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  7: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

   جلد سه عرفان اسالمى

  4باب 

   در بيان نّيت

ُختَلُِّص صاِحُب النـِّيَِّة الصَّاِدَقِة صاِحُب اْلَقْلِب السَّليِم ِألَنَّ َسالَمَة اْلَقْلِب ِمْن َهواِجِس اْلَمْحُذوراِت : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم
  .ِىف اُألُموِر ُكلِّها  النـِّيََّة لّلِه َتعاىل

َفُع ماٌل َوال بـَُنوٌن اّال َمْن اَتى الّلَه ِبَقْلٍب َسليمٍ : قاَل الّلُه َعزَّ َوَجلَّ    .يـَْوَم ال يـَنـْ

  .ماُل بِالنـِّيَّاتِ اْألَعْ : َوقالَ . نِيَُّة اْلُمْؤِمِن َخيـٌْر ِمْن َعَمِلهِ : َوقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله

  . َوِلُكلِّ اْمرٍِء ما نَوى

َذا اْلَمْعىن   .َتُكوُن غاِفًال   َوالبُدَّ ِلْلَعْبِد ِمْن خاِلِص النـِّيَِّة ىف ُكلِّ َحرََكٍة َوُسُكوٍن؛ اْذ َلْو َملْ َتُكْن ِ

  .َبْل ُهْم اَضلُّ َسبيًال اْن ُهْم اّال َكاْالنـَْعاِم : َواْلغاِفُلوَن َقْد َوَصَفُهْم الّلُه ِبَقْوِلهِ 

  .قـُوَِّتِه َوَضْعِفهِ   َحَسِب اْخِتالِف اْالْوقاِت ىف َمْعىن  َقْدِر َصفاِء اْلَمْعرِفَِة، َوَختَْتِلُف َعلى  ُمثَّ النـِّيَُّة تـَْبدو ِمَن اْلَقْلِب َعلى

  . ُسْلطاِن تـَْعظيِم الّلِه َتعاىل َوصاِحُب النـِّيَِّة اْخلاِلَصِة نـَْفُسُه َوَهواُه َمَعُه َمْقُهوَرتاِن َحتْتَ 

  .َواحلَْياءُ ِمْنُه َوُهَو ِمْن طَْبِعِه َوَشْهَوتِِه َوُمنـَْيِتِه، نـَْفُسُه ِمْنُه ىف تـََعٍب َوالنَّاُس ِمْنهُ ىف راَحةٍ 

  8: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  ] ِب السَّليمِ صاِحُب النـِّيَِّة الصَّاِدَقِة صاِحُب اْلَقلْ : قاَل الصَّاِدُق عليه السالم[
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   نّيت

  .نّيت در لغت به معناى قصد، تصميم، اراده، آهنگ و عزم است

  .دهند، ريشه در نّيت و قصد انسان دارد كليه حركات و سكنات انسان و آنچه كه اعضا و جوارح آدمى اجنام مى

عاملى جز نّيت براى حركات  انسان تا مقصدى را در نظر نگريد، وعزم خود جزم نكند به دنبال آن حركت خنواهد كرد و
  .اعضا و جوارح به سوى هدف وجود ندارد

  .وجود نّيت، حمّرك و عدمش بازدارنده آدمى است

اگر انسان نّيت كند و نسبت به امرى تصميم بگريد، به سويش حركت كرده و براى رساندن خود به آن با متام وجود به 
د، عاملى جز عامل جرب، او را حركت خنواهد داد، و وقىت جرب در  پردازد و چون قصد و تصميم نداشته باش فعاليت مى

ترين ارزشى خنواهد داشت؛ پس با  رساند، كم كار باشد، حركات انسان و حىت هدىف كه عامل اجبار، انسان را به آن مى
  .كند نبودن نّيت و دور بودِن عامل اجبار، انسان به سوى چيزى كه نّيت ندارد، حركت منى

تر خواهد شد و وقىت نّيت از هدف، كسب ارزش كند،  تر باشد به تناسب آن، ارزش نّيت بيش ارزشش بيشهدف هرچه 
   بدون شك عملى كه بر مبناى آن نّيت

  9: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .منايد گريد، از ارزش آن نّيت كسب ارزش مى اجنام مى

  .سه واقعيت رابطه مستقيم برقرار است در حقيقت ارزش هدف و نّيت و عمل به هم وابسته است و بني اين

  .موّلد عمل است -در صورت آماده بودن زمينه -هدف، مهيشه موّلد نّيت، و نّيت

  .شود آيد و بدون نّيت، عملى از انسان صادر منى بدون هدف و مقصد، نّيىت در قلب پديد منى

خبش و  اسالم، اين مكتب سعادت -عمل است كند هدف، جاِن نّيت و نّيت، جانِ  كه روشن مى  -با توجه به اين مقدمه
  .ساز و اين آيني تربيت، براى هدف و نّيت جايگاهى بس مهم قائل است اين مدرسه انسان
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ترين و واالترين هدف را انتخاب كنند، تا آن هدف  ترين و عاىل هاى زندگى، مقدس خواهد كه مردم در متام زمينه اسالم، مى
  .ترين عمل باشد تر ببخشد و در نتيجه عمل مردم در متام جهات زندگى عاىل تر، به آنان نّيت عاىل عاىل

اگر مهه مردم در انتخاب هدف، مطيع اسالم شوند، مهه داراى نّيت پاك و خالص خواهند شد و متام اعمال و اخالق 
ماعى، اخالقى و آنان بر اساس آن نّيت واال تنظيم شده و در نتيجه به بسيارى از مشكالت فردى، خانوادگى، اجت

اى كه قرآن  هاى مادى و معنوى آنان خامته داده خواهد شد و در اين دنيا به حيات طيّبه اقتصادى و خالصه به گرفتارى
  :جميد وعده داده، خواهند رسيد و در آخرت از سعادت ابدى نصيب خواهند برد

  فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًة طَيَِّبةً َو ُهَو ُمْؤِمٌن   َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن ذََكٍر َأْو أُْنثى[

  10: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َو َلَنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم ِبَأْحَسِن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

اى زنده  از مرد و زن، هر كس كار شايسته اجنام دهد در حاىل كه مؤمن است، مسلماً او را به زندگى پاك و پاكيزه
رتين عملى كه مهواره اجنام مىدارمي و پاداششان  مى   .دهيم اند، مى داده را بر پايه 

گردد كه انسان در نّيت  آرى، اميان كه تركيىب از معرفت و عشق حقيقى انسان به خدا و شؤون خداست، باعث مى
يدن به رضا و نسبت به هر عملى، خدا را در نظر گرفته و او را به عنوان مقصد انتخاب منايد و منظورش از اجنام عمل رس

گريد، عمل صاحل و نتيجه آن عمل  لقا و قرب او باشد؛ در اين صورت عملش كه بر اساس آن منظور و نّيت اجنام مى
  .صاحل، حيات طيّبه و نتيجه آن حيات طيّبه، سعادت ابدى در عامل آخرت است

و حمبت، آن چنان كه به اوليا و بياييد با كمال خلوص از حضرت دوست خبواهيم كه از شراب عشق و اميان و معرفت 
كنان به عامل قدس و معىن پا گذاشته و مهه  عاشقانش چشانيد، به ما هم بچشاند، تا از اين رهگذر، مست شومي و رقص

  .وجود را فداى خاك آن آستان مقّدس كنيم

جوارح ما بر اساس اين  هاى اعضا و ما كه تا امروز هدىف جز دنيا و شكم و شهوت نداشتيم و مهه حركات ما و فعاليت
هدف بوده چه سودى بردمي و به كدام رشد و كمال رسيدمي و با صرِف نقد عمر و حلظات غريقابل جربان، چه دريافت  

  !امي؟ كرده

  شود كه از خرج كردن عمر ها كنار رود، روشن مى در فرداى نزديك كه پرده
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______________________________  
  .97): 16(حنل  -)1(

  11: ، ص3 ن اسالمى، جعرفا

  !امي گرامى، جز حسرت و اندوه و پشيماىن و ظلمت و بدخبىت دريافىت نداشته و حمصوىل كسب نكرده

اى كه از حسنات دهر بود و اين فقري ساعاتى كه حمضرش را درك كردم از پر  بياييد مانند حكيم بزرگ، اهلى قمشه
  :نياز دست نياز برداشته و بگوييم دامن، به سوى حضرت ىب ترين ساعات عمرم مى ارزش

  اهلى زان مى پاك السىت
 

  آور به مسىت اهلى راز هوش

 مهان مسىت كه دل هشيار سازد
 

 مرا خممور چشم يار سازد

  چنان مستم كن از صهباى عشقت
 

  چنان جمنومن از سوداى عشقت

  كه هرگز ديده عقلم زمسىت
 

  نبيند جز تو در اقليم هسىت

  خواهى كن به جامناهلى هرچه 
 

  نور خود مشع روامن مكن ىب

  ام از آتش عشق فروزان سينه
 

  بسوزان هستيم در تابش عشق

  دمل چون مشع آتش خانه گردان
 

  به مشعم عاملى پروانه گردان

  

داند و بس،  مهني مىپسندد و راه رسيدن به كمال حقيقى را  اسالم كه براى انسان جز هدف برتر و نّيت پاك و خالص منى
 -كه آدمى با چنگ زدن به دامن انبيا و امامان عليهم السالم  -داند راه اصالح نّيت را كه ريشه اعمال است، در اين مى

هاى صحيح شود، تا از بركت اين  دلش غرق در معرفت نسبت به حقايق اصيل و واقعيت -اين عارفان و حكيمان واقعى
مقصد واقعى و هدف اصيل جز خدا نيست و آنچه غري او از غيب و شهود، در اختيار  معرفت، به اين حقيقت برسد كه

  .انسان است جز وسيله و سبب، چيزى نيست
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تا از بركت اين معرفت، بفهمد كه اگر غري از خدا چيزى را به عنوان هدف انتخاب كند و نيّتش را بر اساس رسيدن به 
بناى آن نّيت به كار گريد، در راه گمراهى و ضاللت افتاده و عاقبت به آن هدف قرار دهد و اعضا و جوارحش را بر م

  .جز شقاوت و بدخبىت و عذاب اليم از مزرع زندگى حمصوىل برداشت خنواهد كرد

  12: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

و هرچه تا از بركت اين معرفت، به اين نتيجه برسد كه هرچه را جز خدا به عنوان هدف قرار دهد، دچار سراب شده 
هاى  بكوشد و هرچند فعاليت كند و هرچه از عمر مايه بگذارد، به چيزى خنواهد رسيد و جز از دست دادن متام پايه

  :زندگى نصيىب عايدش خنواهد شد

  .»1« ...]ْيئاً َو الَِّذيَن َكَفُروا َأْعماُهلُْم َكَسراٍب ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظَّْمآُن ماًء َحىتَّ ِإذا جاَءُه َملْ جيَِْدُه شَ [

پندارد، تا وقىت كه به آن  آب مى] از دور[و كافران اعمالشان مانند سراىب در بياباىن مسّطح و صاف است كه تشنه آن را 
  .رسد آن را چيزى نيابد

  !اند يابند كه مهه چيز را فداى هيچ و پوچ كرده آرى، اينان هم در پايان عمر، درمى

   مالك حقيقى خداست

داند و ملكّيت و مالكّيت  تر از آفتاب، خداى عزيز را مالك مهه چيز مى طريق آيات حمكم قرآن و براهني روشناسالم از 
بينيد حق مهني  وقىت در اين زمينه دقت كنيد، مى. داند حضرت حق را اصيل دانسته، مالكّيت غري او را اعتبارى و ومهى مى

انسان كه جا دارد اشرف خملوقات گردد، عريان و فقري و ندار  است، احدى در اين عامل داراى ملكّيت اصيل نيست،
ى و خاىل از امور مادى به عامل آخرت مسافرت مى متوّلد مى كند؛ وقىت انسان با  شود و روز رفنت از دنيا هم با دست 

ديگر دارى بيش نباشد،  اين مهه بزرگى و عظمت و جايگاهش در خلقت نسبت به امور مادى و غري مادى امانت
  !موجودات را ببني كه در چه حاىل هستند؟

______________________________  
  .39): 24(نور  -)1(

  13: ، ص3 عرفان اسالمى، ج
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چه مادى چه  -هاى زندگى انبيا كه در سرچشمه اهل معرفت بودند، بنا به نقل قرآن در متام حلظات حيات، در مهه زمينه
اند و به اين سبب او را هدف واقعى  و تنها خداوند بزرگ را مالك حقيقى دانستهاز خود سلب مالكّيت كرده  -معنوى

قرار داده و از متام علل و وسائلى كه در اختيار داشتند براى رسيدن به مقام لقا و قرب و رضاى آن جناب استفاده  
كند و از قول آنان به  شرح زير نقل مى كردند؛ قرآن، اقرار حقيقى انبيا را به مالكّيت واقعى حق در متام عامل در آياتى به

دهد كه مالك حقيقى اوست و جز او مملوكند و مملوك، مسلوب االختيار است؛ پس بر مشا سزاوار نيست كه  مهه درس مى
مملوك را در هر موقعيىت كه باشد هدف بگرييد و نّيت و عمل خود را براى رسيدن به آن مملوك كه هيچ كارى براى مشا از 

  .آيد، خرج كنيد ر منىدستش ب

  .»1« ] قاال َربَّنا ظََلْمنا أَنـُْفَسنا َو ِإْن َملْ تـَْغِفْر لَنا َو تـَْرَمحْنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْخلاِسرِينَ [

  .ما بر خود ستم ورزيدمي، و اگر ما را نيامرزى و به ما رحم نكىن مسلماً از زيانكاران خواهيم بود! پروردگارا: گفتند

  .»2« ]ِإنََّك ِإْن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِعباَدَك َو ال يَِلُدوا ِإالَّ فاِجراً َكفَّاراً * نُوٌح َربِّ ال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلكاِفرِيَن َديَّاراً َو قاَل [

را گمراه  كه اگر آنان را باقى گذارى، بندگانت* هيچ يك از كافران را بر روى زمني باقى مگذار! پروردگارا: و نوح گفت
  .كنند كنند و جز نسلى بدكار و ناسپاس زاد و ولد منى مى

   َو ِإْذ يـَْرَفُع ِإْبراِهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلبـَْيِت َو ِإْمساِعيُل َربَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنتَ [

______________________________  
  .23): 7(اعراف  -)1(

  .27 - 26): 71(نوح  -)2(

  14: ، ص3 اسالمى، جعرفان 

َك أَْنَت التـَّوَّاُب َربَّنا َو اْجَعْلنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َو ِمْن ُذرِّيَِّتنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َو َأرِنا َمناِسَكنا َو ُتْب َعَلْينا ِإنَّ * السَِّميُع اْلَعِليمُ 
ُلوا* الرَِّحيمُ   ] َعَلْيِهْم آياِتَك َو يـَُعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة َو يـُزَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  رَبَّنا َو ابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـُْهْم يـَتـْ

»1«.  
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اين ! [پروردگارا:] گفتند و به پيشگاه حق مى[بردند  هاى خانه كعبه را باال مى زماىن كه ابراهيم و امساعيل پايه] ياد كنيد[و 
تسليم خود قرار ده، و نيز از دودمان ما امىت كه ] با مهه وجود[ما را ! پروردگارا* پذير كه تو شنوا و داناىي،از ما ب] عمل را

* پذير و مهرباىن، تسليم تو باشند پديد آر، و راه و رسم عبادمتان را به ما نشان ده، و توبه ما را بپذير كه تو بسيار توبه
ودشان برانگيز كه آيات تو را بر آنان خبواند، و آنان را كتاب و حكمت بياموزد، و در ميان آنان پيامربى از خ! پروردگارا

  .ناپذير و حكيمى پاكشان كند؛ زيرا تو تواناى شكست]  هاى ظاهرى و باطىن از آلودگى[

  .»2« ] يا ِفْرَعْوُن ِإينِّ َرُسوٌل ِمْن َربِّ اْلعاَلِمنيَ   َو قاَل ُموسى[

  .اى از سوى پروردگار جهانيامن ناً من فرستادهيقي! اى فرعون: وموسى گفت

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

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

   ٌذ ِبناِصَيِتها ِإنَّ َريبِّ ِإينِّ تـَوَكَّْلُت َعَلى اللَِّه َريبِّ َو َربُِّكْم ما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آخِ [

______________________________  
  .129 -127): 2(بقره  -)1(

  .104): 7(اعراف  -)2(

  .24): 28(قصص  -)3(

  15: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ   َعلى

كه او مهارش را به دست  نيست مگر اين اى يقيناً من بر خدا كه پروردگار من و پروردگار مشاست توكل كردم؛ هيچ جنبنده
  .گرفته است، مسلماً پروردگارم بر راهى راست است] قدرت و فرمانرواىي خود[

  .»2« ] ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َو اْستَـْعَمرَُكْم ِفيها َفاْستـَْغِفُروهُ ُمثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب جمُِيبٌ [... 
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از زمني به وجود آورد و از مشا خواست كه در آن آباداىن كنيد؛ بنابراين از او آمرزش خبواهيد، سپس به سوى  و او مشا را
  .نزديك و اجابت كننده دعاى آنان است]  به بندگانش[او بازگرديد؛ زيرا پروردگارم 

أَبـََوْيَك ِمْن قـَْبُل   آِل يـَْعُقوَب َكما َأَمتَّها َعلى  يُِتمُّ ِنْعَمَتُه َعَلْيَك َو َعلىَو َكذِلَك َجيَْتِبيَك رَبَُّك َو يـَُعلُِّمَك ِمْن تَْأِويِل اْألَحاِديِث َو [
  .»3« ] ِإْبراِهيَم َو ِإْسحاَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيمٌ 

قوب متام آموزد، و نعمتش را بر تو و بر آل يع ها به تو مى گزيند و از تفسري خواب و اين چنني پروردگارت تو را برمى
  .كه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق متام كرد؛ يقيناً پروردگارت دانا و حكيم است كند، چنان مى

  .»4« ] َأُكْن ِمَن اْجلاِهِلنيَ  قاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَيلَّ ِممَّا َيْدُعوَنِين ِإلَْيِه َو ِإالَّ َتْصِرْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ وَ [

______________________________  
  .56): 11(هود  -)1(

  .6): 12(يوسف  -)2(

  .33): 12(يوسف  -)3(

  .64): 18(هود  -)4(

  16: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

خوانند، و اگر نرينگشان را از من نگرداىن  تر است از عملى كه مرا به آن مى زندان نزد من حمبوب! پروردگارا: يوسف گفت
  .شوم كنم و از نادانان مى آنان رغبت مىبه 

  .»1« ] قاَل َربِّ اْغِفْر ِيل َو َهْب ِيل ُمْلكاً ال يـَْنَبِغي ِألََحٍد ِمْن بـَْعِدي ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ [

  .ىا مرا بيامرز و حكومىت به من ببخش كه بعد از من سزاوار هيچ كس نباشد؛ يقيناً تو بسيار خبشنده! پروردگارا: گفت

يُع الدُّعاءِ [   .»2« ]ُهناِلَك َدعا زََكرِيَّا رَبَُّه قاَل َربِّ َهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ
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مرا از سوى خود فرزندى ! پروردگارا: پروردگار خود را خواند، گفت]  با ديدن كرامت و عظمت مرمي[در آجنا بود كه زكريا 
  .يقيناً تو شنواى دعاىيپاك و پاكيزه عطا كن، 

  .»3« ] ِإنَّ اللََّه َريبِّ َو َربُُّكْم َفاْعُبُدوُه هذا ِصراٌط ُمْسَتِقيمٌ [

  .يقيناً خدا پروردگار من و پرودگار مشاست؛ پس او را بپرستيد، اين است راه راست

  .»4« ] َو ُقْل َربِّ اْغِفْر َو اْرَحْم َو أَْنَت َخيـُْر الرَّاِمحِنيَ [

رتين رحم كنندگاىن]  بر من[بيامرز و ] مرا! [پروردگارا: و بگو   .رحم كن و تو 

______________________________  
  .35): 38(ص  -)1(

  .38): 3(آل عمران  -)2(

  .51): 3(آل عمران  -)3(

  .118): 23(مؤمنون  -)4(

  17: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َسيَـُقولُوَن لِلَِّه ُقْل أَ َفال تـَتـَُّقونَ * َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ ُقْل َمْن َربُّ السَّماواِت السَّْبِع َو [

. در سيطره مالكّيت خداست]  ها هم آن: [خواهند گفت* هاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ كيست؟ مالك آمسان: بگو
  پرهيزيد؟ منى]  از پرستش بتان[آيا : بگو

ِْم َو يـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطًال   اماً َو قـُُعوداً َو َعلىالَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقي[ ُجُنِو
ْعنا ُمناِدياً يُناِدي رَ * َربَّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـَْتهُ َو ما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنصارٍ * ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّارِ  بَّنا ِإنَّنا مسَِ

ُرُسِلَك َو   َربَّنا َو آتِنا ما َوَعْدتَنا َعلى* َع اْألَْبرارِ ِلْإلِمياِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا َربَّنا َفاْغِفْر َلنا ُذنُوبَنا َو َكفِّْر َعنَّا َسيِّئاتِنا َو تـََوفَّنا مَ 
  .»2« ]اَمِة ِإنََّك ال ُختِْلُف اْلِميعادَ ال ُختْزِنا يـَْوَم اْلِقي
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لو آرميده ياد مى انديشند،  ها و زمني مى كنند، و پيوسته در آفرينش آمسان آنان كه مهواره خدا را ايستاده و نشسته و به 
عيب و نقصى  را بيهوده نيافريدى، تو از هر]  جهان با عظمت[اين ! پروردگارا:] گويند و از عمق قلب مهراه با زبان مى[

  .*منزّه و پاكى؛ پس ما را از عذاب آتش نگاهدار

.* اى، و براى ستمكاران ياوراىن خنواهد بود ترديد هر كه را تو در آتش در آورى، مسلماً خوار و رسوايش كرده ىب! پروردگارا
. واند كه به پروردگارتان اميان آوريدخ به اميان فرا مى] كه مردم را[اى را شنيدمي  ندا دهنده]  صداى[ترديد ما  ىب! پروردگارا

  گناهان ما را! پروردگارا. اميان آوردمي] ما[پس 

______________________________  
  .87 -86): 23(مؤمنون  -)1(

   آل عمران -)2(

  18: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .*هاميان را از ما حمو كن، و ما را در زمره نيكوكاران مبريان بيامرز، و بدى

اى به ما عطا فرما و روز قيامت، ما را رسوا و خوار مكن؛ زيرا  آنچه را كه به وسيله فرستادگانت به ما وعده داده! پروردگارا
  كىن؟ تو خلف وعده منى

صد و پنجاه بار در قرآن جميد آمده، تا بلكه خريه سران » رب«لفظ مبارك  و مشتقاتش كه به معناى مالك است حدوداً 
  .ت از جلاجت و جهل برداشته، از اربابان باطل قطع اميد كرده به رّب حقيقى عامل روى آورندو غافالن دس

تكرار اين لفظ در قرآن و روايات و دعاهاى اسالمى، براى اين است كه انسان در متام حلظات، متذّكر اين واقعيت باشد 
  .و از راه راست اهلى منحرف نگردد

امل را به عنوان هدف انتخاب نكنيد كه صد در صد زيان خواهيد كرد؛ وسايل و آرى، هيچ چيز به جز مالك حقيقى ع
  !كنيد كنيد، بدانيد كه در كجا و براى كه خود را خرج مى علل، وسايل و عللند نه هدف، بفهميد كه چه مى

  :اى، آن وارسته كامل و شيداى عاشق چه خوش سروده مرحوم اهلى قمشه
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  دوستاى دل هواى خويش بنه در هواى 
 

  بگذر ز خواهش دل خود بر رضاى دوست

  از ماه برتر آىي و از عرش بگذرى
 

  بوسى شىب به مسكنت ار خاك پاى دوست

  احسان به خلق كن نه پى اجر آخرت
 

  اجرى ندارد آنچه نباشد براى دوست

  خواهى به آستانه جّنت قدم زىن
 

  يكشب به توبه زن دِر دولت سراى دوست

  

  19: ، ص3 اسالمى، ج عرفان

  

  خلوص از اين پند ىب» اهلى«شرمنده باد 
 

 «1»  من گمرهى چه گونه شوم رهنماى دوست

  

   بازگشت مهه امور به خداست

وقىت آيات شريفه قرآن، با داليل و براهني روشن، ملكّيت حقيقى و مالكّيت واقعى بر مهه عامل را از آن خدا بداند، بايد 
بازگشت مهه عامل به حضرت اوست، بر صاحبان خرد واضح باشد؛ زيرا عامل و عامليان طبيعتاً و ذاتاً در اين معىن كه 

  .كنند و در دار هسىت هدىف جز خدا براى جهان هسىت و موجوداتش وجود ندارد حركات خود هدىف را دنبال مى

  خرب دارى كه سّباحان افالك
 

  چرا گردند گرد مركز خاك

  از اين حممل كشيدنخواهند  چه مى
 

  جويند از اين منزل بريدن چه مى

  كه گفت اين ثابت است آن منقلب نام
 

  كه گفت آن را جبنب وين را بيارام

  در اين حمرابگه مقصودشان كيست
 

  وزين آمد شدن منظورشان چيست
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 مهه هستند سرگردان چو پرگار
 

 پديد آرنده خود را طلبكار

  

ترين موجود هسىت باطل و  ترين جزء تا عظيم وجود كوچك: مهمانان هسىت به صاحب خانه نباشد، بايد گفتاگر بازگشت 
گويد و اطوار خود موجودات عامل هم از قبول اين مسئله ابا  عبث است، در صورتى كه هيچ خردمندى اين را نگفته و منى

  .و امتناع دارند

د، پيچيده به علم و عدل و حكمت و هدف است و به فرموده سيد دهد كه موجو  دقت در وضع هر موجودى نشان مى
  موحدان و نور عارفان امريمؤمنان عليه السالم در

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

  20: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

جمع مجيع صفات كمال حمرك وقىت مست. توان خدا را در آيينه وجود هسىت مشاهده كرد كمال وضوح با چشم دل مى
باشد، متحرك هم بايد از آن صفات نشان داشته باشد، وقىت اراده حمرك بر حق باشد حركت متحرك هم بر حق و براى 

  .حق و به سوى حق است

  :داند و در آياتش تصريح دارد كه رجوع مهه امور به الّله است قرآن، پايان متام حركات را خدا مى

  .»1« ]َأْن يَْأتِيَـُهُم اللَُّه ِيف ظَُلٍل ِمَن اْلَغماِم َو اْلَمالِئَكُة َو ُقِضَي اْألَْمُر َو ِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ  َهْل يـَْنظُُروَن ِإالَّ [

هاىي از  در سايبان]  مأمور عذاب[خدا و فرشتگان ]  عذاب[جز اين را انتظار دارند كه ]  اهل لغزش و پريوان شيطان[آيا 
  .شود نان آيند و كار نابودى آنان متام شود؟ و مهه كارها به سوى خدا بازگردانده مىابر به سوى آ

  .»2« ]َو ِللَِّه ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو ِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ [

امور به سوى او بازگردانده و آنچه در آمسان و آنچه در زمني است، فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي خداست، و مهه 
  .شود مى
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  .»3« ]لِيَـْقِضَي اللَُّه أَْمراً كاَن َمْفُعوًال َو ِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ [... 

اجنام شدىن بود، حتّقق دهد و مهه كارها به سوى خدا ]  اش بر اساس اراده[تا خدا پريوزى مشا و شكست آنان را كه 
  .شود بازگردانده مى

______________________________  
  .210): 2(بقره  -)1(

  .109): 3(آل عمران  -)2(

  .44): 8(انفال  -)3(

  21: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]يـَْعَلُم ما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َو ما َخْلَفُهْم َو ِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ [

داند و مهه كارها به خدا  آينده آنان را مى]  مهه اعمال و احوال[و ] رسوالن چه فرشته چه بشر[مهه اعمال و احوال گذشته 
  .شود بازگردانده مى

َبْت ُرُسٌل ِمْن قـَْبِلَك َو ِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ [   .»2« ]َو ِإْن ُيَكذِّبُوَك فـََقْد ُكذِّ

و مهه امور به خدا بازگردانده . اند تكذيب شدهيقيناً پيش از تو هم پيامرباىن ]  اندوهگني مباش[كنند  اگر تو را تكذيب مى
  .شود مى

  .»3« ]َلهُ ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ِإَىل اللَِّه تـُْرَجُع اْألُُمورُ [

  .شود مالكّيت و فرمانرواىي آمسان ها و زمني فقط در سيطره اوست، و مهه امور به خدا باز گردانده مى

  .»4« ] ُمثَّ يُِعيُدُه ُمثَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ اللَّهُ يـَْبَدُؤا اْخلَْلَق [

  .شويد گرداند، آن گاه به سوى او باز گردانده مى باز مى]  بعد از مرگشان[آفريند، سپس آنان را  خدا خملوقات را مى

  .»5« ] تـَوَكَّْل َعَلْيِه َو ما َربَُّك ِبغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ َو ِللَِّه َغْيُب السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ِإلَْيِه يـُْرَجُع اْألَْمُر ُكلُُّه َفاْعُبْدُه َو [
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شود؛ پس او را بندگى كن و بر او  ها و زمني فقط در سيطره دانش خداست، مهه كارها به او باز گردانده مى ان آمسان
  توكل داشته باش، و پروردگارت از

______________________________  
  .76): 22(حج  -)1(

  .4): 35(فاطر  -)2(

  .5): 57(حديد  -)3(

  .11): 30(روم  -)4(

  .123): 11(هود  -)5(

  22: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .خرب نيست دهيد، ىب آنچه اجنام مى

نَـُهما َو ِإلَْيِه اْلَمِصريُ [...    .»1« ]َو لِلَِّه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما بـَيـْ

ها و زمني و آنچه ميان آن دو قرار دارد، فقط در سيطره خداست، و بازگشت فقط به سوى  آمسانو مالكّيت و فرمانرواىي 
  .اوست

  .»2« ]ِذي الطَّْوِل ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو ِإلَْيِه اْلَمِصريُ [

  .بازگشت فقط به سوى اوست. هيچ معبودى جز او نيست. و صاحب نعمت فراوان است

  .»3« ] اْألَْرِض َأال ِإَىل اللَِّه َتِصُري اْألُُمورُ َلهُ ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف [

كه ! آگاه باشيد. ها و آنچه در زمني است، فقط در سيطره مالكّيت و فرمانرواىي اوست راه آن خداىي كه آنچه در آمسان
  .گردد مهه امور به سوى خدا بازمى



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

 

بازگشت مهه به سوى او و پايان و عاقبت هر كارى در اين آيات حمكم قرآن دقت كنيد و واقعيت اين مسئله را كه 
هاى مشا هم  هاى خود را حماسبه كنيد، ببينيد در آن روزى كه مهه چيز به او برگشته و نّيت گاه نّيت اوست، ملس مناييد، آن

رين قيمت ت كند؛ اگر نّيت در مهه امور براى او بوده با گزاف چون مهه چيز به حضرت او بازگشته با نّيت مشا چه مى
گرداند، غريى كه در دنيا هيچ كاره بوده چه رسد در پايان كار، با توجه به  خرد، اگر براى غري بوده آن را به غري برمى مى

  اين حقيقيت، چرا و روى چه حساب انسان در كارهايش غري خدا را نّيت كند و غري حضرت دوست را

______________________________  
  .18): 5(مائده  -)1(

  .3): 40(غافر  -)2(

  .53): 42(شورى  -)3(

  23: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  هدف بگريد؟

  .گريد آن هم فاقد ارزش است نّيت براى غري فاقد ارزش است و كارى كه بر اساس آن نّيت اجنام مى

ا در متام امور نّيىت جز هاى خود را از تفرقه جنات داده به چهارچوب وحدت بياورمي، ت بياييد بر خود مسّلط شومي و نّيت
خدا و هدىف جز حضرت حق نداشته باشيم، در اين صورت است كه نّيت و عمل ما ارزمشند شده و ما يك مؤمن واقعى 

  .خواهيم گرديد

هر چه غري حق، فقري و ذليل و مسكني و مستكني و مستجري و حقري و مملوك و صغري و عبد و ضعيف و ناتوان است و 
كند كه در دار  اسالم، با توجه دادن مردم به اين آيات، به مردم ثابت مى. غري قرار دادن عني ناداىن است نّيت را براى اين

تواند هدف و مقصد و مصري باشد، آنچه غري حق است شبح  حتقق، حقيقىت جز الّله وجود ندارد، پس چيزى جز او منى
وان سبب و وسيله است، مشا بياييد در هر كارى خدا را اى بيش نيست و اگر بتواند عنواىن به خود بگريد، عن و سايه

هدف بگرييد، تا نّيت مشا از آن هدف تبلور پيدا كند و در نتيجه نّيت مشا خداىي گردد، سپس به اجنام عمل برخيزيد كه 
براى  عمل برخاسته از آن نّيت عمل خداىي است و عمل خداىي خري و بركت و ثواب و ارزش در پى دارد و غري خدا را

  :كند حتقق نّيت به عنوان وسيله و سبب گرفته، چنانچه قرآن جميد به اين راه مستقيم انسان را داللت مى
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  .»1« ] ُحونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َو ابـْتَـُغوا ِإلَْيِه اْلَوِسيَلَة َو جاِهُدوا ِيف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم تـُْفلِ [

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

  24: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

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

ُم اْلَوِسيَلَة أَيـُُّهْم أَقْـَرُب َو يـَْرُجوَن َرْمحََتُه َو َخيافُوَن َعذاَبُه ِإنَّ َعذاَب َربَِّك كاَن َحمُْذوراً   يـَْبتَـُغوَن ِإىلأُولِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن [  ]َرِِّ
»1«.  

به ]  هايشان خود آنان براى رفع نيازمندى[پرستند  مى] به عنوان معبود[كه آنان ] از فرشتگان، پريان و ارواح را[كساىن 
ترسند؛ زيرا  تر باشد، و به رمحت او اميد دارند، و از عذابش مى جويند، تا كدامشان نزديك سوى پروردگارشان وسيله مى

  .عذاب پروردگارت شايسته پرهيز است

و  آرى، مهه انبيا و امامان عليهم السالم و عارفان واقعى و وارستگان و اوليا و عاشقان وسيله آشناىي ما با حضرت يارند
  .دهنده به ما براى رسيدن به الّله مواد و اشياى دنيا و اعضا و جوارح ما وسايل كمك

هدىف و مقصدى جز او وجود ندارد، كنار چيزى توقف نكنيد دست از دامان اوليا برنداريد و بدون خضر راه و مرشدى 
ترين  در اين راه بس خطرهاست و عمدهحكيم كه صد در صد خداىي باشد و عاملى ربّاىن، قدم در راه سلوك نگذاريد كه 

  !!ارزش شدن جهاد و عمل است خطر اشتباه وسيله به هدف و در نتيجه احنراف در نّيت و در پايان ىب

  :اهلى آن عارف پاك باز در اين زمينه چنني سروده

 اى حسن تو مهر عامل افروز
 

 وى عشق تو آتش جهان سوز

  اى مهر تو سّر آفرينش
 

  اهل بينشنور تو چراغ 
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______________________________  
  .57): 17(اسراء  -)1(

  

  25: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  

  اى درگه تو پناه عامل
 

  مسكني تو پادشاه عامل

  

 ها اى مبدع نقش عقل و جان
 

 ها وى خمرتع تو آمسان

 اى برتر از آمسان افكار
 

 مدهوش تو چشم عقل هشيار

 عني مستور اى سّر عيان و
 

 با مجله جهان و وز مهه دور

 اى سايه نه سپهر خضرا
 

 از تابش مهر توست برپا

  اى حمرم سر عشق بازان
 

  نيازان گنجينه راز ىب

  اى ذكر تو وحى آمساىن
 

  ياد تو حيات جاوداىن

  اى نام تو نقش خاطر من
 

شت و كوثر من   ياد تو 

  بر من كرمى كه خوار و زارم
 

 «1»  كه تبه شدست كارملطفى  

  

   نّيت در قرآن
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ها قصد و نّيت  كند كه در متام برنامه قرآن جميد در چهار خبش به مسئله نّيت اشاره كرده است، در يك مرحله دعوت مى
الّله  مشا فقط براى خدا باشد و جز او منظورى نداشته باشيد و مواظبت كنيد كه كليه امور مشا ىف سبيل الّله و قربًة اىل

  .باشد

دهد و حمصول ذات قلب با عظمت آنان را   در قسمت ديگر از نّيت پاك و منظور و مقصود اهلى بندگان واقعى خرب مى
  .دهد كه جز نّيت خالصانه چيزى نبوده در آيينه آيات نشان مى

نسبت به آن آگاه و  گذرد، خدا كند كه آنچه بر دل و سينه و قلب مشا مى و در مسئله ديگر به اين نكته اشاره مى
   حاضر و ناظر است، اين مشاييد كه بايد توجه

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

  26: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .كنيد در حمضر خدا نّيت غريخداىي نداشته باشيد

ها را ظامل و گمراه دانسته  صاحبان آن نّيتهاى غريخداىي و مقاصد ناپاك و آلوده اشاره كرده،  و در قسمت ديگر به نّيت
  .منايد و براى آنان عاقبىت جز جهنم معرىف منى

  :اما آيات قرآن كه به طور تقريب به مسائل چهارگانه اشاره كرده است

  نّيت، فقط براى خدا

  .»1« ...]َوَجاِهُدوا ِىف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم 

  .شايسته جهاد است، جهاد كنيد؛ او مشا را برگزيد و در راه خدا چنان كه

  .»2« ] َو َلَسْوَف يـَْرضى*  ِإالَّ ابِْتغاَء َوْجِه َربِِّه اْألَْعلى*  َو ما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَمٍة ُجتْزى[
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عمت به حساب و هيچ كس را از سوى خود بر عهده خدا نعمىت نيست كه اين ماىل كه انفاق كرده به عنوان پاداش آن ن
تا خشنودى پروردگار وااليش را به دست ] كند انفاق كننده با تقوا مال خود را در راه خدا انفاق مى[بلكه .* او گذارد

  .خشنود خواهد شد] پايان او در قيامت با دريافت لطف، رمحت حق و پاداش ىب[به زودى ] ترديد ىب[و .* آورد

  .»3« ] ِذيَن يُقاتُِلوَنُكْم َو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ َو قاتُِلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه الَّ [

______________________________  
  .78): 22(حج  -)1(

  .21 -19): 92(ليل  -)2(

  .190): 2(بقره  -)3(

  27: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

جتاوز نكنيد كه خدا جتاوزكاران را ]  هنگام جنگ از حدود اهلى[جنگند جبنگيد، و  و در راه خدا با كساىن كه با مشا مى
  .دوست ندارد

  .»1« ]َفاْسُجُدوا لِلَِّه َو اْعُبُدوا[

  .خدا را سجده كنيد و بپرستيد] با اين وصف كه قيامىت سنگني در پى داريد بياييد[پس 

   نّيت پاك و خملصانه بندگان واقعى

  .»2« ] ي َفَطَر السَّماواِت َو اْألَْرَض َحِنيفاً َو ما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ِإينِّ َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَّذِ [

ها و زمني را آفريد، متوجه كردم و از مشركان  گرا مهه وجودم را به سوى كسى كه آمسان من به دور از احنراف و با قلىب حق
  .نيستم

ْم َو [ ْم ُعْقَىب أَقاُموا الصَّالَة َو أَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزْقناُهْم ِسرا َو َعالنَِيًة َو َيْدَرُؤَن ِباحلََْسَنِة السَّيَِّئَة أُولِئَك هلَُ َو الَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتغاَء َوْجِه َرِِّ
  .»3« ]الدَّارِ 



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

 

ورزيدند، و شكيباىي ]  در برابر گناهان و اجنام وظايف و حوادث[و كساىن كه براى به دست آوردن خشنودى پروردگارشان 
ان و آشكار انفاق منودند، و مهواره با نيكِى  ]  عبادت[مناز را بر پا داشتند، و خبشى از آنچه را روزى آنان كردمي در 

هاى آنان را نسبت به خود برطرف  هاى خود نسبت به مردم، بدى و با خوىب[كنند  را دفع مى]  گناه[زشىت و پليدى 
   ، اينانند كه]منايند مى

______________________________  
  .62): 53(جنم  -)1(

  .79): 6(انعام  -)2(

  .22): 13(رعد  -)3(

  28: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .فرجام نيك آن سراى، ويژه آنان است

  .»1« ] ِه َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َحقَُّه َو اْلِمْسِكَني َو اْبَن السَِّبيِل ذِلَك َخيـٌْر لِلَِّذيَن يُرِيُدوَن َوْجَه اللَّ   َفآِت َذا اْلُقْرىب[

اين انفاق براى آنان كه . حّق خويشاوند و مسكني و در راه مانده را بده]  خبشى خدا در روزى و رزق با توجه به فراخ[پس 
رت است و اينان  خشنودى خدا را مى   .مهان رستگارانند] پردازند كه حقوق ماىل را مى[خواهند 

  .»2« ] ُتْم ِمْن زَكاٍة ُترِيُدوَن َوْجَه اللَِّه فَأُولِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ َو ما آتـَيْ [... 

؛ پس اين زكات ] مايه فزوىن است[خواهيد  خشنودى خدا را مى]  به سبب پرداختنش[دهيد كه  و آنچه از زكات مى
  .شود دهندگانند كه مال و ثوابشان دو چندان مى

  .»3« ...]َيْدُعوَن َربـَُّهْم بِاْلَغداِة َو اْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َو ال َتْطُرِد الَِّذيَن [

  .خواهند، از خود مران خشنودى او را مى]  و با اين خواندن[خوانند  و آنان كه بامدادان و شامگاهان پروردگارشان را مى

ا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزاًء َو [   .»4« ]ال ُشُكوراً ِإمنَّ

  .كنيم و انتظار هيچ پاداش و سپاسى را از مشا ندارمي ما مشا را فقط براى خشنودى خدا اطعام مى:] گويند و مى[
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   َو اْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربـَُّهْم ِباْلَغداِة َو اْلَعِشيِّ يُرِيُدونَ [

______________________________  
  .38): 30(روم  -)1(

  .39): 30(روم  -)2(

  .52): 6(انعام  -)3(

  .9): 76(انسان  -)4(

  29: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ...]َوْجَهُه 

طلبند خود را پايدار و شكيبا  خوانند در حاىل كه مهواره خشنودى او را مى با كساىن كه صبح و شام، پروردگارشان را مى
  .دار

واِلَديَّ َو َأْن َأْعَمَل صاِحلاً تـَْرضاُه َو َأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعباِدَك   ْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َو َعلىَو قاَل َربِّ َأْوزِْعِين أَ [
  .»2« ] الصَّاحلِِنيَ 

! پروردگارا: گفت]  به سبب نعمت فهم گفتار حيوانات[اش با تبسم حالت خنده به خود گرفت، و  پس سليمان از گفته
اى كه آن را  كه كار شايسته اى به جاى آورم، و اين به من اهلام كن تا شكر نعمىت را كه به من و پدر و مادرم عطا كرده

  .ات درآور بپسندى اجنام دهم، و مرا به رمحتت در ميان بندگان شايسته

ُه َو بـََلَغ َأْربَِعَني َسَنًة قاَل َربِّ [ واِلَديَّ َو َأْن َأْعَمَل صاِحلاً   َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َو َعلى َحىتَّ ِإذا بـََلَغ َأُشدَّ
  .»3« ] تـَْرضاُه َو َأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت ِإينِّ تـُْبُت ِإلَْيَك َو ِإينِّ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

  :الگى برسد، گويدتا زماىن كه به رشد و نريومندى خود و به چهل س
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اى كه آن را  اى سپاس گزارم، و كار شايسته به من اهلام كن تا نعمتت را كه بر من و پدر و مادرم عطا كرده! پروردگارا
پسندى اجنام دهم و ذريه و نسل مرا براى من صاحل و شايسته گردان كه من به سوى تو بازگشتم و به يقني از تسليم  مى

  .توام]  حكامها و ا به فرمان[شدگان 

______________________________  
  .28): 18(كهف   -)1(

  .19): 27(منل  -)2(

  .15): 46(احقاف  -)3(

  30: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

   ها آگاه است خداوند از متام نّيت

  .»1« ]ُقْل ُموُتوا ِبَغْيِظُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ  َو ِإذا َلُقوُكْم قاُلوا آَمنَّا َو ِإذا َخَلْوا َعضُّوا َعَلْيُكُم اْألَناِمَل ِمَن اْلغَْيظِ [

و زماىن كه با يكديگر خلوت منايند از شدت خشمى كه بر مشا دارند، . اميان آوردمي: گويند و چون با مشا ديدار كنند، مى
  .گزند سر انگشتان خود را مى

  .هاست، داناست سينهيقيناً خدا به آنچه در . به خشمتان مبرييد: بگو

  .»2« ]َو لَِيْبَتِلَي اللَُّه ما ِيف ُصُدورُِكْم َو ِلُيَمحَِّص ما ِيف قـُُلوِبُكْم َو اللَُّه َعِليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ [... 

]  در مقام عمل[هاى مشاست  در سينه] ها از نّيت[به سبب اين است كه خدا آنچه را ] ها حتّقق دادن اين برنامه[و 
هاست،  هاى مشاست، خالص و پاك گرداند و خدا به آنچه در سينه در دل] ها از عيوب و آلودگى[بيازمايد، و آنچه را 

  .داناست

ْعنا َو َأَطْعنا َو اتـَُّقوا [   .»3« ]َه َعِليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ اللََّه ِإنَّ اللَّ َو اذُْكُروا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم َو ِميثاَقُه الَِّذي واثـََقُكْم ِبِه ِإْذ قـُْلُتْم مسَِ

با مشا حمكم و استوار كرد، ياد كنيد، هنگامى  ]  در لزوم اطاعت از او و پيامربش[و نعمت خدا را بر خود و پيمانش را كه 
  .هاست، داناست و از خدا پروا كنيد؛ زيرا خدا به آنچه در سينه. شنيدمي و اطاعت كردمي: كه گفتيد
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______________________________  
  .119): 3(آل عمران  -)1(

  .154): 3(آل عمران  -)2(

  .7): 5(مائده  -)3(

  31: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

 ]وَن ِإنَُّه َعِليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ ْعِلنُ َأال ِإنـَُّهْم يـَثْـُنوَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفوا ِمْنُه َأال ِحَني َيْستَـْغُشوَن ثِيابـَُهْم يـَْعَلُم ما ُيِسرُّوَن َو ما يُـ [
»1«.  

به هنگام تالوتش به وسيله پيامرب و [از شنيدن قرآن ] خود را[برند تا  آگاه باشيد كه مشركان سر در گريبان فرو مى
نكارى تا ديده نشوند، اين پنها[پوشانند  هايشان را بر سر و روى خود مى چون جامه! پنهان بدارند؛ آگاه باشيد]  مؤمنان

داند؛ يقيناً او به آنچه در  منايند، مى كنند وآنچه را آشكار مى خدا آنچه را پنهان مى] سودى به حال آنان ندارد
  .هاست، داناست سينه

  .»2« ] اَلِمنيَ َو َلِئْن جاءَ َنْصٌر ِمْن َربَِّك َليَـُقوُلنَّ ِإنَّا ُكنَّا َمَعُكْم أَ َو لَْيَس اللَُّه بَِأْعَلَم ِمبا ِيف ُصُدوِر اْلع[

ما هم با مشا : گويند قاطعانه مى]  به مؤمنان[بيايد، ]  چون پريوزى و غنيمت[و اگر از سوى پروردگارت يارى و نصرتى 
  تر نيست؟ آگاه]  از مهه[هاى جهانيان است  و خدا به آنچه در سينه]  حال آنان از ديد خدا پنهان است[آيا . بودمي

  .»3« ]ِب السَّماواِت َو اْألَْرِض ِإنَُّه َعِليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ ِإنَّ اللََّه عاِملُ َغيْ [

  .ها آگاه است ها و اسرار سينه ترديد به نّيت ها و زمني است و ىب يقيناً خدا داناى غيب آمسان

  .»4« ]َو َأِسرُّوا قـَْوَلُكْم َأِو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ [

______________________________  
  .5): 11(هود  -)1(

  .10): 29(عنكبوت  -)2(
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  .38): 35(فاطر  -)3(

  .13): 67(ملك  -)4(

  32: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .ها داناست ها و اسرار سينه و گفتارتان را پنهان كنيد يا آن را آشكار سازيد، مسلماً او به نّيت

   هاى ناپاك و آلوده نّيت

 ]ٍء َقِديرٌ  ُكلِّ َشيْ    لىُختُْفوا ما ِيف ُصُدورُِكْم َأْو تـُْبُدوُه يـَْعَلْمُه اللَُّه َو يـَْعَلُم ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو اللَُّه عَ ُقْل ِإْن [
»1«.  

. داند ن را مىهاى مشاست، پنهان داريد يا آشكار كنيد، خدا آ در سينه]  هاى فاسد و افكار باطل از نّيت[اگر آنچه : بگو
  .داند و خدا بر هر چيز تواناست ها و آنچه را در زمني است، مى و نيز آنچه را در آمسان

  .»2« ]أَ َملْ تـَْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِيلٍّ َو ال َنِصريٍ [

ها و زمني فقط در سيطره اوست و مشا را جز خدا هيچ سرپرست و ياورى  فرمانرواىي و حكومت آمساناى كه  آيا ندانسته
  نيست؟

َلُموا ِإْذ يـََرْوَن ا لِلَِّه َو َلْو يـََرى الَِّذيَن ظَ َو ِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنداداً حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ اللَِّه َو الَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحب [
يعاً َو َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلَعذابِ    .»3« ] اْلَعذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ِللَِّه مجَِ

ها را آن گونه كه سزاوار است خدا را دوست داشت،  كنند كه آن و برخى از مردم به جاى خدا معبودهاىي انتخاب مى
   دارند؛ وىل آنان كه اميان دوست مى

______________________________  
  .29): 3(آل عمران  -)1(

  .107): 2(بقره  -)2(

  .165): 2(بقره  -)3(
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  33: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ستم روا ]  با انتخاب معبودهاى باطل[و اگر كساىن كه . تر است تر و قوى اند، حمبت و عشقشان به خدا بيش آورده
و ] اند و معبودهاى باطل، هيچ و پوچ[ترديد بفهمند كه مهه قدرت ويژه خداست  ىبداشتند، هنگامى كه عذاب را ببينند، 

  .خدا سخت كيفر است

  .»1« ]َولِيا َو ال َنِصرياً  لَْيَس بَِأمانِيُِّكْم َو ال َأماِينِّ َأْهِل اْلِكتاِب َمْن يـَْعَمْل ُسوءاً ُجيَْز ِبِه َو ال جيَِْد َلُه ِمْن ُدوِن اللَّهِ [

هر  . اهل كتاب]  پوچِ [است، و نه بر وفق آرزوهاِى ]  مسلمانان[برخى از مشا ]  واهىِ [نه بر وفق آرزوهاِى ]  پاداش كيفر و[
  .شود و جز خدا سرپرست و ياورى براى خود خنواهد يافت كس مرتكب كار زشىت شود، به آن كيفر داده مى

  .»2« ] ُكْم َضرا َو ال نـَْفعاً َو اللَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ ُقْل أَ تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ما ال َميِْلُك لَ [

و خداست  ! پرستيد كه براى مشا قدرت دفع هيچ زيان و جلب هيچ سودى را ندارد؟ آيا به جاى خدا چيزى را مى: بگو
  .ست] مهه اسرار و رازها ىِ [و دانا ] ِى مهه گفتارها[كه شنوا 

  .»3« ...]ُدوِن اللَِّه ما ال يـَنـَْفُعنا َو ال َيُضرُّنا ُقْل أَ َنْدُعوا ِمْن [

  .آيا به جاى خدا معبودى را بپرستيم كه نه سودى به ما رساند و نه زياىن؟: بگو

______________________________  
  .123): 4(نساء  -)1(

  .76): 5(مائده  -)2(

  .71): 6(انعام  -)3(

  34: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعباٌد أَْمثاُلُكْم َفاْدُعوُهْم فـَْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنيَ ِإنَّ [
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توانند در  كه مى[پرستيد بندگان و مملوكاىن ناتواْن چون مشا هستند؛ پس اگر راستگوييد  يقيناً كساىن را كه به جاى خدا مى
  .خبوانيد] هاى خود ها و نيازمندى در گرفتارى[آنان را ] ر باشندزندگى مشا مؤث

  .»2« ] ُأفٍّ َلُكْم َو ِلما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه أَ َفال تـَْعِقُلونَ [

  انديشيد؟ پرستيد؛ پس آيا منى اف بر مشا و بر آنچه به جاى خدا مى

  .»3« ]ُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلباِطُل َو َأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ ذِلَك ِبَأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َو َأنَّ ما َيدْ [

براى اين است كه فقط خدا حق است، و ]  ايت او نسبت به امور آفرينش و نسبت به وضع و حال مردم قدرت ىب[اين 
  .و بزرگ است كه فقط خدا بلند مرتبه پرستيد، باطل است، و اين كه آنچه را جز او مى اين

جز او كسى را خنوانيد، غري او چيزى را به عنوان هدف و مقصد نگرييد، غري او مالك چيزى از نفع و ضرر نيست، هرچه 
عبادت براى غري او جز شرك و ستم به خود چيزى نيست، با توجه . جز او را انتخاب كنيد يا خبوانيد باطل صرف است

كند، جاىي براى  حكومت، قدرت بر نفع و ضرر را از غري حق به كلى سلب مى گونه آيات كه قدرت، مالكّيت، به اين
  .ماند اين كه انسان غري او را هدف گرفته و در اعمالش نّيت قرب غري او را منايد، منى

______________________________  
  .194): 7(اعراف  -)1(

  .67): 21(انبياء  -)2(

  .62): 22(حج  -)3(

  35: ، ص3 جعرفان اسالمى، 

  :فيض كاشاىن آن فاىن باقى در اين مرحله چنني شور و نوا داشت

ى مكن زمى عشق جام ما  يا رب 
 

 از معرفت بريز شراىب به كام ما

ر بندگيت به دنيا فتاده   امي از 
 

 اى بندگيت دانه و دنيات دام ما
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 چون بندگى نباشد از زندگى چه سود
 

ى است چه حاصل   زجام مااز باده چون 

 ها با تو حالل و ىب تو حرام است عيش
 

 يا رب حالل ساز به لطفت حرام ما

  اى فكن از صدق بندگيت به دل دانه
 

 شايد كه عشق و معرفت آيد به دام ما

  صدق بندگى نرسد معرفت به كام ىب
 

 ىب ذوق معرفت نشود عشق رام ما

  از بندگى به معرفت و معرفت به عشق
 

 تا كه شود پخته خام مانواز  دل مى

  از تار و پود علم و عمل دامى ار تنيم
 

 «1» اوفتد مهاى سعادت به دام ما» فيض»

  

   نّيت در روايات

   روايات اسالمى، هم چون آيات قرآن، ميدان وسيعى را به مسئله نّيت

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(

  36: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  :از امرياملؤمنني عليه السالم نقل شده اشاره شود» غرر احلكم«اند كه الزم است ابتدا به رواياتى كه در  اختصاص داده

  .»1«  اَالْعماُل َمثاُر النـِّيّاتِ 

  .هاى او هستند هاى انسان، حمصول نّيت ها و فعاليت كوشش

  .»2«  النـِّيَُّة َأساُس اْلَعَملِ 

  .ستنّيت، بنيان و پايه عمل ا

  .»3« ِإْحساُن النـِّيَِّة يُوِجُب اْلَمثُوبَةِ 
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  .نيكى نّيت موجب پاداش نيكوست

  .»4«  النـِّيَُّة الّصاحلَُِة اَحُد اْلَعَمَلْنيِ 

  .نّيت شايسته يكى از دو عمل است

  .»5«  َورَعِ ِإْسَتِعْن َعَلى اْلَعْدِل ِحبُْسِن النـِّيَِّة ِىف الرَِّعيَِّة َوِقلَِّة الطََّمِع وََكثْـَرِة الْ 

  .با نّيت خوب و كم كردن طمع و پارساىي زياد، به عدالت در رعيت كمك كن

  .»6« ِإيّاَك َوُخْبَث الطَِّويَِّة َواْفساَد النـِّيَِّة َورُُكوَب الدَّنِيَِّة َوُغُروَر االْمِنيَّةِ 

  .از آلودگى باطن وفاسد كردن نّيت وفرومايگى ومغرور شدن به آرزو بپرهيز

  .»7« أَْفَضُل الذَّخاِئِر ُحْسُن الضَّمائِرِ 

______________________________  
  .1622، حديث 93: غرر احلكم -)1(

  .1624، حديث 93: غرر احلكم -)2(

  .1595، حديث 92: غرر احلكم -)3(

  .1596، حديث 92: غرر احلكم -)4(

  .7795، حديث 341: غرر احلكم -)5(

  .7521حديث ، 323: غرر احلكم -)6(

  .5337، حديث 254: غرر احلكم -)7(

  37: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .هاست ها نيكى باطن برترين اندوخته
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  .»1«  أَقْـَرُب النـِّيّاِت ِبالنَّجاِح َأْعَوُدها ِبالصَّالحِ 

  .تر است ها به رستگارى، نّيىت است كه بازگشتش به صالح بيش ترين نّيت نزديك

  .»2« يُْدِخُل ِحبُْسِن النـِّيَِّة َوصاِلِح السَّريَرِة َمْن َيشاءُ ِمْن ِعباِدِه اجلَْنَّةِ   ِإنَّ الّلَه َتعاىل

شت مى   .برد خداوند به نيكى نّيت و شايستگى باطن هر كدام از بندگانش را كه خبواهد به 

  .»3« ِتهادِ ِإنَّ ختليَص النـِّيَِّة ِمَن اْلَفساِد َأَشدُّ َعَلى اْلعاِملَني ِمْن ُطوِل اِإلجْ 

  .تر است خالص كردن نّيت از فساد، بر عمل كنندگان از طول كوشش شديدتر و سخت

  .»4« ِإذا َفَسَدِت النـِّيَُّة َوقـََعِت اْلَبِليَّةُ 

  .شود زماىن كه نّيت فاسد شد، بال واقع مى

  .»5«  ِحبُْسِن النـِّّياِت تـَْنَجُح اْلَمطاِلب

  .ياىب مىهاى خوب به مطالبت دست  با نّيت

  .»6« َمجيُل النـِّيَِّة، َسَبٌب لِبـُُلوِغ اَألْمِنيَّةِ 

______________________________  
  .1597، حديث 92: غرر احلكم -)1(

  .1598، حديث 92: غرر احلكم -)2(

  .1616، حديث 93: غرر احلكم -)3(

  .1608، حديث 92: غرر احلكم -)4(

  .5321، حديث 253: غرر احلكم -)5(

  .1599، حديث 92: غرر احلكم -)6(
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  38: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .نيكى نّيت، سبب رسيدن به آرزوست

  .»1« ُحْسُن النـِّيَِّة َمجاُل السَّرائِرِ 

  .هاست نيكى نّيت، زيباىي باطن

  .»2« ُربَّ َعَمٍل أَْفَسَدْتُه النـِّيَّةَ 

  .چه بسا عملى كه نّيت آن را تباه كند

  .»3«  ْن َعَملٍ ُربَّ نِيٍَّة أَنـَْفُع مِ 

  .تر است چه بسا نّيىت كه از عمل با منفعت

  .»4«  َقْدِر نِيَِّتهِ   ِرْزُق اْلَمْرِء َعلى

  .روزى مرد به اندازه نّيت اوست

  .»5«  ُسوءُ النـِّيَِّة داءٌ َدفنيٌ 

  .بدى نّيت مرض پنهاىن است

  .»6« َصالُح اْلَعَمِل ِبَصالِح النـِّيَّةِ 

  .آراستگى نّيت استآراستگى عمل به 

  .»7« َقْدِر النـِّيَِّة َتُكوُن ِمَن الّلِه اْلَعِطيَّةُ   َعلى

______________________________  
  .1600، حديث 92: غرر احلكم -)1(

  .1629، حديث 93: غرر احلكم -)2(
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  .1591، حديث 92: غرر احلكم -)3(

  .9268، حديث 399: غرر احلكم -)4(

  .1609حديث ، 92: غرر احلكم -)5(

  .1625، حديث 93: غرر احلكم -)6(

  .1594، حديث 92: غرر احلكم -)7(

  39: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .به اندازه نّيت، از جانب خدا عطا و خبشش است

  .»1« ِعْنَد َفساِد النـِّيَِّة تـَْرَتِفُع اْلبَـرََكةُ 

  .رود هنگام فساد نّيت، بركت از بني مى

  .»2«  اْخالَص النـِّيَِّة ِىف الطَّاعاِت َملْ َيْظَفْر بِاْلَمثُوباتِ َمْن َملْ يـَُقدِّْم 

  .يابد كسى كه خلوص نّيت را بر طاعات مقدم ندارد، به اجر و ثواب دست منى

  .»3«  َمْن َحُسَنْت نِيَُّتُه َكثـَُرْت َمثُوبـَُتُه َوطاَبْت عيَشُتُه َوَوَجَبْت َمَودَّتُهُ 

  .شود گردد و دوسىت با او واجب مى شود، زندگيش پاك و پاكيزه مى اجرش زياد مىكسى كه نيّتش نيك باشد، 

  .»4«  ال َعَمَل ِلَمْن ال نِيََّة َلهُ 

  .براى كسى كه نّيت نيست، عمل نيست

  .»5«  ال نِيََّة ِلَمْن ال ِعْلَم َلهُ 

  .براى كسى كه دانش و معرفت نيست، نّيت نيست
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مان عليهم السالم و قيامت و قرآن را نشناسد، چه گونه براى او نّيت به معناى واقعى راسىت تا كسى خدا و انبيا و اما
  شود؟ حاصل مى

  .»6« ال َعَمَل ِإّال بِِنيَّةٍ : َعْن َعِلىِّ ْبِن احلَُْسْنيِ عليه السالم قالَ 

______________________________  
  .1610، حديث 92: غرر احلكم -)1(

  .1614ث ، حدي93: غرر احلكم -)2(

  .1604، حديث 92: غرر احلكم -)3(

  .1631، حديث 93: غرر احلكم -)4(

  .807، حديث 64: غرر احلكم -)5(

  .83، باب وجوب النية، حديث 46/ 1: ؛ وسائل الشيعة1، باب النية، حديث 84/ 2: الكاىف -)6(

  40: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .قبول و قابل ارزش نيست مگر با نّيت واقعى مهراه باشد عمل قابل: حضرت على بن احلسني عليه السالم فرمود

ال قـَْوَل ِإّال ِبَعَمٍل، َوال قـَْوَل َوال َعَمَل ِإّال بِِنيٍَّة َوال قـَْوَل : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن َأمريِاْلُمْؤِمِنَني عليه السالم قالَ 
  .»1« السُّنَّةِ  َوال َعَمَل َوال نِيََّة ِإّال ِباصاَبةِ 

قول و گفتار نيست مگر به عمل و گفتار و كردار : كند امرياملؤمنني عليه السالم از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  .نيست مگر با نّيت و گفتار و كردار و نّيت نيست مگر اين كه موافق با سنت اجنام گريد

َوال َعَمَل ِإّال ِبِنيٍَّة َوال ِعباَدَة   ال َحَسَب ِلُقَرِشىٍّ َوال َعَرِىبٍّ ِإّال ِبَتواُضٍع، َوال َكَرَم ِإّال ِبتَـْقوى :َعْن َعِلىِّ ْبِن احلَُْسْنيِ عليه السالم قالَ 
  .»2«  ِإّال ِبتَـَفقُّهٍ 
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 براى قريشى و عرىب افتخار جز در تواضع نيست، كرامت و بزرگوارى براى كسى: امام على بن احلسني عليه السالم فرمود
باشد مگر به خويشنت دارى از گناه و عمل نيست مگر به نّيت و عبادت نيست مگر به فهم حقايق و توجه به  منى

  .مسائل شرعى

  .»3« نِّياِِْم يـَْوَم اْلِقياَمةِ   ِإنَّ الّلَه َحيُْشُر النَّاَس َعلى: َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 

  .منايد هايشان حمشور مى ه حتقيق خداوند، مردم را در روز قيامت بر اساس نّيتب: امام صادق عليه السالم فرمود

______________________________  
  .84، باب وجوب النية، حديث 47/ 1: ؛ وسائل الشيعه9، باب االخذ بالسنة، حديث 70/ 1الكاىف  -)1(

  .85النية، حديث ، باب وجوب 47/ 1: ؛ وسائل الشيعة312، حديث 234/ 8: الكاىف -)2(

  .325، باب النية، حديث 262/ 1: ؛ احملاسن87، باب وجوب النية، حديث 48/ 1: وسائل الشيعة -)3(

  41: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ا اْألَْعماُل بِالنـِّّياِت َوِلُكلِّ اْمرِى: قاَل صلى اهللا عليه و آله َوَرُسوِلِه َفِهْجَرُتهُ ِإَىل الّلِه  ، َفَمْن َكاَنْت ِهْجرَتُُه اَىل الّلهِ  ٍء ما نَوى ِإمنَّ
  .»1«  ما هاَجَر ِإلَْيهِ   ُدْنيا ُيصيُبها أَْو ِإْمَرَءٍة يـَتَـَزوَُّجها َفِهْجَرُتُه ِإىل  َوَرُسوِلِه َوَمْن كاَنْت ِهْجرَُتهُ ِإىل

نست كه نّيت كرده، پس كسى  ها بستگى دارد و براى هركسى مها اعمال به نّيت: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
شود و كسى كه هجرتش به  كه هجرتش به سوى خدا و رسول است، هجرتش در مهان راه خدا و رسول حساب مى

دست آوردن مهسر هجرت كند، هجرتش به سوى مهان كه نّيت داشته  رسد، يا هركس براى به سوى دنياست، به دنيا مى
  .حساب خواهد شد

  .»2«  قـُُلوِبُكْم َواْعماِلُكمْ   ُصَورُِكْم َوَأْمواِلُكْم َوَلِكْن يـَْنظُُر ِإىل  ِإنَّ الّلَه َعزَّ َوَجلَّ ال يـَْنُظُر ِإىل: لهَوقاَل صلى اهللا عليه و آ

هاى مشا كه ظرف نّيت هاست و  كند، فقط به دل ها و اموال مشا نظر منى خداوند به شكل: و نيز آن حضرت فرمود
  .منايد اعمال مشا توجه مى

  :پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله فرمود
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دهند، خطاب  اى به حضرت حق ارائه مى آورد و مالئكه آن اعمال را در دفرت مهر شده عبد، اعمال نيكوىي به جا مى
اين دفرت را بيندازيد؛ زيرا صاحبش در اعماىل كه داشته به جلب رضايت من و رسيدن به قرب من كار نداشته و : رسد مى

. برايش فالن چيز و فالن چيز را بنويسيد: رسد گاه به مالئكه خطاب مى آن. ر اين اعمال براى من نبوده استنيّتش د
  فرماىي در حّق او اين اعماىل كه مى: دارند عرضه مى

______________________________  
  .5، حديث ...، باب وجوب النية ىف العبادات90/ 1: مستدرك الوسائل -)1(

، كتاب النية 103/ 8: ؛ حمجة البيضاء12951، باب وجوب تقوى الّله، حديث 264/ 11: مستدرك الوسائل -)2(
  .والصدق

  42: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  به درسىت كه نّيت كرده، به حتقيق كه نّيت كرده. رسد خطاب مى. بنويسيم، اجنام نداده است

نِيَُّة اْلُمْؤِمِن َخيـٌْر ِمْن َعَمِلِه َونِيَُّة اْلكاِفِر َشرٌّ ِمْن َعَمِلِه : اَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آلهق: َعْن َأىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»2«  نِيَِّتهِ   وَُكلُّ عاِمٍل يـَْعَمُل َعلى

رت : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودند: فرمود: امام صادق عليه السالم است و نّيت كافر از نّيت مؤمن از عملش 
  .كند اى بر اساس نّيتش عمل مى عملش بدتر است و هر عمل كننده

   كالم عالمه جملسى رمحه اهللا در شرح حديث نّيت

  :»3« گويد عالمه جملسى رمحه اهللا در شرح اين حديث مى

  :اند كرده  اين حديث از اخبارى است كه بني شيعه و سىن داراى شهرت است و در توضيح آن مسائلى را ذكر

رت  - 1 شايد مراد به نّيت مؤمن، اعتقاد بر حقش باشد و شكى نيست كه اعتقاد حق كه به منزله ريشه است از اعمالش 
شت است و نبود اعتقاد حق موجب خلود در آتش است، در حاىل كه عمل اين  است؛ زيرا نتيجه اعتقاد حق خلود در 

  .آثار را ندارد
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رت است، وىل اين احتمال قابل قبول نيست؛ زيرا شايد مراد روايت اين  - 2 باشد كه نّيت بدون عمل از عمل بدون نّيت 
رت باشد   .عمل بدون نّيت اصًال خريى ندارد تا نّيت بدون عمل از آن 

  :فرموده -كه يكى از علماست  -ابن دريد - 3

______________________________  
  .ة والصدق، كتاب النيّ 103/ 8: حمجة البيضاء -)1(

  .2، حديث 53، باب 189/ 67: ؛ حبار األنوار2، باب النّية، حديث 84/ 2: الكاىف -)2(

  .2، حديث 53، باب 196 -189/ 67: حبار األنوار -)3(

  43: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

آورد، پس ثواىب كه از  منىدست  هايش به اى براى حتقق نّيت كند اجنام دهد، وىل زمينه هاى زيادى را نّيت مى مؤمن، نيكى
تر است، پس نّيت او  دهند بيش اش به او مى هايش مرتّتب است، از ثواىب كه بر اعمال اجنام گرفته باب فضل اهلى بر نّيت

رت است   .از عملش 

رت  اند و آن اين است كه مؤمن نّيت مى احتماىل است كه بعضى از حمققان در روايت داده - 4 ين وجه كند عباداتش را به 
كه مشغول عبادت شد، آن عبادت بر اساس آن نّيت واقع  اجنام دهد و البته اين نّيت به مقتضاى اميان اوست، پس از آن

رت است و اين معنا را  گردد و آن طورى كه نّيت كرده بود عمل اجنام منى منى گريد، پس آنچه را دائماً نّيت دارد از عملش 
رسد كه اين معىن با  مبناى يك روايت از امام پنجم عليه السالم نقل كرده و به نظر مىشيخ صدوق در علل الشرايع بر 

  .تر از سه احتمال قبل باشد مفهوم روايت و مراد پيامرب صلى اهللا عليه و آله نزديك

  :گويد در مهني زمينه زيد شحام مى

رت ايد، نّيت مؤمن  ام فرموده شنيده: به امام صادق عليه السالم عرض كردم رت است، چه گونه نّيت از عمل  از عملش 
چون عمل در معرض ديد مردم است و دِر ورود ريا در عمل، به روى عمل باز است، اما نّيت امرى پنهاىن : است؟ فرمود
دهد، در برابر عمل  تواند به طور خالص براى خدا اجنام گريد، پس خداوند آنچه را در برابر نّيت خالص مى است و مى

  .دهد ىمن
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  :امام صادق عليه السالم فرمود

كند و موفق به عبادت  كند كه شب را براى عبادت بيدار باشد، اما خواب بر ديدگانش غلبه مى عبد در روز نّيت مى
آورد و خوابش را معادل  كند و نفسش را تسبيح به حساب مى گردد، وىل خداوند در نامه عملش مناز شب ثبت مى منى
  با

  44: ، ص3 ، جعرفان اسالمى

  .»1« دهد صدقه قرار مى

رت است؛ زيرا بر نّيت سوء عقاىب مرتّتب نيست، بلكه اگر خري باشد از باب عنايت  - 5 طبيعت نّيت از طبيعت عمل 
: توان گفت حق ثواب دارد، بر خالف عمل كه مثقال ذره خري آن و شر آن عكس العمل خواهد داشت، به اين اعتبار مى

رت استنّيت مؤمن از ع   .ملش 

نّيت از اعمال قلب است و چون قلب از جوارح ديگر افضل است، پس عملش از اعضا و جوارح ديگر افضل  - 6
  :است، نديديد كه خداوند در قرآن جميد فرموده

  .»2« ] أَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرِي[

  .مناز را براى ياد من برپا دار

آن كار اعضا و جوارح است، وسيله يادش كه مربوط به قلب است قرار داده و در اين آيه خداوند، مناز را كه اكثر اجزاى 
  .مهيشه مقصود و هدف از وسيله برتر است

مراد اين است كه نّيت بعضى از اعمال پرمشقت چون حج و جهاد از اعمال ساده و سبك مثل قرائت قرآن و  - 7
رت است   .صدقه 

  :سيد مرتضى فرموده - 8

نيست كه معناى برترى داشته باشد، بلكه مراد اين است كه نّيت مؤمن هم عمل خريى از اعمال لفظ خري، اسم تفضيل 
  .خري اوست
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______________________________  
  .1، حديث 301، باب 524/ 2: علل الشرايع -)1(

  .14): 20(طه  -)2(
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شروع عمل و اجنام عمل بر وفق اوامر حضرت حق براى قلب، حاصل مراد از نّيت، حالىت است اهلى كه در هنگام  - 9
كند و  شود و روى خود را از دنيا برگردانده، به سوى آخرت متوجه مى شود؛ قلىب كه به هنگام طاعت داراى انقياد مى مى

ني جوارح و شود، چون ب اين حالت انقياد و آخرتى شدن قلب با عبادت جوارح و خوددارى اعضا از گناه شديدتر مى
رسد، به  ايد، وقىت آفت و بالىي به اعضا مى دارد، مشا مالحظه كرده قلب رابطه شديدى است، هريك از ديگرى اثر بر مى

گذارد و هرگاه حالىت مثًال مانند ترس به قلب عارض شود به اعضا و جوارح اثر كرده و  قلب سرايت كرده و بر او اثر مى
قلب در وجود چون امري است و اعضا و جوارح چون رعيت و هدف از اعماىل كه بر جوارح  آورد، وىل آنان را به لرزه مى

اى است كه بايد براى قلب حاصل شود و آن نتيجه مهان روح انقياد و تسليم و خشوع و عشق و  اند، نتيجه قرار داده
ت كه پيشاىن و زمني به هم برسند؟ كنيد كه پيشاىن بر زمني گذاردن، براى اين اس حمبت نسبت به خداست؛ مشا خيال مى

توجه صورت  نه بلكه اين عمل اگر با معرفت و بينش اجنام بگريد، حمصولش اجياد حالت تواضع در قلب است، اما اگر ىب
خبش به عمل است، در اين صورت  بگريد بود و نبود عمل مساوى است؛ پس نّيت، روح عمل است و نيز نّيت نتيجه

رت استنّيت از عم: بايد گفت   .ل 

نّيت مؤمن است كه حمرك و باعث بر عمل اوست؛ پس نّيت، اصل و علت است و عمل، فرع آن؛ عمل حاصل  -10
شود مگر به تصور مقصود حقيقى و تصديق به مقصود حقيقى و برانگيخنت نفس به سوى آن، تا جاىي كه عزم بر  منى

خاطر شدت گرفنت عزم، فعل خري واقع شود و با واقع شدن دست آوردن مقصود شديد گردد و به  رسيدن به حمبوب و به
رت و نّيت كافر كه سبب  فعل بر اساس آن نّيت انسان به مقصود برسد، پس روى اين حساب، نّيت مؤمن از عملش 

  .عمل خبيث اوست، از عمل او بدتر است
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ن براى اين روح است، خري و شر بدن كه عمل است تابع خري و نّيت، روح و جان عمل است و عمل به منزله بد -11
رت  شر نّيت است، چنانچه شرافت و خباثت بدن تابع شرافت و خباثت روح است؛ به اين اعتبار، نّيت مؤمن از عملش 

  .و نّيت كافر از عملش بدتر است

رساند،  است كه مؤمن را به مقصد مىاى  نّيت و قصد مؤمن در مرحله اّول خدا و سپس عمل است و عمل وسيله -12
رت است و نّيت كافر در مرحله اّول غري خدا و سپس عمل است و با عمل به قصدش  پس نّيت و قصد خري از عمل 

  .رسد، پس قصد شر از عمل شر بدتر است مى

بوده، پس از نقل اين دوازده منونه  عالمه جملسى رمحه اهللا آن مرد بزرگى كه در زنده كردن آثار اهل بيت عليهم السالم ىب
  :گويد مى -كه در توضيح روايت گذشته آمده  - احتمال

بينيم كه بازگشت به بعض ديگر دارد و سبب اين مهه نظر در جنب  بعضى از اين احتماالت را اگر به دقت بنگرمي، مى
  .اين روايت به خاطر عدم حتقيق افراد در حقيقت نّيت است

ترين  ترين و پررنج رسد اين است كه تصحيح نّيت از شوائب و خالص كردن آن، از سخت ىآنچه كه به نظرم پسنديده م
اعمال است، سالمت نّيت تابع حالىت است كه نفس به آن متصف است و كمال اعمال و قبوىل و برترى آن منوط به آن 

مشردن خود به آن از قلب، آن حالت است و تصحيح نّيت ميسر نيست مگر به اخراج حّب دنيا و افتخار به آن و عزيز 
هاى زياد امكان دارد و گرنه شستشوى قلب از اين امور كار  هاى سنگني و تفكرات صحيحه و كوشش هم به رياضت

  .اى نيست ساده

كنند، بلكه  قلب، فرمانده و حاكم وجود است و هرچه بر او استيال داشته باشد، ساير جوارح از وضع او پريوى مى
   حمبىت به آن چريه شود، ساير اعضا و جوارح انسان آن حمبت را به وسيله حركاتشان به خرج حصارى است كه هر

  47: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .ها مغلوب است شود، بلكه يك حمبت غالب و ساير حمبت گذارند و بايد بدانيد كه هرگز دو حمبت بر قلب غالب منى مى

ياىي كه مقدمه آخرت نيست و اال دنياى مقدمه آخرت عني آخرت دنيا و آخرت، دو حقيقت متقابل است، البته دن
  .است، دنياى مقابل آخرت دنياى مذموم و دنياى حرام و دنياى غافل كننده آدمى از عامل آخرت است
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كسى كه عشق به مال بر قلبش حاكم است، فكر و خيال و حركات اعضا و جوارحش جز به سوى مال نيست و عملى 
اش مال باشد و اگر غري مال را ادعا كند در ادعاى خود دروغگوست، لذا  مگر اين كه مقصود واقعى دهد را اجنام منى

ها به او وعده مال داده شده و توجهى به طاعاتى كه وعده قرب ذو اجلالل در آن است  دنبال كارهاىي است كه در آن
اى براى رسيدن به  ، مهه اعمال خود را وسيلهها به قلبش حاكم است چنني كسى كه حّب جاه يا ساير حمبت ندارد و هم

تواند عمل خالصى براى حق داشته باشد، اگر نّيت پاك و عمل خالص  دهد، پس با اين شكل قلب منى حمبوبش قرار مى
هاى حق قرار دهد و عشق به موال را حاكم بر  ها را بر اساس مرزبندى خبواهد، ناچار است قلب را تصفيه كند و متام حمبت

  .ها منايد و از آنچه سبب دورى از حق است دورى گزيند تا به نّيت پاك و عمل صاحل دست يابد ام حمبتمت

هاى مردم مراتب خمتلفى دارد و بلكه بايد گفت كه بر اساس حاالت مردم كه غريقابل  به مهني دليل بايد گفت كه نّيت
  .ها غريقابل احصا است مشارش است، نّيت

وجب فساد عمل و بطالن است و برخى فقط موجب صحت عمل و بعضى هم موجب صحت و هم ها م اى از نّيت پاره
حسب حاالت روحى و قلىب  ها موجب كمال عمل است و كمال هم مراتىب دارد كه به علت قبوىل است و قسمىت از نّيت

  .كند افراد فرق مى
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   منازل و درجات نيت

  :گويد  پس از ذكر مقدماتى مىعّالمه جملسى رمحه اهللا

  :كنم من به بعضى از منازل و درجات نّيت اشاره مى

نّيت كسى است كه از تفكر و تنّبه او در شدت عذاب خدا و رنج عقاب حضرت حق سرچشمه گرفته، اين نّيت  :اّول
شود كه دنيا و لذاتش از نظر آدمى بيفتد و چنني انساىن از خوف عذاب حق دنبال عمل به حسنات و ترك  سبب مى

  .سيئات است

شت داراى حور و قصور و نعيم هاى حق به نّيت كسى است كه از شوق، نسبت به وعده :دّوم اند،  نيكوكاران كه در 
هاى حق  كند و سعى دارد از امورى كه او را از رساندن به وعده ها عبادت مى مايه گرفته و خدا را براى حتصيل آن وعده

  .كند، بپرهيزد حمروم مى
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دارد و اختالف مراتب به حسب اختالف براى اين دوگونه نّيت هم مراتب خمتلفى وجود : گويد عالمه جملسى رمحه اهللا مى
  .حاالت نفسى و قلىب مردم است

شتند به عنوان اين   بعضى از مردم نّيت شت است، براى رسيدن به مشتهيات جسماىن آن و بعضى طالب  شان طلب 
شت، دار كرامت و مركز قرب حق است   .كه 

ترسند و گروهى به عنوان اين كه جهنم، مركز  حاصل از آن مىاند؛ زيرا از سوزاندن و درد  و هم چنني گروهى فرارى از آتش
دورى از دوست و هجران و حرمان از موالست از جهنم گريزانند، چنانچه على عليه السالم در دعاىي كه به كميل 

  :دارد آموخت، عرضه مى
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َوَمجَْعَت بـَْيىن َوبـَْنيَ َأْهِل َبالِئَك َوفـَرَّْقَت بـَْيىن َو بـَْنيَ َأِحبّاِئَك َواْولِياِئَك فـََهْبىن يا اهلى فـََلِئْن َصيـَّْرَتىن ِلْلُعُقوباِت َمَع َأْعَداِئَك 
  ... »1«  ِفراِقكَ   َعذاِبَك َفَكْيَف َأْصِربُ َعلى  َوَسيِّدى َصبَـْرُت َعلى

هل بال گرداىن و بني من و عاشقان و دوستانت اگر در عقوبات جهنم مرا با دمشنانت قرار بدهى و مرا مهراه ا! خدوندا
  !كنم، اما بر فراق و دورى و هجرانت چه گونه صرب كنم؟ بر عذابت صرب مى! جداىي بيندازى، اى اله و سيد من

  :گويد فيض كاشاىن آن شوريده مست مى

  توامن زيست ىب خيالت منى
 

  توامن زيست ىب مجالت منى

  تشنه باده وصال توام
 

  توامن زيست ت منىىب وصال

  ىب مجال تو نيست آرامم
 

  توامن زيست با مجالت منى

  كىن نيكوست هرچه با بنده مى
 

  توامن زيست ىب فعالت منى

  

  زان دهان تلخ و شور و شريين است
 

  توامن زيست ىب مقالت منى
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  از لبت آب زندگى خواهم
 

  توامن زيست ىب زاللت منى

  حوالت كنشربىت زان لبم 
 

  توامن زيست ىب نوالت منى

  جاى جوالن توست عرصه دل
 

  توامن زيست ىب جمالت منى

 پاى دل را به زلف خويش ببند
 

  توامن زيست ىب عقالت منى

 «فيض«غم عشقش كمال توست اى 
 

 «2»  توامن زيست ىب كمالت منى

  

كند؛ در حقيقت نّيت او  مشارش عبادت مى هاى ىب نّيت كسى است كه خداوند بزرگ را به خاطر شكر نعمت :سّوم
  .حمصول حالت عاىل شكر قلب او از خداست

______________________________  
  .دعاى كميل: مفاتيح اجلنان -)1(

  .فيض كاشاىن -)2(
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  :فرمايد مىحضرت على عليه السالم 

شت دارند، اين عبادت تاجرانه است، قومى از ترس عذاب عبادت مى قومى عبادت مى كنند، اين  كنند چون رغبت به 
  .»1«  كنند، اين عبادت آزادگان است عبادت عبيد است و قومى از بابت شكر منعم عبادت مى

كند؛ زيرا عقلش به حسن  رد عبادت مىنّيت كسى است كه حضرت دوست را به خاطر حياىي كه از او دا :چهارم
كند و متذّكر اين معناست كه رب جليل در مجيع احوال مطلع بر اوست و بر اساس  حسنات و قبح سيئات حكم مى

در فرمايشات نّىب اكرم صلى اهللا . توجه به اين اطالع قلبش ماالمال حيا است و عبادت و ترك گناهش به اين خاطر است
  :عليه و آله آمده
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  .»2«  ِإلْحساُن َأْن تـَْعُبَد الّلَه َكأَنََّك َتراُه، فَِإْن َملْ َتُكْن َتراُه َفِإنَُّه َيراكَ ا

  .بيند بيىن، پس او تو را مى بيىن و اگر تو او را منى نيكى آن است كه خدا را عبادت كىن چنانچه او را مى

يا به حسب درجه و كمال است، به اين معىن كه عبد  كند و اين قرب نّيت كسى است كه قربة اىل الّله عبادت مى :پنجم
ايت نقص و عارى از مجيع كماالت است و رب متصف به مجيع صفات كماليه، پس بني عبد و رب از نظر معنوى  در 
فاصله و دورى است، عبد با عبادت رب هر مقدار از نقص و عيب خود را بر طرف كند، به مهان مقدار به حضرت رب 

  .كند پيدا مىقرب معنوى 

و يا قرب به حسب ياد دوست و مصاحبت معنوى است، كسى كه دائماً ياد كسى است و در متام حلظات در خدمت 
  .اوست، گوىي با اوست

______________________________  
  .237حكمت : ج البالغة -)1(

  .53، باب 196/ 67: حبار األنوار -)2(

  51: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

كند و اين نّيت  نّيت كسى است كه خدا را فقط به خاطر اين كه شأن حضرت اوست عبادت شود، عبادت مى :ششم
  :گفت صديقني است، چنانچه سرحلقه عاشقان امريمؤمنان امام عارفان عليه السالم مى

  .»1«  لِْلِعباَدِة فـََعَبْدُتكَ ما َعَبْدُتَك َخْوفاً ِمْن نارَِك َوال َطَمعاً ىف َجنَِّتَك َولِكْن َوَجْدُتَك أَْهًال 

شت بندگى منى! خداوندا كنم، تو را اهل اين يافتم كه بايد عبادت شوى، پس تو را  تو را از ترس آتش و طمع به 
  .كنم عبادت مى

نّيت كسى است كه عبادتش به خاطر عشق به اوست و مسئله عشق به اين صورت از برترين درجه مقربني است،  :هفتم
خواهد، به ثواب و عقاب كار ندارد، عشق حق وقىت بر قلب حاكم شود، قلب را از متام  ط رضاى معشوق را مىعاشق فق

  .طلبد كند و آن قلب جز رضاى معشوق چيزى را منى ها پاك مى حمبت

  :گويد فيض كاشاىن آن عاشق بيدار و آن دلداده بينا مى
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  اى خدا اين درد را درمان مكن
 

  امان مكنسر و س عاشقان را ىب

  درد عشق تو دواى جان ماست
 

  جز به دردت درد ما درمان مكن

 از غم خود جان ما را تازه دار
 

  هاى ما شادان مكن جز به غم دل

 خان و مان ما غم تو بس بود
 

ر ىب   سامان مكن خان و ماىن 

  شربت وصلت ز بيماران عشق
 

  وا مگري و خسته را بيجان مكن

 عشق خود ببند رشته جان را به
 

 «2»  جان ما جز در غمت ناالن مكن

______________________________  
  .53، باب 186/ 67: حبار األنوار -)1(

  .فيض كاشاىن -)2(

  

  52: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

   نّيت پاك در آيينه فضل حق

  .خدا قرار دهد هايش را پاك و براى خواهد كه كليه نّيت آيني پاك اسالم از انسان مى

هاى مادى و معنوى، دنياىي و آخرتى، فردى و اجتماعى و  هايش اعم از برنامه خواهد كه انسان در متام برنامه اسالم مى
ها براى خاطر  حىت نسبت به خواب و خوراكش، نّيتش را براى خدا قرار دهد و حىت نسبت به اجنام متام حسنات و نيكى

  .فق به اجنام كار نشودحق نّيت داشته باشد، گرچه مو 
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دهد، گرچه  در روايات زيادى وارد شده كه خداوند بزرگ، از باب فضل و عنايتش به نّيت كار خري اجر و مزد مى
و اگر كسى خداى ناخواسته نّيت شر كند، تا حتقق عملى پيدا نكند . صاحبش تا آخر عمر موفق به حتقق نيّتش نگردد

  .كند اب منىخداوند به آن نّيت شر، عبد را عق

افْـَعَل َكذا وََكذا ِمَن اْلِربِّ َوُوُجوِه اخلَْْريِ َفإذا   يا َربِّ اْرزُْقىن َحّىت : إنَّ اْلَعْبَد اْلُمْؤِمَن اْلَفقِري َليَـُقولُ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قالَ 
  .»1«  ْجِر ِمْثَل ما َيْكُتُب َلُه َلْو َعِمَلُه إنَّ الّلَه واِسٌع َكرميٌ َعِلَم الّلُه ذِلَك ِمْنهُ ِبِصْدِق نِيٍَّة َكَتَب الّلُه َلُه ِمَن اْألَ 

به من ماىل عطا كن تا با آن كار نيك و ! يا رب: گويد عبد مؤمن دست خاىل به حق مى: امام صادق عليه السالم فرمود
كند، مانند اجر  اجرى به او عنايت مى خداوند وقىت از اين مؤمن صدق نّيت ببيند، به مهني نّيت. امور خري اجنام دهم

  .اجراى آن نّيت كه خداوند وسعت دهنده كرمي است

______________________________  
  .93، باب استحباب نية اخلري، حديث 49/ 1: ؛ وسائل الشيعة3، باب النّية، حديث 85/ 2: الكاىف -)1(

  53: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  :فرمود عليه و آله مى پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا

ره مى: اند مردم چهار دسته برد و مردى  مردى است كه خدا به او علم و مال عنايت كرده و او با كمك علمش از مالش 
كرد مهانند او از علم و مال استفاده  اگر خداوند به من هم علم و مال عطا مى: گويد بيند و مى است كه او را مى

مردى كه چنني نّيىت دارد مانند دارنده علم و مال كه علم و مالش را در راه خدا خرج كرده قرار  كردم، خداوند اجر اين مى
مردى است كه مال دارد وىل علم به او عنايت نشده و مالش را بر اساس جهل در راه غري حق صرف : دهد و سّوم مى
كردم، اين مرد كه چنني نّيىت   مهني معامله را مىاگر من هم مال داشتم با مامل: گويد بيند و مى كند و مردى او را مى مى

  :و نيز حضرت فرمود »1« !!دارد در وزر گناه با مال دار جاهل يكى است

فالىن : نويسند شوند و اين چنني مى شوند، مالئكه براى نوشنت عمل آنان نازل مى دو گروه براى جهاد با هم روبرو مى
فالىن براى عصبيت، نگوييد فالىن در راه خدا كشته شد، كسى كه براى اعالى  براى دنيا جنگ كرد، فالىن براى محيت، 

  .»2«  كلمه حق جبنگد او در راه خدا جنگ كرده است

  :باز حضرت فرموده
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تر است و هركس نيّتش در  آيد در حاىل كه بويش از مشك پاكيزه كسى كه براى خدا بوى خوش استعمال كند، قيامت مى
  .»3«  خدا باشد، قيامت بويش از بوى مردار بدتر استاستعمال بوى خوش غري 

  :روايت شده

______________________________  
  .، كتاب النية والصدق واإلخالص103/ 8: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب النية والصدق واإلخالص105/ 8: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتاب النية والصدق واالخالص105/ 8: حمجة البيضاء -)3(

  54: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ها طعام بود، مهه را بني مردم قسمت  اگر اين رمل: پيش خود گفت. مردى در حاىل كه گرسنه بود به ريگ زارى عبور كرد
به آن مرد بگو صدقه تو و شكر نّيت پاكت را قبول كردم و ثواب اطعام طعام : خداوند به پيامرب زمان وحى كرد. كردم مى

  .»1«  ها منوده بودى به تو عنايت كردم ن ريگاگر به مانند اي

ِِْم كاَنْت ِىف الدُّنيا َأْن َلْو ُخلُِّدوا فيها َأْن يـَْعُصَو ا: َعِن الصَّاِدِق عليه السالم ا ُخلَِّد َأْهُل النَّاِر ِىف النَّاِر ِألَنَّ نِيّا أََبداً   لّلَه َتعاىلِإمنَّ
ا ُخلَِّد َأْهُل اجلَنَِّة ِىف  نيا َأْن َلْو بـََقْوا فيها َأْن يُطيُعوا الّلَه أََبداً َفِبالنـِّيّاِت ُخلِّدَ  َوإمنَّ هؤالِء َوهؤالِء ُمثَّ َتال  اجلَنَِّة ِألَنَّ نِيَّاِِْم كاَنْت ِىف الدُّ

  .»3«  نِيَِّتهِ   يـَْعىن َعلى: ، قالَ »2« ] شاِكَلِتهِ   ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعلى[ : قـَْوَلهُ َتعاىل

مهيشگى بودن اهل آتش در آتش به خاطر اين است كه نيّتشان در دنيا اين بود تا هستند : صادق عليه السالم فرمود امام
شت به خاطر اين است كه در دنيا نّيت داشتند تا  شت در  نسبت به حق عصيان داشته باشند و مهيشگى بودن اهل 

شت جاويد و مهيشگى ها است كه آنان در آتش هستند مطيع حق باشند، به نّيت سپس اين آيه را . اند ابدى و آنان در 
  .يعىن بر نيّتش» كند هر كسى بر آنچه در درون دارد عمل مى«: تالوت كرد

يـَْعَمْلها ُكِتَبْت َلُه َحَسَنٌة َوَمْن  َجَعَل ِآلَدَم ىف ُذرِّيَِّتِه َأنَّ َمْن َهمَّ ِحبََسَنٍة فـََلمْ   ِإنَّ الّلَه تَباَرَك َوَتعاىل: َعْن َأَحِدِمها عليهما السالم قالَ 
ا َوَعِمَله   .»4« ا ُكِتَبْت َعَلْيِه َسيَِّئةٌ َهمَّ ِحبََسَنٍة َوَعِمَلها ُكِتَبْت َلُه َعْشراً َوَمْن َهمَّ ِبَسيَِّئٍة َملْ ُتْكَتْب َعَلْيِه َوَمْن َهمَّ ِ

   خداوند تبارك و تعاىل :از يكى از دو امام باقر و صادق عليهما السالم روايت شده
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______________________________  
  .، كتاب النية والصدق واالخالص104/ 8: حمجة البيضاء -)1(

  .84): 17(اسراء  -)2(

  .94، كتاب العلل، حديث 330/ 2؛ احملاسن 5، باب النية، حديث 85/ 2: الكاىف -)3(

  .71، باب 252/ 68: األنوار؛ حبار 98، حديث 6، باب 51/ 1: وسائل الشيعة -)4(

  55: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

گونه قرار داده كه هريك نّيت عمل خوىب كنند و اجنام ندهند براى او حسنه نوشته شود و  به خاطر آدم در فرزندانش اين
عمل  هر كدام نّيت كار خري كردند و عملى منودند ده حسنه برايش نوشته شود و هر كدام نّيت كار بد كردند وىل

  .ننمودند، چيزى بر او نوشته نشود و اگر نّيت بد كردند و به اجرا گذاشتند يك بدى در حق آنان نوشته شود

، َملْ َتْشَهْد ِجنازََتُه؟ قـُْلتُ : أَنَُّه قالَ  -ىف َحديثٍ  -عليه السالم  َعْن َأىب احلسن ُموسى ال، َقْد ُكْنُت : َرِحَم الّلُه ُفالنًا، يا َعِلىُّ
  .»1«  َقْد ُكِتَب َلَك َثواُب ذِلَك ِمبا نـََوْيتَ : َأْن َأْشَهَد ِجناَزَة ِمْثِلِه َفقالَ  َأَحبُّ 

دوست : خدا فالىن را رمحت كند، به تشييع جنازه او نيامدى؟ گفتم: امام كاظم عليه السالم به على بن اىب محزه فرمود
  .داشتم مثل چنني شخصى را تشييع كنم

  .ه نّيت داشىت نوشته شدبراى تو ثواب آنچ: فرمود

  :عبدالّله بن موسى بن جعفر از پدرش پرسيد

بوى مسرتاح و عطر يكى است؟  : اى كه مأمور ثبت اعمالند، از نّيت ثواب و گناه آدمى آگاهند؟ حضرت فرمود دو فرشته
ثبت نيكى هاست چون عبد قصد كار نيك كند، نفس او خوشبو برآيد، فرشته دست راست كه مأمور : فرمود. نه: گفتم

برخيز زيرا او قصد كار خوب دارد، چون عبد كار خوب را اجنام دهد زبانش قلم و آب : به فرشته دست چپ گويد
دهانش مركب و بدين وسيله نيكى در دفرتش ثبت شود و چون قصد گناه كند، نفسش بدبو در آيد، فرشته دست چپ 

  »2« !!ازد آن را ثبت منايدبه دست راست گويد او قصد كار بد دارد، چون عملى س
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______________________________  
  .101، باب استحباب النية اخلري، حديث 52/ 1: الشيعة وسائل -)1(

  .16، حديث 17، باب 325/ 5: ؛ حبار األنوار3، باب من يهم باحلسنة أو السيئة، حديث 429/ 2: الكاىف -)2(

  56: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  :ا عليه السالم روايت شدهاز حضرت امام رض

شود، حسناتش را نشانش دهند، چشمش  دهند و او دچار ترس و لرز مى در قيامت نامه سيئات مؤمن را نشانش مى
اش در اوست نشان او دهيد، چون  دفرتى كه حسنات به جا نياورده: فرمايد گاه خداوند مى روشن و خوشحال گردد، آن

گوىي وىل چون  راست مى: فرمايد خداوند مى. ام ت قسم من اين حسنات را به جا نياوردهبه بزرگي! پروردگارا: ببيند گويد
  .»1« دهند گاه ثواب آن حسنات نّيت شده را به او مى ها را داشىت من براى تو ثبت كردم، آن نّيت آن

  :امام رضا عليه السالم به ريان بن شبيب فرمود

ها بودم و به سعادت بزرگى  اى كاش با آن: باشى، هرگاه ياد كردى بگواگر عالقه دارى در ثواب شهداى كربال شريك 
  .»2«  رسيدم مى

  :جابر در زيارت اربعني حضرت حسني عليه السالم خطاب به شهداى كربال گفت

امي و رجنى  چگونه با آنان شريكيم در حاىل كه ما كارى نكرده! اى جابر: عطيه كوىف گفت. ما با مشا در ثواب شريكيم
  !!ها از زن و فرزند جدا شده و زخم برداشتند تا كشته شدند امي، آن يدهند

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم كه فرمود: جابر گفت

ها در ثواب آن كار شريك  شود و هركه كار قومى را دوست دارد با آن ها حمشور مى هركه قومى را دوست دارد، با آن
  .»3« صحاب من بر مهان است كه حسني و اصحابش بر آن رفتنداست، به خدا قسم نّيت من و ا

  :دارد امام زين العابدين عليه السالم در دعاى چهل و هفتم صحيفه عرضه مى
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______________________________  
  .84): 17(إسراء  »شاِكَلِتهِ   ُقْل ُكلٌّ يـَْعَمُل َعلى«  ، ذيل آيه416/ 1: تفسري القمى -)1(

  .193: األماىل، شيخ صدوق -)2(

  .زيارت اربعني امام حسني عليه السالم -)3(

  57: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .صاِلِح النـِّيَِّة َوَمرِضىِّ اْلَقْوِل َوُمْسَتْحَسِن اْلَعَملِ   َوَأِعّىن َعلى

  .مرا بر نّيت شايسته و گفتار مورد رضايت خود و عمل نيك كمك كن

  :آمدهدر دعاى مكارم االخالق 

  .َأْحَسِن اْألَْعماِل الّلُهمَّ َوفـِّْر ِبُلْطِفَك نِيَّىت  َأْحَسِن النـِّيّاِت َوِبَعملى إىل  َوانـَْتِه بِِنيَّىت إىل

به لطفت نّيت شايسته مرا فراوان  ! نّيت مرا به نيكوترين نّيت برسان و عملم را نيكوترين عمل كن، خداوندا! پروردگارا
  .گردان

ره گونه نّيت اين مند باشد و برابر روايات گذشته، اگر آدمى موفق به حتقق عملى آن   هاى پاك است كه قلب بايد از آن 
  .برد، اگر هم موفق نشود، به مهان نّيت پاك ثواب بزرگ نصيب انسان خواهد شد گردد، ثواب عظيم مى

  :گويد يكى از اصحاب رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

هايشان ترسيد، آن  هللا عليه و آله در مجع مردم سخناىن فرمودند كه مردم از شنيدن آن اشك رخيتند و دلپيامرب بزرگ صلى ا
  :مقدارى كه از آن سخنراىن به ياد دارم اين است

برترين مردم از نظر بندگى كسى است كه در عني بزرگى تواضع كند و در عني رغبت به دنيا زهد ورزد و با ! اى مردم
  .صاف دهد و به هنگام قدرت بردبارى منايدداشنت قوت ان

برترين افراد در بندگى كسى است كه از دنيا به اندازه كفاف برگريد و در طول زندگى داراى عفت باشد و براى ! اى مردم
  .سفر آخرت توشه آماده منايد و براى حركت به آخرت آماده گردد
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ه خدا را شناخته و از حضرت او فرمان برد و دمشن را شناخته با ها از نظر بندگى كسى است ك ترين انسان عاقل! اى مردم
  او خمالفت منايد و خانه مهيشگى را
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آگاه گشته به اصالح آن اقدام كند و سرعت از دنيا گذشنت خويش را دريافته، براى آخرت كسب توشه منايد؛ آگاه باشيد 
رتين عمل آن است كه نّيت پاك و خالص مهراه آن گردد، و برترين قدر و رتين توشه آن است كه مهراه با ت قوا باشد و 

  .»1« ترين مردم باشد منزلت از كسى است كه نزد خدا ترسنده

   مهراهى با اهل بيت عليهم السالم

راستني بود كه متام مردان راه دوست، راسىت در قلب پاك خود جز نّيت پاك و شايسته نداشتند و به خاطر مهان نّيت 
  .اعمال آنان عني طاعت حق و حمض فرمان بردن از الّله بود

كردند به احسن وجه  ها در هر حال از نّيت خداىي برخوردار بودند، چنانچه توفيق به اجرا گذاشنت نّيت را پيدا مى آن
  .رسيدند ه آن نّيت مىيافتند، از فضل خدا به ثواب عمل ب منودند و اگر زمينه حتقق نّيت را منى عمل مى

. بود دوست داشتم برادرم با ما در اين صحنه مى: پس از پريوزى امام على عليه السالم در مجل، يكى از يارانش گفت
حقيقتاً با ما حاضر است و آنان  : امام فرمود. آرى: آيا ميل و نّيت قلىب برادرت با ماست عرضه داشت: حضرت فرمود

اند نيز با ما هستند، به مهني زودى، زمان آنان را آشكار  م مادرانند و به دنيا نيامدهكه هنوز در پشت پدران و رح
  .دست آنان نابود گردند گريد و اهل طغيان به كند، اميان، به آنان نريو مى مى

ر ها، امام على عليه السالم به تقسيم غنائم مشغول شدند، هر نفرى از براب پس از پايان جنگ مجل يا يكى از جنگ
   حضرت عبور كرد، مشىت درهم به او عنايت

______________________________  
  .15، حديث 337: ؛ اعالم الدين15، حديث 7، باب 181/ 74: حبار األنوار -)1(
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درهم رسيد و براى مشرد ششصد درهم بود، به متام افراد ارتش ششصد  هاى گرفته را مى چون گرينده غنيمت درهم. فرمود
  .خود حضرت هم ششصد درهم ماند

  :ناگهان يكى از سربازان آه كشيد، حضرت سبب آه او را پرسيد، عرضه داشت

وقىت خواستم در ركاب مبارك مشا شركت كنم دنبال برادرم رفتم، او را مريض يافتم، در موقع خداحافظى شنيدم كه 
حضرت بالفاصله . توانستم در كنار على با دمشنان حق جبنگم مىاى كاش از سالمت برخوردار بودم، تا : گفت مى

چون به ديدار برادرت رفىت اين سهم را به او بده و بگو به خاطر : ششصد درهم سهم خود را به آن سرباز داد و فرمود
  .نّيتت انگار با ما بودى و اين سهم حق توست

اربلى » كشف الغمة«از كتاب » حبار األنوار«جلد سيزده هايش از  معلم اخالق، شهيد دستغيب در يكى از كتاب*** 
  :كند نقل مى

در آن حال عمامه از سرش افتاد و . زد مردى نزد او بود و چرت مى. روزى در خدمت پدرم بودم: حمى الدين اربلى گفت
  .جاى زخم بزرگى در سرش منايان شد

  :گفتند. برداشتماين زخم را در جنگ صفني : پدرم علت آن زخم را پرسيد، گفت

  !تو كجا و جنگ صفني كجا؟

رفتم، مردى از اهل غزه با من مهسفر شد، در بني راه درباره جنگ صفني صحبت شد، مهسفرم   وقىت به مصر مى: گفت
اگر من در ميدان صفني : من هم گفتم. كردم اگر من در صفني بودم مششريم را از خون على و يارانش سرياب مى: گفت

كردم و اينك من و تو از ياران على و معاويه ملعون هستيم بيا با  ود را از خون معاويه و يارانش سرياب مىبودم مششري خ
هم جنگ كنيم، در آن حال با هم در آوخيتيم و زد و خورد مفصلى كردمي، يك وقت متوجه شدم كه بر اثر زمخى كه به 

   كند، چون اش بيدار مى وشه نيزهروم، در آن اثنا ديدم شخصى مرا با گ سرم رسيده از هوش مى
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بودى يافت و فرمود مهني جا مبان و سپس : چشم گشودم از اسب فرود آمد و دست روى زخم سرم كشيد، در آن حال 
 اين سر دمشن توست، تو به: گاه در حاىل كه سر بريده مهسفرم را در دست داشت ظاهر شد و فرمود ناپديد شد، آن
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مشا  : دهد، پرسيدم يارى ما برخاسىت ما هم تو را يارى كردمي چنان كه هركس خدا را يارى كند خدا او را نصرت مى
  :گاه فرمود آن. صاحب االمر عليه السالم: كيستيد؟ فرمود

  !!ام اين ضربىت است كه در صفني برداشته: هركس از تو پرسيد اين زخم چه بوده؟ بگو

  :فرمود كردم مى سمىت از مكاسب شيخ و كفايه آخوند را تلّمذ مىاستادى كه نزد او ق*** 

پس از مدتى خرب فوت پدرش را . اى از ايران جهت حتصيل به سامرا رفت و در يكى از مدارس آن شهر مقيم شد طلبه
مشغول آن شخصى كه در كنار حوض : شنيد، از ياران مدرسه سؤال كرد كه در اين مدرسه مرد خدا كيست؟ به او گفتند

  .نزد او آمد در حاىل كه مشغول پر كردن آفتابه بود. آب برداشنت است مرد خداست

وضو : كنم از درگاه خدا براى او طلب مغفرت كنيد؛ آن مرد خدا گفت پدرم از دنيا رفته، خواهش مى: عرضه داشت
كنم و ثوابش را هديه پدر تو  ت مىدارم براى خدا نيّ  هاىي كه در اين مسري بر مى ندارم، وىل اين مسرتاح رفنت و قدم

  !!كنم مى

هاىي كه آن  از بركت قدم! فرزندم: آن طلبه سخت رجنيده شد، وىل مهان شب پدر خويش را در خواب ديد كه به او گفت
ره مرد خدا در طريق مسرتاح براى خدا برداشت، من از ثواب آن قدم   .مند شدم ها در عامل برزخ 
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   حقيقت نّيت

انسان، زماىن كه با كمك انبيا و امامان عليهم السالم، و مهت عاىل عاشقان و دستگريى پريان راه، به نور معرفت آراسته 
اى جز حول و قوه او وجود ندارد و در متام هسىت  شد و از طريق اين نور به اين حقيقت دست يافت كه حول و قوه

رازق و عامل و قادر و مرادى غري او وجود ندارد و براى او اين معىن كشف شد   مؤثرى جز حضرت او نيست و مالك و
كند و جز دوست و نام و ياد و ذكر دوست چيزى براى  از ما سوى الّله قطع عاليق مى» لَْيَس ِىف الّداِر َغيـْرُُه َديّارٌ «: كه

شود،  نگرد و بود و نبود اشيا براى او مساوى مى منىماند و متام اشياى عامل را جز ابزار وسيله براى رسيدن به يار  او منى
  .بيند در اين هنگام قلب خود را آيينه جتلى عشق دوست و وجود خويش را ظرف انعكاس صفات يار مى
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ها و اراده و تدبري حمبوب شده و انانيّتش از  ها و اراده و تدبريش، خواسته كند كه متام خواسته در اين وقت مالحظه مى
و جز دوست در ميانه منانده و قلب و جان و هسىت و وجودش عني نّيت و حمض قصد براى رسيدن به  ميان رفت

  .حقيقت لقا و وصل يار شده و عشقى جز عشق معشوق حقيقى برايش منانده

ت ها فقط عشق به حمبوب است و تنها آرزوى انسان اين است كه در مهه شؤون حيا اينجاست كه حمرك او براى متام برنامه
دست آورده حقيقت نّيت و جان  رضاى يار را جلب كند و اين عشقى كه با كمك معرفت نسبت به حضرت دوست به

  .اراده و قصد است

كند و در پرتو اين نّيت و اين عشق است كه يار هم عاشق  اش حتقق پيدا مى با اين نّيت است كه عبادت به مفهوم واقعى
گردد كه اگر مهه موجودات عامل خبواهند، يك حلظه عاشق  اى اجياد مى ان جاذبهانسان شده و بني عاشق و معشوق آن چن

  را
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  .از حركت به سوى معشوق باز دارند، قدرت خنواهند داشت

 تواند در درون و برون انسان اجياد كند و چه گونه نّيت اگر غري از اين معىن باشد، چه ارزشى دارد و چه حركىت مى
  تواند آدمى را از حضيض پسىت به اوج واقعيت و قله حقيقت برساند؟ مى

توان به سوى معشوقى كه  توان نّيت گفت؟ آيا بدون اين طرز نّيت، مى گونه نّيت، بقيه خطورات قلب را مى آيا غري از اين
  !!كه امكان نداردرفيع الدرجات است حركت كرد، بدون نّيت رفيع، رسيدن به رفيع الدرجات بدون شك بدانيد  

  :گويد عطار آن شيفته كوى دوست مى

  مركب لنگست و راه دورست
 

  دل را چكنم كه نا صبورست

  اين راه بريدمن خيال است
 

  شيوه گرفتنم غرورست وين

  صد قرن چو باد اگر بپومي
 

  هم باد بود كه يار دورست

  با اين مهه گر دمى برآرم
 

  ىب او مهه فسق يا فجورست
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  داىن تو كه سر كافرى چيست
 

  آن دم كه مهى نه در حضورست

  ىب او نفسى مزن كه ناگاه
 

  تيغت زند او كه بس غيورست

 بگذر ز رجا و خوف كاين جا
 

  چه جاى خيال و نار و نورست

  

   حضور قلب

اندازه آن سفارش نشده باشد،  اين حضور قلىب كه بايد در مهه عبادات با انسان باشد و شايد در مسائل عبادى به چيزى
  .بستگى به وضع نّيت و كيفيت قصد و تصميم انسان دارد

اند كه فقط بدن را در عبادت حاضر كنيم، حضور بدن تنها چه ارزشى دارد؟ اگر بدن تنها حاضر باشد،  از ما خنواسته
  .وىل جان و قلب حاضر نباشند، عني نفاق است
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كه كسى در برابر بزرگى حاضر شود و از او تعريف و ستايش كند، وىل قلبش حاضر به تعريف و ستايش نباشد با   مثل اين
  !!زبان، آن بزرگ را مدح كند، وىل با دل و قلب هيچ توجهى به آن بزرگ نداشته باشد

بايستد و از او مدح و متجيد و ء، و عليم به ذات صدور است،  حال بنگريد كه انسان در برابر موالىي كه عامل به كل شى
  !!ستايش كند، وىل دلش جاى ديگر باشد، آيا حضور بدن و غيبت قلب پسنديده موالست؟

اصل حضور قلب و جان در پيشگاه با عظمت حمبوبست و اگر قلب در حضور نباشد بدون شك بدن هم در حضور 
  !!مثر است نيست، بلكه حضور بدن قّالىب و ىب

پيشگاه دوست نه فقط در عبادات بلكه در مهه حلظات زندگى بايد به تصحيح نّيت اقدام كرد؛ براى حضور قلب در 
كند، آن وقت است كه  چون نّيت به معناى واقعى حاصل شود، مسئله حضور متام موجوديت در برابر يار حتقق پيدا مى

رتين وجه عبادت را به جاى آورده و در غري عبادت هم در عني عبا   .دت استانسان به 
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خبش  اگر به عامل با صفاى معرفت قدم بگذارمي، با چشم دل به ديدار مجال يار نايل شده و به چشيدن شربت حيات
عشق موفق خواهيم شد و اين عشق برخاسته از معرفت است كه در عبادت و غريعبادت ما را با متام وجود در حمضر 

كند، راسىت عشق  حفظ مى - كه سرآمد مهه گناهانست  -يبتدارد و ما را از گناه خطرناك غ دوست حاضر نگاه مى
  !!برخاسته از معرفت عجب معجزه عجيىب دارد

  :گويد اهلى آن پري روشن دل مى

  مرحبا بر صفاى عامل عشق
 

  آفرين بر روان آدم عشق
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 بارك الّله به دفرت توحيد
 

  كه بود نقش سّر خامت عشق

 جام جهان مناى شهودسّر 
 

  دست جز جم عشق كس نگريد به

 روح قدسى اگر شود، نشود
 

  جلوه گر جز به قلب مرمي عشق

ر ديو و دد ز حق خبشد  نه 
 

  رتبه آدم مكّرم عشق

  هركه جمروح دل شود ز فراق
 

 «1»  رسد از لطف حق به مرهم عشق

  

  :گويد مى حضرت امام مخيىن رمحه اهللا در زمينه حضور قلب

عبادت و مناسك و اذكار و اوراد، وقىت نتيجه كامل دارد كه صورت باطنه قلب شود و باطن ذات انسان به آن خمّمر گردد 
  .و دل انسان صورت عبودّيت به خود گريد و از خودسرى و سركشى بريون آيد
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طبيعت چريه شود و قواى طبيعت و نيز از اسرار و فوائد عبادات يكى آن است كه اراده نفس قوى شود و نفس بر 
مسّخر حتت قدرت و سلطنت نفس گردد و اراده ملكوتى در ملك بدن نافذ گردد، به طورى كه قوا چون مالئكة الّله 

شود، عمل   ها صادر مى اى ختلف نورزند و به آنچه فرمان براى آن نسبت به حق تعاىل شوند كه عصيان آن نكنند و حمله
  .كنند

كه مهه مقدمه آن است، اين معىن است كه مجيع مملكت باطن و  ه يكى از اسرار عبادات و فوائد مهم آنو اكنون گوييم ك
ظاهر مسّخر در حتت اراده الّله و متحرك به حتريك الّله شود و قواى ملكوتيه و ملكيه نفس از جنود الّله شوند و مهگى 

ود يكى از مراتب نازله فناى قوا و ارادت و نّيت در اراده حق نسبت به حق تعاىل مست مالئكة الّله را پيدا كنند و اين خ
است و كم كم نتايج بزرگ از اين مرحله پيدا شود و انسان طبيعى اهلى گردد و نفس ارتياض به عبادت الّله پيدا كند و 

  جنود

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(
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ه شكست خورده منقرض شوند و قلب و قواى آن تسليم حق شوند و اسالم به بعض مراتب باطنيه در آن ابليس يكسر 
بروز كند و نتيجه اين تسليِم اراده حق، در دار آخرت آن شود كه حق تعاىل اراده او را در عوامل غيب نافذ فرمايد و او را 

واهد اجياد كند، به جمّرد اراده موجود شود، اراده اين بنده مثل اعالى خود قرار دهد و چنانچه خود ذات مقدس هرچه را خب
  !!را هم آن طور قرار دهد

شت كه   :چنانچه بعضى از اهل معرفت روايت منودند از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله راجع به اهل 

دهد، پس  ها مى دوست به آناى از جناب  شود و نامه طلبد وارد مى كه اذن ورود مى ها، پس از آن آيد پيش آن ملكى مى
  :ها رساند و در آن نامه است كه سالم موال را به آن از آن

   ُكْن فـََيُكوُن َوَقْد َجَعْلُتَك تـَُقوُل لِلشَّئِ ِمَن احلَْىِّ اْلَقيُّوِم الَّذى ال َميُوُت ِإَىل احلَْىِّ اْلَقيُّوِم الَّذى ال َميُوُت أَمَّا َبعُد َفإّىن أَُقوُل لِلشَّيئِ 
  .»1«  ُكْن فـََيُكوُن فـََقاَل صلى اهللا عليه و آله َفال يـَُقوُل َأَحٌد ِمْن أَْهِل اْجلَنَِّة لِلشَّْيِئ ُكْن إّالَوَيُكونُ 
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گونه  شود و اكنون تو را بدين مريد، پس من هرچه را بگومي بشود، مى از حّى و قّيوم كه مرگ ندارد، به حّى و قّيومى كه منى
شت به چيزى منى: حضرت فرمود. چيزى بگوىي بشود بشود قرار دادم كه به هر گويد باش مگر اين كه  احدى از اهل 

  .كند حتقق پيدا مى

دهند، چرا؟ چون بنده ترك اراده خود و ترك سلطنت هواهاى نفسانيه و  اى است كه به بنده مى و اين سلطنت اهليه
مذكوره حاصل نشود مگر با حضور قلب كامل و اگر قلب در اطاعت ابليس و جنود او منوده و هيچ كدام از اين نتايج 

   وقت

______________________________  
  .295/ 3: ؛ الفتوحات املكية140/ 9: احلكمة املتعالية ىف االسفار الفعلية االربعة -)1(
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  .بازى استعبادت غافل و ساهى باشد، عبادت او حقيقت پيدا نكند و شبه هلو و 

و البته چنني عبادتى را در نفس به هيچ وجه تأثري نيست و عبادت از صورت و ظاهر به باطن و ملكوت باال نرود، 
ها بروز  چنانچه به اين معىن در اخبار اشاره شده و قواى نفس با چنني عبادتى تسليم نفس نشوند و سلطنت نفس بر آن

  !!يم اراده الّله نگردد و مملكت وجود انسان در حتت كربياى حق منقهر نشودنكند و مهني طور قواى ظاهره و باطنه تسل

بينيد، در ما پس از چهل پنجاه سال عبادت اثرى حاصل نشده، بلكه روز به روز بر ظلمت  از اين جهت است كه مى
ه و وساوس شيطانيه شود و آن به آن اشتياق ما به طبيعت و اطاعت ما از هواهاى نفساني قلب و تعصى قوا افزوده مى

نص آيه  آيد و اال به مغز و شرايط باطنيه و آداب قلبيه آن به عمل منى كه عبادات ما ىب گردد؛ اينها نيست جز آن افزون مى
ى از فحشا و منكر مى ى صورى ظاهرى نيست، البد بايد در دل چراغى روشن  مباركه اهلى مناز  ى،  منايد و البته اين 

نورى فروزان گردد كه انسان را هدايت به عامل غيب كند و زاجر اهلى پيدا شود كه انسان را از عصيان و شود و در باطن 
  .نافرماىن باز دارد

هاى سال است كه به اين عبادت بزرگ اشتغال دارمي و در خود چنني نورى  دانيم و سال ما خود را در زمره مناز گزارها مى
ى براى ما پيدا نشده است، پس واى به حال ما آن روزى كه صور اعمال ما و نديده و در باطن چنني زاجر و مانع

خود، حساب خود را برس و ببني آيا چنني اعماىل قابل قبول : صحيفه افعال ما را در آن عامل به دست ما دهند و گويند
  !درگاه است و آيا چنني منازى با اين صورت ظلماىن مقرب بساط حضرت كربياىي است؟
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اين امانت بزرگ اهلى و وصيت انبيا و اوصيا بايد اين طور سلوك كرد و اين طور دست خيانت شيطان رجيم را كه  آيا با
  دمشن خداست به آن راه داد؟

  67: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

قرب و آيا منازى كه معراج مؤمن است و قربان متقيان مشرده شده، چرا بايد ما را از ساحت مقدس او تبعيد و از درگاه 
  !دور كند؟

شود؟ حسرت و ندامىت   آن روز آيا جز حسرت و ندامت و بيچارگى و بدخبىت و خجلت و شرمسارى چيزى نصيب ما مى
  .توانيم كرد كه در اين عامل شبيه ندارد، خجلت و شرمسارى كه نظريش را تصور منى

هاى اين جهان سريع الزوال است، به  شرمسارىهاى اين عامل هرچه باشد، مشوب به هزار طور اميدها است و  حسرت
  :خالف آجنا كه روز به روز فقط حسرت و ندامت است، چنانچه حق فرمايد

  .»1« ]َو أَْنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اْألَْمرُ [

  .برتسان -آن گاه كه كار از كار بگذرد -و آنان را از روز حسرت

  .توان برگرداند ست و عمر تلف شده را منىآجنا امر گذشته قابل جربان ني

ها منودند، با اين مهه تشريفات و اين مهه  ها آوردند و دعوت امروز روز مهلت و عمل است، انبيا آمدند و كتاب! اى عزيز
جت و  حتمل رنج و تعب كه ما را از خواب غفلت بيدار و از ُسْكِر طبيعت هشيار كنند و ما را به عامل نور و نشئه 

هاى جاوداىن متصل منايند و از هالك و شقاوت و نار و  هاى سرمدى و لذت سرور رسانند و به حيات ابدى و نعمت
  .ظلمت و حسرت و ندامت رهاىي دهند

متام اينها براى ماست، آن ذوات مقدسه احتياجى به اميان و اعمال ما نداشتند، با اين وصف در ما هيچ اثرى نكرد و 
ها در ما  يك از مواعظ آن ا را چنان گرفته و سلطنت بر باطن و ظاهر ما چنان پيدا منوده كه هيچشيطان، مسامع قلب م

   يك از آيات و اخبار به گوش قلب ما نرسد و از ظاهر گوش اثر نكرده، بلكه هيچ

______________________________  
  .39): 19(مرمي  -)1(
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  .حيواىن جتاوز نكند

هاى  اى بگري؛ در حال انبيا و اوليا دقت كن و به اشتهاهاى كاذب و وعده به حال خود رمحى كن و از عمر خود نتيجه
شيطان پشت پا بزن؛ گول شيطان را خمور و در ورطه فريب نفس اماره مباش كه تدليس اينها بسيار دقيق است و هر امر 

  .دهند آدمى را فريب مىكنند و  باطلى را به صورت حق به انسان تعميه مى

كه توبه در آخر عمر و تراكم ظلمات معاصى و  كشانند، با آن انسان را گاهى به اميد توبه در آخر عمر به شقاوت مى
  .بسيارى مظامل عباد و حقوق الّله، امرى است بسيار صعب و مشكل

مند نيست و سلطنت شيطان در نفس امروز كه اراده انسان قوت دارد و قواى جواىن برقرار است و درخت معصيت برو 
مستحكم نشده و نفس جديد العهد به ملكوت و قريب االفق به فطرت الّله است و شرايط حصول و قبول توبه سهل 

گذارند كه انسان قيام به توبه كند و اين درخت سست را ريشه كن و سلطنت غري مستقل را منقرض منايد،  است، منى
كه به عكس دوره جواىن، اراده ضعيف و قوا ناتوان و درخت معاصى گوناگون، كهن و برومند دهند   وعده ايام پريى را مى

و سلطنت ابليس در ظاهر و باطن مستقل و مستقر شده و الفت به طبيعت شديد و دورى از ملكوت زياد و نور فطرت 
  .خاموش و شرايط توبه سخت و ناگوار شده است

ها مهجور  اعت شافعني، انسان را از ساحت قدس آنان دور و از شفاعت آناين نيست جز غرور و گاهى به وعده شف
  .كم قلب را سياه و منكوس كند و وضع انسان را به سوء عاقبت منجر منايد منايد؛ زيرا كه انغمار در گناهان كم مى

دهد تا به نتيجه مطلوب  خواسته و طمع شيطان دزديدن اميان انسان است، بنابراين دخول در گناهان را مقدمه آن قرار مى
  .برسد

  69: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

انسان اگر آرزوى شفاعت دارد، بايد در اين عامل با سعى و كوشش رابطه بني خود و شفعاى خود را حفظ كند و قدرى 
از دنيا برومي، تفكر در حال شافعان حمشر منايد كه حال آنان در عبادت و رياضت به كجا رسيده بود، فرضاً كه ما با اميان 

  !هاى گوناگون برزخ و قرب از ما شفاعت نشود وىل بار گناهان و مظامل سنگني باشد، ممكن است در عذاب
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داند؛ شايد ميليون  هاى اينجا نيست و طول مدت برزخ را جز خدا كسى منى هاى برزخ قابل قياس با عذاب عذاب
فرسا،  هاى گوناگون طاقت هاى طوالىن و عذاب از مدتها سال طول بكشد و ممكن است در قيامت نيز پس  ميليون

  .شفاعت نصيب ما شود، چنانچه در احاديث به اين حقيقت اشاره شده است

اميان، يا با بارهاى سنگني از دنيا بربد و به شقاوت و  پس غرور شيطان، انسان را از عمل صاحل باز دارد و انسان را يا ىب
  .بدخبىت گرفتار كند

وعده رمحت واسعه ارحم الرامحني دست انسان را از دامن رمحت كوتاه كند، غافل از اين كه مهه بعث رسل و و گاهى با 
ارسال كتب و فرو فرستادن فرشتگان و وحى و اهلام به پيامربان و راهنماىي طريق حق از رمحت ارحم الرامحني است، عامل را 

  .رسيم تشنگى به هالكت مى رمحت واسعه حق فرو گرفته و ما در لب چشمه حيوان از

هاى اهلى است، تو اگر به رمحت ارحم الرامحني طمع دارى و آرزوى رمحت واسعه دارى، از اين  ترين رمحت قرآن بزرگ
افىت و از  رمحت استفاده كن كه حق طريق وصول به سعادت را باز منوده و چاه را از راه روشن فرموده، تو خود در چاه مى

رمحت را چه نقصاىن است؟ اگر ممكن بود طريق خري و سعادت را به مردم به طور ديگر نشان  شوى، راه منحرف مى
رساندند، اما هيهات كه راه آخرت راهى است   دادند و اگر ممكن بود به اجبار مردم را به سعادت برسانند، مى بدهند، مى

   كه

  70: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

شود، فضيلت و عمل صاحل بدون اختيار، فضيلت و  د، سعادت با زور حاصل منىتوان آن را پيمو  جز با قدم اختيار منى
  :عمل صاحل نيست و شايد معىن آيه شريفه

ينِ [   .مهني باشد »1« ] ال ِإْكراَه ِيف الدِّ

  :كند كه حضرت فرمود شيخ كليىن از حضرت صادق عليه السالم نقل مى

  :در تورات نوشته شده است كه

  .»2« ْغ ِلِعباَدتى أَْمَألُ قـَْلَبَك ِغناً يَاْبَن آَدُم تـََفرَّ 

  .خودت را براى عبادت من فارغ كن، تا من قلب تو را از غىن پر كنم! اى پسر آدم
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شود به فراغت وقت و فراغت قلب و اين امر از مهمات است در باب عبادات  بدان كه فراغت براى عبادت حاصل مى
حضور قلب مقبول درگاه نيفتد، چنانچه در روايات اهل بيت  ادت ىبكه حضور قلب بدون آن حتقق پيدا نكند و عب

  .عليهم السالم وارد شده است

يكى فراغت وقت و قلب و ديگر فهماندن امهيت عبادت به : و يگانه عالج براى حتصيل حضور قلب دو امر است
  .قلب

ىت را معني كند كه در آن وقت خود را مقصود از فراغت وقت آن است كه انسان در هر شبانه روز براى عبادات خود وق
  .موظف بداند فقط به عبادت و اشتغال ديگرى در آن وقت نداشته باشد

كند و براى آن وقىت معني  البته اوقات آن را حفظ مى. انسان اگر بفهمد كه عبادت يكى از امور مهم و پر امهيت است
   كند، مهان طور كه براى كسب مال و منال مى

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

  .8، حديث 55، باب 252/ 67: ؛ حبار األنوار1، باب العبادة، حديث 83/ 2: الكاىف -)2(
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دهد، براى عبادت نيز وقت قرار دهد كه در آن وقت فارغ از امور ديگر باشد، تا  هاى ديگر وقت قرار مى و براى برنامه
قلب كه مغز و لب عبادت است براى او ميسور باشد، وىل اگر مناز را با تكلف به جا آورد و قيام به عبودّيت  حضور

كه كارهاى  اندازد و در وقت اتيان آن نيز به واسطه آن معبود را از امور زائده بداند، البته آن را تا آخر وقت به تأخري مى
كند، البته چنني عبادتى نورانّيت ندارد  بيند با سر و دست شكسته اتيان مى مهمى را به نظر و گمان خود مزاحم با آن مى

  .و بلكه مورد خشم اهلى است و چنني شخصى مستخف به مناز و متهاون در آن امر است

ِه َقاَل ِعْنَد َمْوتِِه لَْيَس ِمّىن َمِن اْسَتَخفَّ ال تـََتهاَوْن ِبَصالِتَك َفِإنَّ النَِّىبَّ َصلَّى الّلُه َعَلْيِه َوآلِ : َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم َقالَ 
  .»1«  ِبَصالتِِه لَْيَس ِمّىن َمْن َشِرَب ُمْسِكراً ال َيرُِد َعَلىَّ احلَْْوَض ال َواللّهِ 
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در امر مناز سسىت مكن؛ زيرا رسول خدا صلى اهللا عليه و آله وقت مرگ : امام باقر عليه السالم به زراره فرموده است
كسى كه مناز را سبك بشمارد از من نيست، كسى كه ُمسكرى بياشامد از من نيست و به خدا بر من در كنار : ودفرم

  .شود حوض وارد منى

  .»2« الَصالةيَا بـَُىنَّ ال يـََناُل َشَفاَعتـََنا َمِن اْسَتَخفَّ بِ : َلمَّا َحَضَر َأىب اْلَوفاُة قَاَل ِىل : َقاَل أَبُو احلََْسِن اْألَوَِّل عليه السالم

  .رسد سبك مشارنده مناز به شفاعت ما منى! اى پسرم: پدرم به هنگام وفات گفت: امام كاظم عليه السالم فرمود

______________________________  
  .4413، حديث 6، باب 23/ 4: ؛ وسائل الشيعة7، باب من حافظ على صالته، حديث 269/ 3: الكاىف -)1(

  .23، حديث 1، باب 7/ 47: ؛ حبار األنوار15باب من حافظ على صالته، حديث ، 270/ 3: الكاىف -)2(
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داند كه انقطاع از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و خروج از حتت محايت آن سرور چه مصيبت عظيمى است و  خدا مى
گمان مكن كه بدون شفاعت و محايت آن ! استحرمان از شفاعت آن سرور و اهل بيت معظم او چه خذالن بزرگى 

شت موعود را ببيند   .بزرگواران كسى روى رمحت حق و 

ترين وسيله رمحت  كه قرة العني رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و بزرگ  -اكنون ببني آيا، مقدم داشنت هر امر جزئى بر مناز
اون و استخفاف و امهال كردن درباره آن و به آخر انداخنت وقتش ب -حق است دون عذر و حفظ ننمودن حدود آن، 

اگر هست بدان كه به شهادت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السالم از واليت ! هست يا نيست؟
  .ها خارج و به شفاعت آنان نايل نشوى آن

عليه و آله باشى، اين وديعه اهليه را بزرگ مشار ها دارى و مايلى كه از امت رسول اكرم صلى اهللا  اگر احتياج به شفاعت آن
نيازند و بدان اگر امهيت به عبادت ندهى، بيم آن است   و به آن امهيت بده؛ خداى تعاىل و اولياى او از عمل من و تو ىب

كه منجر به ترك آن شود و از ترك به جحود رسد كه در آن وقت كار تو يكسره شود و به شقاوت ابدى و هالكت 
  .مى رسىدائ

از فراغت وقت فراغت قلب، است؛ بلكه فراغت وقت، مقدمه براى اين فراغت است و آن در حقيقت چنان است كه 
انسان در وقت اشتغال به عبادت، خود را از اشتغاالت و مهوم دنياىي فارغ كند و توجه قلب را از امور متفرقه و خواطر 
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الص براى توجه به عبادات و مناجات با حق كند و تا فراغت قلب از اين ُمتشتّته منصرف منايد و دل را يكسره خاىل و خ
  .امور حاصل نشود، تفرغ براى او و عبادت او حاصل نگردد

كنيم براى وقت عبادت، مهني كه تكبرية االحرام  هاى متفرقه را ذخريه مى وىل بدخبىت آن است كه ما متام افكار و انديشه
  ازه را بازگوييم، گوىي در مغ مناز را مى
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فرستيم  امي، دل را به سوى اشتغال به امور ديگر مى امي، يا كتاب مطالعه را مفتوح منوده امي، يا دفرت حماسبات را گشوده كرده
 امي، حقيقتاً اين آييم كه به سالم مناز رسيده وقت به حسب عادت به خود مى و از اصل عمل به كلى غافل شده، يك

  .انگيز است آور است و اين مناجات شرم عبادت فضاحت

تو مناجات با حق را مثل تكّلم با يك نفر از بندگان ناچيز حساب نكن، چه شده است كه اگر با يك نفر از ! عزيزم
ىل، وىل كىن از غري غافلى و با متام توجه به او مشغو  دوستان يا بيگانگان مشغوِل صحبت باشى، مادام كه با او مذاكره مى

آيا ! به هنگام مكامله و مناجات با وىل النعم و پروردگار عامليان به كلى از او منصرف و غافلى و به ديگر امور متوجهى؟
  !تر است؟ ها ارزشش از مناجات با قاضى احلاجات بيش قدر بندگان از ذات مقدس حق افزون است يا تكّلم با آن

دانيم، البته امرى كه حتميل بر شخص  دانيم؛ تكاليف اهليه را سربار امور مى ىآرى، من و تو حقيقت مناجات با حق را من
هاى انبيا پيدا كرد  شد و سربار زندگى گرديد امهيت خنواهد داشت؛ بايد سرچشمه را اصالح كرد و اميان به خدا و فرمايش

  .ها از ضعف اميان و سسىت يقني است تا كار اصالح شود، مهه بدخبىت

كه حق تعاىل اجازه ورود در  گريد، براى آن رساند كه روز اّول تكليفش را عيد مى ن طاووس او را به جاىي مىاميان سيد ب
حقيقتاً تصور كن اين چه قلىب است كه اين : مناجات به او را مرمحت كرده و او را خملع به خلعت تكليف فرموده است

  .قدر نورانّيت و صفا دارد

تو حجت نيست، كار سيد املوحدين و اوالد معصومني عليهم السالم او كه براى تو حجت اگر عمل اين سيد جليل براى 
ها در وقت مناز رنگ  ها، بعضى از آن هاى آن است؛ نظر كن در حاالت آن بزرگواران و كيفيت عبادت و مناجات

  زشى شود،لرزيد، از خوف اين كه مبادا در امر اهلى لغ كرد و پشت مباركشان مى مباركشان تغيري مى
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  .كه به متام معىن معصوم بودند با آن

در هر صورت، فراغت قلب از غريحق از امور مهم است كه انسان بايد آن را حتصيل كند و طريق حتصيل آن نيز با قدرى 
هر وقت خواست، از مواظبت و مراقبت ممكن و سهل است، بايد انسان مدتى اختيار طاير خيال را به دست گريد و 

اى پرواز كند آن را حفظ كند، پس از مدتى مراقبت، رام و آرام شود و توجه آن از امور متشتّته منصرف   اى به شاخه شاخه
  .گردد و خري و صالح عادت او شود و فارغ البال اشتغال به توجه به حق و عبادت پيدا كند

يمىت براى عبادات نيست و قبول عبادات در درگاه حق حضور قلب، روح و حقيقت عبادت است و بدون آن هيچ ق
  .منوط به حضور قلب است

ا َلَك ِمْن َصالِتَك ما أَقْـبَـْلَت َعَلْيِه ِمْنها فَإْن أَْوَمهَها كُ  ا لُفَّْت َعْن أىب َجْعَفر َوأىب َعْبِدالّلِه أَنـَُّهما قاال إمنَّ لَّها َأْو َغَفَل َعْن آداِ
ا َوْجُه    .»1« صاِحِبهاَفُضِرَب ِ

از منازت آنچه توجه قلبت با آن بوده از آن توست، : امام باقر و امام صادق عليهما السالم به فضيل بن يسار فرمودند
پيچيند وسپس به صورت صاحبش  مكّلف اگر متام مناز را غلط به جا آورد، يا از آداب آن غافل گردد، آن مناز را مى

  .زنند مى

  :دگوي ابو محزه مثاىل مى

اش افتاد، حضرت تا از مناز فارغ نشد به عبا  خواند، عباى آن جناب از شانه حضرت سجاد عليه السالم را ديدم مناز مى
داىن در حضور كه بودم؟ مهانا از عبد  واى بر تو آيا مى: چرا به عبا توجه نفرمودى؟ فرمود: پس از مناز پرسيدم. دست نزد
   پس ما هالك: عرض كردم. قلب به آن بودهشود منازى مگر آنچه توجه  قبول منى

______________________________  
، حديث 3، باب 476/ 5: ؛ وسائل الشيعة4، باب من يقبل من صالة الساهى، حديث 363/ 3: الكاىف -)1(

7104.  
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  .»1« كند نان متام مىها براى مؤم هرگز مهانا نقص عبادات را خداوند با نافله: شدمي؟ فرمود
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ْؤِمنَني عليه السالم ال يـَُقوَمنَّ أَحدُُكْم ِىف الصَّالِة ُمَتكاِسًال َوال ناِعساً َوال يـَُفكِّْرَن ىف نـَْفسِ 
ُ
ِه َفإنَُّه بـَْنيَ َيَدْى َربِِّه َعزَّ قاَل َأمريُامل

ا لِْلَعْبِد ِمْن َصالتِِه ما أَقْـَبَل َعَلْيِه ِمْنها بِ    .»2«  َقْلِبهَوَجلَّ إمنَّ

كسى از مشا در حال كسالت و چرت به مناز نايستد و در پيش نفس انديشه نداشته : امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
  .باشد؛ زيرا كه در حمضر خداست، جز اين نيست كه براى عبد از منازش مهان است كه با قلب به آن توجه داشته است

رومي و براى   فهميدمي از كجاييم و در كجاييم و به كجا مى بردمي و مى ود پى مىاى كاش در درجه اّول به قدر و قيمت خ
  .شدمي شدمي تا از مهه قيود رها گشته به قيد عشق حق مقّيد مى ها آگاه مى ها و مناجات كيستيم و سپس به ارزش عبادت

بستيم، از اين چهارچوب  دوست مىشستيم و دوباره پيمان شكسته شده روز الست را با  اى كاش دست از اين ظواهر مى
  .آمدمي تنگ مادّيت به در آمده، در عامل بيكران معىن به پرواز مى

اى كاش با قدرت توجه و معرفت، از اسارت شيطان درون و برون آزاد گشته، به بارگاه حمبوب واقعى و معشوق اصلى راه 
  .يافتيم مى

اىي در مقام نصيحت ىب   :گويد شدگان مى ان و گمخرب  استاد بزرگ، مرحوم شيخ 

______________________________  
  .61/ 46: حبار األنوار -)1(

  .7107، حديث 3، باب 477/ 5: ؛ وسائل الشيعة10، حديث 612/ 2: اخلصال -)2(
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  اى مركز دايره امكان
 

  وى زبده عامل كون و مكان

  تو شاه جواهر ناسوتى
 

  مظاهر الهوتىخورشيد 

  تا كى ز عالئق جسماىن
 

  در چاه طبيعت تن ماىن
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 تا كى ز معارف عقلى دور
 

 به زخارف عامل حس مغرور

 از موطن اصلى نيارى ياد
 

 پيوسته به هلو و لعب دل شاد

  نه اشك روان نه رخ زردى
 

  دردى الّله الّله تو چه ىب

  يك دم به خودآى و ببني چه كسى
 

  دل و به كه هم نفسىبه چه بسته 

  زين خواب گران بردار سرى
 

  برگري ز عامل اولني خربى

  

  :»1« گويد نيز مى» سر الصالة«آن عارف بزرگ در كتاب 

  :نّيت در نزد عامه عزم بر اطاعت است خوفاً يا طمعاً 

  .»2« ]َيْدُعوَن َربـَُّهْم َخْوفاً َو َطَمعاً [

  .خوانند مى]  به رمحت و پاداش[و اميد ]  از عذاب[به علت بيم  در حاىل كه مهواره پروردگارشان را

  :و در نزد اهل معرفت عزم بر اطاعت است هيبتاً و تعظيماً 

  .»3«  أُْعُبِد الّلَه َكأَنََّك َتراُه َوإْن َملْ َتُكْن َتراُه َفإنَّهُ َيراكَ 

  .بيند بيىن او تو را مى و او را منىبيىن و اگر ت چنان خدا را عبادت كن، به مانند اين كه او را مى آن

  :و در نزد اهل جذبه و حمبت عزم بر اطاعت است شوقاً و حباً 

______________________________  
  .119: سّر الصالة -)1(

  .16): 32(سجده  -)2(

  .6، باب 204/ 25: حبار األنوار -)3(
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  .»1« ..اْفَضُل الّناِس َمْن َعِشَق اْلِعباَدَة َفعانـََقها َوَأَحبَّها ِبَقْلِبِه : ه و آلهقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا علي

ترين مردم كسى است كه عاشق عبادت باشد و چون عاشقى كه دست  با فضيلت: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .در گردن حمبوب كند، با عبادت دست به گردن باشد

  .»2«  َولِكّىن َأْعُبُدُه ُحّباً َلُه َعزَّ َوَجلَّ َوتِْلَك ِعباَدُة اْلِكرامِ : السالمقاَل الصادق عليه 

  .كنم و اين عبادت مردم بزرگوار است اما من عاشقانه او را عبادت مى: امام صادق عليه السالم فرمود

نّيت است و اين نّيت، زير بناى در هر صورت معرفىت كه با كمك انبيا و امامان عليهم السالم حاصل شود، زير بناى 
! اى عزيزان. حضور قلب است و اين حضور قلب، مايه حركت انسان در متام شؤون حياتش به سوى عمل صاحل است

بياييد سعى كنيم كه نّيت را فقط خمصوص به عبادت نكنيم، بلكه در متام سكنات و حركات و در متام روابط خود با خلق 
رتين سود و منفعت را بربمي و در متام اعمال و اخالق   .خود براى خدا نّيت داشته باشيم، تا از متام حلظات عمر 

دنيا و مافيها ارزش آن را ندارد كه ما يك حلظه از عمر خود را با آن معامله كنيم، بايد دنيا و هرچه در آن است براى ما 
  : نكته سنجاى جهت معامله با دوست باشد و به قول سعدى آن عامل ابزار و وسيله

 دنيا آن قدر ندارد كه بر او رشك برند
 

 يا وجود و عدمش را غم بيهوده خورند

  نظر آنان كه نكردند بر اين مشىت خاك
 

 احلق انصاف توان داد كه صاحب نظرند

______________________________  
  .2، فصل 112: ؛ مشكاة األنوار3، باب العبادة، حديث 83/ 2: الكاىف -)1(

  .53، باب 197/ 67: ؛ حبار األنوار4، حديث 10، جملس 38: األماىل، شيخ صدوق -)2(
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 عارفان هرچه ثباتى و بقاىي نكند
 

 گر مهه ملك جهان است به هيچش خنرند

  تا تطاول نپسندى و تكرب نكىن
 

 كه خدا را چو تو در ملك بسى جانورند

  شنيدى كه به سر برد جهاندوسىت با كه 
 

 بصرند اى ىب حق عيانست وىل طايفه

  اى كه بر پشت زميىن مهه وقت آن تو نيست
 

 دگران در شكم مادر و پشت و پدرند

  خار ميسر نشود در بستان گل ىب
 

 خار جهان مردم نيكو سريند گل ىب

  

 مرد نكونام منريد هرگز» سعديا»
 

 نكوىي نربندمرده آن است كه نامش به 

  

   قلب سليم

  :فرمايند امام صادق عليه السالم مى

  .صاحب نّيت صادقه، صاحب قلب سليم است

  .آرى، قلب، خانه حقيقى خداست و آيات و روايات بر اين حقيقت داللت دارد

عرضه . قلب: فرموداّول عضوى كه در رحم مادر به هنگام شكل گرفنت انسان تكّون يافت چه بود؟ : از عارىف پرسيدند
  :آيه شريفه: از معارف اهلى چه دليلى بر اين مسئله داريد؟ فرمود: داشتند

  .»1« ]ِإنَّ أَوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس َللَِّذي ِبَبكََّة ُمبارَكاً [
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______________________________  
  .96): 3(آل عمران  -)1(
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اده شد، مهان است كه در مكه است كه پر بركت و وسيله ]  نيايش و عبادت[اى كه براى  هيقيناً خنستني خان مردم 
  .هدايت براى جهانيان است

اى كه براى مردم بنا شد مهان خانه مكه است كه جهت  اّول خانه: فرمايد دليل اين واقعيت است، مهان طور كه در آيه مى
به مهني دليل اّول عضوى كه : ان خانه مكه براى عبادت حق باشد، پس بايد گفتعبادت مردم بنا شد، وقىت اّول خانه مه

در وجود ساخته شد قلب است كه خانه عشق و حمبت اوست، و در حقيقت در مملكت هسىت انسان اّول جاىي كه بنا 
  .»1«  كرد خانه مربوط به خودش بود و اعتبار و ارزش و امهيت و قدر قلب هم در مهني است

اين ارزش و امهيت، ارزش استعدادى است و ارزش بالقوه و اين براى انسان كاىف نيست، آدمى بايد با توجه به  البته
معارف اهلى و عمل به حدود و مقررات خداوندى، سعى كند كه صفت سالمت را براى قلب كسب كند و تا جاىي 

  .سليم شود بكوشد كه سالمت با قلب متحد شود و به فرموده قرآن، قلب آدمى، قلب

كند و با اين  قلب سامل، سالمت را به صيغه فاعل استعمال نكرده، بلكه به صفت مشبهه بيان مى: دقت كنيد كه نفرموده
سالمت بايد با قلب يكى شود و چون صفت و موصوف با هم متحد گردند؛ زيرا از طريق : خواهد بگويد عنوان مى

  .ب در متام موارد و شؤون علت جتلى نّيت صادقانه استدست آمد، اين قل آگاهى و عمل، چنني قلىب به

شود؛ قلب براى نّيت مهانند ريشه است، اگر  بدون شك بدانيد كه نّيت صادقانه، از قلب مريض و دل عليل، پيدا منى
  ريشه ضعيف و ناتوان باشد، اگر ريشه فاسد

______________________________  
شود قلب و مغز است كه به طور ساده و  خنستني اعضاىي كه در اين موجود تازه انشا مىكه  از عجايب آفرينش آن -)1(

  .39: رازهاى جهان آفرينش. گردد ابتداىي ظاهر مى

  80: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  !باشد، چه گونه ميوه كامل و سامل خواهد داد؟
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رتين د نّيت صادقانه، حمصول و نتيجه قلب سليم است و فعاليت كردن براى به ست آوردن قلب سليم باالترين رياضت و 
  .عبادت است

راسىت بايد به ريشه توجه كرد، اگر ريشه آراسته به صالح و سداد شود، متام حمصوالت آن اهلى خواهد شد، وىل اگر توجه 
ك چه  به قلب نشود و عوارض و مفاسد بر در و ديوار اين خانه هم چون سياهى شب حاكم باشد، از اين خانه تاري

  گونه توقع نور و روشناىي، آن هم نور اهلى كه مهان نّيت صادقانه است خواهيد داشت؟

قلب بايد از خيلى عوارض و بلكه از متام رذايل پرياسته و به متام فضايل آراسته گردد، تا به صفت سليم متصف گردد و از 
رتين عمل آشكار  شود و در نتيجه از انسان طبيعى، انساىن اهلى و ربّاىن چنني قلىب نّيت صادقانه جتلى كند و از آن نّيت 

  !!وجود آيد ساخته شود و از اين موجود مساوى با حيوان، موجودى برتر از متام مالئكه به

  :گويد حاج شيخ حممد حسني غروى اصفهاىن آن حكيم فرزانه مى

  از جان بگذر جانان بطلب
 

  گاه ز جانان جان بطلب آن

  اسالم جبوىبا قلب سليم 
 

  پس مرتبه سلمان بطلب

  از فتنه شرك خفى و جلى
 

  امين چو شوى اميان بطلب

  در وادى عشق بزن قدمى
 

  پايان بطلب پس دولت ىب

  طلىب گر گنج حقايق مى
 

  از كنج دل ويران بطلب

  جوىي در گلشن خندان چه مى
 

  چشمى ز غمش گريان بطلب

 گر باده فام تو را بايد
 

  شو دل سوزان بطلبدل 

 گر مهت خضر تو را باشد
 

  سرچشمه جاويدان بطلب

  سوز غم و ساز سخنداىن
 

  ناالن بطلب» مفتقر«از 
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   ترين جمموعه آفرينش انسان، مهم

انگيزترين عنصر و موجود خانه  نظري شگفت در اين كه وجود انسان نسخه جامع اهلى است، شكى نيست؛ اين موجود ىب
  .استخلقت 

  :انسان بنا به فرموده قرآن جميد، ظرف علم امسا، هدايت، كرامت و امانت اهلى است

  .»1« ]َو َعلََّم آَدَم اْألَْمساَء ُكلَّها[

  .را به آدم آموخت]  ِى موجودات[ها  و خدا مهه نام

يعاً َفِإمَّا يَْأتِيَـنَُّكْم ِمينِّ ُهدًى َفَمْن َتبِ [   .»2« ] َع ُهداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ قـُْلَنا اْهِبُطوا ِمْنها مجَِ

فرود آييد؛ چنانچه از سوى من هدايىت براى مشا آمد، پس كساىن كه از هدايتم پريوى  ]  مرتبه و مقام[مهگى از آن : گفتيم
  .كنند نه ترسى بر آنان است و نه اندوهگني شوند

  .»3« ]َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفِضيًال    َمحَْلناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت َو َفضَّْلناُهْم َعلىَو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدَم َو [

سوار كردمي، ]  هاىي كه در اختيارشان گذاشتيم بر مركب[به يقني فرزندان آدم را كرامت دادمي، و آنان را در خشكى و دريا 
  .هاى خود برترى كامل دادمي آنان از نعمت هاى پاكيزه روزى خبشيدمي، وآنان را بر بسيارى از آفريدهو به 

______________________________  
  .31): 2(بقره  -)1(

  .38): 2(بقره  -)2(

  .70): 17(اسراء  -)3(

  82: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ْنساُن ِإنَُّه كاَن ظَُلوماً ِإنَّا َعَرْضَنا اْألَمانََة َعَلى السَّماواِت [ َو اْألَْرِض َو اجلِْباِل َفَأبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلَنها َو َأْشَفْقَن ِمْنها َو َمحََلَها اْإلِ
  .»1« ]َجُهوًال 
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ها از به عهده   ها عرضه كردمي و آن ها و زمني و كوه بر آمسان]  كه تكاليف شرعيه سعادت خبش است[يقيناً ما امانت را 
به [ترديد او  امتناع ورزيدند و از آن ترسيدند، و انسان آن را پذيرفت ىب] كه استعدادش را نداشتند به سبب اين[گرفتنش 

  .بسيار نادان است]  نسبت به سراجنام خيانت در امانت[بسيار ستمكار، و ]  علت ادا نكردن امانت

  :و بزرگى انسان گفتهنياز، درباره عظمت و شخصيت و جالل  اى آن شيفته مجال ىب اهلى قمشه

  من مهان مرغ عرش آشيامن
 

  طاير گلشن ال مكامن

  راز نه پرده آمسامن
 

 آگهم سر غيب جهان را

  اى زير اين نه سپهرم ذره
 

  دل فروزنده چون ماه و مهرم

  َپرورد ياِر خورشيد چهرم
 

 تا بيارامي اين داستان را

  شريخوارى ز پستان عشقم
 

  عشقمكودكى در دبستان 

  پري عقلم زمستان عشقم
 

 رهربم فكر پري و جوان را

  گرچه گويند صرف الوجودم
 

  فوق جوهر وراى حدودم

  نيست بودم تو دادى منودم
 

 «2» نشان را تا نشان بدهم آن ىب

  

   چهار عنصر وجود انسان

   انسان كه در حقيقت، واالترين موجود جهان است و قدرت اين را دارد كه

______________________________  
  .72): 33(احزاب  -)1(

  .اى اهلى قمشه -)2(
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  83: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

اشرف متام مهمانان عامل هسىت گردد وجودش مركب از چهار عنصر بسيار مهم است كه با توجه به اين چهار عنصر، راه 
  :برتر شدن بر متام موجودات عامل را خواهد يافت

  .قلب -4. عقل - 3. نفس - 2. جسم - 1

هاى عملى است؛ جسم با متام اعضاىي كه بستگى به او دارد، كاسب عمل است  ها و فعاليت مركز جنبش جسم انسان،
و در اين مرحله الزم است، انسان به حدود و مقررات اهلى آگاه شود و از حالل و حرام خداوندى مطلع شود، تا متام 

  .دود اهلى تطبيق منوده و به تعبري قرآن، دارنده عمل صاحل شودهاى جسم را با ح حركات و فعاليت

هاى معنوى است و الزم است انسان به صفات  هاى اخالقى و كاسب واقعيت به فرموده قرآن، مركز فعاليت نفس انسان،
ذ يب و تزكيه كرده پاك و حسنات اخالقى كه از طريق اهلام و وحى در اختيار آدمى قرار داده شده آشنا شود، تا نفس را 

  .و از آلوده شدن اين حقيقت به رذايل در امان مباند و با كسب حسنات به فالح و رستگارى برسد

  .»1« ]َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاها[

  .رشد داد، رستگار شد] از آلودگى پاك كرد و[ترديد كسى كه نفس را  ىب

ل در وجود انسان، كاسب علم و دانش و معارف و هاى علمى است؛ عق مركز ادراك و ميدان فعاليت عقل انسان،
معلومات است و در اسالم براى فرا گرفنت دانش زياد سفارش شده و بايد انسان، سخت مواظب كسب عقل باشد كه 

   هاى شيطاىن گردد، چون عقل خداى ناخواسته، اين ظرف با عظمت اهلى مركز آموزش

______________________________  
  .9): 91(مشس  -)1(

  84: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ترين كسبش به  اگر موفق به كسب معارف اهليه شود، نريومندترين عامل كمك به انسان براى عبادت حق است و مهم
شت خواهد بود   .فرموده معصوم كسب 
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اى كه در متام عامل به گسرتدگى او يافت  اين عضو حساس، اين عنصر با عظمت، اين ظرف گسرتده قلب انسان،
ها است، البته در صورتى كه انسان در  شود، كاسب حمبت، عشق، مهر، عاطفه، رّقت، اميان، يقني و امثال اين واقعيت منى

كند و گرنه  خري دنيا و آخرت انسان است اقدام مىهاى  متام حلظات قلبش بيدار باشد، قلب به كسب اين حقايق كه مايه
شود كه قلب به كسب ريا، نفاق، شرك، كفر، جحد،  انسان اگر از اين خبش مهم وجود غفلت بورزد، وقىت بيدار مى

گاه پاك كردن اين عنصر قلب كه فقط براى جتلى نور دوست خلق شده كار بسيار  آلوده شده، آن... انكار، غرور و 
شود كه كار از كار گذشته و چيزى جز ضرر و زيان و خسارت ابدى براى  اهد بود و آدمى وقىت پشيمان مىمشكلى خو 

  !!او منانده است

خواهد  داند و انسان را در برابر افعال قلب مسؤول دانسته و از آدمى مى ها مى قرآن جميد، قلب را مركز بسيارى از فعاليت
حتقق سالمت، در ذات قلب گردد و بتوان از اين قلب براى حضرت يار، قلب سليم حتماً راهى را بپيمايد كه منتهى به 

  .ساخت

   دادگاه اهلى براى رسيدگى به قلب

  :داند قرآن جميد در بسيارى از آيات، خبشى از روز قيامت را دادگاه عدل اهلى براى رسيدگى به كسب قلب مى

  .»1« ] َو لِكْن يُؤاِخذُُكْم ِمبا َكَسَبْت قـُُلوُبُكمْ [

______________________________  
  .225): 2(بقره  -)1(

  85: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .كند مرتكب شده مؤاخذه مى]  از سوگند جدى و حقيقى[هايتان  وىل مشا را به خاطر آنچه دل

  .»1« ] َو ال َتْكُتُموا الشَّهاَدَة َو َمْن َيْكُتْمها َفِإنَُّه آِمثٌ قـَْلُبهُ [

  .شهادت را پنهان نكنيد و هر كه آن را پنهان كند، يقيناً دلش گناهكار است!] شاهدان مشا اى[و 

  .»2« ]َو ال تـَْقُف ما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤًال [
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پريوى مكن؛ زيرا گوش ]  ها، خياالت و اوهام است نگرى ها، ساده هبلكه برگرفته از شنيد[و از چيزى كه به آن علم ندارى 
  .مورِد بازخواست اند] اند كه ابزار علم و شناخت واقعى[و چشم و دل 

ْنيا َو اْآلِخَرِة وَ [   .»3« ] ُه يـَْعَلُم َو أَنـُْتْم ال تـَْعَلُمونَ  اللَّ ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعذاٌب أَلِيٌم ِيف الدُّ

مت بزرگ[كساىن كه دوست دارند كارهاى بسيار زشت  در ميان اهل اميان شايع شود، در دنيا و آخرت ]  مانند آن 
  .شناسيد شناسد و مشا منى مى] آنان را[عذاىب دردناك خواهند داشت، و خدا 

   خطرات بيمارى قلب

   قلب، مقدماتى دارد كه خود انسان به اختيار خودش ها به وسيله كسب بدى

______________________________  
  .283): 2(بقره  -)1(

  .36): 17(اسراء  -)2(

  .19): 24(نور  -)3(

  86: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

گاهى مساوى كند، براى قلب بيمارى است و خطر اين بيمارى براى انسان،   كند و گناهاىن كه قلب كسب مى فراهم مى
  .با هالكت او و رسيدن به شقاوت و بدخبىت و به فرموده قرآن، خزى دنيا و آخرت است

ِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم اللَُّه َمَرضاً َو َهلُْم َعذاٌب أَِليٌم ِمبا كانُوا َيْكِذبُونَ [   .»1« ] ِيف قـُُلِو

بر بيماريشان افزود، و براى آنان در برابر آنچه ]  قشانبه كيفِر نفا[است، پس خدا ]  سخىت از نفاق[در دِل آنان بيمارِى 
  .گفتند، عذاىب دردناك است مهواره دروغ مى

هاى خطرناك مربوط به او حفظ كرد و چنانچه مريض باشد، بايد فوراً به عالج  قلب را بايد از ابتداى تكليف، از بيمارى
  .او اقدام منود
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هاى خطريى به عهده  اجتماع نسبت به افراد، چه وظايف سنگني و مسؤوليتپدران، مادران، معلمان، استادان دولت و 
  .دارند و از طرىف خود انسان در پيشگاه حضرت ذواجلالل تكليف سنگيىن دارد

مهه ما وظيفه دارمي كه زمينه اجياد سالمت قلب را با پاك نگاه داشنت حميط خانه از هر نوع گناه و خطوط شيطاىن و سامل 
و جوانان وظيفه و رسالت ! مشا نيز اى نوجوانان. مدرسه و حميط مملكت جهت فرزندان و كودكان فراهم آورمينگاه داشنت 

  .سنگني براى دريافت عوامل سالمت قلب بر عهده داريد

اگر در اجياد حميط سامل كوتاهى ورزيد، در قيامت دچار عذاب سخىت ! مشا اى پدران و مادران و معلمان و دولت مردان
  .يد شدخواه

   اگر از حميطهاى سامل تغذيه ننماييد، در پيشگاه اهلى به رنج! ها مشا اى انسان

______________________________  
  .10): 2(بقره  -)1(

  87: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .اى دچار خواهيد گشت فوق العاده

المت دل مشا كوتاهى ورزيدند، امروز كه از اگر پدران و مادران و معلمان و دولت مردان، در اجياد زمينه سامل، جهت س
  .موهبت درك و انديشه برخورداريد، به فكر خود باشيد و براى سالمت قلب فعاليت كنيد

كنيد به  اگر از ابتدا ميدان سالمت دل براى مشا فراهم شد، امروز در حفظ سالمت قلب بكوشيد و اگر حس مى
زدن به دامن عامل ربّاىن و پريى روحاىن و مردى اهلى به عالج قلب خود هاى معنوى قلىب دچار هستيد، با چنگ  بيمارى

هاى شيطاىن را از خانه زنده حق بزداييد و خانه تكاىن بنماييد و پس از عالج قلب و پاك كردن  برخاسته و اين بيمارى
  .اين خانه، قلب را وادار به كسب حسنات و حقايق مناييد

  .تر از تقواى قلب نيست تر و پرمنفعت اى براى امروز و فردا پرقيمت هدست آريد كه سرماي تقواى قلب به

  .ها در دنيا و آخرت است هاى قلب، سبب بروز مشكالت و ظهور انواع عذاب بيمارى
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ها در دنيا و ظهور انواع نعم اهلى و سعادت ابدى در جهان  ها و راحىت ها، راسىت سالمت قلب، سبب بروز حقايق، درسىت
  .قيامت است

قلب مريض، قلب گنهكار بر متام شؤون عقل، نفس، جان، اثر منفى گذاشته و سه ناحيه با عظمت وجود انسان را در 
معرض خطرهاى سخت دنياىي و آخرتى قرار خواهد داد؛ قلب، رئيس و حاكم وجود آدمى است، سالمت مهه وجود و 

  .بيمارى جمموع هسىت آدمى بستگى به سالمت و مرض قلب دارد

  :مولوى آن عامل آگاه و عارف معارف گويد

 واى آن دل كه بدو از تو نشاىن نرسد
 

 مرده آن تن كه بدو مژده جاىن نرسد

 نور مجالت گذرد سيه آن روز كه ىب
 

 هيچ از مطبخ تو كاسه و خواىن نرسد

  

  88: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  

 واى آن دل كه زعشق تو در آتش نرود
 

 هيچ به كاىن نرسدهم چو زر خرج شود 

 درد بود بر ندهد سخن عشق چو ىب
 

 جز به گوش هوس و جز به زباىن نرسد

  مرمي دل نشود حامل انوار مسيح
 

اىن نرسد اىن به   تا امانت ز 

 حس چو بيدار بود خواب نبيند هرگز
 

 از جهان تا نرود دل به جهاىن نرسد

  اين زمان جهد بكن تا ز زمان باز رهى
 

 آن دم كه زماىن به زماىن نرسد پيش از

 تريه صبحى كه مرا از تو سالمى نرسد
 

 تلخ روزى كه ز شهد تو بياىن نرسد
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   هاى قلب بيمارى

  كفر  - 1

  .گردد توجهى انسان نسبت به حقايق و دور ماندن از انديشه صحيح دچار كفر مى قلب، گاهى بر اثر ىب

و اميان، صرف كردن نعمت در مسري شيطان، از مصاديق كفر است؛ قرآن در انكار از روى عناد، انكار بعد از معرفت 
  :خوانيم اين سه زمينه آيات متعددى دارد، براى منونه مى

ْنيا َو اْآلِخَرِة َو ما َهلُْم ِمْن ناِصرِينَ [ بـُُهْم َعذاباً َشِديداً ِيف الدُّ   .»1« ] َفَأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا َفُأَعذِّ

  .كنم و براى آنان هيچ ياورى خنواهد بود كافر شدند، آنان را در دنيا و آخرت به عذاىب سخت شكنجه مىاما كساىن كه  

   ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بـَْعَد ِإمياِِْم ُمثَّ اْزداُدوا ُكْفراً َلْن تـُْقَبَل تـَْوبـَتـُُهْم َو أُولِئَك ُهمُ [

______________________________  
  .56: )3(آل عمران  -)1(

  89: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] الضَّالُّونَ 

  .آنان كه بعد از اميان كافر شدند و بر كفر خويش افزودند، هرگز توبه آنان پذيرفته نيست و اينان در حقيقت گمراهانند

ُلوا نِْعَمَت اللَِّه ُكْفراً َو َأَحلُّوا قـَْوَمُهْم داَر [   .»2« ]اْلَبوارِ أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن َبدَّ

نعمت خدا را به كفران و ناسپاسى تبديل كردند و قوم خود را به سراى نابودى و هالكت ] شكر[آيا كساىن را كه 
  درآوردند، نديدى؟

ا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َو َمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكرِميٌ [   .»3« ] َو َمْن َشَكَر َفِإمنَّ

؛ زيرا ]رساند زياىن به خدا منى[كند و هر كس ناسپاسى ورزد  كند به سود خود سپاس گزارى مىو هر كس كه سپاس گزارى  
  .نياز و كرمي است پروردگارم ىب
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توجه داشته باشيد كه فقط انكار حق، يا خرج نعمت در راه غري خدا، يا انكار پس از اميان كفر نيست، بلكه انكار معاد 
  .به غري ما انزل الّله مهه و مهه در مرحله كفر استو نبوت و ضروريات دين و حكم دادن 

هاى نور  اين مرض خطرناك وقىت عارض قلب شود، انسان را از نظر جايگاه در عامل خلقت بدتر از حيوانات كرده و روزنه
وجود اى خطرناك و ديوى مهيب به  خشكاند و از انسان، درنده بندد و شاخ و برگ انسانّيت را مى را به روى آدمى مى

  .آورد مى

______________________________  
  .90): 3(آل عمران  -)1(

  .28): 14(ابراهيم  -)2(

  .40): 27(منل  -)3(
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   نفاق - 2

هاى قلب، نفاق است، نفاق يعىن دوروىي، دورنگى و دوچهره بودن و برابر با آيات قرآن و روايات، نفاق  از ديگر بيمارى
  :ها دچار است بدترين گناهان است منافق در قيامت به بدترين عذاباز 

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر َو َلْن جتََِد َهلُْم َنِصرياً [   .»1« ]ِإنَّ اْلُمناِفِقَني ِيف الدَّ

  .اند، و هرگز براى آنان ياورى خنواهى يافت ترين طبقه از آتش ترديد منافقان در پايني ىب

دهند، وىل قلباً به هيچ صورت به  اى از اعمال خود را مسلمان نشان مى ان و زناىن هستند كه به زبان و به پارهمنافقني، مرد
  .خدا و پيامرب و احكام اهلى اميان ندارند

منافقني مردمى هستند كه با مسلمان نشان دادن خود، خويشنت را در مهه شؤون با مسلمانان مهراه كرده تا در متام امور 
  .انان اجياد اخالل كنندمسلم
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منافقني، كوردالىن هستند كه با ارتباط با مسلمانان، از اسرار مسلمانان آگاه شده و آن اسرار را عليه مسلمانان به مثن 
  .كنند خبسى با كفار معامله مى

و از گرگ درنده  تر تر، از سگ پارس كننده غريت منافقني در برخوردهاى خود با مسلمانان از روباه مكارتر، از خوك ىب
  .ترند

اى است كه به عذاب سخت فرداى قيامت  تر آيه دهد و در كم قرآن جميد در بسيارى از آيات وضع منافقني را نشان مى
  .آنان اشاره نكند

______________________________  
  .145): 4(نساء  -)1(

  91: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]َعذاباً أَلِيماً  َبشِِّر اْلُمناِفِقَني بَِأنَّ َهلُمْ [

  .منافقان را بشارت ده كه عذاىب دردناك براى آنان است

يعاً [   .»2« ]ِإنَّ اللََّه جاِمُع اْلُمناِفِقَني َو اْلكاِفرِيَن ِيف َجَهنََّم مجَِ

  .يقيناً خدا مهه منافقان و كافران را در دوزخ گرد خواهد آورد

كند و با خلق خدا هم در متام روابطش دو  فرائض اهلى با خدا دوروىي مىمنافق در مسئله اميان به خدا و در اجنام 
  .روست

   شرك - 3

از ديگر گناهان قلب، شرك است و شرك داراى اقسامى است كه در قرآن و روايات و كتىب كه در توحيد نوشته شده، به 
  .طور مفصل به شرك اشاره شده است
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عبادت قرار دادن شرك است، پريوى از علماى سوء شرك است، ريا نوعى شرك است، چيزى را در جنب خدا جهت 
پرسىت از مصاديق بارز شرك است و شرك، گناه بزرگى است كه اگر تا وقت مرگ قلب انسان به آن آلوده باشد، از  هوى

  .آمرزش و رمحت حق حمروم خواهد مرد

  .»3« ]ِإْمثاً َعِظيماً   ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ َو َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقِد افْـَرتى ِإنَّ اللََّه ال يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َو يـَْغِفُر ما ُدونَ [

  آمرزد، و غري آن را براى هر مسلماً خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود منى

______________________________  
  .138): 4(نساء  -)1(

  .140): 4(نساء  -)2(

  .48): 4(نساء  -)3(

  92: ، ص3 اسالمى، جعرفان 

  .و هر كه به خدا شرك بياورد، مسلماً گناه بزرگى را مرتكب شده است. آمرزد كس كه خبواهد مى

   شك - 4

از ديگر گناهان قلب، شك است، البته شك در علوم ظاهرى چندان عيب ندارد، وىل در مسائل حقى كه حق بودنش با 
كننده از ميدان انصاف به  روايات صحيحه روشن است، شك جا ندارد و شكاستدالل و برهان عقلى، يا با قرآن، يا با 

  .طور كامل دور است و اين حركت ناصواب قلب بر خالف حقيقت عقل و فطرت و وجدان است

فرمايد كه مرده زنده  يك پيامرب، براى اثبات صدق گفتارش به اذن حضرت حق داراى معجزه است، چنانچه قرآن مى
كوبد، از آن  دهد؛ عصا به سنگ مى برد؛ از غيب خرب مى دهد؛ مرض پيسى را از بني مى رزاد شفا مىكند؛ كور ماد مى

آورد؛ قطعه خاك را با دم خداىي  كند؛ از دل كوه شرت زنده بريون مى جوشد؛ ماه را دو نيمه مى دوازده چشمه آب مى
كند، و  خرين معجزه و به عنوان معجزه ابدى ارائه مىكند و در آخرين مرحله قرآن را به عنوان آ تبديل به پرنده زنده مى

تر از روز را ببيند و در مرز  هاى روشن گاه يك انسان اين مهه واقعيت آن. با اين داليل حّقه من فرستاده خدامي: گويد مى
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در برابر حق قلب چنني آدمى واقعاً مريض است و شك او !! گويد يا نه؟ دودىل قرار بگريد كه آيا اين انسان راست مى
  .زمينه ساز هر نوع بدخبىت اوست

  !تر از آفتاب، جاى شك و ترديد است؟ راسىت در برابر حِق آشكار، حق بر مبناى برهان و حجت، حق فروزنده

  93: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

   قساوت - 5

ها و حمروم   ى از بدخبىتها كه علت بسيار  هاى قلب، قساوت و سنگدىل است؛ قرآن جميد از برخى انسان از ديگر بيمارى
  :دهد كننده انسان از رمحت اهلى هستند در آياتى خرب مى

ِذيَن أُوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قـَْبُل َفطاَل َعَلْيِهُم أَ َملْ يَْأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َو ما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ َو ال َيُكونُوا َكالَّ [
  .»1« ] اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم َو َكِثٌري ِمنـُْهْم فاِسُقونَ 

آيا براى اهل اميان وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و قرآىن كه نازل شده نرم و فروتن شود؟ و مانند كساىن 
ر امور دنيا و مشغول بودن به سرگرمى د[نباشند كه پيش از اين كتاب آمساىن به آنان داده شده بود، آن گاه روزگار 

بر آنان طوالىن گشت، در نتيجه دل هايشان سخت و غري قابل انعطاف شد، و بسيارى از آنان ] آرزوهاى دور و دراز
  .نافرمان بودند

  .»2« ...]ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد ذِلَك َفِهَي َكاحلِْجاَرِة أَْو َأَشدُّ َقْسَوًة [

  .تر سخت شد، مانند سنگ يا سخت] انگيز معجزه شگفت[بعد از آن  هاى مشا سپس دل

  .»3« ] فـََلْو ال ِإْذ جاَءُهْم بَْأُسنا َتَضرَُّعوا َو لِكْن َقَسْت قـُُلوبـُُهْم َو َزيََّن َهلُُم الشَّْيطاُن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ [

______________________________  
  .16): 57(حديد  -)1(

  .74): 2(بقره  -)2(

  .43): 6(انعام  -)3(
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هايشان سخت شد و شيطان، اعمال  پس چرا هنگامى كه عذاب ما به آنان رسيد، فروتىن و زارى نكردند؟ بلكه دل
  .شدند در نظرشان آراست ناپسندى كه مهواره مرتكب مى

  .»1« ]قـُُلوبـَُهْم قاِسَيةً  َفِبما نـَْقِضِهْم ِميثاقـَُهْم َلَعنَّاُهْم َو َجَعْلنا[

  .هايشان را بسيار سخت گردانيدمي پس آنان را به سبب پيمان شكستنشان لعنت كردمي، و دل

  .»2« ] َضالٍل ُمِبنيٍ نُوٍر ِمْن رَبِِّه فـََوْيٌل ِلْلقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم ِمْن ذِْكِر اللَِّه أُولِئَك ِيف   أَ َفَمْن َشرََح اللَُّه َصْدَرُه ِلْإلِْسالِم فـَُهَو َعلى[

ره مند از نورى از سوى پروردگار خويش است ]  پذيرفنت[اش را براى  آيا كسى كه خدا سينه اسالم گشاده است، و 
هايشان از ياد كردن خدا سخت  پس واى بر آنان كه دل] اش از پذيرفنت اسالم تنگ است؟ مانند كسى است كه سينه[

  .نداست، اينان در گمراهى آشكار هست

ِْم َمَرٌض َو اْلقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم َو ِإنَّ الظَّاِلِمنيَ [   .»3« ] َلِفي ِشقاٍق بَِعيدٍ لَِيْجَعَل ما يـُْلِقي الشَّْيطاُن ِفتـَْنًة ِللَِّذيَن ِيف قـُُلِو

هايشان  لاندازد براى آنان كه در د كه خدا آنچه را شيطان مى]  است[براى اين ]  اندازى شيطان آزاد گذاشنت شبهه[
نسبت به حق [بيمارى است و براى سنگدالن وسيله آزمايش قرار دهد و قطعاً ستمكاران در دمشىن و ستيزى بسيار دور 

  .قرار دارند]  و حقيقت

______________________________  
  .13): 5(مائده  -)1(

  .22): 39(زمر  -)2(

  .53): 22(حج  -)3(
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گذارد كه انسان در برابر مشكالت و مصائب ديگران، عكس  گذارد كه انسان حق را قبول كند، قساوت منى منىقساوت 
  .گذارد آدمى به مظلوم و مسكني و افتاده ترحم كند العمل مثبت و انساىن نشان دهد، قساوت منى
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  .گريد چشم را مى گذارد انسان در برابر خطاهايش از خدا عذر خبواهد و جلوى رخينت اشك قساوت منى

  .دورى از عبادت، آلودگى به گناه: علت قساوت و سنگدىل دو چيز است

  .اگر خبواهيد قساوت و سنگدىل را معاجله كنيد، بايد به عبادت روى آورده و در حقيقت با متام گناهان ترك رابطه كنيد

ركت كرده، دست به دامن مردان خدا بزنيد و اگر خبواهيد قساوت را عالج كنيد، زياد ياد مرگ كنيد و در جمالس موعظه ش
  .با صاحب نفسان عامل مصاحبت مناييد

توانيد با كمال عشق و شوق قرآن خبوانيد و از دعاهاى عاىل اسالمى به خصوص دعاى كميل،  زياد ياد خدا كنيد و تا مى
  .دعاى عرفه، مناجات مخس عشر، دعاى ابومحزه غفلت نكنيد

به ائمه طاهرين عليهم السالم توسل جسته و قسمىت از شب را با حمبوب واقعى و مقصود حقيقى  زياد به قربستان برويد و
  .خلوت كرده و از گناهان گذشته و تقصريهاىي كه در عبادت داشتيد ياد كرده و گريه كنيد

و شياطني دل مشا را گريد  با به كار گرفنت اين سلسله مسائل به تدريج زنگ دل پاك شده و قلب مشا به نور اهلى صفا مى
  .كند رها كرده، حق در آن خانه جتلى مى

  ريا - 6

   رياكار در متام اعمالش، جز جلب خشنودى. از ديگر گناهان قلب، ريا است

  96: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .ديگران هدىف ندارد

دن كوشش انسان ارزش ش ريا در اعمال عبادى به طور قطع باعث باطل شدن عمل و در اعمال غري عبادى علت ىب
  .است

  .رياكار، در حقيقت دنيا پرست است و خدا خواهى او پوششى براى پرده ننگني دنيا پرسىت اوست

هاى شيطاىن خويش را  خواهد در ميان مردم كسب آبرو كند، تا از اين طريق به نان و نواىي برسد و خواسته رياكار مى
  .اعمال كند
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ها، بايد از نريوى مردمى استفاده   بيند براى رسيدن به اين خواسته معنوى است و مىهاى مادى و  كسى كه داراى خواسته
آيد و جلب رضا و اعتماد مردم، جز از راه نشان  دست منى كند و نريوى مردمى جز از طريق جلب رضا و اعتماد آنان به

: زند، بايد گفت هر كارى خريى مى گذارد و دست به ها ميسر نيست، پس به دايره عبادات قدم مى دادن عبادات و خوىب
لوان ميدان ريا است و در حقيقت براى رسيدن به اهداف پليدش دست به وسايل پاك زده و اين مهان راهى است كه  او 

كند و در آيات و روايات  ها در امروز به آن معتقدند كه هدف وسيله را توجيه مى ماّديگران تاريخ در گذشته و كمونيست
  .اند چنني شخصى مشرك است، حق گفته: اگر بگويند

زدند،  كردند، دست به كارهاى خري مى هاى ديىن حكومت مى خوانيم كه ستمگران و زورگوياىن كه بر ملت ما در تاريخ مى
كردند، حرم ائمه  دادند، قرآن چاپ مى رفتند، خرج قرآن نوشنت و كتاب ديىن نوشنت مى ساختند، زيارت مى مسجد مى

كردند، دارااليتام و مدرسه  شدند، به فقرا اطعام مى كردند، گاهى به مناز مجاعت حاضر مى م را تعمري مىعليهم السال
كشتند، حقوق مردم را  انداختند، مظلومان را مى گناهان را به زندان مى ساختند و از طرىف مبارزان در راه حق و ىب مى

  كردند پاميال مى

  97: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  !!كردند ها مبتال مى را به انواع شكنجه و خلق خدا

توان محل كرد؟ قلب اگر از ريا خاىل نباشد،  آيا اعمال نيك آنان را جز بر ريا و پوششى بر جناياتشان به چيز ديگرى مى
زش تواند در پيشگاه حق داراى مقام بندگى باشد، پاكى عمل و ار  تواند عمل واقعى و باارزش داشته باشد و منى انسان منى

  .ريا از بسيارى گناهان در امان و مصونّيت است آن بستگى به قلب سامل از ريا دارد و انسان ىب

كنند، اما چون زمحات آنان  كشند و خيلى كار خري مى بسيارى از مردم هستند كه در متام جوانب زندگى زياد زمحت مى
  :داند قرآن جميد آنان را از زيانكارترين مردم مى آلوده به ريا است، براى زمحات و كوشش آنان عاقبىت خنواهد بود و

ْنيا َو ُهْم َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُحيِْسُنوَن ُصْنعاً * ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم ِباْألَْخَسرِيَن َأْعماًال [   .»1« ]الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِيف اْحلَياِة الدُّ

كساىن هستند كه كوششان در زندگى دنيا به هدر ]  آنان* [آگاه كنم؟آيا مشا را از زيانكارترين مردم از جهت عمل : بگو
  .كنند پندارند، خوب عمل مى در حاىل كه خود مى]  و گم شده است[رفته 

   عجب - 7
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ديگر از گناهان قلب، عجب است؛ عجب، كار نيك را از خود ديدن و كار خود را بزرگ مشردن و خويش را صاحب 
  .حق ديدن است

  .عيب دانسنت خود و خود را از مهه برتر انگاشنت است گ بيىن و ىبعجب، خود بزر 

______________________________  
  .104 -103): 18(كهف   -)1(

  98: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

هر . داند ُمعجب، هر مقامى را حّق خود مى!! هاست عجب براى انسان، مورث تكرب و تكرب، مورث بسيارى از پليدى
كند، عقيده دارد كه متام احرتامات خاص اوست، توقع دارد مهه او را بزرگ ببينند و در  آن خود حساب مى موقعيىت را از

  .برابر مقام او خضوع كنند

  .انسان گرفتار عجب در هر حدى كه از عبادت و نيكوكارى باشد، بريده از خداست

ها و تقصريها و عيوب از خود  ت و متام زشىتهاى ظاهر و باطن عنايت و عطاى خداس انسان بايد بداند كه متام نيكى
  .انسان است

انسان مهيشه در عبادات بايد خود را مقصر دانسته و سراسر عباداتش را آلوده به عيب، كم اخالصى و كم حمتوا بداند و 
  .نسبت به اعمال نيكش در خوف و رجا باشد

ها را  تعريف خويش باشد و تصور كند كه عبادات و نيكى آدمى اگر خود را خوب بداند و به فرموده قرآن در مقام تزكيه و
دهد، آدمى آلوده و موجودى پليد و داراى رنگ شيطاىن عجب است و اين عجب در دنيا و آخرت باعث  او اجنام مى

  :ها عطاى خداست و مشا هيچ برنامه مثبىت را از جانب خود ندانيد متام نيكى: فرمايد هالكت اوست؛ قرآن مى

  .»1« ]تـََر ِإَىل الَِّذيَن يـُزَكُّوَن أَنـُْفَسُهْم َبِل اللَُّه يـُزَكِّي َمْن َيشاءُ َو ال يُْظَلُموَن فَِتيًال  أَ ملَْ [

بلكه خداست كه هر  ] اين خودستاىي هيچ ارزشى و اعتبارى ندارد[ستايند، ننگريسىت؟  آيا به كساىن كه خود را به پاكى مى
   بر اساس[كه را خبواهد 
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______________________________  
  .49): 4(نساء  -)1(

  99: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

به اندازه ]  ستايند در كيفر و جمازات گروهى كه به ناحق، خود را مى[ستايد، و  مى] هاى تعيني شده از سوى خود مالك
  .گريند رشته ميان هسته خرما مورد ستم قرار منى

  :فرمايد تعريف اهل تقوا و عاشقان حق در خطبه مهام مى امام على عليه السالم در مقام

 بِنَـْفسى اللَُّهمَّ ال ُتؤاِخْذىن ِمبا َوِإذا زُكَِّى َأَحٌد ِمنـُْهْم َخاَف ِممَّا يُقاُل َلُه فـَيَـُقوُل أَنَا َأْعَلُم ِبنَـْفسى ِمْن َغْريى َوَرّىب َأْعَلُم ىب ِمّىن 
  .»1«  ا َيظُنُّونَ يـَُقولُوَن َواْجَعْلىن أَْفَضَل ِممَّ 

  :اى آن پري وارسته در ترمجه مجله باال گويد اهلى قمشه

 چو آنان را به نيكوىي ستايند
 

 بينديشند و بر نيكى فزايند

 مهى گويند در پاسخ كه ما را
 

 سريرت هست بر خويش آشكارا

 به خود ماييم داناتر ز اغيار
 

 ز ما به داند آن داناى اسرار

 عشق دمسازپس آن گه با نياز 
 

 مهى گويند كى داناى هر راز

  تو با گفتارشان بر ما مپيچى
 

  كه هيچى را ستايش كرده هيچى

  مهى گويد به دل كى پاك يزدان
 

  مرا برتر ز هر پندار گردان

 ها نكوتر ساز ما را زين گمان
 

 ها اال اى از تو نيكو جسم و جان

  ببخشا آنچه مستور است ز ايشان
 

  و افكار پريشانز كار زشت 
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  :فرمايد عرضه مى» صحيفه«امام سّجاد عليه السالم در دعاى بيستم 

  .»2«  َوَعبِّْدىن َلَك َوال تـُْفِسْد ِعباَدتى بِاْلُعْجبِ 

  .مرا بنده خودت گردان و عبادامت را به عجب و خودپسندى تباه مكن! اهلى

______________________________  
  .184: خطبه :ج البالغة -)1(

  .صحيفه سجاديه، دعاى مكارم االخالق -)2(

  100: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ها و   از ديگر گناهان قلب، كرب، سوء ظن، حقد، حسادت، حّب دنيا، تصميم بر گناه و معصيت است كه شرح آن
  .آورده خواهد آمد» مصباح الشريعة«گناهان ديگرى كه به عنوان گناهان قلب گذشت به طور مفصل در ابواىب كه 

خانه قلب اگر خبواهد جتلى گاه نّيت صادقانه گردد، بايد از متام اين گناهان پاك شود، قلب آلوده به اين گناهان، قدرت بر 
تواند نّيت صادقانه داشته باشد؟  نّيت صادقانه ندارد؛ معجب، رياكار، حسود، متكرب، دارنده سوءظن، خبيل، چه گونه مى

صاِحُب النـِّيَِّة الصَّاِدَقِة صاِحُب اْلَقْلِب السَّليِم خيلى دقت كرد و جداً : امام صادق عليه السالم كه فرمودندبايد در گفتار 
بايد از آلودگى قلب ترسيد كه قلب آلوده، خاىل از صداقت در نّيت است و عمل خاىل از صداقت در نّيت، در نزد حق 

  !!ارزش باشد، جناتش بس مشكل است ون عملش ىبتعاىل كم ارزش يا فاقد ارزش است و انسان چ

  101: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

َفُع ماٌل َو [ :ِىف اُألُموِر ُكلِّها، قاَل الّلُه َعزَّ َوَجلَّ   ِألَنَّ َسالَمَة اْلَقْلِب ِمْن َهواِجِس اْلَمْحُذوراِت ُختَلُِّص النـِّيََّة لّلِه َتعاىل[ يـَْوَم ال يـَنـْ
نِيَُّة اْلُمْؤِمِن َخيْـٌر ِمْن َعَمِلِه َوقاَل اْألَْعماُل بِالنـِّيَّاِت : َوقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله ] َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليمٍ ال بـَُنوَن ِإالَّ 

  ] َوِلُكلِّ اْمرٍِء ما نَوى

د، علت خلوص نّيت است و كن هاىي كه فضاى روشن دل را تاريك مى چرا كه سالمت قلب از وساوس شيطاىن و آلودگى
  :خداوند بزرگ فرموده
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دهند، آنچه نفع دارد قلىب است كه صاحبش آن را سامل نزد خدا آورده  روز قيامت روزى است كه مال و فرزندان نفع منى
  :باشد و پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله فرموده

رت است و نيز آن جناب فرموده ها است و هر آنچه براى انسان است مهان نّيت  ل به نّيتاعما: نّيت مؤمن از عملش 
  .اوست

  102: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

َذا اْلَمْعىن[ ِإْن   ِلهِ َيُكوُن غاِفًال َواْلغاِفُلوَن َقْد َوَصَفُهْم الّلُه ِبَقوْ   َوالبُدَّ ِلْلَعْبِد ِمْن خاِلِص النـِّيَِّة ىف ُكلِّ َحرََكٍة َوُسُكوٍن اْذ َلْو َملْ َيُكْن ِ
  ]ُهْم ِإالَّ َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال 

عبد نه تنها در عبادات واجبه بايد براى خدا نّيت داشته باشد، بلكه الزم است در متام حركات و سكناتش خدا را در 
حصن حصني عنايت حق  نظر بگريد و براى خدا برخيزد و بنشيند كه اگر در متام امور براى خدا نّيت كند، خود را در

  .قرار داده و از شرور نفس و خطرات شيطان در امان خواهد بود

و اين خلوص نّيت در مهه حركات و سكنات است كه از انسان موجودى پاك و با ارزش ساخته و آدمى را با سعادت 
هاىي هستند كه  بدخبت كند و اگر انسان اين طور نباشد جزء اهل غفلت است و غافالن مهان دنيا و آخرت روبرو مى

  .نيستند مگر مانند چهارپايان بلكه راهى بدتر از آنان دارند: خداوند در حق آنان فرموده

  103: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  ] قـُوَِّتِه َوَضْعِفهِ   ْعىنَحَسِب اْخِتالِف اْالْوقاِت ىف مَ   َقْدِر َصفاِء اْلَمْعرَِفِة َوَختَْتِلُف َعلى  ُمثَّ النـِّيَُّة تـَْبدو ِمَن اْلَقْلِب َعلى[

ها پاك باشد و هم چون آيينه مركز  ها و اضطراب دل وقىت از كدورات و اقذار مادى و وساوس شيطاىن و شكوك و شبهه
شود و صفا و پاكى قلب و  جتلى فيوضات حمبوب باشد، آن نّيىت كه مورد رضايت دوست است، از آن دل آشكار مى

  .نورانّيت آن به نور معرفت است دور بودنش از كدورات حمصول

كسى كه از طريق تفكر در بساط هسىت و دقت در آيات قرآن و روايات، نسبت به حضرت حق و شؤون او معرفت پيدا  
كرد و قيامت را با چشم دل ديد و براى او اين حقيقت روشن شد كه دنياى او عمرش بسيار بسيار كوتاه و انسان 

اى از اوست و كار  ست و فهميد كه ديارى غري حق وجود ندارد و هرچه هست سايهنسبت به آن مسافرى زودگذر ا
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رسد و اعمال و رفتارش با ريشه گرفنت از چنني نّيىت داراى ارزش واقعى  دست كسى جز خدا نيست، به نّيت خالصانه مى
  .خواهد شد

اى شيطاىن و آلوده بودن به رذايل كند، مكّلف در صورت اسري بودن به بنده نّيت بر حسب حاالت مكّلفني فرق مى
اش از هواجس نفساىن نيّتش داراى قوت  اخالقى، نيّتش ضعيف و كم ارزش و در صورت آزاد بودن علم و قدرت و اراده

  .اهلى و نزديك به حقيقت خلوص يا عني خلوص است

   هاى ضاللت و گمراهى صاحب نّيت تا راه به حقيقت نربده باشد و پرده

  104: ، ص3 ج عرفان اسالمى،

هاى نفساىن را از خود دور ننموده باشد و اسباب تزلزل و اضطراب را از خود دفع نكرده باشد به نّيت خالص  و حايل
  .ها از درجه اعتبار ساقط و ارزش چنداىن خنواهد داشت نرسيده و نيّتش با اين مهه آلودگى
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  ] ِة نـَْفُسُه َوَهواُه َمَعُه َمْقُهوَرتاِن َحتَْت ُسْلطاِن تـَْعظيِم الّلِه َتعاىلَوصاِحُب النـِّيَِّة اْخلاِلصَ [

شود كه غري حق در نظر  معرفت واقعى به حق، علت جتلى عظمت حضرت او در قلب است، جتلى اين عظمت باعث مى
شود و  ، نيّتش جز براى خدا منىبيند صورت انسان چون غري خدا منى انسان كوچك يا به صورت هيچ و عدم گردد؛ در اين

راهى هم براى خلوص نّيت و صدق نّيت جز راه معرفت نيست و وقىت انسان به اين منزل واال رسيد، يعىن غري به كلى از 
نظر او حمو شد و عظمىت جز عظمت حق در ميان مناند، حكومت اين عظمت با كمال قدرت و رمحت نفس و هوى را 

گذارد در اين منزل با عظمت است كه صفىت براى نّيت جز  راى ورود شوائب به ميدان نّيت منىمقهور خود كرده و جاىي ب
  .ماند صفت صدق و خلوص منى

امي، بني ما غائبان و  امي، ما هنوز به حمضر مقدس تو راه پيدا نكرده ما هنوز به متاشاى حضرت تو موفق نگشته! خداوندا
برمي و در اين غيبت است كه مهه چيز غري  ست، ما در حالت غيبت به سر مىحاضران درگاه در متام شؤون حيات فرق ا

خواهيم اجنام دهيم به نّيت غري تو اجنام  بينيم، لذا مهه چيز پيش ما عظيم است و ما هر كارى را مى تو را حاضر مى
فتار و حركات و سكنات خود امي در اعمال و ر  دهيم و اين كمال بدخبىت ماست، راسىت ما بدخبتيم كه هنوز نتوانسته مى

   به عزت و جاللت دست ما را بگري و ما را به! خداوندا. يك بار نّيت صادقانه داشته باشيم
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  .آرزوى واقعى مان كه رسيدن به مقام قرب تو و وصل تو و يافنت عظمت توست برسان

  :گويد اال مىحكيم بزرگوار مال عبدالرزاق الهيجى در ذيل مجله ب

صاحب نّيت خالص كسى است كه جماهدت و خمالفت نفس اماره كند و مباغضت و خمالفت اين خداعه غراره را الزم 
داند، چرا كه جويندگان طريق فوز و جنات در مجيع اطوار و حاالت، احرتاز از شر اين دمشن قوى و فريب اين غرور غوى 

اند، چنان كه از حضرت رسالت پناه صلى اهللا  افضل اقسام جهاد است گماشتهكه  منوده، مهت بر جماهده و مدافعه آن
  :عليه و آله مروى است كه آن حضرت فرمود

  .»1«  أَْفَضُل اجلَْهاِد َمْن جاَهَد نـَْفَسُه الَّىت بـَْنيَ َجْنبَـْيهِ 

لوست   .برترين جهاد، مبارزه با نفسى است كه بني دو 

  :ويست كه آن حضرت فرمودهو از حضرت صادق عليه السالم مر 

  ؛»2«  ءٌ َأْعَدى لِلرِّجاِل ِمْن اتِّباِع َأَهواِئِهْم َوَحصاِئِد أَْلِسَنِتِهمْ  ُأْحُذُروا َأْهَواءَُكْم َكما َحتَْذُروَن َأْعَداءَُكْم فـََلْيَس َشى

ها و حمصوالت  ر از پريوى از هوىت پرهيزيد، بپرهيزيد، چيزى براى مردم دمشن ها به مانند اين كه از دمشنانتان مى از هوى
  .زبانشان نيست

هاى خود ممكن نداشته، مسّخر و مقهور عقل كه  ها و خواهش جماهده نفس عبارت از آن است كه او را در هوى
فرمانفرماى مملكت بدن است سازند و جمال سركشى و نافرماىن او كه موجب اختالل اركان اين بنيان اهلى است نداده به 

   معونت

______________________________  
، 65/ 67: ؛ حبار األنوار1، حديث 160: ؛ معاىن األخبار8، حديث 71، جملس 466: األماىل، شيخ صدوق -)1(

  .7، حديث 45باب 

  .17، حديث 46، باب 82/ 67: ؛ حبار األنوار1، باب اتباع اهلوى، حديث 335/ 2: الكاىف -)2(
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د عقليه به دفع طغيان و فساد او بپردازند، تا سلطان عقل در قلمرو بدن متكن و استقالل يافته و اين قلوب كه جنو 
) آراسته(منزلگاه قوافل فيوض اهليه است از فنت و شرور هواى نفساىن خاىل و به زيور آثار خري و مرضيات ربّاىن حاىل 

  .گردد

  108: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  ] ِمْنهُ َواحلَْياءُ [

رتين و پرمنفعت ترين فيوضات اهلى به  هرگاه انسان به توفيق اهلى آراسته به نور معرفت شود و از طريق اين معرفت كه از 
اش با خدا يكى شود، داراى حياى از خدا   انسان است، متصف به خلوص نّيت گردد و باطن و ظاهر و سر و عالنيه

چنان كه بايد اجنام خواهد داد و از كار خمالف رضاى او پرهيز  حق اهلى را آن گردد و چون حيا در وجودش پرتو افكند،
  .خواهد كرد

توان از حقوق اهليه چشم  توان مرتكب گناه شد و مى هاى اهلى مى مگر با داشنت معرفت و نّيت پاك و اقرار به متام برنامه
  پوشيد؟

اند و عمده دليل آنان نبود  به خلود فساق در عذاب جهنم بعضى از فقها ارتكاب گناه را مناىف اميان دانسته و قايل
وقىت حيا . معرفت در اهل گناه و در نتيجه نبود نّيت خالص و در حقيقت نبود حيا و شرم از موال در وجود آنان است

رتين نريوىي كه آدمى را از گناه باز مى نباشد، انسان چه گونه از معصيت كناره   .تدارد، حيا اس گريى كند؟ 
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َيِتهِ [   ] َوُهَو ِمْن طَْبِعِه َوَشْهَوتِِه َوُمنـْ

و اين حيا جبلى و طبيعى خلوص نّيت و آرزوى اوست، دارنده نّيت خالص و صادق از حيا جدا نيست و در حقيقت 
  .ديگرند و از هم جداىي ندارند حيا و خلوص نّيت الزم و ملزوم يك
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  ]نـَْفُسُه ِمْنهُ ىف تـََعٍب َوالنَّاُس ِمْنهُ ىف راَحةٍ [

اش پرهيز دارد،  هاى غرياهلى جاى نفس و خواسته ها و هواهاى ىب صاحب نّيت صادقانه، به خاطر اين كه از خواهش
كارهايش موافق رضاى نفسش از او در رنج و ديگران از او در راحتند، راحىت ديگران از او به خاطر اينست كه در متام  

گردد و هركس ظلم و جورى و  كند و كسى كه موافق رضاى حق عمل كند، ظلم و جورى از او صادر منى حق عمل مى
آزار و اذيىت از او صادر نشود، ديگران از او در راحتند، يا معناى مجله اين است كه صاحب نّيت صادقانه به خاطر 

زند و اين عبادت و خدمت براى او رنج است و براى  دت و خدمت به خلق مىنيّتش دست به هر كار خريى اعم از عبا
  .ديگران راحت

در پايان شرح حديث نّيت، نكته مهمى را كه در اجياد نّيت صادقانه نقش مهمى دارد، نبايد ناگفته گذاشت و آن اين 
ه مراعات منايد، تا با مراعات است كه انسان در مهه شؤون حيات بايد نظامات قراردادى حضرت حق را به احسن وج

  .اى نتيجه الزم عايد او گردد ها رسيده و از هر برنامه نظام اهلى به واقعيت

ما در زندگى خود با سلسله مسائلى از قبيل اعضا و جوارح جسمى، نفس، قلب، عقل، فقيه، امام، نىب، الّله روبرو 
  ها بر ديگرى حاكم است؟ ك از اين واقعيتهستيم، در اين سلسله مسائل تقدم واقعى با كيست و كدامي

   هاى مربوط به اين ما بايد به دستور حق و راهنماىي انبيا و ائمه و اوليا نظام

  111: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ره اهلى بربمي   .مسائل را با كمال دقت رعايت مناييم، تا از زندگى 

خريى است، حضرتش دستورها را به پيامرب صلى اهللا عليه و خداوند در رأس مهه امور است و او مفيض فيض و مبدء هر 
پيامرب صلى اهللا عليه و آله آنچه دارد به امام : دهد كند و به صورت قرآن و وحى و اهلام در اختيار او قرار مى آله ابالغ مى

انسان عقل واسطه دريافت است،  منايد و امام به فقيه، عقل بايد متام احكام الزم را از فقيه بگريد؛ زيرا در وجود منتقل مى
گونه بايد نفس  هاى عقل كرد و آن قلب بايد دريافت عقل را تفقه كرده و بفهمد، سپس بايد نفس را حاضر به گرفنت يافته

گونه عمل هم بدون شك  آگاه را مؤدب منود كه دانسته خود را به وسيله اعضا و جوارح حتقق عملى دهد و نتيجه اين
  .شىت استحيات جاويدان 
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پس بايد اعضا و جوارح، تابع نفس اهلى و نفس تابع نور قلب و قلب تابع عقل و عقل پريو فقيه جامع الشرايط باشد، 
علم فقيه ريشه در امامت و امامت ريشه در نبوت و نبوت ريشه در ربوبيت حضرت حمبوب دارد؛ انسان اگر خود را 

  .اى جز حضرت حق خنواهد داشت م امور نّيىت جز خدا و ارادهحاضر كند، در اين گردونه قرار بگريد، در متا

  :حكيم صفاى اصفهاىن، آن شوريده شيدا در اين زمينه گويد

  شىب كه ديده به ديدار دوست باز كنم
 

  دم سپيده ز خورشيد احرتاز كنم

  بود وضوى من از آب چشم و طاعتم اين
 

  كه رو به قبله ابروى او مناز كنم

 حقيقت ز آشيانه آزپرم به عرش 
 

  دو بال بسته مرغ نياز باز كنم

  

  112: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  

  مرا كه ساعد سلطان بود مساعد پاى
 

  چرا نشيمن خود آشيان آز كنم

 شكار نسر حقيقت كنم به قوت سري
 

  كبوتر دل شوريده شاهباز كنم

  دست من افتد شكنج طره خبت اگر به
 

  طره را طراز كنمز گرد راه تو آن 

  

  ز خاك پاى تو آىب زمن بر آتش دل
 

  دل هواىي خود را حمل راز كنم

  حديث موى تو گومي دم از غم تو زمن
 

  به گفتگوى تو افسانه را دراز كنم

  

   باب
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  در بيان ذكر

  115: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .لِّلِه َعَلى احلَْقيَقِة فـَُهَو ُمطيٌع َوَمْن كاَن غاِفًال فـَُهَو عاصٍ َمْن َكاَن َذاِكراً : َقاَل الصَّاِدُق عليه السالم

  .َوالطَّاَعُة َعالَمُة اهلِْداَيِة َواْلَمْعِصَيُة َعالَمُة الضَّالَلِة َوَأْصُلُهما ِمَن الذِّْكِر َواْلَغْفَلةِ 

َلًة لِِلساِنَك ال ُحتَرِّْكُه ِإّال ِبِإشاَرةِ  اْلَقْلِب َوُموافـََقِة اْلَعْقِل َوِرَضى اْإلمياِن َفِإنَّ الّلَه عاِملٌ ِبِسرَِّك َوَجْهرَِك َوُهَو عاِملٌ ِمبا  َفاْجَعْل قـَْلَبَك ِقبـْ
  .ِىف الصُّدوِر َفْضًال َعْن َغْريِهِ 

َك ِممَّا َكلََّفَك ِبِه َربَُّك ىف أَْمرِِه َونـَْهِيِه َوَوْعِدِه وَُكْن َكالنَّازِِع ُروَحُه َأْو َكاْلواِقِف ِىف اْلَعَرِض اْألَْكَربِ َغيـَْر شاِغٍل نـَْفَسَك َعمَّا َعنا
  .َوَوعيِدهِ 

َك ِإنَُّه ذِْكُرَك َوُهَو َغِىنٌّ َعْنَك َفذِْكرُهُ لَ َواْغِسْل قـَْلَبَك ِمباِء احلُْْزِن َوال َتْشَغْلها ِبُدوِن ما َكلََّفَك َواْجَعْل ذِْكَر الّلِه ِمْن َأْجِل ذِْكرِِه َلَك فَ 
  .َوَأَمتُّ ِمْن ِذْكرَِك َلُه َوَأْسَبقَ   َأَجلُّ َوَأْشهى

ْنِكساَر َويـَتَـَولَُّد ِمْن ذِلَك ُرْؤيَُة َكَرمِ  ْسِتْحياَء َواْإلِ ُضوَع َواْإلِ ِه َوَفْضِلِه السَّاِبِق َوَختُْلُص ِلَوْجِهِه َوَتْصُغُر َوَمْعرِفـَُتَك ِبذِْكرِِه َلَك يُورُِثَك اخلُْ
  .َك طاعاِتَك َوِإْن َكثـَُرْت ىف َجْنِب ِمَنِنهِ ِعْنَد ذلِ 

  .ياَن َكَرِمِه َوَفْضِلهِ َوُرْؤيـَُتَك ذِْكَرَك َلهُ ُتورُِثَك الرِّيا َواْلُعْجَب َوالسََّفَه واْلِغْلَظَة ىف َخْلِقِه َواْسِتْكثاَر الطَّاَعِة َوِنسْ 

ذِْكٌر خاِلٌص ِمبُوافـََقِة اْلَقْلِب، : َوالذِّْكُر ِذْكرانِ . ُمِضىِّ اْألَيَّاِم ِإّإل؛ َوْحَشةً   َيْسَتْجِلُب ِبِه َعلىَوال يـَْزداُد ِبذِلَك ِمَن الّلِه ِإّال بـُْعداً َوال 
  ْيَت َعلىما أَثـْنَـ َوِذْكٌر صاِدٌق يـَْنفى ذِْكَر َغْريِِه َكما َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله ِإّىن ال أُْحصى ثَناًء َعَلْيَك أَْنَت كَ 

  .نـَْفِسكَ 

 َوَجلَّ َلُه ِمْن قـَْبِل ذِْكرِِه َلُه َفِمْن فـََرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله َملْ َجيَْعْل ِلذِْكرِِه ِمْقداراً ِعْنَد ِعْلِمِه ِحبَقيَقِة ساِبَقِة ِذْكِر الّلِه َعزَّ 
  . ُدونِِه َأْوىل

  .ِذْكرِهِ   ْم أَنَُّه ما َملْ َيْذُكِر الّلُه اْلَعْبَد بِالتـَّْوفيِق ِلذِْكرِِه ال يـَْقِدُر اْلَعْبُد َعلىَفَمْن َأراَد َأْن َيْذُكَر الّلَه فـَْليَـْعلَ 
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  ] َمْن َكاَن َذاِكراً لِّلِه َعَلى احلَْقيَقِة فـَُهَو ُمطيٌع َوَمْن كاَن غاِفًال فـَُهَو عاصٍ : َقاَل الصَّاِدُق عليه السالم[

   ذكر حقيقى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

اى مطيع و عبدى فرمانربدار و انساىن است كه در مدار اطاعت از حق قرار گرفته  كسى كه حقيقتاً به ياد خداست، بنده
ضر دهد كه انسان در حم و جان و قلبش به نور هدايت روشن است؛ زيرا ياد حقيقى حق، اين معنا را به انسان تذكر مى

خداست و خداوند تبارك و تعاىل به متام شؤون ظاهر و باطن او آگاه است و هيچ چيز از نظر حضرتش پنهان و پوشيده 
هاى پر بركت اهلى است، جتلى   نيست؛ در اين صورت و در اين حال و با اين چنني ذكر و ياد، حياى انسان كه از مايه

  .دهد د و انسان را در ميدان اطاعت و ترك گناه قرار مىگرد كرده و بر مملكت ظاهر و باطن آدمى حاكم مى

  .سازد ذكر حقيقىت است كه آدمى را مؤدب به آداب دوست منوده و از انسان، موجودى خداىي و عنصرى اهلى مى

  .كند ذكر حقيقىت است كه انسان را با شؤون حق آشنا ساخته و او را وادار به پرواز در ملكوت عامل مى

   ت كه باب توبه را به روى انسان باز كرده و آدمى را در گروه تائبنيذكر حقيقىت اس

  118: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .دهد كه مورد حمبت و عشق دوستند، قرار مى

هاى داخلى وخارجى ودروىن وبروىن را به  بندد و راه نفوذ شيطان ذكر حقيقىت است كه دِر متام گناهان را به روى انسان مى
  .منايد مسدود مىروى انسان 

ذكر حقيقىت است كه زمينه پديدار شدن كرامت، شرافت، اصالت، معرفت، حقيقت، واقعيت، درسىت، راسىت و صفات 
  .كند حسنه و اخالق اهلى را در صفحه وجود و هسىت آدمى فراهم مى

ا منبع جتلى كماالت و رهاند و ظرف وجود انسان ر  هاى مهلك قلب و نفس مى ذكر حقيقىت است كه آدمى را از بيمارى
  .سازد حسنات مى
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ذكر حقيقىت است كه آدمى را در راه علم و معرفت و بيناىي و آگاهى، قرار داده و از اين راه وسيله آشنا شدن انسان را 
ده و هاى فضيلت رسان با انبيا و امامان و اوليا و عارفان فراهم آورده و آدمى را در جممع روحانيان قرار داده و به سرچشمه

  .برد ايت باال مى عطش انسان را براى يافنت حقايق تا سرحد ىب

ذكر حقيقىت است كه قلب را از قساوت و تاريكى در آورده و اين عضو پر ارزش را عرش اهلى كرده و از رّقت و عطوفت 
  .كند و مهرباىن، نسبت به بندگان حق ماالمال مى

بني و  كند و در سايه اين روشىن است كه انسان گذشته روشن مىذكر حقيقىت است كه مشعلى از نور حق در دل، 
هاى ظلماىن از جلوى ديدگان قلب دور شده و سراجنام از انسان يك پارچه نور و   گردد و به تدريج، حجاب نگر مى آينده

  .سازد گوهرى تابناك مى

ضاى قدس سبكبال كرده و باعث پديد ذكر حقيقىت است كه اميان را در دل استوار ساخته و جان را براى پرواز در ف
  .گردد هاى اهلى است، مى آمدن شرح صدر كه از اعظم نعمت

  119: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ها، زمينه كشف و شهود را  سو زدن پرده كدورت ذكر حقيقىت است كه انسان را به وادى حمبت دوست كشانده و با به يك
ى با نور قلب به مشاهده انوار عظمت و جالل و زيباىي مطلق موفق كند و در اين صورت آدم براى انسان فراهم مى

پوشد و تنها به  گردد و سراپاى وجودش از ديدن مجال معنوى يار غرق در عشق آتشني شده از كل عامل چشم مى مى
دردهاى گردد و وجود مهني عشق و حمبت برخاسته از ذكر حقيقىت است كه عالج متام  متاشاى شاهد بزم انس مشغول مى

  .معنوى انسان است

  :گويد عالء الدوله مسناىن در اين زمينه مى

  اى عشق طبيب درد ماىي
 

  ديوانه عشق را دواىي

  تو آب حيات جاوداىن
 

  از كوثر لطف ايزد آىي

  سيمرغ هواى المكاىن
 

  ز آشانه خاص كربياىي
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  در ديده عقل و چشم اميان
 

  ماننده كحل توتياىي

  تو هم چو درىجوهر چو صدف 
 

  وين جسم چو مس تو كيمياىي

  هم چون عرضند جوهر و جسم
 

  قائم به تو چون توان ماىي

  تو مهدم خاص اصدقاىي
 

  تو حمرم راز انبياىي

  تو شهپر مرغ جربييلى
 

  تو زين براق مصطفاىي

  

انداخته، الطاف و عناياتى كه پرتوش از هاى حضرت حق  ذكر حقيقىت است كه انسان را به ياد عنايات و الطاف و حمبت
صلب پدر نسبت به آدمى جتلى كرده و كران تا كران حيات انسان را در آغوش گرفته، الطاف و عناياتى كه آثارش، در 

  .روزى انسان، در سالمت و عافيت جسم و جان، در حمفوظ ماندن آدمى از انواع شرور و خطرات ظهور دارد

  ف و عنايات بدون چون و چرا، انسان را در برابرتوجه حقيقى به اين الطا

  120: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

گذارد آدمى از  حضرت يار وادار به تسليم كرده و موجوديت انسان را از انوار عبادت و بندگى روشن منوده و منى
  .هاى به حق حمبوبش ختلف كرده، دچار گناه و عصيان گردد خواسته

حقيقت و درسىت باشد و رنگ صدق و صفا در آن يافت شود، علت مطيع بودن انسان خواهد آرى، ذكر اگر بر پايه 
  .بود، طهارت جان و پاكى فكر و خلوص نّيت و آراستگى در عمل، حمصول ذكر حقيقى است

 ها و معاصى، ذاكر واقعى عالوه بر مطيع بودن خودش ذاكر واقعى، هم عامل به دستورات موالست، هم پاك از آلودگى
  .كند شدگان راه را به راه اهلى هدايت مى نسبت به حضرت حق، حرارت و جذبه ذكرش غافالن را نيز بيدار كرده و گم
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اى، آن نغمه سراى گلستان جان و هزار دستان بوستان مهر و وفا در اين زمينه كه ذكر  عارف پاك باخته اهلى قمشه
داستاىن را بدين مضمون در شرح اين مجله از خطبه » نغمه اهلى« كند در كتاب حقيقى ذاكران، خفتگان را نيز بيدار مى

  :فرمايد متقيان كه حضرت موىل املواىل مى

  .»1« أَنـُْفُسُهْم َعفيَفةٌ 

  :به نظم كشيده

  شنيدستم زىن صاحب مجاىل
 

  نوا در قحط ساىل فقريى ىب

 به دامان كودكاىن داشت مضطر
 

 كه نانشان بود آب از ديده تر

ِر     كودكان با فكر و تشويشز 
 

  روان شد بر دِر مهسايه خويش

 اش آهنگِر راد مگر مهسايه
 

 ببخشد قوت و از غم گردد آزاد

  كز آن دارا برآيد آرزويش
 

  شود ناِن يتيمان آبرويش

______________________________  
  .184خطبه : ج البالغة -)1(
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  را چشم آن مهسايه ناگاهقضا 
 

  به هنگام حديث افتاد بر ماه

 چه آهنگر به رخسارش نظر كرد
 

 طمع بر حسِن آن رشك قمر كرد
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  به جانش آتِش شهوت برافروخت
 

  كه اين آتش هزاران خامنان سوخت

  دلش در دام زلف آن گل اندام
 

  مسخر شد چو مرغ خسته در دام

  شده شريى شكار آهوى چشم
 

  معاذ الّله ز دست شهوت و خشم

  

  بسا دل كز نگاهى رفته از دست
 

  سپرلطف حق است از تري اين شست

 ها داده بر باد نگاه ديده جان
 

 ها گشته ناشاد ز جور ديده دل

  غرض مرغ خرد صيد هوس گشت
 

  عجب عنقاى جان صيد مگس گشت

 دلش شد پاى بند آن پرى چهر
 

 زجنريى بود مهرتعاىل الّله چه 

 بداد از كف مهه دين و دلش را
 

 كه سوزد برق شهوت حاصلش را

 چه حاجات زن غمديده بشنيد
 

 به پاسخ با نويد و وجد و اميد

  بگفت اى جان اگر كامم برآرى
 

  تو را خبشم هر آن حاجت كه دارى

 بگفتا شرمى اى منعم خدا را
 

 بگفت ايزد ببخشد جرم ما را

 آيني ياد كن ياد بگفت از شرع و
 

 بگفت اين دل به وصلت شاد كن شاد

 بگفت از راه شيطان باز شو باز
 

 بگفت اى نازنني كم ناز شو ناز

  بگفتا پند قرآن گوش كن گوش
 

  بگفت از جام غفران نوش كن نوش

  بگفت از آب چشمامن بينديش
 

  بگفت آتش مزن بر اين دل ريش

 بگفت آهنگرا آهندىل چند
 

 آتش قهر خداوند برتس از
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  صفا كن دامن پاكم به يزدان
 

  گناه آلوده شهوت مگردان

 جوامنردا جوامنردى كن امروز
 

 بكش نفس آتش عصيان ميفروز

  جوابش داد كى ماِه گل اندام
 

  گنه را توبه عذر آمد سراجنام

  به آب توبه چشم اى يار مهوش
 

  نشاند شعله صد دوزخ آتش

  

  122: ، ص3 جعرفان اسالمى، 

  

  چو ديد از پند و استعفاف و زارى
 

  نپوشد خريه چشم از نابكارى

  زن از بيم هالك كودكانش
 

  مهيا شد و ليك افسرد جانش

 بگفتا حاضرم لكن بدين عهد
 

 كه در خلوت تو با من گسرتى مهد

  

 به جز ما هيچ كس ديگر نباشد
 

 كه چشم ناظرى بر در نباشد

 دار كني چنني كار يقنياى جان  بگفت
 

 به خلوت بايد از هر يار و اغيار

 بساط عيش چو كرد او مهيا
 

 به خلوت خانه با آن يار زيبا

 بگفت آن ماه كى مرد وفادار
 

 تو گفىت نيست جز ما و تو ديار

  در اين حمفل كنون اال تو و من
 

  بود ناظر خداى پاك ذو املن

  در آن خلوت كه حاضر باشد آن شاه
 

  نشايد اين عمل اى مرد آگاه
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 چه بشنيداين سخن زود آن جوامنرد
 

 برآورد آتشني آه از دل سرد

 چنان اين پند بر جانش اثر كرد
 

 كه آن مشتاق را زير و زبر كرد

  پشيمان گشت و افغان كرد و احسان
 

  بر آن نيكو زن پاكيزه دامان

 خدايش هم جزاى خملصان داد
 

 خاص بگشادبه رويش در ز لطف 

 سرد و خوش كرد آتش را به دستش هم
 

 هم آهن برد فرمان در كف مرد

  كرامت را وى از ترك هوى يافت
 

 «1»  ز بيم آتش قهر خدا يافت

  

آرى، انساىن كه در مدار نوراىن ذكر حقيقى است، در برخورد به اوامر اهلى، جمرى امر است و در برخورد به گناه حافظ 
  .خويش و نيز حافظ ديگران از افتادن به چاه تباهى و ضاللت استپاكى و ورع 

براى به دست آوردن معرفت حق و شناخت انبيا و اوليا و آشناىي با ائمه طاهرين عليهم السالم و فراگريى حمتويات وحى 
ه انسان را گونه ذكر است ك بكوشيم كه حاصل اين معرفت و شناخت و اين آشناىي و آگاهى ذكر حقيقى است و مهني

   در گروه

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(
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  .دارد مطيعني قرار داده و از مجع آلودگان و عاصيان دور نگاه مى

 و به فرموده حضرت!! ها نباشد، عني غفلت است و از غفلت جز معصيت خنيزد ذكر اگر حمرك انسان به سوى واقعيت
  .َمْن كاَن ذاِكراً لِّلِه َعَلى احلَْقيَقِة فـَُهَو ُمطيٌع َوَمْن كاَن غاِفًال َعْنُه فـَُهَو عاصٍ : صادق عليه السالم

   توضيح ذكر از زبان عارفان
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ها نايل شدند و حمبوب حقيقى را بر ماسوا برگزيدند و  اهل دل، آن عاشقاىن كه در صراط مستقيم حق به دريافت واقعيت
له آنان وجه جانان بود و تا زنده بودند، دائم الذكر بودند، به اين معىن كه قلب و جانشان جتلى گاه انوار حضرت تنها قب

ها گذراندند و غري طاعت دوست از آنان ديده نشد، مسائل مهمى را حتت  يار بود و سراسر عمر را به مبارزه با هوس
ازگو كردن متام مطالب آنان و توضيحش را ندارد و تنها بايد به دورمناىي اند كه اين وجيزه گنجايش ب عنوان ذكر بيان فرموده

  !از گفتار آنان كه بر اساس آيات و روايات تنظيم شده اشاره رود

  :ابن شهر آشوب آمده »1« »املناقب«در 

  :كار چندان نفرمود كه بر ذكر خود كه بدان كه حق تعاىل اهل حقيقت را به هيچ

  .»2« ]َن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّه ِذْكراً َكِثرياً يا أَيـَُّها الَِّذي[

  .خدا را بسيار ياد كنيد! اى اهل اميان

  .ذكر بسيار، حضور و دوسىت است، كسى كه چيزى را دوست دارد، مهگى خود، بدو دهد

______________________________  
  .50: املناقب -)1(

  .41): 33(احزاب  -)2(
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  .»1«  َمْن َأَحبَّ َشْيئاً َأْكثـََر ِذْكرَهُ : قال رسول الّله صلى اهللا عليه و آله

  .كند كسى كه عاشق چيزى است، از او زياد ياد مى: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

كار دل است؛ تا در دل، حمبت حق تعاىل پديد نيايد، زبان به ذكر او حركت نكند؛ پس ذكر تبع حمبت است و حمبت  
د و ذكر در ظاهر پيدا كند  حق تعاىل چون خواهد كه ظاهرى را با باطن در دوسىت شركت دهد، دوسىت در باطن بنده 

  .افزايد افزايد، دولت قربت بر درگاه حق مى دارد و چندان كه ذكر مى كند و باطن به دل دوست مى تا ظاهر به زبان ياد مى

  :به اصحاب خود فرمود رسول خدا صلى اهللا عليه و آله
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شت خبراميد بر مشا باد كه در روضه شت كدام است؟ فرمود روضه! يا رسول الّله: گفتند. هاى   جمالس ذكر: هاى 
»2«.  

  .پس بر مشا باد كه پيوسته ياد كننده حق باشيد، بامداد و شامگاه زبان را جز به ذكر خداوند مرانيد

به درگاه حق تعاىل چه گونه است گو بنگر تا منزلت حق تعاىل در دل او چه گونه  خواهد تا بداند كه منزلت او هركه مى
د و آن قدر در دل به   د در درگاه خود كه بنده عظمت حق را دل خود  است كه حق تعاىل بندگان را چندان قدر 

  .كثرت ذكر پديد آيد

  :براى اين بود كه استاد ابو على دقاق گفت

هركه را توقيع ذكر دادند، منشور بدو دادند و هركه را در ذكر كاهل گردانيدند، وى را معزول  ذكر، منشور واليت است، 
  .كردند

______________________________  
  .1829، خرب 425/ 1: كنز العمال  -)1(

  .3، حديث 50، باب 2231/ 7: وسائل الشيعة -)2(

  125: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد انه و تعاىل در آمد، مهه عاليق از او منقطع گردد، حق سبحانه و تعاىل مىو چون كسى به راه ذكر حق سبح

  .»1«  أَنا َجليُس َمْن ذََكَرىن

  .من مهنشني كسى هستم كه مرا مهواره ياد كند

  .و در جملس او جز او را راه نبود

  :ذوالنون مصرى گويد

ضمن آن ذكر فراموش كند و شرىف است ذكر را كه هيچ هركه حق را ياد كند، چنان كه حقيقت ذكر است، مهه چيز در 
  .عبادتى ديگر را نيست و آن شرف آن است كه ذكر موقت نيست و عبادات ديگر موقت است
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  :جربئيل به نزديك رسول صلى اهللا عليه و آله آمد و گفت

اين چيست؟ گفت ذكر حق : گفت. امت تو را عطاىي دادم كه هيچ امت را ندادم: فرمايد گويد و مى حق تعاىل سالم مى
  .تعاىل در مهه اوقات و در مهه احوال

  :ذكر بر سه نوع است

  .ذكر زبان، ذكر دل، ذكر سرّ 

  .اما ذكر زبان يكى به ده است و ذكر دل را ثواب و جزا معني است، اما ذكر سّر را جزا معدود نيست

  :ذكر زبان را منشور اين است كه

  .»2« ]َكذِْكرُِكْم آباءَُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكراً َفاذُْكُروا اللََّه  [

رت و بيشرت از آن ياد كنيد پس خدا را آن گونه كه پدرانتان را ياد مى   .كنيد يا 

______________________________  
  .371: ؛ مفتاح الفالح4، باب ما جيب من ذكر اللّه، حديث 496/ 2: الكاىف -)1(

  .200): 2(بقره  -)2(

  126: ، ص3 اسالمى، ج عرفان

  :ذكر سّر را طراز اين است كه

  .»1« ] َفاذُْكُروِين َأذُْكرُْكمْ [

  .پس مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم

  .ذكر به زبان هركس را باشد، اما ذكر به دل خاص است، جز به خاصگى ندهد
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حىت در سخن گفنت با مردم عني ذكر است؛ زيرا اند، آنچه از زبان آنان جارى شود،  اولياى اهلى دائم با هر سه ذكر مهراه
  .گونه ذكر زبان، شعاعى از ذكر دل است و ذكر دل هم چون تبعى از ذكر سرّ  آنان سخن جز به حق نگويند و اين

  .ذكر دل كه به دنباله ذكر سّر است، عّزى عظيم دارد

  :فرمود پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»2«  خلَِْفّى َوَخيـُْر الرِّْزِق ما َيْكفىَخيـُْر الذِّْكِر ا

رتين رزق   .ها رزقى است كه انسان را از هر جهت كفايت كند رتين ذكرها، ذكر پنهان است و 

  .و ذكر پنهان ذكر به دل است و دل ذاكر دىل است كه به حقيقت جتلى گاه انوار اوست و از هر آلودگى پاك است

ابن العطار را پرسيدند كه . ذكر است، ذاكر با متام وجود فاىن در مفهوم و مصداق ذكر است اما در ذكر سّر كه باالترين
ذكر آفتاىب است كه چون از برج سّرى برآيد، آثار بشريت را در ذاكر بسوزد، تا مهه عظمت : ذكر با اسرار چه كند؟ گفت

  .و جالل مذكور ماند

   اساىن در توجه دادنعارف سوخته جان، حاج مريزا حبيب الّله شهيدى خر 

______________________________  
  .152): 2(بقره  -)1(

  .31/ 2: جمموعة ورام -)2(

  127: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  :انسان به اين معىن چنني گويد

 بالّله كه يكى از خود به خود آ
 

 بگذر ز خودى بنگر به خدا

  جز ما و توىي كى بوده دوىي
 

  بلىاز قول الست تا حرف 
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  من جز تو كيم من جز تو نيم
 

 تو صوت ندا من رجع صدا

  خويشتنم با خويشتنم ىب
 

 هم با تو منم هم از تو جدا

 هر حلظه زند ناىي دو نوا
 

  يك نغمه الست يك نغمه بلى

 دارد دل من هر حلظه دو عيد
 

 يك عيد فنا يك عيد بقا

 عيديست سعيد لبسى است جديد
 

 تو را هر حلظه مرا هر حلظه

ان در حمفل جان   از راه 
 

 گويند برو گويند بيا

  

  از دولت روح دارمي فتوح
 

 شد وقت صبوح زد حّى عال

 يَا َمْن ُهَو ىل ِسّر و سرور
 

 يا َمْن ُهَو ىل نور و سنا

 يا من هوىل موت و نشور
 

 يا من هوىل روح و بقا

  انسان زبون با اين رگ و خون
 

 دارد دو سرابريون و درون 

  اين عامل تن آن عامل جان
 

 اين عني فراق آن عني لقا

 اين دام غرور آن بزم سرور
 

 اين كوى نفاق آن بزم صفا

  

تداوم بر ذكر، يعىن ياد حق در مهه شؤون حيات و توجه علمى و عملى به دستورات حضرت رب االرباب و مهاهنگى با 
كند كه با سرا پاى وجود تسليم حضرت دوست گشته و متام  خود مى از خود ىبچنان انسان را  حقايق اصيل عامل، آن

گذارد؛ در اين حال است كه  اى جز جذبه يار باقى منى هاى غري حمبوب را خنثى كرده و در حوزه حيات آدمى جذبه جذبه
گشته به اعال علّيني هاى مادى خارج   شود و نسبت به ملكوت عامل رسانده، از گردونه كشش انسان موجود ديگرى مى

  .شود حقايق متصل مى
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  128: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

هاى اهلى سر از  كند و براى پياده كردن انواع برنامه ها پيدا مى در اين حال است كه انسان، حترك عجيىب به سوى واقعيت
  .شناسد پا منى

  .كوشد عاشقانه مىدر اين حال است كه سخت از معصيت بيزار شده و در اجنام اعمال صاحل 

  .ماند گردد و جز او در وجهه مهت انسان منى در اين حال است كه از خود فاىن گشته و باقى به بقاى دوست مى

در اين حال است كه زن و فرزند، اهل و عيال، مال و منال، جاه و مقام و هرچه كه در ارتباط با اوست، مهه را چون 
  .بيند سيدن به موال مىابزارى براى كمك دادن به انسان جهت ر 

يدستان و بينوايان و دل شكستگان و اهل حال غافل نگشته و  در اين حال است كه حلظه اى از فقريان و مسكينان و 
  .اى از عمرش به هدر رود گذارد دقيقه منى

ردد و از عباداتش لرزد، چه رسد به اين كه خود آلوده به گناه گ در اين حال است كه از شنيدن گناه ديگران بر خود مى
برد و چون وقت اجراى واجبات رسد از مهه كس و مهه چيز دست برداشته به پيشگاه حضرت  لذتى مافوق متام لذات مى

  .شتابد دوست مى

ارى از مهه جوانب وجودش خري و نيكى  در اين حال است كه آثار صفات يار از او پديدار گشته و چون چشمه نو
  .بارد مى

تر عابد از عبادت مفهومى غري آنچه توده مردم به آن توجه دارند،  كه ذاكر از ذكر و به تعبري گسرتده  در اين حال است
  .فهمد مى

در اين حال است كه حمبوب در دل جتلى كرده و انسان در ضمري خود و در خانه پرارزش قلب خود عشقى آتشني و 
  .كند سوزنده نسبت به معشوق واقعى خلقت حس مى

  129: ، ص3 ى، جعرفان اسالم
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شناسد، آنچه براى او مهم است، اين است كه  در اين حال است كه انسان شب و روز، هفته و ماه، سال و روزگار منى
  .ظرف عمر گرچه يك حلظه از آن باشد، از رضاى حمبوب و انس با حضرت او پر شود

كر است كه خلوص در عمل آورده و بدون فهمد، ذكر براى عبادت به منزله روح است و اين ذ  در اين حال است كه مى
  .ذكر عبادت فاقد ارزش است

در اين حال است كه عبادت فقط به شوق حبيب از انسان سرزده و مكّلف از عبادت جز اداى شكر و جلب رضاى 
است كه گونه عبادت است كه از واالترين ارزش برخوردار است و در مسري اين نوع عبادت  حمبوب نظرى ندارد و تنها اين

فته در كارگاه وجود انسان شكوفا مى   .گردد متام استعدادهاى اهلى 

   عبادت عارفانه

گونه بندگى است كه متام درهاى خري  راسىت عبادت اگر بر پايه عشق عبد به موال صورت بگريد، عبادت است و از اين
  .گردد انسان بسته مىشود و متام درهاى شر در دنيا به روى  دنيا و آخرت به روى انسان باز مى

  :گويد شهيد مطهرى در اين زمينه مى

تلّقى افراد از عبادت يكسان نيست و متفاوت است، از نظر برخى افراد عبادت نوعى معامله و معاوضه كار و مزد است،  
كند و مزد  طور كه يك كارگر، روزانه نريوى كار خود را براى يك كارفرما مصرف مى مهان. كار فروشى و مزد بگريى است

كند كه البته آن مزد در  شود و طبعاً مزدى طلب مى كشد و خم و راست مى گريد، عابد نيز براى خدا زمحت مى مى
  .شود جهان ديگر به او داده مى

شود و اگر مزدى در كار نباشد، نريويش  گريد، خالصه مى طور كه فائده كار براى كارگر در مزدى كه از كارفرما مى و مهان
  ر رفته است، فائده عبادت عابدبه هد
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  .شود نيز از نظر اين گروه، مهان مزد و اجرى است كه در جهان ديگر به صورت يك سلسله كاالهاى مادى پرداخت مى

ره و اما اين كه هر كارفرما كه مزدى مى ملكوت چه  برد و كارفرماى ملك و اى است كه از كار كارگر مى دهد، به خاطر 
تواند از كار بنده ضعيف ناتوان خود بربد و هم اين كه فرضاً اجر و مزد از جانب آن كارفرماى بزرگ به صورت  اى مى ره
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اى است كه  شود، مسئله تفّضل و خبشش اجنام گريد، پس چرا اين تفّضل بدون صرف مقدارى انرژى كار به او داده مى
  .تبراى چنني عابدهاىي هرگز مطرح نيس

گونه افراد، تار و پود عبادت، مهني اعمال بدىن و حركات حمسوس ظاهرى است كه به وسيله زبان و ساير  از نظر اين
  .گريد اعضاى بدن صورت مى

م اشارات،  اين يك نوع تلقى است از عبادت كه البته عاميانه و جاهالنه است و به تعبري بوعلى سينا در منط 
  .ز مردم عامى و قاصر پذيرفته استخدانشناسانه است و تنها ا

تلقى ديگر از عبادت، تلقى عارفانه است؛ بر حسب اين تلقى مسئله كارگر و كارفرما و مزد به شكلى كه ميان كارگر و  
تواند مطرح باشد؛ برحسب اين تلقى عبادت نردبان قرب است، معراج انسان  كارفرما متداول است، مطرح نيست و منى

است، پرواز روح است به سوى كانون نامرئى هسىت، پرورش استعدادهاى روحى و ورزش نريوهاى است، تعاىل روان 
گزارانه انسان است از پديد آورنده خلقت،  ترين عكس العمل سپاس ملكوتى انساىن است، پريوزى روح بر بدن است، عاىل

  .ره سلوك و سري اىل الّله استاظهار شيفتگى و عشق انسان است به كمال مطلق و مجيل على االطالق و باالخ

بر حسب اين تلقى، عبادت پيكرى دارد و روحى، ظاهرى دارد و معناىي، آنچه به وسيله زبان و ساير اعضاى بدن اجنام 
   شود پيكره و قالب و ظاهر عبادت مى
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دارد به مفهومى كه عابد از عبادت دارد و به است، روح و معىن عبادت چيز ديگر است، روح عبادت وابستگى كامل 
ره و حّظى كه از عبادت عمًال مى نوع تلقى او از عبادت و به انگيزه برد و  اى كه او را به عبادت برانگيخته است و به 

  .اين كه عبادت تا چه اندازه سلوك اىل الّله و گام برداشنت در بساط قرب باشد

بينيم كه تلقى حضرت على عليه السالم از  كنيم مى دقت مى» ج البالغة«خصوص در  ما وقىت در آيات و روايات و به
ها در جهان اسالم پس از قرآن جميد  هاى عارفانه از عبادت خبش تلقى عبادت، تلقى عارفانه است، بلكه سرچشمه و اهلام

  .لسالم استهاى عارفانه على عليه ا و سنت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله كلمات و عبادت

هاى عاىل و دور پرواز ادبيات اسالمى چه در عرىب و چه در فارسى، وجهه روابط  دانيم، يكى از وجهه چنان كه مى
  .عابدانه و عاشقانه انسان است با ذات احدّيت
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آميز و  سنيهاى نازك و ظريفى به عنوان خطابه، دعا، متثيل، كنايه، در اين زمينه به وجود آمده است كه راسىت حت انديشه
  .انگيز است اعجاب

توان فهميد كه اسالم چه جهش عظيمى در  هاى قبل از اسالم در قلمرو كشورهاى اسالمى، مى در مقايسه با انديشه
ها در جهت عمق و وسعت و لطف و رقت به وجود آورده است؛ اسالم از مردمى كه بت يا انسان يا آتش را  انديشه

دادند و يا خداى اليزال را در  هاى ساخته دست خود را معبود خود قرار مى انديشه، جمسمهپرستيدند و بر اثر كوتاهى  مى
اش را مهه  دانستند و جمسمه دانستند و يا اهورامزدا را جمسم مى دادند و پدر و پسر را يكى مى حد پدر يك انسان تنّزل مى

ترين تصورات را در  ترين افكار و عاىل ها و لطيف يشهترين اند كردند، مردمى ساخت كه جمردترين معاىن و رفيق جا نصب مى
  !!مغز خود جاى دادند

  از عبادت روشن شود، به ذكر» ج البالغة«نون براى اين كه نوع تلقى اک
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هاى مردم  تفاوت تلقى كنيم كه درباره اى آغاز مى پردازمي و سخن خود را با مجله هاىي از كلمات على عليه السالم مى منونه
  .از عبادت گفته شده است

ُة اْلَعبيِد، َوِإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا الّلَه ُشْكراً َفِتْلَك ِإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا الّلَه َرْغَبًة فَِتْلَك ِعَباَدُة التُّّجاِر، َوِإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا الّلَه َرْهَبًة فَِتْلَك ِعبادَ 
  .»1« ِعَباَدُة اْألَْحرارِ 

پرستند، اين  پرستند، اين عبادت جتارت پيشگان است و گروهى او را از ترس مى مهانا گروهى خداى را به انگيزه پاداش مى
  .پرسند، اين عبادت آزادگان است گزارى كرده باشند مى كه از او سپاس عبادت برده صفتان است و گروهى او را براى آن

  .»2«  ُشْكراً ِلِنَعِمهِ   َمْعِصَيِتِه َلَكاَن جيَُِب َأْن ال يـُْعصى  َلْو َملْ يـَتَـَوعَِّد الّلُه َعلى

  .كرد كه فرمانش متّرد نشود گزارى نعمت اجياب مى فرضاً خداوند كيفرى براى نافرماىن معني نكرده بود، سپاس

  :از كلمات آن حضرت است

  .»3«  َجنَِّتَك لكن َوَجْدُتَك َأْهًال لِْلِعباَدِة فـََعَبْدُتكَ إهلى َما َعَبْدُتَك َخْوفاً ِمْن نَارَِك َوال َطَمعاً ىف 
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شتت پرستش نكرده ام من تو را بدان جهت پرستش كردم كه  من تو را به خاطر بيم از كيفرت و يا به خاطر طمع در 
  .شايسته پرستش يافتم

  .انه و عارفانه خنواهد بودآرى، وقىت هسىت انسان، جتلى گاه عشق او باشد، عبادت آدمى جز عبادت عاشق

______________________________  
  .237حكمت : ج البالغة -)1(

  .290حكمت : ج البالغة -)2(

  .53، باب 186/ 67: حبار األنوار -)3(
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اوست و در متام نواحى وجود وار در طلب  بر پايه اين عشق است كه متام وجود انسان، مهه ذرات هسىت آدمى، ديوانه
  .شود انسان، جز خدا ديده منى

اى به او ضربه بزند؛ زيرا  تواند در هيچ زمينه با توجه به اين حقيقت، انسان در حصن حصني توحيد است و هيچ دمشىن منى
معشوقش  انسان غرق در عشق و ياد اوست و دمشن هرچه را خبواهد از انسان بگريد، انسان چون آن را از حمبوب و

  .كند بيند، با متام وجود براى حفظ آن چيز ايستادگى و مقاومت مى مى

اى به هر  شود و هر زمخه در اين حالت از انسان جز حمبت به حق و ياد حق و ذكر حق و عبادت براى حق ديده منى
د؛ داستان انسان شو  از جسم و جان آدمى شنيده منى »يا رب«  تارى از تارهاى وجود انسان اصابت كند جز صداى

بايد رگ زىن بيايد و : شود كه از عشق ليلى تب كرده بود، طبيب گفت نسبت به حضرت دوست مهانند داستان جمنون مى
يك رگ او را بزند تا پس از گرفته شدن مقدارى از خون او، از حرارت تب راحت شود، وىل جمنون اجازه زدن هيچ رگى از 

اين رگ را نزن؛ زيرا اين رگ از عشق ليلى پر : گفت شد، مى به هر رگى متوجه مى هاى خود را نداد؛ زيرا رگ زن رگ
  !!است

  :فقيه عارف، مال امحد نراقى اين داستان جالب و پندآموز را چنني سروده

  از قضا جمنون ز تب شد ناتوان
 

  قصد فرمودى طبيب مهربان
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لويش نشست «1» آمد آن فّصاد   و 
 

  بازويش ببستبگرفت و  «2»  نشرتى

  گفت جمنون با دو چشم خونفشان
 

  بر كدامني رگ زىن تيغ اى فالن

  گفت اين رگ، گفت از ليلى پر است
 

  اين رگم پر گوهر است و پر در است

 تيغ بر ليلى كجا باشد روا
 

 جان جمنون باد ليلى را فدا

  

______________________________  
  .رگ زن: فّصاد -)1(

  .آلىت فلزى سر تيز كه براى فرو كردن در گوشت بكار برند تا خون ورمي بريون آيد: نشرتى -)2(
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  گفت فّصاد آن رگ ديگر زمن
 

  جانت از رنج و عنا فارغ كنم

  گفت آن هم جاى ليالى من است
 

  منزل آن سرو باالى من است

 گشامي گفت ز آن دست دگر مى
 

 را در آن باشد مقر گفت ليلى

 درمهى آن گه به آن فّصاد داد
 

 گفت اينك مزدت اى استاد راد

  دارد اندر هر رگم ليلى مقام
 

 «1»  هر بن مومي بود او را كنام

  من چه گومي رگ چه و پى چيست آن
 

  سر چه و جان چيست جمنون كيست آن

  من خود اى فّصاد جمنون نيستم
 

  ليليستمهرچه هستم من نيم 
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  از تن من رگ چو بگشاىي ز تيغ
 

  دريغ تيغ تو بر ليلى آيد ىب

 گو تن من خسته و رجنور باد
 

 چشم بد از روى ليلى دور باد

  گو بسوز از تاب و تن اى جان من
 

  تب مبادا بر تن جانان من

  گر من و صد هم چو من گردد هالك
 

  چون كه ليلى را بقا باشد چه باك

  مردم از اين ضيق النفسمن اگر 
 

  گو سر ليلى سالمت باش و بس

 ساختم من جان خود قربان او
 

 جان صد جمنون فداى جان او

  

   ياد حق

  .ريشه مهه آثار معنوى اخالقى و اجتماعى كه در عبادت است در يك چيز است، ياد حق و غري او را از ياد بردن

  :فرمايد كند و مى جنبه تقويىت روحى عبادت اشاره مىجا به اثر تربيىت و  قرآن كرمي در يك

______________________________  
  .جايگاه و اسرتاحت گاه: كنام  -)1(
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  .»1« ]َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكرِ   ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى[

  .دارد ناپسند باز مىمناز را برپا دار، يقيناً مناز از كارهاى زشت، و كارهاى 

  :فرمايد و در جاى ديگر مى

  .»2« ] أَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرِي[

  .مناز را براى ياد من برپا دار
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خواند و در ياد خدا است، مهواره در ياد دارد كه ذات دانا و بيناىي مراقب اوست و  اشاره به اين كه وقىت انسان مناز مى
  .كند كه خودش بنده است فراموش منى

  .دهد خبشد و آن را آماده جتليات اهلى قرار مى دهد و صفا مى ذكر خدا و ياد خدا كه هدف عبادت است، دل را جال مى

  :فرمايد حضرت على عليه السالم درباره ياد حق كه روح عبادت است چنني مى

قـَْرِة َوتـُْبِصُر ِبِه بـَْعَد اْلَعْشَوِة َوتـَنـَْقاُد ِبِه بـَْعَد اْلُمعاَنَدِة َوما بـَرََح لِّلِه َعزَّْت َجَعَل الذِّْكَر َجالًء لِْلُقُلوِب َتْسَمُع ِبِه بـَْعَد اْلوَ   ِإنَّ الّلَه َتعاىل
  .»3«  هلِِمْ آالئُُه ىف اْلبـُْرَهِة بـَْعَد اْلبـُْرَهِة َوىف َأْزماِن اْلَفَرتاِت رِجاٌل ناجاُهْم ىف ِفْكرِِهْم وََكلََّمُهْم ىف ذاِت ُعُقو 

ها از پس كرى شنوا و از پس نابيناىي بينا و از پس سركشى و  ها قرار داده، بدين وسيله دل د خود را صيقل دلخداوند، يا
هاىي كه پيامربى در  اى از زمان و در زمان گردند؛ مهواره چنني بوده و هست كه خداوند متعال در هر برهه طغيان رام مى

ها  هايشان با آن گويد و از راه عقل ها راز مى ها با آن ر سر ضمري آنميان مردم نبوده است بندگاىن داشته و دارد كه د
  .كند تكّلم مى

______________________________  
  .45): 29(عنكبوت  -)1(

  .14): 20(طه  -)2(

  .213خطبه : ج البالغة -)3(
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گريى و  ها بيان شده است، تا جاىي كه دل، قابل اهلام در اين مجالت، خاصيت عجيب و تأثري شگرف ياد حق در دل
  .گردد مكامله با خدا مى

دهد، توضيح داده شده  هاىي كه براى اهل معىن در پرتو عبادت رخ مى در ادامه مهني خطبه حاالت و مقامات و كرامت
  :فرمايد است؛ از مجله مى
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فرود آمده است، درهاى ملكوت بر روى آنان گشوده شده هايشان  اند، آرامش بر دل فرشتگان آنان را در ميان گرفته
ها آماده گشته است، خداوند متعال مقام و درجه آنان را كه به وسيله بندگى  پايان اهلى براى آن است، جايگاه الطاف ىب

  .اند ديده و عملشان را پسنديده و مقامشان را ستوده است به دست آورده

هاى تاريك گناه را احساس  وى مغفرت و گذشت اهلى را استشمام و كنار رفنت پردهخوانند ب گاه كه خداوند را مى آن
  .كنند مى

آرى، ياد حق اقتضا دارد، جتليات و فيوضات ربّاىن را در آيينه قلب منعكس كند و حاىل ديگر به انسان ببخشد و تغيري  
  .كلى و حتوىل جامع در متام زواياى وجود انسان به وجود بياورد

  .كند كه دل از متام گناهان به سخىت متنفر شود و از اطاعت و عبادت حق لذتى فوق العاده بربد با دل كارى مىياد حق 

از ديدگاه موالى عاشقان، امريمؤمنان، حمور عارفان، قطب آگاهان، على عليه السالم، دنياى عبادت دنياى ديگرى است، 
  .اى مادى قابل مقايسه نيستدنياى عبادت آكنده از لذت است، لذتى كه با لذت دني

دنياى عبادت پر از جوشش و جنبش و سري و سفر است، اما سري و سفرى كه به مصر و عراق و شام و يا هر شهر 
گردد كه او را نام نيست؛ دنياى عبادت شب و روز ندارد؛ زيرا مهه  شود، به شهرى منتهى مى ديگر زميىن منتهى منى

  كدورت ندارد، يكسره صفا و خلوص است، از نظرروشناىي است، تريگى و اندوه و  
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خبش اين  على عليه السالم چه خوشبخت وسعادمتند است كسى كه در اين دنياى پرعظمت عبادت پا گذارد و نسيم جان
د، ديگر امهيت منى د يا  دهد كه در دنياى ماده دنيا او را نوازش دهد، آن كس كه به اين دنيا گام  و جسم بر ديبا سر 

  .بر خشت خام

  :فرمايد حضرت در اين زمينه مى

  .دهد، الّله يار و محد و قل هو الّله كار اوست كه فرائض پروردگار خويش را اجنام مى چه خوشبخت و سعادمتند است آن

  خوشا آنان كه الّله يارشان ىب
 

  به محد و قل هو الّله كارشان ىب
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 در منازندخوشا آنان كه دائم 
 

 «1»  شِت جاودان بازارشان ىب

  

لوى خود خورد مى ها و ناراحىت رنج كند، به هنگام شب از خواب دورى  ها را مانند سنگ آسياب نسبت به دانه در زير 
 آورد، زمني را فرش و دست خود را بالش قرار گاه كه سپاه خواب محله مى منايد، آن گزيند و شب زنده دارى مى مى
لوهاشان از خواب مى گاهشان جا خاىل  دهد، جزء گروهى است كه نگراىن روز بازگشت، خواب از چشمشان ربوده، 
كنند، ابر مظلم گناهشان بر اثر استغفارهاى مداوم پس  هايشان به ذكر پروردگارشان آهسته حركت مى كنند، لب مى
  .رود، آنانند حزب خدا، مهانا آنان رستگارانند مى

  :شيداى سوخته مرحوم روشنبه قول 

 باديه گردان عشق فخر بىن آدمند
 

 خرب از عاملند تا شده جوياى عشق ىب

  مرحله شوق را نفس نباشد دليل
 

 شدگان رهند راهنماى مهند گم

فت   در بر دردى كشان راز نبايد 
 

 زان كه به روشندىل معىن جام مجند

 تر از گوهرند با مهه آلودگى پاك
 

 تر از شبنمند پژمردگى تازهبا مهه 

______________________________  
  .بابا طاهر -)1(
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 تيغ ببارد اگر بر سرشان شاكرند
 

 برق بسوزد اگر خرمنشان خّرمند
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  اند خيل مساواتيان اجنمىن كرده
 

 ىب لب و كام و زبان هم نفس و مهدمند

 متاب رخ كه گدايان اواز اين در » روشن»
 

 رنج تو را راحتند زخم تو را مرمهند

  

ها و ريشه متام كماالت و  اگر گفته شود كه ياد حق و ذكر دوست آن هم ياد به قلب و ذكر به دل اساس متام واقعيت
نگرديده علت العلل حركت انسان در قوس صعود است، چيزى به گزاف گفته نشده و سخىن خارج از حد حقيقت بيان 

  .است

رسد كه در اين عامل آزاد نيست و عبث و بيهوده آفريده  ياد حق، نوريست كه در سايه آن نور، انسان به اين معىن مى
  .ها و لذت بردن و متام كردن عمر و مردن به دنيا نيامده است نشده و تنها براى مصرف كردن نعمت

دهد و اهداف را  ساند و عظمت روح انساىن را به انسان نشان مىشنا ياد حق نوريست كه مبدأ و منتها را به انسان مى
كند و آدمى را به بارگاه پر فيض نبوت و امامت و پس از آن به بساط پر بركت عبادت و اطاعت از موالى  روشن مى

  .كشاند عامل و آدم مى

گرى غري آنچه داريد به مشا دست اگر خود را وادار به ياد حق كنيد و از طريق دل، غرق در درياى ذكر شويد، حال دي
  .دهد و به راه و روشى غري آنچه داريد، قرار خواهيد گرفت مى

ره گرفنت از اين ياد و از اين ذكر، ذكرى كه به فرموده قرآن از مهه عبادات حىت از  مشا براى اجياد ياد الّله در خانه قلب و 
احتياج به مقدماتى داريد و در رأس آن مقدمات، ترك گناهان صغريه و كبريه  »1« ]َو َلذِْكُر اللَِّه َأْكبَـرُ [  تر است مناز بزرگ

  .است

   زيرا گناه، تريگى و آلودگى و ظلمت و سياهى است و چون اين پرده ظلمت

______________________________  
  .45): 29(عنكبوت  -)1(
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انعكاس ياد دوست در خانه دل و بر صفحه پر عظمت آينه قلب غري ممكن است و تا و تاريكى بر روى آيينه دل باشد، 
رغبىت است و اين نوع عبادت از ارزش  انسان در اين حال ظلماىن است، عبادات و افعالش مهراه با سردى و كسالت و ىب

  .اهلى خاىل است

داد و دل را آماده ظهور جتليات اهلى كرد؛ چون دل جال  در ابتدا بايد با ترك گناه و تسلط بر نفس اماره، به آيينه دل جال 
اى سنگني و روحاىن آدمى را  شود و انسان در قلب خود احساس عشق به دوست كرده و جذبه گرفت، توفيق رفيق راه مى

ه كشد و از مهني جاست كه به آخرين نقطه قوس نزول ك از عامل ماده به عامل ملكوت و از عامل خاك به عامل پاك مى
شود و نقطه حركت در قوس صعود كه ابتداى آن ترك گناه و ورود به  غرق بودن در ماديات صرف است، خامته داده مى

جهان عبادت و اطاعت است، ظهور كرده و آدمى را به آخرين درجه قوس صعود كه آخرين نقطه معراج روحى است، 
  .رساند يعىن فناى ىف الّله و بقاى بالّله مى

ترين گوهر  دست آوردن قلب پاك كه جايگاه پرقيمت كان راه، منبع معرفت واقعى قلب پاك است و بس و بهبه عقيده سال
  .درياى خلقت يعىن معرفت است در سايه ذكر واقعى ميسر است و بس

  .كند آرى، اگر انسان در متام شؤون ياد خدا كند، خدا هم در متام شؤون به او نظر لطف كرده و از او ياد مى

  .»1« ] ذُْكُروِين َأذُْكرُْكمْ َفا[

  .پس مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم

  و ياد خدا از انسان عبارت از جتلى مهان جذبه اهلى در قلب است كه آن جتلى با

______________________________  
  .152): 2(بقره  -)1(

  140: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

هاى مادى و روحى و نفسى و اخالقى رهانيده به اوج قدس انساىن  اسارتايت خود انسان را از بند متام  قدرت ىب
  .رساند مى
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اى است كه مجيع صفات اهلى بايد در آن جلوه گر شود، اگر ديديد صفات ملكوتى در آن جلوه گر  قلب انسان، آيينه
آن زدوده شود و بدانيد   نيست، بدون شك بدانيد كه علتش آلودگى آيينه است و بايد كوشيد تا زنگ و غبار از صفحه

هاى او  ها و حمبت كند، ياد خداست؛ زيرا او و نعمت كه تنها صيقلى كه اين صفحه پرارزش را از غبار و زنگ پاك مى
كند كه از گناهان گذشته توبه كند و در آينده در مقام ترك گناه قرار بگريد و فرائض اهلى را به جاى آورد  آدمى را وادار مى

ه خدمت به حق و بندگان حق باشد، مهان طور كه در ابتداى روايت مورد شرح درباره اثر ياد و ذكر حق و دائم در را
  .َمْن َكاَن َذاِكراً لِّلِه َعَلى احلَْقيَقِة فـَُهَو ُمطيٌع َوَمْن كاَن غاِفًال َعْنُه فـَُهَو عاصٍ : فرمايد حضرت صادق عليه السالم مى

دونه اطاعت از اوامر اوست و كسى كه از حضرتش غافل است، غرق معاصى كسى كه به حقيقت ياد خداست، در گر 
  .است

هنرمند واقعى آن نيست كه در مقام تكرار كتب و علوم باشد، هنرمند و جماهد واقعى كسى است كه پس از فراگريى علوم 
و جهل برآيد، تا به خصوص علم دين، در مقام تزكيه نفس و پاكى جان و صاف كردن آيينه دل از سياهى گناهان 

  .صفات حق در آن منعكس شود

  .ايد كه هر دسته مدعى شدند كه ما هنرمندترمي قصه پندآموز جمادله نقاشان رومى و چيىن را نشنيده

  .ها قضاوت شود امري مملكت براى امتحان به هر دسته اطاقى داد كه نقاشى كنند، تا از روى كار آن

  .گر بودند، دو دسته مزبور مشغول كار شدنداين دو اطاق مقابل و رو به روى يكدي
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كردند، وىل نقاشان رومى در به روى خود  گرفتند و نقاشى مى ها، از امري مى نقاشان چيىن هر روز انواع و اقسام رنگ
زمان امتحان فرا رسيد، امري چون روز موعود و . زدند بسته بودند و به هيچ رنگى توسل جنستند و فقط ديوار را صيقل مى

رت از آن عكس نقاشى چيىن. حاضر شد هاى تصاويرى بود كه روميها بر ديوارهاى صيقل خورده و صاف  ها را ديد، وىل 
  .شده پديدار ساخته بودند

  :گويد موالنا در اين زمينه مى

 روميان آن عارفانند اى پسر
 

 ىن ز تكرار و كتاب و ىن هنر
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 ها اند آن سينه كردهليك صيقل  
 

 ها پاك از آز و حرص و خبل و كينه

  انداز بوى و رنگ اهل صيقل رسته
 

  درنگ دمى بينند خوىب ىب

  

 نقش و قشر و علم را بگذاشتند
 

 رايت عني اليقني افراشتند

  

رود، حّس روحاىن باطىن هم   مىآرى، مهان طور كه آينه فلزى چون زنگ بگريد و غبار آلود شود قوه انعكاس آن از ميان 
نامند، چون به تعيّنات و مفاسد مادى آلوده شود، ديگر  مى» ديده بصريت«و » عني الفؤاد«و » ديده دل«كه عرفا 

  .تواند از نور احدّيت حكايت كند، مگر آن غبار و آلودگى به كلى از ميان برود منى

ت بسيار مهم موقوف بر ياد خداست، آن هم يادى كه علت ترك  و از ميان رفنت غبار و زنگ بنابر آيات قرآن و روايا
  .گناه و اجنام فرائض اهلى است

  :ام اين فقري در مقام مناجات با قاضى احلاجات در اين زمينه سروده

  اى تو مرا بزم مناجات شب
 

  اى تو مرا راه جنات از تعب

  رنج مرا داروى درمان توىي
 

  قلب و دمل را مهه اميان توىي

  ام ياد تو اندر دو جهان چاره
 

  ام لطف منا لطف كه بيچاره

  گشته دمل تريه ز بار گناه
 

  از گنه اى دوست شدم رو سياه

  ام من به گنه جان و دل آلوده
 

  ام بنده شيطان و هوا بوده
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  پشت من از بار گنه خم شده
 

  نور يقني از دل من كم شده

  اى غم تو شادى جان و دمل
 

  عشق تو درهر دوجهان حاصلم

  يك نظرى بر من شرمنده كن
 

  رمحت خود شامل اين بنده كن

  كم نشود از تو، اگر اى حبيب
 

  از كرمت سوى من آرى نصيب

  من به تو سوگند گداى توام
 

  يكسره اى دوست فناى توام

 برق اميدى به دمل برفروز
 

 غم خود بسوز قلب و دمل را به

 روشىن معرفتم كن عطا
 

 عفو كن از من تو گناه و خطا

  راه بده تا به حضورت رسم
 

  از عمل و علم به نورت رسم

 زارم و مسكني و فقري و حقري
 

 غري توام نيست به عامل نصري

  

   ذكر، برترين عبادت

و سخنان اوليا و عاشقان و كلمات عارفان و بيداران خبش انبيا و امامان عليهم السالم  از آيات كتاب حق و گفتار روح
  .ترين اعمال ذكر است شود كه افضل عبادات و اشرف معامالت و پرارزش چنني استفاده مى

به زبان آوردن امساى حق و تفكر و انديشه در مفهوم آن و آراسنت حقيقت خويش به نور آن ذكر : ذكر عبارت است از
است از جربان كردن فقر و خأل جان و عقل و نفس و قلب با ياد خدا و آن سري و  و به عبارت ديگر، ذكر عبارت

  .شود سفرى است اهلى كه از حركت زبان شروع شده به منّور شدن مهه موجوديت انسان ختم مى

  :گويد غزاىل بر اساس آيات قرآن مى
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  .مهه عبادات براى حصول مهني نتيجه است كه ذكر خداوند باشد
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  :گويد ، مى»1« »كيمياى سعادت«و در كتاب 

بدان كه لباب و مقصود مهه عبادات ياد كردن حق تعاىل است كه عماد مسلماىن مناز است و مقصود وى ذكر حق تعاىل 
  :است، چنان كه گفت

  .»2« ]رُ َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو َلذِْكُر اللَِّه َأْكبَـ   ِإنَّ الصَّالَة تـَْنهى[

  .تر است دارد و مهانا ذكر خدا بزرگ يقيناً مناز از كارهاى زشت، و كارهاى ناپسند باز مى

كه سخن حق تعاىل است كه مذكِّر است و هرچه در آن است مهه  ترين عبادات است به سبب آن و خواندن قرآن فاضل
  .سبب تازه گردانيدن ذكر حق تعاىل است

است، تا چون دل از زمحت شهوات خالصى يابد، صاف گردد و قرارگاه ذكر شود كه و مقصود از روزه كسر شهوات 
  .چون دل به شهوات آكنده بود، ذكر از وى ممكن نشود و در وى اثر نكند

ييج شوق به لقاى وى   .و مقصود از حج كه زيارت خانه خداست، ذكر خداوند خانه است و 

است و اين عني ذكر است و مهه » ال إله إّال الّله«مسلماىن كلمه ذكر، سّر و لباب مهه عبادات است، بلكه اصل 
تر از اين و براى اين   عبادات ديگر تأكيد اين ذكر است و ياد كردن حق تعاىل تو را، مثره ذكر تواست و چه مثره بود بزرگ

  :گفت

  .»3« ] َفاذُْكُروِين َأذُْكرُْكمْ [

  .پس مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم

______________________________  
م204: كيمياى سعادت  -)1(   .، ركن اّول، اصل 

  .45): 29(عنكبوت  -)2(
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  .152): 2(بقره  -)3(
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  :تر احوال بايد كه فالح در اين است و براى اين فرمود بايد، و اگر بر دوام نبود الاقل در بيش و اين ياد بر دوام مى

  .»1« ] ا اللََّه َكِثرياً َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ َو اذُْكُرو [

  .و خدا را بسيار ياد كنيد تا رستگار شويد

ِمْ   الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقياماً َو قـُُعوداً َو َعلى[   .»2« ] ُجُنِو

لو آرميده ياد مى   .كنند آنان كه مهواره خدا را ايستاده و نشسته و به 

  .»3« ] ِيف نـَْفِسَك َتَضرُّعاً َو ِخيَفًة َو ُدوَن اجلَْْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َو اْآلصاِل َو ال َتُكْن ِمَن اْلغاِفِلنيَ  َو اذُْكْر َربَّكَ [

و پروردگارت را در دل خود بامدادان و شامگاهان از روى فروتىن و زارى و بيم و ترس به صداىي آرام وآهسته ياد كن و 
  .خربان مباش از ىب] انسبت به ذكر خد[

اند و دليل امهيت دادن به اين موضوع  اند و شروط بسيارى بر آن قايل شده آگاهان راه به مسئله ذكر امهيت بسيار داده
رتين راه هاى تأثري در قواى فكرى و عقلى و تلقني به نفس و ذهىن ساخنت و اجياد ملكه توجه كامل و  آن است كه از 
  .چه مقصود از سري مقامات و احوال است، ذكر است مجع قواى نفسى در آن

ايت احوال و مقصود و مطلوب  وجود مى دهد و يقني به ذكر به سالك اطمينان مى آورد و او را براى حال مشاهده كه 
  .سازد اىي سالك است، آماده و مستعد مى

______________________________  
  .10): 62(مجعه  -)1(

  .191): 3(آل عمران  -)2(

  .205): 7(اعراف  -)3(
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  مراتب ذكر

  .اند اند و براى هر مرتبه از ذكر خصوصياتى وصف كرده براى ذكر مراتب و مراحلى گفته

ذكر عام است و آن ذكرى است كه فائده آن دور ساخنت غفلت است و مهني كه سالك غفلت را از خود دور  :مرتبه اّول
  .سازد ولو به زبان ساكت باشد، ذاكر است

  .ذكر خاص است كه ذاكر در اين مقام حجاب عقل و متيز را دريده و با متام قلب متوجه خداست :مرتبه دّوم

  .له فناى ذاكر است كه ذاكر از خود فاىن و به دوست باقى استذكر اخص است كه مرح :مرتبه سّوم

توان وارد ذكر اخص شد، بلكه بايد از ذكر عام شروع كرد تا به توفيق اهلى به مرتبه ذكر اخص رسيد و  البته يك دفعه منى
لّله گفنت ذاكر بايد دانست كه ذكر گفنت ذاكر عني توفيق اهلى و عني جواب حق به ذاكر است و در حقيقت هر بار ا

  .عني لبيك مذكور است

  :كند مولوى در اين زمينه چه زيبا بيان مى

  گفىت شىب آن يكى الّله مى
 

  تا كه شريين گردد از ذكرش لىب

 گفت شيطانش مخوش اى سخت رو
 

 چند گوىي آخر اى بسيار گو

 اين مهه الّله گفىت از عتو
 

 خود يكى الّله را لبيك كو

  از پيش ختتنيايد يك جواب  مى
 

  زىن با روى سخت چند الّله مى

 او شكسته دل شد و بنهاد سر
 

 ديد در خواب او خضر را در حضر

  

  اى گفت هني از ذكر چون وامانده
 

  اى چون پشيماىن از آن كش خوانده
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  آيد جواب گفت لبيكم منى
 

  ترسم كه باشم رد باب زان مهى
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  گفت خضرش كه خدا گفت اين به من
 

  كه برو با او بگو اى ممتحن

  ىن كه آن الّله تو لبيك ماست
 

  آن نياز و سوز و دردت پيك ماست

  ام ىن تو را در كار من آورده
 

  ام نه كه من مشغول ذكرت كرده

 ها تو جوىي ها و چاره حيله
 

 جذب ما بود و گشاد آن پاى تو

  لطف ماست ترس و عشق تو كمند
 

  زير هر يا رب تو لبيك ماست

  جان جاهل زين دعا جز دور نيست
 

  زان كه يا رب گفتنش دستور نيست

 بر دهان و بر دلش قفل است و بند
 

 تا ننالد با خدا وقت گزند

  

براى اينست كه قلب ذكر در درجه اّول براى اين است كه زبان را از هرچه غري ضرورى است حفظ منايد و در درجه بعد 
ها و آنچه به عنوان مرض قلب شناخته شده پاك گردد و در مرحله  ها و تاريكى به نور ذكر منور گشته و از متام كدورت

اش در درياىي از نور كه مهان جتلى صفات بر صفحه وجود است،  بعد براى اين است كه انسان با متام هويت و هسىت
  .عاد حيات جز خدا نبيند و غري خدا نگويد و جز كالم خدا نشنودغرق گشته و در متام مراحل و اب

ذكر براى اين است كه انسان به مسّماى ذكر كه حضرت حق تعاىل است متوجه شود و به حقيقت خويش را در حمضر 
  !!قدس او ببيند، تا اين كه جز عبادت و اطاعت و خدمت به خلق از او صادر نشود
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ذكر قلب و از ذكر قلب به ذكر عمق هسىت رسيد، شرييىن عجيىب از حقيقت ذكر خواهد سالك وقىت از ذكر زبان به 
چشيد و در اين مرحله است كه وجود ذاكر منبعى از شرف و خري گشته و اگر مهه عامل از خدا برگردند، توجه او به 

اى  شود، وىل حمال است حلظه مىاى غافل گردد، قطعه قطعه  تر شده و اگر او را قطعه قطعه كنند تا حلظه حضرت حق بيش
  .غفلت به او دست دهد

   جامى در اين زمينه در توجه حضرت موىل املوحدين به هنگام مناز به حضرت
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  :دوست چه نيكو سروده

  شري خدا شاه واليت على
 

  صيقلى شرك خفى و جلى

  روز احد چون صف هيجا گرفت
 

  گرفتتري خمالف به تنش جا  

فت   غنچه پيكان به گل او 
 

  صد گل راحت ز گل او شكفت

 روى عبادت سوى حمراب كرد
 

 پشت به درد سر اصحاب كرد

 خنجر املاس چو بفراختند
 

 چاك بر آن چون گلش انداختند

  غرقه به خون غنچه زنگارگون
 

  آمد از آن گلنب احسان برون

 گل گل خونش به مصال چكيد
 

 زمناز آن بديدگفت چو فارغ 

  اين مهه گل چيست ته پاى من
 

  ساخته گلزار مصالى من

 صورت حالش چو منودند باز
 

 گفت كه سوگند به داناى راز

 كز امل تيغ ندارم خرب
 

 گرچه زمن نيست خربدارتر
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  ]الضَّالَلِة َوَأْصُلُهما ِمَن الذِّْكِر َواْلَغْفَلةِ َوالطَّاَعُة َعالَمُة اهلِْداَيِة َواْلَمْعِصَيُة َعالَمُة [

   هدايت

طاعت و عبادت عبد نسبت به حضرت حق، عالمت اين است كه نور هدايت اهلى اتصال به عبد پيدا كرده و معصيت 
و ختلف و گناه انسان عالمت دورى از حق و گمراهى و ضاللت است و ريشه هدايت و ضاللت را بايد در ذكر و 

  .فلت جستجو كردغ

ترين و ريشه دارترين مسائلى است كه در كتب آمساىن به خصوص در قرآن جميد و روايات و اخبار  مسئله هدايت از مهم
  .اسالمى مورد توجه قرار گرفته است

موضوع هدايت به حّدى درخور امهيت و ارزش است كه با هسىت متام موجودات عامل اعم از غيىب و شهودى بستگى 
  .دارد

  .هدايت بر متام هسىت و كّل عامل اشراف دارد و موجودى از موجودات نيست مگر اين كه منّور به نور هدايت است

  .آمد و بر فرض به وجود آمدن قدرت ادامه هسىت نداشت اگر هدايت نبود، موجودى به وجود منى

فرض حمال بتواند بگريزد، هم فاسد در خانه با عظمت آفرينش اگر عنصرى از عناصر از گردونه پرقيمت هدايت بر 
  .شود هم مفسد مى

   نظام متني و حمكم هسىت بر اصل هدايت استوار است و هدايت براى

  149: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .موجودات عامل به منزله ريشه زنده و فعال درخت براى تنه و شاخ و برگ و رشد درخت است

  .شوند مگر اين كه در راه نوراىن هدايت قرار گريند ىموجودى از موجودات و عنصرى از عناصر خلق من

  .اگر هدايت نبود، هيچ موجودى قدرت حركت به طرف مقصدى كه برايش قرار داده شده نداشت
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  .كند، مهه و مهه از بركت هدايت است آثار پرمنفعىت كه از موجودات جهان ظهور مى

ها به خاطر اين  م موجودات عنايت فرموده و بر متام انسانترين نعمىت است كه خالق موجودات به متا هدايت، پرارزش
  .نعمت گرامنايه در قرآن جميد منت گذارده است

درخشيد، اثر مثبىت از موجودات پديد  اگر هدايت نبود، چيزى در عامل نبود، اگر نور هدايت در وجود موجودات منى
  .آمد منى

نياز از هدايت  ه حياتى دارد و هيچ موجودى در صفحه هسىت ىبهدايت براى متام موجودات عامل امريست ضرورى و جنب
  .نيست

هدايت تكوين كه شامل متام موجودات هسىت حىت انسان است و : هدايت بنابر آيات قرآن و روايات بر دو نوع است
انسان  هدايت تشريع كه جمموعه مقررات اهلى در چهره قرآن و كلمات معصومني عليهم السالم است و فقط خمصوص به

  .است

گردد،  هاى مثبىت كه از انسان پديد مى كند و كليه آثار خري و اعمال صاحله و برنامه متام منافعى كه از موجودات بروز مى
به علت هدايت است و اگر عامليان و آدميان از هدايت حمروم شوند، از آثار مثبت وجود خود حمروم و از فيوضات ربّاىن 

  .شوند ممنوع مى

  150: ، ص3 المى، جعرفان اس

ها، هر   ها، نباتات، حيوانات، انسان ها، كهكشان مالئكه، موجودات مساوى يعىن متام ستارگان، خورشيدها، قمرها، سحاىب
  .اند هر دسته و نوعى، از هدايىت خمصوص به خود برخوردارند كدام مشمول فيض هدايت

   مالئكه و هدايت

اى هستند و هر دسته در عامل وجود داراى وظيفه و تكليفى  اصناف متعددهمالئكه حق بنابر آيات قرآن و روايات، 
هاست و خداوند مهربان هريك را به وسيله نور هدايت  باشند كه قسمت اعظمى از نظام هسىت بر اساس كارگرداىن آن مى

اى آنان باز گذاشته و اى كه خمصوص به آنان است بر  به وظائف خود آگاه كرده و ميدان فعاليت و عمل را در هر زمينه
  .هيچ يك ختلف و متّرد از فرمان موالى خود ندارند
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  :فرمايد قرآن جميد مى

  .»1« ] ال يـَْعُصوَن اللََّه ما أََمَرُهْم َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرونَ [

  .دهند كنند، و آنچه را به آن مأمورند، مهواره اجنام مى از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى منى

» ج البالغة«امرياملؤمنني عليه السالم درباره عبادت و وظايف مالئكه كه پرتو هدايت آنان است در خطبه اّول 
  :فرمايد مى

هاى بلند را باز منود و به انواع خمتلفه فرشتگان خود پر كرد بعضى از ايشان در حال سجودند، ركوع  گاه ميان آمسان آن
اند  روند و بعضى در حال تسبيح اند از جاى خود بريون منى ايستند و گروهى در صف منىكنند، گروهى در ركوعند برپا  منى

   رود و سهو در عقلشان شوند، خواب به چشمشان منى و خسته منى

______________________________  
  .6): 66(حترمي  -)1(

  151: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

اى از آنان امني بر وحى خداوندند و براى رسوالن اهلى زبان و ترمجه  ستهگريند، د آيد، سسىت و غفلت و فراموشى منى منى
  .اند و براى رساندن حكم حضرت حق در رفت و آمدند وحى

شت هاشان در طبقات زيرين زمني ثابت و   ها قدم اى از آن هاى اويند و عده مجاعىت از مالئكه نگهبان بندگان و دربان 
هاى  هاى آنان موافق با پايه درگذشته و اعضاى ايشان از اطراف جهان بريون رفته و دوشهاشان از برترين آمسان  گردن

  .اند هايشان پيچيده هايشان به زير افتاده و در زير آن خود را به بال باشد، در برابر عرش چشم عرش مى

شده، پروردگارشان را در وهم و هاى قدرت زده  هاى عزت و پرده ميان آن فرشتگان و كساىن كه فروترند از ايشان، حجاب
ها حمدود ننمايند و به نظائر و امثال به  خيال به صورتى در نياورند و اوصاف خالئق را بر او جارى نكنند و او را به مكان

  .»1« جنابش اشاره نياورند

  .ر عامل ندارندآرى، مالئكه اهلى هم اهل معرفت و هم اهل طاعت و عبادتند و هرگز ختلفى از مسري هدايت پروردگا

   مساوات و هدايت
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  .انگيز مساوات حمصول وحى و هدايت است ها حكومت دارد و نظام شگفت هدايت بر متام آمسان

  مگر بدون هدايت اين رفت و آمد منظم ستارگان و خورشيد و قمر و شب و روز امكان داشت؟

______________________________  
  .1خطبه : ج البالغة -)1(

  152: ، ص3 اسالمى، جعرفان 

  .اندازه و حجم و وزن و حركات منظم اين عوامل نوراىن كه از جمموع آن تعبري به مساوات شده مولود هدايت خداست

كند و در بسيارى از آن آيات، انسان را دعوت به  قرآن جميد در آيات بسيارى به اوضاع منظم جهان آفرينش اشاره مى
اه انديشه به اين نتيجه برسد كه بناى عامل و اوضاع حمري العقول آن نتيجه وحى و هدايت منايد تا از ر  تدبر و تفكر مى

  .پروردگار بزرگ است

  .»1« ]ِيف ُكلِّ َمساٍء أَْمَرها  َو َأْوحى[

  .و در هر آمساىن كار آن را وحى كرد

ْرناهُ * َو الشَّْمُس َجتِْري ِلُمْستَـَقرٍّ َهلا ذِلَك تـَْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ  *َو آَيٌة َهلُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه النَّهاَر َفِإذا ُهْم ُمْظِلُمونَ [ َو اْلَقَمَر َقدَّ
 ] ٍك َيْسَبُحونَ َال الشَّْمُس يـَْنَبِغي َهلا َأْن ُتْدرَِك اْلَقَمَر َو َال اللَّْيُل ساِبُق النَّهاِر َو ُكلٌّ ِيف فـَلَ * َمنازَِل َحىتَّ عاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدميِ 

»2«.  

ا شب است كه ] هاى قدرت و حكمت ما از نشانه[اى  و نشانه كنيم، پس ناگاه آنان  روز را از آن برمى]  پوشش[براى آ
. كند كه مهواره به سوى قرارگاهش حركت مى]  اى از قدرت ماست نيز براى آنان نشانه[و خورشيد * به تاريكى درآيند،

كه به صورت شاخه كهنه هالىل  هاىي قرار دادمي تا اين و براى ماه منزل* ناپذير و داناست، اى شكستگريى توان اين اندازه
نه براى خورشيد اين توان هست كه به ماه برسد، و نه ]* و باز به تدريج بدر كامل شود،[شكل و زرد رنگ خرما برگردد 

  .گريد، و هر كدام در مدارى شناورند شب از روز پيشى مى

______________________________  
  .12): 41(فصلت  -)1(
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  .40 -37): 36(يس  -)2(

  153: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

فرسا  بررسى مسئله هدايت در عامل باال نياز به مطالعه كتب گرانبهاىي دارد كه دانشمندان شرق و غرب با زمحات طاقت
و روايات گرانبهاىي كه در اين زمينه از ائمه بزرگوار عليهم السالم اند و نيز نياز دارد به مراجعه به آيات شريفه قرآن  نوشته

اى جز  نظري در باب مسا و عامل حبار األنوار گرد آورده است و اين خمتصر چاره رسيده و عّالمه جملسى رمحه اهللا آن عامل كم
  .اشاره به اصل مسئله ندارد

   گياهان و هدايت

  !انگيز نباتات بررسى كرد؟ توان مسئله هدايت را در جهان شگفت م فكر و عقل مىبا كدام وقت و با كدام زمان و با كدا

سطح كره زمني را اعم از خشكى و دريا در نظر بگرييد، در بسيارى از مناطق زمني و در قعر درياها گياهان گوناگوىن 
زيادى است كه گياه را چون جان وجود دارد كه هريك در اين جهان داراى آثارى هستند و اين آثار معلول مسائل بسيار 

  :فرمايد قرآن مى. شريين در آغوش گرفته و پيوستگى و نظام اين مسائل حمصول مسئله با عظمت وحى و هدايت است

َبْل َحنُْن * ِإنَّا َلُمْغَرُمونَ * ْم تـََفكَُّهونَ َلْو َنشاءُ َجلََعْلناُه ُحطاماً َفظَْلتُ * أَ أَنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه َأْم َحنُْن الزَّارُِعونَ * أَ فـََرأَيـُْتْم ما َحتْرُثُونَ [
  .»1« ] َحمُْروُمونَ 

به يقني اگر خبواهيم آن را ريز ريز كرده و * رويانيم؟ رويانيد، يا ما مى آيا مشا آن را مى* كاريد، مرا خرب دهيد آنچه را مى
  .بلكه ناكام و حمروميم* امي، خسارت زده مسلماً ما:] گوييد و مى* [شويد، زده مى كنيم كه متأسف و شگفت خاشاك مى

   رويد و متام آرى، هر گياهى به اذن حق و به هدايت حضرت او از زمني مى

______________________________  
  .67 -63): 56(واقعه  -)1(

  154: ، ص3 عرفان اسالمى، ج
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دادن و به شكوفه و گل نشسنت و به مثر آمدنش هاى آن از دانه و شكافته شدن و ريشه كردن و ساق و برگ بريون  برنامه
  .به هدايت حضرت حق است

مسئله ريشه و فعاليت او براى جذب آب و امالح و رساندن آن به آخرين نقطه درخت يا گياه، اندازه و وزن تنه و 
 »1«  گ و بساكها، مسئله گل و شكوفه و عناصر آن اعم از كاسربگ و گلرب  ها و برگ تناسب آن با ريشه، مقدار شاخه

هاى منظم متام عناصر گياه مهه و مهه از  و خامه و ختمدان و ختمك و حركات و فعاليت »2«  و گرده در آن و كالله
رتين وسيله براى رسيدن به حقيقت  بركت هدايت اهلى است و راسىت اندكى تأمل در وضع گياهان و حىت يك گياه 

  .توحيد است

  :گويد وتاهى كه به عنوان يك مقدمه بر يك كتاب علمى نوشته مىيكى از دانشمندان در مقاله ك

اى كه از درخت افتاده آن را با دقت نظر بنگريد و آن را بشكافيد و به آثار حيات  يك برگ ناچيز و يك برگ خشكيده
ها به پشت و  سالآن تفكر مناييد؛ ممكن است در وهله اّول پيشنهاد من بر مشا خوش نيايد، وىل افرادى كه با نظر دقيق 

اطالعى و   اند و از ىب هاى طبيعت و آزمايش گياهان گذرانده روى آن خريه شده و عمرى را به مطالعه و پژوهش شگفىت
  .برند، براى وقوف به اسرار حياتى آن برگ كوشش دارند كوتاهى فكر بشر رنج مى

مقدار  گردد، مهني برگ ىب و در زير خاك مستور مى شوند و خروارها از آن پراكنده ها كه زير پاى ما لگدكوب مى اين برگ
را خداوند، زندگى و حيات و هدايت داده و چه فوائد و خواصى در آن موجود است كه گشايش رموز آن با عقل كوتاه 

  .ما مقدور نيست

   هاست كه گياه شناسان و دانشمندان زمان، راجع به آزمايش ها و قرن سال

______________________________  
  .باشد هاى گرده مى برجستگى دگمه مانند انتهاى ميله پرچم ُگل كه حمتوى دانه: بساك -)1(

  .هاى باالى مادگى گياه برجستگى: كالله  -)2(

  155: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .اند هاى علمى براى كشف و درك آثار حياتى آن كوشيده اند، با وسايل و روش ها نوشته نباتات كتاب
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ها تركيبات آن، با اعمال شيمياىي حمتويات آن، با برق و حرارت خواص آن را  هاى آن، با آزمايش ها ياخته سكوپبا ميكرو 
  .اند ها برده سنجيده و در حتقيق آن رنج

اند؟   اند؟ چه حقايقى را براى ما عيان ساخته اند، چه فهميده هاىي كه راجع به اين موضوع نوشته با اين وضع و با متام كتاب
فته نباتات را فاش منودهك   اند؟ دام رمزى از اسرار زندگى 

هنوز هيچ؛ زيرا آنچه بشر فهميده و به دست آورده سطحى و ظاهرى است، از حقيقت گياه، كيفيت، علت رشد و منو 
  .اند گريد، خربى و نشاىن نداده آن و باالخره از جريان مبهمى كه روزانه و هر حلظه در درون آن اجنام مى

سازد، در حّد معيىن از رشد كه رسيد  دهد، ميوه مى كند، شكوفه مى شود، رشد مى رويد، سبز مى دانيم كه گياه مى مى
تواند حقيقت اين مسئله و تغيري و حتوالت آن را به خوىب درك كرده و بيان كند، تنها چيزى كه  ايستد، وىل چه كسى مى مى
انگيز وجود   گياهان را نور هدايت روشن كرده و اين مهه آثار اعجابتوان گفت اين است كه سراسر دنياى باعظمت   مى

  .ايت هدايت اهلى است اى از نور ىب گياهان اشعه

   حيوانات و هدايت

بررسى وضع حيات اسرارآميز حيوانات جوى، درياىي، زميىن، ذره بيىن، ميكروسكوپى و حيوانات عظيم اجلثه مانند فيل در 
نگ در دريا،    .در عهده كسى نيستخشكى و 

   اى ها عمر خود را صرف حتقيق در حيات حيوانات كنند به گوشه اگر متام انسان

  156: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .انگيز آنان خنواهند رسيد از حيات حريت

اى به وسعت  هاى علمى سنگني و حوصله بررسى وجود يك حيوان از نطفه تا پايان حيات طبيعى، عمرى دراز و دستگاه
  .عامل الزم است

قرآن جميد، خلقت حيوانات و به خصوص سري حيات آنان و اسرار وجودى آفرينش اين موجودات پرفائده را از آيات و 
كند در آفرينش حيوانات و منافع وجودى آنان براى شناخت حق  هاى بارز اهلى قرار داده و از مردم دعوت مى نشانه

  .انديشه منايند
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كنند، به هدايت  راهى را كه حيوانات طى مى: گويد داند و مى ت عامل را مسخر هدايت مىقرآن جميد متام حيوانا
  .خداست

  .»1« ] ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ   ما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ ِبناِصَيِتها ِإنَّ َريبِّ َعلى[

فته است، مسلماً پروردگارم بر راهى گر ] قدرت و فرمانرواىي خود[كه او مهارش را به دست  اى نيست مگر اين هيچ جنبنده
  .راست است

  آمد؟ دانيد چه هرج و مرجى در هوا و دريا و در خشكى پديد مى اگر مسئله هدايت در حيوانات نبود، مى

نظمى رخ بدهد و حيواىن باعث افساد در عامل حيات  ترين ىب گذارد در عامل حيوانات كم اين هدايت خداست كه منى
  .شود

  :فرمايد كند و مى طور صريح مسئله وحى را كه عبارت از ارائه هدايت است نسبت به حيوانات مطرح مى قرآن جميد به

ِذي ِمَن اْجلِباِل بـُُيوتاً َو ِمَن الشََّجِر َو ِممَّا يـَْعرُِشونَ   َو َأْوحى[ ُبَل ُمثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت َفاْسُلِكي سُ * َربَُّك ِإَىل النَّْحِل َأِن اختَِّ
   َربِِّك ُذُلًال َخيْرُُج ِمنْ 

______________________________  
  .56): 11(هود  -)1(
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ا َشراٌب ُخمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاءٌ لِلنَّاِس ِإنَّ ِيف ذِلَك َآليًَة ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ    .»1« ] ُبُطوِ

افرازند، براى  بر مى]  مردم[كه ]  هاىي از دار بست[ها و درختان و آنچه  از كوه: اهلام كرد كهو پروردگارت به زنبور عسل 
به سوى  [هاى پروردگارت كه براى تو مهوار شده  ها خبور، پس در راه آن گاه از مهه حمصوالت و ميوه.* هاىي برگري خود خانه

ا ] كندو قطعاً . آيد كه در آن درماىن براى مردم است اگون بريون مىهاى گون نوشيدىن با رنگ]  شهدى[برو؛ از شكم آ
  .انديشند ست براى مردمى كه مى] بر قدرت، لطف و رمحت خدا[اى  نشانه]  حقيقت[در اين 

ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ [   .»2« ] أَ َفال يـَْنُظُروَن ِإَىل اْإلِ
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  نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا با تأمل به شرت منى

كنند و او به راحىت به خاطر اين كه ساختمان وجودش از نظر فيزيكى مهاهنگ با قواعد  بار را بر شرت بار مىترين  سنگني
  .خيزد جراثقلى آفريده شده از جاى برمى

ترين وجه راه  ها و خارها به راحت ها و به روى سنگالخ ترين جاده وضع ساختمان پايش به حنوى است كه در سخت
  .كند پيماىي مى

آب و علف و سوزنده در حاىل كه اثرى از جاده در آن بيابان نيست به سوى مقصد حركت  هاى خشك و ىب اباندر بي
رسد؛ آيا اين به مقصد رسيدن جز هدايت  كند و بدون اين كه منحرف شود و گيج و سرگردان گردد به مقصد مى مى

  حضرت اهلى چيز ديگر هست؟

______________________________  
  .69 -68): 16(ل حن -)1(

  .17): 88(غاشيه  -)2(
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  .كند دارد و آن آب را به تدريج در مسري راه مصرف مى به اندازه يك هفته ذخريه آب با خود بر مى

كه ها را در بر دارد و روى هم رفته اين حيوان   شري و پشم و گوشت و استخوان او براى صاحبانش انواع منافع و حكمت
  !!ترين جانوران روى زمني براى اهل زمني است با اين جثه بزرگش رام انسان است، يكى از پرمنفعت

انگيز زندگى حيوانات، چيزى نيست كه بتوان در اين صفحات منعكس كرد، مسئله اين نوشتار مسئله  داستان شگفت
  .معارف اهلى است، شرح اوضاع طبيعت نيست

انگيز انواع حيواناتى   فرساى دانشمندان، درباره زندگى اعجاب ترين زمان با زمحات طاقت ىتاكنون در شرق و غرب از قدمي
ها  ها نوشته شده، آمار اين كتب گرانبها از هزاران هزار متجاوز است، مطالعه اين كتاب كه تاكنون بشر شناخته كتاب

انات در سايه هدايت اهلى است و جز اين ترين حركت حيو  ترين و كم سازد كه كوچك انسان را به اين حقيقت آشنا مى
  .توان باور كرد حقيقت چيزى را منى
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حيوانات عامل، چه حبرى چه بّرى و چه جّوى، در حمدوده زندگى خويش به منافع و مضارى كه در راه حيات آنان است 
  .دهند به متام معىن آگاهند و بر اساس مهان آگاهى به حيات خود ادامه مى

الزم است به چند منونه از آشناىي و هدايت حيوانات نسبت به حيات خويش اشاره شود، تا بدانيد كه متام در اين قسمت 
  .فرمايد متصل به هدايت است حركات اين موجودات چنان كه قرآن جميد مى

ديگر قرار  كاى را گرفتم و هريك را در جاىي دور از ي موش نر و ماده و عقرب نر و ماده: نويسد يكى از دانشمندان مى
  .دادم

   گريى كردند و مولود هريك پا به عرصه وجود گذاشت پس از مدتى هر دو جفت

  159: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .بالفاصله نر و ماده موش و عقرب را از آن حمل بردم

بودند،  ديگر رشد كردند، در حاىل كه جاىي و چيزى جز مهان جاىي كه رشد كرده بچه هر دو در آن حمل، جداى از يك
  .نديدند

يه كردم و بچه موش را در آن انداختم و شيشه را با پارچه سپس شيشه گاه بچه  اى پوشاندم، تا جاىي را نبيند، آن اى 
عقرب را گرفته و در آن شيشه كردم، سپس به متاشاى اوضاع درون شيشه نشستم، در چند حلظه بسيار كوتاه موش كه 

بار بود كه چشمش به موجود ديگرى افتاد به عقرب خريه شد و قبل از اين كه عقرب به  چيزى در عامل نديده بود و اولني
خود جبنبد، ناگهان موش با عجله و سرعت به سوى او دويد و دندان تيزش بند آخر دم عقرب را چيد و سپس به كنارى 

  !!نشست

چرا دم عقرب را از بيخ دم دندان اين مسئله چيست؟ چرا موش، عقرب را نبلعيد؟ چرا او را از وسط نصف نكرد؟ 
نگرفت؟ چرا سر عقرب را جدا نكرد؟ آيا جز هدايت حضرت حق چيز ديگرى در اين داستان حكم فرماست؟ مگر 

  !اند؟ هوش حيوانات چقدر است و تازه اين هوش را از كجا آورده

اده و عرضه جا دارد كه در برابر پيشگاه باعظمت حضرت دوست با كمال تواضع و خشوع سر عبادت  به خاك ذلت 
  :بدارمي
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 دعوى عشق جانان در هر دهان نگنجد
 

 وصف مجال رويش در هر زبان نگنجد

  

 نور كمال حسنش در هر نظر نيايد
 

 شرح صفات ذاتش در هر بيان نگنجد

 عكسى ز تاب نورش آفاق بر ندارد
 

 فيضى زفضل جودش در حبر و كان نگنجد

  

  160: ص، 3 عرفان اسالمى، ج

  

 سيمرغ قاف عشقش از بيضه چون برآيد
 

 است كآشيانش در جسم و جان نگنجد مرغى

  شكرانه چون گذارم كامروز يار با من
 

 زان سان شده كه موىي اندر ميان نگنجد

  گويند راز وصلش پنهان چرا ندارى
 

ان نگنجد  پنهان چه گونه دارم كاندر 

  گفىت ز وصل رويش با ما بده نشاىن
 

 اين خود حمال باشد كاندر نشان نگنجد

  

كند، وىل اين  بدن برخى از حيوانات داراى قوه برق است، آن هم در حدى كه اگر به دمشن بزند او را خشك مى
كنند، آن هم وقىت كه حس كنند   كنند، تنها وقىت به دمشن خود برخورد مى حيوانات در متام برخوردها از اين قوه استفاده منى

دهند و از چند قدمى با فرستادن الكرتيسته به  دمشن قصد سوىي دارد، به مقدار الزم از بدن خويش برق بريون مىكه 
  .آورند سوى دمشن، كار دمشن را ساخته و او را از پاى در مى

چه صورت  شوند؟ به شناسند؟ از قصد دمشن چه گونه خرب مى دانند؟ دمشن را از كجا مى اينان چرا مهه را دمشن خود منى
  هاست؟ فرستند؟ مولد و كارخانه اين برق در كجاى بدن آن اى كه دمشن نابود شود برق از بدن خود بريون مى به اندازه
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مشا از وضع اين نوع ! ها كه مهانند ساير حيوانات، گوشت و پوست و خون و استخوان و رگ و پى است بدن آن
فهميد؟ آيا اسم اين برنامه و حركت را جز  قادرى توانا، چيز ديگرى مى حيوانات جز كارگرداىن عاملى مدبر، حكيمى آگاه،

  !!گذاريد؟ هدايت اهلى چيز ديگرى مى

كنند، در حالت عادى در آب  كنند، در مقابله با دمشن از خود رنگ پخش مى بعضى از حيوانات كه در دريا زندگى مى
   گردند، مهني كه از دور، چشمشان به مى

  161: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

كنند و  گريى كرده در اطراف خود رنگ سياه پخش مى ها هدف كنند كه دمشن به سوى آن افتد و حس مى دمشن مى
  !شوند الى رنگ از دسرتس دمشن دور نگاه داشته و از منطقه دور مى خويش را در البه

يك رنگ  كنند و براى هيچ ور زندگى مىشناسند؟ در حاىل كه در اطراف آنان هزاران هزار جان اينان از كجا دمشن را مى
  .كنند پخش منى

اى جز هدايت اهلى در  اند؟ آيا مسئله هاست؟ اين مهه معلومات را از كجا آموخته كارخانه رنگ سازى در كجاى بدن آن
  !اين نوع از حيوانات و ماهيان دريا چيز ديگرى هست؟

كنند، اينان براى يافنت طعمه از  رسد زندگى مى خورشيد منى جاىي كه نور برخى از ماهيان دريا كه در اعماق آب در آن
شوند، به اندازه كمى گردن خود را پايني  كنند، به اين معىن كه وقىت نيازمند به غذا مى پس گردن خود توليد روشناىي مى

شروع به صيد  شود؛ در سايه اين روشناىي درخشد روشن مى اندازند، اطراف آنان از نورى كه از پس گردنشان مى مى
  .كنند كنند، چون دمشن را ببينند، سر خود را به سرعت باال برده و اطراف خود را تاريك كرده و در تاريكى فرار مى مى

اند كه وقىت سر خود را به  اند و از كجا فهميده هاست؟ از كجا به اين نور پى برده كارخانه مولد نور در كجاى بدن آن
شود و  اند كه با باال بردن سر، اتصال قطع مى درخشد؟ و از كجا دانسته صل شده و نور مىطرف باال بربند، اتصاىل حا

دهند؟ آيا جز هدايت اهلى منبع ديگرى براى  گردد؟ دوست و دمشن را از كجا به اين خوىب تشخيص مى چراغ خاموش مى
  !ها هست؟ فهم اين مهه مسائل براى آن

  :گويد يكى از كوهنوردان مى

  .كردم اى كه در حميط زندگيم بود، راهپيماىي مى ت سال از منزمل تا باالترين نقطه تپهدر متام مد
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گشتم، در مسري راهم در باالى  زمستان بسيار سردى بود، برف سنگيىن زمني را پوشانده بود، از حملى كه رفته بودم بر مى
هر روز پس از خوردن دانه به كنار آن حوضچه براى آب خوردن  هاى زيادى گنجشك. اى پر آب بود تپه حوضچه

ها به عادت هر روز كنار حوضچه آمدند نوك  آمدند؛ آن روز سطح حوضچه را يخ ضخيمى پوشانده بود، گنجشك مى
  .كنند زدند، سطح حمل را يخ زده يافتند، ايستادم تا ببينم كه اين حيوانات كوچك وىل با حوصله چه مى

ها روى يخ آمد و به پشت بر سطح يخ خوابيد، پس از چند ثانيه به كنارى رفت، ديگرى به جاى او  يكى از آنناگهان 
خوابيد و پس از چند حلظه دومى برخاست، سومى به جاى او قرار گرفت، مهني طور مسئله تكرار شد تا با حرارت بدن 

آب بريون زد، مهه خود را سرياب كردند و رفتند؛ خود آن قسمت را آب كردند؛ وقىت نازك شد با نوك خود شكستند 
شود سپس از كجا فهميدند كه بدن  انگيز چيست؟ از كجا فهميدند كه يخ با حرارت آب مى راسىت اين عمل اعجاب

ها حرارت مناسب را دارد و از كجا دانستند كه بايد اين حرارت با خوابيدن روى يخ به يخ برسد و از كجا  خود آن
شود، بلكه بايد به نوبت اين برنامه را دنبال كرد؟ آيا جز هدايت حضرت  با خوابيدن يك نفر مشكل حل منى فهميدند كه

  !توان گذاشت؟ حق اسم ديگرى بر اين داستان مى

  :در كتاىب كه درباره اسرار حيات حيوانات بّرى و حبرى و جّوى نگاشته شده بود خواندم

اى توجه  ود در منزمل كه در نزديكى مزارع قريه بود نشسته بودم، صداى گربهيك روز صبح ز : گفت يكى از كشاورزان مى
مرا جلب كرد، در خانه را باز كردم و ديدم گربه پشت در خانه من در حال فرياد كردن است، به تصور اين كه گرسنه 

  است براى او غذا آوردم، وىل خنورد؛ گوشت و شري آوردم، لب نزد؛ دنبال او حركت كردم،

  163: ، ص3 فان اسالمى، جعر 

  .اى گلى در وسط مزرعه كه پر از كاه بود رسيدم آرام شد؛ او را تعقيب كردم و به كلبه

گربه وارد كلبه شد و من هم دنبال او رفتم؛ ناگهان چشمم به چند بچه گربه افتاد كه هنوز چشم باز نكرده بودند، اطراف 
به خانه برگشتم تا فردا صبح شد، به ياد داستان . اين مسئله دستگريم نشد مادر را گرفتند و در آغوش او رفتند، چيزى از

هاى او را بگريم، شايد احتياجى به غذا داشته باشند،  به كلبه سرى بزمن و احوال مادر و بچه: ديروز افتادم، به خود گفتم
مكند در  اند و سينه خشك مادر را مى هها به سينه مادر چسبيد مقدارى غذا با خود بردم؛ وقىت به كلبه رسيدم، ديدم بچه

گربه مادر يك روز . ها را به عهده گرفتم و عهد كردم آنان را بزرگ كنم ها مرده، بالفاصله سرپرسىت بچه حاىل كه مادر آن
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قبل از مرگ، چگونه از كجا از متام شدن عمرش خربدار شد؟ و چگونه براى ادامه حيات فرزندانش به اين فكر افتاد كه 
هاى خود را به او بسپارد و سپس راه خانه كشاورز را از كجا پيدا كرد و چگونه او را به   دنبال سرپرسىت گشته و بچه به

هاى  توان باور كرد؟ اين برنامه انگيز واقعاً جوشش وجودى خود حيوان است؟ اين را مى كلبه آورد؟ اين عمليات حريت
  !ضرت حق چيز ديگرى هست؟جز هدايت ح -به فرموده قرآن جميد -آور اعجاب

   انسان و هدايت

انسان در مسئله هدايت تكوين يا هدايت اجبارى با متام موجودات عامل مشرتك است، وىل با هدايت تشريع كه در رابطه 
  .با اختيار و آزادى اوست، از مهه موجودات ممتاز است

نبع جتلى اراده حق كه آزادى و اختيار است باشد، انسان كه بنا به فرموده قرآن جميد، خليفه و جانشني خداست، بايد م
  .ورنه خليفه بودن او معىن ندارد

   مهني آزادى در اراده و آزادى در اختيار است كه سبب شده اليق جانشيىن
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  .حضرت دوست در زمني گردد

انگيز در  انساىن گشته و اين مهه حتوالت شگفتاختيار و آزادى در اراده است كه سبب به وجود آمدن اين متدن عظيم 
  .روى زمني پديد آمده است

  .آزادى در اختيار باالترين سبب ارزش انسان و علت واالىي اين موجود عظيم است

اما بايد به اين نكته بسيار مهم و فوق العاده حساس، توجه داشت كه رها بودن آزادى در اختيار و اراده، از آجنا كه طبع 
ايت خواه است بزرگ آدمى ترين علت فساد و افساد در زندگى خود و ديگران است و مشا از ابتداى  زياده طلب و ىب 

شروع تاريخ بشر تاكنون هرچه ظلم، جنايت، غارت، دزدى، آدم كشى، سركشى، شهوات و غرائز و انواع گناهان و 
  .آزادى در اراده و عمل بشر بوده استايد معلول رها بودن  ايد يا خوانده ايد، يا شنيده معاصى ديده

اده شده داراى صبغه اهلى  بشر از آجنا كه نزديك ترين موجود به خداست و بنا به قول قرآن در مملكت هسىت او روح اهلى 
است؛ به اين معىن كه اراده او در طول اراده حضرت حق است و اتصال روح او به حضرت معبود فوق العاده شديد 
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خواهد در حقيقت خداست و اين خداجوىي بنا  ايىت كه او مى ايت خواهى اوست و اين ىب تصال باعث ىباست و اين ا
به فرموده قرآن فطرى اوست و اين حالت او اگر هدايت نشود و جان آدمى به نور معرفت روشن نگردد، وقىت با اراده او 

  .كشد عجني شود خود و جهان را به فساد مى

نسان اگر در گردونه پرنور هدايت قرار نگريد، آدمى در به دست آوردن مهه جهان قانع نشده و قطعاً به ايت خواهى ا ىب
  .اطمينان واقعى خنواهد رسيد

ايت خواهى اگر هدايت نشود، اراده و اميال و غرائز را در ميداىن خواهد كشيد كه سريى از پى خنواهد داشت؛ آن  ىب
   سادىزمان است كه اين موجود خاكى ف
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  .سوزاند بر پا خواهد كرد كه آتشش روى زمني را مى

انسان براى ادامه زندگى : هدايت تشريع يا راهنماىي براى انسان الزم نيست، مثل اين است كه بگويد: اگر كسى بگويد
  .آفتاب، آب، هوا و غذا الزم ندارد

ه گفته مهه آدميان نياز به قانون و مقررات و هدايت دارند، اما انسان ندارد؟ چه گونه است كه متام موجودات عامل بنا ب
  اى جدا از بافت اين جهان است؟ مگر انسان موجودى غري از موجودات اين عامل است و تافته

را در طول چ: گويد، بايد گفت نياز به راهنماىي و هدايت دارد، وىل اين نياز را با عقل و خرد خود پاسخ مى: اگر بگويند
  !ها سال براى رفع اين مهه مفاسد هنوز با عقل و علمش پاسخ به نيازش را نسبت به هدايت نداده است؟ ميليون

  .آرى، انسان مهانند مهه موجودات حمتاج به هدايت است، اما هدايىت مافوق هدايت تكوين

اوست، شامل رشد و كمال و تربيت چون هدايت تكوين، فقط شامل ساختمان مادى او و آفرينش نفس و روح و عقل 
  .و آدميت و انسانّيت او نيست

گردد، هم چون هدايت  و هدايىت كه حمتاج به آن است و در سايه آن آراسته به متام حسنات و پاك از متام سيئات مى
حقايق انساىن به اش وقف حرمي مقدس كربياست و نبايد انسان براى رشد و كمال و آراسته شدن به  تكوين ارائه و عرضه

  .عقل تنها متكى شود؛ زيرا عقل از هدايت كامل انسان عاجز است، واين معىن را در طول حيات بشر ثابت كرده است
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عقل براى نشان دادن حقايق هم چون ساير اعضا و جوارح نيازمند به كمك است؛ زيرا ميدان فعاليت عقل مانند ساير 
خاطر خداوند مهربان فقط از باب لطف و عنايت و حمبت و مرمحت و عشقى   عناصر وجود انسان حمدود است، به مهني

   ترين كه به خليفه و جانشني خود داشت تا اين موجود خاكى را به پاك
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اهلامى مرحله يعىن مقام قرب خود برساند، به هدايت او عنايت كرد و درهاى با عظمت كتب آمساىن و نبوت و امامت و 
ذيب نفس سرچشمه مى گريد، به روى او باز كرد و براى عقلش كمك فرستاد و در اين زمينه بنا  را كه از پاكى جان و 

اش در قرآن جميد با بشر امتام حجت كرد و در مقابل عصيان و خطا و ختلف و گناه او، هرگونه عذرى را در دنيا  به فرموده
  .و آخرت به روى او بست

   ام حجت اهلىهدايت، امت

هاى بسيار جالىب از آيات قرآن و روايات و اخبار كه مسئله هدايت و امتام حجت و معذور بودن  در اين زمينه به منونه
  .بشر را مطرح كرده است، توجه كنيد

ِبيَل ِإمَّا شاِكراً َو ِإمَّا َكُفوراً [   .»1« ]ِإنَّا َهَديْناُه السَّ

  .اس گزار خواهد بود يا ناسپاسما راه را به او نشان دادمي يا سپ

  .»2« ] َو َهَدْيناُه النَّْجَدْينِ * َو ِلساناً َو َشَفتَـْنيِ * أَ َملْ َجنَْعْل َلُه َعيْـنَـْنيِ [

تا راه خري را بگزيند [و او را به راه خري و شر هدايت نكردمي * و يك زبان و دو لب؟* آيا براى او دو چشم قرار ندادمي؟
  ].؟و راه شر را واگذارد

  .»3« ]َو َهلََدْيناُهْم ِصراطاً ُمْسَتِقيماً [

  .كردمي ترديد آنان را به راهى راست راهنماىي مى و ىب

  َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنا َو َأْوَحْينا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياِت َو ِإقاَم الصَّالةِ [
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  .68): 4(نساء  -)3(
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  .»1« ] َو ِإيتاَء الزَّكاِة َو كانُوا لَنا عاِبِدينَ 

كردند، و اجنام دادن كارهاى نيك و برپا داشنت مناز و  هدايت مى] مردم را[و آنان را پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما 
  .را به آنان وحى كردمي، و آنان فقط پرستش كنندگان ما بودندپرداخت زكات 

  .»2« ]ْم َأْجراً َكِبرياً ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يـَْهِدي لِلَِّيت ِهَي أَقْـَوُم َو يـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنَني الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِحلاِت َأنَّ هلَُ [

دهد كه براى  دهند، مژده مى كند، و به مؤمناىن كه كارهاى شايسته اجنام مى ترديد اين قرآن به استوارترين آيني هدايت مى ىب
  .آنان پاداشى بزرگ است

  .»3« ] َو اللَُّه يـَُقوُل احلَْقَّ َو ُهَو يـَْهِدي السَِّبيلَ [

  .مناياند مى] رساند درست و راست را كه مشا را به سعادت مى[گويد، و مهواره راه  و خدا مهواره حق را مى

ا يـَْهَتِدي ِلنَـْفِسهِ   ْل يا أَيـَُّها النَّاُس َقْد جاءَُكُم احلَْقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمِن اْهَتدىقُ [   .»4« ] َفِإمنَّ

  .يابد يقيناً حق از سوى پروردگارتان براى مشا آمد؛ پس هر كه هدايت يابد، فقط به سود خود هدايت مى! اى مردم: بگو

تواند كسب نفع واقعى   انسان جز در طريق هدايت اهلى كجا مى! پرمنفعىت است به راسىت هدايت، چه واقعيت عاىل و
   كند؟ و منهاى هدايت چه گونه

______________________________  
  .73): 21(انبياء  -)1(
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ذيب نفس و پاكى جان و روشناىي فكر و خالصه به دست آوردن خري دنيا و تواند به خري و  مى صالح برسد؟ مگر 
  !آخرت مگر از غري هدايت ممكن است؟ اگر ممكن است چه كسى به دست آورده و او كيست؟

  :به قول عارف رومى

 دردى است در اين دل كه هويدا نتوان كرد
 

 سّرى است در اين سينه كه پيدا نتوان كرد

  تا ديده ما را ندهد حسن تو نورى
 

 در باغ مجال تو متاشا نتوان كرد

 تا ديده نپوشيم ز روى مهه اغيار
 

 انديشه آن چهره زيبا نتوان كرد

  

يابد؛ چون خود را خملوق يافت، به دنبال  اى به خود بينديشد، خود را جز خملوقى حمدود چيزى منى انسان اگر حلظه
رسد كه من داراى آفريننده و خالقى هستم كه مرا در  كمك نور عقل و انديشه به اين حقيقت مىگردد و با   خالقش مى

تواند به خالق و هدف او برسد، صداى قدم پاك  چون بيش از اين منى. اين جهان براى هدف و مقصدى آفريده است
شود، آن بزرگواران  يات شنيده مىاند، در صحنه ح تر مبعوث شده انبيا كه از طرف حضرت حق براى اعطاى معرفت بيش

به كمك اين موجود حمتاج شتافته و زنگ بيدار باش را به صدا در آورده و دريا دريا از معارف در مقابل عقل او به موج 
با پوشيدن لباس هدايت آماده حركت باش تا از ! فهمانند كه اى مهمان عزيز بارگاه قدس ربوىب اندازند و به انسان مى مى

اديت و حمدوديت رها شده و به سوى ملكوت عامل اهلى به حركت آىي و اين راه را با پاى طهارت جان و عمل نقطه م
صاحل طى كرده، مستعد صفت مقرب بودن گردى و به مشاهده انوار جالل و مجال نايل شده به مقام با عظمىت كه براى 

   تو آماده شده



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

 

  169: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .گنجد برسى منىفهمى  و در فهم ذى

انسان اگر به مهان مرحله فكرى حمدود درباره خودش و خالقش اكتفا كند، به تدريج دچار وسوسه و اضطراب شده و به 
حتري و سرگرداىن خواهد رسيد و به مرضى گرفتار خواهد شد كه عالجى براى او پيدا نيست؛ به مهني خاطر است كه عقل 

رر و خطر و ناراحىت و رنج به طبيبان خمصوص مراجعه كن و آن طبيبان چنانچه در كند كه براى دفع اين مهه ض حكم مى
تاريخ بشريت ثابت شده غري از انبيا و امامان عليهم السالم و اولياى اهلى طائفه ديگرى نيستند و در هر صورت ضرورت 

  .طور كامل حمسوس و آشكار استرجوع به انبيا و قرآن و امامان عليهم السالم براى يافنت هدايت در زندگى ما به 

  :به قول مولوى

 اگر دل از غم دنيا جدا تواىن كرد
 

 نشاط و عيش به باغ بقا تواىن كرد

  اگر به آب رياضت برآورى غسلى
 

 مهه كدورت دل را صفا تواىن كرد

  درون حبر معاىن نگر نه آن گهرى
 

ا تواىن كرد  كه قدر و قيمت خود را 

 سرزند در تو مگر كه درد و غم عشق
 

 بدرد او غم دل را دوا تواىن كرد

 اگر به جيب تفكر فرو كىن سر را
 

 هاى بقا را قضا تواىن كرد گذشته

 مقربان فلك اقتدا كنند به تو
 

 اگر به پري بقا اقتدا تواىن كرد

  

   هدايت، تنها عامل سعادت

عليهم السالم و قرآن جميد از الطاف خاصه پروردگار  مسئله هدايت انسان از جانب حضرت حق به وسيله انبيا و امامان
  .به انسان است
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كمال، رشد، سعادت، فضيلت، بصريت، حريت، اصالت، شرافت، معرفت، كسب مقام قرب و رضاى خداوند، ابدى 
شت و نعمت    هاى آن شدن در 
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  .بركت هدايت استو جنات از سخط حق و عذاب سخت قيامت، فقط و فقط از 

  .استعدادهاى بسيار پرمنفعىت كه در وجود انسان قرار داده شده، جز با حرارت هدايت قابل شكوفا شدن نيست

رسد كه مالئكة الّله از رسيدن به آجنا  شود و به جاىي مى انسان در سايه هدايت اهلى تبديل به كلمه طيّبه و شجره طيّبه مى
  .عاجز است

در زمينه توجه به مسئله هدايت » لقاء الّله«حى، مرحوم حاج مريزا جواد آقا ملكى در كتاب پرارزش فقيه عارف، معلم رو 
  :گويد و اين كه تنها راه سعادت انسان اتصال به اين عروة الوثقاى اهلى است مى

نار زده و هاى ظلماىن حىت حجاب خيال و صورت را ك بايد فكر فرزندان آدم در شناخت خودشان باشد، تا مهه حجاب
ماده و صورت براى آنان جتلى كند؛ پس اگر به اين مرتبه جليل رسيدند و به اين مقام واال فائز  نفسشان و حقيقتشان ىب

شود و حقايق عوامل خداوندى و خمصوصاً عوامل  شدند، باب شناخت رب و شناساىي حضرت دوست به روى آنان باز مى
  .بينند از پرتو فيض اهلى و نور پرقيمت هدايت بدون ماده و صورت مىگردد وخود را  مبدأ براى آنان منكشف مى

   سه عامل انسان

  :و تفصيل اين امجال آن است كه انسان داراى سه عامل است

   عامل حس و شهادت يا عامل طبيعت - 1

   عامل خيال و مثال - 2

   عامل عقل و حقيقت - 3

طبيعت شروع شده و قرآن جميد در آيات بسيارى بر اين اش از عامل  انسان از آن جهت كه شخصيت مادى و جسمى
   مسئله داللت دارد، فعليت وجودش و فعليت



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

 

  171: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

چنان  عامل طبيعى براى او با امهيت و ارزش خاصى جلوه كرد و در ابتدا خود را در رابطه با اين عامل مادى شناخت و آن
اگر از عارىف يا عاملى بشنود كه او را دو عامل و دو جهان ديگر هست به انكار غرق در اوضاع اين خانه مادى شد كه 

خربى و خيال باىف متهم كند و اين انكار  بر خيزد و آن چنان در انكارش پافشارى كند كه ممكن است خرب دهنده را به ىب
ت براى او مشهود است و دو به خاطر اين است كه عامل طبيعت او فعليت پيدا كرده و هم اكنون عامل حس و شهاد

  .عامل ديگر براى او در مرحله قوه و استعداد باقى مانده و هنوز براى فعليت و كشف آن دو عامل جهاد ننموده است

پس از مدتى كه در راه زندگى حركت كرد و مسائلى خواه و ناخواه به گوش او رسيد و به تدريج آثارى از عامل خيال و 
فهمد كه عامل ديگرى غري از عامل حس و عامل ماده  كند و مى ، موجوديت عامل خيال را اقرار مىمثال براى او ظهور كرد

هم وجود دارد و تنها اين عامل ماده نيست كه متام مهت و نريوى خود را صرف آن كند و كارى جز خور و خواب و 
  .شهوت و سپس مردن نداشته باشد

ها خضوع كند، به درك عاملى ما فوق عامل خيال كه  و در مقابل واقعيت و چون سر تواضع در برابر حقايق به پيش آرد
عامل عقل و حقيقت حمض است و به تعبري ديگر عامل نور و روشناىي است نايل آيد و به اين حقيقت برسد كه لذت عامل 

ات او و ارتباط با عقل كه عامل آگاهى و بصريت و عامل ارتباط با حقيقت نبوت و واليت و ارتباط با حضرت حق و آي
شت ولقاى حق است، قابل مقايسه با لذت عامل خيال و عامل حس  حساب و كتاب و قيامت و در عاقبت ارتباط با 

انسان هدايت يافته و متام اعضا و جوارح و موجوديت را فرمانرب عامل نور كرده و به : گوييم نيست؛ در اينجاست كه مى
  .معناى واقعى بنده موال شده است

  در هر صورت، انسانّيت انسان بستگى كامل به عامل عقلى او دارد و گرنه در دو

  172: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .اند شريك است عامل ديگرش با ساير افراد هم جنس خود كه حيوانات

اش در  هسىتانسان واقعى آن انساىن است كه دو عامل حس و خيال را فاىن در عامل عقل و عامل اهلى خود كند و با متام 
برابر حضرت دوست به سجده آيد، چنانچه در دعاىي كه در شب نيمه شعبان رسول عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله 

  :كرد داشت، عرضه مى
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  .»1«  اللَُّهمَّ َلَك َسَجَد َسوادى َوِخياىل َوبَياضى

  .آورده استسياهى من و خيال من و سپيدى من بر تو سجده ! حبيبا! داورا! ملكا! اهلا

منظور از سياهى، مهان عامل بدن و عامل حس و عامل مادى است و به تعبري ديگر عاملى كه در آخرين نقطه از امكان قرار  
گرفته و جز ظلمت و تاريكى و يا عناصر و اجزاى خاكى به هم پيوسته چيز ديگر نيست و منظور از عامل، خيال، عامل 

است و در حقيقت، برزخ وجودى انسان نه مادى صرف و نه عقلى حمض است و  دور از ماده و مرتبه بني عقل و حس
ترين خلق حق در ظرف هسىت عامل  منظور از سپيدى عامل عقل و جهان نور است كه وديعه اهلى در وجود انسان و حمبوب

  .و آدم است

س و اوامر و نواهى و اجر و سپيدى مهان عاملى است كه حضرت دوست در وجود انسان فقط به آن عامل نظر دارد و ب
ها است و متام ترقى و  شود، مهان عاملى كه واسطه درك و فهم واقعيت عقاب پروردگار به خاطر آن عامل نصيب انسان مى
  .تكامل و رشد انسان در راه خدا بستگى به آن دارد

  بنده واقعى كسى است كه چراغ عقلش به نور هدايت روشن شده باشد و در

______________________________  
  .839: ؛ مصباح املتهجد10188، حديث 8، باب 108/ 8: وسائل الشيعة -)1(
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  .متام امور زندگى ادب در برابر حق را رعايت كند، و چون به سجده درآيد مهه هسىت و وجودش سجده كند

  :گى چنني سرودهاين فقري در مقام مناجات با حضرت دوست در طلب جهان بند 

 ز شهد عشق خود پر كن خداوندا تو كام ما
 

 قبول درگه لطفت منا يا رب قيام ما

 به جاى خانه دنيا كه آن را ارزشى نبود
 

 منا در كوى خود اى جان تو از رمحت مقام ما

 در آن وقىت كه عشاق درت اندر مناجاتند
 

 تو بشنو از ره رمحت خداوندا پيام ما



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

 

 اى نبود عامل مايه و سرمايهبه جز يادت به 
 

 در اين حمور در انداز اين دل و قلب و كالم ما

  به هر جرم و به هر عصيان مهه آلوده دامانيم
 

 ببخش از راه لطف و رأفتت يا رب متام ما

  

  بود واجب جواب هر سالمى اندر آيينت
 

 كرامت كن عنايت كن جواىب بر سالم ما

  كوى تو اميدىدل مسكني ندارد جز سر  
 

 ز شهد عشق خود پر كن خداوندا تو كام ما

  

در هر صورت، عامل حسى انسان عبارت است از بدنش كه داراى ماده و صورت است و عامل خيال و مثالش عبارت از 
كه اش عبارت از عاملى است   عاملى است كه حقايق آن عامل داراى صورت عارى از ماده هستند و عامل عقلى و نورى

  .حقيقت و نفس و شخصيت او نه ماده دارد نه صورت

  174: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .كند و هريك از اين عوامل را لوازم و آثار خاصى است كه تا به فعليت نرسد آن لوازم و آثار ظهور پيدا منى

حمكوم عامل حس شود، پس هركس غرق در عامل طبيعت و حس گردد و آثار عامل طبع در او حتقق يابد و متام حركاتش 
َأْخَلَد [ :بدون شك به خاطر اين كه متام مهتش مصرف عامل طبع شده آثار عامل عقلى در او ضعيف شود و به بيان قرآن

كند، فقط  گردد؛ يعىن يك موجود به متام معىن زميىن و مادى شود كه آثارى كه از او ظهور و بروز مى  »1« ] ِإَىل اْألَْرضِ 
آثار مادى يا به فرموده قرآن كرمي حيواىن است؛ اين چنني انسان قدرت پروازش از زمني به سوى عامل ملكوت خاموش 

مل و حركت از حيوانات بدتر و به فرموده صريح گردد كه فقط داراى جنبه حيواىن است و در ع شود و موجودى مى مى
  :قرآن

  .»2« ]ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال [

  !ترند آنان جز مانند چهارپايان نيستند بلكه آنان گمراه
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كوشد كه آثار عامل عقلى وىل كسى كه با كمك هدايت انبيا و اوليا و ائمه و قرآن به عامل عقلى راه پيدا كند و آن چنان ب
شود و در  به عامل مثال و حس غلبه پيدا كند و حاكم بر مملكت وجودش عقل هدايت شده باشد، موجودى روحاىن مى

شود و اين وقت است كه مهه  رسد كه حقيقت وجود و نفسش و روحش براى او منكشف مى طريق تكامل به آجنا مى
شود و  برداشته مى -كه ميان او و شناخت خداى تعاىل است  -وراىنهاى ن هاى ظلماىن و بلكه مهه حجاب حجاب

  :كند كه فرمود فرمايش رسول اهلى صلى اهللا عليه و آله درباره او حتقق پيدا مى

______________________________  
  .176): 7(اعراف  -)1(

  .44): 25(فرقان  -)2(
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  .»1«  ْد َعَرَف َربَّهُ َمْن َعَرَف نـَْفَسُه فـَقَ 

هدايت مباىن و به خاطر عدم هدايت اسري عامل حس باشى، در حقيقت گرفتار مرگ و فنا و فقدان و  بدان كه اگر ىب
  .اى تاريكى و جهالت شده

اش  اين نشئه جاىي است ظلماىن و گرچه داراى وجود است، وىل وجودش بسيار ضعيف است و به خاطر ضعف و ناتواىن
  .ه گهواره مكان و دايه زمان دارد و در خارج از زمان و مكان قدرت اظهار وجود نداردنياز ب

اند از اشقياى جن و انس و حيوانات  اند عبارت كساىن كه گرفتار اين عاملند و خود را خمصوص به عامل حس و ماده كرده
  .و نباتات و مجادات

  :كالم حضرت اقدس احدّيت جّل و عال آمده  آور از در يك حديث قدسى بسيار جالب و آموزنده و عربت

  .»2« ما َنَظْرُت ِإَىل اْألَْجساِم ُمْنُذ َخَلْقُتها

  .ام ام، براى يك بار به آن نظر نكرده از زماىن كه عامل اجسام را آفريده
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عامل اجسام كه جمموع عامل مادى است و هنوز طول و عرض و عمق آن بر كسى حىت مالئكه كشف نشده از نظر 
از اين جمموعه چه اندازه در دست دارى؟ جز بدن ضعيف و حمدود و پر از رنج و ! ضرت او دور است، تو اى انسانح

  مقدارى زمني براى زندگى در آن و اندكى غذا چيز ديگرى از عامل حس نزد تو موجود است؟

اى كه مهه  آيد، چنان خريه شده منىبه اين مقدار اندك كه در برابر عظمت جهان حس اصال به نظر ! واى به حال تو
شت و رضوان را در برابر آن فروخته و به كلى فراموش   حقايق و عوامل و واقعيت ها و توحيد و نبوت و امامت و معاد و 

   اى كرده

______________________________  
  .22، حديث 9، باب 32/ 2: ؛ حبار األنوار149، حديث 102/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  .، با كمى اختالف143/ 1: جمموعة ورام -)2(

  176: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

كىن كه گوىي جز بدن و خانه و خوراك و پوشاكى پاره، چيز ديگرى در اين عامل هسىت وجود  چنان زيست مى و آن
  !!ندارد

  .دانند بيچاره آنان كه دانش آنان خمصوص مهني عامل حس است و چيزى غري از اين عامل منى

  .»1« ] يـَْعَلُموَن ظاِهراً ِمَن اْحلَياِة الدُّنْيا َو ُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم غاِفُلونَ [

كه سراى ابدى و داراى نعمت هاى جاوداىن و [شناسند و آنان از آخرت  از زندگى دنيا را مى]  حمسوس[ظاهرى ] تنها[
  .خربند ىب]  حيات سرمدى است

  .ه كنند و خويش را بشناسند و از طريق خودشناسى به خداشناسى نايل شوندخوشا به حال آنان كه در خود انديش

ى او رفتند و به پيشگاه مقدس او سر  هاىي خوشا به حال آن انسان كه خداى مهربان خود را شناختند و به دنبال امر و 
  .بندگى فرود آوردند
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بيا و اوليا و ائمه و عاشقان حق زدند و راه جنات را هاىي كه سفريان حق را شناختند و دست به دامان ان خوشا به حال آن
يافتند و با كمال شوق و ذوق در آن راه به حركت آمدند و به ميوه و مثر درخت با عظمت انسانّيت رسيدند و از  

  .ها چيدند گلستان عامل اهلى گل

ه آن حقايق آراستند و از اين راه خوشا به حال آنان كه موفق شدند كه حقايق و معارف را درك كنند و وجود خويش را ب
  .به مقام قرب حضرت دوست رسيدند

بياييد به مقام با عظمت فكر بنشينيم و دامن انديشه در حقايق را گرفته و خود را به عامل ديگر برسانيم، از تكرار خوراك 
  .و پوشاك و مجع مال كسى به جاىي نرسيد كه ما برسيم

   حاج مريزا حبيب الّله شهيدى خراساىن بياييد مانند عاشق سوخته دل مرحوم

______________________________  
  .7): 30(روم  -)1(

  177: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

حلظاتى چند وجود خود را از متام اوهام و خياالت و امور مادى و دنياىي و غوغاى جهان حس و شهادت، خاىل كرده و 
گريى كرده و به اين گفتار كه گفتار خود حاجى است مرتّمن  چيزى ندارند كنارهاز مردم نامردى كه جز اخالق ديو و ددى 

  :شومي

  بسته دام رنج و عنامي
 

  خسته درد و فقر و فنامي

  سفته دشت كرب و بالمي
 

  خشك شاخى نه بر ىن نوامي

  

  چيستم كيستم از كجامي؟

  رانده از خلد مانند آدم
 

  چون سليمان ز كف داده خامت
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  نزد اصحاب كهف از سگى كم
 

  چيستم كيستم ننگ عامل

  

   چند پرسى ز چون و چرامي

 بنده را پادشاهى نيايد
 

 از عدم كربياىي نيايد

 بندگى را خداىي نيايد
 

 از گدا جز گداىي نيايد

  

   من گدا من گدا من گدامي

  گر خبواند به خويشم فقريم
 

  ور براند ز پيشم حقريم

  امريم امريم گر بگويد
 

  ور بگويد مبريم مبريم

  

   بنده حكم و تسخري رامي

 از عدم حرف هسىت نشايد
 

 دعوى كرب و مسىت نشايد

 خاك را جز كه پسىت نشايد
 

 از فنا خود پرسىت نشايد

  

هدايت منور نشدند، تا اند و بدخبت آنان كه به نور  من فنا من فنا من فنامي بيچاره آنان كه جز عامل حس عاملى نيافته
  .بدانند كه غري از اين عامل، عوامل ديگر هم هست و اصل لذت و شادى در عرصه آن عوامل است

   آنان كه به جز اين عامل حمسوس، چراگاه و جاى انس و وطىن ندارند و مهه
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اند و اگر قايل به لذتى باشند آن را در  لفت و انس گرفتهها ا پناهگاه و مقصدشان آن اشياىي است كه در اين عامل با آن
دانند و ذكر و فكر و خيال و آمال و علومشان مهه و مهه به  خوردن و آشاميدن و امور جنسى و رياست اين عامل مى

ق مهني حمسوسات تعلق دارد و اگر انسى دارند با مهني اشياى ظاهرى است، به فرموده قرآن، حزب شيطانند و مصدا
  .واقعى ضاللت و گمراهى اند

اين طايفه به گفته صريح آيات قرآن و حكم عقل در روز قيامت جاىي جز آتش جهنم ندارند و روز قيامت كه روز متييز 
حقايق است و هر فرعى به اصل خويش ملحق خواهد شد و آنچه در اين عامل ماده از سنخ هدايت و نور بوده در آن 

شت ملحق خواهد شد و آنچه در اين عامل از سنخ ماديت حمض و ظلمت بوده در آن عامل عامل به نور رضايت حق و 
به تاريكى عذاب و ظلمت جهنم ملحق خواهد شد؛ اين بيچارگان بر طبق اين اصل به خاطر اين كه در دنيا از نظر 

يم براى ابد باقى خواهند ماند و اند، در قيامت به جهنم وارد شده و در مسوم و مح عقيده و عمل در تاريكى ضاللت بوده
  .صورت قيامىت اعمالشان به صورت عذاب سخت اهلى بر آنان مسلط خواهد شد

منا  خربان سرگردان و اين حيوانات انسان شدگان وادى ضاللت و اين ىب قرآن كرمي درباره اين دنياپرستان بدخبت و اين گم
  :فرمايد مى

ْني[ أُولِئَك الَِّذيَن لَْيَس َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة ِإالَّ * ا َو زِيَنَتها نـَُوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعماَهلُْم ِفيها َو ُهْم ِفيها ال يـُْبَخُسونَ َمْن كاَن يُرِيُد اْحلَياَة الدُّ
  .»1« ] النَّاُر َو َحِبَط ما َصنَـُعوا ِفيها َو باِطٌل ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

  خبواهند، مثره تالششان را به طوركساىن كه زندگى دنيا و زيور و زينتش را 

______________________________  
  .16 -15): 11(هود  -)1(
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اينان كساىن هستند كه در آخرت، .* دهيم و در آن چيزى از آنان كاسته خنواهد شد دنيا به آنان مى]  مهني[كامل در 
شود، و آنچه مهواره  اثر مى اند، در آخرت تباه و ىب كرده] دنيا از كار خريدر [سهمى جز آتش براى آنان نيست و آنچه 

  .دادند، باطل است اجنام مى]  رياكارانه[
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در هر صورت چون انسان در ابتداى خلقت از مواد مهني زمني آفريده شده و سپس به عنايت و لطف دوست داراى روح 
عقل مباند و فقط مهت بر مسائل زميىن وجود خود بگمارد و در مهني حال توجه به روح و  اهلى و عقل نوراىن گشته، اگر ىب

زميىن باقى مباند و با آن انس برقرار كند و به لذات فاىن آن دل ببندد، مصداق اخلد ىف االرض شده و در روز قيامت به 
  .اسفل الدركات ملحق خواهد گرديد

ره بگريد و وىل اگر به هدايت متصل گردد و دست به دامن انبيا و ا مامان عليهم السالم زند و از نفس اوليا و عاشقان 
  .در ظهور دادن آثار عقل و روح بكوشد، در قيامت به اعلى علّيني خواهد رسيد

اى گل آفريد و مدتى به صورت مهان خالصه يعىن  به عبارت ديگر خداوند مهربان، انسان را در ابتداى خلقت از خالصه
استخوان و خون و گوشت باقى گذاشت، سپس به او حيات خبشيد، مدتى گذشت كه او فقط  نطفه و علقه و مضغه و

اى كه بتواند حق و باطل، نور و ظلمت،  كه به او قوه عقل و متييز عنايت كرد، قوه اى بود، تا آن به صورت موجود زنده
اين موجود زميىن كه داراى  خبش را تشخيص دهد؛ در اين حال اگر سياهى و سپيدى، بد و خوب، سودمند و زيان

هاى حضرت حق مهاهنگ كند و آنچه را  هايش را با خواسته حيات، اراده، استعداد، عقل و روح اهلى است، متام خواسته
  خواهد خبواهد و هرچه را او مى

  180: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

مناند، از بركت هدايت و كوشش و جهادش در اى خمالف اراده خدا باقى  پسندد نپسندد و خالصه در وجود او اراده او منى
راه خداوند به مقام رضا رسيده و چنني شخصى در دنيا براى خود و ديگران منبع خري است و در آخرت بدون شك در 

  :در حديث آمده. شت اهلى مهيشگى خواهد بود

َحمَبَّىت َحمَبََّة   ِلطُُه َجْهٌل َوِذْكْراً ال ُخياِلُطُه النِّْسياُن َوَحمَبًَّة ال يـُْؤِثُر َعلىَفَمْن َعِمَل ِبِرضاَى أَلَزَمُه َثالَث ِخصاٍل أَُعرُِّفُه ُشْكراً ال ُخيا
  .»1«  اْلَمْخُلوقنيَ 

شناسامن كه آميخته  شكرى را به او مى: كنم هركس مهاهنگ با رضا و خشنودى من عمل كند، سه خصلت را مالزم او مى
كنم كه هر نعمت مرا آن طورى كه شايسته آن  چنان توفيقى به او عنايت مى گر آنبه عبارت دي(با هيچ جهلى نباشد، 

دهم كه نسياىن با آن نباشد و حمبىت نسبت به خودم به او  چنان در او قرار مى و ياد و ذكر خود را آن) است شكر كند
  .كنم كه هيچ حمبىت را مقدم بر آن ننمايد عطا مى
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وفيقى براى او حاصل نشد كه به درجه فناى قدرتش در قدرت خدا برسد و قدرتى جز پس از رسيدن به مقام رضا، اگر ت
قدرت حضرت او نبيند، اين مقام توكل است و اگر پس از رسيدن به مقام توكل موفق شود كه علمش را فاىن در علم حق  

است كه خاص اولياى كند، به طورى كه از خود آگاهى خالص گشته به خدا آگاهى برسد اين مقام وحدت و توحيد 
  .خداست

  :مولوى در اين زمينه گويد

 غري معشوق ار متاشاىي بود
 

 عشق نبود هرزه سوداىي بود

  عشق آن شعله است كو چون برفروخت
 

  هرچه جز معشوق باقى مجله سوخت

______________________________  
  .2، حديث 2، باب 28/ 74: حبار األنوار -)1(
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 تيغ ال در قتل غري حق براند
 

 در نگر آخر كه بعد ال چه ماند

  ماند اال الّله و باقى مجله رفت
 

  شاد باش اى عشق شركت سوز رفت

  خود هم او بود اولني و آخرين
 

  شرك جز از ديده احول مبني

  

   عشق و حمبت مثره هدايت

انديشه، در خود و احوالش و در عاقبت كارش، به عروة الوثقاى هدايت متصل شد و به انسان وقىت از بركت فكر و 
ى موال  صحنه پرشور نبوت و واليت با لطف اهلى قدم گذاشت، متام نريو و قوا و استعدادهاى خود را به تصرف امر و 
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پسندد دور مباند و هرچه را كه موال  منىكند از آنچه كه دوست  پيمايد و سعى مى آورد و اين راه را با پاى جان مى در مى
شود و  درهاى بركات آمسان و زمني به روى او باز مى -به فرموده قرآن -خواهد اجنام دهد؛ اين زمان است كه مى

شود كه نور  كند و جلوه معشوق در آيينه صاف قلب و جان او باعث مى هاى خاص اهلى خانه دلش را روشن مى جذبه
تر گشته تا او را به مقام  روشن شود و هر حلظه كه بر او بگذرد آتش اين عشق تيزتر و سوزندهعشق به حق در دلش 

  .نيسىت و فنا بكشاند و مهه وجودش جلوه اوصاف و امساى معشوق گردد

بُّونَهُ [ عشق و حمبت كه نتيجه هدايت است و به فرموده قرآن جميد ب حق طرفيىن است، هم از جان »1« ] حيُِبـُُّهْم َو حيُِ
ترين و بلكه باالترين احوال سالك و عارف  ترين و مهم متوجه عبد است و هم از جانب عبد متوجه حق، يكى از عاىل

  .ترين مباىن هدايت و عرفان اسالمى است است و از مهم

  عشق، ذاتاً از مواهب اهلى است نه از مكاسب بشرى؛ زيرا نتيجه كوشش عبد

______________________________  
  .54): 5(مائده  -)1(

  182: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

كند و مهان طور كه عشق و نور حمبت موهبىت اهلى است،  در راه خداست كه خداوند به مزد آن كوشش به عبد عطا مى
  .از آن عاجز خواهند ماند. اگر مجله كاينات فعاليت خود را متمركز در خاموش كردن آن كنند

اهلى است و متام مذاهب و مسالك حق و كتب آمساىن زاييده آن است و به جز بناى حمبت  ترين سّر و رمز عشق، بزرگ
  .هيچ بناىي خاىل از خلل نيست

هرچه بر بنيان عشق و حمبت استوار باشد، حقيقت است و هرچه غري آن است وسوسه و قيل و قال و مايه تفرقه و 
  .جنگ و جدال است

  طفيل هسىت عشقند آدمى و پرى
 

 «1»  ارادتى بنما تا سعادتى بربى
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كند و در حقيقت  با قدرت جاذبه عشق است كه عارف از قيد هسىت رهاىي يافته به درياى فقر و نيسىت اتصال پيدا مى
  .شود، مقامى كه قرآن از آن تعبري به مقام قرب كرده است مستغرق، به عامل پرارزش وصل مى

  :گويد موالنا در وصف اين حمبت مى

 ها شريين شود از حمبت تلخ
 

 ها زرين شود از حمبت مس

 از حمبت ُدردها صاىف شود
 

 وز حمبت َدردها شاىف شود

  

 شود از حمبت خارها گل مى
 

 شود ها ُمل مى وز حمبت سركه

 شود از حمبت دار ختىت مى
 

 شود وز حمبت بار خبىت مى

 شود از حمبت سجن گلشن مى
 

 شود مىىب حمبت روضه گلخن 

 شود از حمبت نار نورى مى
 

 شود وز حمبت ديو حورى مى

 شود از حمبت سنگ روغن مى
 

 شود ىب حمبت موم آهن مى

 شود از حمبت حزن شادى مى
 

 شود وز حمبت غول هادى مى

______________________________  
  .حافظ -)1(
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 شود از حمبت نيش نوشى مى
 

 شود وز حمبت شري موشى مى

 شود از حمبت سقم صحت مى
 

 شود وز حمبت قهر رمحت مى

 شود از حمبت مرده زنده مى
 

 شود وز حمبت شاه بنده مى

  

  هدايت، باالترين نعمت خدا

اسالمى، از انسان هاى حيات داراى حماسبه باشد؛ در آيات قرآن و روايات مهم  انسان واال انساىن است كه در متام برنامه
ها، از آدمى موجودى منظم و  ها اهل حساب باشد، حماسبه مسائل زندگى و واقعيت دعوت شده كه در متام برنامه

  .پرمنفعت خواهد ساخت

تر زيان خواهد ديد و  انسان قبل از ورود به هر كارى، اگر نسبت به آن كار و نتيجه آن در زندگى حسابگر باشد، كم
  .دامنش به ضرر و خسارت آلوده خنواهد شد :شايد بتوان گفت

هاى خدادادى است، فكر كند و حماسبه منايد كه  از مراحلى كه انسان واجب است به حماسبه برخيزد، مسئله نعمت
هاى ظاهرى و باطىن را براى چه هدىف  پروردگار مهربان چقدر نعمت، اعم از مادى و معنوى نصيب او كرده و اين نعمت

  سان قرار داده است؟در اختيار ان

رسد و هر نعمىت را براى اداى شكر واقعى در مهان جاىي مصرف  ها آدمى به ميدان شكر منعم مى از طريق حماسبه نعمت
  .كند كه وىل نعمت از او خواسته مى

لف و كنند و گناه و عصيان و خت ها اهل حماسبه نيستند، نعمت را در غري حمل خودش مصرف مى آنان كه نسبت به نعمت
  .متّرد هم غري از مصرف كردن نعمت در جاى ديگر چيزى نيست

   قدر نعمت را بدانيد، معنايش اينست كه نعمت را در مهان: گويند اين كه مى
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  .جاىي خرج كنيد كه خداوند فرمان داده است
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كثر مردم از جاده آن منحرفند تا جاىي كه مسئله خرج كردن نعمت به جاى خودش آن قدر مهم و با عظمت است كه ا 
  :فرمايد خداوند در قرآن جميد مى

  .»1« ]َو َقِليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ [

  .و از بندگامن اندكى سپاس گزارند

رسد كه در  كند، به اين نتيجه مى انسان وقىت در آيات قرآن و معارف اسالمى و اوضاع و احوال مردم جهان دقت مى
  .تر از نعمت هدايت نيست هاىي كه خداوند به انسان عنايت فرموده، هيچ نعمىت باالتر و پر ارزش تميان نعم

مشا بني اهل هدايت و ضاللت از نظر اخالق و عمل و راه و روش بسنجيد و ببينيد چه اندازه بني اين دو طايفه فرق 
  !است

  .هدايت يك پارچه نور و فضيلت و بزرگوارى و كرامت اندتر و پليدترند، اهل  اهل ضاللت از هر حيواىن شريرتر و درنده

سرحلقه اهل هدايت، انبيا و امامان عليهم السالم و اولياى حّقند و بعد از آن بزرگواران اهل اميان در دوره تاريخ حيات، 
پس قضاوت كنيد كه ها را با كساىن كه در مقابل اينان قرار داشتند، بسنجيد و س مشا اعمال و كردار و اخالق اين انسان

  .ها، نعمت هدايت از چه جايگاه بلندى برخوردار است در ميان نعمت

   گرى ارزش هدايت

روايىت در كتب معتربه از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله وارد شده كه در آن روايت ثواب هدايت منودن يك نفر به دست 
   يك هادى بيان شده، عظمت ثواب در حدى است

______________________________  
  .13): 34(سبأ  -)1(

  185: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

آيد، وقىت هدايت كردن يك انسان آنقدر ثواب داشته باشد، ثواب دارا بودن هدايت  كه به حماسبه حساب گران عامل منى
  !چقدر است؟
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َتْدُعوُه ِإَىل   يَا َعِلىُّ ال تُقاِتْل َأَحداً َحّىت : لَّى الّلُه َعَلْيِه َوآِلِه ِإَىل اْلَيَمِن قالَ َلمَّا بـََعَثىن َرُسوُل الّلِه صَ : َعْن َعِلىٍّ عليه السالم قالَ 
  .»1«  َيَدْيَك َرُجًال َخيـٌْر َلَك ِممَّا طََلَعْت َعَلْيِه الشَّْمُس َوَلَك ِوالئُهُ   اِإلْسالِم َوَأْميُ الّلِه لَِئْن يـَْهدى الّلُه َعلى

يا : زماىن كه پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله براى تبليغ دين مرا به مين فرستاد فرمود: فرمايد السالم مىعلى عليه 
با كسى مقاتله نكن مگر اين كه او را به اسالم دعوت كىن، قسم به خدا اگر حضرت حق يك نفر را به دست تو ! على

رت است از آنچه كه آفتاب ب   .كىن تابد و تو بر او واليت پيدا مى ر آن مىهدايت كند، براى تو 

  :در روايت آمده

ها قلم گردد و درياها مركب، از عهده  زماىن كه مناز مجاعت از ده نفر بگذرد، اگر جن و انس نويسنده شوند و درخت
  .»2« نوشنت ثواب يك ركعت آن بر خنواهند آمد

ايت است، بر اين حساب فكر كنيد كه خط هدايت كه شامل در حاىل كه مناز مجاعت رشته كوچكى از عروة الوثقاى هد
ره   .مند است متام مسائل اعتقادى و اخالقى و عملى است از چه ثواىب 

  .تر نيست هاى اهلى هيچ نعمىت از نعمت هدايت پرارزش توان گفت كه در ميان نعمت با حماسبه دقيق مى

______________________________  
  .700/ 2: ؛ سفينة البحار14، حديث 8، باب 167/ 19: ؛ حبار األنوار9، فصل 107: مشكاة األنوار -)1(

  .26، حديث 1، باب 15/ 85: حبار األنوار -)2(

  186: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

 -اّول آن منزل بيدارى و آخر آن مقام فناست -آنچه آدمى را به مقامات و احوال كه در حدود هزار منزل است
  .ت استرساند، هداي مى

منايد، هدايت است، آنچه آدمى را به مقام قرب حق و مقام  ها آراسته مى ها پاك و به پاكى آنچه آدمى را از آلودگى
  .رساند، هدايت است خشنودى موال از عبد و به مقام حيات اهلى و انساىن مى

گونه معامله نكنيد كه هنگام  آن عمر گرامنايه كه بيش از يك بار در اختيار مشا نيست، بيهوده صرف نكنيد، با عمر
ما را برگردان و به ما عمر دوباره كرامت كن تا به ! پروردگارا: با يك دنيا حسرت فرياد بزنيد -به فرموده قرآن جميد -مرگ
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زىن و به دنبال مرگ عامل برزخ  حقيقىت است كه مى ساكت شو اين حرف ىب: عمل صاحل دست بزنيم و در جواب بگويند
  .است

يد به انبيا و امامان عليهم السالم رو كنيد و دست به دامن معلمى بزنيد كه مشا را بدان طرف رهنمون باشد، با اشكى بياي
روان و دىل سوزان به پيشگاه دوست رو كنيد و از حضرتش مقام با عظمت هدايت را خبواهيد كه سايل از اين درگاه هرگز 

  .شود حمروم منى

  :دوست اين چنني سروده اين فقري در مقام مناجات با

 اهلى اى كرمي بنده پرور
 

 گدايت را مكن حمروم از اين در

  تو اى صبح اميد مانده از راه
 

  مرا هم كن عنايت قلب آگاه

  زبامن را به ذكرت باز گردان
 

  دمل با عشق خود دمساز گردان

  خبوان دل را به كوى آشناىي
 

  گدامي من كرامت كن نواىي

  دمل را شستشوىيز غري خود 
 

  مشامم را ز عطر عشق بوىي

  به الطاف تو من اميدوارم
 

  به جز تو صاحىب ديگر ندارم

  اى را شاد گردان ز پا افتاده
 

  تو از بند غمش آزاد گردان
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  نگردد كم ز الطافت اهلى
 

  پذيرى گر گداىي گاه گاهى

  حمتاج نازمنوازش كن كه من 
 

  سراپا من تو را غرق نيازم
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  به احسانت روامن زنده گردان
 

  مرا در عشق خود پاينده گردان

  بگري از لطف خود اى دوست دستم
 

  كه من از عشق تو خممور و مستم

  

  اگر گوىي مرا اى بنده من
 

  رود تا عرش اعال خنده من

 هر آن كو با تواش پيوند باشد
 

 خوش و خورسند باشدمهيشه دل 

  كه مسكني را پناهى اال اى آن
 

  آور از چاه تباهى برونش

  

در هر صورت به فرموده امام صادق عليه السالم در مجله دّوم روايت، طاعت حق عالمت هدايت است و كسى كه آلوده 
آن صورتى كه در طول نوشتار  به گناه است، از حبل الّله هدايت جداست و اصل و ريشه هدايت هم ذكر است، ذكر به

  .معنا شد

   ضاللت

ختلف از دستورهاى حق كه در قرآن جميد و سخنان انبيا و ائمه عليهم السالم منعكس است، عالمت گمراهى و ضاللت 
  .است

  .ضاللت و گمراهى ناشى از غفلت انسان از حق و عاقبت زندگى و از نتيجه گناهان و معاصى است

  .غرور و كرب و خودبيىن و خودخواهى و برترى جوىي انسان نسبت به عباد حق استضاللت و گمراهى معلول 

انسان وقىت متام ميل و خواسته خود را به جانب دنيا برگرداند و ميدان زندگى را به دست هواى نفس بدهد و راه جوالن 
  .رود گناه فرو مىغرائز و اميال و شهوات را باز بگذارد، به ضاللت و گمراهى دچار شده و به تاريكى  
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گناه وقىت براى انسان آسان شد و به تدريج ظرف هسىت انسان از گناه داراى زنگ و غبار كدورت شد و انسان انبار و 
خورد و بدون شك انسان به كفر و شرك و نفاق و متام رذايل اخالقى  منبع گناه شد، مهر گمراهى و ضاللت بر پيشاىن مى

  .لوده خواهد شدآ

  .تر و زيان بارتر و خسارت آورتر از حال ضاللت و گمراهى نيست در اين جهان، حاىل و صفىت خطرناك

بنا به  - گمراهى و ضاللت ذلىت است كه انبيا و اوليا و امامان عليهم السالم دائماً بشر را از آن برحذر داشته و خود آنان
  .برند مقدس حضرت حق پناه مى در دعاهاى خود به وجود - نقل كتب معتربه

  .كسى كه دچار گمراهى است، هم فاسد است، هم مفسد، هم مريض است، هم مريض كننده

  .ها و جنايات است خط پليد شيطان است و شيطان منبع شر و خبائث و آلودگى -به فرموده قرآن جميد -ضاللت

ها دچار شده و به  خط پليد متصل گردد، به انواع ناپاكىهر انساىن در هر مقامى كه باشد، اگر بر اثر هواى نفس به اين 
  .وسعت ميداىن كه در اختيار دارد، زيان و خسارت به بار خواهد آورد

امام صادق عليه السالم در منت روايت، عصيان و گناه را عالمت ضاللت دانسته و اصل و ريشه گناه را در غفلت از 
  .داند خدا مى

هاى شيطاىن  ها و شهوت ورود به ميدان جلب لذت گردد و خودبيىن نقطه غافل شود خودبني مىآرى، وقىت انسان از خدا 
  .است

پروردگار بزرگ عامل از مسئله ضاللت و گمراهى اعالم تنفر كرده و گمراه و گم شده از راه را مورد بغض خود قرار داده 
  .است

  189: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

كند، معلول گمراهى آنان است و ضاللت علت بدخبىت و زبوىن و پسىت و  فراد بشر ظهور مىآثار و اعمال زيانبارى كه از ا
  .بيچارگى انسان در دنيا و آخرت است
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ترسيدند و تا نقطه شهادت و جان باخنت در راه اهلى براى جنات مردم از   انبياى اهلى از مسئله ضاللت بر مردم سخت مى
  .كوشيدند گمراهى مى

رحم و مروت، فتوت و جوامنردى، اصالت و معرفت، عقل و فهم، بيناىي و بصريت و حقيقت به اندازه انسان گمراه از 
فاصله بني مشرق و مغرب فاصله دارد؛ زيرا پرده سياه خودبيىن متام وجود او را فرا گرفته و از خدابيىن و توجه به عباد خدا 

خواهد، به مهني خاطر حق خدا و خلق را نديده گرفته و مهه  ىبيند و من داند و منى حمروم است، او كسى غري خود را منى
  .كند چيز را گرچه به ناحق، به سوى خود جلب مى

گمراهان تاريخ، دستشان به خون انبيا و امامان عليهم السالم و اولياى خدا آلوده شد، اهل ضاللت در طول حيات، 
  .د و از هيچ گناه و معصيىت به دل خود باك راه ندادندمال مردم را به ناحق به غارت بردند و به احدى رحم نكردن

سوزاند،  هايشان را به آتش مى كتاب و كتاخبانه و مردم و خانه» اسكندر«زند،  به هرگونه آلودگى دست مى» نرون«
ساله هاى چندين  با يورش» چنگيز«و » تيمور«كند،  از دم تيغ ظلم و جنايت خود هزاران سر را از بدن جدا مى» آتيال«

در حكومت غاصبانه و كم مدت خود هزارها انسان را به جرم » معاويه«چينند،  گناهان را برمى خود بساط حيات ىب
در يك چهار ديوارى هشتاد هزار مرد و زن را به جرم » حجاج بن يوسف«كند،  كشد و زنده به گور مى مى» على«عشق 

در سه سال حكومت سه جنايت واقعه  » يزيد«كند،  ه زندگى حمروم مىكند و مهه را از وسايل اولي اميان به خدا زندان مى
هاى درآورده منار  از سر بريده و چشم» نادرشاه«و » آغا حممد خان قاجار«شود،  كربال، مدينه و مكه را مرتكب مى

  ناصر«سازند،  مى
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و » رضا خان«كند،  آلوده مى» سيد مجال الدين«و » كبريامري  «گناه و مصلح چون  دست به خون هزاران ىب» قاجار
لوى« ها به انواع  در مدت حكومت خود نزديك به نيم ميليون نفر را كشته و هزاران نفر را در زندان» حممدرضا 

امثال  كند و در مدت يازده سال سى و پنج ميليون نفر را با اسلحه گرم قطعه قطعه مى» هيتلر«كنند،  ها مبتال مى شكنجه
دارند، در اين زمان سردمداران آمريكا و اروپا  اين حيوانات خطرناك در طول تاريخ، نسبت به بشر انواع جنايات را روا مى

ها نفر را به جرم انسان بودن به  كنند، ميليون گناهى نابود مى ها نفر را در عني ىب و شوروى و فرانسه و انگليس ميليون
اند و گمراه رحم و مروت و عاطفه و آقاىي و مردانگى و  ين كه گمراهند و در ضاللت غرقبرند چرا؟ براى ا بردگى مى

  !!درسىت و سالمت ندارد
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انساِن گمراه از متام فضايل انساىن حمروم است، كرامت ندارد، اعتبارى براى او نيست، از ارزش دور است، درونش تاريك، 
  .ها بر او حاكم است مينهقلبش سياه، عقلش معطل و شيطنت و جهل در متام ز 

  .شناسند اهل ضاللت از مهه جهان جز شكم و شهوت و جتاوز به حقوق مسلم ديگران چيزى منى

خواهند ديگران باشند و اگر ديگران را خبواهند، به نفع شكم  اهل ضاللت در مهه امور زندگى مزاحم ديگرانند و اصوًال منى
  .خواهند و شهوت خود مى

مشهور به خطبه شقشقيه را خبوانيد تا بدانيد گمراهان و اهل ضاللت چه بر سر مردم عامل » بالغةج ال«خطبه سّوم 
آور حضرت زهرا عليها السالم را كه در مسجد، برابر كارگردانان خالفت به غصب  آوردند و خطبه پر از مسائل اعجاب

افتد حيات بشر به چه مصائب و  ت گمراهان مىرفته ايراد كرد، دقت كنيد تا بر مشا معلوم شود وقىت زمام كار به دس
  .گردد هاى غري قابل جرباىن دچار مى خسارت

  :فرمايد درباره گمراهان و اهل ضاللت مى» ج البالغة«امام على عليه السالم در خطبه هفتم 
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اى ضاللت و گمراهى ديگران شريك و دام خود قرار اينان در متام امورشان به شيطان تكيه دادند و شيطان هم آنان را بر 
  .داد

هاى خود در سينه تاريك اين گمراهان ختم كرد و جوجه گذاشت و به تدريج و آهسته آهسته با آنان  ها و افسون با وسوسه
انشان سخن ديد و با زب ها مى آميزش كرد تا فرمانربدار او شدند، اين شيطان بود كه از شدت احتاد با آنان با چشم آن

ها را بر مركب  ها آن چنان شيطان و مسائل او را در زندگى خود راه دادند كه اين دمشن خدا آن گفت پس اين بيچاره مى
ضاللت و گمراهى سوار و گفتار باطل و بيهوده آنان را در نظرشان زينت داد، كارهاى اينان مانند كار كسى بود كه 

  .گويد ار داده و به زبان او سخن نادرست و باطل مىشيطان او را در تواناىي خود شريك قر 

   قرآن و مسئله ضاللت

كنند، معصيت عالمت ضاللت است و علت معصيت  مهان طور كه امام صادق عليه السالم در منت روايت بيان مى
گمراهى معرىف كند و آن گناهان را ضاللت و   غفلت است؛ قرآن جميد در آيات زيادى معاصى و گناهان خمتلفى را ذكر مى

  .منايد مى
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  :هاىي از آيات قرآن جميد در اين زمينه دقت كنيد اينك به منونه

  .»1« ] َو َمْن يـََتَبدَِّل اْلُكْفَر ِباْإلِمياِن فـََقْد َضلَّ َسواَء السَِّبيلِ [

  .و كسى كه كفر را به جاى اميان اختيار كند، حتقيقاً راه راست را گم كرده است

باشد و به  سرمايه پرمنفعت اهلى به كفر كه مايه بدخبىت و شقاوت است، بر اثر انس با گناه و معصيت مىتبديل اميان اين 
   مهني خاطر است كه قرآن و روايات مردم

______________________________  
  .108): 2(بقره  -)1(
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  .ترسانند را جداً از افتادن در گناه و معصيت مى

  .»1« ]ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َو َصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َقْد َضلُّوا َضالًال بَِعيداً [

  .اند از راه خدا بازداشتند، يقيناً به گمراهى دور و درازى دچار شده] مردم را[مسلماً كساىن كه كافر شدند و 

َبَصرِِه ِغشاَوًة َفَمْن يـَْهِديِه ِمْن بـَْعِد   َمسِْعِه َو قـَْلِبِه َو َجَعَل َعلى  ِعْلٍم َو َخَتَم َعلى  لَُّه َعلىأَ فـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهواُه َو َأَضلَُّه ال[
  .»2« ] اللَِّه أَ َفال َتذَكَُّرونَ 

ه كه شايست بر اين[پس آيا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار داده ديدى؟ و خدا او را از روى علم و آگاهى خود 
اى قرار داده است، پس چه   پرده]  دلش[اد، و بر چشم ]  تريه خبىت[گمراه كرد، و بر گوش و دلش ُمهِر ]  هدايت نيست

  شويد؟ منى]  حقايق[كسى است كه بعد از خدا او را هدايت كند؟ آيا متذّكر 

ع خري و نفع را از او بريد و پرسىت راهى به گمراهى وضاللت است وچون انسان دچار گمراهى گشت بايد توق آرى، هوى
  .هاى او نشست ها و خيانت به انتظار جنايت

فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن   يا داُوُد ِإنَّا َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َو ال تـَتَِّبِع اْهلَوى[
  .»3« ] اللَِّه َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد ِمبا َنُسوا يـَْوَم احلِْسابِ َسِبيِل 
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قرار دادمي؛ پس ميان مردم به حق داورى كن و از هواى ] و مناينده خود[مهانا تو را در زمني جانشني ! اى داود:] و گفتيم[
  نفس پريوى مكن كه تو را از

______________________________  
  .167): 4(نساء  -)1(

  .23): 45(جاثيه  -)2(

  .26): 38(ص  -)3(
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اند، عذاىب  شوند، چون روز حساب را فراموش كرده ترديد كساىن كه از راه خدا منحرف مى ىب. كند راه خدا منحرف مى
  .سخت دارند

گمراهى است و علت پريوى از هوى   هاى حق، در اين آيه دقت كنيد، عاقبت پريوى از اميال و غرائز نامهاهنگ با خواسته
اش گمراهى و ضاللت است، چنانچه حضرت  و هوس غفلت و فراموشى از روز حساب است و اين فراموشى نتيجه

  .َواْلَمْعِصَيُة َعالَمُة الضَّالَلِة َوَأْصُلُهما ِمَن الذِّْكِر َواْلَغْفَلةِ : فرمايد صادق عليه السالم مى

   عالمت ضاللت

  .عالمت گمراهى و ريشه گناه و گمراهى فراموشى و غفلت انسان نسبت به حقايق اهلى است گناه و معصيت

  .»1« ] ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بـَْعَد ِإمياِِْم ُمثَّ اْزداُدوا ُكْفراً َلْن تـُْقَبَل تـَْوبـَتـُُهْم َو أُولِئَك ُهُم الضَّالُّونَ [

افزودند، هرگز توبه آنان پذيرفته خنواهد شد و اينانند  ] خود[پس بر كفر مسلماً كساىن كه پس از اميانشان كافر شدند، س
  .كه گمراهند

   اوصاف اهل ضاللت
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معتد، كفار اثيم، ظامل، خمتال فخور، خّوان اثيم، مفسد، : داراى اوصاىف از قبيل -به فرموده قرآن جميد -اهل ضاللت
خوانيد اعالم بغض و   ها به ترتيىب كه مى بت به مهه آنمسرف، خائن و مستكرب هستند كه خداوند در آيات كتابش نس

  .كينه و تنفر كرده است

______________________________  
  .90): 3(آل عمران  -)1(
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  .»1« ] اْلُمْعَتِدينَ َو قاتُِلوا ِيف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يُقاتُِلوَنُكْم َو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ [

جتاوز نكنيد كه خدا جتاوزكاران را ]  هنگام جنگ از حدود اهلى[جنگند جبنگيد، و  و در راه خدا با كساىن كه با مشا مى
  .دوست ندارد

  .»2« ] َميَْحُق اللَُّه الرِّبا َو يـُْرِيب الصََّدقاِت َو اللَُّه ال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيمٍ [

  .كارى را دوست ندارد دهد و خدا هيچ ناسپاس بزه كند، و صدقات را فزوىن مى نابود مىخدا ربا را 

  .»3« ] َو اللَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ [

  .دوست ندارد] كه به دين كافر شدند، يا از دين فقط به اسم آن قناعت كردند[و خدا ستمكاران را 

  .»4« ] َفُخوراً ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ َمْن كاَن ُخمْتاًال [

  .يقيناً خدا كسى را كه متكّرب و خودستاست، دوست ندارد

  .»5« ]َو ال ُجتاِدْل َعِن الَِّذيَن َخيْتانُوَن أَنـُْفَسُهْم ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ َمْن كاَن َخوَّاناً أَثِيماً [

  .كار است دوست ندارد پيشه و گناه كنند دفاع مكن؛ زيرا خدا هر كس را كه خيانت و از كساىن كه به خود خيانت مى

______________________________  
  .190): 2(بقره  -)1(
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  .276): 2(بقره  -)2(

  .57): 3(آل عمران  -)3(

  .36): 4(نساء  -)4(

  .107): 4(نساء  -)5(

  195: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] اْلُمْفِسِدينَ َو َيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفساداً َو اللَُّه ال حيُِبُّ [

  .كوشند، و خدا مفسدان را دوست ندارد و مهواره در زمني براى فساد مى

  .»2« ] َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ [

  .بپرهيزيد كه قطعاً خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد]  در خوردن وخرج كردن[و از اسراف 

  .»3« ] َسواٍء ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْخلائِِننيَ   قـَْوٍم ِخيانًَة َفانِْبْذ ِإَلْيِهْم َعلىَو ِإمَّا َختاَفنَّ ِمْن [

به صورتى ]  پيمان[بيم دارى، پس به آنان خرب ده كه ]  پيماىن كه با آنان هم[شكىن گروهى  و اگر از خيانت و پيمان
  .داردگسسته است؛ زيرا خدا خائنان را دوست ن]  و طرفيىن[مساوى 

  .»4« ] ال َجَرَم َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم ما ُيِسرُّوَن َو ما يـُْعِلُنوَن إِنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربِينَ [

داند؛ قطعاً او مستكربان را دوست  منايند، مى كنند و آنچه را آشكار مى ثابت و يقيىن است كه خدا آنچه را پنهان مى
  .ندارد

  .»5« ] ال تـَْفرَْح ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلَفرِِحنيَ  ِإْذ قاَل َلُه قـَْوُمهُ [

را ] متكرب و مغرور[شادى مكن، قطعاً خدا شادمانان ]  متكربانه و مغرورانه: [هنگامى كه قومش به او گفتند]  ياد كن[
  .دوست ندارد
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______________________________  
  .64): 5(مائده  -)1(

  .141): 6(انعام  -)2(

  .58): 8(انفال  -)3(

  .23): 16(حنل  -)4(

  .76): 28(قصص  -)5(

  196: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

راسىت دنياى ضاللت و گمراهى چه دنياى خطرناكى است، دنياىي كه در مرحله اّول براى خود انسان و در مرحله بعد 
  .كند براى ديگران اجياد ضرر و خسارت و خطر مى

   گمراه منودن گناهى ناخبشودىن

اللت و گمراهى وقىت حاكم بر انسان شود، متام اعضا و جوارح و شؤون انساىن را حمكوم خود كرده و آدمى را در متام ض
حلظات محّال حتميالت شيطاىن كرده و خانه دنيا و آخرت انسان را خراب و به تباهى خواهد كشيد و چه بدخبت و 

  .امان عليهم السالم و اوليا و عاشقان و عارفان استبيچاره و ذليل است آن كسى كه مبغوض خدا و انبيا و ام

ا [ : َعْن َمساَعٍة َعْن َأىب َعْبِدالّلِه قَاَل قـُْلُت َلُه قـَْوَل الّلِه َعزَّ َوَجلَّ تـََباَرَك َوَتعاىل َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َفساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ
يعاً َو  يعاً قـََتَل النَّاَس مجَِ ا َأْحَيا النَّاَس مجَِ فـََقاَل َمْن َأْخَرَجها ِمْن َضالٍل ِإَىل ُهدًى فـََقْد َأْحياَها َوَمْن  »1« ...]َمْن َأْحياها َفَكَأمنَّ

  .»2« َضالٍل فـََقْد قـَتَـَلها  َأْخَرَجها ِمْن ُهدًى ِإىل

كسى كه كسى را بكشد مانند اين است كه متام : گويد اى كه مى از حضرت صادق عليه السالم درباره آيه: گويد مساعه مى
حضرت . ، پرسيدم...مردم عامل را كشته و هركس نفسى را زنده كند مانند اين است كه متام مردم جهان را زنده كرده 

  :فرمود

مراه هركس گمراهى را هدايت كند، ثوابش مانند اين است كه متام بىن آدم را هدايت كرده و در مقابل هركس انساىن را گ
  !ها را گمراه كرده است منايد، گوىي متام انسان



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

 

______________________________  
  .32): 5(مائده  -)1(

، حديث 19، باب 187/ 16: ؛ وسائل الشيعة181، باب من ترك املخاصمة، حديث 231/ 1: احملاسن -)2(
21308.  

  197: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

متام وزر و وبال و گناهانش به گردن گمراه كننده  -رموده قرآن جميد در آيات متعددىبنا به ف -كسى كه كسى را گمراه كند
  :است و اين مسئله در روايات و اخبار هم زياد آمده از مجله

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

ست نشد، خوا شخصى به تنگدسىت مبتال شد، هر چه فعاليت كرد، موفق به اصالح معاش مادى خود به حنوى كه مى
  .شيطان او را وسوسه كرد تا پايه گذار ديىن شود و از اين راه به نان و نواىي برسد

خواست به نان و نوا  ديىن را از پيش خود اخرتاع كرد و مردم ساده دل و عوام را به آن دعوت كرد و بيش از آنچه كه مى
آنان كه به من اميان آوردند، بايد مهه را مجع   :رسيد، پس از مدتى پشيمان شد و تصميم به توبه گرفت، پيش خود گفت

نه، : ها اعالم منود، ملت در جوابش گفتند مهه را مجع كرد و به آن. كنم و اعالم منامي كه من در متام برنامه هامي دروغ گفتم
دارى  چون اين وضع را ديد، زجنري غل! اى دين تو دين صحيحى است، وىل خود تو در آيينت دچار شك و وسوسه شده

به پيامرب زمانش خطاب . دارم تا خداى مهربان مرا بيامرزد از گردمن بر منى: يه كرد و به گردن انداخت و پيش خود گفت
ات تا قطع شدن متام اعضايت ادامه پيدا كنند قبول خنواهم كرد مگر كساىن كه  به عزمت قسم اگر توبه: رسيد كه به او بگو

  »1« !!ها را از اين گمراهى برهاىن  و آنزنده كىن. اند به آيني تو مرده

   واليت، شاهراه هدايت

از زمان پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله راه هدايت تا روز قيامت منحصر به متسك به قرآن و ائمه طاهرين عليهم 
  السالم است؛ ائمه عليهم السالم مرتمجان قرآن و مفسران وحى و حافظ

______________________________  
  .، باب العناد، ذم اضالل الناس260/ 5: سفينة البحار -)1(
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  198: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

شريعت اهلى هستند، اگر كسى از اين دو ثقل اهلى جدا زندگى كند، يا بگويد، كتاب خدا ما را كاىف است و احتياجى به 
تار پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در حديث ثقلني  على عليه السالم و يازده فرزندش نيست، به حكم صريح قرآن و گف

  :اند بدون ترديد گمراه و در راه ضاللت است كه متام كتب رواىي سىن و شيعه نقل كرده

ْوِض َما ِإْن َمتَسَّْكُتْم ِِما َلْن َتِضلُّوا ِمْن َيرِدا َعَلىَّ احلَْ   ِإّىن َتارٌِك ِفيُكُم الثـِّْقَلْنيِ ِكتاَب الّلِه َوِعتـَْرتى َأْهَل بـَْيىت وإنـَُّهما َلْن يـَْفَرتِقا َحّىت 
  ؛»1« بـَْعدى أََبداً 

قرآن و عرتت، اين دو هرگز از هم جداىي ندارند تا كنار حوض به : ء گران پس از خودم در ميان مشا گذاردم من دو شى
يد و مهاهنگ با آن دو زندگى خود را من برسند، اگر به اين دو واقعيت متسك جوييد، حكومت قرآن و اهل بيتم را بپذير 

  .ترسيم كنيد تاروز قيامت روى ضاللت وگمراهى خنواهيد ديد

آنان كه پس از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله، دست از واليان واقعى امر يعىن امامان معصوم عليهم السالم برداشتند و 
  .ها مرد و زن را گمراه كردند شدند و هم تا امروز ميليونكتاب خدا ما را بس است، هم گمراه : به گفته خودشان گفتند

داستان كشته شدن مالك بن نويره و افراد عشريه او و هم بسرت شدن خالد بن وليد و يارانش كه از مأموران و كارگزاران 
و چون اين ! حكومت ابوبكر بودند با زناىن كه شبانه شوهرانشان به دستور خالد به قتل رسيده بودند، گمراهى نبود؟

جانيان خطرناك به مدينه برگشتند، براى اين كه حكومت به قدرت آنان براى ادامه حياتش حمتاج بود مهه آنان را در مقابل 
  !آن طغيان وحشتناك خبشيد، آيا اين خبشش ناشى از ضاللت و گمراهى نبود؟

   وصى بر حق پيامرب صلى اهللا عليه و آله پس از رحلت پيامرب صلى اهللا عليه و آله بسنت در خانه خزانه علم اهلى،

______________________________  
  .8181، حديث 47، باب 254/ 7: مستدرك الوسائل -)1(

  199: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  طالب عليه السالم عني گمراهى نبود؟ و مصداق واقعى اولو االمر در قرآن يعىن امرياملؤمنني على بن اىب

  اى قليل به راه ديگر كشاندن گمراهى نبود؟ قدرت، مردم را از على جدا كردن و مهه را جز عده با زور و قلدرى و
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آور  ها مرد و زن مسلمان رفته عني گمراهى و گمراهى هاىي كه بر اثر نبودن حكومت عدل بر ميليون از آن زمان تاكنون ظلم
  هاى غاصب نيست؟ سردمداران حكومت

هاى پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله را تاكنون و ببينيد از دست آن  هاى حكومت اريخ ظلممشا تاريخ را مطالعه كنيد، ت
ها بر سر شيعه چه رفته و بر سر مسلمانان چه آمده؟ مسائلى كه جن و انس از مشارش آن عاجزند و سپس  حكومت

  !ها گمراه و گمراه كننده نبودند؟ قضاوت كنيد كه آيا آن حكومت

 - اين گرگان خوخنوار -حياىي كامل، حافظ منافع آمريكا و فرانسه و انگليس اى ممالك عرىب كه با ىبه امروزه حكومت
باشند، با مسلمانان و اموال و نواميس و  ترين حافظان اسرائيل غاصب در منطقه خاورميانه مى هستند و از طرىف مهم

  ؟ آيا اينها گمراهى نيست؟!كنند اعراض آنان چه مى

ها دنباله  هاى قبل از خود و آن حكومت دنباله حكومت عثماىن و حكومت عثماىن دنباله حكومتها  اين حكومت
حكومت سقيفه هستند و كل  حكومت بىن عباس و حكومت بىن عباس دنباله حكومت بىن اميه و حكومت بىن اميه دنباله

هاىي بود   كومتشان انواع بالها و ظلمها جداى از قرآن و اهل بيت عليهم السالم حكومت راندند و نتيجه ح اين حكومت
  !!داند و بس كه بر سر مسلمانان آمد و حساب آن بالها و مظامل را فقط خدا مى

  چون خالفت رشته از قرآن گسيخت
 

 «1»  حريت را زهر اندر كام رخيت

  

  اند، بيهوده نبود كه در روايات زيادى كه كتب اهل سنت و شيعه نقل كرده

______________________________  
  .اقبال -)1(

  200: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  :فرمود پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى

هاى عمرش را به قيام به عبادت صبح كند و اين اعمال را بني ركن و مقام  هركس متام روزهاى عمرش را روزه بگريد و شب
  .»1« باشد لى باشد، باطل است و از اهل اميان منىبه جاى آورد، وىل بدون قبول واليت و رهربى ع
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آن مرد عادل و عامل و حافظ و امني  - در باب حجت، حديث بسيار مهمى را از قول زراره» الكاىف«كتاب با عظمت 
  :كند كه در اين باب نقل مى - و ثقه

مناز، زكات، روزه، حج، : پايه بنا شدهاسالم بر پنج : حضرت اىب جعفر امام حممد باقر عليه السالم فرمود: گويد زراره مى
رهربى؛ زيرا راه : به حضرت گفتم كدام يك از اين پنج مسئله برتر و باالتر است؟ حضرت فرمود: گويد رهربى؛ زراره مى

  .رسيدن به حقيقت آن چهار رهربى است، رهرب است كه قدرت هدايت مردم را به مناز و روزه و زكات و حج واقعى دارد

پس از : مناز عمود دين است؛ گفتم: مناز كه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود: پس از رهربى؟ فرمود: معرضه داشت
زكات، پاك كننده  : زكات؛ زيرا در مهه جا زكات با مناز ذكر شده و رسول الّله صلى اهللا عليه و آله فرمود: مناز؟ فرمود

انچه در آيه شريفه وجوبش بر مردم ثابت شده تا جاىي كه حضرت حج، چن: پس از زكات؟ فرمود: گناهان است؛ گفتم
بلندى اسالم و عظمت دين و كليد متام مسائل اهلى و دروازه متام حقايق و خشنودى حضرت حق در پريوى از : فرمودند

طا و اشتباه در او اى خ امام معصوم است، امامى كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله به دستور خدا معرىف كرده و در هيچ زمينه
  :راه ندارد، امامى كه پريوى از او دنباله معرفت خداست، خداىي كه در قرآن جميد فرموده

______________________________  
  .298، حديث 29، باب 119/ 1: وسائل الشيعة -)1(

  201: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ]تـََوىلَّ َفما َأْرَسْلناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اللََّه َو َمْن [

ما تو را بر آنان .] حسابش با ماست[هر كه از پيامرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كرده و هر كه روى برتابد 
  .نفرستادمي]  اعمالشان كه به طور اجبار از فسق و فجور حفظشان كىن[نگهبان 

يه و آله در مدت بيست و سه ساىل كه در بني مردم بود، از مردم خنواست كه پس از من به آيا رسول اهلى صلى اهللا عل
  على مراجعه كنيد؟

آيا در روايات بسيار زيادى كه كتب فريقني نقل كرده، نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله، على را وصى و وزير و وارث خود 
  معرىف نكرد؟

  :اند كه نقل كرده» رساله اخلالفة«كتب اهل سنت در آيت الّله مدىن بيش از هشتاد حديث از  
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پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله چه در مكه چه در مدينه، على عليه السالم را به عنوان خليفه و جانشني بعد از 
  .خود خطاب كرد

يقت به حكم آيه مذكوره از آنان كه از پيامرب اطاعت كردند و پس از او به على و يازده فرزندش مراجعه منودند، در حق
  !!اند اند و بقيه روى از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله برگردانده خدا اطاعت كرده

هاى عمرش به عبادت قيام كند و متام  اگر مردى متام شب: سپس امام حممد باقر عليه السالم ادامه داد: گويد زراره مى
ه خدا صدقه بدهد و مجيع عمرش را حج كند، وىل رهربى رهرب واجد شرايط روزهايش را روزه بگريد و متام اموالش را در را

  را كه او را به مسائل اهلى رهنمون شود نشناسد و مجيع اعمالش به راهنماىي او نباشد،

______________________________  
  .80): 4(نساء  -)1(
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توان او را از اهل اميان خواند، سپس اشاره به مردمى كه پريو ائمه  يست و منىثواىب از اعمال او بر عهده حضرت حق ن
شت مى: معصومني عليهم السالم هستند فرمود وگفت   .»1« شوند به فضل و رمحت اهلى نيكوكاران ايشان داخل 

دى بسيار حديثى را با سن -آن بزرگ مرد كم نظري كه صاحب سيصد جلد كتاب با عظمت اسالمى است -شيخ صدوق
كه چهارچوب هدايت خداست و جداىي از آن عني ضاللت و گمراهى   -قوى در باب رهربى امرياملؤمنني عليه السالم

  :كند كه الزم است آن حديث را با سندش جهت زينت اين نوشته و متربك شدن آن نقل كنم نقل مى -است

الفرازى عن عبدالّله بن حيىي األهوازى عن على بن عمرو عن القطان عن عبدالرمحن بن حممد احلسيىن عن حممد بن ابراهيم 
عن احلسن بن حمّمد بن مجهور عن على بن بالل عن على بن موسى الرضا عن موسى بن جعفر عن جعفر بن حممد عن 

 طالب عليهم السالم عن النىب صلى اهللا عليه و آله حممد بن على عن على بن احلسني عن احلسني بن على عن على بن أىب
  :يقول الّله عّزوجلّ : عن جربئيل عن ميكائيل عن اسرافيل عن اللوح عن القلم قال

  .»2«  طاِلب ِحْصىن َفَمْن َدَخَل ِحْصىن أَِمَن ِمْن َعذاىب ِوالَيُة َعِلىِّ بِن َأىب
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اسرافيل از لوح از قلم از اى از آنان ائمه معصومني هستند از قول پيامرب از جربئيل از ميكائيل از  اين راويان بزرگوار كه عده
قبول رهربى على عليه السالم حصن من است، پس هركس وارد اين : كنند كه پروردگار بزرگ فرمود حضرت حق نقل مى

  .حصن شود، از عذاب دنيا و آخرت من در امان است

  در» جممع البحرين«در كتاب  -كه از دانشمندان بزرگ اسالمى است  -طرحيى

______________________________  
  .، الوالية600/ 8: ؛ سفينة البحار5، باب دعائم االسالم، حديث 18/ 2: الكاىف -)1(

  .9، حديث 41، جملس 235: األماىل، شيخ صدوق -)2(
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  :كند گونه معىن مى ضمن لغت وىل بر اساس آيات و روايات، واليت را بدين

  .»1«  اْلبَـْيِت َواتِّباُعُهْم ِىف الدِّيِن َواْمِتثاِل َأواِمرِِهْم َوَنواِهيِهْم َوالّتَأسى ِِْم ىف األْعماِل َواْألَْخالقِ  اْلَوالَيُة َحمَبَُّة أَْهلِ 

ى آنان و : واليت به اين معناست عشق به اهل بيت عليهم السالم و پريوى از ايشان در دين و اطاعت از امر و 
  .در اعمال و اخالق مهاهنگ شدن با آن بزرگواران

يابيد؟ هدايت يعىن رجوع به قرآن و ائمه معصومني عليهم  تر از معناى واليت مى آيا براى لغت هدايت، معناىي روشن
تر از اين  تر و روشن السالم براى فهم مسائل اهلى و به اجرا گزاردن آن مسائل و آيا براى ضاللت و گمراهى معناىي واضح

  !! جداىي از قرآن و اهل بيت عليهم السالمدانيد كه ضاللت يعىن مى

   خطبه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره معاصى و گناهان

َواْلَمْعِصَيُة َعالَمُة الضَّالَلِة معصيت و گناه، عالمت  : در مجله دّوم روايت مورد شرح حضرت صادق عليه السالم فرمودند
  .قرآن و انبيا و امامان عليهم السالم است و علت معصيت، غفلت از خدا و. گمراهى است

آراسته » مصباح الشريعة«از آجناىي كه قصد من با خواست حضرت حق از نوشنت اين كتاب و شرح احاديث پرارزش 
ها و  شدن مردم به تربيت اهلى بوده و آراسته شدن به تربيت اهلى فرع بر معرفت حسنات و سيئات است و انسان تا خوىب

تواند آراسته به خوىب و برى از آلودگى باشد، در اين قسمت الزم دانستم كه در باب ترمجه  نشناسد، منىها را  بدى
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معصيت كه در روايت امام صادق عليه السالم آمده به ترمجه يك سخنراىن بسيار مهم از رهرب بزرگ اسالم نّىب اكرم صلى 
  اهللا عليه و آله كه در اواخر عمر

______________________________  
  .، الوالية462/ 1: جممع البحرين -)1(
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ها  اند و در آن سخنراىن در خبش اولش به بسيارى از گناهان و معاصى و عقوبت اخروى آن خود در مدينه ايراد كرده
ه و اگر در راه ضاللت و گمراهى اند، بسنده كنم؛ شايد عزيزى با مطالعه اين قسمت از سخنراىن به خود آمد اشاره فرموده

متام اين سخنراىن را دانشمند بزرگ شيعه امني عادل و . است از آن راه شيطاىن برگشته و جنات ابدى خود را تضمني منايد
رت، به آن   آورده، مشا مى» عقاب االعمال«ثقه حافظ شيخ صدوق رمحه اهللا در پايان كتاب پر ارج  توانيد براى يادگريى 

  .ربيىت مراجعه كنيدكتاب ت

  :گويد عبدالّله بن عباس مى

رسول بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله چند روز قبل از وفاتش براى ما يك سخنراىن كرد و آن آخرين سخنراىن حضرت 
بود كه در مدينه ايراد كردند و پس از اين خطبه طوىل نكشيد كه از دنيا رفت و به جوار رمحت حضرت حق شتافت، آن 

ها به لرزه افتاد و اعصاب شنوندگان  ها نسبت به آن تپيد و بدن ها پر از اشك شد و دل اى كرد كه چشم چنان موعظه
مردم را دعوت كن؛ مهه مردم مجع شدند و خود آن حضرت هم به مسجد آمد و : حتريك شد، خنست به بالل فرمود

سر هستند باز   پيش آييد و جاى را براى ديگران كه پشت :در ابتداى گفتار سه مرتبه به مردم فرمود. باالى منرب رفت
سر نظر كردند، كسى را نديدند، باز  چنان كه جاىي مناند؛ به پشت كنيد، مهه پيش آمدند و به يكديگر نزديك شدند، آن

فرشتگان؛ براى : براى كه جا باز كنيم؟ فرمود! يا رسول اللّه: مردى گفت. نزديك آييد و ديگران را جاى دهيد: فرمود
سر مشا نباشند، بلكه در جانب راست و چپ مشا قرار خواهند   آنان چون با مشا باشند در پيش رو يا پشت: گاه فرمود آن

  .گرفت

سر ما نباشند؟ آيا از جهت برترى ما بر ايشان است  چرا و به چه علت آنان پيش رو و پشت! يا رسول اللّه: مردى گفت
  مشا از :ها بر ما؟ فرمود يا برترى آن
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گاه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شروع به  آن. آن مرد نشست. بنشني: پس به آن مرد فرمود. ايشان افضل خواهيد بود
  :سخنراىن فرمود و فرمود

معبودى نيست و يگانه خداى را محد، او را سپاس گوييم و از او يارى طلبيم و به او توكل كنيم و گواهى دهيم كه جز او 
هاى بد خود و كردار  برمي از خوى مهتاست و نيز گواهى دهيم كه حممد بنده و فرستاده اوست و به خداوند پناه مى و ىب

  .زشتمان

هركس را كه خداوند، هادى و راهنما بود، پس هيچ كس راهزن و گمراه كننده او خنواهد بود و هركس را كه خداوند به 
  .هنماىي خنواهد داشتخود واگذاشت، را

  سى تن راهزِن عقيده و مدعى باطل در كمني مشايند كه سرآغازشان صاحب صنعا و صاحب ميامه است! اى گروه مردم
»1«.  

خملصانه و بدون اين كه چيزى با آن خملوط كند، خدا را » ال إله إّال اللّه«هركس با اقرار به توحيد و كلمه ! اى مردم
شت   .خواهد رفت مالقات منايد به 

پدر و مادرم فدايت، چه گونه اين كلمه را خملصانه بگويد و چيزى با آن : على عليه السالم از جاى برخاست و عرض كرد
  .خملوط نكند؟ براى ما بيان فرما تا خوب حد آن را بشناسيم

خشنود بودن به مهني چيزها اين  آورى مال و  آرى براى دنيا خواهى و حرص بر مجع: رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .كلمه را نگويد

دهند  شهادت به توحيد مى«مانند آنان نباشد كه گفتارشان گفتار نيكانست، وىل كردارشان كردار ستمكاران و تبهكاران 
  .»وىل به هر فسق و فجورى آلوده هستند، اين توحيد نيست بلكه شرك است

______________________________  
و مراد از . از صاحب صنعا، اسود بن كعب است كه در زمان ابوبكر، ادعاى نبوت كرد و به قتل رسيد مراد -)1(

  .صاحب ميامه، مسيلمه كذاب است كه زمان عمر مدعى رسالت شد و كشته شد
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قرار به كلمه طيّبه قلباً و لساناً هاى ناپسند ديده نشود و ا پس هركس خداى عّز وجل را ديدار كند و در او اين خصلت
شت است و هرگاه دنيا را بگريد و آخرت را ترك كند، دوزخ جايگاه اوست   .داشته باشد، اهل 

و هركس در دادگاهى متصدى دفاع از ظاملى شود يا او را بر ستم كمك كند، فرشته مرگ با بشارت به لعنت خدا و ابدى 
  .هد آمد و اين بسيار سرنوشت بدى استبودن در آتش جهنم به سر وقت او خوا

  .و هركس براى درخواست حاجىت خود را نزد پادشاه ستمگرى خوار و سبك گرداند مهدم و مهراز او در آتش خواهد بود

و هركس زمامدارى را بر جور و ستم راهنماىي كند، قرين هامان وزير فرعون خواهد بود و او و آن زمامدار عذابشان در 
  .تر باشد ب مهه اهل آن سختدوزخ از عذا

اى بسازد، آن خانه را تا هفتمني طبقه زمني در روز  طلىب خانه و هركس از روى ريا و مسعه يعىن براى خودمناىي و شهرت
گاه او را با آن حال به  اى از آتش گداخته بر گردن او افتد، آن قيامت به دوش خواهد كشيد، سپس آن منزل چون حلقه

  .نندآتش دوزخ در افك

اى بسازد كه بيش از  خانه: طلىب بنا كند؟ فرمود اى از روى ريا و شهرت چه گونه خانه! يا رسول الّله: پرسيدمي: راوى گفت
يه كند   .مقدار شأن و يا حاجتش باشد و يا براى فخر فروشى و باليدن بر ديگران آن را 

چنان كه شايسته اوست ندهد، خداوند  كارگر را آن  و هركس در پرداخت اجرت مزدور و كارگر و كارمند ستم كند و حق
شت از مسري و مسافت  شت را بر او حرام منايد، با اين كه بوى  عملش را يكسره نابود و تباه و ىب مثر سازد و بوى 

  .رسد پانصد سال راه به مشام مى
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صبانه تصرف كند، خداى متعال در روز قيامت آن را تا هفتمني و هركس زمني مهسايه خويش را به اندازه يك وجب غا
  .طبقه زمني چون طوقى از آتش بر گردن او حلقه وار بپيچد تا او را به جهنم داخل كند

و هركس قرآن را ياد گريد و دانسته آن را فراموش كند، خدا را در روز قيامت وارد شود، در حاىل كه دست نداشته باشد و 
و  »1« !!اى كه ياد گرفته و فراموش كرده است، مارى مأمور او كرده باشد زجنري كرده و خداوند به هر آيهاو را غل و 

هركس قرآن را بياموزد، وىل به دستور آن رفتار نكند و دوسىت دنيا و مظاهر پرفريب آن را بپسندد و بر آخرت ترجيح دهد، 
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اب خدا را پشت سر انداختند و دستورهاى آن را نپذيرفتند مستوجب غضب اهلى شده و هم رتبه يهود و نصارى كه كت
  .خواهد بود

و هركس با زىن كه بر او حرام است از پشت يا با مردى يا پسرى نزديكى كند، خداوند سبحان در روز قيامت او را با 
باشند تا به جهنم رود و  تر است حمشور منايد، به طورى كه مهه مردم از بوى بد او در رنج بوىي كه از بوى مردار گنديده

هاى آهنني  اى را از او قبول نكند و مهه اعمال خري او را تباه سازد و او را در تابوتى كه با ميخ پروردگار، هيچ توبه و فديه
هاى  ها و مششريها بر او بكوبند كه يكباره پيكرش با آن ميخ اند، جاى دهد و چندان در آن تابوت تيغ آن را به هم كوبيده

نني درآميزد و در هم فرو رود و چنان عذابش سخت باشد كه چنانچه شكنجه يكى از اعصاب او را بر چهارصد امت آه
  .ند، مهه در جا جان بسپرند و عذابش از مهه اهل دوزخ شديدتر باشد

______________________________  
هوشى و كم حافظگى است، بلكه مراد از نسيان اين مسئله روشن باشد كه مراد از فراموشى قرآن نه در اثر كم  -)1(

  .عمل نكردن به قرآن و توجه نكردن به دستورهاى آن در شؤون زندگى است
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و هركس با زىن يهوديه يا نصرانيه يا جموسيه يا مسلمه، آزاد باشد يا بنده، يا هركس از زنان ديگر، به حرامى نزديكى كند، 
هاى آتش به گورش هجوم   ها و شراره ها مارها و كژدم د هزار در از درهاى دوزخ به قربش بگشايد كه از آنخداوند سيص

كند و او بدين وضع تا روز قيامت بسوزد و مهه از بوى بد عورتش در رنج باشند و نيز بدين بوى بد شناخته شود تا روز 
ها و عذاىب كه دارند از او در رنج و عذاب باشند  ر با مهه سخىتقيامت تا امر شود كه او را به آتش بربند و مهه اهل حمش

تر از خدا نيست و از غريت اوست  و اين به اين خاطر است كه خداوند كارهاى زشت را حرام كرده و هيچ كس با غريت
  .ها را قدغن فرموده و براى آن حد و عقوبت مقرر فرموده است راىن ها و شهوت كه هرزگى

ه مهسايه سركشد و نظر بر عورت مردى يا موى زىن كند، يا چيزى از بدن او را ببيند، بر خداوند سزاوار و هركس به خان
هاىي كه در دنيا در جستجوى عيوب مردم بودند، مهدم سازد و از دنيا بريون  است كه او را به دوزخ برد و با منافقني، آن

  .قيامت عورت يا عيوب او را در برابر مردم آشكار منايد نرود تا اين كه خداوند، او را رسوا و مفتضح كند و در
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و هركس از جهت تنگى معيشت از خدا ناراضى باشد و به رزق مقدر او قناعت ننمايد و شكايت نزد اين و آن كند و 
خدا بر او بردبارى پيشه نسازد، كار نيكى از او به سوى خدا باال نرود و روز قيامت پروردگار را ديدار كند، در حاىل كه 

  .خشمگني باشد

و هركس لباسى بپوشد و در آن بر خود ببالد و به ديگران فخرفروشى كند، خداوند، او را با قربش در جانىب از جهنم فرو 
اى بپوشيد و بدان بر ديگران فخر  ها و زمني برقرار است در حال فرورفنت باشد، مهانا قارون جامه برد و پيوسته تا آمسان

  .زمني فرو رفت و تا قيامت هم چنان فرو رودفروخت و در 
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اى حالل اختيار كند، با پول مباح، اما قصدش خودمناىي و فخرفروشى باشد، خداوند عّز و جل او را جز  و هركس زوجه
سپس در اعماق دوزخ  ذلت و خوارى نيفزايد و به قدرى كه از آن زن كام گريد او را در كنارى از جهنم باز دارند؛

  .اندازند، آجنا كه گوديش به اندازه مسافت هفتاد سال راه باشد

و هركس مهر زىن را ندهد، يا به مهرش خيانت كند، يا در پرداخت آن، راِه ستم كند، اين شخص حكمش در نزد 
مهسرى به تو دادم و از تو كنيز خود را به ! اى مرد: پروردگار حكم زناكار است و در روز قيامت خداوند به او گويد

پيمان گرفتم و تو به عهد خود با من وفا ننمودى، پس خداوند عّز و جل خود متصدى گرفنت حق آن زن گردد و چون 
  .حسنات او مهه به حق آن زن نرسد و كسر آيد، امر شود آن مرد را به دوزخ برند

خداوند در روز قيامت در حضور خاليق، گوشت بدن او و هركس از شهادت حّقى كه داده باز گردد و آن را انكار كند، 
اى جويده  را به خوردش دهد و داخل دوزخ شود در حاىل كه زبان خود را در دهان خويش هم چون كسى كه لقمه

  .بگرداند

قيامت خوابگى و نفقه و پرداخت هزينه به عدل رفتار نكند، روز  و هركس را دو مهسر دائمى باشد و ميان آن دو در هم
غل به گردن و غري معتدل القامه يعىن مانند كسى كه از يك طرف بدن افليج است، حمشور شود تا اين كه وارد جهنم  

  .گردد

شت را بر وى حرام گرداند و جايگاه او دوزخ خواهد  و هركس به ناروا مهسايه خود را آزار دهد، خداوند بو يا نسيم 
حّق مهسايه سؤال خواهد كرد و هركس حّق مهسايه را رعايت نكند و آن را ضايع  متوجه باشيد كه خداوند عزيز از. بود

  .سازد، از ما مسلمانان خنواهد بود
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گمان حق خدا را ناچيز مشرد و مهواره مورد  و هركس مسلمان فقريى را براى فقرش اهانت كند و او را كوچك مشارد، ىب
  نفرت و بيزارى و خشم خداوند
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عزيز باشد تا زماىن كه آن فقري را از خود راضى گرداند و هركس مسلمان فقريى را احرتام كند، خداوند را در روز قيامت 
  ).كنايه از اين كه خداوند از او راضى و خشنود است(ديدار كند در حاىل كه بر وى خندان است 

ود و او در آن امر، دنيا را بر آخرت ترجيح دهد و دنيا را و هركس در امرى ميان قبول يكى از دنيا با آخرت خمّري ش
اى بر او باقى نباشد كه خود را به آن از آتش دوزخ جنات  انتخاب منايد، خداوند را ديدار خواهد كرد، در حاىل كه حسنه

 كه از وى خشنود دهد و هركس آخرت را برگزيند و دنيا را ترك كند روز قيامت خداوند عّز و جل را مالقات كند در حاىل
  .باشد

و هركس بر زىن يا بر كنيزى از راه حرام دسرتسى پيدا كند و از ترس خدا مرتكب حرام نگردد و آن زن را رها كند، 
شتش داخل سازد، وىل اگر پناه  -خداوند، آتش را بر او حرام گرداند و از فزع و هول بزرگ قيامت او را امين دارد و به 

شت را بر او حرام و به دوزخش روانه كند مرتكب حرام -بر خدا   .شد، خداوند، 

گونه عمل خريى چه صدقه، چه آزاد كردن بنده، چه حج و چه  و هركس ماىل را از حرام به دست آورد، خداوند هيچ
از خود عمره از او نپذيرد و به مشاره عدد اجر اين امور وزر و گناه در نامه عمل او ثبت منايد و هرچه از آن مال پس 

باقى گذارد، مهان توشه او خواهد بود براى سفر دوزخ و هركس بر مال حرام دست يابد و آن را از ترس خدا نگريد، اين 
شت بربند   .شخص مشمول حمبت پروردگار و رمحت واسعه او خواهد بود و امر شود او را به 

حمشور شود، سپس امر شود او را به آتش  و هركس با زن ناحمرمى دست دهد، روز قيامت با دست غل شده به گردن
  .بربند

اى كه با او در دنيا گفتگو كرده هزار سال در آتش  و هركس با زىن ناحمرم شوخى و مزاح و عشق بازى كند، به هر كلمه
  دوزخ او را زنداىن كنند و آن زن اگر خود را با
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را در آغوش كشد يا ببوسد يا با او نزديكى كند، بدون وجه شرعى يا اين كه  رضا در اختيار وى قرار دهد و مرد او
كه مرد از او كام گريد، بر آن زن مهان گناه و كيفر باشد كه بر مرد است و چنانچه زن راضى نباشد و  شوخى كند تا آن

  .هد ديدمرد به زور از او به حنوى كام گريد، گناه هر دو بر مرد است و آن مرد دو عقوبت خوا

و هركس در داد و ستد با مسلماىن دغلى كند، از ما مسلمانان خنواهد بود و با يهود در قيامت حمشور خواهد شد؛ زيرا 
  .هركه با مردم در معامالت غش كند مسلمان خنواهد بود

و خبشش خود را در  و هركس از مهسايه خود لوازم مورد لزوم زندگى را كه بدان حمتاج باشد دريغ كند، پروردگار نيز فضل
قيامت از وى دريغ كند و او را به خود واگذارد و هركس را خداوند به خود واگذارد، هالك شود و هيچ عذرى از وى 

  .پذيرفته خنواهد شد

ها را به عبادت پردازد و بندگاىن را در راه خدا آزاد كند و  و زىن كه مرد خود را آزار دهد، اگر مهه عمر روزه بگريد و شب
مواىل را در راه خدا انفاق منايد، خداوند از او خنواهد پذيرفت، نه منازى نه كار نيكى مگر اين كه مردش را از خود راضى ا

  .و خشنود سازد و او را يارى دهد ورنه خنستني كسى باشد كه داخل دوزخ گردد

بود اگر به زوجه خود اذيت كند و يا بر مرد نيز مهني وزر و عذاب خواهد : سپس رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .درباره او ستم منايد

هاى او را از يكديگر متالشى سازد، سپس آتش  و هركس به روى مسلماىن سيلى زند، خداوند در قيامت خنست استخوان
  .بر او مسلط منايد و غل به گردن به حمشر آيد تا به دوزخ رود

را در دل داشته باشد، يا به اجنام خيانت نارواىي درباره او بينديشد، شب  و هركس شب را بگذراند و كينه برادر مسلمانش
   را در خشم و غضب حق به سر برده
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و در روز نيز مورد سخط اهلى است، تا اين كه توبه كند و از آن فكر باز گردد و چنانچه در اين حال در گذرد بر غري 
متوجه باشيد كه هركس با مسلماىن غش كند، از ما : ه؛ سپس رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمودآيني اسالم از دنيا رفت

  .مسلمانان خنواهد بود و اين كالم را سه بار تكرار كرد
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اى را براى فرماندار جائرى مهيا سازد، خداوند آن تازيانه را مارى به طول هشتاد زراع قرار دهد و تا وى  و هركس تازيانه
  .دوزخ خمّلد است، آن مار بر او مسلط خواهد بوددر 

اش باطل شود و وضويش بشكند و چنانچه در آن حال مبريد، در حاىل  و هركس غيبت برادر مسلمان خود را بنمايد، روزه
  .»1«  مرده است كه حرام خدا را حالل مشرده است

آتشى در قرب بر او مسلط كند كه او را تا قيامت  چيىن ميان دو تن گام بردارد، خداوند و هركس به قصد منّامى و سخن
بسوزاند و چون از قرب بريون آيد، خداوند اژدهاىي بر او مسلط منايد كه پيوسته گوشت بدن او را بگزد تا اين كه به دوزخ 

  .رود

به او عطا و هركس خشم خود را فرو برد و از تقصري برادر مسلمانش بگذرد و بردبارى منايد، خداوند اجر يك شهيد 
  .فرمايد

اش تعّدى منايد و او را كوچك و پست مشارد، خداوند  و هركس بر شخص فقريى درشىت منايد و با او تندى كند و درباره
  .در روز قيامت او را مهانند مورچه اما به صورت آدمى حمشور كند، تا اين كه او را به دوزخ فرستد

شنود، رد كند و از او دفاع منايد، خداوند هزار باب از شر  برادر مسلمانش مىو هركس در جملسى بدگوىي و غيبىت درباره 
  و بدى را در دنيا و آخرت از او بگرداند

______________________________  
  .مراد از بطالن روزه و وضو تباه شدن ثواب آن است، نه بطالن به صورتى كه قضاى آن واجب باشد -)1(
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و چنانچه غيبت راشنيد و رد نكرد، بلكه او را خوش آمد، گناه و كيفر او مانند گناه و كيفر آن كس باشد كه خود غيبت 
  .و بدگوىي منوده است

مت زند، خداوند اعمال نيك او را تباه كند و هفتاد هزار فرشته در روز قيامت از پيش  و هركس به مرد يا زن پاك دامىن 
  .ها بدن او را بگزند، سپس امر شود او را به آتش برند و را تازيانه زنند و مارها و كژدمرو و پشت سر ا



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

 

ها و مارهاى سياه  گسارى كند، خداوند در جهان ديگر جام شربىت از زهر افعى و هركس در اين جهان شراب نوشد و مى
كه بنوشد، متام گوشت صورتش در آن جام  نها براى نوشانيدن به او آماده سازد كه چون به دهان برد پيش از آ و كژدم

ريزد و چون بياشامد مهه گوشت و پوست بدن او چون مردارى گنديده از هم بگسلد و اهل حمشر از پليدى او در زمحت 
گري مهه در آتش خواهند سوخت و فروشنده و  ساز و باده نوش و باده باشند، تا اين كه امر شود او را به آتش برند و باده

  .ار و باربر و حتويلدار و خورنده قيمت آن، مهه در ننگ و گناه آن يكسانندخريد

آرى، متوجه باشيد كه هركس آن را به يهودى و يا نصراىن يا جموسى يا هركس ديگر از مردمان خبوراند، گناه او با خورنده 
خبرد يا بفروشد، خداوند از او مناز سازم كه هركس براى ديگرى آن را  آن مساوى خواهد بود و باز مشا را خاطر نشان مى

و روزه و حج و عمره را نپذيرد، مگر اين كه توبه كند و دست از آن بدارد و چنانچه پيش از توبه مبريد، بر خداوند حق و 
  .اى كه در دنيا نوشيده، شربىت از چرك و رمي و كثافات جهنم بدو بنوشاند سزاوار است كه به هر جرعه

آگاه باشيد كه خداوند شراب را به خصوص و هر مست كننده ديگرى را از : هللا عليه و آله فرمودسپس رسول خدا صلى ا
  .انواع مسكرات حرام كرده، آرى، هر مست كننده و مسكرى حرام است

  و هركس ربا خورد، خدا شكم او را از آتش جهنم پر خواهد كرد به قدرى كه ربا

  214: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ز مال ربا ثروتى به دست آورد هيچ عملى را در آن مال، خداوند از وى قبول خنواهد كرد و پيوسته مورد لعن گرفته و اگر ا
  .خدا و فرشتگان باشد تا قرياطى از آن مال نزد او باقى است

عّز  و هركس در اين جهان به امانىت خيانت كند و آن را به صاحبش باز نگرداند بر غري آيني اسالم خواهد مرد و خداى
گاه امر شود او را به دوزخ برند، پس او را در جانىب از جهنم  وجل را مالقات كند در حاىل كه بر او خشمگني باشد، آن

  .اندازند و براى مهيشه در آجنا ماندىن باشد

ه زبان و هركس به ضرر مسلمان يا كافرى از اهل ذّمه يا هركس ديگر از مردم شهادت دروغ بدهد، در روز قيامت او را ب
  .بياويزند و با منافقني در درك زيرين جهنم، مهدم و مهراز باشد

خوشبخت نباشى، خداوند عّز و جل در قيامت به او : پذيرم يا بگويد گم شو، تو را منى: و هركس به خادم خود بگويد
  .در آتش بيفت: گم شو، خوشبخت نباشى و به او گويد: بگويد
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ار و زيان رساند و حتت فشارش قرار دهد كه او حاضر شود فديه دهد يا مهر خود را قدر آز  و هركس به زن دائم خود آن
كه خداوند درباره زن  ببخشد و خويشنت را خالص منايد، خداوند نسبت به كيفر او جز به آتش دوزخ رضا ندهد، چه آن

  .كند چنان كه نسبت به آزار يتيم غضب مى و حقوق او به خشم آيد، هم

اىن از برادر مسلمان خود بدگوىي كند، چنانچه از آن سلطان نسبت به وى بدى يا چيزى كه موجب و هركس نزد سلط
ناراحىت او شود پديد نيايد، خداوند عّز و جل مهه اعمال آن شخص بدگو را تباه سازد و اگر بدى يا رنج يا آزارى از 

  .سازد) وزير فرعون(هامان جانب سلطان به او برسد، خداوند او را در دوزخ، هم طبقه و هم رديف 
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و هركس قرآن تالوت كند و منظورش شهرت باشد، تا بدين تالوت به چيزى غري خدا و تقّرب او رسد، خداوند عّز و 
جل را در قيامت با صورتى بدون گوشت مالقات كند و مهواره قرآن بر قفاى او بزند تا با كساىن كه در جهنم سقوط 

  .كنند، سقوط كند ىم

از چه مرا : و هركس قرآن خبواند، وىل عمل نكند، خداوند او را در روز قيامت كور حمشور كند؛ پس به حضرت حق گويد
  كور برانگيخىت؟ من كه خود بينا بودم؟

ر كه آرى چنني است كه آيات ما به تو رسيد و تو آن را ترك كردى و عمل ننمودى، مهني طو : خداوند در پاسخ گويد
  .گاه فرمان آيد او را به دوزخ بربيد آن. كنيم امروز ما تو را ترك مى

و هركس مال غصىب را با علم به غصىب بودن آن خريدارى كند، او با شخص غاصب از نظر ننگ اين عمل و كيفر گناه، 
  .مساوى خواهد بود

شت را بر او حرام گرداند و جايگاهش در دوزخ  و هركس، زن و مردى را از حرام به هم برساند، پروردگار سبحان، 
  .خواهد بود و اين سرنوشت بدى براى اوست و در اين دنيا مورد خشم پروردگار است تا جان دهد

و هركس به مسلماىن خيانت كند، خداوند بركت را از روزيش بربد و زندگى او را پريشان و فاسد سازد و او را به خويش 
  .واگذارد

با اين كه بداند دزدى است خبرد، با شخص دزد فرق ندارد و هر دو با هم در ننگ اين عمل و   و هركس مال دزدى را
  .كيفر آن شريك خواهند بود
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  .امي، هم در اين جهان و هم در آن جهان و هركس به مسلماىن خيانت كند، از ما نيست و ما نيز با او بيگانه

  .مهانند آن است كه آن را مرتكب شدهو هركس عمل زشىت را بشنود و آن را افشا سازد، 
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  .و هركس عمل نيكى را بشنود و آن را انتشار دهد، مانند كسى است كه آن را اجنام داده است

و هركس زىن را براى مردى وصف كند و زيباىي او را چندان نزد وى بستايد كه آن مرد را فريفته آن زن گرداند تا از او به 
هاى و  حرام كام گريد، از دنيا نرود تا اين كه خداوند بر او خشم گريد و هركس مورد غضب اهلى واقع شود، آمسان

هاى هفت گانه مهه بر او خشم گريند و گناهش مهانند آن كس باشد كه از آن زن كام گرفته است؛ پرسيدند يا رسول  زمني
خداوند : ح منايند باز بر آن شخص وصف كننده گناهى هست؟ فرموداگر آن زن و مرد توبه كنند و خود را اصال! الّله

  .پذيرد پذيرد، وىل توبه شخصى كه ايشان را به فتنه انداخته و سبب اين ماجرا شده منى متعال توبه آن دو نفر را مى

ديده او را با و هركس چشم خود را پر كند از ديدن زىن كه ديدنش بر او حرام است، خداى عّز وجل در روز قيامت دو 
گاه امر صادر شود كه او را به  ها را پر از آتش كند تا وقىت كه درباره مرد حكم منايد، آن هاى آتشني پر منايد و آن ميخ

  .دوزخ بريد

و هركس ضيافىت كند و مردمى را از روى ريا و طلب شهرت طعام دهد، خداوند متعال از غذاهاى آلوده جهنم به وزن آن 
  .اند و آن را در شكم وى آتش كند، تا وقىت كه درباره مردم حكم منايدطعام بدو خبور 

بسرت شود، از فرج آن دو در روز قيامت چركى بريون آيد كه بياباىن را كه پانصد سال راه  و هركس با زن شوهردارى هم
  .تر باشد از مهه سخت مسافت دارد پر كند و مهه اهل جهنم از بوى تعّفن و گند آن به عذاب آيند و عذاب آن دو نفر

و خشم و غضب پروردگار عّز و جل بر آن زن شوهردارى كه چشم خويش را از ديدن مرد اجنىب و ناحمرم پر كند، آن هم 
به ناپاكى بسيار سخت و گران است و هرگاه چنني كند، خداوند اعمال نيك او را كه تا آن وقت اجنام داده نابود كند و 

  اگر
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به بسرت غريشوهر خود رود، بر خداوند متعال حق است كه او را به آتش بسوزاند، پس از آن عذاىب كه در عامل قرب و 
  .برزخ بر او روا داشته

و هر آن زىن كه از روى هوى و هوس از شوهر خويش طالق خلع خبواهد و راضى شود كه ماىل به شوهر خود بذل كند 
سته مورد لعنت خدا و فرشتگان او و پيغمربانش و مهه مردم خواهد بود، تا زماىن كه ملك املوت و از وى طالق گريد، پيو 

به مهراه : مژده باد تو را به آتش و چون روز قيامت شود به او گفته شود: براى قبض روح او به سراغش آيد و به او گويد
ها كه به زور از شوهر  از زنان خمتلعه يعىن؛ آن به هوش باشيد كه خداى متعال و پيامربش. دوزخيان داخل جهنم شود

اند بيزارند و هم چنني آگاه باشيد كه خداى عز و جل و پيامربش از كسى كه زوجه خود را حتت  خويش طالق خواسته
  .فشار قرار دهد تا از او طالق خلع خبواهد متنفر و بيزار هستند

ل خود را در بيان ثواب و اجر بسيارى از اعمال صاحل ادامه دادند كه پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله، سخنان مفصّ 
ثبت است، تا جاىي كه سخنان آن حضرت رو به امتام بود، پس مجاعىت از انصار » عقاب االعمال«در آخر كتاب 

تو گرداند و يكى از خدا ما را فداى ! يا رسول اللّه: دسىت كرده قبل از اين كه حضرت از منرب پايني آيند، عرض كردند پيش
هاىي است كه  چه كسى را ياراى اين مهه عذاب و مصيبت! پدر و مادرم و جامن فداى تو باد يا رسول اللّه: ها گفت آن

  بيان كرديد و چه گونه زندگى و حيات بر ما پس از اين خطبه گوارا باشد؟

من با پروردگارم راجع به مشا بسى گفتگو كردم و جنات : رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله درباره مردم دعا كردند و فرمودند
   مشا را از آتش دوزخ درخواست منودم، خدامي
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  .»1«  ها مفتوح و باز است تا روز نفخ صور، باب توبه و بازگشت به روى آن: فرمود

م كتاب مسئله توبه كه از اهّم مسائل اسالمى است و از اعظم واجبات اهلى اس مصباح «ت، در حديث هفتاد و 
مطرح است؛ كه در آن باب به شرح و بسط آن بر اساس آيات و روايات و كلمات بزرگان و اوليا اقدام خواهد » الشريعة

  .شد

با خواندن خطبه بسيار مهم پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله يا با شنيدن آن به طور قطع بايد پرده تاريك و 
ك غفلت را به يك سو زد و دست از متام گناهان كشيد و به حسنات آراسته شد؛ آرى، به فرموده امام صادق عليه خطرنا

  .السالم معصيت، عالمت ضاللت و ريشه آن غفلت است
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اى ! اى رمحان دنيا و رحيم آخرت! اى صاحب قدرت و سطوت! اى منعم نعمت! اى سيد و سرور! اى كرمي بنده پرور
اى نور ! اى حمبوب حمبان! اى معشوق عاشقان! اى خبشاينده! اى مبدع! اى مصور! اى جليس شاكرين! انيس ذاكرين

، ما را از اين مهه آلودگى كه بر اثر هواى نفس دچار آنيم جنات بده و دست ما عاصيان را  !اى چراغ راه گمراهان! هسىت
نفس و عقل و اعضا و جوارح ما را به نور حسنات و  گرفته از جلن زار شهوت و حيوانّيت در آور، قلب و جان و روح و

ها باز دار و به نور معرفتت  ها منور كن، ما را به حبل الّله كه قرآن و نبوت و امامت است متصل فرما، ما را از زشىت پاكى
حلظه جدا وجود ما را روشن كن، سعادت دنيا و آخرت نصيب ما فرما و ما را از رشته بندگى و عبوديت حىت براى يك 

يم، ما را  كنيم و به پيشگاه مقدست با عجز و البه سر ذلت به خاك مى ما توبه مى! اى قبول كننده توبه عاصيان. مكن
   ها پاك كن، اين بپذير و در درياى رمحتت از آلودگى

______________________________  
  .30، حديث 67، باب 359/ 73: نوار، عقاب جممع عقوبات االعمال؛ حبار األ280: ثواب األعمال -)1(
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فقري دل شكسته و غرق در درياى معاصى و دست و پا بسته و دل از غري حمبوب گسسته در گوشه خلوتى در مقام 
  :ام مناجات با حضرت دوست كلمات پريشان زير را كه انعكاسى از قلب حمزون و دىل پراندوه است سروده

  شامل گناهان اى عفو تو
 

  پناهان كوى تو پناه ىب

  بر خسته دالن شفاى دردى
 

  حمروم نكرده دردمندى

  باز است َدَرت بر آزمندان
 

  اى عشِق دل نيازمندان

 جز تو كه نظر به حال ما كرد
 

 يا گوش بر اين مقال ما كرد

  خبشنده هر گناهى اى دوست
 

  شدگان پناهى اى دوست بر گم

  نشد گداىيمطرود درت 
 

  نواىي اى ياور من به ىب

  اى راِز دِل شكسته من
 

  اى مرهِم قلب خسته من
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  اى مونِس من انيِس جامن
 

امن   اى يار و رفيق در 

  اى راِه مرا چراغ روشن
 

  آب و گل من ز تواست گلشن

  اّميِد مىن ِبه هر دو عامل
 

  دورم منما ز خويش يك دم

  روزمبنگر ز گنه چه تريه 
 

  چون مشع به درگهت بسوزم

  باشد كه نظر كىن به حامل
 

  خبشى به عنايتت كمامل

  نوا كن يادى ز غريِب ىب
 

  از لطف تو درد من دوا كن

  مسكني به دِر تو دردمند است
 

 «1»  خسته و زار و مستمند است دل

  

   عظمت و بزرگى انسان

  .چون انسان، داراى مايه كمال باشد همگمان نربيد كه در دار هسىت، موجودى 

ها و استعدادهاىي در اوست كه  رسد؛ وىل مايه انسان گرچه در ابتداى والدت نظري بسيارى از موجودات عادى به نظر مى
اگر با كمك هدايت اهلى توسط انبيا و امامان عليهم السالم به كار گريد و به خصوص از بدترين موانع راه كه گناه و 

  است اگرعصيان 

______________________________  
  .مؤلف -)1(
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رسد كه دست هيچ موجودى به او خنواهد رسيد؛ آنچه باعث از بني  با قدرِت تقوا و خويشنت دارى بگذرد، به جاىي مى
خود را براى بر انداخنت ريشه گناه و  ها و استعدادهاى اهلى در انسان است، گناه است گناه، بياييد متام قدرت رفنت مايه
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 ]ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ [  هوى و هوس از سرزمني وجود خود به كار گريمي، اگر از بند گناه رها شومي تا مقام
  !به پرواز خواهيم آمد »1«

توانند به آن عظمت  وجود است و مهه مىها به صورت قوه و استعداد م در مقام عظمت و بزرگى انسان كه در متام انسان
اى  اند؛ وىل در اين زمينه مقاله ها نوشته ها گفته شده و كتاب بالقوه با اتصال به هدايت، مقام فعليت بدهند، تاكنون سخن

 در دست» رساله عقل و عشق«الدين رازى در كتاب  العاده مهم و پرحمتوا از عارف بزرگ شيخ جنم بسيار كوتاه، وىل فوق
ها و مقاالت  نتيجه و عصاره متام گفته: توان گفت است كه اين مقاله با استفاده از آيات و روايات اصيل تنظيم شده و مى

  :گويد و كتب و مسائلى است كه درباره عظمت انسان به ميدان ظهور آمده است، شيخ بزرگ در آن مقاله مى

ها را دو بار  اند كه اين بيضه) صاحب(دمى و مرغ و آنچه ذوات به حقيقت بدان كه هرچيزى را يك بار زادن است، اّال آ
  .زايد زايد و بيضه، مرغ مى رسند، هم چنان كه مرغ، بيضه مى زادن است تا به كمال خود مى

تواند در هوا پرواز كند و تا در وقىت كه در زير پر و بال مرغى   زادن اّول، بيضه است و در پوست خويش بند است كه منى
  .پرورش نيابد به مقام مرغى نرسد كامل،

بود؛ زيرا بيضه در حقيقت، خليفه مرغ است، نگاه   »2« ]ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً [  چنني وجود آدم، بيضه صفت هم
   كن كه چه شريف مرغى بود كه پوست

______________________________  
  .55): 54(قمر  -)1(

  .30): 2(بقره  -)2(

  221: ، ص3 اسالمى، جعرفان 

  .»1« َمخَْرُت طيَنَة آَدَم بَِيدى َأْربَعَني َصباحاً : بيضه آن را اين عّزت داده و اين خلعت خبشيده كه

  .»2« ] َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي[ :و زرده وى را گفت

درگاه قدسى هستيد و بر  و هنوز اين مرغ در بيضه بود كه به مهه مالئكه مقرب، خطاب رسيد كه اگرچه مشا طاووسان
  .»3« ] َو َحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َو نـَُقدُِّس َلكَ [  شاخسار سدره بلبالن خوش نواى
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  اّما آدم، بيضه سيمرغ قاف عّزت است و آن سيمرغ، خليفه من و سلطان مشاست، پس در برابر گل او سجده كنيد كه
تعبيه است، تا هنوز در بيضه است سجده او غنيمت  »5« ]  َأْعَلُم ما ال تـَْعَلُمونَ ِإينِّ [  كه در او مرغ  »4« ] اْسُجُدوا ِآلَدمَ [

باشد و  »6«  ىل َمَع الّلِه َوْقٌت ال َيَسُعىن ِفيِه َمَلٌك ُمَقرٌَّب َوال َنِىبٌّ ُمْرَسلٌ : مشريد كه چون از بيضه پرواز كند، پرواز او در عامل
  :و آن وقت ورد مشا اين بود »7« ت َلْو َدنـَْوُت أَْمنَُلًة َالْحتَـَرْقُت منانددر دست مشا در آن وقت، جز حسرت و حري 

  آن مرغك من كه بود زرين بالش
 

  آيا كه كجا پريد و چون شد حالش

  از دست زمانه خاك بر سر باشم
 

  تا خاك چرا نكرد بر دنبالش

  

   مند شويد و تا خاك رهتا اين مرغ، خاك بر دنبال دارد، مشا از او ! اى مالئكه

______________________________  
  .138، حديث 98/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  .29): 15(حجر  -)2(

  .30): 2(بقره  -)3(

  .34): 2(بقره  -)4(

  .30): 2(بقره  -)5(

  .1، حديث 2، باب 243/ 79: حبار األنوار -)6(

  .86، حديث 3باب ، 382/ 18: ؛ حبار األنوار178/ 1: املناقب -)7(
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 كنيد؛ چون اين خاك، باز افشاند مقام او را  »1« ]ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ [  توانيد مهنشيىن بشرّيت دنبال اوست مشا با او مى
  .پرواز آن حضرت نباشد كند و آن وقت مشا را پر و بال رفيع مى »2« ]ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ [
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يا آَدُم اْسُكْن أَْنَت [  كرد، اگرچه او را به تكليف آدم تا در بيضه بشرّيت بند بود، ثقل وجود طينت بشريت قصد سفلى مى
شت جاى مى »3« ...]َو َزْوُجَك اجلَْنََّة  دادند، اما او به خاطر خاصيت بشرّيت، ميل به دانه گندم  در علّو درجات 

 ]اْهِبُطوا ِمْنها[  منود و مستحق خطاب مى »4« ] آَدُم َربَُّه فـََغوى  َو َعصى[...   كرد و از خصوصّيت بيضگى، تلون مى  هوى
  .بود مى »5«

َربَّنا [...   گرفتند و آدم به توبه  »6« ...]فـَتَـَلقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلماٍت [  چون بيضه، وجود او را در تصّرف پر و باِل عنايت
ُمثَّ اْجَتباهُ [ از بيضه و عصى آدم بريون آمد و با دو شهپر »8« ] آَدمَ   اْصَطفى[  تسليم آمد، مرغ »7« ...]َلْمنا أَنـُْفَسنا ظَ 

  .پرواز كرد]  َوَهَدى[در عامل  »9« ] َربُُّه َفتاَب َعَلْيهِ 

هاى بيضه  روحاىن، مهه از نقش كند، از مجله حيواىن و پس حقيقت آن است كه هر چيز كه آدمى از خود مشاهده مى
  سيمرغ انساىن است و بُعد جسماىن او

______________________________  
  .18): 50(ق  -)1(

  .55): 54(قمر  -)2(

  .35): 2(بقره  -)3(

  .121): 20(طه  -)4(

  .38): 2(بقره  -)5(

  .37): 2(بقره  -)6(

  .23): 7(اعراف  -)7(

  .33): 3(آل عمران  -)8(

  .122): 20( طه -)9(
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كه مرغ از بيضه  به مثابه پوست بيضه است و بُعد حيواىن او به مثابه سپيده و بُعد روحاىن و عقل او به مثابه زرده و چنان
د آمد و اين راهنماىي انبيا و اوليا، بريون نتوان تواند آمد، سيمرغ انساىن نيز از بيضه بشرّيت، ىب به خودى خود بريون منى

  .سّرى بزرگ است

كند و چون به نظر بيضگى  نظر هر بيضه صفت كه هنوز از قشر هسىت خود خالصى نيافته اين حقيقت را درك منى
  .أَْولِيائى َحتَْت َقبائى ال يـَْعرِفـُُهْم َغْريى: نگرد، مرغان آشيانه هوّيت را هرگز خنواهند ديد كه

  .نبيندگرفتار قشر از ايشان، جز پوست بيضه 

شود و مّتصل به  هركس او را ببيند، هدايت مى: گوىي؟ گفت در حق فالن عارف چه مى: از عارف بزرگى پرسيدند
چه گونه است كه ابوجهل، پيامرب صلى اهللا عليه و آله را ديد و مّتصل به سعادت نشد و از : گفت. گردد سعادت مى

ل الّله صلى اهللا عليه و آله را نديد بلكه حممد يتيم عبدالّله را ابوجهل، رسو : آن عارف آگاه گفت! شقاوت جنات نيافت؟
  .»1« »رسيد رهيد و به سعادت مى ديد بدون شك از شقاوت مى ديد، اگر رسول الّله صلى اهللا عليه و آله را مى مى

  .»2« ] َو َتراُهْم يـَْنُظُروَن ِإلَْيَك َو ُهْم ال يـُْبِصُرونَ [

  .بينند نگرند در حاىل كه منى ى تو مىبيىن كه به سو  و آنان را مى

  اى پايه ماست از ما تو هر آنچه ديده
 

  بريون ز دو كون اى پسر مايه ماست

  ماىي ما ز كار ما مايه ماست ىب
 

 «3»  ما دايه ديگران و او دايه ماست

  

  .تا از او مرغى به وجود آيداز مرغ، بيضه بسيار زايد؛ اما از صد هزار بيضه يكى را دولت قبول و تسليم افتد 

______________________________  
  .378/ 3: تفسري روح البيان -)1(
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 http://www.erfan.ir   پایگاه اطالع رسانی عرفان

 

  .بابا افضل كاشاىن -)3(
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» اهاش از گن هم در صورت خواست خودش و تسليم بودنش در برابر حق و دورى آن«الجرم از صد هزار آدمى، يكى را 
  .از مقام بيضگى نظر عقلى به كمند جذبه عشق، توفيق تسليم تصرّفات مرغان انبيا و اوليا كرامت افتد

ترين حركىت از زير پر و بال قبول نبّوت و واليت به در افتد و استعداد  و اى بسا بيضه كه در مقام تسليم به كوچك
بدان بيضه كه خود دولت تسليم نيافته و در مقام تسليم تا به بيضگى را باطل كرده و به مرتبه مرغى نرسيده، تا چه رسد 

صرب و سكون در تصّرف پر و بال اوامر و نواهى شريعت و طريقت قدم برنداشته، تا در مّدت معلوم معني در زرده 
شت نوراىن هسىت مرغى نر   :سد كهروحاىن مرغ، واليت پيدا آيد و تا از دورخ ظلماىن هسىت بيضگى، خالصى نيابد به 

  .»1« ]َو َجزاُهْم ِمبا َصبَـُروا َجنًَّة َو َحرِيراً [

وجود مرغى،   »2« ...]اْصِربُوا َو صاِبُروا [...  :و تا در مقام هسىت، مدتى صرب ننمايد، در تسليم تصرّفات احكام ازىل كه
كمال نيابد كه به منقار ّمهت، پوست وجود آفرينش براندازد و از خود بزايد تا در عامل ملكوت پرواز كند كه بزرگان  

  :اند گفته

  .َملْ يَِلْج َمَلُكوَت السَّماواِت َواْألَرِض َمْن َملْ يُوَلْد َمرَّتـَْنيِ 

ا و زم   .ني نگرددآن كس كه دو بار زاييده نشود وارد ملكوت آمسا

خودى پرواز   آنان كه اين پوسته شكستند و صرب و تسليم حمض در برابر احكام اهلى پيشه خود كردند و با پر و بال ىب
  :كردند، رهربان عامل حقيقت شدند و اجازه دستگريى از فرزندان آدم يافتند

______________________________  
  .12): 76(انسان  -)1(
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صرب كردند و مهواره به آيات ما يقني ]  هاى تلخ و شريين ها و حادثه در برابر مشكالت، سخىت[و برخى از آنان را چون 
  .كردند هدايت مى] مردم را[پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما داشتند، 

اهل عقل ديگرند و اهل اميان ديگر، اهل يقني ديگرند و اهل عيان عني اليقني ديگر و اهل عني حق اليقني ديگرند، آنان  
  :را سراينداند، اين نغمه  اند و از بيضه هسىت خود به كلى خالصى يافته كه متام اين مراحل را طى كرده

  .ِإْنَسَلْخُت ِمْن ِجْلدى َكما تـَْنَسِلُخ اْحلَيَّةُ ِمْن َجْلِدها َفِإذا أَنَا ُهوَ 

  .»2«  ام ام به در آمدم چنانچه مار از پوستش به در آيد، در اين هنگام اهلى حمض از پوست مادى

ُجوِد ِسَوى الّلِه و چون در نشيمن وحدت َما ِىف الوُ : و چون در فضاى هواى، هوّيت پرواز كردن گريد اين ترّمن كند كه
الّلُه بازماندگان بيضه وجود را از شاهبازان عامل نيسىت چه خرب كه در : ساكن شود اين ورد گويد كه َفاْعَلْم أَنَُّه ال ِإلَه إالَّ

  !آورند؟ فضاى نيسىت، كدام صيد در چنگال ّمهت مى

خودى، پرواز كىن، در زير فراز غريت، مرغان او را مشاهده كىن و بداىن   وقىت سر از بيضه وجود برآورى و به پر و بال ىب
  :كه

 مرغان او هر آنچه از آن آشيان پرند
 

 پرند بال و ىب خودند مجله و ىب بس ىب

  شهباز حضرتند دو ديده بدوخته
 

 تا جز بروى شاه به كونني ننگرند

  

______________________________  
  .24): 32(سجده  -)1(

  .، با كمى اختالف418/ 52: تاريخ مدينة دمشق -)2(
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  يافته «1»  بر دست شاه پرورش و زقه
 

 تا وقت صيد نيز به جز شاه نشكرند

  از تنگناى هفت وشش و پنج و چار و سه
 

 پرواز چون كنند ز دو كون بگذرند

 كنند زان ميل هشت دانه جّنت منى
 

 مرغزار عامل وحدت مهى چرندكز 

شت نيايد به چشمشان   چون گلشن 
 

 كى سر به زير گلخن دنيا درآورند

  

تصّرف مرغان انبيا و اوليا كس به عقل نتواند گشود و به سّر گنِج مرغ واليت نتواند رسيد تا  بند طلسم بيضه انسانّيت، ىب
  .تسليم تصرّفات مرغان كامل اين راه نشود

كه اعتقادى فاسد، استعداد زرده دل را به فساد آورد و با ضربه  حق را بشناسيد و به حق تسليم شويد، پيش از آنبياييد 
ملك املوت، پوست بيضه انساىن شكسته شود كه مرگ واقعاً عبارت از آن است كه انسان مبريد و چيزى با خود به عامل 

  .بعد نربد

اى از آن نيست فكر كنيم،  ود و عاقبت خود و نسبت به عامل ديگر كه ما را چارهبياييم تسليم خدا شومي، بياييم درباره خ
قرآن جميد، . قرآن خبوانيد و هدف مشا در درجه اّول از خواندن قرآن، اين باشد كه موالى خود و خالق خود را بشناسيد

كند، روى چه حساب و بر  عرىف مىخداوند را رؤوف و مهربان و كرمي و دستگري و غفور و خبشاينده نسبت به بندگانش م
حمور كدام استدالل و برهان از خداى مهربان خود كه هدىف جز جنات و سالمت و سعادت و كرامت مشا ندارد دست بر 

داريد، خداىي كه براى خري دنيا و آخرت مشا صد و بيست و چهار هزار پيامرب فرستاده، خداوندى كه براى راه يافنت  مى
شت و جن اتتان از جهّنم، دوازده امام قرار داده، پروردگارى كه باالترين و برترين نعمتش؛ يعىن قرآن را به مشا مرمحت مشا به 

  فرموده، تواناىي كه براى حركت مشا به سوى مقام قرب، به مشا عقل،

______________________________  
  .اش گذاشت پرنده دانه به دهان جوجه: زقه -)1(
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وجدان، فطرت و قدرت عنايت فرموده، خداوندى كه از عنايت هيچ نعمت مادى و معنوى نسبت به مشا دريغ نداشته؛ 
  شناسيد؟ يابيد؟ چرا او را منى چرا او را منى

رويد؟  د منىآييد؟ چرا به دنبال انبيا و امامان عليهم السالم كه فرستادگان او هستن چرا نسبت به او در مقام معرفت در منى
وجود مقدس او به دمشنانش لطف دارد، چه رسد به كسى كه بر اثر جنات از ضاللت و منّور شدن به ! چرا و چرا و چرا؟

  .نور هدايت دوست، عاشق او گردد

   عنايت اهلى در حكايت مادر موسى

نايت و عشق خداى خود آيد دقت كنيد تا بيش از پيش به لطف و مهر و ع به حقيقىت كه به صورت شعر در زير مى
  :اى در قلب مشا بزند و به آتش حّب آن جناب، شعله ور شويد و به سوى او به حركت آييد واقف گرديد، شايد جرقّه

  مادر موسى چو موسى را به نيل
 

  در فكند از گفته رب جليل

  خود ز ساحل كرد با حسرت نگاه
 

  گناه گفت كاى فرزند خرد ىب

  خداىگر فراموشت كند لطف 
 

  ناخداى چون رهى زين كشىت ىب

 گر نيارد ايزد پاكت به ياد
 

 آب خاكت را دهد ناگه به باد

  

***  

  وحى آمد كاين چه فكر باطل است
 

  رهرو ما اينك اندر منزل است

  پرده شك را بينداز از ميان
 

  تا ببيىن سود كردى يا زيان

  ما گرفتيم آنچه را انداخىت
 

  ديدى و نشناخىتدست حق را 

  در تو تنها عشق و مهر مادرى است
 

  شيوه ما عدل و بنده پرورى است
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 نيست بازى كار حق خود را مباز
 

 آنچه بردمي از تو باز آرمي باز

  تر است سطح آب ازگاهوارش خوش
 

  مادر است اش سيالب و موجش دايه
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 كنند طغيان مىرودها از خود نه 
 

 كنند گوييم ما آن مى آنچه مى

  دهيم ما به دريا حكم طوفان مى
 

  دهيم ما به سيل و موج فرمان مى

  نسبت نسيان به ذات حق مده
 

  بار كفرست اين بدوش خود منه

  به كه برگردى به ما بسپاريش
 

  داريش تر مى كى تو از ما دوست

  نقش هسىت نقشى از ايوان ماست
 

  و باد و آب سرگردان ماست خاك

  

 رود اى كز جويبارى مى قطره
 

 رود از پى اجنام كارى مى

  امي ما بسى گم گشته باز آورده
 

  امي توشه را پرورده ما بسى ىب

  نواست ميهمان ماست هركس ىب
 

  آشناست آشنا با ماست چون ىب

 ما خبوانيم ار چه ما را رد كند
 

 كنند  ها كنيم ار بد عيب پوشى

  سوزن ما دوخت هرجا هرچه دوخت
 

  زآتش ماسوخت هر مشعى كه سوخت
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***  

  كشتيئى زآسيب موجى هولناك
 

  رفت وقىت سوى غرقاب هالك

  تندبادى كرد سريش را تباه
 

  روزگار اهل كشىت شد سياه

 طاقىت در لنگر و سكان مناند
 

 قوتى در دست كشتيبان مناند

  اندكى استناخدايان را كياست 
 

  ناخداى كشىت امكان يكى است

  بندها را تار و پود از هم گسيخت
 

  موج از هرجا كه راهى يافت رخيت

 هرچه بود از مال و مردم آب برد
 

 زان گروه رفته طفلى ماند خرد

  طفل مسكني چون كبوتر پر گرفت
 

  حبر را چون دامن مادر گرفت

 موجش اّول وهله چون طومار كرد
 

 تندباد انديشه پيكار كرد

  

***  

  حبر را گفتم دگر طوفان مكن
 

  اين بناى شوق را ويران مكن

  در ميان مستمندان فرق نيست
 

ر غرق نيست   اين غريق خرد 

  

  229: ، ص3 عرفان اسالمى، ج



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

 

  

 صخره را گفتم مكن با او ستيز
 

 قطره را گفتم بدان جانب مريز

 شريخوارامر دادم باد را كان 
 

 گريد از دريا گذارد در كنار

 سنگ را گفتم به زيرش نرم شو
 

 برف را گفتم كه آب گرم شو

  صبح را گفتم به رويش خنده كن
 

  نور را گفتم دلش را زنده كن

  الله را گفتم كه نزديكش بروى
 

  ژاله را گفتم كه رخسارش بشوى

  

  خار را گفتم كه خلخالش مكن
 

  كه طفلك را مزنمار را گفتم  

  رنج را گفتم كه صربش اندك است
 

  اشك را گفتم مكاهش كودك است

 گرگ را گفتم تن خردش مدر
 

 دزد را گفتم گلوبندش مرب

  خبت را گفتم جهانداريش ده
 

  هوش را گفتم كه هشياريش ده

  ها را منودم روشىن تريگى
 

  ها را مجله كردم اميىن ترس

  

***  

 و ناامين شدند اميىن ديدند
 

 دوسىت كردم مرا دمشن شدند

  كارها كردند اما پست و زشت
 

  ها اما ز خشت ساختند آيينه
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  تا كه خود بشناختند از راه، چاه
 

  ها كندند مردم را به راه چاه

 ها خواستند اما ز دود روشىن
 

 قصرها افراشتند اما به رود

  اصل و اساس ها گفتند ىب قصه
 

ر پاسدزدها    بگماشتند از 

 ها لربيز كردند از فساد جام
 

 ها رستند از دوك عناد رشته

 ها خواندند اما درس عار درس
 

 فسار ها راندند اما ىب اسب

  ديوها كردند دربان و وكيل
 

  در چه حمضر، حمضر رب جليل

  ها كردند بر هر سنگ و خاك سجده
 

  در چه معبد، معبد يزدان پاك

  گشتند در تيه ضاللرهنمون  
 

  ها بردند از وزر و وبال توشه

 از تنور خودپسندى شد بلند
 

 شعله كردارهاى ناپسند
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 نوا وارهاندمي آن غريق ىب
 

  تا رهيد از مرگ شد صيد هوى

 آخر آن نور جتلى دود شد
 

 گنه منرود شد آن يتيم ىب

  كسىرزم جوىي كرد با من چون  
 

  خواست يارى از عقاب و كركسى

  ها بزرگ كردمش با مهرباىن
 

  تر شد ز گرگ دل شد بزرگ و تريه
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  برق عجب آتش بسى افروخته
 

  ها سوخته وز شرارى خامنان

 خواست تا الف خداوندى زند
 

 برج و باروى خدا را بشكند

  رأى بد زد گشت پست و تريه راى
 

  پاى سركشى كرد و فكندميش ز

 اى را حكم فرمودم كه خيز پشه
 

 خاكش اندر ديده خودبني بريز

  تا مناند باد عجبش در دماغ
 

  تريگى را نام نگذارد چراغ

  

***  

  پرورمي ما كه دمشن را چنني مى
 

  برمي دوستان را از نظر چون مى

 كه با منرود اين احسان كند آن
 

 ظلم كى با موسى عمران كند

  پروين نه از روى هواستاين سخن 
 

 «1»  هركجا نورى است ز انوارخداست

______________________________  
  .پروين اعتصامى -)1(
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اْإلمياِن فَِإنَّ الّلَه عاِملٌ ِبِسرَِّك َوَجْهرَِك َوُهَو عاِملٌ ِمبا َفاْجَعْل قـَْلَبَك ِقبـَْلًة لِِلساِنَك ال ُحتَرِّْكُه ِإّال بِِإشاَرِة اْلَقْلِب َوُموافـََقِة اْلَعْقِل َوِرَضى [
  ] ِىف الصُّدوِر َفْضًال َعْن َغْريِهِ 
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   قلب، قبله زبان

در مسئله ياد خدا و ذكر حضرت او، قلب را قبله زبان كن؛ يعىن قبل از اين كه ذكر را به زبان بياورى، قلب را متوّجه 
حضرت دوست كن و آگاه باش كه قلىب كه به تاريكى غل و دغل و حسد و كينه، ريا و عجب و نفاق و شرك و خبل و 

حمبوب عامل كند، اگر انسان با چنني قلىب ذكر بگويد، در حقيقت تواند روى خود به جانب  ساير رذايل آلوده است، منى
ذكر به تاريكى است؛ يعىن زبان در حركت است، اما قلب پشت به حق دارد، چنني ذكرى مايه حركت و علت روشناىي 

ه كردن او به حق ها را با متوجّ  نيست، اگر خبواهى قلب به فرموده امام صادق عليه السالم قبله زبان شود، بايد مهه آلودگى
از آن پاك كىن، تا قلب بتواند قبله زبان شود و ذكرت به حقيقت ذكر گردد، ذكرى كه نورش مهه وجودت را روشن كند و 

  .براى حركتت به سوى دوست به منزله قدرت و موتور وجودت شود

م و قرآن جميد باشد، پس اّول با و مواظب باش كه هر ذكرى ذكر نيست، ذكر بايد به دستور انبيا و امامان عليهم السال
عقل به سوى درك معارف بشتاب، سپس با قلب بفهم؛ چون عقل و قلب را به كار اندازى به حقيقت مؤمن شوى، 

   گاه ذكر را به آن
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  .شروع كناشاره چنني قلب روشىن و با موافقت عقل، عقل مهاهنگ با معارف اهلى و از روى رغبت امياىن 

   اذكار باطل از دامن فرق باطل

ره اى كه نيست هيچ، بلكه ذكرت باعث اجياد  اگر چنني مسريى را حركت نكىن و ذكر بر اين اساس نباشد، در ذكر تو 
هاى صوفيه اين فرق باطل و دور از حقايق ديىن و فقه اهل بيت عليهم السالم  فتنه و فساد است، مهانند ذكرى كه فرقه

ها را بعد از انقالب به  بيىن، من خود برخى از اين فرقه وىل اثرى مثبت از ذكر گوىي آنان در زندگى و حياتشان منى دارند؛
لوى و با سفارختانه هاى خارجى كه النه  وسيله مدارك به دست آمده شناختم كه با دولت ظامل و خائن قاجار و 

ها از آنان  ترين كارها بودند كه مّلت مظلوم شيعه چه ضربه أ كثيفجاسوسى استعمارگران بود مهكارى داشتند و گاهى منش
  .ديدند

لوى كه پانزده سال بر  مرد خبيث و كثيفى چون سپهبد نعمت الّله نصريى، رئيس سازمان امنّيت زمان حممدرضا شاه 
جنايات ناموسى و ماىل و داند و بس،  مّلت مسلمان ايران و مال و نواميسشان مسّلط بود و جنايات او را فقط خدا مى
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لوى و آمريكاييان از يك خانواده صوىف و  آلوده بودن دستش به خون هزاران انسان مظلوم به خاطر شهوت راىن خاندان 
  .هاى ضاّله بود و خود او هم اّدعاى صوفيگرى و درويشى داشت و در سلك اين فرقه »1« درويش مسلك بود

حجاىب  كار دولىت نبودند و نيستند؛ اما دچار انواع منكرات و از مهه بدتر دچار ىبشناسم كه مصدر   صوفيان ديگرى را مى
  زنان و دخرتان خود بودند و هستند،

______________________________  
  .به كتاب نابغه علم و عرفان خبش صوفيان مسنان مراجعه كنيد -)1(
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خرب كه يك خط پليدشان  ه قرآن از ضروريات دين خداست، اين گمراهان از خدا ىبحجاىب كه به بيان صريح چند آي
؛ يعىن بازگذاشنت دست شاهان و استعمارگران در مهه شؤون مسلمانان و »1«  عقيده ننگني جداىي دين از سياست است

زده و حلقه ذكر تشكيل  به انواع معاصى، عّده بسيارى از آنان آلوده بودند و هستند كه اهل ذكرند، دور هم حلقه
  .دهند مى

لوى بوده و اّدعاى قطبّيت داشت و دارد و  رئيس طايفه نورخبشيه در زمان ما برابر با اسناد از مهكاران حكومت 
هاىي درباره ذكر نوشته كه اين ذكرها گرچه زيباست، اما به فرموده ائمه طاهرين عليهم السالم ذكر شيطاىن است و  مقاله

  :اند  است كه در كتب رواىي نوشتهنظري داستاىن

اش نيم   گومي؛ زيرا ذكرى كه به دستور تو است زير كاسه منى: گفت» ال إله إّال الّله«: بگو: گفت   شيطان به موسى
  !اى وجود دارد و جز گمراهى و ضاللت و فتنه و فساد در زير آن چيزى نيست كاسه

   ذكر حقيقى، ذاكران اهلى

سليم و عقِل مهاهنگ با معارف انبيا و صاحِب اميان به خدا بگويد تا از آثارش در دنيا و  ذكر را بايد صاحِب قلبِ 
ره   .مند گردد آخرت 

داند قلب و زبان تو در چه حال و در چه كار است،  هشيار باش كه خداوند بزرگ به باطن و ظاهر تو داناست كه مى
  .باشد آنچه كه از تو آشكار مىاى به آن آگاه است؛ چه رسد به  آنچه را پنهان داشته
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   ذكر را خالص بگو و در ذكرگوىي، خملص باش تا خملص شوى، با ذكر، اعالن

______________________________  
  .به مقدمه صاحليه و مكاتيب صاحل عليشاه و رفع شبهات مراجعه كنيد -)1(
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هاى غري خدا  ه راسىت از مسئله ذكر هم چون سالحى برّنده در برابر متام برنامههاى درون و برون بده و ب جنگ با شيطان
  .ايستادگى كن

هاى جنگ  در احواالت اوليا و عاشقان دقت كن، ببني شاه مردان، امريمؤمنان عليه السالم نزديك به هفتاد بار در جبهه
ود و در بقّيه اعمالش انديشه كن كه متام اعمال او ها عني ذكر خدا ب كند، وىل شركت آن بزرگوار در متام جنگ شركت مى

عني ذكر بود و با قّوت و قدرت اين ذكر و اذكار بود كه بر دنيا و ما فيها پشت پا زد و از ما سوى الّله بريد و در متام 
منظور از ذكر  ذكر بايد با متام وجود گفته شود نه با زبان تنها، اگر. شؤونش جز حضرت معبود چيزى وجهه ّمهت او نبود

  .با زبان تنها باشد، چه فرقى است بني ذكر انسان و ذكرى كه به طوطى تعليم داده شود تا پس از تعليم تكرار كند

  :فرمايد به مهني خاطر، حضرت صادق عليه السالم مى

  .تو آگاه استزبان را جز به اشاره قلب و موافقت عقل و رغبت و خشنودى امياىن حركت مده كه خدا به باطن و ظاهر 

قرآن را براى فهميدن خبوانيد، روايات اصيل اسالمى را براى آگاهى خبوانيد، دست به دامن حكيم اهلى بزنيد تا قلب مشا به 
نور معرفت روشن شود، قلب با معرفت، به حسنات آراسته و از سّيئات پرياسته است، قلب با معرفت، جز به موال 

خواهد، قلب با معرفت، به نبّوت انبيا و واليت ائمه عليهم السالم مّتصل  براى موال مى را  انديشه ندارد و دنيا و عقىب
است، قلب با معرفت، روز و شب صاحبش به نور عبادت روشن است، قلب با معرفت، غرق در رضاى خداست، قلب 

دوست روى گردان نيست  با معرفت با دو بال خوف و رجا به سوى موال در حركت است، قلب با معرفت هرگز از اوامر
گذارد اين حلظات پرقيمت جز در راه  شود، قلب با معرفت، حلظه به حلظه عمر را غنيمت مشرده و منى و به نواهى آلوده منى

   ها است و بنا به اهلى صرف شود، قلب با معرفت آيينه انعكاس حقايق و واقعيت
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  .است روايات، حرم خدا و عرش اهلى
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  .هاى جوشان حكمت است قلب با معرفت، داراى چشمه

  .»1«  ِلسانِهِ   َمْن َأْخَلَص لِّلِه َأْرَبعَني َصباحاً َظَهَرْت يـََناِبيُع احلِْْكَمِة ِمْن قـَْلِبِه َعلى

  .گردد هاى حكمت از دلش بر زبانش ظاهر مى اى چهل روز متام امورش را براى حق خالص كند، چشمه چون بنده

ب با معرفت، در مسائل اهلى پا برجا و غّواص درياهاى معاىن و حقايق است، قلب با معرفت، چراغ روشن اهلى در قل
  .ميدان هسىت انسان است و رهنمون عبد به ماوراى عامل و مستعد ميهماىن بارگاه قدس اهلى است

  .از ارزش برخوردار نيست قلب با معرفت از ارزشى برخوردار است كه در متام آفرينش چيزى به مانند آن

  .رساند قلب با معرفت، صاحبش را از پسىت خاك جنات داده و به اوج عامل پاك مى

  .صاحِب قلب با معرفت بنا به روايات از مالئكة الّله باالتر و بلكه از مالئكه مقّرب حق، افضل و برتر است

بده تا نور معرفت در ذكر جتّلى كرده و بفهمى چه چنني قلىب را به دستور حضرت صادق عليه السالم قبله زبان قرار 
كند و در آن نور به  گوىي، آن وقت است كه نور ذكر در متام وجودت جتّلى مى گوىي و براى كه مى گوىي و از كه مى مى

درك معاىن ذكر نايل آمده و در حقيقت به حقيقت صفات دوست آشنا شده و براى آراسته شدن به آن صفات تا مرز 
  !!دادن، حركت خواهى كردجان 

  هاىي كه در روايات براى ذكر گفته شده، نصيب تو در اين وقت است كه ثواب

______________________________  
  .ىف اللسان 52، فصل 94: جامع األخبار -)1(
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  .شود گردد و وجودت عني معاىن ذكر در حّد قدرت و امكانت مى مى

ادب در حضور دوست، اگر هم از گفنت ذكر،  حاصل، گوينده الطائل، ىب معرفت ىب باطن، ىب معارف، كوردل ىبجاهل به 
  .ثواب بربد، ثواب او در حّدى نيست كه قابل ذكر باشد
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در اسالم، قرآن و فهم آن، روايات و رسيدن به حقايق آن، حتصيل علم و آراسته شدن به آن، زيارت مردم مؤمن و هر 
ك به آنان، تربيت اوالد و اشخاص به آداب اهلى و كليّه امورى كه اهلى است، ياد گرفنت و عمل كردن به آن ذكر نوع كم

است، مشا را به خدا خيال نكنيد ذكر عبارت از ورد زبان است، تا خود را عمرى به حركت زبان مشغول بداريد، بدون 
حركت كند، اگر تصّور كنيد اسالم و حقايقش اين است، اين كه جان و قلب و عقل و نفس و هسىت مشا با آن ذكر 

  .ايد مرتكب گناه بزرگ شده و حق گران و پرارزش اسالم را ادا نكرده

  :گويد خردى و نفهميدن حقيقت دين مى خربى و ىب هايش در مقام شكايت از ىب حافظ در يكى از غزل

 دل كه آيينه شاهى است غبارى دارد
 

  ن راىيطلبم صحبت روش از خدا مى

 گر مسلماىن از اين است كه حافظ دارد
 

  واى اگر از پس امروز بود فرداىي

  

هايش كه در طول راه بني مّكه و كربال داشتند، از مردم زمانش به  حضرت سّيد الشهدا عليه السالم در يكى از سخنراىن
كنند، دين بازيچه  اكثرّيىت كه ادعاى ديندارى مىاند و  سخىت شكايت كرد، به اين كه اهل دين به معناى واقعى بسيار كم

است   .زبان آ

  .»1«  أَْلِسَنِتِهمْ   َوالّديُن َلِعٌق َعلى

______________________________  
  .2، حديث 20، باب 116/ 75: ؛ حبار األنوار245: حتف العقول -)1(
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اند، اين مهه آيات و رواياتى كه  اند، اين مهه اجر و مزدى كه براى گوينده ذكر گفته تهاين مهه ثواىب كه براى جمالس ذكر نوش
كند براى چيست؟ براى اين كه انسان ذكر را با معرفت بگويد و نّيت و قصدش واقعاً اين  مردم را ترغيب به معرفت مى

اى  ذكر و معناى ذكر اشاره شود تا گوشه باشد كه به مفهوم و حقيقت ذكر آراسته گردد، در اين جا الزم است به ثواب
  .از اين حبر بيكران براى ما معلوم گردد
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   عظمت ذكر و جمالس آن در روايات

گونه و براى كه بايد ذكر گفت و از ذكر چه  در صفحات گذشته در حّد الزم به مسئله ذكر و اين كه براى چه و چه
  .ده در روايات براى چه ذاكرى آمده، مطالىب مطرح شدهاى وار  كه ثواب برداشىت و حمصوىل بايد داشت واين

  .خواندن روايات اين فصل آمده بدون مطالعه مطالب قبل نفعى كه بايد به برساند خنواهد رساند

اند و جاى  اين روايات را بزرگاىن هم چون شيخ صدوق، كليىن، مّال حمسن فيض كاشاىن در كتب پرارزش خود نقل كرده
ل براى آگاه با انصاف نيست، اكثر اين روايات در آن كتب مهراه اسناد و مدارك است كه به خاطر ترديد در اين مسائ

شود، اگر خواستيد اسناد و مدارك آن روايات را ببينيد به كتب فوق  پرهيز از اطاله كالم، فقط به اصل روايت اكتفا مى
  .الذّكر مراجعه كنيد

  .»1«  َذاِكُر الّلِه ىف اْلغاِفلَني َكالشََّجَرِة اخلَْْضراِء ىف َوَسِط اْهلَشيمِ : آلهقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و 

   متذّكر خدا در بني اهل غفلت مهانند درخت: پيامرب عزيز اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

______________________________  
  .1 ، كتاب األذكار والدعوات، باب266/ 2: حمجة البيضاء -)1(

  238: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .سبز در ميان گياه و درخت خشك است

  .»1«  َذاِكُر الّلِه ىف اْلغاِفلَني َكاْلُمقاِتِل ِىف اْلفارّينَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

شجاع در بني فراريان و كم جوى  ياد كننده خدا در ميان مردِم غافل مانند جنگ: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .طاقتان است

  .»2«  َذاِكُر الّلِه ىف اْلغاِفلَني َكاحلَْىِّ بـَْنيَ اْألَْمَواتِ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .اى در ميان مردگان است كسى كه ياد خداست در بني مردم غافل، مانند زنده: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»3«  أَنَا َمَع َعْبدى َما ذََكَرىن َوَحتَرََّك ىب َشَفَتاهُ : اَل صلى اهللا عليه و آله يـَُقوُل اللّهُ قَ 
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ام هستم، زماىن كه به ياد من است و دو لبش به ياد من  من مهراه بنده: فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود، خدا مى
  .در حركت است

  :و آله فرمودپيامرب اسالم صلى اهللا عليه 

  :تر از عذاب خدا به مانند ذكر نيست، گفتند خبش عملى از اعمال انسان، جنات

نه، مگر اين كه با مششريت بزىن تا شّر دمشن قطع : جهاد در راه خدا هم به اين عظمت نيست، فرمود! يا رسول اللّه
  !!»4« مششريت بزىن تا دمشن خاموش گردد شود، مگر اين كه با مششريت بزىن تا ريشه دمشن كنده شود، مگر اين كه با

  .»5«  َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْرَتَع ىف رِياِض اجلَْنَِّة فـَْلَيْكثـُْر ذِْكَر اللّهِ : َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

______________________________  
  .42، حديث 1، باب 163/ 90: ؛ حبار األنوار257: عدة الداعى -)1(

  .1، كتاب األذكار والدعوات، باب 267/ 2: حمجة البيضاء -)2(

  .1، كتاب األذكار والدعوات، باب 267/ 2: حمجة البيضاء -)3(

  .، با كمى اختالف6349، حديث 1838/ 4: ميزان احلكمة -)4(

  .1؛ كتاب األذكار والدعوات، باب 267/ 2: حمجة البيضاء -)5(

  239: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

شت است، زياد ياد خدا كند: اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمودنّىب    .هركس عاشِق گشت و گذار در باغ 

  .»1«  َأىُّ اْألَْعَماِل أَْفَضُل؟ فـََقاَل َأْن َمتُوَت َوِلَساُنَك َرْطٌب ِبذِْكِر الّلهِ : ُسِئَل صلى اهللا عليه و آله

  .مبريى در حاىل كه زبانت به ذكر خدا، تر باشد: عمل كدام است؟ فرمود برترين: از نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله پرسيدند

  :فرمايد پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى
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هنگامى كه بنده من در درونش ياد من بود من هم به مهان صورت ياد اومي و هرگاه در آشكار ياد من  : خداوند فرمود
به من نزديك شد، يك ذرع به ]  با عقيده صحيح و عمل صاحل[ كنم و زماىن كه يك وجب كرد، او را در آشكار ياد مى

شوم و زماىن به سوى من قدم برداشت هروله   شوم و وقىت يك ذرع به من نزديك شد يك باع به او نزديك مى او نزديك مى
  .»2« ] كنم هاى او را اجابت مى كنايه از اين كه سريع خواسته[آمي  كنان به سوى او مى

  َمْن َشَغَل ِبذِْكرى َعْن َمْسأََلىت َأْعطَْيُتهُ أَْفَضَل َما أُْعِطَى َمْن َسأََلىن: يـَُقولُ   ِإنَّ الّلَه تـََعاىل: ِدالّلِه عليه السالم قَالَ َعْن َأىب َعبْ 
»3«.  

از كسى كه ذكر من او را از دعا و سؤال باز دارد، به او بيش : فرمايد خداى تعاىل مى: امام صادق عليه السالم فرمود
  .منامي كنم مرمحت مى آنچه به سؤال كنندگان عطا مى

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلديد -)1( ، كتاب األذكار والدعوات، 267/ 20: ، ذكر اخلوف؛ حمجة البيضاء154/ 10: شرح 

  .1باب 

  .، با كمى اختالف6389، حديث 1846/ 4: ميزان احلكمة -)2(

  .30، حديث 1، باب 157/ 90: ؛ حبار األنوار1، باب االشتغال بذكر اللّه، حديث 501/ 2: الكاىف -)3(

  240: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« َمْن ذََكَرىن ِسرّاً ذََكْرُتُه َعالنَِيةً :  َقاَل الّلُه تـََعاىل: َوَقاَل عليه السالم

  .كنم كسى كه مرا در پنهان ياد كند، من او را در آشكار ياد مى: و نيز امام صادق عليه السالم فرمود، خداوند فرموده

  :امام صادق عليه السالم فرمود

در ذاتت مرا ياد كن تا در ذامت تو را ياد كنم، در آشكارت مرا ياد كن تا در آشكارى ! اى عيسى: خداوند به عيسى فرمود
ها زياد مرا ياد كن، خوشحاىل من به اين  نرم كن، در خلوتقلبت را براى من ! رت از آشكار آدميان تو را ياد كنم، عيسى

  .»2« است كه متّلق كنان به سومي آىي، در اين زمينه زنده باش و از مردگى و پژمردگى بپرهيز

  .»3«  َمْن َأْكثـََر ِذْكَر الّلِه َأظَلَُّه الّلُه ىف َجنَِّتهِ : َوَعْنُه عليه السالم



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

 

شتش بر او سايه مىك: امام صادق عليه السالم فرمود   .كند سى كه زياد ياد خدا كند، خداوند در 

: َمْن َأْكثـََر ِذْكَر الّلِه َأَحبَُّه الّلُه َوَمْن ذََكَر الّلَه َكثرياً ُكِتَبْت َلُه بـَرَاَءتَانِ : قَاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َوَعْنُه عليه السالم
  .»4«  َءٌة ِمَن النِّفاقِ بـَرَاَءٌة ِمَن النَّاِر َوبـَرَا

  كسى كه زياد ياد خدا كند، خداوند: كند امام صادق عليه السالم از پيامرب صلى اهللا عليه و آله نقل مى

______________________________  
  .12، حديث 20، باب 342/ 90: ؛ حبار األنوار1، باب ذكر الّله ىف السر، حديث 501/ 2: الكاىف -)1(

  .3، باب ذكر اللَّه عزوجل ىف السر، حديث 502/ 2: الكاىف -)2(

  .1؛ كتاب األذكار والدعوات، باب 268/ 2: ؛ حمجة البيضاء4، باب التواضع، حديث 112/ 2: الكاىف -)3(

  .1، كتاب األذكار والدعوات، باب 268/ 2: ؛ حمجة البيضاء3، باب ذكر الّله كثرياً، حديث 499/ 2: الكاىف -)4(

  241: ، ص3 اسالمى، ج عرفان

شود، برائت از آتش جهنم و  او را دوست خواهد داشت و كسى كه داراى كثرت ذكر باشد، دو برائت براى او نوشته مى
  .برائت از نفاق و دوروىي

  ؛»1« ِشيَعتـَُنا الَّذيَن ِإذا َخَلْوا ذََكُروا الّلَه َكثرياً : َوَعْنُه عليه السالم

  .شيعيان ما كساىن هستند كه هر وقت خلوت كنند، زياد ياد خدا كنند: مودندامام صادق عليه السالم فر 

  اى خوشا مستانه سر در پاى دلرب داشنت
 

ى از خوب و زشت چرخ اخضر داشنت   دل 

  هركجا نور است چون پروانه خود را باخنت
 

  هركجا نار است خود را چون مسندر داشنت

  دلرنج در ظلمات  آب حيوان يافنت ىب
 

  زان مهى نوشيدن و ياد سكندر داشنت

  پايان علم از براى سود در درياى ىب
 

  عقل را مانند غّواصان شناور داشنت
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  گوشوار حكمت اندر گوش جان آوخينت
 

 «2»  چشم دل را با چراغ جان منّور داشنت

  

  :به روايت زير دقت كنيد كه روايت بسيار با ارزش و پرقيمىت است

  :صادق عليه السالم فرمودامام 

چيزى نيست مگر اين كه براى آن حّدى است كه انتهاى آن، مهان حّد است؛ مگر ذكر خدا كه براى آن، حّد و مرزى 
  .نيست

   خداوند، فرائض را بر مردم فرض كرد و عبادات را واجب دانست؛ كسى كه

______________________________  
  .5، باب 249: ؛ عدة الداعى2الّله كثرياً، حديث ، باب ذكر 499/ 2: الكاىف -)1(

  .پروين اعتصامى -)2(

  242: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .واجبات را ادا كند، اداى واجبات مهان حد واجبات است

  .اين ماه رمضان است كه هركس روزه بگريد، حّدش را ادا كرده، اين حّج است كه به جاى آوردن آن حّد آن است

حقيقىت است كه خداوند به اندك گفنت آن رضايت نداده و براى آن حّدى معّني نكرده است، سپس حضرت اما ذكر، 
  :اين آيه را خواند

  .»1« ]َو َسبُِّحوُه ُبْكَرًة َو َأِصيًال * يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اللََّه ِذْكراً َكِثرياً [

  .صبح و شام او را تسبيح گوييدو * خدا را بسيار ياد كنيد،! اى اهل اميان
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پدرم حضرت باقر عليه : با توجه به اين آيه، ببينيد كه خداوند براى ذكر حّدى معّني نفرموده است، سپس فرمود: و فرمود
خوردم در حاىل   گفت و با او طعام مى شدم، در حاىل كه او ذكر مى رفنت مهراه مى السالم كثريالذّكر بود، من با او در راه

كردند، گفتار مردم آن حضرت را از ياد خدا باز  او در ذكر بود، هرگاه مردم در حضور آن جناب گفت و گو مىكه 
  .داشت منى

آن حضرت پس از مناز صبح مهه ما را » ال إله إّال اللّه«: گفت ديدم كه زبان مباركش به سقف دهانش متصل بود و مى مى
قرآن خبوان : فرمود توانست قرآن خبواند مى فرمود و هريك از ما مى ذكر خدا مىكرد و تا بريون آمدن آفتاب امر به  مجع مى

  .ذكر خدا بگو: فرمود توانست به او مى و هركس منى

شود و مالئكه در آن حاضر  شود، بركتش زياد مى اى كه در آن قرائت قرآن است و در آن ذكر خدا گفته مى خانه
  .درخشد دند و آن خانه براى اهل آمسان مهانند كوكب درخشان مىگر  شوند و شياطني از آن خانه دور مى مى

   اى كه در آن قرائت قرآن و ذكر نيست، كم بركت است و از مالئكه خاىل و خانه

______________________________  
  .42 -41): 33(احزاب  -)1(

  243: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .و از شياطني پر است

رتين اعمال، مشا را خرب دهم كه درجات مشا را باال بربد و مشا را نزد : م فرمودسپس حضرت صادق عليه السال به 
رت است و از اين كه به دمشن برخورد كنيد و آنان را بكشيد و . پروردگارتان پاكيزه نشان دهد و براى مشا از طال و نقره 

رت است؟ گفتند ا مشا را بكشند براى مشا    .»1«  ر خدا گفنتزياد ذك: فرمود. آرى: آ

آن كسى  : رتين اهل مسجد كيست؟ فرمود: مردى به حمضر پيامرب صلى اهللا عليه و آله آمد، عرضه داشت: سپس فرمود
  .كه زياد ذكر خدا كند

در قرآن در آيه : به كسى كه زبان ذاكر عطا شده، خري دنيا و آخرت داده شده و فرمود: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  اى آن را زياد مبني بر عمل خريت منت مگذار تا آن را زياد بيىن و واقعاً آنچه براى خدا اجنام داده: سوره مدثر آمده ششم

»2«.  
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َحاٍل، َفِإنَّ   ُكلِّ    ال تـَْفرَْح ِبَكثْـَرِة اْلَماِل، َوال َتدَْع ذِْكرى َعلى: عليه السالم  ُموسى  ِإىل  َأْوَحى الّلهُ تـََعاىل: َوَعْنُه عليه السالم َقالَ 
  .»3«  َكثْـَرَة اْلَماِل تـُْنِسى الذُّنُوَب َوَأنَّ تـَْرَك ذِْكرى يـُْقِسى اْلُقُلوبَ 

به زيادى مال خوشحال مباش و يادم را در هيچ : خداوند به موسى وحى كرد: از امام صادق عليه السالم است كه فرمود
دهد و ترك ياد من براى تو،  برد و تو را غفلت مى ادت مىحال از دست مده، به حق كه زيادى مال گناهان را از ي

  .آورد سخت دىل مى

  َما َجَلَس قـَْوٌم َجمِْلساً َيْذُكُروَن الّلَه َعزَّ َوَجلَّ ِإّال ُحفَّْت ُِِم اْلَمالِئَكةُ : َقاَل َرُسوُل اللّهِ 

______________________________  
  .فصول گذشته توضيح داده شد به مهان معناىي كه به طور مفصل در -)1(

، كتاب االذكار والدعوات، 268/ 2: ؛ حمجة البيضاء1، باب ذكر الّله عّز وجل كثرياً، حديث 498/ 2: الكاىف -)2(
  .1باب 

  .254: ؛ عدة الداعى7، باب ما جيب من ذكر الّله عّز وجل، حديث 497/ 2: الكاىف -)3(

  244: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  الرَّْمحَُة َوذََكَرُهُم الّلُه ِفيَمْن ِعْنَدهُ  َوَغِشَيتـُْهمُ 

جملسى نيست كه گروهى در آن بنشينند و مشغول ذكر خدا باشند، مگر اين كه آن : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
هدا و اوليا و جملس در حماصره مالئكه نباشد و اهلش غرق در رمحت خدا نگردند و خدا از آنان در بني ارواح انبيا و ش

  .مالئكه ياد نكند

لسََّماِء َما ِمْن قـَْوٍم اْجَتَمُعوا َيْذُكُروَن الّلَه َعزَّ َوَجلَّ ال يُريُدوَن ِبذِلَك إّالَوْجَهُه إّال نَاَداُهْم ُمَناٍد ِمَن ا: َقاَل صلى اهللا عليه و آله
َلْت َسيَِّئاِتُكْم َحَسَنا   .»2«  تٍ ُقوُموا َمْغُفوراً َلُكْم َقْد َبدَّ

قومى نيستند كه براى ياد خدا مجع شوند و نّيت آنان خدا باشد، مگر اين كه يك : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودند
  .ها شد هاى مشا تبديل به خوىب ايد و بدى برخيزيد كه آمرزيده شده: كند منادى از آمسان ندا مى

  .»3« َمْقَعداً َملْ َيْذُكُروا الّلَه ِفيِه وََملْ ُيَصلُّوا َعَلى النَِّىبِّ إّالَكاَن َعَلْيِهْم َحْسَرُة يـَْوِم اْلِقياَمةِ َما قـََعَد قـَْوٌم : َقاَل صلى اهللا عليه و آله
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گروهى جاىي ننشستند، در حاىل كه ذكر خدا نگفتند و درود بر پيامرب نفرستادند، مگر اين كه : و نيز آن حضرت فرمود
  .امت حسرت خواهد بودآن جملس براى آنان در قي

ا   ِإهلى إَذا َرأَيـَْتىن ُأَجاِوُز َجمَاِلَس الذَّاِكريَن إىل: َقاَل َداُوُد عليه السالم ُعُم ِ ا ِنْعَمٌة تـَنـْ َّ َجمَاِلِس اْلَغاِفِلَني َفاْكُسْر رِْجلى ُدونـَُهْم َفإ
  .»4«  َعَلىَ 

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلديد1، كتاب األذكار والدعوات، باب 269/ 2: حمجة البيضاء -)1( ، ذكر 154/ 10: ؛ شرح 

  ....اخلوف

  .1؛ كتاب األذكار والدعوات، باب 270/ 2: حمجة البيضاء -)2(

  .1، كتاب األذكار والدعوات، باب 270/ 2: حمجة البيضاء -)3(

  .، با كمى اختالف105/ 17: تاريخ مدينة دمشق -)4(

  245: ، ص3 ن اسالمى، جعرفا

هرگاه مرا ديدى روى از جمالس ذاكرين گردانده و به سوى جمالس اهل غفلت در حركتم، : داوود به پروردگار عرضه داشت
  .فرماىي پامي را بشكن كه اين شكسته شدن پا نعمىت است كه به من مرمحت مى

  .»1« َعِن اْلُمْؤِمِن أَْلَفْى أَْلِف َجمِْلٍس ِمْن َجمَاِلِس السُّوءِ  اْلَمْجِلُس الصَّاِلِح يَُكفِّرُ : َقاَل صلى اهللا عليه و آله

  .يك جملس شايسته، كّفاره مؤمن است در برابر دو هزار هزار جملس بد: پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2«  نَا ِمْن ِذْكِر الشَّْيَطانِ إنَّ ِذْكرَنَا ِمْن ذِْكِر الّلِه َوِذْكِر َعُدوِّ : َقاَل أَبُو َجْعَفر عليه السالم

و در آن جملس از زندگى، آداب، فرهنگ و حالل و حرام ما و (جملسى كه در آن ياد ما هست : امام باقر فرمودند
  .، ذكر خداست و ذكر دمشنان ما، ذكر شيطان است)امي صحبت است مسائلى كه براى رشد مشا گفته

  :امام باقر عليه السالم فرمودند
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  :وراِت واقعى كه به موسى نازل شده آمده است كه موسى از خداوند پرسيددر ت

من مهنشني كسى هستم كه در : وحى شد. به من نزديكى تا با تو مناجات كنم يا دورى تا صدايت بزمن! اى پروردگار من
من هستند و من آنان كه ياد : روزى كه پوششى نيست، كدام بنده در پوشش تواست فرمود: ذكر من است، موسى گفت

ا هستم، اينان كساىن هستند كه هرگاه اراده كنم عذاىب به اهل  ياد آنامن و به خاطر من با هم در حمّبت اند و من عاشق آ
  .»3« كنم تا عذاب از آنان دفع شود زمني بدهم از آنان ياد مى

______________________________  
  .1والدعوات، باب ، كتاب األذكار 270/ 2: حمجة البيضاء -)1(

، حديث 95، باب 468/ 72: ؛ حبار األنوار2، باب ما جيب من ذكر الّله عّز وجل، حديث 496/ 2: الكاىف -)2(
20.  

، حديث 11، باب 342/ 13: ؛ حبار األنوار4، باب ما جيب من ذكر الّله عّز وجل، حديث 496/ 2: الكاىف -)3(
20.  

  246: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  

  خاطر ز نور علم مشحون داشنتاى خوشا 
 

  ها را از اين اقليم بريون داشنت تريگى

  هم چو موسى بودن از نور جتلى تابناك
 

  گفتگوها با خدا در كوه و هامون داشنت

  هاى زمني پاك كردن خويش را ز آلودگى
 

  خانه چون خورشيد در اقطار گردون داشنت

 عقل را بازارگان كردن به بازار وجود
 

  فس را بردن بدين بازار مغبون داشنتن

  ىب حضور كيميا از هر مسى زر ساخنت
 

  ىب وجود گوهر و زر گنج قارون داشنت
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 گشنت اندر كان معىن گوهرى عامل فروز
 

 «1»  هر زماىن پرتو و تاىب دگرگون داشنت

  

  :كند ابوسعيد خدرى از نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى

اند، چون قومى را بيابند كه در حال  اى است غري از نويسندگان عمل كه در سطح زمني در گردش خداوند مالئكهبراى 
براى يافنت آرزوى خود بشتابيد، پس به نزد اهل ذكر آيند و آنان را تا آمسان دنيا حماصره  : كنند ذكر خدايند، فرياد مى

  ر چه حالت بندگامن را ترك كرديد؟چه گونه و د: فرمايد كنند، پس خداوند به آنان مى

آيا مرا ديدند؟ : فرمايد گفتند، خداوند مى آوردند و تو را تسبيح مى در حاىل كه محد و جمد تو را به جا مى: دهند جواب مى
  :دارند ، عرضه مى)رؤيت به قلب(

   تسبيح و حتميد و متجيد آنان: كنند ديدند؟ عرض مى اگر مى: فرمايد نه، مى

______________________________  
  .پروين اعتصامى -)1(

  247: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

آتش را : رسد از آتش، خطاب مى: كنند بردند؟ عرض مى از چه پناه مى: فرمايد شد، به مالئكه مى فوق العاده شديد مى
تر از آن فرارى و  هرچه متام هر آينه با شدت: دارند ديدند؟ عرضه مى اگر مى: فرمايد نه، مى: كنند ديده بودند؟ عرض مى

  :كنند خواستند؟ عرض مى چه مى: فرمايد شدند، سپس مى متنّفر مى

به شّدت به آن حرص : گويند ديدند؟ مى اگر مى: فرمايد نه، مى: كنند اند؟ عرض مى شت را ديده: فرمايد شت، مى
ا را آ من مشا را شاهد مى: رسد ورزيدند، خطاب مى مى ا : گويند مرزيدم، مالئكه مىگريم كه مهه آ فالن كس اهل جملس آ

ا آمده بود آيا او هم آمرزيده شده؟   نبود، بلكه به خاطر حاجىت نزد آ

ا هم از سعادت آنان فيض مى: رسد خطاب مى   برد و از شقاوت دور است اهل ذكر به آن درجه هستند كه مهنشني آ
»1«.  
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  »ال اله اال الّله«ثواب شگفت انگيز ذكر 

َلْو َأنَّ السََّماَواِت َوَعاِمريِهنَّ ِعْندى َواْألََرضَني   َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله َقاَل الّلُه َعزَّ َوَجلَّ ِلُموَسى ْبِن ِعْمرَاَن يَا ُموسى
  .»2«  السَّْبَع ىف َكفٍَّة َوال إلَه إّالالّلهُ ىف َكفٍَّة َماَلْت ِِنَّ ال إلَه إّال اللّه

ها و متام ساكنينش  اگر آمسان! اى موسى: خداوند عّز و جل به موسى بن عمران فرمود: يامرب صلى اهللا عليه و آله فرمودپ
را در طرف ديگر بگذارند، به راسىت  » ال اله اال الّله«هاى هفت گانه را در پيشگاه من به يك طرف ترازو و  و جمموع زمني

  .فه ترجيح خواهد داشتبر آن ك» ال اله اال الّله«كه كّفه 

______________________________  
  .1، كتاب األذكار والدعوات، باب 270/ 2: حمجة البيضاء -)1(

؛ ثواب 18، حديث 5، باب 196/ 90: ؛ حبار األنوار9132، حديث 44، باب 209/ 7: وسائل الشيعة -)2(
  .34، حديث 1، باب 30: ؛ التوحيد15: األعمال

  248: ، ص3 جعرفان اسالمى، 

  ها و زمني در مقابل مسئله توحيد كه جتّلى در قلب داشته باشد، چه ارزشى دارد؟ آرى، جمموع آمسان

ا ماده اى جز خاك يا آتش يا نور  مگر مهه عامل با جتّلى توحيد در قلب، قابل مقايسه است، مساوات و ارضني و سكان آ
  ا؟ندارند، خاك و آتش و نور كجا و حقيقت توحيد كج

، كسى كه به اين شعار واالى مهه انبيا و امامان عليهم السالم و عاشقان »ال إله إّال الّله«: گويد كسى كه به حقيقت مى
  .واقعيت قايل است، از قيمىت برخوردار است كه مهه عامل از آن قيمت برخوردار نيست

 نيست، اهل توحيد، آن هم توحيد به حقيقت، توحيدى  تر از اهل توحيد در مهه عامل تر و با مقام عزيزتر و واالتر و پرارزش
  .ترين موجود خدايند ترين ذره، خالص گرديده، پرقيمت كه از آلودگى شرك ولو به اندازه كوچك

، كسى است كه به فرموده حضرت زهرا عليها السالم و حضرت سّجاد »ال إله إّال الّله«: گويد كسى كه به حقيقت مى
  .گويد مى» ال إله إّال الّله«پوست و خون و رگ و پى او عليه السالم، گوشت و 



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

 

او انساىن است كه با متام قدرت، متام معبودهاى باطل درون و برون را از مملكت هسىت خود زدوده و جز حضرت دوست 
اين  اين توحيد و. خواهد و بس معبودى و حمبوىب و معشوقى ندارد و هرچه در زندگى خبواهد، فقط و فقط براى او مى

ا و زمني، سنگني معرفت و اين كفر زداىي و شرك و نفاق زداىي البته قيمتش از آمسان   .تر است ها و سّكان آ

  :اند در كتب اهل سّنت و شيعه از رسول بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل شده كه فرموده

ارند، اميان على عليه السالم بر ثقلني سنگيىن خواهد  اى و ثقلني را در كفه ديگر بگذ اگر اميان على عليه السالم را در كّفه
   كرد، چرا؟ براى اين كه اميان على عليه السالم اميان خالص

  249: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

و معرفت آن حضرت، معرفت كامل بود و اعمال و اخالق و رفتار متام عمر آن حضرت، انعكاس مهان اميان و معرفت 
حىت درباره يك عمل على عليه السالم كه مششري زدن در جبهه احزاب بود پيامرب صلى اهللا عليه  بود، به مهني خاطر بود كه

  :و آله فرمود

  .»1«  لَضْرَبُة َعِلىٍّ يـَْوَم اْخلَْنَدِق أَْفَضُل ِمْن ِعَباَدِة الثـََّقَلْنيِ 

  .يك ضربت على در روز خندق از عبادت ثقلني برتر بود

  .توحيد و معرفت و اخالص بودچرا كه سرچشمه آن عمل، 

  »ال اله اال الّله«معناى 

يعىن پايان دادن حكومت هواى نفس در وجود؛ يعىن پاك كردن متام رذايل اخالقى از صفحه نفس؛ يعىن » ال إله إّال الّله«
ها تا  اغوتآراسته شدن به حسنات اخالقى، يعىن خلوص و پاكى؛ يعىن بصريت و بيناىي؛ يعىن هم چون انبيا با متام ط

ال عمل صاحل   ريشه كن كردن آنان مبارزه كردن؛ يعىن ريشه متام گناهان را از سرزمني وجود خويش درآوردن و به جاى آن 
  .كاشنت

؛ يعىن فهم قرآن و عمل به »ها بريدن و به مكتب انبيا و امامان عليهم السالم پيوسنت يعىن از متام مكتب» ال إله إّال الّله«
  .ا و قوانني اهلى؛ يعىن آراسته شدن به صالح و سداد و عّفت و تقوامتام دستوره
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يعىن مهه روز خود را به پاكى سر بردن و شب خود را به پاكى و طهارت و عبادت به روز آوردن؛ يعىن » ال إله إّال الّله«
  .ى رضاى خداتفاوت مناند، يعىن حّل مشكالت عباد خدا برا رود ىب در مقابل حوادثى كه بر مسلمانان مى

   هاى اين مهه ثواب، فقط به گفتار تنهاى زبان نيست و ارجحّيت آن بر آمسان

______________________________  
  .467: االقبال -)1(

  250: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

در هسىت و  »ال إله إّال الّله«شود، بلكه اين ارجحّيت در جتّلى حقيقت  هفتگانه و زمني در گفنت تنهاى آن خالصه منى
  .عمل و اخالق انسان است

در حد قدرت و امكان و تكليف خودمان بايد مهانند رابطه انبيا و امامان عليهم » ال إله إّال الّله«رابطه ما با حقيقت 
  .السالم وعاشقان با آن باشد

ارزش آنان و رابطه با توحيد به آيات و رواياتى كه درباره اهل توحيد و اهل اميان آمده خبوانيد و در آن دّقت كنيد تا به 
  .معناى حقيقى، پى بربيد

 َمْن َماَت َيْشَهْد َأْن ال الَه إّالالّلُه َدَخَل اْجلَنََّة َوَمْن َماَت ُيْشرِْك بِالّلِه َدَخَل النَّارَ : اْلُمْوِجَبَتانِ : َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه و آله َقالَ 
»1«.  

كه » ال اله اال الّله«يكى مرگ با شهادت به : دو چيز موجب دو چيز است: آله فرمود پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و
شت است و ديگر، شرك كه مردن با آن باعث دخول به جهنم است   .سبب ورود به 

ها در زندگى  از مصاديق بارز شرك، قبول حكومت هوى و هوس و اميال و غرائز و قبول حكومت و دخالت طاغوت
عباس، پريوان فرعون و منرود، پريوان آمريكا و روس در هر لباسى كه بودند و هستند بنابر صريح  اميه و بىن بىنپريوان . است

  .اند و به فرموده قرآن جميد، دچار ظلم عظيم و جايگاهى در قيامت به جز آتش جهنم ندارند آيات اهلى، مشرك
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مامان عليهم السالم است، شرك مبارزه با حسنات و آشىت با شرك مبارزه با خدا و حقايق است، شرك مبارزه با انبيا و ا
تر و پليدتر از گناه شرك وجود ندارد، شرك ريشه كفر و نفاق و عّلت آلوده شدن انسان به متام  سّيئات است، گناهى بزرگ

   امام صادق عليه السالم در روايات بسيارى، اعمال حسنه وعبادات. معاصى و گناهان است

______________________________  
  .10، حديث 1، باب 4/ 3: ؛ حبار األنوار24، فصل 50/ 1: جامع األخبار -)1(

  251: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ا را به حكم صريح قرآن در بسيارى از آيات باطل اعالم كردند و به اصحاب خود  امّيه و بىن بىن عباس و پريوان آ
ها و سجودها و روزه و حّج و زكات را خموريد كه اينان به خاطر قبول حكومت  ها و طول ركوع گول اين گريه: فرمودند

جابر جعفى از امام باقر عليه السالم  »1« !!عباس مشركند و عملى از آنان در روز قيامت پذيرفته نيست امّيه و بىن بىن
  :كند كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود روايت مى

گفنت آن در : را تلقني مناييد؛ زيرا باعث آمرزش گناهان آنان است، عرض كردند» إّال اللّه ال إله«به مردگان خود كلمه 
ال إله «كند، براى اين كه كلمه طيّبه  تر گناهان را منهدم مى بيش: حال صحت و سالمت چه گونه است؟ سه مرتبه فرمود

ها  كاش انسان: جربئيل گفت: فرمايد عليه و آله مىپيامرب صلى اهللا . در زندگى و مرگ و حشر، مايه انس است» إّال الّله
هاى درخشان حمشور  كه با روى» ال إله إّال اللّه«يك گويندگان و معتقدان به : ديدى را كه در حمشر دو گروهند مى

ن هاى سياه به حمشر آمده و شيون كنا است و ديگر مشركني كه با صورت» و الّله اكرب«شوند و ذكرشان كلمه طيّبه  مى
  .»3«  َمثَُن اْجلَنَِّة ال ِإلَه إّالاللّهُ : َقاَل النَِّىبُّ صلى اهللا عليه و آله »2« !!اى واى بر ما، تباه شدمي و هالك گشتيم: گويند مى

شت : نّىب اسالم فرمود   .است» ال اله اال الّله«ا و قيمت 

شت در برابر تقوا و عمل صاحل به بن شود و اّتصال به حقيقِت كلمه طيّبه،  دگان عنايت مىبنابر اساس آيات و روايات، 
  تواند از تواند آلوده دامن، زندگى كند و منى مورث تقوا و عمل صاحل است، كسى كه متام وجودش را نور توحيد گرفته منى

______________________________  
  .نوع اين روايات در الكاىف باب حجت و حبار األنوار فراوان است -)1(

  .2638، حديث 36، باب 456/ 2: وسائل الشيعة -)2(
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  .33، حديث 5، باب 201/ 90: ، ثواب من قال ال اله اّال الّله؛ حبار األنوار2: ثواب األعمال -)3(

  252: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .اجراى واجبات اهلى و اجنام خريات دور مباند

هاى شرع مطّهر به نور  در آيات آفاقى و انفسى و سري در واقعّيتانسان تا در مقام يقني جاى نگريد و تا دل او با سري 
معرفت، روشن نشود و تا از متام حمّرمات با كمال اراده و سرسخىت كناره نگريد و تا به واجبات و اجنام اعمال صاحل آراسته 

شت نيست» ال إله إّال اللّه«نشود،  ا و قيمت    .گفنت او 

   ارزش توحيد به معرفت است

افضل : ر روايات بسيارى آمده كه از رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السالم كراراً سؤال شدهد
  .»1«  معرفت: اند اعمال كدام است؟ پاسخ داده

كه در پاسخ سؤال كنندگان داده شده، داراى يك معناى جامع و مطلقى است، در حقيقت خودشناسى، » معرفىت«اين 
معرفت سبب عشق . شناسى، مهه و مهه در مفهوم معرفت مندرج است شناسى، زمان شناسى، انسان ، جهانخداشناسى

شت اهلى  است و عشق سبب حركت و حركت بر اساس عشق اجنام مى اى  گريد و معرفت كليد سعادِت دو جهان و 
  .است

شتاى » ال إله إّال الّله«: اگر بنا باشد به طور ساده و عادى، گفنت اند، در حاىل كه  شت باشد، اكثرّيت مردم اهل 
اند و وجودشان ننگ عامل و آدم است و زندگى و حيات آنان جز مزامحت و خوردن حق  اكثرّيت از تقوا و عمل عارى

  !!ديگران سود ديگرى ندارد

ضيلت و كرامت انسان بر ساير به عقيده بيداران راه، به خصوص انبيا و ائمه و اوليا و شاخمني وعرفاى كاملني، شرف و ف
   موجودات عامل به خاطر استعداد معرفت

______________________________  
  .46، باب 145/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  253: ، ص3 عرفان اسالمى، ج
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  .به خصوص معرفت و عرفان به خداست

ني، بلكه در رأس متام مسائل بوده و هدف ترين مسائل دوره حيات انسان در كره زم موضوع معرفت يا عرفان، يكى از مهم
  .و غرض اصلى خلقت و آفرينش انسان است

   ارتباط معرفت باچهار ناحيه انسان

اين حقيقت، يعىن معرفت بالّله با چهار ناحيه اساسى وجود انسان كه انسانّيت انسان به آن است و بقيه نواحى وجود، 
  .باشد مى  قلب، روح، نفس و عقل :ارتباط است، آن چهار ناحيه عبارت ازتابع و شعاعى از آن چهار ناحيه است در 

   قلب - 1

يكى عضو صنوبرى شكل مهّمى كه در طرف چپ سينه قرار گرفته با خصوصياتى كه در : قلب به دو معىن استعمال شده
ب كه حيوانات هم علم تشريح و وظائف اعضا و ساير مباحث طّىب براى آن شرح داده شده است و عارف با اين قل

دارند، كارى ندارد، بلكه عارف متوّجه معناى دّوم اين لفظ است كه مقصود از آن، لطيفه روحاىن است كه عبارت است 
  .از؛ حقيقت انسان و اين حقيقت است كه عامل و مدرك و عارف و خماطب و معاقب است

ونگى آن عالقه و ارتباط به حنو روشىن به وصف در اين قلب، با قلب جسماىن، عالقه و ارتباط اسرارآميزى دارد كه چگ
آيد، قدر مسلم اين است كه سنخ اين عالقه و ارتباط ماّدى نيست و كارى به گوشت و خون قلب ندارد، بلكه از  منى

  .قبيل عالقه وصف به موصوف است كه فقط اهل كشف به خصوصّيات آن واقفند

تر عمل ادراك  اند و وظيفه و عمل آن بيش از قدمي آن را نفس ناطقه ناميده قلب به اين معىن، تقريباً مهان است كه حكما
  است تا احساس، در حاىل كه مغز

  254: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .تواند برسد؛ وىل قلب به ادراك باطن و ملكوت و حقيقت و ذات اشيا قادر است به معرفت حقيقى خدا منى

ا مهني موضوع عرفان است كه به عقيده عرفا، وصول به معرفت كامل و تام ترين آ از مسائل اساسى عارفان بلكه مهم
چون قلب به نور اميان و معرفت روشن شود، آدمى از رذايل پرياسته و به حسنات : ممكن است، به اين معىن كه
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كه در حديث   گردد، آن وقت آيينه جتّلى مهه معارف اهلى خواهد شد و به مهني خاطر است خصوص تقوا آراسته مى به
  :قدسى فرمود

  .»1«  ال َيَسُعىن َأْرضى َوال َمسائى ولكن َيَسُعىن قـَْلُب َعْبِدَى اْلُمْؤِمنِ 

شود؛ زيرا قلب اغلب به واسطه غفلت، حمجوب و در نتيجه معصيت، تاريك  وىل اين صفا و كمال به ندرت حاصل مى
  .سازد است؛ يعىن صور و نقوش مادى و شهواىن آن را آلوده مى

قلب بني عقل و هوا در كشمكش است، به اين معىن كه قلب انسان معركه جداىي بني جنود خدا و شيطان است و هر 
رسد و از دريچه ديگر وساوس حس و اين  كوشند، از يك دريچه معرفت خدا به قلب مى دسته از راهى در تسخري آن مى

  :اند دو مرحله داده شده و روى اين مالك گفتهمعىن در روايات زياد آمده و توضيح فراواىن نسبت به اين 

  آدمى زاده طرفه معجوىن است
 

  كز فرشته سرشته و ز حيوان

  گر كند ميل اين شود پس از اين
 

 «2»  ور كند ميل آن شود به از آن

  

كند و كمال يابد و از   تواند ترّقى تر از حيوان شود؛ زيرا حيوان فاقد معرفت است و قهراً منى از يك طرف ممكن است پست
   طرف ديگر ممكن است از فرشته

______________________________  
  .7، حديث 7/ 4: عواىل الآلىل -)1(

  .سنائى -)2(

  255: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .تواند تنّزل كند بگذرد؛ زيرا فرشته فاقد شهوت است و منى
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آله و در بعضى كتب از امرياملؤمنني عليه السالم نقل شده كه يكى  مولوى در تفسري حديثى كه از پيامرب صلى اهللا عليه و
  :اند از اين دو بزرگوار عليهما السالم فرموده

خداوند مالئكه را آفريد و عقل را حقيقت آنان ساخت و چهارپايان را آفريد و شهوت را در بافت آنان به كار برد و 
كرد، كسى كه عقلش بر شهوتش غلبه كند از مالئكه برتر است و    آدميان را آفريد و عقل و شهوت را در آنان تركيب

  :، تفسري جالىب به مضمون زير دارد»1«  تر است كسى كه عقلش مغلوب شهوت گردد از حيوان پست

 در حديث آمد كه يزدان جميد
 

 گونه آفريد خلق عامل را سه

 يك گروه را مجله عقل و علم وجود
 

 آن فرشته است و نداند جز سجود

  نيست اندر عنصرش حرص و هوى
 

 نور مطلق زنده از عشق خدا

ى   يك گروه ديگر از دانش 
 

ى   هم چو حيوان از علف در فر

  او نبيند جز كه اصطبل و علف
 

  از شقاوت غافل است و از شرف

 زان سيم هست آدميزاد و بشر
 

 از فرشته نيمى و نيمش ز خر

 نيم خر خود مايل سفلى بود
 

 ديگر مايل علوى شودنيم 

 تا كدامني غالب آيد در نربد
 

 زين دو گانه تا كدامني برد نرد

  عقل اگر غالب شود پس شد فزون
 

  از ماليك اين بشر در آزمون

  تر است شهوت ار غالب شود پس كم
 

ائم اين بشر زان كابرت است   از 

______________________________  
  .2، باب وجوب غلبة العقل على الشهوة وحترمي العكس، حديث 210 -209/ 15: وسائل الشيعة -)1(
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  256: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

   روح - 2

شود؛ يكى به معناى خبار لطيفى است كه منبع آن جتويف قلب جسماىن است و به  روح نيز به دو معىن استعمال مى
شود و روح به اين  پراكنده شده و سبب حيات جسماىن مىواسطه حرارت قلب پيدا شده و به واسطه عروق در مهه بدن 

  .معنا، مهان روح حيواىن است و حبث در آن متعلق به علم طب است

  :گويد در تعريف اين روح مى -كه از دانشمندان بزرگ اسالمى است  -جرجاىن

  .»ساِئِر َأْجزاِء اْلَبَدنِ   َويـَْنَتِشُر ِبَواِسَطِة اْلُعُروِق الضَّواِرِب إىل الرُّوُح احلََْيواىن ِجْسٌم َلطيٌف َمْنبَـُعُه َجتْويُف اْلَقْلِب اجلِْْسماِىنِّ «

لطيفه مدركه انسان كه : معناى ديگر روح كه منظور انبيا و امامان عليهم السالم و عرفاى پريو آنان است، عبارت است از
نازل شده است و ابن سينا در آن قصيده معروفش به شرح و  است و از عامل امر »1« ] ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َريبِّ [  مصداق

  .بسط آن پرداخته

كنند از كلمه روح استفاده  اى مهان معناىي را كه از كلمه قلب استفاده مى روح به اين معىن، از اسرار قلب است و عّده
  :گويد كنند، جرجاىن در تعريف اين روح مى مى

ْنَساىنّ ُهَو اللَّط« ْنَساِن الرَّاِكَبةُ َعَلى الرُّوح اْحلََيواىنِّ نازٌِل ِمْن َعاملَِ اْألَْمِر تـَعْ الرُّوُح اْإلِ ُجُز اْلُعُقوُل َعْن يَفُة اْلَعاِلَمُة اْلُمْدرَِكُة ِمَن اْإلِ
  .»ِإْدرَاِك ُكْنِهِه َوتِْلَك الرُّوُح َقْد َتُكوُن ُجمَرََّدًة َوَقْد َتُكوُن ُمْنطَِبَقًة ِىف اْلَبَدنِ 

   نفس - 3

شود؛ يكى به معناى جامع قوه غضب و شهوت، يعىن منبع و اصل صفات مذمومه، به  نفس نيز به دو معنا اطالق مى
   طورى كه اسالم جهاد با آن را واجب دانسته

______________________________  
  .85): 17(اسراء  -)1(

  257: ، ص3 عرفان اسالمى، ج
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  .ترين دمشنان خوانده را دمشنو پيامرب صلى اهللا عليه و آله آن 

لطيفه اهلى و عنايت خداوندى و به اين معنا حقيقت و ذات انسان است و به عبارت : و به معناى ديگر عبارت است از
  .ديگر به معناى اّول، شيطاىن و مذموم و به معناى دّوم، رمحاىن و پسنديده است

   عقل - 4

دل اغلب آن را به معناى مدرك علوم، يعىن مرتادف با معناى دّوم قلب شود، اهل  عقل كه به معناى خمتلف استعمال مى
شود و قرآن جميد هم  ترى مى شود، در بني مهه اين اصطالحات به قلب توّجه بيش برند، به طورى كه مالحظه مى به كار مى

ت مرض آن سه ناحيه كند؛ زيرا سالمت قلب، عّلت سالمت سه ناحيه ديگر و مرض آن، علّ  مهني واقعيت را تأييد مى
  .است

قلب به معناى لطيفه روحاىن و آمساىن و به حنو امجال، آلت مهّم ارتباط روحاىن، قلب است؛ يعىن قلب به معرفت خدا 
گردد و سّر كه باطن روح است به مشاهده  شود و روح كه يكى از اسرار قلب است، عاشق و جمذوب خدا مى واصل مى

  .شود معنوى حضرت او نايل مى

خواهد از راه اين شناخت خود را مهاهنگ با اوامر او و صفات حضرتش كند و  عارف، در پى شناخنت خداست و مى
تواند به معرفت اهلى برسد؛ زيرا وجود مقّدس او خارج از  ماحصل گفتار او اين است كه انسان به وسيله حواس خود منى

آيد و منطق و عقل بشرى هيچ وقت از  فهم و تصّور در منىاو وجودى است ناحمدود و به . زمان و مكان و ماّده است
ى و  كند و فكر حقيقت تواند جتاوز كند، فلسفه احول است و قيل و قال وجدان را قانع منى حمدود منى جو، با كلمات 

  .گردد دور مى  شود و خالصه انسان مقّيد به اسم شده از مسّمى تكرارى، تاريك مى

  :به قول عارف، مولوى

 خلق اطفالند جز مست خدا
 

 نيست بالغ جز رهيده از هوا

 گفت دنيا لعب و هلو است و مشا
 

 كودكيد و راست فرمايد خدا

  جنگ خلقان هم چو جنگ كودكان
 

  مغز و مهان معىن و ىب مجله ىب

  مجله با مششري چوبني جنگشان
 

  مجله در ال ينبغى آهنگشان
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  مجله شان گشته سواره بر نئى
 

  براق ماست يا دلدل پيئى كاين

  جاعلند و خود ز جهل افراشته
 

  راكب و حممول ره پنداشته

  باش تا روزى كه حمموالن حق
 

  اسب تازان بگذرند از نه طبق

  

  يعرج والروح اليه وامللك
 

  من عروج الروح يهتز الفلك

  

   مدار عرفاىن مكاتب اهلى

  :اصيل انبيا و امامان عليهم السالم است سه چيز استمدار عرفاىن كه ناشى از مكتب 

  .ها است اصل و ريشه مهه حقايق و واقعيت  خداشناسى كه - 1

هاى او و حبث در  يعىن حبث در هوّيت و شخصّيت و نفس انساىن و موضع او در عامل خلقت و ويژگى خودشناسى، - 2
  .مصاحل و مفاسد انساىن

يعىن شناخت تكاليف عبادى و وظائف اخالقى و تشخيص زندگى سامل و  كماالت،انتخاب راه صحيح به سوى   - 3
رفتار معتدالنه و تصفيه نفس و تزكيه آن براى وصول به سعادت و خوشى كه به ناچار در اين زمينه مهه جويندگان راه به 

  .اند اسالم واقعى رسيده و با قدرت آن به كماالت و حقايق رسيده

ها، انسان  با آراسته شدن به علوم اهلى و به كارگريى آن و به خصوص تصفيه باطن از متام آلودگىعارف، معتقد است كه 
به مقام كشف نايل شده و از اين راه مستقيماً به معرفت خدا واصل خواهد شد، اين علم، نتيجه قيل و قال غرورزا 

   ت كهنيست؛ بلكه پس از جهاد انسان بسته به اراده و فضل و توفيق حضرت اوس

  259: ، ص3 عرفان اسالمى، ج



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

 

اىي كه خود مستعّد اخذ معرفت و وصول به حقيقت كرده است عطا مى   .فرمايد اين معرفت را به آ

تابد و مجيع تعينات و قواى او را در اشعه نوراىن خود  معرفت، نور رمحت اهلى است كه به قلب سالك مستعّد و قابل مى
  .دارد  او باز مىحمو و مضمحل ساخته و از كار غري

   طالبان حضرت حق

  :اند به اعتقاد بيداران راه، طالبان خدا بر سه دسته

شت و پاداش اخروى يا پاداش روحاىن ديگرى از قبيل كرامات، خدا را پرستش    اهل زهد و عبادت: اّول كه به اميد 
ا در حّد جهاد آنان مى مى   .شناساند كنند و خداوند از راه فضل و عنايتش خودش را به آ

ا مى   حكماى حكمت اهلى: دّوم ان با استدالل و شناساند؛ وىل اين كه خداوند از راه جالل و جربوت خود، خود را به آ
توانند جالل و جربوت اهلى را درك كنند و در ادراك صفات و آثار خداوندى سرگردان و از ادراك حقيقت توحيد  منطق منى

به كّلى عاجزند و ماحصل گفتارشان اين است كه ذات الوهّيت و حضرت احدّيت، ال يدرك است و نتيجه علم ما اين 
  .عاجزميدانيم كه از ادراك او  است كه مى

رسد كه از ما سوى الّله  شناساند، يعىن عارف به حاىل مى كه خداوند به وسيله اشراق، خود را به آنان مى  عرفا: سّوم
  .شود شود و فاىن حمض گشته به خدا باقى مى منقطع گشته، از حدود تعيّنات شخصى خارج مى

يهم السالم است، انسان، علت غاىي آفرينش و نتيجه به عقيده عرفاى شاخمني كه ماحصل نبوت انبيا و امامت امامان عل
خلقت و تاج جهان است، انسان، اگرچه بر حسب ترتيب ظهور آخر است، وىل در نظر خداوند و بر حسب مقام 

  .شرىف، اّول است

 در ازل پرتو حسنت ز جتلى دم زد
 

 عشق پيدا شد و آتش به مهه عامل زد

  اى كرد رخت ديد ملك عشق نداشت جلوه
 

 عني آتش شد از اين غريت و بر آدم زد

 خواست كز آن شعله چراغ افروزد عقل مى
 

 برق غريت بدرخشيد و جهان بر هم زد

 مدعى خواست كه آيد به متاشاگه راز
 

 دست غيب آمد و بر سينه ناحمرم زد
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 ديگران قرعه قسمت مهه بر عيش زدند
 

 دل غم ديده ما بود كه هم بر غم زد

  چاه زخندان تو داشتجان علوى هوس 
 

 دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد

  حافظ آن روز طرب نامه عشق تو نوشت
 

 «1» كه قلم بر سر اسباب دل خرم زد

  

تا انسان اسري شهوت و هوس است از خدا دور است؛ وىل چون كشش حبيب در او زياد شود و پشت پا به عامل حس 
نور معرفت روشن گردد، شوق و وجد اّتصال به حمبوب بر هر چيز فايق آيد، به اين و حمسوس بزند و از باطن خود به 

معىن كه چون مرياندن نفس و از ميان بردن تعّينات اجنام يابد، حالوت مشاهده مجال الوهّيت، قلب او را به اهتزاز در 
  .آورد

  »ال إله إّال الّله«رواياتى ديگر در عظمت 

ا و قيمت  انسان كه قول مهه وجود او به خصوص قلبش مى» ال إله إّال الّله«ل آرى، در كنار اين معرفت، قو  باشد، 
  :شت است و گفتار نّىب اكرم بر چنني كسان صادق است كه

  .»2«  َمثَُن اْجلَنَِّة ال إلَه إّالاللّهُ 

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

شت » ال إله إّال الّله«: هركس بگويد   از براى او درخىت از ياقوت سرخ دردر 

____________________________________________________________  
  .حافظ -)1(

  .9133، حديث 44، باب 210/ 7: وسائل الشيعة -)2(
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از برف و خوشبوتر از تر از عسل و سپيدتر  شود، در حاىل كه شريين زميىن كه هم چون مشك سفيد است كاشته مى
  .»1«  هاىي است مانند پستان دخرتان بكر كه از پس هفتاد حّله منايان است مشك است، در آن روييده ميوه

  :جابر جعفى از امام باقر عليه السالم روايت كرده كه پيغمرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

  :هر چيزى در جهان مهتا و نظريى دارد مگر سه چيز

  .قدس احدّيت كه نظري نداردذات م :اّول

  .كه هم وزن و شبيه ندارد» ال إله إّال اللّه«كلمه شريف   :دّوم

توان قايل شد و چنانچه بر صورت جارى گردد،  اشكى كه از خوف خدا از چشم خارج شود كه براى آن وزىن منى :سّوم
  .»2« هيچ خوارى و ناراحىت پس از آن به آن صورت خنواهد رسيد

  :امرياملؤمنني عليه السالم روايت كند كه فرمود ابو طفيل از

كه ]  از گناهان[مگر اين كه اين گفتار باال رود و به هر سقفى » ال إله إّال الّله«: هيچ بنده مسلماىن نيست كه بگويد
و   كه پس از حمو گناهان در صف حسنات شكافد و به هر گناهى از گناهانش برخورد كند نابودش سازد تا آن برسد مى

  .»3« گريد كارهاى نيك او قرار مى

ْعُت أَبا َجْعَفَر عليه السالم يـَُقولُ : َعْن َأىب َمحَْزِة الثِّماىل قَالَ    ٍء َأْعَظُم َثواباً  َما ِمْن َشىْ : مسَِ

______________________________  
  .146، حديث 23، باب 183/ 8: ؛ حبار األنوار2، باب من قال ال اله اّال الّله، حديث 517/ 2: الكاىف -)1(

  .36، حديث 5، باب 201/ 90: ؛ حبار األنوار20338، حديث 15، باب 225/ 15: وسائل الشيعة -)2(

  .14، حديث 5، باب 195/ 90: ؛ حبار األنوار12، باب ثواب املوحدين، حديث 21: التوحيد -)3(

  262: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ءٌ َوال َيْشرَُكُه ِىف اْألَْمِر َأَحدٌ  إّالالّلُه ِألَنَّ َعّز َوَجّل ال يـَْعِدلُُه َشىْ ِمْن َشَهاَدِة َأْن ال إلَه 
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هيچ عبادتى از نظر ثواب و اجر، باالتر از شهادت به  : از حضرت باقر عليه السالم شنيدم فرمود: گويد ابو محزه مثاىل مى
  .و عديل حق است و نه كسى با خدا شريك استنيست، چون كه نه چيزى نظري » ال اله اال الّله«كلمه 

  .»2«  َما قـُْلُت َوال َقاَل اْلَقائُِلوَن قـَْبلى ِمْثَل ال إله إّالاللّهُ : َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

  .فتيمنگ» ال اله اال الّله«اى مانند  نه من و نه گويندگان قبل از من، كلمه: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

ُر اْلِعباَدِة قـَْوُل ال ِإلَه إّالالّلهُ : َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله   .»3«  َخيـْ

  .است» ال اله اال الّله«رتين عبادت گفتار : پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود

َيْت ما ىف َصحيَفِتِه ِمْن َسيِّئاٍت َحّىت َما ِمْن ُمْؤِمٍن يـَُقوُل ال إلَه إّال : َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله   تـَْنَتهى إىل  الّلهُ إّالحمُِ
  .»4«  ِمْثِلَها ِمْن َحَسناتٍ 

شود تا  مگر اين كه گناهان از نامه اعمالش حمو مى» ال اله اال الّله«گويد  هيچ مؤمىن منى: پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود
  .دآن كلمه كنار بقيه حسناتش قرار گري 

   ءٌ َأَحبَ  َأْكِثُروا ِمَن التـَّْهليِل َوالتَّْكبِري فَِإنَُّه لَْيَس َشىْ : َمسَْعُتهُ يـَُقولُ : َعْن ُفَضْيٍل َقالَ 

______________________________  
  .8، حديث 5، باب 194/ 90: ؛ حبار األنوار3، باب ثواب املوحدين، حديث 19: التوحيد -)1(

  .9136، حديث 44، باب 211/ 7: وسائل الشيعة -)2(

  .5، باب التسبيح والتهليل، حديث 506/ 2: الكاىف -)3(

  .37، حديث 5، باب 201/ 90: ، ثواب من قال ال اله اّال الّله؛ حبار األنوار4: ثواب األعمال -)4(

  263: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1«  إَىل الّلِه ِمَن التَّْكبِري َوالتـَّْهليلِ 
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را زياد بگوييد؛ چون » الّله اكرب«و » ال اله اال اللّه«: از امام صادق عليه السالم شنيدم فرمود: گويد مىفضيل بن يسار 
  .تر نيست در نزد پروردگار چيزى از اين دو ذكر، حمبوب

َا َأْن َحيُْجَزُه ال إلَه إّالالّلِه َعمَّا َحرََّم الّلهُ َمْن َقاَل ال إلَه إّالالّلُه ُخمِْلصاً َدَخَل اجلَْنََّة َوِإخْ : َعْن أىب َعْبِدالّلِه عليه السالم قَالَ  الُصُه ِ
  .َعزَّ َوَجلَّ 

شت مى» ال اله اال الّله«كسى كه با اخالص : امام صادق عليه السالم فرمود شود و اخالص، گوىي به آن  بگويد، وارد 
  .او را از متام معاصى اهلى باز دارد» ال اله اال الّله«است كه 

را بايد با معرفت » ال إله إّال اللّه«در حقيقت . اى از صفحات گذشته، شرح اين روايت و مشابه آن است سمت عمدهق
شت » ال إله إّال الّله«و با اخالص گفت؛ زيرا  گفنت، بدون اين كه آثار مثبت اهلى در انسان جتّلى كند، علت دخول در 

  .نيست

َرئيُل بـَْنيَ الصَّفا َواْلَمْرَوَة فـََقالَ : قاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله: َعْن َأىب َجْعَفٍر عليه السالم قالَ    يَا ُحمَمَُّد ُطوىب: آَتاىن َجبـْ
  .»2« ِلَمْن قاَل ِمْن أُمَِّتَك ال إلَه إّالالّلُه ُخمِْلصاً 

: بني صفا و مروه بر من وارد شد و گفت كند كه جربئيل امام باقر عليه السالم از نّىب اكرم صلى اهللا عليه و آله نقل مى
  را با» ال اله اال الّله«خوشا به حال كسى كه از امت تو 

______________________________  
  .38، حديث 5، باب 202/ 90: ؛ حبار األنوار2، باب التسبيح والتهليل، حديث 506/ 2: الكاىف -)1(

  .4، حديث 6، باب 206/ 90: ؛ حبار األنوار11، باب ثواب املوحدين، حديث 21: التوحيد -)2(

  264: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .اخالص بگويد

گرداند،  مهيشه غضب اهلى را از بندگان بر مى» ال إله إّال الّله«: گفت حذيفه مياىن كه از اصحاب نّىب اسالم بود، مى
ن در دين نداشته باشند و فقط در فكر تكميل مادامى كه سالمت دين را بر دنيا مقّدم بدارند؛ وىل هرگاه باكى از نقصا
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ا گفته مى» ال إله إّال الّله«جهات مادى دنيوى خود باشند و در عني حال  : شود بگويند، از آنان پذيرفته نيست و به آ
  .»1« گوييد و در اين كلمه راستگو نيستيد دروغ مى

براى شيعيان تو وحشىت در قبور نيست و ترسى به هنگام : رمودپيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله به امام على عليه السالم ف
خدا را : گويند دارند و مى بينم كه به هنگام صيحه قيامت، سر از خاك بر مى باشد، گوىي آنان را مى قيامت براى آنان منى

  .»2«  محد كه حزن و اندوه را از ما برداشت، پروردگار ما غفور و شكور است

  :صلى اهللا عليه و آله فرمودپيامرب عزيز اسالم 

شت مى شويد، مگر روى گردانان و آنان كه از اطاعت حق مهانند شرت از اهلش رم كرده،   به حق كه متام مشا داخل 
كنم زياد  گويد، من مشا را سفارش مى منى» ال إله إّال اللّه«كسى كه : كند؟ فرمود كه سرپيچى مى! يا رسول الّله: گفتند

بگوييد قبل از اين كه بني مشا و اين كلمه طيّبه جداىي بيفتد، اين كلمه به حقيقت كلمه توحيد، كلمه » لّلهال إله إّال ا«
شت است ا و قيمت    .»3«  اخالص، كلمه تقوى، و كلمه طيّبه و دعوت حق و ريسمان حمكم اهلى و 

  :از امام صادق عليه السالم نقل شده

  آنان كه از مال دنيا نصيىب دارند،: و آله رسيدند و گفتندفقرا خدمت نّىب اكرم صلى اهللا عليه 

______________________________  
  .23، حديث 5، باب 197/ 90: ، ثواب من قال ال اله اّال الّله خملصًا؛ حبار األنوار5: ثواب األعمال -)1(

  .74، حديث 8، باب 198/ 7: حبار األنوار -)2(

  .، ابتداى حديث آمده است2647حديث  820/ 2: ميزان احلكمة -)3(

  265: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

توانيم، جهاد  دهند، ما منى توانيم، قدرت بر حج دارند، ما ندارمي، صدقه مى توانند در راه خدا بنده آزاد كنند، ما منى مى
رت از آزاد كردن » اكرب الّله«كسى كه صد بار : كنند، براى ما ميسر نيست، پيامرب صلى اهللا عليه و آله فرمود مى بگويد، 

رت از صد  رت از صد قرباىن است و كسى كه حق را محد بگويد،  صد بنده است و كسى كه صد بار تسبيح بگويد، 
بگويد از نظر » ال إله إّال الّله«اسب با بار و زين و جلام و ركاب است كه در راه خدا قرار دهد و كسى كه صد بار 
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اين خرب به گوش اغنيا رسيد و به گفتار آن حضرت . رت از مهه است، مگر كسى زيادتر از او بگويدعمل، در آن روز 
اين فضل خداست كه به هركس خبواهد : عمل كردند، فقرا به حمضر حضرت برگشتند و داستان را گفتند، حضرت فرمود

  .»1« كند عنايت مى

  اخالص در ذكر

ذكر شده دقت كنيد، ببينيد مسئله ذكر به اين سادگى است كه هركس بگويد آن هاىي كه در آن  در اين روايات و ثواب
  !ها اختصاص به اهل معرفت و اهل اخالص دارد؟ برد يا اين ثواب مهه ثواب مى

ره  ذكر، اخالص مى خواهد، شرايطى دارد، مقّدماتى براى آن هست، مگر بدون شرايط و اخالص و مقّدمات، آن مهه 
  .اهلى دارد

  :ترين روايات است توجه كنيد ترين و صحيح وايت زير كه يكى از مهمبه ر 

چون حضرت ابواحلسن على بن موسى الّرضا عليهما السالم در سفر خراسان به نيشابور رسيد، : اسحاق بن راهويه گفت
  بريد ما تشريف مى از شهر! اى پسر پيامرب: كه اراده رفنت به سوى مأمون كرد، حمدثني مجع شدند و عرض كردند پس از آن

______________________________  
  .1، حديث 17، جملس 70: ؛ األماىل، شيخ صدوق1، باب التسبيح والتهليل، حديث 505/ 2: الكاىف -)1(
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  :ورد و فرمودفرماييد؟ پس از اين تقاضا، حضرت سر خود را از عمارى بريون آ و براى استفاده ما حديثى بيان منى

شنيدم از پدرم : شنيدم از پدرم جعفر بن حممد عليهما السالم، فرمود: شنيدم از پدرم موسى بن جعفر عليهما السالم فرمود
شنيدم از پدرم حسني بن على : شنيدم از پدرم على بن احلسني عليهما السالم فرمود: حممد بن على عليهما السالم فرمود

شنيدم از رسول خدا صلى اهللا : طالب عليه السالم، فرمود يدم از پدرم امرياملؤمنني على بن اىبشن: عليهما السالم، فرمود
  :عليه و آله، فرمود
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دژ و حصار من است، پس هركس » ال إله إّال اللّه«كلمه : شنيدم از پروردگار عز و جل فرمود: شنيدم از جربييل، گفت
: بود، پس هنگامى كه مركب حضرت حركت كرد با آواز بلند فرمود داخل دژ و حصار من شود از عذاب من امين خواهد

  .»1«  باشم با شروط آن و من خود يكى از شروط مى

عّباس و  اميه و بىن شرط صحتش اطاعت از امامى است كه از جانب خدا معّني شده، مطيعان بىن» ال إله إّال اللّه«آرى، 
بگويند، طبق روايت  » ال إله إّال الّله«طاغوتى اگر روزانه هزاران بار هارون و مأمون و آمريكا و روس و انگليس و هر 

  .گوييد شود دروغ مى گذشته به آنان خطاب مى

  :گويد و نيز به روايت بسيار پرامهّيت زير توجه كنيد كه ابو سعيد خدرى مى

طالب گرد او بودند، حضرت  اىب روزى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله نشسته بود و تىن چند از يارانش از مجله على بن
شت خواهد شد، پس دو تن از ياران گفتند» ال إله إّال الّله«: هركس بگويد: فرمود ال إله إّال «: گوييم ما نيز مى: داخل 

  :، حضرت فرمود»الّله

و از » السالم طالب عليه اشاره به على بن اىب«؛ يعىن شهادت به يگانگى خدا از اين شخص »ال إله إّال الّله«مهانا 
  ما: شود، باز آن دو تن تكرار كرده گفتند شيعيانش قبول مى

______________________________  
  .1، حديث 370: ؛ معاىن األخبار8، حديث 41، جملس 235: األماىل، شيخ صدوق -)1(
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گاه بر  طالب عليه السالم گذاشت آن و آله دست بر سر على بن اىب، پيامرب صلى اهللا عليه »ال إله إّال الّله«: گوييم نيز مى
نشانه پريوى از او اين است كه بيعت او را نشكنيد و در مسند و مقام او ننشينيد و گفتار و كالم او را : آن دو نفر فرمود
  .»1« تكذيب ننماييد

اهل جنات نيست، اين ذكر مقّدمات » ه إّال الّلهال إل«شود كه هر گوينده  گونه روايات استفاده مى از مضمون عاىل اين
  .خواهد روحى و اخالص و مجع بودن شرايط مى

  :و باز به روايت بسيار مهّم زير توجه كنيد
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  :ابو اجلارود از امام حممد باقر عليه السالم روايت كرده كه پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرموده

شت براى او مى، خداوند »سبحان الّله«: هركس بگويد ، براى او نيز »احلمد للّه«: نشاند، و هركس بگويد درخىت در 
شت مى ، براى او »الّله اكرب«: ، براى او نيز مهني طور وهركس بگويد»ال إله إّال الّله«: كارد و هركس بگويد درخىت در 

شت مى   .كارد نيز درخىت در 

شت زياد استسپس درخت! يا رسول الّله: پس مردى از قريش گفت   .ان ما در 

و اين فرمايش خداى متعال است كه  »2« بلى، ولكن برتسيد از اين كه آتشى بفرستيد و آن درختان را بسوزانيد: فرمود
  :فرمايد مى

  .»3« ] يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ال تـُْبِطُلوا َأْعماَلُكمْ [

   با ختلف از دستورهاى[پيامرب را اطاعت كنيد و اعمالتان را ! ل امياناى اه

______________________________  
  .40، حديث 5، باب 202/ 90: ، ثواب من تقبل منه شهادة ال اله اّال الّله؛ حبار األنوار7: ثواب األعمال -)1(

  .3، حديث 2، باب 168/ 90: االنوار؛ حبار 9074، حديث 31، باب 186/ 7: وسائل الشيعة -)2(

  .33): 47(حممد  -)3(
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  .باطل مكنيد] خدا و پيامرب، شرك، نفاق، منت گذارى و ريا

  گويد؟ كنيد؟ معصوم آن هم مانند پيامرب صلى اهللا عليه و آله چه مى از اين روايت چه استفاده مى

طورى كه از مضمون اين سه  مهان! فهميد؟ وايت بعد از آن و روايت باال چه مىاز روايت حضرت رضا عليه السالم و ر 
كند كه  شود، براى قبوىل عمل، شرايطى است و امثال اين سه روايت اطالق روايات ديگر را مقّيد مى روايت استفاده مى

  .هر ذكرى و هر عملى كه اجر و ثواب بزرگى دارد، شرايط قبلى و بعدى دارد
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قلب : وايات ذكر الزم است يك بار ديگر به مجالت مورد شرح توجه كنيد كه حضرت صادق عليه السالم فرموددر پايان ر 
را قبله زبان قرار بده، زبان را جز به اشاره قلب به ذكر مياور، در مسئله ذكر، عقل را به كار گرفته و از روى رغبت امياىن 

ها  داند آنچه را كه در ميدان خمفى سينه آگاه است و او مىذكر بگو، پس به حق كه خداوندت به ظاهر و باطنت 
  .گذرد؛ چه رسد به آنچه كه در عالنيه و آشكار است مى

   اذان يادآور حقايق اهلى

  .تر توجه دارند توان از مجله اذكارى دانست كه مردم به عظمت آن كم اذان را مى

اى ! اى غافالن! شدگان رسا، به چه معناست؟ يعىن، اى گم ، آن هم پنج وقت، آن هم با صداى»الّله اكرب«چهار مرتبه 
كنيد و به آن دل  خداى مشا از هرچه فكر مى! و اى آلودگان به گناه! شدگان در امور مادى و معاش و اى غرق! خفتگان

پوچ است، تر است، آنچه به آن وابسته هستيد در جنب حضرت دوست هيچ و  ايد بزرگ ايد و به آن تعّلق پيدا كرده بسته
قابليت است، چه سست اراده و كم خرد آن كسى   اصل است، كوچك و صغري و ىب منود و ناپايدار است، سست و ىب

   انتها و ذاتى كه متام صفات ايت را رها كند و از رمحت ىب ايت در ىب كه عظمت ىب
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يشه و بنيان دست كشيده و روى باز گردانده به امورى جزئى و كماليه در او مجع است دست بردارد و از اصل و ر 
  .بستگى او به حّد غرق شدن در اين امور برسد اشياىي توخاىل و از دست رفتىن دل بندد و دل

اى كه حمبوب اجازه داده، استفاده   عاشقان او جز او بزرگى نديدند و از غري او ياد نكردند و از دنيا و مافيها به اندازه
  .ند و راه ورود غري را بر دل بستندكرد

  من مهاندم كه وضو ساختم از چشمه عشق
 

  چار تكبري زدم يكسره بر هرچه كه هست

  

كه در اين شهادت بايد متام هسىت و وجود انسان شركت داشته باشد و جزئى از اجزاى » اشهد ان ال اله اال الّله«دو بار 
  .وحدانّيت حضرت دوست شهادت دهدوجود مناند، مگر اين كه به 

  :به قول عارف واله فيض كاشاىن
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در صدف جان درى نيست به جز دوست 
   دوست

  كه دل از عشق او زنده بود اوست اوست آن

  مغز در اين نه طبق نيست جبز عشق حق
 

  او نيست به جز پوست پوست هرچه به جز عشق

ن آراست راست   قد سهى قامتان زان 
 

  پيكران زان گل رو روست روست روى پرى

 عشق مرا پيشه شد در رگ و در ريشه شد
 

  نيست مىن در ميان من نه منم اوست اوست

 اوست مهه عّز و ناز ما مهه ذّل و نياز
 

ر ما عزت ما زوست زوست  «1»  خوارى ما 

  

در درگاه حق، بسته به اتصال هسىت  ، يعىن راه حق، شناخت حق و قبوىل عمل»اشهد ان حممداً رسول الّله«دو بار 
شت و دوزخ  انسان به رسول خداست، آن انسان كرميى كه خداوند بزرگ به وسيله او، خود و قوانني و حالل و حرام و 

و ملك و ملكوت و ائمه طاهرين عليهم السالم و قواعد زندگى سامل را به انسان شناساند و بدون تعليم گرفنت از او و 
قرار دادن او، حمال است انسان به جاىي و به چيزى برسد، شهادت به رسالت او در حقيقت نفى متام منهاى اسوه 

هاى غرياهلى است و عينّيت اين شهادت در زندگى و حيات است كه انسان را به دو بال علم و عمل آراسته كرده  مكتب
  .آورد و به سوى مقام قرب به پرواز درمى

ديد كند، به عنوان واجب اهلىدو بار به عنوان استحباب م اشهد «: ؤكد و هنگامى كه خطرى جّدى، حقيقت اسالم را 
، به اين معنا كه پس از پيامرب صلى اهللا عليه و آله، راه پيامرب صلى اهللا عليه و آله و صراط »ان امرياملؤمنني علياً وّىل الّله

دين و علت العلل اتصال آدمى به حق، على عليه السالم قرآن و شرع اهلى و جاده مستقيم خداوندى و حقيقت و شرييىن 
  .است

دارد، آن واقعيىت كه سبب  ؛ شتاب به مناز كنيد، آن حقيقىت كه مشا را از فحشا و منكر باز مى»حى على الصالة«دو بار 
به روى مشا بسته  اّتصال مشا به حضرت جانان است، آن عروة الوثقاىي كه اگر در زندگى مشا نباشد دِر خري دنيا و آخرت

  .است

، »ال إله إّال الّله«و دو بار هم » الّله اكرب«و باز دو مرتبه » حى على خري العمل«، دو بار »حى على الفالح«دو بار 
گويند و بايد بگويند، تا با گفنت خود، گوش  اين اذكار عاليه را صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا، مؤّذنني عارف مى
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دانند كه مستحب است  زش داده و آنان را به سوى حق خبوانند و از غري دوست منصرف منايند و مىجان بندگان را نوا
   با شنيدن صداى اذان، انسان با مؤذن مهاهنگى كرده

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(
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  .خود را براى حضور در پيشگاه حضرت موال آماده منايدبا متام وجود آن مجالت نوراىن را تكرار كند، سپس 

   ثواب اذان و مقام مؤّذن

كند، به رواياتى كه در كتب عاىل رواىي آمده مراجعه كنيد، در  كه به اعالم مؤّذن توّجه مى براى درك ثواب مؤّذن و آن
  :صدوق رمحه اهللا نقل شده توجه فرماييدشيخ » من ال حيضره الفقيه«جا به عنوان تيّمن و تربّك، روايىت را كه در  اين

هاى مصر، پريى  متاع خود را از بصره به مصر بردم تا به فروش برسامن، روزى در يكى از كوچه: گويد عبدالّله بن على مى
اى از دو قطعه سياه و سپيد بر تن داشت،  را ديدم بلند باال، سبز چهره كه متام موهاى سر و صورتش سپيد بود، جامه

  .بالل، مؤّذن پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله است: كيست؟ گفتند: ل كردمسؤا

هاىي كه مهيشه براى نوشنت مسائل مهم مهراه داشتم به نزد او شتافتم و به او سالم كردم،  مهني كه او را شناختم، با لوحه
  .»عليك السالم«: جواب داد

  .اى براى من بگو ه صلى اهللا عليه و آله شنيدهقسمىت از آنچه از رسول اللّ ! اى مرد بزرگوار: گفتم

  داىن من كيستم؟ تو چه مى: گفت

  .بالل، مؤّذن رسول اسالمى: گفتم

چون نام رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را بردم، گوىي خاطرات اهلى زمان آن حضرت براى بالل جتديد شد و او را به ياد 
او به ياد سيماى ملكوتى پيامرب صلى . رسول خدا صلى اهللا عليه و آله انداختمشار  هاى ىب هاى جان فزا و حمّبت نوازش

هاى او ناله سر دادم، مردم به متاشاى ما آمدند و ما دو نفر هم  اهللا عليه و آله، شروع به گريه كرد، من هم حتت تأثري گريه
  .گريستيم چنان مى
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  از كجاىي؟! اى پسر: گاه گفت آن
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  !به به: از مردم عراق، گفت: گفتم

  :بنويس! اى برادر عراقى: سپس ساعىت خاموش شد و پس از سكوت فرمود

اذان گويان، امني مؤمنان بر منازها و : فرمود ، از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم مى»بسم الّله الرمحن الرحيم«
اى از  هاشان كه در پناه اسالم حمفوظ است و خواسته د و بر جانكنن هاىي كه مصرف مى هاشان هستند، و بر گوشت روزه

كه خداوند برآورده كند و درباره هيچ كس شفاعت نكنند مگر اين كه مورد پذيرش واقع  حضرت حق خنواهند مگر آن
  .شود

طلب زير را نقل امام مخيىن رمحه اهللا در ذيل مجالت باال از يكى از دانشمندان معاصر در توضيح امني بودن مؤّذن، م
مانند اين كه پليس . قبول شدن شفاعت و درخواست مؤذن در برابر تكليف سنگيىن است كه بر عهده او است: كند مى

دهند و اين پاسدارى، وظيفه بسيار سخت و سنگيىن است؛  در شهر و ژاندارم در بيابان، پاس اموال و نفوس مردم را مى
ضا و تصديق پليس و ژاندارم در مقامات باالى مملكت داراى ارزش و اعتبار وىل در مقابل اين مسؤوليت سنگني، ام

  .است

مؤّذن هم مهني طور است، او با اذان خود در شهر يا خبش يا ده و دهكده به سپاه اسالم يا به مردمى كه از آن ناحيه 
توانيد گوشت بازار اينان را مصرف كنيد  مشا مى! اند، اى روندگان كند كه مردم اين ناحيه مسلمان كنند، اعالم مى عبور مى

فروشند به عنوان جنس حالل خبريد و متام مردم با اعالم اذان مؤذن در ماه رمضان امساك   و از پوست و كفشى كه مى
گونه بر امور  خوانند، اينان كه اين كنند و با اعالم اذان او، مناز پنچ گانه را به وقت معّني آن مى كرده يا افطار مى

خواىب و نظم در امور را مهواره برنامه خود قرار دهند و اين براى مؤّذن داراى رنج و  مانان امني هستند بايد حتّمل ىبمسل
  .منايد مشّقت است و در مقابل اين رنج است كه خداى عزيز، شفاعت و درخواست آنان را قبول مى
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  :دفرماي شيخ صدوق در دنباله روايت مى

  .تر بگو خدايت رمحت كند، بيش: عبدالّله به بالل گفت
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  :، از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم فرمود»بسم الّله الرمحن الرحيم«: بنويس: فرمود

هركس چهل سال براى خدا و به حساب خدا اذان گويد، خداوند در حمشر او را بياورد، در حاىل كه براى او مهانند عمل 
  .پذيرد ت آن هم عمل مربور مستقبل كه خداوند مهربان آن عمل را با اشتياق از او مىچهل صديق اس

  .تر بگو بيش: گفتم

  :، شنيدم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود»بسم الّله الرمحن الرحيم«: بنويس: گفت

كند؛ آرى، بيست سال  ر مىهركس بيست سال اذان بگويد، خداوند در قيامت او را مهراه نورى هم وزن با آمسان حمشو 
گذارد كه با آمسان نوراىن به رقابت  چنان در نفوس تأثريى مى تلقني عظمت و توحيد خداوند آن هم هر روز پنج نوبت، آن

  .افتد مى

 گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد
 

  تر شوى بالّله كز آفتاب فلك خوب

  

  .تر بگو، خداوند تو را رمحت كند بيش: گفتم

هركس ده سال اذان بگويد، : ، از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله شنيدم»بسم الّله الرمحن الرحيم«: بنويس: گفت
  .خداوند او را با حضرت ابراهيم خليل در بارگاه او يا درجه او جاى دهد

  .تر بگو خداوند تو را رمحت كند، بيش: گفتم

  :ول خدا صلى اهللا عليه و آله شنيدم فرمود، از رس»بسم الّله الرمحن الرحيم«: بنويس: گفت

هركس يك سال اذان بگويد، در روز قيامت برانگيخته شود، در حاىل كه مهه گناهانش آمرزيده شود، اگرچه مهانند كوه 
  .احد باشد
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  .تر بگو خدا تو را رمحت كند، بيش: گفتم
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هركس در : و به حساب خدا منظور بدار، شنيدم از رسول اهلى كه فرمود چشم، پس تو نيز ياد بگري و عمل كن: گفت
راه خدا، از روى اميان و به حساب خدا و به منظور نزديك شدن به حضرت حق براى يك مناز اذان بگويد، خداوند مهه  

اده و نريوى خويشنت دارى از   آمرزد و در باقى گناهان گذشته او را مى گناه به او مرمحت منايد و مانده عمر بر او مّنت 
شت يك   .جا مجع كند او را با شهيدان و فداكاران راه حق در 

اى  رتين سخىن كه از رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله شنيده! تر بگو، خداى تو را رمحت كند، اى بالل بيش: گفتم
  .براى من بگو

داد، او گريست و من اشك رخيتم تا جاىي كه به خدا قسم دمل گاه گريه سر  بند دمل را بريدى، آن! اى واى اى پسر: فرمود
  .به حالش سوخت

معلوم نيست جذبه بالل از چه بود، آيا از مضمون حديث ذيل بود؟ يا كيفيت سؤال، خاطرات ديگرى در او زنده كرد و 
، از رسول خدا »لرمحن الرحيمبسم الّله ا«: بنويس: كه از حال جذبه باز آمد، فرمود او را آتش زد، به هر حال پس از آن

چون روز قيامت فرا رسد و خداوند مهه را يك جا مجع كند، فرشتگاىن از نور براى اذان  : صلى اهللا عليه و آله شنيدم فرمود
كشند كه زمامشان از زبرجد سبز و  هاىي به يدك مى ها و شعارهاىي از نور به مهراه دارند و مركب گويان برانگيزد كه پرچم

  .ا از مشك اذفر استپاى آ

امهّيت در معرىف زمام و پا، در آن است كه پا و سر رمز مبدأ و منتها است، اذاىن كه با تعظيم خدا شروع و با كلمه «
گردد، در عامل جتّسم اعمال و تبّدل اعراض به جواهر، بسيار مناسب است كه به صورت مركىب از نور   توحيد ختم مى

   هرى پرارزش و با عظمت هم چون زبرجد آن هم با رنگ سبز كهگردد كه زمام و آغازش، جو 
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رنگ خنستني حتّول مجاد به عامل حيات و منتها و پايش از مشك اذفر باشد كه رمز عطر افشاىن گل توحيد در فضاى جان 
  .»است

اند و  ايستند كه اذان را ايستاده گفته ها مى ن مركبهاى نور سوار و با طرز بسيار با شكوهى بر فراز آ ها بر مركب مؤّذن
  .گويند فرشتگان خدا، جلودار آنانند و به صداى بلند اذان مى
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سبب  : سپس بالل، سخت به گريه افتاد و شيون كنان گريست و من نيز گريستم، مهني كه از گريه آرام گرفت، گفتم
  .وردىآه كه تو چيزى را به ياد من آ: ات چه بود؟ گفت گريه

» الّله اكرب«ها ايستاده و  ها بر زبر مركب كه مرا به پيامربى برانگيخت كه مؤّذن به حّق آن: فرمود از حبيبم شنيدم كه مى
آن : شنوم، اسامة بن زيد پرسيد اى از اّمتم مى كنند، مهني كه اين را گويند، من صداى ضّجه و ناله گويان بر مردم گذر مى

ليل است و چون گويند: دضّجه و ناله چيست؟ فرمو  ، اّمت من »اشهد ان ال اله اال الّله«: غلغله تسبيح و حتميد و 
ا گفته مى ما در دنيا تنها مهان خداى يكتا را مى: گويد مى اشهد «: مهني كه گفتند. شود راست گفتيد پرستيدمي، پس به آ

كه او را از  پروردگار ما را براى ما آورد و ما هم با آناين مهان است كه پيام : گويند امت من مى» ان حممداً رسول الّله
  .نزديك نديدمي به او اميان آوردمي

راست گفتيد، اين مهان است كه وظيفه پيامربى را كه از پروردگار مشا داشت اجنام داد و مشا به او اميان : شود پس گفته مى
رسانند و در آن منازل چيزهاىي  هايشان مى ن را به منزلپس بر خداست كه ميان مشا و او مجع فرمايد، سپس آنا. داشتيد

  اى خطور است كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه بر دل آدم زاده
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  .»1«  كرده است

افتخاِر منصِب كه اذان بگوىي، اين كار را بكن و با  اگر بتواىن منريى، مگر آن: سپس نگاه پر معناىي به من كرد و گفت
شت، بسيار مفّصل است و ممكن است به خواست خدا در شرح بعضى از  اذان گوىي مبري، دنباله روايت در وصف 

  .روايات ابواب آينده اين كتاب بيان شود

در هر صورت، ذكر واقعى آن است كه انسان مفهوم و حقيقت ذكر را با كمك عقل و قلب درك كند و از روى رغبت 
، معنايش را نيز درك كند  »سبحان اللّه«: ويد و زندگى خود را در متام شؤون با آن ذكر مهاهنگ منايد؛ اگر گفتامياىن بگ

كه موالى او از هر عيب و نقصى منزه است، پس بايد بنده چنان موالىي هم درخور امكان و استعدادش، از عيب منزه 
كه متام عامل و آدم در برابر او كوچك است و تنها بزرگ اوست و   ، واقعاً توجه داشته باشد»الّله اكرب«: باشد، اگر گفت

، به دنبال آن با مهه هسىت، غري خدا را نفى  »ال إله إّال الّله«: دست از بزرگ برنداشته و حمكوم كوچك گردد، اگر گفت
مستحب به مهني صورت كرده و فقط عشق و حاكمّيت او را در زندگى بپذيرد و مهني طور با متام اذكار اعم از واجب و 

  .است» ذاكر حقيقى«معامله كند، تا بتوان به او بگويند 
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______________________________  
، باب االذان واالقامة، 292/ 1: ؛ من ال حيضره الفقيه1، حديث 38، جملس 210: األماىل، شيخ صدوق -)1(

  .905حديث 
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رِِه َونـَْهِيِه َوَوْعِدِه ُروَحُه َأْو َكاْلواِقِف ِىف اْلَعْرِض اْألَْكَربِ َغيـَْر شاِغٍل نـَْفَسَك َعمَّا َعناَك ِممَّا َكلََّفَك ِبِه َربَُّك ىف أَمْ وَُكْن َكالنَّازِِع [
  ] َوَوعيِدهِ 

  حال انسان در هنگام ذكر

اى ندارد،  گونه عمل لغو و بيهوده ام هيچبه هنگام ذكر يا در مهه حال مانند انسان حمتضر باش؛ انساىن كه قدرت اجن
انساىن كه در آن حال به غري لطف و حمّبت و عنايت اهلى به برنامه ديگرى متوّجه نيست و از غري او كمك و يارى 

  .خواهد و طمع به غري جناب او ندارد منى

سب، چه زمان معاشرت و اگر در مهه حاالت، چه در خانه، چه در بريون، چه در سفر، چه در حضر، چه در وقت ك
اى حاضر خنواهى شد دست از  چه هنگام خوردن و خوابيدن، خود را مهانند آدم، حمتضر بداىن، باور كن كه حلظه
  !!ها آلوده شود حسنات بردارى و چشم به هم زدىن حاضر خنواهى شد دامن حياتت به آلودگى

اى كه قاضى و  ساب ببني، آن هم حساب و پروندهيا خود را در مهني دنيا و در متام حلظاتش، حاضر در حمضر ح
شت است يا جهنم   .حاكمش خداست و عاقبِت پرونده يا 

  بيدار باش و فرصت گرامنايه عمر را غنيمت بدان و دست از عروة! اى عزيز
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زودگذر است، برزخ و قيامت با تو هيچ الوثقاى هدايت برندار و با دنيا به عنوان مزرعه آخرت معامله كن، عمر خيلى 
اى ندارند، دنيا هم مانند آخرت، حمضر خداست و تو ببني در اين حمضر در چه حاىل و در چه كارى؟ مواظب  فاصله

ى و وعده و وعيد، مأمور نيسىت، مشغول نكىن كه اين شغلى  باش خود را به آنچه از جانب حضرت حق از امر و 
گريى از  عمر را در گردونه اجراى اوامر و كناره. ز حسرت و پشيماىن و ضرر و خسارت ندارداست شيطاىن و عاقبىت ج
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شت داده شده و خوددارى از آنچه كه به آن وعده عذاب داده شده، مصرف   حمّرمات و توّجه به آنچه كه به آن وعده 
  .كن

  :اى رمحه اهللا به قول عارف با سوز، اهلى قمشه

 برخيز شىب هنگام سحر
 

 خبروش دمى با ديده تر

 آهى كش و ساز آهنگ سفر
 

 بشتاب دال در راه وفا

  از خواب گران بردار سرى
 

ان با چشم ترى   با سوز 

  مشعى بفروز جانا سحرى
 

 ميكن سفرى تا ملك بقا

 يك عمر شدى سرمست غرور
 

 نوش شىب از جام طهور مى

  

 كز خاك رسى در عامل نور
 

 فنا خبرام برون زين شهر

  غافل منشني ديوانگى است
 

  در راه شدن فرزانگى است

  دزد ره عشق چون خانگى است
 

 منديش زكس جز نفس و هوا

  در حضرت دوست گر بنده شوى
 

  از مهر رخش تابنده شوى

  خورشيد صفت رخشنده شوى
 

 اى ظلمىت از انوار هدا

  صياد ازل در عامل تن
 

  در نه قفس اين چرخ كهن

  بربسته كنون باب و پر من
 

 سازد زكرم اين مرغ رها

  از دام جهان آزاد شوم
 

  خاك در آن صياد شوم
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  باشد كه زغم دلشاد شوم
 

 پايان رسدم اندوه و جفا

  يا رب برسان آتش نفسى
 

  چون شعله طور سوزان هوسى

  آزاد كن مرغ قفسى
 

 «1» گردمي رهاكز دام فراق  

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(
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  ] َواْغِسْل قـَْلَبَك ِمباِء اْحلُْزِن َوال َتْشَغْلها ِبُدوِن ما َكلََّفكَ [

   غسل قلب با اشك ندامت

مربوط به دل با آب اندوه و حسرت بر عمر گذشته و با اشك هاى  دل خود را از تعّلق به دنيا و امور آن و از متام آلودگى
: در روايت آمده. گردد، بشوى هاى تار بر ظاهر صورتت جارى مى پرقيمت چشم كه در راه خدا به خصوص در دل شب

  .كند يك قطره اشك ندامت، درياىي از غضب اهلى را خاموش مى

  :در حديث است كه

كنند كه در مّدت عمر خود ظاهراً اعمال نيكى اجنام داده،  اب، حاضر مىدر روز قيامت، شخصى را به ميزان حس
گاه  گرداند، آن كنند، حضرت بارى، هريك از اعمال او را به عيىب و تقصريى برمى هاى او را به جناب حق عرضه مى عمل

! خداوندا: دارد رضه مىرسد كه آن عبد بايد به جهّنم برود، يك موى از مژه چشم او پس از اذن حضرت حق ع دستور مى
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ها ياد تقصريات خود كرد و دلش سوخت و اشك ندامتش بر چهره جارى گشت به حّدى كه  اين شخص در شىب از شب
  .اش بگذرد و او را از جهّنم جنات دهد من در آن اشك غرق شدم، خداوند مهربان به قيمت آن اشك از بنده

نده باشد، وىل بايد در برابر عظمت حق، خود و اعمالش را هيچ انگاشته انسان هر چند كه متام حلظاتش را به خوىب گذرا
   و به طور دائم در خلوت دل، حمزون
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اش از اعماىل كه اليق موالست گريه كند  باشد و بر گذشته تأسف خورده، در حّدى كه به ياد گذشته و خاىل بودن پرونده
  .دهد و مواظب باشد به آنچه مكّلف نيست، عمر تلف نكند و با اشك چشم، جان را صفا

م حمزونة«اى، در ترمجه مجله  به قول اهلى قمشه كه در وصف عاشقان حق از امام عارفان امريمؤمنان عليه السالم » قلو
  :نقل شده

  هاى مشتاق پر انده باشد آن دل
 

  بلى جفت غم است از يار خود طاق

 زندبه هر دل مشتعل تقوا فرو 
 

 چه مشعش در شرار غم بسوزند

 كدامني غم؟ غم دين، دين دلرب
 

 كز آن غم كس مبادا شاد خاطر

  نشان معرفت قلب حزين است
 

  دل پاكان به درد غم قرين است

 درخت معرفت بار آورد درد
 

 سرشك سرخ بارد بر رخ زرد

  ز هر غم خاطرى باشد پريشان
 

  غم يار و غم جسم و غم جان

  شادى هر دو جهان است غم دين
 

  غم دنياى دون خوردن زيان است

 چه خوش گفت آن حكيم ذوق پرور
 

 غم دين خور، خمور اندوه ديگر

 غم دين خور كه دنيا غم ندارد
 

 عروس يكشبه مامت ندارد
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  ] َوَأَمتُّ ِمْن ِذْكرَِك َلُه َوَأْسَبقَ   ِذْكُرَك َوُهَو َغِىنٌّ َعْنَك َفذِْكرُُه َلَك َأَجلُّ َوَأْشهىَواْجَعْل ذِْكَر الّلِه ِمْن َأْجِل ذِْكرِِه َلَك فَِإنَّهُ [

   ذاكر حق

ها  جا كه ياد او نسبت به عبد مهيشگى و در متام حلظه ياد وجود مقّدس او باش، به خاطر اين كه او ياد تو است و از آن
نسيان راه ندارد، پس در مقابل چنني يادى كه حمبوب از تو دارد، تو هم در متام  است و در پيشگاه حضرت او غفلت و

  .ها و آنات و حركات و سكنات به ياد او باش حلظه

بيدار باش كه حضرت دوست، چه گونه ياد تو است؟ تو را خلق كرده و هرچه الزم داشىت به تو مرمحت فرموده و هرچه 
شناسى كه حضرت  كدام حلظه را مى. با اين كه هيچ احتياج و نيازى به تو نداردكند،  احتياج دارى به تو عنايت مى

  جانان از تو غافل بوده و تو را از ياد برده باشد؟

ى او توجه نداشته  اين ظلم بزرگى است كه حمبوب به طور دائم ياد تو باشد و تو از او ياد نكىن و به خصوص به امر و 
  .باشى

ترين دعاهاى شيعه است، درباره عنايات حضرت حق، عرضه  م، در دعاى ابومحزه كه از پرامهّيتامام سّجاد عليه السال
  :دارد مى

منم آن كودكى كه پروريدى، منم ناداىن كه به من علم و آگاهى آموخىت منم گمراهى كه او را هدايت كردى، ! آقاى من
   منم پسىت كه او را به رفعت و بلندى
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اى كه سريابش منودى،  اى كه سريش كردى، تشنه و آقاىي رساندى، منم ترساىن كه او را راحت و آسوده ساخىت، منم گرسنه
چيزى كه توانگرش منودى، ناتواىن كه نريويش دادى، خوارى كه عزيزش فرمودى، بيمارى كه  اى كه پوشاندى، فقري و ىب برهنه

عنايت و لطف پر كردى، گنهكارى كه براى حفظ آبرويش او را پوشاندى، خطا  درمانش دادى، گداىي كه دستش را از 
  .اى كه منزلش دادى اى كه او را كمك كردى و رانده كارى كه از او درگذشىت، منم آن اندكى كه بسيارم منودى، خوار شده
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  :دارد ى است، عرضه مىنظري  و سّيد مظلومان، پيشواى شهيدان، امام حسني عليه السالم در دعاى عرفه كه دعاى ىب

ادى، توىي كه به من نعمت دادى، توىي كه بر من احسان كردى، توىي كه بر من ! اى موالى من توىي كه بر من منت 
ام دادى، توىي كه به من توفيق دادى، توىي كه  نيكى كردى، توىي كه مرا فضيلت دادى، توىي كه كاملم كردى، توىي كه روزى

توىي كه مرا توانگر كردى، توىي كه مرا نگه داشىت، توىي كه مأوامي دادى و كارم را كفايت كردى، توىي  به من عطا فرمودى، 
كه هدايتم منودى، توىي كه خود دارم كردى، توىي كه بر من پرده پوشيدى و مرا آمرزيدى، توىي كه از من درگذشىت و 

را گرفىت و تأييدم فرمودى و ياورم شدى و شفامي خبشيدى و پابرجامي كردى و عزيزم داشىت، توىي كه كمكم كردى و بازومي 
  .ام داشىت عافيتم دادى و گرامى

  :گويد فيض، آن عاشق دلباخته در اين كه هرچه را بنگرى و به هرچه فكر كىن ريشه و اصل، آِن اوست، مى

ن قدس چو بوى تو كشند  عارفان از 
 

 خرد و مست به كوى تو كشند خويش را ىب

  رشيد فتد چشم حقايق بينانچون خبو 
 

 برقع چشمه خورشيد زروى تو كشند

 خستگانت بدرون ظلمات ار گذرند
 

 هر طرف دست بيازند كه موى تو كشند
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  عاشقان با جگر سوخته و چشم پر آب
 

 تشنه آب حياتى كه ز جوى تو كشند

 بينند هرچه بينند مجال تو در آن مى
 

 صورت و معىن هر چيز به سوى تو كشند

 سرو را در نظر آرند بياد قد تو
 

 گرد گلزار برآنند كه بوى تو كشند

 هر ثنا هركه كند در حق هركس مهه را
 

 به له امللك وله احلمد به سوى تو كشند
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 روز ايشان بود آنگه كه به رويت نگرند
 

 «1» شب زماىن كه در آن طره موى تو كشند

  

نياز از تو  آرى، او را با اين مهه حمبت و عنايىت كه در حق تو كرده ياد كن كه او را در عني اين كه از هر جهت ىب
تر  تر و متام تر و مرغوب كند، ياد او نسبت به تو از ياد تو نسبت به او بزرگ باشد ياد تو است، او كه تو را ياد مى مى

گونه به نظر لطف و عنايت  از ياد تو نسبت به اوست، حق نيست كه او ايناست و ياد او مهيشه نسبت به تو، جلوتر 
  !بر تو بنگرد و تو او را ناديده بگريى

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(
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نْ [ ْسِتْحياَء َواْإلِ ُضوَع َواْإلِ ِكساَر َويـَتَـَولَُّد ِمْن ذِلَك ُرْؤيَُة َكَرِمِه َوَفْضِلِه السَّاِبِق َوَختُْلُص ِلَوْجِهِه َوَتْصُغُر َوَمْعرِفـَُتَك ِبذِْكرِِه َلَك يُورُِثَك اخلُْ
  ] ِعْنَد ذِلَك طاعاُتَك َوِإْن َكثـَُرْت ىف َجْنِب ِمَنِنهِ 

   كوچك مشردن اعمال در پيشگاه اهلى

ياد تو غافل نباشد و اوست كه هم چون ماهى دريا تو را اى از  شوى كه وجود مقدس يار حلظه وقىت به اين معىن واقف مى
غرق در نعمت و آقاىي و كرامت كرده و اوست كه در متام مواقف به داد تو رسيده و هرگونه وسيله زندگى و خوشى و 

شود كه در متام جوانب حيات،  شود، باعث مى راحىت براى تو فراهم آورده، اين آگاهى باعث و مورث سه حقيقت مى
ى او تكّرب نكىن و نيز موجب مىن گردد كه در خلوت و  سبت به حضرت او، حال خضوع گرفته و در برابر امر و 

شود كه در برابر پيشگاه مقّدس او سِر عجز و  آشكار نسبت به متام امورت از حضرت او حيا كىن و غفلت باعث مى
  .انكسار به خاك آورى

به نظرت زياد بيايد بر اثر اين آگاهى كوچك و حقري به نظر خواهد آمد، تا هاى او  و عباداتت هرچند در برابر نعمت
  .جاىي كه در برابر عظمت او از عبادات خود با مهه كثرتش، شرمسار و خجالت زده خواهى شد

به راسىت فعل موجود، ممكن و ضعيف و حقري و پست هر چند زياد باشد، در برابر عنايت و لطف واجب چه قدر و 
  دارد؟ارزشى 
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   اعمال ناقص در بارگاه رب كامل

شود و به گمان تو متام عيار است، ممكن است داراى عيوىب  اعماىل كه از تو براى حضرت دوست صادر مى! اى عزيز
  .باشد كه تو راه به آن نربده باشى و از نظر تو خمفى مانده باشد

  :ل حال است نقل شده كهاز عطاى سلمى كه يكى از مشاهري اه

  .منوده در اوايل حال، نساجى داشته و از آن شغل كسب معاش مى

ايت دّقت را در آن به كار برده بود و  اى بافت، پارچه روزى پارچه اى كه براى بافت آن وقت بسيار صرف كرده بود و 
ايت حمكمى و خوىب است   .اعتقاد داشت در 

كند، بزّاز از قيمىت كه عطا در نظر داشت   بزّازى كه متخّصص پارچه و قيمت بود ارائه مىبرد و به  پارچه را به بازار مى
كند در حاىل كه آن عيوب از ديد عطا دور مانده  كند؛ زيرا عيوىب در پارچه بود كه بزاز به آن اشاره مى تر قيمت مى كم
  .بود

شود و به عطا  يه كردن، بزّاز از كرده پشيمان مىكند به بلند گر  عطا پس از علم به عيوب، در وسط بازار، شروع مى
گريه من از كمى قيمت پارچه نيست، بلكه : گويد خرم، عطا مى خواهى از تو مى مرا ببخش به هر قيمىت كه مى: گويد مى

 دانستم، عيب مى ام و به اعتقاد خود آن را ىب از اين است كه من با وجود سعى بسيارى كه در بافت اين پارچه كرده
هاى من هم مثل اين پارچه پر از عيب باشد و چون روز  معيوب از آب در آمد و من از عيب آن غافل بودم، شايد عمل

  !هايش ظاهر گردد، در حاىل كه من از آن غافل بودم و آن روز چه كنم؟ قيامت به نظر خبري بصري برسد، عيب

  مذهب بود، آيت الّله بروجردى، يكى از اعاظم علماى شيعه و فقهاى بزرگ
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شخصّيت ممتاز علمى و عملى ايشان باعث گشت كه در زمان وى، حوزه علميه قم از چنان عظمىت برخوردار شود كه 
  .صداى دانش و مذهب شيعه به بسيارى از كشورها برسد
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  .ام خاصى قائل بودندامام مخيىن رمحه اهللا براى حضرت آيت الّله بروجردى رمحه اهللا امهّيت و احرت 

اى از علماى بالد در حمضر آيت الّله بروجردى مجع بودند، در برابر ايشان صحبت از خدمات  يك روز عّده: كنند نقل مى
هاى پرامهّيت ايشان را اعم از پربار كردن فقه، عظمت دادن به  اى از برنامه ارزنده آن جناب به ميان آمد و هركسى گوشه

كرد  ى، تأسيس دار الّتقريب، ساخنت مساجد و مدارس، فرستادن مبلغ به ممالك خارجى، گوشزد مىحوزه، چاپ كتب علم
شناختند و معلوم بود از   دادند، تنها پريمرد عاملى كه اكثر حضار او را منى و آن جناب با دقت به آن مسائل گوش مى

  .اى از كشور به ديدن آن جناب آمده ساكت بود گوشه

  :مشا هم چيزى بگو، ناگهان پريمرد با حاىل پر از خضوع و انكسار عرضه داشت: ى به او فرمودندآيت الّله بروجرد

  .»1« َأْخِلِص اْلَعَمَل فَِإنَّ النَّاِقَد َبصريٌ 

خورد، عمل خالص كن كه زرگرى كه بناست اعمال را حمك بزند، بيدار بيدار  حضرت آيت الّله، آنچه گفتند به درد مشا منى
  .است

ناى صورت، اشك از دو ديدگان حضرت آيت الّله بروجردى سرازير شد نوشته ت جملس را گرفت و به    .اند 

  ها آرى، اعمال ما را با عطا و عنايت او چه نسبت است، اصوًال اعمال ما انسان

______________________________  
  .23، باب قصص لقمان وحكمه، حديث 432/ 13: حبار األنوار -)1(
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  !!قدر و قيمىت ندارد كه در برابر عطاى دوست بتوان از آن حرف زد

  :به قول اهلى آن عارف فرزانه و بيدار يگانه

 هرچه جز زندگى عشق فنا بود فنا
 

 هرچه جز بندگى يار هوا بود هوا

 عاشقان را غم و اندوه صفا بود صفا
 

 دواعارفان را امل و درد، دوا بود 
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 مهر خورشيد به ذرات نكو بود نكو
 

 جا جا بود به عشق و حرياىن ذرات به

  طاعت ما غلط و نقص و گنه بود گنه
 

 رمحت او كرم و جود و عطا بود عطا

  ما در عوض سعى و عمل كرم دوست به
 

 در بر عقل چنني نكته خطا بود خطا

  به گدايان زره عشق كرم كرد كرم
 

 روا بود رواحد رخ يار  حسن ىب

 اگر از لطف نظر داشت نظر» اهلى«با 
 

 «1» رمحتش عام به هر شاه و گدا بود گدا

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(
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  ] َخْلِقِه َواْسِتْكثاِر الطَّاَعِة َوِنْسياَن َكَرِمِه َوَفْضِلهِ َوُرْؤيـَُتَك ِذْكَرَك َلُه ُتورُِثَك الرِّيا َواْلُعْجَب َوالسََّفَه واْلِغْلَظَة ىف [

متوجه باش ذكرى كه نسبت به حق دارى، به توفيق خود اوست، مبادا فكر كىن كار تو است كه تو قدرت بر اجنام هيچ  
  .كارى ندارى، اگر عنايت و حمبت او نباشد، يك ذكر يا يك ركعت عبادت از دستت بر خنواهد آمد

اگر ذكر خود را ببيىن، به تدريج به ريا و عجب و سفاهت و تندى با خلق دچار خواهى شد و طاعت و ذكرت به نظر 
زياد خواهد آمد و كرم و فضل حضرت دوست را فراموش خواهى كرد، آن زمان است كه در پرتگاه سقوط قرار خواهى  

  .گرفت و عاقبِت بدى، پيدا خواهى كرد

  ]ُمِضىِّ اْألَيَّاِم ِإّال َوْحَشةً   ِمَن الّلِه ِإّال بـُْعداً َوال َيْسَتْجِلُب ِبِه َعلى َوال يـَْزداُد ِبذِلكَ [

اى جز دورى از حضرت خنواهى داشت و  در صورت دچار شدن به ريا و عجب و سفه و غلظت نسبت به خلق، نتيجه
  .ات، جز وحشت و نفرت حاصل خنواهد ماند از عمر گذشته
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ّىن ال ِذْكٌر خاِلٌص ِمبُوافـََقِة اْلَقْلِب، َوِذْكٌر صاِدٌق يـَْنفى ذِْكَر َغْريِِه َكما َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله إِ : َوالذِّْكُر ذِْكرانِ [
آله َملْ َجيَْعْل ِلذِْكرِِه ِمْقداراً ِعْنَد ِعْلِمِه ِحبَقيَقِة  نـَْفِسَك فـََرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و  ُأْحصى ثَناًء َعَلْيَك أَْنَت َكما أَثـْنَـْيَت َعلى

  ] ساِبَقِة ذِْكِر الّلِه َعزَّ َوَجلَّ َلهُ ِمْن قـَْبِل ذِْكرِِه لَهُ 

  اقسام ذكر

  :ذكر بر دو قسم است

  .و آن ذكرى است كه فقط حال اهلى قلب بدرقه اوست و مشوب به هيچ غرضى نيست ذكر خالص،: اّول

كند به مقتضاى آن ذكر نيز عمل منايد و اين  و آن ذكرى است كه ذاكر، خدا را به هر صفىت ذكر مى ذكر صادق،: دّوم
حقيقت را بدان كه به هر قدرتى از علم و معرفت برسى، از ذكرى كه درخور حضرت اوست، عاجز خواهى بود، چنان  

من تواناىي و قدرت بر احصا محد و : داشت عرضه مى كه حضرت رسالت پناه در مقام عجز و انكسار به جناب دوست
  .چنان كه اليق تو است ندارم ثناى تو آن

منودند و اظهار عجز  رسول الّله صلى اهللا عليه و آله با وجود مناعت شأن و قرب به جناب حق، اظهار عجز و قصور مى
رسد و ذكر عبد در جنب  ذكر اهلى منى دانست كه قدرت بشرى به ُكنه حقيقت كه مى و قصور نيست، مگر از جهت آن

  .باشد العاده قاصر و ناچيز مى حق، فوق
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  ] ِذْكرِهِ   ُد َعلى اْلَعبْ َفَمْن َأراَد َأْن َيْذُكَر الّلَه فـَْليَـْعَلْم أَنَُّه ما َملْ يَْذُكِر اللّهُ اْلَعْبَد بِالتـَّْوفيِق ِلذِْكرِِه ال يـَْقِدرُ   َفَمْن ُدونَِه َأْوىل[

پس هرگاه حضرت خري البشر در برابر ذكر حق، اظهار عجز و اعرتاف به قصور داشته باشد، غري او كه جهل حمض و 
  .از ذكرى كه اليق به جناب اوست، عاجز است  ء و عدم است به طريق اوىل فقر خالص و ال شى

ى كه حضرت بارى ذكر او نكند، توفيق و تواناىي بر ذكر خداوند هرگاه بنده اراده كرد كه ذكر خدا كند، بايد بداند مادام
  .پيدا خنواهد كرد
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  :گويد اهلى، آن عارف فرزانه مى

  ما به تو دارمي و بس چشم نياز اى حبيب
 

  درگه لطف مشاست بر مهه باز اى حبيب

  تاب فراق تو نيست با دل بيمار من
 

  يا بكش از تري ناز يا بنواز اى حبيب

  وار خندم و گرمي زشوق مهه شب مشعشب 
 

  در دمل از عشق تواست سوز و گداز اى حبيب

  دين اهلى است عشق، ذكر تو تسبيح من
 

 «1»  قبله جامن توىي وقت مناز اى حبيب

  

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

  295: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  6باب 

  در بيان شكر

  :الصادق عليه السالمقال 

ا ُدوَن ىف ُكلِّ نـََفٍس ِمْن أَنـَْفاِسَك ُشْكٌر الزٌِم َبْل أَْلٌف أَْو َأْكثـَُر َوأَْدَىن الشُّْكِر ُرؤيَُة النـِّْعَمِة ِمَن الّلِه  ِمْن َغْريِ ِعلٍَّة يـَتَـَعلَُّق اْلَقْلُب ِ
  .َيُه بِِنْعَمِتِه َأْو ُخيَاِلَفُه ِبَشٍى ِمْن أَْمرِِه َونـَْهِيِه ِبَسَبِب نِْعَمِتهِ َوَأّال يـَْعصِ   الّلِه َعزَّ َوَجلَّ َوالرِّضا ِمبا َأْعطى

ا ِعباُدُه اْلُمْخِلُصو    ُكلِّ حاٍل جتََِد الّلَه َربّاً َكرمياً َعلى   وَُكْن لِّلِه َعْبداً َشاِكراً َعلى َن ُكلِّ حاٍل، َوَلْو كاَن ِعْنَد الّلِه ِعباَدٌة يـَتَـَعبَُّد ِ
ا، فـََلمَّا َملْ َيُكْن أَْفَضُل ِمْنها َخصَّها بـَْنيَ اْلِعب   أَْفَضُل ِمَن الشُّْكِر َعلى اداِت َوَخصَّ ُكلِّ َحاٍل َألَْطَلَق َلْفَظُه فيِهْم ِمْن َمجيِع اْخلَْلِق ِ

ا فـََقاَل َتعاىل   .َوقَليٌل ِمْن ِعباِدَى الشَُّكورُ :  َأْرباَ
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ُشْكرِِه ِألَنَّ التـَّْوفيَق لِلشُّْكِر ِنْعَمٌة حاِدثٌَة جيَُِب الشُّْكَر   ِباْلَعْجِز َعْن بـُُلوِغ أَْدىن  ْعِرتاُف ِلساِن السِّرِّ خاِضعاً لِّلِه َتعاىلَوَمتاُم الشُّْكِر إِ 
َما ال   ُكلِّ ُشْكٍر ُشْكٌر َأْعَظُم ِمْنُه إىل   َلُه فـَيَـْلَزُمَك َعلىَعَلْيها َوِهَى َأْعَظُم َقْدراً َوَأَعزُّ ُوُجوداً ِمَن النـِّْعَمِة الَّىت ِمْن َأْجِلها ُوفـِّْقَت 

اَيَة ُمْستَـْغرِقاً ىف ِنَعِمِه قاِصراً عاِجزاً َعْن َدْرِك غاَيِة ُشْكرِهِ  ِ.  

َوالّلُه َغِىنٌّ َعْن . ْبُد َضعيٌف ال قـُوََّة َلُه أََبداً إّالبِاللّهِ يـَْلَحُق َصنيُعُه ِبَصنيعُه ِبَصنيِعِه َواْلعَ   يـَْلَحُق ُشْكُر اْلَعْبِد نِْعَمَة الّلِه َوَمىت  َوَأىنّ 
  .هذا اْألَْصِل تـََرى اْلَعَجبَ   َمزيِد النـَِّعِم َعَلى اْألََبِد َفُكْن لِّلِه َعْبداً َشاِكراً َعلى  طاَعِة اْلَعْبِد َقِوىٌّ َعلى
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  ]ىف ُكلِّ نـََفٍس ِمْن أَنـَْفاِسَك ُشْكٌر الزٌِم َبْل أَْلٌف َأْو َأْكثـَرُ : سالمَقاَل الصَّاِدُق عليه ال[

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  .تر هايت شكرى الزم است، بلكه هزار شكر يا بيش در هر نفسى از نفس

كشيد و  ا نفسى مىاى كه عني حقيقت و حق حقيقت در آن منعكس شده، مش مجله. تر دقت كنيد در مجله باال بيش
كنيد و سوخته آن را به نام كربنيك بر  كنيد فقط مقدارى اكسيژن به وسيله دستگاه تنفس به بدن اضافه مى خيال مى

گردانيد؛ نه، به اين سادگى نيست، براى اجياد شدن يك نفس در وجود مشا ميليارد ميليارد چرخ در اين كارگاه با  مى
ا در حركت است تا نفسى براى مشا ساخته شود، چون فرو رود، ممد حيات شود و آيد ي عظمت هسىت به حركت درمى

چون بريون آيد مفرّح ذات، پس در هر نفسى، ميلياردها نعمت موجود است و بر هر نعمىت شكرى واجب و براى توفيق 
ايت بگذرد، جا است كه  اين يافنت به هر شكرى نيز شكرى واجب، تا جاىي كه وجوب تعداد شكر نسبت به حق از 

  :فرياد مهه انبيا و امامان عليهم السالم و بيداران و عاشقان بر آمده كه

 از دست و زبان كه برآيد
 

 «1» كز عهده شكرش بدر آيد

  

  :و به قول فيض، آن عارف شوريده حال

 كسى كو چشم دل بيدار دارد
 

 نظر پيوسته با دلدار دارد
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  به هرجا بنگرد چشم خدابني
 

 متاشاى مجال يار دارد

______________________________  
  .سعدى -)1(
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 متاشا در متاشا باشد آن را
 

 كه در دل، ديده بيدار دارد

  چه پروا دارد از تاريكى زلف
 

 كه از مشع رخش انوار دارد

 دو روزى فيض را مهلت ده اى عمر
 

 «1» كار دارددلش با عشق بازى  

  

  .هاى عظيمى به كار بيفتد، تا انسان بتواند يك نفس راحت بكشد دانيد بايد چه نعمت براى اجياد شدن يك نفس، مى

ها مهّيا شود، به دور خود بگردد تا شب و روز به وجود آيد، آفتاب بايد بر زمني  زمني بايد به دور خورشيد بگردد تا فصل
ها تبخري گردد، تا گياهان و درختان برويند، تا موجودات زنده به حيات خود ادامه دهند، تا  آببتابد، تا قسمىت از 

گريى به وسيله هزاران ميليارد گياه و درخت اجنام گرفته، اكسيژن  هاى مضّر، نابود شوند، تا عمِل كربن ها و ويروس ميكروب
پس از آن ميلياردها سلول در بدن بايد فعاليت مهاهنگ   زمني تأمني گردد، تا بني اكسيژن و ازت، تعادل حاصل شود و

كنند، تا دستگاه تنفس بتواند كار كند تا بشود يك نفس كشيد، مشا تفصيل اين فعل و انفعاالتى كه يك هزارمش گفته 
يك نفس  نشد اگر خبواهيد در كتب مربوط ببينيد، بايد يك كتاب خانه عظيم را از اّول تا آخر مطالعه كنيد تا ماهّيت 

شود،  بريد كه براى هر نفس، ميلياردها نعمت به كار گرفته مى گاه به اين معىن پى مى كشيدن براى مشا روشن شود، آن
پس براى يك نفس، ميلياردها شكر الزم است و براى هر شكرى نيز شكرى واجب و در اين آفرينش كدام قدرت است 

  كه از عهده شكر آن حضرت برآيد؟
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نسبت به يك نعمِت حق كه به نظر ما ساده : نسبت به مسئله شكِر حق، انصاف دهيم، بايد بگوييم ما اگر خبواهيم
  .امي جا نياورده آيد، اداى شكر نكرده و حّقى به مى

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(
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امي، تا پس از  هاى اهلى قدم معرفت برداشته ام يك از نعمتخصوص براى كد شكر، معلول معرفت نعمت است و ما به
  آگاه شدن به موقعيت نعمت در زندگى خويش به اداى شكر برخيزمي؟

  :به قول عاشق عارف، اهلى

 گر اين بود عمرى كه از دست ما شد
 

 دريغا كه يكسر به باد فنا شد

  دريغا كه سرمايه زندگاىن
 

 هدر گشت و بر باد رفت و هبا شد

  به باطل گذشته است ايّام عمرى
 

 ياد حق رفت و صرف هوا شد كه ىب

  به بازيچه بگذشت دور جواىن
 

 ا شد فغان كني چنني گوهرى ىب

 زچرخ اى جوانان دوران بپرسيد
 

 كه دور جواىن پريان كجا شد

  رود عمر و ماند به جا حسرت و غم
 

 «1» بر آن دل كه غافل زياد خدا شد

  

   تنفس و عوامل نـََفس دستگاه

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در ابتداى روايت باب شكر مى
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اين مسئله جداً احتياج به توضيح و تشريح . تر الزم است هايت شكرى الزم، بلكه هزار شكر يا بيش در هر نفسى از نفس
هاى مربوط به  د، اطالعات مهمى در زمينهدارد و در اين زمينه، الزم است عزيزاىن كه نسبت به حقايق دنبال معرفت هستن

  .شكر كسب كنند

واسطه و به واسطه با آن سر و كار  هاىي كه انسان ىب هاى معنوى و مادّى است، نعمت شكر چون در ارتباط با نعمت
  جتاوز كنددارد، اگر خبواهد به حنو مفّصل مورد حبث قرار بگريد، از چند جلد كتاب و شايد از جمّلدات غري قابل مشارشى 

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(

  299: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

هاى گوناگون، ميّسر نيست، بنابراين بايد از حّد امكان خود و كمى دقت  و براى يك انسان با اين عمر كوتاه و گرفتارى
چهره كّلى و دورمناىي داد، در قسمت اّول، الزم است و مطالعه اهل دل استفاده كرد و تا جاىي كه امكان دارد به مطلب 

دورمناى دستگاه تنفس كه عامل نفس كشيدن انسان است و حضرت صادق عليه السالم در مرحله اّول روايت به مسئله 
نفس و شكر آن اشاره فرموده توضيح داده شود، سپس در شرح بقيه حديث شريف با كمك آيات قرآن و روايات به 

  .ت دوست، اقدام گرددخواست حضر 

كه كتاىب است حتقيقى و علمى و بر اساس حتقيقات و جتربّيات علمى و عملى هزاران » فيزيولوژى انسان«در كتاب 
  :»1«  خوانيم فيزيولوژيست به رشته حترير درآمده، مى

حميط آن به اجنام روشى كه توّسط آن مبادالت گازى بني يك سّلول زنده و : ترين تعريف تنفس عبارت است از ساده
  .رسد مى

هاى ديگر به غري از عمل مكانيكى نفس كشيدن است، دستگاه گردش خون با مهه امهّيىت كه  بنابراين، تنفس شامل كيفّيت
تواند اكسيژن و انيدريد كربنيك را به سوى سّلول يا بالعكس محل كند؛ مگر اين كه دستگاه تنفس، عمل خود  دارد، منى

اى از چندين عمل  كسيژن در اختيار خون و گرفنت انيدريد كربنيك از آن را اجنام دهد، پس تنفس جمموعهيعىن، قرار دادن ا 
  .گريد بوده و مهكارى و شركت تعدادى از اعضاى اندام را در بر مى
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م291: فيزيولوژى انسان -)1(   .، خبش 

  300: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

   تنفسدو گونه 

  :كنيم ابتدا ما تنفس را به دو مرحله متمايز تقسيم مى

   تنفس خارجى. 1

   تنفس داخلى. 2

ها به خون و انتقال انيدريد   ها و بالعكس است، انتقال اكسيژن از ريه تنفس خارجى شامل، حركت هوا به داخل ريه
ا انيدريد كربنيك از رسد  ها مى كربنيك از خون به ريه، وسايلى كه اكسيژن توسط آن به سّلول و وسايلى كه توسط آ

  .شود ها به طرف ريه برگردانده مى سّلول

ها سر و كار دارد و اغلب تنّفس سّلوىل ناميده  تنّفس داخلى با استفاده از اكسيژن و توليد انيدريد كربنيك، توسط سّلول
  .كنيم جا خوددارى مى ن در اينشود و ما از ذكر آ هاى شيمى شرح داده مى تنّفس داخلى در كتاب. شود مى

  :گريد تنّفس خارجى، حتت عناوين زير مورد حبث قرار مى

   حركات تنفسى. 1

   كنرتل تنّفس. 2

   شيمى تنّفس. 3

ها آورده  دو حركت اصلى در تنّفس وجود دارد كه عبارتند از، عمل دم كه در جريان آن هوا به داخل ريه :حركات تنفسى
  .شود ها بريون رانده مى شود و عمل بازدم كه در جريان آن هوا از ريه مى

 دستگاه شود، اين انقباض توسط امواج عصىب اى خارجى شروع مى عمل دم، توسط انقباض ديافراگم و عضالت بني دنده
  شود اى برده مى اى به عضالت دنده عصىب مركزى كه توّسط اعصاب فرنيك به ديافراگم و توّسط اعصاب بني دنده
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  .گردد برقرار مى

گ شود كه اين عضله به طرف پايني حركت كند و اين امر، قفسه سينه را از باال به پايني بزر  انقباض ديافراگم، سبب مى
  .كند مى

ها را باال كشيده و  اى، دنده انقباض عضالت بني دنده. شوند آيد شل مى عضالت شكمى به تدريج كه ديافراگم پايني مى
ا را كمى چرخش مى راند، اين عمل، قفسه سينه را از  دهد و به اين ترتيب استخوان جناق را به جلو مى در مهان زمان آ
  .كند بزرگ مى طرفني و هم چنني از جلو به عقب،

تر از فشار  ها كم كند، به طورى كه فشار در ريه بزرگ شدن حجم قفسه سينه، يك كاهش فشار در اين حمفظه توليد مى
ها  يابد تا فشار در ريه قدر ادامه مى ها آن جريان هوا به داخل ريه. برد ها هجوم مى شود و در نتيجه هوا به داخل ريه جو مى

  .برابر با فشار جو گردد

ها داشته و هم چنني به مقاومت  ها بستگى به اختالف بني فشار جو و فشار هواى داخل حبابچه جريان هوا به داخل ريه
  !!ترين مقاومت در برابر جريان هوا، در بيىن وجود دارد بيش. جمارى هواىي در برابر جريان هوا نيز بستگى دارد

پاسيو است؛ به اين معىن كه در نتيجه رفع انقباض عضالت دمى و عمل بازدم در تنّفِس آرام، يك عمل غريفّعال يا 
گردد،   شود و حجم قفسه سينه به تدريج كه به حجم اسرتاحت باز مى ها كشيده شده حادث مى بازگشت ارجتاعى، ريه

ديافراگم كه يك انقباض، مهزمان عضالت شكمى احشا را به طرف باال رانده و به اين ترتيب به باال رفنت . يابد كاهش مى
  .كند شود كمك مى در هنگام رفع انقباض اجنام مى

ها به طور آزاد با حميط خارج ارتباط دارند؛ لذا  شود، چون ريه تر مى ها بر اثر اين اعمال از فشار جو بيش فشار هوا در ريه
شود و  يب، عمل بازدم كامل مىشود، تا فشار دوباره با فشار جو برابر گردد و به اين ترت ها خارج مى قدر از ريه هوا آن
   بازدم
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  .عميق، احتياج به انقباض پُر قدرت عضالت تنّفسى دارد
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ها با هر عمل دم، جتديد شده و هواى مانده در هر عمل  بر اثر حركات عاّدى تنّفسى، قسمىت از هواى موجود در ريه
  .شود ها به طور نسىب تازه نگاه داشته مى داخل حبابچه گردد، به اين ترتيب، هوا در بازدم خارج مى

خوانندگان عزيز، مالحظه كنيد براى يك نفس كه به نظر ما چيزى نيست، چه اعمال عجيب و غريب و مراحل «
  گريد؟ راسىت، كدام انسان است كه بتواند از عهده شكر يك نفس برآيد؟ انگيز اجنام مى شگفت

ها  شود و اين امر سبب جريان هوا به داخل ريه ام دم، موّفق به بزرگ كردن حفره سينه مىانقباض عضالت تنّفسى در هنگ
  .گردد مى

يابد، هوا به طرف خارج جريان پيدا  هنگامى كه عضالت دمى شل شده و قفسه سينه حجم اسرتاحت خود را باز مى
  .كند، جريان هوا بستگى به اختالف فشار بني جو و سينه دارد مى

ا تغيريات فشار حادث مى دو ناحيه ها،  شود، يكى در فضاى داخل جنىب و ديگرى در ريه در سينه وجود دارد كه در آ
  .ها و بالعكس كمك خواهد كرد تر اين تغيريات فشار، به درك چگونگى حركت هوا به داخل ريه شرح بيش

ها وجود دارد، فشار داخل جنىب  سينه و ريهفشار داخل جنىب، فشارى است كه بني دو اليه جنب يا بني جدارهاى قفسه 
ها كه مهيشه به عّلت خاصّيت ارجتاعى شان متايل به  تر از فشار جو است؛ زيرا قفسه سينه از ريه در تنّفس عادى مهيشه كم

اين عمل بازگشت ارجتاعى ريه به طور دامي كششى روى جدارهاى سينه اعمال . تر است روى هم خوابيدن دارند بزرگ
گردد؛ زيرا جدار سينه از  تر منفى مى شود، فشار داخل جنىب بيش كند، به تدريج كه قفسه سينه در هنگام دم، بزرگ مى مى
   ها بايد از حركت رو به خارج جدارهاى گردد؛ اما ريه تر دور مى ها بيش ريه
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  .گردد تر منفى مى شوند كم ها از هوا پر مى ىب به تدريج كه ريهشوند فشار داخل جن سينه تبعّيت كند و در نتيجه متسع مى

اين فشار موسوم به فشار . ها هستند هاى ريه شود، جمارى هواىي و حبابچه ناحيه دّومى كه در آن تغيريات فشار حادث مى
ها برابر با فشار  بابچهگونه جريان هوا به داخل ريه يا بالعكس وجود ندارد، فشار در ح داخل ريوى است، هنگامى كه هيچ

  .جو است

تر  ها به تبعّيت از بزرگ شدن حجم قفسه سينه از فشار جو كم در هنگام عمل دم، فشار داخل ريه در نتيجه اتساع ريه
يابد تا فشار داخل ريه جمدداً با فشار جو برابر گردد، به تدريج كه حجم  ها جريان مى شود و هوا آن قدر به درون ريه مى
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خوابند، فشار داخل ريه از فشار  هاى ارجتاعى روى هم مى يابد و ريه نه بر اثر انقباض عضالت دمى، كاهش مىقفسه سي
جا دوره  يابد تا فشار داخل ريه جمدداً با فشار جو برابر گردد و در اين قدر به خارج جريان مى شود و هوا آن تر مى جو بيش

  .شود تنفسى تكميل مى

هر دو سطح مرطوب به علت كشش . ها از هوا امهّيت زيادى دارد، كشش سطحى است هعاملى كه در پر كردن ري
اى كه ريه را  اليه(شود كه دو اليه جنب  چسبند، كشش سطحى سبب مى سطحى به طور حمكم به يك ديگر مى

وند و بنابراين هنگام بزرگ شدن قفسه سينه از يك ديگر جدا نش) كند اى كه قفسه سينه را مفروش مى پوشاند و اليه مى
  .ها بايد از حركات قفسه سينه پريوى كنند كند؛ يعىن ريه ها را وادار به اتساع مى ريه

كنند كه به  شود و در نتيجه اين سطوح متايل پيدا مى ها اعمال مى چنني در سطوح مرطوب داخلى ريه كشش سطحى هم
  .ها را حمدود كنند يكديگر چسبيده و اتساع حبابچه
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از اثر اين چسبندگى توّسط وجود يك ماده ليپوپروتئيىن موسوم به ماده كاهش دهنده فشار سطحى يا سرفكتنت كه كشش 
ها با سهولت نسىب متسع شوند  دهد حبابچه سطحى بني سطوح مرطوب بافت ريه را كاهش داده و به اين ترتيب اجازه مى

  .شود جلوگريى مى

اىي دس ها براى انتقال اكسيژن آن به خون از يك طرف و خارج كردن  تگاه تنّفس، رساندن هواى تازه به حبابچههدف 
  .هواى مصرف شده از طرف ديگر است

ويه آلوئوىل ناميده مى مبادله هوا در سطح حبابچه ها  شود به حبابچه شود، البته متام هواىي كه وارد جمارى تنفسى مى اى، 
رگى از آن فقط جمارى تنفسى را كه براى انتقال هوا و نه براى مبادله گازها بني هوا و خون به وجود رسد و قسمت بز  منى

  .كند اند، پر مى آمده

يك مهگامى زياد براى اجنام انقباض عضالت تنّفسى در زمان مناسب و به ميزان متناسب براى برآوردن احتياجات متغّري 
ديگر مربوط سازد و  ز تنّفسى، الزم است تا فّعاليت عضالت تنّفسى را با يكيك مرك. بدن به اكسيژن مورد لزوم است

  .هاى دمى و بازدمى در پياز مغز تريه قرار گرفته است چنني مركزى شامل قسمت
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هاى خمتلف دستگاه عصىب و امواج عصىب صادره از هر نقطه بدن و  تواند حتت تأثري امواج عصىب قسمت مركز تنّفسى، مى
گذرد قرار گريد، به عبارت ديگر، تنّفس، هم توسط  وّسط تركيب شيمياىي و درجه حرارت خوىن كه از آن مىچنني ت هم

  .شود عوامل عصىب و هم توسط عوامل شيمياىي كنرتل مى

سازد كه  توان كنرتل عصىب تنفس را به عنوان يك عامل تنظيم كننده در نظر گرفت؛ زيرا دستگاه تنّفس را قادر مى مى
توان كنرتل شيمياىي را به عنوان يك پايه اصلى در نظر گرفت؛ زيرا  ات متغّري بدن را برآورده سازد، از طرف ديگر مىاحتياج

   سازد كه با وجود كوششى كه براى كنرتل تنّفس به طور ارادى به شخص را جمبور مى
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رسد،  نگامى كه كنرتل عصىب مثًال در هنگام خواب به حداقل مىآورد، به تنفس ادامه دهد و اين عامل حىت ه عمل مى
  .تنّفس را ادامه دهد

كردند، يك مركز تنّفسى در پياز مغز تريه وجود دارد كه مسؤول ارسال ريتميك امواج  ها تصّور مى مدت زيادى فيزيولوژيست
  .است عصىب از راه اعصاب حركىت عضالت تنّفسى است و بنابراين مركز كنرتل تنّفس

  .اند دانيم كه مراكز مهم ديگرى كه با مركز تنّفسى پياز مغز تريه مربوط هستند نيز براى تنّفس طبيعى، ضرورى امروزه ما مى

بايسىت براى مهگام كردن انقباض و انبساط  امروزه اين موضوع مورد قبول عموم است كه سه مركز عمده وجود دارند كه مى
  .كنند ها را تأمني مى ارى كنند و به اين ترتيب جتديد هواى تازه و دفع هواى مانده از ريهديگر مهك عضالت تنّفسى با يك

  :اين سه مركز عمده عبارتند از

تواند حركات دمى و بازدمى را به طور ريتميك با تواىل مناسب پيش بربد، اگرچه اين حركات،  مركز پياز مغز تريه كه مى - 1
  .ناميم نيستند منودار آنچه ما حركات طبيعى مى

مركز آپنوستيك كه در پل مغزى قرار داشته و در صورتى كه حتت تأثري ساير مراكز قرار نگريد سبب اسپاسم دمى  - 2
  .گردد مداوم يا آپنوز مى

اى امواج عصىب صادره  مركز پنوموتاكسيك كه آن نيز در پل مغزى قرار گرفته و با مهراهى اعصاب واگ براى قطع دوره - 3
  .كند آپنوستيك عمل مى از مركز
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ها توّسط اعصاب  اعصاب واگ، نقش زيادى در عمل تنّفس دارند، به اين ترتيب كه امواج عصىب مركز توليد شده در ريه
  .يابند واگ به مركز تنّفسى پياز مغز تريه انتقال مى
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يك ماّده . هاىي است كه به مواّد حمّرك، حساس هستند گريندهكند، حمتوى   غشاى خماطى كه جمارى تنّفسى را مفروش مى
كند، وجود يك تكه كوچك نان در حنجره يا ناى سبب يك محله سرفه  حمرك از قبيل؛ فلفل در بيىن توليد يك عطسه مى

متايل دارند  شوند از نوع حفاظىت بوده و هاى خماط جمارى تنّفسى اجياد مى هاىي كه توّسط حتريك گرينده شود، رفلكس مى
  .جسم حمرك را از بدن خارج كنند

كنند و نيز كنرتل حركت  ها و بالعكس تعيني مى اعمال مكانيكى تنفس را كه چگونگى حركت هوا را به داخل ريه
هاى شيمياىي شروع  هاى فشارى و گرينده هاىي كه توسط گرينده عضالت تنّفسى توّسط دستگاه عصىب مركزى از راه رفلكس

  :توان به طريق زير خالصه كرد مىشوند  مى

فرستند، ميزان ختليه  اى و ديافراگم مى مركز تنّفس پياز مغز تريه، امواج عصىب را از راه اعصاب حركىت به عضالت بني دنده
مركز پياز مغز تريه حتت تأثري مراكز جماور در پل مغزى موسوم به مركز آپنوستيك و مركز پنوموتاكسيك و هم چنني حتت 

هاى شيمياىي موجود در پياز مغز تريه  هاى سباتى و آئورتى و نيز گرينده ها و سينوس هاى حسى موجود در ريه ري گريندهتأث
  .گريد و اجسام سباتى و آئورتى قرار مى

و نيز كنند، توسط احتياجات متغّري بدن، به اكسيژن  ها كه تعداد و دامنه تنّفس را تعيني مى امواج عصىب مركز بر اين گرينده
  .كند دفع انيدريدكربنيك تغيري مى

ها براى نگاهدارى مقادير مناسب از اين گازها در  هاى متعّدد ميزان اكسيژن و انيدريدكربنيك در خون و بافت كنرتل كننده
  .كنند ديگر مهكارى مى بدن با يك

مهربان از باب لطف و حمّبت، به اين گوشه بسيار خمتصرى از دستگاه با عظمت تنفس بود كه خداوند ! خوانندگان عزيز
آيا براى . ترين اختالىل در اين دستگاه باعث زمحت فوق العاده بشر و رنج و مرارت او خواهد شد انسان عطا كرده و كم

  هر
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اجب و ضرورى تر و  نفسى شكرى واجب نيست؟ يا به فرموده امام صادق عليه السالم براى هر نفسى هزار شكر يا بيش
است؛ اما مسئله نعمت هوا كه مورد نياز دستگاه تنفس است، حقيقىت است كه انسان با معرفت به آن غرق در اعجاب  

گردد با متام هسىت در برابر عظمت خالق عامل، صورت ذّلت به  گشته و اگر اهل انصاف باشد، با كمال عشق حاضر مى
  .خاك عبادت بگذارد

  نعمت هوا

  .هاى بسيار بزرگ خداست در حيات انسان و موجودات داراى نقش ضرورى است از نعمت مسئله هوا كه

اىي هستند كه مهاهنگ با خواسته قدرداىن اين نعمت بزرگ و ساير نعمت   .كنند هاى حمبوب زندگى مى ها، آ

  .طاغيان و عاصيان، غاصباىن هستند كه به حكم قرآن بايد دچار خزى دنيا و عذاب آخرت گردند

ها و وضع كره زمني و موقعيىت كه در حيات موجودات زنده دارد، دانشمندان  راى شناساندن هوا و ارتباط آن با اقيانوسب
هاى اهلى و در نتيجه شكر آن الزم و واجب  اند كه دانسنت آن به عنوان معرفت به نعمت بزرگ، مسائل مهمى مطرح كرده

  .است

هاى  كثر حتقيقات و مسائل كتابش، مطابق با آيات قرآن و بعضى از خطبهكه ا   -»راز آفرينش انسان«نويسنده كتاب 
اى  و پاره» ج البالغة«كند اين دانشمند خارجى با قرآن و  است و انسان با خواندن كتاب او تصّور مى» ج البالغة«

   از روايات
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  :گويد درباره هوا مى -»1«  آشناىي كامل داشته

گر قبول كنيم كه حرارت زمني در موقع جداىي از خورشيد، معادل حرارت خود آفتاب، يعىن دوازده هزار درجه بوده ا 
اى در  گونه تركيبات شيمياىي قابل مالحظه است، در اين صورت كلّيه عناصر به حالت خالص در آن وجود داشته و هيچ

  .شده است آن يافت منى

كنده آن شروع به سرد شدن كرد، اختالط عناصر، شروع گرديد و هسته مركزى زميىن كه ما به تدريج كه زمني يا قطعات پرا 
  .شناسيم آغاز شد امروز آن را مى
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ايت رسيد و آن وقت  توانستند با هم خملوط شوند، تا آن اكسيژن و هيدروژن منى كه حرارت زمني به چهار هزار درجه فار
  .وجود آوردند ده و از تركيب خود آب را بهاين دو عنصر به سرعت با يكديگر خملوط ش

دانيم اين است كه در اين دوره از تكوين زمني، هواى حميط آن بايسىت فوق العاده غليظ و  آنچه ما امروز به حتقيق مى
  .سنگني باشد

  .مهه درياها در آمسان بودند و كلّيه عناصرى كه با يكديگر تركيب شده بودند، در جو هوا پراكنده بودند

تر و  آب كه در هواى خارج زمني تشكيل شده بود به مست زمني روانه شد؛ اما چون هواى حميط زمني به مراتب گرم
شد و چيزى از آن  رسيد تبخري مى تر از هواى چند هزار كيلومرت خارج از زمني بود، ناچار آب تا به جماورت آن مى سوزان

  شد، درياىي كه در ني سردتر مىرسيد، به تدريج كه هواى زم به سطح كره زمني منى

______________________________  
هاىي كه در طبيعت و آفرينش انسان، با زمحات دانشمندان كشف شده به صورت كلى يا تفصيلى در قرآن  واقعيت -)1(

  .و روايات اسالمى موجود است و اين مسئله، دليل بر اعجاز قرآن و حقانّيت دين مبني اسالم است
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گرديد از قّوه تصّور و ختمني  هاى مهيىب كه جارى مى و آن وقت سيالب »1« شد هوا معلق بود به طرف زمني سرازير مى
كرد و در گري و  هاى عظيم بر سطح كره زمني غوغا مى ما خارج بود، تا مدت چند ميليون سال انقالبات جّوى و طوفان

شد و از آن مجله  مى داد تركيب دار اين رستاخيز عجيب، گاز اكسيژن با مواد ديگرى كه قشر خارجى زمني را تشكيل مى
  .با گاز هيدروژن زمني خملوط شد و درياها را تشكيل داد

يقيناً مقادير هنگفىت از گاز هيدروژن تا قبل از سرد شدن زمني از حتت تأثري جاذبه زمني فرار كرده و از حميط آن در رفته 
  .گرفت ارتفاع چندين كيلومرت فرا مىشد كه متام سطح زمني را تا  است و گرنه حجم آب در كره ما به قدرى زياد مى

هاى كره ما آرام شده و در نتيجه وضع  اين احتمال وجود دارد كه در حدود يك ميليارد سال پيش، انقالبات و طوفان
  .شود پديد آمده است فعلى سطح كره زمني، سخت و درياها و هوا به صورتى كه امروز ديده مى

ا، يعىن هوا جنام گرفته است كه باقىتركيب و اختالط عناصر به قدرى كامل ا فقط يك  -شامل اكسيژن و نيرتوژن -مانده آ
  .دهد قسمت از يك ميليون و نيم متام وزن زمني را تشكيل مى
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ا خيلى بيش از ميزان فعلى  اما چرا مهه اين گازها جذب نشده و از حميط زمني بريون نرفته است؟ يا چرا تناسب مقدار آ
شد و به فرض آن هم كه در زير چنان فشار  ر هريك از آن دو صورت، حيات انساىن غري مقدور مىنشده است؟ زيرا د

   آمد، تازه انسان به شكل و هيئت كنوىن تكوين وجود مى سهمگيىن، حيات به

______________________________  
ج البالغة مراجعه كنيد 16تا  14به آيات  -)1(   .سوره نبأ و خطبه اّول 

  310: ، ص3 ن اسالمى، جعرفا

جا شدن عوامل  شومي كه در اين جابه دهيم، فقط متذّكر اين نكته مى تر بسط مقال منى شد، در اين باره، ما بيش منى
  .طبيعى، منتهاى دقت و ريزه كارى به كار رفته است

آمد يا  وجود منى ه اصلى حيات بهبود، اكسيژن، يعىن مادّ  تر از آنچه هست مى مثًال اگر قشر خارجى كره زمني، ده پا كلفت
شد و ديگر امكان  تر از عمق فعلى بود آن وقت مهه اكسيژن و كربن زمني جذب مى هرگاه عمق درياها چند پا بيش

  .ماند گونه زندگى نباتى يا حيواىن در سطح خاك باقى منى هيچ

انسان براى نشو و مناى خود بايد منتظر به احتمال قوى، متام اكسيژن موجود را قشر زمني و آب درياها جذب كرده و 
ا اكسيژن الزم به انسان برسد   .بنشيند تا نباتات برويند و از پرتو وجود آ

هاى دقيقى كه به عمل آمده معلوم شده است، اكسيژن براى تنّفس انسان ممكن است از منابع خمتلف بيايد، اما  با حساب
اگر هواى . اى كه براى تنّفس ما الزم است در هوا پخش شده به اندازه نكته مهم آن است كه مقدار اين اكسيژن، درست

هاى ثاقب كه هر روز به مقدار چند ميليون عدد  بود اجرام مساوى و شهاب تر مى حميط زمني، اندكى از آنچه هست رقيق
رسيدند و هر گوشه آن را  شوند، دائماً به سطح زمني مى كنند و در مهان فضاى خارج منفجر و نابود مى به آن اصابت مى

  .دادند مورد اصابت قرار مى

كنند و به هر كجا برخورد كنند اجياد انفجار و حريق  اين اجرام فلكى به سرعت هر ثانيه از شش تا چهل ميل حركت مى
  .منايند مى
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ا به سطح زمني بود، مثًال به اندازه سرعت يك گلوله بود مهه آ تر از آنچه هست مى اگر سرعت حركت اين اجرام كم
ا معلوم بود، از مجله اگر خود انسان در مسري كوچك مى ترين قطعه اين اجرام مساوى قرار  رخيتند و نتيجه خرابكارى آ
ا كه به سرعىت معادل نود برابر سرعت گلوله حركت مى    گرفت، شّدت حرارت آ
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  .ساخت كنند، او را تّكه پاره و متالشى مى مى

اى است كه اشعه كونيه را تا ميزاىن كه براى رشد و منو نباتات الزم است به طرف زمني  غلظت هواى حميط زمني به اندازه
  .كند هاى مفيد را اجياد مى برد و ويتامني هاى مضّر را در مهان فضا از بني مى دهد و مهه جرثومه عبور مى

ا هم گاز با وجود اخبره خمتلفى كه در طى قرون متماد ى از اعماق زمني برآمده و در هوا منتشر شده است و اغلب آ
ّمسى هستند، وىل هواى حميط زمني آلودگى پيدا نكرده و مهيشه به مهان حالت متعادل كه براى ادامه حيات انساىن مناسب 

  .باشد، باقى مانده است

كند، مهان دريا و اقيانوس است كه مواد حياتى  حفظ مى منايد و تعادل را دستگاه عظيمى كه اين موازنه عجيب را اجياد مى
  .»1« گريد و غذاىي و باران و اعتدال هوا و نباتات و باالخره وجود انسان از منبع فيض آن سرچشمه مى

مسئله تشكيل هوا، تعادل هوا، سود هوا و عظمت اين نعمت و موقعيّتش را در حيات موجودات زنده و ! خوانندگان عزيز
ده مالحظه كرديد و دانستيد چه عوامل گوناگوىن در طول ميلياردها سال به اراده حضرت حق باعث به وجود آمدن غري زن

اند و به اين حقيقت رسيديد كه براى يك نفِس ما، چند ميليارد نعمت مشغول فعالّيت است، پس، از اين مهه  هوا شده
تر الزم  در هر نفسى شكرى الزم، بلكه هزار شكر يا بيش: ودرسيم كه فرم واقعّيت به حرف امام صادق عليه السالم مى

توانيم شكر يك نفس را به جا آورمي، بياييد  است؛ اما كو آن انساىن كه بتواند شكر يك نفس را به جاى آورد، ما كه منى
جالت و الاقل از خرج كردن نفس در راه خمالفت با حضرت دوست پرهيز كنيم و از گناهان گذشته خود در كمال خ

  .شرمسارى توبه كنيم

______________________________  
  .سوره حنل مراجعه كنيد 61و  14سوره انبيا و  30به آيه  -)1(
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  :ام اين فقري پريشان و عذرخواه پيشگاه جانان در مقام توبه به حضرت دوست گفته

  به فريادم برس من رفتم از دست
 

  مرا اى دوست بشكستگنه پشت 

 متاب از من تو روى رمحتت را
 

  ات را بيش از اين پست اين بنده خمواه

 به كام من شراب از عشق خود ريز
 

  اش مست كه گردم تا ابد از گرمى

  دل هركس به كويت گشت مايل
 

  زقيد عامل و از بند خود رست

  تو بود زندان رندان جهان ىب
 

  بنشست خوشا عبدى كه در كوى تو

  چه خوش باشد بريدن از دو عامل
 

  تر دىل كو با تو پيوست از آن خوش

 هر آن باشد جدا از رمحت تو
 

ى دست   بود بيچاره و زار و 

  اميد قلب مسكني مقصد من
 

  مرا از عشق خود بنماى سرمست

  

  قرآن و مسئله شكر

  .منايد كند و در مسائل گوناگوىن به چهره شكر تصريح مى مىقرآن جميد به مسئله شكر در آيات با عظمتش اشاره 

منايد و اين كه دارنده نعمت بايد از دهنده نعمت تشّكر كند، البته اسالم،  در قسمىت از آيات، وجوب شكر را گوشزد مى
لى است و آن ترين مرحله شكر، عم داند، احلمد لّله لفظ شكر است، بلكه مهم شكر نعمت را به گفنت احلمد لّله منى

  .نعمت را در مهان راهى كه حضرت حق معني فرموده مصرف كردن است

هاى مهم انبيا و اوليا اين بوده كه خداوند به آنان توفيق  كند كه يكى از خواسته اى از آيات به اين معىن اشاره مى در پاره
  .شكر عنايت كند

رى براى شاكر دارد و باعث رضايت حق از عبد و ازدياد در برخى از آيات به اين حقيقت اشاره شده كه شكر سود بسيا
  .نعمت است
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ها اشاره شده و از اكثريت به خاطر غفلىت كه از شكر نعمت دارند سخت گاليه شده  و در قسمىت از آيات به نعمت
  :وداى از آيات ذكر ش جا الزم است براى هريك از اين موارد منونه است، در اين

ا َيْشُكُر ِلنَـْفِسِه َو َمْن َكَفَر َفإِ [ يدٌ َو َلَقْد آتـَْينا لُْقماَن احلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَِّه َو َمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ   .»1« ]نَّ اللََّه َغِينٌّ محَِ

ود سپاس و به راسىت ما به لقمان حكمت عطا كردمي كه براى خدا سپاس گزار و هركه سپاس گزارد تنها به سود خ
  .نياز و ستوده است خدا ىب] زند؛ زيرا به خدا زيان منى[گزارد، و هركه ناسپاسى كند  مى

  .»2« ] َفاذُْكُروِين َأذُْكرُْكْم َو اْشُكُروا ِيل َو ال َتْكُفُرونِ [

  .پس مرا ياد كنيد تا مشا را ياد كنم و مرا سپاس گزاريد و كفران نعمت نكنيد

  .»3« ] آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيِّباِت ما َرَزْقناُكْم َو اْشُكُروا ِللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن [

امي خبوريد، و خدا را سپاس گزاريد، اگر فقط او را  اى كه روزى مشا كرده هاى پاكيزه ها و خوردىن از انواع ميوه! اى اهل اميان
  .پرستيد مى

  .»4« ] َرَزَقُكُم اللَُّه َحالًال طَيِّباً َو اْشُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تـَْعُبُدونَ َفُكُلوا ِممَّا [

   از نعمت هاىي كه خدا روزى مشا كرده است، حالل وپاكيزه خبوريد، و نعمت

______________________________  
  .12): 31(لقمان  -)1(

  .152): 2(بقره  -)2(

  .172): 2(بقره  -)3(

  .114): 16(حنل  -)4(
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  .پرستيد خدا را سپاس گزاريد، اگر تنها خدا را مى

  .»1« ] َفابـْتَـُغوا ِعْنَد اللَِّه الرِّْزَق َو اْعُبُدوُه َو اْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ [

  .شويد به سوى او بازگردانده مى] فقط[ا شكر كنيد كه پس رزق را نزد خدا جبوييد و او را بندگى كنيد و او ر 

  .»2« ]ُكُلوا ِمْن ِرْزِق َربُِّكْم َو اْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة َطيَِّبٌة َو َربٌّ َغُفورٌ [

، و پروردگارى بسيار ]داريد[از رزق و روزى پروردگارتان خبوريد، و براى او سپاس گزارى كنيد، سرزميىن خوش و دلپذير 
  .آمرزنده

  .»3« ]اْعَمُلوا آَل داُوَد ُشْكراً َو َقِليٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ [

  .عمل كنيد و از بندگامن اندكى سپاس گزارند]  ها حق به فرمان[به خاطر سپاس گزارى ! اى خاندان داود

واِلَديَّ َو َأْن َأْعَمَل صاِحلاً تـَْرضاُه َو َأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعباِدَك   َو قاَل َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َو َعلى[
  .»4« ] الصَّاحلِِنيَ 

كه كار  اى به جاى آورم، و اين به من اهلام كن تا شكر نعمىت را كه به من و پدر و مادرم عطا كرده! پروردگارا: گفت
  .ات درآور به رمحتت در ميان بندگان شايسته اى كه آن را بپسندى اجنام دهم، و مرا شايسته

   واِلَديَّ َو َأْن َأْعَملَ   قاَل َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َو َعلى[

______________________________  
  .17): 29(عنكبوت  -)1(

  .15): 34(سبأ  -)2(

  .13): 34(سبأ  -)3(

  .19): 27(منل  -)4(
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  .»1« ] صاِحلاً تـَْرضاُه َو َأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت ِإينِّ تـُْبُت ِإلَْيَك َو ِإينِّ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

آن اى كه  اى سپاس گزارم، و كار شايسته به من اهلام كن تا نعمتت را كه بر من و پدر و مادرم عطا كرده! پروردگارا: گويد
پسندى اجنام دهم و ذريه و نسل مرا براى من صاحل و شايسته گردان كه من به سوى تو بازگشتم و به يقني از تسليم  را مى

  .توام]  ها و احكام به فرمان[شدگان 

ا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َو َمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِّ َغِينٌّ َكرِميٌ [   .»2« ] َو َمْن َشَكَر َفِإمنَّ

؛ زيرا ]رساند زياىن به خدا منى[كند و هر كس ناسپاسى ورزد  ه سپاس گزارى كند به سود خود سپاس گزارى مىو هر كس ك
  .نياز و كرمي است پروردگارم ىب

  .»3« ]ِنْعَمًة ِمْن ِعْنِدنا َكذِلَك َجنِْزي َمْن َشَكرَ [

  .دهيم اداش مىگونه كسى را كه سپاس گزار است، پ نعمت و رمحىت از سوى ما بود، اين]  اين[

  .»4« ]ما يـَْفَعُل اللَُّه ِبَعذاِبُكْم ِإْن َشَكْرُمتْ َو آَمْنُتْم َو كاَن اللَُّه شاِكراً َعِليماً [

باشيد و اميان آوريد، خدا را با عذاب مشا چه كار؟ خدا مهواره پاداش دهنده ]  مشاِر حق نعمت هاِى ىب[گزاِر  اگر مشا سپاس
  .و داناست

  .»5« ]تََأذََّن َربُُّكْم لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكْم َو لَِئْن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعذاِيب َلَشِديدٌ َو ِإْذ [

______________________________  
  .15): 46(احقاف  -)1(

  .40): 27(منل  -)2(

  .35): 54(قمر  -)3(

  .147): 4(نساء  -)4(

  .7): 14(ابراهيم  -)5(
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افزامي، و  خود را بر مشا مى]  نعمتِ [هنگامى را كه پروردگارتان اعالم كرد كه اگر سپاس گزارى كنيد، قطعاً ] نيز ياد كنيد[و 
  .ترديد عذامب سخت است اگر ناسپاسى كنيد، ىب

  .»1« ] ونَ َو لِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّرَُكْم َو لِيُِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكرُ [

  .پاك كند و نعمتش را بر مشا متام منايد، تا سپاس گزاريد] ها از آلودگى[خواهد مشا را  بلكه مى

  .»2« ] َو َلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِيف اْألَْرِض َو َجَعْلنا َلُكْم ِفيها َمعاِيَش َقِليًال ما َتْشُكُرونَ [

  .گزاريد و ابزارزندگى قرار دادمي، وىل بسيار اندك و كم سپاس مى و مشا را در زمني جاى دادمي، و در آن براى مشا وسايل

ا َو تـَرَ [ ى اْلُفْلَك َمواِخَر ِفيِه َو لَِتْبتَـُغوا ِمْن َفْضِلِه َو ُهَو الَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر ِلَتْأُكُلوا ِمْنُه حلَْماً َطرِيا َو َتْسَتْخرُِجوا ِمْنهُ ِحْلَيًة تـَْلَبُسوَ
  .»3« ] ُكْم َتْشُكُرونَ َو َلَعلَّ 

پوشيد از آن بريون آوريد و در آن   و اوست كه دريا را رام و مسّخر كرد تا از آن گوشت تازه خبوريد، و زينىت را كه مى
كه از  و براى اين] تا مشا را براى محل كاال، جتارت و داد و ستد جاجبا كنند[شكافند  بيىن كه آب را مى ها را مى كشىت

ايت[خدا طلب كنيد و فضل واحسان    .به سپاس گزارى خدا برخيزيد]  در 

   َو اللَّهُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمَّهاِتُكْم ال تـَْعَلُموَن َشْيئاً َو َجَعَل َلُكُم السَّْمعَ [

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

  .6): 5(مائده  -)2(

  .10): 7(اعراف  -)3(
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  .»1« ] َو اْألَْبصاَر َو اْألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
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دانستيد، و براى مشا گوش و چشم و قلب قرار داد تا  و خدا مشا را از شكم مادرانتان بريون آورد در حاىل كه چيزى منى
  .سپاس گزارى كنيد

  .»2« ] ِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُرونَ ِإنَّ اللََّه َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َو ل[

  .گزارند خدا نسبت به مردم داراى فضل و احسان است، وىل بيشرت مردم سپاس منى

كند و راه  هاى ماّدى و معنوى حق كه از باب فضل و رمحت به انسان عنايت شده اشاره مى قرآن جميد به انواع نعمت
  .كند زد و در اين زمينه حّجت خدا را بر مردم متام مىآمو  ها را به انسان مى مصرف آن نعمت

هايش اقدام كند و نعمت را برابر با خواسته منعم  كند كه انسان در برابر منعم به شكر نعمت حكم عاىل عقل، اقتضا مى
اگر شكر مصرف منايد و از هرگونه ختّلف و عصياىن نسبت به نعمت حضرت حق بپرهيزد و برابر با آيات قرآن بداند كه 

هاى اهلى را به جا آورد، نعمت بر او افزون شده و ثابت و پايدار خواهد ماند و اگر ناسپاسى ورزد هم نعمت از  نعمت
  .رود و هم به جمازات سنگيىن دچار خواهد گشت دست او مى

______________________________  
  .78): 16(حنل  -)1(

  .243): 2(بقره  -)2(

  318: ص، 3 عرفان اسالمى، ج

ا ُدوَن الّلِه َعزَّ َوَجلَ [   ] َوأَْدَىن الشُّْكِر ُرؤَيُة النـِّْعَمِة ِمَن الّلِه ِمْن َغْريِ ِعلٍَّة يـَتَـَعلَُّق اْلَقْلُب ِ

  ترين مرحله شكر عاّدى

بداىن و  ها را اعم از ماّدى و معنوى، مستقيماً از حضرت حق ترين مرحله شكر اين است كه متام نعمت ترين و پست عاّدى
  .قلبت جز اين حقيقت به مسئله ديگر تعلق و توجه نداشته باشد

  :فرمايد هاى حق بر انسان در سوره لقمان مى قرآن جميد درباره متام بودن و كامل بودن نعمت

  .»1« ]ْم ِنَعَمُه ظاِهَرًة َو باِطَنةً أَ َملْ تـََرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف اْألَْرِض َو َأْسَبَغ َعَلْيكُ [
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ها و آنچه را در زمني است، مسّخر و رام مشا كرده، و نعمت هاى آشكار و  ايد كه خدا آنچه را در آمسان آيا ندانسته
  .انش را بر مشا فراوان و كامل ارزاىن داشته

داند، در بسيارى از آيات متذّكر اين معىن  ام مىقرآن جميد، عالوه بر اين كه نعمت ماّدى و معنوى را بر انسان كامل و مت
   ها از جانب شود كه متام اين نعمت مى

______________________________  
  .20): 31(لقمان  -)1(
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  .خداست و احدى غري او در ساخنت نعمت و ارائه و مرمحت آن به انسان دخالت ندارد

هاىي كه در اختيار اوست، در عامل آفرينش جايگاه بلندى قايل است و او را از بسيارى  و نعمتقرآن براى شخص انسان 
  .داند از موجودات غيىب و شهودى از نظر استعداد و قّوه برتر مى

انسان در خانه خلقت، ميهمان عزيز خداست و ساير موجودات عامل بنا به فرموده قرآن؛ خدمتگزار او در كنار سفره 
  .جهانند

ها قرار گرفته و چيزى بر او مقّدم نيست و وظيفه و تكليف و مسؤوليت سنگني او در اين  انسان بني خدا و متام نعمت
ها كه در وجود او تبديل به قدرت  است كه نعمت را طبق دستور به خود منتقل كند و خويش را با آراسته كردن به نعمت

  .شود، به مقام قرب حضرت دوست برساند مى

ها در  هاى اهلى در راه كمالند، وىل براى رسيدن به كمال بايد از كانال وجود انسان بگذرند، بنابراين متام نعمت نعمتمتام 
ا را به خود منتقل كند و خدا در انتظار اين است كه انسان پس از صرف نعمت ها خويش  انتظار اين هستند كه انسان آ

  .را به خدا برساند

د به حضرت حق برگردند و راهى جز اين ندارند كه دست به دامن انسان بزنند و از طريق او به ها باي در حقيقت، نعمت
  .حق برسند
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واى به حال كسى كه از اين معىن غافل گردد، نعمت را از خدا نبيند و آن را مصرف كرده، پس از مصرف در گردونه گناه 
هاىي كه مصرف كرده  جلوگريى كرده و در حقيقت به متام نعمتها به كمال  قرار دهد، آن زمان است كه از رسيدن نعمت

  .خيانت ورزيده آن هم خيانت در سطحى كه حسابش از عهده انسان خارج است

   اگر كارگاه وجود انسان به نور معرفت روشن باشد و به حقيقت تربيت، آراستگى

  320: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ره   .كند، نتيجه آن نعمت نتيجه مثبت خواهد بود نعمىت كه مصرف مىمند باشد،  داشته و از هدايت اهلى 

نعمت، در حقيقت نور و روشناىي است، اگر انسان با تربيت و متوّجه حضرت حق از راه شرعى نعمت را كسب كند، 
ر گونه كسب نعمت كند و د چون راه شرعى هم در حقيقت نور است پس نور را از طريق نور به دست آورده، چون بدين

گونه مصرف در حقيقت  راه مصرف كردن نعمت، راه نور را بپيمايد، يعىن برابر با خواسته حضرت حق مصرف كند، اين
شود، چون برابر با فرمان اهلى است، صادر از  عبادت و در ذات نور است، البته يك چنني انساىن آنچه از او صادر مى

ادات او نسبت به حق و خدمات او نسبت به خلق است، ميل او داراى مقام عّلو است و عمل او كه عبارت از عب
رساند و اين رضايت در  برترى و حركت به سوى منبع نور را دارد و در نتيجه عمل او خود را به قبوىل و رضايت حق مى

شت اهلى كه داراى نعمت شت مى. شود هاى جاويد است به او عنايت مى قيامت به صورت  شود و  شخص تا وارد 
ها هستند كه در زمان قبل، يعىن در دنيا روزى  ها مهان اين نعمت: زند افتد، ناگهان فرياد مى ها مى شمش به آن نعمتچ

شت و اين  آرى، وقىت نعمت تبديل به عبادت شود، عبادت تبديل به قبوىل مى! من شده بود گردد و قبوىل تبديل به 
  :فرمايد مهان است كه قرآن جميد مى

اُر ُكلَّما ُرزُِقوا ِمْنها مِ  َو َبشِّرِ [ ْ ْن َمثََرٍة ِرْزقاً قاُلوا هَذا الَِّذي الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َأنَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ
اً َو َهلُْم ِفيها َأْزواٌج ُمَطهََّرٌة َو هُ    .»1« ] ْم ِفيها خاِلُدونَ ُرزِْقنا ِمْن قـَْبُل َو أُُتوا ِبِه ُمَتشاِ

   اند، مژده ده كه براى اند و كارهاى شايسته اجنام داده و كساىن را كه اميان آورده

______________________________  
  .25): 2(بقره  -)1(
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شت رها جارى است؛ هرگاه از آن ]  درختانِ [هاىي است كه از زيِر  آنان  اى آماده به آنان روزى دهند،   ها ميوه شتآن 
شبيِه هم است، نزد آنان ]  در طعم و گواراىي[ها كه  اين مهان است كه از پيْش روزِى ما شده است، و از انواع ميوه: گويند

  .اند آورند؛ در آجنا براى ايشان مهسراىن پاكيزه است و در آجنا جاودانه

  ها انگيز نعمت مسئله شگفت

ت نعمتمسئله  آورترين مسائل و شگفت انگيزترين  ها و به خصوص آنچه انسان با آن در ارتباط است، از 
  .هاست برنامه

هاى اهلى است و نه كسى  ها را دارد و نه كسى قادر به درك حقيقت يك نعمت از نعمت نه كسى قدرت برمشردن نعمت
  !!دارد توان اداى شكر يك نعمت را هرچند به اندازه يك ارزن باشد،

توان ديد و منظور قرآن هم از  ها وقىت دقت شود، واضح و آشكار با چشم قلب، خدا را در آن نعمت مى در متام نعمت
ها، كسب معرفت و اداى شكر نسبت به آن جناب است؛ زيرا هرچه هست از اوست و سراىي خاىل از دلرب  بيان نعمت

  :نيست، به قول فيض آن مست جام عشق

 تو اميان مااى فداى عشق 
 

 وى هالك عفو تو عصيان ما

  

  گر كىن اميان ما را تربيت
 

 عشق گردد عاقبت اميان ما

 ها آتش خوف تو آب ديده
 

 زآب حكمت آتش طغيان ما

 اى به ما آثار صنع تو پديد
 

 وى تو پنهان در درون جان ما

  اى تو هم آغاز و هم اجنام خلق
 

 وى تو هم پيدا و هم پنهان ما

 ها را مسع و چشمان را بصر گوش
 

 در دل و در جان ما اميان ما
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  اى مجالت كعبه ارباب شوق
 

 وى كمالت قبله نقصان ما

 هاى تو عاجزمي از شكر نعمت
 

 عجز ما بني بگذر از كفران ما

 اى بدى از ما و نيكوىي زتو
 

 آن خود كن پرده پوش آن ما

  از فيض خود سرياب كنفيض را 
 

شت و كوثر و رضوان ما  «1» اى 

  

   نعمت حيات

دانند  البته سّر حيات بر احدى آشكار نيست و تاكنون كسى نتوانسته به حقيقت مسئله حيات برسد، فقط عقال مى
  .دانند حيات و هسىت وجود دارد؛ اما حقيقت آن را منى

  :گويد مى» راز آفرينش انسان«صاحب 

واسطه فقدان دليل نسبت به توضيح آن،  اى است كه علما از درك آن عاجز مانده و به اسرار پيدايش حيات، نكتهدر 
  .اند سكوت اختيار كرده

دست داده شده، اما آغاز حيات يا كيفيت پيدايش  توضيحات بسيار و داليل كاىف علمى به) آثار آن(درباره خود حيات 
اى خمتلف و متفاوت است كه از فهم متعارف خارج  ايج حاصله از آن به درجهآن چنان مرموز و عجيب است و نت

  .اند باشد و حىت دانشمندترين علماى علم احليات نيز در برابر اسرار آن متحّري مانده مى

ه بينند كه مهه موجودات اين جهان از يك سّلول زند بزرگان از علم بر اثر جتربّيات خود و آزمايش ديگران به چشم مى
  .كنند گريند و به تدريج رشد و منو مى بيىن سرچشمه مى ذرّه

   به اين سّلول اولّيه حيات، قدرت عجيىب تفويض شده است كه با سرعىت
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  .فيض كاشاىن -)1(
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ها و زواياى آن را با هزاران نوع و  سطح زمني و گوشهوصف ناكردىن به توالد و تناسل بپردازد و توليد مثل كند و متام 
  .شكل موجودات زنده انباشته كند

انگيز و  علما درباره اين سّلول زنده كه اساس و سرچشمه حيات است متّفق القولند؛ وىل خود اين سّلول، جهاىن اعجاب
  .باشد توار مىدنياىي حمّري العقول است و در خود او حقيقىت است كه بنيان حيات بر آن اس

آن چيزى است كه از خلقت زمني و سّيارات حىت از مهه كون و مكان به استثناى وجود مقّدس حق كه خالق و آفريننده 
  !!تر است است باالتر و مهم

يا جرثومه » پروتوپالسم«ء مهم كه هسىت عامل امكان، مديون آن است، ذرّه بسيار كوچك و نامرئى است به نام  اين شى
  .كند ه جسمى نرم و شفاف است و قّوه حركت دارد و از آفتاب كسب نريو مىحيات ك

سازد و ئيدروژن را  كند و ذرات آن را متالشى مى اين ذرّه به وسيله به كار بردن نور خورشيد، اسيد كربنيك هوا را جتزيه مى
ترين تركيبات شيمياىي عامل به دست  مضسازد و به اين طريق مواد غذاىي خود را از يكى از غا از آب گرفته هيدروكربن مى

  .آورد مى

پروراند و قدرت آن را  اين ذرّه يك سلوىل و اين قطره شفاف خبار مانند، ماّده اصلى حيات را به اذن حق در دل خود مى
دارد كه خلقت حيات را به مهه موجودات زنده اين عامل از خرد و كالن تفويض منايد و هركس را به تشريف حيات 

  .ها آراست، حميط او را متناسب با شرايط دوام و زيست او منايد، خواه در اعماق دريا باشد و خواه بر فراز آمسان

هاى متنوّع و گوناگون رخيته است تا با مقتضيات اقليم و هوا جور آيند  زمان و حميط، موجودات جاندار زمني را در قالب
  دهند در عوض با اى از خصايص وجودى خود را از دست مى ّوالت، پارهو با رنگ حميط مهاهنگ باشند و اگر در اين حت
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  .پردازند تر به رشد و توسعه مى شوند و راحت حميط متناسب خويش مأنوس مى
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مهه جانوراىن   پوشانند و از قدرت و نريوى اين قطره ناچيز حيات، يعىن پروتوپالسم از مهه نباتاتى كه سطح كره زمني را مى
تر است؛ زيرا نشانه حيات، خود از اين قطره مايه گرفته و بدون آن هيچ موجود  كنند فزون كه هواى زمني را استنشاق مى

  .آيد جاندارى به وجود منى

انسان هم مانند ساير موجودات، طفل رضيعى است كه از سرچشمه حيات سرمدى، اكسري زندگاىن يافته و هرچند با 
  .ىن در عرصه عامل شروع به راه رفنت كرده است؛ وىل بر مهه جانوران و موجودات زنده ديگر، برترى داردضعف و زبو 

ايت پيچيده و دقيق است و مغز و دماغ او طورى تعبيه شده است كه پرتو عقل كّل يا آنچه آن را  ساختمان بدن او ىب
  .خوانند در آن به سهولت پرتوافكن شده است به نام روح مى

حيات پر از اسرار، واقعيىت است اهلى كه در كالبد متام موجودات دميده شده و اجياد و عطايش، وقف حرمي مقّدس  
  .كربياست

امروز با متام قواعد علمى ثابت شده كه هر قدر حميط مناسب و مساعد با حال حيات باشد، ممكن نيست بتواند اجياد 
در : قبًال گفتيم. وجود آورد توان جرثومه حيات را به ركيب مواد شيمياىي منىچنني با هيچ نوع امتزاج و ت حيات منايد، هم

  .آغاز ظهور حيات در كره زمني، اتفاق عجيىب رخ داده است كه در زندگى موجودات زمني اثر فوق العاده داشته است

كند و  ات شيمياىي را جتزيه مىاى از تركيب ها، داراى اين خاصيت عجيب شده كه به وسيله نور خورشيد پاره يكى از سّلول
  .منايد هاى مشابه تدارك مى از نتيجه اين عمل، مواد غذاىي براى خود و ساير سلول

يه اخالف و نوادگان، يكى از اين سلول    هاى اولّيه غذاىي كه توسط مادرشان 
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در حاىل كه اخالف، سّلوىل ديگر را كه به صورت نبات  وجود آوردند، شده بود، تغذيه كردند و نسل حيوانات را به
  .منايد هاى عامل را تشكيل داده و امروز مهه خملوقات زميىن را تغذيه مى درآمده بود رستىن

توان باور كرد كه فقط بر حسب اتفاق، يك سلول منشأ حيات حيوانات و سلول ديگر ريشه و اصل نباتات گرديده  آيا مى
  !است؟

  :ى آن عارف وارستهبه قول اهل
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  :در آيينه وجود موجودات، فقط او پيداست

 تو مهر و ماه بيىن من رخ يار
 

 تو شام تار و من گيسوى دلدار

 تو گل بيىن و من روى گل آرا
 

 تو سنبل من خم آن زلف طرار

  تو بيىن روز و شب من روى و موىي
 

 كزان نقشى است روز و شب منودار

 از روز از آن شب نزد من باشد به
 

 كه چون گيسوى يار آمد شب تار

 به عامل جز رخ زيباى دلرب
 

 «1» بينم به چشم دل پديدار منى

  

  .نكته جالب توجه، تعادل بسيار دقيق و عجيىب است كه بني حيات حيواىن و نباتى برقرار شده است

اصل حيات است و بدون آن، ادامه حيات ها بني نبات و حيوان، يك موضوع بسيار عمده و اساسى براى  تقسيم سّلول
شد و اگر منحصر به  شد، به اين معىن كه اگر حيات منحصر به حيوانات بود، اكسيژن زمني متاماً مصرف مى مقدور منى

  .بود رفت و نتيجه اين قضيه، مرگ و تباهِى هر دو طبقه از جانداران مى نبات بود مهه اسيد كربونيك زمني به كار مى

  ره شد كه در آغاز پيدايش زمني، اكسيژن به صورت آزاد در هواى حميطقبًال اشا

______________________________  
  .اى اهلى قمشه -)1(
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  .هاى زمني در قشر خارجى آن و در آب درياها و درون اسيد كربونيك خمفى و شناور بود وجود نداشت و كليه اكسيژن

كنيم، از پرتو وجود نباتات در دسرتس ما گذاشته شده است؛ زيرا به طورى   اكسيژىن كه ما امروز مصرف مى بنابراين، متام
كه در هر دو عامل  تر آن دهند، از اين عجيب كنند و اكسيژن بريون مى دانيم نباتات، اسيد كربونيك مصرف مى كه مى

  .وجود آمد و ماده بهحيواىن و نباتى از مهان روزى كه حيات آغاز گرديد، جنس نر 
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  .»1« ] ُسْبحاَن الَِّذي َخَلَق اْألَْزواَج ُكلَّها ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض َو ِمْن أَنـُْفِسِهْم َو ِممَّا ال يـَْعَلُمونَ [

روياند و از وجود خودشان و از آنچه  ها را آفريد از آنچه زمني مى كه مهه زوج است آن]  از هر عيب و نقصى[منزّه 
  .دانند منى

ا ادامه يابد   .تا بدين وسيله هر طبقه از موجودات، موافق خصائص و سنن خود توليد مثل منايند و نسل آ

رت مى ظاهراً دستجات سّلول توانند زيست كنند و از مهني رو شروع كردند به  ها اگر در جماورت مهديگر قرار گريند 
  .هاى چند ميليوىن ىي، چهارتاىي، صدتاىي، و هزارتاىي و عاقبت در گروههاى دوتا اختالط و امتزاج با يكديگر در دسته

براى هر سّلول واحدى، تكليف و وظيفه تعيني شده بود و مهني كه افراد به اجنام وظايف خود شروع كردند، دستجات 
  .ها نيز به اجنام مهان تكاليف پرداختند سّلول

ّيه غذا موّظف  اى از اين سلول پاره اى به نقطه  اى غذا را از نقطه بودند و مجعى ديگر، مأمور مصرف آن، عّدهها، به 
   كردند، دسته ديگر مسؤول ديگر بدن نقل مى

______________________________  
  .36): 36(يس  -)1(
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ارند، مجعى هم استخوان تن حفاظت موجودات شده و مأموريت تشكيل پوست درخت و پوست بدن انسان را به عهده د
  .آورند وجود مى انسان و چوب تنه درختان را به

وجود آمده و مهني سلول كليه اعقاب  به عبارت ديگر، هرچه جنبده و جاندار روى كره زمني است از يك سلول منفرد به
  .و وظايف اوليه توليد منايدهاى تازه با مهان شكل و خاصيت  خود را جمبور ساخته كه به تبعّيت از قوانني خلقت، سلول

ها ناگزيرند شكل و هيئت و حىت طبيعت اصلى خويش را بنا به  انگيز اين است كه سّلول از مسائل بسيار اعجاب
كنند و خود جزئى از آن هستند، تغيري بدهند و خود را با آن هم آهنگ  مقتضيات حميط و احتياجاتى كه با آن زيست مى

  .سازند
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آيد، بايد خود را آماده سازد كه گاهى به صورت گوشت و گاهى به  وجود مى دن موجودات جاندار بههر سّلوىل كه در ب
  .صورت پوست و گاهى ميناى دندان و گاهى اشك چشم و گاهى به صورت بيىن و گاهى ثعالب گوش در آيد

  م وظايف آن مساعد استدر هر حال، هر سّلوىل موّظف است خود را به مهان شكل و كيفيىت در آورد كه براى اجنا
»1«.  

ها به طور كلى داراى قابليت انعطاف و رنگ پذيرى حميط هستند، به مهني جهت در هر نقطه بدن واقع شوند مثًال  سّلول
هاى ما يكى در طرف راست  آيند و چون گوش در گوش چپ يا گوش راست، درست به كيفّيت ذاتى مهان عضو در مى

  .هاى هر دو گوش عيناً مشابه يكديگرند و اندك اختالىف با هم ندارند سّلولو يكى در طرف چپ است، 

______________________________  
  .انگيز قرآن است مراجعه كنيد سوره مؤمنون كه از آيات اعجاب 14به آيه  -)1(
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ها  هاى بدن او و وظايفى كه سّلول لقت انسان و سلولشرح داستان حيات، درخور هزاران كتاب هم نيست، تنها درباره خ
به عهده دارند و مهاهنگى متام نواحى وجود با يكديگر، هزاران كتاب به رشته حترير درآمده كه اين هزاران كتاب از نشان 

  :فرمايد دادن يك گوشه وجود انسان عاجز است، قرآن مى

  .»1« ] ُيَسبُِّح َلُه ما ِيف السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ   َلُه اْألَْمساءُ احلُْْسىن ُهَو اللَُّه اْخلاِلُق اْلباِرُئ اْلُمَصوِّرُ [

آنچه در آمسان ها و زمني است مهواره براى او . هاى نيكو ويژه اوست اوست خدا، آفريننده، نوساز، صورتگر، مهه نام
  .ير و حكيم استناپذ گويند، و او تواناى شكست تسبيح مى

هاى خمتلفى از دانشمندان  توضيح و تشريح مهني آيه، هزاران صفحه الزم دارد، آن هم نه به وسيله يك نفر، بلكه دسته
نعمت . هاى ظاهرى آيه برسند علوم متعدده الزم است كه در مسئله خالقّيت و بارئّيت و مصورّيت كار كنند تا به نشانه

و اسرار و رموز آن فوق العاده زياد است، آن قدر هست كه ما با اين معرفىت كه نسبت  حيات، از اعظم نعم اهلى است
به دور مناى آن دارمي بايد به اداى شكر آن برخيزمي و شكر آن به اين است كه حيات را خرج خود صاحب حيات كه 

  .حضرت حق است بنماييم

   اى ديگر از نعمت حيات گوشه
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درباره جهل ما نسبت به اين نعمت عظيم كه مهراه با » انسان موجود ناشناخته«ندش كارل، در قسمت اّول كتاب ارزمش
  :گويد هزاران مسائل حمّري العقول است مى

______________________________  
  .24): 59(حشر  -)1(
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هاىي از مطالعات دانشمندان  ما امروز وارث گنجينهكه  حمققاً بشرّيت تالش زيادى براى شناساىي خود كرده است؛ وىل با آن
ا نيز زاييده روش هاى  و فالسفه و عرفا و شعرا هستيم هنوز جز به اطالعاتى ناقص در مورد انسان دسرتسى ندارمي كه آ

  .امي جمهول مانده است حتقيقى ماست و حقيقت وجود ما در ميان مجع اشباحى كه از خود ساخته

هاىي كه  تر پرسش از خود زياد و نواحى وسيعى از دنياى دروىن ما هنوز ناشناخته مانده است و بيشدر واقع، جهل ما 
  .ماند كنند، بدون پاسخ مى مطالعه كنندگان زندگى انسان طرح مى

گريند و زندگى خود را نگه  ها سهم مى هاى اجسام شيمياىي در ساختمان پيچيده و موّقىت سّلول چه گونه مولكول
  ند؟دار  مى

  كنند؟ هاى جنسى، خصائص ارثى را مشخص و منودار مى هاى موجود در هسته سّلول چه گونه ژن

  آورند؟ ها با اجتماعات خود چه گونه اشكال بافىت و اندامى را به وجود مى سّلول

ا  دانند؛ اى را كه در اجتماع به عهده دارند از پيش مى گوىي اينها نيز مانند زنبور عسل و مورچه، وظيفه وىل طرقى را كه آ
  .شناسيم برند منى براى اجياد يك بدن پيچيده و در عني حال ساده به كار مى

  ماهّيت حقيقى عمر انساىن، يعىن زمان رواىن و زمان فيزيولوژيكى چيست؟

ا و نفس عاقله هستيم، وىل چگونگى روابط اعمال ها و اندام دانيم كه تركيىب از بافت اگرچه مى رواىن با  ها و هورمو
  .هاى مغزى آشناىي ندارمي هاى مغزى بر ما پوشيده است و ما حىت به فيزيولوژى سلّول سلول

   تواند در تغيري وضع موجود مؤثر باشد؟ چه گونه در چه حدودى، اراده مى
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برد، چه طور با  مادر خود به ارث مى گذارد؟ خصائص عضوى و رواىن كه هركس از پدر و حالت اعضا بر روحيه تأثري مى
  كند؟ شرايط خاّص زندگى حميط و حتت تأثري مواد شيمياىي اغذيه و آب و هوا و اصول فيزيولوژيكى و اخالقى تغيري مى

ها با فعالّيت رواىن و معنوى ما در كار است،  ها و عضالت و اندام ما هنوز براى شناساىي روابطى كه بني رشد استخوان
  .شناسيم ها و خستگى را منى چنني عامل تأمني كننده تعادل دستگاه عصىب و مقاومت در برابر بيمارى يم و همناتوان

  هاى فكرى و اخالقى و مجاىل و عرفاىن تا چه اندازه است؟ امهّيت نسىب فّعاليت

واىن وجود دارند كه گردد كدام است؟ بالشك، بعضى عوامل بدىن و ر  شكل خاّصى از انرژى كه باعث اجياد تلپاتى مى
است؛ وىل اين   .ها براى ما جمهول است بدخبىت و نيك خبىت هركس وابسته به آ

اند، به جاىي نرسيده است و شناساىي ما از  به خوىب واضح است كه مساعى متام علومى كه انسان را مورد مطالعه قرار داده
  .خود، هنوز نواقص زيادى دربر دارد

سىت و وجود ما كه دانشمندان جهان از توضيح و تشرحيش عاجزند، چرا؟ چون دنياىي است اين است صفحه ه! عزيزان
هاى ديگر در  فوق العاده وسيع كه فقط خالق آن از متامى نواحى وجود آن آگاه است و اين كارگاه عظمت را با نعمت

حقيقت، شكر ما نسبت به عنايت او اختيار ما قرار داده كه ما در متام شؤون زندگى بنده او باشيم و اين بندگى در 
  .باشد

امي زار زار بناليم  بياييد بر عمر گذشته تأسف خورده و از اين كه نعمت با عظمت حياتى را در راه غري حمبوب مصرف كرده
و شىب در گوشه خلوت، زانوى غم بغل گرفته و به اين مناجات كه سوز دل فقريى دل شكسته است، زبان را طراوت 

  :دهيم

 ز گنه تريه و افسرده شددل 
 

 گلشن جامن مهه پژمرده شد

  ام رفت ز كف عمر گرامنايه
 

  ام مايه حلظه مرگ آمده ىب

  روز و شب و سال و مهم شد تباه
 

  حاصل عمرم نبود غري آه
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  كو عمل صاحل و اميان من
 

  كو دل من رفت كجا جان من

 از چه اسريم به كف ديو و دد
 

 بريون ز حداز چه گناهم شده 

  از چه شدم غرق به درياى نفس
 

  واى من و واى دل و واى نفس

  

  اى تو مرا چشمه فضل و كرم
 

  سايه لطفت ز وفا بر سرم

  خالق من داور من يار من
 

  هر نفس اى دوست تو غمخوار من

  ساتر من نور دل و جان من
 

  فيض عميم من و جانان من

 اى تو مرا رب غفور و ودود
 

 اى ز تو برپا شده بود و نبود

 اى كرمت نور چراغ وجود
 

 مرمحتت شامل غيب و شهود

  گر تو نگريى ز من خسته دست
 

  پشت وجودم مهه خواهد شكست

  اى ره من عشق من و دين من
 

  در دو جهان مهر تو آيني من

 كن نظرى بر من مسكني زار
 

 تا كه شود نيك مرا روزگار

  

   خلقت انسان

اى موفق به متاشاى دورمناى حيات شديد و به اين نتيجه رسيديد كه مسئله حيات، مسئله  در سطور گذشته تا اندازه
قدر هست كه بانگ جرسى  آن: پرغوغاىي است كه دست متام موجودات از فهم اسرار آن كوتاه است و به قول حافظ

  .آيد مى
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اى كه امجاىل از تفصيل كتاب وجود انسان ديده شود  به اندازهدر اين قسمت، الزم است به نعمت آفرينش انسان باز 
هاى عظيمى در عامل خلقت به كار انداخته و بر  وجود آوردن مشا چه چرخ اشاره گردد، تا ببينيد خالق مهربان مشا براى به

  مشا
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  .آوريدواجب است از حضرت او ياد كرده و شكر عناياتش را به جاى 

  :خوانيم مى» رازهاى جهان آفرينش«در كتاب 

شود، تا از جريان هسىت خود آگاه   در مورد خلقت انسان، بر اثر پيشرفت دانش، اسرارى كشف شده كه به آن اشاره مى
گشته و بدانيم آفرينش انسان كه يكى از شاهكارهاى بزرگ خلقت است به قدرت و اراده و عنايت و حمبت آفريدگار 

  .گريد صورت مى عامل

  گريى انسان در رحم مادر مراحل خمتلف شكل

آيد كه جريان  گريد و موجود تازه به وجود مى شود، يك سلسله حتوالتى صورت مى موقعى كه نطفه مرد وارد رحم زن مى
  .تكوين آن تقريباً دوازده ساعت طول خواهد كشيد

تر است؛ نطفه، مايع لرزان و  آن از يك نقطه هندسى كوچك هاى مدّوِر ريزى درست شده كه ُقطر نطفه انسان از سّلول
  .شد بود هرگز با چشم ديده منى تر مى رنگى است كه اگر شفاف ىب

كه بتوانيم، طرز ساختمان نطفه را در نظر جمّسم كنيم، آن را به اندازه و حجم يك توپ بازى پينگ پونگ در  براى آن
تر از نقاط ديگر  ًال به درشىت خنود وجود دارد كه رنگ آن تريه و پوستش ضخيماى مث در مركز نطفه، هسته. آورمي نظر مى

  .آن است

ه در وسط آن قرار دارد كه بيست و چهار كروموزوم  آن هسته، نقطه پررنگى است كه يك دانه مدّور به شكل سا
  .است

ا هنو » ژن«ها شامل صد هزار ماده موّلدند به نام  كروموزوم شوند   ز معلوم نشده و با ختم زن جفت مىكه تعداد قطعى آ
ا، موجودى به   وجود خواهد آمد كه از حيث شكل، سرشت، رنگ چشم و مو، وارث پدر كه در نتيجه آميزش آ
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  .و مادر خواهد بود

شود و  و ختم در آن خارج مىتركيده ) هاى زن هاى روى ختمدان سرآمدگى(ها  در ابتداى عادت ماهانه زنان، يكى از غّده
  .گردند ها به حالت اولّيه خود بر مى ها از بني رفته و ختمدان بقّيه برآمدگى

ها در قسمت  زنان، داراى دو ختمدان هستند، شبيه به دو بادام كه طول هر يك سه اىل چهار سانىت مرت است و ختمدان
  .باالى حفره لگن خاصره قرار دارند

گذارند كه جز در موارد استثناىي، تعداد ختم از يك  ال هر بيست و هشت روز يك مرتبه ختم مىها در متام مدت س زن
العاده دقيق است و در سر رسيد بيست و هشت روز يك دانه ختم تازه به حد رشد  اين جريان، فوق. كند عدد جتاوز منى

رسد و از  سررسيد موقع، يك دانه ختم مىجهد، در فاصله هر بيست و هشت روز درست در  رسد و از غّده بريون مى مى
  .رود بني مى

شود در فضاى  مهني كه ختم از ختمدان زن خارج شد، آن ذرّه يا امت جاندار كه از فرط كوچكى و ريزى با چشم ديده منى
كند تا باالخره در قسمت علياى يكى از دو  گردد و در حال چرخيدن حركت مى مهبل سرگردان و به دور خود مى

هاى زن را از دو مست به رحم وصل  اى است كه ختمدان فالوپ، دو لوله. شود وارد مى» فالوپ«اى به نام  وم لولهخرط
  .كند مى

هاى نازك ذره بيىن  ها، موى در قسمت داخلى لوله. ها، ده سانىت مرت و قطر آن نيم سانىت مرت است ل هريك از اين لولهطو 
ا شود آن موىروييده شده و مهني كه ختم وارد يكى ا ها متّوج يافته و بر اثر آن متّوج، حركت ختم به سوى خرطوم  ز آ

  .شود آسان مى

خرطوم چون راست و مستقيم نيست و حالت مخيده و پيچ در پيچ دارد، وقىت كه ختم وارد آن شد، حالت انقباض و به 
  شود هم فشردگى در جدار آن پيدا مى

  334: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .تواند در آن راه پُر پيچ و خم به جلو برود و ختم مى
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اى شود، دوازده ساعت طول خواهد كشيد  افتد تا زماىن كه وارد خرطوم لوله از موقعى كه ختم از ختمدان خارج و به راه مى
  .شود رسند و زن باردار مى و به هر حال در اين حمل است كه به خواست حضرت حق نطفه مرد با ختم زن به يكديگر مى

ا بايد دانست چه تفاوتى با هم دارند هاى ساده نطفه مرد و زن، هر دو سّلول . اى هستند كه گذشته از وجه شباهت آ
حركت، دومى چاالك و زرنگ و با  تر از نطفه مرد است؛ اوىل مخود و ىب ختم يا نطفه زن، سى و پنج اىل چهل مرتبه بزرگ

  .كند، در برابر هر نطفه زن چند صد ميليون نطفه مرد وجود دارد مى سرعىت مطابق با سه ميلى مرت در دقيقه حركت

دهد كه  اند، اين دستگاه نطفه را به حّدى بزرگ نشان مى با ميكروسكوپ الكرتوىن، نطفه يا مىن را حتت آزمايش قرار داده
آورند كه   سينما مى دارد و بعداً آن را روى پرده زير عدسى ميكروسكوپ جزئيات ساختمان و شكل آن را معلوم مى

  .ترين حركات آن به خوىب ديده شود كوچك

  .نطفه مرد، شباهت كامل به شكل اولّيه قورباغه دارد، داراى سر بيضى، اندامى نازك و استوانه شكل و دمى دراز است

  .رود طول دم، ده برابر خود نطفه است و با حركت مداوم و پيچاپيچ خود تا موقعى كه زنده است به جلو مى

هاى  حركت نطفه كه نسبتاً سريع است تا مّدت دو روز ادامه دارد و هيچ كدام از عضوهاى بدن انسان به اندازه اين سلول
  .ريز، ساده و فّعال نيستند

روند و به حمض ورود به مهبل  رسد كه به طرف رحم پيش مى به طورى كه ذكر شد تعداد نطفه مرد به صدها ميليون مى
  سرگشته و سرگردان، با) دان دهانه بچه(
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شود بيابند، سپس طوىل  دوند تا راه تنگ و تاريك عنق رحم را كه به ختمدان منتهى مى ترى به هر طرف مى نريوى بيش
  .چرخند هاى رحم شده و در جا حركات نوساىن منوده يا به دور خود مى كشد كه وارد لوله منى

كند؛ به اين معىن كه از سيصد  ها را در ظرف چند ساعت نابود مى كه ترشى رحم، بسيارى از نطفهافتد   بسيار اتفاق مى
ا كه سامل ميليون نطفه در حدود دويست و نود و نه ميليون و هفتصد هزار آن از ميان مى اند وارد عنق رحم  روند و بقيه آ

ا متام نشده ب شده در آن جاى مى مرت است بپيمايند  ايد راه ممتدى را كه زيادتر از هفت سانىتگريند؛ وىل هنوز خط سري آ
  .هاى فالوپ قرار يابند هاى رحم گذشته در يكى از دو خرطوم تا از لوله
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كند،  مرت جتاوز منى ترين قسمت آن از پنج سانىت قطر عريض. رحم به شكل يك گالىب است كه وارونه قرار داده باشند
  .كند و براى سكناى نطفه ريز، مكان وسيعى خواهد بود ترى پيدا مى وسعت بيش عضو كوچكى است كه زمان حاملگى

ا ختم زن موجود است، به اين خاطر،  در هريك از دو خرطوم، سوراخ عدسى شكل ريزى وجود دارد كه در يكى از آ
ا كه به حمل شود آورند و اغلب به خرطوم ديگر كه فاقد ختم است وارد مى هاى مرد به طرف آن هجوم مى نطفه ، آ

  .اند، باز كارشان متام نيست مناسب رسيده

كنند، از مجله؛ عبور از جدار لوله و مصادف شدن با انقباض و فشردگى جدار لوله، در اين  در راه به موانعى برخورد مى
ور از ميان پسىت شود و آن عب رود، باز مانع ديگرى پيدا مى خورد و پيش مى چرخد و تكان مى حال نطفه به دور خود مى

ا  ها از اين مانع هم مى هاى پُرچني و خم لوله خماطى است و باالخره نطفه و بلندى گذرند و در حدود يكصد عدد از آ
اىي مى   .كه بني نطفه و ختم زن لقاحى صورت گريد رسند بدون آن به مقصد 
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هاى ختمدان است كه به دور و اطراف رحم  آن سّد عبارت از، بقاياى غّدهسپس نطفه بايد از آخرين سّد هم بگذرد و 
  .شود زن احاطه دارد كه شكافنت و سرتدن آن براى نطفه ريز، كارى بس دشوار است و به ناچار در جاى خود متوقف مى

ه يك ذرّه مايع به نام جاست كه صانع ازىل و خالق موجودات، رفع هرگونه مشكلى را پيش بيىن فرموده، در اين مرحل اين
سازد، بعد نطفه با  به نطفه خبشيده كه خاصّيت آن اين است كه پوست حمافظ ختم را نرم و شل مى» هيالورونيدار«

منايد و سر بيضى شكل نطفه، داخل ختم زن  شكافد و با ختم زن مقاربت مى استفاده از آن مايع، پوست ختم را مى
آيد و در  وجود مى دهد و غالىف به دور آن به ن حال در ختم زن حتوالتى روى مىگردد، در اي شود و دمش قطع مى مى

ا برنده  گردد، در اين مسابقه عمومى نطفه هاى ديگر غري قابل نفوذ مى برابر محله و هجوم نطفه ها، فقط يكى از آ
  .شود شناخته مى

اى است كه در نطفه  و اين مهان ماّده ناميه و هسته ماند از تركيبات خمتلط مىن، جز مايعى رگه رگه در ختم زن باقى منى
گردد و اين جريان  منايد و بعد يك سّلول تشكيل و بارورى و آبستىن زن حمرز مى بوده و حال با هسته ختم زن، مقاربت مى

ور و به آ شود كه به طرز حريت پذيرد و به قدرت اهلى، موجودى ساخته مى آميز در مّدت دوازده ساعت پايان مى شگفت
  .كند انگيز منو و رشد پيدا مى سرعىت اعجاب
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گردد  شود و هريك باز دو خبش شده كه چهار عدد مى پس از تشكيل سّلول مذكور، آن سّلول به دو قسمت تقسيم مى
ا به ميلياردها سلول براى ساختمان اندام جنني ها ادامه مى و به مهني ترتيب، خبش و تقسيم سّلول برسد و  يابد تا تعداد آ

اى به صورت و هيئت  دهد كه سراجنام آن، موجود تازه يك سلسله حتّوالت شگفت آورى در آن دنياى اسرارانگيز رخ مى
  .كند انسان جتّلى مى
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دى است كه قّد شود، در ماه اّول باردارى موجو  اى كه به چشم ديده منى نطفه يا بذر ناميه؛ يعىن آن ذره :دوران ماه اّول
  .گردد تر مى تر و هشت هزار برابر سنگني تر نيست و در ظرف سى روز، پنجاه مرتبه بزرگ مرت بيش آن از نيم سانىت

زند و خون در آن جريان دارد و نيز صاحب دست،  شود، قلىب دارد كه مى به تدريج داراى يك سر، يك بدن و يك دم مى
  .پا، چشم، گوش، معده و مغز خواهد شد

روند،  آيد و بعضى ديگر كه پيش از متوّلد شدن از ميان مى در اين ماه، اعضا و اندامى كه در متام عمر به كارش مى
  .گريد گردند و اين تغيري و حتّوالت در ماه خنستني صورت مى اندكى ظاهر مى

البات و حتّوالت عجيىب در آن هاى نر و ماده عملى و رحم بارور گشت، انق كه نطفه وارد رحم شد و لقاح ختم پس از آن
دهد، به اين ترتيب، ختم ماّده به دو سّلول تقسيم و هريك از آن دو به طورى كه ذكر شد باز دو قسمت شده  روى مى

  .هاى كاىف براى تشكيل جسم آماده شود روند تا سّلول ها رو به فزوىن مى گردند، مهني قسم سلول چهار سّلول مى

منايد و در پريامون احنناى آن، قشرى  شود، نطفه جنيىن هم شروع به رشد مى ها اجنام مى ري سّلولدر حاىل كه توليد و تكث
گريد،  جا قرار مى خورد و در آن شود كه وارد ختمدان شده نسج آن را مى پيدا مى» پروفوپالست«از ماّده مغّذى موسوم به 

ن جفت با ماّده پروفوپالست در تغذيه جنني كمك سازد كه عبارت از جفت بچه است و اي اى مى بعد يك نوع كيسه
  .كند مى

پروفوپالست خون را جذب و . رسد غذاى جنني كه مواد خوراكى و اكسيژن و آب است به وسيله خون مادر به جفت مى
  ازگرداند و  رساند و آن هم متقابًال مواد رسوب غذاىي خون را به جفت بر مى به وسيله بند متصل به ناف به جنني مى
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  !!شود هاى مادر دفع مى جا داخل خون مادر شده به وسيله كليه آن
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كند و آن سلول ريز مدّور به صورت قّالىب كه  كه پروفوپالست وارد ختمدان شد، شكل و هيئت نطفه تغيري مى بعد از آن
شود كه در باال و پايني آن، دو پولك  اى ظاهر مى هها در حمل تقاطع قّالب دگم آيد، وسط سوراخ دو سوراخ دارد در مى

گردد و قّالب باال به  شود و در ماه دّوم جدا مى قالب زيرين يك خمزن خاىل است كه پرده ختم ناميده مى. ريز وجود دارد
منايد و  شود و نطفه جنني را در داخل آن غالف حمافظت مى اى مبّدل و از مايعى به نام آميوز پر مى غالف يا كيسه

هاىي كه ممكن است  گريد و ميان مايع آميوز شناور است و از تصادم و ضربه در آن غالف قرار مى -جز بند ناف -جنني
  .به شكم مادر وارد آيد در امان خواهد بود

كه در غالف جاى گرفت و از خطر دور شد، آن قسمت حقيقى جنني كه از صورت نطفه به حالت جديد در  پس از آن
  .منايد تا به شكل انسان درآيد ه وسيله آن دو پولك شروع به فّعاليت و نشو و منا مىآمده ب

كند قلب و مغز است كه به طور ساده و  از عجايب آفرينش آن است كه خنستني اعضاىي كه در اين موجود تازه رشد مى
  .گردد ابتداىي ظاهر مى

ها به دور هم مجع، به هم پيوسته و ملحق گرديده در  اين سّلولشوند و  ها درست مى از روز هفدهم حاملگى، اّولني سّلول
دهند و البته بعداً حتّوالت بسيارى بايد صورت گريد تا قلب واقعى  ناحيه دگمه مذكور، سر و تارهاى قلب را تشكيل مى

  .برد وجود آيد و پيدايش آن هم زمان زيادى منى به

هاى موزون و مرتب آن،  شود و در نتيجه انقباض اختمان قلب شروع مىگريد، س هاى مكّررى كه صورت مى بر اثر ارتعاش
  .كند افتد و مرّتب تا روز رسيدن مرگ كار مى خون وارد دگمه جنني گشته قلب به حركت مى

   هاى شود، در جماورت پولك مقارن مهني اوقات، سلسله اعصاب تشكيل مى
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پيوندد و در پشت دگمه يا مهره  هاى آن قشر، دندانه وار منو كرده به هم مى شود، لبه هر مىدگمه جنني، قشر حمكمى ظا
  .شود كه بعداً در يك مست آن لوله، مغز سر و در انتهاى آن، مغز حرام تشكيل خواهد شد اى درست مى جنني لوله

ترين و ارزمشندترين  ز يا مخ كه از مهمدر چهارمني هفته حاملگى، اين لوله به ساخنت سلسله اعصاب و طرح ابتداىي مغ
  .پردازد اعضاى رئيسه بدن است مى
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منايد و غالىف كه دو  گردد، وسط مهره جنني، آماس مى فّعاليت خّالقه جنني از اين پس متوّجه ساختمان لوله هاضمه مى
و طرح دهان در آن حمل شود كه سِر بچه  گردد و به زودى انتهاى قدامى غالف باز مى مست آن بسته است تشكيل مى

  .ظاهر گشته و طرف ديگر غالف تا مدتى بسته خواهد بود

وجود  تر است به مرت كم پس از گذشت بيست و پنج روز از تاريخ حاملگى، موجود كوچكى كه متام قد آن از نيم سانىت
و مغزش به هم  آيد كه صاحب يك سر، يك دم، يك پشت و يك شكم است؛ وىل دست و پا و گردن ندارد و قلب مى

  .پيوسته و با اين وضع البته شباهت درسىت به انسان ندارد

شود و  هاى هاضمه، فرورفتگى خمتصرى پيدا مى در قسمت مقّدم لوله. منايد سپس دستگاه ماشني داخلى شروع به منو مى
آيد، از  وجود مى در پشت قلب به شود كه از توّرم و برآمدگى جدار مهني لوله كنند، بعد نوبت پيدايش كبد مى ها منو مى ريه

ها ساخته و  شود و سراجنام پس از يك سلسله حتّوالت، كليه آن به بعد نطفه جنني وارد عمليات پيچيده و درمهى مى
  .گردد پرداخته مى

كه اين عضو را  نطفه جنني، عوض آن. خبش آفرينش است انگيز و حريت ها از مجله مسائل شگفت تشكيل و ساخت كليه
تر مانند ماهى ساخته و بعد آن را خراب  اى شبيه به كليه يكى از خملوقات پست باره بسازد، خنست كليه ساده يك
  سازد كند، كليه ديگرى مانند كليه وزغ كه تكامل آن زيادتر از كليه ماهى است مى مى
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ا كليهبرد و با بقاياى  و آن را مانند دفعه اّول از بني مى   .سازد هاى اصلى را مى آ

يه مى كنند و پس از  اين جريان، مشابه كار ساختمان دستگاه جديد لوكوموتيو است كه ابتدا آن را مانند منونه قدميى 
كنند و پس از  اى تعبيه و برآن دستگاه سوار مى هاى تازه بررسى و رسيدگى و آزمايش، ادوات قدميى را برداشته و اسباب

رت و حمكمچند مرت ترى تكميل كنند و مورد  به امتحان تغيري و تبديل ادوات، باالخره مدل جديد را كامل و شايد با فلزّات 
ها و جتديد ساختمان آن اختصاص به انسان، اشرف  استفاده قرار بدهند، به نظر دانشمندان عمل نشو و مناى كليه

  .خملوقات دارد

اى نسبتاً كامل در آمده احننا و مخيدگى پيدا  رسد و به شكل دايره مرت مى باً به نيم سانىتدر پايان ماه اّول، نطفه جنيىن تقري
هاى كوچكى در دو طرف دم وجود  كند، در اين حال، داراى يك دم نوك تيز است كه زير شكم قرار گرفته و بريدگى مى

  .شود دارد كه طرح اولّيه دست و پا حمسوب مى
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شود، در اين موقع تشكيل اجزاى بدن شروع  چهار شكاف مانند گوش ماهى ظاهر مىدر اطراف گردن كوچك جنني، 
  .آيد هاىي كه مقدمه پيدايش مغز حرام است پديد مى شود و چروك ها منودار مى گردد، در سر چشم مى

دار ها پدي آيد، نزديك هريك از دو چشم، گوش شود و از آن بيىن بريون مى در سطح جلوى سر، برآمدگى ظاهر مى
هاى حساس شنواىي است كه بعدها حس شنواىي در آن توليد  ها نيستند، بلكه نسج گردد كه البته مناى ظاهرى گوش مى
  .گردد ها اضافه مى اى به ميدان زندگى انسان شود، خالصه با پيشرفت جريانات فوق، موجود تازه مى

يابد؛ وىل آن هيئت، ِگرد و  و هيئت وزغ به انسان تغيري مى در ماه دّوم آبستىن، اندام موجود تازه از شكل :دوران ماه دّوم
   مدور با سر مخيده و دم دراز، با داشنت
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قواره هنوز به صورت انسان در نيامده است، با وجود اين در پايان ماه دّوم، شكل آن اندام به  طرح دست و پاهاى ىب
  . دم درازش هنوز باقى مانده استيابد؛ وىل ترى تغيري مى طور روشن

گردد،  تر مى رسد، و وزنش پانصد مرتبه افزون مرت مى شود، قدش به چهار سانىت تر مى در اين ماه، جنني شش برابر بزرگ
رت منو  تر و گونه رويد، صورت و گردنش منو كرده، دهنش تدرجياً تنگ بني پوست و اعضاى داخلى آن، استخوان مى ها 

آيند و در  ها از روى سر به مست جلو مى شود، چشم تر مى يابند و دماغ درشت هاى بيىن به هم اتصال مى روككند، چ مى
  .شوند كشد كه به هم نزديك مى شوند و طوىل منى هاى چشم ساخته مى آخرين هفته اين ماه پلك

گريد، ممكن است  كّله سر را فرا مى  تر شده وسعت زيادترى از كند، در نتيجه، مغز درشت پيشاىن اغلب برآمدگى پيدا مى
  .بعدها تا موقعى كه طفل به حّد بلوغ برسد برآمدگى پيشاىن، تدرجياً رفع شود و تناسب و تعادىل در چهره ظاهر گردد

ا  هاىي ظاهر و كم كم برآمده و بلند مى دهد، خنست، جوانه تدرجياً در دست و پا حتّوالت عجيىب رخ مى شوند و انتهاى آ
بر روى سطح آن، پنج برآمدگى متوازى . آيد آميزى نقاشان در مى و مسطح گرديده به شكل ختته شسىت رنگصاف 

هاى كم عمق از يكديگر جدا و بعداً بر اثر شكاىف از هم سوا و به اين ترتيب پنج  شود كه به واسطه فرورفتگى درست مى
ناورى دست و پا ظاه انگشت روييده مى ر و موضع آرنج، مچ دست، زانو و قوزك پا معلوم شوند و شيارهاىي از 

  .گردد مى
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باشد، تكان  هاى حمركه مى رسد، مانند دم حيوانات داراى عضله در هفته پنجم حاملگى، ُدم به حّد اعالى درازا مى
م، موقعى است  رود، كاهش درازى دُ  شود و تا موقع به دنيا آمدن نوزاد از ميان مى تر مى خورد، به تدريج طول آن كوتاه مى

  .منايند ها شروع به رويش مى كه استخوان
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ا را گوشت احاطه  شوند و بعد از آن ها ابتدا به حالت غضروف، ماده نرم نيم شفاف ساخته مى استخوان كه اطراف آ
  .كند كم حالت استخوان پيدا مى منود، كم

شود و بزرگ و به  ن از موقعى كه طفل در شكم مادر است تا وقىت كه متوّلد مىجريان تغيري و حتّول و حمكم شدن استخوا
  .شود حّد بلوغ برسد ادامه دارد و با رسيدن به سن بلوغ، استخوان بندى كامل مى

هاى جالب ماه دّوم، پيدايش مسئله جنسّيت است، در آغاز اين ماه، تشخيص جنسّيت جنني معلوم  از مجله واقعيت
شود و از عجايب  در اواخر ماه دّوم، دستگاه جنسّيت مشخص و قسمت خارجى آن تدرجياً ظاهر مىنيست، وىل 

ا نيز مهانندند اند، حىت غّده آفرينش آن است كه دستگاه جنسّيت پسر و دخرت در اوان ظهور با هم شبيه   .هاى پستان آ

كند و  خبشد كه يكى رشد و منو مى نوع اعضا جنسى را مىآفريدگار عزيز و توانا براى تكثري انواع به هر فرد انسان، هر دو 
  .گردد كه خود مؤثر در عمل باشد به جنس نر يا ماّده تبديل مى ماند، در نتيجه جنني بدون آن ديگرى به حال ركود مى

هفت  گردد و از اين پس در شود و نطفه جنيىن به صورت انسان مبدل مى به هر حال، دوره دّوم ماه حاملگى سپرى مى
  .گردد شود و رشد و تكامل آن شروع مى ماه آينده آن موجود تازه، طفل ناميده مى

ترين مرحله  كم: فرمايد امام صادق عليه السالم مى! هاىي است راسىت چه خرب است و اين نعمت خلقت داراى چه شگفىت
ينيد اين امور جز به اراده حكيمانه شكر اين است كه نعمت را فقط از خدا بيىن، اينك در اين مسائل دّقت كنيد و بب

گريد و آيا شكر اين مهه نعمت بر انسان واجب است يا نه؟ و اگر شكر نكند و از نعمت قدرداىن  حضرت او صورت منى
  !ننمايد جزاى او چيست؟

  كه ماه دّوم سپرى شد، در ماه سّوم، طرح بيست عدد پس از آن :دوران ماه سّوم
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شوند، سپس تارهاى صوتى، نشو و منا  ها معلوم و به تدريج سفت و حمكم مى هاى شريى شروع و فرورفتگى آرواره دندان
كشد تا بّچه متوّلد و صداى گريه او شنيده شود و پس از شش ماهگى تارهاى  منايند، هرچند كه باز شش ماه طول مى مى

  .تر و شكل قطعى پيدا خواهند كرد صوتى، قوى

باشند و مّدتى كه طفل در شكم مادر است هيچ گاه هوا از حنجره به  هاى مذكور، قبل از تولد نوزاد پُر پشت و نرم مىتار 
ور است و هرگاه نفس بكشد  شود؛ زيرا چنانچه قبًال ذكر شد جنني در مايعى به نام آميوز غوطه هاى او وارد منى ريه
  .گردد هايش از آن مايع پر شده لربيز مى ريه

ها  اجلمله ترشحاتى دارند، كبد هم صفرا را به روده هاى بزاقى ىف كند، سّلول هاى هاضمه، فّعاليت خمتصرى را شروع مى ولهل
كنند، با وجود اين، عمده رسوب و  رود تصفيه مى ها اّولني مواد ادرار را كه از مثانه به طرف مايع آميوز مى ريزد و كليه مى
  .شود شود به طرف جفت رفته وارد خون مادر مى ني توليد مىهاىي كه به وسيله جن نشني ته

كند، در شكل جنني تغيرياتى  ترى رشد منوده، اطراف اعضاى داخلى را احاطه مى ها و عضالت با سرعت بيش استخوان
  .شود گردد و نريومندتر مى شود و دور و اطراف آن گرد و مدور مى حاصل مى

  .كند رشد و منو يافته، صورت پالسيده آن موجود كوچك قيافه انساىن پيدا مى هاى آرواره، گونه و بيىن، استخوان

  .شود؛ وىل در مچ دست و قوزك پا اثرى منايان نيست هاى دست و پا، مراكز تشكيل استخوان ظاهر مى در غضروف

شود، قلب و  سوب مىاى است و از افراد بشر حم در اين حال كه پايان ماه سّوم است بدون شبهه، جنني يك خملوق زنده
  منايد، ها و كبِد او، شروع به كار مى ريه
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  .افتد ترى گرفته و كمى به حركت مى هاى دست و پا استحكام يافته و قّوت بيش ماهيچه

نصِف قّد نوزاد به رسد و اين اندازه، مساوِى  مرت مى در اين موقع، طول طفل به پانزده تا بيست سانىت :دوران ماه چهارم
  .شود هنگام توّلد است، از آن به بعد رشدش به تدريج كاسته مى

اى خيلى  ماند، بلكه موجودى است كه سرى بسيار بزرگ و باال تنه در ماه چهارم، جنني هنوز به يك انسان كوچولو منى
  .ن و پاهاى كوتاه دارد
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نج ماهگى به ثلث، موقع والدت به ربع و زمان بلوغ مساوى طفل در دو ماهگى، سرش به اندازه نصف قد، در سه اىل پ
  .گردد يك دهم طول قد مى

با وجود اين، جنني چهار ماهه خاىل از لطف و زيباىي نيست، سر و پشت او تقريباً افراشته و شباهت به نوزاد معموىل 
ن، وىل داراى تناسب است، چشم پاها برجسته و منايان، ها و  ها به خوىب معلوم است، دست دارد، صورتش 

ها طرح شيارهاى  باشد، در انتهاى انگشت هاى دست تا شده مى هاى دست و پا، چاق و معموًال انگشت انگشت
  .پوست پيداست

ايت ذات احدّيت با يكديگر  ناگفته مناند وضع و شكل خطوط شيارهاى پوست بدن متام ابناى بشر به قدرت ىب
ا مهسان نيست، باالخره در ماه چهارم آن موجود كوچك داراى متفاوت و حىت دو فرد آدمى، شي ارهاى پوست آ

  .اى است كه حمو شدىن نيست مشخصات ممتازه

پوست بدن در اين موقع چروك دار و رنگ آن قرمز تند است، سرخى پوست بدين جهت است كه خون صاف و رقيق و 
  .ني قبل از ماه ششم، بدنش عارى از پيه و چرىب استهاى بدن جريان دارد و بايد متذّكر شد كه جن شفاف در رگ

شود و  تر مى خورد و حركتش بيش جنني كه از آغاز حاملگى مادر تا ماه چهارم ساكت و آرام بود از اين به بعد تكان مى
  .منايد دست و پاهاى خود را باز و بسته مى
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آورد و او را  شود و به جدار رحم مادر ضربات شديدى وارد مى كم كم تندتر مى  خنستني حركت بّچه، ساده و آرام است،
  .كند سازد كه انسان كوچكى در بطن وى زندگى مى متوّجه مى

  .انسان، مانند معجوىن است از اجزاى خمتلف تشكيل شده و تركيبات خمتلط آن قابل تقسيم نيست :دوران ماه پنجم

مريند و  شوند، مى ها دائماً تبديل و جتديد مى ا عضو متفاوت تشكيل يافته كه سّلولآدمى از ميلياردها سّلول و صده
  .گردند، با اين وضعيت شخصيت مرموز يا روح او ثابت و پايدار است تعويض مى

 ديگر معاونت و مهكارى دارند و از يكديگر توان به يك شركت تعاوىن تشبيه كرد كه شركا و اعضاى آن با هم انسان را مى
ره كنند و در مقابل عوامل خارجى به مبارزه برمى محايت مى شوند و در كارها  مند مى خيزند، از مزايا و امتيازات شركت 

  .اند مسؤوليت مشرتك دارند و در سود و زيان شركت سهيم



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

 

وّجه است، در هاى بشرى تقسيم كار، ختّصص افراد و مبادله حمصوالت، مّهم و قابل ت چنان كه در اجتماع و جامعه هم
  .ناپذير است ها و اعضاى بدن اين اصول جمرى است و ختّلف جامعه سّلول

منايد، مايعاتى كه در  ها مى كند و به صورت مواّد الزم در آورده صرف ساخنت سّلول جهاز هاضمه، اغذيه را جذب مى
ا به وجود مى   .آيد بدن جريان دارد شبكه وسيعى براى انتقال آ

  .هاى تلفن و تلگراف به مغز، يعىن پست مركزى اّتصال دارند ند سيمپى و اعصاب مان

ها و  رسانند، پوست حافظ و نگهبان جامعه سّلول هاى ترشحات داخلى با فّعاليت مداوم خود به بدن نريو مى غده
  اعضاى داخلى بدن است و نيز خربگزار
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ا به مشار مى   .رود آ

منايد تا شكل و وضع  ، هريك از اعضاى بدن در حمل و جاى معّيىن قرار دارند، پوست هم رشد و منو مىحتت اين نظام
  .قطعى را به دست آورد

هاى سفت و حمكمى تشكيل شده كه براى بدن، به منزله حصار است و آن را حفظ و حراست  پوست بدن از سّلول
  .كند مى

هاى تازه و نو كه بر اثر  روند و جاى خود را به سلول تولّد، پوسته شده از ميان مىهاى بريوىن مانند زمان بعد از  سّلول
  .دهند آيند، مى نشو و مناى دائمى از زير پوست بريون مى

آيند و از بن هريك از پرزهاى پوست، مايع و ماّده چرب ترشح  وجود مى هاى موّلد چرىب به هاى عرق و غّده سپس غده
  .منايد مى

كنند، بعد  شوند و به پنري شباهت پيدا مى هاى فرسوده و ضايع شده خملوط مى اه پنجم آن ماّده چرب با سّلولدر جريان م
دانشمندان معتقدند، حكمت اين عمل براى جدا نگاه داشنت جنني از . پوشانند ورقه ورقه شده اطراف پوسِت بّچه را مى

هاىي است كه  نشني ور است، در ماه پنجم داراى رسوب و تهمايع آميوز است؛ زيرا مايع آميوز كه طفل در آن غوطه 
  .هاىي به وجود آورد امكان دارد، در پوست نازك بّچه بريدگى و ترك
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هاى  رويد، ناخن انگشت هاى نازكى مى در سر، كرك. منايند اى نشو و منا مى مشتّقات پوست هم به طول قابل مالحظه
شود و اثر كالهك مرواريدى دندان و مينا و  تر مى هاى شريى درشت اى دندانه آيند، جوش و جوانه دست و پا بريون مى

  .گردد ها مشخص مى عاج آن در لثه

هاى پشت است، به طورى كه قبًال ذكر شد در آغاز ماه دّوم،  هاى اين ماه، راست و افراشته شدن مهره از مجله واقعيت
   نطفه جنني گرد و مدّور است، داراى
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كه پشت، خمتصر مخيدگى  شود و حال آن رسد و ماه سّوم، ُدم درازتر مى دمى است كه در ازاى آن تا حماذات كله مى
  .شود تر مى گريد و مخيدگى پشت، كم در ماه پنجم، سر به خوىب روى گردن تازه و نو قرار مى. دارد

راست و كشيده است و كشيدگى به مهان حال باقى خنواهد هاى كمر و پشتش  نوزاد موقع تولّد، سرش افراخته و مهره
شود و به اين واسطه در ستون فقرات،  كه كودك، نشسنت و راه رفنت آموخت، جمدداً مخيدگى ظاهر مى ماند و پس از آن

  .تأثري خنواهد بود تغيريى حاصل خواهد شد كه در تناسب اندام طفل ىب

شود، ختم چشم در  م كه از ماه سّوم به هم مّتصل بود، باز و گشوده مىهاى چش در ماه ششم، پلك :دوران ماه ششم
هاى ششم و هفتم  ها و ابروها به طور كلى در ماه تواند روشناىي را درك كند، مژه اين موقع تشكيل و از ماه هفتم مى

  .رويند مى

كنند و اين  ق منو مىهاى ثاليل كه خمصوص درك طعم خوراكى هاست روى زبان و سقف دهان و حل جوش و دانه
  .ساالن است تر از مال كودكان و كهن ها به نسبت خيلى بيش جوش

هاى حّساس  عجيب است، جنيىن كه نياز به خوردن و چشيدن طعم خوراكى ندارد تا اين حّد جمهز و داراى اين مهه دانه
  .باشد مى

ك از اين عامل عظيم است، غرق در اعجاب اى بسيار كوچ جاست كه انسان با دّقت در اين اوضاع عجيب كه گوشه اين
  :زند اختيار با متام وجود فرياد مى شده و ىب

  .»ال حول و ال قوة إّال بالّله«، »ال إله إّال الّله«
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  .خواهد بيند و جز او منى كند در متام هسىت جز خدا منى جاست كه انسان به طور واقع حس مى اين

  :و به قول فيض، آن عاشق شيدا

  را غري حق پروردگارى هست نيست اين جهان
 

  جز حق در ديارى هست نيست هيچ ديارى به

  عارفان را جز خدا با كس نباشد الفىت
 

  عاشقان را غري ذكر دوست كارى هست نيست

 دل به عشق حق ببند از غري حق بيزار شو
 

  غري عشق حق و حق كارى و بارى هست نيست

 خودمست حق شو تا كه باشى هوشيار وقت 
 

  غري مستش در دو عامل هوشيارى هست نيست

 اختيار خود به او بگذار و بگذر ز اختيار
 

  بنده را جز اختيارش اختيارى هست نيست

 گر غمى دارى بيار و عرض كن بر لطف او
 

  خستگان را غري لطفش غمگسارى هست نيست

 عمر آن باشد كه صرف طاعت و تقوا شود
 

  ارى هست نيستجز زمان بندگى ليل و 

 ىب غماىن را كه جز تن پرورى كارى نبود
 

  بنگر اندر دستشان از تن غبارى هست نيست
«1» 

  

جنني با سكون و آرامش به انتظار وصول روز والدت است و در مسري حتّوالتى است كه سراجنام به  :دوران ماه هفتم
  .شود تر منتهى مى آزادى آن، از آن تنگناى تاريك و رسيدن به دنياى فراخ

   هرچند دو ماه ديگر بايد در رحم مادر مباند، با اين حال در حالىت است كه به

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(
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  .تواند ُجل و پالس خود را از آب بريون بكشد اصطالح مى

هاى نارس زنده  هرگاه طفل، هفت ماهه به دنيا آيد، در صورت مساعد بودن شرايط ممكن است زنده مباند، پس چرا جنني
نشدن سلسله اعصاب و خمصوصاً جمراى تنّفس باشد كه بايسىت رود به عّلت ناقص بودن و تكميل  مانند؟ تصور مى منى

  .عضالت منقبض و دستگاه توليد حرارت به كار افتد

هاى بدن را به مغز و شوك  سلسله اعصاب، شبكه مفّصل و دقيقى است كه از پى و عصب تشكيل يافته و كلّيه قسمت
هاىي كه از ناحيه اعضاى بدن و قواى حّساس  عىن جريانسازد؛ ي هاى عصىب است مرتبط مى خناعى كه مركز ارتداد جريان

  .گردد رسد و جرياناتى كه به عضالت منتقل مى مى

باشد   منايد كه يكى مكان مخ يا دماغ صغري مى هاى خمصوصى نشو و منا مى از ماه سّوم باردارى در مغز سر، جاى و حمل
غالف درشت دوقلو است كه از خمتّصات ممتاز قوه عاقله  كه حمّل توسعه قواى فكرى است و ديگرى دو نيم دايره يا دو

  .ترين اعضاى بدن است ترين و پرارزش است و از مهم

هاى عصىب، شروع به تغيري و حتّول  هاى ريز و رشته يابند و سّلول ها بر متام وسعت سر احاطه مى در ماه هفتم آن غالف
  .ّعاليت استمنوده و مغز در حال تكامل و سلسله اعصاب هم آماده ف

م دوران ماه طفلى كه در شكم مادر است هر چند كه نورس است، باز كم كم آماده ورود به دنياى  :هاى هشتم و 
م است در آن تنگناى ظلماىن مباند تا شكفته و زيباتر   جديد مى شود، با اين وصف بايد دو ماه ديگر كه ماه هشتم و 

  .گشته و به حّد تكامل برسد

كند، كنار و اطراِف اندام، گرد  ها را زايل مى به سرعت قشرى از پيه و چرىب، زير پوست منو و چني و چروك در ماه هشتم
   شود، سرخى رنگ پوست به و مدّور مى
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  .گردد تدريج حمو و به رنگ گلى روشن مبّدل مى

م است، نبايد تصّور شود كه جنني در وقىت كه به انتظار ورود آميزى پوست و تغيري آن از مجله مسائل مرموز و نامعلو  رنگ
حركت است، بر عكس در بطن مادر، در آن مكان تنگ و تاريك حركت دارد، دست و  به دنياى خاكى است آرام و ىب
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ه دهد، حركت و سكون او متناوب است، مثل آن است كه زماىن ب كند، موضع خود را تغيري مى پايش را باز و بسته مى
  .شود رود و بعد بيدار مى خواب مى

گردد، بشر هنوز علم  از نظام طبيعى زاميان و جرياىن كه سبب رو به راه شدن طفل براى توّلد مى :خالصى از زندان رحم
  .و اطالع صحيحى ندارد

مانند منايد كه سبك و موزون است و  هاىي در رحم احساس مى مادر در خالل چند هفته پيش از وضع محل، فشردگى
ها و فشارها موقت است و در  دهد، اين ناراحىت هاىي است كه پس از اجنام كار پر زمحت به شخص دست مى ناراحىت

  .شود چند هفته پيش از زاميان براى مادر ناراحىت زياد توليد منى

و در ظرف چند يابد  هاى رحم زياد شده حركات جنني شّدت مى در موقع معّني يك دفعه آن فشارها و به هم فشردگى
  .گذارد شود و قدم به عرصه دنياى جديد مى ساعت، طفل سرازير مى

سبب اين نزول اجبارى جنني كه مّدتى طوالىن به حال انزوا در بطن مادر قرار داشت چيست؟ اين هم از اسرار آفرينش 
دهد باعث  در آخر كار روى مىتغيريات سريعى كه : گويند انسان قبل از توّلد است كه هنوز به درسىت معلوم نيست، مى

هاى  هاى نريوخبش ترشحات داخلى كه به جمارى و شريان گردد، به ويژه عمل غّده فعل و انفعاالت خمتلفى در رحم مى
هاى زهدان و رحم گشته و در نتيجه فشارهاى تند و تيز، طفل متوّلد  ريزند و موجب حتريك عضله خون، هورمون مى

  .شود مى

  هايش وارد كشد، هوا به ريه به دنيا آمد چند نفس مى كه طفل به حمض آن
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شود، آن صدا يا براى برخوردى است كه بر بدنش هنگام وصول به حميط جديد وارد  و صداى اّولني ونگ او شنيده مى
  .كند گردد يا بر اثر متاس و دستكارى قابله است كه براى ورود او به دنيا كمك مى مى

به هر حال نوزاد به وسيله بند ناف با جفت اّتصال دارد و پس از توّلد بچه و پايني آمدن جفت، ديگر وظيفه اين دو 
  .شود افتد و اثر زخم آن خوب مى برند و مانده آن هم به زودى مى پذيرد و بند ناف را مى پايان مى
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العاده  ور طفيلى زندگى منوده و بايد به مادر، فوقرساند كه آدميزاد مّدتى در شكم مادر به ط حمل و عالمت ناف مى
احرتام كند، چنانچه در قرآن و روايات به اين موضوع بسيار اشاره شده و براى آن به عنوان حكم اهلى، امهّيت فوق العاده 

  .اند قايل شده

ت تغيري و حتّوالتى در اين نوزاد هنوز موجود كاملى نيست، براى مهاهنگ شدن وضع گذشته او با وضعيت حميط به سرع
  .گريد وجودش صورت مى

هاى مرتاكم و فشرده بود، با خنستني فرو دادن هوا مانند بادكنك متورم   هايش كه در توده كوچكى از نسج موقع تولّد، ريه
 شوند و سبك گرديده حالت ها از هوا پُر مى مشار ريه هاى ىب گريند و حفره گشته و جاى خود را زير قفسه سينه مى

  .كنند اسفنجى پيدا مى

هاى  شود و آن حفره ها تشكيل مى ترى در ريه هاى تازه ها و خانه با وجود اين، هنوز به حّد تكامل نرسيده و به زودى حفره
  .كنند قبل از توّلد فقط چند روز خوب كار مى

به حّد معموىل برسد، كمى شود، تا  تر مى درشىت قلب نوزاد به اندازه مشت بسته اوست، جريان نبضش به تدريج سبك
شود و از خصايص نوزاد آن است كه مدفوعش كامال عقيم  بعد از توّلد مدفوعاتش كه شش ماه مجع شده بود دفع مى

  .است؛ يعىن ميكروب ندارد
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تواند  ك است، آب دهانش وقىت مىاش كند، وىل ىب آور و بزاقش فّعاليىت ندارد، گريه مى هاى اشك نوزاد پس از توّلد، غّده
اى ثابت نظر كند و تا مدتى چپ نگاه  تواند به نقطه اى را حل كند كه از شري گرفته شده باشد، به عالوه منى مواد نشاسته

  .كند مى

اين بود شرح زندگى نه مامه مهمان بطن مادر كه در قرآن و روايات به طور جّدى از انسان خواسته شده نسبت به اين 
وران مطالعه و دقت كند، تا از طريق مطالعه و انديشه در صنع حق به حق رسيده و غرق عشق آن وجود مقّدسى شود  د

كه در طى نه ماه اين مهه عنايت و لطف به او داشت و جداً عرفان و حال بدون معرفت به خود كه راهى به سوى 
  .معرفت به حضرت حق است ارزشى ندارد

   م حضرت سيد الشهدا عليه السالمخلقت انسان در آيينه كال
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مشا نگوييد اين جزوه درباره عرفان اسالمى است نه فيزيولوژى حيات، چرا در اين نوشتار به مسائل طبيعى حيات اشاره 
  :شده است؟ در جواب مشا خواهم گفت

دان حضرت سيد الشهدا ترين منابع عرفان و حال دعاى پرارزش عرفه امام عاشقان، ساالر شهي يكى از معتربترين و مهم
عليه السالم است كه در خبشى از آن به عنايات و الطاف حضرت حق نسبت به آفرينش انسان اشاره شده و من الزم 

ترين  دامن در توضيح گفتار حضرت صادق عليه السالم كه نعمت را فقط از خدا بداىن و اين رؤيت نعمت از خدا، كم مى
ى عرفه كه هزار و چهارصد سال پيش در بيابان عرفات بدون در اختيار بودن مرحله شكر است به آن قسمت از دعا

انواع ابزار طّىب و جترىب از سينه صاىف و دل پاك روح عارفان جتّلى كرده اشاره كنم و مشا را با درياى معرفت حضرت او 
يقات دانشمندان علوم با گفتار امام آشنا كرده و اين معجزه اهلى را براى مشا بيان منامي تا مالحظه كنيد كه آخرين حتق

  حسني عليه السالم كه به صورت دعا القا شده برابر است،
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هاى حضرت حق به انسان  و در ضمن آگاه شويد كه روح عرفان و حال، ريشه در شناخت صنع حق و عنايات و حمّبت
  .دارد

شد و ادعاى عرفان كند، اين عرفان نيست بلكه ادعاى باطل است، خرب از خالقّيت حضرت دوست با اگر انسان ىب
  !هاى حق زندگى كند و عارف باشد؟ خرب از حمّبت ممكن است انسان ىب

هاىي كه در ارتباط با وجود اوست آگاه باشد و  عارف واقعى كسى است كه در حّد خودش از خلقت وجودش و نعمت
ن صورت است كه عشق حق در دل او جتّلى كرده و با متام هسىت به عبادت بداند حضرت حق درباره او چه كرده، در اي

اى از ياد دوست غافل شود و حاضر نيست آىن از حضرت يار جدا   شود و حاضر نيست حلظه و اطاعت حق كشيده مى
  توان به اين مهه عنايت حق آگاه شد و از او غافل ماند؟ گردد، مگر مى

  :»1«  د كهان پسران غالب اسدى روايت كرده

پسني روز عرفه در عرفات در خدمت امام حسني عليه السالم بودمي، آن جناب از خيمه خود با گروهى از اهل بيت 
ايت ذّلت و خشوع در جانب چپ   عليهم السالم بريون آمدند، در حاىل كه عّده اى از شيعيان مهراه حضرت بودند، با 
ها را برابر رو برداشتند، مانند مسكيىن كه طعام طلبد، در حاىل   ند و دستكوه ايستادند و روى مبارك به سوى كعبه كرد

ايت زارى در پيشگاه حضرت دوست بودند عرضه داشتند   :كه در 
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سپاس خداىي را سزاست كه براى حكمش جلوگريى نيست و نسبت به عطايش مانعى وجود ندارد و مهانند صنعت او 
  .شود صنعىت يافت منى

  به وجود آورده اجناس پديد شده و به حكمتش استوار اوست جواد واسع،

______________________________  
  .11362، حديث 11، باب 22/ 10: مستدرك الوسائل -)1(

  354: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

 ها نزد او ضايع نگردد، پاداش دهنده هر كارگرى ساخت مصنوعات را، دسته پيش قراول از نظر او خمفى نيست، امانت
  .است و فراهم آورنده زندگى هر قانعى

شنود،   بر هر ناالن مهربان است، نازل كننده منافع و كتاب جامع به نور درخشان است، دعاى دعاكنندگان را مى
كند، جز او معبود حقى نيست و  برد، جّباران را ريشه كن مى كند، درجات اهل استحقاق را باال مى ها را رفع مى گرفتارى

  .كند و مانندش نيست، او شنوا و بيناست، لطيف و آگاه است و بر هر چيزى تواناست برابرى منى چيزى با او

من به تو مشتاقم و به ربوبّيت تو گواهم، اعرتاف دارم كه تو پروردگار مىن و بازگشتم به سوى تو است، پيش از ! پروردگارا
يدى و در پشت پدرها ساكنم منودى، در حاىل كه از كه چيزى باشم به نعمتت وجودم را آغاز كردى، از خاكم آفر  آن

ها به لطف تو در من اثر سوئى نداشت و پى در پى كوچ كردم از  ام داشىت، گردش دوران و آفات، سال شائبه مرگ آسوده
ر هاى ره سپر، به خاطر لطف و احساىن كه به من داشىت مرا به جهان نياوردى، د پشىت به رمحى در ايّام گذشته و قرن

دوراىن كه پيشوايان كفر كه پيمانت را شكستند و رسوالنت را تكذيب كردند، حاكم بودند، وىل به مهر خود مرا به جهان 
ات ميّسر كردى، در دوران  آوردى، در روزگارى كه به علمت گذشته بود براى هدايت من كه طريق آن هدايت را براى بنده

مهر و حمبت ورزيدى، با من به خوش رفتارى و نعمت شايانت معامله  هدايت مرا پرورش دادى و پيش از آن به من 
  .كردى

آفرينشم را از قطره مىن كه رخيته شود پديد آوردى و جامن دادى در سه تاريكى ميان گوشت و پوست و خون، مرا شاهد 
دنيا آوردى، در حاىل  و گواه آفرينشم نكردى و كارى از خلقت من به عهده من نگذاشىت، سپس مرا به خاطر هدايتم به 

   ام كردى كه آفرينشم متام و درست بود، در حال ُخردى و كودكى در گهواره نگهدارى
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ها را به من مهربان منودى، مادران را كفيلم كردى و از بالهاى شبانه جان، حفظم  ام دادى، دل دايه و از شري گوارا روزى
  .ىت نگاهم داشىتمنودى و از زيادى و كاس

ام را با لطف به پيش بردى، تا زماىن كه آغاز سخن كردم، به فراواىن نعمتت را بر من  خبشنده برترى تو، برنامه! اى مهربان
چنان پرورشم را به عهده گرفىت، تا فطرمت را كامل گرداندى و اعتدال توامن رسيد،  متام كردى، به فزوىن در هر سال آن

كه شناخت و معرفت خود را به من اهلام كردى، به عجايب حكمت خويش به  ب آمد براى آنحّجت تو بر من واج
هاى خلقت آفريدى بيدارم كردى و براى شكر و ذكر خودت  هراس اندرم منودى، به آنچه در آمسان و زمينت از نقشه

  .آگاهم ساخىت

ماندى، پذيرش مرضات خود را بر من مهوار  طاعات و عبادات را بر من واجب ساخىت، آنچه رسوالنت آوردند به من فه
ادى، اى معبودم چون مرا از خاك آفريدى تنها يك نعمت را بر من ! كردى و در مهه اينها به عون و لطفت به من مّنت 

ترت بر من و  ام دادى، به مّنت بزرگ و بزرگ نپسنديدى، بلكه از انواع معاشم، روزى دادى و اصناف و انواع ابزار زندگى
حسان قدميت به اين عبد، تا چون مهه نعمىت را بر من متام كردى و هر نقمىت را از من باز گرداندى، ناداىن و جرأمت بر تو ا

  .كند داللتم كىن و توفيق دهى مرا به آنچه تو را راضى سازد مانع نشد كه به آنچه مرا به تو نزديك مى

ودى و اگر فرمانت را اطاعت كردم از من قدرداىن كردى و اگر اگر دعا كردم اجابت كردى، اگر خواهش منودم عطا فرم
ها پريو كامل كردن نعمت هايت بر من و احسان و حمبّتت به  شكرت را به جا آوردم نعمتت را بر من فزوىن دادى، مهه اين

هايت بزرگ  است و مهرباىناى، ستوده و بزرگوارى، نامهايت مقّدس  اين عبد بود، منزّه و منّزهى كه آغاز كننده و برگرداننده
  .است
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ها و  نعمت! توامن شكر كنم، اى حمبوب من كدام نعمت تو را در آمار و به ياد بشمارم يا كدام عطايت را مى! معبودا
چه  عطاهايت بيش از آن است كه مشارندگان بتوانند بشمارند يا در دسرتس علم حافظان باشد، پس از اين هم آن

  .تر است از آنچه پديد است برامي از عافيت و خوشى گردانيدى و دفع كردى از من اى خدا از زيان و سخىت بيش

ادم و ! معبودا من گواهم به حقيقت اميان خود و تصميمات متيقن و توحيد صريح خالص خود و باطن ناديدىن 
ام و آوازگريهاى پرده   هاى تيغه بيىن هاى تنّفسم و نرمه ام و رخنه ام و خطوط صفحه پيشاىن هاى جريان نور ديده پيوست
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گوشم و آنچه بچسبد و بر هم آيد بر دو لبم و حركات تلّفظ زبامن و گردشگاه آرواره دهان و فكم و حمل روييدن 
سيه چال  هامي و مايه گواراىي خوردن و نوشيدمن و بارگريى مغز سرم و لوله بلعيدن درون چنربه گردمن و آنچه درون دندان

هاى گوشه و كنار جگرم و آنچه درون خود گري و  سينه من است و محايل رشته رگ وتينم و آويزه پرده دمل و پاره
هاى مفاصلم و بندش اعضاى كار كنم و اطراف انگشتامن و گوشتم و خومن و مومي و تنم و  هامي و گودى هاى دنده مخيدگى

ام و آنچه زمني از من بر  هامي و مهه اعضامي و آنچه بر من روييده از دوران شريخوارى ام و استخوامن و مغزم و رگ ام و ِىن  ِپى
هامي و ركوع و سجودم كه اگر خبواهم و تالش كنم در مهه اعصار و  ام و سكومت و جنبش خود برداشته و خوامب و بيدارى

ذارم، باز هم در توان و قدرت من نيست؛ ها را گ دوران تاريخ به فرض اين كه عمرم وفا كند كه شكر يكى از اين نعمت
  .شود جز به مّنت خودت كه باز به خاطر آن مّنت، شكر ابدى ديگر بر من الزم مى

آرى، اگر من حريص باشم و متام مشارندگان هم مهني طور كه نعمت خبشى تو را در گذشته و آينده بشمارمي، نه مشاره آن 
  !را توانيم و نه آمار دوران آن را، هيهات
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چه گونه مشارش نعمت تو ممكن است در حاىل كه در قرآنت خرب دادى، آن قرآن گويا و بيان درست كه اگر مشاره كنيد 
ا را بشماريد نعمت خدا را منى   .»1« توانيد آ

اره فرمود و دوبار در هاىي كه در خلقت انسان به كار رفته اش حضرت حسني عليه السالم به قسمت اعظمى از نعمت
  :ها عرضه داشت طول بيان نعمت

  .توان مشرد و نه احدى قدرت دارد شكر يك نعمت را به جاى آورد هايت را مى نه نعمت

  :مهمرتين عملى كه بر عهده ماست است كه به فرموده حضرت صادق عليه السالم

  .ت را از خدا ديدن، ادىن مرتبه شكر استنعمت را فقط از خدا ببينيم و از اين معىن غافل نشومي كه خود نعم

هاى بدن و برخى از  دامن از باب اداى وظيفه و معرفت نسبت به حضرت حق، به قسمىت از كارگاه من باز الزم مى
  .ها كه به عنوان روزى قرار داده شده اشاره كنم، شايد توفيق پيدا كنيم به اداى شكر حق در حد توان خود برآييم نعمت

   اه گردش خوننعمت دستگ
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هاى  انگيزترين برنامه ترين مسائل حيات و شگفت مسئله خون و گردش آن در بدن و آنچه خون به عهده دارد، از اصوىل
  !خلقت است و تنها دستگاهى كه در متام عامل، قدرت بر ساخنت خون دارد بدن است و بس

هاىي كه به  طول رگ. ارتباط محل و نقل جهان استانگيزترين خطوط  ترين و اعجاب دستگاه دوران خون در بدن از كامل
ا عبور مى   !!هاى عامل زيادتر است كند از جمموع طول راه آهن طور مرتب خون از آ

______________________________  
  .34): 14(ابراهيم  »َو ِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه ال ُحتُْصوها« -)1(
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  .ستگاه خدا ساخته، به طور خودكار در متام شبانه روز بدون وقفه و با نظمى حساب شده در كار و فّعاليت استاين د

هاى خود كه  هاى بدن، خوىن را كه احتياج دارند آماده منوده و به مقدار خورند هريك، يعىن مشرتى براى نسج و بافته
ا از صدها ميليارد  سّلول   .رساند متجاوز است، مىهاى بدن هستند و تعداد آ

سازد و در هر ثانيه، يك ميليون گلبول قرمز به جاى مهني  هاى سپيد و قرمز را مى منايد و گلبول ها را رفع مى ضايعه سّلول
ّيه و آماده مى مقدار كه از بني رفته   .كند اند 

ا را مرّمت و تعمري مى وقىت رگ هرگاه سوزن به انگشت فرو رود و كند و  هاى انتقال خون عيب كنند به تنهاىي آ
ا را جوش مى رگ موى   !!دهد هاى بسيار ريز را سوراخ منايد، فورى آ

دار از ماّده فيربين ظاهر  وجود آيد، به سرعت يك قسم كالف كرك هنگامى كه بريدگى كوچكى در سطح پوست بدن به
ترين  ه اگر آن دكمه مسدود كننده نباشد، بر اثر كوچكسازد ك اى مى گريد و دكمه هاى قرمز را در ميان مى شود و گلبول مى

  !!گردد زخم، خونريزى شروع و عاقبت به مرگ منتهى مى

  .كند دستگاه دوران خون، هر دقيقه پنج ليرت و شبانه روز بيش از هفت هزار ليرت خون توزيع مى

اى قابلّيت كشش بوده موجب طپش و هاى جاندارى هستند كه دار  اى نيستند، بلكه رگ هاى ساده ها فقط لوله شريان
  .گردند ضربان قلب و نبض مى
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كنند  تر مى ها، جريان آن را منظم ساخته و جريان نبض را سبك فرستد و شريان قلب، خون را كم كم ترشح و به شريان مى
  .ها شود رگ تا در وسط راه جريان خون به هم مّتصل و مانند جوى باريكى به طور مالمي وارد موى

  359: ، ص3 ان اسالمى، جعرف

ها به جريان افتاد،  ها شد و براى رساندن غذا به سّلول خون كه وارد شريان: دهد دستگاه دوران خون، دو كار اجنام مى
  :اى كه عبارتند از بار؛ يعىن مواّد خمتلفه

ت و مواّد معدىن ديگر مانند آيند، قند كه منبع نريو و قدرت اس هاى بدن به كار مى اسيدهاى آمينه كه براى مرّمت بافت
  !برد ها و اكسيژن مهراه خود مى ها، هرمون ويتامني

هاى  گردد، در موقع بازگشت، گاز كربنيك، آب، رسوب سلول هاى وريدى به طرف قلب برمى خوىن كه به وسيله رگ
  .آورد ها را با خود مى هاى تغيري و تبديل پروتئني سوخته و خورده

  .شود خورمي به قدرت حضرت حق چه تغيري و حتّوالتى در آن پيدا مى گوشىت كه مى  بياييد ببينيم يك لقمه

كنند، در جدار روده، موهاى  ها را به اسيدهاى آمينه تبديل مى هاى باريك، ختمريهاى معدىن، پروتئني در معده و روده
  .پشم است اى وجود دارد كه در زير ميكروسكوپ شبيه به قاىل پر خيلى ريز و كرك دار برآمده

هاىي  هاى موىي خلل و فرج رسد و هر كدام به يك رگ موىي قائم اند، در جدار رگ هاى مزبور به پنج ميليون مى تعداد كرك
منايد و شريه و جوهر گوشت با اين حساب داخل جريان خون  است كه ذرّات خيلى ريز اسيدهاى آمينه را تصفيه مى

  .كند دستگاه يا آزمايشگاه شيمياىي و منّظم كننده خون است برخورد مىشود و خنست با كبد يا جگر سياه كه  مى

چنني اسيد آمينه را كه براى ساخنت و پرداخنت  كبد به طور دائم مقدار قند ضرورى خون را كه براى عضالت و هم
  .منايد هاى بدن الزم است كنرتل و رسيدگى مى بافت

   ده، در اين صورت خوىن كهامي در آن گوشت فراوان بو  اگر غذاىي كه خورده
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ا را ذخريه مى وارد كبد مى رود، سپس  كند و مقدارى از آن از بني مى شود اسيدهاى آمينه آن زياد است، كبد قسمىت از آ
اى ساخنت گردد و در هر نقطه بدن مقدار خوىن كه طرف احتياج سلول است، مثًال بر  خون براى تغذيه سلول مهّيا مى

  .رساند يك عضله يا مرّمت انگشىت كه سوخته، به آن حمل مى

پيمايد و در روده باريك تبديل به   خورمي، هم چنني نشاسته نان و سيب زميىن، تقريباً مهني راه را مى قندى كه با چاىي مى
ديل كرده و به اين شكل ذخريه شود، هرگاه مقدار گلوكز زياد باشد، كبد آن را به گليكوژن تب گلوكز گشته وارد كبد مى

  .كند مى

  .رود موقعى كه عضالت احتياج به سوخت دارند آن گليكوژن جمدداً به گلوكز تبديل و تدرجياً از كبد بريون مى

كند  هنگام عمليات ورزشى، كبد از گلوكز ذخريه دائمى خود كه براى مّدت دوازده تا بيست و چهار ساعت كفايت مى
  .برداشت خواهد كرد

گذرند، به اسيدهاى چرب مبّدل و وارد شريه  آيند، وقىت كه از روده مى ها نيز از مجله مواد سوخت بدن به مشار مى چرىب
تواند تا چند هفته نريوى سوخت بدن را از ذخريه خود تأمني  شوند، هرگاه ذخريه گليكوژن كبد متام شود، كبد مى غذاىي مى

  .منايد

از . هاى پروتئني آن قابل توجه است يا مواد خمتلفه با خود دارد كه خمصوصاً ماّده به طورى كه گفته شد، خون، بار
ها و سّوم كلسيم است   هاى تريوييد، ديگرى داراى فسفر است كه براى استخوان ها يكى يد مهراه دارد كه براى غّده پروتئني

  .ها ضرورت دارد كه براى استحكام و دوام دندان

خبش در خون با مهوگلوبني تركيب شده و رنگ سرخ  كسيژن حل شده وجود دارد، اين گاز حياتدر خون مهيشه يك ليرت ا 
   قشنگ خون از مهني راه حاصل
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ها و در طول سيستم دوران خون  گردد، وىل عمل معكوس آن در سّلول ها اجنام مى شود، هرچند اين عمل در ريه مى
  .گريد كند و گاز كربنيك خون را مى بني، اكسيژن را در خون وارد مىيابد، مهوگلو  جريان مى
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هاى ذره بيىن ريزى هستند كه سِر شريان  هاى موىي است كه لوله قسمت شايان توجه دستگاه دوران خون، شبكه وسيع رگ
جمبورند در عبور از ميان  هاى قرمز خون اند كه گلبول ها به حّدى ريز و باريك منايند، اين رگ و وريدها را به هم وصل مى

رساند و  ها غذا مى دهد و به سّلول جاست كه خون وظيفه اصلى خود را اجنام مى ها، رديف شده به نوبت بگذرند، اين رگ
  .برد هاى ضايع شده را گرفته با خود مى سلول

دهنده  شور به منزله دايه و پرورش كنند و آن مايع شود زندگى مى ها در مايع منكدارى كه متوالياً جتديد مى هريك از سّلول
  .ها در ميان آن شناورند هاست كه سّلول سلول

هاى تغيرييافته و دستگاه دوران خون،  هاى خمتلفى است، مانند گاز كربونيك، آب، تفاله پروتئني خون وريدى داراى رسوب
  .فرستد ها مى ها يا دردها را به كبد و كليه اين رسوب

هاى آن در حدود يك صد   هاى خيلى باريك تشكيل شده و طول لوله اى است كه از لوله و تصفيه ها، دستگاه تقطري كليه
كند، مواّد مضّر و ناپاك  شود، شكل آن شبيه لوبياست و در شبانه روز قريب به دويست ليرت خون صاف مى كيلومرت مى

اىي غذا را به پيشاب تبدي ويژه اوره، آمونياك و ته مانده خون به كند و صد و هفتاد و هشت ليرت  ل منوده و دفع مىهاى 
ها مواد معدىن خون را  كند و كليه گرداند، كبد مقدار اسيد آمينه و قند خون را كنرتل مى مايع صاف شده را به خون برمى

  .منايند تعديل مى
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ها امالح  نيزيوم و فسفات به مقدار زيادترى باشد، كليهشود، ممكن است داراى امالح سدمي، م ها مى خوىن كه وارد كليه
ا را حمدود مى مذكور را حتت كنرتل قرار مى كند به  ها را ترك مى سازد، هنگامى كه خون، كليه دهند و مقدار هر كدام از آ

شد مهراه خود برده طور دقيق هر مقدار ملح معدىن كه طرف احتياج اعضاى بدن است و لزوماً بايد آن امالح را داشته با
  .رساند ها مى به سّلول

هاى انتظام  دهند و دريچه ها فرمان سست گشنت مى آيند به جدار عضله شريان مايعات عصىب كه از مغز به حركت مى
شود؛ مثًال شخصى كه كنار حوض آىب در مقابل آفتاب دراز كشيده باشد، جريان خون او  جريان خون، باز و بسته مى

ها موقعى كه شخص راحت و آرام است، احتياج زيادى به نريو  هاى او خاىل هستند؛ زيرا سّلول رگ است و موى تقريباً آرام
  .ندارند
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ها گلوكز خود را  افتند و عضله به حمض اين كه شخص داخل آب شود فوراً مركز حمرّكه اعصاب و عروق به فّعاليت مى
  .دفع كنند كوشند رسوب گاز كربنيك را به سرعت بلعند و مى مى

براى كنرتل جريان خون، مراكز فرعى ديگرى هم وجود دارد از مجله يكى در قسمت باالى شكم كه شبكه عصىب 
هاى مويني خون در شكم  اى به اين ناحيه وارد آيد، آن شبكه نازك به كّلى از هم پاشيده و رگ باشد، اگر ضربه مى

ماند و حالت بيهوشى به مصدوم  ه مغز از داشنت خون حمروم مىكنند ك قدر خون جذب و بلع مى شوند و آن منبسط مى
  .دهد دست مى

يك شخص بالغ، مقدار خون او در حدود شش اىل هفت ليرت است كه آن مقدار خون تقريباً داراى سى هزار ميليارد  
  .گلبول قرمز است

آيند و  وجود مى يون گلبول به موازات هم بهآيند و در هر دقيقه، هفتاد و دو ميل ها در مغز استخوان به عمل مى اين گلبول
  روند و دوره زندگى متوسط از بني مى
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ا سى روز است كهن   .ترين آ

ها كه شباهت به جنم البحر دارند  هاى ذرّه بيىن سّلول كنند، مورد محله دنباله هاى قرمز هنگامى كه از كبد عبور مى گلبول
ها را ذخريه دارند و خون، اين ذخاير را به  از اين گلبول% 85روند، لكن اعضاى بدن مهيشه مقدار  مى واقع شده از بني
ّيه مى رساند و در آن مغز استخوان مى   .شود جا از نو مهوگلوبني 

ا مبارزه با عفونت و فساد خون ا هاى قرمز، گلبول در برابر گلبول ست، هاى سپيدى در خون موجود است كه وظيفه آ
ا را مى ها محله مى ها به ميكروب بعضى از اين گلبول   .خورند كنند و آ

اند به ماهّيت آن پى بربند، به عالوه ماّده  اى براى منعقد گشنت وجود دارد كه هنوز دانشمندان نتوانسته در خون، ماّده
  .سازد خص را معني و معلوم مىشود كه بسيار مّهم است و آن ماّده، نوع خمصوص خون هر ش ديگرى در خون يافت مى

هاى موىي آن و هم چنني مايع خون، هر   هاى رگ به طورى كه مشروحاً ذكر شد، ساختمان دستگاه دوران خون و شبكه
ا نيست؛ چون به ديده فراست به ساختمان و جريان   آميز است و مواد مركبه خون هم كم كدام عجيب و حريت تر از آ
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بنگرمي، ناگزيرمي سر تعظيم به آستان حضرت حق فرود آورده از روى بصريت و بيناىي او را  كار مداوم آن ماشني فّعال
  .مهتايش را پرستش مناييم ستايش و ذات ىب

  :گويد فيض، آن شوريده مست مى

  جز خدا را بندگى حيف است حيف
 

  ىب غم او زندگى حيف است حيف

  در غمش در خلد عشرت چون كنم
 

  حيف است حيفماندگى از بندگى 

  جز به درگاه رفيعش سر منه
 

  ر غري افكندگى حيف است حيف

  سر زعشق و دل زغم خاىل مكن
 

  ىب خيالش زندگى حيف است حيف

  

  عمر و جان در ساعت حق صرف كن
 

  است حيف در جهان جز بندگى حيف
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  كالبد را پرورش ظلم است ظلم
 

  جان كند جز بندگى حيف است حيف

 جان و دل درباز در راه خدا
 

  غري اين بازندگى حيف است حيف

  اهل دنيا را سبك كن ناتوان
 

  با گران افكندگى حيف است حيف

 يا رب از عشقت بده شورى مرا
 

 «1»  فيض را افسردگى حيف است حيف
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  نعمت كبد

هاى  ترين غده ترين و پرگنجايش امي، كبد يا جگر سياه از بزرگ چيزى به گزاف نگفته كبد را اگر كليد تندرسىت بدن بناميم،
  .بدن است

كند و قرارگاه آن باالى  رنگ آن قرمز تريه و برش ساخت آن مدّور و وزن آن از يك چهلم وزن جسم آدمى جتاوز منى
  .مست راست شكم، زير پرده دل در قفسه سينه است

هاى خون، سهولت هضم  ايشگاه شيمياىي بدن است، اعمال آن باعث ضربان قلب، اّتساع رگاين غّده اسرارآميز آزم
  !!غذا، حسن اجنام كارهاى فكرى و نريو دادن به عضالت بدن است

ا از ميليون نسج كبد از يك نوع سلول تشكيل يافته و اين سّلول لوى هم قرار  ها جتاوز مى هاى ريز كه مشاره آ كند، 
  .شود غّده ضخيم تشكيل داده و بر اثر جريان مداوم خون، مرطوب و مشروب مى دارند و يك

ريزد داراى مواد غذاىي فراوان است، قسمىت از آن از لوله جهاز هاضمه به وسيله سياه رگ بزرگ و  هاىي كه به كبد مى خون
   كه به و پيش از آنشود  قسمىت كه داراى اكسيژن است از مست چپ قلب به وسيله شريان كبدى وارد آن مى

______________________________  
  .فيض كاشاىن -)1(
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  !!اندازند هاى كبد برسند با هم خملوط و با نريوى واحدى، دستگاه شيمياىي كبد را به كار مى سّلول

اعمال خود به آن مواد نيازمندند؛ ىف املثل  كنند كه كلّيه اعضاى بدن براى حسن اجنام  هاى كبد، موادى ترشح مى سّلول
ا را به اوره تبديل مى كليه منايد تا كليه بتواند كار  ها بدون كمك كبد، قادر به دفع ضايعات آزوته خنواهند بود و كبد قبًال آ

  .مربوط به خودش را اجنام دهد

ّيه و آماده   منىكبد، خمزن مواّد ويتامينه است و در صورت فقدان ويتامني، مغز استخوان  تواند مواد ضرورى را براى خون 
  .كند



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

 

ها، منوط بر حالت كبد و تنظيم اعمال  هاى تناسلى است، وىل فّعاليت غّده متايالت جنسى هرچند كه منبع نريوى آن غّده
  .باشد هاى جنسى مى هورمون

منايد، صفراى كبدى است كه فّعاليت  مى سازد و مقدار منك و آب را تبديل كبد است كه با اسيدهاى آمينه، آلبومني مى
ريزى، بيمار با خطر  كند و در صورت بروز خون منايد و از مسمومّيت غذاىي جلوگريى مى ها را مرّتب و روبه راه مى روده

كند كه در صورت فقدان آن خطر انسداد  اى بر ضد انعقاد خون ترشح مى شود، عالوه بر اين، كبد ماده مرگ مواجه مى
  .روند وجود دارد هاى خون كه به مغز مى شريان

ا را از بدن خارج مى هاى مضّر مبارزه مى كبد با ميكروب سازد و ما را از خطرات اثر داروهاىي كه به مقدار زياد  كند و آ
  .كند رهاند و باالخره پوست بدن را كه آلوده به مسوم صنعىت است حفظ و صيانت مى امي و جذب شده مى خورده

كنند، فوراً كبد به  رومي، عضالت بدن براى يافنت نريو احتياج به سوخت پيدا مى كه از پلكان يا سر باالىي باال مى  هنگامى
  .منايد درنگ مقدارى از ذخريه گليكوژن خود را به گلوكز تبديل و آن را وارد خون مى افتد و ىب فّعاليت مى

  دهد، را ناچار به هدر مى ها گلبول قرمز خون ارگانيسم بدن در هر ثانيه ميليون
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ا را گرفته خراب مى كند؛ وىل كبد مواد مرّكبه گلبول ا را جذب منوده براى ساخنت سّلول طحال آ هاى  ها خمصوصاً آهن آ
  .برد تازه خون به كار مى

بد به كمك نرسد و ماّده فيربينوژن كه هرگاه بريدگى در انگشت پديد شود، به طورى كه خون از آن جارى گردد، اگر ك
قدر خون از بدن از طريق  براى بسته شدن خون نافع است نسازد و ترشح نكند وخون در حمل بريدگى منعقد نگردد، آن

  !!رود تا مرگ انسان برسد آن بريدگى مى

ن خيلى زياد است و تاكنون در دهد كه تعداد آ آميزى اجنام مى اين غّده سحرآميز در هر ثانيه اعمال فوق العاده شگفت
  .حدود پانصد عمل خمتلف از كبد شناخته شده كه فهرست آن هنوز كامل نگرديده است

هاى بدن بسيار مّهم است، ىف املثل غّده تريوييد، هرگاه ترّشحات آن خيلى زياد  عمل كبد در تعديل كار غدد هورمون
آورد، كبد، مازاد ترشحات را كه براى بدن خطرناك است از  ىباشد، شخص را الغر ساخته به شكل اسكلت متحّرك در م

يه و آماده مى اى از ويتامني برد و ذخريه بني مى   .سازد هاى و و كمپلكس 
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يه و ذخريه  خورد به دست مى نريو و قدرت كبد از خوراك و غذاىي كه شخص مى آيد، كبد از هيدرات دو كربن گليكوژن 
ا مى ب احتياجات سّلولكند، بعد آن را به تناس مى رساند و ضمناً مواد چرىب را  هاى بدن به تدريج يا به سرعت به آ

  .منايد براى مواقعى كه بدن زياد فعاليت دارد و نياز به آن خواهد داشت ذخريه مى

بد به شود، ك از خواّص ديگر كبد، قابلّيت كشش و اّتساع آن است؛ چون جتّمع خون زياد در قلب باعث خستگى آن مى
  .كند واسطه خاصيت ارجتاعى و الستيكى خود، مازاد خون را جذب مى

هاى كبدى  دهد و آن قابلّيت جتديد و نشو و مناى سلول كبد، عمل مهم ديگرى كه فوق العاده مهم است اجنام مى
  است؛ مثًال در بيمارى سرطان كه زياد
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هاى كبد شروع به رشد  اند و پس از چند ماه دوباره سّلول درصد از حجم كبد را برداشته پيشرفت كرده جراحان مهم تا نود
  .منوده دوباره به حجم معموىل خود رسيده است

اين فقري شرمنده و اسري بال و پر شكسته پس از خمتصر اطالعى، بر لطف و عنايت حضرت دوست در حمضر مقّدسش 
  :ام سروده

  ام ختهسر به خاك قدم عشق تو اندا
 

  ام دل و دين بر سر سوداى تو درباخته

  آتش هجر تو پا تا به سرم سوخت وىل
 

  ام من به اين آتش و اين سوختنم ساخته

  تا شدم معتكف كوى تو اى مهر جهان
 

  ام رايت عشق تو در جان و دل افروخته

  گشتم آزاد به لطف تو ززندان هوس
 

  ام تاختهمهىت كرده به كويت چو صبا 

  هاى كباب من زروز ازل اى آتش دل
 

  ام جز تو و مهر تو و لطف تو نشناخته

 به رخ و زلف تو سوگند كه در بزم وجود
 

  ام تو پرداخته از مهه دست كشيده به

 گفت مسكني به تو اى نور شبستان صفا
 

  ام سر به خاك قدم عشق تو انداخته
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   نعمت اعصاب

شومي، از مشاهده دستگاه و اسباب و ادوات مفّصل و در  هاى خودكار نزديك مى هاى خمابرات تلفن دستگاهموقعى كه به 
  .گردمي هم پيچيده آن مبهوت مى

گردد و حال  رسد باعث شگفىت ما مى سرعت انتقال اخبارى كه در ظرف چند ثانيه و دقيقه از دورترين نقاط گيىت مى
ترى با حجم بسيار اندكى در بدن خودمان دارمي كه از انديشه در  دقيق و حساس و كاملكه شبكه ارتباطى و خمابراتى  آن

  .آن غافليم

رساند و  ها پيام به ميلياردها سّلول بدن ما مى آن دستگاه عجيب و شگرف، سلسله اعصاب ماست كه شبانه روز ميليون
   ها و حركات از ضربان قلب، دم زدن ريه
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  .رساند و جريان متام اعضا و اجزاى بدن به مغز خرب مى

نظمى و اغتشاش اجياد  هاى آن يك حالت ىب اگر اين وسايل ارتباط و خمابرات وجود نداشت در بدن انسان و سلول
  .شد مى

مغز مّتصل كند، داراى سه هزار برآمدگى است كه هريك به وسيله عصب خمصوص به  ها را معلوم مى زبان كه مزه خوراكى
  .شوند مى

گريد و مانند  ها قرار مى طرز كار اين اعصاب هنوز به درسىت كشف نشده، گويا جزىي از ماّده خوراكى در آن برآمدگى
رسانند و  كند، برق آسا حتريك شده به مغز مى هاى برق كه جريان الكرتيسيته را از حملى گرفته به نقطه ديگر وصل مى فيش

  .دهد و مزه خوراكى را تشخيص مىدر يك حلظه مغز، طعم 

هاى بسيار ريزى وجود دارد كه ارتعاش  گوش، داراى يكصد هزار سلول شنواىي است و در قسمت داخلى گوش، عصب
زنند اعصاب مذكور هم لرزش يافته  هاى گندم كه با وزش باد موج مى گريند و مانند ساقه صوت را به طور خمصوصى مى

شود كه ابتدا خيلى ضعيف و فوراً به چندين هزار برابر تقويت گشته و هنگامى كه آن  ىها حادث م جريان صوت در آن
كه اصوات خملوطى از صداهاى آىن  باشند و با آن هاى موسيقى، منظم و رسا مى رسند مانند نت اصوات به مركز دماغ مى
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وند يا بيگانه است و به اين حنو كنيم كه صدا از جانب دوست يا خويشا و فورى است با وجود اين به سرعت درك مى
  .شنومي هاميان به كمك آن اعصاب مى صداها را از داخل مغز به وسيله گوش

كند،  چشم، هر چشم داراى صد و سى ميليون اعصاب گرينده نورى است كه تأثري و انفعاالت نور را به مغز منتقل مى
ا را مغز منايش مى دهد، وىل هاى درخت و گل و گياه را چشم تشخيص مى شاخ و برگ   .دهد زيباىي آ

  شوند، موقعى كه در تاريكى غفلتاً  گاهى اعصاب بيناىي طور ديگر جلوه گر مى
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كند،  هاميان جسنت مى اى معادل روشناىي سى و شش مشع از چشم كننده بينيم برق خريه خورد، مى سرمان به مانعى بر مى
رسانند و جريان واقعه به  هاى الكرتيسته به مغز مى شوند و موج ثر آن ضربه اعصاب بيناىي حتريك مىعّلت آن است كه بر ا

  .شود شكل يك شليك آتش زا و نوراىن منودار مى

  :تشكيالت مربوط به چشم را بايد به دّقت مطالعه كرد، اين تشكيالت عبارتند از

  .ملتحمه و دستگاه اشكىها،  كاسه چشم، كره چشم، عضالت خارجى چشم، پلك

شود،  هاى مججمه و صورت تشكيل مى كاسه چشم، يك حفره خمروطى شكل است كه جدارهاى آن توسط استخوان
. اى، شپ پره و پرويزىن استخوان پيشاىن، فك فوقاىن، گونه: هاى تشكيل دهنده جدار كاسه چشم عبارتند از استخوان

  .اشكى و كامى

هاى  ها، اعصاب، رگ كند، باقى اين حفره با چرىب، نيام كاسه چشمى را اشغال مى  كره چشم يك پنجم قدامى حفره
  .شود خوىن، عضالت و غده اشكى پر مى

هاىي  اين عضالت توسط نيام. چسبند عضالت خارجى كره چشم از رأس كاسه چشم شروع شده و بر روى كره چشم مى
ا استطاله پوشيده شده شود، چهار عضله راست موسوم به راست  اسه چشم كشيده مىهاىي به جدارهاى ك اند كه در آ

  .فوقاىن، حتتاىن، داخلى و خارجى و دو عضله مايل موسوم به مايل فوقاىن و مايل حتتاىن وجود دارند
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ا شكاف پلكى ناميده مى ها پرده پلك شود، پلك  هاى متحركى هستند كه در جلو كره چشم قرار دارند و فضاى بني آ
اى از بافت مهبندى مرتاكم است كه به  رسند، تارس صفحه تاىن در زاويه خارجى و داخل چشم به يكديگر مىفوقاىن و حت

  دهد، غدد سباسه موسوم به غدد ميبوميوس در تارس قرار دارد، پلك شكل مى
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ها وجود دارند و غدد عرق در پوست بني  ه با مژهاند، غدد سباسه مهرا ها قرار گرفته ها موهاىي هستند كه در لبه پلك مژه
  .شوند ها يافت مى مژه

  .شود ها را مفروش كرده و بر روى خبشى از كره چشم نيز منعطف مى ملتحمه يك غشاى خماطى است كه سطح پلك

دستگاه اشكى شامل غده اشكى و جمارى آن است، جدار كره چشم از سه پرده صلبيه، مشيميه و شبكيه تشكيل 
  .شود مى

  .صلبيه كه نام ديگر آن سفيدى چشم است، پوشش خارجى و حمافظت كننده و نگاه دارنده كره چشم است

  .رساند اى را به اجنام مى مشيميه پرده مياىن يا يك پرده بسيار عروقى بوده و يك عمل تغذيه

شود و كار آن تنظيم مقدار نور  عنبيه قسمت رنگى چشم است و سوراخى كه در مركز آن قرار دارد مردمك ناميده مى
  .داده شده به چشم است

چشم با اين مسائل، قابل شناخت نيست، اين كره بسيار كوچك، دنياى بسيار بزرگى است كه فقط خالقش از آن خرب 
دارد و بس، وظيفه ما در برابر اين نعمت بزرگ، شكر كردن در برابر عطا كننده اوست و شكر آن هم به اين است كه با 

  .اين عضو مرتكب گناه نشومي

ا گرينده، برخى گرماسنج وتعداد فراواىن هم عصب هاى  پوست، داراى شبكه عظيمى از پى و عصب است كه بعضى از آ
  .باشند حساس المسه مى

ها اعالم خطر  ء داغ روى پوست بدن بيايد فوراً اين عصب مشاره اعصاب گرماسنج در حدود سى هزار است، چون شى
  .ندمناي مى
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بر پوست بدن، دويست و پنجاه هزار نقطه حساس از سرما و پانصد هزار حس المسه موجود است، موقعى كه آب سرد 
   ريزد، خنكى در بدن روى بدن مى
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ه سرعت كند، ب شود و بدن شروع به لرزش مى شود كه به وسيله اعصاب مربوطه به مركز دماغ اطالع داده مى احساس مى
ترى كه منبع حرارت است به بدن برسد، موقع گرما عكس اين جريان  شوند تا خون بيش هاى جماور پوست باز مى شريان

هاى عرق شروع به ترّشح  دهند و به دستور مغز سه ميليون غّده گريد، اعصاب گرماسنج به مغز خرب مى صورت مى
  .شود منايند و عرق از بدن خارج و شخص خنك مى مى

يكى دستگاه مركزى يا مغزى خناعى كه مركز هوش و : بدن انسان داراى دو دستگاه عصىب است :غز و جريان كار آنم
  .دهد شعور و اراده است و به عضالت نيز فرمان مى

 ديگرى دستگاه مسپاتيك خودكار غريارادى كه به احشا فرمانرواىي دارد و دستگاه دّومى وابسته به اّوىل است، به كمك اين
  .آورد دو دستگاه، بدن ما ضرورت عمل در دنياى خارج را به دست مى

مغز و خمچه و خناع شوكى است كه مستقيماً به عضالت و به طور غري مستقيم به ديگر : دستگاه عصىب مركزى شامل
  .فرستد هاى عصىب مى ها رشته اندام

ها را پر  هاى استخوان مججمه و ستون مهره هالعاده ظريف ساخته شده و حمفظ مغز از جسمى نرم و سفيد رنگ و فوق
  .كند مى

ها دائماً با جهان بزرگ در  رود و مغز ما به واسطه اين جا مى هاى حسى به آن اعصاب حسى بدن از سطح پوست و اندام
دستگاه هاىي كه از آن به  هاى اعصاب حركىت با متام عضالت و به وسيله رشته ارتباط است و در عني حال به وسيله رشته

  .شود هاى ديگر مربوط مى رود با احشا و اندام مسپاتيك خودكار مى

  .گريند اى بدن ما را فرا مى مشارشان از هر سو، مانند شبكه هاى عصىب ما تعداد ىب به اين ترتيب، رشته
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هاى غددى و جمارى ترشحى غدد و در  ساختمانهاى پوسىت و در اطراف  هاى انتهاىي ريز اعصاب، بني سّلول شاخه
شوند، مهگى  هاى عضالىن و غريه وارد مى ها، در سطح رشته غالف شرياىن و وريدى و در پوشش انقباضى معده و روده

هاى ريز  هاى مسپاتيك و از توده هاىي كه در دستگاه عصىب مركزى جاى دارند و از دو زجنريه عقده اين اعصاب از سلول
  .گريند اند سرچشمه مى ها پراكنده اىي كه در اندامعقده ه

ا درشت و بعضى از آن سّلول ترين سّلول ترين و ظريف هاى عصىب، شريف سّلول ها كه در قشر  هاى بدن هستند و جّثه آ
ا هنوز بر دانشمندان جهان معلوم نگشته است مغزى جاى دارند، هرمى شكل   !!اند و ساختمان و اعمال پيچيده آ

شود كه بعضى بني سطح دماغ و ناحيه حتتاىن خناع را بدون قطع شدن طى  هاى نازكى جدا مى ها رشته ز بدن اين سّلولا
  .كنند مى

: شوند ها به دو دسته تقسيم مى گويند، نورون مى» نورون«هاى نازك و لطيف، بدن سّلول را در اصطالح علمى  اين رشته
  .دهند گريند و به عضالت هم فرمان مى ها مى حتريكات را از دنياى خارج يا اندام هاى گرينده و حركىت كه يك دسته نورون

ا سبب پر كارى و پيچيدگى مراكز عصىب آدمى مى هاى ارتباطى كه تعداد ىب دسته ديگر، نورون گردد، فهم ما مهان  مشار آ
  .سعت مغز، ناتوان استتواند به عظمت جهان آفرينش پى بربد، مهني طور براى شناساىي و  طورى كه منى

هاى خمتلف بدن ارتباط  هاى عصىب مفروش است و هر قسمت از آن با ناحيه سطح قشر مغزى چون موزاييكى از سلول
  .دارد

  كند، مثًال ناحيه جانىب مغز، حركات گرفنت، راه رفنت، صحبت كردن را اداره مى
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  .رار گرفته استدر پشت اين ناحيه، مركز بيناىي ق

پذير  گريد و هرگاه آن قشر را بردارمي ديگر حركات مزبور، اجنام در قشر مغزى، حركات غريارادى يا انعكاسى اجنام مى
  .خنواهد بود

دانيم چه گونه  اى در دست نيست، ما منى براى شناساىي روابط اراده، فّعاليت عصىب و اثرات روحى و مغزى، هيچ وسيله
گريد و چه گونه اثر  گذارد حتت تأثري حوادث گذشته و آينده قرار مى هاى هرمى اثر مى هاىي كه در سّلول دهها و پدي واقعه
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ا باقى مى گريد و فكر و  ماند، هم چنني واقف نيستيم كه چه گونه كيفّيات غري منتظره در مغز اجنام مى حتريكات در آ
  !!آيد انديشه از آن به وجود مى

هاى بدىن حمّرك  گردد و بعضى از ورزش ار فكرى به وسيله انقباضات مرّتب عضالت تسهيل مىرسد كه ك به نظر مى
  .فكرند

شايد به اين جهت باشد كه ارسطو و شاگردانش، هنگام حبث در مسائل غامض فلسفى و علمى، گردش كنان سخن 
ند، مثًال هنگام كارهاى عضالىن نه كن هاى سلسله مركزى اعصاب جداگانه كار منى يك از قسمت اند، گويا هيچ گفته مى

كنند، بلكه احشاى متعّددى نيز در اين زمينه سهم دارند؛ زيرا عضالت  تنها نواحى وسيعى از مغز و خناع فّعاليت مى
كنند و براى  هنگام انقباض، فرمان خود را از مغز و نريوى خود را از قلب و ريه و غدد مرتّشحه حميط داخلى دريافت مى

  .فرمان مغز به كمك جمموعه بدن نيازمندند پريوى از

  ها ها و لوزه نعمت غّده

هاى هيدروژىن   ها را به مبب توان آن اى كه دارند، مى باشند به سبب نريوى فوق العاده هاىي كه در خون ما شناور مى هورمون
  .كوچكى تشبيه منود

  بسيارى ازشوند، هنوز  هاى كوچك كه باعث تعادل قواى بدىن ما مى اين كارگاه
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ا فاش نشده است   .اسرار و اعمال طّىب آ

هاىي  اند، يك دسته هورمون هاى انسان به عمل آورده ها و لوزه هاىي كه دانشمندان علم طب درباره غّده در نتيجه بررسى
  .اند كه فوائد عجيىب دارند شناخته شده

گرديد و امراض ديگرى كه قبال غريقابل عالج بود  اباتى كه سابقاً باعث نابيناىي مىهاى چشم و الته ها بيمارى اين هورمون
بود مى و هم   .خبشند چنني رماتيسم مفصلى و دردناك را به طور مؤثرى 
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ها براى جتديد قواى از دست رفته جواىن، مفيد است و بنابر نظريه اطّبا و با پيشرفت علم طّب،  و بعضى از اين هورمون
هاى سرطان، تصلب  ها كه تاكنون جمهول مانده به تدريج كشف و براى معاجله بيمارى خره آنچه از فوائد هورمونباال

  .شريان و امراض قلب و كليه، مورد استفاده واقع خواهد شد

ا حريت به حكمت بالغه حضرت حق، غدهّ  آور است و  هاىي در بدن انسان وجود دارد كه تراوشات داخلى و عمليات آ
ا دارد   .متام حركات بدىن ما بستگى به كار آ

هاست، انقباض عضالت و مقدار قندى كه در  ها ناشى از مداخله و تراوش ترشحات هورمون ترين حركات مژه كوچك
  .گردد ها تأمني مى شود، به وسيله اين غّده خون براى جريان انقباض الزم مى

ها دخالت منوده سّدى براى جلوگريى از  تيام بريدگى آن فوراً هورمونآيد، براى ال خمتصر خراشى كه به انگشت وارد مى
  .سازند عفونت زخم مى

هاى بزاق كه باعث هضم و حتليل غذا  كنند مانند، غّده اى كه ترشحات خود را به خارج دفع مى دسته: اند ها دو دسته غّده
  .منايند كرده و بدن را خنك مىهاى موّلد عرق كه حرارت و گرماى اضاىف را كم   شوند با غّده مى

  ريزند و اينها مجعاً  دسته ديگر كه ترشحات خود را به دستگاه دوران خون مى
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ا از پنجاه گرم جتاوز منى هشت غّده مى   !!!كند باشند كه وزن متام آ

وند و اعمال گوناگون جسم را حتت انتظام ش هاى كوچك در مملكت بدن به منزله هيئت وزيران بدن حمسوب مى اين سلول
هاى ديگر را فراهم و جربان  اى با يكديگر مهاهنگى دارند كه هنگام لزوم، كمبود احتياجات غّده آورند و به اندازه در مى

  .كنند مى

ا عبارت   :اند از از هشت غّده مذكور، چهار عدد آ

هاى كوچك در معده قرار  هاىي هستند كه مانند جزيره ها سّلول ميليونلوز املعده كه اعمال آن به خوىب معلوم شده و  - اّول
  .سازند دارند و مايعى به نام انسولني مى
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يه كلسيم، فسفر و  باشند و به غّده تريوييد آوخيته شده هاى پاراتريوييد كه چهار غّده ريز مى غّده -  دّوم اند و براى 
  .شوند رت موجب اختالل مىروند و به ند هاى خون به كار مى الكرتوليت

  .غّده صنوبرى كه در زير معده سر قرار دارد و عمل و خاصيت آن هنوز به خوىب معلوم نشده است - سّوم

  .دهد اى به نام تيموس كه در باالى سينه است و براى رشد جسم وظيفه عادى خود را اجنام مى غده - چهارم

فيز، سورنال، تريوييد، غدد تناسلى كه به منزله استادهاى آزمايشگاه هيپو : هاى اند از غّده و چهار غده ديگر عبارت
  .منايند العاده مهمى توليد مى شيمياىي بدن بوده و ترّشحات فوق

هاى ديگر را حتت انتظام  هاى بدن است، اين غده عمليات غّده غّده هيپوفيز يا غّده خناع بدون شك از ممتازترين غّده - 1
  به اندازه يك خنود درشت است كه در حمفظه استخواىن زير مغز در حواىل مركز سر قرار دارددهد و حجم آن  قرار مى
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اىي پنجاه هزار تارهاى عصىب است و چون گردش و دوران خون در اين نقطه زيادتر است به  و اين دانه كوچك، نقطه 
  .ها را به ساير نقاط بدن برساند ّشحات هورمونتواند پيام و دستورهاى شيمياىي و تر  سهولت مى

از خواص عجيب اين غّده خناعى، ترشحات هورمون براى رشد انسان است، افراد كوتاه از داشنت آن حمروم و اشخاص 
ره رشيد با قامت رسا بيش   .مند هستند تر از آن 

اند، دوران خون در اين  ارند و خيلى فّعالباشند و روى كليه قرار د هاى سورنال، سه گوش و خنودى رنگ مى غّده - 2
ا وارد شده و عبور مى غّده   .كند ها زياد است و در هر دقيقه معادل شش برابر وزن خود خون در آ

ها تأثريات عجيىب دارند، مثًال هوانوردى كه هواپيماى او در حال  در مواقع خطر و حالت سخت و حبراىن انسان اين غّده
ّورآميز در  كند به واسطه ترّشح مهان غّده جنات خود را به خارج پرتاب مى سقوط است و با چرت هاست كه قدرت اقدام 

افكند عمل او در نتيجه تأثري  شخصى كه به واسطه آتش سوزى خود را از فراز ساختمان به زمني مى. آيد او پديد مى
  .هاست هورمون اين غّده
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تر و تنفس را  دار ترّشحات خود را ده برابر كنند و نيز جريان قلب را سريعتوانند مق هاى سورنال، وقت ضرورت مى غّده
شديدتر و مقدار قند خون را كه براى سوخت بدن الزم است افزايش دهند و پيوسته مرتّصدند كه هنگام جمروح شدن 

  .دترين مّدت، خون را منعقد ساخته و از خونريزى جلوگريى مناين جسم و بريدگى پوست بدن، در كم

هاى  هاى لطيف و شكننده پيدا شود، صاحب آن عليل و در معرض ابتالى بيمارى هرگاه خراش يا بريدگى كمى در غّده
   هاىي در وضع جسماىن شخص ها نقصان يابد، اختالل گردد و اگر به هر علت و جهىت مقدار ترشح غّده خمتلف واقع مى
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  .ن برومندى را به پريمردى لرزان مبّدل خواهد ساختپديد خواهد گشت كه جوا

  .شود كه تاكنون بيست و هشت نوع آن شناخته شده است هاى خمتلفى توليد مى هاى سورنال، هورمون از پوسته غّده

ا درتغيري امالح معدىن خون و يكى در حتريك ختمدان زنان و ديگرى براى انگيزه مراحل تناسلى مردان مؤثّر    .نديكى از آ

تواند فّعاليت بدىن ما را كم و  غّده تريوييد، به شكل پروانه است و روى حلقوم در پايني گردن قرار دارد، اين غّده مى - 3
زياد منايد، رخوت و تنبلى و مخودى يا برعكس، زرنگى و توان و شهامت در جسم اجياد كند و اين كيفيت به واسطه 

  .يك سانىت گرم تراوش داردترشحات اين غّده است كه معموًال روزى 

هاى تناسلى كه در مرد و زن وجود دارد و خداى بزرگ براى بقاى نسل قرار داده و احتياج  فّعاليت حمّري العقول غّده - 4
  .زيادى به شرح و بسط ندارد

   نعمت پوست بدن

خود، خاصيت جالىب  پوست بدن به منزله حصار و نگهبان بدن است و براى ترميم ضايعات و جتديد و نشو و مناى
  .دارد

دهد كه از كار ساختمان  شود، براى مرّمت و تعويض آن، عملى اجنام مى خمتصر خراش يا بريدگى كه به پوست وارد مى
تر و دشوارتر است؛ اما به نظر ما عمل مزبور، طبيعى است و متوّجه نيستيم اگر خاصيت ترميم  بناى آمسان خراش، دقيق

ترين جراحت براى  شد و كوچك گونه عمل جراحى براى التيام زخم ممكن منى ست نبود، هيچو جوش خوردن زخم در پو 
  .انسان، عواقب وخيم داشت
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هاى موىي جريان  هاى پوست، پاره و تارهاى عصىب و رگ هرگاه بريدگى عميق يا شكاىف در اين غالف حادث شود، سّلول
   شوند و اين خون از هم گسسته مى

  378: ص ،3 عرفان اسالمى، ج

گردند و ناچار بايد به جاى خود قرار يابند و  هاى گسيخته كه پر از مواد حياتى هستند در هم و بر هم مى رشته
  .ها به هم مّتصل يا پيوند داده شوند بريدگى

  :گردد هاى چهارگانه زير اعالم خطر مى چنان كه شكاف و پارگى مهم و خطري باشد از باشگاه

  .آيد جلوگريى از خونريزى پايني مى درجه فشار خون براى - 1

  .شود تر شده و ظرف چند ثانيه خون بسته و دمله مى مدت انعقاد خون، كم/ - 2

  .منايد طحال، خون ذخريه خود را براى جربان ضايعات، وارد دستگاه دوران خون مى - 3

ا به ده برابر معمول مى گلبول  - 4   .سدر  هاى سفيد خون زيادتر گشته و مقدار توليد آ

ا، بودن در حمل مرطوب است، به  چون سّلول ها در ميان ترّشحات نسوجى غوطه ورند و الزمه موجودّيت و حيات آ
ا قابل حتّمل نيست، رگ حمض بروز جراحت با هواى خشك مواجه مى شوند  هاى موىي كه گسيخته مى شوند كه براى آ

ا كه پر ارزش ها به  رود و راه براى محله و هجوم ميكروب رج و به هدر مىترين مايع آىل بدن است، خا خون داخل آ
  .شود كه فوراً بايد در دفع محله و رفع خطر اقدام گردد داخل بدن باز مى

خبشند، سپس  شوند و رطوبت الزم به آن مى در وهله اّول، مواّد شريه غذاىي و ترّشحات نسوجى و پالمسا وارد زخم مى
  .شود ه نفوذ آن به بريون بسته مىخون در كنار زخم، منجمد و را

شود؛ زيرا اگر بسته شود راه عبور خون مسدود و مانع  هاى موىي جريان دارد، منعقد و بسته منى موقعى كه خون در رگ
   گردد؛ وىل وقىت هم سطح زخم شد بر خالف حالت اّوىل به سرعت منعقد و قدرت ها مى رسيدن مواّد حياتى به سّلول
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  .شود و خاصيت انعقاد خون به اين حنو ظاهر مى
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ها در معرض هواى  هاى ذره بيىن وجود دارد كه به حمض كوفتكى يا بريدگى و بروز زخم، آن سّلول معموًال در خون، سّلول
ا نامع آزاد قرار مى ا چند مايع شيمياىي كه ماهّيت آ لوم است تراوش گريند، در اين حالت شكافته شده، از ميان آ

گريد و با فيربينوژن خملوط شده ماّده سفيد رنگ پرز دارى به اسم  منايد و فعل و انفعاالتى در مواّد مرطوىب صورت مى مى
ا را به تله  مشارى دارد و گلبول هاى ىب سازد و اين ماّده، حلقه و شبكه فيربين مى هاى قرمز خون را به ميان خود گرفته آ

  .كند شوند مسدود مى جا وارد بدن مى ها از آن هاى موىي و عروق لنفاوى را كه ميكروب ع بريدگى و رگاندازد و مقط مى

شد و يا با كدام قدرت  مشا را به حقيقت حق فكر كنيد، اگر نعمت اين فعل و انفعاالت در پوست و خون نبود چه مى
  !توانستيم جلوى اين مهه خطر و ضرر و خسارت را بگريمي؟ مى

  !خربند ها ىب اند، وىل از منعم اين نعمت هاىي كه غرق در اين مهه نعمت رت بر آن انساناى حس

  !شكنند خورند و منكدان مى هاىي كه دريا دريا منك صاحب عامل را مى أف بر آن انسان

اند، وىل از اداى  ها نعمت متنعمّ  خرباىن كه در هر ثانيه و حلظه در ميان ميليون آن ىب! اى بدخبت و پست و بيچاره و ذليل
  !اند شكر يك نعمت غافل

كارگاه با عظمت بدن و كارخانه وسيع جهان  اند، آن مفت خوراىن كه سر سفره ارزش اعتبار و ىب هوّيت و ىب چه ىب
گريند؛ حيوانات با  ها خرب منى ها و دهنده روزى كنند و از خالق نعمت ها فكر نكرده و انديشه منى اند و در نعمت نشسته

   دارند، وىل اين ردن غذا يا آشاميدن آب سرى به عنوان شكر به پيشگاه خالق خود بر مىخو 
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تر از حيوانات، توجهى به حقيقت و ريشه و اصل جهان نكرده و يادى از آن موال و آقاىي كه اين مهه نعمت  افراد پست
ا را دچار خزى دنيا و عذاب آخرت معرىف كرده ه كنند، اينان مهان در اختيار آنان گذارده منى اىي هستند كه قرآن جميد آ

  .است

نعمت خود ياد كرده و به حضرت  هاىي كه در برابر هر نعمىت از وىل بر خالف اين ديو صفتان و آلودگان، آن انسان
ناى جهان تو را عبادت كنيم به اداى شكر يك نعمت ت: دارند حمبوب عرضه مى   !!امي و موفق نشدهما اگر به 
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ا ماالمال از  آن انسان. كنند هاىي كه از نعمت، به خاطر رسيدن به وىل نعمت استفاده مى آن انسان هاىي كه حرم دل آ
عشق به خداست، آن بزرگواراىن كه در برابر حضرت دوست خاضع و خاشع بوده و مهيشه احساس شرمسارى و حيا 

  :داشتند هسىت عرضه مىكردند و به جناب حمبوب با متام  مى

 خامناىن از سر كويت كجا رود ىب
 

 دولت در اين در است از اين در چرا رود

 حمروم هر قبيله و مردود هر ديار
 

 دولىت كزين در دولت سرا رود ىب

  جامى كه غري ذوق تو خبشد مباح نيست
 

 كامى كه جز طريق تو پويد خطا رود

  چشم و چراغ ماست شب افروز عارضت
 

 ن روز ظلمت است كه از چشم ما رودآ

 از سلطنت چه كم شود آن پادشاه را
 

 پرسش حال گدا رود كز مرمحت به

  نوا دىل مسكني دىل، غريب دىل، ىب
 

 كز ره به بوى آن سر زلف دوتا رود

  

زخم، منبسط و از هم هاى جماور  شود، رگ پس از آن فعل و انفعاالت كه به ساخته شدن آن ماّده سفيد رنگ منتهى مى
هاى سفيد خارج  ها يعىن، سّلول خورها و گلبول تر شده از ميان آن جدار، فاگوسيت شوند و جدار آن باريك باز مى

  !!بلعند شوند مى ها يا هر ماّده ديگرى را كه باعث تعويق جوش خوردن زخم مى هاى مرده و باكرتى شوند و سلول مى
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ها را در  كشد، بعد آن ميكروب ها را مى منايند كه ميكروب ها يا سپورهاى كوچولو از خود زهرى ترشح مى فاگوسيتاين 
  .توانند تا بيست ميكروب را ببلعند برند و هر كدام از اين سّلول خورها مى هاى خود فرو مى چني و حلقه

رسانند و  ها مى ن ضايعات را براى دفع به خارج، به كليهكند و سّلول خورها آ ترين زخم، هزارها سلول را ضايع مى كوچك
ا هزاران مرتبه از جّثه خودشان بزرگ كنند، جرم سعى مى تر است خبورند و اگر نتوانند بلع منايند،  هاى زخم را كه حجم آ

به جلو رانده به هاى خارجى را  هاى جماور زخم، حل شود و حملول آن مهه جرم دهند تا نسج و بافت ترشحاتى بريون مى
  .رساند سطح پوست مى
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ا به  شان به قدرى ورم مى اند و به واسطه زيادخورى سّلول خورها خيلى پرخور و اكول كنند تا برتكند و در نتيجه، الشه آ
  .شود چرك و خون تبديل مى

حال براى محايت سّلول خورها  كنند، در اين ها براى غلبه به سّلول خورها شروع به محله مى افتد كه ميكروب بسا اتفاق مى
ا پيشرفت كند يك جريان حريت و براى آن   .گريد آميز ديگرى صورت مى كه مبارزه و پيكار با آ

  .شود كنند كه سبب نابودى خودشان مى اى توليد مى اند، ماّده هاى مهاجم كه حتريك شده به اين حنو كه ميكروب

شود، وىل كار عمده پوشش زخم، متام  است فقط تدابري فورى اجنام مىخبش  آن جريان مهاجم كه بسيار جالب و حريت
  .شود منى

مهان ماّده (ها  هاى فيربين شوند و در ميان حلقه و شبكه هاى زنده موسوم به فيربوپالست وارد عمل مى در اين موقع سّلول
  !!گذارند مرهم موقىت مى شوند و براى پر كردن گودى زخم روى آن وارد و روى هم مجع مى) سفيد رنگ پرزدار

هاى موىي  منايند، حال كه رگ به طورى كه سابقاً ذكر شد، ميلياردها سلول بدن به وسيله دستگاه دوران خون تغذيه مى
   اند البته به جماور زخم پاره و گسيخته شده
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  .ها از اين راه غذا خنواهد رسيد زخم

هاى زنده كه به طريقه حيوانات درياىي از مايع الياف خود تغذيه  ها يعىن، مهان سلول الستجوىي، فيربوپ براى چاره
گذرد كه در زخم ريشه دوانده و ديگر به الياف  منايند، از چرك و خون زخم استفاده خواهند منود و چند روزى بيش منى مى

هاى در حال رشد غذاى  كه اين مايع براى سّلول  شود گردد و مبّدل به مايعى مى خود نيازى ندارند و الياف هم حل مى
ا چيزى به هدر  ها و مايع هاىي كه در حال التيام و جوش خوردن هستند، از جرم مناسىب است، معموًال زخم هاى آ

  !!رود منى

يه آميزترين شاهكارهاى آفرينش است كه به حكمت عال جريان التيام زخم و عمل جتديد و نو شدن پوست يكى از شگفت
هاى ال شعور در  ها مطيع و تابع قواعد مرموزى هستند و اين بافته آفريدگار و صانع عليم و به اراده حضرت او سلول

گريند و شروع به آرايش  پريوى از نظام مزبور به طور منظم و با اشكال هندسى رديف و هم سطح يكديگر قرار مى
  .منايند پوست مى
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هاى موىي در زير پوست  آيد كه رگ معّيىن خون ضرورت دارد، به ناچار الزم مى براى تغذيه پوست نورس، چون مقدار
  .براى جريان خون اجياد و آماده شوند

جوىي اين جريان، روى خرگوش بررسى منوده و بر روى گوش آن حيوان زمخى پديد آوردند، بعد متوّجه  دانشمندان براى پى
ا بريون آمده به ميان  ود دارد كه به خمتصر اشارههاى نازك و لطيفى وج شدند در جماورت زخم، رگ اى خون از آ

  .هاى جارى به هدر نرود شود كه خون ها بسته مى ريزد و سپس انتهاى رگ هاى تازه مى نسج

ها به طور سحرآساىي  كنند تا به يكديگر برسند و دو سر رگ هاى موىي زخم از هر سوى زخم، منو مى به مهني صورت رگ
   هاى دهند، سپس تار و رشته اى براى دوران خون تشكيل مى خورند و شبكه به هم پيوند مىحل گشته و 
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  !!رويند ترى در داخل نسج نورس مى عصىب با طرز عجيب

 آيد، در گرداگرد و كنار زخم، وجود مى گريد و زير قشر زخم، پوست نو به اين جريان در وسط گودى زخم صورت مى
يابند و پوست را آرايش  شوند و به مركز زخم كه عريان است گسرتش مى ها دست به كار عمليات اصلى خود مى سلول

  !!دهند و اين كار، درست مشابه به آرايش پوست درخىت است كه زخم برداشته باشد مى

ديگرى هم به لطف  خورد، وىل براى چاق شدن آن، عمليات تقريباً يك هفته پس از بروز جراحت، زخم جوش مى
  .گريد خداوند صورت مى

در ظرف چند ماه، تارهاى زير عضالت زيادتر شده و از حاشيه زخم به طرف مركز آن پيشروى منوده و به هم ملحق 
هاى جماور خود وصل  هاى ملتحم به نسج ها روى هم قرار گرفته و نسج پيچند، پيه و چرىب شوند و به يكديگر مى مى
تر حمل زخم با پوست نوبنياد، مفروش و عمل اصالح زخم و جتديد ساختمان  سال يا كم ره در طى يكگردند، باالخ مى

  !!پذيرد پوست آن پايان مى

  ها نعمت مقاومت بدن در برابر ميكروب

آفريدگار توانا، خداوند بزرگ و مهربان، يك سيستم استحفاظى براى دفاع و مقابله با محالت و يورش ميلياردها ميكروب 
  .در بدن ما آفريده است
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انگيز است بيمارى و ناخوشى نيست، بلكه سالمىت و تندرسىت  در آفرينش انسان و زندگى روزمره او چيزى كه شگفت
  .است

ا بسيار هول  هرگاه به وضع حال و تندرسىت خود فكر كنيم، متوّجه مى شومي كه مهه روزه ميلياردها ميكروب كه اغلب آ
  !!شومي بلكه سامل و تندرستيم آورند، اما ما بيمار منى له مىانگيزند به بدن ما مح
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كنيم يا حميطى كه در آن زندگى  خورمي يا هواىي كه تنّفس مى هاى موذى، به وسيله خوراكى كه مى چه بسيار ميكروب
  !!شوند، وىل باز سامل و تندرستيم كنيم وارد بدن ما مى مى

منايند، پس چه گونه  گريند و به سرعت فوق العاده زاد و ولد مى ها قرار مى ا در دهان، بيىن، گلو و رودهه بعضى ميكروب
  .شومي در مقابل هجوم و محالت مداوم اين موجودات ذره بيىن حفظ و حراست مى

ها اين جريان به واسطه  اند و به عقيده آن ها حتقيق و تفّحص، دانشمندان به علل آن پى برده اى است كه پس از سال نكته
  .منايد ها حفظ و صيانت مى اى است كه ما را از گزند ميكروب وجود يك دستگاه دفاعى ماهرانه

ممكن است غبارى كه به ميكروب آلوده است داخل چشم شود، وىل اثر ناگوارى نداشته باشد، در چشم يك رطوبت 
اى به نام ليسوزمي هست كه كشنده ميكروب است و اين  هدائمى قرار دارد كه موّلد اشك است و در اشك چشم، مادّ 

  .تواند جرم ميكروب را از بني بربد ماّده به حّدى قوى است كه هرگاه يك قطره اشك را در دو بطرى آب بريزمي مى

 هاى ديگر نيز وجود دارد، پوست بدن هم هاى بدن ما مهني ماّده و بعضى مسوم در بزاق و آب دهان و ترّشحات سّلول
  .قدرت زيادى براى دفع ميكروب دارد

چنانچه ميكروب اسهال خوىن را در قطره آىب بيندازمي و در لوله امتحان قرار دهيم چند ساعت زنده خواهد ماند و هرگاه 
  .رود آن را در كف دست كه پاك و نظيف باشد بگذارمي در ظرف بيست دقيقه از بني مى

گردند، چنانچه بتوانند داخل معده  رو مى دا با ماّده پلشت بر آب دهان روبهشوند، ابت هاىي كه وارد دهان مى ميكروب
است    شوند، شريه معده در انتظار دفع آ

  385: ، ص3 عرفان اسالمى، ج



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

 

ا آن هم به ندرت، زنده وارد روده   .ها خنواهند شد و جز تعداد كمى از آ

اى كه در جدار بيىن است،  شوند، به واسطه رطوبت چسبندههاى بيىن  هاىي كه داخل دهليز پر پيچ و خم سوراخ ميكروب
  .افتند چسبد به دام مى گري مى مانند مگس كه پايش به كاغذ مگس

ا با عطسه يا بر اثر بروز زكام بريون رخيته مى با اين كه جدار بيىن حتريك مى شوند و اگر فرضاً به جمراى تنفس  گردد و آ
گردند و يا تارهاى ذرّه بيىن كه در جمراى تنّفس  تاده با تكان سرفه به خارج پرتاب مىبرسند در رطوبت خماطى آن گري اف

جا در لوله  رسانند و از آن اند، آن رطوبت لزج آلوده به ميكروب را به حلق مى قرار دارند و دائماً در ارتعاش و لرزش
  .گردند هاضمه سرازير و دفع مى

شده وارد بدن گردد، شايد فكر كنند خطراتى به وجود خواهد آورد، اما اين طور اگر ميكروىب از ميان ساييدگى پوست رد 
  .خنواهد شد

فرضاً ميخ آلوده به ميكروب به پاى ما فرو رود، هر ميكروىب كه داخل نسج بدن شود، پس از بيست دقيقه، دو نيم 
ترتيب پيش رود و به دنبال آن هر نيمى به دو شود، اگر به مهني  گردد و به دنبال آن هر نيمى به دو قسمت تقسيم مى مى

  .هاى ميكروب به يك ميليون و روز بعد به ميلياردها خواهد رسيد قسمت تبديل شود در ظرف هفت ساعت تعداد زاده

ا غوطه ور در ميكروب مى خبتانه پيش از بروز خطر، يك نريوى  شود؛ اما خوش در اين حال وجود ما حتت استيالى آ
شوند و مبارزه و پيكار  ها پخش مى كند، در آن حمل ميكروب رسد و حمل فرورفتگى ميخ ورم مى مك مىدفاعى به ك

هاى  گردد تا به رگ ها، مواّد شيمياىي ترّشح و در موضع پخش مى شود و از سّلول هاى بدن شروع مى ها با سّلول ميكروب
ا رسد و به جمّرد رسيدن، رگ موىي خون مى   شود و خونابه يا ماّده پالمسا خملوط با بازتر مى ها منبسط و جدار آ
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  .گردد ها مى آيد و مانع نشو و مناى ميكروب ها بريون مى هاى سفيد و مواد شيمياىي ديگر از رگ گلبول

اند و  يوانات تك سلوىلبيىن در آب، از مجله ح باشند، مانند موجودات ذرّه هاى سپيد كه به منزله پاسبان بدن مى گلبول
ها را  ها يورش آورده آن جا گردند، به واسطه خاصيت آهن رباىي خود به طرف ميكروب توانند در يك آن به سرعت جابه مى

  .برند جذب و از ميان مى
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ها به طورى كه زير ميكروسكوپ مشاهده شده خيلى جالب و متاشاىي  هاى سپيد خون با ميكروب طرز پيكار گلبول
  .است

كند، ميكروب را احاطه كرده  رسد، در حاىل كه براى خود نقطه اتكاىي اختيار مى ترين ميكروب مى گلبول سپيد به نزديك
بلعد و پس از يك حلظه به طعمه ديگر، دست اندازى  دهد و ميكروب را جذب منوده آن را مى ترّشحى از خون بريون مى

  .كند مى

كند، در اين حال فيربينوژن  ها مهكارى مى منوده، در پيشرفت و تسّلط گلبول ورم و آماس موضعى هم به اين جريان كمك
ها در هم  آيد، بعد پالمسا و گلبول سازد كه به سرعت به شكل بافته مشّبكى در مى خون ماده پالمسا براى اجنماد خون مى

  !!شود ها شروع مى اى تشكيل و در پشت آن مبارزه عليه ميكروب شده ديواره

ها  سازند تا ميكروب هاى عفوىن سّد حمكمى مى ورك، منونه بارز اين مبارزه و پيكار است كه در برابر ميكروبدمل و ك
  .نتوانند به بدن راه يابند

  !اندازد كند، بلكه جتهيزات ديگرى را نيز به كار مى هاست اكتفا منى البته بدن هم به مهني كار كه چريه شدن به ميكروب

  شوند، در كه هنگام جنگ و ستيز آزاد گشته وارد خون مىبعضى مواّد شيمياىي  
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شوند و  ها گلبول وارد خون مى كنند، طى چند دقيقه ميليون هاى سپيد است اعالم خطر مى اى كه حمّل جتّمع گلبول نقطه
هاى قرمز خون و تأمني ذخريه  ليد گلبولرانند، در اين موقع، مغز استخوان براى تو  ها را به مست نسج پوست مى ميكروب

  .منايند شروع به فّعاليت مى

ا را از پاى در مى اى در خود دارند كه گلبول را دفع و برخى ماّده مسى ترّشح مى ها ماّده بعضى ميكروب آورند  منايند كه آ
هاست از خود  صيت كشنده ميكروبهاى ختمريى كه داراى خا روند، مايع مريند و از بني مى ها در حاىل كه مى و گلبول

  .كنند ترّشح مى

ا را ماكروفاژ، يعىن ميكروب  هاى بزرگ ها نشوند، سّلول ها خود موفق به دفع ميكروب هرگاه گلبول ترى البته ذره بيىن كه آ
  !!اند ببلعند هاىي را كه در حني كارزار گرفتار شده ها و گلبول رسند، اينها قادرند ميكروب نامند به كمك مى خوار مى
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هاىي به علت بركنار بودن از پيكار زنده  افتد كه بر اثر داروى آنىت بيوتيك كه پزشك جتويز منوده، ميكروب بسيار اتفاق مى
ا خود را آماده مى باشند و  هاى مشبك لنفاوى كه تارهاى موىي مى سازد و بافت به مانند، در اين حال بدن براى دفع آ

فايده  هاى ميكروب خوار و ذرّات ىب هاى سپيد، سّلول شوند، گلبول عهده دارند وارد عمل مى زهكشى نسوج بدن را به
  .آورند ديگر وارد آن تارهاى مويني گشته به طرف غّده لنفاوى روى مى

ها و  گردند و آن ميكروب ها چون در سر چهارراه لشگركشى بدن قرار دارند، مشغول تصفيه شريه غذاىي مى اين غّده
جا  هاى گردن برسند و از آن كنند تا به غّده اى به لوزه ديگر عبور مى موجود و ته نشني شده در شريه غذاىي از غّده ذرات

  .گردد ها صاف و پاك مى شوند، در اين جا شريه غذاىي به طور كامل از لوث ميكروب وارد دستگاه دوران خون مى
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ا خط دفاعى ديگر كشيده مى هرگاه چند ميكروب موفق شود، فوراً مغز  به ورود در گردش خون شود، باز در مقابل آ
ها شريه  اى كه غّده استخوان، كبد، طحال و چند عضو كوچك ديگر كه داراى سلول ميكروب خوارند به مهان طريقه

  .كنند مى كنند، شروع به پاك كردن خون از آن ميهمانان ناخوانده غذاىي را پاك و تصفيه مى

ها و  ها كه جزء افراد دمشن اند، با سّلول هاى سفيد و سّلول خوارها بني ميكروب حال بايد فهميد چه گونه گلبول
  گذارند؟ هاى بدن فرق مى ملكول

تواند ذرّات نو و تازه كار را نشان گذارد و به مهامجني  شناسى است و مى بدن انسان داراى يك سيستم تشخيص و مهسان
ها و سلول خورها ميل مفرطى به خوردن مهامجيىن كه داراى برچسب و  بچسباند، گلبول» آنىت كور«دمشن بدن يا نشانه 

  .نشانه آنىت كوراند دارند

بودى مرض به واسطه ظهور مهني آنىت كورهاست كه ميكروب در بعضى از بيمارى هاى مهاجم را نشانه  هاى عفوىن، 
لى به مرض خمملك مبتال شده باشد بدنش فاقد آنىت كور خواهد بود، موقعى كه آنىت  گذارند، مثًال اگر شخصى يا طف مى

كند، در اين حال، بيمارى  كور براى نشانه گذارى مهاجم در بدن ظاهر شود، تا چند روز شروع به توليد و تكثري مى
ا به حركت مى خمملك شّدت يافته پس از آن افتند خود را به اسرتپتوكوك و  كه تعداد و مقدار آنىت كور افزون شد، آ

ها  خورها بر ميكروب ها و سّلول ها نشانه پيدا كردند، گلبول كه ميكروب چسبانند، به حمض آن هاى بيمارى مى ميكروب
ا را مى مى يابد، مضافاً اين كه خون هم داراى يك ماّده مكّملى است كه براى  بلعند و در نتيجه، بيمار شفا مى تازند و آ

  .هاىي كه برچسب بيگانه دارند، مفيد و مؤثر است ساخنت ميكروبزايل 
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  .كند ها به واسطه وجود مهني آنىت كورهاست كه بيمار مصونّيت داشته و مرض عود منى در بسيارى از بيمارى
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هاىي مناسب و  ود تا بتواند ملكولش پس از بروز خمملك و سرخك، ابتدا كارخانه آنىت كور سازى بدن چند روز معّطل مى
يه و آماده كند و بعد از آن كه از نوع ميكروب اطالع يافت شروع به كار منوده توليد و  منطبق با نوع ميكروب جديد، 

  .گردند شود و مقدار زيادى آنىت كور براى عمل حاضر و آماده مى تكثري به سرعت اجنام مى

بود، ابناى  آميز، مشروح در صفحات گذشته منى بدىن ما جمّهز به سيستم دفاعى حريتبه يقني اگر ارگانيسم و ساختمان 
  .شدند هاى موذى، زود تباه مى بشر در مقابل محله و هجوم ميكروب

خوب است با تفّكر و با ديده بصريت به رازهاى خلقت ساختمان بدىن خود بنگرمي و سر تعظيم و تكرمي به آستان خالق 
مهتايش مشغول شده و جز از حضرت او از ديگرى  فرود آورده با دىل پاك به نيايش و ستايش ذات ىبو صانع موجودات 

  .»1«  اطاعت نكرده و به عبادت غري او بر خنيزمي

ها مسئله است و هر جزء از بدن را با  قرآن جميد و روايات، عالوه بر نشان دادن دورمناى خلقت انسان كه توأم با ميليون
خواهد به اين معىن  توان ديد، نعمت خدا دانسته و از انسان مى ها منى ترين ميكروسكوپ فعاليىت كه دارد و در زير قوى
است اشاره كرده و از بىن مشا هاى ىب توّجه داشته باشد، به نعمت ر ديگرى كه انسان براى ادامه حيات خود مّتكى به آ

هاى وابسته  ها انديشه و تفّكر كنند تا به ميدان ارزمشند معرفت رسيده و وجود خود و نعمت خواهد، در آن نعمت آدم مى
است قرار دهند، به آن را در مسري حضرت حق كه خالق نعمت   ها و عطاكننده آ

______________________________  
كه در اين خبش از كتاب به گوشه  تر، در زمينه خلقت بدن و اسرار و رموز آن براى به دست آوردن مطالب مشروح -)1(

داشىت و انسان  بسيار ناچيزى از آن اشاره رفت، به كتاب هاى فيزيولوژى انسان، رازهاى جهان آفرينش، جمّالت طّىب و 
  .مراجعه كنيدموجود ناشناخته 
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است اشاره كند؛ زيرا قرآن و روايات  اى از آن نعمت داند به پاره جا الزم مى اين فقري در اين ها كه حيات انسان در گرو آ
  .ها و به جا آوردن شكرش اصرار دارد براى شناخنت آن نعمت
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   نعمت زمني

خصوص انسان دارد، مطرح كرده  مشارى كه براى موجودات زنده، به ني و منافع ىبقرآن عزيز در بسيارى از آيات، مسئله زم
  .هاى حضرت حق دانسته ترين نعمت و زمني را يكى از بزرگ

  .»1« ] َلُكمْ  ِرْزقاً الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفراشاً َو السَّماَء بِناًء َو أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفَأْخرََج ِبِه ِمَن الثََّمراِت [

مانند برف و [آن پروردگارى كه زمني را براى مشا بسرتى گسرتده و آمسان را سقفى برافراشته قرار داد و از آمسان، آىب 
  .هاى گوناگون، رزق و روزى براى مشا بريون آورد نازل كرد و به وسيله آن از ميوه]  باران

ها و سبزجيات و داروهاىي كه به  اين معىن كه مسئله باران و كليه ميوهاگر كسى خبواهد مهني يك آيه را موشكاىف كند، به 
  .كند رويد توضيح دهد، از هزار جملد كتاب جتاوز مى وسيله آن از زمني مى

  .كند، حتقيق و كشف اسرار و رموز آن مسائل برعهده خود انسان است قرآن جميد، مسائل زيادى را ذكر مى

ها و سبزجيات و حبوبات و داروهاى   زمني و خاك و كوه و معادن و كتىب كه درباره ميوه وقىت انسان به كتىب كه درباره
   كند به گياهى نوشته شده مراجعه مى

______________________________  
  .22): 2(بقره  -)1(
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ت جهان بيند   حضرت حق تعاىل خود را مكّلف و موّظف مىاختيار در برابر  خورد و ىب آور و اعجاب انگيزى برمى هاى 
  .كه سر عبادت و پرستش به خاك بسايد

ترين و سودمندترين ماّده زمني چيست؟ شايد فكر كنيد طال يا نقره يا فلز ديگرى باشد كه به صورت معادن وسيع  با ارزش
ا در زمحت خواهيم تر ثروت و منفعت ما در  افتاد؛ اما بيش موجود است، حمققاً اين فلزات بسيار مفيدند و ما بدون آ

  .خاك است

گريند، انسان و  گياهان، آب و مواد كاىن را مستقيماً از خاك مى. موجودات زنده براى بقاى خود به خاك احتياج دارند
  .آيد رسد از خاك به دست مى كنند، غذاهاىي كه به بدن ما مى جانوران ديگر از گياهان تغذيه مى
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شود و بيش از  سال، كشاورزى يكى از صنايع اساسى انسان بود، امروزه مجعيت زمني به سرعت زياد مىدر طى هزاران 
يه مى كنيم، بلكه بعضى از مواد الزم براى  مهه به حمصوالت كشاورزى حمتاج است و نه تنها خوراكمان را از كشاورزى 

  .آيد م از خاك به دست مىيه البسه و دارو و ساختمان و بسيارى از چيزهاى مفيد ديگر ه

برند،  هاى طبيعى اين ذرّات را برداشته و به جاى ديگر مى كنند، جويبارها و خيچال ها را خرد مى نريوهاى طبيعى، سنگ
  !!گردد كنند و اين خاك براى حيات موجودات زنده، منبعى از منافع مى متام اين عوامل به تشكيل خاك كمك مى

  :يك مشت خاك ممكن است شامل. در بر دارد خاك، موجودات زنده بسيارى

تر مفيد است، عالوه بر  ها براى رشد گياهان عاىل ها موجود ميكروسكوپى به نام باكرتى باشد، بسيارى از باكرتى ميليون
بسيارى از اين موجودات زنده . شوند ها و انواع خمتلف جانوران در خاك يافت مى ها و جلبك ها بسيارى از كپك باكرتى

   سازند، ضمناً به تر مى كنند و بدين طريق آن را براى رشد گياهان آماده خاك را متخلخل مى

  392: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ا را قابل حل شدن در آب مى تغيري ذرّات معدىن و كود، كمك مى   .سازند منايند، به قسمى كه آ

اى موجودات زنده در آن  ن خنواهيد ديد، وىل عّدهاگر مقدارى خاك از زمني حاصل خيز برداريد، چيز غري عادى در آ
ا احتماال بيش از مجعيت متام جهان است   !!هست كه تعداد آ

بعضى دانشمندان كه در پى كشف داروهاى جديدند، مقدارى از خاك را در يك لوله آزمايش بريزند و آب مقطر به آن 
بشقاب خمصوصى است كه براى روياندن  (جعبه پرتى  اضافه كنند و آن را تكان دهند، سپس قدرى از خملوط در يك

  .وارد سازند) رود ها به كار مى ها و باكرتى كولوىن كپك

هاى شيمياىي خمصوصى را كه براى از بني بردن يا متوقف  ها رشد كردند، فرآورده ها و باكرتى كه كلىن كپك پس از آن
يه كرده ساخنت رشد موجودات زيان ا اث آور    .دهند ر مىاند روى آ

پيدا كردن يك دارو با اين روش از مشىت خاك، درست مانند پيدا كردن يك سوزن در يك دسته علف خشك است؛ وىل 
سيلني، اورئومايسني و اسرتپتومايسني، از بني برنده موّلدهاى امراض  آساىي نظري پىن با اين روش بود كه داروهاى معجزه

  !!انساىن كشف گرديد
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هاى وى كم بود و خوراك و پوشاك و مسكن براى او   كند و نيازمندى است كه روى زمني زندگى مىبشر، مّدتى دراز 
ا چيزهاى تازه ابداع و اخرتاع مى كرد، امروز احتياجات وى دم به دم افزون مى كفايت مى كند و  شود و او براى تأمني آ

ا را به مقادير زياد و زيادتر آماده مى كنيم و هزاران ماشني و وسايل فىن در  فور نعمت زندگى مىسازد، ما در دوران و  آ
فلزات، زغال، نفت و سنگ : اختيار خود دارمي؛ اما براى ساخنت آنچه مورد نياز ما است به منابع دائمى مواد اوليه مانند

   احتياج

  393: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .آورمي دارمي، متام اين مواّد را از قشر زمني بريون مى

فته است، يك العاده گنجينه عظيمى است كه مقدار فوق  زمني، جا آهن دارد و جاى ديگر  اى ثروت در گوشه و كنار آن 
زغال و نفت و باز جاى ديگر آلومينيوم و ساير فلزات، بشر وسايلى در اختيار دارد كه حمصول زمحات خمرتعني است كه 

ا مواد خمتلف را از دل معدن بريون مى دنچيان و دانشمندان و خمرتعان و صنعتگران، مواد خام را از زمني كشد، مع با آ
  .»1« آورند آورند و به صورت آنچه كه مورد نياز ماست در مى بريون مى

َو َجَعْلَنا النَّهاَر * ا اللَّْيَل لِباساً َو َجَعْلنَ * َو َجَعْلنا نـَْوَمُكْم ُسباتاً * َو َخَلْقناُكْم َأْزواجاً * َو اجلِْباَل أَْوتاداً * أَ َملْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِمهاداً [
َو * لُِنْخرَِج ِبِه َحبا َو نَباتاً * َو أَنـَْزْلنا ِمَن اْلُمْعِصراِت ماًء َثجَّاجاً * َو َجَعْلنا ِسراجاً َوهَّاجاً * َو بـَنَـْينا فـَْوَقُكْم َسْبعاً ِشداداً * َمعاشاً 

  .»2« ]َجنَّاٍت أَْلفافاً 

به صورت نر و [هاىي  و مشا را جفت]* براى استوارى آن؟[هاىي  ها را ميخ و كوه* آرامش قرار ندادمي؟آيا زمني را بسرت 
و روز را وسيله * و شب را پوششى* قرار دادمي،]  و متّدد اعصاب[و خوابتان را مايه اسرتاحت و آرامش * آفريدمي،]  ماده

و از ابرهاى * زا پديد آوردمي، و چراغى روشن و حرارت* ادمي، و بر فرازتان هفت آمسان استوار بنا* معاش مقّرر كردمي؛
هاىي از درختان به هم پيچيده و انبوه  و باغ* تا به وسيله آن دانه و گياه برويانيم،* زا آىب ريزان نازل كردمي مرتاكم و باران

  .بريون آورمي

  زدر اين آيات بسيار مهم، قرآن جميد به نعمت با عظمت زمني و قسمىت ا

______________________________  
  .133: علم و زندگى -)1(

  .16 -6): 78(نبأ  -)2(
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هاى ديگر كه در تداوم حيات انسان نقش مهمى دارد اشاره كرده كه با  ها كه در ارتباط با زمني است و نعمت نعمت
  .پردازمي ح خمتصر هريك از آيات مىخصوص تفسري نوين به توضي استفاده از بعضى تفاسري به

  .اى بيان كرده است قرآن جميد مكّرر از زمني نام برده و در هر مورد به مناسبت مقام، صفىت و فائده

اند كتب لغت سه معناى  ترمجه كرده» آرامگاه«و كشف االسرار ميبدى » گسرتده«در ماّده لفظ مهاد كه ابوالفتوح رازى 
سازد كه زمني مهوار و  اند، بنابراين لفظ مذكور به تنهاىي ما را متوّجه مى را آورده» الحاص«و » تسهيل«و » تسويه«

  .استفاده از آن آسان و براى زندگى صاحل است

هاى خيلى عميق بود و به جاى سهولت، سطح  هاى بسيار بلند و درّه اگر به جاى تسويه و مسّطح بودن، قدم به قدم كوه
ادن در آن، مهه را در خود فرو مى خت پوشيده يا باتالقهاى بسيار س زمني را سنگ برد و حفر  هاىي گرفته بود كه با قدم 

شد و اگر به جاى صالحيت، قشر زمني مشتعل و داغ يا  ها و كاريزها و ساخنت خانه و امر زراعت در آن ممكن منى چاه
  شد؟ وجود مىبه عكس بسيار سرد و پوشيده از يخ بود آيا نباتى و جانورى در آن م

  .»1« ]أَ َملْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِمهاداً [

  آيا زمني را بسرت آرامش قرار ندادمي؟

شود كه مركز زمني آتش مشتعل است كه   هاى بزرگ است، گفته مى جبال اوتاد زمني است، اوتاد، مجع وتد به معناى ميخ
   به سطح زمني پرتاب شده و شهرى عظيم مانندهاى آتش فشان مقدار كمى از مواّد گداخته دروىن گاهى از دهانه كوه

______________________________  
  .6): 78(نبأ  -)1(
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سازد، روى اين كره آتش پوسته نازكى است البته نسبت به حجم زمني كه جانداران بر آن زندگى  پمپى را نابود مى
ا اّتصال مى ها قرار دارند كه هر قطعه هاى كم يا زياد، كوه كنند، در فاصله مى ها  يابد، اگر كوه اى از قشر زمني به آ

گاهى براى اين قطعات خمتلف نباشند يكسره سطح زمني در نتيجه فشار مواد منفجره از داخل در حركت و اضطراب  تكيه
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ها آرام نگه  هاى حمكم كوه ا ميخشود، پس خيمه سطح زمني ر  هاى ويران كننده و پى در پى مى افتد و گرفتار زلزله مى
  .دارند مى

رسد به  دانند كه شدت بادها هنگامى كه به سطح زمني مى و نيز كساىن كه اندك اطالعى از علم هواشناسى دارند، مى
كرد و آرامش ساكنان زمني  هاى عجيب اجياد مى شود و گرنه مهواره بادهاى بسيار شديد، طوفان ها شكسته مى وسيله كوه

كند و جانوران را پرتاب كرده زندگى را بر مهه زندگان نباتى و  هاى بسيار بزرگ را از ريشه مى زد و درخت بر هم مىرا 
ها را ميخ زمني بناميم كه موجب سكون و آرامش  توانيم كوه ساخت، پس به اين حلاظ نيز مى حيواىن دشوار بلكه حمال مى

  !!سطح زمني و اهل زمني هستند

  .»1« ]أَْوتاداً  َو اجلِْبالَ [

  ].براى استوارى آن؟[هاىي  ها را ميخ و كوه

هاى اهلى است و مشا  و مشا را جفت، جفت آفريدمي و اين جفت آفريده شدن انسان و مهه موجودات از اعظم نعمت
و گاهى توانيد با اندك انديشه به اين معىن توجه كنيد كه اگر براى موجودى جفىت نباشد، زندگى براى او چه سخت  مى

  !غري قابل حتمل است

   قرآن جميد در سوره حج آيه ششم، شعرا آيه هفتم، لقمان آيه دهم، ق آيه

______________________________  
  .7): 78(نبأ  -)1(
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  .هشتم، رعد آيه چهارم، ذاريات آيه پنجاهم، به جفت بودن متام موجودات عامل تصريح دارد

اين مسئله از اكتشافات : دهند گفت ه آنان كه كشف اين حقيقت بزرگ را به دانشمندان قرون اخري نسبت مىبايد ب
  .جديد و تازه نيست، قرآن جميد در هزار و چهارصد سال پيش اين معىن را بازگو كرده است

رتين » مومنيه«يكى از فالسفه بزرگ اروپا به نام  جا كه  داليل وجود حق دانسته آنجفت بودن متام موجودات را يكى از 
  :گويد مى
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اگر ما فرض كنيم جهان آفرينش به طور خارق العاده كه عقل بشر به آن دسرتسى ندارد، بدون آفريننده با اختيار و 
تواند بپذيرد كه باز هم  اى خلق شده و اتفاقات پى در پى منجر به وجود يافنت مردى گشته است، آيا عقل اين را مى اراده
ادفات و اتفاقات موجود ديگرى را كه در ظاهر و صورت مهانند او در تركيبات داخلى مقابل و مباين او باشد اجياد تص

  منوده باشد، تا نسل بشر باقى مباند و زمني آباد گردد؟

ع فرموده و گوناگون اى خمتار دارد كه كائنات را ابدا  آيا مهني يك دليل به تنهاىي كاىف نيست تا ما بپذيرمي كه هسىت، آفريننده
ساخته و قوا و غرائز و حواس و اهلامات فطرى و ابزار و اندام متناسب به هر نوع عنايت فرموده تا به زندگى خويش ادامه 

  .دهند و به كمال اليق خود برسند

  .»1« ]َو َخَلْقناُكْم َأْزواجاً [

  .آفريدمي]  به صورت نر و ماده[هاىي  و مشا را جفت

______________________________  
  .8): 78(نبأ  -)1(
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   نعمت خواب

هاى بزرگى است كه قدرتش براى مهگان جمهول است، لفظ سبات در آيه شريفه به معناى قطع  مسئله خواب هم از نعمت
تا با آن جتديد قوا منوده است؛ يعىن خواب را باعث قطع حواس از ادراك و احساس و تعطيل كار و فعاليت مشا ساختيم 

  .با نشاط و راحىت به كار بپردازيد

شد و از كار  هاى بزرگ پروردگار است و اگر نبود نريوها و اعصاب به سرعت فرسوده مى به راسىت، خواب از نعمت
ى و اخالقى اى كه بتوان براى كسى تصور كرد مهني جلوگريى از خواب است و نيز از فوائد معنو  افتاد، بدترين شكنجه مى

اندازد؛ زيرا خواب  آن، انقطاع از اين عامل است كه ما را به طور منّظم و مستمّر به ياد خواب ابدى و انقطاع كّلى مى
  .برادر مرگ است
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ا فوق العاده شگفت ا كه درك و دّقت و  به عالوه رؤياهاى صادقه كه برخى از آ انگيز است وجود جهاىن ديگر را براى آ
ها بعد، جزء به  هاىي كه وقايع مدت منايد، چنان كه بسيارى از دانشمندان از طريق خواب د به روشىن اثبات مىانصاف دارن

ا ديده مى   .اند ها در اثبات روح و مابعد الطبيعه نوشته شود كتاب جزء در آ

اسالم صلى اهللا عليه و آله كه نّىب  آورد، چنان چنني بيدار شدن از خواب، برخاسنت از گور را در قيامت به ياد مى هم
  !!شويد برانگيخته خواهيد شد چنان كه بيدار مى مرييد و هم خوابيد، مى طور كه مى مهان: فرمود

  .»1« ]َو َجَعْلنا نـَْوَمُكْم ُسباتاً [

  .قرار دادمي]  و متّدد اعصاب[و خوابتان را مايه اسرتاحت و آرامش 

______________________________  
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شب را براى مشا لباس و : فرمايد و به دنباله اين آيه به مسئله شب كه راسىت از اعظم نعم اهلى است اشاره رفته و مى
  .پوشاننده قرار دادمي

اطش حمفوظ خواهد خبواباند تا سالمت و نش گوش را مى طور كه مادرى دل سوز يا پدرى مهربان وقىت كودك بازى مهان
تر از مادر و  پوشاند، پروردگار مهربان مباند و در بازى بيش از حد قوايش را به هدر ندهد، رويش را با پتو يا حلاىف مى

ا  پدر، آدميزاد و بسيارى از جانوران را با پوشاك نيلگون شب فرو مى پوشد تا از هلو و لعب زندگاىن و تالش معاش آ
  .بيش از حد لزوم جلوگريى كند

اگر شب نبود انسان اين موجود حريص و شايد بسيارى از جانوران ديگر نيز از اسرتاحت و خواب خوددارى منوده به 
گشتند و نيز نعمت شب، پوشاكى است كه گياه و حيوان را از گرماى سوزان روز حمافظت  سرعت فرسوده و ناتوان مى

  .كند مى

  .»1« ]َو َجَعْلَنا اللَّْيَل ِلباساً [

  .را پوششى مقرر كردميو شب 
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كند، مشردن منافع روز احتياج به شرح و بسط مفّصل دارد و اين جزوه جمال  به دنبال مسئله شب به نعمت روز اشاره مى
  .توضيح روز را ندارد

  :فرمايد كند مى هاى هفتگانه اشاره مى پس از بيان روز به نعمت باعظمت آمسان

  .اختيمو هفت آمسان را باالى سر مشا استوار س

براى درك منافع آمسان، الزم است به كتب هيئت، كتب جنومى و جمّالت ارزنده علمى مراجعه كنيد، تا بر مشا معلوم گردد 
  .چه گونه مانند ماهى دريا غرق در نعمت حق هستيد

______________________________  
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» خدا در طبيعت«العاده ارزنده  مطالعه كتب علمى در اين زمينه را نداريد به كتاب خمتصر، وىل فوقاگر حوصله بررسى و 
ها  هاى ارزنده آن مراجعه كنيد تا از طريق اكتشافات علمى پى به نعمت باعظمت آمسان نوشته كاميل فالماريون و پاورقى

لسوف و عّالمه بزرگ مرحوم هبةالدين شهرستاىن رجوع مناييد نوشته في» هيئت در اسالم«بربيد و از طرىف به كتاب ارزمشند 
  !!طور مفّصل از طريق وحى براى مشا روشن شود ها و زمني به تا مسئله آمسان

  .»1« ]َو بـَنَـْينا فـَْوَقُكْم َسْبعاً ِشداداً [

ادمي   .و بر فرازتان هفت آمسان استوار بنا 

  نعمت خورشيد

كند و آن را به عنوان سراج وهاج معرىف  خبش خورشيد اشاره مى نعمت باارزش و حياتها به  پس از بيان خلقت آمسان
  .منايد مى
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و چراغى با فروغ و گرمى : فرمايد وهج به معىن فروزندگى و به عبارت ديگر نور و حرارت دادن است، در آيه شريفه مى
دهد تا به زندگى مهگان گرما و  رار مىساختيم، بعد از بيان آماده شدن مسكن و سقف آن، اينك چراغى در سقف ق

  .روشىن خبشد

ره هزاران موجبات فراهم آمده، تا ما از نور زيبا و حيات   .مند شومي خبش و مفرّح خورشيد 

و ... شد و اگر  بود و اگر حركت زمني كندتر يا تندتر مى تر از آنچه هست مى اگر فاصله زمني تا خورشيد زيادتر يا كم
   جاى خورشيد، ستارگان ديگرى باالخره اگر به

______________________________  
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ها ستاره تنها و تنها خورشيد ما است كه  شد چه در ميان ميليون گرفت زندگى حيوان و نبات و انسان حمال مى قرار مى
  !!باشد براى اجياد حيات مناسب مى

  .»1« ]ِسراجاً َوهَّاجاً َو َجَعْلنا [

  .زا پديد آوردمي و چراغى روشن و حرارت

   نعمت باران

  .آىب سخت ريزان فرو فرستادمي) ابرها و بادها(و از آب افشارها : گويد گاه به نعمت با عظمت باران اشاره كرده مى آن

  .»2« ]َو أَنـَْزْلنا ِمَن اْلُمْعِصراِت ماًء َثجَّاجاً [

  .زا آىب ريزان نازل كردمي و بارانو از ابرهاى مرتاكم 

ريزد به اين مناسبت ابرها را معصرات  فشارد و از آن آب مى اى را مى عصر به معىن فشردن است؛ مثل كسى كه جامه
  .ناميد و لفظ ثج به معناى پى در پى و به شّدت رخينت است
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ون روز و نور را براميان فراهم فرمود، كه مسكن و سقف و مهسر و وسيله آسايش چون شب و وسيله معاش چ بعد از آن
تر از  تر و بيش سازد، از ابرها آىب سخت ريزان فرو فرستادمي، نياز جانداران به آب پيش با نزول باران خوراكمان را آماده مى

يه ديگر خوراك است از قبيل؛ آنچه در دو آيه بع د مهه چيز است؛ وىل باران عالوه بر تأمني آب آشاميدىن، موجب 
  :آيد مى

   اش قابل رويد يا تنه دارد يا ندارد و آنچه تنه ندارد يا دانه آنچه از زمني مى

______________________________  
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  :ا در دو آيه كوتاه مجع استه استفاده است يا خودش، اوىل اشجار و دومى حبوبات و سومى بقوالت است و مهه اين

  .»1« ]َو َجنَّاٍت أَْلفافاً * لُِنْخرَِج ِبِه َحبا َو نَباتاً [

  .هاىي از درختان به هم پيچيده و انبوه بريون آورمي و باغ* تا به وسيله آن دانه و گياه برويانيم،

ف، صفت درخت هاست؛ يعىن لفظ جّنت به معىن باغى است بسيار آباد و لف هم به معناى پيچيده است و اين ل
  !!اند هاىي كه درختانش از كثرت فراواىن به يكديگر پيچيده ها و بوستان باغ

اين است رمحت واسعه اهلى و لطف بيش از حد حضرت حق نسبت به بندگان تا در برابر اين مهه نعمت سپاس گزارى  
ديك به هزار آيه براى رسيدگى به پاداش و كيفر كند و چه كسى ناسپاسى كرده و كفران بورزد، وىل به فرموده قرآن، نز 

  .عموم مردم عامل هست و در به پا شدن آن روز شك و ترديدى وجود ندارد

اگر خبواهيد بشماريد از عهده مشردن آن : هاىي كه حضرت دوست فرموده توان در اين جزوه كوچك به نعمت چه طور مى
هاى دروىن و بريوىن، ظاهرى و باطىن،  د را صرف كتىب كه درباره نعمتعاجزيد، اشاره كرد؟ بياييد مقدارى از اوقات خو 

: هاى معنوى كه عبارت است از خصوص در نعمت مادى و معنوى، دنياىي و آخرتى نوشته شده صرف كنيم؛ بياييد به
حسنات خصوص قرآن، ائمه، عقل، روح، وجدان، فطرت، اهلامات، خشنودى حق،  وجود انبيا، وحى، كتب آمساىن و به
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شت فكر كنيم و مهيشه به ياد داشته باشيم كه اين نعمت ها از خداست و بايد به دستور حضرت او  اخالقى و باالخره 
  .اين نعمت را مصرف كنيم

______________________________  
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ها و خالق و معطى آن  امي، معرفت ما نسبت به نعمت اقدام نكرده ها ها و صاحب نعمت ما تاكنون به شناخت نعمت
امي، هم اكنون با  ها در بسيارى از اوقات دچار گناه و معصيت شده بسيار كم است، از اين جهت ما در مصرف نعمت

طور  مطالعه اين صفحات بياييد از حضرت حق، عذر خواسته و به پيشگاه وجود مقدس او رو آورده و از حضرتش به
كه اين فقري بال و پر شكسته و گنهكار دل خسته به عنوان  جّدى توفيق توبه خبواهيم و در حمضر آن جناب چنان

  :مناجات عرض ادب كرده عرض ادب كنيم

 يا رب بنواز اين گدا را
 

 نوا را حمروم مكن تو ىب

  اى نور دل سياه عاصى
 

  از نامه من بشو معاصى

  

  خسته رمحى تو بر اين غريب
 

  اين خسته زار دل شكسته

  ازديده من سرشك جارى است
 

  سرمايه من اميد و زارى است

  اى روشىن دو ديده دل
 

  اى بر دل من غم تو حاصل

  اى خاك درت سراى جامن
 

  از ياد تو زنده شد روامن

  از لطف و كرم بگري دستم
 

  از باده عشق كن تو مستم

  اى عشق تو مايه دل و جان
 

  از عشق روان و دل بسوزان
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  در رمحت خود بده پناهم
 

  رمحى بنما به سوز و آهم

 گر آتش آه من فروزد
 

 ام بسوزد جا مهه هسىت يك

  لطفى به اسري كوى خود كن
 

  روى دل من به سوى خود كن

 حمتاج تو در كجا كند رو
 

 هر سو حمروم شود رود به

  ام رنج من در غم تو كشيده
 

  دل غم تو شد گنج در خمزن

  اى حمور عشق قلب مسكني
 

  عشق تو مراست دين و آيني
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  ] َوالرِّضا ِمبا َأْعطى[

   رضايت به فعل حضرت حق

رتين حاالت است، انبيا و ائمه و شاكران از  رضايت به آنچه خداوند بزرگ از نعمت ها به انسان عنايت فرموده، از 
  .اند عباد حق، از حال رضاى عبد نسبت به داده حق، تعريف فوق العاده كرده

رسد، با كمك هزاران موجب و علت به  هيچ گاه نعمت حق به نظر مشا كوچك نيايد، هر نعمىت كه به دست مشا مى
انّيت و رحيمّيت و  شود، مشا اگر جتّلى رمح رسد و به خاطر هدىف مقّدس و واال، آن نعمت به مشا عنايت مى دست مشا مى

  .كرم و لطف حضرت او را در نعمت ببينيد، آن را عظيم خواهيد يافت

گونه نعمىت ندارمي، اما حضرت دوست آن به آن و  ما در عني اين كه از حضرت حق طلبكار نيستيم و استحقاق هيچ
  .مضايقه نفرموده استحلظه به حلظه ما را غرق در نعمت منوده و از هيچ برنامه يا منفعىت نسبت به ما 

هرگز كميت نعمت را نبينيد به كيفّيت آن بينديشيد، حقيقت نعمت را در نظر بگرييد، صاحب نعمت را و حمّبت و عشق 
  .او را متاشا كنيد
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داد، بايد به واقع از او رضايت داشتيم، چه رسد به وضع فعلى ما كه پيچيده به هر نوع نعمىت  اگر به ما چيزى منى
  !!هستيم

   ني نعمت شناخت خدا و معرفت به انبيا و ائمه و اوليا و نعمت اميان و اين كهمه
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مگر ... اجازه دارمي نام مقّدس او را بربمي و در پنج وقت به پيشگاه او به مناز بايستيم و در ماه رمضان روزه بگريمي و 
  برنامه كمى است؟

ننده خري دنيا و آخرت ماست، برنامه اميان و عبادت كه ما را در قيامت از عذاب ابدى هاى معنوى كه تأمني ك برنامه
  !ها آيا عدم رضايت و دلتنگى از حضرت حق صحيح است؟ رهاند چقدر مهم است؟ با وجود اين برنامه مى

  !!عبدى كه از مواليش راضى نيست، بيچاره عبدى و بدخبت انساىن و فلك زده آدمى است

  .اى واال و انساىن بزرگوار و با كرامت است م حق، چه نعمت اندك باشد چه نباشد، عبدى پرارزش و بندهراضى به نع

  .هاى ماّدى بر وفق مصلحت او و از اين باالتر براى امتحان اوست عبد بايد بداند كمى يا زيادى نعمت

حمدودّيت از امور مادى باشد و اين عني اگر كسى در مضيقه ماّدى است، مصلحت او و كّل جامعه اقتضا كرده كه در 
رفت، مردى را ديد تا كمر به خاك فرو رفته، سبب  ايد كه موسى به مناجات مى لطف حضرت حق به اوست، نشنيده

از شّدت فقر و تنگدسىت است، به خدا بگو مشكل مادى مرا حل كند، موسى در طور به او دعا كرد، : پرسيد گفت
اى  ما او با آن چند درهم معامله بدى كرد، وقىت موسى از طور برگشت مجعيىت را در گوشهدرمهى چند نصيب او شد، ا

گناهى را دريده، چون جلو آمد ديد مهان مردى  كسى مست كرده و شكم ىب: چه خرب است؟ گفتند: ديد، سؤال كرد
  !!است كه تا ناف در خاك فرو رفته بود

جا كه وسعت و گشايش نعمت نيست،  اب لطف خدا به توست، مههاگر تنگ دسىت، حساب كن كه اين تنگدسىت از ب
اند نه در نعمت و سخت منفور و  اند، در نقمت آنان كه در وسعت و گشايش به فرموده قرآن دچار طغيان و عصيان

   مبغوض
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  !!حضرت حقند نه مورد حمّبت و عنايت

ه حق، مقام با عظمت و پرارزش امتحان است، به داده حق در مرحله تنگدسىت و وسعت نسبت به عبد مورد توج
دسىت راضى باش تا اميان و عمل صاحلت حفظ شود و در وسعت هم به نعمت حق راضى باش و از نعمت در راه  تنگ

  .ات از خطر مصون مباند دوست استفاده كن تا اميان و كردار شايسته

كن، تنگدسىت و وسعت را سنگر بدان و در هر دو موقعّيت، گوش به فرمان در هر دو صورت خود را سرباز اهلى حساب  
موال باش؛ در تنگدسىت صرب پيشه كن و براى جربان سخىت به گناه آلوده نشو، در وسعت به انفاق و صدقه و حل 

باش و مشكل مردم بكوش و ثروت را در راه اميال و غرائز و شهوات شيطاىن مصرف نكن، فقط به عنايت او راضى 
  :ام بس؛ اين فقري در اين زمينه سروده

  شراب عشق او در كام كردم
 

  نام كردم خود و جان و دمل ىب

 گرفتم جا در آغوش خوش يار
 

  سراپا خويش را گمنام كردم

  من از خم خانه عشق و واليش
 

  ها در جام كردم چه شريين جرعه

  تر از وحش بيابان دل و حشى
 

  دام كردمبه عشق حضرتش در 

  پيام وصل او را چون شنيدم
 

  دل گريان خود آرام كردم

  زدم بر سينه ناحمرمان دست
 

  جداىي من زخاص و عام كردم

  زغري او بريدم دل به عامل
 

  مهني يك كار را امتام كردم

  چو مسكني در ره عشقش فتادم
 

  پس آن گه ترك كام و نام كردم

  .كسى است كه از حضرت حق ناراضى باشد و از جناب مقّدس او گله و شكايت داشته باشد  سىت بدترين انسان، آنرا

  .انسان نبايد براى كم شدن يا سخت شدن امور ماّدى بنالد، اين ناله به طور حتم ناله شيطاىن است
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مي، چه رسد به اين مهه نعمت كه در آن غرقيم، نبايد چشم و گوش بسته زندگى كرد، ما از اداى شكر يك نعمت او عاجز 
مانند نعمت سالمىت، شنواىي، بيناىي، چشاىي، گردش خون، ضربان صحيح قلب، دست و پا و عقل سامل؛ انسان نبايد 

شود زبان به شكايت باز كند، اگر هم  امتحان و رشد انسان از آدمى منع مى براى نبود يك لقمه نان كه گاهى براى
  .ريد، شكوه و گله را به پيشگاه با عظمت خود او بربيد، نه اين كه از حضرت او نزد ديگران گله كنيدشكايىت دا

سعى كنيد به حقيقت از جناب دوست راضى باشيد، رضايت مشا صرف اّدعا نباشد، او مشا را در اين اّدعا امتحان 
ى عطاى اويند، مانند مصائب و بالهاىي كه خواهد كرد، مواظب باشيد در امتحان شكست خنوريد، مصائب و بالها گاه

در مقام امتحان و ابتالء، انبيا و اوليا كشيدند، آن بزرگواران كه آن مهه مصيبت و بال ديدند، به خاطر دين و به حركت 
آمدن فرهنگ اهلى و رشد و كمال خودشان بود، آنان در عني آن مهه مصائب و در شّدت ابتال و سخىت به حضرت 

  .ِإهلى ِرضاً ِبَقضاِئكَ : و آن اين بود: يك كلمه گفتنددوست فقط 

   عبد شاكر، راضى به فعل حق

آن جناب سفرى به آستانه بوسى عبد راضى حضرت : اى نقل كرد يكى از شاگردان با معرفت عارف رباىن، اهلى قمشه
  .رضا عليه السالم به مشهد مشّرف شد

مشا داراى مقام رضاى كامل هستيد، از حضرت حق خبواهيد ! اللّه يابن رسول: دارد شىب در حرم حضرت رضا عرضه مى
  .اى از اين مقام به اين فقري عنايت كند ذرّه

بيند،  كند خود را روى ختت بيمارستان مى زند، وقىت چشم باز مى شود، ماشيىن در خيابان به او مى وقىت از حرم خارج مى
  :گويند چه شده؟ مى: كند سؤال مى
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  :گويد جاست، مى اى كه به مشا زده دستگري شده و اين ايد و راننده تصادف كرده

دهد راننده را آزاد كنيد؛ زيرا من چند حلظه قبل  نويسد و دستور مى نامه كامل مى كاغذ و قلمى به من بدهيد، يك رضايت
، برق اّول اين مقام جهت امتحان استعداد و در حرم حضرت رضا از خداوند عزيز طلب مقام رضا كردم و اين مصيبت

دست آوردن اين عنايت حمروم خواهم  ادعاى من است، اگر در مهني مرحله اّول زبان و دل به گله و شكايت باز كنم از به
  !!شد
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در هر صورت، عبد شاكر كسى است كه در هر مقامى كه هست در كمال عشق و شور از وجود مقدس دوست، راضى 
  .باشد

من .  براى زيارت عارف كامل، حضرت آيت الّله حاج آقا رحيم ارباب كه از حسنات روزگار بود، به اصفهان رفتمساىل
زماىن خدمت اين مرد بزرگ رسيدم كه نزديك به هفت سال بود چشمش را بر اثر كهولت سن از دست داده بود، مردى 

حامل بسيار عاىل : حال مشا و چشم مشا جويا شد، فرمودفالن آشنا از : در مهان وقت به حمضر ايشان مشّرف شد و گفت
است و چشمم مربوط به او نيست، حمبوب من عالقه داشت هشتاد سال ببينم و اكنون مصلحت ديده بدون بيناىي باشم 

  !!و من صد در صد به مصلحت حمبومب راضى هستم

هاىي كه به  ها گذشت، رنج ها و رنج ن مصيبتتري اش به سخت امام سّجاد عليه السالم سراسر عمر پنجاه و هفت ساله
شد؛ اما در ميان اين موج سنگني  زدند تبديل به شب تاريك مى فرموده حضرت زهرا عليها السالم اگر به روز روشن مى

  !!طول عمر براى عبادت و زبان و دل بيدار براى شكرگزارى: خواست حوادث و بالها از حضرت حق دو برنامه مى

در متام حلظات در حمضر مقّدس خداييد، سعى كنيد فقط متوجه و بيدار او باشيد، وقىت مهه چيز را تابع ! عزيزانمشا اى 
  عشق و عالقه به او قرار داديد و غري

  408: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

عظمت و هيبت و جالل او نديديد، جز مقام شكر و رضايت به داده او كه عني علم و عدل و حكمت و عنايت 
  .اوست خنواهيد داشت

  :آمده» فيه ما فيه«در كتاب 

در عامل يك چيز است كه فراموش شدىن نيست، اگر مهه چيز را : ام، بيدارى گفت جا چيزى فراموش كرده اين: يكى گفت
 فراموش كىن و آن را از ياد نربى باك نيست، اما اگر مهه چيز را به جاى آرى و هيچ چيز را فراموش نكىن، وىل او را

  .اى فراموش كىن هيچ كار نكرده

جا صد كار اجنام دهى و آن را به جاى نياورى چنان  چنان چه كسى تو را به جاىي براى كار معّني بفرستد و تو در آن
است كه كارى نكردى، او تو را به دنيا آورد براى يك كار و آن دوسىت با خودش و اين كه او مقصود باشد، تو را اگر 

  !!اى شد و هزاران كار و او نباشد انگار هيچ كار نكردههزاران مقصد با
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توان تعليم كرد كه اين اّدعا  در اّدعا، ديندار بودن و شاكر بودن، و راضى بودن كار بسيار آساىن است و هر حيواىن را مى
  .را داشته باشد، شاكر بودن و راضى بودن به داده حق به حنو حقيقت، مهّم و پرمثر است

  :گويد مثنوى در ذيل يك بيت جالل الدين مىصاحب تفسري 

هاى اصيل او  اگر متام زندگى را شب و روز خدا خدا بگوييم، مادامى كه گرايش واقعى پيدا نكنيم، يعىن زندگى را به فرمان
ذيب خود برخنيزمي، تلفظ كلمه خدا خدا شخصّيت ما را به كمال مطلوب خنواهد رساند   .وصل نكنيم و به 

رايش واقعى به حق پيدا كنيم و اتصال به حق و حقيقت به ما دست دهد، امكان ندارد كه آن روز براى منافع اگر روزى گ
  .خود دروغى بگوييم و دست به فحشا بزنيم

   اگر روزى گرايش واقعى به حق و حقيقت به ما دست دهد، حمال است كه
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دارمي و براى يك دستمال، قيصريه را به آتش بكشيم و براى حفظ موقعّيت خود، ديگران را وسيله و خود را هدف بپن
  !!هاى خود قرار دهيم ها را بازيچه هوس جان انسان

اگر روزى گرايش واقعى به حق و حقيقت به ما دست دهد، كلمات ابوذر را در برابر نريومندان دورانش كه كلمه حقى در 
شومي و از ذكرى   ترين ذكر خداوندى خواهيم يافت، آن وقت به ذكر معموىل قانع منى برابر پيشوايان منحرف بود، باعظمت

آورمي گرچه سِر ما و جان ما در راه آن  گريزمي و مهان ذكر را شكر زبان به حساب مى زند، منى كه به منافع ما لطمه مى
شود با متام هسىت رضايت خواهيم  مىو به اين سر و جان فدا كردن كه از دل شكر حق و ذكر او زاييده !! شكر برود

  !داد

ترين ذكر خداوندى و شكر اهلى و رضايت از حق،  وقىت به حق و حقيقت گرايش پيدا كنيم، خواهيم يافت كه درخشان
گر حقيقى، حضرت سيدالّشهدا عليه السالم به زبان آورد و جان خود را در مهان راه و مهان ذكر از  مهان بود كه نيايش

ترين شب عامل بود با يارانش در حال ناله و   ا به بارگاه جانان قدم بگذارد، او شب عاشورا كه به ظاهر سختدست داد ت
  .ما را از بندگان شاكرت قرار بده! خواستند، اى خدا گريه از خدا مى

  !!َواْجَعْلنا ِمَن الشَّاِكرينَ 
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  :ام سروده اين عبد فاىن و غرق حبر معاصى در اظهار ارادت به حضرت دوست چنني

  عشق روى تو بود مدرسه و مكتب من
 

  بندگى بر سر كوى تو بود مطلب من

  

  410: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  

  در غم هجر تو اى كوكب رخشنده جان
 

  گذرد سال و مه و هفته و روز و شب من

  تا به دامان وصالت برسد دست دمل
 

  هر شب از بام فلك درگذرد يا رب من

 نور شب و ياد توام مونس روزذكر تو 
 

  عاشقم عشق تو باشد به جهان مذهب من

  وارهان از غم هجرم كه به جان تو قسم
 

  جان رسيدست زبار غم تو بر لب من

  رندى و باده پرسىت و سراپا مسىت
 

  در ره عشق تو اى دوست شده مشرب من

  وعده وصل توام جان دگر داد به من
 

  بود مركب منرهروم سوى تو و عشق 

 از غم هجر تو مسكني شده در سوز و گداز
 

  رمحى آخر تو منا بر من و تاب و تب من

  

بياييد براى كسب حقايق و آراسته شدن به فضايل، دست به دامان انبيا و امامان عليهم السالم و اوليا بزنيم، باشد كه 
زار متعّفن مادّيت و خودخواهى و خودپرسىت جنات پيدا كرده، نور معرفت، قلب و جان ما را روشن كند و ما از اين جلن 

ره مند گشته، به خري  در صف بندگان شايسته دوست قرار بگريمي و از مقامات عاىل اهلى هم چون ذكر و شكر و رضا 
سىت را كه دنيا و آخرت برسيم، دنيا جز تكرار خوردن و پوشيدن و خوابيدن چيزى نيست، اين سرمايه گرانبهاى عمر و ه

هاى سنگيىن كه براى  توان عوض كرد صرف تكرار مكّررات نكنيد، به عاقبت خويش بينديشيد و از جرميه با متام جهان منى
  .جمرمان آماده شده برتسيد
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  :به قول باباى شوريده حال، بابا طاهر مهداىن

 امان روزى كه قاضى مون خدا بو
 

 سر ُپّل صراطم ماجرا بو

  پري و جوانانبه نوبت بگذرند 
 

 واى آن وقىت كه نوبت آِن ما بو

  

***  

  اگر زرّين كالهى عاقبت هيچ
 

  اگر چون پادشاهى عاقبت هيچ

 اگر ملك سليمانت ببخشند
 

  در آخر زير خاكى عاقبت هيچ

  

***  

  به گورستان گذر كردم صباحى
 

  شنيدم ناله و افغان و آهى

  گفت اى با خاك مى شنيدم كّله
 

  ارزد به كاهى كه اين دنيا منى

  

***  

  به گورستان گذر كردم كم و بيش
 

  بديدم حال دولتمند و درويش

 كفن ماند نه درويشى به خاكى ىب
 

  نه دولتمند برد از يك كفن بيش
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***  

  دنيا خوان ىب و مردم ميهمان ىب
 

  امروز الله ىب و فردا خزان ىب

ند  گور  سيه چاىل كنن نامش 
 

  به مو واجن كه اينت خامنان ىب

  

***  

ند تنگ   امان روزى كه در قربم 
 

ندخشت و گل و سنگ   ببالينم 

  كه بگريزم به جاىي نه پاى آن
 

  كه با موران كنم جنگ نه دست آن

  

***  

  دال غافل زسبحاىن چه حاصل
 

  مطيع نفس و شيطاىن چه حاصل

  ماليكبود قدر تو افزون از 
 

  تو قدر خود منيداىن چه حاصل

  

***  

  دمل زار و حزينه چون ننامل
 

  وجودم آتشينه چون ننامل

  مبن واجن كه چون و چند ناىي
 

  چو مرگم در كمينه چون ننامل
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  ] ِبَسَبِب نِْعَمِتهِ ٍء ِمْن أَْمرِِه َونـَْهِيِه  َوَأْن ال يـَْعِصَيُه بِِنْعَمِتِه َأْو ُخيَاِلَفهُ ِبَشىْ [

   با نعمت خدا معصيت نكنيم

ى حضرت او كه به   -عبد شاكر آن انساىن است كه با نعمت خدا معصيت نكند و با تكيه بر نعمت اهلى، با امر و 
  .به خمالفت با وجود مقدس پروردگار برخنيزد -مصلحت انسان تنظيم شده

مت اهلى را كه عبارت از متام اعضا و جوارح انساىن و زمني و هوا و راسىت چه جنايت بزرگ و سنگيىن است كه انسان نع
خوراك و پوشاك و متام مواد مادى است صرف گناه و خمالفت با حضرت دوست كه از باب كرم و لطف و عنايت اين 

  !!مهه نعمت در اختيار آدمى گذارده بنمايد

خواهد به ناحمرم نظر كند و راه خيانت به  ارد، كسى كه مىهاى اهلى در اختيار ند كار براى گناه ابزارى جز نعمت گناه
ناموس يك مملكت را به روى خود باز كند جز اين نيست كه بايد از نعمت چشم و قدم و مال و شهوت براى رسيدن به 

  .اش مايه بگذارد اميال شيطاىن و جهنمى

اى اميان برانداز، لّذت بربد جز اين نيست كه ه خواهد از صداى حرام و آواز حمرم و هلو و لعب و موسيقى كسى كه مى
  .اند مايه بگذارد بايد از گوش و مال كه هر دو نعمت حق

مت بزند، استهزا كند، افرتا ببندد و دو به كسى كه مى    خواهد دروغ بگويد، 
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ناحق كند، زورگوىي كند، شهادت ناحق بدهد،  هم زىن منايد، نفاق افكىن پيشه سازد، فحش بدهد، باطل بگويد، حق را
  .جز اين نيست كه بايد از نعمت زبان استفاده كند

  !خواهد كار خالف خدا اجنام دهد، مگر نبايد متام هسىت خود را براى افتادن در حرام به كار بگريد؟ كسى كه مى

واهم شكر تو را در آن حّدى كه خشنودى اگر خب! اى موالى من: معناى واقعى شكر چيست؟ داوود پيامرب از خدا پرسيد
  تو در آن است اجنام دهم چه كنم؟

ام كه خرج نعمت در جاىي كه  آنچه نعمت به تو عنايت كردم در مهان راهى خرج كن كه به آن دستور داده: جواب آمد
  .براى آن معّني شده عني شكر من است
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هاى خود  مت اوست و حق اين است كه خداى بزرگ، نعمتپس هر گناهى برابر اين روايت، عني ناسپاسى و كفران نع
  .را از ناسپاسان سلب كند

ها و اين كه متام نعم عنايت و مرمحت اوست  ها را بشناسيم، سپس به شناخت نعمت بياييد در مرحله اّول، خالق نعمت
هم به تثبيت نعمت برخيزمي،  گاه به شكر نعمت كه خرج كردن آن در راه اوست دست زده و از اين راه، اقدام كنيم، آن

  .هم دِر خري دنيا و آخرت را به روى خود باز كنيم

ها براى آبادى دنيا و آخرت  هاى غلط شياطني درون و برون نكنيم، از نعمت نعمت خدا را خرج هوا و هوس و خواسته
  .نتواند جنات دهداستفاده كنيم، وگرنه به عذاىب دچار خواهيم شد كه هيچ قدرتى ما را از آن عذاب 

ها را خداوند مهربان براى خوشبخىت ما قرار داده،  مواظب باشيم نعمت، عامل غفلت و بدخبىت ما نشود، متام اين نعمت
  .قدرشناس نعمت باشيد و راه خرج كردن نعمت را از انبيا و ائمه و قرآن بياموزيد

   ال بهتر احساس مسؤوليت كنيد، با اتص هاى معنوى بيش در برابر نعمت
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ا، خود را به رشد و كمال و خري دنيا و آخرت برسانيد نعمت   .هاى معنوى و به كارگريى صحيح آ

تفاوتى در برابر قرآن، نبّوت انبيا، امامت امامان عليهم السالم، فقه فقيهان، عرفان عارفان، عني ناسپاسى و كفران  ىب
  .است

روايت زير يكى . هاىي كه در اختيار داشتند سؤال خواهد شد ها نسبت به نعمت ه از مهه انسانروز قيامت روزى است ك
  :از روايات مهّمى است كه در اين زمينه وارد شده

  :َيْسأََلُه َعْن َأْرَبَع ِخصالٍ   َحّىت  ال يـَُزوُل َقَدُم َعْبٍد يـَْوَم اْلِقياَمِة ِمْن بـَْنيَ َيَدِى الّلِه َعزَّ َوَجلَّ : َقاَل َرُسوُل الّلِه صلى اهللا عليه و آله

نا أَْهَل اْلبَـْيِت فـََقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم َوما ُعْمُرَك ِفيما أَفْـنَـْيَتُه َوَجَسُدَك فيما أَبـَْلْيَتُه َوَماُلَك ِمْن أَْيَن اْكَتَسْبَتُه َوأَْيَن َوَضْعَتُه َوَعْن ُحبِّ 
  .»1«  طاِلبٍ  َرْأِس َعِلى ْبِن َأىب  َفقاَل َحمَبَُّة هذا َوَوَضَع َيَدُه َعلى َعالَمُة ُحبُِّكْم يا َرُسوَل الّلهِ 

كند مگر اين كه از چهار چيز از او  اى در برابر حضرت حق حركت منى قدم بنده: پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود
آوردى و در كجا خرج كردى و از عشق ما عمرت و بدنت را در چه راهى صرف كردى، ثروتت را از كجا : سؤال شود
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عشق به اين مرد، : عالمت حّب مشا چيست؟ حضرت فرمود: شود، مردى به حضرت گفت اهل بيت از او سؤال مى
  .طالب گذاشت گاه دست بر سر على بن اىب آن

ت به خلق شكر نعمت عمر، به اين است كه اين گوهر گرانبها خرج طاعت حق گردد و شكر بدن، عبادت حق و خدم
ى امام  و شكر مال، از حالل به دست آوردن و در حالل و خري خرج كردن و شكر نعمت امامت، فرمان بردن از امر و 

  .عليه السالم و عشق به اوست

______________________________  
  .70، حديث 4، باب 103/ 27: حبار األنوار -)1(

  415: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  :فرمايد يه السالم در سفارشى به فرزند عزيزش حضرت جمتىب عليه السالم مىامرياملؤمنني عل

ْظِم اْلَغْيِظ َوِصَلِة الرَِّحِم َواحلِْْلِم ِعْند أُوصيَك ِبتَـْقَوى الّلِه َوإقاَم الصَّالِة ِلَوْقِتها َوايتاَء الزَّكاِة ِعْنَد َحمَلِّها َوأُوصيَك ِمبَْغِفَرِة الذَّْنِب وكَ 
َوالنـَّْهِى َعِن اْلُمْنَكِر َواْجِتناِب  َوالتـََّفقُِّه ِىف الّديِن َوالتََّثبُِّت ِىف اَألْمِر َوالتـََّعهُِّد لِْلُقرآِن َوُحْسِن اجلَْواِر َواَألْمِر بِاْلَمْعُروفِ اجلاِهِل 

  ؛»1«  اْلَفواِحِش ُكلِّها ىف ُكلِّ ما ُعِصَى الّلُه فيهِ 

خواهم از   كنم از تو مى ناه و مناز به وقت و پرداخت زكات در حمل خودش سفارش مىفرزندم تو را به خويشنت دارى از گ
گناه ديگران چشم بپوشى و خشم را فرو بربى و صله رحم به جا آورى و در برابر جاهل بردبار باشى و در دين راه فهم 

نيك رفتارى پيشه كىن، امر به معروف پيش بگريى و در امر خود پا برجا باشى و نسبت به قرآن متعّهد بوده و با مهسايه 
ى از منكر كن، از متام فواحش، در آنچه خدا در آن معصيت مى   .شود بپرهيز و 

اگر عمر بر طبق اين روايات صرف شود، به حقيقت، شكر عمر به جا آورده شده و وقت و نعمت در گناه حق مصرف 
  .نشده

ا در برابر نعمت   ها اقسام انسا

هاى معنوى بر چهار  خصوص نعمت هاى حق به ها در برابر نعمت است تذكر داده شود كه انسانجا الزم  در اين
  :اند دسته
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اند، تن به كار  گروهى كه از ابتدا از قبول نعمت حق روى گردانده و از ريشه، نعمت ماّدى يا معنوى را قبول نكرده  :اّول
اند يا دين خدا را نپذيرفته و راه ضاللت و گمراهى و جنايت و  نداده و تنبلى پيشه كرده و سربار مردم و دچار فساد شده

  .خيانت پيشه كردند

______________________________  
  .142، حديث 16، باب 62/ 75: ؛ حبار األنوار222: حتف العقول -)1(

  416: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

گروهى كه نعمت ماّدى يا معنوى را پذيرفته وىل از خرج آن خبل ورزيده و نعمت خدا را معّطل گذاردند در مال قرار    :دّوم
  !اى خزيده و از خرج نعمت دانش دريغ ورزيدند طلىب به گوشه گرفتند و انفاق نكردند، عامل شدند و به خاطر عافيت

  .غري دوست مصرف كردند، مانند ثرومتندان طاغى و عاملان دربارىگروهى كه نعمت را قبول كردند، وىل در راه   :سّوم

گروهى كه نعمت مادى و معنوى را پذيرفتند و خويش را نسبت به مال و علم يا نعمت ديگر، امني خدا دانستند   :چهارم
ا حتت اى هستند كه قرآن جم و برابر با خواسته حضرت حق به مصرف كردن نعمت اقدام كردند، اينان مهان دسته يد از آ
  :فرمايد عنوان بندگان شاكر ياد كرده است، در هر صورت حضرت صادق عليه السالم مى

   ٍء ِمْن أَْمرِِه َونـَْهِيِه ِبَسَبِب نِْعَمِتهِ  َوَأْن ال يـَْعِصَيُه بِِنْعَمِتِه َأْو ُخيَاِلَفُه ِبَشىْ 

ى او به خمالفت برخنيزىشكر به اين است كه با نعمتش معصيت نكىن و از قدرت و قّوِت    .نعمت در امر و 

اين بنده شرمنده و از درگاه دوست رانده كه اميد كامل به رمحت حضرت او جهت توبه و بازگشت به پيشگاهش دارم در 
  :ام اين زمينه گفته

 من وزين پس به راه خدمت يار
 

 دل و جامن فداى حضرت يار

  چشم بندم ز ديدن عامل
 

 ت يارتا ببينم مجال طلع

 پاك سازم دل از ارادت غري
 

 كنمش تابع ارادت يار
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ى سازم   جام قلب از جهان 
 

 پر كنم يكسر از مودت يار

  بنمامي اطاعت از جانان
 

 دور سازم ز خويش لعنت يار

  دست شومي ز هرچه بيگانه
 

م در مقام طاعت يار  سر 

  دور گردم ز كوى نفس و هوى
 

 تا شوم در خط عبادت يار

  نشناسد كسى در اين عامل
 

 اى از مقام و رفعت يار ذرّه

  

  417: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  

  سر نپيچد كسى به هر دو جهان
 

 از امور و هم از مشيت يار

  بس كن اى نفس طاعت شيطان
 

 شو فنا در فضاى طاعت يار

  گر جناتى طلب كىن مسكني
 

 شو روان در صراط و خدمت يار

  

  418: ، ص3 اسالمى، جعرفان 

  ] ُكلِّ حالٍ    ُكلِّ حاٍل جتََِد الّلَه َربّاً َكرمياً َعلى   وَُكْن لِّلِه َعْبداً َشاِكراً َعلى[

   شكر عبد، كرم حق

كند كه در قرآن جميد به  دار و بسيار مهمى اشاره مى در اين مجله، وجود مقّدس امام صادق عليه السالم به قاعده ريشه
بيان شده و آن اين است كه مسئله برخورد حق با عبد در ارتباط مستقيم با وضع عبد است، اگر عبد در امور طور مكّرر 
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خودش تابع مسائل اهلى باشد دِر رمحت و عنايت و لطف حضرت دوست چه در دنيا و چه در آخرت به روى بنده باز 
  :است، در قرآن جميد آمده

  .»1« ] وا َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماِء َو اْألَْرضِ آَمنُ   َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى[

بركاتى از آمسان و زمني را بر ]  درهاىِ [كردند، يقيناً  آوردند و پرهيزكارى پيشه مى ها اميان مى و اگر اهل شهرها و آبادى
  .گشودمي آنان مى

از شدن درهاى بركات آمسان و زمني از جانب خدا دانسته و اين حقيقىت در آيه شريفه، اميان و تقواى مردم را عّلت ب
  .است كه در تاريخ به اثبات رسيده

   قوم يونس در قرآن آمده عذاب به آنان نزديك شده بود و اين عذاب، معلول

______________________________  
  .96): 7(اعراف  -)1(

  419: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ا برداشته شد و به جاى آن عنايت عصيان و طغيان آ ا بود، وىل بيدار شدند و دست به توبه واقعى زدند، عذاب از آ
  .و رمحت قرار گرفت

   تغيري نعمت نتيجه اعمال انسان

و هوس باشد و از شياطني دروىن و بروىن پريوى كند، دچار اضطراب، ناامىن، خوف،   اگر عبد در امور خودش تابع هوى
و هوس است، دچار بالست؛ قرآن   ها خواهد شد و تا در گردونه پريوى از هوى صدر، مشكالت و رنج تنگدىل، ضيق

  :فرمايد در اين زمينه مى

اً ِنْعَمًة أَنـَْعَمها َعلى[ يٌع َعِلي  ذِلَك ِبَأنَّ اللََّه َملْ َيُك ُمَغريِّ   .»1« ] مٌ قـَْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا ما ِبَأنـُْفِسِهْم َو َأنَّ اللََّه مسَِ

تغيري ]  به عذاب و نقمت[به سبب اين است كه خدا بر آن نيست كه نعمىت را كه به قومى عطا كرده ]  كيفر سخت[اين 
به كفر، شرك، عصيان [دارند ]  اى كه از عقايد حّقه، حاالت پاك و اخالق حسنه[دهد تا زماىن كه آنان آنچه را در خود 

  .شنوا و داناست تغيري دهند و يقيناً خدا]  و گناه
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ها و حسنات و اميان و تقوا را از  خداوند، نعمىت كه به بندگان عنايت كرده تغيري دهنده نيست تا زماىن كه مردم آراستگى
گردد، راحىت  شود، امنّيت به ناامىن برمى ها نسبت به آنان تغيري داده مى خود دور سازند، به حمض آلوده شدن مردم، نعمت

  !!دهد ىت به ناخوشى، درسىت به نادرسىت و خوشبخىت به بدخبىت تغيري موضع مىبه ناراحىت، سالم

  ِإنَّ اللََّه ال يـَُغيـُِّر ما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا ما بَِأنـُْفِسِهْم َو ِإذا َأراَد اللَُّه ِبَقْوٍم ُسْوءاً [

______________________________  
  .53): 8(انفال  -)1(

  420: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  .»1« ] َفال َمَردَّ َلهُ 

از [كه آنان آنچه را  دهد تا آن تغيري منى]  به سوى بال، نكبت، شكست و شقاوت[يقيناً خدا سرنوشت هيچ ملىت را 
و هنگامى كه خدا . ها و گناه تغيري دهند در وجودشان قرار دارد به زشىت]  صفات خوب و رفتار شايسته و پسنديده

  .هيچ راه بازگشىت نيست] براى آن آسيب و گزند[يب و گزند خبواهد نسبت به ملىت آس

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در مجله مورد شرح مى

تو در مهه حال عبد شاكرى باش، چه در حال غنا، چه در حال فقر، چه روز داشنت، چه روز نداشنت، چه روز سالمت، 
ىت در متام احوالت شاكر باشى خدايت را در مهه حال نسبت به چه روز مرض، چه روز خوشى و چه روز ناخوشى، وق

  .خود كرمي خواهى يافت

  :اند نوشته

و وقىت دچار تنگدسىت سخت » احلمد لّله رب العاملني«: گفت نياز بود مى وقىت پيامرب صلى اهللا عليه و آله از امور دنيا ىب
  .»2« »احلمد لّله على كل حال«: گفت بود مى

جناب، رّب كرمي بود و كرم او با هركه باشد،  بود شاكر بود، خداى مهربان هم در هر حال نسبت به آن در هر حاىل كه
كند كه آن شخص از نظر دين در عني سالمت بود و از شّر هر گناه و پليدى در امان باشد و تنگى معيشت  اقتضا مى
  !!هاى ديگر او را از ياد خدا غافل نكند يا ناراحىت
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   اند، هيچ هاىي كه در هر حال در راه ذكر و شكر حق به حال انسانراسىت، خوشا 

______________________________  
  .11): 13(رعد  -)1(

  .14، حديث 61، باب 33/ 68: ؛ حبار األنوار19، باب الشكر، حديث 97/ 2: الكاىف -)2(

  421: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

شود انسان ياد خدا  هايش در حال شكرند؛ چون منى توّجه به او در برابر نعمتاى از ياد او غافل نيستند و به خاطر  حلظه
  :ام و عنايات او باشد، وىل شكرگزار نعمت او نباشد، اين افتاده پريشان حال و فقري در خانه جانان در اين زمينه سروده

  كه گرديد مقيم در اين خانه منم آن
 

  كه شد مست از آن جلوه مستانه منم آن

  كه اندر غم تو سوخت وىل هيچ نگفت آن
 

  اى مهه سوز دمل اى مه دردانه منم

  از ازل عشق تو شد مونس اين قلب حزين
 

  آشناى توام و دور زبيگانه منم

  زآتش عشق تو مهه سوخت حبيب! خرمن
 

  به طواف رخت اى مشع چو پروانه منم

  مهه گويند دمل گشته گرفتار جنون
 

  عشق تو ديوانه منمحق بود چون زغم 

  

  اى كن كه به لب آمده اى دوست نفس جلوه
 

  كه گداى تو و آن جلوه جانانه منم

 خربم نيست به غري غمت اى داروى درد
 

  كه افتاده در اين بزم و شفاخانه منم آن

  اى غمت شادى من روى توام آب حيات
 

  مى و پيمانه منم كه مست است تو را ىب آن

  مسكني كه دمل خانه عشق تو شدهگفت 
 

  كه گرديد مقيم در اين خانه منم آن
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  422: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

مشا را به خدا از اين مسائل آسان نگذريد، بياييد با شكر نعمت با خداى مهربان خود معامله كنيد و به سود اين معامله 
كنند، براى يك بار هم كه شده به  غافل از اين حقايق زندگى مىاى از مردم كه  سنگني و پرمنفعت برسيد، اى كاش عّده

گردد، افسوس كه عّده  عنوان امتحان، به معامله خالصانه با خداى خود برخيزند، تا ببينند چه نتايج مهمى عايد آنان مى
  !!برند زيادى در جهل و غفلت به سر مى

  423: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ا ِعباُدُه اْلُمْخِلُصوَن أَْفَضُل ِمَن الشُّْكِر َعلى َوَلْو كاَن ِعْنَد الّلهِ [ ا،    ِعباَدٌة يـَتَـَعبَُّد ِ ُكلِّ َحاٍل َألَْطَلَق َلْفَظُه فيِهْم ِمْن َمجيِع اْخلَْلِق ِ
ا فـََقاَل َتعاىل   »1« ]]يٌل ِمْن ِعباِدَي الشَُّكورُ َو قَلِ [ : فـََلمَّا َملْ َيُكْن أَْفَضُل ِمْنها َخصَّها بـَْنيَ اْلِعباداِت َوَخصَّ َأْرباَ

   شكر، باالترين عبادت

كنند باالتر از شكر در متام  اگر در پيشگاه با عظمت حضرت حق، عبادتى كه به آن عباد خملصش او را عبادت مى
عبادتى داد، اما چون  فرمود، مردم را به آن آگاهى مى برد و به آن اشاره مى حاالت وجود داشت، نام آن عبادت را مى

ى  شكر يعىن نعمت را به«باالتر و مافوق شكر وجود ندارد  جا مصرف كردن و نعمت را صرف گناه و خمالفت با امر و 
آن را در بني متام عبادات به عنوان يك برنامه ويژه قرار داد و شكرگزاران را هم به عنوان بندگان خاص ياد كرد، » او نكردن

  :جا كه در قرآن جميد فرمود آن

  .اند بندگان شكرگزارم و چه كم و اندك

______________________________  
  .13): 34(سبأ  -)1(

  424: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

ْعَمٌة حاِدثٌَة جيَُِب ُشْكرِِه ِألَنَّ التـَّْوفيَق لِلشُّْكِر نِ   ِباْلَعْجِز َعْن بـُُلوِغ َأْدىن  َوَمتاُم الشُّْكِر ِإْعِرتاُف ِلساِن السِّرِّ خاِضعاً لِّلِه َتعاىل[
َما   ُكلِّ ُشْكٍر ُشْكٌر أَْعَظُم ِمْنُه إىل   َك َعلىالشُّْكَر َعَلْيها َوِهَى َأْعَظُم َقْدراً َوَأَعزُّ ُوُجوداً ِمَن النـِّْعَمِة الَّىت ِمْن َأْجِلها ُوفـِّْقَت َلُه فـَيَـْلَزمُ 

اَيَة َلُه ُمْستَـْغرِقاً ىف نَِعِمِه قاِصراً عا   ] ِجزاً َعْن َدْرِك غاَيِة ُشْكرِهِ ال ِ
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   شكر كامل

شكر متام و كامل به اين است كه ذات هسىت و سّر قلب به حقيقت اعرتاف كند و خاضعانه در پيشگاه حضرت حق 
ترين نعمت تو عاجز و ناتوامن؛ زيرا توفيق شكر او، خودش يك نعمت  ترين شكر و كوچك جا آوردن كم بگويد كه من از به

است كه به تو عنايت شده و بر خود اين توفيق شكر كه نعمىت است از جانب او شكرى واجب است و اين جديدى 
تر و وجودش عزيزتر از نعمىت است كه به خاطر آن موفق به شكر شدى، روى اين حساب بر  توفيق شكر، قدرش بزرگ

كرى يك شكر به جا آوردن سر به داىن كه اين موضوع يعىن، براى هر ش هر شكرى، شكرى بر تو الزم است و مى
  .زند، در حاىل كه تو غرق در نعمىت، از درك غايت و حقيقت شكر او ناتوان و عاجزى ايت مى ىب

   نوا به حمضر حضرت اين عاجز از شكر و قاصر از درك نعمت و عاصى ىب

  425: ، ص3 عرفان اسالمى، ج

  :ام دوست عرضه داشته

  زدماز غمت دوش ز دل نعره مستانه 
 

  شكر كردم كه در آن شب در اين خانه زدم

  گرمى لطف تو اى ملك دمل را سلطان
 

  داد فتوا كه زعشقت دو سه پيمانه زدم

 من به هر در كه شدم راه ندادند مرا
 

  جام برداشته يكسر در ميخانه زدم

 چون دمل خانه عشق تو شد اى ماه وجود
 

  من به صد شور و نوا ساغر شكرانه زدم

  اى دل ز چه در شور و نوا غرق شدى: گفت
 

  من دست بر آن ُطرّه جانانه زدم: گفت

  بنهادم قدم اندر ره عشق تو به جان
 

  اين قدم را به ره عشق تو مردانه زدم

  سوخت جان وتنم از آتش هجران چون من
 

  با غم عشق تو خود شعله به كاشانه زدم

  ماز ازل دست به دامان تو اى دوست شد
 

  تا ابد دست به هر سينه بيگانه زدم

  مست وخممور وخرامب من مسكني نه عجب
 

  كه صبوحى زصفاى خم و خم خانه زدم
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راسىت كدام انسان تاكنون موفق به اداى شكر او شده، شايد با كرم و لطفش و با رمحت و عنايتش اقرار ما را به عجز 
  .شكر به عنوان شكر به حساب آورد

  426: ، ص3 اسالمى، ج عرفان

  ] يـَْلَحُق َصنيُعهُ ِبَصنيِعِه َواْلَعْبُد َضعيٌف ال قـُوََّة َلُه أََبداً إّالبِاللّهِ   َوَأّىن يـَْلَحُق ُشْكَر اْلَعْبِد ِنْعَمَة الّلِه َوَمىت[

  رسد؟ شكر عبد كجا و نعمت حق كجا؟ چه گونه شكر عبد به نعمت حق مى

ارزش است كه بني نعمت حق و شكر عبد  قدر و ىب قدر ىب منفعت است و شكر عبد آنقدر داراى عظمت و  نعمت آن
  .قابل مقايسه نيست

شوند، بنده سخت  هم به توفيق خدا و با كمك ابزار اهلى است با ساخته او كجا با يكديگر مقايسه مى ساخته عبد كه آن
  .اى ابد قّوتى وجود نداردعاجز و ضعيف و ناتوان است، براى او جز با تكيه بر حضرت حق بر 

  ] هذا اْألَْصِل تـََرى اْلَعَجبَ   َمزيِد النـَِّعِم َعَلى اْألََبِد َفُكْن لِّلِه َعْبداً َشاِكراً َعلى  َوالّلُه َغِىنٌّ َعْن طاَعِة اْلَعْبِد َقِوىٌّ َعلى[

اى شاكر باش كه  تو براى خدا بندهنياز است، براى مهيشه قدرت بر ازدياد نعمت دارد،  خداوند بزرگ از اطاعت عبد ىب
جاى آور، تا نعمتش، اعم از ماّدى و معنوى  انگيز ببيىن، شكر او را به هاى اعجاب بر اين اصل از وجود مقّدس او برنامه

اران بر تو ريزش كند و ببيىن آنچه تو را به عجب آورد   .هم چون باران 
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