدر همان حالت خودشان م. آيد برگردند يم

 يآنهاي .ه برگردندكدهد  يأموريت ممكه در اين مقامند، ها  يبعض
ديگران را  گونهدانند چ يم ،ندا هچون اين راه را رفت ،ه برگشتندك

» مجذوب كسال«در عرفان اين افراد را اصطالحاً . نندك يراهنماي
                                                                          

 .4604بيت ، سومدفتر  ،يمعنو يمثنو.  1
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به كه نيم كاوالً بايد توجه  ؟اينها را شناختبايد  ورط چه .نامند مي
ار ك اللَّه ولي اً عليو  اللَّه رسولُ داًمحمو  االاهللا الاله شهادات صرف گفتن
اين  ،و با گفتن آن ظاهر اسالم هستشهادتين  ،بله .تمام نيست

 او. جان و مال و خونش محترم است شود و ميمسلمان شخص 
در قرآن  .اما اسالم غير از ايمان است ،شود يمسلمان حساب م

نْ قُولُوا أَسلَمنا و لَما كلْ لَم تُؤْمنُوا و لقالَت الْأَعراب آمنَّا قُ :فرمايد مي
گويند ما ايمان  ياعراب ماز  يبعض ،1مكقُلُوبِ  يدخُلِ الْإيمانُ في

ولي هنوز بگوييد ما اسالم آورديم  ،نه ايمان نياورديد :بگو ،آورديم
. مسلمان شديمهاي شما وارد نشده است، بگوييد ما  ايمان در دل

 يهر دولت چنانكه ،را پذيرفتيماسالمي آن حكومت ت تابعي ييعن
ه راهنما كآوريد  يايمان م وقتي. نياورديد ايمان ولي، دارد يتابعيت

افراد آگاه است و  يه به مسير و تحوالت روحك يسك داشته باشيد،
مقام رسيده و بعد به به مقصد  ،ردهك يخودش اين تحوالت را ط

اين راهنما را  .تواند راهنما باشد يماو  است، برگشتهدر خلق  كثرت
بايد شناخت  »نص«در اصل راهنما را فقط از  ؟ور بايد شناختطچه 

از زمان آدم تا خاتم هست و تا  ه اين نصكو عرفا معتقدند 
 ردندكه پيغمبر را مردم انتخاب نكور طهمان .ادامه دارد عبيغا امام
هم بايد به همان  جانشين پيغمبر ،پيغمبر از ناحيه خدا مأمور شد و

يك ومت هميشه در تمام دنيا كح يبرا ،بله .طريق تعيين شود
در  يولاند،  كردهمشان را انتخاب كحااز مردم  ياقليتيك يا  يثريتكا

                                                                          
 .14سوره حجرات، آيه .  1
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ه از جانب خدا كاست  يسكمردم با  يتربيت معنو ،يمعنو ي جنبه
مسلّم . دپنج نفرن الْعزْم  ولُوااُانبياء  .ه انبياء باشندك ؛معين شده باشد

 ه،آورد يتتاب و مذهب و شريعكه ك الْعزْم  ولُوااُ ياست بعد از هر نب
 .ي جانشينان او، در همان شرايع، گذاشته شد تربيت مردم به عهده

ور ط رد و همينكتعيين  يرا به جانشين يعلهم  صپيغمبر ما 
تا امام حسن را، امام حسين امام حسن، امام حسن و  عيعل
و غايب  ه االن حيات دارندكب يايشان هم امام غا و بعد از يركعس

  .را نداريم ديدن ايشان ما لياقت وهستند 
در عهدعتيق . استاز زمان آدم وجود داشته  ،اجازه ي اين رشته

آمده ) شده ريفتحكمي حاال صحيح يا (  از اينهااي  اسامي عدههم 
شان اي ،شيعه يما عرفا ي ه به عقيدهكرسيد تا به برَده  ؛است

ه پيغمبر را از لحاظ ظاهر تحت حمايت كاست  عحضرت ابوطالب
شيد تا ك يهاي حضرت رياضت ،خودش گرفت و به دستور ابوطالب

 يبه احترام ابوطالب تا مدتهم شايد  .ردكمأموريت پيدا  ايشان خود
ه از استاد كبود  يشاگرد يول .ردك ينم يعلن ياين مأموريت را خيل

واليت  ي هم جنبه كه پيغمبر بود ،از ابوطالب بعد ييعن .خود جلو زد
  .داشت نبوت را ي و هم جنبه

بعد بايد ديد پيغمبر  ييعن .بود نص يبنابراين بايد در جستجو
هر كه او را بعد از پيغمبر . استرده كرا تعيين  يسكچه از خود 

اسالمي پيغمبر شريعت  يمنته .مأمور ارشاد مردم استتعيين كرده، 
 ،شريعت اسالمي  حيطهجانشينان پيغمبر در همان  يول را هم آورد

با و  تبكتوانيم با مراجعه به  يم .تربيت مؤمنين را بعهده داشتند
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پيغمبر بعد از  .نيمكپيدا پس از پيامبر را  نصكمي انصاف و تحقيق، 
 يها گفتند اصالً نص يبعض .نشد نص يمدع عجز عليس كهيچ 

ه ك  ـ وجود داشته گويند نص يه مك يآنهاي يول .وجود نداشته است
اين دانند كه  مي  ـ وجود داشته باشد گوييم حتماً بايد نص يما م
يمدع يسكهم هيچ  عيبعد از عل .بود عيعل با نص نص 
بعد از امام  .عو بعد هم امام حسين عجز امام حسن ؛نبود

از طرف حضرت سجاد كه داشت  يه نمايندگيمحمد حنف ،حسين
خود محمد حنفيه امام فكر كردند كه  يا عدهمنتهي  .بيعت بگيرد

اگر به روايت مورخين  يول .وجود آمده يسانيه بكه رشته ك ؛است
اما  .ه حضرت سجاد جانشين بودكامالً روشن است كرجوع كنيم، 

ه كاينبه  يان رسيدگكام ،سال دويستهزاروحدود  ،در زمان غيبت
ط چه .ور بوده است وجود نداردط چه نصرا  ور در اينجا نص

ه بايد به دنبال كدهد  يه تشخيص مك يسك؟ تشخيص بدهيم
به امام اش  اجازه ي سلسلهبايد بگردد و آن را كه باشد  نصصاحب 

اثر  ؟تشخيص بدهدرا  اين نصبايد ور طحاال چ .، پيدا كندرسد يم
ه يگانه راه ك نص :ندا هه اشاره فرمودك ؛ستهمراه با نص ا در اينجا

با  ه نصك يسك ييعن ست و با اثر هم مقرون استا ناسايي راهبرش
شود زيرا  و آثار طي كردن راه در او ديده مي .اوست اثر هم دارد

وقتي شخصي راهي را طي كرد و معرفتي پيدا نمود، بايد اثر آن در 
در اين سلسله  ردن نصكه پيدا ك يسكپس وي پيدا شده باشد، 

تواند  وقتي اثري را از شخصي كه مي ،ن نيستكبرايش مم يطوالن
تربيت كند، در وجود خودش ديد، بايد تسليم آن اثر و تسليم آن 
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را روي  شه تسليم شد ديگر نبايد چشمكبعد از اين .شخص بشود
ه تسليم كاز آن وقت  .گذاردبه اصطالح باز بو بايد آن را ببندد اثر 

و  پيشينيانبايد  ينيع .بداندآن راهنما را مطابق گفته  شد بايد نص
ه اين شخص ك يها و آثار نوشتهها و  گفته يها را از رو يبعد
از كسي ه كدو مورد داريم البته فقط  .گذارد تشخيص بدهد يم

چون اثر را (است  ياستثناي يرد و خيلكمشاهده اثر  يخداوند تقاضا
بايد در وجود ما اثر  خداوند )نيمكبدهد نه مطالبه نشان خداوند بايد 

  رب أَرِني :فتبود كه گ عحضرت ابراهيم خليل كيي .ند و ببينيمك

ها را زنده  خدايا به من نشان بده چطور مرده ،1يف تُحيِ الْموتىك
، ايمان يخدا گفت آيا اطمينان ندار ،2 و لَم تُؤْمنْ قالَ أَ ؟ينك يم

چرا : عرض كردابراهيم  ،3نْ ليطْمئنَّ قَلْبيكو ل  قالَ بلى نداري؟
گويند  يم يه بعضك. خواهم قلبم هم مطمئن باشد ياما م ،دانم يم

ها را  ديگران زنده شدن مرده رايبوقتي خواست  يحضرت ابراهيم م
آن وقت  .ديدمآن را ه من خودم كبگويد ، شرح دهددر روز قيامت 

پيغمبران  ياين براالبته . داد كه چگونه ببينددستور به او خداوند 
اين است، گفت خدايا  يپيغمبر ديگر كه عزَيريا  .است

؟ خداوند ينك يزنده م يورچطدر اينجا را  افتاده هاي استخوان
ه كمثل اين يبعد از مدت .خودش مرد، االغش هم مرد. جوابش را داد

چقدر  :پرسيداو خدا از  .بلند شد ،خودش از خواب بيدار شده باشد
                                                                          

 .260سوره بقره، آيه .  1

 .همان.  2

 .همان.  3



143 

خداوند گفت صد سال مرده  .مدان ي؟ گفت نميبودخواب  يامرده 
اهالي  ي همه ،غذايش دست نخورده بود .نكنگاه به غذايت  ،يبود

ه ك او االغنگاه كرد ديد  .زنده شدنددوباره  ،آن قريه مرده بودند
گوشت روييد و زنده شد و بلند باره بر بدنش دو ،لت شده بودكاس

عيب  ،خواهداثر ب كسياگر البته  .پيغمبر بود اطمينان يبراشد؛ اين 
 مثال. ندكديگر نبايد ترديد  ،بعد از آن اثر، اثر را ديد يوقت يندارد ول

آنها  .است عيال حواريون حضرت عيسثم آن، به شكل ديگري،
أَنْ ينَزِّلَ علَينا مائدةً  كهلْ يستَطيع رب: گفتند عيبه حضرت عيس

از آسمان  يا ائدهمبراي ما تواند  يتو م يآيا خدا ،1منَ السماء
اللَّهم ربنا أَنْزِلْ علَينا مائدةً منَ  :گفت عيبفرستد؟ حضرت عيس

ما از آسمان  يبرا يا خدايا مائده ،2ونُ لَنا عيداً لأَولنا و آخرِناكالسماء تَ
ها اين روز  يه مسيحك ؛عيد باشد آخر يالاول ما از  يه براكبفرست 

فرستم  يخداوند گفت مائده را برايتان م. گيرند يد منزول مائده را عي
. نمك يمد، او را شديداً عذاب ي كافر شسك ،اگر بعد از اين امر يول
براي ما گفتند امروز  يديگر هر روز نم نداثر را ديدحواريون  يوقت

 يورط امروز هوا را اين ،ما باران بفرست يمائده بفرست، امروز برا
 وندخدا .اثر را ديدند ديگر تسليم شدند يوقت ،اثر خواستند كي .نك

افر شد او را شديداً ك بعد از اينكه اثر را ديد يسكهم گفت اگر 

                                                                          
 .112سوره مائده، آيه .  1

 .114، آيه همان.  2
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ه عرفا ك يتمام اين موارد يهم برا قرآندر  .ردكازات خواهم جم
 .ندك يه اين مطالب را تأييد مكهست  ييها آيات و داستان ،گفتند

د و گفته آنها را حقّ دانسته ان ه بينا و محيط بودهكنص سابقين را 
پيدا  ،راهبرست و با اثر هم مقرونست يه يگانه راه شناسايك
ه در كرده و با بصيرت و حسن ظَن گرويده و تسليم شود چنانك

بود اين گرويدن را در عرف و  عاز خضر عيموس يپيرو
ه گرفت ك يبايد به دستور سنامند سپ كاصطالح عرفا اول سلو

نمايد و در حاالت  يرديد بقدم همت راه را طبدون اعتراض و ت
ر رفع وساوس نمايد و در هر كوارده ثابت قدم باشد و به سالح ذ

بين بوده به ظاهر تنها نچسبد و  ر باشد و پايانكحال همراه با ف
 را يند و وجهه امر الهكدست دل از دامن پير رها ن ،تا زنده است

او داند  يدر آنچه رضامنظور و تعظيم او را تعظيم حق داند و 
استوار  ه ممدوحست و تقليد نادانسته و بر پايه ناكنمايد  يتأس

ه عجز و كمذّمت دارد و بايد در پيدايش نورانيت و بصيرت 
ه مبادا كبر توسل افزايد و از پرتو نظر پير داند  آورد يم ينيازمند

و غرور خطر بزرگ را  يخطر عجب و خودسر هكافتد  در ورطه ناز
 1.ستا ه

را بدون  يهيچ راهتوان  نمي هكقبالً گفته شد  راجع به نص
، مثالً در قديم دوبررا  يراه خواهد يمكسي  يوقت .ردك يراهنما ط
در  يبه هر جهت وقت .شد يگم م  كامالًراهنما نبود اگر  در كوير

 يعنوم يها در راه يبه طريق اول ،راهنما الزم است يزمين يها راه
عبارت  يچيست؟ راه معنو يحاال راه معنو .زم استراهنما النيز 

و  يروانتحوالت  ي،و به اصطالح علم ياست از تحوالت درون
                                                                          

 .22-21 ص، صپندصالح.  1
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ه ك دهد يتشخيص مطالب، ابتدا  .شود ياد مجه در ما ايكروحاني 
 .هست يا گرداننده .گردد يمبيهوده ناين جهان و  هست يخداوند

را  يپيرزن ،شدند يصحابه رد ماز  يا دهبا ع صپيغمبر گويند مي
 ،ردكسالم  ردك يارش را مكه كور طهمان .ريسد ينخ مكه ديدند 

جواب  ياو به جا ؟يچطور خدا را شناخت :فرمودندبه او حضرت 
من  كگفت اين دو ييعن .چرخ ايستاد .برداشت كدست از دو ،دادن

اين جهان به اين عظمت گرداننده  ،گرداننده است كمحتاج به ي
ه كبر شما باد  ،1الْعجائز بِدين مكعلَي :فرمودند خواهد؟ حضرت ينم

  .بگيريدياد را  ها دين اين پيرزن
ه با كشما  .دارد يهم درجات يو دنياي يشناخت در امور عاد

نام و  ؛داريدنسبت به او  ياول شناخت مختصر شويد يآشنا م يسك
شرت ه با او معاك مك مكدانيد  او را مي ...و شغل و نام خانوادگي

شناخت شما هر لحظه  ،رفتيدش شناخت ياو براسوي به  ،رديدك
ه كبعد از آن : در مورد امور معنوي هم چنين است .شود يبيشتر م

ه كهست  يخالق ،هست يه خداوندكتشخيص داديد اجمال طور  به
تصميم  است، را هم آفريدهشما  ،گرداند يجهان را آفريده و م

مراحلي را براي رسيدن به اين  .يدنكپيدا  يشناختد از او يگير مي
 كيپيمودن مثل اين درست  ؛دكني از جهل فعلي طي مي  شناخت،
و بيايد  يراهنمايبايد الاقل  .خواهد يراهنما مهم اين راه  .راه است

بدهد و بگويد از  يدستورات و ببرد سر راهو بر دست شما را بگيرد 
                                                                          

 .135، ص 66، ج بحاراالنوار.  1



146 

د بگويد در اين راه برو بعو دهد ب يدستوراتبه شما  ييعن .اين راه برو
 يه راه را بلدم تو را راهنمايكمن  يداشت يالكهر وقت هم اشو 
 چطورشديد، اين راهنما طالب ه كبعد از اين .مراقبت هستم ،نمك يم

 يپيغمبر ييعن نص .است راهنما از نصشناخت  ؟نيدك يپيدا ماو را 
چه  ه بعد از منكبگويد شخصاً ه از جانب خداوند تعيين شده ك

اينكه از روي هوي  البته او هم به مصداق .خواهد بودجانشين كسي 
در  قرآني  آيهه البته اين ك(1و ما ينْطقُ عنِ الْهوى گويد، سخن نمي
ور ط در مورد همه پيغمبران همين يول گفته شده صما مورد پيغمبر

الهام . كند جانشين تعيين مي ييا الهام اله يبه امر يا وح )ستا
معتقديم و  نصما به اين  .دارد يهم درجات يخود وح .دارد ياتدرج
 شو از خاتم هم در ائمه ؛بوده از حضرت آدم تا خاتم گوييم يم

هم امام زمان دامام دوازمورد در  تا امروز اين نص و وجود داشته
از ه كرده كرا نداريم و خداوند مقرر  ايشان ه ما لياقت ديدنكهست 
. بوده استور ط نپيغمبران هم هميدر مورد  .شدپنهان باما  ي ديده
شعيب دست ارادت داد و از  هخدمت شعيب رفت و ب عيموس

آن . هم رسيد يبه مقام پيغمبربعد  .طرف شعيب منصوب شد
و  يديگرهم يوشع  .ردكبعد از خودش يوشع را تأييد حضرت هم 

را  سرطهم پ عيعيس. رسيد عيتا به عيسو ديگري  يديگر
 به نامدر واتيكان  ي محل اقامت پاپاالن كليسا هك ردكتعيين 

تا به را منصوب كرد  يديگرهم ور او ط همين. پطرس است
                                                                          

 .3، سوره نجم، آيه »گويد و سخن از روي هوي نمي«.  1
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پيغمبر  طالب هم و ابي طالب يابهم عبدالمطلب رسيد و عبدالمطلب 
ولي  ؛ردك يابوطالب را م يشاگرد پيغمبر اول .ردكما را تعيين 

ه بر همه كاستاد و بلمقدم بر  ،ه از طرف خالق جهانكبود  يشاگرد
را  عيعل بعد از خودش صور پيغمبرط همين. اساتيد گذشته شد

دنبال او  ،ردك ديگري را تعيين مي صاگر پيغمبر. ردكتعيين 
. امام دوازدهتا  بود عحسن امام طور همين، عبعد ازعلي. رفتند مي

  ،ستي اريگو پي مطالعهقابل  باين تواريخ تا امام دوازدهم
ه بتواند حساب پس دهد و بگويد من كبراي اينسان ان، بنابراين

. ردم، محتاج به راهنماستكنسبت به اين امانت درست رفتار 
داند و  نمي يزيچ ،طور كه طفل تازه به دنيا آمده هماندرست 

ه بداند چگونه كگيرد و براي اين تدريج از جامعه چيزهايي ياد مي به
كه  ييش باشد، حتي وقتسي راهنماك، بايد زندگي را بپيمايدمسير 

مسلّماً در پيچ و خم گر بخواهد به مقصد يا جايي برود، بزرگ شد ا
شناخت اين راهنما . ستمايد، محتاج به راهنماپي ه روح ميكراهي 

بيند او هم  مي ،ندك ه نگاه ميكچگونه است؟ به هر انسان معمولي 
اه تواند ما را در اين ر ه ميك حال اين راهنما. مثل خودش است

مردم بنشينند، راهنما براي  ي يم همهيست؟ اگر بگويكببرد، 
 يها دارا ه انسانكنند، صحيح نيست، براي اينكخودشان تعيين 

از راه انسان را و  ن است اين غرايز جمع شودكغرايزي هستند، مم
پس بايد . ه صحيح نيستكتصميماتي بگيرند و  كنداصلي منحرف 

 .و آثار طي كردن راه در او ديده شودراهنما مطلع به اين راه باشد 
دا ياطالعاتي پو  راه را طي كرده يشخص به اين معني كه وقتي
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ه خداوند طورك همان. او ايجاد شده باشداثر در  كد يينمود، با
رد، اين راهنما را هم كانتخاب را  آنها خودشو  پيغمبران را فرستاد
. ندك نتخاب مي، انه مثل پيغمبراناي، البته  خداوند به وسيله

پيغمبران مستقيماً با خداوند در ارتباطند و راهنما هم توسط همان 
ه ب و پيغمبران ي ه وسيلهب يعني ،ندطه با خداوند در ارتباكساني ك

 ي اينجا مسأله. شود ميمعين  ،اولياءاهللا و شاطهار ائمه ي وسيله
و به معنايي در كلّ اسالم هم تاه در شيعه كآيد  پيش مي  نصي حد

ر كطور ف ه اينكي بينيم شيعيان و آنهاي خ ميما در تاري .وجود دارد
را راهنما شناختند و با او بيعت  ععلي ،بعد از پيغمبر ،نندك مي
  . بودندپيرو او و  ردندك

جمعيت زياد بشر در روي زمين و  ي ه واسطهولي بعد از آن ب
 »نص« ي ها، رشته ها و سوءاستفاده ي شايد بعضي غرض سطهواه ب

 ،نجايرد؟ در اكار بايد كنجا چه يحال در ا بيرون رفته،ما  از دست
  .رسد به داد ما مي »اثر«

حضرت به  يدسترسكه ور بايد در زمان غيبت طچاما 
و ائمه بعد  عحضرت رضا ؟ردكتعيين نايب را  ،نيست بحجت

بيعت  توانستند يه نمكبودند  ارتحت فش ، بسياراز آن حضرت
براي امر كه  دادنداجازه آنها و به  ردندكرا تعيين  يسانكا لذ ،بگيرند
از طرف را هم افرادي تعيين ي  همچنين اجازهد و نبيعت بگيرارشاد 

هم اين  يرخك به معروف. دادندبه آنها براي گرفتن بيعت خودشان 
از طرف حضرت  توانست ياو هم خودش م ييعن ؛اجازه را دادند

 وند ك يرا معرف يسانكاشت بيعت بگيرد و هم حق د عرضا
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 ها يبعض .دنبيعت بگير عه از طرف حضرت رضاكمأموريت بدهد 
 ،نه ،معروف حق نداشت هك گويند يمو به اين قسمت توجه ندارند 
هم  بعديمنصوص البته جانشين افراد  .معروف اين اجازه را داشت

اجازه ائمه بعد هم از جانشينان بعدي و  رسيد يبه تصويب امام م
بود و جنيد نيز جانشيني در زمان غيبت رسيد كه جنيد به تا  شتنداد

  .ه استشد يجارتا زمان حال سلسله اين و  را تعيين كرد
را بسياري از افراد ن است ذهن كممدر اينجا ه ك يا لهأمس

پيمودن راه بين در دوران قديم . ، تعدد سالسل استمشغول كند
ها يا  مسلمان. حمت بودشهرها و كشورها بسيار طوالني و پر ز

 توانستند يمنهندوستان و  افغانستان ،خوارزم ،خراسان شيعيان
راه طي ه طالب بيعت با امام بودند ككساني  .خدمت امام برسند

مجاز بودند از جانب حضرت ه ك يسانك .ل بودكبرايشان مش
به او اجازه و  فرستادند يهندوستان م طور مثال به به يمأمور

تعيين براي ارشاد در آنجا از طرف خودش هم جانشيني ه ك دادند يم
ستان كتاجيبه ديگر را يكي  ،فرستادند مي خوارزمبه را يكي  .كند
هم اين اجازه را آنها به و ... ستان وكازببه را هم يكي و  يفعل
اي  سلسله ؛شد يم يدر آنجا جار يا سلسلهبه اين ترتيب  .دادند يم

ه در آن ايام كاست  اين. ديگر يدر جاسلسله  كو يدر اينجا 
سلسله اجازه چندين از  يول  اهللا  نعمت شاه .سالسل متعدد بود

آن در سالسل اين همه  .هم همينطور ييافع  عبداهللا  شيخ ،داشت
 يسك ييعن ؛ها مسدود شد از سلسله يبه تدريج خيل .ه بودندايام حقّ

ادعاي و آمد  يسك .ردكن عيينخودش جانشين ت يبرا ،ه مجاز بودك
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تدريجاً ها  سلسله يبعض .محرز نشدلي ادعاي او وجانشيني كرد 
راجع به ساير  )يديگر يدر جا(هم  پندصالحدر . مسدود شد

نيد كو ادب رفتار  يآنها به مهربانپيروان ه با كاند  سالسل نوشته
غالباً با  ،آنها ي همه ييعن ؛شود يچون نام دوست از آنها شنيده م

و نام آنها از  دانند يو پيغمبر متصل م عيبه علرا  نيت، خود حسن
اما چون به صحت اتصال آنها اطمينان  .شود يايشان شنيده م

ند ا هنوشت ،اند نفرموده را بطالن آنهاايشان  .نيدكمصافحه ن ،نيست
و  .نيدكبه صحت اتصالشان اطمينان نيست با آنها مصافحه نچون 

 دانيد يخودتان م ييعن ؛اشدب مياين امر موجب قوت ايمان خودتان 
به  .دانيم يمنساير سالسل ما در مورد  دارد؛ صاله اين سلسله اتّك

البته  .نيست يصالشان اعتمادند به صحت اتّا ههر جهت فرمود
بعضي سالسل اخير از دويست ي  دربارههايي كه  توان به كتاب مي

ي  از ميان همهديد و  اند، مراجعه كرد سال پيش به بعد نوشته
عليشاه به ايران فقط  ديگر بعد از آمدن سيدمعصوم يها سلسله

 ، اينصالاين اتّ .محرز است )سلسله ما(اللهي نعمتسلسله صال اتّ
ت نصكه  يسكتا  با اثر هم توأم است ،صالو صحت اتّ صح

اثر  آنتواند  پيدا كند، ميرا  نصبرود و مطالعه كتب دنبال  تواند ينم
ه ك يشخصصال اتّه ك دهديند و بعد تشخيص را در وجود خودش بب

اين تشخيص را داد بايد وقتي كه و  .صحيح است دارد،اين اثر را 
 ،ركر و فكذ تبه قوو انجام بدهد  گويد يتسليم بشود و هر چه پير م
   .ندكوساوس را از خودش دور 
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به سالح ذكر رفع وساوس نمايد و در هر حال : فرمايند از اينرو مي
  .فكر باشد همراه با
ولي بيشتر به عنوان يك است ياد  يبه معنادر لغت ر كذ

 و بلكه همه سالسل  .استمورد استفاده عرفاني اصطالح خاص
 ير هم لغتكف .دارندهاي عرفاني اديان دستور ذكر  بيشتر طريقه

منطق در فلسفه و  .دارد يتفاوتممعناي  يدر هر قلمرويكه است 
البته معناهايش شبيه به  .دارد ييگري ددر عرفان معناو معنا  كي

 به مبدأانسان ه ك تاس ير توجه تامكف يدر عرفان معنا .ستاهم 
ي ذكر و فكر بعداً با تفصيل بيشتري بحث  درباره. كند خود مي

  .خواهد شد
بايد تابع دستور پير ، اوليه بعد از شناختاينكه  مشهور نمونه

نيز  پندصالحين قسمت كه در ا. است شو خضر يداستان موس ،دوب
واقعاً . اند آن را به عنوان الگويي در پيروي سالك از راهنما ذكر كرده

ور ط همين قرآنهمه  ؛انگيز و آموزنده است اين داستان بسيار عبرت
تأليف  اسرارآميز عرفاني تانداس سهقرآن مجيد و تاب ك .است

 يست خيلاهف كسوره و تفسير ه ترجمه كحضرت رضاعليشاه 
و مفصل خود داستان چون  .ندك ياين مطلب را روشن م خوب

است  كه به اينجا مربوط فعالً همين قدر. داراي اسرار بسياري است
  .شود گفته مي

اي از  بندهه پيش ك دهد يدستور م عيبه موس خداوند
آمد پيش ر كاين ف يموس يلحظه برا كي .برو من بندگان

امروز من از همه   ـ اند وشتهولي اينطور ن يامدهن قرآنالبته در  ـ كه
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 ،ه نهكگفت و جبرئيل آمد  .من پيغمبر خدا هستم. اعلم هستممردم 
حضرت با يوشع رفتند تا به . هست از توداناتر  وبرو فالن جا اعلم 

حاال وقت  ولي دارد ياينها معاناز دام كهر  .رسيدند البحرين مجمع
ه در كداشت دستور موسي  نبه خضر رسيدند چو .نيستبيان آنها 

و  آورد ياسم خضر را نم قرآنه البته ك ـ  خدمت خضر باشد
خضر خواهش از   ـ از بندگان ما يا بنده ،1عبداً منْ عبادنا :فرمايد مي
آيا اجازه  ،2أَنْ تُعلِّمنِ مما علِّمت رشْدا  على كهلْ أَتَّبِع :گفتو رد ك
رده كداوند به تو تعليم ه خك يه از آن رشدكبا تو باشم  يده يم

اين  .رساند يرا م يه اين ادب موسك ي؛است به من هم ياد بده
ه همان كگواين؛ خواهد يمچيزي از استاد  يوقت است ادب شاگرد

داد به خضر هم دستور رفتن به آنجا را دستور  يه به موسك يسك
با اين  يموس كذل مع يول .برايت فرستادم يه من شاگردكداده بود 

چون خضر  .يبا من بياي يخضر گفت طاقت ندار .رفتجلو  حالت
ثرت كاهل  عيموس ولي ديد يرا محقايق امور ه كبود  يمقامدر 
ست طاقت عالم اثرت كه در عالم ك يسك .در اين دنيا بود .بود

ولي خضر  ،رهبر مردم بود ،يوموسي در زندگي دني .وحدت را ندارد
توانست  ابراين موسي نميق معنوي جهان تسلّط داشت و بنبه حقاي

ه كرد ك هاييخضر رفتارچند بار ه كاين ماك .اطاعت كنداز خضر 
عقل و ه موسي آن را با كاعتراض موسي قرار گرفت براي اينمورد 
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و چون  كرد مي بررسيخودش يعني موازين دنيا موازين فهم و 
ظاهر  ي را متذكر كند كه در زير اين پردهخواست موسي  ميخداوند 
 يموس بهرحال. كرد يرفمعخضر او را به ، هستباطني هم  ،مادي

 يهيچ چيز و ه من بيايمكاجازه بدهيد  ،ه نهكگفت به خضر 
تسليم  يه وقتكپس به شرط اين قبول است، :گفتخضر  .گويم ينم
ه تو خودم بتا  هيچ چيز نپرس .يبايد تسليم صرف باش ي،شد
هذا : خضر گفت د،كه موسي سه بار اعتراض كر و در آخر .گويم مي

اكنون زمان  يبا من بياي يديگر طاقت ندار ،1كو بين  فراقُ بيني
  .جدايي من از توست
است و  يو خضر از جهات مختلف قابل بررس يداستان موس

در اين جا  .را از آن فهميدسلوك معنوي مسير تمام توان  مي قريباًت
 ي،استاد عنوانبه خضر وقتي  .ذكر شد مدنظر بودكه قسمتي فقط 
با او شرط  ،علم بياموزدبه او ه كرد كقبول  يرا به شاگرد يموس
طاقت نداشت و باالخره  يموس .تسليم باش يه هر چه ديدكرد ك

معنوي صعود حال بود در خضر ه تسليم كموسي تا وقتي . نتوانست
مردد  خويش وقتي در تسليمشد ولي  معرفتش بيشتر ميبود، يعني 

ر سياو م يبرا يشتريب و معرفت ادراك گرديد،اس شد و دچار وسو
خواهند  مي ه بندباز هستند وك ياشخاصايم  ديدهكه  طور همان ،نشد

كنند حواسشان  د، اگر دائماً به اطراف خود نگاهشوني رد كياز راه بار
در . افتند يبند م يشود و تعادلشان را از دست داده و از رو پرت مي
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د يبا و ار استيبس ،چون وسوسه ،است طور نيز همير سلوك نيمس
رو را در نظر بگيرد و در ي روب آن نقطه. ببيندشخص فقط هدف را 

دچار  االّ  ، تسليم باشد، وندك مي آن كسي كه راهنماييشبرابر 
سالك  .است از تسليم در مقابل پير يا اين نمونه .شود سقوط مي

سر راه و او را ن داد راه را نشا ،ه راهبرك يوقت ،آمد به اين راه يوقت
نبايد بگويد آيا  ،ينك يط يورط گفت اين راه را بايد اينو آورد 

قاطعيت آن دستور را انجام  يد بابا ؟اينجا راه هست يا اشتباه است
خداوند شيطان را تا روز چون  .آيد يوسوسه هم مهميشه  .بدهد

نْ مه كبه ما ياد داده ي ناس هم  سورهدر  .است قيامت مهلت داده
از شر  ،1صدورِ النَّاس  شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ الَّذي يوسوِس في

پس اين وسوسه شيطان هميشه تا آخر  .خدا پناه ببريمه بوسواس 
و بود  يمقام پيغمبرنزديك ه كعور يا باعورا با بلعم يحت .هست

آخرين لحظه از آن  رگول شيطان را خورد و د ،الدعوه بود مستجاب
هست و شيطان هميشه اينكه،  منظور .افتاد مآخر نردبا يها هپل

با اين  .ردكبا شيطان مبارزه  ركفر و كبايد با توجه به ذ .خواهد بود
 كشخص ي يه براكانتظار دارند همه اميد هست و  ، هميشهمبارزه
در بايد سالك  .نبايد دل بست ياما به اين روشن .ايجاد شود يروشن

و به  متوقف نشوداما  .ثابت قدم باشدم عمل خود راه خود و در انجا
بلند  او داد و بيداد ،رفت يه روشنك يخوش باشد و وقت ياين روشن

ه به كاز اينجا  .همه چيز هست ،مسيراين ه در كاين يراب .شودن
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آباد  يجاهايمثالً مشهد يا اصفهان،  ،برويد خواهيد يم يمقصد
ن كباز مم ،ابان استبيجاهايي  ،ستادرخت و آب و جنگل  ،است

جا  كجا سرد است ي كييا اينكه  ،ديگر آب باشد يجا كاست ي
شما  مقصد .رسيديد بايستيدبه جاي سبز و خرم كه  توانيد ينم .گرم

و ديديد كه رفتيد كمي كه جلو  .شهر مشهد يا شهر اصفهان است
به همان جاي قبلي ه بيابان است كاينجا  بگوييدنبايد  ،بيابان است

ه ك يمسير هر جاياين در  .اند نجا را هم از شما گرفتهآ .دمبرگر
ه به عنوان سقوط كمگر اين ؛اند گذشته را از شما گرفته ،رويد يم

 .بايد رفت. گذشته است ،گذشتهآنچه اگر راه را ادامه بدهيد  .باشد
 يول .ر خدا را بجا بياوريدكش يد،به سبزه و گل و ريحان رسيد يوقت

كه به شما به همان دستورات  ييعن؛ ادامه بدهيدخود به راه  ،نايستيد
 يتيرگ يمدت ،بيابان برسيد كن است به يكمم. اند عمل كنيد گفته

 ،شويد يمكه رد  كتاري ياز جاها .ور چيزها هستط و اين يو سياه
دو  .را هم جزو راه بدانيدتاريكي آن  ،رتان ادامه دهيدكر و فكبه ذ

پيش خواهد زياد اين حاالت مختلف  .خواهيد رسيد يمرتبه به روشن
ثابت قدم در طي كردن مسير . نايستيد از آنها دامكدر هيچ  ،آمد

  .باشيدمتوقّف اين كه در يك مرحله باشيد نه 
چون بهشت نور مطلق بود و محل  عدر داستان حضرت آدم
رون يآدم را از بهشت ب خداوند حضرت ،خوردن و دفع كردن غذا نبود

آن اعمال  يبلكه چون امكان اقتضا ،ه عنوان مجازاتالبته نه ب ،كرد
 عرون كرد و سپس خودش به آدميدر بهشت نبود، او را بانساني 
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ن كارها را بكن و يكه ا 1هيلمات فَتاب علَكفَتَلقّي ادم من ربه  :اد دادي
 عت را قبول كنم و بعداً توبه آدما هز تا توبين كار بپرهياز انجام ا

. رون كرديطان را خدا به جهت مجازاتش بياما ش ل كردرا قبو
ق را بدهد و ين توفيهللا خداوند به ما فرزندان آدم هم همءاشا ان
من : فرمودخداوند هرجهت  به ،ميادمان بماند كه چگونه توبه كني

ت، هر كسي خواهم گذاش ي هدايت خودم را در بين شما رشته
گردد و  من برميو بهشت  به سوي منبگيرد  اين هدايت را ي رشته

را يز ،نفر نيست كوجود يبه منحصر  و .اين رشته هميشه هست
 لذا 2.اَجلٌٌ مسمي :و فرموده است عمر معيني دادهآدميان خداوند به 

ق  اين رشته هميشه از نصما هم پس  .يابد انتقال ميسابق بر الح
  .اهللاشاء نا. مباشيامل كبايد تسليم  ،را شناختيم نصكه اين از اين
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ن و فات    خال 
ه كمن واقعي را ؤصفات و اخالق م ،در خاتمه براي ازدياد توجه خواننده

بريت احمر ست و از فرمايشات خدا و رسول و حضرت كتر از  ناياب
 ،ست به جاي خالصه آنچه تا اينجا نوشته شد  شالموالي و ساير موالي مولي
  : ر ستكيد و تذكم مطلوب و براي تارار هكه در اين مورد تكنويسم  مي

خداخواه و خداجو ست، نيت خالص، و دل خاشع، و تن خاضع ، منؤم
ردارش كآاليش و  اش بي دوستي .پايش از راه بيرون نرود، و بر راه نلغزد. دارد
خود ترسان و  و از خود بر ،به ديگران نپردازد ،به خود پرداخته .غش باشد بي

خاموشي او  ،اش عبرت بهره ،نگاهش به معرفت .اشندديگران از او در امان ب
و  ،و خرد با پايداري ،دانايي را با بردباري .ستاگفتارش حقيقت  ،متكح

ردن كي كو هنگام ني .و مهرباني دارد و شجاعت با نرمي  ،گذشت با توانايي
ار را بسنجد و در كپايان  .و بر خود ترسان باشد ،و از بدي پشيمان ،شادان
و  ،جويد ةار ياري از صبر و صلوكو در هر حال و هر  ،ندكپافشاري  ها سختي

  .و ساز و برگ آن را فراهم سازد ،آماده و مهياي مرگ باشد
ي كي صرف نمايد و سفارش به نيكسرمايه عمر را بيهوده نگذراند و درني

و  ،ينهكو دوستي بر  ،و گذشتش بر خشم ،ش بر شهوت چيره باشدئحيا .نمايد
و دل به آنها  ،ندكدر ميان آنها زندگاني  ،جامه مانند مردم پوشد ،آزقناعت بر 

و در دنيا  ،ار امروز به فردا نياندازدكو  ،ندكار بندگي شتاب كنبندد و در 
به  ،سي نرسدكزيانش به  ،و از معصيت خود را نگاه دارد ،ندكروي  ميانه
ننده ك وندد و محرومه از او بگسلد بپيكس كو با آن  ،ندكي كننده بر خود نيكبد

روي نياز جز  ،ندكو درخواست ديگران را رد ن ،ندكسي نكال از ؤس ،را ببخشد
خود را  ،انصاف نخواهد و انصاف دهد ،و نياز نيازمندان را برآورد ،نياز نبرد به بي

دشمن  ،و از لغزش ديگران درگذرد ،از لغزش نگاه دارد و هميشه مقصر شمارد
  .ان باشدشيدگك ستمگري و يار ستم

و عيب  ،و عذر پذيرد ،ندكتجسس عيوب ن ،از سردي مردم دلگير نگردد
با  .از بدگويي اندوه به خود راه ندهد ،از چاپلوسي مردم شاد نگردد ،پوشد

 .گردد كو در شادي آنها شاد و به گرفتاري آنها اندوهنا ،دل باشدكمومنين ي
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و اگر نتواند از  .ش سازداگر تواند به همراهي چاره انديشد و دل آنها را خو
براي آنها خواهد آنچه براي خود خواهد و بر آنها  .خدا درخواست چاره نمايد
ي كو ني ،ند و پند در پنهان دهدكمن قهر نؤاز م .پسندد آنچه بر خود پسندد

  .ار و پنهان خواهدكآنها در آش
همت  .به روي آوردن دنيا خوشنود نگردد و از رفتن آن اندوهگين نشود

تا نپرسند نگويد و چون  ،ندكرار نكلغزش را ت .ندكبه عادات بد خو ن ،لند داردب
از تدبير زندگاني  ،ردارش گواه گفتارش باشدك ،م و سنجيده گويدكگويد 

و خود را بزرگ نشمارد  ،نار باشدكاز فريب و دورويي و دروغ بر  ،ندكفروگذار ن
و با زنان  ،مردم نستيزد ند و باكسي را سرزنش نك ،و ديگران را پست نبيند

دل همسايه را  ،م نشيند ولي به آنها مهربان باشد و دلشان خوش داردك
 ،وشدكسان ننمايد در اصالح كچيني نزد  سخن ،ندكصدا را بلند ن ،بدست آرد

ارها كدر ،در خنده پرده حيا ندرد ،ستم روا ندارد ،م از درستي نگذردكدر ح
 ،دشنام ندهد  ،الغيب همه نمايد حفظ ،ند نام مردم به بدي نبردكشتاب ن

زدگان و يار آوارگان و ناتوانان  ياور ستم ،دوست دانا گزيند و از يار بد بپرهيزد
و به  ،با درويشان نشيند و خوشنودي مردم را بر خوشنودي خدا نگزيند ،باشد

بر  ،ه خواندند بپذيردكاو را  ،ندكوتاهي نكمال و جان و اندام در همراهي 
 ،ندكدر مشورت خيانت ن ،ار مشورت نمايدكدر  ،ندكبه ديدار سالم  دوستان

ه ناروا نيست ستاند و اگرچه كالجعاله  الزحمه و حق گرچه حق ،رشوت نگيرد
رم خدا كردارمان نااميدي آورد ولي كدقت در اين مضامين با سنجيدن خود و 

تمام نبايد دست از طلب داشت و آنچه به  ،پايان و فضلش فراوان ست بي
  :اش را نتوان گذاشت نتوان دريافت همه

  در طلبش آنچه تواني بكـوش     گرچه وصالش نه بكوشش دهنـد 
بايد كوشيد و اين صفات را ميزان ساخته كردار را بر آن سنجيد و خود را 

 :نياز پوزش خواست روزگار ديده با نياز از درگاه بي گناهكار و تبه
  بنده همان به كه ز تقصير خويش

ــ ــديش ورنـ ــزاوار خداونـ   ه سـ
ــدا آورد     ــاه خ ــه درگ ــذر ب   ع

ــا آورد   ــه بج ــد ك ــس نتوان   ك
اميد كه به همه دوستان حال بندگي و نيازمندي بخشد و آنچه پسند مولي 

  .است موفق دارد


