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له رضوان الی قیم و پر ارزش به قلم مبارک حضرت علامه مطالبی که در این رساله

ی ظهور رسیده در سطح بسیار بسیار بالایی است. از این به منصه تعالی علیه و قدس سره

برادر بسیار عزیز و فاضل محترم ؛ لذا جهت همه کس تاب و توان درک آن را ندارد

قریب آن با بیان و ذکر در تحریر و ت زید عزه العالیجناب آقای محمد حسین رحیمی 

 اند که قابل تشکر و تمجید است. ممدوحی به عمل آوردهکوشش و مثل تلاش

دریا  ای از اینامیدوارم برادران و خواهرانی که طالب معرفتند بتوانند نصیب و بهره

 لازم است. همدمی و همراهیداشته باشند. البته 

 را از حضرت متعال خواهانست.  آن بزرگوارتوفیقات و تأییدات 

 

 رحمت پروردگار میدوار بهی گنهکار ای شرمندهبنده

 محمود امجد
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 پیشگفتار:

  «0هُنالِکَ الْوَلایَُة لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَواباً وَ خَیْرٌ عُقْبا»

باشد که به ی شریف الولایة شاهکار علامه طباطبایی رحمةالله علیه میرساله

الله اثر قیم ره آورد سفر الیی برخی از بزرگان بهترین اثر ایشان است. این فرموده

سالکی است که همچون اسلاف گرانقدر خویش مثلث مبارک قرآن و عرفان و برهان 

 را با یکدیگر جمع نموده و حاصل شهود را با کمک عقل در ترازوی وحی قرار داده،

 ای الهی برای سالکان طریق الی الله آماده کرده است.أدبهم

ن مطلب بلند است که ظاهر عالم و به دنبال آن موضوع فصل اول رساله بیان ای

ونگی باطن و درفصل سوم باز گدر فصل دوم چ ی الهیه باطنی دارد.ظاهر شرایع حقه

 گردد.طرح میمبودن راه برای دستیابی همگان 

فصل چهارم که مهمترین فصل است راه دستیابی به باطن را بیان می کند که این 

  .استر افقی بالاتر معرفت الله به الله راه منحصر در معرفت نفس و د

فرمایند: می امام صادقت جابر که از معجزات اسلام اسبندر حدیث اسماعیل

هُ لْعِلْمُ مَقْرُونٌ إِلَى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ مَنْ عَمِلَ عَلِمَ وَ الْعِلْمُ یَهْتِفُ بِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَابَا»

 ،کندل به آن عم و علم و عمل با هم قرینند. هرکس علم پیدا کند«. 8ارْتَحَلَ عَنْهُوَ إِلَّا 

ن متوقف بر خواندم کند. یعنی خواندن فصل دوم کتابهای مرسوپیدا می ایتازه علم

ه متوقف بر عمل بکتاب حقیقت و سیر به سوی کمال، فصل دوم فصل اول است. اما 

ست. عمل ا ،ریف راه دستیابی به سطوح عالی. بر اساس این حدیث شفصل اول است

مل یعنی عهمدلی یعنی باور و اعتقاد و همراهی  بندد کهطرفی می از این رسالهکسی 

                                                 
 (18/44) سوره کهف: (1

 2، حدیث44، ص1کافی: ج( 2
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ی شریفه اعراض تام از دنیا و توجه های این رسالهداشته باشد و عمل بر اساس آموزه

عل ، أن تجأسمائکو  صفاتکو أعظم  قدسکو  بحقِّک أسئُلک»به حق تعالی است. 

ولة، مقب عندکی أعمالو ، موصولة بخدمتکمعمورة، و  بذکرکو النهار  لیاللی من أوقات

در اثر  «سرمداً. خدمتکی فی حالورداً واحداً، و  هاکلی أورادی و أعمال تکونی حتّ

رین معاصی پاک و آهسته آهسته صفحات خاطر از تیرگی غفلت و چرک  ،اعراض

 کند.تجلی می ی دلور خدا در آینه، نشده

و دلش جای  خلق او در کناراز همه خلق منقطع شده، نه اینکه با خلق نیست، 

است. با فکر و اعتبار، عبادات تایید شده، مورث انقطاع به سوی نفس و توجه  دیگر

 گردد.به حق می

 ی ربانیهاجذبهها و ، نفخهاین خورشید، به دنبال کندیمطالعی از غیب طلوع  

. این معنای ذکر است و ذکر، آوردیمحب، اشراق و نورانیت  با خود و رسدفرا می

گردد. دائما یم ، تمام توجه، متوجه به حقشودیممربوط به دل است، دل نورانی 

د کشیم او را به سمت خود یاجذبه. دائما کندیم ش(رخش)دی از نور لَمَعان ابارقه

ی إلنّ الأمر و أ ختمالله الشمل، و ی جمعیف .کندیمتا سلطان حب، به قلب سلطه پیدا 

ی خاتمهو  رسدیمو کار به پایان  کندیمرا جمع  هایپراکندگخداوند  ؛یالمُنْتَه ربِّک

 .شودیمکار به حق تعالی منتهی 

آید که آنان چون فانی در حقند لا اسم سخن از مقامات اولیا به میان می ،در پایان

 و تعالی کسی از مقامات آنان خبر ندارد.و لا رسم لهم و جز حق تبارک 

لولایه ی رسالة ای عاصی و گنهکار حق تعالی آشنا و شیفتهسالها بود که این بنده

به مناسبتهای ه بود. در طول ایام گذشته بارها این رساله را مطالعه و مباحثه کرد

و  رکاتهپیر و مراد نورانی حضرت آیت الله امجد دامت بمختلف چند دوره در محضر 
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 تلمذ نموده -که با ژرفای جان در یافته ام خود اهل این طریق است-زید عزه العالی 

 .ما

برای تنزیه ایشان از نسبت شاگردی و نشر و بقای حقیقتی در جامعه و یادگاری 

ای از حالات رساند که شاگرد حقیقی آن است که بهرهبرای آیندگان به عرض می

ت و ی طباطبایی اسمعنا ایشان شاگرد به حق مکتب علامهاستاد داشته باشد. به این 

برای ایشان شاگردی نیست. ولی به معنای مصطلح امروزی که به صرف حضور در 

جسارت  دانندجلسات درس و وعظ اشخاص خود را شاگرد بزرگان و بزرگواران می

ا ر شرحی به بزرگواری ایشان درخواست کردم یبا آشنا نموده خود را شاگرد نامیدم.

 پذیرفته و احسان را به اتمام رسانده تقریظی بر بزرگوارانه .مطالعه و تصحیح فرمایند

ی افتخار و مباهات این حقیر است افزودند و کلید استفاده از این رساله شرح که مایه

همدلی ی را بر اساس عادت همیشگی خویش که اعجاز در ایجاز است در دو کلمه

که شرح مختصر آن بیان شد. از خداوند متعال عزت روزافزون  بیان فرمودند و همراهی

ایشان و توفیق استفاده از این وجود نازنین و نایاب و گرانقدر برای خود و تمامی 

 مومنان خواستارم. 

های صوتی جلسات شرح و توضیح رساله تهیه و توزیع شده مدتها بود که فایل

اه قرآن و عترت دانشگ ی دانشجوییرسهمدبود تا این که دانشجویان محترم و فاضل 

 های شرح و توضیحتهران با سعی و مشقت فراوان اقدام به پیاده سازی یکی از دوره

 رساله نمودند که شکر الله مساعیهم.

پس از آماده شدن متن گفتاری، تلاش اینجانب در تبدیل گفتار به نوشتار آغاز 

ج شده توضیحات فراوانی از آثار دیگر شد. در طول کار اسناد آیات و روایات استخرا

 علامه که حکم مقدمه، توضیح یا مؤخره مطالب را داشت افزوده شد.
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الله رحمة 0الله صائنی زنجانییةای از حضرت آدر انتهای کار رساله شرح عالمانه

علیه به دست اینجانب رسید که پس از مطالعه کامل، مواردی را با ذکر نام به شرح 

م. پاورقی اکتفا نمودافزودم و چون این شرح هنوز به چاپ نرسیده است به ذکر نام در 

المسلمین جناب آقای جعفری زید عزه العالی که بزرگوارانه الاسلام واز حضرت حجة

ختیار اینجانب قرار دادند تشکر و قدر دانی و از خداوند فایل کامل رساله را در ا

 نمایم. اجر جزیل و توفیقات روز افزون میمتعال برای ایشان درخواست 

دانی که این حقیر لا یملک الا الدعا و انت فعال لما تشاء پس ما را خداوندا تو می

 ک الا بفضلک.از میل شنیدن به لذت دیدن و شهود منتقل نما که انّه لا ینال ذل

از تمامی برادران و خواهران ایمانی درخواست تذکر و تصحیح و دعا دارم و امید 

 دارم که: 

 کند بر حال درویشان دعایی         مگر صاحبدلی روزی به رحمت 

    

 محمد حسین رحیمی 

                                                 
 صائنی عالم بزرگوار زنجان و از شاگردان ممتاز عالمه طباطبایی بود .ایة الله  (1
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 ةولایال رسالة
 

 همقدم

 

 شریعتتشریع آخرین غرض و  آخرین کمال حقیقی انسان یدربارهاین رساله 

اهر ظ و شودیماستفاده  برهانح آنگونه که از صری ،ولایت است یعنیی الهیه حقه

 نجپاین بحث در  .کندیمبیانات دینی، یعنی کتاب و سنت هم بر این مطلب دلالت 

 .میطلبیم ییاربرای آغاز و انجام آن خدای تعالی ز که افصل طراحی شده است 

 5یک از  لب هراابتدا مطحضرت علامه  برهان است.سبک این رساله بر اساس 

 السلامیهعل سپس از آیات قرآن و روایات اهل بیت ،کندیمبر اساس برهان بیان  فصل را

چون تنها ، حث کردن استاینگونه ب ،بهترین شکل بحث .آوردیمبرای آن شاهد 

 آیات و روایاتاز ئید این برهان تأبرای بعد هم  و استو قول معصوم ن برها ،حجت

 .ندآوردمیشاهد 

 :فصل دارد 5رساله این  

 .«باطنی داردهم ع آن این عالم بَتَدین باطنی دارد و به : »فصل اول 

 .«چگونه است؟ دین، اطنب»: فصل دوم 

 «.؟دین وجود دارد به باطن دستیابی امکانآیا » :فصل سوم 

یدا دست پ به باطن دینتوان چگونه می» :( فصل است نیترمهمکه )فصل چهارم  

 .«؟کرد

 .«حالات کسانی که به این باطن دست پیدا کردند، چگونه است؟» :فصل پنجم 
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 حقیقتی درون خود دارد ،شرایع هظاهر دین باطنی و صورت حقّ فصل اول :

 

 باراتاعت که مشتمل بر مبحث دردمی گ ذکر یامقدمه ،بحث برهانیقبل از ورود به 

 0.باشدمی

 ایقِیک دسته از حق .مینیبیم، دو دسته حقایق میکنیم توجهخارج جهان وقتی به 

 ،«موجودٌ السماءُ »: مییگویموقتی  . مثلاًوجود دارندکه واقعا  هستند ییهاآنخارجی، 

 حقایقا اینه ،ندوجود دارواقعاً و... ر زمین و درخت و دیوا ،وجود داردآسمان واقعا 

 .هستند

 ا وجودامّ قائلیم،آثار  و وجود شانیرابدیگر از موجودات هم هستند که  یدسته 

یگری ، شخص داست منلک این کتاب مِ اگر بگوییملکیت. مِ اعتباری، مانند ریاست،

تاب انه و کخ موتور، ماشین، تواندینمد، هیچکس کتاب را از من بگیر این تواندنمی

و برای مالکیت آثاری بار  استرا تصرف کند. چون مالک آن  دیگری و ...و کیف 

 در خارج وجود دارد چیست؟حقیقتا یزی که چ، اما آن شودیم

ما چون  به عنوان مالکیت وجود ندارد، چیزیولی من و کتاب هستیم در خارج  

مانند حیوانات و گیاهان تنها زندگی کند و ناچار است  تواندینمبشر هستیم و بشر 

در اجتماع زندگی کند، این زندگی اجتماعی  در زندگی دنیا، رفع حوائج خودبرای 

 ملکیت، زوجیت، ریاست :مانند ،سری اعتبارات درست کند وادارش کرده است که یک

 که دیبندیماد در خارج است من هستم و شما، و شما قرارد وگرنه آن چیزی که. و..

اری اعتب ، ولیشودیمنکم  وه اضافبه من چیزی  با ریاست،تو رئیس باش، و گرنه 

                                                 
ه و ی ششم اصول فلسفاند و مقالهبه همین نام تالیف کرده عربی« سبعه»ل ئمستقل در رسای رساله عالمه (1

ا به نام ر نظریه جدیدیاند. در این دو منبع مذکور، ایشان روش رئالیسم را نیز به نام اعتباریات تالیف نموده

  .اندبیان کرده به طور مفصل اتینظریه اعتبار
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 اً بعده عنی اعتباری است کی است. بر ملکیت آثاری بار است، بر آن باری آثاراست که 

وجود ندارد، چیزی است که  ،در خارج ملکیت، ولی شودیمیدا پاز آن آثار حقیقی 

 قرمز چراغخارج وجود دارد، آن چیزی که در  اعتبار یعنی قرارداد. ،میابستهقرارداد 

بر  اً ذات ،این یک اعتبار است وگرنه رنگ قرمز ،میکنیمبا دیدن آن توقف  کهاست 

ه بسیاری از معانی ک .است پر از اعتباراتزندگی اجتماعی ما  .کندینمتوقف دلالت 

 است.  ی، اعتبارمیبریمما به کار 

 ،قایقو ح هانیابین  میتوانینمگاهی اوقات  گرفتن با این اعتبارات، در اثر انس

آنچنان آرام آرام، ممزوج و مخلوط  ،، یعنی از زمانی که به دنیا آمدیمبگذاریم یفرق

ما شاد  ،دیآیم مانند ریاستتبار عیک ا وقتیرفتار دام اعتبارات شدیم که و گ

اد شریاست از  هاآدماز  بسیاری. گردیمیمغمگین  ،رودیمهمان اعتبار که  ،میشویم

ریاست یعنی هیچ. شما از یک هیچ شاد  ،شوددر حالیکه اگر درست تحلیل  ،شوندیم

 ،رودیم هیچهمان  .شومیم، شاد دیآیمیا غمگین؟ یک هیچ به نام ریاست  دیشویم

 ر است.پ از این اعتبارات. زندگی ما و شما شومیمغمگین 

یک تقسیم بندی اینست که موجودات را به دو گروه تقسیم کنیم. هر معنایی که  

، یا ددارمانند درخت ق خارجی یک مطابَ یا ،میکنیمیا تعقل  و میکنیمما به آن فکر 

 .و حقیقت خارجی ندارد اعتبار است

ا اگر ما امّ .درخت هست ،باشم و چه نباشم ،کنمیمکه تعقل به آن معنا  مَنه چ 

ملکیت و زوجیت و ریاست هست؟ مانند جواهر خارجی. جوهر چیزی آیا نباشیم، 

چه  ن ...و نبات وحیوا مانند درخت و دیوار دارد. ،فی نفسه ه خودش وجودِکاست 

تبار به اع اصلاً هانیا هستند. واقعاً اتاین گروه از موجود ،ما اعتبار کنیم و چه نکنیم

 دارند.حقیقت و  ربطی ندارند
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 از جانب ما توهمکه قش بر اساس تصور ما موجود است گاهی از اوقات مطابَ 

در خارج  چنین چیزی در خارج وجود ندارد، ،قل ما نباشدعمل و تأاگر این ت .است

مرا از تصرف در اموال شما این یک اعتبار است که  چیزی به نام ملکیت وجود ندارد،

و توقف  مینیبیممانند اینکه رنگ قرمز را  ،ملکیت استاین اعتبار اسمش  .کندیممنع 

نگ قرمز حقیقت دارد، توقف دارد. رنوجود  ،واقعا یک حقیقتدر خارج  ،میکنیم

 هیچ حقیقتی ندارد،، اما اینکه رنگ قرمز وادار به توقف کرد ،هم حقیقت داردن کرد

  ؟میکنینمتوقف و  مینیبیمرا  سبزچرا رنگ  مثلاًاین یک اعتبار و قرارداد است. 

، اما چیزی به نام مالکدر خارج فقط مالک است و مملوک، این کتاب است و 

 .فلان شخص است لک در خارج نیست که بخواهید نشان دهید و بگویید این ملکِمِ

: مییگویم ،میکنیممل و تعقل أئم به تعقل ماست یعنی وقتی ما تاق ملکیت یک معنای

 من. شتوجود ندا مالک و مملوکی اصلاً تعقل نبود، ملک واگر  ماست. ملکِ ،این

م سبه قِ .مملوک دییگویمو به کتاب هم  ،مالک دییگویماما به من  ،هستم و کتاب

 یعنی مالک و مملوک و به قسم دومی ،ندیگویم معانی حقیقی یعنی من و کتاب اول

 د.نیگویمعانی اعتباری م و ملک

ر یک از این معانى وهمى روى حقیقتى ه» :که در کتاب اعتبارات آمده است

 .خالی نیست تکیه گاهشیعنی اعتبار  ،«0 استوار است

یک معنای حقیقی  هاآنتکیه گاه ولی  ،ملک و مالک و مملوک، اعتباری هستند

 دیدهیمکتاب را به من نسبت  حقیقی است به نام من، است به نام کتاب و یک معنای

 بین من و کتاب یرابطه و به «مملوک»: دییگویمکتاب و به  «مالک» :دییگویمو 

 لک. مِ :دییگویم

                                                 
 116ص : اصول فلسفه رئالیسم (1
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 یاهودهیب امنیعنی  ،«است استوار یک حقیقت برتباری هر اع: »مییگویموقتی پس 

یست که مثل شریک الباری ن یا ،نباشد به دنبالشمانند سیمرغ نیست که هیچ حقیقتی 

ت. خالی استو واین معنا خالی باشد. شریک الباری یک معنای بی محتوا  تکیه گاه

یضین نقع زیرا اجتما ،خالی است تووجود ندارد، اجتماع نقیضین  شریک الباری اصلاً

 وجود ندارد. اصلاً

ن معانی که به انسان مربوط است و ارتباطاتی که بی اغلب مینیبیمدقت کنیم  وقتی 

و  هاتو معاشر هاانند ریاستاین معانی هست، مانند ملک و سایر اختصاصات م

 . یک سلسله امور اعتباری است هانیاتمام ، شمتعلقات

برای جلب خیرات و دفع و تمدن  و احتیاج او به اجتماع جتماعی بودن انسانا»

 «.این اعتبارات را درست کند ،انسان را مجبور کرده است ،ورو شر هاضرر

 یبا ریشه، و آب واقعی را خواهدیمگیاه واقعا آب  ،گیاه با اعتبار کاری ندارد 

 و واقعاً  سازدیمغذا  و واقعاً شودیمبر طرف  اشیواقع تشنگیو  کشدیمخود بالا

 هیچکدام اعتبار نیست. هانیا، ردیگیمنور خورشید را 

ته بسواانسانیش به حقایق  یوجود و جوهره ،اعتباراتلایه انسان هم در زیر این  

 ،با اعتبار .، نه غذای اعتباریخواهدیمواقعی غذای او ، شودیمگرسنه  واقعاًاو است، 

ر زی اشیانسان یآن جوهره. کندینمو رشد  شودینمبرطرف  و حوائجش یگرسنگ

 لاّ إ ،رودیماین لایه ضخیم اعتبارات که تمام وجودش را گرفته است با حقیقت پیش 

ز باید بدست بیاورد پر است اانسان که  را اینکه نظام گیاه حقیقی است، اما حقایقی

این  رِگرفته است، زیفرا را  یتمام جامعه انسان که اعتبارات، این لایه ضخیم اعتبارات

 .لایه اعتبارات حقایقی است
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یرون ب و در شودیمواقعا گرسنه  انسانبر اساس اعتبار است.  انسان تمام حرکات 

این  ایدب: دیگویماینست که  کندیمی که درست اتاولین اعتبار از .ستغذا ه هم واقعاً

 رسی ، وقتیخوردیمو غذا  دکنحرکت می، رسدیمکه  بغذا را بخورم. به مرحله وجو

ریم. ندا باید و نبایدج اعتبار است. در خار یک خودش ،باید. دروینمدنبال غذا  است

خودش  ها. باید و نبایدخوردیمغذا  رودیمو  اندازدیمرا راه  انسان است که بایداین 

یک باید و نباید است و پشت این  انسان یهاارادهتمام  پشت سرِیک اعتبار است. 

واقعی است و چیزی هم که در خارج  ،حاجت واقعی است. آن نیازباید و نباید، یک 

اعتباری ، دیکنیمجعل فع نیاز ابین نیاز و رکه شما  بایدی، واقعی است. کندیمرفع نیاز 

ته است، گرففرا را  انسان تمام وجود انسان و سرتاسر اجزا و تفکر ،اعتباراست. یعنی 

خستین ادراک اعتبارى از ن»: ندیفرمایمو  کنندیم «دام اعتبارات»به علامه تعبیر 

؛ و تاس باید و نباید تواند بسازد همان نسبت وجوباعتباریات عملى که انسان مى

این اولین حلقه دامى است که انسان در میان فعالیت خود با تحریک طبیعت گرفتار 

 «0شود.وى مى

 ،بال آنبه دناما ، اعتبار است «باید» .ستهحقیقتی  ،زیر این لایه ضخیم اعتباری

این نظام اعتباری است که معاش فرد را تامین  ،گرسنگی واقعی است. به حسب ظاهر

  فافهم ذلک. آن حقیقت است. ،این اعتبار به دنبال. اما کندیم

مدن ، هرجا که تایی است که تمدن وجود داشته باشدج مربوط بهاین نظام اعتباری 

 هست،اعتباری  هرجا. 8جا که تمدن نیست، اعتبار نیستهر هست، اعتبار هست و 

 .«کس نقیضع. »هرجا که اجتماع نباشد اعتبار نیست ،تمدن است و در ظرف اجتماع

                                                 
 126ص  :اصول فلسفه رئالیسم (1

اعتبارات بعد از اجتماعند ولی اعتبارات قبل از اجتماع  ،اگر کسی بگوید اعتباراتی که نیاز به تمدن دارند (2

هر جا که تمدن نیست، »ه اجتماع ندارند پس عمومیت این جمله ک مانند باید و نباید همواره هستند ونیاز به

:باید و نباید نیز مربوط به زندگی این نشئه ی انسان است  مییگویمر پاسخ د. دگردیمنقض « اعتبار نیست
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بعدی  ی و احکام و معارف متعلق به نشئه أمعارف متعلق به مبد یکنندهدین بیان 

ته است، داش دیگری ییک نشئه ،این دنیاورود به  قبل از انسان یعنی معاد است. انسان

شیطان و آیاتی بخشهایی از داستان انسان وآدم و عالم ذر و حضرت  یهاداستانکه 

. یک زندگی هم بعد از این دنیا خواهد دهدیماز این قبیل، آن زندگی انسان را نمایش 

، آن زندگی انسان را ....آیات راجع به برزخ و قیامت و بهشت و جهنم و  ،داشت که

ین حلقه ب ،دنیااین این دنیا است، زندگی زندگی . آیاتی هم مربوط به دهدیمنشان 

 نیترازلنآن دو زندگی است، این زندگی  یشده ندگی یا به تعبیری دیگر نازلآن دو ز

 د.نت را دارحکم علیّنسبت به این زندگی زندگی است. آن دو حیات قبلی و بعدی 

عنی ی ،با زبان خود ما ،زندگی انسان بیان کرده و معادِ أآنچه که شریعت راجع به مبد

ا ، بمیفهمینم. چون ما با غیر از زبان اعتبار چیزی است سخن گفتهبا زبان اعتبار 

آن  .میکنیمید یاین مطلب را تأ ،اگر کمی صادقانه تامل کنیم؛ و میاگرفتهاعتبار خو 

که اجتماع و تعاون جایی هستند.  یرادعالم جای اجتماع و تعاون نیست، همه فُ

ظرف احکام وجود ندارد، اما احکام آنجا به لسان اعتبار بیان شده است،  ،نیست

 درغیر ظرف احکام اینگونه است ،به این زبان بیان شده است حقایق دیگری هست که

 .و در مرحله احکام هم این گونه است

 نسانا و عوالمی که یاجتماع و انسانزندگی اجتماعی  عوالم قبلیِ ،به عبارت دیگر

نیست، چون در آنجا زندگی مدنی ی خواهد بود اجتماعاز مرگ با آن روبرو  بعد

دام ک از این معانی اعتباری هیچ خبری نیست، ملکیت و ریاست و... هیچآنجا  ،نیست

                                                 
بالقوه  ین کمالب ترقیدقاعتبار انسان، بین نیاز ِخود و رافع آن نیاز در خارج است و به تعبیر  ،زیرا باید و نباید

ی خود، امور مربوط به نشئه ی دنیا هستند و درسائر نشئات نوبهو فعل نیز به ه وت. قو کمال بالفعل انسان اس

از قوه خبری نبوده و همه چیز بالفعل است به همین دلیل در آن نشئات از باید و نباید یا اعتبارات قبل از 

 . اجتماع خبری نیست
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مرحله  .گفته شدهسخن حقایق دیگری هست، اما بازبان اعتبار از آن آنجا  .نیستآنجا 

 .است نهگو احکام هم این

 مثلاً  .داندیم و اعمال کاماح مرحله نتیجه و حاصلرا  مرحله بعد ،دین الهی

این  و اگراعتبار است  یک ، که اینیدبشو و راست خماینگونه برای نماز  :دیگویم

، اول از نماز سئوال 0شوندسایر اعمال مورد قبول واقع نمیدر آن دنیا  دکار را نکنی

، رکوع، میشویم ، راستخم، میدهیمما در نماز یک سلسله اعتبارات انجام  .شودیم

، ولی میدهیمحرکات ورزشی انجام  به ظاهر، میدهیمانجام  و سایر اعمال راسجده 

ال یتیم : مشدهبه شما گفته  اعتبار است. ،این حرکات ورزشی نیست: دنیگویمبه ما 

 ولی در پساعتبار است،  ،واجب، مستحب و مکروه. باید و نبایدها و حرام و یدنخور

 .دیآیم به وجودحقیقتی  ،این اعتبار

علت و معلول باید با هم سنخیت : ندیفرمایمدر باب علت و معلول حکمای الهی 

که  . بین دو چیزدارد وجود برهان در باب علت و معلول قضیه اینبرای د، نداشته باش

باید سنخیت وجود داشته باشد. اگر آن عالم حقیقی است ، شودیمرابطه حقیقی برقرار 

دارد و به احکام این  یعلّی و معلول و اعتباری نیست و آن عالم به این عالم ارتباط

تباط ار ،با این اعتبار هاآنعالم ارتباط دارد و احکام این عالم هم اعتباری است، نباید 

رقرار حقیقتی باشد که آن ارتباط با این حقیقت ب ،این اعتبار در پسداشته باشند. باید 

اعتبار  پس با این ،، آن هم که حقیقی استشودیمثابت ط ارتبا در نتیجه اصل، شودیم

الم وق عحقای ،اندزدهاین اعتبار گره  در باطنقتی ، بلکه آن را به حقیگره نخورده است

گره ربه یکدیگ در دنیابا عالم اعتبار گره نخورده است، این دو طرف  ،عالم این دو طرف

یک طناب بین این دو وصل است و این طناب در روی هوا  گویا، در واقع اندخورده

                                                 
اَلةُ فَإِْن قُبِلَْت قُبَِل َما ِسَواهَ  (1 َل َما یَُحاَسُب بِِه اْلعَْبدُ الصَّ  26ص  ، 3ج   :الكافي.  إِنَّ أَوَّ
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به یک حقیقت گره خورده است نه به یک یعنی ، جای محکمیاست، به  گره نخورده

 این اعتبار نهفته است. در پساعتبار، حقیقتی است که 

: مال دیگویمو  بردیمهمان حقیقتی است که قرآن کریم از آن اسم  ،این حقیقت 

صرف در ت در مال یتیم تصرف کنی. نباید: دیگویمیتیم نخور. این یک اعتبار است، 

ت(. یک حقیقت اس آتش بودنیک اعتبار است( ) ،نباید) آتش است وردنخ مال یتیم،

 ،«دد و نبایایب»این اعتبار  در باطن، اعتبار است ولی آتش حقیقت است باید و نباید،

 نهفته یاعتبار حقیقت این در باطنحقیقتی است به نام آتش. نماز اعتبار است، اما 

 است. «عن الفحشاء و المنکر یتنه هالصلا»است، که این حقیقت، 

، مگر دیگویم... با انسان سخن دعا و نماز و روزه و :فرمودند باقر حضرت 

  .0دیادهینشننماز را  «عن الفحشاء و المنکر یتنه هالصلا» یصدا

 . منظور کدام قرآن است؟ چونکندیمتمثل پیدا به زیباترین چهره در قیامت قرآن 

و  باید در باطن ،این خطوط در باطنکه  شودیممعلوم  پس خطوط که تمثل ندارند،

ابت ث که انسان به این حقیقت زنده است.است  نهفته یاعتبار حقیقت در باطن ونباید 

 ، فهو المطلوب.د که ظاهر این دین یک باطنی داردش

                                                 
 مٍ یتَْسلِ نَُّهْم أَْهُل إِ  اعَتِنَیشِ اْلقُْرآُن فَتَبَسََّم ثُمَّ قَاَل َرِحَم اللَّهُ الضُّعَفَاَء ِمْن  تََکلَّمُ أَبَا َجْعفٍَر َو َهْل یَ  ایَ  فِدَاکَ قُْلُت ُجِعْلُت  (1

اَلةُ  اثُمَّ قَاَل نَعَْم یَ  یْ شَ  َهذَا ی َو قُْلتُ لَْونِ  ِلذَِلکَ  رَ یَّ فَتَغَ ی قَاَل َسْعدٌ تَْنهَ َو لََها ُصوَرةٌ َو َخْلٌق تَأُْمُر َو  تَتََکلَّمُ َسْعدُ َو الصَّ

اَلةِ فَقَدْ  ْعِرفْ فََمْن لَْم یَ  عَتُنَایشِ و َجْعفٍَر ع َو َهِل النَّاُس إَِلَّ ی النَّاِس فَقَاَل أَبُ فِ بِِه  أَتََکلَّمُ  عُ یأَْستَطِ ٌء ََل  َحقَّنَا ثُمَّ  أَْنَکرَ  بِالصَّ

 اْلُمْنَکرِ اِء َو َعِن اْلفَْحش یتَْنهفَقَاَل إِنَّ الصَّالةَ  کَ یْ َعلَ ی اللَّهُ َصلَّ ی بَلَ اْلقُْرآِن قَاَل َسْعدٌ فَقُْلُت  َکاَلمَ  أُْسِمعُکَ َسْعدُ  اقَاَل یَ 

   . أَْکبَرُ َو نَْحُن  اللَّهِ  ِذْکرُ ِرَجاٌل َو نَْحُن  اْلُمْنَکرُ َو اْلفَْحَشاُء َو  َکاَلمٌ ُی فَالنَّهْ  أَْکبَرُ اللَِّه  لَِذْکرُ َو 

 321، ص  7بحاراألنوار: ج  
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  کنندیمتتمه : آیات و روایاتی که مطلب پیشین را تأیید 

 آخرت است اتیحمنحصر در  یقیحق اتیحاست و  چهیباز ایدن

لوم ر و عمعارف و اسرا مسلم است که او برت مراجعه کند، کسی که به کتاب و سن

 دیگری از او راضی باشد، خداوند جز خدا و آن کسی که هست که یاهیخفمخفیه و 

 مطلوب این است که ندارد، کتاب الهی پر است از این مطالب، رسی به آن علوم دست

 :آیه کافیست که مطلوب را ثابت کندهمین  و عالم باطنی دارد

 کانوالَو  وانُیَالحَ یَ لَهِالّا لَهوٌ و لَعِبٌ و إنَّ الدارَ الآخرةَ  ایالدُّن وةُیالحوَ مَا هذه »  

 ،آخرت است. لعب یعنی ،این دنیا بازیچه و خیال است و حیات حقیقی «.0علَمونیَ

انند م ،بازی است اشترجمهبهترین  وبوده یک سلسله اعمال منظم که غایتش خیال 

و ظهر که  انجام میدهندیک سلسله کارهای منظم از صبح تا ظهر ، که هابچهبازی 

 و سازندیم، ویلا روندیمشمال  شانیباز. در هیچ چیز در بساطشان نیست شودیم

: بیا غذایت را بخور، هیچ که زندیم انمادر صدایشظهر ، ولی وقتی رندیگیم ادکتر

  .نیست انچیز در دستش

 کار مهمی دارید مشغولیتی اگر. کندیمفرد را از امر مهمی مشغول که آنچه  لهو:

 .نام داردلهو  کندیمو حواس شما را پرت  دیآیمپیش  تانیراب که

وَ مَا هذه الحیوةُ الدُّنیا الّا لَهوٌ و لَعِبٌ و إنَّ الدارَ الآخرةَ لَهِیَ الحَیَوانُ لَو » :ندیفرمایم

است، دنیا فقط بازی و لهو است، بازیچه و خیال و صر ح زبانِ؛ «8کانوا یَعلَمون

 بازدارنده است.

                                                 
 (64/ 29) :عنکبوت (1
 

 همان( 2
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الف  -0هی ضمیر فصل  -9د لام تاکی -8« نَّإ» -0 :تاکید دارد ی شریفه پنجآیه

آخرت  قطف فقط و ،حقیقتاو  حقیقتاکه  یبه درستیعنی  ،جمله اسمیه -5و لام سر خبر 

حساب  چون خداوند دنیا را لعب و لهو آخرت است، حیات واقعی حیات واقعی است.

 .حصر آورد دوو  کیدأت سه چون ،منحصر کرددر آخرت و حیات را  هدکر

 :در مورد معنای حصر آیه، دو احتمال وجود دارد

ت. دنیا هیچ اس: فرمایدیمدنیا همه چیز است.  میکنیمفکر  یعنی :قصر قلب -0 

 ،آخرت قط، ف: خیرندیگویمحیات واقعی است. ولی  ،دنیا میکنیمفکر  قصر قلب یعنی

 .ندیگویم قصر قلبین را ا ،حیات واقعی است

که  میکنیمما خیال  ،است آخرت حقیقی فقط ،یعنی بین این دو :قصر افراد -8

: فقط آخرت حیات حقیقی  دیفرمایمولی حق تعالی  نددنیا و آخرت هر دو حقیقی

 .ندیگویم قصر افرادین را ا ،است

و مطلوب ما ثابت نشده است. دنیا فقط بازیچه و  بوده هنوز نامعلومیک مطلب 

آخرتی که مانند  آخرت حیات واقعی است. اما کدام آخرت؟ بازدارنده است و حقیقتاً

 بعد از جمعه است. ،بعد از شنبه است یا مثل روز شنبه روز یکشنبه

الآخرةِ هُمْ  وَ هُمْ عَنِ ایالدُّن وةِیالحَظاهراً مِنَ  ْعلَمونَیَ» :دیفرمایمخداوند تعالی 

، یعنی باطن حرف مرا دیادهیفهمرا هر حرف مکه ظا دگویب کسیاگر «. 0غافِلون

:  ؟دوم آیه چه باید بگوید قسمت. شناسندیم: ظاهر دنیا را دیفرمایمقرآن  نفهمیدید.

ظاهراً  عْلَمونَیَ» آخرت غافلند.: از دیگویمبه جای باطن  ،آیه «از باطنش غافلند»

 ،از باطن غافلند گوید:. به جای اینکه بشناسندیمظاهر دنیا را ، «ایالدُّن وةِیالحَمِنَ 

نه اینکه آخرت روزی  ،یعنی آخرت، باطن دنیاست ،: از آخرت غافلنددیفرمایم

                                                 
 (30/7سوره روم:) (1
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 ، باطن این دنیا،آخرت استا . همین جدارد حضوربلکه آخرت همین جا  ،دیآیم

 آخرت باطن همین دنیاست. ،آخرت مثل شنبه بعد از جمعه نیست. آخرت است

خوابش برده است، او در عالم خواب نه ما را  در کنار ما شخصینید فرض ک

 اطراف ایعده که به او بگویند در عالم خواب ، حالشنودیمو نه صدای ما را  ندیبیم

ز خواب اباره من نیست، یکاطراف  در: کسی دیگویم. کنندیمتو هستند و تو را نگاه 

حرکت در خواب او . فرض کنید اندنشستهدورش  ایعده ندیبیمو  شودیم بیدار

 ی زیادیعدهدر حالیکه  ،هاستتن تک و کندیمفکر  ناشایستی هم انجام دهد، چون

 .هاستتن کندیماو خیال  ولی، کنندیماو را نگاه 

باطن عمل ما  لحظههمین موجود است.  لحظههمین  ،آخرت. است اینگونه آخرت

 بیدار ،هاآن. زیرا نندیبیمگونه  ، همیننندیبیمکه باطن اعمال را  موجود است. کسانی

 تًایْمَ کاَنَأَ وَ مَن » :دفرماییم و نامدیمامثال ما را مرده قرآن . یمهستند و ما خواب

 .«0النَّاس یِفبِهِ  یِمْشیَوَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا  نَاهُیَیْفَأَحْ

 غیر از ظاهرش حقیقتیکه دنیا  کندیماین آیه اشاره  :ندیفرمایمحضرت علامه 

 :دیفرمایمدلیلش را  آیه،؟ مینیبینم این حقیقت را پس چرا .دارد، و آن آخرت است

غفلت از چیست؟  ؟مییگویمغافل زیرا همه غافلند، نه اینکه کورند. به چه کسی 

حاضر است. چیزی پیش شما حاضر است، ولی از آن غافلید،  موجودِغفلت نسبت به 

-یم. قرآن کریم دهندیمنسبت یعنی به آن توجه ندارید، غفلت را به موجود حاضر 

ن کنارشان حاضر است، آآخرت غافلند، یعنی آخرت همین ال از وجود هانیا: دفرمای

 .فهمندینمآنها 

                                                 
  (123 /6) :أنعامسوره  (1



 
 

 

39 

در آخرت ؛ آخرت است یعنی دنیا باطن ،آن هک ،دنیا چیزی غیر از ظاهرش دارد

به ن که ای فهمندینم. آنها ندنیبینم ، آن راموجود است، ولی به خاطر غفلت این لحظه

تو ظاهر حرف مرا » :دییگویم مخاطبتانهمانطور که شما به  .خاطر غفلت است

. این حرف یعنی آن چیزی که از آن غافل بودید «از چیزی غفلت کردیو فهمیدی، 

 .باطن کلام من بود
 

 به اوست دنیرستنها راه  -سبحانه -الله ذکر
 

أعْرِضْ فَ: »این آیه شریفه است کندیمدلالت به اثبات این مطلب  دیگری کهآیه 

 «.0مَبْلَغُهُم ِمن العلمِ ذلکَ ایالدُّن وةَیالحإلاَّ  رِدْیُوَلم  ذکرِناَعنْ  یتَوَلّعَمَّنْ 

 :دارد  بخش 9این آیه  

اض ، اعرکندیم پشت و به ما کندیمپیامبر، از آن کسی که از یاد ما اعراض ای  -0

له ، ذکر الگردانندیم، یعنی روی بر کنندیمکه از یاد ما اعراض  کن. یک عده هستند

 ؟چه کسانی هستند هانیاکه  دیآیمسئوال پیش این ال ح .اعراض کن هانیاندارند، از 

 که:جوابش در بند دوم آمده است 

ه نه البت .، حیات دنیاستشانارادههستند که فقط و فقط جهت کسانی  هانیا -8

 در عمل اینگونه اند. ،در کلام

م از عل هانیابهره ه ک دیفرمایمدر بند سوم یکی از خصوصیات این گروه را -9

 .فهمندینم اصلاًا یک سلسله از علوم را ندارند، چیزهایی ر هانیاهمین است، یعنی 

                                                 
 (30-53/29) سوره نجم: (1
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ین ا دییگویمو شما  ،دیگویمرا کلامی  ،آدم عاصی یک در نظر بگیرید که،حال 

ه؟ چ، آنوقت اثر کرد. حال اگر همین کلام را از یک عالم وارسته بشنوید در دلمحرف 

کلام  چه؟ اگر این کندیمم درست اگر این کلام را از کسی بشنوید که با یک اشاره عالِ

 مکه او با یک اشاره عالِ کندیمشاره، کسی را درست را از کسی بشنوید که با یک ا

، کسی که با کندیمم درست آن وقت چه؟ کسی که با یک اشاره عالِ کندیمدرست 

 کسی که باحال آقای بهاء الدینی است. مثلاً ، کندیمرو  ما را زیرو یهادلیک اشاره 

است و کسی که با  ل، حضرت ابوالفضکندیمآقای بهاء الدینی درست یک اشاره 

 است. ن، امام حسیکندیمدرست  لیک اشاره حضرت ابوالفض

 بایستد، و عمامه پیامبر را بر سر بگذارد، عصای پیامبر نفرض کنید امام حسی

و انگشتر پیامبر را در دست کند، سپس با آن حالت سخنرانی کند  را به دست بگیرد

به  . این برای این است که انسانتاثیر نپذیرند، ولی باز هم دنو بعد آن کلمات را بشنو

  «.من العلم مذلک مبلغه» فهمدینماصلا که  رسدیمجایی 

ی تلهق ، ولیکنندگویند و نصیحت میسخن میبا این حال در کربلا  امام حسین

 «.0ه استدشاز حرام پر  شما نوبط ونچ»: دنیفرمایمضرت ح .فهمندینمباز هم  کربلا

 :دیفرمایماست. قرآن کریم  خطایا یهمهس أدنیا، زیرا حب دنیا ر به خاطر حب

علمی هست که آن علم مانند علم مدرسه نیست، به هوش  ،«من العلم مذلک مبلغه»

. دیفهمیمفخر رازی  ،داشت ارتباطو استعداد هم کاری ندارد، اگر به هوش و استعداد 

به آن علم نرسیده م زی هولی فخر را، کم نظیر استمانند ذهن فخر رازی  یهن جوال)ذ

                                                 
تُوَن  َوْیلَُكْم أَ ََل تُْنِص َو ُكلُُّكْم َعاٍص أِلَْمِري َغْیُر ُمْستَِمعٍ قَْوِلي فَقَْد ُمِلئَْت بُُطونُُكْم ِمَن اْلَحَراِم َو ُطبَِع َعلَى قُلُوبُِكمْ  (1

 8ص   ،45ج   :بحاراألنوار . أَ ََل تَْسَمعُون
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دست  به این علمکه بودند خیلی از نوابغ در تاریخ  .(ن نورانیت را پیدا نکرده استآو 

 پیدا نکردند.

مُ وَ هو اَعل لهیسَبَضلَّ عن  منبهو أعلمُ  ربَّکإنَّ »: فرمایدی آیه شریفه میدر انتها

اینکه تنها راه رسیدن به پروردگار، ذکر ؟ دیآیماز این آیه چه بدست « یاهْتَد منب

 و رویگردانی از یاد او پشت کردن به ذکر خدا و دوام ذکر است ،الله است. تنها راه

 گمراهی است.

. تنها راه، ذکر است و تنها راه گرددحاصل می با اعراض از دنیا ذکر الله نیز تنها

، کندیمت طلوع افق محبّ . اولین چیزی که ازهم اعراض از دنیاستذکر دستیابی به 

 رددگبرایش حاصل میخدا شد، اولین چیزی که  محبّاعراض از دنیاست. انسان وقتی 

 .دست پیدا کرده به ذکر الل شودیجز با اعراض از دنیا نم اعراض از دنیاست. اصلاً

مگر از نقش پراکنده ورق    رت کی رقم فیض پذیرد هیهاتخاط

 یساده کن

به  فقطاو  .رسدیم، علمش فقط به حیات دنیا کندیمکسی که از ذکر خدا اعراض 

 ،می شناسدخوب را . دنیا کندینمکار عمودی فکرش و  کندیمافقی حرکت صورت 

 از علم یامرحلهولی به آن  دهدیممسائل و جزئیات دنیا را بسیار خوب تشخیص 

بعدی راجع به آن بحث خواهد شد(  یهافصل)که در  شودیمکه با ذکر الله حاصل 

ست. چیز دیگری ه باطن این دنیا در حقیقتیکه  شودیم، از اینجا معلوم رسدینم

 که حیات دنیاست، عمودی است نه افقی هست که غیر از حیات دنیاست، در طول

یست که شخص ک. آن رسدینم به آن یک عده هم و علم رسدیمعلم یک عده به آن 

 ؟یابددست نمییقتی است که به آن چه حق؟ رسدینمعلمش 
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 ییشتربتوضیحات الله در اواخر فصول ءانشاعصاره بحث بود، مطالبی که گذشت  

 .بیان خواهد شد
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 تروایا

 

إنّا معاشر »، انّه قال: --البحار، عن المحاسن، عن رسول الله یف: روایت اول 

: ما گروه انبیاء به قدر ندیفرمایم اللهرسول «. 0قدر عقولهم یعلالناسَ  نکلَّم، اءیالأنب

 .میکنیمتکلم  هاآنعقول مردم با 

س آن نرسد و سپه زمانی نیکوست که مطالبی باشد که فهم مردم ب ،این تعبیر 

 . یعنی مطالبی هست که عقولمیکنیمصحبت  هاآنبگویند ما به اندازه عقول مردم با 

 .مییگویم، به اندازه عقول مردم مییگویم، اگر ما چیزی رسدینممردم به آنها 

 «تَکَلُم«. »قولُنَ»و از ماده کَلَّمَ استفاده کرد و نفرمود:  «لِّمُکَنُ»حضرت فرمود: 

ید لباس ق یا نُکَلِّمُ ، قید «لی قَدرِ عُقولِهِمعَ»، لباس معناست یعنی سخن گفتن و سخن،

آیا محتوا را ؟ شودیم. پس محتوا چه هاستنیااست، یعنی کلام ما به اندازه عقول 

ضی این نیست که بع مقصود: ندیفرمایم؟ انداند؟ یا محتوی را کم گذاشتههم نازل کرده

ه . یعنی اشاره به کمیت نیست، اشاره بمیانگفتهو بعضی چیزها را  میاگفتهچیزها را 

 کیفیت است، یعنی ما مطالب را گفتیم اما به قدر عقول مردم.

ش گفتیم، کسی که عقل سخن برهان ه عقلش برهانی است، با او به زبانکسی ک 

 کردهیمتمثیلی است، با تمثیل گفتیم. یکی با موعظه سرو کار داشته و موعظه را درک 

 گفتیم. یعنی حقایق را با هر زبانی به اندازه عقول مردم گفتیم. سخن است، با موعظه

به خاطر ارفاق به عقول، ش این نیست که ما از معارف فراوان، یامی فرمایند: معن 

ما به اندازه »: دیفرمایم. تعبیر نازل به کیفیت است، نه کمیت. اینکه بعضی را نگفتیم

نی ، منظور این نیست که بعضی را گفتیم و بعضی را نگفتیم یع«گفتیمسخن عقول مردم 

                                                 
 15، ح 23ص  ، 1:  ج یفالکا (1
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قرآنی هم  یهالیتمث. میاآوردهدر  همه مطالب را گفتیم، منتهی به لباس فهم مردم

مثیل یعنی تشبیه معقول به محسوس. یعنی معقولی را به محسوس ت اینگونه است.

 .میکنیم. مثلاً زیبایی را به گل تشبیه میکنیمتشبیه 

 بخشی از حقایق در آیات ت.اس بیان کرده هالیتمثقرآن کریم تمام معارفش را در  

 یاتآ انذار و بعضی درآیات در از حقایق بهشت است و بخشی در آیات جهنم. بعضی 

از روایتی از . این مطلب را علامه هاستلیتمث. اما همه معارف یکجا در است تبشیر

 هالیتمث: تمام معارف الهی در دیفرمایم و کندیماستفاده  حضرت امیرالمؤمنین

 .دیآیمرا بررسی کند، تمام معارف به دستش  هالیتمثاگر کسی فقط . 0نهفته است

 .اندآوردهنتها آن حقیقت را نازل کردند و به لباس تمثیل در م

حقیقتی  ،معارفی که به زبان مردم گفته شدبه کیفیت است، نه کمیت.  تعبیر ناظر

که با زبان جدل و برهان و خطابه گفته شده  ییهانیهمماورای عقول است.  ،دارد که

. یکی برهانی است و یکی با جدل یا موعظه یا انسانی خصوصیتی دارداست. هر 

ه بو  هوعظممثل برهان و جدل و  هاانیبما به تمامی  فرماید:می .خطابه سروکار دارد

چون مسئله نازل شده است، حقیقتی  ولی .میادادهرا شرح  روش ممکن، حقایقهر 

 منتهی نازل شده است. یکدیگرنداز سنخ  هر دودارد مافوق این نزول است. 

، افتدیم. تجافی اینست که یک قطره باران از ابر پائین کندیمنزول با تجافی فرق  

 ست، در. اما نزول از این سنخ نیشودیمدر اینصورت به اندازه یک قطره از ابر کم 

                                                 
و  -: أن الله أنزل القرآن على سبعة أقسام، كل منها كاف شاف، و هي أمر و زجر و ترغیبو عن علي (1

 : زجر و أمر و حالل و حرام و محكم و متشابه و أمثال.اَلخبار ترهیب و جدل و مثل و قصص. و في بعض

أنواع البیان و هي سبعة على وحدتها في الدعوة إلى الله فالمتعین حمل السبعة األحرف على أقسام الخطاب و 

و إلى صراطه المستقیم، و یمكن أن یستفاد من هذه الروایة حصر أصول المعارف اإللهیة في األمثال فإن بقیة 

 74-75، ص: 3ج :المیزان في تفسیر القرآن السبعة َل تالئمها إَل بنوع من العنایة على ما َل یخفى.
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روشن  یبرااست.  و معنای نازل شده هم سر جای خود ،حقیقت سر جای خود ،لنزو

 :دییفرمامثال توجه  کیبه  لیتنز یمعناشدن 

 نیابا تأمل و ظرافت  دیباکند،  انیبرا  یعلم یمطلببخواهد  یمحقّق ایاگر عالم 

 نیامخاطب خود نقل کند.  یبراآن را  نیّ معکرده و با چارچوب  یبندمطلب را دسته 

در  یعنیمرحله،  نیاکه در درون عالم و با جان او متّحد است، در  یعلممطلب 

جان عالم و درون او حدّ و اندازه و شکل و چهارچوب ندارد. او با تلاش  یمرحله

بعد  یمرحله. در کندیمو آن را نازل  بخشدیممطلب را چهارچوب  نیاخود  یعلم

ر و د کندیمنازل  گریدبار  کرده، دایپذهن او حد و اندازه  یفضامطلب را که در  نیا

 گریدبار  زینمرتبه  نیا. ممکن است کندیمظاهر  گرید یشکلآن را به  صوتلباس 

مراتب مختلف  یدارا یعلم قتیحق کی. پس ردیگ یجانازل شده و در قالب الفاظ 

 دایپ اندازه یبعدبه مراتب  لیتنزدر مقام  یول، ندارد اندازهمرتبه حدّ و  کیاست. در 

، یعلم قتیحق نیاشدن ل . نکته مهمّ آن است که در اثر نازخوردیمو حدّ  کندیم

. در واقع مراتب شودینمکاسته ، آن یاندازهاز اصل آن و مرتبه بدون حدّ و ی زیچ

 .باشندیمخود،  بالاتر یمرتبه، ظهور و بروز نییپا

موجودات  یتمامکه  کندیمدلالت  زین «.0ٍ   مَعْلُوم قدربا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ م» مهیکر یهیآ

 قتیحقنامحدودند که او،  یقیحق یشده یریگ؛ نازل شده و حدّ خورده و قالب اءْیاشو 

آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست  )رحمه الله( یطوساست و به قول خواجه  قیالحقا

 .8خود، همه، اوستبلکه 

 

                                                 
 (21/ 15) ر:سوره حج (1

 1آغاز و انجام:  ص  (2
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 آن را ندارند درکتوان  یعادعقول  کهوجود دارد  قیحقااز  یامرتبه
 

 :ندیفرمایمخصوص  نیادر  )رحمه الله( ییطباطبا یعلامه

« رقَدَ» یتعالخلقت آن است. خداوند  تیفیک، و ءیشوجود  تیخصوص« قَدَر»  

با توجه «. ٍ   مَعْلُوم ر دَقَبا نُنَزِّلُهُ إِلّاَ م». داندیم نیمعرا معلوم و  یموجودو اندازه هر 

، روشن است یامرحلهو  یجیتدرنزول  یمعنا، که به مهیکر یهیآدر « لیتنز» ریتعببه 

بعد از  یامرحلهو  جیتدرنامحدودِ موجود در خزائن، به نحو  قتیحقآن  شودیم

 یاتازه یو اندازه حدّ و قدَر یامرحلهاست و در هر  دهیگردنازل  گرید یمرحله

از  یتعالخزائن مافوق عالم مشهود ماست و خداوند  نیا و محدود گشته است. افتهی

 خبر داده که:  هاآن

، و ریناپذوال ، زنچه نزد خداست، ثابت؛ آ«و ما عندالله باقٍِ  نفدیا عندکم م»   

تمام  و یفان، ریّمتغ یمادعالم  نیادر  اءیاش یتمامکه  یحالاست، در  رییتغ رقابلیغ

 0است. یشدن

مطلبی را برای شاگردتان توضیح دهید.  دیخواهیمفرض کنید معلم هستید و 

ن که برای گفت دیکنیمشما هست و برای توضیح به شاگرد، فکر  درونمطلب در 

، مطلبی که مطلقش پیش شماست به چهارچوب درست کنید شیرابچهارچوبی  ،مطلب

ه زبان و سپس ب دیکنیم ذهنتاندر و ، تنظیمی پیش خودتان دیکنیم در آورده و مقید

 رتنازلو یک مرتبه دیگر  رسدیمو به ذهن شما  شودیمیک مرتبه نازل . دیآوریم

 ود . ممکن است همین را یادداشت کنیدیآیمبه زبان شما  در قالب الفاظ و شودیم

                                                 
 144و  143ص  ،12المیزان: ج  (1
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چیزی کم نشده  دیدانیمکه  چهاز آن و همان است  ،یند. ادر آوری کتبیبه صورت 

 است، سر جای خودش است.

دارد که  یامرتبهمعارفی که انبیاء به هر زبانی گفتند،  ،شودیماز این تعبیر معلوم  

و  ندکنیمعقول عادی دفع  ،الفاظ است. اگر آن را بگویند یمافوق مرتبه ،آن مرتبه

 اندرفتهیپذه خلاف ضرورت است. یا با چیزهایی ک هانیا. چون در نزد رندیپذینم

خالف م هاگزارهبا آن  حقایق این که اندرفتهیپذرا  ییهاگزاره هاآنمخالف است، یعنی 

 است.

. مثلاً اگر دویست سال پیش پذیرندمیچیزهایی را  در هر زمان و مکانیمردم 

و از آن طرف دنیا یک نفر  دیسینویمعالم که این طرف  رسدیمروزی  :دیگفتیم

ن ای هانآضرورت برای در آن زمان، . دندیخندیم، چقدر به آدم ردیگیمرا  تاننوشته

ا د تا آن را از این طرف دنیننوشته شود، سپس این نامه را به کسی بده یانامهبود که 

امپیوتر ی کروی صفحهکه  رسدیمکه روزگاری  دانستندینمبه آن طرف دنیا ببرد. آنها 

. آن زمان این کار خواندیمدر آن طرف دنیا و طرف مقابل هم  دیکنیمیادداشت 

 .شدیمخلاف ذهن این فرد بود و بنابراین خلاف ضرورت این شخص محسوب 

  آن را دریافت کنند. توانندینم، دارد که اگر بیان شود یامرتبه نیز عارفم

درک آن معارف هم غیر از طریق ادراک فکری طریق که  شودیماز اینجا معلوم 

 : تصور و تصدیق.شودبه دو بخش تقسیم می ادراک فکری .است

 ایمانند تصوری که از خورشید  ،است شیء در نزد مااینست که صورت تصور 

 م.یآب دار

آب رافع تشنگی است. خورشید  مثل چند تصورِ همراه با یک حکم است ،تصدیق

 صوراتتاست. علوم فکری یا تصور است یا تصدیق. فکر اینست که ش گرمی بخ
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 معلوم اتتصدیق ای .میکنیمتعریف  تصور مجهولی راو قرار دادهدیگر یکرا کنار  معلوم

استدلال  کنیم و در واقعتصدیق مجهولی رامعلوم میو قرار دادهرا کنار همدیگر 

لوم ع تصورات و تصدیقات همگی از جنس مفاهیم ذهنی میباشند در نتیجه، .میآوریم

از این سنخ یعنی از سنخ تصور و تصدیق  ،معارف آن ولی فکری از سنخ مفاهیم است

 .ندادراک حضوریاز سنخ دیگرند  جنس. از ندتعریف و استدلال نیست یا

إِنَّ حَدِیثَنَا صَْعبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا یَحْتَمِلُهُ إِلَّا مََلکٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَِبیٌّ مُرْسَلٌ  : »ُروایت دوم

 0«.نقَلْبَهُ لِلْإِیمَا أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ

 یرا حمل کند مگر یک آن تواندینممُستَصعَب است. هیچکس  و حدیث ما صعب

عبدی که خدا  -9نبی مرسل  -8هر ملکی( نه )ب ملک مقر -0از این سه گروه 

 قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد. 

 لیه السلامععَنْ أَبِی الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ البصائر مسنداً  یف:  سومروایت 

 :یَقُولُ

نَّ مِنْ حَدِیثِنَا مَا لَا یَحْتَمِلُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قُلْتُ فَمَْن إِ»

 .«8یَحْتَمِلُهُ قَالَ نَحْنُ نَحْتَمِلُه

شنیدم: بعضی از احادیث ما را حتی ملک  قاز امام صاد گوید:صامت میابی

 دنتوانینمهم  کندیمنبی مرسل و عبدی که خدا قلبش را با ایمان امتحان  ،مقرب

. کندیمد. سؤال کننده تعجب کرد و پرسید: پس چه کسی این روایات را حمل نحمل کن

 جواب داده شد: خود ما، یعنی این دیگر کار ما است.

                                                 
[ َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْیِن ْبِن ُشقَْیٍر َعْن َجْعفَِر ْبِن أَْحَمدَ [ لي، ]األمالي للصدوقمع، ]معاني األخبار[ ل، ]الخصال (1

ِ ْبِن بُُزْرَج اْلَحنَّاِط عَ  ِ َعْن َعِلي  اِدَق َجْعفََر ْبِن یُوُسَف اأْلَْزِدي  ْن َعْمِرو ْبِن اْلیََسعِ َعْن ُشعَْیٍب اْلَحدَّاِد قَاَل َسِمْعُت الصَّ

دٍ  ٌب أَْو نَبِيٌّ ُمْرَسٌل أَْو َعْبدٌ اْمتَ  ْبَن ُمَحمَّ هُ َحَن اللَّهُ قَْلبَ یَقُوُل إِنَّ َحِدیثَنَا َصْعٌب ُمْستَْصعٌَب ََل یَْحتَِملُهُ إَِلَّ َملٌَك ُمقَرَّ

ٍء اْلَمِدینَةُ اْلَحِصینَةُ قَاَل فَقَاَل َسأَْلُت یَماِن أَْو َمِدینَةٌ َحِصینَةٌ قَاَل َعْمٌرو فَقُْلُت ِلُشعَْیٍب یَا أَبَا اْلَحَسِن َو أَيُّ َشيْ ِلْلِ 

اِدقَ   183ص : ، 2بحاراألنوار: ج    .اَل ِلي اْلقَْلُب اْلُمْجتَِمعُ َعْنَها فَقَ  الصَّ

 19ص :  ،2بحاراألنوار:ج -22بصائرالدرجات :ص   (2
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از حضرت پرسیدند چه  نقل شده است کهشبیه به این روایت  برخی روایاتِ در 

 0ما بخواهیم. را : هر کهفرمودند؟ کندیمحمل  آن را کسی

نَّ حَدِیثَنَا َصعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ ذَکْوَاُن إِ»: قَالَ الْمُفَضَّلُ َقالَ أَبُو جَعْفَر  :  چهارمروایت 

ا الصَّعْبُ أَجْرَدُ لَا یَحْتَمِلُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ أَمَّ

ذِی یَهْرُبُ مِنْهُ إِذَا رَأَى وَ أَّمَا الذَّکْوَانُ فَهُوَ الَّذِی لَمْ یُرْکَبْ بَعْدُ وَ أَمَّا الْمُسْتَصْعَبُ فَهَُو الَّ

 ءٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهِفَهُوَ ذَکَاءُ الْمُؤْمِِنینَ وَ أَمَّا الْأَجْرَدُ فَهُوَ الَّذِی لَا یَتَعَلَّقُ بِهِ شَیْ 

َأحْسَنُ الْحَدِیثِ حَدِیثُنَا لَا یَحَْتِملُ أَحَدٌ مِنَ فَ -اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ-وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ 

، قیالتوف یعلالحمد لِلّه ؛ و الْخَلَائِقِ أَمْرَهُ بِکَمَالِهِ حَتَّى یَحُدَّهُ لِأَنَّ مَنْ حَدَّ شَیْئاً فَهُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ 

 8.«الکفرهو  الانکارو 

ک أجرد است، که نه نبی مرسل و نه ملَ و حدیث ما، صَعب، مُستَصعَب، ذَکوان

حمل کند.  تواندیمکرده باشد،  امتحان مقرب و نه عبدی که خدا قلبش را با ایمان

 یکس که: صعب آن است کهفرمودند  حیتوضرا  کلمهچهار  نیاسپس خود حضرت 

 یقتو کهشود. مستصعب آن است  تیرواسوار بر  و کندخودش  مرکبآن را  تواندینم

 هکهستند، أجرد آن است  ذکاء نِیمؤمن، ذکوان. کنندیماز آن فرار  شودیمنقل  تیروا

از خلائق  یاحد. ستینقادر به تحملش  کس چیهو پشت پرده،  یرو شیپدر 

 . نندکرا محدود  ثیحد نیا بتوانند نکهیا، مگر کنند درک کمالشرا به  آن توانندینم

                                                 
[ أَْحَمدُ ْبُن إِْبَراِهیَم َعْن إِْسَماِعیَل ْبِن َمْهِزیَاَر َعْن ُعثَْماَن ْبِن َجبَلَةَ َعْن أَبِي یر، ]بصائر الدرجات  -34   (1

اِمِت قَاَل قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه ع ُمْستَْصعٌَب َشِریٌف َكِریٌم ذَْكَواُن ذَِكيٌّ َوْعٌر ََل یَْحتَِملُهُ  إِنَّ َحِدیثَنَا َصْعبٌ  لیه السالمالصَّ

ٌب َو ََل نَبِيٌّ ُمْرَسٌل َو ََل ُمْؤِمٌن ُمْمتََحٌن قُْلُت فََمْن یَْحتَِملُهُ ُجِعْلُت فِدَاَك قَالَ  اِمِت قَاَل  َمْن ِشئْنَا: َملٌَك ُمقَرَّ یَا أَبَا الصَّ

اِمِت فََظنَنْ   192ص : ، 2بحاراألنوار: ج. ُت أَنَّ ِللَِّه ِعبَاداً ُهْم أَْفَضُل ِمْن َهُؤََلِء الثَّاَلثَِة أَبُو الصَّ
 

 24بصائرالدرجات: ص   -194،ص :  2بحاراألنوار: ج  (2
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آن  دیبتوان دیبا یعنی، دیشویم، خودتان ظرف علم دیکنمی درکرا  یمعلوم یوقت

 نیا. چون عالم و معلوم، مانند ظرف و مظروف هستند، اگر دیده یجارا در خودتان 

 دیتوانیم، دیکنمحدودش  دیبتواناگر  یعنی، دیکنیم درک، آن را بگیرد جاعلم در شما 

 . دیکن درک

 ،فیرتعدر واقع حد زدن است. به  ،قیتصدچه؟ تصور و  یعنی یفکر ادراکو  فکر

 یعنیانسان  پرسندیم. مثلاً دیکنیم درکشو  دیکنیمرا محدود  یزیچ. میگوئ یم حد

 خط کیو با ناطق هم  یک خط وانیحناطق است. با  وانیح ،: انساندیگوئ یمچه؟ 

 . در مقامدیکنیم درکو انسان را  دیکنیمچهار چوب درست  یعنی دیکشیم گرید

م مطلق را وحد. شما مفه یعنی. اصلاً خود مفهوم میزنیمرا حد  میمفاه، یفکر ادراک

 .دیکنیم درکشد، آنگاه  که دیمقو  دیزنیمحد 

 نیابتواند آن را حد بزند. حال سؤال  دیبا کند درکرا  یزیچ خواهدیم که یکس

حد ا ر تینها یب شودیممگر  .ریخرا حد زد؟  تیباهل  تیروا شودیم ایآ کهاست 

 یزیچبخواهد  که یکسزد.  آن را حد توانینماست،  تینها یب کمالشزد؟ پس چون 

اهد بخو یکساگر  کهاست  نیاباشد. بحث در  تربزرگاز خود آن  دیبارا حد بزند، 

باشد،  اتیروااز آن  تربزرگخودش  دیبا کند درک کمالشرا به  تیباهل  اتیروا

 واحد هستند. ،م و معلومچون عالِ

 جاکاست؟ و خود شما  کجا، علم شما دیکنیم درکرا  یزیچ یوقت که دیکندقت 

ا اضافه به شم تکه کی ای؟ دیشویم چیزدو  دیریگیم ادیرا  یزیچ یوقت ایآ؟ دیهست

، راه عالم، قادر. شودینمهم به شما اضافه  یاتکهو  دیشوینمدو تا  ریخ؟ شودیم

خودتان آدم  ایآ، شودیم ادیزهر چه صفات شما  یول، دیناطق و متعجب، رونده

؟ مانند دیدارپانزده قسمت  ایده  ایآ، دیکنیم فکر کهبه خودتان  ای؟ دیشویم یادتریز



 
 

 

52 

مثلاً  که دیدارشما هم جزء  ایآچند جزء دارد،  کهخانه  ایبخش دارد  چند کهاتاق 

 ت؟شماس تیشاعراست و آن طرف صفت  کمالتانعلمتان است و آن طرف  بخش، نیا

شاعر است و همان  طیبس. همان واحد دیندارهستید و جزء  طیبسواحد  کیشما 

 شتریب زیچ کیشما و افعال و صفات شما است. و ...  متکلمادر، ق عالم، طیبسواحد 

ان . علم هم خودتدیهستخود شما فهم  یعنی دمیفهم دیگوئیم یوقت. پس دیستین

از شماست؟ شما هم  یبخش کی ایاز شماست؟  یجدا یزیچعلم شما  ایآ. دیهست

. هم اراده و ستین کاردر  یزیچ که. جز شما دیهستو هم معلوم  دیعلمو هم  دیعالم

از  یامرتبهاراده فعل خود شما است.  رایز، دیهست. خودتان اراده دیهست دیمرهم 

 مراتب ذات شما است.

 ایریشه و استخوان تو بقی ما  ایاندیشه همان تو برادر ای

 0گلخنی ٔ  هیمه تو خاری بودر و گلشنی تو ٔ  اندیشه گلست گر

 تینها یب هب، پس اگر یدشویم، با علم متحد یدکن دایپعلم  یمطلببه  کهاگر بنا شد 

آن نید بتواتا  شوید تینها یب امش خود دیبا ظرف آن علم هستید و، یدکن دایپ علم

از مظروف باشد. اگر چیزی خواست  تربزرگ دیبا. ظرف دهید یجا در خودعلم را 

ز ا تواندیم یکسباشد. چه  تربزرگاز آن  دیبا، کنددیگر را در خودش محدود  زیچ

را به آن کنه کمالی خودش، در  اتیروا تواندینم یاحدباشد؟  تربزرگ تینها یب

روایاتی  ینازله یهاپرده یعنینازل شده باشد.  تیروا نکهیاخودش جای دهد. مگر 

 ی، آن حقیقتمیکنینم درکرا  ت نامحدود آنهایقیحقا ، اممیکنیم درکحد خورده را  که

وَ  قِیالتَّوف یعَلَالحَمدُ لِلهِ وَ: »دندفرمو رامام باق ر انتهاد از حد خارج است. کهرا 

 «.الکُفرهُوَ  الإنکار

                                                 
 دوم دفتر معنوی: مثنوی (1
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 ،دیکنیم یبررسبا هم  یوقترا  روایاتن یا: ندیفرمایم )رحمه الله( حضرت علامه 

از مراتب را به  یبعض شودیممراتب است.  یدارا هائم اتیروا که شودیممعلوم 

حد خورده  کهآن مراتب نازله اش را  یعنی، کردتحمل  محدود کردن و حد زدنواسطه 

 .کند درکآن را  تواندیمدر آن حد باشد  یکس. هر کرد درک توانیماست 

 ،مفرد است ثیحدو  است هیبعض)مِن(  نیا ؛«ثنایحَدمِن »: ندفرمود رباق حضرت 

ی حدیث جمع بود و فرموده گر کلمها .است نگونهیاما  ثیحداز مراتب  یبعض یعنی

معنای روایت این بود که بعضی از احادیث ما برای احدی قابل « من احادیثنا»بود 

 زاست و معنای آن این است که بعضی ا« من حدیثنا»ادراک نیست اما تعبیر روایت 

 که ودشیممعلوم  ریتعب نیااز احدی قابل دستیابی نیست،  یمراتب احادیث ما برا

 ندکیم درکمرسل  ینبو نه  کندیم درکمقرب  ملکما را نه  ثیحداز مراتب  یبعض

 است. کردهخدا قلبش را امتحان  که یعبدو نه 

ول فرمود ا تیروا. چون تناقض پیدا نمی کنداول  تیروابا  تیروا نیا ،با این تعبیر

. کندینم درکمقرب هم  ملکدوم فرمود،  تیروا یول کندیم درکمقرب  ملک که

 ادراکقابل  تیروا نیا. کندینم ای کندیم درکمقرب  ملک که دیآیم شیپسؤال 

 از مراتبش را یبعضمراتب متعدد دارد.  اتیروا که نستیا؟ جواب ستین ایهست 

 ینبمقرب،  ملکاز مراتبش را فقط  یبعضو  تیب، جز خود اهل کندینم درک یاحد

 نیپائ یهاانساناز مراتبش هم مربوط به  یبعض، دنکنیم درکن مرسل و عبد ممتحَ

 .مرتبه است نیاتر از 

کند که از سنخ نقل می مرحوم ابن بابویه حدیث لطیفی از وجود مبارک معصوم

 که چرا رسول گرامید و پرسید آم شخصی به محضر امام 0شکوفا کردن نقل است:

                                                 
ال سعید الكوفي ق حدثنا محمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد بن (1

بأبي القاسم فقال ألنه كان  فقلت له لم كني النبي حدثنا علي بن الحسن بن فضال عن أبیه قال سألت أبا الحسن
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پسری داشت به نام  گویند؛ آن حضرت فرمود که وجود مبارک پیامبررا ابوالقاسم می

 خواهم این مطلب را شکوفاترقاسم، پس کنیه ایشان ابوالقاسم شد. عرض کرد که می

کنید؛ یعنی هر چه درون آن هست، به من بگویید. آن حضرت فرمود: حال که استعداد 

 پس گوش کن:آن را داری، 

است؟ عرض کرد:  شاگرد پیغمبر اصل اوّل: مگر نه اینکه علی بن ابی طالب

 آری.

است و توزیع « قسیم الجنة و النار» اصل دوم: مگر نه اینکه علی بن ابی طالب

 عادلانه بهشت و دوزخ به دست اوست؟ عرض کرد: آری.

 معلم است؟ عرض کرد:اصل سوم: مگر نه اینکه معلم، پدر شاگرد و شاگرد، فرزند 

 آری.

است،  که قسمت کننده بهشت و دوزخ است، پسر پیامبر طبق این اصول، علی

 است.ابوالقاسم  چون شاگرد اوست و بر همین اساس، پیامبر

اشاره به ظاهر کنیه و پاسخ دوم به باطن کنیه ناظر است.  پاسخ نخست امام  

وجود  کرد،تر میوجویی عمیقجستداشت و کننده ظرفیت بیشتری میاگر پرسش

فرمود، پس خاصیت عقل اِثاره نقل است خاصیت نقل مبارک امام مطلب برتری می

 0نیز اثاره عقل.

                                                 
له ابن یقال له قاسم فكني به قال فقلت له یا ابن رسول الله فهل تراني أهال للزیادة فقال نعم أ ما علمت أن رسول 

فیهم بمنزلته  أب لجمیع أمته و علي األمة قلت بلى قال أ ما علمت أن رسول اللهقال أنا و علي أبوا هذه  الله

فقلت بلى قال أ ما علمت أن علیا قاسم الجنة و النار قلت بلى قال فقیل له أبو القاسم ألنه أبو قسیم الجنة و النار 

ه د و أفضل أمته علي  و من بعدفقلت له و ما معنى ذلك فقال إن شفقة النبي على أمته شفقة اآلباء على األوَل

 شفقة علي علیهم كشفقته  ألنه وصیه و خلیفته و اإلمام بعده فلذلك قال  أنا و علي أبوا هذه األمة و صعد النبي

المنبر فقال من ترك دینا أو ضیاعا فعلي و إلي و من ترك ماَل فلورثته فصار بذلك أولى بهم من آبائهم و أمهاتهم 

ئع: الشراللع  .نهم بأنفسهم و كذلك أمیر المؤمنین بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول اللهو صار أولى بهم م
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 :دیفرمایماول  یمجلسعلامه 

ود از خ تیقابل به قدر کداماند و هر نوشته ریتفساز صد هزار  ادهیز کهو با آن   

 نیاواقع شد  ریحق نیاو آن چه بر  اندافتهینآن را  کیصد هزار  اندافتهی قیحقاآن 

 ریتفس و کشافو  انیالببودم و مجمع  ریتفس کتبطلب علوم مشغول  لیاوادر  کهبود 

 خواستمیمشاقه و  اضاتیربا  کردمیمدر نظر بود و مطالعه  ریتفاساز  یاریبسبا  یقاض

 نیالمرسل دیّسدست داد حضرت  یسنه یشب یاثنادر آن  ابمیببهره  یقران قیحقااز  که

وب خ که دیرس به خاطر میاونشسته است تنها و بنده در خدمت  که دمیدرا در واقعه 

انوار آن حضرت در  نمودمیم شتریبآن حضرت هر چند ملاحظه  کمالاتنما در  تفکّر

 ه خاطربشدم  داریبعالم را فرو گرفت و من از دهشت آن واقعه  کهبود به مرتبه  یترق

 یمعاندر  تفکر دیبا« خلقه القرآن کان» کهچون در اخبار وارد شده است  که دیرس

 قیقاح کشفبودم شروع شد در  دهیرسبه آن  که هیآ، شروع نمودم در تدبر کنمقرآن 

ا تعد و ل یتحصعلوم لا  کهتا آن  شدیمظاهر  شتریب نمودمیم تفکرو هر چند  هیآآن 

 هیآهر  نیچننتوانم، و هم  کنماز آن  یشمهاگر مدت عمر شرح  که، ختیر کباریبه 

 یتعال، و به عزت حق سبحانه و اریبسعلوم  شدیم ضیفا نمودمیمملاحظه  کهرا 

جهة اعجاز قرآن اوضح من الشّمس است با آن  نیا، مجملا از امنکردهاغراق  کهقسم 

 ریساو  نیالمؤمن ریامحضرت  کهاست  یکافاعجاز  نیهمبود، و  یمّاُ حضرتآن  که

ر را حص شانیااز آن حضرت و علوم  ریبه غتعلم ننمودند  یکسنزد  نیمعصومائمه 

 از قرآن. ساختندیمنمود و همه را واضح  توانینم
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 نیآخرو  نیاولقرآن مشتمل است بر علوم  کهو اخبار متواتره وارد است در آن   

 همیعلندارند مگر خوارج  یخلاف نیادر  زین انیسنبود، و تیبو علم آن نزد ائمه اهل 

 0.دانستندیمآن حضرت را اعلم  زیناللّعنه، اگر چه خوارج 

انسان خودش ؛ دنمراتب دار تایروا که شودیممعلوم  از ذکر جمیع این مطالب

 سک. پس هر کندیمحمل  تشیظرفمحدود باشد به اندازه  یظرفظرف علم است، اگر 

 کمالبه  تواندینمهیچکس ، لذا بردیمبهره  تیببه اندازه ظرفش از روایات اهل 

 نامحدود است قتیحق کیخودش  یکمال شکلبه آن  تیروا، کند دایپدست  روایات

م یهست م است، ماعالِ ینازل شده ،د، چون علمآن حقایق، خود آن حضرات هستن که

 نیا. دیآیمدر و به زبان  میدهیمچهارچوب در وجود ماست  کهی زیچبه آن  که

 یفضا نیاما آورده است. حال  یفکر یفضاجمله از زبان ما آمده است و زبان هم از 

 . پسدیآیمو به زبان  خوردیمقالب  کهاست  ییزهایچ؟ در جان ما کجاست یفکر

 جمله. نیا میشویم کهم یهست ماخود 

اگر . شوندیم و به صورت روایات نازل خورندیمخودشان قالب  حضرات نیا 

تند، خودشان هس که درسیم کمالشان کنهبه  دبشکنپرده و الفاظ و حدود را  نیا کسی

. احتمال کندرا حمل  هاآنعلم  تواندینم یاحد وخودشان حامل علم خودشان هستند 

، محدود است ریغامر  کی کمال نیا رایزندارد وجود د نبرس کمالشبه  دیگران نکهیا

 نیاندارد.  یامکانخارج است و حد و حدود  امکانهم از حدود  یکمال شکلو آن 

 خوردینماصلاً حد  هاآن. مقام از جانب خداوند است که هیچ حدی نداردمقامشان 

 مطلقه است.  تیولااست و آن هم  تینها یبو 
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 ؛کنندیم دییتأموضوع بحث ما را  کههم هستند  یگرید اتیروا روایت پنجم :

إِنَّ أَمْرَنَا هُوَ الْحَقُّ وَ حَقُّ  وِیَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوب  عَنْ مُرَازِم  قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِرُ»

رِّ سِالْحَقِّ وَ هُوَ الظَّاهِرُ وَ بَاطِنُ الظَّاهِرِ وَ بَاطِنُ الْبَاطِنِ وَ هُوَ السِّرُّ وَ سِرُّ السِّرِّ وَ سِرُّ الْمُسْتَ

این  برای شرح مراتب دارد. اتیروا دهدیمنیز نشان  تیروا نیا «.0وَ سِرٌّ مُقَّنَعٌ بِالّسِرّ

 روایت عمیق به بیانات یکی از شاگردان ممتاز علامه توجه کنید:

آن شأن اختصاصی ما، آن چه که مربوط به ما است و دیگران  إنّ أمرنا هو الحقّ  

عنی همان مقام اطلاق آن امر، حق شود یمیو از آن به امرنا تعبیر  ای ندارنداز آن بهره

ند. کإفاده اطلاق طبیعت می؛ لذا و لام است مصدر و محلّی به الف الحقّمطلق است. 

وقتی طبیعت در نزد کسی بود، تمام مصادیق را ؛ و پیش ما است ،یعنی طبیعت حق

. یعنی شودشامل می شود و بی قید و شرط است. وقتی بی قید و شرط بود، مطلق می

تا روز  ، مصادیقی دارد. در میان افراد بشر از آدماین حقّ؛ و حق مطلق، امر ما است

ند، به طوری که ضد حق نیز خیلی زیاد هستن قیامت حاملان حق واقعاً خیلی فراوا

حامل حق بود. پس از ایشان  8﴾وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأسماء ُکلَّها﴿است. خود حضرت آدم که 

تمام انبیاء و اوصیاء و افرادی که تحت تربیت آنها تحت تعلیم شریعت آنها بودند هم 

ند. ولی مصادیق هستین افراد غیر متناهی نسبی، حق اهمه حاملان حق هستند. همه 

 آن حق مطلق، ائمه هستند.؛ و ها یک حق مطلق استند. پشتوانه این حقهستحق 

ا را خواهد، تا آنهرند که خیلی ذوق لطیف میائمه تعبیراتی دا .شوندحق الحق میا آنه

صدوق راوی از أسماء حسنی سؤال شیخ در کتاب توحید  برای مثال .خوب بفهمد

پرسد آیا خداوند لطیف است؟ امام راوی را مستعد یافته است. کند و در ادامه میمی
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ورتی که در ص 0ةفرماید: انّ ربی لطیف اللطافکند. میبا بیان خاصی با او صحبت می

تر حسنی، اللطیف وارد شده است. اما در این جا امام مطلب را خیلی باریک یدر اسما

فهمی اما خداوند به آن معنا لطیف نیست. آن فرماید. تو معنای لطیف را میبیان می

فهمی در ممکنات است. اما رب، لطیفی است که لطافت را اعطاء لطافتی که تو می

او مغز و سر چشمه لطافت است. در حدیث مورد بحث هم  سازد.کند و لطیف میمی

رسد که حق در طول تاریخ بشری، فرماید: ان امرنا الحق، به ذهن راوی میامام اول می

امر ما حق حق  الحقّ و حقّفرماید: امام استدراک فرموده و می؛ لذا خیلی فراوان است

تاریخ وجود داشته است. مطلق ی است که در طول ق و پشتوانه حقّاست. یعنی محقِّ

و هو ها امر ما است. ها است. مغز این حقها امر ما است. بالاتر از این حقاین حق

احتمالاتی  «و هو الظاهر»امر ما روشن است. خیلی آشکار است. البته در  الظاهر

دانیم سؤال کننده در چه حدی وجود دارد. منشأ این احتمالات این است که ما نمی

آیا  دانیم.است. معلوم است انسان بزرگواری بوده ولی حد باطنش چه بوده نمی بوده

یا نه اشاره به  ؟فرماید: ظاهر استفهمیده و از این جهت امام میولایت را خوب می

امور ظاهری است. یعنی در آن دوران و قطعه زمانی، ولایت تشعشعاتی در آن محیط، 

. در هر حال برای مخاطب ظهور داشته است داشته است. ظهور و روشنی داشته است

ظاهر است  و باطن الظاهرفرماید ظاهر است. ولی منحصر به ظاهر نیست. و امام می

ولی نه ظاهری که اگر کسی آن را دریافت کرد به این امر رسیده باشد. این شأن را 

 ،دارد دریافت کرده باشد. نه، این ظاهر امر ما است اما این ظاهر، عمق و باطن هم

 فهمید. اما فهم عمقفرماید: ظهورش را شما هم میپشتوانه دارد. امام به مخاطب می

آید ما اهل باطن هم داریم، ائمه برای شما مشکل است. به ذهن مخاطب می آن
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فرماید: آن باطن فهمیدند. امام میاصحابی داشتند که اهل باطن بودند و باطن را می

امر ما، آن باطنی نیست، که اهل باطن ن و باطن الباطمند. فهگویم آنها هم نمیکه می

امر ما جزء اسرار است. نه  و هو السرّفهمند. نسبت به آنها هم بطون دارد. آن را می

بودند.  فهمند نه اهل باطن. اما عده از اصحاب ائمه مشهور به اهل سرّاهل ظاهر می

 ی که اهل سرّ امر ما آن سرّ و سرّ السرّفرماید: فهمیدند؟ امام میآیا آنها این امر را می

اتش ی است که ذسرّ المستسر و سرّتر است. بلکه عمیق آن سرّ  فهمند نیست. سرّمی

شود. لازمه آن این است که کند. آشکار نمیی است که ظهور نمیپذیر است. سرّ سرّ

 ما در پس سرّ مقنع بالسرّ رّو سآنها است.  مختص خود ائمه است. این طبیعت سرّ

ی است که سر پوش ما تحت سر است. سرّ است. سرّ هم سرّ آنپرده است. اما پرده 

م ه تواند روشن باشد. حتی برای اهل سرّمستور هیچ گاه نمی داشته باشد. آن سرّ سرّ

 -که عطف تفسیر است و اشاره به همان مقام اطلاق است -مقنع مستسر و سرّ این سرّ

گنجد لذا برای غیر ی نمیی بگنجد. چون در حدّ ا کند. در حدّمحال است ظهور پید

را ادا کند.  تواند حق علم آن سرّکسی نمی شود. واین بزرگان هیچ گاه روشن نمی

ائمه  همان جنبه سرّ «بکم»این  0بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ وَ بِکُمْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ، تا آخر

 8است.

)و در ن و تا هفت بط یباطندارد و  یظاهر: قرآن کهاز اخبار است  یبعضدر 

 است، کثرتعدد هفت، عدد  که دیدانیمآمده تا هفتاد بطن( دارد و  اتیروا یبعض

 .ستینمشخص کرده باشد هفت تا است و هشت تا  که ستین معینییعنی عدد 
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 کنه ماجرا چیست؟ از حضرت سوال کردمآمده:  ضیتفواز اخبار جبر و  یبعضدر 

 افرکو فرمود: اگر جوابت را بدهم  کرد نیپائش را بالا و مبارک حضرت چند بار دست

 .تحمل کندرا  یعلمهر  تواندینم یکسهر  رایز. 0یشویم

از بحث های قراردادی بود. اگر یک مطلب عینی  واگر این امر از امور اعتباری  

و خارجی نبود. دیگر لکفرت معنا نداشت. اگر مانند مسائل بیع و صلح و اجاره و 

ر نداشت. این لکفرت معمولاً د شدن فراامور اعتباری دیگر بود. خیلی روشن بود که ک

حضوری به کند. علم جایی است که امر خارجی عینی وجود دارد و امام مشاهده می

حقایق این عالم دارد و مستمع آن علم را ندارد. راهی هم برای یافتن آن علم ندارد. 

خواهد از راه ابزار علم قرار دادی و از راه ابزار فکری، آن حقایق عینی را مستمع می

م خواهد آمد. فلذا امام علیه السلا حل کند و چون میسر نیست، از باب انکار در

 .شویمی فراک فرماید:می

این روایت هم شاهد است، که ماوراء تأملات فکری و مفاهیم و امور قرار دادی،  

 8و امکان ندارد گفته شود. فهمندچیزهایی هست که آن چیزها را همگان نمی

 منصوب است آمده است : دبه امام سجا که یاتیابدر 

 3ناالوَّثَّ عبدی: أنت ممن یل لیلق  و رُبَّّ جوهر علم لوأبوح به 
                                                 

ِ َعْن أَبِي َعْبدِ ]التوحید[ أَبِي َعْن أَْحَمدَ ْبِن إِْدِریَس َعِن ا (1 ِ َعِن أْلَْشعَِري  اِزي  ِ َعِن اْبِن ِسنَاٍن َعْن اللَِّه الرَّ اللُّْؤلُِؤي 

ا اْختَلََف فِیِه َمْن َخلَّْفَت ِمْن َمَواِلینَا قَاَل فَقُْلُت فِي اْلَجْبِر َو التَّْفِویِض قَاَل  اَل قَاَل أَبُوَعْبِد اللَّهِ ِمْهَزٍم قَ  أَْخبِْرنِي َعمَّ

َض إِلَْیِهْم قَاَل اللَّهُ أَْقدَُر َعلَْیِهْم فَاْسأَْلنِي قُْلُت أَْجبََر اللَّهُ اْلِعبَادَ َعلَى الْ  َمعَاِصي قَاَل اللَّهُ أَْقَهُر لَُهْم ِمْن ذَِلَك قَاَل قُْلُت فَفَوَّ

تَْیِن أَْو ثاََلثاً ثُمَّ قَاَل لَْو أََجبْ ِمْن ذَِلَك قَاَل قُْلُت فَأَيُّ َشيْ  بحاراألنوار:  .تَُك فِیِه لََكفَْرتٍء َهذَا أَْصلََحَك اللَّهُ قَاَل فَقَلََّب یَدَهُ َمرَّ

 53ص، 5ج 

 شرح مرحوم آیت الله صائنی زنجانی بر رسالة الوَلیة  (2

3)  

 ی علم من   ألکتم یإن

  جواهره
 

ذو جهل   الحق یری الیک

 افتتنیف

أبو   هذا  یف تقدم  و قد 

 حسن
 

 قبله یو وص نیالحس یإل

 الحسنا

 لو  علم  جوهر  رب  و 

 أبوح به
 

  عبدی  ممن  أنت ی ل  لیلق

 الوثنا
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 .یتهس: بت پرست ندیگویم، به من کنماگر آن را اعلام  کهاز علوم است  یبعض

حضرت بعد  که، آمده است شودیم نمربوط به امام زما که یاتیروااز  یبعضدر  

 0.کندیم دییتأاو را و قرآن هم  کندیم آشکاررا  عتیشراز ظهور، اسرار 

 میاخواندهرا بارها  یاهیآ، میکنیم، تعجب میخوانیم زانیالم یوقت کهبارها شده  

ارها ب که قابل قبول و مطابق آیه است، مینیبیم، دیفرمایم )رحمه الله( علامهو مطلبی که 

 نیهمدر  شانیا ،میدینفهمکه چرا خودمان  میکنیمتعجب  میبودرا خوانده  هیآ نیا

 اتیآاز  یریتعب یگاه، اهل معرفت نفس هستند که یکسان: ندیفرمایم فیشررساله 

 گونه است، نیهم قاًیدق خود،، حضرت علامه کندیمانسان تعجب  که دهندیمرا ارائه 

 یاهیآ نیا دیگوئ یمو  دیکنیمو باز هم تعجب  دیخوانیمرا بارها و بارها  زانیالم رایز

  ! و نفهمیدم معنا را داشت نیاداشتم چطور  کاربارها و بارها با آن سرو  که

صحبت  نیالعابد نیزدر محضر امام  هیتقدرباره  یروز: ندیفرمایم باقرامام 

 ینعی «قَلبِ سَلمان َلَقتَلَهُ یفاللهِ لَو عَلِمَ أبوذَر من ما  وَ: »کهشد و حضرت فرمودند 

، او را به قتل دانستیمدر قلب سلمان است  کهاگر ابوذر آنچه را  کهقسم به خدا »

 8«.رساندیم

                                                 
و َلستحل رجال مسلمون 

 یدم
 
   أتونهی   ما   أقبح   رونی

  احسن

 552، ص14عبقات اَلنوار فى امامة اَلئمة اَلطهار:  ج           

ِد ْبِن ِسنَاٍن َعْن أَبِي اْلَجاُروِد َعْن : 3،ح 21بصائرالدرجات :ص  (1 أَبِي َجْعفٍَر ع قَاَل حدثنا أبو جعفر َعْن ُمَحمَّ

ٍد َصْعٌب ُمْستَْصعٌَب ثَِقیٌل ُمقَنٌَّع أَْجَردُ ذَْكَواُن ََل یَْحتَِملُهُ إَِلَّ  ٌب أَْو نَبِيٌّ ُمْرَسلٌ َسِمْعتُهُ یَقُوُل إِنَّ َحِدیَث آِل ُمَحمَّ   َملٌَك ُمقَرَّ

یَماِن أَْو َمِدینَةٌ   .َحِصینَةٌ فَإِذَا قَاَم قَائُِمنَا نََطَق َو َصدَّقَهُ اْلقُْرآنُ  أَْو َعْبدٌ اْمتََحَن اللَّهُ قَْلبَهُ ِلْلِ

 اللَِّه ع قَاَل أَْحَمدُ ْبُن إِْدِریَس َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُموَسى َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َمْسعَدَةَ ْبِن َصدَقَةَ َعْن أَبِي َعْبدِ  (2

ِ ْبِن اْلُحَسْیِن ع فَقَاَل َو اللَِّه لَْو َعِلَم أَبُو ذَر ٍ َما فِ   ي قَْلِب َسْلَماَن لَقَتَلَهُ َو لَقَْد آَخى َرسُولُ ذُِكَرِت التَِّقیَّةُ یَْوماً ِعْندَ َعِلي 

ٌب  نَبِيٌّ ُمْرَسٌل أَْو َملٌَك ُمقَرَّ اللَِّه ص بَْینَُهَما فََما َظنُُّكْم بَِسائِِر اْلَخْلِق إِنَّ ِعْلَم اْلعُلََماِء َصْعٌب ُمْستَْصعٌَب ََل یَْحتَِملُهُ إَِلَّ 

یَماِن فَقَاَل َو إِنََّما َصاَر َسْلَماُن ِمَن اْلعُلََماِء أِلَنَّهُ اْمُرٌؤ ِمنَّا أَْهَل اْلبَْیِت فَلِ أَْو َعْبدٌ ُمْؤِمٌن اْمتََحَن اللَّ  َسْبتُهُ ذَِلَك نَهُ قَْلبَهُ ِلْلِ

 40ص   ،1الكافي: ج  .  إِلَى اْلعُلََماءِ 
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 افتیدرآن شخص  کهرا  یعلم رشیپذظرف  نیاچون ظروف مختلف است. 

 بود.  کردهدو نفر عقد اخوت برقرار  نیا نیب امبریپ کهیحال، ندارد. در کرده

جابر )جعفی( نقل و به او  یبرارا  یاتیروا ر : امام باقکهباز در خبر آمده است 

و مردم همه بر  ملائکه، لعنت خدا و یکنرا اعلام و افشاء  ثیاحاد نیااگر  : فرمودند

 اصلاً اجازه افشاء ندادند. شانیاتو باد. در واقع 

تنگ  اشنهیسمعارف  نیا کردناز پنهان جابر  :کهباز هم در بصائر از مفضل است  

. (. )البته بعد از رحلت و شهادت امام باقرکرد تیشکا قشده و به امام صاد

 مطالب، آن کنو سرت را در آن حفره  بکنرا  یاحفره کی: برو کهحضرت فرمودند 

  0.کندیماین اسرار را حفظ  نیزمبپوشان،  خاک، سپس آن را با کن انیبرا 

فرمود:  کهنقل شده است   ر جعف یأبدر بحار از اختصاص و در بصائر از جابر از 

  8.میاتهگفبه شما  کهاست  ییزهایچاز آن  شیب مینگفتبه شما  کهجابر، آنچه را  ای

 یظاهر نید قیحقا کهمطلب مورد بحث ما را  نیا که یتایروا: دیفرمایم انتهادر 

است.  ادیزمقدارشان  یلیخ، میبشمار که نستیااز  شیب، کندیمثابت ی باطندارد و 

. مثلاً دندینامرا از اصحاب اسرار  تیبو اصحاب اهل  ااز اصحاب رسول خد یجمع

 دیرش ،یکوفتمار  ثمیم، ینخع ادیزابن  لیکم، یقرن سیاو، یفارسگفتند: سلمان 

 یرّهستند. پس سِ رّاصحاب سِ هانیا، هیعل یتعالرضوان الله  یجعف، جابر یهجر

 .ندرّسِ آن اصحاب هانیاهست که 

                                                 
ٍ َسْبِعیَن َحِدیثاً َعْن َجابِِر ْبِن یَِزیدَ قَ  در بصائر یافت نشد. 149، ح 15، ص8کافی: ج (1 دُ ْبُن َعِلي  اَل َحدَّثَنِي ُمَحمَّ

ٍ  ثَقُلَْت َعلَ  دُ ْبُن َعِلي  ا َمَضى ُمَحمَّ ُث بَِها أََحداً أَبَداً فَلَمَّ ْث بَِها أََحداً قَطُّ َو ََل أَُحد ِ ى ُعنُِقي َو َضاَق بَِها َصْدِري لَْم أَُحد ِ

ٌء ِمْنَها يْ ٌء ِمْنَها َو ََل یَْخُرُج شَ ُجِعْلُت فِدَاَك إِنَّ أَبَاَك َحدَّثَنِي َسْبِعیَن َحِدیثاً لَْم یَْخُرْج ِمن ِي َشيْ  فَأَتَْیُت أَبَا َعْبِد اللَّه فَقُْلتُ 

ْن ابُِر إِذَا َضاَق بَِك مِ یَا جَ  :فَقَالَ  .إِلَى أََحٍد َو أََمَرنِي بَِستِْرَها َو قَْد ثَقُلَْت َعلَى ُعنُِقي َو َضاَق بَِها َصْدِري فََما تَأُْمُرنِي

ٍ ذَِلَك َشيْ  دُ ْبُن َعِلي  هُ بَِكذَا َو َكذَا ثُمَّ طُ  ٌء فَاْخُرْج إِلَى اْلَجبَّانَِة َو اْحتَِفْر َحِفیَرةً ثُمَّ دَل ِ َرأَْسَك فِیَها َو قُْل َحدَّثَنِي ُمَحمَّ مَّ

 .ُت ذَِلَك فََخفَّ َعن ِي َما ُكْنُت أَِجدُهُ فَإِنَّ اأْلَْرَض تَْستُُر َعلَْیَك قَاَل َجابٌِر فَفَعَلْ 

 240ص، 46بحاراألنوار: ج   (2
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 یاهرظعالم  نیا کلو خلاصه  عتیشر اناتیبو  ینید اناتیب نیا کهثابت شد  

 دارد. یباطندارد و 

 بمطال خلاصه
 

الوحی  الب این فصل را از کتاب شریف شمسدر پایان فصل اول خلاصه مط

 .میکنیمتبریزی نقل 
 

 تیااعتبارگذر از 
 

 

بدان جهت  ایدناز  یوقتداند و یمرا عالم اعتبار  ایدنجهان مادّه و عالم  میکرقرآن  

خِرَةِ آعَنِ الوهُم  ایالدُّن وةِیالحَهِرًا مِنَ اظ علَمونَیَ﴿: دیفرمایم، دیگویم، سخن استیدن که

 ریتعب نیااند. و از آخرت غافل نندیبیمرا  ایدن، ظاهر ازدهیدنمردم  یعنی؛ 0﴾فِلوناهُم غ

از افرادِ  دیفرمایم گرید یاهیآرو در نیا، از استیدنآخرت، باطن  کهدهد یمنشان 

 رِدیُولَم  ذِکرِناعَن  یتَوَلّفَاَعرِض عَن مَن ﴿: کناند، اعراض از درون غافل که نیظاهرب

را  ایدنظاهر  که یکسان! از امبریپ یا؛ 8﴾مَبلَغُهُم مِنَ العِلمِ ذلِکَ ٭ ایالدُّن وةَیالحَاِلاَّ 

اند، چون هر دهینرس یعلمبه بلوغ  نهایا. کن یدوراند، از آخرت غافل یول نندیبیم

لب را مط نیانخست  دیباباشد،  دهیرس یعلمبه بلوغ  که یکسدارد و  یباطن یظاهر

 بلکه، نکندقائل شود، سپس به ظاهر هر حرف بسنده  زیتماظاهر و باطن  نیببداند و 

 ظاهر به باطن برسد. ریمسباطن را هدف برتر بداند و از 

                                                 
 (30/7) سوره روم: (1

 (29ـ  30/ 53) سوره نجم: (2
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صادق است.  زینظاهر و باطن و رجوع ظاهر به باطن درباره انسان  نیب زیتما 

 ندکیمپس از مرگ ظهور  قیحقا نیاانسان و باطن اوست.  قتیحقآخرت محل ظهور 

؛ در آن روز به 0﴾ةیَخافِ مِنُکم یلاتَخفتُعرَضونَ  ومَئِذ یَ﴿ماند: ینمپنهان  زیچ چیهو 

از نهانتان پنهان نخواهد ماند. همه پرده یامر چیهشد و  دیخواهخدا عرضه  شگاهیپ

و شواهد  یعقلمعنا با برهان  نیاشود. یم آشکار هارتیسخواهد رفت و  کنارها 

 همراه است. ینقل

 . انسانِ ظاهرزده،ستین ایدنجز انقطاع علاقه از  یاچارهبردن به باطن،  یپ یبرا 

 را آخرت ایدندانسته و باطن  بیفررا  ایدنسبحان  یخداهرگز به باطن راه ندارد و 

است، نگذرد و از تعلق به آن  8ئةیخط کلّرأس  که ایدناست. انسان تا از  کرده یمعرف

. آنچه انسان را به خود ابدیینممعرفت آخرت راه  یعنیمنقطع نشود، هرگز به باطن 

 علاقه نگسلد و نیا. تا انسان از استیدنجز علاقه به خدا،  یاعلاقهو هر  کندسرگرم 

 کهدهند یمرا به درون راه  یکسانبه درون جهان ندارد.  یراهمنقطع نشود، هرگز 

 نیسنگار گرفتار ب کهرا بر پشت نداشته باشند. آنان  یدوست ایدناعتبار و  سنگینیِ

 0المخفّفون. ینج ؛9: تخفّفوا، تلحقواابندیینماند، هرگز به درون راه علاقه

 یاربنیزو  ایدنباشد؛  نیبدرون کهاست  یکسخدا و عارف،  یولاساس،  نیابر  

 درون و درجات یهاهیلاو با  ندیبب ایدن کناربنگرد و آخرت را هم در  یخوبآن را به 

امام  گرانید یبراو  کند یطآن از جهت شهود آشنا باشد و مراحل آن را در عمل 

اداره  یالهخاص  ضیف برکتشئون را به  نیاباشد و آنان را به دنبال خود ببرد و همه 

راند و در ینمسخن  یوح، جز به زبان یوحدر پرتو منطق  امبریپ کهطور ، همانکند

                                                 
 (69/18) سوره حاقه: (1

 .131، ص 2ج  ی:الکاف (2

 .21خطبه  :نهج البالغه (3

 .440ص  :مکارم اخالق (4



 
 

 

65 

 یسکهر  یبراو  کردینم کتمانرا  یزیچو  دیورزینم، بخل قیحقاپرده برداشتن از 

سو و  کیدرجات معارف از  رایزاش ارزش قائل بود، یوجودبه اندازه درجات 

 کهاند، چنان سوم، هماهنگ یسواز  هابهشتو عدد  گرید یسومراتب استعدادها از 

 است.  میکرقرآن  اتیآعدد بهشتها به اندازه تعداد  کهاست  ثیحددر 

 یمحتوامراتب  انگریبتواند یمشد،  انیب یویدنآنچه درباره ظاهر و باطن امور 

 ییهاپشتوانهاز  کنیلاند؛ یاعتبار یامورآن،  احکامو مقرّرات و  نیدباشد، چون  نید

ها پشتوانه لیدلاند؛ امّا به یاعتبارامور هرچند  نیا یعنیبرخوردارند؛  ینیتکو

یمو باطن امور مزبور  ینیتکو قیحقامصلحت و مفسده( انسان را به  یهاملاک)

 رسانند.

، نیکوتاعتبار و  نیبرابطه  یعنی؛ کندیم ادیبا عنوان فطرت  نیدسبحان از  یخدا

، همان مقرّرات دیدرآبخواهد به صورت اعتبار  نیتکواگر آن  کهاست  یقوچنان 

، دیدرآ نیتکوبه صورت  یاعتبارمقرّرات  کهباشد  ممکنخواهد بود و اگر  ینید

دارد  ینیتکو ییربنایز ینیدخواهد بود، پس اعتبارات  یانسان قتیحقهمان فطرت و 

 نیااو در ارتباط است و انسان با  ندهیآ ینیتکو یهاتیواقعبا  که)گذشته انسان( 

 .ابدییمراه  هاآن ینیتکوگاه هیتکبه  کهسازد یم یپل، اتیاعتبار

، اتباراعت؛ وگرنه انسان براساس صرف ونددیپیمبه هم  قیحقا ریمس که نجاستیا

خود در  ندهیآتواند با یمو نه  کندبرقرار  ینیتکوتواند با گذشته خود رابطه یمنه 

و  نیداند، از راه اعتبار )عمل به راه نیا یراه که یکسان نیبنابراباشد،  ینیعارتباط 

 . ابندییمراه  ینیتکو قیحقا( به یاله فیوظاانجام 

 : آنکهخلاصه 
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 0.﴾میِّالقَ نُیالدّ ذِلکَ﴿شده:  ریتعب نیدبه  یفطراز معارف  .0

اند، ینیتکو قیحقااند، هم مسبوق به یاعتبار یامور که یحقوقو  یفقه نیقوان .8

 رایزاند، ینیع قیحقااست و هم ملحوق به  یواقع، مصالح و مفاسد احکامعلل  رایز

آن نشئه، وفاق  یجزا کهشود یماعمال به صورت برزخ، دوزخ و بهشت متمّثل  جهینت

 8است. ینیع قیحقاشود، یمنشئه است و آنچه در معاد محقق  نیاعمل 
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 مفصل دو

 است؟اسراری که باطن و پنهان در شریعت است، از چه سنخی 

 

و این  ،باطنی دارد از این ظاهرش غیرکه نظام اعتباری عالم بیان شددر فصل قبل 

 و ظهور آن باطن است.  دظاهر نهفته و ظاهر نمو درونظاهر حقیقتی دارد که در 

باطنی است؟ از چه سنخی است؟  چگونهاین است که این باطن،  موضوع سخن

امر چگونه است؟ به عبارت دیگر این اسراری که باطن و پنهان در شریعت است، از 

 برای پاسخ به این سؤالات ذکر دو مقدمه لازم است.چه سنخی است؟ 
 

 یمرتبهمعلول، در علت موجود بوده و نواقص از  کمالات یتماماول :  یمقدمه
 است تیمعلول

 

که رابطه بین علت و معلول، رابطه بین ین عقلی منطبق بر این مسئله است براه

ن آ سایه و صاحب سایه است، به این معنا که هر کمالی در معلول وجود داشته باشد،

 نقصی داشته باشد، این نقص ،کمال به شکل عالی در علتش موجود است و اگر معلول

، علت، آن نقص را ندارد. مثلاً دیکنیماز مراتب معلولیت است. وقتی به علت مراجعه 

 و مثال درستی نیست ،ل گرمای آتش است )البته این مثالگرمای ظرف آب، معلو

ند علت و معلول حقیقی نیست هانیازیرا ، گرددیمبرای نزدیک شدن به فهم بیان  فقط

 گرمای، نفس است( یهاساخته، نفس و علت و معلول حقیقیمثال صحیح برای و 

 فلز را ذوب کنید، این به دیتوانینمبا گرمای ظرف آب  نقایصی دارد، مثلاً ظرف آب 

 دینیبیمخاطر گرما نیست، به خاطر مرتبه معلولیت است و اگر به علتش مراجعه کنید 
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ر نقصی اگ یعنی گرما قابلیت ذوب فلز را دارد.که علت، این قابلیت و توانایی را دارد، 

 ، ایندیکنیموقتی به علت مراجعه  یراز مراتب معلولیت است، در معلول هست از

 .شودیمنقص در علت بر طرف 

 یرابطه بین علت و معلول رابطه بین کمال و نقص است. یعنی معلول مانند سایه 

چهره  اگر روبروی دیوار بایستید،. استت شأنی از شؤون عل ترقیدقیا به تعبیر  علت

 کمالشما . افتدیمو سر و دست و پای شما و ... یعنی سایه چهره شما روی دیوار 

 آن چه را که سایه دارد، دارید.

اول اینکه: همه کمالات معلول، در علت هست و اگر نقصی در معلول  یمقدمهپس 

 تاثبا قابل با برهان ،همقدمهست، به خاطر معلولیت است نه به خاطر علتش. این 

ر دو جای اثباتش  میریگیممفروض  به عنوان اصل موضوعه،را  آنولی فعلاً ت اس

 است. ه مباحث علت و معلول در فلسف

 

 ی دوم: عوالم چهارگانهمقدمه
 

که  دارد تیقابلگندم  یو استعداد است. دانه تیقابل: منظور از مادّه، عالم مادّه -0

گندم  یدانهتوسط  دیبادانه و خوشه، که  نیب رِیمس یِط شود. لیتبدبه خوشه گندم، 

. ندکیم دایپمعنا  زمانحرکت  نیادارد. در پرتو م ناحرکت پشت سر گذاشته شود 

دیل ، تبحرکتپس . نامندیمزمان  کندیم یطبه خوشه  دنیرس یبرارا که دانه  یمدّت

 ، مقدار حرکت است.زمانقوه به فعل و 

، عالم رتقیدق ریتعبعالم که مافوق عالم ماده است و به  نیا: برزخ ایعالم مثال  -8

عالم،  نیار د ،جهینتاست. در  یخالآن است، از ماّده، مجرد و  یشدهمادّه، نازل 
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از جنبه قَدَر و اندازه، مانند ماده  یول، استعداد و حرکت و زمان وجود ندارد. تیقابل

 حد و اندازه است. یدارا

آن  یشدهعالم که مافوق عالم مثال است، و عالم مثال نازل  نیاعالم عقل:  -9

 .شودیم دهیناماست، و عالم مجردّات  یخالاست، از مادّه و حدّ، هر دو 

و از هر ض علم محض، قدرت مح یعالم در بردارنده نیا :یالهعالم أسماء  -0

و جمال و جلال و کمال و سعادت و عزت  تیّنورانو  یثبوتو  یوجود یمعاناز  کی

 و سرور، شکِل خالص و ناب آن را داراست.

 : میپردازیمپس از ذکر این دومقدمه به شرح مطلب 

با  دهعوالم دیگری وجود دارد. رابطه عالم ما عالم ما که عالم ماده استسابق بر 

آن عوالم، رابطه علت و معلول است. یعنی عالم ماده معلول آن عوالمی است که در 

 زمانی نیست و منظور از این سبقت، سبقت برعالم ماده سبقت دارند. منظوروجود، 

د مانن ،آمد. این سبقت به وجودزمان بعدی این نیست که زمان دیگری بود و بعد 

می  چهارشنبه، قبل از پنجشنبه است. اینکهسبقت چهارشنبه بر پنجشنبه نیست که 

گوئیم الانسان قبل الدنیا، منظور قبل از دنیا به معنای زمانی نیست که همه تعجب کنند 

بل و . این قنقل مکان کردیمو بگویند: روزگاری بود که ما بودیم و بعد به این دنیا 

لت مقدم ع و استعلت به مسبوق  ،معلولاست، آنطور که  یرتبی و لّقبل و بعد عِ ،بعد

 ،این عوالم هم پشت سر همدیگرند ی و معلولی است.علّ یرابطهبر معلول است. رابطه، 

ی( و خود آن عالم مسبوق به لّعالم دیگری است )قبلیت عِ ،دهیعنی قبل از عالم ما

عالم دیگری است و مافوق همه این عوالم وجود، ذات پاک پروردگار است که علت 

 العلل است.
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از  یخالو  شکل نیبهترعالم، در عوالم بالا به  نیاموجود در  کمالات یتمام

 نواقص وجود دارد
 

که تمام کمالاتی که در عالم دنیا هست در عالم ما فوق دنیا هم  شودیمنتیجه این 

هست، منتها به نحو اعلی و اشرف، یعنی همانگونه که علت، همه خصوصیات معلول 

را به شکل کمالی دارد، عوالمی که قبل از این عالم هستند، تمام خصوصیات عالم 

م به نحو اعلی و اشرف در آن را به نحو کمالی دارند، یعنی تمام کمالات این عال دهما

 ی معلولیتده و مرتبههست، مربوط به ما دهعوالم موجود است. نواقصی که درعالم ما

 است. اصلاً در عالم مافوق این عالم، که علت این عالم است، این نواقص جاری نیست.

 یعنی مطلق کمالات را بدون زوال و نقصان و انحراف دارد.

اشرف به مطلبی از شرح رسالة الولایة آیت الله صائنی ی اعلی و برای شرح کلمه

 زنجانی توجه فرمایید:

اشرف یعنی به طور بساطت. ما در این عالم شنوایی داریم، اما با گوش. گوش را 

بینیم. تکلم بگیرید، شنوائی نیست. بینایی داریم، اما با چشم، چشم را ببندید، دیگر نمی

م هر کمالی، غیرکمال دیگر است. موضع هر کمالی، غیر داریم، اما با زبان. در این عال

موضع کمال دیگر است. اما در عالم مثال این کمالات به نحو اشرف است. یعنی وجود 

شود شنود با تمام وجود ملتذّ میبیند با تمام وجود میبسیطی دارد. با تمام وجود می

است.  رحمه الله و بهجت دارد. کلمه اشرف از اختراعات مرحوم صدر المتألهین ءو بها

کند علت، هم وجود دارد. ملا صدرا زیاد این کلمه را تکرار می رحمه الله در کلمات علاّمه

تر از معلول، بدون نقصانی که کمالات معلول را به نحو اعلی دارد. یعنی به نحو کامل
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شرف، یعنی به نحو وحدت و بساطت. چون در علت، این در معلول هست. به نحو ا

 0رقم قوای غیر متمرکز وجود ندارد. آن جا مرکز وحدت است.

این اجمال مطلب بود و اگر بخواهیم آنطور که سزاوار مطلب است شرح دهیم یا 

خیلی کار مشکلی است و یا محال است و قابل توضیح و شرح نیست. از اینجا سرّ 

 .شودیمروشن  یکدیگرم با روابط این عوال

ثلا م ؟می گوئیمکمال کمالات این عالم را در نظر بگیرید. در اینجا به چه چیزی 

با، و امثال آن. همه چیزهایی که از آن در زی تطعام لذیذ یا نوشیدنی گوارا یا صور

 را در نظر بگیرید. اولین اشکال لذت و به آن لذایذ می گوئیم میبریماین نشئه لذت 

آن لذت را ندارید و لحظاتی  ،اینکه در تمام قیود زمان؛ و چیست؟ اینکه دائمی نیست

؟ یا بهتر بردیمساعت انسان چند ساعت از خوردن لذت  80. مثلاً در دیبریملذت 

د و شهم اگر گرسنه با است و آن قط آن زمانی که غذا در دهانم چند دقیقه؟ فیبگوی

طبیعی دارد که اگر یکی از  یهاآفتقدر . هر لذتی آنبردیمغذا هم لذیذ باشد، لذت 

: ندیگویم. به قول معروف شودیمآن آفتها به لذت عارض شود، زیبایی لذت باطل 

هر نوشی با هزاران نیش همراه است. این وضعیت دنیاست. بین لذت برنده و اصل 

اتفاق بیفتد به کلی آن لذت را از بین  هاآنیکی از اگر لذت، هزاران منافی است که 

 آن همین نیترکوچکهمین دائمی نبودن لذت است.  هاآفتآن  نیترکوچک. بردیم

ن ای یهمهکه  در می یابدد، کنتأمل انسان . اگر شودیمیاد مرگ است که دنیا تمام 

 . منظور از ماده چیست؟گرددیممنافیات به ماده بر 
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 نواقص مربوط به مادّه است یتمام
 

را قبول کرده و حضور و تحقق  یجسماست که آثار  یمحسوسغیر  مادّه، جوهر»

است.  رگیدبه صورت  یصورتآن از  رییتغآن در اجسام است که باعث انفعال جسم و 

موجود  تیّجسممعنا نه جسم است و نه محسوس. پس منظور از ماده  نیامادّه، به 

است که  یانکته، همان نیا. باشدینم که فقط صورت محض است، اتیّجسماندر 

 اند ونادرست ادراک نموده یشکلأّله را به مُت یحکمااز آن غافل شده و کلام  یگروه

 ایاست و  یالیخآن  یهالذت ایبرزخ مادّه ندارد و  ندیگویم نکهیا؛ اندکردهگمان 

 نیا یتمامسخنان آن است که  نیا یمعنادر آن عالم وجود دارد،  یعقل یهالذت

و پندار  الیخست و فقط در وهم و موجود نیدر خارج  و است یسرابو  یوهمذ یلذا

 0«باطل و انحراف از مقصود است. یپندار تصوّر، نیاکه  یحالانسان موجود است. در 

به عالم  یاختصاص قتیحق نیاابعاد خاص بودن است و  یدارا، همان تیّجسم

اند داشته انیبهست. آنچه را اصحاب برهان  تیّجسممادّه ندارد، در عالم مثال هم 

 تیّ جسمو  تیمادّظاهر از آنجا که  یعلمااز  یگروهو  تیّجسماست نه  تیّ ماد ینف

ز غفلت ا نیااست و  یدوم ینفهمان  یاول ینفاند که اند گمان کردهرا متّحد دانسته

 است. یقیحقمراد 

 با سراب و باطل بودن یمساوبودن آن  یعقل ایبودن لذّت  یالیخ ،گریداز طرف »

و  اندیمادّاز موجودات عالم  ترمیعظ اریبسو موجودات آن  الیخ. عالم ستینآن 

 هکمادّه باعث شده  ریغاز  یگردان یرو و انسان با عالم مادّه، دیشد یختگیآمتنها 
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 هاحجاباثر بداند. اگر  یبو  فیضع یموجوداتو عالم عقل را  الیخموجودات عالم 

 0«.شودیمکنار روند، عظمت آن عالم و موجودات آن بر انسان آشکار 

، قوه است. ما به قوه، ماده می گوئیم. و فلسفی کمیاز ماده در مباحث حِ مقصود ما

دیل را آتش بزنید، تب آنحال قوه یعنی چه؟ صندلی چوبی بالقوه خاکستر است. اگر 

لیتی ، فعهمه چیز ده. دانه گندم بالقوه خوشه گندم است. در عالم ماشودیمبه خاکستر 

دارد. الآن گندم است ولی یک لحظه بعد معلوم نیست چه باشد. یک لحظه بعد ممکن 

و تبدیل به سلول چشم یا  هدخورده شاست گندم آرد شود و آرد هم نان شود و نان 

. پس ددتبدیل گر و این نطفه به انسانتبدیل بشود یا... و یا به نطفه  گوش یا خون

 مو یا چشم یا پوست یا انسان است. گندم یک لحظه دیگر چیست؟ میدانینم

 رادماز حرکت، تبدیل شدن قوه به فعلیت، و مقصود  از ماده، قوه،مقصود در نتیجه 

 .شودل قوه به فعل تبدیست تا لازم ازمانی است که ز مقدار و اندازه ا از زمان، آن

حرکت است. یعنی جوهر عالم در حال حرکت است. در حالِ عالم با تمام موجوداتش 

به سمت در حال حرکت ، رودیمدائما هر موجودی، در مراتب وجود به سمت دیگری 

. این حرکت را حرکت جوهری باشدمیکمال که یا کمال سعادت است یا کمال شقاوت، 

 جوهر این عالم در حال حرکت است. . پسندیگویم

مادی است، الآن هست و یک  ،به دلیل حرکت است. زیرا لذت ،تلذباطل شدن 

ن و دیگر بعد از ای شدیمفعلیت محض  و دیرسیمآنِ دیگر نیست. اگر به فعلیت 

لذت یرا ز لذت برنده هیچ وقت ناراحت نبودفعلیت بعدی در کار نبود،  یقوهفعلیت، 

ف . اما هیچ چیز دارای توقشدینمتمام  هیچگاه و گشتیمو متوقف  رسیدهفعلیت به 

لی خی و شودیمخورده بختی است. الآن الان لذت است و یک لحظه بعد بدنیست، 
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سان انکه فاسد بوده و  گرددمعلوم میو  شودیه مت، ولی لحظه دیگر وارد معداس لذیذ

. این لذت بالفعل تبدیل به مسمومیت کشدیمبه بیمارستان  و کار کندیممریض را 

 .گرددیماینست که کلّ آن لذت باطل . شودیمبالفعل بعدی 

 هر . چونشودیمچه  ت نیست و معلوم نیست لحظه بعددر این عالم ثاب هیچ چیز

ت. ثابت نیس چیزی لحظه بعدی دارد و لحظه بعد هم چیز دیگر است، پس هیچ چیز

هر لحظه، فعلیت فعلی، در لحظه بعد به فعلیت  کهاست  عالم مادهاین قضیه مربوط به 

ر و د ماندینم، ولی باقی شودیماینست که لذتی پدیدار . شودیمتبدیل  یجدید

 .شودیمبعد باطل  یلحظه

ه ب ، یا در ابتدا یا به واسطههمه نواقص و منافیات دگردیمروشن تأمل  با دقت و

 وهمی.مانند نواقص خلقی و ماده برمی گردد 

 گوشش ،مثل چیزی که از اول خلقت ناقص است. از اول چشمش نواقص خلقیّ»

ادراکش ناقص است. این نقصان در خلقت مربوط به ماده است. مصِور و مسبِب  یا

وقتی به ماده، صورت اعطا می کرد صورت تام را اعطا کرده است ولی ماده، صورت 

 شود وروی یک صفحه کاغذ زده میهری که را به طور کامل نپذیرفته است. مثل مُ

طه مع الواسی شوند. نواقص وهمگیرند و ناقص مییبعضی کاغذها تمام نقش مهر را نم

گردد. فردی مواد اولیه غذای لذیذی را تهیه کرده و به منزل آورده است. به ماده برمی

ک آماده سازی آن شده اما به جای نم از صبح وقت کد بانوی خانه صرف پخت و

اشتباهاً پودر لباس شویی در غذا ریخته است. پس از آن همه زحمت در اولین لقمه 

شود، غذا قابل خوردن نیست. باید دور ریخته شود. این آفت واهمه است. معلوم می

توهم به جای واقعیت نشسته  یعنی خیال کرده نمک است. و در واقع نمک نبوده است.

شویم. چقدر از این اشتباهات مرتکب میاست. این آفت داخلی است. ما روزانه 
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فظ را بگوئیم، فلان ل خواستیمخواستیم فلان کلمه را بنویسیم کلمه دیگر نوشتیم. میمی

لفظ دیگر گفتیم. این رقم اشتباهات آفت توهم است. آفت درونی است. پس هزاران 

ن عالم زند. لذت بی آفت در ایآفت بیرونی و درونی به لذایذ عالم ماده صدمه می

وجود ندارد. وهم و ادراک، ماده نیستند مجرد هستند. اما این ادراک از انسان برخواسته 

 0.«است و انسان مادی است. حواس پرتی و اشتباه او منتسب به عوامل مادی است

ه است. عالمی ک متعلق به دنیاآنجایی که ماده نباشد، نقص هم نیست. ماده فقط 

نقص ندارد. پای ماده تا لحظه مرگ در کار  لذاندارد،  است، ماده دنیامافوق عالم 

 از عیوب خالی و در کار نیست و فقط فعلیت محض است یامادهاست و بعد از مرگ 

است. عالم بعدی فقط صورت است و دیگر ماده نیست. یعنی تا لحظه مرگ هر فعلیتی 

حرکت در کار نیست.  ،به فعلیت جدید تبدیل شود، امّا لحظه بعد از مرگ تواندیم

حرکت تا وقتی در کار است که ماده در کار است. آنجا لذت بدون منافی است زیرا 

 مادی بودن ماده، منافی لذت است، آنجا فعلیت محض است.

ان را در دهانت یتصور کرد که یعنی چه؟ فرض کنید که غذای لذیذ توانینماصلاً 

، تمام نشود و دائما با شما همراه باشد. دیربیملذتی که از خوردن این غذا  و گذاشتید

ط . فقمیجویم غذا رااصلاً قابل تصوّر نیست. زیرا لذت همیشه تا زمانی است که 

، و مراحل هضم رودیمو وقتی از دهانمان پائین  میبریموقتی در دهانمان است لذت 

، دچار ناراحتی و اذیت شودیمپر  معده. وقتی که میبرینم، دیگر لذت کندیمرا طی 

 .شودیمکه از این پر خوری کردیم، شروع  ییهاتیاذو  هایناراحتو  میشویم

عنی ، یردیپذیمجوهر غیر محسوسی است که انفعال از ماده،  مقصوددقت کنید که 

 از ماده، جسمیت نیست. مقصود. شودیمکه به فعلیت تبدیل  یاقوههمان 

                                                 
 شرح مرحوم  آیت الله صائنی زنجانی بر رسالة الوَلیة  (1
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ر دیگ یالحظهقوه معلوم نیست، چون ممکن است میز بالفعل چوب است اما بال

ین عالم در اخاکستر باشد. نطفه، بالفعل نطفه است، اما بالقوه انسان است. هر چیزی 

هزاران چیز است. خاک بالقوه خاک است و بالفعل دارد و یک قوه، خاک  یتیک فعل

حیوان ا ر آنلف بالفعل علف است، ع .شودیم علف یاعطر  تبدیل بهدر ساختمانِ گیاه 

. دشویمشیر  بدن حیوان، ساختمان در همان علف .شودیمت یا گوشر شیو  خوردیم

علف بوده و علف هم خاک بوده است، انسان آن را  آن شیر ،شودیم مّهمان علف، سُ 

 انسان ،. همان خاکشودیمی انسان و یا نطفهپوست  و گوشت، خون، خوردیم

 دائم این عالم در حال حرکت است. . پسشودیم

این  تمام. چون دنشویم انساناست که  یالحظهبهترین لحظه برای مواد همان 

مه ، همیکنیمکه انسان بسازد. همانطور که ما مسیر کمال را طی  کندیمکارخانه کار 

 قوه ی انسانیتشان، ، کمالشان این است کهکنندیمموجودات هم مسیر کمال را طی 

 شود.الله ب نسان این است که خدا گونه و خلیفةآنوقت کمال ا ،بشودل بالفع انسانِ

 ،کندیمرا باطل  هالذتدو مشکل وجود دارد، یکی ماده است که تمام  ،در این عالم

هزاران  در درون که لذت آنی باشد و لذت شودیمچون مادی بودن این دنیا باعث 

 باشد. مشکلگرفتاری و 

مشکل دوم این است که همه چیز در دنیا حد و اندازه دارد، همانطور که مسافت 

را  مختلف وزن یهاملاککیلومتر، و در  و مترسانتی متر، و می گوئید:  دیسنجیمرا 

 شودیمبه همین ملاک و میزان لذت را هم و... کیلوگرم گرم و و می گوئید:  دیسنجیم

 که از این میفهمیمدرجه بندی کرد. ما راجع به لذت ملاک بین المللی نداریم، ولی 

ز . مثلاً بعضی امیبریماز این میوه بیشتر از آن میوه لذت  وغذا بیشتر از آن غذا 

از  خیرو بعضی از خوابیدن و ب و بعضی از اطعام دیگرانند بریمخوردن بیشتر لذت 
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 هیچکه با لذت  شودیمان شلذتی نصیبچنان را، تماشا کردن کوه و دشت و صح

در این  تیهانیبلذت ، اندازه و حد دارد. ی لذایذمهه .ندکنینمخوراکی آن را عوض 

 ین یعنی حد. اعالم نداریم و 

، عالم مثال است. عالم مثال، باشدیم آنو علت عالم بعدی که مافوق عالم ماده 

لذت ، یعنی تمام لذایذ در عالم مثال یا برزخماده ندارد، پس مشکل اول را ندارد، 

با هزاران نیش همراه باشد. در آنجا  یک نوش آن خالص است. مثل این دنیا نیست که

و چون ماده ندارد، نیش  دهندیمو لذت خالص تحویل انسان  کشندیمرا  هاشینهمه 

. دکنیمل فرق هم ندارد. اما حد دارد، یعنی لذت خوردنی با لذت شنیدنی در عالم مثا

دیگر لذت دارد،  یاگونهمانند این دنیا است که موسیقی یک جور لذت و خوراکی 

. مشاهدات هم لذایذشان با هم فرق کندیمبا هم فرق لذایذشان  هایخوراکضمناً خود 

نقص است. حد یعنی نیز خودِ حدِ عالم مثال  این گونه است ولی. عالم برزخ کندیم

 هستند. از هم لذایذ جدا

هر جا مقیدی باشد، قطعاً مطلقی هم هست. هر جا محدودی باشد،  از سوی دیگر

حتماً نامحدودی هم هست. محدود یعنی چه؟ یعنی حقیقتی را درون ظرف ریختید. 

ر . هشودیم، محدود دیزیریمخودِ آن حقیقت بدون ظرفش کجاست؟ وقتی در ظرف 

 قید مقابل هم هستند. تا مطلق نباشد مقیدو م دارد. مطلق قی پشت سرمطل معنای مقید،

نیست. وجود محدود، حاکی از وجود نامحدود است.  تا نامحدود نباشد محدود ،نیست

؟ آمدیمشده است. اگر نامحدود نبود، محدود از کجا محدود و  دیازدهنامحدود را حد 

ن آ پس وجود محدود حاکی از وجود نامحدود است. لذت محدود یعنی، لذتی که به

دارد  یامرتبهبر اینکه این لذت  کندیماندازه و حد زده باشیم. خودِ این مسئله دلالت 

 .«فرأیتم النشأة الاولیأ» که آن مرتبه حد ندارد
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دارد که آن مرتبه حد ندارد. اگر بخواهیم منطقی بگوئیم،  یامرتبهمحدود فی نفسه 

 . ناطق و حیوان جزء ذات انساناستناطقِ حیوانِ  ،بگوئیم که مثلاً انسان د اینطوربای

. چیزی 0شاعر خارج از ذات انسان است ،اگر در تعریف انسان بگوییم شاعر است ولی

که خارج از ذات انسان است، جزء ذاتش نیست که همیشه با آن باشد، بلکه در جایی 

جزء ذات لذت نیست. اگر لذت را تعریف منطقی کنید،  ،شده است. حد حملبه آن 

 ذات آن نیست.  حد جزء

باید  .برهان این بحث آمده است ،است که در جای خود محدودحد خارج از ذات 

ته وجود داشبی حد در آنجا  ،دیگری بالاتر از عالم مثال باشد که خودِ لذایذ ینشئه

بدون  الصِخ باشد )البته منظور از بالاتر، بالاتر مکانی نیست، بالاتر رتبی است(. لذتِ

این لذایذ  یهمهباشد. لذت خوردن و نوشیدن و شنیدن و ازدواج کردن و دیدن و  حد

وجود دارد، در عالم مثال هم مانند همین لذایذ هست فقط ماده ندارد، یعنی  که در دنیا

خالص است. اما در اینجا لذت شنیدنی از خوردنی جداست چون حد دارد. از  لذتِ

، از شنیدنی، لذت بوی خوش را دریافت دیکنینمرا دریافت  آمیزشخوراکی، لذت 

آب بخورید و از آب  شودینم. دیکنینم، از نوشیدنی لذت غذا را دریافت دیکنینم

رزخ ب. میریگینمرا دریافت کنید. در این دنیا کمال خوردنی را از نوشیدنی  غذالذت 

رشی که در تاست، لذتی که در شیرینی هست، لذتی نیست ا مانند دنی از این جهت هم

با هم فرق  هاینیریشهم با هم فرق دارند، لذت خودِ  هایخوراک قسامهست. حتی ا

 دارد. 

                                                 
اگر بخواهیم برای  د.ناطق و حیوان نیز حد انسان می باشند و از ذات انسان خارجن ،با نگاهی عمیق تر (1

 . لهیا ایها الناس انتم الفقرا الی ال ر.انسان تعریف درستی ارائه کنیم باید بگوییم انسان مساوی است با فق
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ا در آنج هالذت. همه شودیمای که بالاتر از نشئه مثال است، حدود ساقط نشئه در

به فرض در آن عالم طعامی را اگر یک جا موجود است. این جمله یعنی چه؟ یعنی 

لذت ، دیخوریموقتی طعامی را  هست. در آنعالم  یهایخوراکبخورید، لذت تمام 

عالم را دارد. اول اینکه لذت تمام لذایذی  یهایقیموسو  هایدنینوشو  هایخوراکتمام 

که از ناحیه چشم و لمس و گوش و... هست در آن یک لذت هست و دوم اینکه لذتی 

درجه گذاشت که مثلاً بگوئیم  برای آن توانینماندازه ندارد و  دیکنیمکه دریافت 

میلیارد درجه است. آنجا اصلاً حد ندارد،  5درجه است و آنجا  5این دنیا  یهالذت

  .شودیمبینهایت به جان انسان سرازیر  به طوربا یک دریافت تمام لذایذ عالم 

؟ اندردهک. از این حقیقت چگونه تعبیر فهمیمب میتوانینمدر این عالم این مسئله را 

  : ندیگویمشنیدید که 

 دگشاد بای یزبان کودکس پ          چون که با کودک سرو کارت فتاد

 ست. دریک میوه بهشت موجود ا هاطعم: همه ندیگویم

 :ندیفرمایماول  یمجلس یعلامه

 تیببودند، اهل  دیناامآن  یمعالجهکه تمام اطبّا از  یماریبدر حالت  یاواقعهدر »

، چند نیالمرسل دیس. حضرت افتمیو به برکت آن واقعه شفا  دمیدعصمت و طهارت را 

طلا که، کباب بود.  خیسبهشت، از آن جمله سه  یوهیمعطا فرمودند از طعام و  زیچ

ن . مشدینمکم  یزیچ دادمیمکه تصوّرنکرده بودم در آن بود و به هر کس  یلذّتهر 

که طعام بهشت صدهزار مزه  گفتمینممکرر به شما  ایآ: گفتمیمبه حاضران مجلس 

هنداونه و از آن  هیشبکرامت فرمودند  یاوهیم. شودینمتمام  خورندیمدارد و هر چه 

 0«و صدهزار مزه داشت... مدخوریم زین

                                                 
 1لوامع صاحبقرانی: ص  (1
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 در نزد اهلش مسلم است. و با برهان ثابت شده است مطالب همه این
 

 ددر قوص صعو کندیم کسبانسان در عالم ماّده  که یاحوالو  ملکات ریتأث
 

ن دنیا و بعد رابطه بیببینیم رابطه بین دنیا و قبل از دنیاست. حال  ،آنچه گفته شد 

 بالا تا پائین آمده است و دوباره مرحله راعوالم از  نزول قوس از دنیا چگونه است؟

باید طی کند )که در مرحله صعود بر عکس نزول است(. در مرحله  در جهت عکس

نزول از ذات اقدس حق تعالی شروع شده و آمده تا عالمی که حد نداشته و سپس 

آمده به عالم مثالی که حد داشته و بعد به عالم ماده آمده است، اما در قوس صعود بر 

عد از عالم مثال عالم عقل ، عالم مثال است و بدهعکس است. یعنی بعد از عالم ما

است و بعد از عالم عقل، عالم اسماء الهی و بعد از آن هم ذات مقدس است که به آنجا 

 احدی راه ندارد.

مسیر برعکس است، اول مثال است و بعد نشئه بی حد که به آن  در قوس صعود، 

ال ولی . آنجا اول عالم عقل است و بعد مثندیگویمعقل یا همان عالم عقل  ینشئه

 اینجا اول مثال است و بعد عقل. 

نفس است.  ،ماده دارد که آن ماده ،مثالی یهاصورتیک فرق دیگر هم دارند. 

. ندکیماست که در عالم مثال صورت پیدا  یامادهنفس یعنی جان انسان. جان انسان 

ت، انسان اس. یعنی خودِ شودیممثالی به اذن پروردگار برای نفس حاصل  یهاصورت

 هر وخودش است. هر لذتی که بخواهد ببرد از جانب خودش  یسفرهخودش بر سر 

ن مهما اَلمی هم به او برسد، از خودش است. خودش ماده است، به تعبیر دیگر خودش

، خودش ماده آن صوری است که قرار است به او خودش است. به تعبیر تخصصی
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ر اگ هم طعامی . ظلمتی اگر باشد، از خودش،ین استنازل شود، نور اگر بخواهد، از ا

 یهاصورت یمادهباشد، از خودش است. عذابی هم اگر باشد، از خودش است. چون 

یدا شکل پ ،برای نفس هاصورت به اذن پروردگار در آنجا، این ،است نفس ،لم مثالاع

 .کندیم

  فرمایند:جناب ملا صدرا در کتاب شریف شواهد الربوبیه می

و  یراه الإنسان فی هذا العالم أو بعد ارتحاله إلى الآخرة فإنما یراه فی ذاتهکلما »

 .« 0فی عالمه و لا یرى شیئا خارجا عن ذاته و عالمه و عالمه أیضا فی ذاته

هرچه را انسان در این عالم یا در عالم آخرت و بعد از رحلت خود از این دنیا 

بیند و هیچ چیز را در خارج خویش می آن را در ذات خود و در علمکندمشاهده می

 کند و عالم او نیز در درون ذات اوست.نمیه از عالم خود و ذات خویش مشاهد
 

 یعقل اتیکلو انقطاع از عالم ماده و صعود به عوالم مثال،  ایدنانصراف از 

 اللهیف یفنا تینهاوعالم اسماء و در 
 

 این عالم هم عالمِ  عُلقه گرفته است.آن نفس مدتی در عالم ماده توقف کرده و به 

و ملکاتی را از دنیا کسب کرده که گاهی این ملکات با آن  احوالو اعتبار است، م وه

)یعنی عالم مثال( هماهنگی داشته و گاهی هم نداشته است. این نشئه،  نشئه سابق

و  تاس مثال که حجاب عالم شده یحجابِ نشئه ی مثال است. نفس دلبسته به عالم

 کلاٍََّ ،کْسِبُونَیَ کاَنُواْقُلُوبهٍِِم مَّا  یَعَلبَلْ رَانَ  کلاٍََّ»، این حجاب ضخیم شده است

                                                 
 245ص:  :الشواهد الربوبیة فى المناهج السلوكیة( 1
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خلاد در زمین پیدا کرده یعنی به زمین چسبیده إ ،«0حْجُوبُونلمَّ وْمَئذ یَعَن رَّبهٍِِّمْ  إِنهٍَُّمْ

 .است گشتهاز حق غافل  و است. گوهر جانش خاکی شده

شخص از زخارف این دنیا انصراف  آید ومیگاهی هم به عکس این حالت پیش 

، با هر چیزی که سروکار ردیگیم، نفس یک ماده است که فوری رنگ کندمیپیدا 

د، نیا سروکار داشته باشد یهاشاخه. اگر با دنیا و کندیمداشته باشد، رنگ آن را پیدا 

تو . شودیمخودش ، چون دنیا حجاب است، خودش حجاب ردیگیمدنیا ک رنگ خا

 فظ از میان برخیز.حا خود حجاب خودی

بیرون کند از خود صفت دیو   گردد اگر این تن خاکی  ازلی هاجان

 او ددی ر

  یدـاح ل اـجم دـدی ن واـنت  زرگـه  را یخود د گر  ینده تا ا فن د بار ب

 ار

انصراف دهد، ملکات سابقش برمی گردد، از آن اگر با دنیا سروکار نداشته باشد و 

( پشت رودیمو  دیآیمرض چیزی است که عارضی است، ض )عاین عَرَ بهولی اگر 

نیا مسیر )چون دد ، از این دنیا بهره ببرکندیمکه ضرورت اقتضا  یااندازهکند و فقط به 

است( و چهره جانش را متوجه ماوراء این عالم کند و به آن انس پیدا کند، بعد از 

که با خودش هماهنگ  کندیمسروکار پیدا  ییهاصورتاینکه از ماده منقطع شد، با 

 لیواُنس داشت،  هانیهم. قبلاً هم با کندیماست، با عالم مثال و ارواح ارتباط برقرار 

د در این دنیا، این انس از دستش رفته است. به روح و ریحان و جنت نعیم لااخبر اثر 

زیاد  اشیروح یهالذتو ر چند براب اشیکمال یهاصورتو  کندیماشراف پیدا 

 .کندیمرا در عالم مثال داشت، اما اینجا شدت پیدا  حالات . قبلاً هم اینشودیم

                                                 
 (15-83/14) سوره مطففین: (1
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حالاتش اوج در قوس صعود این حالات را در هنگام قوس نزول داشت ولی 

چون معلوماتش در نشئه ماده در اثر انقطاع زیاد شده است، در عالم عقل  ردیگیم

و انوار و اسراری را  ردیگیمیعنی عالم بعد از مثال هم، بیشتر از قوس نزولش اوج 

ه برا . تمام لذایذ دنیا از طعام و شراب و لباس و نکاح و سمع و بصر کندیممشاهده 

 . کندیماترین شکل مشاهده گوار

مان و دردهای وهمی، چون ما بخشی از آلامم اَل درد و مادی دارد و نهاَلم  درد ونه 

وهمی است، همه ما نگران آینده هستیم که این واهمه است. چون قوه واهمه این 

 .مینکیمدر آن زندگی  است که یالحظه، ام ، زیرا تمام زندگیکندیمنگرانی را ایجاد 

و نگران آینده  کندیم. این کارِ قوه واهمه است زیرا قوه واهمه در انسان توهم ایجاد 

ی در کار نیست، و نه الم وهمی، نه امادهنه اَلم مادی دارد، چون آنجا  اما او. شودیم

 رنجی و نه خستگی.

سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةً وَ بَابُ ذَلِکَ کُلِّهِ مُلَازَمَةُ الْخَلْوَةِ بِمُدَاوَمَةِ  ایَالدُّنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 دُالْفِکْرَةِ وَ سَبَبُ الْخَلْوَةِ الْقَنَاعَةُ وَ تَرْکُ الْفُضُولِ مِنَ الْمَعَاشِ وَ سَبَبُ الْفِکْرَةِ الْفَرَاغُ وَ عِمَا

لِلَّهِ َو  مُیالّتَعْظِ ةِیَالْخَشْ لُیوَ دَلِ ةُیَالْخَشْ یوَ بَابُ التَّْقوَ یهْدِ التَّقْوَالْفَرَاغِ الزُّهْدُ وَ تَمَامُ الزُّ

 هالیطَاعَتِهِ وَ أَوَامِرِهِ وَ الْخَوْفُ وَ الْحَذَرُ وَ الْوُقُوفُ عَنْ مَحَارِِمهِ وَ دل صِیالتَّمَسُّکُ بِتَْخلِ

 0.عِبادِهِ الْعُلَماءُاللَّهَ مِنْ  یخْشَیَما الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ

ی بیش نیست پس این لحظه را صرف طاعت و الحظه: دنیا ندیفرمایمرسول خدا 

هم ملازمت با خلوت به همراه مداومت فکر است. سبب  نآ راهبندگی خدا کن. 

 ستون و بر و ،کردن بار اضافی معاش است. سبب فکر فراغترها خلوت، قناعت و

ی نشانهو ت اه ورودی تقوا خشیر ی فراغت زهد و نهایت زهد، تقوی است.پادارنده
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خشیت عظیم شمردن حق تعالی با عمل به دستورات و اوامر او و ترس و خود داری 

تنها عالمان هستند  :دیفرمایمی آن نیز علم است، خداوند نشانهاز محارم الهی است و 

 ل دارند.که خشیت الهی را در د

 .ملکاتی باشد که از کلیات مهجورش نکندباید  کندیمکسب  نفسملکاتی که 

نفس به هر  آن توجه نفس است. یعمده ؟کندیمطور این ملکات انسان را مهجور چ

به عنوان . شودیممنقطع از اطراف خودش چیزی که متوجه شد، به میزان آن توجه 

متوجه  و حواس رسدیمد و این درد هم شدید است و مهمانی از راه اگر درد دار مثال

رد د؟ خیر ولی شودیم، آیا درد از بین رفته و بیماری خوب شودیمپذیرایی از مهمان 

را از این درد برداشته و  توجه. درد و بیماری هست ولی چون کندینم را احساس

انحراف توجه از درد باعث  ، توجه از درد منحرف شد ومنعطف به سمت دیگر کرده

، ودریم. وقتی مهمان کندینمحس ، نه اینکه درد نیست، آن را دس نکنحرا  آنشد که 

 .توجه نفس است ،. اینهستکه هنوز درد  شودیممتوجه 

 خاصی یندهیگو اهد به صدایوکسی بخولی  باشد های مختلفیصدادر مکانی  اگر

متعدد به صدای این ز بین صداهای . اشنودینمصداهای دیگر را اصلاً  ،ندکتوجه 

، ده نفر دیگر هم دارند فهمدیمو فقط حرف این شخص را  دهدیمشخص گوش 

د را ، ولی چون توجه خوهاآناشکال دارد و نه صدای  اوو نه گوش  زنندیمحرف 

س ، این را توجه نفشنودیمبه این گوینده منعطف کرده است، فقط صدای گوینده را 

 گویند.

 . برزخ همین الآنندیبینم، متوجه دنیا باشد، حقایق موجود کنارش را اگر انسان

حاجب نباشد )در قرآن گفته است که  موجود است، اگر ملکاتش از سنخ ملکاتِ

( باز اندگذاشتهکه حاجب بوده، اسمش را معصیت  ییهاآنو همه  استم کداحاجب 
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. آن عالم در نور و سرور و جمال و کندیم. عالم تجرد را مشاهده ردیگیمهم اوج 

در است. اگر این حالت  تیهانیبکمال دیگر حد ندارد، حد و حدود و قدر ندارد و 

عالم  ، ازدتبدیل گرد مقامه استقرار پیدا کند و ثابت و ملکه شود، و از حال بجانش 

عالم معانی محض و خالص . آنجا کندیم، به نشئه اسماء الهی راه پیدا گذردیمعقل هم 

علم خالص قدرت  مم، عالَن عالَآ .ندیبیمو آنجا خود علم را ا م ر. اینجا عالِ است

بور خالص و کمال و سعادت و عزت و سرور و ح جلالیات خالص و ح خالص،

و با إندماج  شودیم. مندمج در اسماء شودیم و صفات خودش ملحق به اسماء است.

 .شودیم، چون ذات غایب است، این هم غیب شودیملیه مندمج در أسماء، در ذات متعا

 .کندیمالله پیدا او خبری نیست و بقاء بو دیگر از  رودیمنفس کنار 

 دانستمینممن بودی منت  یا  دانستمیــت نممن  یودــب ن ـم بـا

 دانستمینممن بودی منت  تا  رفتم چو من از میان ترا دانستم

 و رودیمدیگر سالکی در کار نیست. سالک و سبیل و مسلک و همه چیز کنار 

 .ماندینم یجز حق چیزی باق

تش ملکازمانی است که ملکاتش با عالم قدس تناسب داشته باشد. اگر  ،امراین 

دائما  ،شودیمد، امر برعکس و، ملایمت داشته باشد، یعنی دنیا پرست شخاک با عالم

اوج بگیرد و  خواهدیم، چون اصل ذاتش کندیمالم و عذاب از انواعش مشاهده 

از این همّ و غم خارج شود، چون ملکات پست کسب کرده است، او را به  خواهدیم

به آن  دبالا برود، اما تا جایی که توانستن خواهدیم. مانند یک بالن که کشاندیمزمین 

 بالن بالا برود. دهدینماجازه  هاهوزنکه این  اندبستهوزنه 
 بسی دام است و دیو و دد بسی غول است و رهزنها

ها مأمن ما رو ســـوی  نا امن و ن جای   گذر زین 

ها   نه منزل قدســـی در این ویرا طایر  لا ای   ا

جا  جان ایمن ک جای مخوف ای مرغ  در این 
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 از یــاد تو آن ریحــان و روح و بــاغ گلشـــنهــا

نه یک دو دا هابه  ندی ز خرمن ما  ی ارزن فرو 

ها که بر کویش بود هر دم نشـــیمن ید  با  1تو را 
 

ـــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــی  ب

شد  در این لای و لجنها و در این ویرانه گلخنها 

مد تو را  چه پیش آ در این کوی و در این برزن 

 رهزن

که می  گاهی  لدارســـحر ید نســـیم کوی د  آ
 

 

آنطوری که مردم خیال کردند نیست که بهشت یک باغ بزرگ است و آتش ه مسأل

که  ف نیست، همانطوره نشئه ای است که اصلاً قابل وصاز آتش. بلک یاحفرهاشقیاء، 

بفهمد یعنی چه؟  تواندیماست، چه کسی  تیهانیب است، عذاب هم تیهانیب ،لذت

د بار ایِ شما، از آتش جهنم است، هفتاکه: آتشِ دنی اندگفتهبرای اینکه بفهمیم اینگونه 

 شودیمرا  اشیاضیر. )هفتاد بار شسته شده کنایه از کثرت است(. 8شسته شده است

ت حرار شودیمدرک کرد، اگر حد آتش را برداریم،  شودینمفهمید ولی حقیقتش را 

قابل تصور است که می گوئیم:  مانیرابقدر جهنّم. فقط آن شودیم، که این تیهانیب

 .شودیم، یا چند هزار درجه شود، آهن ذوب جوشدیمدرجه  011در دمای آب 

خورشید  یهستهمیلیون درجه است، چون  81حرارتش  ،خورشید یهسته ندیگویم

جهنم.  شودیممیلیون درجه است، اگر عدد آن را برداریم، آنوقت  81درجه دارد که 

تصور کرد. امیر  توانینمتصور کرد، جهنم را هم  شودینمهمانطور که بهشت را 

که  دینیبیم، دیرویمید، وقتی آنطرف اهو شنید اندگفته: هر چه ندیفرمایمالمؤمنین 

 شماست.  یمافوق شنیده

                                                 
 1دیوان آیة الله حسن زاده آملی: ص  1

 
ةً بِاْلَماِء ثُمَّ  اللَّهِ قَاَل أَبُو َعْبدِ  2  اْلتََهبَْت إِنَّ نَاَرُكْم َهِذِه ُجْزٌء ِمْن َسْبِعیَن ُجْزءاً ِمْن نَاِر َجَهنََّم َو قَْد أُْطِفئَْت َسْبِعیَن َمرَّ

یقََها ]یُْطِفئََها[ َو إِنَّهُ لَیُْؤتَى بَِها یَْوَم اْلِقیَاَمِة َحتَّى تُوَضَع َعلَى النَّاِر فَتَْصَرَخ َو لَْو ََل ذَِلَك َما اْستََطاَع آدَِميٌّ أَْن یُطِ 

ٌب َو ََل نَبِيٌّ ُمْرَسٌل إَِلَّ َجثَا َعلَى ُرْكبَتَْیِه فََزعاً ِمْن َصْرَختَِها   288ص : ، 8بحاراألنوار: ج  َصْرَخةً ََل یَْبقَى َملٌَك ُمقَرَّ
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 لتفاوت قوس صعود و نزو
 

 :تفاوت وجود دارد جهت دواز د وعأ و دز آنچه که گفتیم معلوم شد بین بَا

چون نفس در سیرش در این عالم، معلوماتی را کسب کرده است، عالم  -0

از عالم قبلی  ترعیوسخیلی چه در ناحیه سعادت و چه در ناحیه شقاوت  اشیبعد

 .است

در قوس نزول، سعید و شقی یکجا با هم بودند، شیطان و مَلِک همراه بودند،  -8

 تقسیمدو مسیر سعادت و شقاوت  مسیر به و شوندیماما در قوس صعود از هم جدا 

 .شوندیماز هم جدا ، ، سعید و شقی، لذت و الم، جنت و نارشودیم

دن وت اشقیا و خشک شن شقاتی که دلالت بر سبق و حتمی بودب با روایالاین مط

 و باشندیمین دسته از روایات ناظر به قضای حتمی ا منافات ندارد. ندینمایمقلم 

این عالمند که آن مراتب از آلوده شدن به احکام قوه و امکان  یهیعالمربوط به مراتب 

 0است.قوه و امکان  یمرتبهجمال و قبول تغیّر از خصوصیات د. اخالین

ا ب و اعمال و مجاهدات شرعیه ارتباط بین دستورات دین ،شد مطالبی که گفتهاز 

 یهمه، شودیمحقایق این عالم معلوم  الهی به زبان انبیای عظام و یدهایوعوعده و 

جان انسان را از این عالم منقطع کرده و  یچهره که اندآمدهدستورات دینی برای این 

راه های پیچ اندر و سالم از این انسان را صحیح  متوجه ماوراء این طبیعت نمایند.

                                                 
ی عن النبی (1 مضی القضاء، و تم  القدر بتحقیق  ، وو جف  القلم ،بق العلمس»: قال ،فی التوحید و تفسیر القم 

منافاة َلث؛ و الحدی ،«رو بالشقاء لمن کذب و کف ،و بالسعادة من الله لمن آمن واتقی ،الکتاب و تصدیق الرسل

 ً فإن   ؛و فی مرتبة اُخری قابالً له ،غیر قابل للتغی ربین کون هذا النظام فی مرتبة من مراتب وجوده محتوما

ة و اإلمکان من اَلستعدادات المتفرقة ا المراتب العلیا فمقد س ؛اإلجمال و قبول التغی ر من لوازم مرتبة القو  ة و أم 

ة و اإلمکان  والی الله الرجعی.  ،عن شوب القو 
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دنیا نجات بدهند و طوری عبورش دهند که آلوده به این دنیا نشود، تا آن طرف  پیچِ

 گرفتار نگردد.

 یابیدارد و راه دست وجود یاعتبار باطن نیدر کنار ا یعالم، عالم اعتبار است ول نیا

د، به باطن وجود دار یابیدست یکه برا یتنها راه .به باطن، گذشتن از اعتبار است

 یاهر چیه نیاز ا ریو غ اندکرده ریاز آن تعب ایانقطاع از عالم ماده است که به ترک دن

 مسئله است. نیهم، رساله تا آخر نیوجود ندارد و محور ا

 ،شانیا ریو س یزندگ یعنیمسئله هم خود حضرت علامه است،  نیا یتمام نما نهیآ

 مطلب است.  نیتماما نشان دهنده ا

شود. در واقع عرفان یمارائه  لیاص دیتوحعارف به  لین ریمس، یعملدر عرفان »

 ییطباطبامحض است. چون علّامه  دیتوح یسوعارف به  سلوک ریمس انیبهمان 

راه بود،  نیا یراهو  قتیطر نیا سالکمخصوص خود،  دیاساتاز  یبعضهمانند 

 نیااست.  هیالولاهمان رسالة  که سدیبنو یاسفرنامه شیخو سلوک یبراتوانست 

 یزندگاست، چون  شانیانامه یزندگتوان گفت یم بلکهسفرنامه،  کیرساله نه تنها 

 .«بود یدیتوح سلوکعلاّمه تماماً 

ا ت کهاست « حق»تا « خلق»عارف از  کی ریس ییبازگو هیالولاسفرنامه رسالة 

رو نشده باشد، توان با مسائل آن روبه کینزدمسافت را نرفته باشد و از  نیا یکس

ودند؛ ب کرده یطرا  ریمس نیا زین یبرخندارد.  یراسخقلم و رقم  نیچنآن را با  انیب

 ییباطباط. علاّمه کنند انیبهم نخواستند آن را  یبرخو  افتندینآن را  انیب قیتوفامّا 

ن بود، آ کرده یطراه را  که یمقدارراه بود و توانست به  نیا یراه کهبود  ییعلمااز 

. علاّمه کند« مبرهن»را « مشهود»و به عبارت بهتر،  کندبازگو  گرانید یبرارا 

را  «مشهود»و « حصول»را « حضور» کهلازم برخوردار بود  ییتوانا نیااز  ییطباطبا
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لم بود، به ق افتهیبتواند آنچه را  یکلّو به طور  کند« برهان»را « عرفان»و « مفهوم»

 آورد و مستدل سازد.

سخن در  نیا» کهاند شده ادآوریاز مباحث آن رساله،  یبعضدر  ییطباطباعلاّمه 

 چیهو عزّت و عظمت را در  یبلند نیابه  یریتعب شانیا«. ستین گرانید یهاکتاب

و هذا البرهان من مواهب الله : »ندیگویم نهیزم نیادر  رایزاند، نکرده انیب ییجا

« تیلاو» نهیزمدر  که یبرهان نیا یعنی؛ «سبحانه المختّصة بهذه الرسالة و الحمد لله

 ینوشتارها گریدرساله آمده است و در  نیادر  کهاست  یاله، از مواهب میاکرده ذکر

 0. «ستینمن 

است شهود  ملاصدرا خواستهجناب  .است یهنر نیز دارای چنین ملاصدراجناب 

 .و در این کار نیز با توفیق الهی موفق بوده است اوردیعرفا را به زبان برهان در ب

، خاطر است نیهماست، به  نیالمتالهبشر است و صدر  فخرکه ملاصدرا دارد و  اوجی

ه بخود استادی بی بدیل است ه از آن جایی کنیز که شاگرد این مکتب است علامه 

 .ه را به زبان برهان در آورده استشکل آن سفرنام نیباتریز

                                                 
 272-271ص  شمس الوحی تبریزی: (1
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 کنندیمتتمه : آیات و روایاتی که مطالب قبل را تأیید 

 یماوراآوردن او به  یروو  عتیطبقطع توجه انسان از  یاله انیادتنها هدف 

 است نشئه نیا

 

بحث بود. با توجه به  یقسمت برهان میقبل خواند یهابخشآنچه که در  

. شودیم روشن ،رات شرعی که به زبان انبیاء آمدهدستو سرّ ،ه شدگفت که یحاتیتوض

جهتشان  ،مجموعه دستورات انبیاء، انقطاع از عالم ماده است تمام دستورات شرعی

جان را به دنیا گره بزند. حتی  که نیستهیچ دستور شرعی  .انصراف از دنیاست

 دستوراتی که مربوط به زندگی دنیای انسان است.

 دقت کنیم ،شانیقیحقآن قسم  در ،سلام و در تمامی ملل الهیدر شریعت ا اگر 

تنها همت دستورات دینی این است که چهره جان انسان را از این عالم  میابییمدر 

 متوجه ماوراء طبیعت کند. ،طبیعت

 اللَّهِ  یَإِلأَدْعُواْ  یِلیسَبِذِهِ لْ هَقُ» :هفرمودا رسول خدخداوند تعالی از زبان مبارک 

و با  میکنیمدعوت  سوی حق تعالیمن و پیروانم به « 0یاتَّبَعَنأَنَا وَ مَنِ  رَة یبَصِ یَعَل

 ، تنها راهستاعراض از دنیا ،مسیر واین، میکنیمبصیرت هم به این مسیر دعوت 

 راتدستوتمام  واعراض از دنیاست. سبیل دین الهی این است  رسیدن به حق تعالی

 ، جهتش انقطاع. یعنی هر دستوری که وارد شدهاندگرفتههدف را  غایت را شرعی این

 .و انصراف است. جهتش دل کندن است

 روزه بگیر: صدقه بده، دیگویم، کندیمازهر راهی که شده دور این کعبه طواف  

بسته است.  که به جان دهدیمپولی  دستور به صرف کردن کندیماز خوردن منع 

                                                 
 (12/108) سوره یوسف: (1
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 یِ انیَرَبَّ کَمَاٍِ ارْحَمْهُمَا ٍِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُل رَّبّجََناحَ الذُّلّ اخْفِضْ لَهُمَا  وَ»: دیگویم

ر . چقدباز کنبر ایشان رحمت را  یهابالو در برابر پدر و مادر تواضع کن  ،0«رًایصَغِ

اما وقتی دقیق فکر  آسان است به زبان . دهدیمسخت است. دستور جهاد  هانیا

 دوری از خانواده و حضور در میدان سخت جهاد که حتی یک شب ندیبیم کندیم

 بخواهد از خانه و زن و فرزند خودکه انسان  هاه سالهم سخت است، چه رسد ب

  بگذرد.

 ، به سمت انقطاعکه اسلام و دستورات اسلامی دینیبیم، دیشویماز هر راهی وارد 

 هانیات را ببند و... همه ببند، گوشَ: دهانت را ببند، چشمت را دیگویم. دهدیمسوق 

: دیوگیمدل مبند، جایی که دوست داری چشمت را باز کنی  ،دستورات انقطاعی است

دل مبند. پس محور اسلام و  دیگویم ،ببند و جایی که دوست داری دل ببندی

طاع ، انقکندیمکه همه دستورات الهی به آن سمت اشاره  یانقطهدستورات اسلام و آن 

 .است

إِلَهِی هَبْ لِی کَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَیْکَ وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِیَاءِ نَظَرِهَا إِلَیْکَ حَتَّى تَخْرِقَ 

 8.کأَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ وَ تَصِیرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِ
 

 مردم از نظر درجات انقطاع سه گروهند
 

 :شوندیمگروه تقسیم  9به  از نظر درجات انقطاعمردم  

کوفا شده ش شانیهاتیقابلهستند که تام الاستعدادند، یعنی تمام  :کسانی اول گروه

ه هیچ و به هیچ وجه دلبست ندد. از دنیا منقطعناز این نشئه منقطع شو توانندیمو است، 

                                                 
 (17/24) سوره اسرا: (1
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 موازین و معارف .بیرون رفته است انحب دنیا و عقبی، همه از قلبش ،ندنیست چیز

 ینیع اندشدهخالص  .اندشدهتحقق پیدا کرده است. به کلی خلاص  هاآنالهی، همه در 

 .گردیده اند مخصوص خدا

هی ال واراشراف به ان شیرابمادی را هم ببیند، و  یماورای نشئه تواندیماین آدم  

مقربین هستند. السابقون السابقون اولئک المقربون،  هانیا، ممکن است مانند انبیاء

. یک عده از علمای خاص دندیدیمماورای عالم را  هاآن، اندبودهاینگونه  ،انبیاء

 .اندبودهاسلام هم اینگونه 

: گروهی هستند که تام الایقان هستند یعنی یقینشان کامل شده ولی هنوز  گروه دوم

 هست و امکان تخلص به ماورای هاآنتام الانقطاع نیستند. هنوز هیئات نفسانیه در 

 .نندیبیممانند اینکه خدا را  پرستندیمخدا را  .ممکن نیست شانیرابز ه، هنوئنش این

نگار که ا کنندیمرفتار  یاگونه. به کنندینم، ولی شهود اندکردههمه حقایق را قبول 

ظاهر شود، یعنی پرده و  هانیا. اگر خداوند در مقابل نندیبینمولی  ،نندیبیمخدا را 

شهود کنند، رفتارشان همین رفتار فعلی است، هیچ  حقیقت را حجاب کنار برود و

ولی هنوز انقطاع کامل پیدا  ،یقینشان کامل است چون ،زندینمسر  ایشانخطایی از 

 رقبا گروه قبلی ف ایشانو فرق  نندیبیمانگار خدا را  ،پرستندیمخدا را  .نکرده اند

ر کأنّ هستند یعنی انگا هانیاولی  نندیبیمأنّ هستند یعنی  هاآنأنّ وکأنّ است  بین

، کارشان بازیچه نیست. از پشت حجاب، به غیب کنندیمصادقانه عبادت  .نندیبیم

محسنون  هاآنهستند که به  ییهاهمان، نندیبینمایمان دارند ولی پشت پرده را 

 کهاین: نداز احسان سوال شد، حضرت فرموده آلوصلی الله و علیه. از رسول خدا ندیگویم

 . 0دینیبیمخدا را بپرستید، کأنّ خدا را 

                                                 
ْحَساُن أَْن تَْعبُدَ اللَّهَ َكأَنََّك تََراهُ فَإِْن لَْم تَُكْن تََراهُ فَإِنَّهُ یََراك  (1 النیة  -53باب  ؛196 ،ص 67ج  :بحاراألنوار. اإْلِ

 و شرائطها و مراتبها
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 ییهانآبا ، . البته با معاند و مکابر و کافرعامه مردم هستند ،سوم: طبقه گروه سوم

 ییهانمسلماکه عناد دارند و کافر هستند کاری نداریم. فقط مردمی که مسلمان هستند، 

که عوام هستند. این گروه خصوصیاتشان این است که: اعتقاداتشان درست است، قبول 

معادی هست. اما عملشان فی الجمله دارند قیامت و بهشت و جهنمی هست. مبدا و 

، مثلا نماز شودیماست نه بالجمله. یعنی گاهی اعمالشان بر اساس آخرت تنظیم 

آهی از دل هم و گاهی  روندیمگاهی مکه هم  خوانندیم، زیارت عاشورا خوانندیم

 . رندیگیمو روزه هم  کشندیم
 

 اخطاه یهمه یشهیرحب دنیا 
 

، یادن فی الجمله هستند و بالجمله نیستند؟ به خاطر خلود در زندگی هانیاچرا 

و حب دنیا یعنی علاقه به دنیا. حب دنیا و زشت  یزندگی و تبعیت از هو بهچسبیدن 

را به دست  هاآنبرای اینکه  شودیمباعث  ،حب .دنیا یهانتیزیعنی  آنو زیبای 

دن تمام حرکات و سکناتش برای رسی، دیآیمپیدا کند. از صبح که بیرون  اشتغال ،آورد

 به سمت آن شیء دنیایی ،چهره جانش یعنی که نفس، شودیمبه دنیاست، این موجب 

 دینیبیم، دیکنیمرا تماشا  اوبچرخد، همتش به دنیا منصرف شود. وقتی  و حب دنیا

کار  نی، لذا این آدم که شب و روزش به اگذردیمبه همین دنیا  شکه صبح تا به شب

که اعتقادات درست  ی. حالات و اعمالشودیمعالم غافل  نیا ی، از ماوراگذردیم

ه زده است، ن شهیکه نه ر است شهیرا ندارد، اعتقادش مانند دانه در ش کندیم دیتول

 رگید ،عتقاداتکه اعتقادات حقه راکد بماند، ا شودیمباعث  نیا ،دارد وهیساقه و م

 .رسدینم تیلوازمش به فعل و گذاردینم یریتاث
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سال نماز  21ظاهر است،  نیهم ی، ولدهدیماعمال و مجاهدات، همه را انجام  

که روح نماز  ،«0عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ  إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى». چیبه ه چیه یول خواندیم

 دایآثار حج در او پ یول ،رودیم. حج شودینم دایشخص پ نیدر اآثارش  است،

هه . جبشودینم دایعاشورا در او پ ارتیآثار ز یول ،خواندیمعاشورا  ارتیز ،شودینم

 یپادشاه کی. اگر نزدشودینم دهیدر او د هاآنآثار  ی، ولرودیمو جنگ و جهاد 

ما  یحالت در اعمال بدن رییتغ نیو ا شودیم جادیدر ما ا یحال رییتغ م،یحاضر بشو

حال و حضور قلب و خضوع و  ریی. تغمیکنیمرا گم  مانی. دست و پاگذاردیمهم اثر 

، در شودینم جادیما ا نماز، برای حالت در نیکه هرگز ا شودیم دایدر ما پ یخشوع

 ،. همه پادشاهان عالممیمان هستپروردگاراست که در نزد  نیاعتقادمان ا کهیحال

 کمالات یانتها یب انوسیاز اق ینم کیسلطنتشان ملک خداست. همه خوبان عالم 

الت که آن ح مینیبیمدر خودمان  یما را تماشا کند، ما حالت یهستند. اگر پادشاه هیاله

 یاز کارها یلی، خاعمال ما را ببیندساله  5 کودکاگر  نکهی. بدتر امینیبینمر نماز درا 

 هکیدرحال ،میکنیمکارها را  نیا ،نباشد کودک نیاگر ا یول ،انجام نمی دهیمبد را 

ب به اسبا .است کتریو از رگ گردن به ما نزد شنودیمو  ندیبیمخدا  میاعتقاد دار

 یهاوعدهاما به  میکنیماعتماد  ،دهدینم جهینت یو گاه دهدیم جهینت یکه گاه یعاد

 اعتقاد در عملاین بلکه  م،یدر ظاهر اعتقاد ندار نکهی. نه امیندار یاعتماد چیه یاله

 .شودینمظاهر  ما در عمل یاله یهاوعده. اعتقادمان به شودینمما ظاهر 

 اعتماد داریم و کندیمهم خطا  یو گاه کندیمعمل  یکه گاه یبه اسباب عاد

 ،مینیبینمدر خودمان  یتعال یرا نسبت به خدا اعتماد نیاز ا یاذره ولی ،تکیه می کنیم

. حکم، آنچه کندیمبخواهد  یخدا هر کار دست خداست، کار در مییگویم کهیدر حال
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از  یاذره، به میکنیماز اسباب اعتماد  یبببه عمل س ایو  ی. به وعده آدمییتو فرما

 نی. امثال امیکنینمو حشر و نشر اعتماد  امتیخدا بعد از مرگ و ق یدهایوعده و وع

 کیاست و عملمان  زیچ کی)اعتقادمان  ،که در اعتقاد و عمل ما هست ییهاتناقض

 .ستیاست( قابل شمارش ن گرید زیچ

نند ما نفسنفس است،  عتیاصلا طب نیا .است ایتوجه به دن به خاطر هانیاهمه 

نفس مانند  ،ردیگیمرا  قالبآن  شکل ،یرا بگذار آن قالبیاست که در هر  یریخم

در آن منعکس  ریهمان تصو یریآنرا بگ ریهر تصو یاست که جلو یعکاس لمیف

مصرف است، اگر دائما چهره جان به سمت  تیهانیب یعکاس لمیف ،نفسا ما، شودیم

 و رنگ وو حب دنیا  شودیممانند دنیا ؛ لذا افتدیمدر نفس  ایدنباشد، عکس  ایدن

در  ییایکه صور دن شودیمباعث  یویمقاصد دن یافتادن نفس رو .ردیگیمرا بوی آن 

نگ ر ی که، جانکندا دیرا پ ایدن یو رنگ و بو شودط با جان مخلو ،ردیشکل بگ آن

 ییایدن ریو اگر آن تصو شودیم مخلوط یبعد ریبا تصودوباره کرده،  دایپ ایدن یو بو

 یحرکت بعد یو برا شودیمو با آن مخلوط  افتدمی ریخم نیا یباشد، دوباره رو

 .یحرکت بعد یبرا ر،یخم شودیم یبعد ری، دوباره آن خمشودیم ریخم

 یاله و پاک ،نفس در ابتدااست.  ایدن ،دیکنیماضافه  خمیر نیکه به ا ییزهایآن چ

 از جنس دیکنیمکه به آن اضافه  آنچه. افتدیمآن  یرو دیجد نقشدائما  یاست ول

. لحظه به لحظه تمام شودیمو منقلب  دهدیم تیماه رییاست و نفس تغ ایدن

 انسانِ  یعنیجانش  چشم، گوش، زبان، قلب و ... با جانِ هیانسان از ناح یهایورود

 نیا . منِستین یلحظه قبل منِ گرید ،لحظه نیا منِ یعنی، شودیمانسانش مخلوط 

وء س تیاگر ن ،شدهمخلوط  کلمات نی، نه لحظه قبل. با استالحظه  نیلحظه، من ا

. دیآیم رونیاز فاضلاب وجود من ب ،دیآیم رونیکه از دهان ب یاکلمه، هر دداشته باش
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 یکیزیصوت است و از لحاظ ف اًظاهر کلمات. شودیملوط خبا جان م فاضلاب نیا

اب فاضل یچطور بو ،دیآیم رونیفاضلاب ب یقیاز لحاظ حق یول ،ارتعاش هوا است

 .کندیم یذارا مت شنوندهجان هم فاضلاب  نیا ی، بوکندیم یذأانسان را مت

به این که  اندکردهرا تفسیر « 0طعامه ینظر الانسان الفلی»است که  نیبه خاطر هم

ل لحظه قب این لحظه با منِ منِ؛ لذا ردیگیمکه معارف را از چه کسی انسان نظر کند 

من، با من  یهایورودلحظه بعد نخواهد بود، تمام  این لحظه، منِ یکی نیست و منِ

 .شودیممخلوط 

در جان این آدم ضعیف  برسد،به ثمر ه باید ک معارف،حقیقت  وصورت فعلی 

، باید دعای کمیل گذاردینمو اثرات خودش را  شودینم. دیگر لوازمش ایجاد شودیم

کر . ذشودیم، تازه بدتر هم کندینمو دل  خواندیمرا بخواند و از دنیا دل بکند، ولی 

، با خودش رودیم. مکه شودیمهیچ، تاریک هم  شودینم، اما نورانی که دیگویمرا 

 .آوردیمو بزرگ بینی  ، خود خواهیهیچ، با خودش تاریکی آوردینمنورانیت که 

 .8ةحُبُّ الدُّنْیَا رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَ

 صیدها بکردی هله میر بار دیگر ههم

 ها بخوردی همه کارها بکردیهمه غوطه

 وکیل در سپردیه همه نقدها شمردی، ب

که بباخت آن چه خنک آن قماربازی 

 بودش
 

سگ خویش را رها کن که کند شکار  

 دیگر

 منشین ز پای یک دم که بماند کار دیگر

 محاسِب عدد و شمار دیگرن ایز او بشن

 3بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر
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این گروه سهمشان از انقطاع، فقط اعتقاد است. یعنی اعتقادشان انقطاعی است. 

انقطاعی در سرشان است. باید از دنیا دل کند، فقط همین، یعنی  یهاگزارهیکسری 

 ، ولی جسد است.دهدیمهم انجام  ییک جمله فعلیه، که باید از این دنیا دل کند. اعمال

، جسد روزه است. گاهی هم ممکن است اندکی، اشروزهنمازش، جسد نماز است. 

و لحظه  دیآیمیند. یک لحظه بب یابارقهتوجه قلیلی هم ایجاد شود، یعنی یک لحظه 

 .شودیمو تمام  رودیمبعد هم 

 

 هتربیت طبقات سه گان
  

اعتقادات حقه مشترکند، در  هاآن. همه دارند و امتیازاتی اشتراکات این سه گروه

ت حقه داشتند و گروه دوم اعتقاداتشان به یقین تبدیل دامنتهی گروه سوم فقط اعتقا

اعتقاداتشان شده بود و آن گروه اول تام الیقین و تام م اعمالشان مطابق او تم هشد

 د.الانقطاع هم بودند، یعنی به کلی از دنیا منقطع بودن

 که در اموری مشترکند و در اموری دینیبیموقتی به امور این سه گروه دقت کنید، 

اما  ،مختص. هرچه طبقه سوم یعنی گروه آخر دارند، گروه دوم و گروه اول هم دارند

ندارند. گروه دوم هم نسبت به گروه اول اینگونه  هایسومدارند، گروه  هاآنآنچه که 

این  تربیتاز  ییهابخشکه  شودیماز اینجا معلوم  .. گروه اول جامع جمیع مراتبنداند

 اختصاصی است. ییهابخشاشتراکی و  ،سه گروه

این گروه کسی است  . درکنندیممانند گروهی که در یک باشگاه ورزشی تمرین 

که امروز تازه آمده است و کسی هم هست که یکسال است آمده و کسی هم هست 

ه مختص ک کنندیم، ابتدا نرمشهایی کنندیمشروع  هانیاکه قهرمان المپیک است. وقتی 

تا بدنشان ابتدائاً گرم شود، اما کسی را که امروز آمده  کنندیمهمه است، همه نرمش 
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 یهانیتمر. او در یک طرف گذارندینماست، کنار کسی که قهرمان المپیک است 

سبک مخصوص  یهانیتمرو این هم در یک طرف دیگر  دهدیممختص خود را انجام 

 خود را.

ص خود دارند، احکامی دارند و گروه سوم هم احکام مخصوو دوم آن گروه اول 

 احکام مشترکی هم دارند و قواعدی هم مختص خودشان دارند. هانیاالبته 

آن دسته از احکامی را که  ،از دستورات عامه را صادر کرده یامجموعهاسلام که 

هیچکدام از سه گروه،  است. نامیدههر سه گروه باید انجام بدهند، واجبات و محرمات 

ند و لازم الاجرا هست باشندیمات و محرمات حدِّ انسانیت اجبو .معاف نیستند از این دو

، اما برای گروه شودیماز درجه انسانیت ساقط  انسان ها،آنودر صورت ترک نمودن 

کافی نیست، برای  شانیرابواجب و حرام  هاآنهست، زیرا  هم اول احکام دیگری

انجام ت لازم نیس همرا طبقه سوم، واجب و حرام است، ولی سلسله زیادی از امور 

 هانیاضمناً طریق هدایت  د.شویم اتو مباح اتو مکروه اتمستحب هاآن یرابد دهن

 .کندیمفرق  هاآنهم با 

است،  ام مربوطبهشت  یوعدهبهشت به تو بدهد، : بیا خدا ندیگوینمبه طبقه اول 

بهشتی و جهنمی، و ... هست. با بهشت و جهنم و وعده و وعید به  ندیگویمبه ما 

 یرابزیرا  کنندیمو دائماً هم تکرار  دارندیمطبقه سوم را نگه  و ...آتش و ترساندن 

برهان در نزد عامه، تکرار  نیتریقواثر کند،  هاآنعوام، باید دائماً تکرار کنی تا در 

ضافه دیگر ا یاست. عامه به برهان کار ندارند، فقط باید تکرار شود. گروه دوم دستور

 اضافه بر گروه دوم. یهم دستوراول دارند و گروه سوم بر دستور 

برای  شریعت علم است. روشی کهو تاثیر فرق بین این سه گروه در قوت و ضعف 

از گروه دوم و سوم است. چه بسیار عملی که  ترقیدق ،ردیگیمگروه اول در پیش 
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برای گروه قبلی مباح یا مستحب یا مکروه است و برای گروه اول، یا واجب است یا 

حرام. چیزی که برای گروه سوم مکروه است، برای گروه اول حرام است و چیزی که 

یئات حسنات الابرار س»مستحب است، برای گروه اول واجب، برای گروه سوم 

بیکار هستند که تمام مستحبات را انجام دهند،  هانیامنظور این نیست که  «.0المقربین

این است که  اشیمعنواجب است.  هاآناین نیست که همه مستحبات برای  مقصود

 کشدیمدقیقه طول  02رکعت است و حداکثر  02این گروه سوم همان اوقات نماز که 

را از یاد خدا غافل کند،  هانیااما گروه اول هر چیزی که  ،ذکر الهی داشته باشند

واجب  هاآنرا به سمت یاد الهی بکشد، بر  هاآنحرام است و هر چیزی که  شانیراب

 غافل شدن از یاد یالحظهاینست که  مقصوداست، پس منظور عمل جسمانی نیست. 

 داشته باشد. حرام است، لذا باید جمیع اعمالشان جنبه الهی هاآنخدا بر 

دیگر ندارند. احدی از غیر این گروه  یهاگروهگروه اول احکامی دارند که 

 ندارد، همه اینها بهراه  آن فهمکسی به  را بفهمد. اصلا هاآنمختصات احکام  تواندینم

خاطر اینست که تفاوت این دو گروه در محبت الهی است. اصلا نحوه علم و ادراک 

 .کندیمفرق  هاآنبا نحوه علم و ادراک  هانیا

 ،چیست هانیااز حالات  و مقصودبفهمید که منظور از این علم  دیخواهیماگر  حال

 ییهاآدم ،دیکنیمهزینه  اورسیدید، چقدر برای  یابهیغرفرض کنید که در خیابان به 

ر خاطرات شما را پر ، چقددیکنیمهزینه  هاآن، چقدر برای دینیبیمکه در خیابان 

ر . اگدیکنیمهزینه  شیراببا کسی همراه شدید، چقدر روزی  اگر ، اما؟ هیچکنندیم

میق به دوستی عاین دوستی  اگر ؟دیکنیمهزینه  شیرابچقدر  ،شددوست شما کسی 
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ه یادش چقدر ب ،شدتبدیل به عشق چقدر به یادش هستید؟ دوستی عمیق  ،تبدیل شد

ر دیگ و سراپای عاشق را سوزاندکه این عشق شدت گرفت تا جایی  اگرهستید؟ 

 چطور؟ باقی نماندجز معشوق  چیزی

 :دیگویمحافظ 

ط اول قدم آن است که مجنون شر لیلا که خطرهاست به جان منزل  ره در

 1یباش

، آسمان، کوه، دشت و دریا و خلاصه هر جا . زمیندیدیممجنون همه جا لیلی را 

، در صفحات خاطرش جز لیلی چیزی نبود. این دیدیم را لیلید کررا که نظر می

 . کردینمعشقی بود که مجنون خودش را هم مشاهده 

، علم شماست. صورت دیکنیمکه توجه پیدا  فس، به هر چیزعلم یعنی توجه ن

، نسبت به آن علم دارید. باطن علم، توجه دیگردانیمجانتان را به سمت هر چه که 

او آنچنان آتش عشق جانش را فرا گرفته که سرا پای وجودش را سوزانده  نفس است.

 سراسر ذرات وجودش الله است.؛ لذا ندیبینم ی رااست. جز خدا چیز

 اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم

زخم  تیر  او  کوه شکاف   ه زکن آ

 کندیم
 

اوست گرفته شهر دل من به کجا سفر  

 مکن

 2مرب رسپ روای اگو ا  رتی د گشا شپی
 

 و از دیکنیمکسی که معاشرت دارید، حقش را رعایت معاشرت احکامی دارد، با  

مام ، اگر او مریض شد، تدیفروشینم شیرابرا  تانخانهاما دیگر  ،دیکنیماو پذیرایی 

به واسطه اینکه معاشرتی با او داشتید. این کار را  ،دیفروشینمبرای او را  تانییدارا

، اما میکنیمصرف ه نیهزبرای معاشرت و ، چون معاشرت احکامی دارد دیکنینم
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در  ارد.د یاتازه، احکام شودیمو تبدیل به دوستی  کندیممعاشرت وقتی شدت پیدا 

ه آن ک ،شودیم خلیل شمادوستی عمیق شد وقتی ، فارسی برای صدیق لغت نداریم

هستند،  یمیصمدوستان  بعضی از آنهاانسان فقط  در بین دوستاناحکام دیگری دارد. 

 برای دوست صمیمی احکام دیگری هست. 

 . سر از پاشودیمتبدیل  به وجد بعدو  شودیم عشق سپسو دیآیماول حب 

که  او فنو عشق و وجد و وله فنا. محبت  شودیم بعد ،شودیم وله. سپس شناسدینم

در معشوق و عشق. این، او را دوست دارد، است و  عاشق ش فنا است. اولآخر

. جز کندیم، عشق را هم فراموش بعد از آن، کندیم، خودش را فراموش ی بعدمرحله

 .ماندینممعشوق هیچ چیزی باقی 

ــمم  ــت و چش ــک گش ــمم همه اش جس

 بگریست

ند  این  عشـــق  ز   ما از  من  اثری  ن

 چیست

جســـم  همی  باید در عشـــق  تو   بی 

 زیست

همه معشــوق شــدم عاشــق  چون من

 1کیست
 

. کسی که اهل فنا نیست، حتما کندینمبه همدیگر تعدی هرگز احکام این مراحل 

 است حقیقتنشان داد. فنا یک  توانینماین را در ظواهر  .نیستهم فنا  احکام اهل

 یعنی این رفته و او آمده است.

ه ب ،کلیات امور ام، در تمامی جزئیات وحاصل اینکه شرایع الهی، خصوصا اسل

 را ی دلوجهو  چهره ی جان هرجاکه  خواهندیم. کنندیمسمت آن غرض حرکت 

که برمی دارید، تا نشست و برخاستی که  ییهاقدم، خدا را ببینید. از دیچرخانیم

نجا را ای دیگویماحکام دارد.  کردنتانبرای تماشا و ... دیکنیم، تماشایی که دیکنیم
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ده خودت را اتماشا نکن، اراده من را به اراده خودت ترجیح بده. این را نگو، اگر ار

 با من باشی، اراده یخواهیمترجیح بدهی، برو که تو خود پرستی. اما اگر  یخواهیم

ده خود ترجیح بده. این را نگو، آن را بگو، این را ببین، و آن را نبین. این من را بر ارا

ما را  خواهدیمن کار را بکن و ... قدم به قدم، تا آخرش با این قدمها نکن، آکار را 

 . قدم به قدم وقتیکندیمو اراده خودش را جایگزین  ردیگیمبه فنا برساند. اراده را 

 .آوردیمتابع او شدی، کم کم او خودش، شما را از خودتان بیرون 

 هآهست آهسته بفن دلبری ا یاز من برد دل

 یکافکنی خود ز تاب نزده را ب جانی کشــ

 در دل

ت رهن قربا هک دباشـــن آد مقصـــو ارو ت

 مگرد

ــهر دل  ــد و ش ــقت در دلم جا کرده ش چو عش

 نگرفت از م

سر ا ت پای مگشت وت ،تو لخیا مگشتس ب ز

 نم

ن میاز اد خوو  وتد نزل د و نجا مســـپرد

 رفتم

هان آســـوده  هادم زین ج قت دل ن بعشـــ

ـــــــــــــــــدم  گـــــــــــــــــردی
 

آهســته  شــتنیخو ازمرا ی کرد یته 

 آهسته

ــان ــته  تابدیم که آن بس ــن آهس رس

 آهسته

سته  سپاری دل که گیری جان ز من، آه

 هآهست

 هآهسته آهست نم دبو زا دکر دنابوا مر

رفته رفت من آهســـته  هرفتد، آمو ت

 هآهست

کشــیدم پای از کوی تو من آهســته 

 آهسته

گسـسـتم رشـته جان را ز تن آهسـته 

 1آهسته
 

تمام غرض شریعت این است که چهره جان انسان را به سمت خدای سبحان 

ملکه  شودیم، حالت طاعت و سپس حالت طاعت، کندیمبکشاند. اول حالت ایجاد 
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 دنیگویمدر منطق  .انسان مطیع شودیم انجامسر و کندیمدر انسان رسوخ  ،طاعت

. ملکات و حالات زاکیه عبد استفصل انسان، ناطق فصل انسان است، اما در اینجا 

کیه و اکه به واسطه دعوت به اعتقادات حقه ایجاد شده، و اعمالی که مولد حالات ز

 ملکات مقدسه است.

. میکنیمپیدا  را سنت مراجعه کنیم به روشنی تأیید این مطالباگر به کتاب و 

 . میزان تبعیت از حق و تمرد از حقاست میزان، در کتاب و سنت، اطاعت و تمرد

 است.

نسبت دارد.  با این حالات و ملکاتمقامات و کراماتی که خدا وعده داده است، 

وقتی من رفتم و او آمد، او آمده است. او که بیاید با همه لوازمش آمده است. او که 

خدا آمده است، دست خدا از و زبان خدا آمده است، با دست  و گوش بیاید، با چشم

 . شودیمعالم زیر و رو  و کندیمده که ارا دیآیمآستین او بیرون 

 یک گلوله در پای من رفته و گفتپیش پزشکی  هاروسدر زمان فتنه  شخصی

ی حس کنم. بیمار باید آن را ب خواهدیمدر بیاور. پزشک گفت وسیله آن را هست، 

 بیاور، پزشک هم گلوله را در آوردبی حس کنی، فقط گلوله را در  خواهدینم گفت

العاده ای است. پزشک از او که او آدم فوق  و فهمید یک آخ هم نگفتو او حتی 

: خیر، هفت نفر هستند که با امام  مام زمان ارتباط داری؟ بیمار گفت: تو با اپرسید

شما که ارتباط داری به  ارتباط دارم. پزشک گفت  هاآنزمان ارتباط دارند و من با 

، ایشان بیچاره کردما را ا یش آمد هو پ هاروسی که این فتنه عرضه بدارحضرت 

 «بروند. !خواهدینماین که گفتن به حضرت »: بروند. بیمار گفت هاآنکاری بکنند که 

تا بعدازظهر همان روز ارتش روس، شهر را تخلیه کردند و رفتند. این شخص تازه با 

 یک واسطه با آقا ارتباط داشت.
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، و شودیم، یعنی خودش جزء منازل شودیممتحد  و مقامات منازل نفس با خودِ

، ودشیممتحد  هاآناین معارف که نفس با  .شودیمآثار این منازل و معارف در او پیدا 

ا ف راین معار تواندینم و فهم مردم عادی حقیقت و باطنی دارند که قابل بیان نیست

 تحمل کند.

 معلوم شد که کیفیت این حقایق چگونه است.

با این حقایق  تواندیمین مسئله است که آیا انسان عادی فصل سوم راجع به ا

 مخصوص انبیاء است؟ ارتباط با این حقایق ارتباط برقرار کند، یا 
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 مفصل سو

 آیا دستیابی به این حقایق برای همگان ممکن است؟
 

 کام شرع مقدس اسلام باطنی دارد.این دنیا و احظاهر این مسئله بود که  دربحث 

(  9صل )فدر فصل دوم راجع به کیفیت این باطن صحبت کردیم و در این فصل 

نیم یا دست پیدا کن به این باط میتوانیمراجع به این صحبت کنیم که آیا  میخواهیم

 نه؟ 

آسمانی نیست، که انبیاء، با  یهانیدب رباهیچ شکی بین صاحبان ملل الهی و ا 

اشته دماوراء این نشئه ارتباط دارند. انبیاء بر حسب اختلاف مراتبشان با باطن ارتباط 

 نسبت به ارتباط با باطن مراتب متعددی دارند. و البتهخبر دارند،  آنو از 

 طاین قضیه فق آیا به آن جواب دهد اینست که خواهدیمسئوالی که این فصل  

؟ یا رسدینمخداست، یعنی به کسی دیگر این موهبت  یهبهمحصور در انبیاست و 

ه ب ممکن است و متوقف به انبیاء نیست.این دستیابی به باطن، در مورد غیر انبیاء هم 

اختصاصات انبیاست که در دیگران نیست )در دنیا، چون بعد از مرگ  ازعبارت دیگر 

 ی؟ یا اینکه امرهاستآنآیا در دنیا مخصوص  (؟کنندیمباطن اطلاع پیدا  ازهمه 

 نند؟با طی کردن مسیری به آن دست پیدا ک توانندیماکتسابی است، یعنی غیر انبیاء هم 

ز این ا توانندیماین امر مختص انبیاء نیست و غیر انبیاء هم  پاسخ این است که 

 باطن اطلاع پیدا کنند.
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 ناعراض از ظاهر راه دستیابی به باط
 

عنی دیگری که ماورای دنیا هستند، ی عوالمبین دنیا و  یرابطهگفتیم،  در فصل قبل 

 نیبهتر ت.علت و معلول اس یرابطه ،عالم برزخ و عالم عقل و عالم اسماء و ...

 کراتتف، انسان و ذکر کنیمعلت و معلول  یبرا میتوانیمدر جهان خودمان  که یمصداق

، معلول انسان آوردیمدر ذهن خودش به وجود انسان  کهرا  یزیچست. وات نیاذهو 

 چگونه است؟ ل علت و معلو یرابطهاست. حال 

 یواقبه نحو اشد و  کمالآن  باشد، یکمال، هر میکنیم جادیا که یذهن ریتصودر 

دارد،  حرکت اوعلم هست، اگر آن  یاقوا ادر م ،علم دارد اوهست، اگر  ادر خود م

ن آ یااقو، میدهیم یذهن ریتصوبه  ،که یزیچآن  یعنیست. ه حرکت آن یاقوا ادر م

 ،ستین اجز خود م یزیچ یذهن ریتصواصلا آن  گریدبه عبارت . هست ادر خود م

ن وشأنی از شؤو است از مراتب یامرتبهست. امرتبه نازله از مراتب وجود م کی

 . ستما

 مالکبرزخ است. نسبت، نسبت  هیسامثل  و گریدم عالمعلول  ،)عالم ماده(ا یدن نیا

دارد،  ینقص هیساآن را دارد. اگر هم  اکملهر چه دارد، صاحبش  هیساو نقص است. 

 نیاتش در عل ،باشدمی تشیمعلولمرتبه  مربوط به و آن بودن هیسامربوط به  شنقص

 .ستیننقص 

 وماده ظاهر  . عالمِمیگفت در فصل دو به آن ظاهر و باطن کهاست  همان نیا 

 یعنی .است به باطن نسبت ،اهرظ، است. خود برزخ نسبت به عالم عقلبرزخ  ،باطنش

باز رابطه  کهعالم عقل است  ،آن باطن کهاز خودش دارد،  ترقیعم یباطنبرزخ هم 

 و نقص است. کمالرابطه  ،هانیا
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نسبت به  ایدنگفتند:  نگونهیارا به ما بفهمانند،  حقایق نیا نکهیا یبرا اتیروادر  

مانند  ،عوالم بالاترنسبت به  آن عوالم نیزو  ابانیباست در  یاحلقهمانند  ،سایر عوالم

دارد؟  ییهاتیقابلچه  هیساصاحب  و صاحبش، هیسا. مانند 0ابانیباست در  یاحلقه

 ،دینیبیمشما ظاهر را  .صاحب است نیاهر چه دارد از  هیسا؟ سته هیسادر  کدامش

همانطور  یعنی ،ستیناز شهود باطن  یخالمشهود است و شهود ظاهر،  کها ی رظاهر

از  یامرتبههم  ایدن ظاهراز مراتب وجود من است،  یامرتبه ،یذهن ریتصوآن  که

 دیتوانبمرا  یذهن ریتصو. اگر استبرزخ باطنش ه و باطنی دارد ک مراتب برزخ است

و  دینیبیمشما اول من را  ،دیبتوان)البته اگر  دیادهیدرا م یهاجنبهاز  یاجنبه، دینیبب

 کهشود  ونهنگیانسبت  یعنیباشد،  عکساگر نسبت بر  یولمرا(  یذهن ریتصوسپس 

وجود مرا  مراتب از یامرتبه ،دینیببمرا  یذهن ریصوت ،خود من یجابه اول شما 

در واقع باطن را  ،دینیبیمظاهر را  یوقت .دیادهیدشده مرا  فیضعوجود  ،دیادهید

  .دیغافلاز باطن  یمنته، دینیبیم

خ ن .شودیم دیتول کارخانه نیا، صدها هزار متر نخ در سندیریمنخ  ،کارخانهدر  

 ایآ؟ کنندیمبا نخ چه  یبافپارچه  کارخانهدر  .شودیم یبافپارچه  کارخانهوارد 

پارچه  کارخانه. شودیم پارچه، دنزنیمالب ق را هانخ ؟ فقطدهدیمبه نخ  یرییتغ

را به  اهنخ، فقط یبافپارچه  دییگویمشما به آن  که یزیچن آ ،کندینم یکار یباف

از آن  نراهیپمثلا  که شودیم لیتبد یاپارچهبه و  زندیمالب ق یعنی کندیمهم وصل 

از لباس  ،دیایبدر  هانخهمه  که یطور دیبکشو  دیریبگ. اگر سر نخ لباس را انددوخته

ستگاه د .دیریبگدر نظر  بافندیم کارخانهدر  کهرا  یبافتن کلاهجز نخ.  ماندینم یزیچ

                                                 
ٍ َو َهاتَاِن بَِمْن فِ  (1  یِهَما َو َمْن َعلَْیِهَما ِعْندَ الَّتِيإِنَّ َهِذِه اأْلَْرَض بَِمْن َعلَْیَها ِعْندَ الَّتِي تَْحتََها َكَحْلقٍَة ُمْلقَاةٍ فِي فاََلةٍ قِي 

ٍ َو الثَّاِلثَةُ َحتَّى اْنتََهى إِلَى السَّابِعَِة َو تاََل َهِذِه اآْلیَةَ َخلَقَ تَْحتََها َكَحْلقٍَة ُمْلقَاةٍ فِي فاََل  أْلَْرِض َسْبَع َسماواٍت َو ِمَن ا ةٍ قِي 
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به  که ،دزنیمالب ققط نخ را ف ؟کندیم، چه بافدیم کلاه یپشمدارد با نخ  که یبافتن

 ،زندیم گرید ،حد کی، کلاه شودیمحد  کی، زندیم. نخ را حد مییگویمحد  ،نآ

 کار هکلاو  کندیم یکار دستکش یمنتهنخ است  نیهم اشهمه یول، دستکش شودیم

 شودیم زندیم گریدجوراب و حد  شودیم ،زندیم گرید. دوباره حد کندیم گرید

حد  کارشو  زندیمرا حد  هانخاو دارد  یمنته .نخ است ،نهما اشهمه شلوار و ...

موج،  شودیم ،دیآیم الااز آب ب بخشی. افتدیماتفاق  نیهمهم  ایدردر  زدن است.

 یایدرموج همان  نیا، دیآیم رونیبمختلف  یهاموج یول، ستین شتریب ایدر کی

 از همان آب است.  بخش دیگر کی ،موج نیا ، ولیاست یقبل

شده است  حد زده، نخ عالم است را که پارچه باف عالم، وجود .حد است ،معالَ

زده شده است جنگل،  گرید، حد نیزمشده  ،زدهدیگر وجود را حد  نیاآسمان، دوباره 

، شما ندستهحدود  ،دینیبیم که ییزهایچ نیاپس همه و... ، انسان واناتیح، ایدر

و بپرسند  دکنناشاره  کلاه. اگر به ندیگویمکه در فلسفه به آن ماهیت  دینیبیمحدود را 

  .نخ است نخ است؟ حدِّ زیچچه  کلاه؟ کلاه اینخ است  دییگویم؟ ستیچ نیا

 نیا دییگوینموقت  چیه و ... وارید ،یپشت، دییگویم؟ ستیچ نیا ندیبگواگر  

 دییگویم ،کیلو از آن یکی وجود بده و ... 5 وجود بده، لویک 5، دییگوینمست. اوجود 

در  دیخریموجود را  عدد 8در واقع  یول، نیریش مویلهم  لویک 5پرتقال بده،  لویک 5

اقع در و ،دستکش کیبده و  کلاه کی دییگویم یفروشمغازه لباس ر د، گریدحد  8

 ،نخ ست متربیآن  و کلاه ،نخ ده متر . آنگریدنخ  بیست مترنخ بده با  ده متر دییگویم

 .ستین یگرید زیچاز نخ  ریغنخ است و  دوهر  ،شده است دستکش

 یروشف. در مغازه لباس دینیبیمحدود را  ،دینیبینم، وجود را دیکنیمتماشا  یوقت

روشگاه ف دراز نخ است.  یلباس هر چون دینیبینم یزیچجز نخ  لیو دینیبینمنخ را 
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 و دیدم نخ دییگویم ایآ؟ دیدیدچه  اگر بپرسند یول دینیبینم یزیچ، جز نخ لباس

. در دیادهیند، اصلا نخ را دیآورینماسم نخ را  اصلاو...  گریدنخ  کیو  گریدنخ  کی

 نیا. اگر بپرسند در دیآوریم. اسم حدود را دمیدو شلوار و...  کلاه دییگویمجواب 

 وقت چیه .نمیبیمچراغ و...  و یصندل ،زیم فرش، :دییگویم؟ دینیبیماتاق چه 

ست وجود ا نیا. دینیبیمدر واقع وجود  یول، نمیبیمو وجود  نمیبیم: حد دییگوینم

 .را پدیدار کرده است مو عالَ ختهیر هاقالب نیادر  که

 ینیاز جمله عالم را به پیش ذوالمنن بین             البهاقجمله  زدیبراز هم  کند ینازاگر 

در  .دینیبیمدر دل ظاهر، باطن را  یول ،دینیبیمشما ظاهر را  .الب هستندق نهایا 

 .، چون توجه به نخ نداریددینیبینمنخ را  یول ،دینیبیمنخ را  یفروشمغازه لباس 

 ،. ظاهر حد باطن استهمینطور مانده استعادت این  و کلاه دییبگو دیاکردهعادت 

 دیریگبگلوله نخ را در نظر  کی. دهدیم شکلو  تینیعبه آن  یعنیباطن است،  نیّتع

نخ  نیاو  میبخشیم نیّتعندارد، اما به آن  یشکل چیهگلوله نخ است و  کیفقط  که

 یرو یعنی) کند. اگر انسان از حد اعراض شودیمدستکش  ،میزیریمالب قرا در 

حد  و کندننگاه  راهنیپو به  کلاهبه  ،رفت یفروشاگر در مغازه لباس  یعنی ،برگرداند(

 آن ،ندیبیم، محدود را ندیبینمحد را  دیگر یفروشر مغازه لباس د ،کندرا فراموش 

 .ندیبیم، نخ را ندیبیمرا  قتیحق

، یکی از معانی باب تفعل اینست «و مجاهده لتعمٌّ» ؟ستیچراهش  هیقض نیاحالا 

مل به عبا سختی و فشار خودش را  یعنیکه انسان کاری را به خودش تحمیل کند. 

م از حراچشم، زبان و دهان  کردنحفظ  ایآسخت است.  یلیخ و مجاهده کند. بکشاند

 .کندیمحتما باطن را مشاهده  ،کردل ، اگر تعمّخواهدیمل و مجاهده راحت است؟ تعمّ

 .اجمال مطلب بود نیا
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 مطلب: حیتوض

ز و بدن یک چی است گرید زیچ کین نفس و حقیقت انسا بدن از نفس جداست،

ین ا اتحادِ توهمما  اندکهشده کینزدبه هم  یطور هانیا ،هئنش نیافعلا در  یول، دیگر

و علاقه و ارتباط نفس با بدن و  هعلقاست.  زیچ کی میکنیم فکر یعنی ،میدار دو را

یعنی  ،هست که انسان همین است که کند فکرآدم  کهباعث شده است  ،اتحادش با بدن

 شم و گوش)چ حواس قیطراز  که ییزهایچآن ؛ و که انسان، همین بدن است کندر فک

 زمیچ کیمن  یعنی ،داندیم، از خودش منفصل کندیمو...( حس  یینایبو  ییشنواو 

 .از بدنش جداست نیا که ندیبیمچون  .گرید زیچ کی این میزو 

 چگونه انسان .بدن است نیهم کندیم فکر که شودیمحد متوقف  نیهمانسان در 

دن ب نیهم کندیم الیخو  دیآیم که تصوری نیاول بدن است؟ نیهم که کندیم الیخ

 نیهم یبرا، کندیم که یکارتا آخر عمرش هر  ،ماندیم یباق الیخ نیهماست، در 

 ،ا آخر، تکند کارتا  خوردیمتا بخورد و  کندیم کارصبح تا شب  یعنی. کندیمبدن 

از آنجا  کهخودش را  یایعلحد بماند، آن مرتبه  نیدرهم. اگر افتدیم چرخه نیادر 

 .کندیمبدن خانه گرفته، فراموش  نیاآمده ودر 

 ماز بدن اندساخته یقفس یروزدو سه       خاکاز عالم  مین ملکوتمغ باغ مر

 بدن نیهم که کندیم الیخاست. اما  یزندانقفس  نیاروح، دو سه روز در  نیا

 ،لحظات ،و غمّ ، تمام همّپردازدیم احکام آنو به  ماندیم حد نیهمدر  نیبنابرااست، 

 بدن است. نیهم یبرا حرکاتشو  ساعات

ن مرتبه را هم آو موجودات  اتیخصوص ،کندفراموش  راکه یامرتبههر  در نتیجه

 و کندینمفراموش وقت  چیهرا  زیچ کی انساناما  ،رودیم ادشیو  کندیمفراموش 

 چیه کهدارد  یزیچانسان  یعنی .است هیضرور هیقضیک  نیا .آن هم خودش است

mailto:است.@تعلق
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 و پای است انسان از دست ممکنو آنهم خودش است.  ستینوقت از آن غافل 

 به که یلحظاتدر  یحت، ستینغافل  چگاهیهخودش  خودش غافل شود، اما از خودِ

 یحالاتبرگردد و  کُمااست از  ممکن. ستیناز خودش غافل  ،رودیمفرو  کُماحالت 

 نکردهقطعا در آن موقع خودش را فراموش  یول ،کندداشته فراموش  کُمادر  کهرا 

  است.

 ؟ مقصود چیستنا خود آگاه،  ندیگویم یوقتسؤال: 

 ندیگویم یوقت.. است گرید زیچمقصود  .میندارآگاه ما اصلا ناخود :جواب

ل خودم غاف ادیاز  که ستین نیا منظور. نکردماراده  یعنی ،کردمرا  کار نیاآگاه ناخود

 . شودینمخودش غافل  ادیوقت از  چیهانسان  شدم،

. چرا در خواب رودیم نیباز  مانع شده بود، کهچه اگر از بدن منقطع شود، آن 

آنچنان  هایبعضالبته  .کندیم دایپ یاجمال؟ چون در خواب انقطاع ندیبیمرا  ییزهایچ

 .دهندیمرا ادامه  رویه نیهمدر خواب هم  که روندیمفرو  ایدندر  ،یداریبدر 

 ینسبانقطاع  کی. اما چون خواب مینیبیمرا در خواب  مانروزانه یکارهاما ادامه 

 گاهی. اجمالا نندیبیمرا  ییزهایچدر خواب  که افتدیمهمه مردم اتفاق  یبرااست، 

 ثمره انقطاع است. نیا. کندیمبر قرار  انسان در خواب، ارتباط کوچکی با غیب

بدن است، چون  نیا منقطع شود، حاجب و مانع از بدنی غیب باید مشاهدهبرای 

 . است کردهفراموش  سایر حقایق را، استبدن  نیادائماً مشغول 

 ،کنمعمل  خواهمیمدر اتاق عمل  که یهنگاممن »: گفتندیم یعیسمپروفسور 

 متمرکز کاردر . آنچنان رودیم ادمی یجراحاسم ابزار  یحت، رودیم ادمی همکارانماسم 

 جا مشغول نیچندتوجه نفس است. نفس ما  نیا، «رودیم ادمیاسم ابزار  که شومیم

 واحواسمان به  یطور، دیایبخوشمان  که کند یصحبت یاندهیگو یوقت یولاست، 
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ین ما ب نکهیا، با میشنوینمرا اصلاً  دیآیم رونیباز  که را ییصداها که شودیمجلب 

شود، از هر  ترقیعمتوجه  نیا قدرسالم است. هر  همو گوش  نیست یمانعصدا  و

لًا . مثمیشویمغافل  بدنمان، حتی گاهی از میشویمنزد ما حاضر است، غافل  کهچه 

صلًا ، اکندیمبا ما صحبت  ای، ستین، اما اصلاً حواسمان دهدیمما را فشار  یپا یکس

ا حرف با م یکسهم بلند است و  ونیزیتلو یصداو  میهست فکردر  مثلا. میشنوینم

 روشن بود و کههم  ونیزیتلوندارد و  اشکال، گوش ما میشوینم، اصلاً متوجه زندیم

چون  .کندیمنفس تمام توجهات انسان را به خودش جلب  .میدینشن یولنبود،  یمانع

ل نشسته است، غاف کنارش که یزیچتمام توجه به بدن و حالات بدن است، انسان از 

 .است

شت. دا کارسر و  اءیانبو  اءیاولبا  یولنشسته بود،  ماهم مانند  ینیبهاءالد یآقا

 نیهم ایاست؟  یگرید یجا، گریدمگر جهان  ایهستند؟  کجا اءیانبو  اءیاولمگر 

برود،  نارک غفلتهستند. اگر پرده  نجایاهمه  اءیانبو  اءیاولبرود،  کنارجاست. اگر پرده 

است. همه  نگونهیاو... قابل مشاهده هستند. بهشت و جهنم هم  اءیاولو  اءیانبهمه 

 حاضر هستند. نجایا نیآخرتا  نیاولظاهر هستند و همه اموات از  نجایاعوالم وجود، 

تمام صفحات خاطرم را  کهدارم  یگرید تیمشغول رایز؟ نمیبینمپس چرا من 

ت، انقطاع موجود اس کنارمدر  یول، نمیب ینمالآن  که یزیچبه  یابیدستگرفته است. راه 

 از بدن است. 

ثلاً )م دهندیمانجام  مختلفی یهاروشانقطاع را به  نیا، گریددر مذاهب 

تمام وجه اشتراک  یول، کنندیم ییکارها هاآندارند و ...(.  یروش یهند یهامرتاض

اهل سحر و جادو و طلسم و  که ییهاآناست. تمام  انقطاع از بدن مذاهب و روشها

. اگر دستور کنندیمرا  کار نیانفس و انقطاع از بدن  تیتقو، با اندهیغربعلوم 
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، رشانیمس هاآن البتهاست.  یانقطاع یهادستورالعمل گیهم، دینیببرا  شانیالعملها

 که یانقطاعنور است.  ریمس، رشیمس زیعزمسیر ظلمت است، نه مسیر نور. اما اسلام 

ه دفع کی هاآن که اندفرموده یکی از بزرگانتا آخر عمر است.  آوردبا خود میاسلام 

ا ر نفساسلام، تا آخر عمر سر عتیشردر  یول، ستینهنر  که، برندیمسر نفس را 

، یکنچشمانت و زبانت و دهانت و... را حفظ  دیبا که دیگویم، تا آخر عمر بردیم

 فرد، بر سر دیبادارد و هر لحظه هم  یهوسه نفس هر لحظ نیا، چون ستینساده  نیا

 .کند کنترلهوسش بزند تا آن را  نیا

غبار از چشم خود بر گیر تا راه وطن    و رو مجرد شو ر دمی دست از علایق باز دا

 یبین

های کنند دنبال ریاضتها از عمل به شرع از متابعت شرع اعراض میبعضی»

ند، روزه کنروند. ترک حیوانی میگیری مینشینی و اربعینروند. دنبال چلهمشکل می

ساعت  80خوابند در کنند. از اول شب تا صبح اصلاً نمیگیرند، افطار به آب میمی

در ایران بسیار شاق و ت صوف و ریاضهای اهل تخوابند. اربعینیک ساعت می

مشکل است و در غیر ایران ریاضات اشق بسیار مشکل غیر قابل تحمل برای مرتاضان 

هندی و یونانی و قسمتی از پاکستان و جاهای دیگر وجود دارد. این بزرگوار مطلب 

لطیفی فرموده است. فرموده کسانی که از عمل دائمی و مراقبت مستمر و تعبد به شرع 

روند اینها از موت تدریجی به طرف موت کنند و به سوی ریاضات شاقه میفرار می

کنند. ریاضات شاقه کشتن نفس در یک دفعه است و دیگر راحت دفعی فرار می

شود ولی تبعیت از شرع عمل جدی به حقیقت شرع، یک عمر اجتناب از همه می

اجتناب از مکروهات و محرمات، یک عمر عمل به همه واجبات یک عمر مراقبت و 

عمل به مستحبات یک عمر توجه به آیه اذکرونی اذکرکم، یک عمر توجه به واشکرولی 
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فرمودند:  هو لا تکفرون و امثال این حقایق از اول بلوغ تا مرک توبه کردن. رسول الل

یک عمر عمل به اینها  0انه لیغان علی قلبی و انی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مرة

 .«ن تدریجی نفس استکشت

آیا یک مرتبه خود را و نفس را کشتن مشکل است یا به طور تدریجی و دائمی. 

مشقت دفعی مشکل است یا مشقت پنجاه ساله. دائماً با نفس مبارزه کردن و دائماً به 

  8نفس زجر دادن و اذیت کردن؟ معلوم است که تدریجی مشکل است.
 

  

                                                 
 علیه السالم  598، حدیث 320، ص5محدث نوری، مستدرک الوسائل: ج (1

 نی بر رسالة الوَلیةشرح مرحوم آیة الله صائنی زنجا (2
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 ؟ستیچانقطاع دستیابی به راه 
 

ه گرفتار بدن با علم نافع و عمل صالح ب انسانِ که است این راه دستیابی به انقطاع

 نیمهبه  اندکرده هیتوصاندازه به علم  نیاتا  نکهیاو  ،کندرجوع حقیقت خویشتن 

 ردک مهیضمدو را به هم  نیا. اگر خوردینمخاطر است و البته علم بدون عمل به درد 

 کمیلعآمنوا  نیالذ هاأیای: کهاست  افتهیرا در  هیآ نیا یمعن، کردو به نفس خود رجوع 

ه ی ساده است بیک جمله نکهیااست، نه  این انفسکم کمیعل یمعن. در واقع 0انفسکم

م نفس و عالَ گر به مضمون این آیه عمل کرد ا .این معنا که مواظب خودتان باشید

 .شودیم، و چشمش باز کندیمرا مشاهده  و موجودات عالمش و اسرار باطن مراتبش

ست قرار ا که، یپنهانمخفی و  قیحقا نیا دنید امکانهم  نجایا کهشد  آشکارپس  

انقطاع  که بحث نیا لیتفصراهش انقطاع است.  و، هست، دیده شودبعد از مرگ 

  .دیآیم، در فصل چهارم شاء الله ان شودیمچگونه حاصل 
 

 نبحث رؤیت و امکان آ
 

د به نام وجود دار یبحث. کندیم دییتأ را بیان شد که یمطالب اریبس اتیرواو  اتیآ

 ده است.شاجمالاً مطرح  نجایادر  که، تیرؤ

عالم، عالم مثال و باطن عالم مثال، عالم عقل و باطن عالم  نیاباطن  که گفتیم

عقل، عالم اسماء الله است و باطن عالم اسماء الله، اسم اعظم و باطن اسم اعظم، ذات 

ه ب دیخواهیم کار، در آخر ه شدشکافت هاپردههمه  یوقتمقدس پروردگار است. پس 

 .دیسریم تیرؤآخرِ آخر به مسئله ، در دیکنپاره  کهنور را  یهاحجاب که دیبرسآنجا 
                                                 

 (5/105)  سوره مائده: (1

 



 
 

 

116 

یت و امکان آن را مطرح به عنوان تأیید مطالب سابق بحث رؤحضرت علامه 

را  مسئله نیا یاعده نکهیااست، ولو  ممکنه بل ؟است ممکناصلاً رؤیت  ایآ .اندکرده

، در مورد شهودِ حق اندشده. عمده انکار کسانی که این سعادت را منکر اندشده منکر

حال م یتعال. شهود حق کرداو را شهود  شودینم ندیگویم که( است یتعال)سبحانه 

را  اوگانه عراض نهو نه اَ ،دارد ونه جهت مکان: او، نه کهاست  نیا لشانیدلاست. 

 ؟کرد تیرؤرا او  توانیمپس چگونه  ،و... تیموقعنه زمان دارد، نه  .ردیگیم

 محال؛ لذا و زمان و جهت و ... داشته باشد مکان که مینیبیمرا  ئیایاش شهیهم 

، چون اگر قرار باشد او ردیگنسبت به ذات حضرت حق صورت  یبصررؤیت است 

 هانیا کهو وزن و جهت و زمان و ...  تیفیکموجود باشد، با  یجسم دیبارا دید، 

 درباره ذات حضرت حق محال است.

 اتیروا نیابه  و ذکرکردهرؤیت را  نافی اتیرواهستند و  ثیحدهم اهل  ایعده 

 اتیوارو  اتیآ، اما اندکرده ینفرؤیت را  که میدار یاتیروادسته  کی. اندکرده تمّسک

 مثبِت اتیرواو  اتیآهمه آن این گروه . اندکردهرا اثبات  تیرؤ که میدار یاریبس

 ارد.معنی د نیااز  ریغی یامعن ایمَجاز است و  اندگفتهاً ، مثلاندکرده لیتأورا  رؤیت

 ینفرا  یبصر تیرؤ، فقط اندآورده هانیا که یلیدل دیدانیم :ندیفرمایم علامه

 یتایروا، اتفاقاً آن دید توانینمدرست است و خدا را به چشم سر  نیا، بله، کندیم

 یاادعهم  یاحد. اندکردهرا نفی بصری ، این سنخ رؤیت اندکرده ینفرا  تیرؤ کههم 

بته . الدارندادعا را  نیاعوام  نیمتکلمگروه اندکی از  کیفقط  ،نکرده یبصر تیرؤ

 .ندارند ییادعا نیچن عهیش نیمتکلم

را در آنجا  اتیروا نیا که ندیبیم، کندمراجعه  تیببه مناظرات اهل که یکس 

مناظره و مجادله  تیرؤدرباره  تیبخواستند با اهل هاآن که ییجاها یعنی، اندآورده
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، کرد تیرؤ شودینم نکهیابر  اندکردهاحتجاج  هاآنبرای  تیبحضرات اهل ،کنند

 .اندیبصریعنی برای کسانی که قائل به رؤیت 
 

 مقصود از شهود و رؤیت چیست؟
 

، تسین یبصرو شهود  تیرؤاست، منظورشان  ممکنشهود  ندیگویم که کسانی 

این است که موجود امکانی با وجود فقر  هاآنمقصود . ندیگویمرا  یگرید زیچ بلکه

با چشم سر و نه  خویش با تمام وجود امکانی خویش نهمحض و عدم استقلال ذاتی 

 .کندیمغنی محض خویش را مشاهده  یکنندهوجود ایجاد  ،و فکر با ذهن

طق : در منمیزنیم یمثال حیتوض یبراچه؟  یعنی یامکان موجود :توضیح مطلب

؟ دینکاز انسان جدا  دیتوانیمرا  تیوانیح ایآناطق است.  وانیحانسان  که ندیگویم

جدا  دیتوانیمرا  تیناطق ایآ. ستین انفکاکاست و قابل  یذات، چون شودینم، ریخ

بله،  ؟دیکناز انسان جدا  دیتوانیمرا  تیشاعر ایآاست.  یذات، چون آن هم ریخ؟ دیکن

 و عَرَض است. ستینچون جزء ذاتش 

؟ شودیم امکانموجود متصّف به صفت  کی یزمانچه؟ چه  یعنیالوجود  ممکن

عنی نسبت به وجود و عدم ی بعد از نبود، بود است، یعنی امکانچه؟  یعنی امکان

 یزیچبا من است و آن  شهیهم که جوشدیم نم از ذات که یزیچآن  مساوی است.

به آن متصف  «من»آمد و  یعَرَضحالا آمد، به عنوان  یول، نبود، جوشدینماز ذاتم  که

 نبود و شد. یعنی امکان. شد

و  میباشاست  ممکن. پس ما ستینما  یذات ،وجود یعنی. میهستالوجود  ممکنما 

ا آن ماند، لذ یمچیزی باقی ن فقر جز، دیریبگ موجود. وجود را از مینباشاست  ممکن
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، فقر (منطق علملبته بر خلاف )ا دهدیم لیتشکذات موجودات عالم را  که یزیچ

و  هنرایپ، دستکش، کلاه، در مباحث پیشین بیان شد که یمثالهمان  یعنیاست. 

، کلاه. در واقع ماندینم چیه هاآن، از میریبگنخ آن را اگر  هک ،و ... یپشمجوراب 

ت اس کلاهبه  متعلقآن گرما  اما، کندیمسر را گرم  ،کلاه ر نگاه اولد است، چیههمان 

خ شده است، به واسطه بودن ن کلاه، کلاهنخ است. پس اگر  متعلق به ؟نخ مربوط به ای

 .گرما بخش است کهگرما بخش است، نخ آن است  کلاهاست و اگر 

 بودنشان( و افعال و صفات و عوارضشان، کلاه یعنین )تمام عالم، اصل وجودشا

، لذا است یتعالاز ذات حق ؟ آورده است کجااز  یتعالاست و حق  یتعالحق  از آنِ

 .میهستالوجود  ممکنخدا واجب الوجود است و ما 

 مییگویم یوقت، ستین ریفق، منظور یامکانوجود  مییگویم یوقتی فقر، عنی امکان

 یعنی. مشتق معنی دلالت دارددو بر . مشتق وجود دارد زیچاست، دو  ریفق شخص نیا

صفت  یادار که یکس یعنی ریفق؛ و است ریفق که یکس یعنیذات مُتِلٍََبِّس به مبدأ، 

فقر.  یعنی ریفق. ستین: در مشتق، ذات شرط ندیگویم علوم الهی. اما در فقر است

، رگیدو آب را طرف  دیگذاریمطرف  کیرا  وانیل، دیکنیم یخال یوقتآب را  وانیل

 زیچ چیه کلاه، از دیکنیم یخالرا  کلاه نخِ یوقت یولظرف آب است.  وانیلچون 

 کهاست  یزیچ کلاه میبگوئ نکهیااست، نه  ریفق کلاه یعنی. ریفق شودیم نیا، ماندینم

 الناس انتم الفقراء أیهاای»است.  چیه کیاست. عالم،  چیه کیکلاه  بلکه ندار است

 است. هیآ نیا یقیحق یمعنادر واقع  که ،«0هالی الل

 2هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق هیچ است  برجهان و کار جهان جمله هیچ 
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ر ، اگکند، نخ را مشاهده کلاه که نستیا تیرؤ؟ آن ستیچ ندیگویم که یتیرؤ

 نیا یموجود چیهاست، در عالم  کرده دایپمعرفت  ،ندیببنخ را  توانست کلاه یروز

 کلاه کهنیاانسان است. به محض  مربوط بهشهود فقط  نیارا ندارد، جز انسان.  تیقابل

نخ را بشناسد و بعد خودش را بشناسد.  دیبااول  یعنیاست،  دهید، نخ را دیدخودش را 

ی عارض. چون هر چه دارد، ستینی صفتهیچ عدم، مستحق  فقر. یعنی یامکانموجود 

و  یحسبا همه فقرش با تمام وجودش، نه با بصر  یامکانموجود  یعنی شهود است.

 ،با تمام وجود بلکه، میآوریمآب را درذهنمان  یمعنما  که یطورنه با ذهنش و نه آن 

 .کندرا مشاهده  ایدربا همه وجود،  ایدرموج  یعنی، کندمُبدِعش را مشاهده 

 کهاست  یالحظه، و آن همان کندیمرا مشاهده  حقیقت نیاانسان  کههست  ییجا

 سهیامقلذت قابل  نیا که دهدیمبه انسان دست  یلذتفرموده است: چنان  یقاض یآقا

، ریخ، میدیفهم یعنی، میکرد بحثرا  هیقض نیا که مینکن فکر. 0ستین هایفو ما  ایدنبا 

 ،و... میادهیچشو نه  میادهیشنو نه  میادهیدنه  که یزیچاز  که میهست یافرادما فقط 

 نیا. میآوریمرا بر زبان  یکلماتفقط  کرده وبحث  یمجهول. درباره میکنیمبحث 

و  یقاض یآقا یولانشاء الله خدا به ما بدهد،  کهاست  یدنید قتیحق کی، قتیحق

 .دنفهمیم، اند دهید انچون خودش امثال ایشان

 یلیخ هایبعض. دنیکش ریتصوبه  یکیو  دنید یکیدو مطلب است،  که دیکندقت 

آن  ییبایزهم به  هایبعض یول، بکشند ریتصوبه  توانندینم یول نندیبیمرا  هاصحنه

 ست.ا دهیکش ریتصواست و هم به  دهیدهم  مرحوم علامه. کشندیم ریتصورا به  دهید

                                                 
اگر كسى یك مرتبه این معنى را ذوقا ادراك كند خواهد فهمید كه ادراك تمام لذ ات دنیا و ما فیها برابرى با ( 1

 كند.این حقیقت نمى
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 دیانبخودور  کینگاه، قرآن را  نیهمو از اول تا آخر با  دیکنمراجعه  میکربه قرآن 

من  که کندیمنه؟ همه جا اعلام  ای دیگویممطلب،  نیاقرآن، جز  که دینیببوآن وقت 

 .یاکاره چیههستم و تو  کارههمه 

شما  فرمایدیمخداوند « 0و أم نحن الزارعون هما تحرثون ءأنتم تزرعون تمیأفرأ»

، شما کندیمباد  که یکار. حارث یعنی دانه افشان، همان مو ما زارعی دیهستحارث 

ا ت افتدیمدر درون دانه  که یاتفاق یول، دیاندازیم خاکدانه را در  یعنی، دیکنیمهم 

و  ندزیم شهیردانه  نیا که افتدیم؟ هزاران فعل و انفعال اتفاق ستیچ، زندیم شهیر

، تا ساقه بزند رودیم خاکدرون  شهیر نیا که افتدیمهزاران فعل و انفعال اتفاق 

بالا  بندبه  ندساقه، ب نیاو « 8سُوقِه عَلى زَرْع  أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوىکَ»

د زده بن کیساقه  یروعلت  نیهم، به افتدیمبالا برود،  میمستق بندو اگر  دیآیم

بندها خودش به  نیا که ،و... زندیمبند  کیو دوباره  رودیمو مجدداً بالا  شودیم

بندها را چه  نیا. داردیمساقه را نگه  کهبندهاست  نیهمو  دهدیم استحکامساقه 

 نیا یکس. چه افتدیمهزاران اتفاق  اهیگ کارخانه؟ لحظه به لحظه در زندیم یکس

 نیاهمه  که یکس یعنی، میزارعما  فرمایدمی نیهم یبرا؟ کندیماتفاقات را اداره 

 .میو دانه افشان حارث، او زارع است، نه ما، ما کندیماداره  لیذرا از صدر تا  کارخانه

 است، فقط یحصر انیب، اناتیب، هاآندر همه  که میدار ادیزمشابه در قرآن  اتیآ

و سپس اوج  ،و... چیه گرانیدهستند، فقط او قادر است و  چیه گرانیداو شنواست و 

« 9لِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلذ» که دیگویمسخنان را 

ه آنچ یعنیحق چه؟  یعنی و باطل . حقو غیر او باطل است فقط او حق است یعنی
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 مرغیس، هست، پس حق است، اما آسمانمثلاً  و باطل یعنی آنچه که نیست. هست که

، پس ستین نیا ،8×8 =5 مییبگو یوقت، پس نا حق است. ستین یهستدر جهان 

 خدا باطل است. ریغخدا حق است و  یعنیناحق است. هوالحق 

مختلف در اوج  انیب، با چند آخر از اول تا، میرویم ی عرفهدعامثل  هیادعسراغ 

 درسیمو  ردیگیمجاها اوج  یبعضو  شودیمجاها حضرت آرام  یبعضاست،  توحید

 یسکاز تو  ریغمن الظهور. اصلاً  رکیلغ: أ دیفرمایمنقطه اوج دعاست.  که ییجابه 

 تیرؤرا  نیا که ،، تو و...ییتوفقط  دیگویمهمه جا  کهمشابه  یدعاهاهست؟ و 

 . ندیگویم

ت سبب دس هابه صد کنون، چون تا شودیم، راحت کرد درکمعنا را  نیا یکساگر 

آزارش بود. ما به شغلمان دل  هیما، دل بسته بود و همان اسباب هم شکستهو پا 

، همان سبب آزار ما است، میابستهبه آن دل  که یزیچهمان  که مینیبیمو  میابسته

آرامش ماست،  هیما که یزیچخاطر، همان  نیهم، به میندار نانیاطمشغلمان  بهچون 

اضطراب  هیماآرامش است، همان  هیما که یپولاضطراب ما هم هست. همان  هیما

و  لحظه بورس کیاضطراب ندارند؟ اگر  ایآهستند،  اردریلیم که یکساناست، مثلاً 

 هک یپول؟ همان شودیماضطراب پولدارها  هیما یزیچشود، چه  نییپابالا و  هامتیق

موجب آرامش ماست، موجب اضطراب ماست.  که یاسبابآرامششان است. همان  هیما

لا أَ»که  شودیم. این طور ردیگیماست که همه اسباب را از انسان  یانقطهاین نقطه، 

 .0إِنَّ أَوْلِیاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون
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اگر کسى براى وصول به  اندفرمودهرؤیت یعنی مشاهده این حقیقت. آقای قاضی 

مقصود از این طریقه استفاده کند و در این راه مشى نماید راهى را که باید چندین 

 . 0سال طىّ کند در مدّت قلیلى خواهد پیمود

، انسان را قدم به قدم به سمت فقر تمام ادعیه، آیات قرآن و کلمات اهل بیت

 . که همه هیچ کاره اند و اسباب موثر نیست. همه چیز به دست خداست.دهدیمسوق 

اَطُْلبُ الْوُصُولَ  مِنْکَ، کَیْ عَلَ یخْفیَلا  یحالهذا  ، وَکَیْدَیَ نَیْبَظاهِرٌ  یذُلّهذا  یاِله

 کَ یْدَیَ نَیْبَ ةِ یَّالْعُبُودِ به صدق یاَقِمْن وَ، کَیْ اِلَ بِنُورِکَ یفَاهْدِن کَیْعَلَاَسْتَدِلُّ  بِکَ وَ، کَیْاِلَ

 هْلِاَ به حقائق یحَقِّقْن یاِلهالْمَصُونِ،  بِسِتْرِکَ یوَصُنّاْلمَخْزُونِ،  عِلْمِکَ مِنْ  یعَلِّمْن یاِله

 وَ ،یریتَدْبعَنْ  یل رِکَیبِتَدْب یاَغْنِن یاِلهاَهْلِ الْجَذْبِ  مَسْلَکَ یب وَاسْلُکْالْقُرْبِ، 

 ،ینَفْسمِنْ ذُلِّ  یاَخْرِجْن یاِله ،یاضْطِرار مَراکِزِ یعَل یاَوْقِفْن وَ ،یاریاخْتِعَنِ  ارِکَیبِاخْتِ

 تَوَکَّلُ اَ کَیْعَلَ وَ ،یفَانْصُرْناَنْتَصِرُ  بِکَ ،یرَمْسقَبْلَ حُلُولِ  ،یشِرْک وَ یشَکّمِنْ  یوَطَهِّرْن

 جَنابِکَ بِ وَ ،یتَحْرِمْناَرْغَبُ فَلا  فَضْلِکَ یف وَ ،یبْنیِّتُخَاَسْئَلُ فَلا  اکَیَّاِ وَ ،یتَکِلْن فَلا

 8.یتَطْرُدْناَقِفُ فَلا  بِبابِکَ وَ یتُبْعِدْناَنْتَسِبُ فَلا 
 

   ثگشت به اصل بحباز
 

هم  و روایات قلیلی اندکردهمسئله رؤیت را انکار  یاعده این شد که بحث یجهینت

. در قبال این روایات قلیل، اندکردهداریم که آن روایات هم مسئله رؤیت را انکار 

ویت . کسانی که منکر راندکردهروایات و آیات کثیری داریم که مسئله رؤیت را اثبات 

 . انددهکرو آن روایات کثیر را حمل بر مجاز  اندکردهشدند، به آن روایات قلیل تمسک 
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ین طریق استدلال درست نیست و آن روایات قلیل هم مخصوص رؤیت بصری ا

، دی را ندار)حسی( است. مسلما رویت حسی نسبت به پروردگار عالم که لوازم حس

 .شودیممربوط به موارد رؤیت بصری ، اندآورده هانیاکه  ییهااستدلالمحال است. 

ت با چشم نبوده است، بلکه رؤی ،، منظورشاناندکردهکسانی که رؤیت را اثبات 

 .منظورشان چیز دیگری است

. ما آسمان و زمین و دریا و ندیبیمچیزی است که چشم  ،منظور از شهودگاهی 

. یک شهود هم فکری است. وقتی ما به ندیگویمکه به آن شهود بصری  مینیبیم... را 

آن شهود  ، بهمیکنیمو یا به ترکیب یک جمله فکر  میکنیمیک مسئله ریاضی فکر 

، هیچ کدام از این دو که گفتیم، . قسم سومی هم داریم که این قسمندیگویمفکری 

، دیریگیمنیست. این شهود، از نوع شهود به علم حضوری است. مثلاً وقتی دندان درد 

نه  و دینیبیم.... این درد، خودش پیش شما حاضر است. دندان درد را نه با چشمتان 

ه قول فکر کنید، یعنی بن . اگر سالم باشید و به دندان درد سابقتادیکنیمبه آن فکر 

، علم تصوری نسبت به آن دارید، ولی باشدمنطق، صورت آن درد نزد شما حاضر 

وقتی دندان درد گرفتید، این تصور دندان درد نیست، بلکه درد نزد شما حاضر است. 

 حضوری گویند.  ، علمن علمبه اصطلاح فنی، معلوم در نزد عالم حاضر است. به ای

، علم انسان نسبت به خود و صفات و یکی از بالاترین مصادیق علم حضوری

. من خودم کندیمو دریافت  شناسدیمرا با علم حضوری  وست. انسان خودا حالات

شهود، قسم اول که مقصود از گویند. میدر نزد خودم حاضرم، به این علم حضوری 

ه به و ن دیآیم. خداوند نه به بصر باشدینمفکری است، بصری است و قسم دوم که 

بلند  یهاخطبه. کنندیم نفی، این دو قسم را کنندیمفکر. تمام روایاتی که نفی رؤیت 
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 یهمه ،اندفرموده السلامعلیهعبارات توحیدی و بیانات بلندی که امام رضا  ونهج البلاغه 

 نفی رویت فکری یا بصری است.  ،و انکارهاآن نفی 

 ابتدا در منطق شودیم، یا به ما افاضه جوشدیمما آنچه که داریم، یا از ذاتمان 

حیوانیت و ناطقیت، ذاتی انسان است، ولی  است و که انسان حیوان ناطق ندیگویم

ست و چیزی که قِوام انسان وکه قِوام انسان به ا آن است ،شاعریت، عرضی است. ذاتی

. مثلاً قِوام انسان به مفهوم شاعریت نیست. شاعریت برای شودیم عرضیبه او نیست، 

، بودن شاعر و راه رونده و متحرک و ذاتی. پس حیوان و ناطق شودیمانسان، عرضی 

، یعنی در مباحث الهی که صحبت مییآیم. اما یک مرحله که بالاتر شودیم عرضی

 تاز نخ ساخته شده اس عانی از سنخ نخ و کلاه است. کلاهتمامی م مییگویم، میکنیم

و صفات و افعالی دارد، مثلاً فعل ِکلاه این است که سر را گرم کند، ساتر است. ذات  و

نخ است. اگر نخ را  متعلق به. در حالیکه این کار، کندیماز نور و سرما، ما را حفظ 

یک موجود ممکن  و در اصل کلاه هیچ ندارد ماندینمیزی از کلاه جدا کنید، از کلاه چ

فقیرِ مطلق، از نخ پر شده است. اصل وجودش یعنی کلاه و هیچ  و است. این ممکن

صفات و افعالش هم از همین نخ آمده است. شما اگر نخ را بکشید از  وبودنش از نخ 

ه است، به دنبال آن آمد و به تبع آن هم، صفاتی که بعداً  ماندینمکلاه بودن چیزی باقی 

 .شودیم یک موجود امکانیه از نخ بوده است. کلا

، همین مسئله است. .وقتی می «تسو، همه اودخ: »دیفرمایماینکه خواجه طوسی 

 یانکته: خدا ساقی است، آب هیچ. اما دیدهیمگوئید: آب ساقی است یا خدا؟ جواب 

راب کرد، : آب سیمییگویم، میکشیماینجاست و آن اینست که وقتی لیوان آبی را سر 

آب و خود لیوان را در ظرفی  یهمهمحتوای لیوان را خالی کنید و  دیتوانیمنه لیوان. 

. اینکه لیوان و آب وجود مستقل از هم دارند به خلاف نخ و کلاه قرار دهید. دیگر
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: عالم ظرف وجود است، به این معنا نیست، بلکه به معنای کلاه و نخ است. مییگویم

 : إنّا للّه. إنّا للّهمییگویماین همان است که  .خداست متعلق بهپس اصل وجود عالم، 

یعنی چه؟ إنّا، انیت است، اصل وجود ما، از آن ِ اوست و بالتبع صفات و افعال ِ ما، 

 متعلق به اوست. 

 قیرف ،ممکن فقیر است. موجود فقر مطلق است. نه اینکه یک موجودِموجود فقیر، 

نیست، بلکه خود فقر است. اگر بخواهیم تعریفی از من داشته باشیم، من یعنی فقر. در 

قیر، ف مییگویمنیست. اما در عرف وقتی  معتبر: در مشتق ذات ندیگویم لهیم اوعل

م، یوان آب که اگر آبش را خالی کنییعنی کسی که دارای صفت فقر است. مانند همین ل

که  فقیر، یعنی کلاه. یعنی کلاهی مییگویمباز هم لیوان، لیوان است. اما در اینجا وقتی 

 .ماندینمنخ آن را اگر بکشیم، از خود ِ کلاه هم اثری 

ت. فقر اس یمشاهدهیت، اثبات رؤیت کنند، منظورشان از رؤ خواهندیمکسانی که 

آن کسی که افاضه وجود کرده است،  یمشاهدهکه رؤیت فقر مساوی است با  زیرا

م ییبگو میتوانیم. چگونه میکنیمچون کلاه که هیچ نیست، ما داریم کلاه را وجدان 

یست. این م نیبگوی میتوانینمکه،  میکنیمنیست. چیزی را که با تمام وجود دریافت 

 که کلاهی در کار نیست و فهمدیمدا کند، کلاه هست، منتهی اگر این کلاه معرفت پی

 اثر نخ است.  ،همه

انسان شاهد  ،است که در آن یامرحلهمعنا. یک نقطه و  این یمشاهدهرؤیت یعنی 

 یهمهبا ا که هر چه دارد، از آنِ  دیگری است. اول دیگری ر شودیمآن حقیقت 

و  دنیبیم. اول نخ را کندسپس خود را یعنی هیچ را مشاهده می ندیبیم شیهاییدارا

. فقر است یمشاهدهاز رؤیت،  . منظورکه خودش کلاه است، یعنی هیچ فهمدیمسپس 

 ، همین است.ندیگویمنفس هم که معرفت 
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منظورشان . ندیگویمچیز دیگری ، کنندیمشهود را اثبات  و آنهایی که رؤیت

رؤیت با چشم یا رؤیت فکری، آنطور که ما تصاویر را در ذهن داریم، نیست. 

مکن یعنی چیزی که خودیتش و )ممنظورشان از شهود اینست که این موجود ممکن 

 بجوا، خودش باشدمتعلق به خودش نیست، چون اگر  متعلق بهصفات و افعالش، 

خودش نیست، با وجود فقرش و عدم  متعلق به، موجودی که هیچ چیزی (شودیم

 عِ مبد، با تمام وجود امکانی، نه با چشم و نه با فکر ذهنی، وجود اشیذاتاستحقاق 

را به او افاضه  هاییدارا یهمهرا احساس کند، یعنی آن کسی که غنیِ محض خود 

م حیات و عل ندیبیمکه  رسدیم یامرحلهمعرفت النفس، به  شودیمکرده است، این 

: علم تگفیمخودش نیست. تا حالا  متعلق به، هانیامتفرع بر  و قدرت و تمام صفاتِ

 قدرتعلم،  فهمدیم. شودیممن، قدرت ِ من، حیاتِ من، بعد رابطه بین علم و من قطع 

ست، من، هیچ است. مانند اینکه کلاه بگوید: رنگ من، گرمای نیمن حیات از آن و 

من، بعد نخ را از درون کلاه بیرون بکشند، این کلاه ببیند خودش ماند  یاندازهمن و 

او متعلق به هیچ چیزی  ،مالِ من ... گفتیمکه تا حالا  ییهاآنبدون هیچ کدام از 

 نیست.

برهان داریم و ظواهر کتاب و سنت هم به صحت این  آن ایرباین معنایی است که 

بالاتر این که نبود این معنا محال است.  دهندیم. بلکه شهادت دندهیممعنا شهادت 

بر اینکه اصلاً محال است موجود ممکن، این مسئله را شهود  کنندیمدلالت  هابرهان که

، بلکه شهود نکردنش محال است. نه فقط برای من و شما کندیمنکند، نه تنها شهود 

ل است، دیوار محال است، بلکه برای کل عالم محال است، حتی برای دیوار هم محا

 .کنندیممعنا، شهود این عالم  یهمه، کندیمهم که یک موجود است، این معنا را شهود 
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. میفهمیم را انسانی ادراک نحوه، ولی میکنینمدرک را دیوار  ی ادراکنحوهما 

 دیهمفیمو  دیشویم یوقتی وارد اتاق به این صورت است که اثباتش در مورد انسان

که سرد است، قبل از اینکه بگویید اتاق سرد است، چه چیزی را احساس کردید؟ 

دوم، سرما را به اتاق نسبت  یمرحلهاولین چیزی که احساس کردید، سرما بود. در 

دادید و گفتید اتاق سرد است، پس اول سرما را احساس کردید و بعداً سرما را به اتاق 

 نسبت دادید.

، سپس محمول را به موضوع نسبت کندیما محمول را درک انسان در قضایا، ابتد

 یکودک. دهدیم، سپس آن را به اتاق نسبت کندیم. یعنی اول سرما را احساس دهدیم

 فهمدیم، هستی خودش است، یعنی کندیم، اولین چیزی که احساس دیآیم ایبه دنکه 

 . همانطور که ماکندیمرا با تمام وجودش شهود  «من هستم» یهیقضکه هست. یعنی 

. خودمان با خودمان هستیم و هیچگاه از میکنیمهستی خود را با تمام وجود شهود 

 نم»آمد،  ایبه دنخودمان جدا نیستیم، به خودمان علم حضوری داریم. نوزاد وقتی 

 ندکیم، هستی و وجود را احساس حقیقت، قبل از شهود این کندیمرا شهود  «مهست

: من هستم. پس اول دیگویمو  کندیم، مقیدش دهدیمدش نسبت و سپس آنرا به خو

 ،کندیم. اولین چیزی را که شهود دهدیم، سپس اسنادش کندیمهستی را احساس 

 و سپس خودش را. ندیبیمهستی است، هستی یعنی خدا، یعنی اول خدا را 

اینکه وجود مُساوق با علم است. یعنی صدقاً و مصداقاً یکی است، به محض 

مساوق وجود  ؛«0لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى أَ» :دیفرمایمقرآن کریم . موجود شد، عالم شد

جود مو کودکبا علم است، یعنی هر جا وجود بود، عیناً علم آنجاست. به محض اینکه 

 عالم شد. پس به محض اینکه موجود شد، خدا را دید.  ،به وجودشد، 

                                                 
 (7/172) سوره اعراف: (1
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وجود م نظریاتجمع بین  :اندفرمودهألستُ بربّکُم؟  یهیآدر مورد  یکی از بزرگان

: به هر تقدیر، انسان در موطنی خدا را دیده است و که استاین عالم ذر  یدرباره

 ندیفرمایمدر اینست که آن موطن کجاست؟ حضرت علامه  اتنظرین اختلاف آ

 ملکوت عالم است. 

در محضر استاد  اشکالات نیا دارد:اشکال  3، عالم ذر یدرباره نظریه علامه»

نقدها را وارد  نیا شانیا یول دیرس شانیا( به عرض هیعلیتعالاللهرضوان)ه علام

حضرت  .دندیورزیماند اصرار مرقوم فرموده رشانیتفس در که ینظرندانسته و بر همان 

بالاتر از آن  ای ملکوتو به عالم  دهیره ملکاز عالم  یاله یایاولاستاد، همراه با 

ر د که مییماروشن شده و  شانیرابحق  رایزحق است؛  افتندی کهاند و هر چه دهیرس

 .0میامانده عتیطبجهان  یتنگنا

. دنعالم ،ندألستُ بربّکُم مربوط به ملکوت عالم است. تمام موجودات اگر موجود

ه افاض هاآنهمه به مُبدعِشان که به  در نتیجههمه به فقر ِ امکانی شان عالم هستند. 

 .نندیبیماو را  شانهمهوجود کرده است، عالم هستند. پس 

د، اما از این علم ِ مسئله اینست که عِلم به علم داشته باشیم، زیرا همه علم دارن

 دنتوانینمدیوار  ء، مثلتا به این علم تذکر بدهند. اشیا اندآمدهند. انبیاء خودشان غافل

د و این فقط مخصوص انسان است. معرفت به نفس، یعنی علم به نبه علم پیدا کن علم ِ

لکه علم ب ،دیآیماین علمی که دارد، نه اینکه فکر کنیم معرفت نفس اینست که علمی 

 .برندیمنام  «رذَکِّمُ»برای همین از انبیاء به عنوان  آورندهست و انبیا به یاد ما می
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، محال است که ممکن کندیم، بلکه ثابت کندیمبرهان نه تنها این معنا را اثبات 

 ،این شهود را نداشته باشد. رؤیت، علم به این شهود است. علم به این شهود را رؤیت

 .گویند یعنی رؤیت فقر

 ندیگویمآن دعوا است و آنها  یدربارهو  میکنیمکه در موردش بحث رؤیتی 

از رؤیت علم به این علم  چیست؟ منظورممکن است،  مییگویمممکن نیست و ما 

 ؛موجودات شاهد هستند یهمهاست، یعنی علم به شهود. اصل شهود، ضروری است و 

آن علم حضوری است که اصلاً قابل انفکاک نیست. مانند اینکه بگویید، من از خودم و 

، ولی مییگویمچنین چیزی را  ؟ ما در عرفشودیمغافلم. مگر چنین چیزی 

؟ یخورینم: چرا غذا ندیگویممنظورمان از رفتارهای خودمان است. مثلًا وقتی 

و ... غافلم، انسان هیچگاه خودش  گرسنگیممن از خودم غافلم. این یعنی از  ندیگویم

. شودینماز خودش غافل نیست، هیچگاه خودش از مرئی و منظر خودش غایب 

 نسبت به یک موضوع دائم الذّکر است و آن هم خودش است. اصولاً انسان 

ر بچون نفی ِ نافین رؤیت به این نقطه : ندیفرمایمدر پایان بحث حضرت علامه 

 بعضی ادله را اینجا بیان کردیم.ما ، کردیمگشت 

: دیفرمایم. خداوند تعالی ندیفرمایمروایات را شرح آیات و ه سپس حضرت علام

 رَبِّکَ یإِلأَنَّ  وَ»ناظر حق تعالی است.  هاچهره« 0ةنَاظِرَ هارب یَإِل ،نَّاضِرَةٌ وْمَئذ یَجُوهٌ وُ»

 ،انسان به غایت برسد و آن هدف را نبیند شودیمغایت، سیر خداست، مگر « 8یالْمُنْتَه

ر هرچه بنگری خدای د ، غایتش اوست.ردیگیماین انقلابی که صورت « 9تُقْلَبُونَ  هِیْلَإِ»

 تعالی دیده می شود.

                                                 
 (23-75/22) سوره قیامت: (1

 (53/45) سوره نجم: (2

 (29/21) سوره عنکبوت: (3
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تفسیر شریف حضرت علامه در  «.0نرَبِّنا مُْنقَلِبُو نَّا ِإلىإِ»ساحران فرعون گفتند: 

یکباره زیر و رو شدند،  هانیا: ندیگویمتعجب فرموده و  ظهارا از این جمله 8المیزان

بِعِزَّةِ ا الُوق»که:  گفتندیم، خوردندیمبه عزت فرعون قسم  قبل یلحظهبطوریکه تا 

 به فرعون گفتند:. الهی شدندو و سپس یکباره زیر و رو « 9فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُون

ما جاءَنا مِنَ الْبَیِّناِت وَ الَّذی فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاض  إِنَّما  الُوا لَنْ نُؤْثِرَکَ عَلىق»

 .کندیمکه : توحید، از این عبارت ریزش  ندیفرمایمعلامه  «.0هذِهِ الْحَیاةَ الدُّنْیا تَقْضی

که فرعون پرست بودند، تبدیل شدند به موحدینی  ساحرانیزیر و رو شدند از ه یکبار

 .زنندیمکه اینگونه حرف 

اشاره به حرکت ن ی، اغایت صیرورت و دگرگونی انسان خداست« 5رلیه المصیا»

با  هاآن یلحظهجوهری عالم است. چون تمام موجودات عالم، لحظه به لحظه، هر 

نسبت به انسان که موجود خاص در این عالم است، تمام  . حالکندیمآن ِ قبلی فرق 

انسان ِ این لذا  شودیموارداتی که انسان از نواحی مختلف دارد، با جانش ممزوج 

 بل نیست.ق یلحظهلحظه، انسان 

که انسان ِ  د، باید توجه کنمیکنیمو سپس توبه  میکنیم ما خطا اگر کسی بگوید

توبه کند، ولی انسان بعد از خطا معلوم نیست توبه کند، چون  خواهدیمقبل از خطا 

بایی طباط یعلامه:  گفتیمخصی ش و یک ترکیب جدید است. شودمی یاو آدم دیگر

                                                 
 (125/ 7) سوره اعراف: (1

« أنا ربكم األعلى»و قد جاءوا بالعجب العجاب في مشافهتهم هذه مع فرعون و هو الجبار العنید الذي ینادي  (2

ه فأعربوا عن حجتهم بقلوب مطمئنة، و نفوس و یعبده ملك مصر فلم یذعرهم ما شاهدوا من قدرته و سطوت

كریمة، و عزم راسخ، و إیمان ثابت، و علم عزیز، و قول بلیغ، و إن تدبرت ما حكاه الله سبحانه من مشافهتهم 

و محاورتهم فرعون في موقفهم هذا في هذه السورة و في سورتي طه و الشعراء أرشدك ما في خالل كالمهم 

وم جمة، و حاَلت روحیة شریفة، و أخالق كریمة، و لو َل محذور الخروج عن طور من الحجج البالغة إلى عل

 218، ص: 8المیزان في تفسیر القرآن، ج .هذا الكتاب ألوردنا شذرة منها في هذا المقام 

 (26/44) سوره شعرا: (3

 (20/72) سوره طه: (4

 (40/3) سوره غافر: (5
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 انسان بعد از ،در عالم رؤیا به من فرمود : انسان بعد از معصیت انسان دیگری است

 طاعت انسان دیگری است.

رورت یا یحال تحول و تَبٍََدُّل هستند را، صحرکت موجودات عالم که همه در 

یرورت و انقلاب کجاست؟ این عالم دائمًا مانند یک انقلاب گویند. غایت این ص

. شوندیمیل ددائماً مواد و صُوَر به یکدیگر تبکند. یم مواد را به یکدیگر تبدیلکارخانه 

کَ نَّ إلی ربُأ» ،«نلبوقلیه تا»: ندیفرمایمات مختلف کجاست؟ آی غایت این حرکت

لیه ا» ،«رلا الی اللّه تصیر الأموا» ،«الیه المصیر و» ،«ننّا إلی رَبّنا لمنقلبوإ» ،«یالمنته

 خداست. یرورتو ص یعنی غایت ِ همه این سیر ،«نترجعو

 «.0هنْ لِقائِمِ  ة یَمِرْ یف َتُکنْفَلا  الْکِتابَ یمُوسَ نایْآتََلقَدْ  وَ»: دیفرمایماز این  ترواضح

کسی که  ،«8تلِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآ رْجُوایَ کانَنْ مَ»در لقاء حق تعالی شک نکن. 

امید به لقاء خدا دارد، اجل خدا نزدیک است. لقاء و رجوع در کتاب و سنت، فراوان 

ریفه ش یهیآاستعمال شده است. یکی از آیاتی که در این معنا خیلی واضح است، این 

البته  «.9لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ نَیَّتَبَیَ یحَتَّأَنْفُسِهِمْ  یفالْآفاقِ وَ  یفِ اتِنایآ هِمْیسَنُر»است که: 

اً هم جالبی که بعد ینکتهحضرت علامه در اینجا در صدد شرح این آیه نیستند، ولی 

رو جلوی که ب دییگویماینست که: فرض کنید شما به کسی  دیآیمآینده  یهابحثدر 

نی. هر تا خودت را ببی ندیگویمه نظر شما بعد از این تا چه باید بگویید؟ ! بآینه تا

جلوی  که ندیبیم، یعنی تصویری را ندیبیم، خودش را ستدیایمکسی جلوی آینه 

 آینه گرفته است.
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نی ، یعمیدهیمنشان  هانیا: ما آیاتمان را در آفاق و انفس به دیفرمایمقرآن کریم 

تا بفهمند او حق است. این نفس یک آینه است و مانند این  میدهیمآیات را نشان 

است که به آینه بگویند: سر را برگردان و تماشا کن. آینه اگر سرش را برگرداند، باز 

که جلویش ایستاده است. این آیه  ندیبیمهم در درون خودش، صاحب تصویری را 

، تا بفهمید او حق میدهیمانفس به شما نشان  آفاق و : ما آیاتمان را دردیگویمهم 

 که ما آیاتمان شودیماست. حق یعنی چه؟ حق یعنی آنچه که هست. پس جمله چنین 

همه  ،آنچه که هست. یعنی خود تا بفهمید که: اوست میدهیمرا در انفس به شما نشان 

 یعنی همان معرفت فقری که گفتیم. غایت این معرفت اینست که فقط اوستاوست. 

 .ولا غیر

. حضرت علامه «دٌیشَهء  یش کل یعَلأَنَّهُ  بِرَبِّکَ  کْفِیَوَ لَمْ  أَ»آیه:  یادامهدر 

فاعلی داریم، مانند علیم  به معنایِ: شهید بر وزن فعیل است. ما هم فعیل ندیفرمایم

مفعولی داریم، مانند جریح که به معنای به معنای هم فعیلِ  ت.که به معنای عالم اس

، یعنی آیه را اندکردهشهید را به معنای شاهد معنی  یاعدهمجروح است. در اینجا 

که: خدا شاهد بر همه است. این معنی درست است، ولی معنی  اندکردهاینگونه معنی 

شهید به معنای مشهود است. یعنی معنی  ندیفرمایمآیه چنین نیست. حضرت علامه 

ت که خدا مشهود همه است؟ مشهود همه است، آیه چنین است که: آیا این کافی نیس

. وجود مساوق با علم است، پس خدا، معلوم کندیمیعنی حتی دیوار هم او را شهود 

 و مشهود همه است.

 ،«0طیُمحء  یْ شَ کلبمِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ أَلا إِنَّهُ  ة یَمِرْ یفلا إِنَّهُمْ أَ»:  دیفرمایمدر ادامه آیه 

درستیکه خدا محیط بر همه است. آن ه از لقاء خدا در شک هستند و ب هاآنیعنی 
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همه است. آسمان محیط بر همه است، پس  کسی که محیط بر همه است، مشهودِ

. آسمان مانند سطحی از دیرسیمبالا روید به آسمان  یانقطهمشهود همه است. از هر 

نخ و کلاه  یرابطهبالا به ما احاطه دارد و از درون و پایین به ما احاطه ندارد. ولی 

 ، چون نخ، بیروناتجه یز همها دیگر است، زیرا نخ محیط به کلاه است، ولی یاگونه

اصل  بلکه، به نخ آنصفات و افعال  وکلاه، ون و خودِ کلاه است. کلاه بودن و در

به این معنا محیط  وند تعالی. پس خداندیگویمودش از نخ است که این را احاطه وج

که من خودم را شهود کنم، ولی او را  شودیممشهود همه است. مگر  بر همه چیز و

 هانیاشهود نکنم؟ چون خودیّت من از اوست. تمام صفات و افعال من مِلک اوست. 

 او مشهود من است.  و نمیبیم، پس او را نمیبیمرا 

مشهود است، نه شاهد. این اعتراض  ،که مراد از شهید دهدیماول نشان  یهیآسیاق 

شما نسبت به چنین موجودی شک داشته باشید. مانند کلاه  شودیماست، که چطور 

 شودیم. چطور کندیماعتراض  هاآنکه از وجود نخ تردید داشته باشد. محیط به 

 ب به تو احاطه دارد، تو از او غافلی.کسی که از همه جوان
 

 نبیان یک اشکال و پاسخ آ
 

لقاء یعنی چه؟  .اشکالی وجود داردی لقاء که در آیه آمده است کلمهدر مورد 

که: این ذکر  ندیفرمایمفرمودند که لقاء یعنی موت. حضرت علامه   حضرت امیر

 یکی از مصادیق است.

ما روایات بسیاری در تفاسیر آیات مختلف داریم که این روایات تعیین مصداق 

را مصداق آن  حضرت امیر المؤمنین و روایات گویدسخن می میزان از، قرآن کندیم
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یا  ،«0للسَّلَامُ عَلَى یَعْسُوبِ الْإِیمَانِ وَ مِیزَانِ الْأَعْمَاا»ه . در دعا داریم ککنندمعرفی می

الذین آمنوا، منظور امیر  هاأیداریم، هر جایی که در قرآن گفته است  هاعبارتمثلاً در 

 است. است، یا وقتی گفته: یا ایتها النفس المطمئنه، منظور امام حسین المؤمنین

تمام این سنخ از روایاتی را که در : ندیفرمایمدر تفسیر البیان حضرت علامه  

مصداق مؤمن  نیتریعالآیات آمده است، از باب مصداق است، نه تفسیر. یعنی 

منوا الذین آ هاأی ایاست، اگر چنین نباشد، ممکن است بپرسید که آیا  امیرالمؤمنین

میزان اعمال نیستند؟ به  منظور پیامبر نیست و... یعنی رسول خدا و امام حسین

ز است. بسیاری ا مصداق آن که امیر المؤمنین دیگویمان یک مصداق أتَمّ عنو

و موارد این گونه که موضوع بحث ما است، از  بیتروایاتی هم که راجع به غیر اهل

 هاپردهباب بیان مصداق است. پس یکی از مصادیق لقاء، موت است، چون با موت 

 تا برای لقاء آماده شویم. رودیمکنار 

جاز است، منظور قیامت است، منظور مرگ است، مجازاً لقاء، مَ ندیگویماینکه 

، یعنی آیات خدا را در مرگ و قیامت شودیمدیدار، چون آیات خدا ظاهر  ندیگویم

نجور که ای ندیفرمایمجاز است. حضرت علامه لقاء، پس مَ اندگفته، به این نندیبیم

که: آیا شما شک دارید در دیدار  دیگویمو  ندکیمنیست. این آیه این قضیه را رد 

 شک کرد. شودینمخدا، خدا مرئی است و اصلاً 

بروید و از شما  فروشندیمزمستانی  یهالباسکه  یامغازه بهمانند اینست که 

بپرسند: آیا در آنجا نخ هم دیدید؟ و بگوئید : نه محال است، اصلاً نخ ندیدم. فقط کلاه 

قط نیست و فبه نخ و شال گردن و... دیدم، در حالیکه فقط نخ دیدید، چون حواستان 

 حواستان به قالب است.
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چطور  دیگویم، آنهم با استدلال احاطه، و کندیمخداوند شک در لقاء را رد 

شک کرد به لقاء آنکه محیط بر همه است؟ از درون و بیرون، آنهم احاطه نه  شودیم

از سنخ احاطه خانه بر ما، بلکه از سنخ احاطه نخ بر کلاه یعنی از درون و بیرون و 

خدا در دنیا و قیامت یکی است. اصلاً وجهی ندارد  یاحاطهصفات و افعال.  یهمه

 ت.که بگوییم لقاء یعنی مو

معنی آیه این است که: در حقیّت و ثبوت خدای تعالی همین کافیست که: مشهود 

شک کنند به  شودیم، چطور نندیبیماو را  پس نندیبیمهمه است، همه خودشان را 

آن چیزی که بر همه محیط است. اول هر شیء، آخر هر شیء، ظاهر هر شیء، باطن 

 و اصل وجود آن واول و آخر کلاه، ظاهر و باطن  همانگونه کههر شیء، اوست. 

. موج هر جا را نگاه کند، دریا ندیبیمهر جا را نگاه کند، نخ را کلاه نخ است.  شصفات

 تُوَلُّوا فَثَمَّ  َنمایْأَ »َ؟ موج، چیزی جز دریاستآیا ، جز دریا، چیزی نیست. ندیبیمرا 

 .0هوَجْهُ اللَّ

 2ایای نانموده رخ تو چه بسیار بوده      ایهر چه بنگرم تو پدیدار بوده در

مِنْ  ثَلاثَة  إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَة  إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى ا یَکُونُ مِنْ نَجْوىم»

ی نیستند، إلا اینکه چهارمی شان هیچ سه تای« 9ذلِکَ وَ لا أَکْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ ما کانُوا

هیچ سه تایی نیستند مگر اینکه سومی شان خداست.  دیگوینمخداست. دقت کنید 

یعنی خدا کنار یک و دو نیست، خدا با یک است. مانند اینکه بگوییم در این مغازه 

یم در مغازه گویب لباس فروشی هیچ لباسی نیست الا اینکه نخ در کنار آن لباس است.

صاری نیست. ن هاآنلباس فروشی کلاه دیدم و دستکش و شال گردن و نخ. نخ، پنجمی 
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که: إنَّ اللّه ثالث ثلاثه، در واقع این جمله مانند اینست که بگوییم در این  گفتندیمهم 

م ه شودیممغازه کلاه دیدیم و دستکش و کت. کت، کنار ِ دستکش و کلاه است و 

اما اگر بگوییم در این مغازه کلاه، دستکش و پیراهن و نخ دیدیم. اما نخ . هاآنشأن 

نیست، یعنی جز نخ ندیدیم. در واقع، آن کلاه، نخ است، آن  هاآنیک چیزی جدای 

 إِلاَّ ثَلاثَة  ینَجْومِنْ  کُونُیَا م»دستکش و کت، نخ هستند. این معنای آن آیه است که 

 است، جان ِ اول و دوم وسومسومی  و، دومی همراه اولی خداست کهیعنی  «مهُوَ رابِعُهُ

خداست. اصل ِ جانشان از خداست، صفاتشان  رابط بین اول و دوم و سوم ،خداست

 مگر آنکه چهارمی شان کنندینماز خداست. معنای آیه اینست که هیچ سه تایی نجوا 

با هم هستیم. آنگونه که دریا با موج خداست. او با شماست، اما نه آن گونه که ما 

 است. کسی که شأنش اینست، اصلاً جا ندارد که کسی در شهودش و لقاءش شک کند. 

حضرت امیر ندارد که فرمودند: هر جا در  یجملهمطالبی که گفتیم، منافات با 

. منظور ما در مفهوم عبارت است نه در شودیمقرآن گفتند لقاء، از آن، بعث فهمیده 

 صداق عبارت. هر جای قرآن که گفتند لقاء، یکی از مصادیقش بعث است.م

روایت آمده است. یک روایت  نوعدر قرآن کریم آیاتی داریم که کنار آن آیه سه 

مربوط به زمان رجعت  دیگویماین مربوط به زمان ظهور است، یک روایت  دیگویم

ه باید کرد؟ حضرت علامه مربوط به قیامت است. حال چ دیگویماست، و یک روایت 

. کندیمدرست است. چون هر کدام یک مصداق را بیان  هانیا: هر سه ندیفرمایم

پرده برداری از این عالم قیامت و ظهور و رجعت، همه مصادیق یک حقیقت هستند، 

و یک پرده زمان رجعت و یک پرده  شودیم، یک پرده زمان ظهور برداشته شودیم

. این آیه از آن حقیقت کندیم. حق ظهور ماندینمباقی  یاپردههم در قیامت. که دیگر 

 و سه مصداق دارد. پس هر سه دسته روایت درست است. دیگویمسخن 
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رست است، ولی ما حقیقتش را بحث د لقاء، یعنی بعث،د یفرمایمکه حضرت  آنجا

یقش را. بله، بعث یعنی روز برانگیخته شدن، که یکی از مصادیق لقاء ، نه مصادمیکنیم

ه و یکی ب رسدیم. منتهی یکی به لقاء اسماء حسنی رسندیمخداست. همه به لقاء 

. رسدیمو یکی هم به لقاء شدید العقاب و...  رسدیملقاء کریم و غفور و رحیم و... 

شما را از لقاء امروز بر حذر داشته بودند. یا این آیه که « 0اهذ وْمِکُمْیَلِقاَء  نْذِرُونَکُمْیُ»

یعنی وقتی ما خاک شدیم،  ،«8دیجَدخَلْق   یلَفالْأَرْضِ أَ إِنَّا  یفِإِذا ضَلَلْنا  أَ»: دیگویم

 : آنها به لقاء خدا کافرند. دیفرمایم؟ قرآن میکنیمآیا خلقت جدیدی پیدا 

: صراط دیفرمایمبیان مصداق در روایات خیلی زیاد است. مانند روایاتی که 

است. هر جا در قرآن  است. صادق و مصدَّق، علی  است، سبیل الله، علی علی

است.  مصداق است. یعنی مصداق أتَمِّ آن علی هانیااست.  مؤمن، علی ) دیگویم

عالم ذر را به عنوان یک شاهد ِ مثال ِ بحث لقاء، که لقاء  د.بحث ما به عالم ذر رسی

و یکی از مصادیق لقاء اللّه در قرآن، همین آیات عالم  شدهاللّه ممکن است، آورده 

 ت(ذر اس
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 ربحث عالم ذّ 
 

أَنْفُسِهِمْ أَ لَسُْت  یعَلوَ أَشْهَدَهُمْ  تَهُمْیَّذُرِّآَدمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ  یبَنمِنْ  رَبُّکَوَ إِذْ أَخَذَ 

 أَشَْرکَ نَّما تَقُولُوا إِ وْأ نَیغافِلعَنْ هذا  کُنَّاإِنَّا  امَةِیالْقِ وْمَیَشَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا  یبَلقالُوا  بِرَبِّکُمْ

 0.فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ماب فَتُهْلِکُنامِنْ بَعْدِهِمْ أَ  ةًیَّذُرِّ کُنَّاآباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ 

الم ع یدرباره نآبه نقل از کتاب فطرت در قرآغاز بحث به بررسی نظر علامه  در

 .میپردازیمذر 

انسان یملکوتجنبه  ،هیآ: مقصود ندیفرمایم (هیالزکنفسهاللهقدس) ییطباطبامرحوم علامه 

با توجه  رایز؛ هاستانسان ملکوت ثاقیمشهود و اشهاد و موطن  یجا یعنیهاست. 

 یخدا کهرا  یموطنآن  اوریب ادیبه « أُذْکر» یعنی ﴾وإذ أخذ﴿فرمود:  که هیآبه ظاهر 

موطنِ  نیااولاً: قبل از  کهشود یمگرفت، استفاده  ثاقیمآدم یبنسبحان از فرزندان 

سپردند  ثاقیمدر آن موطن همگان  کهوجود داشت  یگریدمحسوس موطنِ  یظاهر

 ها عبدند.سبحان ربّ است و انسان یخدا که

تر: است. به عبارت روشن عتیطبمقدم بر نشئه حس و  ثاقیم: صحنه اخذ اًیثان

 گریهمد نیمتبادو موطن  نیااست و  یوجوددو جنبه و دو موطنِ  یداراانسان 

 کی یلوآن دو موطن با هم هستند  یعنی. ستندینمتحدند، گرچه واحد  بلکه، ستندین

ن ، و موطملکوتموطن  یگریداست و  مُلکموطن  یکیدو موطن،  نیاو  ستندین زیچ

از  ملکوت رایز؛ ستین یزماناست و تقدّم آن، تقدم  ملکمقدم بر موطن  ملکوت

 شتنیخوخدا را به عنوان ربّ و  ،ملکوتمحور زمان خارج است و انسان در موطن 

                                                 
 (173-172/ 7) سوره اعراف:( 1
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 تقیحقمصون از حجاب است و لذا  ملکوتنشئه  رایز؛ کردهرا به عنوان عبد مشاهده 

 در آن موطن روشن است.

 یو یملکوتاست و جنبه  یملکوتو  یملکدو جنبه  یداراانسان  کهمعنا را،  نیا

 «حجر»سوره  هیآ. از جمله کرداستفاده  هیآتوان از چند یماوست،  یملکمقدم بر جنبه 

همه  ﴾معلوم قدربما ننزّله إلاّ  و ء  إلاّ عندنا خزائنهیش منإن  و﴿فرمود:  کهاست 

 .میکنیمنازل  نیّمعاند و ما آن را با اندازه خزائن یداراموجودات 

 کهاستاست، آن  یاله نیخزادر  که هاآنو وجود مجرّد  ایاش یمادوجود  نیبفرق 

سبحان است،  یخدااست و آنچه نزد  ریرپذییتغو  ریپذزوالهاست، آنچه نزد انسان

پس  ﴾وما عندالله باق  نفدی عندکم ما﴿فرمود:  کهو زوال. چنان  یدگرگونمصون از 

و آنچه نزد خداوند است قضا است و ثابت  ریپذزوالنزد ماست قَدَر است و  کهآنچه 

منزّه است.  جیتدرو زوال و  رییتغو  حرکتو  لانیساست از  یباق، و چون یباقو 

لب دو مط نیامصداق ندارد. با توجه به  کیاز  شیبدر آن موطن  یقتیحقهر  کهچنان 

انسان  یملکوتنبه ج واحد است، اًیثانو ثابت است و  یباقاولاً  ملکوتْموجود عالَمِ  که

 . ریکثواحد است نه  اًیثانو  الیسهم اولاً ثابت است نه 

دارد و یملکوت یاچهرهاولاً انسان  کهاست  نیاشود. یماستفاده  هیآآنچه از 

و  ابدییمخود را  تیعبودالله و  تیربوب ،شیخویملکوتدر چهره  کهیملکیاچهره

ن دو موط نیااوست و ثالثاً چون  ییایدنو  یملکمقدّم بر موطن  ملکوتموطن  اًیثان

طن آن مو ادی: به کندیمامر  یمُلک، خداوند به انسان ستندینبا هم متحدند و از هم جدا 

 0.دیکنیمآن را حفظ  دیبودآن موطن  ادیبه  یوقتو  دیباش یملکوت

                                                 
 128-126فطرت در قرآن:  ص  (1
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 نبه بیان تفسیر شریف المیزا بشرح مطل

 سحقیقت نف یارائهمعنای اشهدهم علی انفسهم 
   

خداوند بعد از  گریدفعل  کیاز  «بِرَبِّکُمْأَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ  یعَلأَشْهََدهُمْ  وَ»ه جمل

را  یفردهر  کهاست  نیادهد، و آن فعل خدا یمجدا ساختن ابناء بشر از پدران خبر 

گواه در نزد آن است و نشان  کردناضر ، حزیچگواه خودش گرفت، و اشهاد بر هر 

 درکو به حس خود  کینزدرا از  زیچآن  قتیحق، شاهدآن است تا  قتیحقدادن 

و ا قتیحقنشان دادن  شبر خود یکسشهادت دهد، و اشهاد  دهید کهنموده و به آنچه 

از او سؤال  که یموقعخود و تحمل آن در  قتیحق درکز است به خود او تا پس ا

 شود شهادت دهد.یم

خود ارتباط و تعلق دارد،  ریبه غ یجهاتاز  ینفسنفس هر صاحب  که ییآنجاو از 

 عضبشود، و نسبت به  طلب شهادت هاآناز  بعضیانسان نسبت به  از است ممکنو 

 : کردرو اضافه  نیانشود، از  گرید

آن  باشد، و بفهماند کردهمورد استشهاد را معلوم  لهیوس نیبدتا  «بِرَبِّکُمْلَسْتُ أَ»

است  شانیاپروردگار  تیربوب میاکردهی بشر طلب شهادت از ذریهآن،  یبرا که یامر

 سبحان شهادت دهند. یخدا تیربوبش به تا در موقع پرس
 

 تانسان به عدم استقلال خود آگاه اس
    

 یزندگو غرور باشد و هر چند رو به راه بودن وضع  کبرانسان هر قدر هم دچار 

وجود خود نبوده، و در  مالک که انکارکندمعنا را  نیاتواند ینمباشد  کردهمغرورش 
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را  تنشیخووجود خود بود  مالک، چون اگر ستین ازینیبامور خود مستقل و  ریتدب

امور خود مستقل  ریتدبداشت، و اگر در یمنگه  یزندگآلام و مصائب  ریسااز مرگ و 

د مدبر خو الیخاو به  که یوسائلو  یعیطبدر برابر اسباب  کهشد ینمبود، هرگز ناچار 

 زین هاآنخود  که یوسائل، آنهم اسباب و کنداست خضوع  هاآندر  حاکمو  هاآن

شان هیعلهر چند  یبیغ یحاکم حکمخود محتاجند، و در برابر  ریبه غمانند انسان 

و  حاکمشود و انسان ینمو منقادند، و حوائجشان بدست انسان برآورده  عیمطباشد 

 .ستین هاآنمدبر 
 

 تحکم فقر و نیاز به مالک و مدبر بر پیشانی انسان نوشته شده اس
 

 

و ذات انسان  قتیحقو مدبر است جزو  مالک که یپروردگاربه  یآدم اجیاحت

 مکتوب شیشانیپدر ذات او نوشته شده، و ضعف بر  یپروردگار نیچناست، و فقر به 

ته را داش یانسانو شعور  درک نیترکم که یانسان چیهمعنا بر  نیا، و گردیده است

 درک نیاهمه در  عیوضو  فیشرو  ریکبو  ریصغ، عالم و جاهل، ستین دهیپوشباشد 

 .ندیمساو
 

 کندیمفقر خود مالک و مدبرش را مشاهده  یمشاهدهانسان با 
 

ذات خود  هیناحقرار داشته باشد از  تیانساناز منازل  یمنزل، انسان در هر یآر

او و مدبر امور او است،  مالک کهاست  یپروردگاراو  یبرا که کندیماحساس را  نیا

 درکرا  شیذات اجیاحت نکهیااحساس را نداشته باشد با  نیااست  ممکنو چطور 

ا ر یکسآن  کنیلو  بکند درکشعور او حاجت را  که؟ و چگونه تصور دارد کندیم
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 یزیچآن  انیب «بِرَبِّکُمْلَسْتُ  أَ: »فرمود نکهیا؟ پس نکند درکبه او است  اجشیاحت که

 نکهیاها است به اعتراف انسان «شَهِدْنا یبَل»ه به آن شهادت داد، و جمل دیبا کهاست 

 0از ما واقع شد. یشهادت نیچنو  میبودمطلب را ما شاهد  نیا

 .میپردازیمالولایه  ه طرح بحث در رسالة، بپس از بررسی این دو بخش

مخصوص انبیاء نیست. در  ،ارتباط با باطن که موهبتِ گفته شددر فصل سوم 

ن است ن دنیا ممکیت در همیؤر نتیجه گرفتیمکه شدرویت بحث  یدرباره ،قسمت بعد

 .بوددر مورد عالم ذر  ،و قسمت بعدی بحث

همان  ،: عالم ذرندیگویم یاعدهدر مورد عالم ذر نظرات متعددی وجود دارد. 

 یاعده، شناسدیمفطرتی است که خدا به انسان داده است که انسان فطرتاً خدا را 

عالم ذر، ملکوت  ندیگویم هم یاعده. استهمین ارسال کتب و انزال رسل  ندیگویم

 این عالم است.

ر دانسان : ندیفرمایماست.  یاتنظرن جمع ای یاگونهکه به  هستبیان لطیفی 

 .کنندیمتعبیر به عالم ذر  آنموطنی خدا را مشاهده کرده است که از 

إِذْ أَخَذَ  وَ »در ذیل این آیه که:  زراره از ابی عبداللهاز در روایات در محاسن 

ای پیامبر آن  یعنی ،«8أَنْفُسِهِمْ یعَلوَ أَشْهَدَهُمْ  تَهُمْیَّذُرِّآدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ  یبَنمِنْ  رَبُّکَ

 از فرزندان آدم و از ظهور یعنی از پشت حضرت آدمپروردگارت  که کنیاد زمانی را 

را خارج کرد، این ذریه بنی آدم است، نه فقط حضرت آدم  هاآن، ذریه و فرزندانش

 یعنی الی یوم القیامه همه را خارج کرد. 

                                                 
 401، ص: 8: جزانیالمترجمه  (1

یَّتَُهْم َو  علیه السالمعن زرارة قال سألت أبا عبد الله  (2 عن قول الله َو إِْذ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آدََم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُر ِ

قال ثبتت المعرفة في قلوبهم و نسوا الموقف سیذكرونه یوما ما و لو  قالُوا بَلى أَْنفُِسِهْم أَ لَْسُت بَِرب ُِكمْ  أَْشَهدَُهْم َعلى

 24ص :  ،1المحاسن: ج   .َل ذلك لم یدر أحد من خالقه و َل من رازقه 
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را شاهد بر خودشان کرد و ادامه آیه  هاآنیعنی  «أَنْفُسِهِمْ یعَلأَشْهَدَهُمْ  وَ»

 : دیفرمایم

مانند اینست که شما تصویری را جلوی آینه بگذارید و .«یبَلقالُوا  بِرَبِّکُمْلَسْتُ  أَ»

. بنابراین ندیبیمکه اگر نگاه کند، تصویر را  ،نگاه کن را سپس به آینه بگوئید خودت

گفت:  هاآنآینه بودند. به  هانیارا شاهد بر خودشان کرد که انگار  هانیاخداوند هم 

 (؟کُمْبِرَبِّلَْستُ  )أَشما نیستم  خودتان را تماشا کنید و بعد از آن فرمود: آیا من خدای

 . این آیه معروف به آیه ذر است.(یبَلاُلوا ا )قگفتند: چر

این موطن معاینه بود، یعنی به آیا از حضرت سوال کرد که: زراره راجع به این آیه 

ولی  اندکردهموطن را فراموش  ضرت در پاسخ فرمودند بله،ح ؟عین خدا را دیدند

ب و به زودی نیز این مطلدر درونشان مانده است  که اقرار به ربوبیت باشد اشجهینت

. معاینه را از یادشان برد ولی نتیجه معاینه که اقرار به ربوبیت را یاد آوری خواهند کرد

در جانهاشان ماند. اگراین موطن نبود، احدی خالق و رازقش را  (یه گفتند بل)کباشد 

 .شدیم. یعنی باب معرفت بسته شناختینم

ی اگر یعن «هئن سألتهم من خلقهم لیقولن اللل»: دیفرمایماست که  یاهیآاین همان 

: الله، چون ندیگویمشما از همین مشرکین بپرسید: چه کسی شما را خلق کرد؟ 

که خدای تعالی عالم را خلق کرده و به  گفتندیممشرکین الله را قبول داشتند ولی 

الم ع هاآنهستند و  هاآن، تمثال میپرستیمکه ما  ییهابتسپرده و این  یاعدهدست 

 .کنندیمرا اداره 

خدا را مشاهده کردند؟ بله،  هاآنذیل همین آیه کسی دیگر سوال کرد که: آیا در 

را یادآوری خواهند کرد.  آنمعرفتش ماند، ولی موقف را فراموش کردند و به زودی 
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خالق و رازقش کیست؟ یک عده هم بودند که به  دیفهمینماگر این موطن نبود، کسی 

 وردند.زبان اقرار کردند، ولی قلباً ایمان نیا

مان ، هرگز امکان ای«لبِهِ مِنْ قَبْ  کَذَّبُوا ماب ؤْمِنُوایُلِ کانُواما فَ» که: دیفرمایمادامه آیه 

ن که: یک عده ای دیفرمایمنخواهد بود به آنچه که تکذیب کردند. چون آیه  شانیراب

صحنه را دیدند و به زبان گفتند: قالوا بلی، ولی ایمان نیاوردند، فقط زبانی گفتند و 

 در آینده هم ایمان نخواهند آورد. هانیا

عنی صدقاً و مصداقاً یکی است، مساوق بالاتر از ی با علم استوجود مساوق 

وجود بدون علم امکان . یعنی هرجا وجود پیدا شد، علم هم هست، اصلا تمساوی اس

یعنی  ،دییگویم جماد، ولی به دیوار دییگویم حی یموجود زنده ندارد. به انسان

 کل عالم دارای شعور است. دییگویمدر نگاه عارفانه  لیحیات ندارد، و

 ندر نها  معال  تی ذراجمله 

صیرم سمیعیا م شی و ب  مو  باه

جان  جان  مادی ســـوی  از ج

ـــــــــــ  دشــــــــــــــوی

 آیدت  تجمادا  حتســبی ش فا

 قندیلها  وت ن جا د ندار  نچو
 

شبا ندیگویمبا تو    نروزان و 

شیا شما  نامحرمان ما ب  مخام

ــنوی  ماجزای  عال  لغلغ  دبش

ــ  تیبزدا  هالیتأو  ه وســوس

 هالیتأو یاش کردهبین  ربه
 

 

می تسبیح در و دیوار خوابمان ن صدای از ها شبما »می فرمودند: آقای قاضی 

موجود است یعنی وجود دارد و  در و دیوار، زیرا شنودیم. او این صداها را «برد

پا به دنیا گذاشته است. این همان  یالحظهوجود مساوق با علم است. انسان در 

ةً فَخَلَقْنَا مَّ خَلَقْنَا النُّْطفَةَ عَلَقَثُ»است که در آیه کریمه اینگونه تعبیر کرده است:  یالحظه
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یعنی  ،«0الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آَخر فَکَسَوْنَامُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً الْعَلَقَةَ 

است که  یالحظهبه این مرحله که رسید، خلقت دیگری را انشاء کردیم. این همان 

ه هنوز آمادمضغه بود و و انسانِ انسان پیدا شد. تا حالا جماد و نطفه بی جان و علقه 

 را درک کند. یتنشده بود که فیض انسان

خاک، بالقوه انسان است، اما خاک کجا و انسان کجا؟ این خاک باید توسط گیاه 

کشیده شود و گیاه توسط انسان خورده شود و غذا توسط جهازات بدن به نطفه تبدیل 

ائما مراحل دشود و نطفه در قرارگاه خودش قرار بگیرد و سپس علقه شود، که در این 

طه، که این نق رسدیم یانقطه. آن وقت انسان به شودیمبه استعداد انسانیت نزدیک 

ه و ، زیرا علقه و مضغکندیمنقطه افاضه است. اگر آیه را هم دقت کنیم، سیاقش فرق 

گر . این، یک انشاء دی«خرآخلقا  هثم أنشأنا»نطفه را با فاء آورده ولی بعد از آن گفته 

که در همین لحظه با علم موجود شد، چون  شودیماین لحظه انسان موجود است. در 

وجود مساوق با علم است. حال این علم کدام علم است؟ این علم، علمی است که 

 مساوی با معرفه الله است.

، هستی است. ما کندیم، آن چیزی را که احساس دیآیمانسان وقتی به دنیا 

نوزاد اولین حسی که دارد و اولین  میدانیمکه جنین چه حسی دارد ولی  میدانینم

، هستی خودش را با تمام وجود «من هستم»، این است که کندیمکه حس  حقیقتی را

 ، نسبت به وجود خودش علم حضوری دارد نه علم حصولی. کندیمدرک 

. یعنی دهدیم، سپس آن را به موضوع نسبت کندیمانسان اول محمول را درک 

اتاق گرم است، گرما را به اتاق نسبت داده، ولی  دیگویمو  شودیموقتی وارد اتاق 

. اول محمول قضیه کندیمقبل از اینکه گرما را به اتاق نسبت دهد، گرما را احساس 

                                                 
 (23/14) سوره مومنون:( 1
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اتاق  دیگویمو  دهدیم، بعد محمول را به موضوع نسبت کندیمیعنی گرما را احساس 

 کندیمول گرما را احساس ا .کندیماق را در مرحله دوم احساس گرم است. گرمای ات

که  ندکیماحساس و  دیآیمزمانی که نوزاد به دنیا ؛ لذا دهدیمو سپس به اتاق نسبت 

، هستی کندیم، قبل از اینکه هستی ِمن را درک کند، هستی را درک «من هستم»

 مطلق، خداست. 

، هستی است، سپس این شهود را مقید کندیملذا انسان اولین چیزی را که شهود 

 نیست، زیرا «هستممن »، جمله «من هستم»: هستی ِمن. مقصود از دیگویمو  کندیم

 که خودش فهمدیم، فهمدیمبلد نیست، ولی با تمام وجود هستی را  او هنوز ادبیات

، درد و گرسنگی و ... را با علم حضوری فهمدیمهست و چیزهای دیگر را هم بعداً 

 .کندیماحساس 

، برای هر کسی، شاید این نقطه است «ملستُ بربکا»این نکته لطیف اینجاست که 

، زیرا به هستی علم پیدا کندیم، هستی را درک شودیمیعنی به محض اینکه موجود 

ستی همصداق این  ، خود ِهستی است.کندیمو به اولین چیزی هم که علم پیدا  کندیم

کی : هستی. یدیگویم یخدا، یک دیگویمبرای ما الفاظ مهم نیست، یکی  هم خداست.

، یعنی آنچه که هست یت عالم، خداست، هستی، خداست. حق: واقعیت. واقعدیگویم

و به قول حضرت علامه: واقع و ما فی الواقع و موجود و وجود و هستی و هست، 

همه یک چیز است و آنهم خداست. یعنی شاید الستُ بربکم هر کسی، این نقطه باشد، 

 .دکنیمنه اینکه سوال و جواب بوده است، بلکه با همه سویدای وجودش، حق را درک 

إِذْ أَخَذَ  وَ »درباره قول خداوند  زراره است که از ابا جعفردر تفسیر عیاشی از 

پرسیدم. ایشان فرمود: خدا از ظهر آدم و از صلب آدم، تمام  «... آدَمَ  یبَنمِنْ  رَبُّکَ

مانند ذراتی خارج شدند و حق تعالی خودش را به  هانیاذریه آدم را خارج کرد، 
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آنان معرفی کرد و خودش را به آنان نشان داد و اگر این موطن نبود، احدی 

 .شناختینمپروردگارش را 

 وارد اگر این روایت را فقط بر ظاهرش حمل کنیم، اشکالات متعددی بر آن

شناسایی  .مطابقت داشته باشد، باید حمل بر تمثیل کنیم تا با مطلب قبلی شودیم

عاً . آیا چوپان دروغگو واقایدرا شنیدهچوپان دروغگو  داستانتمثیل بسیار مهم است، 

 .بفهمانیم به کودک را مطلبی اینکهبرای  است بوده است؟ یا مثلی

و ساقط  ودریمبگوئید: اگر دروغ بگویی، اعتبارت پیش مردم از بین  کودکاگر به 

 ما اگرایعنی چه؟  شودیم: اعتبار یعنی چه؟ ساقط دیگویم او، آنوقت شودیم

این کار را  .فهمدیمخوب  کودک دیفهمانبدروغگویی را در قالب یک داستان به او 

 «.0ضَرَبْنا َلکُمُ الْأَمْثال وَ»: دیفرمایمقرآن کریم موارد در بسیاری از  .تمثیل گویند

، کندیمکه حضرت علامه خیلی به آن تاکید  مسائلییکی از  .میزنیمیعنی ما مثل 

ان، زب نیترسادهاست. خداوند به  هالیتمثتمامی معارف قرآن در  قرآن است. یهامثل

 ت.معارف بسیار بلند را بیان کرده اس

 را مانند ذراتی هانیاحکم تمثیل را دارد، نه اینکه خداوند واقعا عالم ذر نیزروایت 

ر تیجه اگدر ن. اندکردهعالم ذر را هم از این روایت اقتباس اصطلاح خارج کرده است، 

 ت.الجمع نیس مانعةمطلب روایت با مطلب قبلی روایت را تمثیل در نظر بگیریم 

عالم ذر را به هر معنی بگیریم، این مسئله بین تمام اقوال واحد است که خدا در 

دید،  شودیمموطنی مشاهده شده است. موضوع سخن ما هم این است که خداوند را 

 نه با چشم سر. ولی

                                                 
 ( 14/45) سوره ابراهیم:( 1
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پرسیدم: از خداوند به  است که از ابی عبدالله نقل شده از ابی بصیر 0در توحید 

من خبر دهید که آیا مومنین خدا را در قیامت خواهند دید؟ حضرت فرمودند: بله، 

؟ حضرت انددهید. ابی بصیر سوال کرد چه زمانی انددهیدقبل از قیامت هم او را 

بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟  زمانی که خدای تعالی فرمود: الستفرمودند: آن 

، نندیبیمگفتند: قالوا بلی. سپس حضرت مدتی ساکت شد و فرمود: در دنیا هم باز او را 

یر نابینا ابو بص؟ )ینیبینمتو الآن خدا را آیا قبل از قیامت. سپس فرمود: ابی بصیر 

 یهاتیربت. این ت(بسیار زیاد و بلندی از او نقل شده اس یهاتیروابوده است و 

یر را و یا حضرت ابو بص کردهیمسابق حضرت نسبت به ابو بصیر بوده که او رؤیت 

 .دهدیمیر س

 «یط»، کنندیمهمانطور که ما طی الارض داریم که در زمین، مسافتی را سیر  

دیگری هم داریم که طی زمینه است. یعنی حضرات اهل بیت اگر اراده کنند شخصی 

، و اگر اراده کنند، مکانتش را جابجا دهندیمو جابجایی مکانی  دهندیمرا طی الارض 

 شانای شاگردان قامم ،. این مقامرسدیم، ابو بصیر به مقام رؤیت کنندیم. اشاره کنندیم

 شیراب ییهاپردهکه ابو بصیر  شودیماراده حضرت باعث است، چه رسد به خودشان. 

کشف شود و رویت کند و یا تربیت قبلی باعث شده که او به این مقام برسد، به هر 

 ؟ینیبینمتقدیر حضرت فرمودند که: آیا تو الآن خدا را 

                                                 
قَاَل قُْلُت لَهُ أَْخبِْرنِي َعِن اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ َهْل یََراهُ اْلُمْؤِمنُوَن یَْوَم  علیه السالم َعْن أَبِي بَِصیٍر َعْن أَبِي َعْبِد اللَِّه  (1

ةً ثُمَّ َت َساعَ ثُمَّ َسكَ  ُكْم قالُوا بَلىاْلِقیَاَمِة قَاَل نَعَْم َو قَْد َرأَْوهُ قَْبَل یَْوِم اْلِقیَاَمِة فَقُْلُت َمتَى قَاَل ِحیَن قَاَل لَُهْم أَ لَْسُت بَِرب ِ 

ْلُت فِدَاَك َل أَبُو بَِصیٍر فَقُْلُت لَهُ ُجعِ قَاَل َو إِنَّ اْلُمْؤِمنِیَن لَیََرْونَهُ فِي الدُّْنیَا قَْبَل یَْوِم اْلِقیَاَمِة أَ لَْسَت تََراهُ فِي َوْقتَِك َهذَا قَا

 َ ُث بَِهذَا َعْنَك فَقَاَل ََل فَإِنََّك إِذَا َحدَّثَْت بِِه فَأ ْنَكَرهُ ُمْنِكٌر َجاِهٌل بَِمْعنَى َما تَقُولُهُ ثُمَّ قَدََّر أَنَّ ذَِلَك تَْشبِیهٌ َو َكْفٌر َو فَأَُحد ِ

ا یَِصفُهُ اْلُمَشب ُِهوَن َو اْلُمْلِحدُون ْؤیَِة بِاْلعَْیِن تَعَالَى اللَّهُ َعمَّ ْؤیَةُ بِاْلقَْلِب َكالرُّ بحاراألنوار  . 117: التوحید ص .لَْیَسِت الرُّ

 45ص :  4،:  ج
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این روایت را نقل  دیدهیم: جانم به فدای شما، آیا اجازه عرضه داشتابو بصیر  

ته فرد جاهلی که شایس کنم؟ حضرت فرمودند: خیر، زیرا اگر این روایت را نقل کنی و

کفر  که این تشبیه و کندیمخیال  کردهشنیدن این روایت نیست، آن را بشنود، انکار 

 هون، خدا منزه است از آن چه مُشَبِّاست. رؤیت به قلب مانند رویت به عین نیست

 . ندیگویم
 

 ترؤی ینهیزمروایات دیگری در 
 

امکان پذیری و تائید رؤیت نقل در مورد روایت دیگری از هشام در کتاب توحید 

سوال کرد،  : زندیقی از نزول خدای تعالی به آسمان دنیا از امام صادقشده است

، «کاء ربّج»و  شودیمچون در بعضی از روایات است که خداوند به آسمان دنیا نازل 

 . دیآیمخدا 

نیست. صندلی جسم است و من هم جسم از صندلی  پائین آمدنمثل آمدن خدا 

نزول جسم از جسم به سوی  ایین آمدن من از صندلیپ هستم و زمین هم جسم است.

 نزول جسم از جسم به سوی جسم نیست.جسم است. ولی در مورد خداوند، 

، بدون اینکه با عین دیده شود و بدون شودیمفرمود: خداوند به آسمان دنیا نازل 

در آسمان هفتم دارد )یعنی در اینکه حرکت کند. در این حالت همان حالی را دارد که 

 0عرش(.

                                                 
 ةنفي الزمان و المكان و الحرك -14باب   ،  330ص ،  3  ج :بحاراألنوار (1

ُل َو لَكِ  ى َعْن َمَكاٍن َخاَل ِمْنهُ اْلَمَكاُن اأْلَوَّ نَّهُ یَْنِزُل إِلَى َسَماِء الدُّْنیَا فاََل یَُكوُن نُُزولُهُ َكنُُزوِل اْلَمْخلُوِق الَِّذي َمتَى تَنَحَّ

اْلعَْرِش َكذَِلَك ُهَو فِي َسَماِء الدُّْنیَا إِنََّما یَْكِشُف َعْن بِغَْیِر ُمعَانَاةٍ َو ََل َحَرَكٍة فَیَُكوُن ُهَو َكَما فِي السََّماِء السَّابِعَِة َعلَى 

 .اْلبُْعِد َسَواٌء َعَظَمتِِه َو یُِري أَْوِلیَاَءهُ نَْفَسهُ َحْیُث َشاَء َو یَْكِشُف َما َشاَء ِمْن قُْدَرتِِه َو َمْنَظُرهُ فِي اْلقُْرِب َو 
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عنی ، یعالم هستید و مطلبی در سویدای دلنزول از سنخ جابجایی نیست، شما  

این مطلب را برای شاگردتان بیان کنید، فکر  دیخواهیمدر فضای علمی شما است و 

 . آیا آن مطلب علمی جابجا شده است، خیر، آندیکنیمرا ساده و نازل  آنو  دیکنیم

 .دیاکردهرا در قالب الفاظ و عبارات ساده، نازل 

 خواهدیم، آن طوری که دهدیمش نشان ئ: خودش را به اولیاندفرمود حضرت 

و منظره و چشم انداز  کندیمکشف حجاب از آن ، خواهدیمو آنچه را که از قدرتش 

او، در قرب و بعد یکی است، این نزول است نه حرکت. مانند ابر و یا یک جسم نیست 

مانند  ،است، یک شکل دیگر است. این که وقتی نزدیک بشود، یک شکل و وقتی دور

آن مطلب علمی است، مطلب علمی نازل شده همان مطلب حقیقی است که در نزول 

در قرب و بعد مساوی است، یعنی تغییر  اشمنظرهبود. پس  لِمعابالا بود و در درون 

 ، چون جابجایی مکانی ندارد. دهدینمشکل 

وسی گفت: خدایا خودت را به من م»است که  در کتاب توحید از امیر المومنین

، او با سوالش یک چیز عظیمی را درخواست کرد، پس عقاب شد، خدا به «نشان بده

 0نخواهی دید، در آخرت مرا خواهی دید.او گفت: در دنیا مرا 

از اولیای خودش در بهشت تجلی  ییولداوند برای خ» که استت بهشدر روایات 

در بهشت  «.8: در هر جمعه برای تو یک دیدار خواهد بودشودیم، و به او گفته کندیم

نه خورشید هست و نه زمین و نه حرکت زمین به دور خودش که بخواهد یک روز 

را تشکیل دهد و روزهای هفته تا جمعه را، وقتی زمین و خورشید و حرکتی در کار 

                                                 
  جاجات أمیر المؤمنیناحت -129باب ، 134 ،ص 90ج  :بحاراألنوار (1

ِ أَِرنِي أَْنُظْر إِلَْیَك فََكانَْت َمْسأَلَةُ تِْلَك أَمْ  ًً َو قَْد َسأََل ُموَسى راً َو َجَرى َعلَى ِلَسانِِه ِمْن َحْمِد اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ  َرب 

 لَى لَْن تَرانِي فِي الدُّْنیَا َحتَّى تَُموَت فَتََرانِي فِي اآْلِخَرةَعِظیماً َو َسأََل أَْمراً َجِسیماً فَعُوقَِب فَقَاَل اللَّهُ تَبَاَرَك َو تَعَا

 

فإن لكم كل جمعة زورة ما بین الجمعة إلى الجمعة سبعة آَلف سنة مما   354شیخ مفید، اختصاص، ص (2

 تعدون
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ما  یهاملاک، بر حسب جمعه: در هر دیفرمایم، اینکه نیستنباشد زمانی در کار 

یامت، یک روزش معادل پنجاه هزار سال است، : قدیفرمایماست که  مانند آناست. 

برحسب محاسبات ما و فهم ما، بخش زیادی از روایات بنا به الفاظ و اصطلاحات ما 

 بیان شده است.

البته ممکن است حقیقتی هم در باطن روزها و ایام هفته نهفته باشد و آنجا آشکار  

 شود که جمعه یک حقیقتی دارد.

، همان طور که ماه شب چهارده دینیبیمحدیثی است که: خدا را  عامودر جمع الج 

  0.دینیبیمرا 

پرسیدم: آیا رسول  در کتاب توحید از محمد ابن فضل است که از ابا الحسن

فرمود: بله او با قلبش دید، مگر تو این آیه را  پروردگار را دید؟ امام رضا خدا

آن چیزی را که دیده است کذب  ، دل پیامبر«یرَأالْفُؤادُ ما  کَذَبَا م»نخواندی که: 

 8. با بصر او را ندید، بلکه با قلبش او را دید.کندینمبه آن وارد 

 ،روایتی است که فرمودند: وقتی رسول الله در کتاب توحید از امام رضا 

جَعَلَه فی نور مثل نور الحجب حتی یستبین له ما »پروردگار را با قلبش رؤیت کرد، 

 9.«الحجب فی

بود  در خانه فاطمه زهرا فرمودند: پیامبر در کامل الزیاره است که ابی عبدالله

گریه کردند و به سجده افتادند. سپس  بود، پیامبر روی زانوی پیامبر و امام حسین

فرمودند: ای فاطمه! خداوند در همین لحظه، در زیباترین صورت و خوش چهره ترین 

را  هیأت، برای من در خانه تو رؤیت شد و به من فرمود: ای محمد، آیا تو حسین

                                                 
 700، ص 1شیخ طبرسی، تفسیر جوامع الجامع: ج (1

  17، حدیث 116شیخ صدوق، توحید: ص (2

 13، حدیث 114صدوق، توحید: ص شیخ (3
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دوست داری؟ گفتم: بله، روشنی چشم من است، او ریحانه من است، ثمره قلب من 

قرار داد  مانند پلک چشم من است. خدای تعالی دستش را روی سر حسین است و

و به من فرمود: ای محمد! برکت بگیر از مولودی که برکات و صلوات و رحمت و 

 0رضوان من بر اوست.

 8.پرستمینمنیز فرمودند: خدایی را که ندیدم،  امیرالمؤمنین

ما اگر خدا را ندیده » که نداهفرمودهم آقای بهاءالدینی را  این جمله امیرالمؤمنین

. پس معلوم است که این مقام امیرالمؤمنین نیست، آقای «میکردینمبودیم که باور 

بهاءالدینی هم اینگونه است. امیرالمؤمنین کجاست! امیرالمؤمنین جایی است که با یک 

 ما را تبدیل به آقای بهاءالدینی کند. تواندیماشاره 

الله را دیدم. این  ،فرمودند: من چیزی را ندیدم، مگر آنکه قبل از آن حضرت

نه آب را. در لباس  نمیبیمآب بخورم، الله را  خواهمیمجمله یعنی چه؟ یعنی وقتی 

قصد  ، اما او الله رامیکنیمآب را قصد  میشویموقتی ما تشنه  ،نمیبیماین آب، الله را 

 .خوردیم، آب را کندیمکه همه غیر از خدا فقیرند. الله را قصد  داندیم، چون کندیم

: ترک اولی است. آیا این ترک اولی ندیگویمجریان حضرت یوسف هم همین است،  

است؟ اگر یوسف خدا را فراموش کند و به این شخص متوسل شود، آیا اسمش ترک 

قطعا شرک است. آیا )معاذ الله( انبیاء مشرک هستند؟ قطعا اولی است یا شرک است؟ 

 اتیلیاسرائاز  هانیااین کار شرک است که چنین چیزی در مورد پیامبر خدا نداریم. 

است. مگر )معاذالله( حضرت یوسف مشرک است؟ این کار حضرت یوسف مانند آب 

، از سبب استفاده نوشندیمآب  امیرالمؤمنینمگر وقتی است.  خوردن امیرالمؤمنین
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؟ استفاده از سبب که شرک نیست. مستقل دیدن سبب شرک است. مگر جناب کنندینم

در آن شرایط بحرانی که هر شیر نری را به  ایشانرا مستقل دید؟ شخص یوسف این 

 ، خدا را فراموش نکرد، آنوقت اینجا خدا را فراموش کند؟زدیمزمین 

یا مستفیض است یا متواتر.  که وجود داردرؤیت  نزیادی برای اثبات امکات اروای

متواتر یعنی در حد یقین است، و مستفیض یک پله پائین تر از متواتر است، پس یا 

 .در حد استفاضه حد اقلباید بگوییم در حد تواتر روایات راجع به رؤیت داریم یا 

یء ش، رؤیت فکری نیست، یعنی حضور و صورت مییگویمرؤیتی که در اینجا 

(. ما نسبت به باران علم داریم، یعنی ندیگویم)در منطق اینگونه ت عند الذهن نیس

صورتش در نزد ما حاضر است. نسبت به آسمان و زمین و گرما و سرما و غم و 

، این رؤیت نیست، رؤیت از سنخ حضوری مییگویمشادی علم داریم، رؤیتی که اینجا 

، ما خودمان پیش خودمان حاضریم. صورت است. آنگونه که به خودمان علم داریم

 علم حضوریما پیش ما حاضر نیست، بلکه خود ما، پیش خود ما حاضر است. این را 

 .ندیگویم

، چه برسد به اینکه به آن شهود دانندینمبسیاری از اخبار، علم حصولی را معرفت 

حقایق و حقیقت الحقایق را در همین موطن  توانیمثابت شد که بحمد الله بگویند. 

 مشاهده کرد.
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 مفصل چهار

 راه رسیدن به حقایق موجود در باطن عالم چیست؟
 

فصل رساله است. در سه فصل گذشته گفتیم: عالم باطنی دارد  نیترمهماین فصل 

و احکام دین هم باطنی دارند و باطنشان برای غیر انبیاء هم دست یافتنی است و در 

صلی ا یمسأله، میخواهیم طن از چه سنخی است، سخن گفتیم. حالمورد اینکه این با

 .«اه رسیدن به این کمال چیست؟ر»را مطرح کنیم که: 

 نبرخی از بزرگا .اندکردهسنگین شروع  یرت علامه این فصل را با برهانحض

 : این قسمت، آبشار این رساله است.نداودهفرم

اطن ظاهر و ب یرابطه، بین حقیقت نفس و بدن یرابطه: ندیفرمایمحضرت علامه 

است. این حقیقت، باطن عالم است و عالم، ظاهر این حقیقت است. ما هم که جزئی 

الآن هستیم، ظاهر ماست و  نچهم. آین عالم هستیم، دارای ظاهر و باطناز اجزای ای

این ظاهر، دارای باطنی است که ظاهر، نتیجه و حاصل آن باطن و تنزلات آن باطن 

 .دیآیماست که به ظاهر 

آن مطلب علمی را برای  دیخواهیمدر درون شما مطلب علمی وجود دارد که  اگر

که چطور این مطلب عمیق علمی را بیان کنم. این  دیکنیممستمع خود بیان کنید. فکر 

یک در قالب و  هدزحد و حدود ندارد. به آن حد  ،مطلب عمیق علمی در درون شما

. آن مطلب در درون شما چارچوب ندارد. اما وقتی به دیکنیمچارچوب آن را بیان 

. خودِ آن چارچوب، تنزل یافته آن چیزی کندیمپیدا  ، چهار چوبدیآیمدر  زبان

 است که در درون شماست.
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غم یا شادی دارید. آن احساس چارچوب ندارد، ولی وقتی بخواهید  احساس اگر

 کنید، آن حالت را در چارچوبن این غم یا شادی را برای یکی از دوستانتان بیا

که آن  دیکنیم. مثلاً یک بیت شعر انتخاب دیکنیمو الفاظی برای آن انتخاب  دیزیریم

 شعر از ما فی الضمیر شما خبر بدهد.

باطن شما است. این کلمات،  یشده، نازل شودیمآن کلمات که از زبان شما خارج 

که منشأ آن، باطن شماست. چیزی که ظاهر  دهدیمبا خودش احساسی را نمایش 

 . دهدمیباطن است. باطن است که ظاهر را ظهور  متعلق بهشد، 

 باطن است که ظهوراز باطن است. مربوط به ، دینیبیمهر خصوصیت ظاهری که 

 و بروز کرده و در این ظاهر نمایان شده است.

از چیزی حقیقتی در درون است  شودیماز خجالت سرخ یا زرد  یچهره اگر

از سرّ درون.  دهدیمظهور کرد. رنگ رخساره خبر  یچهرهدر رنگ و  خجالت کشیده

طن است، بامتعلق به ، عَرَضی است و حقیقتاً دیدهیمخصوصیتی که به ظاهر نسبت 

 یاادثهح، صورتش سرخ شد. در درون دییگویمو  دیدهیمولی به تَبَع، به ظاهر نسبت 

 .شودیمکه چهره سرخ  افتدیمق اتفا

 مییگویمو  میکنیم، مطلب علمی را درک مینینشیمما ادراک داریم، پای درس 

فهمیدم، غم و شادی را درک کردم، مطلب علمی را درک کردم. بالاتر از ادراک مسائل 

 .میکنیمان را ادراک مان، خودمخارجی اینست که خود

، این ادراک (میکنیمک ادرا ارا ضرورت ا خودمان)مالضروره داریم این ادراکی که ب

 ز آنِاظاهر است، در واقع  متعلق بهکه  یادهیپدباطن است. چون هر  متعلق بهنفس، 

س ، سپراآن باطن  نفس ابتداباطن است.  متعلق بهباطن است. پس این ادراک هم 

ود خقبل از است،  ا(اطن م)ب. آن حقیقتی که در باطن نفس کندیمادراک  خویش را
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باطنی دارد که آن است. آن باطن هم  از خود نفس تریهیبدو  شودیمادراک  نفس

قیقتی به آن ح شودیمو ظاهرتر است، تا منتهی  تریهیبدقبلی، از باطن بعدی، باطنِ 

ق یحقا یهمه نِیتریهیبد، هاباطن یهمه، که آن باطنِ هاستباطن یهمهکه باطن 

که درک شده است، آن باطن است،  حقیقتیو اقدم معلومات و اولین  نیتریهیبد. است

 . وده استهستی بکه احساس کردیم،  حقیقتیکه وجود پیدا کردیم و اولین  لحظهاولین 

 و اگر کندیماحساس  درد را. کندیم، از دردی گریه دیآیم ایبه دنوقتی  کودک

؟ کندیم. چرا از درد خودش گریه کندینمگریه  نوزاد، دردش بیاید، این کودک دیگری

. یعنی کندیمزیرا قبل از اینکه درد را احساس کند، درد را روی خودش احساس 

: من دردم آمد. یعنی من را احساس دیگویمو اگر زبان باز کند،  دیآیمخودش دردش 

. کندیم دراککه درد را ا کندیم. پس من را احساس دیآیمو آن من، دردش  کندیم

 .«من هستم»که  کندیمرا احساس  حقیقت، این دیآیم ایبه دنوقتی  نوزادپس 

 دیکنیس ماتاق و سرما هم همین گونه است، اول سرما را احسا یهیقضدر مورد 

 .دیدهیمو در قدم دوم، سرما را به اتاق نسبت 

د پس آن را در خودمان مقیّسکردیم، وجود مطلق بود.  ادراکاولین چیزی که ما 

 هستی مقیّد. اولین چیزی که درک کردیم، شودیممن کردیم و گفتیم: من هستم. هستیِ 

هستی بود، یعنی به محض اینکه موجود شدیم، عالم به هستی شدیم و این مربوط به 

ّمَ ثُ»: دیفرمایماست که قرآن کریم  یالحظهآمدن هم نیست، بلکه مربوط به آن  ایدنب

مَ لَحْماً ثُمَّ الْعِظا فَکَسَوْنَاخَلَقْنَا النُّْطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً 

 . 0رأَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَ

                                                 
 (23/14) :المؤمنون سوره (1
 



 
 

 

158 

 . نطفه استگرددتبدیل می به گوشتِ حیوانو علف،  شودیم علف ،خاک چگونه

ظام، عروی و  گرددتبدیل می به عظامه غو مض ،شودیم مضغهو علقه  شودیم علقهکه 

 ،«ثُمَّ انشأناه خلقا آخر»: دیفرمایم شودیم، اما در اینجا بیان آیه عوض دیآیمگوشت 

 «یفختُ فیه مِن روحنَ»است که  یالحظههمان  او دادیم. این یعنی خلقتی دیگر به

که دیگر اینجا استخوان و گوشت نیست و به  ،شودیم انسان. یعنی انسان، شودیم

 ماشاست که شما،  یالحظه. این لحظه، شودیم: روح در او دمیده ندیگویمتعابیر ما 

هم همین است. یعنی در این موطن، وجود او را مشاهده  «ملست بربکا». دیشویم

ن کردید و شهود هم با چشم نیست. بلکه شهود با قلب است. همان طوری که الا

او، از ما به ما ؛ لذا میکنیم. پس ما، قبل از ما، او را ادراک دیکنیمخودتان را شهود 

 است. ترکینزد

 ممن از وی دوره ک ترن عجبوی ت اسن مه بن مز ار تنزدیکر یا

دگانم به بنمن . «بٌیقَر یفَإِنِّ یعَنِّ یعِباد سَأَلَکَإِذا  وَ»: دیفرمایمقرآن کریم یکجا 

 ما از دیگران به یعنی «مِْنُکم هِیْإِلَحْنُ أَقْرَبُ نَ»: و دیفرمایمنزدیکم. در جایی دیگر 

ود ، رگ گردن یعنی خ«دیالْوَرمِنْ حَبْلِ  هِیْإِلَحْنُ أَقْرَبُ نَ»: دیگویمشما نزدیکتریم. بعد 

ا اعْلَمُو»: دیفرمایم در نهایت، به شما نزدیکتریم. ما از رگ گردن دیفرمایمانسان، 

 ، از جان شما به جان شما نزدیکترم.«هالْمَرْءِ وَ قَلْبِ نَیْ بَ حُولُیَأَنَّ اللَّهَ 

 وادرک کند. قبل از اینکه  خواهدیم اوکه  دیکند در ذهنتان تصویر یک آدم ایجا

؟ اول شما باید درک کنید و سپس ادراک را به او کندیمدرک کند، چه کسی درک 

سرایت بدهید. یعنی شما از خودش به خودش نزدیکترید. قبل از اینکه او خودش را 

. اصلاً او بدون شما دیدهیمو سپس به او ادراک  دیکنیمدرک کند، شما او را درک 

 .هیچ است
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ضایای ق ت.بدیهیات اس نیتریهی؛ و بدمعلومات انسان است نیترمقدمآن حقیقت، 

خودِ   بدیهیات است. چون نیتریهیبد. این خواهدینمبدیهیه، قضایایی است که اثبات 

 وجود است. واقعیت یهیقضبدیهیات هم، در بدیهی بودنشان درجه دارند. این قضیه، 

 . الستُ برّبکم، قالوا بلی.اندکردههمه او را مشاهده ؛ لذا و حقیقت عالم است

که در آنجا  سدینویم یانامه یکی از علماقا سید احمد کربلایی به مرحوم آ 

  .«یربان ِ حقیقت وجودت که خودت از آن بی خبرق»فرموده: 

     :دیگویمیکی دیگر  

 نجان ِ عالم خوانمش گر ربط جان دانی به ت
 

 :داردیمعرضه  فؤاد هم به امام حسین 

قالب امکان مثل روح و چون تو در        م جایی از نور تو خالی نبود در همه عال

 یروان

: ندیگویماو مثل نیست. خودِ روح و روان است. روح و جان ِ عالم است. اینکه 

. در آن مقام، حقیقت الحقایق استجان ِ عالم امام امام جان ِ جانان است، یعنی همین. 

 یکی است و دو نیست. چون وجود بی نهایت است.

 هسدو تا است. آن دومی چیست؟ از لحاظ عقلی حقیقت الحقایق فرض کنید که 

یکی و حرف  شودیمباشد، که  و عین آن : اگر آن دومی، خودِ اولیاحتمال وجود دارد

است و عدم یعنی  عدمباشد، نقیض وجود،  آن . اما اگر دومی، نقیضشودیمما ثابت 

 .ندمامقابل و دومی برای حقیقت الحقایق باقی نمیپس  نیست

است و نه حقیقت الحقایق ممکن است بگویید شیء سومی است، که نه این 

 ینارتفاع نقیضن سومی پیدا شد که نه موجود است نه معدوم. ایشیء نقیضش. پس 
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ارتفاع نقیضین هم محال است. پس از لحاظ عقلی ثابت شد که خدا یکی و  ؛شودیم

 . ندیگویم صدیقینبرهان ا است و شریک و مثل و مانند ندارد. این ر

. وگرنه بی نهایت محال است وجودِفرضِ دوم در برابر بی نهایت است.  ،وجود

. اگر شودع و دومی شرو هدکه مرز اولی تمام ش دیآیم، زمانی دومی شودیممحدود 

که دومی کنارش بیاید. ما خودمان  گذاردینماولی مرزی باقی نگذارد، جایی باقی 

تا از  ذاردگینم: بی نهایت. بی نهایت یعنی لا نهایة لَهُ. بی نهایت حدی باقی مییگویم

 ، یعنی تو پر است.بعد غیر خدا شروع بشود، خدا صمد آن به

وجود بی نهایت مانع و دافع ندارد، زیرا برای مانع و دافع داشتن، باید کسی در 

. آن حقیقت الحقایق و آن وجود بی حد، نه د تا مانع و دافع، معنا پیدا کندکنارش باش

تصور کرد  شودیمندارد. نه دافعی فرض  موجود صرف، دوبرای مانع دارد ونه دافع. 

و نه مانعی هست. چون خودمان فرض کردیم که دافعی آنجا نیست و گفتیم یکی است 

 که دو، کنار آن نیست.

 . که قابل دفع و رد نیستبود  ی تاماین برهان
 

 لسعادت و کما معنای
 

حد این خانه تا اینجاست، یعنی این خانه تا اینجا است و از اینجا  مییگویموقتی 

 . پس حداست ، حد شرقی و غربی و شمالی و جنوبیاین حدبه بعد، خانه نیست، 

آن  درونکه  میکنیمدرست  ی. چارچوبمیکنیمکه برای آن تعریف  یامحدودهیعنی 

 ، دیگر خانه نیست. و بیرون آن شودیم خانه
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 هاانسان، فقط آنحد انسان یعنی چه؟ چارچوبی برای انسان درست کنیم که در 

: انسان، حیوان ناطق است. ندیگویمد. در منطق نشوحیوانات  شاملو  قرار بگیرند

. حیوان شودیممثلاً گاو، حیوان است ولی چون ناطق نیست، از این محدوده خارج 

از  هاانسانو غیر  گیرنددرون آن قرار می هاانساناست که همه  ایناطق مانند دایره

. در واقع حیوان ناطق مانند چهار طرفی است که برای خانه روندیماین دایره بیرون 

جدا کرد، همانطور که به چهار طرف خانه،  مجاور یخانهرا از  آندرست کردیم که 

 . ندیگویم حد، در منطق هم به تعریف، مییگویمحد خانه 

معانی دیوار و درخت را در ذهن بیاورید و بگویید دیوار با درخت چه فرقی دارد؟ 

چه تاب کدارد؟ و  کتابدرخت چه فرقی با تخته سیاه دارد؟ و تخته سیاه چه فرقی با 

ش که هرچه فر دیکنیمدرست  یفرش چارچوب در هنگام تعریففرقی با فرش دارد؟ 

 گیرد. قرار نمیدر این تعریف کتاب ولی  ،گیرددرون آن قرار میهست، 

که حدی موجود  . هر جامیکنیمو محدود  میزنیمدر مقام تعریف، حقایق را حد 

. پهنای زمین اصلاً حد ندارد و ما یک تکه از آن میازدهاست، یعنی نامحدودی را حد 

من است. هر محدودی، خبر از یک نا  یخانهاین زمین،  مییگویمو  میکنیمرا جدا 

 نامحدودِ ،خدای تعالیحدود، خدای تعالی است،  نامحدودِ یمرتبه. آن دهدیممحدود 

 است.ی حدود همه

ت در اینس هاآندر چیست؟ شباهت  هاآنفرق کلاه و دستکش در چیست؟ شباهت 

ب، دستکش نخ در این قالب، کلاه و در آن قال ولیکه هر دو از جنس نخ هستند. 

پس فرق کلاه و دستکش در قالبشان است.  و ...و در قالب دیگر، شال گردن  شودیم

. قالبی که برای انسان درست شده، با قالبی هاستآنفرق انسان با مورچه در قالب 

. فرق انسان با گیاه هم همین است. شباهت کندیمکه برای مورچه تعریف شده، فرق 
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در چیست؟ انسان موجود است و مورچه هم موجود است. وجود، نخ عالم  هاآن

، در آنجا هیچ قالبی ندارد. دیآیمنخ سازی، نخ بیرون  یکارخانهاست. همانطور که در 

ا ب ییهالباسو  شودیممختلف ریخته  یهاقالب، نخ در تولید لباس یکارخانهدر 

، مربوط به نخ است. اگر کلاه گرم س. اثر هر لباشودیمکاربردهای مختلف دوخته 

، نه کلاه. اصلاً کلاهی در کار نیست. یعنی اگر نخ کندیم، این نخ است که گرم کندیم

 را بکشیم، اصلاً کلاهی در کار نیست.

، دهدیم، کار خداست. اگر دارو شفا کندیمنخ عالم خداست. اگر آب سقایت 

. خداست که شفا را در قالب دارو ریخته است. اگر خدا را دهدیمخداست که شفا 

 یبطهرابین خدا و دارو، مانند  یرابطه. ماندینمبرداریم، دارویی در کار نیست و باقی 

 یابطهرآب و لیوان نیست که اگر لیوان را از آب خالی کنیم، لیوان باز هم لیوان باشد. 

است که اگر نخ را بکشیم، کلاهی در کار بین نخ و کلاه  یرابطهبین خدا و دارو، 

 .هاقالبنیست. اگر نازی کند، از هم فرو ریزند 

: دنیا دیگویمی عالم قالب است. این دنیا چیزی جز سراب نیست. قرآن همه

 کَفَرُوا نَیالَّذ وَ» ،«0لَعِبٌ وَ لَهْوٌ ایالدُّنْ اةُیاْلحَنَّمَا إِ»، بازیچه و لهو و لعب است. سراب

همه دنبال سراب هستند. ؛ و اعمال کفار مانند سراب است ،«8عَةیبِق کَسَراب أَعْمالُهُمْ 

 .هاستباطنآن چیزی که حقیقت است، باطن همه 

کتر یو هر چه قید را بشکنیم، به آن حقیقت نزد شودیمهر چه قید بزنیم، محدودتر 

د ندارد، هر چه بیشتر قید بخورد، محدودتر است که قی . حقیقت الحقایق، آنمیشویم

ت به ه نسبک مسلمان، ، انسانِدنیگویمانسان، و بعد از آن  ندیگویم. در منطق شودیم

                                                 
 (47/26) سوره محمد: (1

 (24/39) سوره نور: (2
 



 
 

 

163 

. مسلمان شیعه، قید جدید خورده است و محدودیت ه استقید زده و محدود شد انسان

ر محدودیت جدیدتد مسلمان شیعه اثنی عشری، باز قید جدید و نجدید، و اگر بگوی

 .شودیمکم  هامصداقتعداد  ،و ...

ترین . دورمیشویمهم، هر چه قید بزنیم، از حقیقت دورتر  ی تعالیدر رابطه با خدا

 است. ده، عالم ماآنها نیترخوردهوجود و قید  عوالمِ

موج و دریا است. موج از دریا چه چیزی گرفته است؟ اگر دریا هر  مثال دیگر

؟ اگر موجی هست، ماندیمچه به موج داده است، از آن پس بگیرد، از موج چه چیزی 

یک موج، موج  دیگویم، ندیبیمدریاست، نه موج. چشم محدود بین ما، موج را موج 

مه همان دریا ه یک دریاست.ر، چون دریای دیگ دیگوینم، اما تربزرگدیگر، موج 

 که در دریا است، همان دریاست. ییهاموج. تمام زندیماست که مرتب موج 

هر حقیقتی، خودش، خودش را دارد  :مییگویم طولانی یمقدمهپس از ذکر این 

یک، دو باشد؟  شودیمضروری است(. یعنی یک، یک است. آیا  یمقدمهین یک )ا

، بگوییم این یک، از یک شودینمیک، یعنی یک است، دو نیست.  مییگویموقتی 

می از یک کمتر ک دیگر یک نیست، ،1725 مییگویم، وقتی 1725کمی کمتر است. مثلاً 

نه ؛ و است 1725در واقع یک، نه  ،1725: ندیگویمو  ندیگوینماست و به آن یک 

. یک، یک است. پس اگر یک را فرض کردیم، این خودش، خودش را دارد.  85/0

حقیقتی را فرض کنیم که خودش، بخشی از خودش را نداشته باشد، این یک  شودینم

تصور احتیاج دارد. قبلاً باید تصورش کنید، که اگر  بهمقدمه ضروری است که فقط 

 است.بدیهی  یهیقض، این یک دیکنیمتصورش کنید تصدیقش 
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، «ب و ج»، که عوارضی هم دارد مثل کنیممیرا تصور  «الف»حقیقتی مثل  حال

باشد،  تریا بیش ، زیرا اگر از کمترنه بیشترباشد، نه از کمتر  «الف»، باید «الف»این 

 است. «الف»که  مییگویمنیست، چون خودمان در فرض مسئله  «الف»دیگر 

این عدد عوارضش چیست؟ زوجیت  ،8عدد  هم دارد. مثلاً 0هر حقیقتی عوارضی

 ،ذاتی دارد و عوارضی. هر موجودی ذاتیاتی دارد و عوارضی 8است.  8از عوارض 

اگر چیزی را فرض کنید که آن عوارض را نداشته باشد، دیگر آن حقیقت نیست. پس 

 انسانی توانینمهر حقیقتی، باید هم ذات خودش را داشته باشد و هم عوارض آن را. 

 و باشد، دیگر انسان نیست. هر حقیقتی ذاتن. اگر ناطق نباشدکرد که ناطق  را تصور

 .ندیگویمو سعادت کمال است که به آن  عوارض خودش را دارد. این همان

اند و این دأب اند و از چیز مشخصی اسم نبردهمرحوم علامه مثال معینی نزده»

سینا الرئیس ابوعلیخ را از شیایشان است هم در این مسأله هم در مسایل منطقی و این 

این  است حال« الف»ش فرمایند فرض کنیم یک حقیقت ذاتاند. ایشان میاتخاذ کرده

قابل انطباق است بر انسان، گل یا هر چه فرض کردیم. فرض بفرمایید « الف»حقیقت 

توانید به جای این حروف لوازم ذاتی و می« ب، ج، ک»این ذات، سه لازم ذاتی دارد 

یک صدم حقیقت خود را از دست بدهد و بگوییم « الف»بگذارید. فرض کنید این را 

به همان حقیقت « الف»که یک صدم ذات را ندارد همان در خارج با این« الف»این 

است. این محال است چون خلف است ما فرضته الفاً الآن عین آن حقیقت نیست و 

ما خلاف ادعای اول ماست و هذا مقداری عدم در او راه یافته است پس ادعای دوم 

خلف و خلف محال است. پس هر حقیقتی ذاتش باید تمام ذاتش را واجد باشد و به 

تعبیر دیگر هیچ عدمی در ذات او نسبت به ذاتش راه نیابد. همین مطلب را در لازم 

                                                 
 . مقصود از از عوارض در اینجا عوارض ذاتی است (1
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کنیم این حقیقت از این جهت که این حقیقت است آیا گوییم سؤال میذات هم می

دهیم این ذات من حیث تمام الذات فلان لازم است یا نه؟ جواب می ذاتش مقتضی

جا نباشد معنایش این است که این ذات مقتضی فلان لازم است اگر آن لازم در این

که اگر ذات بود مقتضی بود. رفع مقتضا و لازم از رفع مقتضی و اینجا نیست برای این

اشت و در جایی مثلاً ب نبود تمام را لازم د« ب ج ک« »الف»کند. اگر ذات کشف می

ذات نیست و این بدان معناست که ذات خودش خودش را واجد نیست باز خلف 

است اگر ج نبود باز خلف است اگر ک نبود باز خلف است. اگر دو لازم نباشد باز 

که ها نباشد باز این اشکال خواهد بود. پس برای اینآید اگر هر سه اینخلف لازم می

م نیاید یک حقیقت باید هم خودش را به تمام ذات واجد باشد و هم لوازمش خلف لاز

را داشته باشد و آنها را اقتضا کند به تمام ذات یعنی بر آن ذات و حقیقت، عدم از نظر 

ذات خودش راه نیابد و این یک نتیجة بسیار متعالی خواهد داد و نباید مطلب را سبک 

 گرفت.

ت مثال خارجی و مصداق معینی به صورت مثال مرحوم علامه برای این حقیق

را به کار بردند و ما برای روشن شدن مطلب انسان و « الف»نفرمودند و فقط حرف 

عدد اربعه را بر الف تطبیق کردیم و از لوازم ذاتی آنها مثال زدیم اما علت مثال نزدن 

 .کرده باشند علامه این نبود که مثالی به ذهنشان نیامده باشد یا تفنن در عبارت

بلکه به این خاطر است که منظور ایشان از این عبارت ارائه و فهماندن معنای 

تجلی و ظهور است آن هم از راه تعقل و تأمل و تفکر و دقت و از طرفی تجلی و 

ظهور متعلق به وجود است و در غیر وجود تجلّی و ظهور نیست، زیرا در عالم سه 

اند یا مخلوطند ها مستقل از همعدم. حال این چیز بیشتر نداریم وجود، ماهیت،

 های بسیار مفصل فلسفی است که مورد نظر ما نیست.بحث
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که ماهیت من حیث هی نه حقیقت است نه تجلی و ظهور چه مورد نظر است اینآن

در آن معنا و تصور دارد و نه این تحقیقات در ماهیت جایی دارد. عدم هم که اصلاً به 

چه به رد و اگر در زیرِ پرِ وجود نیاید به ذهن هم راهی ندارد پس آنخارج راهی ندا

شود تنها وجود خواهد بود. وجودی که نه ماهیت در عنوان حقیقت از آن بحث می

آن دخیل است نه عدم. البته ممکن است آنها غیر از وجود باشند ولی آن در بحث بعد 

ریب به ذهن بود چنان که در مقدمات برای تق که زده شدهایی شود، اما مثالروشن می

کنیم رسیم آن مسایل را انکار میکنیم بعد که به باب برهان میمنطق مطالبی مطرح می

گوییم این دأب تدریس و شود که چرا این مسایل غلط را گفتید؟ میبعد سؤال می

د. وقتی یفتنها جا بشود تا بحثتفهیم است اول برای تقریب به ذهن، به مبتدی گفته می

ها به درد مقدمّیت شود که آن مثالمبتدی منتهی شد خود به خود برایش روشن می

ین ا مربوط بهمثالی نبود که واقعاً  گفته شدهایی هم که خورد نه حقیقت. مثالمی

م. اربعه عدد است و از کمّ منفصل، کمّ از اقسام یاربعه را مثال زد ماها باشد. بحث

یکی  هان از مصادیق جوهر است پس مثالنسان بود. انساعرض است. مثال دیگر ا

ها ماهیتند ولی بحث با ماهیت قابل انطباق جوهر بود و یکی عرض و هر دوی این

نیست اما مرحوم علامه بسیار استادانه با رمز مثال آوردند و فرمودند الف تا اگر 

ل ق کنید و اگر اههایی که زدیم منطبخواستید تمثیل مجازی بیاورید با همان مثال

ذوق و استعداد بودید با حقیقت وجود، وجودِ مرسل و مطلق الوجود، وجود لا یتناهی، 

عینیّت وجود، و به تعبیر دیگر متن واقعیت منطبق کنید. این یک نکته که دقت در آن 

 لازم بود.

در این جهان فقط یک چیز داریم و آن واقعیت بدون قید و شرط است همان 

کنند. آیا ممکن . الوجود و الواقعیه دو لفظند که از یک معنا حکایت میالوجود است
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است الواقعیه لا واقعیه شود؟ یا الوجود اللاوجود گردد؟ محال است چون الف و لام 

الواقعیه و الوجود الف و لام جنس است بر گردد اللاواقعیه یا اللاوجود شود تبدّل 

این هم محال است و این الواقعیه و الوجود شود نقیض به نقیض و اجتماع نقیضین می

هیچ حد و مرزی ندارد زیرا حدّ این یا ماهیت است یا عدم در الواقعیه ما نه تصور 

 ماهیت کردیم نه تصور عدم کردیم.
 

 ای از مرحوم علامه:خاطره
   

صاحب مجلة مردم  .ها آمده بود قمها و ماّدیدکتر اَرانی معروف، سر حلقة چپی

ند. آورد که خیلی مجلة خطرناک و سنگینی بود با مقدماتی او را خدمت مرحوم علامه

دکتر اَرانی پر مدعی و منکر خیلی سرسخت خدا بود از طرفی هم خیلی اهل جدل و 

صاحب اطلاعات بسیاری در فیزیک و به قول خودشان منطق متریالیست و در تز و 

طلب قدر ساده ماز راه کوتاه وارد شدند و آنبیانی وم علامه با تز و سنتز بود. مرحآنتی

 فهمید به اینرا عنوان کردند که او نفهمید آخرش به کجا خواهد رسید. شاید اگر می

له، فهمید گفت بکرد. مرحوم علامه فرمودند شما معنای واقعیت را میراحتی قبول نمی

حدّ و مرز بدون قدر و اندازه را فرمود واقعیت بدون قید و شرط، واقعیت بدون 

فهمم فرمود چنین واقعیتی را قبول دارید اندکی تأمل کرد، گفت فهمید. گفت میمی

قبول دارم. فرمود این واقعیت پندار است یا واقعیت است. آیا خارج از پندار شما هم 

واقعیتی دارد گفت چرا واقعیت، واقعیت است. فرمود واقعیت عینیت است، خارجیت 

است، عین خارج است، این مطلب را تکرار کرد او گفت بله عین خارجیت است. 

این خداست البته مقدمات  گوییمما این را خدا میایشان در آخر یک مرتبه فرمودند 
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شود. ضد یا نقیض دیگری را هم توضیح داده بودند که واقعیت لا واقعیت نمی

 پذیرد.نمی

ت هر چه خواس و ماندمتحیر طول نکشید. اَرانی  از اول تا آخر قضیه شاید ده دقیقه

آن را  ایاین طرف آن طرف بزند مقدمات را پذیرفته بود. علامه فرمود این را پذیرفته

ای بعد گفت من باید تأمل کنم فرمود هر چقدر مهلت بخواهید دادم تأمل پذیرفته

 0بفرمایید. رفت و دیگر برنگشت، جایی هم برای برگشتن نبود.
 

 رر حقیقت در مظاهظهو
 

کمال و سعادت یعنی حقیقت، ذات و عوارض خودش را داشته باشد. حقیقت هر  

کمالی آنست که قید عدمی نداشته باشد. در فصل قبلی گفتیم قیود، قیود عدمی هستند، 

اما  اثباتی است، قید ظاهرشانسان، حیوان ناطق است، حیوان ناطق،  مییگویموقتی 

ناطق، یعنی خیلی از چیزهای دیگر  مییگویمعدمی است. زیرا وقتی  قیدباطنش 

ظاهرش  ،مسلمان، یعنی مسیحی نیست، یهودی نیست و... مییگویمنیست، مثلاً وقتی 

را از  م است. فصل، نوعسِّقَفصل، مُ مییگویم. در منطق است، باطنش نفی است اثبات

 . قیود عدمی نقص هستند.دهدیم، کار قیچی را انجام کندیمسایر انواع جدا 

خودش را دارد و از خودش چیزی کم ندارد، مگر از جهت  ،هر کمالی، خودش

قیود عدمی. مثلاً حقیقت یک، یک است. من یک هستم و شما هم یک هستید، ما چه 

کجاست؟ آیا در اصل یک بودن است  ،فرقی با هم داریم؟ تفاوت این یک، با آن یک

ه چ ،دیزیریمت؟ شما وقتی یک را در قالب مصداقها یا در خصوصیت مصداقی اس
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و  من کمالات یک را ندارد. ،افتد که این یکِ ریخته شده در قالب مصداقاتفاقی می

 .کمالات خودش را هم دارد یهمهشما موجودیم و وجود هم که یکی بیشتر نیست و 

وجود دارد و از آن جهت که کمال مساوق با وجود است و هر صفت کمالی ریشه در 

ی کمالات را داشته کند نه فقدان لذا اگر ما موجودیم باید همهحکایت از وجدان می

م، یعنی آن ایهچون قید عدمی خورد؟ ی کمالات را نداریمهمهپس چرا ما  باشیم.

 .منوجود، قید عدمی خورد. قید عدمی آن چیست؟ 

ا از روی زمین محو کند، و یک قاره ر بخروشد تواندیمدریا را درنظر بگیرید که 

کند؟ چون موج محدود شده ولی دریا باین کار را  تواندینم چراموج یک متری 

محدود نشده است. این موج، دریا است، به علاوه محدودیت. محدودیت هم قید عدمی 

 یلاوهع: موج مساوی است با دریا به مییگویمم، یم موج را تعریف کنیاست. اگر بخواه

 .شودیمو موج ایجاد  دیآیماز آب دریا بالا  بخشی؟ شودیمحد. موج چگونه درست 

ه در واقع چ .،نخ است به علاوه حد و .. ،: کلاهمییگویمم، یاگر کلاه را تعریف کن

؟ همان حد. کندیم. چه چیزی یک را محدود حد؟ کندیمچیزی این نخ را محدود 

است یا یک هیچ  وجود مستقل از نخ، ولی آیا کلاه یک کندیمکلاه، نخ را محدود 

؟ یک هیچ است که باعث محدودیت که قوام و اصل وجودش به نخ وابسته است است

  مان حد نخ است که نخ را به صورت کلاه ظاهر کرده است.ه آن نخ شده است.

تفاوت این فرد با آن فرد، به خاطر قید عدمی است. قید عدمی یعنی کلاه، دستکش، 

 و ...شال، آسمان، زمین، من 

کمالات را دارد، پس چرا وقتی در قالب من ریخته شده است، من  یهمهوجود، 

 ،شودیمکمالات را ندارم؟ به همان دلیلی که وقتی دریا در قالب موج ریخته  یهمه

است؟ خیر، موج یک هیچ است  چیزکمالات دریا را ندارد. آیا موج یک  یهمهموج 
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هستند که کمالات  ییهاچیه، یانکه این هیچ، کمالات دریا را محدود کرده است. عالم

. پس اگر محدودیتی هست، مربوط اندکردهآن کمال نامحدود را، در خودشان محدود 

 است و به قول حضرت علامه مربوط به این قیود عدمی است. هاچیهبه 

چرا این یک، در این فرد، یک نیست؟ چرا دریا در قالب موج، دیگر دریا نیست؟ 

ک، ی شودیمشود؟ آیا  «اا دریل»دریا،  شودیمدریا را گرفت. آیا  توانینماز دریا که 

یک نبوده است، یا انقلاب  ، یا خُلف است، یعنی اصلا1725ًشود؟ اگر یک بشود  1725

 است، که هر دو محال است. انقلاب یعنی یک، نیم بشود و این محال است.

این فردِ یک که من هستم و کمالات یک را ندارم، به خاطر یک بودن  دینیبیماگر 

از خودش جدا شود. این یا انقلاب است یا خُلف. آن  تواندینمنیست. چون خودِ یک 

دیت شده است، یک نیست، شخص است. آن چیزی که باعث چیزی که باعث محدو

یا در یهمهشده دریا، کار دریا را نکند، دریا نیست، موج است. موج نتوانسته است 

را در درون خودش بکشد. پس حقیقت یک، که فرض مسئله ماست، دو مرتبه دارد. 

 یهمهیک، در ذات خودش که هیچ چیز از ذاتش در آنجا کم نیست و  یمرتبهیک 

، در اینجانزد شخص دارد، که  که است مصداقی ،ی دوممرتبهکمالات یک را دارد. 

، نزد کلاه، کمال نخ محدود شودیم. نزد موج، کمال دریا مفقود شودیمکمال یک مفقود 

 گرا لیوکل بدن را بپوشاند،  تواندینمبپوشاند و  تواندیمو کلاه فقط سر را  شودیم

 با آن دیتوانیمبزرگ و یک ساختمان را  یپارچه شودیمنخ را در قالب بریزید، 

ه ساختمان ده طبقه را بپوشاند، به خاطر نخ نیست، بلک تواندینمبپوشانید. اینکه کلاه 

 به خاطر محدودیت خودش است. 

و مبنای  کا به توضیحی پیرامون مبنای تشکیدابت بیشتربرای شرح و توضیح 

 : میپردازیم عین نضاخوحدت وجود به نقل از کتاب شریف 
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آن است؛ خواه  میحراز  ییزداکثرتوجود و  یشخصاساس عرفان بر وحدت »

جود، مو کثرتوحدت وجود و  سبکو خواه به  کیتشکو خواه به طور  نیتبابه نحو 

خواهد بود،  وارد زین یکیتشک کثرتوارد است، بر  ینیتبا کثرتبر  که ینقدلذا همان 

است؛  یواقعوحدت آن  کهطور است، همان یقیحقآن  کثرت ،وجود کیتشکدر  رایز

اَمنِ وجود راه ندارد و  میحربه  یکثرتگونه چیهوجود،  یشخصدر وحدت  کنیل

مظاهر واجب  یعنیمنبسط است؛  ضیف ناتیّتعشود، ناظر به  حیتصح که یکثرتهرگونه 

« نمود» هاآنندارند، چون همه « بود»از  یسهم هاآناز  کی چیه یولمتعددند؛ 

  د.هستن

 بلکهاند، نبردهیپبه عمق آن  کهآن است  یبرادارند، نه  ینقد کیتشکبر  کهعرفا 

محض  یهستزلال  یایدروجود خارج و از  میحراز  که افتندیمصبّ آن را درست 

و  کندیمارائه  یاتازهو عرفان طرح  بوداست نه  نموددر  کیتشک یعنیاست؛  رونیب

از  کیبر اساس اصالت هر  کهطور و همان کثرت ایاست  لیاصوحدت  ایآ نکهیاآن 

، کثرتاز وحدت و  کیاصالت هر  هیپااست بر  یاعتبار یگرید تْیماه ایوجود 

 خواهد بود. یاعتبار ،یگرید

دانند یم یاعتباردانسته، وحدت را  کثرتمحض، اصالت را از آن  نِ یتباقائلان به 

به  پندارند و قائلانیم یقیحق یموجودها ریسادر قبال  یموجود زینو واجب را 

موجود، همانند قائلان به اصالت وجود در واجب، و اصالت  کثرتوحدت وجود و 

به  نکیلبه منزله قائل به اصالت هر دواند؛  کیتشکاند و قائلان به ممکندر  تیماه

خدمت  نیترمهمنخواهد بود و  یاعتبار کی چیهاند و یقیحقهر دو  رایز، ختهیآمهم 

 اًینثااست و  کثرتعرفان اولاً، طرح اصل مسئله به صورت اصالت وحدت و اصالت 

آنچه  رایزاست،  کثرتبودن  یاعتباردرباره اصالت وحدت و  کاملارائه رهنمود 
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و  یهانیکشدن نظام  دهیبرچبعد از مرگ و هنگام  دیباوجود  کیتشکقائلِ به  مِیحک

مظاهرِ آن  کیتشکوجود و  یشخص، عارف قائلِ به وحدت ندیببها آسمان یط

 سَرابا(. فَکانَتالجِبالُ  رَتِیِّوسُ : )کندیممشاهده  اکنونهم

 کهاست  ییخداربط محض به  نیعگرچه  یموجودوجود، هر  کیتشکبراساس 

 که یمادامباشد و  فیضعدارد؛ گرچه  یهستاز  یسهمواقعاً  کنیلمستقل صرف است؛ 

بر اساس  یولشود؛ ینمظاهر  یواقعمحدود رخت برنبندند، چهره وحدت  یهایهست

مشهود عارف  اکنونهم، دیآیم دیپدوجود، آنچه هنگام ظهور معاد  یشخصوحدت 

آمال عارفان را بنگرد مانند  تیغاو  ابدیباربه عرفان ناب  یکسواصل است و اگر 

 تیولادَرِ  یاسلامامّت  نیبدر  کهاست  یموحّد نیاول که( السلامهیعل) یعلحضرت 

ن م نیقیبر  یزیچندارد و  یاثرمن  یبراغطا شود،  کشف: اگر دیگویمرا گشود 

 تدر ولاء تابع آن حضر یول؛ افتیبارن عیمنبه آن مقام  یموحّدو اگر  گرددینمافزوده 

 دیدپ یتفاوتمن  یبرا« ایگو»غطا گردد،  کشف: اگر دیگویم( بود، السلامهیعل)

 کیکتشصرف )انّ(. نِیقینه به مقام  افتی( راه کانّبه مقام احسان ) یو یعنی؛ دیآینم

 «0به وجود است و در عرفان به ظهور حکمتدر 

 :میپردازیمپس از ذکر این مقدمه به شرح عبارت کتاب 

 : ندیفرمایمعلامه 

، فإنّا إذا فرضنا هذا الشخص مرتبة منها، فهو ءیش یف کیالتشکمن  ذلک سیلو 

هذا الشخص،  کان قةیالحقإذا فرض معه  ثیحبو عاد المحال، بل الشخص « 0» ضایأ

هو  سیل، فهو هو معها و یعدم دیقمعه إلاّ  یبقیلاإذ  ئاًیش کنیو إذ قطع عنها النظر لم 
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و  ؛یإعتبار یوهم یعدم، و الشخص أمر قةیالحقمورد الشخص إلاّ  یف سیفل، هادون

 ، فافهم!بالظهور هیعلنصطلح  یالذهو ، یالمعنهذا 

ف یعض. خورشید نور قوی است و لامپ نور است تشکیک در وجود قائل به فلسفه

، که این تشکیک در وجود است. اما این تشکیک نیست که ترفیضعو شمع نور 

 ت.از دریاس یترفیضع یمرتبهاز دریا است و موج یک  یامرتبهبگوییم دریا یک 

این، نخ و کلاه است. آیا کلاه، مرتبه ضعیف نخ است؟ اگر شما نخ را بکشید، اصلا 

. همه و هیچ است، نه اینکه کم وکمتر. مسئله ماندینم. هیچی باقی ماندینمکلاهی باقی 

ق حقای یهمهنیست، بلکه مسئله یک و هیچ است. یعنی صفر و یک.  1725یک و 

 یعنی صفر و یک. 

لیوانی نیست که پر از آب  ولی ماننداز مراتب یک است،  یامرتبهاین شخص 

. نیست است، که اگر آب آن را بکشیم، هیچاست، بلکه موجی است که پر از آب 

است.  نیست. این، حقیقت است. یعنی اگر نخ را بکشیم، هیچکلاهی است که پر از نخ 

اگر حقیقت را از آن قطع کنیم، اگر حقیقت را با آن فرض کنیم، شخص هم هست، و 

چیزی در کار نیست. نخ و کلاه است. اگر نخ را تصور کنیم، کلاه هم هست و اگر نخ 

ام کلاه به ن ماندیمرا بکشیم، کلاهی در کار نیست. اگر نخ را بکشیم، یک قید عدمی 

 ا.هبقالنیست. با آن هست و بدون آن نیست. اگر نازی کند از هم فرو ریزند  که هیچ

، کلاه چیزی نیست جز نخ، آسمان و زمین و کوه و دشت و نیست اینجا چیزی جز او

است. یعنی  وست، ا، همهدوخ: ی طوسیخواجهی به فرموده. نیست دریا چیزی جز او

  در کار نیست. آن شخص، امر عدمی ِوهمی ِاعتباری است. اگر او نباشد، هیچ چیز

 اارهـم خشایـد چشـبستن هـک   ن جز افسون و افسانه، نبود جها
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موسی کجاست؟ فرعون کجاست؟ قارون کجاست؟ موسی و فرعون، مثل ابراهیم 

. ابراهیم در کار نیست، اما حقیقتِ ابراهیم باقی است. اندشدهو نمرود، همه افسانه 

خداست. آن حقیقت الان هست، اما ابراهیم در  ینهیآحقیقت ابراهیم خداست. ابراهیم 

 یافسانها، جز نام و رفته ابراهیمب رفته، اما حقیقتش باقی مانده است. کار نیست. قال

ده مان ابراهیمحقیقتِ  خدا بود، خدا یعنی ینهیآاز او باقی نمانده است. ولی چون او 

، چون پیامبر قالب قالب بود. رسول خدا، داستان شده اما خودش نمانده است، خودش

هر چه دارد از آن حق تعالی است و هرچه می او آینه است  است، پیامبر هیچ است.

 ،دارد کند، به تملیک الهی همه چیزمیر البته به اذن خدا همه کا کند به اذن اوست.

بین او و خدا فرقی نیست جز این که خداوند به استقلال  .رچه خدا دارد از آن اوسته

 ع.همه چیز دارد ولی پیامبر به تب

 در دعای ماه رجب می خوانیم:

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَعَانِی جَمِیعِ مَا یَدْعُوکَ بِهِ وُلَاةُ أَمْرِکَ الْمَأْمُونُونَ عَلَى سِرَِّک »

الْمُسْتَسِرُّونَ بِأَْمرِکَ الْوَاصِفُونَ لِقُدْرَتِکَ الْمُعِْلنُونَ لِعَظَمَتِکَ أَسْأَُلکَ بِمَا نَطَقَ فِیهِمْ مِنْ 

هُمْ مَعَادِنَ لِکَلِمَاتِکَ وَ أَرْکَاناً لِتَوْحِیدِکَ وَ آیَاتِکَ وَ مَقَامَاِتکَ الَّتِی لَا مَشِیَّتِکَ فَجَعَلْتَ

 وَ تَعْطِیلَ لَهَا فِی ُکلِّ مَکَان  یَعْرِفُکَ بِهَا مَنْ عَرَفَکَ لَا فَرْقَ بَیَْنکَ وَ بَیْنَهَا إِلَّا َأنَّهُمْ عِبَادُکَ 

ا بِیَدِکَ بَدْؤُهَا مِنْکَ وَ عَْودُهَا إِلَیْکَ َأعْضَادٌ وَ أَشْهَاٌد وَ ُمنَاةٌ وَ أَزْوَاٌد خَلْقُکَ فَتْقُهَا وَ رَتْقُهَ

 0«ت.وَ حَفَظَةٌ وَ رُوَّادٌ فَبِهِمْ مَلَأْتَ سََماءَکَ وَ أَرْضََک حَتَّى ظَهَرَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ

 8«الْفَْقرُ فَخْرِی وَ بِهِ أَفْتَخِرُ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِینَ » :دنفرمایمی رسول خدا

ی کنند افتخار م این کدام فقر است که حضرت سید المرسلین به آن بر سایر انبیا

 آن سخن می گوید: این همان فقر است که حافظ از.

                                                 
 39ص :  95بحاراألنوار ج :  (1

 173: ص 11الوسائل ج : مستدرك (2
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به جاه از همه افزون  چشم دارم که       مقامی که صدارت به فقیران بخشنددر 

 1باشی

وَ أَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الْأَقَلِّینَ ، وَ أَذَلُّ الْأَذَّلِینَ، وَ »: اندفرمودهدر صحیفه چنین  امام سجاد

این جمله را توجیه کنید؟  دیتوانیم. این جمله یعنی چه؟ چطور 8«مِثْلُ الذَّرَّةِ أَوْ ُدونَهَ

هیچی است که از همه  نیتربزرگیعنی هیچ، هیچ، هیچ. البته او پر از همه است و او 

 یهمهپرده است و از  نیترکینزدهمه، در آن هیچ است، او  یهمهپر است، چون 

 وجود، آنجاست. یهمهتر از وجود است. ، پُرهاچیه

ـــ ــداس ــلّ ــور ده ال ــ دوج  دآم

ــ رومی ــرّ زاد نش س ک علی س

ــــــــــــــــــــــــــا  هآگ

فات ن یک ممکن و ای مه صـــ ه

ــــــــــــــــــــــــــ  بواج
 

م سپر د  چه بود آ  دپرده هر 

زیرا که نشــد کس آگه از ســرّ 

ــــــــــــــــــــــــــــ  هال

ــ الــو  لحو الــ ــ اقوة الّ  هبــاللّ
 

   

و  کندیمبه این مقامش نگاه . او، یعنی هیچ یهامنعلی  ،، اوستهمه ،خودپس  

ه ک یاحادثه. هر أَذَلُّ الْأَذَلِّینَ، وَ مِثْلُ الذَّرَِّة أَوْ دُونَهَوَ أَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الْأَقَلِّینَ ، وَ : دیگویم

مثلًا  ،کردیم، چه کوچک و چه بزرگ، که دلالت بر پایان و نفاد و زوال افتادیماتفاق 

ر . در واقع پیامب«ننا لله و انا الیه راجعوإ»: فرمودندیم، پیامبر شدیمشمعی خاموش 

، دندیدیم، وقتی آن حادثه را کردیملت بر تمام شدن را که دلا یاحادثههر 

، الان دادیمیعنی این چراغ تا حالا نور  ،«ننا لله و إنا الیه راجعوإ»: فرمودندیم

. که همه عالم این گونه است شدندیمخاموش شد، پیامبر بلافاصله به این معنا منتقل 

                                                 
 458دیوان حافظ: غزل  (1

 ةَعلَْیِه السَّاَلُم فِي یَْوِم َعَرفَ ْن دَُعائِِه مِ   220 ص :الصحیفةالسجادیة)ع( (2
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، چراغ نبود، دادیمیعنی هر قالبی روزی از هم فرو خواهد پاشید. آن چیزی که نور 

، توست از آنحقایق  یهمهخدا بود و این معنای إنا لله و إنا الیه راجعون است. یعنی 

ا للّه ان ،شودیم، اما به زودی این پرده برداشته نمیبینمامروز پرده افتاده است و من 

اوست و انّا الیه راجعون یعنی به زودی پرده برداشته  ز آنِا یعنی همه چیز، همه حقایق،

 .مییگویماین همان است که به آن ظهور . مینیبیمو این را  شودیم

عالم، آیه خداست.  دیفرمایمو  کندتعبیر می «هیآ»عالم، ظهور خداست، قرآن به  

 آیه یعنی هیچ، نشانه، علامت.

. حقیقت شودیم ،  محدوداعلم نزد م، مطلق، مرسل و دائم است. حقیقت هر کمال 

پنجاه سال است و آن را فراموش  مااست که محدودِ آن را بردارید. علم  آنم عل

دون مطلق، مرسل، ب شته شودقید زمانش بردا اگر آن است کهحقیقتِ علم ، اما میکنیم

 از ازل تا به ابد بوده و هست. و محدودنا و زمان

قش زمین بود و زمان بود علی تا ن      دپیوند جهان بود علی بو ت و صور ا ت

 دبو

 دو تا بود علی بود باش  یعل هست  ا ت      تن کفر نباشد، سخن کفر نه این اسای
 

نزدیکی هر کمالی به آن حقیقت، به اندازه ظهور آن حقیقت است، هر چه آن 

نمی  است. ما بیشتر است. ظهور اتمّش در اهل بیت کمالحقیقت بیشتر ظهور کند، 

تیم. بویی از حقیقت در ما هست، ای از آن دریا و سایه ای از آن حقیققطره از آن یم،

 را بشکنیم و به سمت حقیقت وصل برویم. حباب باید این

ن  ، تا مشودیم: بنده با نوافل به من نزدیک دیگویمحدیث قرب نوافل همین را  

ی با فرائض وقت گویدحدیث قرب فرائض نیز می شومیم چشم او، گوش او، زبان او

. هر چه قیود بیشتر شود، شودیم زبان من چشم، گوش و، او شودیمبه من نزدیک 
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ین . آخرشودیمو بالعکس، هر چه قیود کمتر شود، ظهور زیادتر  دگردیمظهور کمتر 

. 0«هو الاولُ و الآخِر و الظاهر و الباطِن»خداست،  هاباطن یهمهحقیقت و باطن 

هر موجودی به او،  و بعد خالص و بدون قیدِ هر کمال و جمالی، از آن اوست. قرب

ود و هر چه قی شودیمقیودش است، هر چه بیشتر قید بخورد، از او دورتر  یاندازهبه 

 .شودیمرا بشکند، به او نزدیکتر 

 ودِ د، خموجودی بخواهد به کمال حقیقی خود برسد، باید فانی شود. چون قیاگر  

 یعنی من باید شکسته شود.  من هستم، من همان قید هستم، من یعنی قید، این قید
 تعاشق و معشوق هیچ حائل نیس میان

 و پرده، ولیب حجاد ندار ریا لجما

 2زتو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخی 

با  3دکر توانی رنظ ات نبنشـــاه ر رغ
 

 

 .باید کنار برودمن 

 هکردی مرا از خویشتن آهسته آهست جدا           هدلبر به فن آهسته، آهست یایبرددل از من 

 :کندیا مشرعی این کار رت دستورا، با بردیمچگونه دل 

عنی اول یک قطره محبت در دل یل )فکنی در داکشی جان را به نزد خود ز تابی ک

  (.اندازدیم

، تا طناب درست شود کشدیمچقدر طول  ؛هآهسته آهستن رُس تابدیه مآنکن بسا

 شود. درست تا طناب  ندتابیمنخ را بهم  هایرشته
 هبودِ من آهسته آهستز اد کرد نابوا مر  ناز مدلم جا کرد و شهر دل گرفت  چو عشقت در

 ، تا شهر دل بگیرد.شودیمور و سپس شعله افتدیمدر دل آتشی محبت مانند  
د، رفته رفته رفت من آهسته تو آم               ن ر مم خیال تو، تو گشتم پای تا سز بس گشت

 هآهست

                                                 
 (57/3) سوره حدید: (1

 266غزل شماره  غزلیات حافظ: (2

 144 غزل شماره غزلیات حافظ: (3
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 .رودیم، من دیآیمتو 
من آهسته  سپاری دل که گیری جان ز           م رهت گرد مقصود آن باشد که قربانتو را 

 1هآهست

ای هر موجودی، فن وست.خود ا قیود، فانی شود، قیود یهمهباید  دیفرمایم

ظاهر  دنبرو از عالم د. اگر قیوماندیم نخاست. اگر کلاه برود  مستلزم بقای حقیقت

. تو آمد رفته رفته رفت من ماندیم، او رومیم. من نیست شود جز او کسی در کارمی

 .ماندیم، تو رودیممن  ؛آهسته آهسته

فانی یعنی  .8«وَْجهُ رَّبِکَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرام  کُلُّ مَنْ عَلَیْها فان  وَ یَبْقى »قال تعالی 

چه؟ علیٌ عالمٌ، یعنی علی عالم است یا خواهد شد؟ یعنی عالم است. پس کلُّ من 

فان، یعنی همه، همین الان فانی هستند. فانی اسم فاعل است، نگفته است کٌل  هایعل

روید لباس فروشی ب یمغازهبه  اگر. اندیفانفان، یعنی همه  دیگویمسیَفنی.  هایعلمن 

جا ؟ جز نخ چیزی این دیاگفته راست یا دروغاینجا چیزی نیست، و بگویید جز نخ 

نخواهد بود یا همین الان جز نخ اینجا چیزی نیست؟ کلُّ شیء  هالِک یعنی چه؟ یعنی 

همین الان هالک هستند، نه اینکه هالک خواهند شد، غیر خدا در کار نیست، یعنی 

  .«فان و یبقی وجه رّبک ذوالجلال و الإکرام هایعللُّ َمن ک» :ندیبیم چشم خدا بین

این مطلب یک واقعیت است و این واقعیت همان وجود است وجود بدون حدّ، »

بدون اختلاط با ماهیت، بدون اختلاط با عدم. این نوع از وجود و واقعیه غیر متناهی 

 است متن خارج است ولی نامحدود و نامتناهی و هر چه در خارج داریم و اصلاً 

معنای خارج عبارت است از این وجود و ظهورِ این وجود و در عالم خارج غیر این 

وجود به این معنا و غیر ظهورِ این وجود چیز دیگری نداریم البته این اصطلاح عرفان 
                                                 

 824غزل شماره  دیوان فیض: (1

 (27-55/26) سوره الرحمن: (2
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شود اما گویند ما علت و معلول داریم و معلول از علت صادر میاست در فلسفه می

 ت است از وجودِ مرسل و ظهورات وجود مرسل.گوید این خارج عبارفن عرفان می

مرسل یعنی رها شده از قید و حدّ، کنایه است از عدم تناهی، واقعیت نامحدود در 

بینیم ظهورات آن واقعیتِ مرسلند و واقعیتِ مرسل نتیجه این کثرات که در خارج می

پشتوانة این کثرات است. عمده بحث اینجا است که این مطلب خوب فهمیده شود 

ورانه لفظ نباشد، معنای ظهور چیست؟ طوری که شعر نباشد، تخیّل یا نقل کور ک

خواهند طوری کثرات، ظهورات آن واقعیتِ مطلق و نامحدودند یعنی چه؟ ایشان می

اند. دهای از عرفا کرمعنای ظهور را بیان کنند که فقط اشباع تخیل نباشد چنان که عده

رمایند. فمیاین بیان منحصر به خود ایشان است که ظهور را در قالب برهان بیان و معنا 

کنند و هم بیان، بیان برهانی است. مرحوم علامه برای بیان این هم ظهور را معنا می

جا از الوجود و لوازم آن مانند علم و اند. در اینقسمت نیز از حروف استفاده کرده

ایم و موجب برند چون ما در وجود خیلی کار نکردهحیات و قدرت اسمی نمی

شود. جدا کردن وجود از ماهیت و عدم بعد بحث کردن در متن سرگیجه و تحّیر ما می

وجود نه در مفهوم ذهنی وجود برای ما که اُنس با ماهیت داریم و از وقتی که چشم 

شوند  ایایم و باعث شده است عدة کثیری حتی اصالت الماهیهایم ماهیت دیدهباز کرده

اند )إِْن مقابل ماهیت وضع شدهکار دشواری است. تمام اسماء )زید، انگور، فرش( در 

این اسماء سلطان  0لَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان (هِیَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّیُْتمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أَنزَ 

ندارد، واقعیت ندارد، ماهیت پوچ است و به قول ایشان اجوف یعنی ماهیت و اسماء 

یراتِ اهل تعبیر است و تعبیراتِ معمول در آیات هاست. البته این تعبدر مقابل اجوف

 نیست.

                                                 
 (53/23) سوره نجم: (1
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اگر هر آینه وجود بدون عدم و خلیط، واجد خود و کمالات و لوازم خود باشد 

نامد و وجود دارای چهار )مرحوم آخوند در اسفار لوازم حقیقت را نشئات حقیقت می

ت است مطلق ی ذانشئة علم و حیات و قدرت و حب است( مانند مطلق علم که لازمه

شود کمال الوجود سعادت الوجود این وجود، وجود قدرت و حیات و حبّ، این می

امری شخصی « الف»گوییم. وجود می«الف»کامل است. این حضرت حق است. این را 

دو شخص دیگر « الف»ی کمال. حال اگر در مقابل این است ولی نامحدود و در مرتبه

و وجود عمرو، زید و عمرو وجود دارند. عدم  از وجود فرض کنیم مانند وجود زید

اند پس زید وجود دارد و تشخّص که نیستند ماهیت صرف هم نیستند. ماهیت موجوده

مساوق وجود است پس از وجود، یک شخص هم هست به نام زید شخص دیگری 

هم هست به نام عمرو. این دو شخص دیگر با آن شخص اول، آن حقیقت مطلقه که 

شوند سه شخص. آیا این سه شخص عین ص قائم به ذات بود میآن هم یک شخ

ر شدند پس غیاند؟ قطعاً عین هم نیستند اگر عین هم بودند سه نمیاند یا غیر همهم

اند. امتیاز این سه به چیست؟ جهت غیریّت این است که وجود اند اما چرا غیر همهم

که عدم به آن خورده، دوم )وجود زید( درست است که وجود است اما وجودیست 

شود. نامتناهی نیست قید عدمی دارد. چرا قید عدمی دارد؟ چون این وجود تمام می

گذرد ماوراء آن مرز، دیگر وجود زید نیست رسد که از آن مرز نمییعنی به جایی می

 لوازم وجودش هم نیست.

م شود. علم، قدرت، حیات و حبّش محفوف به عدعلم زید در این حد تمام می

است. عمرو هم همین طور یک مرز عدم دارد و مرز عدم عمرو با مرز عدم زید دو 

مرز عدم است یعنی عیناً یک عدم نیست هر کدام یک رقمند پس مرز عدم در اینجا 

تواند دوییت را آورد. دو شخص شدند آیا این دوگانگی معنایش تشکیک است؟ نمی
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م ما به الاتفاق و ما به الاشتراک تشکیک باشد چون در تشکیکِ وجود اثبات کردی

باید عین ما به الافتراق باشد یعنی سبب اشتراک وجود باشد. مایه امتیاز نیز وجود 

جا باشد. اینجا علت اشتراک وجود است اما سبب امتیاز عدم است پس کثرت در این

که  جا یک نکته هستگردد بلکه به عدم مستند است ولی در اینبه تشکیک بر نمی

گویید زید وجود دارد این وجود را که به زید ان کلام در آن است. در اینجا میج

ی محدودی از وجود را به فرمایید؟ قطعهدهید آیا از اول وجود را تقطیع مینسبت می

دهید؟ منتها وجود مطلق کنید؟ یا وجود مطلق را به زید نسبت میظرف زید عطا می

شود. آیا در مرکز تولید برق نیروی برق را ود میخورد قهراً محددر زید به مرز می

هند داش را به این لامپ و یک قسمتش را به آن لامپ میقطعه قطعه کنند بعد یک قطعه

جا برق به طور مرسل بدون اندازه آیا چنین است؟ یا گونه دیگری است یعنی از آن

ن مرزها به مقدار رسید ایشود و همان نیرو وقتی به حدود و مرزها میفرستاده می

گیرند. مطلب کدام یک از اینهاست؟ دهند و نمیگیرند و بقیه را راه نمیخودشان می

آید ولی وقتی که به مرز عدم رسید این عدم مطلب از نوع دومی است برق مطلق می

زند در وجود هم مطلب از این قرار است. این اعدام و حدود این ماهیّات، حدّش می

شوند و از آن واقعیت مطلق به قدر زها به همان الوجود نسبت داده میمرزند و این مر

زنند. وقتی حد زدند این محدود به عدم، محدود ها حدّ میگیرند. اینمرز خود بهره می

شود، یک شخص دیگر. ما این وجود شود یک شخص، آن دیگری میبه ماهیت می

گوییم. اگر را جلوه و ظهور می را یعنی وجود محدود به عدم و مرزبندی شده به عدم

، ها نظر کردید حقیقتاز این نظر نگاه کردید ظهور است، از نظر اطلاق بدون مرزبندی

خودش است پس حقیقتِ وجود و ظهورِ این حقیقت هر دو یک واقعیت است. منتها 
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ها که آن خودِ حقیقت از دو نظر یکی از نظر اطلاق ذات بدون انتساب به مرزها و عدم

 0«است. جلوه و ظهورها که آن ست یکی هم با انتساب به مرزها و عدما
 

 یتنها راه دستیابی به کمال حقیق« فنا»
 

سنگینی بود، اما حاصلش بسیار ساده است. در بیان ساده است،  بحثبحث گذشته 

اما در فهم شاید آخرین چیزی باشد که انسان بفهمد و آن اینست که حقیقت الحقایق 

 خداست. 

. یعنی دشونیم لبی که گفتیم تمام موجودات عالم  قیود آن حقیقتابا توجه به مط

، زمین، ملکوت، هاآسمانعرش، کرسی، فرش،  شودیم، دیزنیمآن حقیقت را قید 

، از آن خوردیم. هر چه بیشتر قید هانیاملائکه، عالم انسانی، عالم مادی و امثال 

 شودیم، به آن حقیقت نزدیک شودیم. هر چه قیودش کم شودیمحقیقت بیشتر دور 

ذُو  رَبِّکَوَجْهُ  یبْقیَوَ  فان هایعلمَنْ  کُلُّ»و لذا فرمود کمال حقیقی، فنای قیود است. 

 .«مالْإِکْراالْجَلالِ وَ 

کمال حقیقی برای هر موجودی، فنا است. همان جایی که فانی شد و خودش کنار 

، رودیم. گفتیم قیود ماندیمکمال. چون وقتی خودش برود، فقط کمال  شودیمرفت، 

. کمال حقیقی انسان، در مقام اطلاق است، جایی که انسان فانی ماندیمحقیقت 

 م.گام ترک کا کی:اندگفته. این مطلب پیچیده را به زبان ساده به ما شودیم

 2 زبرخی  نمیا  از  ظحاف یخود  بحجا دخو وت
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 تن دگر در کوی دوسآر خویشتن نه ویک قدم ب
 

 انسان هم عین ذاتش انسان و فعلِ هیچ کمال دیگری غیر از این نیست. شهود، فعلِ

ست. شهود انسان یعنی شهود وا هود انسان نسبت به ذاتش، عین ذات، پس شباشدیم

 معرفت نفس هم بردارد و حقیقت را مشاهده کند.حقیقت اخیرش. یعنی همه قیود را 

، شاهد است. به عبارت دیگر، شاهد فنا، در عین اینکه شودیمهمین است. چون فانی 

 و مشهود و شهود، همه یکی است.

آنجا شاهد و  ماا من شاهد شما هستم و شما مشهودید و فعل من شهود است.

حقیقت است، که شاهد است  ی است. انسانی در کار نیست. همانمشهود و شهود، یک

و انسانی  و شاهدِ همان حقیقت است. پس آن حقیقت، هم شاهد است و هم مشهود،

 عدمی . چون انسان قیدکندیمشاهده هم در کار نیست. خود آن حقیقت، خودش را م

 یا ذاکر و یا مذکور. ،است

 وت م زهت اجــابــ وتز اا دعــ ای

 هم تو بشنو هم تو بر گو هم تو باش

 کنیش تبــدیل هکــ داریا کیمیــ

 کار توســـتا همیناگری نچنین ای

لاحش گر خطا گفتیم  تو کن اصـــ
 

یمنی ا   وتز  مه تمهــابــ وت زا

به هم ام لاا لا شـــیم   شچندین ت

 جوی خون بود نیلش کنیه کر گ

 تزاسرار توس رهایاکسوین چنین 

صلحی تو سخن م سلطان   1ای تو 
 

 

به آن کمال حقیقی برسد. یعنی  عوارضشمال حقیقی انسان این است که ذات و ک

اینکه ذاتاً و وصفاً و فعلاً به آن کمال برسد و ذاتاً و وصفآ و فعلاً فانی بشود. به او 

، یعنی میکنیم نه این طور که ما بحث: التوحید الذاتی و الاسمی و الفعلی. ندیگویم
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رای نیست مگر اینکه باین توان را پیدا کند که حقیقتاً ببیند ذات و وصف و فعلی 

 خداست. عالم را فعل الله ببیند. بالاتر که رفت، اوصاف را اوصاف الهی ببیند.

و شما از من  نمیبیمعلم شما، قدرت شما، تاثیر و تأثر را از شما  میگویممن 

این آقا  مییگویم. مینیبیمرا موثر  معلممان. مینیبیم. صفت شفا را از دارو دینیبیم

، مینیبیم اواو موثر در کمالات ماست، صفاتی را از  میگویمر ما تاثیر دارد. کلماتش د

 ه مسیرکسی ک .امامینیبیم، آسمان و زمین مینیبیم، خودش را مینیبیم اوکمالاتی از 

از این بالاتر، عالم و اوصاف عالم را، و  ندیبیم، عالم را فعل الله کندیمرا طی  توحید

 سخنش این است که ندیبیماوصاف الهی را 

،او مرا 0«ثُمَّ یُحْیین وَ الَّذی ُیمیتُنی فَهُوَ یَهْدینِ وَ إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفین الَّذی خَلَقَنی»

، او مرا کندیماطعام  مرااو  کند،او بیماری مرا شفا میدهد،خلق کرده و هدایت می

 . این همانکندیم. او گرسنگی مرا رفع دهدیم، نه اینکه او به من آب کندیمسیراب 

، او مییگویم احالت حقیقی است نه کلمات، نه بازی با کلمات و الفاظ، آنگونه که م

الاتر از . بندیبیم، عالم را فعل الله ندیبیم. خدا را کندیماین معنا را شهود  ،به حقیقت

آن  . البتهندیبینمسی را ، بالاتر از آن، جز خدا کندیبیمآن، اوصاف را اوصاف الهی 

طور که لایق حق تعالی است، نه از جنس حلول و اتحاد که حق تعالی در این حلول 

 کرده است، این خدا نیست، همه او نیستند، او همه است. 

: حمد خدایی را که آغاز همه از اوست و انجام همه بدوست، بلکه دیگویمخواجه 

 جز خدا چیزی در کار نیست. خود، همه اوست. یعنی هرچه هست اوست.

 وـــه  اال  هــال  ال  هدــوح      وکه یکی هست و هیچ نیست جز ا
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فرمودند: ما در محضر آقای قاضی بودیم مسأله فنا در افعال مرحوم علامه می

رس فرمودند. البته دمطرح بود و ایشان برای جمع قلیلی )پنج، شش نفر( تدریس می

معمولی نبود در اتاقی که بخاری دیواری داشت نشسته بودیم مرحوم قاضی هم کنار 

م با یک حالت معنوی ـ عرفانی نشسته بخاری به دیوار تکیه داده بودند آقایان ه

فرمودند. در این هنگام مقداری از آن بودند و مسأله توحید در افعال را استماع می

بخاری خاک ریخت اعتنا نکردیم بعد از کمی مقدار زیادی خاک ریخت باز جوان 

بودیم اعتنا نکردیم مدتی بعد خاک فراوانی ریخت. اتاق را غبار گرفت و ما خیال 

ای بلند شده و فرار کردند بعضی اتاق دیم دیوار خراب شد همه رنگشان پرید عدهکر

بام رفت ببیند چه خبر است. مرحوم قاضی همان طور را وارسی کردند یکی هم پشت

نشسته بودند و تکان هم نخوردند بعد معلوم شد گربه در بخاری دیواری بوده و 

و  ریختههایش خاک را میکرده با ناخنخواسته بیرون برود و هر بار که سعی میمی

ان کرد وقتی جریکرد و غبار فراوانی تولید میچون خاک فرسوده بود زیاد ریزش می

فرمود ابداً قیافه یا هیکل و لبخند ایشان را برای مرحوم قاضی نقل کردند علامه می

د به ما نفرق نکرد همان طور متین نشسته بودند و برای تأدیب به صورت استهزاء مان

فهمید و هم معتقد هستید. با نگاه کردند و فرمودند شما هم خوب توحید افعالی را می

حرکت یک گربه و آمدن مقداری خاکستر هم حرف را گم کردید هم خدا را فراموش 

 0خواهید معتقد به توحید افعالی باشید؟کردید، شما می

در جای دیگری این این برهان از مواهب خداست و مختص این رساله است و 

صحبت نیامده است. اگر بخواهیم حاصل این برهان را در یک کلمه این است که: اگر 

کسی بخواهد این حقایق را ببیند، لازمه شهود این حقایق، شهود نفس است. چون تا 
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قید را نبیند، حقیقت را نمی ببیند. باید فقر را ببیند، تا غنی را ببیند. شهود نفس هم 

راه  نیترکینزدفقر، پس معرفت نفس، راه رسیدن به این حقایق است.  یعنی شهود

برای اینکه انسانی این حقیقت را شهود کند که عالم فعل الله است، عالم وصف الله 

 ا کسی در کار نیست.است، و جز خد

راه معرفت نفس، راه اعراض از  راه، معرفت نفس است، و نیترکینزدتنها راه و 

 محض تام به الله است. جز این راهی نیست. غیر خدا و توجه

وام د اهر ،دیآینمو تا دوام ذکر نیاید، معرفت  خواهدیمدوام ذکر معرفت نفس نیز 

ا و تنها چیزی رش دائم الذکر است خودنسان نسبت به ا ست.افقر  توجه بهذکر هم 

جدا نشدنی  یمهیضمودش نیز یک . خباشدیمخودش  بردینمکه هیچ وقت از یاد 

به فقر خود دائم الذکر ولی از آن  تفقر است. پس انسان نسب ،دارد که آن ضمیمه

اگر پرده غفلت را با علم نافع و عمل صالح کنار بزند فقر خود را به علم  ت.غافل اس

به این  .کندیمو در کنار شهود فقر رافع نیاز را مشاهده  کندیمحضوری مشاهده 

 .شودیمرافع نیاز خود دائم الذکر ترتیب انسان نسبت به 

شرط اول قدم آن است که مجنون          ه منزل لیلی که خطرهاست به جان در ر

 1یباش

ساده  ق ور ه پراکند شنق  زا ر مگ          هیهات   دپذیر  ضفی  مکی رقت خاطر

 2یکن
 

. میشناسیم، بعد خودمان را مینیبیمما اول فقر خود را احساس کرده، بعد او را 

ود . کسی که خمیشناسیماولین قدم معرفت آنجایی است که او را دیدیم، بعد خود را 
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را بشناسد، قبلاً خدا را شناخته است. برای اینکه کسی فقر حقیقی را احساس کند، 

 ببیند تا فقر را بشناسد.غنی را باید 

خود را  ، بعدشناسدیماست. معرفت نفس یعنی اول او را  معرفت از آن طرف

است. این همان عهدی هست  . معرفت نفس، معرفت به فقر و نیاز به ربّشناسدیم

وَ لَمْ  یَفَنَسِآدَمَ مِنْ قَبْلُ  یإِللَقَدْ عَهِدْنا  وَ»که خدا با آدم بست و آدم فراموش کرد. 

مبران اما پیا : برای آدم عزمی نیافتیمدیفرمایم. در مورد انبیاء اولوالعزم 0«نَجِدْ لَهُ عَزْماً

 در کلماتشان این عدم فراموشی .فقر را فراموش نکردند هاآناولوالعزم عزم داشتند، 

 پیداست.

ا عِلْمَ ل سُبْحانَکَ» ندیگویمسخنان انبیاء و کلماتشان خیلی عجیب است. ملائکه 

اللَّهُ الرُّسُلَ فَیَقُولُ ماذا یَوْمَ یَجْمَعُ  » ندیگویم، اما انبیاء در قیامت 8«الَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَن

، به کلی علم «اا عَلَّمْتَنما الّ» ندیگوینم، 9«أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّکَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُیُوبِ

 . در عبارت و کلمات و اذکار و دعاهایشان هم پیداست.کنندیمرا از خود نفی 

قرآن کریم هم این باب را  انبیاست. یهاداستانمعرفت، بررسی  یهاراهیکی از 

، چون کندیم، قرآن، داستان انبیاء را بیان مواردباز کرده است. در بسیاری از 

 ،ندزنیمچطور با خدا حرف بزرگواران  نیاانبیاء راه معرفت است. اینکه  یهاداستان

 .کنندیم، سرتا پا فقر را ابراز کنندیم، نجوا کنندیمگونه سلوک چ
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 تدائر مدار اطاعت از حق و تمرد از آن اس ،سعادت و شقاوت

ه مدار ک میفهمیم، میکنیممل وافی در آن و تأ کردهوقتی کتاب و سنت را بررسی 

، تمرد و عناد است. ثواب و عقاب چیست، مدار ثواب، اطاعت و انقیاد و مدار عقاب

وجب ماگر کسی معصیتی را انجام بدهد، حتی کبائر موبقه که  این مسلم است که

. طاعت هم  کندینم، اما نداند که این کار معصیت است، عقابی ایجاد استهلاکت 

. کل دنیا را آباد و سرسبز کن، همه جای ثواب ندارد وقتی که قصد انقیاد در آن نباشد

 این باشد که مردم بگویند نیّت، ولی انجام بدهدنیا بیمارستان بساز، همه خیرات را 

آیا ارزش ندارد، در واقع فعل نه ارزش دارد، نه ضد ارزش است.  !،بارک الله

یا نه؟ فعلش برای خدا  رودیمبهشت  دانشمندی که اختراعات فراوانی کرده است

به میزان همان  ی تعالیندارد، اگر نیتش رضایت حق بوده باشد، خدادارد یا ارزش 

 . اما اگر نیتشبردیمو او را در مسیر سعادت  دهدیمده، به او توفیق خدماتی که کر

بگوییم، نه جهنمی. مهم نیت است. فعلش خوب  میتوانیم، نه به او بهشتی میدانینمرا 

 میتوانیماست، اما فعل ارزش ندارد، نیت مهم است. کشتن خوب است یا بد؟ نه 

اجب و ست. یک جا کشتن حرام و یک جابگوییم بد ا میتوانیمبگوییم خوب است، نه 

و یک کشتن به جهنم. در صف کربلا اگر  بردیمانسان را به بهشت  ،است. یک کشتن

با  ورا بکشی، اسفل السافلین هستی و اگر برگردی به طرف سپاه یزید، امام حسین

در اعلاء علیین هستی. فعل هر دو یکی  یزیدیان مبارزه کنی و بکشی و کشته شوی،

، حق است، اما اینجا روی ، چون ملاکیکنیمتبعیت  ن، اما آنجا از امام حسیاست

 ، چون ملاکت تمرد از حق است.مقابل امام حسین ی گردانیم

ی یفهشر یهاقلخُانقیاد باشد. البته بعضی  طاعات ثواب ندارد، مگر اینکه نیت 

، از آن جداشدنی نیست. مثلًا کشتن این طور نیست، بوده فاضله، انقیاد، جزء آن
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 از هانیاراستی یا عدالت،  بد باشد. اما مثلا صدق و شودیمخوب باشد و  شودیم

جدا شدنی نیست، همیشه خوبند، هیچ وقت بد  هااز آنانقیاد هستند که  ییهاخلق

 نیستند.

نقیاد عمل مستلزم ا گاهی طبیعت عمل مستلزم انقیاد است، در چه حالتی، طبیعت»

است؟ در حالتی که کسی در نتیجة تمرین و تکرار فضایل فضیلت را در خود ملکه 

نماید و عمل از آن ملکه سرچشمه بگیرد و صادر شود. در این صورت هر چند قصد 

قربت نکرده و متوجه خدا نشده است و در زمان عمل هم از خدا غافل بوده است اما 

پا و جسم این شخص صادر نشده بلکه در حقیقت علت چون این عمل از دست و 

فاعلی این عمل آن ملکه فاضله است که من حیث لایشعر از آن ملکه این عمل صادر 

 شده، بعید نیست ثواب هم ببرد.می

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ ﴿فرماید: مثلاً کسی که ملکه عدالت دارد عدالتی که قرآن می

مل به عدالت قصد قربت نکند، چون عمل از ملکه فاضله عدل و لو هنگام ع 0﴾لِلتَّقْوى

صادر شده است و مستند به آن ملکه است بعید نیست ثواب ببرد چون مستند به جهت 

تواند در نفس ایجاد کند خدایی است زیرا آن طهارت را جز خدا و فرشتگان خدا نمی

 و بعد از ایجاد نگهداری نماید.

اگر کسی دارای ملکه شیطانی شد، عملی که از  عکس مطلب هم همین طور است.

 8.«شود باعث دوری از خدا خواهد شدآن ملکه صادر می

به  دکنطاعتی  اگر .اشکال نداردمعصیت است  داندن، اما کند اگر کسی معصیت

 دیگویمرا یاری کن، از باب عناد  نبرو امام حسی ندیگویم. فایده ندارد قصد عناد
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. درجات طاعت و معصیت هم بر حسب همین انقیاد و تمرد شودیمنماز شبم قضا 

. یعنی اگر قصدش زیر پا له کردنِ حق باشد، هر کاری بکند معصیت است کندیمفرق 

 ولو اگر نماز شب  و دعای کمیل بخواند.

 خواستیم؟ را شب قدر به چه نیتی به شهادت رساند امیر المومنین ابن ملجم

بودند  امیر المومنین که مقابل ییهاآنشب قدر باشد که عملش ثواب داشته باشد، 

 ، ملاک حقنیست ملاک در اسلام   هانیا سجده پینه بسته بود، طولزانوهایشان از 

نی حقیقی یع . علیِشودیم تمرد، مخالفت با حق شودیم طاعت ،است. تبعیت از حق

داستان زندگی و شهادت و  و یحق. یک گوشه از دنیا، کسی اصلا اسم امام عل

دروغ، خلاف  داندیم، چون دیگوینمرا نشنیده، ولی دروغ  شیهارشادتو  هاجنگ

صدق وراستی، حق است.  داندیمحق است. صدق و راستی در کارش هست، چون 

آن چیزی که همیشه عاشقش بوده و اسمش  ندیبیمدر قیامت وقتی پرده کنار رفت، 

. آن شودیم گذاشته بود ، کسی است به نام علی، پس عاشق امیر المؤمنینحق را 

به این  ،شودینماگر کسی ولایت نداشته باشد، وارد بهشت  ندیگویمروایاتی هم که 

 . اسم علی به  ، نهکنندحقیقت اشاره می

شیعه امام کش. همه علما را جمع کرده و در برابر همه ثابت  ندیگویمبه مأمون  

است. همین مأمون که امام  ن، امیرالمومنیاکرده که خلیفه بلا فصل بعد از رسول خد

 و رفتیمرا به شهادت رساند،  مثل بچه مادر مرده در تشییع جنازه امام جلو  ارض

دلیل است؟ قتله  نامام حسی وانبه عنگریه آیا گریه دلیل است؟ مگر . کردیمگریه 

؟ دیکنیم: چرا گریه گفتندیم، به آنها کردندیمو گریه  کردندیمرا غارت  هابچهکربلا 

. میکنیمفرزند رسول خدا را غارت  یهامهیخ: کار ما به جایی رسیده که گفتندیم
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. پس گریه دکنیم: اگر ما غارت نکنیم، یک نفر دیگر گفتندیم: خوب نکنید! گفتندیم

 هم دلیل نیست.

ی رقت و تاثر قلبی است نه خارج شدن ، علامت و بیان کنندهگریه کردن نشانه

 ی چشم.اگر کسی غم و غصه ای داشته باشد و امام حسینچند قطره اشک از حدقه

نیست، آتش  برای امام حسین، این گریه  را بهانه کرده برای غم خویش گریه کند

از انسان  های ذکر شده در روایات را ندارد.کند و آن ثوابجهنم را خاموش نمی

دهد مینچه که انسان را نجات آ .ی بی محتواخواهند نه ظاهر و پوستهحقیقت می

داری فکر کند که  است به این معنا که در مجلس عذا ریه بر امام حسینگحقیقت 

خود، اصحاب و ای صدها سال قبل برای نجات بشریت همه دارایی انسان آزاده

برادران و فرزندانش و سر و پیکرش را قربانی کرده و به اسارت خاندانش راضی شده 

بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ » تا بشریت را از اسارت جهالت نجات دهد.

ٍَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ  0د.بَابِ الْهُدَى وَ الرَّشَاالضَّلَالَةِ وَ الْجَهَالَةِ وَ الْعَمَى وَ الشَّکِّ وَ الِارْتِیَابِ إِلَى 

با تفکر در این معانی اشک از 8.«ةفِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ ِمنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیْرَةِ الضَّلَالَ

لی این قافله بوده و در فکر نجات اکند که از اهشود و آرزو میچشمان او جاری می

ای از آن آتش جهنم را خاموش ای است که قطره چنین گریه خود و بشریت باشد.

 کند.می

 کردیم. هارون گریه کردموعظ میهم  اورا موعظه کن، م گفتیم واعظهارون به 

بساط شراب را بیاورید. پس گریه ملاک نیست، حق ملاک  گفتیم هیگرو بعد از 

پول در بیاورد؟  هم همینطور، ملاکش چه بود؟ معروف بشود؟ دانشمند مخترعاست. 
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کند؟ اگر ملاکش این بوده که به بشر خدمت کند، تا زمانی که این یا به بشر خدمت 

. شودیم، به نام او نوشته شودیمانجام و خدمات  دهدیمچراغ روشن هست و نور 

پس ملاک حق است. ملاک نه دعای کمیل، نه مکه رفتن، نه زیارت عاشورا و نه نماز 

 (قعنی سرسپردن به حی): ملاک، انقیاد دیفرمایمک حق است. شب خواندن است، ملا

 است. ق(عنی گردن کشی از حی)و تمرد 

ی ثلا معصیتم مختلف روایات، معاصی و طاعات، درجاتشان گفته شده، ابوبادر 

ت و تمرد ، تبعیی بالاتر از طاعت دیگر است. ملاکبدتر از معصیت دیگر است، و طاعت

ون که کسی چ کندیمیا عقل سلیم قبول . آکندیماست و عقل سلیم هم این را قبول 

 د؟بروجهنم ، پاک زندگی کرده، اشیزندگرا نشنیده، ولی در تمام  اسم امیر المؤمنین

؟ این را عقل سلیم بهشت برودکسی که اسمش شیعه است، تمام خطاها را انجام دهد، 

را  هایخوبیکی همه  وبرود بهشت اسمش شیعه است  که ناجوانمردی کندیمقبول 

؟ میزان، فقط انقیاد از حق برودجهنم را نشنیده،  یولی چون اسم امام عل دهدانجام 

برحسب مراتب انقیاد و تمرد، بزرگ و گناه هم و عناد در مقابل حق است و لا غیر. 

، تبعیت از حق و چرخدیم محور . سعادت و شقاوت هم دور همینشودیمکوچک 

 مخالفت با غیر حق.

چون انقیاد و تمرد مراتب دارد، سعادت و شقاوت هم مراتب متعدد دارند. دین 

ه اسلام متعلق بفقط آنچه که نیست،  اسلام متعلق بهاما سعادت فقط  اسلام است ،حق

 در هیچکمال سعادت . سعادت درجات دارد، کمال سعادت است نه اصل سعادت است

ه آن چیزی که مختص ب شودیماز اینجا اثبات  .نیست جز دین حق یعنی اسلامدینی 

کسی که خودش را به  متعلق بهدین حق است، کمال سعادت است و مطلق سعادت، 

م هیعنی به اسلام نگرویده دین حق سپرده، نیست و در کسی که به دین حق نیامده 
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در او انقیاد وجود داشته باشد یا عناد نداشته باشد، یعنی  ، اگرشودیمسعادت پیدا 

 راستگویی حق است، به همان مقدار سعادتمند است. داندیممسیحی باشد، چون 

 شرع نه مقابل و. شرع حدود عقل است. دنکنیمرا تأیید بیان  اینهم عقل و شرع 

 . نه ضد عقل است، حد عقل است

 دیگویم، زندیمحد  برایشید اما شرع همیشه راست بگو خواهدیمعقل دلش 

هر راستی را نگو. مثلاً مراکز تجمع مجاهدان اسلام را بپرسند، تو راست بگویی؟ اینجا 

و  زندیم، شرع حد کندیمحق اینست که سکوت کنی. عقل سلیم بخشش را تایید 

هر چه داری را ببخشی، حد دارد. انسان، کرامت اخلاقیش اقتضای  یتوانینم دیگویم

. صدق را تا کجا بگویم؟ تا کجا ببخشم؟ تا کجا از خود زندیمبخشش دارد، شرع حد 

است  . این همان حدیث معروف رسول اللهکندیمگذشتگی کنم؟ حدش را مشخص 

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارَِم » ؛: من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تمام کنمندیفرمایمکه 

 . یعنی مکارم اخلاق هست، اما من آمدم حدش را معلوم و بیان کنم.0«الْأَخْلَاقِ

، چون  شوندینمعذاب در جهنم و حاتم  (یسر)کدر روایت آمده که انوشیروان 

 )مقصود مصداق روایت اگر این روایت درست باشد یکی عادل بود، یکی جواد بود.

یعنی کسری و حاتم است والا اصل مطلب حتی اگر روایت هم نداشته باشد صحیح 

را  که اسم رسول خدابا وجود این  هانیابه خاطر وجود این دو صفت،  است(

که اگر انسان یک صفت الهی داشته  .کندیمرا اهل بهشت  هاآن، همین صفت انددهینشن

باشد، اهل بهشت است، چون آن صفت، مطابق حق است، به این میزان سعادتمند است 

 که این صفت را دارد.
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 تروایا
 

إِنَّ لِلْجَنَّةِ  »، قال: --ی عل، عن جدَّه؛ عن هیأب، عن الخصال، عن الصادق یفو 

ونَ حُثَمَانِیَةَ أَبْوَاب  بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ النَّبِیُّونَ وَ الصِّدِّیقُونَ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ الشُّهَدَاءُ وَ الصَّالِ

لُ دْعُو وَ أَقُووَ خَمْسَةُ أَبْوَاب  یَدْخُلُ مِنْهَا شِیعَتُنَا وَ مُحِبُّونَا فَلَا أَزَالُ وَاقِفاً عَلَى الصِّرَاطِ أَ

رَبِّ سَلِّمْ شِیعَِتی وَ مُحِبِّی وَ أَنْصَارِی وَ مَنْ َتوَالَانِی فِی دَارِ الدُّنْیَا فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ بُطْنَاِن 

الْعَرْشِ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکَ وَ شُفِّعْتَ فِی شِیعَتِکَ وَ یَشْفَعُ کُلُّ رَجُل  مِنْ شِیعَتِی وَ مَنْ 

انِی وَ نَصَرَنِی وَ حَارَبَ مَنْ حَارَبَنِی بِفِعْل  أَوْ قَوْل  فِی سَبْعِینَ أَلْفاً مِنْ جِیرَانِهِ وَ أَقْرِبَائِهِ تَوَلَّ

 قْدَارُ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ سَائِرُ الْمُسْلِِمینَ مِمَّنْ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِی قَلْبِهِ مِ

 «.0 ذَرَّة  مِنْ بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ

که حضرت فرمود: بهشت  از پدرانش از امیر المؤمنین در خصال از امام صادق

، از یک باب شهدا و شوندیمهشت در دارد. از یک باب نبیون و صدیقون وارد 

. دائماً من بر روی صراط شوندیمصالحون، و از پنج درب شیعیان و محبین ما وارد 

شیعیان، محبان، یاران، دوستان و هر کس  !: خدایازنمیمو صدا  کنمیم، دعا امستادهیا

ولی من بوده و ولایت مرا در این دنیا داشته، سالم نگه دار و قبول کن. از دل در دنیا 

 هر یک دیفرمایمکه دعای تو را مستجاب کردم. بعد حضرت  دیآیمعرش این صدا 

از شیعیان من و هر کس ولایت مرا داشته ومرا یاری کرده و با دشمنان من دشمنی 

کانش و نزدی انیگهمسا، و تا هفتاد نفر نیز از ن(مشیر یا زبا)شکرده، با فعل یا قول 

و از  (ابندییمهمسایگی با این فرد نجات  به خاطرقط فو )ند کشفاعت د توانیمرا 

و  (دا اله الا الله بگوی)لکه اولاً موحد باشند  شوندیموارد  هامسلمانیک باب هم بقیه 
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ر د بغض ما در دلش باشد، یاذرهبغض ما اهل بیت، در دلش نباشد. اگر کسی  یاذره

 بگوید. تواندینمیک لا اله الا الله  قیامت

قُلْتُ لَهُ  :، قال- -جعفر یأب، عن یالکنان سیضر، مسنداً عن یالقمّ ریتفس یفو 

مِنَ الْمُسْلِِمینَ الْمُذْنِبِینَ الَّذِینَ  جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَالُ الْمُوَحِّدِینَ الْمُقِرِّینَ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّد  

رُجُوَن لَا یَخْیَمُوتُونَ وَ لَیْسَ لَهُمْ إِمَامٌ وَ لَا یَعْرِفُونَ وَلَایَتَکُمْ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ فحُفَرِهِمْ 

تِی مِنْهَا فَمَنْ کَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ وَ لَمْ یَظْهَرْ مِنْهُ عَدَاوَةٌ فَإِنَّهُ یُخَدُّ لَهُ خَدّاً إِلَى الْجَنَّةِ الَّ

اللَّهَ  یَلْقَىخَلَقَهَا اللَّهُ بِاْلَمغْرِبِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ الرَّوْحُ فِی حُفْرَتِهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ حَّتَى 

مْرِ اللَّهِ أَفَیُحَاسِبَهُ بِحَسَنَاتِهِ وَ سَیِّئَاِتهِ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ َفهَؤُلَاءِ الْمَوْقُوفُونَ لِ

 یبلغ ینَ الَّذِینَ لَمْقَالَ وَ کَذَلِکَ یُفْعَلُ بِالْمُسْتَضْعَِفینَ وَ الْبُلْهِ وَ الْأَطْفَالِ وَ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِ

قَهَا اللَُّه لَ]یَبْلُغُوا[ الْحُلُمَ وَ أَمَّا النُّصَّابُ ِمنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ یُخَدُّ لَهُمْ خَدّاً إِلَى النَّارِ الَّتِی خَ

حَمِیمِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُمَّ فِی الْمَشْرِقِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِمُ اللَّهَبُ وَ الشَّرَرُ وَ الدُّخَانُ وَ فَوْرَةُ الْ

 .0«بَعْدَ ذَلِکَ مَصِیرُهُمْ إِلَى الْجَحِیمِ 

 که رسالت رسول خدا ییهاآنسئوال کردند:  در تفسیر قمی آمده: از امام باقر

اما امام ندارند و ولایت  رندیمیمرا قبول دارند و موحد هستند، و مذنب هم هستند، 

 دو گروهدر قبر  هانیا،  حالشان چگونه است؟ حضرت فرمودند: شناسندینمشما را 

 هاآناگر عمل صالح داشته باشند و دشمنی ما از  شوند،و از آن خارج نمی هستند

و تا قیامت در  .شودیمباز  هاآنبهشت به روی درهای ظاهر نشده باشد، دری از 

قبرشان خوش هستند، تا خدا را ملاقات کنند و اعمالشان بررسی بشود، یا اهل 

: الموقوفون لامر الله، دیگویمیی هستند که قرآن هاهمان هانیایا اهل جهنم.  اندبهشت

 . بعد فرمودند: مستضعفینبخشدیمیا  کندیمرا عذاب  هاآنیک عده هستند که یا خدا 
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و اطفال و اولاد مسلمین که به سن  ندیی که مجنون و ابلههاآنی عقلی، هانناتوایعنی 

هم اینگونه اند. اما دشمنان اهل بیت، دری از درهای آتش به رویشان  انددهینرسرشد 

هست، بعداً  هانیاکه لهب و شرر و دود و فوران آتش تا قیامت در قبر  شودیمباز 

 هم جایگاهشان جهنم است.

یف باران بیاید و هوا لط اگراست در بیابان،  یاحلقهبرزخ نسبت به قیامت مانند 

ر ین نسیم دا .رسدیمپنجره را باز کنید، از این لطافت هوا، نسیمی به شما  و شود

آن خوشی برزخ به نسیمی از بهشت  .مقابل آن هوای خوش بیرون، یک نسیم است

جهنم و دری از درهای بهشت، نه اینکه  تعبیر شده است. تعبیر شده دری از درهای

 دری باز باشد.

به من  حکمتأقطع لولا ما  نیقیفبال: »- -یّعلعن  یّالمرو لیکمدعاء  یفو 

برداً و سلاماً،  هاکل، لجعلت النار کیمعاندبه من إخلاد  تیقض، و کیجاحد بیتعذ

، أقسمت أن تملأها من أسمائکتقدَّستْ  لکّنکمقرّاً و لامقاماً،  هایفلأحد  کانتو ما 

 «.، الدعاءنیالمعاند هایف، و أن تخلّد نیأجمعمن الجنة و الناس  نیالکافر

. اگر قسم نخورده یکنیمدر دعای کمیل هست که: کسانی که اهل انکارند را عذاب 

نگه داری، کل این آتش  برد خالد دان را عذاب کنی و معاندان را در جهنم حبودی جا

 معاندین است. مربوط به، اما خلود یکنیمپر جهنم را . تو شدیم و سلام

یَا عَلِیُّ إِنَّهُ لَمَّا أُسْرِیَ  قَالَ قَالَ لِی رَسُولُ اللَّهِ آبَائِهِ عَنْ عَلِیّ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

بِی إِلَى السَّمَاءِ تَلَقَّتْنِی الْمَلَائِکَُة بِالْبِشَارَاتِ فِی کُلِّ سَمَاء  حَتَّى لَقِیَنِی جَبْرَئِیلُ فِی مَحْفِل  

اگر ؛ 0رعَزَّ وَ جَلَّ النَّامِنَ الْمَلَاِئکَةِ فَقَالَ لَوِ اجْتَمَعَتْ أُمَّتُکَ عَلَى حُّبِ عَلِیّ  مَا خَلَقَ اللَّهُ 

 .شدینمرا داشتند، اصلا جهنم خلق  بهمه مردم محبت علی ابن ابیطال
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اگر کسی همیشه با حق عناد داشته باشد، دشمن اهل بیت است. اگر پرده کنار  

 د داشته و دشمنی داشته، همان علیبرود، می ببیند آن حقی که همیشه با آن عنا

هست، چون با آن حق، دشمن است، مثل رژیم غاصب. چون علی، یعنی حق و حق 

هم حقیقت  حقیقت است، امام حسین یعین و لام و یاء نیست، عل ،یعنی علی. علی

 بینه آمده و حجت انبرایشکه  دهندیمبه کسانی نوید آتش  است. اکثر آیات قرآن

من دش هانیا. خلاصه زندیمناد قید تمام شده است. کفرشان را با جحود و ع انبرایش

 هستند و عناد و جحود دارند. 
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 تسلامت قلب و صفای نفس اس ،میزان سعادت و شقاوت
 

غیر از این ترازو نیست.  ، سلامت قلب و صفای نفس است و هیچ چیزمیزان

. قلب سلیم کشاندیمکه انسان را به سوی حق  سلامت قلب و صفای نفس است

اقعی ی وشیعه یکدیگر و با محبت اهل بیت هستند.با لازم و ملزوم  هانیاو  خواهدیم

 .است جناب ابراهیم

یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنَا مِنْ شِیعَِتکُمُ الْخُلَّصِ فَقَالَ لَهُ یَا  قَالَ رَجُلٌ لِعَلِّیِ بْنِ الْحُسَیْنِ 

الَّذِی قَالَ اللَّهُ وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ  عَبْدَ اللَّهِ فَإِذَا أَنْتَ کَإِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ 

هِرٌ لِْبهِ فَأَنْتَ مِنْ شِیعَتِنَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَلْبُکَ کَقَلْبِهِ وَ هُوَ طَابِقَلْب  سَلِیم  فَإِنْ کَانَ قَلْبُکَ کَقَ

 مِنَ الْغِشِّ وَ الْغِلِّ فَأَنْتَ مِنْ مُحِبِّینَا وَ إِلَّا فَإِنَّکَ إِنْ عَرَفْتَ أَنَّکَ بِقَوْلِکَ کَاِذبٌ فِیهِ إِنَّکَ 

 0.ى اْلَموْتِ أَوْ جُذَام  لِیَکُونَ کَفَّارَةً لِکَِذبِکَ لَمُبْتًَلى بِفَالِج  لَا یُفَارِقُکَ إِلَ

عرض کرد که من از شیعیان خالص شما هستم. پس باید  شخصی به امام سجاد

هِ وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِ» ی او فرموده:تو مانند ابراهیم خلیل باشی که خداوند تعالی درباره

اگر قلب تو مانند قلب ابراهیم است از شیعیان ما  ؛8«سَلِیم لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْب  

 و اگر قلب تو مانند قلب او پاکیزه از غل و غشّ نیست از دوستداران مایی. هستی

سال پیش یک  0011ه ک کنندیمشبهه و سوال ایجاد شخص نیستند.  بیتاهل 

شخص  گریه کنیم؟ امام حسین برایشحالا باید چرا نفر کشته شد با هر وضعی، 

یعنی حق، ما برای حق گریه  شخصیت است، امام حسین نیست، امام حسین

، ما با حق و باطل سر و کار داریم. ما با شخصیت سر و کار داریم. پرسیدند میکنیم

نفر  081111. گفتند: چون غدیر پیش آمد و دیشویمچرا شما در عاشورا دیوانه 
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م د ، ما هنرا گذاشتزیر پا ، همه زمان مختصری نگذشته بود که، دنبود و ناظر شاهد

بگویند  نندتواینمتا نتوانید انکار کنید.  میشویمسکوت کردیم. اما این یکی را دیوانه 

کربلا نبوده! ما با این کارهایمان آن را نگه داشتیم، یعنی گذشتگان ما نگه داشتند و ما 

 نهضت است، شخص نیست. گریه بر شخص نیست.. این یک میرسانیم هایبعدبه 

ن تسکیب قل  مر آلاـب  هه گریـچ  راگ     تاس یریه بر آن شاه تشنه لب کافنه همان گ

 تاس

درک آن سبب عز و جاه و تمکین که     ت دوس یا بود چه  وی  یعالد مقصه کن ببی

 تاس
  

، و ما با اشک یک تابلو است. این تابلوی حق و باطل استحق در برابر باطل، 

این تابلو را نگه داشتیم. با اشک و گریه، لباس سیاه و پارچه سیاه و زنجیر زدن و 

 بیتاما محور جلسات باید معارف اهل ،سر دیوانه شدن روز عاشورا و گل مالیدن بر

باشد. اگر جلسات از معارف اهل بیت خالی باشد، یک پوستِ تو خالی است. البته 

ظاهرات زنی و ت. اگر این گریه و زنجیرزنی و سینهگنددیمکنی، اگر پوست میوه را ب

وم یکدیگر ملز لازم و هانیااست.  ثمربیهمه  هاحرفبیت نباشد، این و مجالس اهل

. اگر هاستیزاربیت است، اما پوستش، این گریه و هستند، مغزش معارف اهل

 دخواهیمپوستش را بکنی، دیگر مغزی در کار نیست. کار دشمن هم این است که 

پوست را از مغز جدا کند. این از کارهای دشمن است، پس پوست و مغز باید با هم 

 باشد.

. شودیم، سریره ها در قیامت آشکار 0«یَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ »: دیفرمایمخداوند 

. تمام ملل الهی، یعنی انبیاء الهی، در شودیمسریره این است که آن قلب سلیم آشکار 
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. اگر به سلیقه ادیان الهی و آن چیزهایی که به آن تشویق کنندیماین مرام حرکت 

. حکمای متاله، حکمای یونان، فُرس و... هم شودیم، همین فهمیده دنگاه کنی ،کنندیم

 . گفتندیماین را 

 

 کندیمدعوت  هاسعادتیعت مقدس اسلام به تمامی شر
 

 از بخشی هاآناست.  ترواضحشریعت اسلام، از همه ادیان در این زمینه پیام اما 

سعادت را دارند، به تعبیر ما تا دیپلم ولیسانس دارند، اما اسلام تا دکتری و مافوق 

ت را دیگر بخشی از سعاد، اما ادیان «دسلام تمام سعادت را دارا»دکتری را دارد. 

 و ه دین یهود)ن و عیسی به مرام دین اصلی موسی هادارند. البته به شرطی که آن

، اما نه سعادت کامل! چون کمال سعادت، ند، اهل سعادتندعمل کن ز(امرو مسیحیت

مختص دین اسلام است. اما سعادت مختص دین اسلام نیست. اسلام به همه سعادت 

است،  رتکامل ی آنجهینت نزدیکتر و ،چون طریق معرفت نفس و ،کندیمممکنه دعوت 

. کتاب و سنت به هر زبانی به این سمت کندیماسلام بیشتر به این طریق دعوت 

 . دهندیمحرکت 

قبل، طبق برهانی فرمود حقیقه الحقایق خداست، به قول بحث جمع بندی: در 

شناخت؟ با  توانیمرا چگونه  «تسوهمه ا ودخ» ست.وهمه ا خود،خواجه طوسی، 

، به هاجهتو  هاراهو  درهاطریق معرفت نفس. معرفت نفس چیست؟ اسلام از همه 

 ؟گونه و چطورچ .کندیمسمت معرفت نفس دعوت 
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 سبحث معرفت نف
 

 رٌ یبخَآمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَد  وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  نَیالَّذ هَایُّأَ ای»

 . 0«هُمُ الْفاسِقُونَ أُولئِکَنَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ  نَیکَالَّذ تَکُونُواوَ لا ن تَعْمَلُو به ما

حشر، باب معرفت نفس را باز کرده است، اگر به قسمت دوم  یسوره یآیه کریمه

را از یاد  هاآن: کسانی که خدا را فراموش کردند، خدا دیفرمایمآیه توجه کنید 

عنی جای موضوع ی. عکس نقیض فراموشی خدا، فراموشی نفس استخودشان برد. 

ن نسانی، حیواهر ا». مثلا بگوییم مکنیآن دو را ذکرو نقیض  کرده و محمول را عوض

، فراموشی خدا». «هر غیر حیوانی، غیر انسان است»: شودیمعکس نقیض آن  ،«است

عدم فراموشی نفس، عدم فراموشی »: شودیم عکس نقیض آن ،«فراموشی نفس است

معرفت. پس معرفت نفس،  شودیم. عدم فراموشی، ت(ین عکس نقیض اس)ا «خداست

، شبیه 8«هن عرف نفسه عرف ربم»معرفت خداست. این حدیث معروف که فرموده 

عدم فراموشی.  شودیم، اشیمنطقعکس نقیض این آیه است. چون عکس نقیض 

 ، یعنی محتوا یکیشودیممعرفت. پس شبیه عکس نقیض  شودیمعدم فراموشی، 

 .شودیم

، این حدیث نورانی معرفت نفس را از این آیه اهل بیت عصمت و طهارت

اهد بر این مدعا ش .کنندیمبا آیات قرآن اینگونه کار  . اهل بیتاندکردهاستخراج 

؟ یالوحء من یش عندکمله. هل  لیق: أنه یعلعن  یروو » روایت شریف است:

 9«.کتابه یفالله عبدا فهما  یعطیإلا أن  -فلق الحبة و برأ النسمة یالذقال: لا و 
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ء من الوحي إَل ما في كتاب الله فقال َل و الذي فلق هل عندكم شيعلیه السالم  قلت لعلي بن أبي طالب  (3

حیفة صالحبة و برأ النسمة ما أعلمه إَل فهما یعطیه الله رجال في القرآن و ما في هذه الصحیفة قلت و ما في هذه ال
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 : ندیفرمایمطباطبایی در ذیل این روایت  یعلامه

المعارف  بیأعاج: أن ما نقل من هیعل دلی، و أقل ما ثیالأحادو هو من غرر 

ین روایت ا 0.میالکرالعقول مأخوذ من القرآن  دهشی یالذ یالعلمالصادرة عن مقامه 

این است که معارف  شودیماز غرر احادیث است و حداقل چیزی که از آن فهمیده 

 کندیمشگفت آوری که از مقام علمی آن حضرت نقل شده است و عقول را حیران 

 از قرآن کریم بر گرفته شده است.

که فریقین نقل در حدیث مشهور  خداستاین آیه شبیه عکس نقیض قول رسول 

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ  »هست:  هانقلیا در بعضی  8«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ »: اندکرده

 ، کسی که خودش را بشناسد، خدا را شناخته است.9«هعَرَفَ رَبَّ

 «أَنْفُسَکُمْ کُمْیْعَلَ» اندفرموده 0«تُمْیْاهْتَدَمَنْ ضَلَّ إِذَا  ضُرُّکُمْ یَلا  أَنْفُسَکُمْ کُمْیْعَلَ»آیه 

ین یک پیام ساده ندارد که مراقب خودت باش. ابتدائا، این از ظاهر آیه به نظر ا

 که این آیه معنایی شودیم، روشن میکنیم، اما وقتی به صدر و ذیل آیه نگاه رسدیم

 5.، دارددهدیماز این چیزی که ظاهرش نمایش  ترقیعم

یعنی راه، خود شما هستید. بعد هم در مورد  «أَنْفُسَکُمْ کُمْیْعَلَ»باطنش اینست که 

. اضلال و هدایت، از صفات طریق و جاده است. کندیماضلال و هدایت صحبت 

شما، خودتان، مسیر خودتان هستید. این خود انسان است که در حال  دیفرمایم

که در حال حرکت است و به سمت  ناز حالی به حالی دیگر است. یعنی آ دگرگونی

                                                 
 72، ص 3المیزان: ج  (1
 

 الصحیفة الرابعة صحیفة المعرفة   ،  456ص ،92 ج :بحاراألنوار (2

 م.استعمال العلم و اإلخالص في طلبه و تشدید األمر على العال -9باب  ،32ص ، 2 ج :بحاراألنوار (3

 (5/105) مائده:سوره  (4

اآلیة تأمر المؤمنین أن یلزموا أنفسهم، و یالزموا سبیل هدایتهم و َل یوحشهم ضالل من ضل من الناس فإن  (5

الله سبحانه هو المرجع الحاكم على الجمیع حسب أعمالهم، و الكالم مع ذلك َل یخلو عن غور عمیق. المیزان 

 162، ص: 6في تفسیر القرآن، ج
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، همین انسان است. یعنی همین انسانی که: اول کودک، بعد نوجوان، بعد رودیمجلو 

 .، این بدن است، این که انسان نیسترودیمجوان، بعد مسن و بعد پیر، تا اینکه از دنیا 

انسان را  و دیآیماز اعتقادات، اعمال و اخلاق است. اعتقادی  یامجموعهانسان، 

، بعد کندایجاد میلق، اول حال ، خُشودیمایجاد لق ، با آن عمل، خُکشدیمبه عمل 

از این امور است:  یامجموعه. انسان کندیمو همین طور انسان تغییر  شودیم ملکه

و  رودیمو قدم به قدم جلو  کندیماعتقادات و اخلاق و اعمال و رفتار، و دائما تغییر 

، این است. چون توفی یعنی کامل کشیدن، کامل شودیمی آنچه در لحظه مرگ توفّ

، دنشکیمگرفتن، اخذ یک حقیقت از یک چیزی، مثلا وقتی روغن را کاملا از زیتون 

در هنگام مرگ هم، آنچه توفی ؛ و دنکشیم، همه عصاره آن را دنکنیمزیتون را توفی 

 انسان، است. شودیم، همین مجموعه اخلاق و رفتار و اعمال و اعتقادات که شودیم

، همین است که از برزخ به قیامت  رودیم به برزخانسان یعنی این، این است که 

. این، همین است که ما با آن سر و کار داریم و تا آخر هم با ماست. با آن رودیم

، همان است که نورانیت دارد یا ندارد، سازدیم، بهشت و جهنم را میکنیمزندگی 

که  باشید مواظب خودتان، «أَنْفُسَکُمْ کُمْیْ عَلَ» دیفرمایمیا متنعم است، لذا  سوزدیم

شما مسیر هدایت را بروید،  «تُمْیْاهْتَدَمَنْ ضَلَّ إِذَا  ضُرُّکُمْیَ ا ل»این خودش راه شماست. 

 به گمراهی مردم هم کاری نداشته باشید.
 

 سروایات وارد در معرفت نف
 

کلمات امیرالمؤمنین، بیست و چند حدیث آمده که همه در در کتاب غرر و درر از 

لکیس من عرف ا». روایت: کندیمیک معنا را ارائه  و همین زمینه معرفت نفس است

 ندیگویم. شودیم، به آدم زرنگ و باهوش گفته «سیِّکَ»، «هنفسه و اخلص اعمال
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ده، ، پولش زیاد شدکنیماستفاده  هاتیموقعفلانی خیلی زرنگ است، پولدار است، از 

ا کسی است که خود ر کَّیِس: دیفرمایم. حضرت ندیگویمس یِّدر دنیا به این فرد، کَ

 بشناسد و اعمالش را خالص کند.

، معرفت آفاقی و معرفت انفسی. با کندیم معرفت معرفی یرابقرآن کریم دو راه 

 «.نیتالمعرفالمعرفة بالنفس أنفع »: دیفرمایمتوجه به این دو سنخ معرفت، حضرت 

 یهابحث . در(یسبت به معرفت آفاق)ناز معرفت دیگر است  ترنافعمعرفت انفسی 

معرفت آفاقی، اصلا معرفت نیست، بلکه مقدمه معرفت است. شما را  ندیگویمعمیق 

، حضرات اهل دانندیم، چون مردم این را یک سنخ از معرفت آوردیم ابتدای مسیر

 . اگر معرفت باشد یا نه، أنفع المعرفتین این است.انددهینامبیت آن را معرفت 

ما  کلّالعارف من عرف نفسه، فأعتقها، و نزّهها عن » :می فرمایدروایت دیگر

 کندیماز هر چه او را دور عارف کسی است که خود را بشناسد و خود را  «.بعِّدهای

 آزاد و پاک کند.

جهل این است که به أمر  نیترمیعظ«. أعظم الجهل، جهل الانسان أمرَ نفسه»

 .خودش، جاهل باشد

  .تحکمت، همین معرفت نفس اس نیترمیعظ «.، معرفة الانسان نفسَهالحکمةأعظم »

 و فرمود آن کسی که از همه بیشتر معرفت«.الناس معرفة لنفسه، أخوفهُم لربِّه أکثر»

نفس دارد، از همه نسبت به پروردگارش، خائف تر است. دلیلش این است که، آن 

که خودش یک هیچ است که از همه پر شده است.  داندیمکسی که معرفت نفس دارد، 

دیگری است  که هر چه دارد، از آنِ  داندیماو  .آن همه، خداست و این هیچ، این است

هر چه دارد، هر لحظه ممکن  داندیمو آنچه خود و دیگری دارد، از آن خداست و 

 ها، ترسان ترین ها بودند. امام حسین نیتربزرگاست از او سلب بشود. حتی 
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را به مراکز اضطرارم آگاه کن! این را م 0«و اوقفنی علی مراکز اضطراری: »دیفرمایم

که در مکه بودند و آخرین عرفه بود و بعد به سمت کربلا حرکت  یاعرفهدر همان 

ه . چاندبوده، یعنی مضطر اندگفتهاین را در مراکز اضطرار  کردند، گفتند. امام حسین

کسی مضطر است؟ کسی که آسمان و زمین و ملکوت و جبروت، همه عالم در پنجه 

نیست. درست است که  علوملحظه بعدی م داندیماوست، چگونه مضطر است؟ چون 

همه کاره ی خداست ، چون اگر یک لحظه دیگر الله  باذنی خداست، اما همه کاره

 خدا نخواهد، چه؟ این است که از همه خائف تر و ترسان تر اوست.

 هابتجناب شعیب در پاسخ به کفار که ایشان را در صورت ایمان نیاوردن به 

 8«اهُ رَبُّناللَّ شاءَ یَإِلَّا أَنْ  هایفِلَنا أَنْ نَعُودَ  کُونُیَما  وَ»: ندیفرمایمکنند یتهدید به اخراج م

ت پیامبرش بت پرس خواهدیمآیا خدا  د.مگر خدا بخواه میشوینمیعنی ما بت پرست 

ه تا ک داندیمن الهی است و شعیب چیست؟ او پیامبر عظیم الشأ منظور جناب ؟شود

در  ؟اما لحظه بعد چه ب است و هرگز بت پرست نخواهد بود شعی ،این لحظه شعیب

للَّهُ ا شاءَیَإِلَّا أَنْ  »: دیگویمو  ندیبیمحق تعالی خود را عاجز  یمطلقهبرابر قدرت 

 9بعد خود بی خبر است. یلحظهیعنی شعیب تا این لحظه شعیب است و از  «ارَبُّن

ابگرِ ، نه آن عقلِ حساین عقل است. «هفضل العقل، معرفه الانسان بنفسأ»و فرمود که

 دگفتنیمو به حضرت  دندیدیم عواقب را هاآنعاقل بودند.  هاآنعباس، بنعبدالله

: اگر امام فرمودندیم یکی از بزرگان. ندیبیمتا ابدیت را  نرو، اما امام حسین

                                                 
 امام حسیندعای عرفه  (1
 

 (7/89) سوره اعراف: (2

ه و القطع في مثل هذ« لن نعود إلیها أبدا»في معنى أن یقال: « َو ما یَُكوُن لَنا أَْن نَعُودَ فِیها»و لما كان قوله:  (3

العزمات مما هو بعید عن أدب النبوة فإنه في معنى: لن نعود على أي تقدیر فرض حتى لو شاء الله، و هو من 

الخطإ  فإن اإلنسان كیفما كان جائز« إَِلَّ أَْن یَشاَء اللَّهُ َربُّنا»فقال: الجهل بمقامه تعالى، استثنى مشیة الله سبحانه 

زان في تفسیر المیفمن الجائز أن یخطئ بذنب فیعاقبه الله بسلب عنایته به فیطرده من دینه فیهلك على الضالل. 

 191، ص: 8القرآن، ج
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پهنای تاریخ  نبود، اسمی از خدا و دینداری و خداپرستی نبود. امام حسین حسین

. ایمان رسیدنداوج   به و هزاران نفر که از قعر ذلت در دستگاه امام حسین ندیبیمرا 

 ؟ این چه عقلی است؟عاقل است  نرو دیگویمآن فرد که آیا 

 1هکردم روان اشیهستز شهر  بدادم عقل را ره توشه از می 

 که امام صادق ، این همان عقلی است«هفضل العقل، معرفه الانسان بنفسأ» 

قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُِسبَ بِهِ الْجِنَانُ  أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فرمودند:

عَقْلِ وَ لْقَالَ قُلْتُ فَالَّذِی کَانَ فِی مُعَاوِیَةَ فَقَالَ تِلْکَ النَّکْرَاءُ تِلْکَ الشَّیْطَنَةُ وَ هِیَ شَبِیهَةٌ بِا

. عقل همانی است که کشاندیمعقل آن است که انسان را به عبودیت  8.لَیْسَتْ بِالْعَقْلِ 

آن حیله گری و شیطنت معاویه عقل نیست شبیه به عقل .شودیمکسب  هابهشتبا آن 

 به نفسش جاهله کسی که به نفس خودش عارف باشد، عاقل است و کسی ک است.

 باشد، گمراه است.

کسی به  از کنمیمتعجب  ؛«طلبهایضالتَّه، و قد أضلّ نفسه، فلا  نشدیعجبتُ لَمن »

شش . کفکندینمدنبال گمشده اش است، در حالی که نفسش را گم کرده و آن را طلب 

 است یا ترمهم. خودش گرددینم، اما دنبال خودش گرددیمرا گم کرده و به دنبالش 

از کسی که به خود جاهل است، چطور خدا را  کنمیم؟ و فرمودند: تعجب کفشش

 ! شناسدیم

غایت معرفت، معرفت نفس است.  «المرء نفسه عرفیالمعرفة أن  ةیغا» و فرمودند:

  .شناسدینم، غیر از خود را هم شناسدینمکسی که خود را 

                                                 
 428غزل  دیوان حافظ: (1
 

 11، ص 1الكافي: ج   (2
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فرمودند برای معرفت همین بس که خودش را بشناسد. کسی که خود را بشناسد، 

چون حقیقت انسان، یک حقیقت مجرد است، «.من عرف نفسه، تجرّد» شودیممجرد 

 این ماده و بدن نیست.

. کندیمکسی که خودش را بشناسد، با خودش مجاهده  ؛«من عرف نفسه جاهدها»

که راه تصفیه و خلوص آن گوهر و بیرون آمدنش از دل این صدف،  فهمدیمچون 

دف که ص کندیمهر است و سعی یک صدف است و درونش گو فهمدیمتصفیه است. 

. با هوی مجاهده هواست. آن کندیماست که با آن مجادله  نرا باز کند. این هدف آ

  تا آن گوهر بیرون بریزد. کندیم

 .کندیمکسی که خودش را نشناسد، خود را رها  «من جهل نفسه أهملها»

 کسی که خودش را بشناسد، خیلی مقام دارد. «هن عرف نفسه، جلَّ امرم»

کسی که خودش را نشناسد، به غیر خودش  «.أجهل رهیبه غ کانمن جهل نفسه »

 است. ترجاهل

کسی که خودش را بشناسد، دیگران را از  «.أعرف رهیبه غ کانمن عرف نفسه »

. انسان واردات و مطالعات و حالاتی برای خودش دارد. شناسدیمخودشان بهتر 

 یا، باران باد یدانینم ولی ینیبیم ابرها. است درون انسان مثل آب و هوا حالات

؟ چند ساعت یا یکی دو روز باید بگذرد، تا معلوم بشود. درون انسان آوردیمطوفان 

. هنوز برای خودش مسئله شودیمپیدا  برایشهم این طور است. گاهی انسان حالاتی 

حل نشده، گاهی هنوز صورت مسئله هم پیدا نشده است. گاهی صورت مسئله پیدا 

 .کندیم، منتها باید جواب پیدا کند، بعد جواب را پیدا شودیم

از حالات قلبی بزرگ  یاستادها دینیبیم، دیکنیمتاریخچه علما را که نگاه 

. نداتر بودهها نیز به حالاتشان آگاهاز خود آناند حتی گاهی شاگردان خود آگاه بوده
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وقتی علامه تازه به نجف وارد شده بود، مدتی در حال فکر کردن بود که  ندیگویم

کجا برود، چه درسی بخواند، چکار بکند. روزی آقای قاضی به منزل ایشان آمد و 

وم س مرسبهتر است انسان در کنار درو فرمودبرود،  خواستیممدتی نشست، وقتی 

حیف است آدم بیاید نجف و معرفت پیدا ، به خودش هم کمی بپردازد.خواندیمکه 

که مصلحتش چیست، مثل پزشک که بهتر از  داندیمایشان الان بهتر از خودش  نکند.

 که مصلحت من چیست. داندیممن 

مرحوم آیة الله حاج شیخ محمّد تقىّ آملى رحمة الله علیه، ایشان از شاگردان » 

 اند.سلسله اوّل مرحوم قاضى در قسمت اخلاق و عرفان بوده

از قول ایشان نقل شد که: من مدّتها میدیدم که مرحوم قاضى دو سه ساعت در  

گفتم: انسان باید زیارت کند و برگردد و به قرائت نشینند. با خود مىوادى السّلام مى

 ست که باید به آنها پرداخت.تر هم هاى روح مردگان را شاد کند؛ کارهاى لازمفاتحه

 ترین رفیقاین إشکال در دل من بود اّما به أحدى ابراز نکردم، حتّى به صمیمى

 خود از شاگردان استاد.

خدمتش میرفتم، تا  ها گذشت و من هر روز براى استفاده از محضر استاد بهمدّت

فر ودن این سآنکه از نجف اشرف عازم بر مراجعت به ایران شدم ولیکن در مصلحت ب

تردید داشتم؛ این نیّت هم در ذهن من بود و کسى از آن مطّلع نبود. شبى بود میخواستم 

بخوابم؛ در آن اطاقى که بودم در طاقچه پائین پاى من کتاب بود، کتابهاى علمى و 

دینى؛ در وقت خواب طبعاً پاى من بسوى کتابها کشیده میشد. با خود گفتم برخیزم و 

را تغییر دهم، یا نه لازم نیست؛ چون کتابها درست مقابل پاى من جاى خواب خود 

نیست و بالاتر قرار گرفته، این هتک احترام به کتاب نیست. در این تردید و گفتگوى 

با خود بالاخره بنا بر آن گذاشتم که هتک نیست و خوابیدم. صبح که به محضر استاد 
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لسّلام صلاح نیست شما به ایران مرحوم قاضى رفتم و سلام کردم، فرمود: علیکم ا

م: اختیار هول زده گفتبروید، و پا دراز کردن بسوى کتابها هم هتک احترام است. بى

 0«ام.اید. فرمود: از وادى السّلام فهمیدهاید، از کجا فهمیدهآقا شما از کجا فهمیده

 کسی که به معرفت نفس . «معرفة و علم کلّ ةیغا یإل یانتهمن عرف نفسه، فقد »

 .رسدیم، به غایت علم و معرفت رسدیم

سی ک «.الضلال و الجهالات یفالنجاة، و خبط  لیسبنفسه، بَعُد عن  عرفیمن لم »

که خودش را نشناسد، از مسیر نجات دور است و در مسیر گمراهی و جهالت سقوط 

  ت.کرده اس

 ت.معرفت نفس اس، هامعرفتبهترین  «.معرفة النفس أنفع المعارف»

ه کسی که موفق باشد در معرفت نفس، ب «من ظفر بمعرفة النفس الأکبرنال الفوز »

به  «.ءیش کلّ؛ فإنّ الجاهل معرفةَ نفسه، جاهل نفسکلاتجهل »فوز اکبر رسیده است. 

 جاهل باشد، به همه چیز جاهل است. نفسشکسی که به  ،جاهل نباشنفست 
 

 دانبر محال دانسته قیتعلمعرفت نفس را  ثیحد که یکسانرد قول 
 

 امر، دلالت بر محال بودن این 8«هن عرف نفسه فقد عرف ربم»: اندگفتهبعضی 

 یتوانیمکندی، این کار را هم از جا : اگر کوه دماوند را ندیگویم . مثل این کهکندیم

این حدیث از این سنخ است. چون هر که  اندگفتهبکنی، یعنی این کار محال است. 

خودش را شناخته، خدا را شناخته است، شناخت خدا که محال است، پس معرفت 

                                                 
 27مراسالت ،مقاَلت، ص:  مكتوبات، (1
 

 استعمال العلم و اإلخالص في طلبه و تشدید األمر على العالم. -9، باب  32، ص 2بحاراألنوار: ج  (2

 



 
 

 

210 

نفس هم محال است. ممکن است چنین احتمالی از این روایت استشمام بشود، اما از 

 .شودیمروایات این احتمال به کلی دفع کنار هم گذاشتن 

المعارف، اگر خودش را نشناسد، جاهل به همه چیز انفع المعرفتین، انفع  تعابیر

روایت بر استحاله دلالت ندارد، پس به وضوح  دلالت بر محال بودن معرفتاست، 

که  دشویم. با این احادیث، تفسیر بعضی از علما دفع شودیمباطل  معرفت نفس 

ت، اس چون معرفت نفس را معلق کرده به معرفت رب، و معرفت خدا هم محال اندگفته

 پس معرفت نفس محال است.

روایت است که:  . از حضرت رسولکندیمظاهر روایت قبلی هم این را دفع 

شما به پروردگارش است. آن معرفتی هم که  نیترعارفشما به خودش،  نیترعارف

گفتند محال است، معرفت فکری است. فکر چیست؟ فکر منطقی که بر پایه تعریف یا 

ت. نایش تصدیق اسباستدلال است که تعریف، مبنایش تصور است و استدلال هم م

هر چه تعریف کردنی است،  .داردفصل ن و خدا صورت ندارد که تصورش کنید، جنس

انسان چیست؟ حیوان ناطق. در منطق  دییگویمنس و فصل داشته باشد. مثلا باید ج

 و در این یکنیم، چهار چوب درست یزنیمحد تام، یعنی حد  ندیگویمبه تعریف 

 .یشناسیمچهارچوب 

 دشوینمرا اصلا  تیهانیبحد زد؟  شودیمحد زد؟ بی نهایت را  شودیمخدا را  آیا

 توانیمن، به طریق اولی نشد  تصورتصورش کرد. وقتی  و و در ذهن آوردتعریف کرد 

 نسبت داد. پس از طریق معرفت فکری، معرفت محال است.حکم به آن 

اما از طریق شهود چه؟  آنچه محال است، از طریق فکر است نه از طریق شهود. 

ولی یک معرفت دیگر هم محال است و آن احاطه تامه است، معرفت، آن طوری که 

است. آن معرفت فکری، همان  گونهت است. چون معرفت شهودی هم این حق معرف
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معرفت منطقی است که محال است، اما معرفت شهودی این است که، شاهد، ظرف 

 مشهود است.

درد  دندانتان قتی، معرفت شهودی دارید. وآنزمانی که دندان درد دارید، به 

ارید. د آنتصوری از  شماست وارید. صورتِ دندان درد پیش ، معرفت منطقی دکندینم

، خود دندان درد، پیش شما حاضر است. خودتان، ردیگیمدرد  دندانتاناما وقتی واقعا 

 است. ، این  معرفت به علم حضوریدیکنیمظرف درد هستید، درد را وجدان 

در علم حضوری و معرفت شهودی، عارف، ظرفِ معروف است، یعنی با معروف 

. اتحاد عالم و معلوم است. برای این که خدای تعالی را از سنخ معرفت شودیمیکی 

 تیهانیبباید ظرف او بشوید. او بی نهایت است و درک کنید، شهودی، به احاطه تامه، 

ه چ ظرفیت، پس به احاطه تامه ممکن نیست. اما به قدر شودینمجا  یظرف هیچدر 

 ؟

 دهم به قدرت تشنگی باید چشی           آب دریا را اگر نتوان کشید 

 :ندیگویم ترقیعمدر مباحث البته  

کان جا همیشه باد به دست است           گیر   زبا  مدا  دنشو  سک شکار  ا عنق

 1ادام ر

محال است، معرفت به معنی  چهاگر هم تسلیم شویم و بگوییم محال است، آن 

 دعوت احاطه تامه است، اما به قدر طاقت امکانی که محال نیست. چون ما به معرفت

 .کردندینم، اگر محال بود که ما را دعوت شدیم 
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و بهترین راه است، هیچ شکی در آن  نیترکینزدخلاصه اینکه، معرفت نفس، 

این جاده کجاست؟ دای ابت معرفت نفس است، چگونگی و مسیر درنیست. بحث 

 کیفیت سیرش چگونه است؟ 
 

 امّا مقبول شرع است؟ ،نشده انیبدرشرع  کهاست  یراهمعرفت نفس  قیطر ایآ
 

که طریق معرفت نفس، طریق شرعی نیست. مثل رهبانیت  اندکردهبعضی خیال 

مسیحیت است. چون رهبانیت را خودشان اختیار کردند و بعدا خداوند امضاء کرد. 

 چون طریقاند؛ و کردهاختیار  ایعدهخیال کردند که معرفت نفس، طریقی است که 

ست. رعی نیخوبی است، خداوند آن را امضاء کرد. بعضی خیال کردند که این طریق ش

که مثل همان رهبانیت است که نصاری وضع کردند و حکم الهی  اندگفته ایعدهحتی 

 بْناهاکَتَابْتَدَعُوها ما  ةًیَّرَهْبانِوَ »مانند این  نیامده، اما خدا این طریق را قبول کرده است.

راهی انتخاب کرده بودند که ما  0.«هاتیرعاإِلاَّ ابْتِغاءَ رِضْوانِ اللَّهِ فَما رَعَوْها حَقَّ  هِمْیْعَلَ

به رضای الهی دست پیدا کنند، امضا کردیم، اما آن  خواستندیمنگفته بودیم، اما چون 

راهی که خودشان انتخاب کرده بودند و ما امضاء کرده بودیم را، اجرا و رعایت 

 نکردند.

 اعرفت نفس در شرع وارد نشده، امم»کسی که این طور فکر کرده، گفته است: 

طریقی است به سوی کمال که مقبول است. به همین خاطر مسیر معرفت نفس، یک 

رسول خدا و  یهسری ریاضات و مسلک خاصی دارد که در کتاب و سنت و در سیر
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اهل بیت نیست. طریق حکمای غیر مسلمان هم همین طور است، طریق متألهین و 

  «.دیفهمیممراجعه کنید،  شانیهاکتابحکما و اهل ریاضت هم همین است که اگر به 
 

لوازم آن را  یتمامو  نکردهاز سعادت و شقاوت را رها  یاذرهاسلام  عتیشر

 نموده است انیب
 

و از کتاب و سنت هم فهمیده  کنندبر مدار آن حرکت میآن حقی که اهل حق 

چ توجه کند. به هیبه غیر خدا ، انسان داندینم، این است که اسلام، اصلا جایز شودیم

انسان به دیگری  دهدینم. اجازه دهدینموجهی از وجوه، اجازه توجه به غیر خدا را 

ه بزند، مگر اینکه خودش دستور دادچنگ ی، غیر از ریسمان الهی به ریسمانپناه ببرد، 

. اگر خود او دستور میرویم، چون او اذن داده، ما برویدسراغ اهل بیت باشد. بگوید: 

. دهدینمتوجه به غیر خدا را  یاجازهباشد، اشکال ندارد. پس اسلام مطلقا داده 

یا غذایی برای ،کردیمبرای غیر خدا نصب  یاپرده اشخانهاگر کسی در  ندیگویم

فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کُنْتُمْ بِآیاتِهِ  »ی غیر خدا تهیه شده بود به حکم آیه

 .رفتینم اشخانهسید ابن طاووس به  0«مُؤْمِنین

نکته دیگر اینکه، سعادت و شقاوت اجزای مختلفی دارند. ادیان قبلی به خاطر 

 شیهایاصلتمام سعادت و شقاوت را نگفتند،  عدم آمادگی او و کامل نشدن سیر انسان

حتی  ،ه است بیان شد . اما در شریعت اسلام، جمیع وجوه سعادت و شقاوتاندگفتهرا 

در سعادت یا شقاوت تاثیر داشته باشد، بیان شده  سر سوزنیاگر چیزی به اندازه 

 است.
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و کمال شقاوت را بیان کمال سعادت ی هاراهاسلام همان طور که قبلا بیان شد، 

ذکر  هاآن، اما کمالش در بیان شدهاما در ادیان دیگر سعادت و شقاوت کرده است. 

ر از آن لوازم سی یاذرهالمثقالی از مسیر سعادت و شقاوت و  ةذر. اسلام نگردیده است

چه کم، چه زیاد، همه را توضیح داده است. مگر نفرموده:  والی الله را مهمل نگذاشته 

انسان را که مسیری باشد که  شودیمچطور  0«ء یْ شَ لُِکلِّ اناًیتِبْ  الْکِتابَ کَیْعَلَزَّلْنا نَ»

 نقرآنزدیک بکند و اسلام آن را نگفته باشد! طریق اختراعی حکما باشد؟ مگر 

 . 8«لکُلِّ مَثَ  ان مِنْقُرْنا لِلنّاس فی هذَا الْضَرَبْ لَقَدْ وَ»، «ء یْ شَ لِکُلِّ اناًیتِبْ»: دیگوینم

از  یاهکلمانسانی و فانی در حق تعالی هستند. در هیچ  یهانمونه نیترکامل ءانبیا

را به عنوان رکن اساسی مسیر  هاآن، بویی از نفسانیت نیست. قرآن هاآنکلمات 

ان قرآن قصد داسترا جهت تربیت گفته است. شانیهاداستانسعادت معرفی کرده و 

 گویی و افسانه سرایی ندارد . هدفش تربیت است.
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 حصر اصول معارف در امثال

برای این که یک مطلب سخت را آسان  دهدیمتمثیل، کاری است که معلم انجام 

، نه دینکیمکند. در مقام تمثیل، یک مطلب سخت غیر قابل فهم را برای مستمع نازل 

 .دییگویمو به زبان شنونده  دیکنیماینکه مبتذل کنید، بلکه نازل 

. هاستلیتمثارف قرآن، در تمام مع 0:ندیفرمایم در تفسیر شریف المیزانعلامه 

یعنی قرآن، معارفش را تماما در جاهای مختلف گفته است، ولی در جاهای مختلف، 

تکه تکه است. تمام معارف قرآن، در انذار و تبشیرها است. بخشی از آن در انذار 

ه است. اما آن کاست، بخشی در تبشیر است. بخشی در وعده است، بخشی در وعید 

قرآن کریم، حاوی تمام حقایق  یهالی؛ لذا تمثهاستلیتمثرا دارد، ی معارف همه

 . ابدییمآشنا باشد، معارف قرآن را در  هالیتمثقرآن است. اگر کسی با این 

رَُسولِ اللَّهِ  لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی »، 8«هاللَّ حْبِبْکُمُیُ یفَاتَّبِعُونُتحِبُّونَ اللَّهَ  کُنْتُمْلْ إِنْ قُ»

 ، اسوه شماست.، رسول خدا9«أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

 علیهم السلام طریقی وجود دارد که طریقِ اهل بیت آیا با توجه به مطالب ذکر شده

 مای فهیوظ؟ ممکن است؟ چگونه چنین چیزی رساندیمنیست و انسان را به خدا 

                                                 
 سبعة احرف انزل القرآن علی (1

 و في الحدیث المروي من طرق الفریقین عن النبي ص: أنزل القرآن على سبعة أحرف.

و الحدیث و إن كان مرویا باختالف ما في لفظه، لكن معناها مروي مستفیضا و الروایات متقاربة معنى،  أقول:

إلى أربعین قوَل، و الذي یهون  روتها العامة و الخاصة. و قد اختلف في معنى الحدیث اختالفا شدیدا ربما أنهي

 الخطب أن في نفس األخبار تفسیرا لهذه السبعة األحرف، و علیه التعویل.

أمر و زجر و ترغیب و ترهیب و جدل و قصص و مثل، و  -ففي بعض األخبار: نزل القرآن على سبعة أحرف

 في بعضها: زجر و أمر و حالل و حرام و محكم و متشابه و أمثال.

و ترهیب  -أن الله أنزل القرآن على سبعة أقسام، كل منها كاف شاف، و هي أمر و زجر و ترغیب :و عن علي

 و جدل و مثل و قصص.

فالمتعین حمل السبعة األحرف على أقسام الخطاب و أنواع البیان و هي سبعة على وحدتها في الدعوة إلى الله 

ة حصر أصول المعارف اإللهیة في األمثال فإن بقیة و إلى صراطه المستقیم، و یمكن أن یستفاد من هذه الروای

 74، ص 3المیزان:  ج   السبعة َل تالئمها إَل بنوع من العنایة على ما َل یخفى.

 (3/31) سوره آل عمران: (2
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قرار دهیم،. روایات و اخبار در  را رسول خدا ماناسوهطبق قرآن کریم، این است که 

 ، بلکه متواتر است. ین معنا از طریق اهل بیت، مستفیضا
 

 یک تمثیل

هر خوراکی خاصیتی دارد. سیب، خاصیت پرتقال را ندارد. پرتقال، خاصیت گلابی 

، اشتراکاتی دارند. در بعضی از مواد لازم هایدنیآشامو غذاها و  هاوهیمرا ندارد. البته 

ی برای خودش خاصیت مجزایی دارد. از این اوهیمبدن مشترکند. ولی هر خوراکی و 

ن غذا، از ای دیتوانینمخواص میوه دیگری را دریافت کنید.  دیتوانینممیوه هیچ وقت 

خاصیت آن غذا را دریافت کنید. هر غذایی برای خودش خاصیتی دارد. هر نرمشی 

که هر  دهدیمرا انجام  متعدد یهانرمشورزشکار، یک سلسله . یک خاصیتی دارد

، کنندیماست. کسانی که با وزنه کار  لازمکدام برای آماده کردن عضوی از اعضای بدن 

برای یک  هاوزنه. هر کدام از این دهندیملف را انجام انواع و اقسام حرکات مخت

ی بدن است، که این ربطی به آن یکی ندارد. مثلا کسی که با دمبل هاعضلهعضله از 

 .کندیم، دست را قوی شودینم، عضله پایش قوی کندیمدست کار 

د دار اثریی از آیات قرآن اهیآهر عملی آثاری دارد. هر ذکری آثاری دارد. هر 

یی هاکتابکه آن اثر، مخصوص خود آن آیه است. هر دعایی آثاری دارد. مفاتیح و 

قرار گرفته  هاقفسهامثال مفاتیح مثل داروخانه است. در داروخانه، صدها دارو در 

. مثلا ممکن است پنجاه مدل کرم پوست دهدیماست ولی هر دارویی کاری انجام 

 میدانینم. ما فهمدیم ری است. پزشک است کهبرای کا هانیاباشد. ولی هر کدام از 

چون ما وارد نیستیم. دعاها هم همین طور است. یعنی هر دعایی، اثری دارد. هر 

ایثار، اثری  اثری دارد. انفاق، اثری دارد، ی، اثری دارد. هر عمل سعادتمندانه ایاهیآ
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و جهاد فی سبیل الله، اثر دیگری دارد. درست مثل بدن، که باید برای تکاملش همه 

اعضا با هم تقویت شوند. اگر بدن را فقط با ویتامین ث تغذیه کنید، به جز ویتامین 

گفت: من فقط یک  شودینم. خواهدیمو غذاهای دیگر را هم  هانیتامیوث، انواع 

غذا کافی نیست، باید انواع و اقسام غذاهای مختلف خورده  . یکخورمیمغذا را 

ات رشد عضلانی بکند، باید حرک خواهدیمبشود تا سلامت بدن تضمین شود. بدنی که 

مختلف ورزشی را انجام دهد تا رشد عضلانی متناسب داشته باشد. جان و روح انسان 

 هم همین طور است. یعنی هر عملی یک آثاری دارد.

مامی این اعمالی را که در دنیا هست، دسته بندی کنید، از سنخ حال اگر ت

ام هر کد هانیا ،و ... هایکردن، فکر هایدنید، هایخوردن، از سنخ هایگفتن، هایدنیشن

 آثاری دارد.

دین اسلام، هر عملی را که حتی به اندازه سر سوزن انسان را به سعادت نزدیک 

طریقی وجود داشته باشد که به سوی سعادت  دشوینمکند، بیان کرده است. یعنی 

ست ه هایحیمسی نزد اقهیطر اگررا بیان نکرده باشد.  آنباشد و دین اسلام رهنمون 

قطعا همان طریق، یا کامل شده آن، در اسلام هست. زیرا  خودش دارد که آثاری با

، شودیمیی که به نحوی به سوی سعادت ختم هاراهتمامی ؛ لذا این دین خاتم است

 دراسلام ذکر شده است. 

در دیدگاه و نگرش ما خیلی اهمیت  و شودیمکه از مطلب اول استفاده  مطلب دوم

، این است که سایر ادیان، کندیمدارد و خیلی از اشتباهات اعتقادی ما را بر طرف 

دینی  بی دینی صفر نیست. بی سلام، صد. خیر این طور نیست. حتیصفر نیستند و ا

نی هم چون خود بی دی اریمنکه ملتزم به دین خاصی نباشد، ما اصلا بی دین ندیعنی ای

 یک دین است. دینِ بی دینی است.
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پس تفاوت اسلام با سایر ادیان در چیست؟ تفاوت اسلام با سایر ادیان در اصل 

سعادت نیست. یعنی پیروان سایر ادیان هم، اگر به لوازم دین خودشان عمل کنند، 

 .دمندد، سعادتنعمل کن انهم اگر به دین خودشمسیحی و بودایی  و یهودیسعادتمندند. 

با ما، در کمالِ سعادت است.  تفاوتشانبا ما، در اصل سعادت نیست.  هاآنتفاوت 

 . در آن طرق دیگر،مربوط به اسلام استیعنی چی؟ یعنی آخرین نمره، نمره بیست 

کمالِ سعادت را بیان نکرده اند. تنها بیست  بگیرد. چون آن ادیان،  تواندینمکسی 

دینی که کمال سعادت را بیان کرده، دین اسلام است. البته مضاف بر اینکه آن ادیان، 

به وحی، قطع شده و  اتصالشان هاآناین است که  آن؛ و خطرات دیگری هم دارند

م بسیاری از دستور العمل ها معلو؛ و وارد شده است نشانیدی زیادی به هاخرافه

 .خواهدیمقوه تشخیص ؛ لذا نیست که واقعا دستور العمل دین باشند

عملی را انجام  : ملاک حق است. هرکس که به خاطر متابعت از حقدیفرمایم

ی از دنیا باشد و هیچ اگوشهلو در و سعادتمند است  ،عملهمان  ی، به اندازهدهد

ن . چودیگوینماسمی از رسالت و نبوت و کتب آسمانی نشنیده باشد. ولی دروغ 

. این به همین اندازه سعادتمند است. این طور داندیمدروغ گفتن را مخالف با انسانیت 

نیست که ما در را ببندیم و بگوییم ماییم و دیگر هیچ. یکی دو تا روایت ناقص هم از 

و همه را جهنمی کنیم و استشهاد کنیم  هاآنو آن طرف پیدا کنیم، بعد به  این طرف

 بگوییم: تنها فرقه حقه اهل بهشت منم، تازه هم نگوییم ما، بگوییم من. این طور نیست.

، این فرد به کندیمپس، ملاک حق است. کسی که به خاطر تبعیت از حق عمل 

هم وجود دارد. کسی که حق را زیر  همین اندازه سعادتمند است. درست برعکس این

ر و اگر غی شناسدیمپا گذارد، گمراه است. زیرا مقدماتی درون انسان است که حق را 

. انسان خودش ترازوست. جامعه جهانی، همیشه تابع حق است. شدینماز این بود 
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هر کاری را  هاحکومت، کاری نداریم. هاحکومت. با هاحکومتنفوس بشری، نه 

. در کجای دنیا دروغ گفتن خوب است؟ حتی کنندیم تمام، به اسم حق دهندیمانجام 

انسان  . پس در درونداندینم، دروغ گفتن را خوب دیگویمخود دروغگو، که دروغ 

ر ، فجو«اتَقْواه وَ  فُجُورَها أَلْهَمَهافَ»است. مطابق آن فطرت  میزانی است که آن فطرت

اگر مطابق فطرت عمل کند و به میزانی که خدا در . شناسدیمو تقوی را خود انسان 

 درونش گذاشته عمل کند، به همان میزان سعادتمند است.

به کمال سعادت برسد، مگر اینکه دستش را در دست دین  تواندینممنتهی کسی 

بگذارد. آن هم این دین، نه سایر ادیان. پس آن چیزی که کمالِ سعادت است، دین 

 سعادت در سایر ادیان هم هست.اسلام است. اما اصل 

 أَلْهَمَهافَ»میزان دارد. قرآن کریم فرموده:  نسان برای تشخیص حق، در درون خودا

این کاری  فهمدیمو لو اینکه خودش هم اهل عمل به حق نباشد،  «اتَقْواه وَ فُجُورَها

 خطاست. خود خطا کار متوجه خطای خودش است. دین آمده تا این میزان کندیمکه 

، عقلی که ا. در اثر تبعیت از هوخوردیمرا حفظ کند. چون این میزان گاهی به هم 

و عقل را زیر  شودیمامیر  ا. هورودیم اباید میزان را تشخیص دهد، زیر خاکستر هو

مثل دو خشت هستند که هر دو را روی هم عقل و دین . ردیگیمپرچم خودش 

 .دارندیمو همدیگر را نگه  گذارندیم

یا تا ، بدیگویم. بعد دین میدهیمدر قدم اولیه با فطرت، حق را از ناحق تشخیص 

ورانی ن ،چراغِ تشخیِص تو را نورانی کنم. بعد که به دین عمل کنیم، چراغ تشخیص

، از این به بعد تا آخر طبیعت را مشاهده دیدیم. تا حالا جلوی پایش را شودیم

دو  نیا. پس کندیممه آسمان و زمین تسلط پیدا ، به هندیبیم، تا ملکوت را کندیم

 . دهندیمبه همدیگر حرکت 
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متقین  بردیماز آنان نام  «نیلِلْمُتَّق یًهُد»بقره با عنوان ی مبارکهمتقینی که سوره 

 هاآن، 0«نْفِقُونیُ رَزَقْناهُمْ مِمَّا وَ  الصَّلاةَ مُونَیقیُ وَ  بِیْبِالْغَ ؤْمِنُونَ یُ نَیالَّذ. »فطری هستند

مقدماتی است که حق را از ناحق تشخیص  فطرتشانمؤمنین فطری هستند. در درون 

أُولئِکَ »، شوندیمملتزم به دین  هانیا؟ وقتی که کندیم آن وقت دین چه ،دهندیم

نورانیت  هاآنکه به  دیآیمثانوی  ی، هدایت8«الْمُفْلِحُونَ هُمُأُولئِکَ  وَ  رَبِّهِمْ مِنْ یًهُد یعَل

، مرده بود، 9«سالنَّا یفِ بِهِ یمْشیَ نُوراً لَهُ جَعَلْنا وَ ناهُیَیْفََأحْ تاًیْکانَ مَ مَنْ وَ أَ». دهدیم

 .شودیمزنده 

با توجه به این مقدمات، آیا طریق معرفت نفس اختراع حکما است؟ یعنی اسلام 

باشد، و کسی قرآن و : اگر آدم منصفی، انصاف داشته دیفرمایمبیان نکرده است؟ 

و خواص اصحاب اهل بیت را دنبال  و سیره اهل بیت روایات و سیره رسول الله

 دییگویمهمین مواردی را که شما  -کند و تفاسیر امور معرفت نفس را هم بررسی کند 

 که دین اسلام یک حرف فهمدیم، کندیموقتی این دو تا را بررسی  -اختراعی هستند 

حرکت کند. دین  که انسان از غیر طریق رسول الله دهدینماصلا اجازه بیشتر ندارد. 

. شما به هر کجا از منابع مراجعه کنید، به هیچ وجه مجوز طی دیگویماسلام این طور 

انسان غیر طریقی که  دهدینم. اجازه دهدینمرا  طریق، از غیر مسیر رسول الله

مؤَدب به آدابی غیر از آداب این طریق شود. ؛ و بیان فرموده، حرکت کند رسول الله

 .شودینمهرگز راضی به غیر این 

 نیترکاملاخبار و روایات فراوانی هم هست که این دین، آخرین سخن است،  

 إِسْلامَ الَْلکُمُ  تُیرَض وَ ینِعْمَت کُمْیْعَلَ أَتَْمْمتُ وَ نَکُمْیأَکْمَلْتُ لَکُْم د وْمَیَ الْ»بیان است. 
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، این قرآن، تبیان همه چیز است. آن 8«ء یْ لِکُلِّ شَ  اناًیالِْکتابَ تِبْ کَیْعَلَ نَزَّلْنا وَ»، 0«ناید

ی وجود داشته باشد، که انسان را حرکت بدهد و قرآن اقهیطرکه  شودیموقت چطور 

د؟ با قرار دادن اجازه داده باشد از آن طریق برو و اسلام، آن را بیان نکرده باشد؟ و

 که طریق معرفت نفس، طریقی اختراعی نیست.  شودیماین دو مطلب کنار هم، معلوم 

شد که غایت انسان، عبادت است. غایت عبادت،  روشنبعد از ذکر این مقدمات، 

یعنی عمل کردن به حق عبودیت. یعنی عبد، خودش را در مقام عبودیت نصب کند و 

بالتبع، عالم خارج خودش را هم غیر ؛ و چ نداندمالک هیبه هیچ وجه خودش را 

عبادت هم این است که ؛ و مستقل ببیند. خداوند، غایت خلقت را عبادت قرار داد

 همه کاره تویی. هیچ کاره ام خودش را در مقام مملوکیت نصب کند  که من مملوکم

میل کت عاشورا بخوان، دعای که به او بگویند: زیار کندینمفرقی  برایشدیگر 

برو اسفار درس بده یا برو تو کوچه سوار چوب شو، بزن به چوبت بگو، هی  بخوان

 هم با سنگ تو را بزنند.  هابچهرم کرده!   هی اسبم

استفسار  قاضی القضات کنند. نامه نوشت از موسی ابن جعفربهلول را  خواستندیم

جنون بزن. فردا کرد. حضرت در پاسخ نامه فرمود: جیم. جیم، یعنی خودت را به 

ه دست . ملعبزندیم، اسبم لگد برویدکنار : دیگویمدیدند در خیابان سوار چوب شده، 

سلمان و ابوذر، فقط ی این طور است؟ هیچ کس. سکچه . شد کودکان کوچه و بازار

اقی میزان کسی ب بامطیع مولا هستند. دیگر معلوم نیست  هاآن. مانندیم هانیاو امثال 

بماند که واقعا این حالت را داشته باشد. این همان هارون است که حضرت فرمود: برو 

 واقعا این طور است؟ چه کسیبنشین توی تنور. رفت وسط آتش نشست. 
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یلی : یا لیتنا کنا معک. خگفتیمکسی همه آرزویش این بود که کاش در کربلا بود. 

ایستاد، و موقع نماز تیر  روبروی امام حسیندوست داشت جای سعیدی باشد که 

. این خواندیمنماز  خورد. در عالم رویا دید که صحنه عاشوراست و امام حسین

 . خوب تیر وقتیدیآیمهم قرار شده است که سپرِ حضرت قرار گیرد. دید تیر دارد 

 .ردخو ، شوخی ندارد که. تیر آمد و خودش را کنار کشید. تیرها به حضرتدیآیم

ت  او، دلال نمیبینم. نمیبینمحضرت فرموده که من اصحابی مثل اصحاب خودم  

تگاه . کسی که در ایسنمیبینمابری در آسمان  میگویم. یک موقع من کندیم بر نبودن

 میگویم. من ندیبیم، او کل کره زمین را نمیبینمفضایی نشسته، اگر بگوید: ابر 

ن من، بر . ندیددیآیمدیگر ابر  ساعتی. نمیبیم، فقط فضای بالا سر خود را نمیبینم

ی ندهیآ، گذشته و نمیبینم: دیفرمایموقتی  . امام حسینکندینمدلالت  نبودن ابر

 .نمیبینم. فرموده: من اصحابی مثل اصحاب خودم، کندیمهمه عوالم وجود را نگاه 

؟ ما هم اگر بودیم، همه این کار را نمیبینم: یعنی چه گفتیمشخص با خود این  

؟ بعد از این که نماز تمام شد، حضرت میکردیمما غیر از این کار مگر . میکردیم

 .نمیبینملبخندی زدند، فرمودند که اصحابی مثل اصحاب خودم 

، شدندیم، افرادی رد شدمیممن از کنار دانشگاه تهران رد  گفتیمشخصی 

. بعد با خودم گفتم: اگر دستور داشته باشی خودت را شناسندیماحساس کردم من را 

کاغذها را از روی زمین جمع  هاوانهید، مثل بیاییاینجا به دیوانگی بزنی، حاضری 

ر درس ، تفسیدادیمکنی؟ بعد نشانت بدهند، بگویند: این همان استادی است که درس 

 ری این کار را بکنی؟، الان دیوانه شده. حاضدادیم
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ما مشکلی نداریم. نه دردی نه غمی نه بدهکاری داریم. هیچ مشکلی نداریم. 

بیاید، یش پ. اگر آن صحنه واقعا میستادیایمبله، اگر ما هم بودیم، جلوی تیر  مییگویم

 همین جور است؟

عبادت این است که عبد، مطلقا مالک هیچ چیز ؛ و پس غایت خلقت، عبادت است

نیست. هر چیزی که از آن اوست، ملک مولاست. آخرین کمال انسان این است که 

. مشاهده کند که هیچ کاری مییگویماین مطلب را مشاهده کند. نه آن طوری که ما 

 . مثل کسی که در دریا افتاده است. ما از حال کسی که در دریادیآینماز دستش 

در ، اما آن فرد در دریا افتاده و در حال فرو رفتن در آب است. میزنیمافتاده حرف 

وسط اقیانوس  طر است. دستش به هیچ جا بند نیست،مض ،رودیمفرو عمق دریا 

 .داندینم؟ نه خودش، نه دیگری را، کاره ای زندیماست. چه کسی را صدا 

فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ  نَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادىوَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَ»

را بلعیده است. انسان در جناب یونس  ،ماهی 0«أَنْتَ سُبْحانَکَ ِإنِّی کُنْتُ مِنَ الّظَالِمینَ

از دویست متر شکم ماهی چه حالی دارد؟ هم شب بوده، هم زیر آب دریا بوده، 

، تاریکی مطلق است. تا دویست متر نور رسدینمآب دریا ، هیچ نوری به ترنییپا

هیچ نوری نیست. در شکم ماهی بوده، شب ظلمانی . از دویست متر به پایین رسدیم

ظلمت شب و ظلمت  ،«الظُّلُماتِ یفِ یفَناد»، زیر آب دریا هم بوده است. هم بوده

در شکم ماهی گیر  که او است. لذا ظلمات جمع بسته شده دریا و ظلمت شکم ماهی

صور حال ، تلحظهیک  کسیاگر کرده است، چه باید بگوید؟ دستش به کجا بند است؟ 

 إِلهَ ال»این پیامبر خدا را کند، که چه حالتی داشته است. بعد با این حالت گفته است 

ن امر . من بدو«نیالظَّالِم ِمنَکُْنتُ  یسُبْحاَنکَ إِنِّ»، جز تو کسی در کار نیست، «أَنْتَ إِلاَّ

                                                 
 (21/87) سوره انبیا: (1
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گناهی مرتکب نشده است.  وآمدم ، هیچ کاری نکرده است. اصلا خلاف نکرده بیرون 

ا سالهتنها کاری که کرده، قبل از اینکه مولا دستور دهد، از شهر بیرون آمده است. 

، هنوز امر نیامده بود، از دادینم، کسی هم به حرفش گوش کردیممردم را هدایت 

ار برای او مجازات دارد. ، این ک0«نسنات الابرار، سیئات المقربیح»یرون آمد. شهر ب

 وَ هُوَ فَاصِْبرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَ لا تَکُنْ َکصاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نادى »دیگویم خدابه رسول

  یونس نباش. مثل ،8«مَکْظُومٌ

 إِلاَّ  إِلهَ ال»این داستان راه نجات را یاد داده است. راه نجات در این ذکر است، 

 بگوید؟   و چگونه ، منتهی چه کسی«أَنْتَ

 در فکر است. مثلا به موضوعی انسانیک موقع  در توضیح این مطلب باید گفت:

قابل م کسی جه نداردو تو دگردانیمبر  مخاطب. با حالتی سر را از سمت دکنیمفکر 

 بی احترامی کرده «انّک» حال ایندر . دگردانیمرا بر  ، با ناراحتی صورتنشسته او

جای دیگر است. به موضوعی فکر  بی احترامی نکرده است. حواس او و در واقع

بی  «انّک»در این حال ، ندارد که در جمع استده، توجه آم به یادش، چیزی دکنیم

 .ه استاحترامی کرد

ه او دستور کخدای دیگری هم وجود دارد  «کانّ»او وقتی از شهر بیرون آمد،  

ناه به پ «کانّ»ست. ا «کانّ» ک؟ این یاست. با دستور چه کسی بیرون آمد صادر کرده

لم کرده ظ «کانّ» هخودش هم ظلم کرده. البتبه خدای دیگر برده است. در این کار 

 .«نَّأ» نهاست  «کانّ»لم کرده. ظ «اَنَّ »هن

                                                 
ق است. ر. ک.  280این جمله حدیث نیست. کالم یکی از بزرگان صوفیه به نام ابی سعید خزاز متوفای (1

 .335، ص1به آیت الله مرعشی، شرح احقاق الحق، ج

 (68/48) سوره قلم: (2
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، پس حتما خدای دیگری هم است. معاذ الله که نبی یدآیموقتی بدون امر بیرون 

 «انّک»الم شد؛ چون ظ «کانّ»است. با این دو  «کانّ»خدا چنین اعتقادی داشته باشد. 

م، ظلم ه «کانّ» واصلا ظلم نیست. برای ا نیا . برای ماکندیمخیلی فرق  او با ما

 . و سیر کن زیر دریایی درونگفتند: برو ؛ لذا کندیماست. مقام با مقام فرق 

 با توحید شروع شده است. ،، در قرآن بی نظیر استذکری که جناب یونس گفته

کر را باید این ذ ، جز تو کسی در کار نیست. وقتی از همه دنیا بریدیم«أَنْتَ إِلاَّ إِلهَ ال»

ریم. یا باید نیست به زبان هم بیاو اگر بریدیم، لازم منقطع شویم.. یا بگوییم، تا بگوییم

یگری . سبحانک، تو منزهی از اینکه کس دمنقطع شویم، یا باید بگوییم، تا منقطع شویم

 را حل کند.مشکلم باشد که او 

من ظالم بودم. چشمم  ،«نیالظَّالِم مِنَکُْنتُ  یإِنِّ»به دیگران است.  امتوجه یهمهمن 

ارتباطات و به نماز شبی که خوانده بودم و به همه آن چیزها بود.  وبه مقام و ثروت و 

 من ظالم بودم: 

 «.أَنْتَ إِلاَّ إِلهَ ال»

این ذکر را علما در سجده حداقل چهارصد مرتبه . این ذکر، ذکر یونسیه است

الب از است. این مط گفتهیمنقل شده که علامه طباطبایی پنج هزار مرتبه  ،گفتندیم

 المیزان بنویسد؟  تواندیمالا چه کسی ؛ و ه استآنجا آمد

مولاست. خدا یک تابلو  متعلق بههرچه دارد، عبد . است عبودیت، «أَنْتَ إِلاَّ إِلهَ ال»

ا ر و عبودیتآمده در کربلا   یبزرگ مردهم نشان داده است. تابلویش کربلاست؛ 

 است. عبودیتمظهر  است. امام حسین ، امام حسیناونشان داده است. 
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؟ حالا از فرزند جوانش گذردیم، ولی از فرزندش هم گذردیمآدم از جان خودش 

، به اسارت رفتن گذردیم؟ از آن هم گذردیمهم  اشرخوارهیش، از طفل گذردیم

 ؟ حقیقت کربلا این است.کندیمخاندانش را هم تحمل 

 1ردیگ  رقما  سهو  اال  شهیچ  دبنمان  ن قماربازی که بباخت هرچه بودش خنک آ

همه حقیقتش را در مقام عبودیت نصب کند، یعنی ببیند و که خودش  عبد آن است

 .8«یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنُْتمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمیدُ »که فقیر علی الاطلاق است. 

 .متعلق به من نیستشرط این معنا اخلاص است. اخلاص به چه معناست؟ یعنی 

فتم، من هم نیست. من سخن گ متعلق بهدیگری نیست،  متعلق بهاخلاص یعنی نه تنها 

، تو پرتاب کردی، ولی تو پرتاب نکردی. 9«تَیْ رَمَ إِذْ تَیَْرمَ  ما وَ»اما من سخن نگفتم. 

. همه 0«نیالدِّ لَهُ نَیمُخْلِص اللَّهَ ادْعُوافَ»: دیفرمایمهمان طور که خداوند در کتابش 

، مثل طمع رودیمغایاتی که از اخلاص خارج است، از مقابل چشم این سالک کنار 

ون ، چدهدینمبا ثواب کاری ندارد. از ترس آتش هم فعلش را انجام . دیگر بهشت  به

 این هم شرک است.

، ندکیم. پس خدا را واسطه خواهدیمرا  کسی که برای بهشت عبادت کند، بهشت

، خدا واسطه است. خواهدیمتا به مشتهی نفس خود برسد. اشتهای نفس خود را 

، خدا واسطه است. بالاتر از این؛ بالاتر از این چه؟ بالاتر خواهدیمنجات از عذاب را 

ا از این، این است که عبادت را به خاطر عشق به عبادت انجام دهد. چه کسی ر

 ؟خواهدیم

                                                 
 1085دیوان شمس: غزل  (1

 (35/15) سوره فاطر: (2

 (8/17) انفال:سوره  (3

 (10/22) سوره یونس: (4
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آن هم با آن وسایل سفر  است حرم امام رضاراه آقا شیخ غلامرضا یزدی در 

ذی  89، شب رودیمبه سمت حرم  به مشهد برسند. دیکشیمقدیمی که یک ماه طول 

ی وظیفه آور و است، یک نامه القعده هم است، شب مخصوص زیارتی امام رضا

ا اداره مجلس رکه مثلا باید برگردی یزد و فلان  .رسدیمدر صحن به دستش  مکتبی

: آقا شب بیست و سوم است. ندیگویم.رودینم. ایشان برمی گردد. داخل حرم کنی

. من خواهدیمزائر زیاد دارد، نوکر  امام رضا دیگویمحداقل بمان. فردا صبح برو. 

این است بروم آنجا روضه  امفهیوظنوکر امام رضا هستم نه زائرش. نوکرم، و فعلا 

 بخوانم. 

 ،در روایات آخر الزمان وارد شده است که: در آخر الزمان اغنیاء به خاطر تفریح

ه که از قافل روندیمحج  فقرا به خاطر فخر فروشی، ومتوسطین، به خاطر تجارت 

  0عقب نیفتند.

ت؟ یساین هم شرک است. علامتش چ ،به خاطر عشق به عبادت کندیمعبادت  اگر

. پنجاه سال صبح، گذاردیمعلامتش این است که اگر وظیفه آمد، عبادت را کنار 

. الان وظیفه آمده که باید زیارت عاشورا را ترک کند، ترک خواندیمزیارت عاشورا 

سنگین نیست. ولی برای ما سنگین است. بزرگی  برایشوجه هیچ  و به  کندیم

هم عادت نکرده ام. اگر امام زمان فردا بیایند بگویند که  امهیوم: من به نماز یفرمودیم

. : نماز نخوانندیگوینمنیست. البته امام زمان هیچ وقت  برای من سختنماز نخوان، 

  .زدیمایشان مثل 

                                                 
یَ  (1 تِي ِللنُّْزَهِة َو تَُحجُّ أَْوَساُطَها ِللت َِجاَرةِ َو تَُحجُّ فُقََراُؤُهْم ِللر ِ ص  ، 6بحاراألنوار: ج   .ا َو ِعْندََها تَُحجُّ أَْغنِیَاُء أُمَّ
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 خواهدیماست. خداوند  ، حق، این است که عبادت کند، چون عبادتشکل دیگر

ن او سزاوار عبادت است، عبادتش این حق خدا را از گردن خودش ساقط کند. چو

 ، این هم مشرک است. حقی را از گردن ساقط کند دخواهیم. پس دکنیم
 

 داستان عطار و ملیحه 
 

اشق ععطار   ندیگویم به عشق خوش هستند.و  بعضی افراد عشق را دوست دارند

آن شخص را به همسری خودش اهل سفر بود  شده بود، شاه آن روزگارکه بسیارکسی 

اخره . تا اینکه بلرفتیمعطار هم به دنبالش  کردیمشهر به شهر سفر  درآورد. پادشاه

. در طول این مدت سوز محبوب رسید به ی با اذن پادشاه،اصحنهدر  هامدتبعد از 

یست. ن خواهدیمرسید، دید، این آن کسی که  محبوبو گداز و عشقی داشت، وقتی به 

: عاشقِ عشق، نه ندیگویم، خوش بوده است، نه به خودش. این را اوفهمید به عشق 

عاشقِ معشوق. چون تصوری در ذهنش دارد که این تصور، برتر از آن فرد خارجی 

. آن صدا، شوندیم، عاشقش شنوندیمی را اخوانندهاست. مثل افرادی که صدای 

ا را در نظر شنونده افتد وصاحب صدبه کار می، قوه واهمه کندیمصورتی را ایجاد 

 دهدیم، زینت دادهبیرون را زیبا جلوه  و کندیمجلوه گری قوه واهمه . دهدیمجلوه 

وقتی ه ک  کندیمی پیدا ایتشنگ و عاشق تصورکار شیطان است. این عمل دقیقا که 

نیست، این را با وجودش  خواستهیم، آن فردی که ندیبیم، رسدیمبه آن شخص 

 . کندیمادراک 

. اما حب، کنندیمبه خاطر حب، عبادت  هایبعضعشق به عبادت هم همین است. 

. حب عبادت هم غیر اوست. همه کنندیمجاده است، نه غایت. در همین حب گیر 

 ست.ا  ، شرکهانیا
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ت، م شرک اسیهنوز به این جاهایی که گفت امثال ما شرک نیست، مابرای  البته

 ترس از جهنم بپرستیم.باید به خاطر حب به بهشت و  یم. مااهنرسید

که گفتیم، خودمان را ی امرحله. نه اینکه هر مییگویم، مراحل را میکنیمما بحث 

م. نه اینکه یاز جهنم بترسباید م، به خاطر اینکه ییک مرحله جلو رفتیم. ما باید بپرست

 عبادت نیست. مقبول نیست، مقبول است، اما حقِ

، خدا از آن گویددرباره  حق تعالی میهر که، هرچه  ،0«نصِفُویَ عَمَّا اللَّهِ بْحانَسُ»

، به صیغه اسم مفعول، مخلَص کسی است که از 8«نیالْمُخَْلص اللَّهِ عِبادَ لاَّ إِ»منزه است. 

همه غایات، حتی از خودش خالی شده است. کسی دیگر در کار نیست تا حبی در 

 رفته و خدا به جایش نشسته است.کنار  وباشد. اکار باشد، غایتی در کار 

. چون رودیمسیر آفاقی هم از ساحت اخلاص خارج است. همه غایات کنار 

رفتم ، دیگر غایتی در کار نیست. هر غایتی کنار من . وقتی رودیمصاحب غایت کنار 

را که هدف بگیرد، دیگر اخلاص نیست. اخلاص یعنی قیچی، همه چیز را باید قیچی 

کند. آخرین چیزی که باید قیچی کند، خودش است. وقتی اخلاص در کار باشد، دیگر 

 ، اراده خداست.اشارادهدیگر  وکند. ا ست، خداست. خدا خودش بلد است چهنی وا

که به خاطر آن هدف، کاری انجام  ردیگینمجایی را هدف ؛ لذا و، نه اکندیمخدا اراده 

دهد. پس غایتی ندارد. غایتی برای این شخص نیست. چون شخصی در کار نیست. 

، دهدیم، حرکت کندیمکسی در کار نیست. در کالبد این شخص، خداست که اراده 

سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ  »است و از خود هیچ ندارد؛ او مخلَص، کشاندیمعبادت به 

 .9«نَ یالْعالَم رَبِّ لِلَّهِالْحَمْدُ و  نیالْمُرْسَل یعَلَ سَلامٌ وَ عَمَّا یَصِفُون

                                                 
 (37/159) سوره صافات: (1

 (37/160) سوره صافات: (2

 (182-37/180) صافات:سوره  (3
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 باشدیممتابعت او از شرع  زانیمبه  کمالاز  هرکس یبهره
 

از  یی کاملمجموعه. شرع، باشدمی بهره انسان از کمال، به اندازه تبعیتش از شرع

ترین درجات کمال دستورات حاوی سعادت انسان است که عمل به آن او را به عالی

 .رسدیمکه عمل کند، به همان مقدار به کمال  به هر مقدار سازد.رهنمون می

سالک باید هر عمل  » ضی فرموده اند: آقای قا؛ لذا آثاری دارد عمل مستحبیهر 

یک مرتبه باشد به جاى آورد تا اینکه حظّ ایمانى خود را از آن مستحبّى را گرچه 

 علامهچون هر مستحبی، یک آثاری دارد، که دیگری ندارد.  0،«عمل دریافت دارد

ن منظور ای «است که تابع شرع باشد یااندازههره انسان از کمال، به ب»: دنیفرمایم

حال انسان است. حال انسان ، فرمول مستحباتنیست که به همه مستحبات عمل شود. 

پیامبر خدا در این کند. را به خود تحمیل اگر اقتضا کرد، انجام دهد، نه اینکه عمل

إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا وَ إِذَا  ٍَ قَالَ النَّبِیُّ »اند:زمینه فرموده

زمانی که اقبال کرد و روی آورد  .قلب، اقبال و ادباری دارد.8«بِالْفَرِیضَةِأَدْبَرَتْ فَعَلَیْکُمْ 

 به نوافل مشغول شوید و اگر قلب پشت کرد فقط فرائض را به جای آورید.

؛ لذا درجه خاص نیست، یک امر تشکیکی است، مراتب متعدد دارددارای کمال 

 از کمال دارد. یابهرههر کسی، 

 یهااضتیرانسان از شرع، به سمت اگر که  ،اندگفتهوب چه خ بعضی از اهل کمال

از  ،رودیمشاقه  یهااضتیرکسی که دنبال  .شاقه برود، فرار از اشقّ به اسهل است

؛ نیترسهل، به نیترشاق، نه از شاق به سهل. از اشقّ یعنی کندیماشقّ به اسهل فرار 

 شاقه است. یهااضتیرکار،  نیترراحت

                                                 
 95رساله لب اللباب در سیر و سلوك اولى األلباب، ص:  (1

 هاباب تقدیم النوافل و تأخیرها و قضائ ،454، ص 3ج :الكافي (2
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غذا نخوردن کاری ندارد، اگر بگویند: راه کمال در نخوردن است، شاید راحت 

. ودریمو میل از بین  میخورینمبتواند کنار بگذارد. نخوردن کاری ندارد. یک مدت 

ی که است یا آن؟ کس ترسختاما هفتاد سال در این دنیا باید زبانت را حفظ کنی. این 

، یعنی کندیم، از اشق به اسهل فرار رودیمو سراغ ریاضت  کشدیماز شرع دست 

تبعیت از شرع، اشقّ است و ریاضت کشیدن، اسهل است. این صفر است و آن صد. 

. تا وقتی این نفس کشدیم، دائما خودش را کندیمچون کسی که از شرع تبعیت 

. تا آخر عمر باید زبانش را حفظ کند. کاری بس سخت و جنگدیمهست، او با آن 

که انسان زبانش را حفظ کند؟ اما ریاضت، قتل دفعی  شودیمگاه نشدنی است. مگر 

  .شودیمو تمام  زندیماست. یک مرتبه گردن نفس را 

خلاصه، شریعت اسلام، طریقه معرفت نفس را مهمل نگذاشته است آقای قاضی 

 نه اینکه معرفت «یعت، چیزی غیر از معرفت نفس است؟مگر شرصلا ا»: اندفرموده

ین که معرفت ا به تعبیر دیگر نفس را گفته، اصلا جز معرفت نفس چیزی نگفته است.

 سلام، دستور انقطاع از غیر خداستتمام دستورات ا و نفس، یعنی انقطاع از غیر خدا،

پس تمام دستورها، دستور معرفت نفس است. معرفت نفس یعنی، قطع توجه از غیر 

خدا. تمامی دستورات اسلام، قطع توجه از غیر خدا است. یک دستور را پیدا کنید که 

 به غیر خدا توجه بدهد! تمام دستورات اسلام، در طریق معرفت نفس است.

 یر در طریق معرفت نفس را، شریعت مقدس اسلام، بیان سی بحث این کهنتیجه

 رفتطریق مع وتعلیق بر محال نیست، دعوت به معرفت نفس  و مهمل نگذاشته است

، طریق اختراعی یک سلسله حکما نیست، بلکه طریق معرفت نفس در اسلام نفس

بیان شده است و بالاتر از آن اینکه اسلام، اصلا چیزی جز معرفت نفس را بیان نکرده 
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 :ی که در مباحث آینده باید به پاسخ آن بپردازیم این است کهحال سوال اصلاست. 

 ه معرفت نفس چیست؟را
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 طریق معرفت نفسشرح و توضیح 
 

 است. تیعبودانسان  تیغادارد و  یتیغادر عالم خلقت هدف و  یموجود هر

 : میپردازیماز تفسیر شریف البیان  یامقدمهبرای روشن شدن مطلب به ذکر 

: ما وقتی که به عالم اطراف خودمان ندیفرمایم، 0البیانر تفسیر ، دحضرت علامه

از حقایق مختلف در  یامجموعهکه هر گروهی از موجودات،  مینیبیم، میکنیمنگاه 

، حیوانات مختلف، حتی خود هاگل، گیاهان، هادرختکنار همدیگر هستند. مثلاً 

یک اجتماع هستند. مثلاً درخت یک اجتماع است.  هانیاانسان، که هر کدام از 

از ریشه و ساقه و برگ و پوست و شاخه ومیوه و شکوفه وامثال  یامجموعه

. حیوان هم به همین ترتیب، خود انسان هم همین طور است، هر انسان هاستنیا

از حالات و عوارض مختلف است. گوش و چشم و دست و پا و بینایی  یامجموعه

 «تاذ»که به آن  گرددیممسائل مختلف حول یک محور، ن بصر. ولی همه ایو سمع و 

 گوییم.می «من»یا 

دور من  هانیامحور است. چشم و گوش و دست و پا و بینایی و شنوایی، « من»

ذات. ذات یعنی حقیقت وجود شیء. پس این یک  ندیگویم، به آن محور چرخندیم

 .شودیم حقیقت

عات، یک اجتماعی مانند من، من و عوارض من، دائماً در هر کدام از این اجتما

، تا آن شودیمطول زندگی، در حال تغییر و تحوّل است. از آن لحظه که وارد دنیا 

، گذردیم وا بر، لحظاتی که کندیمحرکاتی که طی م ، تماشودیمخارج  موقع که از دنیا

                                                 
حضرت عالمه دو جای دیگر در مورد مسئله معرفت نفس بحث کردند. یکی در تفسیر المیزان سوره مائده  (1

َ یَ » 105ذیل آیه  ایأ ًَ ، 340و مطلب عمیقی هم در تفسیر البیان جلد سوم، صفحه « أَنفَُسُکمْ  ُکمْ یْ َعلَ َءاَمنُواْ  نَ یالَّذِ  هُّ

 سوره مائده دارند. 105ذیل آیه 
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، ودشیماز او صادر  یا کندیم، تحصیل دیگویم، شنودیه م، آنچه کخوردیمآنچه که 

، من هستم که حرف کنمیمکه رشد م . من هستچرخدیمحول آن ذات  هانیاهمه 

 .فهممیم، من هستم که نمیبیمکه م ، من هستزنمیم

این مجموعه حالات و عوارض و صفات متعدد، حول یک محور به نام ذات 

آلات و ابزار ، دارند. مثلاً انسان، جهاز مشخصی هامجموعه، هرکدام از این چرخدیم

متعددی دارد. حاجاتی دارد، آلات و ابزاری دارد و دقیقاً همان حاجاتش در خارج 

موجود است. سایر موجودات نیز همین طور هستند. هر کدام غایتی دارند که فقط به 

در طول تاریخ . خوشه شدن است ،. مثلاً غایت گندمکنندیمسمت آن غایت حرکت 

 اگرقت گندم، جو نشده است و گندم تمام لوازم گندم بودن را هم دارد. مثلاً هیچ و

ه که بشود درخت کفش، که میو زندینمکفش را در خاک دفن کنید، هرگز کفش ریشه 

سنگ را  اگرکفش بدهد. چون این، اصلاً غایتش نیست، پس ابزارش را هم ندارد. 

گر سنگ با هسته هلو چه فرقی دارد؟ ، مزندینم، هیچ وقت ریشه قرار دهیدخاک  زیر

ه کآن  پوست سفت ، بعد از یک مدت زیر خاک قرار دهید ولی وقتی هسته هلو را 

ید و درخت بابشود . چون این باید درخت زندیمو ریشه  شکافدیممثل سنگ است، 

 و ساقه زندینمبزند. این ابزار آن کار را دارد. هیچ وقت سنگ ریشه ریشه در خاک 

شبیه سنگ است، بعد از مدتی ریشه  اشافهیق، اما گردو که شودینمو درخت  دهدینم

بیرون در آن جهاز  یمواد لازمه. انسان جهازی دارد که شودیم درختو  زندیم

عنی همان چیزی ش دارد، در خارج هم اکسیژن هست. یموجود است. مثلا انسان شُ

یعنی ، در بیرون هم موادش دارد شش و ابزار تنفسدر درون . که بدنش نیاز دارد

 موجود است. اکسیژن 
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موجود در خارج هم  لوازم آندارد،  هم انسان نیازهایی دارد. ابزار آن نیاز را

است، مثلاً انسان نیاز به تغذیه دارد، دستگاه گوارش دارد و در خارج هم غذای 

 : هر موجودیندیفرمایمایشان ؛ لذا موجود است گوارششمتناسب با همین دستگاه 

. این مطلب، شودینمیک دایره وجودی دارد که از آن دایره وجودی خودش خارج 

 .ندیگویممطلب عمیقی است. که به آن، غایت نوعی 

نوع گندم، خوشه شدن است. درخت سیب، نوعا غایت دیگر دارد و انسان  غایت

د ، این موجوددارد. اگر مانعی بین این موجود و غایتش فاصله نشو یهم غایت دیگر

، این دانه را ، پرنده دیگذاریم درون خاک. دانه گندم را رسدیم لامحاله، به آن غایت

، چون شودینمو دیگر گندم، خوشه گندم  شودیم. این مانع خوردیمو  داردیمبر 

 .افتدیمفاصله  تشیغادر بین کار آمد. خلاصه، بین خود این موجود و مانع 

حال این سوال مطرح است که تفاوت انسان و حیوان و گیاه در چیست؟ اینکه 

ک ، یکندیمگیاه علم ندارد، ولی انسان برای رسیدن به آن کمالاتش علم را واسطه 

 ، بین حب ودیآیم. انسان از وقتی که به دنیا کندیمسلسله علوم و آراء را واسطه 

 حالات نیادر تمام  ،سکنی، ازدواج و ... ،اس، لبهایدنینوش، هایخوردنبغض، لذائذ، 

، به لهو، جاه، تعین، ریاست و از سویی به سوی دیگر در حال زیر و رو شدن است

. این هم بخشی کندیم، اما آن جهاز طبیعی کار خودش را شودیممشغول  و... قدرت

 از حرکت انسان است.

تعریف شده و  اشیوجودخلاصه هر موجودی کمالی دارد که آن کمال در دایره 

از آن خارج نخواهد شد. تمام هدف این موجود هم، رسیدن به آن غایت است. فقط 

دارد که در رسیدن به آن غایت، این اختیار دخیل است. گندم اختیار  اختیارانسان 

 .کندیمندارد. گندم لامحاله مسیر خودش را طی 
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است. فقط یک  غایت آنه کمال و سعادتش در رسیدن بانسان غایتی دارد، که 

دنیاست، پس کمالش در همین دنیاست.  متعلق بهتفاوت بزرگ هست، این دانه گندم 

یک موجود مجرد است، پس کمالش در این دنیا مرغ باغ ملکوت است اما انسان 

. یعنی کالای این دنیا نیست. خوردیمنیست. غایت و کمالش در جای دیگری رقم 

و در همین دنیا تمام  رسدیم، در همین جا هم به کمال دیآیمگندم در همین دنیا 

. ولی انسان دانه این خاک نیست، خاک فقط رسدیمو به کمال سعادتش  شودیم

خشی از محل عبور انسان است. هنوز مسیرهای دیگری برای انسان هست که ب

 اش، خدا توفیشودینم. انسان با رفتن بدن باطل کندیمکمالاتش در آنجا ظهور 

حقیقت  . گرفتن کامل یککشدیم. توفی یعنی آن حقیقت را به طور کامل بیرون کندیم

، آن حقیقتِ انسان را در هنگام 0«هاموت نَیحالْأَنْفُسَ  یتَوَفَّیَللَّهُ ا». ندیگویم را توفی

 .کندیممرگ، کاملاً از بدن جدا 

حال که انسان چنین موجودی است، غایت انسان با غایت سایر موجودات فرق 

سان این چیزی که انبه . غایت باید با این معنا ملایمت و هماهنگی داشته باشد. کندیم

 ،و خواهد رفت هرا رها کرد آنمدت کوتاهی در دنیا به آن مشغول است، و به کلی 

و از کنارش خواهد رفت. هیچ  کندیمرد  راآن گفت. این مسیر است، غایت  شودینم

عاقلی هم نگفته که غایت انسان همین لذائذ بدنی است. همه عقلای عالم در هر 

 .اندشمردهمذهبی، کمالات معنوی را عظیم 

: غایت و غرض انسان، عبادت است. هر موجودی غایتی دیفرمایمکریم قرآن 

دارد، غایت انسان عبادت است. این دو جمله، دو گزاره است. ممکن است بگویید 

أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ  نَ یالْمُؤْمِنمِنَ  یاشْتَرنَّ اللَّهَ إِ»: دیگویمخیلی از جاها قرآن 
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آمَنُوا  نَیالَّذ هَایُّأَ ای». دهدیم، بهشت به شما خردیمشما را  یهاجان، خدا 0«الْجَنَّةَ

، تجارتی به شما نشان دهم که شما را 8«میأَلمِنْ عَذاب   کُمْ یتُنْجتِجارَة   یعَل أَدُلُّکُمْهَلْ 

 .9«الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ یإِلَ دْعُوایَللَّهُ ا». «ؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الرَّسُولُتُ»از عذاب نجات بدهد. 

انوی ث ،یا این اغراض؟ کنندیمآیا این آیات غرض دیگری غیر غرض فوق را بیان 

به خاطر این است که نفوس، قابلیت ندارند. همه نفوس قابلیت ندارند که تبدیل  و

. اندهگذاشت هایبعضغایات متوسطی هم برای ؛ لذا  برسند بشوند و به آن غایت آخر

وق مثل سیکل و ف اندگذاشته ی هموسطمت یهاتیغا، لذا شوندینمهمه که فوق دکترا 

هرکسی بر اساس استعداد و امکانش، تا جایی،  و...،دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس 

 . در سایر موجودات هم همین طور است.دیآیمجلو 

، چند تا از میوه. در یک شودیمهر کدام یک درخت کیوی  های سیاه دروندانه

درون  اندازندیم؟ یک دانه بارهنگ را شودیمدرخت  هاآن؟ چند تای هاستدانهاین 

 دانه انیک ستون و آن ستون شاید هزار شودیمخاک. این یک دانه است و این دانه 

؟ انسان رسندیمداشته باشد. از این چند هزار ، چند تا دوباره به آن کمال  تواندیم

 هم همین است.

ن انسان این گونه است، خدای تعالی از آن غایت حقیقی عدول کرده و بهشت چو

و جهنم را در قرآن آورده است. البته این هم هست که بعضی از نفوس را با تشویق و 

به آنها و  ندکنیم، بعد وقتی این افراد کمی بالا آمدند، قابلیت پیدا کندیمترهیب جذب 

 .چیزهایی بالاتر از بهشت هم هستبهشت، اما بدان  میگفتیمتا به حال  دیگویم

                                                 
 (9/111) سوره توبه: (1
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 یازهیجابه فرزندش، ل در قدم اول مثل پدر حکیمی است که در ازای تحصی

مسیر ادامه بدهد. یا مثلاً مدرسه این کار را  که فرزندش تشویق بشود و به دهدیم

 .کندیمیا معلم دانش آموز را تشویق  کندیم

: غایت انسان عبادت است. این عبادت چیست؟ دیمافریمبا توجه به این قرآن 

این عبادت باید حقیقتی داشته باشد که آن حقیقت عبادت، غایت انسان  دیفرمایم

است، نه خم و راست شدن. آیا غایت انسان این است که خم و راست بشود؟ یا این 

اشاره  خم و راست شدن هم باطنی دارد که آن باطن، غایت انسان است. گاهی ایما و

 هانیا که همه کندیم. قرآن چیزهایی نقل کندیم، گاهی تلویح و گاهی تصریح کندیم

 . این باطن چیست؟ 0«نَیالدِّلَهُ  نَیمُخْلِصادْعُوا اللَّهَ فَ»زیر پرچم این عبارت است: 

عبادت این است که عبد خودش  ؟عبادت یعنی چه حال این سوال مطرح است که

خضوعی که خودش را از  خضوع کند؛ نصب کند در مقابل خدادر مقام عبودیت را 

 یادش ببرد.

: هر چه مولا بگوید. چه دیگویم؟ یخوریم: چه ندیگویمبرده، کارش چیست؟ 

؟ هر چه مولا بگوید. مگر یکنیم: هر چه مولا بگوید. چه دیگویم؟ یپوشیمچیز 

چه چیز بپوشد؟ هرچه . کندیمخودش میل ندارد؟ چرا، ولی میل خودش را فراموش 

 مولا بگوید. چه کار کند؟ هرچه مولا بگوید. این عبد ظاهری است.

: هر چه تو بخواهی. دیگویم؟ یخواهیم: چه ندیگویمهم همین است.  عبدِ خدا

فرمودند: حقیقت  علیه السلام خواست من، فانی در خواست توست. امام صادق 

د نعبودیت این است که عبد در آنچه که خدا به او تملیک کرده، خودش را مالک ندا
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زیرا برای عبد ملکی وجود ندارد. خودش برای خودش تدبیر نکند و تمامی اشتغالش 

 0در اوامر و نواهی الهی باشد.

نکنی یعنی . تدبیر 8«الهی اغننی بتدبیرک لی عن تدبیری»: دیفرمایم امام حسین

. دور تا دور اندشده: همه مردم علیه شما جمع گروهی از اولیاء گفته شدچه؟ به 

ترسید. ب له هستند. آماده حماندکرده تانیاقتصاد. تحریم اندکردهمرزهایتان را محاصره 

بُنَا اللَّهُ وَ قالُوا حَسْ ماناًیإفَزادَهُمْ  » بلکه ایمان آنها افزوده شد و گفتندنه تنها نترسیدند،

ه : همه علیسلب کردند و به خدا دادند. گفته شد ، تدبیر را از خودشان9«لیالْوَکوَ نِعْمَ 

: ندیفرمایمامه . عل«لیالْوَکسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ حَ » شما هستند، برخیزید کاری بکنید! گفتند:

ر ادامه این طور به ایشان بشارت چون تدبیر خودشان را واگذار کردند، خدای تعالی د

، دیآیممفرد نعمت هر جا  ؛0«سُوء  مْسَسْهُمْیَلَمْ  لانْقَلَبُوا بِنِعْمَة  مِنَ اللَّهِ وَ فَضْفَ»، دهدیم

 ندچه کردند؟ گفت هانیا. مگر کندیممنظور نعمت ولایت است. سیاق هم این را ثابت 

، ما کاره ای نیستیم، خدا همه کاره ماست. تدبیرخودشان «لیالْوَکسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ حَ»

 دیگویمرا رها کردند، اختیار خودشان را رها کردند، رفتند زیر پرچم الهی. قرآن کریم 

از  یاهذر، هیچ «ءسُو مْسَْسهُمْیَانْقَلَبُوا بِنِعْمَة  مِنَ اللَّهِ وَ فَضْل  لَمْ فَ»خدای تعالی فرمود 

 نکرد. را لمس هانیاسوء، 

 درون آتشرا  مومنینآتش درست کرده بودند و  یهاچالهاصحاب اخدود، 

، در حالی که کردیممادرش گریه  انداختندیم را  درون آتش ایبچه  انداختندیم

                                                 
لَهُ اللَّهُ ِمْلكقُْلُت یَا أَبَا َعْبِد اللَّ  (1 ً ِه َما َحِقیقَةُ اْلعُبُوِدیَِّة قَاَل ثاََلثَةُ أَْشیَاَء أَْن ََل یََرى اْلعَْبدُ ِلنَْفِسِه فِیَما َخوَّ  أِلَنَّ اْلعَبِیدَ ََل ا

َما یُدَب ُِر اْلعَْبدُ ِلنَْفِسِه تَْدبِیراً َو ُجْملَةُ اْشتِغَاِلِه فِی یَُكوُن لَُهْم ِمْلٌك یََرْوَن اْلَماَل َماَل اللَِّه یََضعُونَهُ َحْیُث أََمَرُهُم اللَّهُ بِِه َو ََل 

 225ص   ،1بحاراألنوار :  ج ه.أََمَرهُ تَعَالَى بِِه َو نََهاهُ َعنْ 

 دعای عرفه امام حسین (2
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آتش  که درون کودک کرد،بیتابی میفرزندش  براینوبت بعدی هم مادر بچه بود. مادر 

 : مادر گریه نکن اینجا بهشت است. گفتبه مادرش کردیمبهشت را مشاهده 

ت نیست، ممکن اس دینیبیممرگ این چیزی که شما  :فرمودندیمعلامه طباطبایی 

و پا  . این دستزندیمشما ببینید یک شهیدی در معرکه قتال، تیرخورده و دست و پا 

زدن، مثل یک کسی است که از هوای گرمی، در یک استخر آب افتاده است و در آب 

 .بردیم لذتو در آن استخر  زندیمدست و پا 

 در تفسیر شریف تسنیم این مطلب بدین شکل بیان شده است:

قلون لکنّکم تنت»است: « انتقال از عالَمی به عالم دیگر»حقیقت مرگ از نظر دین، 

، مرگی است «سرد شدن بدن»و « قطع َنفَس». اما مرگ به معنای 0«ن دار  إلی دارم

شناسی مطرح است. انتقال از دنیا به برزخ، برای برخی انسانها که در دانش زیست

 بسیار آسان و برای گروهی بسیار دشوار است.

مگاه اگیرد و تا شای که صبحگاهان در میدان نبرد هدف تیر دشمن قرار میرزمنده

شود که با فشاِرٍِ مرگ دست به گریبان غلتد، گرچه پنداشته میدر خون خود می

تابی است که در هوای گرم بی است، اما او دیگر توجّهی به دنیا ندارد و همانند تشنه

سپارد. از این رو می یابد و تن به آنمی زلالساری از آب خنک و و سوزان، چشمه

در پاسخ این پرسش که شهیدان کربلا در برابر رگبار تیرها چه  السلامامام باقر علیه

همان احساسی که شما از فشار دادن یکی از انگشتان »احساسی داشتند؟ فرمودند: 

 .8«خود با دو انگشت دیگر دارید
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سرّ زدن چهره و پشت آنان شاید این باشد که فرشتگانِ مأمور دنیا که انسانِ تبهکار 

بینند، با زدن بر پشت او، وی را از دنیا سوق داده، بیرون فتن میدست در حال ررا تهی

کنند بر می رانند؛ مأموران برزخ نیز چون او را تهی دست در حال آمدن مشاهده می

 ای از عذاب وکنند و این خود گونهکوبند و این گونه از او استقبال میصورتش می

عالم برزخ است، انسان تبهکار گرچه  فشار قبر است و بر این اساس که عالم قبر همان

در فضای بازِ آسمان یا دریا بمیرد فشار قبر دارد. کسی که توانست به آسانی از دنیا 

  0 به برزخ راه یابد، راه برزخ به سوی قیامت نیز بر او هموار و آسان است.

 تگویند: چقدر راحببینید ربا خواری، ایست قلبی کرد و مُرد. همه می ممکن است

کنند، راحت مردن همین است که سرش را گذاشت زمین و رفت. این مرد! خیال می

 راحت مردن نیست. هنوز وارد برزخ نشده است.

ین ب هامدتنیست. دالانی است که شاید کسی  مینیبیممرگ، این ظاهری که ما 

 نآدر خاک هم باشد. این همان است که به دنیا و برزخ دست و پا بزند. در حالی که 

. مرحوم آخوند ملاحسین قلی فرموده بودند: هزار تا غصه ندیگویم سکرات موت

 جان کندن است. شاولداریم که 

: عبودیت یعنی عبد، خودش را در مقام خضوع نصب ندیفرمایمحضرت علامه 

؟ کجا را یکنیم؟ چه اراده یخواهیمکند. به طوری که خودش را فراموش کند. چه 

؟ یکنیم؟ عمرت را کجا صرف یرویمجا ؟ کیخوریم؟ چه یوشنیم؟ چه ینیبیم

؟ تا جایی که خودش را یشنویمه چ ؟ینیبیمکجا را .اصلاً خودش در کار نیست

 .ماندینمفراموش کند. جز خدا، چیزی باقی 
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غایت خلقت انسان را عبادت به این معنا قرار داده است. این است  وند تعالیخدا

که  که عبد خودش را در مقام مملوکیت نصب کند. همان فرمایش امام صادق

 : عبد خودش را در هیچ چیز مالک نداند. دیفرمایم

مال من نیست. چشم  میهاچشمنیست. هیچ چیز، نه اینکه که  هیچ چیز از آن او

ه دا کردجب پیعُ که نسبت به عملی کسی به ابزار دیدن است، رؤیت هم مال من نیست. 

ه . نماز شب را چگونیاکردهعجب پیدا  و یاخواندهنماز شب  فرض کن ه شد، گفتبود

، به برکت همان کار خدا توفیق نماز شب به یاکرده محبت؟ مثلًا به مادرت یاخوانده

 ت. چه کسی حالِ آن محبت را داده است؟ اصلاً دل دست کیست؟ تو داده اس

الت حاز عزیزانمان . آن لحظه که عصبانی بودیم و میاکردهما این احساس را تجربه 

. ممکن است که ما این میزدیملطمه  هاآنبه ، آمدیمتنفر داشتیم ، اگر از دستمان بر 

ن حالت عصبانیت از کجا آمده بود؟ چرا آن لحظه م. آاحساس را تجربه کرده باشی

آن حالت را دفع کنیم؟ و الآن که نسبت به مادرمان محبت داریم، این  میتوانستینم

، حالِ انجام وظیفه را خود میکنیمانجام وظیفه محبت از کجا آمده؟ نسبت به مادرمان 

ن بنده من! به مادرت : آفریدیگویم. بعد خدا دهدیم، بعد انسان انجام دهدیمخدا 

. آن مقدمه را چه کسی دهمیملطف و محبت کردی، در عوض توفیق نماز شب به تو 

. هیچ کدام مال من نبود. مقدمه را اشجهینتمن بود و نه  متعلق به اشمقدمهداد؟ نه 

عبد اینجا چه ست. پس وخود ا متعلق بهرا هم خودش داد. همه  نتیجهخودش داد، 

گر ا: من ایثار کردم. دیگوینممولا است. دیگر  متعلق بهر چه دارد، عبد ه؟ کاره است

 داند.ملک کسیپولی داشته باشد و آن را صدقه بدهد یا ایثار کند آن را از خود نمی

است که پول را روزی او کرد و حال صدقه و ایثار به او داد و نیازمند را سر راه او 

 پولی آمده بود، دست به دست شد. .قرار داد
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 ! هیچ چیز از آن او نیست.چیز مشاهده کند که هیچ عبد،این است که  معرفت نفس

 و شاید احساس خوبی داشته باشیم، ولی این مییگویماین یک گزاره است و ما 

که هیچ چیز از آن ما نیست. شرط این حقیقت، اخلاص  میکنینمرا مشاهده  حقیقت

ُه لَ نَیمُخْلِصادْعُوا اللَّهَ فَ»: دیفرمایمور که خداوند سبحان در کتابش است. همان ط

 .0«نیالدِّ

 بیرونچه چیزهایی مانع اخلاص است؟ همه غایات خارج از اخلاص، حال 

اخلاص نداشته  زیرا کسی که برای بهشت عبادت کند، عبادت نکرده . مثلارودیم

. خدا را حد رودیماین هم بیرون  کهپرستش کرده است. یا به خاطر خوف از آتش،

 وسط قراربرای نتیجه وسط قرار داده، حد وسط که خودش غایت نیست. حد وسط، 

هر انسانی عالم است و هر عالمی محترم است، پس هر »شود وقتی گفته می. ردیگیم

. حد وسط، متوسط بود برای اینکه نتیجه رودمیحد وسط کنار  ؛«انسانی محترم است

. دهدیمت بیاید. آنچه حد وسط است، غایت نیست. خدا را حد وسط قرار به دس

تا به بهشت برسد. پس خدا مقصود نیست. خدا را حد وسط  پرستدیمیعنی خدا را 

نفس  یاقرار داده تا به اشتهای نفسش برسد، به بهشت و حور و قصور یا به یک مشته

 دیگر، از عذاب نجات پیدا کند.

 «تبادب به عح». عبادت به خاطر به دام افتادندز مؤمنین اینجا امتاسفانه بسیاری 

. از نماز اول وقت و نماز شب دیآیمهم حد وسط است. از زیارت عاشورا خوشم 

دت عا من به هیچ چیز گفتیم. بزرگی ورزمیمعشق به نماز شب . دیآیمخوشم و... 

 میرابنکردم، حتی به نماز هم عادت نکردم. اگر امام زمان بگوید دیگر نماز نخوان، 

سخت نیست، حرف عجیبی است. واقعاً سخت است. نه اینکه امام زمان بگوید نماز 
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مثال بزند که مثلا نماز که عبادتی به این عظمت  خواستیم مرد بزرگ،نخوان، آن 

 سخت نیست. میرابن، است اگر حضرت بگوید نماز نخوا

 او خواهدیم مولا. نه مولا را عبادت را دوست دارد من دوست دار عبادت،اما مؤ

 مولا در جای دیگر حق مولا را ادا کند. خواهدیمبا عبادت، حق عبودیت را ادا کند. 

بینداز. این خطوط دور قرآن را پاره کن و  دیگویمعبادت نکن، قرآن زنده  دیگویم

ه انسان را ببه آن دست زد، آمده تا  توانینمکه محترم است تا جایی که بدون وضو 

مجسم شده است. این  این حقیقت در کالبد امیرالمؤمنین آن حقیقت برساند. حال

 را قرآن »: دیگویم، او به این مرکب چسبیده است. به او رودیمحقیقت به زیر پا 

 .نیرنگ و فریب است ، قرآن سر نیزه که قرآن نیست«بریز  ردو، ره کناپ

الله وحده  ،شرک است. غایت عبادت این است که، هدف این نگرش به عبادت،

و  دیآیمدر جان انسان نوشته شده که از زیبایی خوشش لاغیر. و باشد لاشریک له 

 در این عالم نیست. پس حقیقت عبادت، عبادت برای خداست. ییبایزجز خدا، 

بندی: هر موجودی غایتی دارد، غایت انسان عبادت است و عبادت یعنی جمع

 شخص، مملوک طلق خدا باشد و جز خدا، چیزی در صفحات خاطرش نباشد.

 .میکنیم، به رساله الولایه رجوع با ذکر این مقدمه از تفسیر شریف البیان

عبادت به خاطر  -0: سه جور عبادت داریم: دیفرمایمرفت نفس چیست؟ راه مع

به عبادت به خاطر خدا، نه  -9عبادت به خاطر ترس از آتش.  -8طمع به بهشت. 

ترس یا طمع. غیراز قسم سوم، هدف اصلی گروه اول به راحتی عظیم رسیدن  خاطر

عبادت این است که مشتهای  و گروه دوم نجات از عذاب الیم است. غایت آن دو قسم

، آن زاهد یک پله بالاتر دیآیمفراهم بشود در این دنیا من از خوراکی خوشم  نفس

پایدارتر است. البته  داندیم. چون دیآیماز من است، او از خوراکی آخرت خوشش 
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، کندیم، اما در پیشگاه خدا مقامی ندارد. به خدا توجه دهدیمخداوند این را به او 

 کندیمدست بیاورد. خدا را واسطه ه ، اما برای اینکه اشتهای نفسش را بکندیمدت عبا

حاصل بشود. واسطه، واسطه است، مقصود هست، ولی بالتبع و بالعرض، خواسته تا آن 

 غایت نیست. عبادت کرده است، اما برای رسیدن به یک شهوت.

 مختلف از آن تعبیر، و آن عبادت به حقیقت است و به اشکال ماندیمقسم سوم 

فرموده است: یک عده خداوند را به خاطر ترس، عبادت  شده است. امام صادق

خداوند را به خاطر طلب ثواب عبادت  یا؛ و عده، این عبادت بردگان استکنندیم

اجرتی  خواهدیم، این عبادت کسی است که برای یک کاری اجیر شده و کنندیم

هم هستند که حباً خدا  یاعده ،کندیمبگیرد، که خدا را برای نعمت و بهشت عبادت 

 0.هاستعبادت، این عبادت آزاد مردان است، و این افضل پرستندیمرا 

راهش چیست؟ راهش حب است. تا حب  امافهمیدیم غایت انسان عبادت است.  

ب یدی اخرج حس»تا آن حب بیاید. باید حبی برود، ؛ لذا شودینمنیاید، کار درست 

 .8«هالدنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی و آل

 ترنجس فضله موش ازکه  چیزی در دل ما است: یکی از بزرگان فرموده است

ی . گاهدهندینمبه ما چیزی  ،داشته باشند دوستما را اگر  حب دنیاست. و آنست، ا

. حالمان بد نیست، اما خوب شودینمداریم که چرا تغییری در حال ما پیدا  گلهبه خدا 

ته و از گذش مینیبیمهم نیست. در جامعه با افراد مختلفی سرو کار داریم. یک عده را 

دارند.  ییهاییدارا، یک عده نندیبیمملکوتی  یهاخوابآینده خبر دارند، یک عده 

که  میهمفیم، میکنیملی در کار ما هست. بررسی حتما اشکا میکنیمبعد با خود فکر 

                                                 
ُ اْلعَبِیِد َو قَْوٌم َعبَ  َعْن أَبِي َعْبِد اللَّهِ  (1 ً فَتِْلَك ِعبَادَة لَّهَ دُوا القَاَل إِنَّ اْلعُبَّادَ ثاََلثَةٌ قَْوٌم َعبَدُوا اللَّهَ َعزَّ َو َجلَّ َخْوفا

 َك ِعبَادَةُ اأْلَْحَراِر َو ِهيَ َك َو تَعَالَى َطلََب الثََّواِب فَتِْلَك ِعبَادَةُ اأْلَُجَراِء َو قَْوٌم َعبَدُوا اللَّهَ َعزَّ َو َجلَّ ُحب اً لَهُ فَتِلْ تَبَارَ 
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ما حب دنیا مشکل داریم.  مشکلخدا را شکر که به ما چیزی ندادند. برای اینکه ما 

ه و گندید حب دنیا مخلوطرا به ما بدهند، با آن و...  هاکرامت. وقتی یکی از آن است

. دلمان هم به آن خوش میرویم جهنمکرامت گندیده و با همان  شودیم. شودیم

. میرویم مجهن مستقیم به، بعد با همان میکنیمدر مسیر حرکت  میکنیمو فکر  شودیم

 ست.در درون ماکه حب دنیاست،  آلودگیآن 

اب ، خو، قدرتجمعیت، معرفت، پول، به انسان علم اگرتا وقتی حب دنیا باشد، 

ا مضر است. ت برایش همه اینهابدهند،  خوش، اخبار گذشته و آینده یا هر چیز دیگر

 .دهندینمزمانی که حب دنیا هست، هر چه بدهند مضر است. پس الحمدالله که به ما 

 فهمدیمو بعد  ندیبیمو انسان  کندیمچرا که این حب دنیا هست. خدا به انسان لطف 

 که دست خودش نیست.

ی که کسبگیرند.  باشید تا دست شما را هاجفل: باید مثل اندفرمودهآقای قاضی 

 آب کندیمدر دریا افتاده، تا چشم کار  ست و پا و تمام بدنش فلج شده است ود

 ،زندیم وپا . دستدیآیمنیست و نفسش هم دارد بند  یاپارههست و هیچ تخته 

، چون آب  رودیم زیر آب، زندیمدست وپا دستش به هیچ جا بند نیست. هر چه 

إِذا فَ»ه! الل دیگویمج است، هیچ جا بند نیست، مضطر است، فل . بهداردینمآدم را نگه 

. آقای قاضی دهدیم، آن وقت خدا نجاتش 0«نیمُخْلِصدَعَوُا اللَّهَ  الْفُلْکِ یفِ رَکِبُوا

وری . هر وقت این طدج باشیفل فرموده بودند باید این حال را داشته باشی، باید مثل

 .دهندیمشدید، نجاتتان 

. تا شودینم. چون حب دنیا هست، با حب الله جمع درون ماست درحب دنیا 

 مانع ظهور . حب دنیادهدینم، درختش میوه دهدینمثمره ش حب نیاید، انسان حرکات
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یدی اخرج حب الدنیا س»: فرمودیمحضرت در دعای ابو حمزه ؛ لذا ستحب الله ا

ین است ا اشجهینت، حب دنیا که رفت، «همن قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی و آل

 حب دنیا است.مانع، . شودیمجمع که با مصطفی و آلش 

 :فرموده است. قرآن کندینمهیچ کتابی مثل نهج البلاغه انسان را از دنیا منزجر 

شرح این آیه را  . امیرالمؤمنین0«وَ لا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُور ایالدُّنْ اةُیالْحَ تَغُرَّنَّکُمُلا فَ»

یعنی  هظما. لُاندگفتهببینید در مورد دنیا چه بگردید و شان ای داده است. در کلمات

 کندیمخلال دندان، انسان وقتی از لای دندانش جرمی را بیرون بیاورد، خودش رغبت 

حتی شاید خوردنش هم حرام است چون اکل  ندیگویم هایبعضدوباره آن را بخورد؟ 

ن را ای کندیمناین است. خودش رغبت  هایبعض. البته نظر شودیمخبائث حساب 

 دیگویمفرد دیگری باشد، حضرت به دنیا  یهظبخورد چه رسد به اینکه این لما

 .دیآیمه یعنی خلال دندان، آنچه که از لای دندان بیرون ظه، لماظلما

ه ظماکه این لُ  شودینمپیدا  آیا آزاد مردی ،8«ماظهالا حرٌ یدع هذه اللُ» فرماید:می

اش به ما رسیده است. جای دیگری ظهرا ترک کند؟ دیگران دنیا را خوردند، لما

. گذردیم، زندیم، ضرر دهدیمفریب  دنیا ،9«رٍِالدُّنْیَا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُ »:ندیفرمایم

ن، فرموده است. ایا ؟ در سه کلمه تمام حقیقت دنیا ردیکنیمپیدا  یاجمله، چنین کجا

و دار فناست. در دار فنا برای دار بقاء، زاد بگیرید.  گذردیمحقیقتِ دنیاست. این دنیا 

 .دیگویمبرای دنیا خلق نشده اید. خانه شما آخرت است. قرآن به آخرت، خانه 

بریزد که محبت در دل پس معرفت نفس، راهش حب است. باید حب الهی چنان 

 ل انسان بیرون ببرد. حب که آمد، دیگر انسان غایتی جز او ندارد.دنیا را بشوید و از د
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إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً  : »در نهج البلاغه است که

. 0«اللَّهَ شُکْراً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِعَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا 

یک عده برای  که این عبادت تجار است پرستندیمیک عده خدا را به خاطر رغبت 

هم به خاطر شکر  یاعده. این عبادت بردگان است. پرستندیمترس از عذاب، خدا را 

 هنتیجه دارند ک، این عبادت احرار است. البته شکر و حب یک پرستندیمخدا را 

 .شودیمجلوتر بیان 

إِنَّ النَّاسَ یَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُه  فَطَبَقَةٌ  » :ندیفرمایم امام صادق

وْفاً مِنَ خَ یَعْبُدُونَهُ رَغْبَةً فِی ثَوَابِهِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْحُرَصَاءِ وَ هُوَ الطَّمَعُ وَ آخَرُونَ یَعْبُدُونَهُ

لْکِرَامِ االنَّارِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ هِیَ رَهْبَةٌ وَ لَکِنِّی أَعْبُدُهُ حُبّاً لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَتِلْکَ عِبَادَةُ 

جَلَّ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ  وَ هُوَ الْأَمْنُ لِقَوِْلهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُمْ مِنْ فَزَع  یَوْمَئِذ  آمِنُونَ وَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ

حَبَّهُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ فَمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَ

 .نإلاّ المطهّرو مسُّهیلا مکنون، و هذا مقام 8«اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى کَانَ مِنَ الْآمِنِینَ

،  کنندیم شپرستکه برای ثواب  ییهاآن مردم در پرستش خداوند سه گروهند:

خدا را  و ترس حریص است. یک عده از رهبت یهاانسانعبادتشان، عبادت 

؛ تمپرسیماو را  به خاطر حب. بعد فرمودند: من هاستبردهکه این عبادت  پرستندیم

، 9«نآمِنُو وْمَئِذ  یَهُمْ مِنْ فَزَع   وَ»: دیفرمایمخداوند ا یرز عبادت کرام است. که این

حِبُّونَ تُ کُنْتُمْإِنْ »: دیفرمایمخداوند ؛ و ندند که، از فزع قیامت ایمنستهکسانی  هانیا

، اگر خدا را دوست دارید، تابع من باشید تا خدا هم شما 0«هاللَّ حْبِبْکُمُیُ یفَاتَّبِعُوناللَّهَ 
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هرکس خدا را دوست داشته باشد خداوند نیز او را دوست دارد  داشته باشد.را دوست 

ان این هم «.است گانهافتیایمنی  یجملهو کسی که خدا او را دوست داشته باشد از 

مسیر، مسیر حب است. فقط  .کنندینممقام مکنون است که جز مطهرون آن را لمس 

  .جلو رفت شودیمبا حب 

یَبْکِی حَتَّى یُغْشَى عَلَیْهِ فَقِیلَ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا تَقَدَّمَ  بِیَّکَانَ یَعْنِی النَّ »

تا به  کردیمآنقدر گریه  پیامبر؛ 0«فَلَا أَکُونُ عَبْداً شَکُوراًکَ وَ مَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَمِنْ ذَنْبِ

 هقرآن به شما وعده داده ک. به حضرت عرض شد: خداوند که در افتادیمحال غش 

دا گناه گذشته و آینده تو را آمرزیده خ8«وَ ما تَأَخَّر ذَنِْبکَاللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ  لَکَ غْفِرَیَلِ»

 .است

 انند داستانمرکین بود، مشگناه زعم  . گناه گذشته، بهاندنداشتهالبته پیامبر گناه 

که من گناهی دارم. در چشم آل فرعون،  کنندیمخیال  هانیافرمود: که جناب موسی 

 .شدیمآن قتل گناه محسوب 

را گناهکار، قلمداد  ایشانسران و بزرگان مشرکین را کشته بود،  چون پیامبر 

، رفع  . منظور از گناه، این است. خلاصه، تقدم و تأخر نسبت به رسول خداکردندیم

رفع این است که من ت. گناه نیست، دفع است. گاهی رفع است و گاهی دفع اس

رفع، دفع این است که اصلاً اجازه  شودیمگناهکارم و آلودگی را از من بردارند. این 

استغفار  از باب دفع بوده است، نه رفع. پیامبر  پیامبر استغفار. نددهینمگناه را آمدن 

ضرت است. به حبوده مانع و سپر  و، استغفار دفعی اندبوده، نه چون گنه کار کردندیم
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 ؟گناه گذشته و آینده شما را آمرزیده است وعده نکردهبه شما عرض کردند مگر خدا 

 فرمودند: آیا من عبد شکور نباشم.

معرفت نفس است، راه معرفت نفس، عبادت است، چون عبادت راه بندی: راه، جمع

هم  ینکند و ابد، خودش را در مقام عبودیت نصب غایت انسان است. عبادت یعنی ع

یچ محبت هم ه؛ و ممکن نیست، جز با حب. باید محبت بیاید تا این اتفاق بیفتد

دوام ذکر، و دوام ذکر هم هیچ راهی ندارد جز اینکه انسان به فقر ز ندارد، ج یاچاره

ل بودند باید مث فرموده که قای قاضیآهمان فرمایش جناب  شودیمخودش پی ببرد. 

، دست انسان را ونهاین گخدا فقر.  شودیمی. این جبشوی. باید بفهمی فل هافلج

 .ردیگیم

حقیقت الحقایق خداست و راه رسیدن به این معرفت فقط و فقط راه معرفت نفس 

 (یدف)هر موجودی در این عالم غایتی ت. هاست و راه معرفت نفس هم عبودیّت اس

دارد، چون انسان موجودی مجرد از ماده است، غایتش در این دنیا نیست، بلکه تحقق 

 وَ الْجِنَّ خَلَْقتُ ما وَ»وجود است و آن غایت، عبادت است.  غایتش در سایر عوالم

. منظور از این عبادت این است که عبد خودش را در جایگاه 0«نعْبُدُویَلِ إِلاَّ الْإِنْسَ

: اینکه عبد در آنچه مولایش به او بدهد. یا به تعبیر امام صادق تذلل و خضوع قرار

عطا کرده، خود را مالک نبیند. آقای قاضی خیلی ساده فرمودند: باید احساس کند 

فلج است. فلج یعنی کسی که هیچ کاری از او ساخته نیست، این عبودیت است. قرآن 

 .8«اللَّهِ یإِلَ لْفُقَراءُا أَنْتُمُ النَّاسُ هَایُّأَ ای»: دیفرمایمکریم 
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ست حقایقی ا هانیا، شودینمالبته این معانی با مباحثه و خواندن و تکرار درست  

زندگی، داستان حب و بغض زندگی، اقبال و  یهاخمیچ و پکه انسان باید شهود کند. 

و زیر و بم شدن روزگار، انسان را به این سمت  هاعلمو  هاثروتادبارها و فقرها و 

 خودش و همه عالم هیچ کاره است و همه کاره خداست. فهمدیمکه  دهدیمسوق 

کلاس پایینی دارند. البته  یاعدهمختلف هستند.  یهاگروه ،مردم در مسیر عبادت

میل  رکسانی هستند که به خاط هاآنسخن گفته است.  هانیاقرآن کریم مطابق زبان 

. قرآن هم گاهی به بهشت دعوت کرده پرستندیمبه بهشت و ترس از عذاب، خدا را 

و گاهی از عذاب ترسانده است، اما این به خاطر این است که غالب نفوس با تشویق 

اداش تشویق نکنی یا از اوضاع خطرناکی پ؛ یعنی تا با وعده افتندیمو ترهیب راه 

قرآن هم این گونه سخن گفته است، ولی وقتی کمی ، لذا کنندینمنترسانی،  حرکت 

حب بهشت به خاطرکه نه  زندیم، آنجا حرف آخر را ردیگیمو اوج  دیآیمبالاتر 

ترس از عذاب. بعد آن حدیث معروف را مطرح کرد که از طرق  به خاطر است و نه

قل ن م(السلامام علی، امام باقر و امام صادق علیهم )امختلف از لسان مبارک اهل بیت 

آن قدر  شده است. تا اینکه رسیدیم به این روایت که آخرین روایت بود. رسول خدا

ر یامبر گفته شد: مگپ. به دادیمتا حالت غش به وجود مبارکش دست  کردیمگریه 

ت ؟ حضردیکنیمنه اینکه خدا به شما وعده غفران داده است؟ شما چرا این طور گریه 

 شاکر خدا نباشم؟ فرمودند: آیا من بنده
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 تاس یکیو حب  شکرمرجع 
 

. چون شکر، ثناء بر جمیل است، رندیگیمحب و شکر از یک حقیقت سر چشمه 

عنی ، یدییگویمو آن را ثنا  دینیبیماز آن جهت که او جمیل است، وقتی جمیلی را 

همه . دیکنیم؛ چون آن جمیل است و در مقابل جمالش خضوع دییگویمزیبایی را ثنا 

 مندعلاقهلطافت نسیم بهاری را دوست دارند. همه مردم به کمالات  وزیبایی گل م مرد

 هستند. حب در فطرت انسان است.

از  جمال ثنایکمال. شکر هم همین است. شکر؛ یعنی سوی یعنی کشش به  ،حب

هشت ب زیرا ذاتا جمیل است.. خدای تعالی مقصود لنفسه است،آن جهت که جمیل است

وسط است تا انسان راه بیفتد و حد و جهنم مقصود لغیره است؛ یعنی بهشت و جهنم 

رستیم پاما خداوند مقصود لغیره نیست که ما خدا را ب بعد حقایق را به او نشان بدهند.

 عبادت هاآنغایت خلقت همه موجودات و کمال وجودی همه لذا  تا به بهشت برسیم

 است. خدای سبحان است
 

 چیست؟ت بادع
 

به خدا و انقطاع از غیر صرف نیست. عبادت توجه  ةعبادت کثرت صوم و صلا

. مثل عشق، که خودش حد وسط است. شودیمحد وسط محسوب نیز . توجه ستاو

 ، سهدیآیموقتی عشق در ابتدا . دیآیمعاشق عشقند. از عشق خوششان  هایبرخ

بین  و آنچهچیز هست. عاشق و معشوق و عشق. این عاشق است، آن معشوق است، 

، کندیمادامه و عشق شدت پیدا  وقتی در مسیر عشق حرکتست، عشق است. این دو ا

. تا اینجا فعلا مثلث است، سه رودیم، عاشق کنار کندیمکم کم خودش را فراموش 
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و معشوق. هنوز موحد نیست،  ماندیم. عشق است سه گانه پرستی تثلیث وتاست، 

. در مسیر عشق کمی که جلوتر برود، عشق هم ق(شق و معشو)عدو گانه پرست است 

 .ماندینم، جز معشوق چیزی باقی  رودیم کنار

 زندیمبالا ش خویه ما رویز ا  اره پرد

 شودیمافشان ر نوو اخ رر نوز ال محف

ه یر نوز اا ابر هاش رخد خورشـــ ن پن

 شوند

غم از دل و جان  دهدیمغمزه را ســـر  

 رودیم

ندان  رذکز ا رغیه چره یاد ر یار از 

 رودیم

ماو ســـر نآر رخســـا زا هپرد ن خرا

 1رودیم
 

 آسیب اونرسد، به  معشوقکه اگر به  عاشقی، نه مثل  رودیمعشق هم از یادش  

، این که نشد عشق. زیباترین نمونه عشق، شاید عشق زلیخا به یوسف باشد رساندیم

که تا کمی خودش را در خطر دید، یوسف را به زندان انداخت. عشق یعنی فنا. انسان 

د. ، هیچ حجابی نباشاین است که بین خودش و معشوق اشخواستهوقتی عاشق است، 

و فاصله است، اصلا روی پا داین گاهی یک جاده به اندازه وسعت بین دو شهر، بین 

 به شهر و دیار محبوب و هر لحظه مسافت را طی کند خواهدیمبند نیست، دلش 

 اننشیبکه  هاستساختمانرفت حجاب بعدی کنار ین حجاب او  اگر رسید. برسد

، آخرین حجابی که بین او و محبوبش رودیمن طور که جلو یفاصله شده است. هم

هیچ حجابی را  اون انسان باید به خودش توجه داشته باشد. مانده، خودش است؛ چو

، ترمهم. چون حجاب غفلت است، دیوار حجاب هست، ولی از دیوار خواهدینم
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حجاب غفلت است. هر لحظه که من به خودم مشغول شوم، از معشوق دورم. وقتی 

 ، هر عدم توجهی برای او خیلی سنگین است.کندیمعشق شدت پیدا 

، لیلی را دیدینم را . اصلا آسماندیدیمرا لیلی  کردیمنگاه رامجنون هر جا 

 .دیدیم، لیلی را کردیم. زمین را تماشا دیدیم

 واهاـا لولا هـشغفى به اـبّها تلعات نجد             و مبح  احبّ

 و أحتمل الأصاغر و الکبارا لآل لیلى فی هواها             أذلّ

ل دارم. و اگر میهاى سرزمین نجد را نیز دوست مىاو )لیلى( تپّه به خاطر دوستى

توانم داشت؟ در راه عشق او خود را و هواى او نبود چه عشقى پرشور بدانها مى

 .کنمدانم، و خرد و کلان را در راه او تحمّل مىخاکسار خاندان وى مى

 :دیگویمحافظ  

اول قدم آن است که  شرط   در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان 

 1یمجنون باش

این معنای  که طباطبایی نقل شده یعلامه، از اندکردهبزرگان این را تعبیر به مراقبه 

 تواندیمرا  هاپردهبالاترین حجاب است، چون همه خودش . اینجا است مراقبه بیت

د ؟ بگذارکنار  تواندیمطی کند، اما خودش را چگونه  تواندیممسافت را  ،بزندکنار 

خودش، حتی به عشق  یازهاینهر لحظه که به خودش توجه بکند، به حوائج خودش، 

در آخرین ؛ لذا سوز و گداز خودش توجه کند، از معشوق غافل است خودش و

 .ماندینممرحله، جز او چیزی باقی 

می فرماید توجه هم، خودش حد وسط است؛ زیرا در توجه به محبوب، هنوز 

ست. مثل عبادت که خودش واسطه است. اگر کسی عبادت را به واسطه ابه توجه 
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خاطر عشق به عبادت انجام دهد، موحد نیست. چون به عبادت عشق دارد. عبادت 

کسانی که عاشق عبادتند، هنوز ؛ لذا . عبادت وسیله استشودیمخودش حجاب 

 د.عاشق دعای کمیل هستند. این واسطه است تا به آن برس هانیا. انددهینرس

خود توجه هم غیر مقصود است. غایت، خداست. به همین دلیل عبادت  دیفرمایم

، خداوند حکم کرده 0«هایَّإِ إِلاَّ تَعْبُدُوا أَلاَّ رَبُّکَ  یقَض وَ». اندکردهرا به معرفت تفسیر 

ّبِ الدِّینَ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَهُوَ الْحَیُّ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ  »که غیر او را نپرستید. 

، جز او کسی در کار نیست. الف و لام بر سر خبر، مفید حصر است. یعنی 8«الْعالَمین

، غیر او در کار نیست، «وهُ إِلاَّ إِلهَ ال»زنده، فقط خداست. حیات فقط از آن اوست. 

 .«نَیالدِّ لَهُ نَیمُخْلِص ادْعُوهُفَ»

رَبِّ أَعْطَْیتَ أَنْبِیَاءَکَ فََضائِلَ فَأَعْطِنِی فََقالَ اللَّهُ قَدْ أَعْطَیْتُکَ فِیمَا  یَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

 9.کأَعْطَیْتُکَ کَلِمَتَْینِ مِنْ تَحْتِ عَرْشِی لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا مَنْجَى مِنْکَ إِلَّا إِلَیْ

دادی، به من هم  فضیلتهاییدام از انبیاء خدایا به هر ک عرضه داشت: پیامبر 

بده. جبرئیل از جانب خدای تعالی عرضه داشت به تو بهترین را دادیم و آن  فضیلتی

سی . یعنی غیر تو ک« کلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا مَنْجَى مِنْکَ إِلَّا إِلَیْ »این است که 

یری در ، چون غبرمیمتو پناه ببرم. از تو به تو پناه  در کار نیست که من از آن غیر به

«. نَیالدِّ لَهُ نَ یمُخْلِص ادْعُوهُفَ»، یعنی غیری در کار نیست، «وهُ إِلاَّ إِلهَ ال»کار نیست. 

 پس فقط او را صدا بزنید.
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 تمحبت اس ،تیعبودحق  یاداتنها راه 
 

شکر؛ توجه به کمال و جمال است. حب؛ یعنی جذب نفس به سمت زیبایی. 

هست. کمالی را گل را دوست دارید؟ چون در گل چ گل را دوست دارم، دییگویم

چرا انسان لجن را دوست ندارد؟ چون در لجن کمال نیست. حب یعنی جذب نفس به 

امحدود، نزد خداست. سوی جمیل، از آن حیث که جمیل است و جمالِ مطلقِ بی قیدِ ن

کنار برود تا انسان آن چهره را  هاپردهپس فقط او، شایسته حب است. منتها باید 

 .کندینمببیند، آن را که دید، دیگر به چیزی علاقه پیدا 

، اگر خدا را دوست دارید، تابع 0«یفَاتَّبِعُون اللَّهَ تُحِبُّونَ کُنْتُمْ نْإِ»: دیفرمایمخداوند 

، 8«لِلَّهِ حُبًّا أَشَدُّ آمَنُوا نَیالَّذ وَ»: دیفرمایممن باشید. مسیر، مسیر حب است. خداوند 

 مؤمنین حبشان به خدا اشد است. 

لب مرا مالامال از محبت ق «ماًیَّ مُت بحّبک یقلبوَ اجْعَلْ ... »در دعای کمیل است: 

 خود کن.

لهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام ا»: دیفرمایم شعبانیه در مناجات امیر المؤمنین

 .استو حدیث حب، در ادعیه فراوان  9«کجا الزیاده من محبترمن 

مکن است انسان این را بخواند و بگوید م این مباحث همه به هم مربوط هستند.

 را یک بار از ابتدا پشت سر هم دنبال کنیم. هاگزارهچه ربطی به گزاره قبلی داشت. 

 گزاره اول: حقیقت الحقایق خداست. 

 گزاره دوم: راه رسیدن به این حقیقت الحقایق، معرفت نفس است. 
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 گزاره سوم: راه معرفت نفس، عبادت است. 

 گزاره چهارم: راه عبادت، حب است.

سان ه کمال وجود انرسیدیم. یعنی اگر کسی بخواهد به حقیقت الحقایق ک به حب

رسیدن به اوست، برسد، مسیر، فقط مسیر محبت است و جز محبت هیچ راهی وجود 

 . کندیم. حب با حب مبارزه کندیمندارد. حب الله است که حب دنیا را بیرون 

 .ردیگینمدا متعلَّق محبت قرار خ خدا را دوست داشت، شودینم اندگفتهبرخی 

ممکن است تعجب کنید، بگویید مسیر، مسیر محبت است! اگر قرار است تعجب کنید، 

م در قرآن . اگر هردیگینمباید از این قول تعجب کنید که محبت، حقیقتًا به خدا تعلق 

، این مجاز است. منظور از محبت خدا، «یفَاتَّبِعُون اللَّهَ تُحِبُّونَ کُنْتُمْ نْإِ»آمده است که 

 ر اوست.امتثال ام

: به جان خودم قسم چقدر میان دیفرمایماین مبارزه با یک بدیهی است. علامه 

کسی  و آن ردیگینممحبت به خدا تعلق  دیگویماین دو جمله فرق است. آن کسی که 

تعلق  غیر خدا مگر به خدا. محبت به چیز دیگری ردیگینممحبت تعلق  دیگویمکه 

 .ردیگینم
 

  دنیاز دار عبادت حقیقی به توجه
 

استان ؟ در ددیآیمبه بحث قبلی. ممکن است بپرسید محبت چطور  میگردیمبر 

 شودیماز این داستان، شازده کوچولو با روباهی رو به رو  یاصحنهشازده کوچولو، در 

اگر تو الان  دیگویمبروم، روباه  خواهمیممن  دیگویم. شازده زنندیمو با هم حرف 

، ولی اگر تو اینجا بمانی و به من نگاه شودینمبروی، هیچ تغییری در حال من پیدا 
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و زمانی که  ت(وهای سر او زرد بوده اس)م. شومیم مندعلاقهکنی و من به تو، به تو 

 و افتمیمتو از اینجا بروی، من هر وقت این کشتزارها را تماشا کنم، یاد موهای تو 

ی اگر مدت دیگویم. کندیمهمین داستان ساده کودکانه، حدیث حب را بیان  اینجا، ...

ه . دقیقا همان کشودیم، ثمره علاقه این کنمیمپیش من بمانی، من به تو علاقه پیدا 

 .دیگویماین روباه 

؟ تنها راه حب، دوام ذکر آیدبه دست می حب از کجا تنها راه، حب است. حال

خوشا آنان که دائم در نمازند. ممکن است بگویید دوام ذکر از کجاست؟ تنها  ت.اس

 راه دوام ذکر این است که انسان به فقر خودش توجه کند. چون فقر دائماً با من است

ته داشخودم توجه حقیقت دائما به اگر من نسبت به خودم دائم الذکر هستم. پس  و

ئما به نیاز متوجه است، دائمًا رافع نیاز را . کسی که داباشم، متوجه فقر خودم هستم

و  گذردیم. اگر شدیدا تشنه باشید، دائم به فکر آب هستید. هر چه بیشتر زندیمصدا 

است.  به آب توجهتان، اصلا به چیزی توجه ندارید. فقط کندیمتشنگی شدت پیدا 

دنبال آب که در ذهن شما است، آب است.  یاکلمه، تنها کندیمهر چه شدت پیدا 

. هر چه نیاز شدیدتر بشود، توجه به رافع نیاز دیکنیم، همه چیز را فراموش دیگردیم

 .دگردیمبیشتر 

. گر چه خودِ عبادت هم مقدمه معرفت افتدینمتوجه الی الله، بدون معرفت اتفاق 

است. برای اینکه واقعاً عبادت کنیم، باید معرفت پیدا کنیم. یعنی تا معرفت نیاید، 

بادت، عبادت نیست. یعنی برای اینکه معرفت پیدا کنی، باید عبادت کنی. عبادت ع

 و دور معی یا لُبّی باطل نیست. یک وقت استمعی ، این دور خواهدیمهم معرفت 

ن دور، ، ایدیگویمو طرف مقابل هم همین را  رومینم هم : اگر تو نروی منمییگویم

است که کسی یک خشت را در روی خشت دیگر  دور باطل است. اما یک وقت
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، همه به هم تکیه دارند مینیچیم. دیوار را که کنندیه مبه هم تکی هاخشت، گذاردیم

 .دیآیم، تا دیوار بالا کنندیمو یکی یکی به هم تکیه 

  امام صادق-این حدیث از معجزات اسلام است -در حدیث اسماعیل بن جابر

الْعِلْمُ مَقْرُونٌ إَِلى الْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ وَ َمنْ عَمِلَ عَلِمَ َو الْعِلْمُ یَهْتِفُ  » :ندیفرمایم

. هرکس علم پیدا کند، ندنیقرعلم و عمل با هم  .0«بَهُ وَ إِلَّا ارْتَحَلَ عَنْهُبِالْعَمَلِ فَإِنْ أَجَا

های ابکتخواندن فصل دوم . یعنی کندیمو هر که عمل کند، علم پیدا  کندیمبه آن عمل 

 ،و سیر به سوی کمال فصل اول است. اما کتاب حقیقتخواندن متوقف بر مرسوم 

 «.استفصل دومش متوقف بر عمل به فصل اول 

. کسی از آیت الله بهجت زنندینمبه همین خاطر است که بزرگان با ما حرف 

ای د: مرحوم آقو فرمودن هنصحیت خواست، ایشان داستان آقای شربیانی را نقل کرد

از اشخاص بسیار سخی بودند، حتی لباسشان را  ن(ز نواحی آذربایجا)اشربیانی 

. کسی که عبایش را خواست، به او گفت چون خلاف مروت است که دندیبخشیم

بیا تا منزل یا عبا را بدهم یا پولش را. پیرمردی در یک ، بدون عبا در خیابان راه بروم

با یک پوستین کهنه و رنگ و رو رفته مقابل آقا آمده بود و از  زمستانشب سرد 

ان ، آن فرد تا در خانه ایشآقا هیچ اعتنایی به این فرد نکردایشان کمک خواسته بود، 

این  .ندنکینمو ایشان اعتنایی  دیآیمو در بیرونی و اندرونی خانه با ایشان  رودیم

، دکننیم. اهل خانه از این رفتار آقا تعجب ردیمیمو  افتدیمفرد همان جا در خانه آقا 

ا ت دهدیم. گفتند این کار از شما بعید است! آقا دستور شناختندیمچون آقا را 

یره و اشرفی ل پوستینش را بشکافند. پوستینش را شکافتند، دیدند که زیر پوستین پر از

 گدایی کند!  است. باز آمده بود
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این داستان یعنی چه؟ چرا آیت الله بهجت در عوض درخواست نصیحت آن فرد، 

. یعنی در پوستین خودت پر از لیره و اشرفی است، برو اول کنندیماین داستان را نقل 

را خرج کردی، بیا تا به تو پول دهم. این، به این  هانیارا خرج کن، هر وقت  هاآن

 .کنندیموضوع را نقل معنا است، که در عوض نصیحت، این م

و فرصت را غنیمت می شمارد، نزد  ندیبیمباز فردی آقای بهجت را در هواپیما 

 خودت عمل یهادانسته: به دیفرمایم. آقا کندیمو درخواست نصحیت  رودیمایشان 

 کن.

چه کارهایی حرام است؟  میدانیمداریم. همه ما  ما مشکل علم نداریم؛ مشکل عمل

. همه کنندیمحفظ زبان واجب است. همه مردم خیلی خوب سخنرانی  میدانیمهمه 

؛ لذا داریم ما مشکل علم نداریم؛ مشکل عملما، سخنران و گوینده حدیث هستیم. 

خود عمل کند، این دانسته، درِ بعدی را به رویش باز  یهادانستهاگر هر کس به 

 .کندیم

عبادت باید بر اساس معرفت باشد تا دوباره نتیجه معرفت بدهد. یک معرفت 

، دهدیم. این عبادت معرفت تفصیلی به ما میکنیماجمالی داریم و طبق آن عبادت 

. شودیمچراغی برای نماز بعدی یعنی چراغ است. این نمازی را که الان خواندیم، 

، به اندازه یک شمع، این اتاق میکنیممنتها این یک شمع است. وقتی شمع را روشن 

و ، به اندازه دکنارش بگذار یشمع دیگر . این اتاقی که یک شمع دارد،شودیمروشن 

دم . قکندیم. نور یک شمع، با دو شمع فرق شودیم. نور زیادتر شودیمشمع روشن 

 ، تا اینکه ثمر بدهد.شودیمبه قدم، نور به نور اضافه 
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 اینْالدُّ حَرْثَ دُیریُ کانَ مَنْ وَ حَرْثِهِ یف لَهُ نَزِدْ الْآخِرَةِ حَرْثَ دُیریُ کانَ نْ مَ »: دیفرمایم

ما نیز دارایی ، هر که ثمره آخرت را بخواهد، 0«بینَص مِنْ الْآخِرَةِ یفِ َلهُ ما وَ مِنْها نُؤْتِهِ

-آنچه میاز  بخشیو هرکه ثمره دنیا را بخواهد، افزاییمی اورا توسعه داده میو ثمره

 ، اما دیگر در آخرت نصیبی ندارد.میدهیمبه او خواهد را 

 الْکَلِمُ »، 8«هرْفَعُیَ الصَّالِحُ الْعَمَلُ وَ بُیِّالطَّ الْکَلِمُ ْصعَدُیَ هِیْإِلَ: »دیفرمایمخداوند 

، عمل صالح هم که عمل صالح اندکردهتفسیر  د(وحی)ترا به اعتقاد درست  «بُیِّالطَّ

 تورموآن است. عمل صالح،  موتور، اعتقاد است. البته عمل، کندیماست. آنچه صعود 

 عمل هم آن را اوج بدهد. ست. باید اعتقاد درست بیاید واوج دادن به اعتقاد درست ا

ه . وقتی بکندیماین زبان روایات بود و اعتبار عقلی هم، این موضوع را مساعدت 

. محبت هم درجه دارد. به همان آوردیم، محبت توجه دیکنیمی محبت پیدا چیز

. خود این توجه، عمل است. مومن، وقتی دیآیماندازه که محبت بیاید، توجه هم 

لائکه . چرا مکندینم. این فرد که کاری کنندیماستغفار  برایشساکت است، ملائکه، 

ان را گوهر ایم کند این است کهی که میچرا! کار دیفرمایم؟ کنندیماستغفار  برایش

. زیرا لازم نیست حتما کاری انجام دهد. همین جا که نشسته است، گوهر کندیمحفظ 

توجه یک کار است و لو  . خودِاست یک کار. این خودش کندیمایمان خود را حفظ 

 این که شما سکوت کرده باشید.

. توجه، خودش عمل آوردیم، توجه دیآیمخود توجه، عمل است. محبت که 

. ودشیم، توجه زیادتر شودیم. محبت که شدید کندیماست. توجه، محبت را شدید 

. ندکیم، محبت شدیدتر، توجه را زیاد کندیمدوباره توجه زیادتر، محبت را شدید 
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علم. دائم این دو  شودیم. این کندیمتوجه، خودش عمل است و حب را تثبیت 

 .کندیمو آثارش ظهور پیدا  کنندیما تکمیل همدیگر ر

طور دیگری بیان شده است. داستان محبت این همین مطلب در رساله منامات، 

نه . وقتی آتش در خاافتدیم، مانند آتشی است که در خانه دیآیمطور است که وقتی 

رده را و پ افتدیم. بلکه شراره به یک نقطه ردیگینمبیفتد، یک دفعه همه جا آتش 

و کم کم این آتش از یک نقطه به  زندیم، این پرده، پرده بعدی را آتش زندیمآتش 

، تا همه خانه را فرا بگیرد. محبت هم این گونه است. کندیمهمه جای خانه سرایت 

. آن ردیگیمو تمام وجود را فرا  شودیمو آرام آرام شعله ور  شودیمآغاز  یانقطهاز 

وصف غالب. وصف غالب وصفی  شودیمتمام وجود را فرا گرفت،  وقت محبت وقتی

 .شودیم و مجنون گذاردمیه اوصاف و افعال انسان اثر است که در هم

شرط اول قدم آن است که    در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان 

 یمجنون باش

. محبت بوده و شعله زده است. دیدیملیلی را  ،کردیمهر جا را که نگاه  مجنون

 :گفتیمو  کرد، یاد لیلی می دیدیمآهو چه ربطی به لیلی دارد. آهوی صحرا را 

 رلیلای منکن ام لیلا من البش  تالله یا ظبیات القاع قلن لنا

، دیدیمآسمان و زمین را  ای آهوان صحرا آیا لیلا از شماست است یا بشر است؟

 که شعله ور شده است. شودیمآن حبی . این کردیمیاد لیلی 
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 یمعرفت آفاقی و انفس

 

یر آفاقی، س .یا سیر آفاقی کرد یا سیر انفسیباید برای اینکه این معرفت بیاید، 

 که بیرون جان انسان است. ییهانیاتوجه به این عالم است، 

 راـن آثـد ایـم کنـفه یـه مستمعـنه هم  اندحیتسبکوه و صحرا و درختان، همه در 

شت که پ کندیم، یقین پیدا کندیمپیدا  توجه، تماشای آسمان و زمین و دریابا 

آن شخص چه خصوصیاتی دارد.  فهمدیمند. کمیپرده کسی است که او عالم را اداره 

بدون علم این عالم را خلق کرد. اگر کسی بگوید  شودیمعلیم است. مگر  فهمدیم

 ! یاوانهید دییگویمیک درِ خودکار همین طوری ساخته شده است، شما 

خ ، که اگر مثلا من این چرچسبدینم: این برهان نظم، دیگر به من گفتیمشخصی 

 هم: اتفاقا به من، هنوز کسی جواب داد ... افتدیمرا تکان ندهم، این چرخ از حرکت 

خودکاری را بیاورم و بگویم: این خود به خود ساخته شده، همه  . اگر درِچسبدیم

 ن عالم چطوری خود به خود درست شده است؟آن وقت ای. کنندیممرا مسخره 

جوهر را بریزید روی کاغذ، شعر حافظ بشود؟ مثلا بگوییم: دیشب  شودیممگر 

: دیگویمبه هر که بگوییم، . شد جوهر را ریخت روی کاغذ، یک غزل عاشقانه یابچه

که خود به خود  میفهمیمدیوانه است. آن وقت این عالم خود به خود شده است؟ پس 

علیم است، حکیم است. اما این فهم اجمالی است، معرفت نیست.  میفهمیمنیست، 

: سیر آفاقی و معرفت آفاقی. چون غالب مردم در همین حد اندگفته، اندکردهاحترام 

 که کسی است و آثار و صفاتی دارد، اما این معرفت نیست. فهمدیمقف هستند. متو
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راه دیگر این است که به نفس مراجعه کنید. از آن جا که این نفس، وجودش غیر 

کس دیگری  مربوط به «نّیّتشإ». این نفس 0«راجِعُونَ هِیْوَ إِنَّا إِلَنَّا لِلَّهِ إِ»مستقل است. 

کسی دیگری است. وقتی این را فهمید،  است و به طریق اولی، صفات و افعالش از آنِ

 فهمدیمخودش است، بعد  کندیم. ابتدا خیال دهدیمکه دیگری دارد حرکتش  فهمدیم

مان ه ندیبیماگر سیر ادامه پیدا کند، . زندیمرا به هم  شیهابرنامهدیگری هست که 

 در کار نیست. خودشیکی است، اصلا 

، صحنه به صحنه، مملکت وجود انسان دیآیم، قدم به قدم دیآیمآرام آرام جلو 

 گوید، تا انسان بخواهدیم. معرفت نفس به این معنا است. معرفت نفس کندیمرا فتح 

ن . بالاخره مشناسدیم. اگر این فقیر، فقر خودش را بفهمد، مقوّم خود را هم ما فلجیم

 هستم، اما من نیستم، پس چه کسی است؟ چه کسی مرا سر پا نگه داشته است؟سرِ پا 

ــت این پنهان مرا در جا و ن کیس

 تن

راز ن م بلــز اد گویــ هآنکــ

 کیست

مایی  در من این ســــان خودن

 کندیم

 نمدر تا شنو ا وگوین ایت کیس

 نمن همی گوید سخن زبا زک 

حب آواز  ید این صــــا بنگر

 تکیس

یی  ادعــای ـــنــا  کنــدیمآش

ی بیار مباور یا  ممنن کی دن
 

  

 

 

 

را  هازهیسنگرو تر ی پیامبا» ،8«تَیْ رَمَإِذْ  تَیْرَمَما  وَ»: دیفرمایم ی تعالیخدا

ن حضرت امیر المؤمنیاز . پیامبر در جنگ بدر «ولی تو پرتاب نکردی یکردپرتاب 
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بر امبر پیجمع کنند. حضرت این کار را کردند.  انبرایشخواست یک مشت سنگریزه 

. روایت شده که هیچ مشرکی در «هت الوجوهاش»فوت کردند و فرمودند  هازهیسنگر

در چشم یا حلقش فرو رفت. این همان  هازهیسنگرصف مقابل نبود، الا اینکه این 

، یک نفی است، یک اثبات «تَیْرَمَإِذْ  تَیْ رَمَما  وَ»: دیفرمایمجاست که قران کریم 

: تو نینداختی، وقتی تو انداختی. بالاخره چه کسی انداخت؟ انداخت دیفرمایماست. 

ه : خدا بدیگویمدر آیه قبل  ،«یرَماللَّهَ  لکِنَّ وَ»: تو نبودی؟ دیگویمیا نیانداخت؟ 

 وَ» دیوگیم: به دست تو. دیگوینم، رسدیمرا کشت. وقتی به پیامبر  هاآندست شما 

 نیست که، خداست. پیامبرچرا که او فانی در حق است.  «تَیْ رَمَ إِذْ تَیْرَمَما 

 هانیا. دیگویم، خداست که از لسان علی سخن دیگویموقتی علی هم سخن 

، هانیا، کلام الله است. سخن در کار نیستند. کلامشان هانیااصلا خودشان نبودند، 

خود آن حضرت فرموده .اندالله الله اند،  اُذُنعین انداللهاین افراد، لسان  سخن خداست.

  .0« ٍُ أَنَا عَیْنُ اللَّهِ وَ أَنَا یَدُ اللَّهِ وَ أَنَا جَنْبُ اللَّهِ وَ أَنَا بَابُ اللَّهِ »است:

چشم چرانی کرد، و حضرت علی او را زد در پای  گفته شده کسی در کنار کعبه

پرسید که چرا او را زدی؟  خلیفهرفت و شکایت کرد.  ی دومخلیفهدیوار کعبه. نزد 

حضرت فرمود: چشم چرانی کرده بود، من او را تنبیه کردم. در منابع اهل سنت است 

 .«هک عین الله وضربتک یداللأتر»: دیگویم خلیفهکه 

 . این معنایگفته خواهد شددارد که در آخر  یترقیعمالبته معرفت نفس معنای 

من  .شناسدیمل است، لذا مستقل را متوسط آن است. اگر فهمید خودش غیر مستق

کسی مرا  نمیبیمکه با نیروی خودم سر پا نیستم، بعد  فهممیم ارهبسرپا هستم، یک 

 چه کسی است. فهممیممن نیستم،  فهممیمگرفته است. به محض اینکه 
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 آوردیمعلم حصولی  ،سیر آفاقی
 

: راه آفاقی و راه انفسی. سیر آفاقی، معرفت وجود دارددو راه در مسیر معرفت 

 علمعلم حصولی است،  زیرا از جنس آوردینمحقیقی و عبادت حقیقی با خودش 

ه علتش ، پی بمینیبیمرا  ایپدیده. میکنیمکه ما در مدرسه کسب  است علمی حصولی،

عرفت، م ، معرفت نیست،سنخ از علم اینحاصل  .میبریم. از معلول به علت پی میبریم

 ندیگویم ایم وتجربه نکردهاست. مثل این است که ما دردی را  از سنخ و جنس شهود

اما تصویر که معرفت نیست.  شودایجاد میدر ذهنمان تصویری  چنین دردی هست

 .و آن را با تمام وجود تجربه کنیم میبچش اناین کجا، تا آن که درد را خودم

ی تب چگونه است؟ خیل دانمینمام! نکرده: چهل سال است که تب گفتیمپزشکی 

! شیخ امدرک نکردهکه تب داشتند را معالجه کردم، اما خودم تب را  ییمارهایباز 

حج و  میانصاری فرموده بود: ما دو مسئله را نفهمیدیم. یکی از آن دو حج بود. تا رفت

 یح دادیم، ولیم. ما حج را در فقه درس دادیم. احکام حج را توضیاین مسئله را فهمید

لم . این  همان عمیانرفتهباز این موضوع را نفهمیدیم. از جایی صحبت کردیم که خود 

ت یم، صحباهغذایی که نخوردمزه از اگر ، علم حصولی معرفت نیست. است حصولی

 .توانیم درکی داشته باشیمنمی کنند
 

 تخداوند با علم حصولی قابل شناسایی نیس
 

مفهوم است. خدا مفهوم نیست،  و از جنسدارد  یمحمول وموضوع  هر قضیه،

چیزی را بشناسیم، با جنس و فصل  میخواهیمدارد. وقتی نماهیت  وفصل  وجنس 
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. جنس و فصل مربوط به وادی مفاهیم است، خدا اصلاً مفهوم نیست، میشناسیمآن را 

خدا اصلاً ، او خودِ وجود است، حقیقت خارجی است. ردیگینمدر قالب مفهوم جا 

. ماهیت، غیر از وجود خارجی است. ماهیت، ردیگینمماهیتی ندارد. پس در ذهن جا 

وجود ذهنی دارد، اما خدا اصلا ماهیت ندارد.  در ذهن،در بیرون، وجود خارجی و 

 ست.وماهیت او، انّیّتش ا

بار کند، این خدا نیست، غیر خداست.  برایشهر چه را ذهن تصور کند و احکامی 

: هر کس تصور کند خدا را با صورت و اندفرمودههمان است که حضرات اهل بیت 

حجاب و مثال شناخته، مشرک است. چون حجاب و صورت و مثال، غیر اوست. این 

 روایت خیلی روایت عجیبی است. 

ماهیت ندارد؟ چرا توضیح ماهیت و وجود، و این که چرا خداوند باید به شرح و 

  .بپردازیم ؟کندینم؟ و چرا علم حصولی کار ما را حل ردیگینمدر ذهن جا 

به حضور صورت شیء در ذهن.  اندکردهعلم را تعریف  ،ی منطقیهابحثدر 

 . مثل علمیمییگویماز هر شیئی، صورتی در ذهن ما هست، که آن را علم  ندیگویم

 ، داریم.میکنیمکه ما به خورشید، آسمان، زمین یا همه چیزهایی که از آن به علم تعبیر 

 .. یک دسته آن علومی که صرف التصویرندشوندیمعلوم ما به دو دسته تقسیم 

، آوردیمعکس را به ذهن  مییگویمشاید کلمه تصویر، کلمه درستی نباشد. تصویر که 

که عکس موجودات خارجی را در ذهن داریم، در حالی که  میکنیمآن وقت خیال 

. اگر بگوییم عکس حقایق خارجی در عکسشاننیست، خودشان هستند نه  عکسشان

. چون عکس شیء، غیر خود شیء است. آن کشدیمست، این کار به سفسطه ما ذهن

بلکه  ه در خارج است، نه عکس آنچیزی که در ذهن ماست، عین همان است ک

 است، عکسش نیست.خودش 
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عکس نیست، خود شیء یا به تعبیر فنی  ،مییگویمپس تصوری که در منطق 

ته علوم بردو دس ندیگویم؟ در منطق افتدیمماهیت شیء است است. حال چه اتفاقی 

است. یک دسته صرف التصور است. مثل تصوری که ما از آسمان و زمین داریم، این 

. یک دسته از علوم هم هست که همراه با یک اذعان و یک ندیگویمرا علوم تصوری 

ع علوم . پس جمیندیگویم: آتش گرم است. به این تصدیق مییگویمحکم است. مثلاً 

 .شوندیمما به دو دسته تصوری و تصدیقی تقسیم 

: تصور یک شیء، با جنس و فصل آن است. مثلاً وقتی مییگویمدر تشریح تصور، 

ش فصل وا تصور کنیم، انسان جنس و فصل دارد. جنسش حیوان انسان ر میخواهیم

ناطق است. جنس و فصل و حیوان و ناطق و نامی و همه این عناوینی را که در منطق 

در خارج است، مفهوم نیست، وجود  همه از سنخ مفاهیم است. آنچه هانیا، ندیگویم

 است. 

حد خورده،  ،نامحدود مفاهیم، مربوط به ماهیات است. ماهیت یعنی حد. وجودِ

نخ و کلاه که گفتیم، این بود. . آن بحث زمین گشته استشده ، آن حد آسمان این حد 

. مییگویم ، آسمان، زمین و دریامیکنیمدر خارج است، وجود است. محدودش  آنچه

در کارخانه نخ بافی یک محصول بیشتر نیست، آن، نخ است. محصول کارخانه نخ 

افندگی که ب شودیمی اکارخانه. وقتی نخ وارد کندیماست، این کارخانه فقط نخ تولید 

جوراب  شال، ، کلاه، دستکش،زدیریم آن را  در قالب کندیم، لباس درست کندیم

فرق  هاقالبچیز بیشتر نیست، آن نخ است. اما . در واقع یک شودیم و شلوار پشمی

، قالب است. از در ورودی کارخانه فقط دهدیم. آن چیزی که تعیّن و شکل کندیم

، که هر محصول رودیمشود ، ولی از در خروجی، صدها محصول بیرون یمنخ داخل 

 .کندیمبا محصول دیگر، کاربردش فرق 
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، وجود است. از در خروجیش، شودیماضه از در ورودی این عالم آن چیزی که اف

. پس تمام دینیبیمآسمان و زمین و دریا و کوه و دشت و درخت و حیوان و انسان 

است.  و ...، آن کلاه و جوراب هانیااین عناوین، آسمان و زمین و انسان و حیوان، 

نیست، آن قالب است. وجود  دیآیم، وجود است. آن چه در ذهن ما مشترکشاننخ 

 ما ذهنآنچه در ذهن ماست قالب یعنی  کلاه، دستکش و... است. عین وجود در 

وجود را از ماهیت جدا  . در خارج جز وجود چیزی نیست. ما در ذهن،دیآینم

 .دیآیم، ماهیت در ذهن میکنیم

. این وجودی که ذهن به آن دهدیمالبته ذهن چون خلاق است، به آن وجود 

. تصویری که از آسمان دارم، از لحاظ ماهیت عین شودیم ، وجود ذهنیخشدبیم

. آسمان خارجی، وجود کندیمهمان آسمان خارجی است از لحاظ وجود فرق 

خارجی و آسمان ذهنی، وجود ذهنی دارد. آسمان و زمین و انسان و حیوان، مفهوم 

. چون ماهیت ندارد، است و خارج، وجود است. خدای تعالی حد ندارد، ماهیت ندارد

 تعریفش  کرد. شودینمجنس و فصل ندارد. چون جنس و فصل ندارد، 

ان، انس مییگویمانسان را تعریف کن.  ندیگویم؟ میکنیمما چه چیز را تعریف 

 فاعل اسمی مییگویمفاعل را تعریف کن.  ندیگویمحیوان ناطق است. در ادبیات 

همه مفاهیم است.  هانیااست مرفوع، که یک فعل تام ِمعلوم مقدم، به آن اِسناد دارد. 

 .شودیم ، فاعل مینیچیم را  کنار هم دیگر هافصلجنس و 

شود تعریف کرد، زیرا جنس و فصل ندارد. جنس و وجود بی نهایت را نمی اما

نه جنس و نه فصل دارد. وقتی  فصل حد و قید هستند و نامحدود، قید ندارد. پس

آن را در  شودیمتعریفش کرد، نه  شودیمجنس و فصل نداشت، تعریف ندارد. نه 

 ذهن آورد.
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. معلومِ بی شودیم ، ذهن ظرفِ آن معلومِ خارجی دیآیم وقتی چیزی در ذهن

با مفاهیم ذهنی قابل شناخت نیست. لذا و حد ندارد  شودینمنهایت، اصلاً در ذهن جا 

 داریم، غیر از اوست.  ذهنمانیی که در هاگزارهتمام 

در نتیجه داخل شدن او  ،: او وجود محض است. ماهیت ندارددیفرمایملذا علامه 

در ذهن محال است. وقتی ماهیت نداشت، جنس و فصل در نتیجه تعریف ندارد، پس 

تصورش کنید؟ تصور یعنی چه؟ تصور یعنی  دیخواهیمقابل تصور نیست. چطور 

جنس و فصل. او که جنس و فصل ندارد. چون ماهیت ندارد. اصلاً در ذهن قابل 

، آن ماهیِت  دیآیمتصور نیست. محال است که در ذهن بیاید. ماهیتی که در ذهن 

وجودِ خارجی است. مفهوم ذهنی، وجود ذهنی دارد. خدا اصلاً ماهیت ندارد که وجود 

دا کند. چه به وجود خارجی، چه به وجود ذهنی.  وجود خارجی یا ذهنی وقتی پی

 .شودیم ماهیت داشت، محدود

 هاتیماهفرماید: اصلاً او ماهیت ندارد که یکی از دو تا وجود را بگیرد. تمام می

یا در ذهن هستند که وجود ذهنی دارند. ؛ و ، که وجود خارجی دارنداندخارجیا در 

اهیت ندارد. ماهیتی در کار نیست، پس وجود ذهنی ندارد. وجود خارجی او اصلاً م

دارد که بی نهایت است. هر چه را ذهن تصور کند و هر حکمی را به آن تصور 

 بدهد، آن غیر خداست.  اشیذهن

اسماء خدا نیز بیانگر آن حقیقت لا یتناهی نیستند؟ اسمائی که در ادعیه چون دعای 

 است. امام حسین حضرت علی ،نسان کامل استا شرح د،شونجوشن کبیر ذکر می

ء  وَقَعَ یش کلوَ  اللَّهِ رُ یْغَاسْمُ اللَّهِ »فرمودند:  است. امام صادق است. حضرت زهرا

بر آن گذاشته شود « شیء»هر چه اسم ؛0«ء  فَهُوَ مَخْلُوقٌ مَا خَلَا اللَّهَیش اسم هِیْعَلَ

                                                 
 المغایرة بین اَلسم و المعنى -1باب  160ص 4 ج  :بحاراألنوار (1
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 .مخلوق است به جز الله تعالی. اسم آن است که به انسان کامل تعلیم داده شده است

، همه اسماء را به آدم تعلیم داد. اسماء که در دعای جوشن «کلهالَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ عَ»

 .دیزنیمخدا نیستند، اسماء اهل بیت را صدا  ،دیخوانیمکبیر 

ی شریف لب اللباب توجه برای شرح و توضیح این مطلب به عبارتی از رساله

 فرمایید:

واقعیّت و حقیقت امام همان مقام نورانیّت اوست که سلطه بر جهان و جهانیان »

دارد و امّا بدن عنصرى او گرچه آن نیز از سایر بدنها امتیاز دارد لکن آن منشأ اثر و 

 متصرّف در امور کائنات نیست.

یابد گردد که: آنچه در عالم خلقت تحقّق مىو براى توضیح این نکته متذّکر مى

منشأ آن، صفات و اسماء الهیّه است، و حقیقت امام همان اسماء و صفات خداست. و 

اند که: چرخ عالم هستى و افلاک و همه کائنات به دست ما بنا بر این اصل فرموده

، بنا عبد بنا عرف الله»شود:اذن ما واقع مى شود بهکند و آنچه واقع مىحرکت مى

بنا بر این سالک در حال سیر، در مراتب نورانیّت امام علیه السّلام سلوک  .0«الله

اى که باشد امام علیه السّلام اى که صعود کند و در هر مرتبهنماید و به هر درجهمى

 .8«ت داردآن مرتبه را حائز بوده و با سالک در آن درجه و مرتبه معیّ
 

 :جمع بندی
 

 :رسیدیم ، از معرفت به محبت، و از محبت به دوام ذکر. یعنیبه معرفت عبادت  از

                                                 
انُهُ َعلَى ِعْلِمهِ  (1ٍ ةُ اللَِّه فِي ِعبَاِدِه َو ُشَهدَاُؤهُ َعلَى َخْلِقِه َو أَُمنَاُؤهُ َعلَى َوْحیِِه َو ُخزَّ َو َوْجُههُ الَِّذي یُْؤتَى ِمْنهُ  نَْحُن ُحجَّ

 اِطُق َو بَابُهُ الَِّذي یَدُلُّ َعلَْیِه نَْحُن اْلعَاِلُموَن بِأَْمِرِه َو الدَّاُعوَن إِلَى َسبِیِلِه بِنَا ُعِرَف اللَّهُ َو َعْینُهُ فِي بَِریَّتِِه َو ِلَسانُهُ النَّ 

ُء َعلَى اللَِّه َو لَْوََل   260ص :  26بحاراألنوار ج :  .نَا َما ُعبِدَ اللَّهُ َو بِنَا ُعبِدَ اللَّهُ نَْحُن اأْلَِدَلَّ

 134رساله لب اللباب در سیر و سلوك اولى األلباب، ص:  (2
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 حقیقت الحقایق، خداست. -0 

 راه رسیدن به این حقیقت الحقایق، معرفت نفس است.-8 

 راه معرفت نفس، حب است.-9 

 راه حب، دوام ذکر است.-0 

 ، توجه به فقر است. راه دوام ذکر-5 

راه رسیدن به این حقیقت، معرفت نفس است.  حقیقت الحقایق، خدای تعالی است و

به قول خواجه طوسی که فرموده: حمد خدای را که آغازِ همه از اوست. انجامِ همه 

بدوست. بلکه خود، همه اوست. خود، همه اوست یعنی لا اله الا الله. جز خدا کسی 

اگر کسی خواست این حقیقت را شهود کند، راهش چیست؟ در کار نیست. حال 

فرمود: راهش معرفتِ نفس است. پس راه معرفت نفس، انسان را به شهود این حقیقت 

. انسان رسدیمکه در آن غایت به کماِل خودش  غایتی داردر موجودی ه .رساندیم

د از ماده هم غایتی دارد که آن غایت، کمالِ انسان است. چون انسان موجود مجر

 شودیملذا بار دهی و ثمر دهی این انسان، در جایی ماورای این عالم است. که  ،است

کمالات انسان در آن عوالم  ؛ لذاعوالم دیگر. آنجا باید ثمره حرکت انسان، میوه دهد

 .کندیمظهور و بروز 

منظور از این عالم و آن عالم اصلا مقاطع زمانی نیست. چه اینکه ممکن است 

ه، با حفظ این مقدم در همین دنیا به آن عوالم دست پیدا کند. حالکسی در اثر سیر، 

: این دیفرمایمکمال انسان در جای دیگر است. این کمال چیست؟  وثمره انسان 

، یعنی غایت انسان که 0«نعْبُدُویَلِ إِلاَّ الْإِْنسَ وَ الْجِنَّ خََلقْتُ ما وَ. »کمال، عبادت است

                                                 
 (51/56) سوره ذاریات: (1
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، عبادت است. پس راه انسان، راه شودیمآنجا تمام کمالات انسان در آنجا شکوفا 

 عبودیت است.

 یک عده از مؤمنین ساختهبعد از بیان این مطلب فرمود: آیا طریق معرفت نفس، 

است و اسلام آن را تایید کرده، مثل رهبانیت مسیح؟ که جواب منفی بود. بعد فرمود: 

عمال ، نیست. ادیآیمعبودیت یعنی چه؟ عبودیت، آن تصوری که ابتدا به ذهن انسان 

تند پل هس هانیا، مقصود نیست. گر چه دهدیمخشکی که انسان به اسم عبادت انجام 

ف و اند نه هدبلکه وسیله ارزشی ندارند هانیابه همان حقیقت. نه اینکه برای رسیدن 

که او خودش را در مقام عبودیت نصب ، رسیدن به این معناست راه. پوستند نه مغز

 کند و به جایی برسد که عبودیت، او را از یاد خودش ببرد. همان که امام صادق

اغفر لمن لا »در آنچه که خدا به او داده مالک هیچ نداند، که عبد خودش را  ندفرمود

ود، هر چه غیر از ذکر یار راز یاد خودش میتا جایی که خودش  .0«یملک الا الدعا

 .ماندینمجز خدا چیزی آنجا باقی  رود واز یاد رندان می

پس غایت حرکت انسان، رسیدن به این مطلب است. بعد به اینجا رسیدیم که آیا 

به این حقایق برای همه در این دنیا میسور هست، یا میسور نیست؟ فرمود  یت یابدس

در طبایع و قرایح و نفوس مختلفند. اگر کسی مطابق آنچه در فطرتش  هاانسانکه 

شود. شامل حال او ب است که تربیت نوعیه هثبت شده، حرکت بکند و آن تربیت الهی

یعنی در یک کلام، به آنچه که به نام دین آمده عمل بکند، به این غایت دست پیدا 

 .کندیم

                                                 
 دعای کمیل (1
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: عبد من! از من اطاعت کن، تا تو را مثل خودم قرار دهم. دیفرمایمحق تعالی 

 .0یوشیم، تو هم همین طور شودیممن آن طور هستم که اگر به یک چیز بگویم باش، 

یا نه؟ فرمود: خیر،  رسدیمهدف ن در مسیر تهذیب نفس باشد، به ای کسآیا هر 

این است که این امور را انجام دهد و  فهیوظ. البته خواهدیم. یک چیز دیگر رسدینم

ه گرچبه این امور نیست.صرفا ، به سر منزل مقصود در معرض باشد، ولی رسیدن

  اند:گفته

ج ـن پنـد ایـان را کنـان جهـناتمام            و خلوت و ذکر بدوام 2رصمت و جوع و سه

 ماـتم

 هدخوایمعنایت ربانی  زیرافرمود: نکند این پنج تمام. چرا؟  یعارف بزرگولی 

 .خواهدیم، جذبه به سر منزل مقصود رسیدن

جمله چو شــهد و شــیر شــو وز خود خود 

 فقیر شو

 اوســـت کآب و گل طالب دل   رحمت

 شودهمی

ـــاید بر  که لابواب درها گش  مفتح ا

نه را که  به   بشـــکافد ندا کند  دا

 درخــــــــــــــــــــــــــــــت

که بود زیر  ید در آن نی  که دردم

 زمــــــــــــــــیــــــــــــــــن

زکات  و را عشـــر فقیر شـــه زه نکآز 

 رسدمی

ست   جذبه شر  کز او صلات   ب صوم و 

 3رسدمی

ــید  منزل و  نزل که  نزلنا نحن  بخش

 می فشان خرما  برآر به بالا و  سر  که

 و خسرو حلوا  شیرین مادر  که گشت

ـــدفی آب کرد در هک ها ص  را جواهر

 4قوس گذشــتی به جذب او ادنی قاب 
 

                                                 
وُت یَا أَْجعَلََك َحی اً ََل تَمُ  أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُوُل فِي بَْعِض ُكتُبِِه یَا اْبَن آدََم أَنَا َحيٌّ ََل أَُموُت أَِطْعنِي فِیَما أََمْرتَُك َحتَّى (1

 25ص ،11الوسائل: ج  مستدرك .ِء ُكْن فَیَُكونُ ِء ُكْن فَیَُكوُن أَِطْعنِي فِیَما أََمْرتَُك أَْجعَْلَك تَقُوُل ِللشَّيْ َن آدََم أَنَا أَقُوُل ِللشَّيْ ابْ 

 سهر: شب زنده داری، صمت: سکوت، جوع: گرسنگی  (2

 550غزل شماره : دیوان شمس (3

 217غزل شماره : دیوان شمس (4
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خاک را زر و  هک کان  کرد در کف 

 نقره

 برهیدی به جذبه جانان  تن  و  ز جان
 

 

 همعرفت الله به الل
 

 :دنیفرمایم حضرت امام صادق

- -، عن الصادقیالأعلالصدوق، مسنداً عن عبد  دیتوح یفما  ریشی ذلک یإلو 

 مُشْرِکٌفَُهوَ  به مثالأَوْ بِصُورَة  أَوْ  به حجاباللَّهَ  عْرِفُیَمَنْ َزعَمَ أَنَّهُ  وَ»: ثیحد یف، 

مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ  وَحِّدُیُ فَیْفَکَوَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ  رُهُیْغَلِأَنَّ الْحِجَابَ وَ الْمِثَالَ وَ الصُّورَةَ 

 عْرِفُ یَا إِنَّمَ عْرِفُهُیَ سَیْفَلَبِهِ  عْرِفْهُیَإِنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ فَمَنْ لَمْ  رهیبه غعَرَفَهُ 

بِأَسْمَائِهِ  یسَمَّ یُء  یش منلَا  اءِیَالْأَشْءٌ وَ اللَّهُ خَالِقُ یْشَالْخَالِقِ وَ الْمَخْلُوقِ  نَیْبَ سَیْلَ رَهُیْغَ

ا لَ ماب ؤْمِنُیُالْوَاصِفِ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ  رُیْغَوَ الْمَوْصُوفُ  رُهُیْغَأَسْمَاِئهِ وَ الْأَسْمَاءُ  رُ یْغَفَهُوَ 

لَّا مَعْرِفَةُ اللَّهِ إِ کُتُدْرَإِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا  ئاًیْشَمَخْلُوقٌ  دْرِکُیُفَهُوَ ضَالٌّ عَنِ الْمَعْرِفَةِ لَا  عْرِفُیَ

 0«.ثیالحدبِاللَّهِ وَ اللَّهُ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقُهُ خِلْوٌ مِْنهُ، 

 اندفرمودهمرحوم علامه طباطبایی درحاشیه ای بر بحار در ذیل این روایت شریف 

: 

این روایت ت. مدلول این اخبار این است که فاعل معرفت خداوند سبحان اس

صریح در نفی واسطه در معرفت خداوند سبحان است  ،خلاف سایر روایات شریف به

به خدا معروف و  ،و این که خداوند به ذات خود معروف است و هر چه غیر خدا

                                                 
    143-142: ص  دیالتوح/ 16، ص 4بحاراألنوار: ج (1
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شناخته شده است به خلاف آنچه که مشهور است که اشیاء به ذات و صفات و افعالشان 

. شرح این روایت به اصول دشویمالله تعالی به اشیاء شناخته و  شوندیمشناخته 

 0علمی عالی نیازمند است و با اصول ساده و معمول قابل فهم و بیان نیست.

 اند.کردهفقط بخشی از این روایت را بیان ه ، مرحوم علامرسالة الولایةدر 

  :دیفرمایمابتدای روایت 

واقع شود مخلوق است به « یءش»اسم خدا غیر خدا است و هر چه بر آن اسم 

 در آن هادستیا  از آن تعبییر کنند هازبانالله تبارک و تعالی. اما هرچه را که  جز

  8.باشدیممخلوق  ،اثری بگذارند

 به ترجمه و شرح روایت از رسالة الولایه:  میگردیمباز 

لِأَنَّ الْحِجَابَ وَ  مُشْرِکٌفَهُوَ  مثالبأَوْ بِصُورَة  أَوْ  حجابباللَّهَ  عْرِفُیَوَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ »

ر که خیال کرد که خدا را با حجاب یا صورت یا مثال ه« رُهُیْغَالْمِثَالَ وَ الصُّورَةَ 

الش مث دیگریست، و، مشرک است. چون قائل به دوئّیت شده است، یکی اشناسدیم

. پس دو تا شد. شناسدیماز پشت حجاب وست، یکی هم حجاب است.ست. یکی اوا

 . حجابدشو قائل به آن مشرک کی هم مِثلِ خداست. این شد دو تا یکی خداست، ی

 و صورت و مثال غیر خداست. 

                                                 
 164، ص 4حاشیه عالمه بر بحار اَلنوار: ج  (1
 

ا َما َعبََّرِت اأْلَْلُسُن َعْنهُ أَْو یْ شَ اْسُم  هِ یْ َعلَ ٍء َوقََع یْ شَ  ُکلُّ َو  اللَّهِ  رُ یْ غَ اْسُم اللَِّه » قبله (2 ٍء فَُهَو َمْخلُوٌق َما َخاَل اللَّهَ فَأَمَّ

 َمْوُصوفَةٌ وَ  ةُ یَ اْلغَاَو  ةِ یَ اْلغَا رُ یْ غَ  ایَّ اْلُمغَ َو  [اتِهِ یَ َغاِمْن  ةٌ یَ َغا] اهُ یَ َغاَمْن  ةُ یَ َغافَُهَو َمْخلُوٌق َو اللَّهُ  هِ یفِ ی دِ یْ اأْلَ َعِملَِت 

نْ ی لَْم یَ ُمَسم  َمْوُصوٍف بَِحد ٍ  رُ یْ غَ  اءِ یَ اأْلَشْ َمْوُصوٍف َمْصنُوٌع َو َصانُِع  ُکلُّ  َو لَْم  ِرهِ یْ غَ بُِصْنعِ  نُونَتُهُ یْ کَ فَتُْعَرَف  تََکوَّ

ُموهُ  دُ یْوحِ التَّ أَبَداً َو ُهَو  اْلُحْکمَ َمْن فَِهَم َهذَا  ِزلُّ ََل یَ  َرهُ یْ غَ  َکانَتْ إَِلَّ  ةٍ یَ َغای إِلَ  تَنَاهَ یَ  قُوهُ َو تَفَهَّ اْلَخاِلُص فَاْعتَِقدُوهُ َو َصد ِ

ً یْ شَ َو إِذَا أََرادَ » و بعده«...بِإِْذِن اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ  ا  رِ یْ غَ أََرادَ بِأَْمِرِه ِمْن  َکَما َکانَ  ئا ی َو ََل قَضَ نُْطٍق ََل َمْلَجأَ ِلِعبَاِدِه ِممَّ

ةَ لَُهْم  ا أَْحدََث َعلَ  ْقِدُروای لَْم یَ اْرتَضَ  َمایفِ ُحجَّ ی أَْبدَانِِهُم اْلَمْخلُوقَِة إَِلَّ بَِرب ِِهْم فََمْن َزَعَم أَنَّهُ فِ ی َعَمٍل َو ََل ُمعَالََجٍة ِممَّ

 « .نَ یاْلعالَمِ اللَّهُ َربُّ  تَباَرکَ  اللَّهُ َعزَّ َو َجلَّ فَقَْد َزَعَم أَنَّ إَِرادَتَهُ تَْغِلُب إَِرادَةَ اللَّهِ  ِرْدهُ ی َعَمٍل لَْم یُ َعلَ ی ْقوَ یَ 
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دا واحد مُوَحَّد خ «رهیغبمَنْ َزعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهُ  وَحِّدُیُ فَیْفَکَوَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ »

. کسی که خیال کرده، خدا را به غیر خدا شناخته (دیآیمبعدا عبارت رح این )شاست 

، بعد از آن غیر، خدا را موحدم؟ چون اول، اثبات غیر کرده : مندیگویماست، چطور 

بگوید: خدا یکی است و شریک و مثل و مانند ندارد.  خواهدیم است. حال شناخته

خدا  یک غیر شد، پس یک غیر برایخودش این که شد دو تا. همین راه شناخت، 

، کسی خدا را «هنَّما عَرَف الله مَن عَرَفَهُ بِاللاِ»ثابت شد. غیر خدا که در کار نیست. 

 شناخته که خدا را به خدا بشناسد.

سی ک «رَهُیْغَ عْرِفُیَإِنَّمَا  عْرِفُهُ یَ سَیْفَلَبِهِ  عْرِفْهُیَإِنَّمَا عَرَفَ اللَّهَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ فَمَنْ لَمْ »

 خدا را به خدا نشناخته باشد، خدا را نشناخته است، غیر خدا را شناخته است.که 

بین خالق و مخلوق، چیزی نیست. یعنی چه  «ءٌیْ شَالْخَالِقِ وَ الْمَخْلُوقِ  نَیْبَ سَیْلَ»

ام شده ، آیا دو تاکنمیمدرست  ی ذهنی در ذهن خود؟ اگر من تصویر«تیزی نیسچ»

در ذهنم،  کنمیم؟ هزار تا آدم درست ام شده ، سه تاکنمیم؟ یک اقیانوس درست 

از  یامرتبه شدم ؟ آن تصویر ذهنی، غیر من نیست خارج از من هم نیست، هزار تا

 در آن تصویر ظهور کردم. ،مراتب وجود من است، من

 د.لق کرخ «ا من شیءل»داوند اشیاء را از خ« ء یش منلَا  اءِیَالْأَشْوَ اللَّهُ خَالِقُ »

، یعنی از عدم خلق کرد. عدم که «من لا شیء: »گفتیماگر «. ن لا شیءم»نفرمود: 

 خلق کرد.« لا من شیء» ، ازکندینموجود پیدا 

دا خ« الْوَاصِفِ رُیْغَوَ الْمَوْصُوفُ  رُهُیْغَأَسْمَائِهِ وَ الْأَسْمَاءُ  رُیْغَِبأَسْمَاِئهِ فَهُوَ  یسَمَّیُ»

، اما حقیقت او، غیر از حقیقت اسماء است. اسماء، غیر ندزنیمصدا  اشیاسامرا با 

فلان  ییگویم .اللَّهِ رُیْغَاسْمُ اللَّهِ  :ن گونه که در ابتدای روایت فرمودخداست هما

 شخص، فقیه است. فقیه، غیر از اوست. فقیه، صفت او است.
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گر کسی خیال کرده که ا« فَهُوَ ضَالٌّ َعنِ الْمَعْرِفَةِ عْرِفُیَلَا  ماب ؤْمِنُیُفَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ »

 به کسی ایمان دارد که نمی شناسدش، گمراه است.

اهد اصلاً اگر بخو« مَعْرِفَةُ اللَّهِ إِلَّا بِاللَّهِ تُدْرَکُإِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا  ئاًیْشَمَخُْلوقٌ  دْرِکُیُلَا »

درک کند، باید با خدا درک کند. مثل اینکه تصویر ذهنی من، یک واسطه برای شناخت 

 ، جز من چیزی در کارکندیممن پیدا کند. در آن فضایی که تصویر ذهنی من زندگی 

را بشناسد؟ اگر بخواهد کند که من  اشواسطه خواهدیمنیست. کدام واسطه است که 

س راهی به سوی معرفت حق تعالی پ مرا بشناسد، من باید خودم را به او بشناسانم.

 و.خود ا یمشاهدهمگر با رویت و  ،نیست

خداوند از خلق خالی است و خلق از  ؛«وَ اللَّهُ خِلْوٌ ِمنْ خَلْقِهِ وَ خَلُْقهُ خِلْوٌ مِنْهُ»

 خدا خالیند.

 شرح روایت :
 

 نیترکوچکهر مخلوقی که اندک ادراکی دارد و  کندیموایت شریف ثابت این ر

رفت که این مع کندیمثابت ت؛ و قادر به معرفت حق تعالی اس ،کندیمچیزی را ادراک 

له از طریق اد ،کری که خود، فدیآیمغیر از معرفتی است که از طریق فکر به دست 

هل خالی از ج ،معرفت از طریق استدلالپرداختن صرف به ؛ و دیآیمو آیات به دست 

 0به خداوند و شرک خفی نیست.

، ؛ من هم واحدم«ة فیهنَّما هُوَ واحِدٌ مُوَحَّد، اَی واحِدٌ مَحضٌ لا کَثراِ»اما آنکه فرمود 

این که کمال نیست. کدام  م.من که دو نیستم. شما هر کدام یک هستید. همه ما واحدی

ما واحدهایی هستیم که از اِثنان منع ولی واحدست.  آدم در عالم دو تاست؟ هر کسی

                                                 
 265، ص: 8القرآن، ج ریتفسی ف زانیالم (1
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. چرا؟ چون ما واحد میانشسته. من واحدم، شما هم واحدید، کنار هم میکنینم

. گذاردینممحدودیم. اما اگر یکی بود که نامحدود بود، دیگر جایی برای ظهور دو باقی 

: واحدِ قهّار. دیگویم: واحد. دیگویمهر جا در قرآن ؛ لذا خدا، یکِ نامحدود است

چون  ،دهدینمواحدِ قهار یعنی یکی که قهر و غلبه بر دیگران دارد، اجازه ظهور دو 

: این که گفت واحدٌ دیفرمایمجایی برای دو نیست. چون این یک، نامحدود است. 

 مُوَحَّد. واحد محض است که کثرت ندارد. 

وجب معرفت خدای ، مغیرمعرفتِ ت که ممتنع اس دهدیماین، برهانی را نشان 

 سبحان شود.

. «تعرفتِ غیر، مستلزم معرفت الله اسم»: رد کنیم میخواهیماین گزاره را 

مین . آسمان و زمیبریمبگوییم که ما از معرفت آفاقی، به معرفت الله پی  میخواهیم

عرفت م ،لی اینو .میبریم. از غیر به خدا پی میکنیم، معرفت پیدا میکنیمرا تماشا 

 نیست. چرا؟

ه بم. آن چیزی که ی، عالممیکنیمعلم، عین معلوم است. وقتی به چیزی علم پیدا 

ت؟ سموجود ا. آیا سه چیز ی بین این دو علم استرابطهو وم علمم، یپیدا کردآن علم 

درباره اشیاء خارجی، درک این مساله مشکل باشد. شاید یا این سه ، یک چیز است؟ 

اما فرض کنید، من دندان درد دارم. اگر دندان درد داشته باشم، دندان درد معلوم است؟ 

. در تحلیل علمی، سه شودیم چیزمن عالمم؟ علمِ من به دندان درد، علم است. سه 

 چیز است.

. خورشید علم دارم خورشید. من به کنیمبحث می موارد خارجیی ناحیهدر  حال

من هم عالمم، خورشید  و در خارج خورشید است، علم به خورشید در درون من است

معلوم است، و من عالم هستم و چیزی این وسط بین من و آن  د(قیقت خورشی)ح
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سه تاست یا یکی است؟ عالِم،  هانیامعلوم به وجود آمد، به نام علم. آیا در حقیقت 

 از مراتب عالم است. یامرتبهاست. یعنی علم، خودش، ظرفِ علم 

علم من، این طرف من است و آیا هستم؟  چیز، چند کنمیممراجعه  وقتی به خود

 گردی قدرتم، آن طرف من است. مثلاً صفت شاعرّیتم، آن طرف من است، فقهم، طرف

ون ئمن است. یا من، من هستم و یکی بیشتر نیستم. یک واحدِ بسیط هستم. شأنی از ش

من، علم است. پس منِ عالم با علمم متحد هستم. آن معلوم خارجی هم در درون من 

 است. یعنی خود من است. پس علم و عالم و معلوم، متحد هستند، یک چیز هستند.

 وو معلوم متحد و عالم علم  برهان این مسأله در جای خودش آمده است که

 دا کردید، محال است که به مباینی. پس اگر به چیزی علم پیندبالذات یک چیز هست

و چیز ، وگرنه دشودینمعلم پیدا کنید. چون خودتان با علم متحدید. جمع متباینان که 

. عالِم یک چیز است، علم یک چیز متباین است. جمع متباینین، شوندیممتباین، یکی 

تباین م توانندینمیک چیز و یک ظرف و یک کاسه شدند،  هانیاکه جایز نیست. اگر 

 باشند. این خلف است.

ات خارجی، به م، و از موجودیم علم به موجودات خارجی پیدا کنیاگر بخواه

. اتحاد محال است و م، باید این دو در واقع با هم متحد شوندیکنپروردگار علم پیدا 

 یراز دو چیز هستند، باید بشوند یک چیز، این هم که محال استو یا باید اگر متباینند 

دو متباین اند. فرض مساله این است که این یک چیز است و آن یک چیز دیگر است. 

د دو عد؟ وقتی  شودیم ، پیدااین هم محال است. گفتیم دو تا هستند، چه زمانی دو

 .اختلاف داشته باشندیک وجود داشته باشد که با یکدیگر 

 ا بین خدا و غیردر موضوع مورد بحث یعنی معرفت پیدا کردن از غیر خدا به خد

ی جهات متحد زیرا اگر از همه؛ داردوجود یک جهت اختلاف  ویک جهت اتحاد خدا 
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اگر این طور  پس خداوند حداقل دارای دو عضو است..دیآینمدو به وجود  باشند که

باشد، آن وقت علم به خدا، لازمه ترکیب است. در ذات او هم ترکیب راه ندارد. در 

که خدا واحدِ نامحدود است. اگر خدای تعالی، جزء داشته  شدرساله توحید ثابت 

باشد و مرکب باشد، باید هر جزءاش محدود باشد. چرا؟ چون این جزء باید جایی 

تمام شود تا نوبت جزء بعدی برسد. اگر یک جزء نامحدود داشته باشد، نامحدود هیچ 

ه جزء داشته . پس هر چیزی کبگذارد که جا برای جزء بعدی شودینموقت تمام 

 دییگوینم. چرا؟ مگر کندیمباشد، محدود است. داشتن جزء، دلالت بر محدودیت 

دو؟ وقتی  شودیمدو جزء دارد. چه زمانی  زء دارد. جزء یعنی چه؟ یعنی حداقلج

آن یک تمام شود، نوبت به این یک برسد. این جا آن یکِ قبلی تمام شد، نوبتِ یکِ 

 یاکرانه، مرز و شودینمامحدود باشد، هیچ وقت تمام دومی شد. اگر آن یک قبلی ن

، افتدینمتا یکِ بعدی شروع شود. پس آن جزء ندارد، دو این جا اتفاق  گذاردینمباقی 

عنی م .گذاردینمی در کار نیست که از آن اولی به دومی پی ببری، جا برای غیر مدو

است. یعنی دو چیز در کار ، این «یس بین الخالق و المخلوق شیءٌل»اینکه فرمود: 

 ت.. یکی اسداشته باشی نیست. دو در کار نیست که یک خالق و یک مخلوق

 1وــه  اـال  هـال  ال ه دـوح     که یکی هست و هیچ نیست جز او 

اگر من مخلوقم، او خالق است، پس او تمام شد، این جا نوبت من است. این جا 

. شودیم. پس خدا محدود شد. از اینجا مرز مخلوق شروع رسدیممرز خدا به پایان 

به روی  رورا  آیینه و، در صورتی که ظهور او باشم. من شودیمچرا، در یک صورت 

ریاست، هر د . عالم آیینه اوست.افتدیم هانهییآهزار تصویر از من در  هم بگذارید
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ه ب شما یهانگاههمه  هاموجیک دریا بیشتر نیست،  ،از دریا شده یک موج یاکاسه

 ست.دریا

 ارتو عب« نَّما عَرَفَ الله مَن عَرَفَهُ بِاللهاِ»این فرع آن عبارت قبلی است که فرمود: 

، به منزله برهان است. وقتی دویی در کار نبود، من «هو لا یُدرِکُ مخلوقٌ شَیئاً الا بالل»

دومی نیستم، آسمان و زمین هم دومی نیستند، یکی بیشتر نیست. پس هر جا علمی 

هست، اوست. هر جا قدرتی هست، اوست. هر جا ادراکی هست، اوست. جایی نیست 

ی ادراک . هر جاستاو مگر این که متعلق بهکه علم و ادراک و قدرتی ظهور پیدا کند، 

، از آن اوست. هر جا معرفتی افتدیم، افاضه اوست. هر جا فهمی اتفاق افتدیماتفاق 

ی چنین خدای شودیماوست. چون دو در کار نیست. چطور  متعلق به، افتدیماتفاق 

 و رِ او ظهو بلکه همه چیز؛ که اصلا غیری در کار نیستدر حالی را با غیر بشناسید؟ 

، فعل اوست، کار خود افتدیماوست. هر جا معرفتی اتفاق از آن ، اشیهستهمه 

 که به او، او را بشناسد. شناسدیماوست. کسی او را 

. من یک واحد بسیطم. آن کنمیمدر فضای وجودی خودم، هزاران انسان درست 

به اراده من است. اگر هر معرفتی پیدا کنند،  و بخواهند بکنند ی، هر حرکتهاانسان

را تماشا کنند، به اراده من است. اگر بخواهند مرا بشناسند، باید من اراده بخواهند م

، متوقف بر اراده من است. هر ذاتی قوامش به اوست. اما قوام هاآنکنم. پس شناخت 

سی را ک دیخواهیم؟ دیک غیر مستقل را بشناسی دیخواهیماو، به کسی نیست. شما 

د چه ، بایدبل از این که او را بشناسیکه هیچ چیزش مال خودش نیست. ق دبشناسی

، تا دناسیبشکه قوام این غیر مستقل به اوست ؟ باید آن مستقل را دکسی را بشناسی

 هانیا، خدا را از روی دموجودات را ببینی دیخواهیم .دغیر مستقل را بشناسی

ه س مسألپ ؟ علم به غیرِ مستقل، تابع علم به مستقلی است که همراه اوست.دبشناسی
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بر عکس است یعنی ابتدا باید خدا را شناخت تا  آن غیر خدا یی را که قوامش به 

 اوست قابل شناسایی شود.

خدا  و چون تا این جای روایت، ممکن بود شنونده خیال کند حلول و اتحاد است

اللهُ خِلوٌ مِن خَلقِه و  و» فرمودند:ادامه در حضرت  ،حلول کرده استدر موجودات 

 ، خدا داخل در خلق نیست و خلق هم داخل در او نیستند. «هالخَلقُه خِلوٌ مِن

، با صدر روایت که کندیمپیدا  به همه چیز علم علم خدابا این که فرمود: مخلوق 

کرد، منافات ندارد. در صدر روایت،  پیداعلم به شیء، علم به غیر شود با نمیفرمود: 

را اثبات کرد. در صدر روایت حضوری را نفی کرد، در ذیل روایت علم حصولی علم 

، چون علمِ حصولی است. در ذیل علم پیدا کند  به او تواندینمغیر علم به : از فرمود

 ، این علمِ حضوری است. کندیمعلم پیدا  همه چیز: با خدا به فرمودروایت 

خدا شناخت. خدا را  شودینمر، : با فکفرمایدمیروایات بسیاری هم هست که 

حد ندارد، قابل شناخت با فکر و صغری و کبری و قیاس و  وماهیت  جنس و فصل،

ه . معرفتِ نفس است کشودینمبرهان نیست. جز از طریق معرفت نفس، معرفت پیدا 

 معرفت نفس یعنی چه؟ . حال کندیممعرفت ایجاد 

 

 اانقطاع از غیر خد ،معرفت نفس

 

وجه یعنی صورت جان خود را به سوی حق  ،انسان این است کهمعرفت نفس 

له ، قبکندیمسبحانه و تعالی متوجه کند. چون انسان با صورت به هر موجودی رو 

 به سمت وجه. اگر قبله دنیا باشد، کندیمتی است که به سمتش رو جهانسان آن 

کند. هر معرفت نفس این است که انسان وجه خود را متوجه حق تعالی دنیاست. 
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، از آن منقطع شود، تا خودش را  شودیمچیزی که باعث مشغول شدنش از نفسش 

در اصل بلکه صفات،  و نه تنها در افعال یندبمشاهده کند و ب آن طوری که هست

 ذات ، محتاج حق تعالی است.وجود و 

را  انسانهمین حقیقت است. خدا  یمشاهدهگی برای زند یهاخمپیچ و  یهمه

ا ت ،ردیگیم یا دهدیم اوبه  مناجات و دعا حال کند،گرفتار می و خم زندگی پیچدر 

 نیست و کنار بکشد. اودست  در ،بفهمد که کار

کشیدم پای از کوی تو من آهسته    دل نزد تو و خود از میان رفتم  سپردم جان و

 1آهسته

ما ا ریخته،، اشکی دهخوان ، مثلاً نماز شببنددیمبه آن دل  و انسان دیآیم یحال

 ودشیمخوشحال انسان ، دیآیم و نشاط . بسطشودیم. خیلی سخت رودیم بارهیک 

. تماشایی به آسمان دیآیممناجات  و. عشقی به دعا  و عبادت رودیم باره، بعد یک 

 :دیگویم. گاهی با خودش شودیم، قطره اشکی از گوشه چشمش سرازیر کندیم

چون آن  رودیم وقتی که این حالات از دستبالاخره ما را هم از عرش صدا زدند. 

 خیلی سخت است.برای او دانسته را از خودش می

 د.سخت بو برایشرفته بود، خیلی  که از دست کسی حال خیلی خوشی داشت

را از حالاتم بیشتر دوست دارم. چون بی حالی،  میهایحالبی  ،به او گفت: منشخصی 

مال من است. حال واقعی من آن است. نه آن موقع که حال دارم. آن موقع که حال 

این را از تو بگیرد تا  خواهدیمدارم، مال من نیست و اما تو، ظاهراً دنبال حالی. او 

 را.دست را ببینی، نه حال را. تو باید صاحب حال را ببینی، نه حال 

                                                 
 824دیوان فیض: غزل  (1
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 و. قبض ردیگیمرا  بعد آن، دهدیمما نیامدیم که حال را ببینیم. حال معنوی را 

 دهدیم یامطالعهحال  ،دهدیم به انسان رونق. ردیگیم و دهدیم عشق، دهدیمبسط 

ان تا انس ،کندیم. این قدر این کارها را ردیگیم و دهدیم. تاثیر استماع را ردیگیم و

 را مشاهده کند. اورا که خود  دست او

سپاری دل که گیری جان ز من آهسته  که قربان رهت گردمرا مقصود آن باشد تو

 1ههستآ

در خیابان دیگر هم هست. زندگی هرکس یک طور است. کسی  یهاجنبهالبته 

: یک سال کسی در مغازه من گفتیمطلا فروشی داشت. منوچهری که مرکز طلاست 

آن هم طلا فروشی در خیابان منوچهری،  امکان دارد؟آیا چنین چیزی پا نگذاشت. 

 مرکز طلا فروشی!

 و عالم  و بهبه کاسب یک طور دهد. خدا به هر کس با روشی خود را نشان می

 شاعر تا قلم را  روی کاغذ مینکیم. ما خیال دهدیمنشان دیگر طور  و .... شاعر

ید. نتواند شعر بگو هاممکن است که شاعر مدت هاوقت. بعضی گویدیم شعر، گذاردیم

یک  توانمینماست، چرا من  یطورهمین  گفتن شعراگر : تو نیستی. دیگویمبه او 

 .دیآیم شعر گذاردیمشعر بگوید؟ قلم را  روی کاغذ  تواندیمچرا او  بیت شعر بگویم

 چیست؟ هاگرفتنو  هاعطا کردندف این ه

ت . یک موقع دسکنندیمهمه ادبار  وقتی دیگر. کنندیمیک موقع همه به آدم اقبال 

رفیق صمیمی  وقت. یک روندیمو  گردانندروی بر می. یک موقع بوسندیمآدم را 

 گردن آدم را ببرند. خواهندیم وقت دیگرآدم هستند، 

 دکنتا که میلت جانب آن سو           خلق را با تو بد و بدخو کند 
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هست. کسی که در مسیر درس خواندن است، گاهی  یانشانه در زندگی هر کس

بخواند. گاهی هم آن چنان نشاط  تواندینم عبارت، یک خط شودیمقبض ها وقت

 .بردینمدارد که اصلاً از شدت نشاط خوابش 

روی  قلم توانمینماصلاً  دانندیمنوشتن معروف هستم. همه ن، من در گفتیمکسی 

های مبارک رمضان از من خواسته شد یکی از ماهکاغذ بگذارم، چیزی را بنویسم.  

تم وحشی قلم در دس شوق فراوانی پیدا کردم گویی ی قرآن کریم بنویسم،دربارهمطلبی 

. دست من نیست کار درکه این  فهمدیمگفتم هر که مرا بشناسد  با خودمشده بود. 

 م.اهیک خط هم ننوشت کهبیست سال است  چون من همان آدم هستم که

دستش  .شودیمبنویسد، وقتی قلم در دستانش وحشی  تواندینمآدمی که یک خط 

 . اینگذاردینمرا زمین آن ، تا وقتی دستش از مچ نیفتد،  گذاردیم را  روی کاغذ

 . بنویسد توانستینمکیست؟ این همان آدمی است که تا هفته پیش یک خط هم 

باید حواسش جمع باشد. نباید دل خوش کند به حال و بد حالی و قبض انسان 

نماز شب از دستمان رفت. مؤمن  م.بشود، بعد با خدا دعوایش شود که ما قبض شدی

 ، کیست؟کندیمباید ببیند کسی که این کار را با او 

عبادت  . حالیسینویم، تا بگوید این تو نیستی که ردیگیمو  دهدیمحال نوشتن 

 برایش نیست، آن وقتکه تا بگوید تو نیستی. انسان هر وقت فهمید  ردیگیم و دهدیم

 .میشویم. اگر به ما کرامت بدهند، سرمست زندیریم

 میوشیمبعد صاحب کرامت  کنیمهمه جا اعلام میکافی است یک خواب ببینیم، 

ه . برای اینکمیکنیم، هدایت میکنیمو مردم را جمع  میکنیمو کرامت از خودمان نقل 

 کم است.  تمانیظرف
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 که در این مسیر هاستسال: گفتمیم: همیشه از خدا گله داشتم.  گفتیمکسی 

انسان بخواهد اگر . نمیبینمندارم. یک خواب درست و حسابی هم  هیچهستم. چرا 

اده به او دبشارتی در خواب  ببیند وخواب خوبی باید بفهمد در راه خداست، لااقل 

رسیدم که اگر چیزی به تو داده بودند، چون ظرفیت نداشتی، به این نکته  بعدها شود.

 .مخوشحالبه این مطلب از ته دلم  و  کنمیمو خدا را شکر ی ته جهنم رفتیمبا همان، 

 خدا را شکر. «بردیم جهنمرا شیطان با کرامت  هایبعض»ند: اآقای بهجت فرموده

حل  یک مساله؟ اگر میکردیم. اگر چیزی به ما داده بود، چه کرامت ندادهبه ما  که

 حتی خودش هیچ چیزاست که بفهمد  اینآن  و زندیریمهمه چیز بشود، برای انسان 

. دهندیم به اونیست. هر وقت فهمید بیت المال است، امضای چک را   متعلق به او

 بانک چک بکشد؟ دست کسی که به حساب دهندیمچک بانک را دست چه کسی 

دهند که آن را به حساب خودش نگذارد کرامت را به کسی می نه به حساب خودش.

 .راه بیفتد و بازار درست بکند بدهندبه او  یکرامتنه به کسی که اگر 

بدهند. کسی کرامت  هاآنرا بخواهند دور کنند، به  هایبرخالبته ممکن است 

، یکی از بزرگان فرمودند : کردیم ی عجیب و غریبهااستخارهو  استخاره داشت

رو فدر دنیا ، دهندیم. یعنی استخاره به آدم انددادهشاید این را به خاطر دنیایش به او 

، داندیم. غیب شوددور میبا همان  دیگویم، همه چیز را هم کندیم. استخاره رودیم

 . رودیمبا همان غیب فرو از حالات مردم با خبر است و 

به من بدهید. گوشت  مقداریک  آمد و گفت حاجی سبزواری یخانهدر به کسی 

، مقداری گوشت برای خودش نگه هازمیهگوشت نداریم. گفت آشپز، پشت  گفتند

بیا   تند:گفبه آقا . ندیبیمرا  هازمیهداشته است. رفتند، دیدند عجب، از پشت در، زیر 

: کرامتش چیست؟ گفتند: این کرامتش است. فرمودندکه صاحب کرامتی آمده. آقا 
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را ببینم. تو رفتی کرامت پیدا کردی که عیوب مردم  ی اوقیافه خواهمینم: اصلاً فرمود

. تو هگذاشت هازمیهرا افشا کنی؟ آن آشپز بدبخت یک تکه گوشت برای خودش زیر 

سبزواری  حاجیما کجاییم  یدمردم را افشا کنی؟ ببین اسراررفتی کرامت پیدا کردی که 

 کجا؟ 

دادن و گرفتن حالات، لطف خداست.  وها قبض و بست. کندیمخدا به ما لطف 

ه پرش این نقط تعلق به او نیست.م ینجاست، که آدم بفهمد که هیچ چیزپرش ا سکوی

یکی تلاوت قرآن و دیگری در مجالس ابا عبدالله میان بُر دارد.  دو؟ افتدیمکجا اتفاق 

 الحسین.

 اند:رساله شریف لب اللباب فرمودهدر 

مند، در اثر اهتمام در امر مراقبه به تناسبِ همان عوالم عِلْوى و به سالک سعادت

تعالى را مشاهده نماید گردد که صفات بارىمقتضیات آن منازل و مراحل، موفق مى

گهان او یا اسماى ذات مقدسه او را به نحو کلیت دریابد. چه بسا در این موقع سالک ن

گردد که تمام موجودات جهان یک واحِدِ علم است و یا غیر از یک قدرت متوجه مى

واحده ابداً قدرتى نیست؛ این در مرحله شهود صفات است. و اما در مرحله شهود 

کند که در تمام عوالِم، عالِم یکى است اسما که از این نیز برتر است سالک ملاحظه مى

است. این مرحله از مرحله ادراک صفات که در مرتبه و قادر یکى است و حىّ یکى 

 شود اشرف و اکمل است:قلب پیدا مى

الک زیرا س  .لَانَّ السّالِکَ یُْصبِحُ وَ لَا یرَى قادراً و لا عالِماً و لا حیّاً سِوَى اللَّهِ تَعالَى

 بیند.اى نمىکند و جز خداى متعال قادر و عالم و زندهصبح مى
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شود. چه بسا خواننده قرآن باً در حال تلاوت قرآن پیدا مىو این شهود غال

کند شود که ادراک مىیابد که خواننده، او نبوده و کسى دیگر بوده است و گاه مىدرمى

 کند.که مستمع نیز کسى دیگر بوده که استماع مى

باید دانست که تلاوت قرآن را در حصول این امر تأثیر فراوانى است و سزاوار 

ه سالک در حین اشتغال به نماز شب، سُوَرِ عزائم را تلاوت کند، چه از حال است ک

افتادن خالى از لطف نیست و به تجربه ثابت شده است قیام ناگهان براى خدا به سجده

ت مؤثر است و خصوصی در نماز وتیره شب جمعه بسیار« ص»که قرائت سوره مبارکه 

  0گردد.شده است معلوم مىاین سوره از روایتى که در ثواب آن وارد 

نقطه اوج مصیبت وقتی به ، با شنیدن مصائب ابا عبدالله ندر مجلس امام حسی

برای هدایت بشر فدا ، همه چیز خودش را آمده کربلابه که کسی  نندیبیم، رسندیم

 . کرده است

، انسان از خودش شودیمپیدا  حالت وقتی برای انسان در مجلس ابا عبدالله این:

ه ک، کندیمبرای خودش گریه  ، اولخوانندیم. وقتی روضه شودیمفانی  و گذردیم

خودش را فراموش تر، جلو یمرا نجات بده. کم دستم را بگیر و  امام حسین یا

مرا نجات بده. اصلاً یاد خودش  : امام حسیندیگوینم، ردیگیم. اوج که کندیم

 وقتیدر مجالس عزاداری مصیبت  یهاپردهنیست. آن چنان غرق در مصیبت شده، 

دارد  دنیبیم، شودیم. یک لحظه متوجه کندینم، دیگر برای خودش گریه رودیمکنار 

 طره اشکباید هزاران ق» فرمودند:یکی از بزرگان می.کندیمگریه  برای امام حسین

 «.اشک بریزیم بریزیم تا یک قطره برای امام حسین
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، وصل به ةالولای ةرسال کلاس درساین از خود گذشتگی، درس عاشوراست.  

 خواهدیمانسان  و رسدیمعاشوراست. هر جا بحث این رساله به اوج  کلاس درس

که آمده باشد، همه چیز خود  پیدا کند تواندینمکسی را   مثال بزند، جزء ابا عبدالله

 باشد.  فدا کردهرا 

 1دیگرالا هـوس قمـار  شهیچ بنماند    که بباخت هر چه بودش آن قماربازی  خنک

: اگر هزار بار دیگر گفتیمآن هایی هم که با او همراه بودند، همین طوری شدند.  

مرا زنده کنند و بمیرانند، زنده کنند و بمیرانند، من باز هم با تو هستم. با مرگ و زندگی 

با بهشت هم کاری ندارد، با جهنم هم کاری  . اینخواهدیمرا  کار ندارد. امام حسین

 ندارد.

  یکو ک خا ه ک جان  م ده د امی ن بدا تو باشمدر آرزوی  در آن نفس که بمیرم 

 مباشو ت

جست و جوی گفت و گوی تو خیزم به به  برآرمبه وقت صبح قیامت که سر ز خاک 

 متو باش

   مغلا م دار وت  سوی  هب  رنظ   آیند شاهدان دو عالم در  ه ک یمجمع  هب

 مباش  وت   یور

  یمو  یبو هب  ،آگه  تعاقب  خوابز   بخسبم ل سا ر هزا ر گ م عد ه خوابگا ه ب

 مباش  وت

  هب  ندوا م، نجوی رحو  جمال   ویم ـنب  تبهش  لگ ،گویمن  هروض  ثحدی

 مباش   تو   یسو

مست روی   که حاجت  ه چه باد هبا مر وان ـاقی رضـست دسم ز ننوش  تبهش می 

 متو باش
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  هب ،سعدیا کنم   خلاف رگو    رفتن   وت  دووج اب ت سهلس  هبادی ر هزا

 1مباش و ت   یسو
 

. ولی مییگویم به دروغ. ما هم استحر  وحبیب بن مظاهر  این زبان حالِ

 اکَ یَّإِ نَعْبُدُ وَ اکَیَّإِ»: مییگویمبه دروغ بشود. تبدیل راست دروغ ما به ، تا مییگویم

 بشود. به حقیقت تبدیل، تا «نُینَسْتَع

 دیرویمنبه ایشان گفته بودند: آقای بهلول الدینی رفته بودند جمکران، آقای بهاء 

 شودیمدارد که  «نُینَسْتَع اکَیَّإِنَعْبُدُ وَ  اکَیَّإِ»داخل، نماز بخوانید؟ هر رکعت صد تا 

دویست تا، گفته بود: ما برویم داخل، دویست تا دروغ بگوییم که چه بشود؟ دویست 

لا ، دروغ است دیگر. حا«نُ ینَسْتَع اکَیَّإِنَعْبُدُ وَ  اکَیَّإِ»تا دروغ. دویست بار بگوییم: 

 اکَ یَّإِ» مییگویمروزی ده بار  واجبماننمازهای  در،مییگویم، روزی ده بار دروغ ما

. ما ودبه حقیقت تبدیل بشدروغ بگوییم، تا  میخواهیم. آنقدر «نُینَسْتَع اکَیَّإِنَعْبُدُ وَ 

چه کسی  «نُینَسْتَع اکَیَّإِنَعْبُدُ وَ  اکَیَّإِ»دروغ است. خدایا دروغ است.  میدانیمکه 

 است.   ؟ او امام حسین«نُینَسْتَع اکَیَّإِنَعْبُدُ وَ  اکَ یَّإِ» دیگویم

 . یک تار مویمییگویم: گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دروغ مییگویمما 

. ما همانی هستیم که با یک تار موی کنندیم، همه غش بیاورند حورالعین در این دنیا

 دیگویم . حالا گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم؟ ابوالفضلمیکنیمحورالعین غش 

به گفتگوی تو باشم به جستجوی تو باشم. ما  گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم

این زبان  نیست. مربوط به مااست.  ابوالفضل مربوط به . این شعر مییگویمدروغ 

 که: است حضرت ابا الفضلحال 
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 راهم مزن به وصــف زلال خضــر که من

سال  من جرعه نوش  بزم تو  بودم هزار 

سریر فضل  شاها من ار به عرش رسانم 

ست  من   شاه بودعهد ال شق   همه  با  ع

 گر برکنم دل از تو و بردارم  از تو مهر

 ای شــاه شــیرگیر چه کم گردد ار شــود

 بر گلشــنی  اگر  بگذشــتم چو باد صــبح

 شـــنیدم  و بر یاد روی  توبوی  تو می

 شـــکر خدا که  باز در این  اوب  بارگاه

باد نه عشـــاق  محو  خا کار  نامم ز 

 ای عاشـــقان روی  تو از ذره  بیشـــتر

که منکر حســـن رخ به من  ما   تو   بن

 کیست 

ـــاه جرعه   کش  حوض کوثرماز جام ش

 کی  ترک آبخورد کنــد طبع  خوگرم

 مملوک آن جنابم  و مســـکین  آن درم

ــاه  راه عمر به دین  عهد بگذرمو  از  ش

جا برم که  افکنم این دل ک  این مهر بر 

ـــایه  تو ملک  فراغت  میســـرم  در س

شوق سرو بود و نه  شق   صنوبرم نی ع

 دادند ســـاقیان طرب  یک  دو ســـاغرم

شهپرمطاووس عرش  می صیت   شنود 

غل دیگرم بت  تو بود شـــ  گر جز مح

 من کی رسم به وصل تو کز ذره کمترم

یده لک غیرت برآورمتا د به گز  1اش 
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 ثخلاصه و جمع بندی بح

 

وضیح ت بندی وجمع و  ثبه اصل بح میگردیمپس از ذکر این مقدمات طولانی باز 

 ممتنع است معرفت غیر خدا موجب معرفت حق تعالی شود.این برهان که : 

ن ای ایرب و ؛علم ذاتا عین معلوم است و در حقیقت علم و معلوم یک چیز هستند

متنع و محال است که علم به یک م قضیه در جای خودش برهان اقامه شده است.

است چرا که اگر علم به یک مباین  علم به شیء دیگری باشد که با آن مباین شیء

که دو شیء مباین یک شیء شوند و این  دیآیمموجب علم به مباین دیگر شود لازم 

اگر دو چیز باشند که به کلی متباین باشند؛ یعنی . خلاف فرض مباین بودن آن دو است

پل  یئپل معرفت بشوند. برای اینکه شی توانندینمهیچ وجه مشترکی نداشته باشند، 

 اتحاد و یک وجه ،این است که بین این دو اشلازمه، بشود  معرفت به شیء دیگر

 ،دو تا هستند. چه زمانی دو فرض مسأله این است کهوجود داشته باشد.  اشتراک

؟ وقتی که با هم اختلاف داشته باشند. اگر از جمیع جهات مشترک باشند که شوندیم

 ؛پس اگر دو تا هستند، یک وجه اختلافی دارندیکی.  شوندیم، شوندینمتا  دیگر دو

وجه  ، یکشود پل معرفت به آن یکی  خواهدیم یکیکه  ئیاین دو شیبین  باید لذا

 .داشته باشدوجود  ک  و یک وجه اختلافااشتر

ال در این حالت سه احتم آیات آفاقی بخواهد نشانه معرفه الله باشد میکنیمفرض 

 و یک باین اند یا یک وجه اشتراک دارندیا م با حق تعالی آیات آفاقی وجود دارد؛

این  نیعی خدا. شوندیم ، اگر باشندیا عین او هستند. عین او که نیستند وجه افتراق

. تباین هم اگر داشته باشند که پل معرفت شودیم خداهم  . آن دیوارشودیم خدا پرده

ک وجه ی و وجه اشتراکیک نیستند. پس حتماً اگر بخواهند پل معرفت بشوند، باید 
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 ترکجزء مشیک در  که جزء داشته باشنددو هر کدام . پس باید داشته باشند اختلاف

مرکبی، هر  و شود؛یمشد، مرکب  ءدو جز هرچه دارای. ندباش مختلفدیگر و در جزء 

آیا  ی مرکب باشد و دارای دو جزء باشدناقص و محدود است. چرا؟ چون اگر چیز

جایی  ؛باشد تیهانیبباشد؟ اگر یکی از دو جزء  تیهانیبیکی  ،از این دو جزء شودیم

؟ وقتی که جزء اول کندیم. چه زمانی جزء دوم ظهور پیدا گذاردینمبرای جزء بعدی 

 و مام شود، مقدار آن تمام شود، حد آن به پایان برسدبه جایی ختم شود، زمان آن ت

ود. از اینجا به بعد، بعدی شروع ش تا نهایت ندارد ،تیهانیباز اینجا بعدی شروع بشود. 

 .شودیمدارای جزء باشد، محدود  وپس اگر خدای تعالی مرکب 

 این برهان از طریق معرفت ر اساساین برهانی است که در بحث قبلی مطرح شد. ب

 نها راهتنزدیکترین راه بلکه او را شناخت. پس به اینجا رسیدیم که  شودینم ،آفاقی

از راه آن، به معرفت دست  شودیم، معرفت نفس است. تنها راهی که رسیدن به خدا

 معرفت نفس یعنی چه؟ دا کرد، طریق معرفت نفس است. حالپی

صارف شاغل عن نفسه.  کلّعن  نقطعیالانسان وجهَه للحقّ سبحانه، و  وجّهیهو أن  

رفت معالحقّ سبحانه.  یإل هالذاتمحتاجة  یه، و یه کمانفسه  شاهدی یحتّنفسه،  یإل

 . هر چیزی که ازبگرداندنفس این است که انسان، چهره جانش را به سمت پروردگار 

منقطع بشود. تا خودش را آن طور  آناز  و آن را کنار بزند کند،یمخودش مشغولش 

محتاج  ذاتا ست؟ خودش این طور است کهاکه هست، مشاهده کند. خودش چطور 

 حق است.

طباطبایی در کتاب شریف شیعه در اسلام در ذیل این روایت  یعلامهمرحوم 

 :ندیفرمایم
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است در معرفت حق سبحانه، و  یترقیدق هیّنظر، اثبات (تین روایا) انیبمراد از 

 ء،ایاش، حق سبحانه بالذات معلوم است، و علم به قتیحق: به حسب کهاست  نیاآن 

ن ، و آدیآیمبه حسب ظاهر نظر به دست  کهبه واسطه علم به اوست، نه به آن نحو 

، و سپس به واسطه میکنیم دایپعلم  اءیاشآن، به  ریغما اوّل از راه حس و  که نیا

 .میکنیم دایپ، به حق سبحانه علم اءیاش

 حیتوضمطلقه ذات حق، گذاشته شده است؛  تیّوحدان هیپا یرومطلب،  نیا انیب

، ابدیاوست، تحقّق  ریغ که یزیچ هلّق معرفت به حق سبحانه، به واسط: اگر تعکهنیا

، واسطه مفروض نیا، یفکرواسطه  کی، و بالاخره با یمثال ایصورت  ایمانند حجاب 

، نیباماست با  نیمبانه؛ اگر مخلوق بوده باشد، لازمش معرفت به  ایمخلوق اوست  ای

 نیبمخلوق بوده باشد، لازمش تحقّق واسطه )امر ثالث(  ریغو آن محال است، و اگر 

خود  ریغمحال است، پس حق سبحانه به واسطه  زینخالق و مخلوق است، و آن 

یمشان بر حق اطلاق یمعانبه حسب  کهچون اسماء و اوصاف  و ؛شودینمشناخته 

 هک یکس، جهینتنخواهند بود، و در  یقیحقباشند، موجب معرفت یماو  ریغشوند، 

آورده است، در خصوص معرفت،  مانیابا اسماء و اوصاف، به حق  که کند یدعو

 گمراه است.

 زیچشناساند، و چون به همه یمرا  شتنیخوپس حق سبحانه، خود بلاواسطه 

شوند، و البتّه احاطه یمبا روشن بودن او روشن و شناخته  اءیاش ریسااست،  طیمح

 0.ستین هاآنو اختلاط با  زشیآم، به طور اءیاشبر همه  یو

، دو دیدگاه داریم. 8«هن عرف نفسه فقد عرف ربم» ،راجع به روایت معرفت نفس

عرفت نفس، م تمعرف: اندگفته. اندگفتهیک دیدگاه آن دیدگاهی است که دیگران هم 

                                                 
 130-129کربن:ص  یبا هانر ییمصاحبات عالمه طباطبا عهیش (1

 استعمال العلم و اإلخالص في طلبه و تشدید األمر على العالم. -9باب  32، ص2بحاراألنوار: ج  (2
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 ش، خودکندیممراجعه  شالله است. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی انسان به خود

. پس اگر من فقیرم، یک غنی باید کندیمرا در جمیع شئون، فقیر الی الله احساس 

. بردیمبه مشاهده یک غنی پی  ،باشد که فقر مرا برطرف کند. از مشاهده فقر خودش

این مسیر هم  در و فهمید از جمیع جهات فقیر است. وقتی استاین معرفت نفس 

 .رودیم دنبال راه، پیدا کردن درد، شناسایی دوای درد  ،احتیاج به کمک دارد

از مباحث  و است هانیااز  ترقیدقهم دارد که خیلی  معنی دیگراین روایت، 

 .شودیمحقیقی در علم نفس، استخراج 

نظر در آیات آفاقی، علم حصولی است. علم حصولی، حضور صورت شیء در 

یعنی حقیقت در . دیکنیمذهن است. اما در علم حضوری، خودِ حقیقت را مشاهده 

 قیقت. به خلاف نظری که من به خودنزد شما حاضر است، نه صورت و تصویری از ح

دارم. من به خودم علم دارم. این علم حصولی است یا حضوری؟ خودم، پیش خودم 

و همه حیات من  ،حاضرم. قوای من، پیش من حاضر است. علم من، قدرت من

 .کنندیمکمالات من که از آن به کمال تعبیر 

ست؟ فصلش چی و شکه حیات چیست؟ جنس میکنراجع به حیات بحث علمی  اگر

، میکنیماین علم حصولی است. اما وقتی که به سرائر خود مراجعه  آثار حیات چیست؟

 . این احساسِکنمیم. من هستم. هستی خودم را احساس میکنیمحیات را احساس 

هستی، تصویر و جنس و فصل منطقی نیست. علم حضوری است. خود معلوم در نزد 

 من حاضر است.
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در حال بحث  آنراجع به دندان درد و خصوصیات  و میانشستهدر آکادمی وقتی 

 ا، درد گرفت، خود دندان درد پیش مدندان اگر. اما این علم حصولی است ،م یهست

 معلوم، در نزد عالم حاضر است. حاضر است. خود دندان درد یعنی خودِ

معرفت به نفس و قوا و اطوار وجودش، معرفت شهودی و علم حضوری است. 

اس و برهان و شکل اول نیست. برهان تا وقتی باقی است که به تصدیق فکری و قی

و  رودیم. اگر صغری و کبری برداشته شود، نتیجه هم از بین ممقدماتش توجه داری

 . شبهه،کنندیمبر آن وارد  یاشبهه. مثلاً به چیزی علم دارید، شودیمزائل  هم علم

تذلل را م جهینت، لذا کنداطل میبصغری و کبری را  ،. شبههکندیمعلم شما را متذلل 

ا . شبهه کارش این است که صغری و کبری ریقین داشتید . تا الآن به این مسألهکندیم

 یاجهینت. دیکنیم، شما شک کندیمسست کند. صغریِ یقینی و کبریِ یقینی را ظنی 

 .شودیممشکوک  یکه تا حالا به آن یقین داشتید، نتیجه

شبهه وارد کرد.  شودینممعلوم، پیش عالم حاضر است. دیگر خود در اینجا 

شما بگویید دندان درد در عالم وجود  مریگیم. مثلاً دندان درد کنمیم اشمشاهده

ندانم . من همین الان داندگفتهدروغ  ،اندگفتههم که  ییهاآنبیشتر نبوده،  یندارد، توهم

 .کنمینم، من باور د، شما هر چه قدر هم بگوییکندیمدرد 

توفیق الهی، مشغول به آیات نفس خود بشود و فقر خودش  دستبا باید انسان البته 

ای رب ریافت این حقیقت با بحث ممکن نیست.د .را نسبت به پروردگارش مشاهده کند

 .شودیمتوضیح صدق این مدعا به داستانی از مرحوم هیدجی اشاره 
 

 یعام مرد یاریاخت مرگ و یدجیه میحک داستان 
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 یاریاخت لبس و خلع و است بوده یاریاخت مرگ منکر یدجیه مرحوم ندیگویم

 در و است، پنداشتهیم ممتنع مردم یبرا را کمال و درجه نیا و ،دانستهیم محال را

 .است کردهیم ردّ و نمودهیم انکار جدّاً خود شاگردان با بحث

 بیقتع مشغول قبله به رو عشاء ضهیفر آوردن بجا از بعد خود حجره در شب کی

 یاگوشه در را شیعصا و کرد سلام شده، وارد یدهات یرمردیپ ناگهان که است بوده

 ؟کارها چه: گفت یدجیه ؟کارها نیا به یدار چکار تو! آخوند جناب: گفت و نهاد

 است؟ مربوط چه شما به حرفها نیا آن؛ انکار و یاریاخت مرگ: گفت رمردیپ

 ،میدهیم درس. ماست کار لیتحل و نقد و بحث ماست، فهیوظ نیا: گفت یدجیه

 !میگوئینم خود سر ؛میادهیکش زحمت کارها نیا یرو ،میدار مطالعات

 .نه: گفت یدجیه ؟!یندار قبول را یاریاخت مرگ: گفت رمردیپ

: گفت و دیخواب پشت به و دهیکش قبله به را خود یپا او دگانید مقابل در رمردیپ

 .است مرده که است سال هزار یگوئ و ،کرد رحلت ایدن از و جِعُونَار هِیْ إِلَ إِنَّآ وَ لِلَّهِ إِنَّا

 حکومت شد؟ وارد ما بر امشب که بود بلا نیا ایخدا. شد مضطرب یدجیه میحک

 مّ س و دیکشت را او و بود بیغر ،دیبرد هحجر در را یمرد ندیگویم ؟کندیم چه را ما

 .دیکرد خفه ای دیداد

 و ریّمتح همه و آمدند حجره به آنها ،کردم خبر را طلّاب و دمیدو از خود خودیب

 را وا شبانه و اوردیب یتابوت مدرسه خادم شد بنا بالاخره. شدند نگران حادثه نیا از

 ،میشو هآماد استشهادات و او زاتیتجه یبرا فردا تا ببرند مدرسه شبستان یفضا به

 پسس و ،مِیالرَّحِ  الرَّحْمَنِ اللَهِ بِسْمِ: گفت و نشست و برخاست جا از رمردیپ ناگاه که

 وربا یآر: گفت یدجیه ؟یکرد باور حالا: گفت و زد یلبخند و کرده یدجیه به رو

 !یگرفت مرا جان ،یدرآورد مرا پدر امشب تو امّا ؛کردم باور خدا به ،کردم
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 ارد،د لازم هم شب مهین عبادت ؛ستین خواندن درس به فقط! آقاجان: گفت رمردیپ

 دیبگوئ و دیسیبنو و دیبخوان فقط...  خواهدیم چه خواهد،یم چه خواهد،یم هم تعبّد

 ؟!شودیم تمام نیا به مطلب بس، و

 را خود ساعات از یمین دهد،یم رییتغ را خود هیّرو یدجیه میحک شب همان از

 ذکر و تفکّر یبرا را یمین و دهدیم قرار کردن سیتدر و نوشتن و کردن مطالعه یبرا

 به امر خلاصه و کندیم یته پهلو خواب بستر از هاشب. عزّ و جلّ یخدا عبادت و

 هر در و منزّه، او ریغ از سِرّش و منوّر خدا نور به دلش. برسد دیبا که رسدیم یجائ

یم او یترک و یفارس شعر وانید از و ؛است داشته خود یخدا با الفت و انس حال

 . افتیدر را او حالات توان

 پس. است جالب و نیریش اریبس. اندنموده طبع را او نامه تیّوص وانشید آخر در

 ارمد تقاضا رفقا از: »دیگویم خود یهاکتاب و هیّاثاث میتقس و شهادت و خدا حمد از

 مجلس یبرا و ،ستین لازم یهو و یها نگذارند، یعمار یرو مرا عمامه مُردم یوقت

 خاتمه من عمل و است شده ختم من عمر که رایز نشوند یکس دماغ یمو من ختم

 یسو به و خلاص عتیطب زندان از من رایز باشند خوش من دوستان. است افتهی

 إن ناراحتند مفارقت از دوستان اگر و ؛ابمییم جاودان عمر و رومیم خود مطلوب

 مداشت یپول داشتم دوست. میکنیم ارتیز آنجا در را گریهمد و آمد خواهند الله شاء

 فراهم یسرور و کرده هیّته یسور مجلس من رحلت شب در که دادمیم رفقا به و

 0.است من وصال شب شب، آن که رایز آورند،

                                                 
 107-106، ص: 1ی: جشناسمعاد  (1
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مشاهدته عن  نفکُیلاو ما هذا شأنه،  :دیفرمایم .ببه شرح مطل میگردیمباز 

ف ، ثم عرةیضرورعرفت. فإذا شاهد الحقَّ سبحانه، عرفه معرفة  کمامشاهدة مقوّمه، 

 . یتعالبه  ءیش کلَّ عرفیقائمة الذات به سبحانه؛ ثم  لکونها، قةًیحقنفسه به 

در مرحله افعال، هیچ فعلی نیست، الا اینکه فعل الله است. بعد که بالاتر رفت، هیچ 

م است ولی علم از آن خودش وصفی نیست الا اینکه اوصاف الهی است. این عالِ

ه متعلق بخودش نیست. قادر است ولی قدرتش  از آننیست. حی است، ولی حیات 

مال  که انّیّتش هم ندیبیم، «ننا لله و إنا إلیه راجعوا»: شودیمنیست. بالاتر از این  او

فعل که فعل الله است.  .شودیم خودش نیست. اطوار وجودی ذات، وصف و فعل

صفت خداست. ذات هم که مال خودش نیست. إنّیّتش هم مال خودش که هم صفت 

ار در جمیع اطوکه  کندیممشاهده  جاکه توابعش است. این هانیاچه برسد به  ،نیست

 وجود فقیر است.

 ی،یشنوا، حیات، علم، قدرت ،که ندیبیم. کندیمامر عجیبی را پیدا  در این حال

خودش  .بی انتها متصل است یاقیانوسبه  ،شافعالصفات و و سایر  ، حبّاراده، یینایب

و  که خودش است فهمدیم و کندیم. مشاهده بیندیمبینهایت  یرا متصل به اقیانوس

خلاصی ندارد. چون  هم ندارد. از دست خودش ،خودش. هیچ کاری جز خودش

خودش. همه هم و سالک خودش است خودش سالک و خودش مَسلک است. جاده 

ن با آ کردهیمکه از هر چیزی که فکر  ندیبیم .خودش مسیر است چیز اینجاست.

آب  ،دشیم، وقتی تشنه دیدیمارتباط و اتصال دارد، جداست. آب را ساقی 

قیر خدا ساقی بود. ف ندیبیم، شکندیم. آب مثل حباب ردکیمرا برطرف  شایتشنگ

اب . این حبنیستآب کاره ای  ،چه کسی بود؟ من بودم. ساقی چه کسی بود؟ خدا بود

. من چه بودم؟ من فقیر بودم. شغل چه بود؟ شغل هیچ بود. رازق شودیمآب، شکسته 
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فقیر بودم. بر طرف کننده گرسنگی چه،  ،خدا بود. من چه چیز بودم؟ من گرسنه بودم

از نیازها. آنکه  یامجموعه؟ ماندیمکه بود؟ خدا بود، نه غذا. خودش چیست؟ چه 

 ،بود، چه کسی بود؟ رافع نیاز خداست. وقتی حباب شکست، همه اسباب هارافع نیاز

، در مقابل چشمانش مثل حباب شکسته کردیمیعنی آن چیزهایی که به آن تکیه 

 .شودیم

، رودیم. دائماً اضطرابی ندینشیم، توحیدی به جای آن رودیمدائماً شرکی 

 .شوندیم اضطرابمانن چیزهایی که باعث اعتماد ماست، موجب . همادیآیماعتمادی 

. اما میکنیم اعتماد پیدابه آن شغل ، میریگیم یاگر بیکار باشیم مضطربیم، وقتی شغل

. کنند رونمانیب، چون هر لحظه ممکن است که شودیمهمین شغل باعث اضطراب هم 

 طراب است.ضهمان که موجب اعتماد است، موجب ا

هستید که پول دارید و هم ناراحتید که  خوشحالپول زیادی دارید، هم  شما

ولی  ،. خانه دارید، خیالتان راحت است، نگرانید که چکارش کنیدرودیمبالا  هامتیق

؟ شودیم؟ بالا برود، چه شودیم، نگرانید. پایین بیاید، چه دیآیمدارد پایین  هامتیق

 و ، همه نگران هستند. چرا؟ چون اعتماد به شغلیدبیا چه بالا برود، چه پایینخلاصه 

نگرانید؟ چون  باز هم دارید،وقتی دارید، نگرانید، ناست. فرزند  خانه و پول و ....

 ید.نگرانپس . مسئول تربیتش شما هستید، دیکنیمتربیتش  دیکنیمخیال 

م هم هیچ کاره است، راحت و هست، عالَ هوقتی فهمید که خودش هیچ کاره بود

از همه چیز منقطع است، مگر پروردگارش که از درون و بیرون به  فهمدیم. شودیم

که  فهمدیم. شودیمو خدا. هرچه غیر خدا ساقط  ماندیماو احاطه دارد. خودش 

آثاری که به او  تمامبوده و خدا. با خدا تنها بوده است. جز خدا نبوده.  ودائماً ا
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. یکی آمده به او 0«الَناللَّهُ  کَتَبَإِلاَّ ما  َبنایصیُلْ لَنْ قُ»بوده است.  خدا، از دهیرسیم

او، نه توهین را از او دیده، محبت را هم از  این توهین کرده، یکی به او محبت کرده.

دست خدا بود که از این آستین بیرون آمد. اگر چه در بین مردم است،  آن بوده، نه این،

اما جز خدا کسی نیست. کسی صاحب اثر نیست. در این هنگام چهره جانش از همه 

 .شودیمچیز منصرف 

ا نَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوإِ»گفتند:  هاآنکه به  کندیمرا بیان  یاعدهقرآن کریم داستان 

نه  ،«ماناًیإزادَهُمْ فَ»، بترسید. اندکردهعلیه شما همه اجتماع  بر مردم ،«هُمْفَاخْشَوْ لَکُمْ

انْقَلَبُوا بِنِعْمَة  فَ»، «لُیالْوَکقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ  وَ»تنها نترسیدند، ایمانشان زیادتر شد. 

نعمتی داد. علامه فرمود: این نعمت  هاآنخدا به  ،8«سُوءٌ مْسَسْهُمْیَمِنَ اللَّهِ وَ فَضْل  لَمْ 

، «لُیکالْوَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ حَ»گفتند:  هانیاولایت است، به قرینه دو طرف آیات. چون 

که خودم امورتان  دهمیمرا  نعمتاین گفت من هم به شما هم خدا وکیل ماست. خدا 

 هانیاه ب ،«سُوءٌ  مْسَسْهُمْیَو فَضْل  لَمْ » ؛ یعنی ولایت«انْقَلَبُوا بِنِعْمَة فَ». کنمیمرا اداره 

. همه چیز از کندیماین فرد همه چیز را فراموش  حال ایندر . رسدینمضرری هیچ 

 .رودیمیادش 

یار   قدم  در  که الا سری             اقـاتف  هـالم بـع  هـدر هم اند ـهیچم نم

 کنممی

الا حدیث دوست که تکرار               همه از یاد من برفت امخواندهمن هر چه 

 3کنمیم
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ل مفص موضوع اینراجع به ایشان  با وجود این که: کردندیمسوالی علامه  بارها از

یکی از بزرگان . دانمینم به خدای احد و واحد: فرمودندیمند ه بودبحث کرد

: این نسیان ممدوح است. یک نسیان مذموم داریم که انسان در پیری همه فرمودندیم

. این نسیان ممدوح است. کندیمفرق  این نسیان با آن اما .کندیماطلاعات را فراموش 

 در صفحات خاطر نیست. هیچ ،اینجا در مقام فناست

لا که او رفتندیمایشان فرمودند: آقای میلانی در مشهد قبل از درس، اول به حرم 

که آقا حرکت کند. وقتی   دادندینماجازه  و شدندیمدر حرم با ازدحام مردم رو به رو 

 کس هیچ، آمدندیمبیرون از حرم کانّ هیچ بلد نبودند. وقتی  ندرفتیمبه سمت حرم 

ا دست ایشان ر خواستندیمآقایی که صد نفر دورشان بودند،  ، هماناطرافشان نبود

 کس دورشان نبود.هیچ ، آمدندیمرم بیرون ببوسند. وقتی از ح

د ششدند و پرسش و پاسخ  میزمانی که اصحاب استفتا در محضر ایشان جمع می

 فقه در دست ایشان بود. گویا دادندایشان به گونه ای پاسخ می

، قلم را ندنوشتیم، پانزده صفحه ندنوشتیموقتی  ایشانفرزند علامه نقل کردند که 

دو ثانیه  ؟ ایشان گفته بودند: کهدیگذارینم. گفته بودند: آقا چرا نقطه گذاشتندیمزمین 

مطالب به من هجوم  آن چنانفرمودند  در نقل دیگری. شودیموقت کمتر صرف 

حیت ما را نص گفتندیمبه ایشان مین آقا وقتی ه. منقطه بگذار توانمینم که آوردیم

 :فرمودیم ،ندکردیمسعی . خیلی که دانمینم به خدای احد و واحد: گفتیمکنید، 

 .0«أَذُْکرْکُمْ یفَاذْکُرُون»

: وقتی همه چیز را فراموش کرد، خودش را هم فراموش کرده. دیگر بین دیفرمایم

 در کار نیست، حقیقت یاپردهاو و خدا حجابی نیست. دیگر ستری در کار نیست. 
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بماند. این نوع معرفت را باقی ، فقط خدا برود  معرفت این است، که همه چیز کنار

انسان  ،سزاوار است معرفت الله به الله بدانیم؛ یعنی معرفت خدا به خدا. معرفت فکری

 .رساندینمرا به جایی 

ولی ن مراتب علم حصاکه مراتب فکری، هم دیفرمایم .گردیمبر می ةة الولایبه رسال

. کندنا میمعدو دلالت بر مشتق  ندیگویم فکر کند تا خدا را بشناسد. در ادبیات ،است

. کسی هست، زیدی هست و صفتی دارد زندیمضارب، یعنی کسی که  مییگویموقتی 

 ،در مشتق، ذات شرط نیست ندیگویمکه آن زدن است. ضارب دو معنا دارد. ولی 

آن صفت است. ضارب یعنی ضرب، یعنی زدن. اصل با این صفت است نه با  ،اصل

 ذات.

؛ شما فقیرید. در مشتق، ذات، اصل نیست. 0«اللَّهِ یإِلَنْتُمُ الْفُقَراءُ أَ»: دیفرمایمدر آیه 

 اشازمهلیی هست که صفتش فقر است.  «ما»یعنی  ،شما فقیرید. نه اینکه، ما فقیریم

ر هستیم. ما خود فق ،به صفت فقر. ما این نیستیم فاین است که یک ذاتی باشد، متص

 ، یعنی فقر.«اللَّهِ یإِلَنْتُمُ الْفُقَراءُ أَ»

، دیکنیمل بحث کلاه و دستکش است. وقتی کلاه بافتنی را تماشا افهم مطلب مث راه

گری در قالب، کلاه شده، در قالب دی اندختهیرترکیبی است از نخ و قالب. نخ بافتنی را 

 .هیچ ؟ماندیماز کلاه چه  ،بکشیدو ، شال شده است. اگر سر نخ را بگیرید اندختهیر

 عد کهو ب دیزیریموقتی در آن آب که  است شیءیک کلاه مثل لیوان نیست. لیوان، 

 یولی خود لیوان شیئیّت لیوانِ خالی، شودیم، شودمی آن را خالی کنید، لیوان خالی

کلاه بدون نخ چه چیز است؟ کلاه بدون نخ یعنی هیچ. کلاه یعنی یک هیچ که اما دارد. 

 از نخ پر شده است.

                                                 
 ( 35/15) فاطر: سوره( 1



 
 

 

305 

از همه  ،این هیچآن وقت فقیر یعنی هیچی که صفتش فقر است؛ یعنی خود فقر. 

چیز پر شده است. این همان فرمایش خواجه است: حمد خدای را که آغاز همه از 

 . ، بلکه خود، همه اوستاوست و انجام همه بدوست

فقر را  اگر این ،هیچ است یا ، یعنی فقراست کسی که شأنش این است، یعنی کلاه

علم دارد، قدرت دارد،  ه. چون بالاخرکندیمخود را مشاهده  ممشاهده کرد، حتماً مقوّ

فهمید خودش فقر محض است، متوجه  اگرخودش نیست.  متعلق به ولی حیات دارد،

 حقیقت از جای دیگری است. این که شودیم

هر که خودش را  یست کهاین ن ،0«هن عرف نفسه فقد عرف ربم»روایت معنای 

هر کس که  ه: معنی این روایت این است کدیفرمایمشناخت، خدا را خواهد شناخت. 

 .و بعد از آن خود را به خدا شناخته استرا شناخته  خدا ابتدا خود را شناخت،

 سی که خود را شناخت، اول خدا را شناخته استک ؛من عرف نفسه فقد عرف ربه

 الله، همعرفت الله باین جا فرمود طور که  از خدا، خودش را شناخته است. همان و

اول حقیقت را مشاهده کرده، بعد انعکاس این حقیقت را در صفحه فقر خودش  یعنی

. کندیممعرفت پیدا  اًضرورتحق را مشاهده کند،  ،مشاهده کرده است. وقتی به این معنا

 تش فقر اسست. ذاتاوقِوام ذاتش به  که فهمدیم . حقیقتاًشناسدیمخودش را به او 

. ستوابه آن قوام که  ،قدرتی است و حیات ،چیزی پر شده است ولی فقری است که از

همان  شودیم. راندیفق. چون همه، همان شناسدیموقتی این معنا را شناخت، همه را 

 .شناسدیمرا  ء: کسی که معرفت نفس پیدا کند، همه اشیافرمود روایت که
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 فروایت یوس
 

و تمامی  دانندیمکه آن را از غرر روایات  کنندیمحضرت علامه روایتی را مطرح 

این روایت شریف که به نام روایت یوسف  .کندیمفته شده در قبل را تأیید گمطالب 

 از این قرار است: بریماز آن نام می

اللَّهَ بِتَوَهُّمِ الْقُلُوبِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ : مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ قَالَ الصَّادِقُ»

دُ بُیَعْرِفُ اللَّهَ بِالِاسْمِ دُونَ الْمَعَْنى فَقَدْ أَقَرَّ بِالطَّعْنِ لِأَنَّ الِاسْمَ مُحْدَثٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْ

اً وَ مَْن زَعَمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ الْمَعْنَى بِالصِّفَةِ لَا بِالْإِدْرَاکِ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَى فَقَدْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ شَرِیک

فَقَدْ أَحَالَ عَلَى غَائِب  وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ الصِّفَةَ وَ الْمَوْصُوفَ فَقَدْ أَبْطَلَ التَّوْحِیدَ لِأَّنَ 

ضِیفُ الْمَوْصُوفَ إِلَى الصِّفَةِ فَقَدْ صَغَّرَ الْکَبِیرَ وَ ما الصِّفَةَ غَیْرُ الْمَوْصُوفِ وَ مَنْ َزعَمَ أَنَّهُ یُ

 0«قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ.

خدا را بشناسد، مشرک است. چون توهم قلوب یک چیز  ،کسی که با توهم قلوب

. اگر کسی خدا را است شرک و دو،شود یم این  دو تا و ؛است، و خدا چیز دیگری

 مسمیث است. اسم بعد از حدَمُ ،چون اسم ،این هم، معرفت نداردبا اسم بشناسد، 

کسی  .با خدا شریک قرار داده است پرستد.کسی که خیال کند اسم و معنی را میاست

سی کاله به غائب کرده است.ح، اپرستدنه با ادراک میرا با صفت  خیال کند معنیکه 

ت باطل نموده است زیرا صفکه خیال کند صفت و موصوف را پرستش کرده، توحید را 

 غیر از موصوف است.
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ه کسی هست ک ندیگویم؟ وقتی که خودم نیستم. ندیگویمصفات مرا چه زمانی 

صفات مرا چرا ست. وا صفات، این است  ترجمم یاعر ااین صفت را دارد. مثلا ش

 .ندیگوینم؟ چون خودم نیستم. وقتی خودم هستم، دیگر صفاتم را ندیگویم

اله کرده است. اگر صفت را به موصوف ح، به غائب اشناسدیماگر فهمید به صفت 

چون هر صفتی، حد موصوف است.  بزرگ را کوچک گردانده است، ،کندیماضافه 

شیعه  ،این مسلمان دییگویموقتی گفتید شاعر است، حدش زدید. صفت، حد است. 

 یمنطق مفهوم ،. ایندیزنیم، حد دیکنیمکه اضافه  یاکلمهدوازده امامی است و هر  و

. اگر شودیم مفهوم، زنندیم. مفهوم، تحدید مصداق است. مصداق را وقتی حد است

 .محدودش کردید در قالب این صفتو  زدهرا حد  وصفتی را به کسی اسناد دادید، ا

 .آن را کوچک گردانده استنسبت دهد،  یرا به موصوف یاگر کسی صفت

 :گفتتعجب کرد و از طریق اسماء و صفات خدا را شناخته بود،  کهشنونده 

بَابُ الْبَحْثِ مُمْکِنٌ وَ طََلبُ الْمَخْرَجِ مَْوجُودٌ إِنَّ  قَالَ؟ قِیلَ لَهُ فَکَیْفَ سَبِیلُ التَّوْحِیدِ»

 .0«عَیْنِهِمَعْرِفَةَ عَیْنِ الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِهِ وَ مَعْرِفَةَ صِفَةِ الْغَائِبِ قَبْلَ 

راهش این است که به توحید راه پیدا کرد؟ حضرت فرمود:  شودیمپس چطور 

عد ب یشناسیمرا  واول ا. وقتی کسی هست، ، بعد صفتش رااول خودش را ببینی

، ؟ وقتی دیدیددینیبیمرا شخص این  ندیگویم. دیشناسیمرا از خودش  شصفت

بعدا  ،دینگویمصفت را  اول چه زمانی. ندیگویمفقیه است، بعدا صفت را  ندیگویم

از  ست.وا ناختن صفت شخص غائب، قبل از دیدنش .نیست او؟ وقتی که دینیبیم او

 .حضور ندارد، که خودش میکنیماستفاده موقعی صفت 
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 :قِیلَ وَ کَیْفَ تُعْرَفُ عَیُْن الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِهِ قَالَ » گفت: و نفهمید هم باز شنونده

وَ تَعْرِفُ نَفْسَکَ بِهِ وَ لَا تَعْرِفُ نَفْسَکَ بِنَفْسِکَ مِنْ نَفْسِکَ وَ تَعْلَمُ أَنَّ  لَمَهُتَعْرِفُهُ وَ تَعْلَمُ عَ 

إِنَّکَ لَأَنْتَ یُوسُفُ قالَ أَنَا یُوسُفُ وَ هذا أَخِی فَعَرَفُوهُ أمَا فِیهِ لَهُ وَ بِهِ کَمَا قَالُوا لِیُوُسفَ 

 .0«یَعْرِفُوهُ بِغَیْرِهِ وَ لَا أَثْبَتُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِتَوَهُّمِ الْقُلُوبِبِهِ وَ لَمْ 

که اول خودش را ببیند، قبل از اینکه صفاتش را بشناسد، آن وقت  شودیمچطور 

عد برا.  شیهانشانهمعرفت پیدا کند؟ حضرت فرمود: اول خودش را بشناسی، بعد 

را بشناسی. بعد صفاتش را بشناسی. بعد خودت را  خودت را به او بشناسی. اول او

بشناسی. خودت را با خودت نشناسی. بدانی که هر چه داری، مال اوست و قوامش 

 به او است.

، اگر دو معرفه داشته باشیم، کدام را مبتدا زندیمتمثیل  اینجا به داستان یوسف در

 . یکمیدهیممعروف را مبتدا قرار  قبل از ساختن جمله؟ میدهیمو کدام را خبر قرار 

ه علی ک میدانینم. اما میشناسیمرا به اسم علی  کسیتو داریم.  یک برادرِ ،علی داریم

دام ک حسن است.علی، برادر  مییگویم ،شودیموارد  علی. وقتی است حسن ، برادرِ 

 یک. میکنیم، مؤخر میشناسینما که برادر حسن ر؟ علی را. دهیمقرار میرا مبتدا 

 برادری داری. : شمامییگویم. داندینمبرادری دارد، ولی اسمش را  داندیم کسی وقت

 . میدهیمقرار  مجهول را خبر وبرادر شما نامش علی است. معلوم را مبتدا 

با یوسف رو به رو شدند. برادران به یوسف  و برادران چند سفر رفتند و آمدند

تو یوسفی؟ نگفتند: یوسف تویی؟ چه چیز را مبتدا قرار ، «فیُوسُتَ اِنَّکَ َلاَنْءَ» گفتند:

 ،. این شخص را به کرامتشناختندیم را انت چوننْتَ را مبتدا قرار دادند، دادند؟ اَ

ه فهمیدند یوسف است؟ یک بچ کجا. یکباره، از شناختندیملطف  و درایت ی،واربزرگ
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ره هاشان به هم شبیه است؟ آن بچه ده ساله با مرد کامل چهل پنجاه ساله، اصلاً چه

آن خلق و خو را ی داشته که الان در این مرد کامل یهفت یا هشت ساله، خلق و خو

 یشان دهندهننه قیافه  ،ندنه قرینه مقالیه داشت ،حالیه چهره، نه قرینهعلائم ببینند؟ نه از 

ن بردند که ایاز خود او پی ند صفتی نداشت و یانشانههیچ  ،بوده شانبرادر یچهره

 نگفت یوسف .«فوسُنا یُالَ أق» یوسف است. جالب است در جواب هم یوسف گفت:

نا تَ یُوسُف قالَ أءَاِنَّکَ لَاَنْ الواق». قرار دادمن را مبتدا اول  من یوسفم. منم. گفت

 اییر یوسف غحضرت فرمود: یوسف را به یوسف شناختند، از ، «یوَ هذا أخ فوسُیُ

 یانهیزماً اصل. داشته باشندتصویری از یوسف ، که نبود هم صفاتش نشناختند. توهم

 ردندکیمفکر  یوسف باشد. ،که عزیز مصر کردینمخطور  هاآننبود. اصلاً به مخیله 

 از بین رفت. هاسال ناکه یوسف هم

 : دیفرمایمحضرت علامه در المیزان 

 لد با و کند رونیب دل از را اریاغ و بپردازد خود نفس در ریس به یوقت انسان

 فتمعر باعث خود نیا و ،ونددیپیم متعال خداوند به و منقطع یزیچ هر از کند خلوت

 یلمع و است، نشده واسطه یزیچ حصولش در که یمعرفت البته شود،یم پروردگارش

 ییهاحجاب یتمام ییتنها به انقطاع چون است، نداشته مداخله آن در سبب چیه که

 یایکبر و عظمت ساحت مشاهده با یآدم که نجاستیا زند،یم کنار است نیب در که را

 نام خدا به خدا معرفت را معرفت نیا دیبا نیا بر بنا و برد،یم ادی از را خود حق،

 .نهاد

 ریفق انسان که شودیم دایپ اذعان و قیتصد مطلب نیا به نفس باطن که نجاستیا

 از یاستقلال چیه آن قبال در که یملک به اوست مملوک و سبحان یخدا به محتاج و

 خودت او به علم راه از و: فرمود نکهیا از صادق امام مراد هم نجایا در. ندارد خود
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 یدانیم زین و ،یبشناس یتوانینم خودت هیناح از را خودت تو یآر ،یشناسیم هم را

 ودوج اوست، به قائم و خدا ملک زین آن است تو نفس در آنچه که کرد یخواه باور و

  0اوست. از شیبقا و

 : دیفرمایمهمچنین در کتاب شریف شیعه 

 فکرراه حسّ و  ریغسبحانه، از معرفت حق کهنیااست در  حیصر، فیشر ثیحد

صورت، حق  نیاباشد، و در یم سوریم، ریغ یبرااست،  یقیحقهمانا معرفت  که

خود شناسنده با حق سبحانه شناخته  یحتّ زیچسبحانه با خودش شناخته شده و همه 

گذشته  ثیاحادبه  ثیحد نیابا ضمّ  نیهمچنشود و یم دییتأ، ثیحد نیابا  شود.یم

بود، روشن  8«لا حجاب بینه و بین خلقه الا خلقه »امام هفتم:  کلام هاآن نیترجامع که

، است انیجهان، همانا توجّه انسان به جهان و یقیحقنوع معرفت  نیامانع  کهشود یم

به درگاه خدا آورد، به  یروخود را فراموش نموده و  یحتّو  زیچچنانچه اگر همه 

 خواهد شد. لینا یقیحقمعرفت 

اند: کردهنقل  اکرماز رسول  یسنّو  عهیش کهمعروف  ثیحد یمعناست  نیهمچن

خت، شنا دیبا، یو یذات یازمندینو  یستینبا  رانفس  که 9«من عرف نفسه عرف ربّه»

ت محروم و با معرف یقیحق، وگرنه انسان از معرفت یکمال اتیخصوصو  ییدارانه با 

 0، سرگرم خواهد بود.دیآیمدست و آثار به لیدلااز  که یفکر بانهیغا

                                                 
 258: ص ،6ج ،زانیالم ترجمه (1

از قول  ؛ این روایت را یونس بن عبد الرحمن از امام صادق309شیخ صدوق: صکتاب التوحید  (2

 کند. تعبیر روایت غیر خلقه است.نقل می امیرالمؤمنین

 22، حدیث32، ص2بحاراَلنوار: ج (3

 162کربن، ص:  یبا هانر ییمصاحبات عالمه طباطبا عهیش( 4
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لَمُ عَلَمَه، به فتح عین و لام، به معنی و تَعْ: دیفرمایمعلامه در شرح روایت  حضرت

، اسیاو بشن هب ،و بعد خودت را دبعد علائمش را بشناسی ،اول او را بشناسیدعلامت. 

 .شودیمبخوانی، توجیه این مسئله کمی سخت  هلْمَ. اگر عِنه به غیر او

که حامل اصول اصلی کلمات  ندیگویمروایات  دسته از آیات و آن غرر به

خصوصًا تمثیلی که  است.روایات  : این روایت از غُرردیفرمایم است. بیتاهل

نگین ن کلام سآاین تمثیل، حقیقت  زد. چون با درباره معرفت برادران یوسف حضرت

 دیتوانیمروایت  یکهمین  فقط از ،: اگر به روایت توجه کنیددیفرمایم شکار کرد.آرا 

 .استخراج کنید همه اصولی را که در فصل قبل بیان کردیم،

در پایان به عنوان جمع بندی مطالب ارزشمندی را از کتاب شریف شمس الوحی 

 .میکنیمتبریزی نقل 
 

 یاله یلقا جهینتشناخت حق، 
 

آن  لیتحص کهسازد یم لینااز حق  یشناختانسان را به  ،رحمت خدا یِقلب تیرؤ

از  یوقترو نیاو مختص موحّدان است، از  دیآینمبه دست  فکرو  شهیاندبا برهان، 

 وهمتبالله  عرفی، فرمود: من زعم أنّه دندیپرس دیتوحدرباره  السلامهیعل قامام صاد

 شرکمشناخته،  فکرو  یذهنخدا را با مفهوم  کهبپندارد  یکس؛ اگر مشرکالقلوب فهو 

 اشتراک یخارجء یشو  یذهنصورت  نیب کهاست  حیصح یوقتشناخت،  رایزاست، 

 یامور، اتیماهو  میدار یذهنارتباط  ایاش اتیماهما در شناخت، با  کهباشد، چنان 

 یوجودها کثرات رایز، میندار یشناخت یخارج یوجودهااست و درباره  یذهن

را  هاآنتا  میندار یدسترسخارج از ذهن ماست، پس ما به خارج  یامور، یخارج
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 کیلاً ؛ مثستینما  اریاختباشد، در  مشترکذهن و خارج،  نیب که یزیچو  میبشناس

شناسد، یمرا  هانهالتمام  یهایژگیوهمه درختان و  تیخصوص یکشاورزمهندس 

وجود دارد،  یودر ذهن  اتشانیماهدر خارج موجودند،  کهطور چون درختان، همان

 یذهندهد؛ اما درخت یم وهیم یخارج. درخِت کندیمهرچند نحوه وجودشان فرق 

 .ندیگویم یکشاورزدارد، لذا به او مهندس  یعلمدهد و تنها بار ینم وهیم

 ،مشارک چیه که یخداوندسخن را درباره  نیااست؛ امّا  یحصولعلم  تیخاص نیا

ن ؟ آمیبشناسو او را چگونه  مییبگوچگونه  0﴾ءیش کَِمثلِهِ سَیلَ﴿مماثل و مانند ندارد: 

خدا را با  نیبنابراخدا باشد،  قتیحقتواند ینمنزد ماست،  که یذهن اتیماهو  میمفاه

توان شناخت؛ نه با حدّ تام و ناقص و نه با رسم تامّ و ناقص و نه با ینم یذهن میمفاه

وزان روح نسبت  کهشود یمنفس ناطقه گفته  یلیتمثچه درباره معرفت آن رینظ؛ لیتمث

 است.  نهیمدو سلطان به  نهیسفبه بدن، همانند وزان رُبّان )ناخدا( به 

؟ دیوحالت لیسب فیفک: میبشناسپس چگونه خدا را  کهعرض شد  قبه امام صاد

قالوا  اکم... نهیعقبل  بیالغاالشّاهد قبل صفته و معرفة صفة  نیعفرمود: إنّ معرفة 

 و رهیغب عرفوهیفعرفوه به و لم  8﴾یاَخوهذا  وسُفُیقالَ اَنا  وسُفُیلاَنتَ  اَءِنَّکَ﴿ وسفیل

 نزد شماست و شما در نزد او کهرا  یکسالقلوب؛ نخست  توهمبلا أثبتوه من أنفسهم 

شاهد هر جمع است و  که یکس؛ دیشناسیمو سپس اوصاف او را  دینیبیم، دیحاضر

است و به قول  دیشه« ءیش کل»بر  که یکسدرون شما حاضر و برونتان ناظر است و 

 یعنینخست او  دیبا، پس استیاشمشهود فوق همه  که یکسهمان  ییطباطباعلاّمه 

را شناختند و  یوبا مشاهده او  وسفیبرادران  کهگاه شناخت، چنان ، آندیدخدا را 

ول او را ا یعنینبردند؛  یپو از اوصاف او به او  ستیک وسفی که دندینپرس یکساز 
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به  یپ« أنت»از  یعنی؛ «ییتو وسفی»و نگفتند: « یوسفیتو »گاه گفتند ، آندندید

محبّت  یروهمان شناخت خدا از  نیا«. أنت»به  یپ« وسفی»بردند نه از  وسفی

 است.

( است و در ) تیباهل ثیاحاداز غرر  ثیحد نیافرمود یم ییطباطباعلاّمه 

0بردند.یم، از رهنمود آن بهره اتیآاز  یاریبس ریتفس
  

 

 شودیمپروردگار معرفت حقیقی حاصل  یمشاهدهپس از 

 

و همه  شناسدیمو خودش را  شناسدیماگر پروردگارش را مشاهده کرد، او را 

 بدعو  ردیگیمقرار  حقیقی خود جایعبادت در  ،تازه اینجا .شناسدیمچیز را به او 

به الفاظ نماز، به معانی نماز، به هرچه توجه  ،چه توجه کند به هربدون آن  .شودیم

، به غیر خدا توجه کرده است. چون خداوند نه لفظ لفظ ، به معنیکند، به معنی عبادت

و همچنین مطابق محدود توهمی  این مفهوم تصوری و صورت ذهنی، است و نه معنا.

خدا دو شاخک  کندیم: مورچه هم خیال ندیگویمهمان است که غیر خداست  آن

. یک چیزی را کندیممثل خودش تصور  . هرکس خدا را8«ان لله زبانیتین»؛ دارد

 معبود نیست. این حال غیر عارفین است. ن حقیقتِآ، ولی کندیمعبادت 

ا اصلوگرنه  ،فقط از فضل خدا است ،کندیمرا قبول  ما این که خدا این عبادت

 است. عبادتی رخ نداده
 

                                                 
 296-294الوحی تبریزی: ص  شمس 1
 

 293، ص66بحاراَلنوار، ج (2
 



 
 

 

314 

 نعبادت مخلصی
 

و جزء که در مقام اخلاص  ییهاآن این، برخلاف عبادت عارفین بالله است. 

 ه دارند.توج پروردگارشانفقط به بلکه  ق مفهومنه به مفهوم  نه به مُطابَ ،صینندمُخلَ

لی وقتی . ودیکنیمبه الفاظ فکر  ،اگر بخواهید به زبان انگلیسی صحبت کنید 

، دیکنیمحاضر  تانمعانی را درون خود اینکه به محض صحبت کنید،بخواهید فارسی 

یند، لا را بب حقکسی  . اگرفانی در معناست در تکلم فارسی، . لفظدیآیمبه لفظ در 

 فانی ،ق. الفاظ و معانی و مطابَدیگویمرا موجود در آیات و ادعیه الفاظ همین محاله 

 ، در نگاه ماگرچه  .کندینمجز خدا را مشاهده  عارفدر حق تعالی است. 

. : بسم الله الرحمن الرحیمدیگویم. دیگویمهمین کلمات ما را هم  علیه السلامامیرالمؤمنین

 نه به لفظ توجه دارد، نه به معنا.او ولی . الحمدالله رب العالمین

جه ، به الفاظ تومیکنیمصحبت وقتی به فارسی ، اههمان طور که ما فارسی زبان

، به سرعت به لفظ میکنیمحاضر  خاطراتماننداریم. به محض اینکه معانی را در 

به  ا الفاظ،ی؟ میسازیمجمله  و میکنیمفکر آیا ن اینکه فکر کنیم. . بدوشودیمتبدیل 

  .شودیمسرازیر  خودی خود
 

 ؟شودیمچرا بحث معرفت نفس به ذکر حالات مخلصین منتهی 
 

 هانیابین  .0«نلَصیمُخْحانَ اللهِ عَمّا یَصِفُون إلّا عِبادَ اللهِ الْ بْسُ» :دیفرمایم خداوند

 نیست. حجابیهیچ و بین خدا 
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باط رتا .اندسخن به میان آوردهمُخلَصین از ،نفس تبحث معرف در انتهای چرا علامه

 این دو مساله چیست؟

  

 :شرح و توضیح مطلب
 

 نقل شده است:این عبارت  از امیرالمؤمنین 

نْتَ ءٌ وَ أَیَفْقِدُکَ شَیْء  فَأَنْتَ الَّذِی لَا ء  وَ بَایَنْتَ کُلَّ َشیْفَسُبْحَانَکَ مَلَْأتَ کُلَّ شَیْ

 .الْفَعَّالُ لِمَا تَشَاءُ تَبَارَکَ یَا مَنْ ُکلُّ مُدْرَک  مِنْ خَلْقِهِ وَ کُلُّ مَْحدُود  مِنْ صُنْعِه

هیچ چیز از مباینی.ی با هر چیز لیهمه چیز را تو پر کردی وای خدای پاک و منزه  

ای خلق مبارکی و هر ادراک کنندهدهی.تو هرچه بخواهی انجام می تو خالی نیست.

 توست و هر محدودی صنع توست.

سُبْحَانَکَ أَیُّ عَیْن  َتقُومُ نُصْبَ بَهَاءِ نُورِکَ وَ تَرْقَى إَِلى نُورِ ضِیَاءِ » :فرمود که تا اینجا

غْطِیَةَ وَ هَتَکْتَ عَنْهَا قُدْرَتِکَ وَ أَیُّ فَهْم  یَفْهَمُ مَا دُونَ ذَلِکَ إِلَّا أَبْصَارٌ کَشَفْتَ عَنْهَا الْأَ

 الْحُجُبَ الْعَمِیَّةَ فَرَقَتْ أَرْوَاحُهَا إِلَى أَطْرَافِ أَجْنِحَةِ الْأَرْوَاحِ فَنَاجَوْکَ فِی أَرْکَانِکَ وَ أَلَحُّوا

لْمَلَکُوِت مَّاهُمْ أَهْلُ ابَیْنَ أَنْوَارِ بَهَائِکَ وَ نَظَرُوا مِنْ مُرْتَقَى التُّرْبَةِ إِلَى مُسْتَوَى کِبْرِیَائِکَ فَسَ

 0.«زُوَّاراً وَ دَعَاهُمْ أَهْلُ الْجَبَرُوتِ عُمَّارا

از  را هاپردهکه تو  ییهاچشمن آبفهمد؟ مگر  این معانی را تواندیمه کسی چ»

  «.ک کردیهتکوری را، تو  یهاحجاببرداشتی. آن  هاچشم مقابل آن

عَِملَ بِرِضَایَ أُلْزُِمهُ ثَلَاثَ خِصَال  أُعَرِّفُهُ شُکْراً لَا ٍَ فَمَنْ  »ست که: ا الانوار در بحار

ینَ قِیُخَالِطُهُ الْجَهْلُ وَ ذِکْراً لَا یُخَالِطُهُ النِّسْیَانُ وَ مَحَبَّةً لَا یُؤْثِرُ عَلَى مَحَبَّتِی مَحَبَّةَ الْمَخْلُو

وَ أُنَاجِیهِ  هِ إِلَى جَلَالِی وَ لَا أُخْفِی عَلَیْهِ خَاصَّةَ خَلِْقیفَإِذَا أَحَبَّنِی أَحْبَبْتُهُ وَ أَفْتَحُ عَیْنَ قَلْبِ
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هُ عُفِی ظُلَمِ اللَّیْلِ وَ نُورِ النَّهَارِ حَتَّى یَنْقَِطعَ حَدِیُثهُ مَعَ الْمَْخلُوقِینَ وَ مُجَالَسَتُهُ َمعَهُمْ وَ أُسْمِ

رَّ الَّذِی سَتَرْتُهُ عَنْ خَلِْقی وَ أُلْبِسُهُ الْحَیَاءَ حَتَّى کَلَامِی وَ کَلَامَ مَلَائِکَِتی وَ أُعَرِّفُهُ السِّ

 وَ یَسْتَحْیِیَ مِنْهُ اْلخَلْقُ کُلُّهُمْ وَ یَمْشِی عَلَى الْأَْرضِ مَغْفُوراً لَهُ وَ أَجْعَلُ قَلْبَهُ وَاعِیاً وَ بَصِیراً 

عَرِّفُهُ مَا یَمُرُّ عَلَى النَّاسِ فِی یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَِن لَا أُخْفِی عَلَیْهِ شَیْئاً مِنْ جَنَّة  وَ لَا نَار  وَ أُ

رِهِ وَ الْهَوْلِ وَ الشِدَّةِ وَ مَا أُحَاسِبُ اْلأَغْنِیَاءَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْجُهَّالَ وَ الْعُلَمَاءَ وَ أُنَوِّمُهُ فِی قَبْ

هُ وَ لَا یَرَى غَمْرَةَ الْمَوْتِ وَ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ وَ ُأنْزُِل عَلَیِْه مُنَْکرًا َو نَکِیراً حَتَّى یَسْأَلَا

نْشُوراً هَوْلَ الْمُطَّلَعِ ثُمَّ أَنْصِبُ لَهُ مِیزَانَهُ وَ أَنْشُرُ دِیوَانَهُ ثُمَّ أَضَعُ کِتَابَهُ فِی یَمِینِهِ فَیَقْرَؤُهُ مَ

ناً فَهَذِهِ صِفَاتُ الْمُحِبِّینَ یَا أَحْمَدُ اجْعَلْ هَمَّکَ هَمّاً وَاحِداً ثُمَّ لَا أَجْعَلُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ تَرْجُمَا

 فَاجْعَلْ لِسَانَکَ لِسَاناً وَاحِداً وَ اجْعَلْ بَدَنَکَ حَیّاً لَا تَغْفَلُ عَنِّی مَنْ یَغْفُلُ عَنِّی لَا أُبَالِی بِأَیِّ

 0 .«وَاد  هَلَکَ

که  دهمیم: شکری به او دهمیمت به او هر کس به رضای من عمل کند، سه خصل

و  ،(رعنی دائم الذکی) شودینم. ذکری که با نسیان مخلوط شودینمبا جهل مخلوط 

بت قتی به من محو. دهدینممحبت سایر مخلوقین ترجیح  رمحبتی که محبت من را ب

. خواصم را کنمیم. چشمش را به جلالم باز دارمیمرا دوست  هاآنمن  ،کنندیمپیدا 

، تا جایی که از کنمیمشب و روز با او مناجات  یهایکیتاردر  .کنمینماز او پنهان 

ی م گوششرا به  امملائکهکلام خودم و  .شودیممنقطع  ،مجالست با مخلوق ومخلوق 

 کنمیم. لباس حیا به تنش کنمیممعرفی به او  ،که از خلقم پنهان کردم را یشنوانم. سرّ

 برایشکه زمین  در حالی ،رودیمروی زمین راه  .کنندیم که خلق همه از او حیا

 بهشت و جنت را بر او و دهمیمقلبش را وعاء و ظرف بصیرت قرار  .کندیماستغفار 
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. حساب و کتاب را به او نشان دهمیمنشان  او . مسائل قیامت را بهکنمینممخفی 

 «.شودبدر کدام وادی هلاک  دهمینممیت غافل شود، اه من . کسی که ازدهمیم

 

 تاولیاء خداس یژهیومعرفت نفس یک موهبت الهی و 
 

مطالب  نیاربطی به بحث معرفت نفس نداشت.  بیان شد آخر قسمت درمطالبی که 

روایات  معرفت پیدا کرد. این شودینمبا فکر  که در یابد ،بینا ادِتا شخص نقّگفته شد 

 » سخن تمام آنها از زبان خدای تعالی این بود که داشت؟   به موضوع چه ربطی

در  لذا ؛موهبت است ،این مقام که معلوم شد «دهمانجام مین م را هااین کاری همه

 قامِ. یعنی چه؟ یعنی مسخن گفت مُخلَصین، به صیغه اسم مفعول ازبحث این انتهای 

 است.  یخود انسان نیست. کار کس دیگر مشاهده فقر، کار

 ندیوگیم رفتن کجا؟ بردن کجا؟. گر می برندت واصلی ،بی حاصلی یرویمگر 

ما باید دائهم باید بیرون کنی،  حب بهشت و جهنم را، باید بیرون کنی که را حب دنیا

 .هم نباید بخواهی و کرامات را فکشبیرون کنی، رذائل را 

وکرامات  فاز تو به یک جو هزار کش  بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز 

 ار

؟ یکنیمبیرون  از دلچرا حبّ دنیا را  .یبیرون کن بایدو مقام را هم  هحب جا

 ،به طمع آن ،از دنیا ترارزش: این دنیا ارزش ندارد، چیزی هست با ندیگویم چون

ا : تندیگویم بعد .یرویم جهنمسراغ بهشت و رهایی از   ،یکنیمحب دنیا را ترک 

 کسی که دنیا را. بالاتر از آن است حب مولا، نیست هدف. بهشت و جهنم آمدی اینجا

که کسی اما . دهدیمبه او  خدا ،محنت و بلا است. کسی آخرت را بخواهد ،بخواهد

 .دهندیمهمه را به او  ،دنیا و آخرت و مولا ،مولا را بخواهد
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ی ط هر مقامی را که .یدهیمبه طمع انجام  را هانیاهمه  ینیبیم ،ییآیمکه  بالاتر

 . است طمع مقام بالاتربه  یکنیم

 :میکنیمشریف لب اللباب نقل  یرسالهبرای شرح و توضیح بیشتر؛ مطلبی را از 

 

 تیّن: دوازدهم
 

 وکسل نفس جز باشد نداشته سلوک در یمنظور سالک آنکه از است عبارت آن و

 اللَهَ  فَادْعُوا: باشد خالص رشیس سالک دیبا نیا بر بنا و ؛تیّاحد ذات در فناء و

 منها ما دارد، مرتبه سه تیّ ن که است شده وارد یادیز اخبار رد. 0نَ یالدِّ  لَهُ نَیمُخْلِص

إِنَّ الْعُبَّادَ ثَلَاثَةٌ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَوْفاً فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ قَوْمٌ  الصّادق قال

اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى طَلَبَ الثَّوَابِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأُجََراءِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبَدُوا 

 یگروه: انددسته سه کنندگان عبادت. 8حُبّاً لَهُ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ وَ هِیَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ

 یگروه و ؛است غلامان و بندگان عبادت آن و ،کنندیم عبادت ترس یرو از را خدا

 و ؛است بران مزد عبادت آن و ،کنندیم عبادت داشت چشم و طمع یرو از را خدا

 .است آزادگان عبادت آن و ،کنندیم عبادت محبّت یرو از را خدا یگروه

 حیصح قتیحق به اوّل دسته دو عبادت که شد خواهد واضح دقّت و تأمّل اثر در

 یخودپرست به آنها عبادت مرجع و نبوده خدا یبرا و خدا به آنها عبادت رایز ستین

 عبادت بازگشت چون را، یتعال یخدا نه انددهیپرست را خود هاآن واقع در و است

 جمع یپرست خدا با یخودپرست چون و است، ینفسان اتیمشته و علائق همان به آنها

 را داخ و بوده کافر خدا به جماعت نیا اوّل، هیّنظر حسب بر دیبا نیا بر بنا شودینم

                                                 
 (40/14) سوره غافر: (1
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 یشرب هر یفطر را یپرست خدا اصل خود نصّ به میکر قرآن چون کنیل باشند منکر

 وَجْهَکَ أقِمْفَ :است نموده ینف خلقت در را یلیتبد و رییتغ هرگونه و است فرموده انیب

 وَ مُیِّالْقَ نُیالدِّ ذَلِکَ اللَهِ لَخَلْقِ لَیتَبْد لا هایعل النّاسَ فَطَرَ یالَّت اللَهِ فِطْرَتَ فاًیحَن نِیلِلدِّ

 روانهیم که یحال در کن نید یسو به را خود یرو پس. 0عَْلمُونَ یَ لا النَّاس اکْثَرَ لَکِنَّ

 مردم خداوند که است یفطرت همان آن که ،یباش داشته شیگرا حقّ به و بوده معتدل و

 کنیل و استوار نید نستیا ،ستین خدا نشیآفر در یلیتبد ،دهیآفر آن اساس بر را

 .دانندینم مردم شتریب

 خدا که است دیتوح جادّه از بلکه ستین یخداپرست جادّه از بشر انحراف نیابنابر

 الذ و ،کنندیم کیشر و میسه او با را او ریغ بلکه دانندینم واحد صفت و فعل در را

 و ؛است فرموده امیق او از شرک ینف و خداوند دیتوح اثبات یبرا جا همه در قرآن

 نیع در و دانندیم کیشر و میسه خود منظور در را خدا اوّل دسته دو اساس نیا بر

 هر یبرا عبادات در را خود فعل و دارندینم باز دست یپرست خود از زین یخداپرست

 مشرک گروه، دو نیا قتیحق در و است، شرک همان نیا و آورندیم بجا منظور دو

 انْ  رُغْفِیَ لا اللَهَ نَّا .ستین یآمرزش آن یبرا قرآن نصّ به که باشندیم متعال یخدا به

 و نبوده ثمر مثمر ابدا هاآن عبادت نیبنابرا ؛8شَاءُیَ لِمَنْ ذَلِکَ دُونَ مَا غْفِرُیَ وَ بِهِ شْرَکَیُ

 .ساخت نخواهد کینزد متعال یخدا به را هاآن

 و است احرار عبادت همان که پرستندیم محبّت اصل بر را خدا که سوّم دسته امّا

 حهیصح عبادت همان نیا الکرام؛ عبادة تلک :که است وارد اتیروا از یبعض در

                                                 
 (9/36) سوره توبه: (1
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 الاَّ مَسُّهُیَ لا مَکْنُونٌ مَقَامٌ فهََذا. یاله درگاه پاکان مگر رسندینم آن به و است هیّواقع

 . الْمُطَهَّرونَ

 دسته. یقتیحق و یسوئ به یزیچ شدندهیکش یعنی انجذاب، از عبارتست محبّت

 یوس به کشش و محبّت بر را خود پرستش و عبادت هیپا که هستند یگروه سوّم

 و مقصود چیه او حضرت به تقرّب و او یسو به شدن دهیکش از ریغ داده قرار خدا

 کنندیم حسّ خود در محبوب هیناح از که یانجذاب همان صرفا و ندارند یمنظور

 .است میحر بدان هاآن حرکت موجب و محبوب یسو به آنها محرّک و یداع

 عبادت تیّاهل که جهت آن از را یتعال حقّ که است شده وارد اخبار از یبعض در

 بلکه بودهن یاله صفات به بازگشتش تیّاهل نیا که است معلوم و ؛دینمائ پرستش دارد

 آن مفادش نیا بر بنا و شأنه، عظم و جلاله جلّ اوست مقدّس ذات مقام به راجع

 :دیکن عبادت است خداوند چون را خداوند که بود خواهد

مَا عَبَدُْتکَ َخوْفاً مِنْ نَارَِک وَ لَا طَمَعاً ِفی جَنَّتِکَ لَکِْن وَجَدْتُکَ أَهْلًا لِلْعِبَادَِة »

دَلَلْتَنِی عَلَیْکَ وَ دَعَوْتَنِی إِلَیْکَ وَ لَوْ لَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا بِکَ عَرَفْتُکَ وَ أَنْتَ » .0«کفَعَبَدْتُ

 را تو بلکه امدهینپرست بهشت طمع به و آتش از میب یرو از را تو من ایخدا .8«تأَنْ

 یسو به و ینمود ره خود به مرا تو .امدهیپرست نجهتیبد و افتهی پرستش ستهیشا

 .یهست چه تو دانستمینم من ینبود تو اگر و ،یخواند شیخو

 از پس یول داردیبرمگام  محبّت یپا با خود سلوک یابتدا در خدا راه سالک

 تمحبّ که شد خواهد متوجّه کرد حاصل الجمله یف یکمال و نمود ریس را یمنازل آنکه

 هلیوس حال به تا که را محّبت که کندیم یسع لهذا و محبوب با ریمغا است یامر

 از و داندیم مؤثّر نجایا تا را لهیوس آن و ،کند رها است بوده او یترقّ نردبان و سلوک

                                                 
 النیة و شرائطها و مراتبها -53باب  ،186 ص ،67  ج :بحاراألنوار (1

 یاألعمال و أدعیة مطلق لیال -6باب  ،82 ص 95، ج :بحاراألنوار (2
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 فقط و فقط سالک نجایا از نیبنابرا ؛دهدیم صیتشخ راه مانع و مضرّ بعد به نجایا

 ونچ یول بس، و تیّمحبوب عنوان به کندیم عبادت را او و داشته، نظر در را محبوب

 دتعبا از قسم نیا که ابدییدرم کندیم ریس چند را یمنازل و گذاردیم فراتر زین یقدم

 را خدا و محبّ و عاشق را خود عبادت نیا در رایز ستین شرک شائبه از یخال زین

 نیبنابرا دارد، رتیمغا محبوب به حبّ با تیّخود و است دانسته محبوب و معشوق

 متعال خداوند مقدّس ذات عبادت با محبّ  عنوان وجود با محبوب به کردن نظر

 فراموش را محبوب عشق و حبّ که کندیم یسع نجایا از لهذا دارد، یتناف و رتیمغا

 نیا در و ؛بنهد وحدت عالم در را خود قدم گذشته کثرت و ریتغا از یکلّ به تا کند

 ات ستین انیم در یتیّخود و تیّشخص گرید رایز گرددیم یمنتف سالک از تیّن موقع

 .شود صادر او از تیّن

 قامم نیا در یول بود مکاشفه و کشف و شهود طالب سالک ،مرحله نیا از قبل تا

 تا ستین یتیّن و اراده گرید چون سپاردیم انینس خاک به را اغراض آن تمام یکلّ به

 و دنیند و دنید از سالک دل و چشم حال نیا در. ردیبگ نظر در را ییمنو و مراد

 حافظ از. شد خواهد دهیپوش قبول و ردّ و ندانستن و دانستن و دنینرسو  دنیرس

 :است یرازیش

 1ددار یمقام نکته هر و یجائ سخن هر    فملا کرامات ز نانینش خرابات با

 م،دوّ روز و ،کردم ترک را ایدن اوّل، روز: »گفت که است نقل یبسطام دیزیبا از

 ما: دندیپرس چهارم روز و گذشتم، الله یسو ما از سوّم روز و ،کردم ترک را یعقب

 . «دیار لا ان دیار: گفتم ؟دیتر

                                                 
 125غزل  دیوان حافظ: (1
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 ترک ول،ا: ندیگو اربعه منازل نییتع در یبعض که است یمطلب همان به اشاره نیا و

 عقط از مراد و ؛فتدبّر ،ترک ترک: چهارم و ،یمول ترک: سوّم. یعقب ترک: دوّم. ایدن

 لمشک یاوهیکر و میعظ اریبس که است مرحله نیا از عبارت نیسالک نزد در طمع

 از پس سالک چه ندهد، دست هایآسان نیا به و دشوار و صعب آن از عبور و است

 قصد از یخال مرحله نیا در ریس مراحل تمام در که ابدییم باز فراوان دقّت و تأمّل

 تاس داشته منظور خود دل یدایسو در را یمقصود و تیغا بلکه است نبوده تیّن و

 و ؛باشد کمالات و کمال به وصول و نقص و ضعف مراحل از عبور تیغا آن گرچه

 تا دآور فشار خود به بارها و بکوشد خاطر و ذهن دیتجر آلت و لهیوس با سالک اگر

 کند مجرّد و یعار مقصودها و یمعان نیا از را و خود کند عبور عقبه نیا از بخواهد

 هب است دیتجر عدم مستلزم دیتجر نیا نفس چه شد نخواهد او عائد یاجهینت چیه

 و هیداع نیا خود و آوردیم بجا یتیغا هیداع به سالک را دیتجر نیا لابد آنکه علّت

 .است دیتجر عدم علامت و نشانه ،تیغا به نظر

-هیعل الله رضوان -یقاض یآقا یعل رزایم حاج یآقا مرحوم خود استاد با یروز

 خاذاتّ لهیوس به: »فرمود نمودم، یاچاره التماس و استفسار و نهادم انیم در را راز نیا

 نیبد آن و ؛گشود را معضله نیا و نموده حلّ را مسئله نیا توانیم احراق قهیطر

 یودوج را او وجود متعال خداوند که کند ادراک قتیحق به سالک دیبا که است قیطر

 لذا است طمع با او سرشت چون کند طمع قطع بخواهد چه هر و است داده قرار طمّاع

 هب و است یگرید طمع مستلزم ناچار او از طمع قطع و شد نخواهد یاجهینت منتج

 چون نیبنابرا ؛است نموده طمع قطع یدان مرحله آن از تریعال و بالاتر یطمع هیداع

 تیّن از و سپرده خدا به را خود امر طبعا افتی زبون را خود و طمع قطع از شد عاجز
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 و دهیسوزان او نهاد از را طمع شهیر یچارگیب و عجز نیا. داردیبرم دست طمع قطع

 .«گرداندیم زهیپاک و پاک را او

 بلکه دهدینم جهینت هم نظر با و ستین ینظر یمعن نیا ادراک که دانست دیبا البتّه

 ینمع نیا مرتبه کی یکس اگر. دارد حال شیدایپ و ذوق به اجیاحت آن یواقع ادراک

 نیا با یبرابر هایف ما و ایدن لذّات تمام ادراک که دیفهم خواهد کند ادراک ذوقا را

 خرمن هکباری که آنست یبرا نامند احراق را قهیطر نیا نکهیا علّت و ؛کندینم قتیحق

 و کندیم قطع بن و شهیر از و سوزاندیم را مشکلات و هاغصّه و هاتین و هایهست

 قهیطر از یموارد در میکر قرآن رد .گذاردینم یباق سالک وجود در آن از یاثر

 .است شده استفاده هیّاحراق

 دینما یمش راه نیا در و کند استفاده قهیطر نیا از مقصود به وصول یبرا یکس اگر

 یموارد از یکی. مودیپ خواهد یلیقل مدّت در کند یّط سال نیچند دیبا که را یراه

 وَ  لِلّهِ نّاا» :استرجاع کلمه از است عبارت است شده استفاده آن از دیمج قرآن در که

 .0«رَاجِعُونَ  هِیْالَ انّا

 طرق به تواندیم انسان فتن، و ایبلا نزول و مصائب و شدائد هنگام در چون

 بتیصم و است همه یبرا مرگ که گردد متذکّر نکهیا مثل دهد نیتسک را خود یمختلف

 خداوند یول ،کندیم آرام را خود کمکم لهیوس نیبد و شودیم وارد اشخاص همه به

 از ارهکبی را مشکل و کوتاه را راه استرجاع کلمه نیتلق و هیّاحراق قهیطر لهیوس به

 ملکی ما و متعلّقات از چه هر و او خود که شود متذکّر انسان اگر رایز داردیبرم انیم

 آن در را یکس و ردیگیم روز کی و داده او به روز کی خداست، طلق ملک اوست

 ستا نبوده مالک اوّل از که کرد ادراک یخوب به انسان که یوقت ،ستین یدخالت حقّ

                                                 
 (2/156) سوره بقره: (1
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 نمودهیم لیّ تخ مالک را خود جهت بدون و بوده یمجاز او یبرا تیّ ملک عنوان و

 او بر ار راه ناگهان نکته نیا به توجّه و شد، نخواهد متأثّر فقدان صورت در البتّه است

 مثل است داده قرار طمّاع اوّل از را انسان خداوند نکهیا ادراک .نمود خواهد هموار

 اب را او سرشت و دهیآفر ریفق اوّل از را بنده الاطلاق یعل یّغن که ماندیم نیا ادراک

 لیدل به جایاحت است فقر لازمه که سؤال اثبات و فقر اثبات لهذا است، کرده ریخم فقر

 فرض فقر فرض رایز ؟یکنیم سؤال چرا که کند رادیا تواندینم ریفق به یکس ندارد،

 ورزد طمع حرکت و ریس نیح در اگر زین خدا راه سالک نیبنابرا است، یگدائ و سؤال

 چیه به و است سرشته طمع با اوّل از را او یهست رهیخم خداوند که باشد متوجّه دیبا

 گرید طرف از و ،دیبشو خود طمع از دست و بکشد را طمع دندان تواندینم عنوان

 تیّن و طمع با شده یگذارهیپا احرار عبادت اساس بر که تیّاحد ذات در فناء چون

 که کندیم دایپ یبیعج یچارگیب و اضطرار حال و شده چارهیب نیبنابرا ،ستین سازگار

 از عبور از پس و دهدیم عبور است طمع مستلزم که او یخود از را او حال، همان

 0.دایّج تأمّل و افهمف .باشد طمع مستلزم که ستین یتیّخود و تیّانّ گرید مرحله نیا

ار این یکی ک فهمدیم، رسدیم که به این نقطه وقتی سالککه  دیکنیمملاحظه 

آن را که خدا  تواندیمبا طمع سرشته است. مگر  را شخودش نیست. خدا خمیر

 این .استسرشته شده ، با طمع و، خمیر مایه وجود اسرشته است، از خود جدا کند

 فُ کْشِیَالُْمضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ  بُیجیُمَّنْ أَ» ،. وقتی بیچاره شدشودیمسالک بیچاره  جا

که با  دهدیمبه سالک دست  ی. حالردیگیمدست عنایت خدا، دستش را  8«السُّوءَ

گفتگو به  وبا بحث  ت،دنیا و ما فیها قابل مقایسه نیست. بعد فرمود که البته این حال

                                                 
 118 -126: ص األلباب: یسلوک اول و ریس در اللباب لب رساله (1
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 و که به اشاره گفت یانکتهن آ. چیزی است که باید چشید. خلاصه دیآینمدست 

ابل برای احدی ق بدون عنایت حق تعالی مقام فقر،است که  تصریح فرمود، این اینجا

 دست یابی نیست.

در نتیجه عالم در باطن خودش حقیقتی دارد و راه دستیابی به این حقیقت، معرفت 

فت نفس راهش عبادت است؛ یعنی اصلا هدف خلقت انسان، عبادت نفس است و معر

، واین مقام نیز بدون عنایت حق تعال برای احدی است و عبادت حقیقی یعنی انقطاع

 .قابل دستیابی نیست

َلا یَکُونُ الْعَبْدُ عَاِبداً لِلَّهِ حَقَّ عِبَادَتِهِ حَتَّى »است که  در تفسیر عسگری از امام باقر

حق عبادت  ؛0«یَنْقَِطعَ عَنِ الْخَلْقِ کُلِّهِمْ إِلَیْهِ فَحِینَئِذ  یَقُولُ هَذَا خَالِصٌ لِی فَیَقْبَلُهُ بِکَرَمِهِ

 دیفرمایماین جا خداوند ؛ مگر اینکه عابد از همه خلق منقطع شود شودینمواقع 

 .کندیمبه کرمش قبولش  و «یذا خالص له»

مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْد  أَجَلَّ ِمنْ أَنْ یَکُونَ فِی قَلْبِهِ مََع : »--و قال جعفر بن محمّد

بالاتر از این نعمتی  یابنده: خدا به هیچ دیفرمایم امام جعفر صادق. 8«اللَّهِ غَیْرُهُ

 نداده که در قلبش، با خدا، هیچ چیز دیگری نباشد.

. حضرت امام 9«أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْإِخَْلاص : »- -الجواد یعنی یعلو قال محمّدبن

 فرمود: برترین عبادت، اخلاص است. جواد

سوره هل اَتی نازل  چند عدد نان را انفاق کردند وت اهل بیت عصمت و طهار اگر

 کار است.در شد. علتش، اخلاص 

                                                 
 328ص :  :العسكريتفسیراإلمام (1

 343ص :  ،66بحاراألنوار: ج   (2
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 نَّهمیَاُغْوِلَ فَبِعزتکَ»، گفتهکه چرا ابلیس  شودیمبا توجه به این توضیحات معلوم 

قسم خورده به عزت تو همه به جز عباد او ؛ 0«نیالمُخَلصِمنْهمُ  عبادَکإلاّ  نیأجمع

ان ، نشکندیمدسترسی ندارد. اینکه استثناء  هاآن. چون به کنمیمگمراه  مخلَص را

، سراغشان کردینم، استثناء  رفتینم ، اگر  سراغشانرودیمکه سراغشان  دهدیم

 نسوخته، ابلیس موجودی است هانآدلش برای  البته. کندینم، اما راه نفوذ پیدا رودیم

 دسترسی پیدا کند.   هاآنبه  تواندینمرحم در دلش قرار نداده.  یاذرهکه خدا 

ی ، هیچ چیزهانیاورود ابلیس این است که باید نفس وجود داشته باشد. ی لازمه

لَصند؛ به صیغه اسم مفعول. درباره خصوصیات از خودشان باقی نمانده است، چون مخ

 .شودیمصحبت مفصل در فصل پنج  هاآن

، به جز عباد شوندیمخصوصیت دیگرشان این است که همه در قیامت حاضر 

 دنکه خودشان حجاب اکبر نندیبیم، نه خودشان را نندیبینممخلَص. چون  غیر خدا را 

؛ دننیبینم، دیگری را ندرا ندید اناولی، وقتی خودش. به طریق نندیبیم، نه غیر خدا را 

نه  .نندیبیمرا  اشوسوسهنه  وبه همین دلیل، نه ابلیس ؛ و یندلذا مستغرق در خدا

 هست. حساب و کتاب هانیاو نه حساب و کتابی برای  شوندیممتوجه احضار قیامت 

، فعل الله است، خدا که از فعل فعلشان هاآنبرای کسی است که فعلی داشته باشد؛ 

نه  و. پس  حساب و کتاب هم ندارند، نه حساب نه احضار کشدینمخودش حساب 

نفخ صور شامل  .برای این گروه نیست هانیااز سوال و جواب قبر دارند، هیچ کدام 

 یفِ  السَّماواتِ وَ مَنْ یفِصَعِقَ َمنْ فَ»؛ شودیم، نفخه صور که دمیده شودیمن هاآنحال 

، شودینمکه صعقه شامل حالشان  ای، استثناء دارد. عده8«هالْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّ

                                                 
 (83-38/82) ( سوره ص:1
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، همه در قیامت 0«نَیالْمُْخلَصإِلاَّ عِبادَ اللَّهِ ن لَمُحْضَرُوفَإِنَُّهمْ »: دیفرمایمهستند.  هانیا

ولیایی تحت ردایی ا»که  دیفرمایمحاضرند الا عباد الله المخلَصین. حدیث قدسی 

 .کندیم. آن حدیث قبلی هم که نقل شد، به همین نکته اشاره («یبائ)ق

که جز خدا چیزی در سرائرشان نیست هستند، طریقِ معرفتِ نفس  مخلَصین، غایتِ

. معرفت نفس اقرب طرق است است معرفت نفس یراه رسیدن به این مقام طریقه و

، اشتغال به معرفت نفس وو بس. این طریق هم یعنی انقطاع از غیر خدا و توجه صرف 

 به فقر.  و در نهایت معرفت نفس هم یعنی معرفت

لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَیْرُ خَلْقِهِ  : » :ندفرمود جناب موسی بن جعفر

. بین او و خلقش، جز خود 8«رحِجَاب  مَحْجُوب  وَ اسْتَتَرَ بِغَیْرِ سِتْر  مَسْتُواحْتَجَبَ بِغَیْرِ 

خلق حجابی نیست، یعنی خودم هستم که به خودم مشغولم، لذا از او غافل هستم. نه 

آن مشغولیتی که باید باشد؛ آخر دو نوع مشغولیت داریم: یک مشغولیت به خود است 

. اما یک مشغولیت 9«أَنْفُسَکُمْ کُمْیْعَلَآمَنُوا  نَیالَّذ هَایُّأَ ای»که اگر این باشد، خوب است، 

مشغولیت به حواشی نفس   ،، آن مشغولیت0«مهَمَّْتهُمْ أَنْفُسُهُأَ» دیگویمدیگر است که 

، آن منِ هانیااست؛ من و خانه من و مقام من و پست من و فرزند من و زندگی من، 

بیان، برای بهترین طریق همین  نیترکوتاهمذموم است. این من است که حجاب است. 

 فرمودند. عبارت است که امام کاظم
 

                                                 
 (128-37/127) سوره صافات: (1
 

إِنَّ اللَّهَ تَبَاَرَك َو تَعَالَى َكاَن لَْم یََزْل  کة.نفي الزمان و المكان و الحر -14باب  ، 327ص ،3ج :بحاراألنوار (2

لُّ فِي َمَكاٍن ما یَُكوُن ِمْن باَِل َزَماٍن َو ََل َمَكاٍن َو ُهَو اآْلَن َكَما َكاَن ََل یَْخلُو ِمْنهُ َمَكاٌن َو ََل یَْشتَِغُل بِِه َمَكاٌن َو ََل یَحِ 

ِمْن ذِلَك َو َل أَْكثََر إَِلَّ ُهَو َمعَُهْم أَْیَن ما كانُوا  َل َخْمَسٍة إَِلَّ ُهَو ساِدُسُهْم َو َل أَْدنى ثاَلثٍَة إَِلَّ ُهَو رابِعُُهْم وَ  نَْجوى

هَ إَِلَّ هَُو لَ َمْستُوٍر ََل إِ لَْیَس بَْینَهُ َو بَْیَن َخْلِقِه ِحَجاٌب َغْیُر َخْلِقِه اْحتََجَب بِغَْیِر ِحَجاٍب َمْحُجوٍب َو اْستَتََر بِغَْیِر ِستٍْر 

 .اْلَكبِیُر اْلُمتَعال

 (5/105) سوره مائده: (3

 (3/154) سوره آل عمران: (4
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 تانقطاع تنها راه دستیابی به معرف
 

کار از همان اسبابی که  ؟؟ نقطه شروع کجاستشودیماز کجا شروع س معرفت نف

 رایب مانند توبه و انابه، یشرع . تمام اسبابشودیمای انقطاع آمده، شروع ردر شرع ب

 انقطاع است.

، از خودتان و اعمال خودتان و غیر خودتان سوی خدابه  توبه یعنی بازگشت

  .دیگردیم؛ به سوی پروردگار باز دیشویممنقطع 

ا ذکر را مکرر برای انبیمنیب و اوّاب انابه یعنی دائما نوبت گرفتن. قرآن دو صفت 

ه به رافع ، لا محالکندیم. انابه یعنی دائما نوبت گرفتن. کسی که به فقر توجه کندیم

. پس توجه به فقر، توجه به رافع نیاز است؛ این یک سیر دائمی کندیمنیاز توجه 

عنی ی)توبه، انابه، محاسبه، مراقبه، صمت  به؛ لذا است، توجه به فقر، توجه به رافع نیاز

 کند.وصیه میت سهر ، جوع، خلوت وت(سکو

 ج پن ن ـاید ـکنا رن اـجه  ناـناتمام  ع و سهر و خلوت و ذکر به دوامصمت و جو

 ماـتم

در یک طرف و تفکر و عبرت گرفتن در طرف دیگر این مجاهدات عملی  همه

 . کندیمتایید  ، مجاهدات عملی را فکر و عبرت گرفتنت قرار دارد.

ام هنگ کنند حرکت زیتبرخواستند از سامراء به  یقاضوالد مرحوم  که یهنگام

 شانیباالله مقامه  یاعل یرازیشمحمد حسن  رزایممرحوم حاج  شانیااستاد  عیتود

 کی یکنیم کارمردم  یبرا کهو چهار ساعت تمام ساعات را  ستیبفرمودند: در 

محاسبه با نفس پرداز. پس  یکارهاگذار و در آن ساعت به  یباقخود  یبراساعت را 

از حالات مرحوم  رزایمبه سامراء آمدند مرحوم  زیتبر یاهالاز  یکی کهاز چند سال 
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تمام  فعلًا دیفرمودشما  کهدر جواب گفته بود، آن ساعت را  کردندسئوال  یقاضوالد 

 0ند.مشغول خود کاره بشبانه روز  کرده اریاختانزوا  شانیارا گرفته و  شانیاساعات 

از همه خلق منقطع شده، نه اینکه با خلق نیست، با خلق است ولی با خلق نیست. 

. شودیمکه با فکر و اعتبار، یعنی با فکر و عبرت گرفتن، آن عبادات تایید  دیفرمایم

 .گرددمی سوی نفس و توجه به حقبه ، ، مورث انقطاع شودیموقتی تکرار 

ها فخهن، کندیم، به دنبال خورشیدی که از غیب طلوع کندیمطالعی از غیب طلوع 

. به این، آوردیمبا خودش حب، اشراق و نورانیت  رسد وفرا می ربانی یهاجذبهو 

، تمام توجه، متوجه شودیمدل است، دل نورانی  مربوط به، چون ذکر، ندیگویمذکر 

او  یاجذبه. دائما کندیم ش(رخش)داز نور لَمَعان  یابارقه. دائما شودیم به آن طرف

الله  جمعیف .کندیم. تا این سلطان حب، به قلب سلطه پیدا کشدیمرا به سمت خودش 

 و کندیمرا جمع  هایپراکندگخداوند  ؛یالمُنْتَه ربِّک یإلنّ أالأمر و  ختمیالشمل، و 

 .شودیمکار به حق تعالی منتهی  یخاتمهو  رسدیمکار به پایان 

کر . ذزندیم، بعد سر تا پای خانه را آتش افتدیمآتش به یک گوشه  در آغاز راه

از یاد محبوب غافل شود، آتش عشق تمام  تواندینم، دیگر شودیمبر نفس مستولی 

 یلإِأَنَّ  وَ»، رسدیمو کار به پایان  کندیمرا جمع  هایپراکندگوجودش را گرفته. خدا 

 . «یالْمُنْتَه رَبِّکَ

 ، مَثلش، مَثل کسی استکندیم: سالکی که این مسیر را طی : بداندیفرمایمبعد 

این است که مقصد را فراموش واجب او  برایجایی برود، هدفی دارد،  خواهدیمکه 

د که حمل کن یااندازهلازم است، توشه به  برایشبشناسد که  یااندازهبه را راه  نکند و

اگر به اندازه یک لحظه مقصدش را  کند. از دنیا به قدر اضطرار استفاده و نیاز دارد
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ی آن مشغولش کرد . اگر راه و مشاهدهشودیمفراموش کند، حیرت زده و گمراه 

 افتدیم. اگر توشه اضافه حمل کرد؛ مسیرش به عقب شودیمسیرش باطل شده متوقف 

 الله المستعان.و .رسدینمو به مقصد 
 

 معرفت نفس وارد شده است؟ یدربارهآیا در شریعت اسلام بیانی 
 

راه، راه  نیترکینزد میکنیمفرض  ،این بحث طولانی وجود ممکن است بگویید با

را بیان نکرده است؟ این راه که این قدر  آنچرا شریعت اسلام  معرفت نفس است. ولی

به هلاکت بیفتد، هلاکتش اگر کسی  احوال و مخاطرات دارد و و خطرناک است ودقیق 

کجای شرع راه ورود و خروج و سلوک کجاست؟ بیان وافی کجاست؟  است،عظیم 

 را بیان کرده است؟ های این راه های نجات و مهلکهراه
 

 تتفاوت بیانات وارده در شرع در اختلاف ادراک مخاطبان اس
 

را در فصل دوم دادیم که بیانات شرع، یک بیان بیشتر نیست.  جواب دیفرمایم

 . اختلاف در ناحیه ادارککندیم، فقط حکم را بیان کندینمبیان شرع دیگر طریق را 

 . سیر به سمت خدا هم، نتیجه فهم و علم است.هاستشنونده

آیه قرآن، چندین برداشت هست، مردم چند گروهند: هر کدام مطابق  از یک

ادراک و در ، اما چند نوع دیآیم. یک کلام از جانب حق تعالی کنندیمعمل  فهمشان

 عمل داریم.نتیجه چندین 
 

  



 
 

 

332 

 می مردطبقات سه گانه

 ماول: عوا یطبقه
 

بخوابد، به  خواهدیمیکی از عوام را فرض کنید که آرزویش، دنیاست. شب که 

فکر تدبیر معاش است. چه طوری بفروشد؟ چه طوری بخرد؟ فردا کجاها باید برود؟ 

 و ، همه همتش تدبیر امور معاششودیمچه کسی را باید ملاقات کند؟ صبح که بیدار 

 که شنودیمشخص وقتی داعی الله را  ناست. ای تمام همّ و غمّش اصلاح امور دنیای

 و دهدیم ، بشارت به مغفرت و رضوان  و زندگی دائمو می ترساند دهدیم بشارت

هستند و بقیه آن چیزهایی  هاانسانو  هاسنگی آن که آتش زنه ترساندیماز آتشی 

؛ به خاطر اینکه همتش پایین دهدیمخبر  هاآنکه خداوند برای ظالمین آماده کرده، از 

ی است، اصلا فرصت ندارد در آیات گذران زندگ واست؛ فقط فکر خوردن و نوشیدن 

دارد، اعمال صالح هم که شنیده ایمان دارد،  اجمالا  ییهانیااجمالا به الهی تامل کند. 

 مزاحمت نداشته باشد. شیایدنولی تا حدی که با 

مَا  هُحُوطُونَیَأَلْسِنَتِهِمْ  یعَلَلَعِقٌ  نُیالدِّوَ  ایَالدُّنْ دُیعَبِلنَّاسُ ا» اند:فرموده ابا عبدالله

دنیایند و تا وقتی  یبردهردم بنده و م ،0«انُونیَّالدَّفَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ  شُهُمْیِمَعَادَرَّتْ 

دین دارند که با منافع آنان منافاتی نداشته باشد و زمانی که با امتحان و ابتلا آزمایش 

 که دیندار کم است. شودیممعلوم  شوندیم

، وردخیمچه کسی دین دارد. وقتی کار گره  شودیم، معلوم خوردیموقتی کار گره 

فقط تا جایی که با دنیا مزاحمت نداشته باشد، دین دارد. اصل . شودیمدیندار کم 

گفتارش و رفتارش با هم مزاحمت دارد. به همین خاطر ؛ لذا دنیاست، دین تابع است
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خدا سمیع و بصیر است،  دیگویمدوتاست. فعل و قولش، دو تاست. عمل و علمش، 

خدا ولی است، اما  دیگویم. کندیم. هر واجبی را ترک دهدیمو هر منکری را انجام 

. به هر شیطانی که او را به سمت عذاب کندیمدر مقابل هر ولیِ غیر خدا، خضوع 

یطان با ش. اگر بداند سود دنیایی در این کار است، دهدیم، دست دوستی کندیمهدایت 

. غیر از جسمانیت و جسم فهمدینم. هر چقدر هم بخواهی به او بفهمانی، دهدیمدست 

 .شناسدینم. ما فوق این اوهامی که از دنیا دارد، چیزی را ندیبینمچیزی را 

، قبول شودیماعتقاد دارد که خداوند عرشی دارد و احکام خدا از عرش صادر 

. آسمان و زمین ملک کنندیمدارد، ملائکه امر خدا را در آسمان و زمین جاری 

 هاجانخداست. همه رعیت خدا هستند. قبول دارد که خدا همه را مکلف کرده، خدا 

 ، خدا خلقشودیمکه دنیا زیر و رو  دیآیمروزی  قبول دارد؛ کندیم، زنده ردیگیمرا 

که هر چه را انسان بخواهد  دهدیمحین را به بهشتی جزا ، صالکندیمجمع  ورا زنده 

ظالمان را با آتشی سوزان و شعله ور جزا خواهد  و شودیمو آرزو کند در آن یافت 

را مانند پادشاهی از پادشاهان  حق تعالیست، اما هجهنمی  وبهشتی  داندیمداد، 

 .فهمدینم. بالاتر از این کندیمروی زمین حساب 

 هم در علم و عمل همین است. مقامشاناین ها یک گروه هستند، 

 

 ن: زاهدیی دومطبقه
 

 که دنیا فانی است و زر و دانندیم، کنندیمواقعا با عبرت به دنیا نگاه گروه  نیا

 برای زهدسیم آن مایه غرور و پایان پذیر است و  آنچه که نزد خداست باقی است. 

خودشان را برای زهد  ون را رها آ. بی ارزش است دنیا دانندیمند ، چون اهآماده شد
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یز ن و آنها ،کندیمکه خدا از پرداختن به دنیا نهی  شنوندیم. کنندیمو عبادت آماده 

به اقبال به عبادت برای تحصیل نجات از عذاب دردناک و  دعوت. شوندیمنهی 

جا  لبشانق. خشیت الهی در ندکیم دستیابی به نعمتی جاودانه و سلطنتی پایان ناپذیر

توجه دارند. یاد مرگ، حبّ دنیا به مرگ ، دائما هاستآنگرفته، مرگ در مقابل چشم 

این  همتشانخارج کرده. تمام  قلبشانبیرون برده و همت معاش را از  دلشانرا از 

است که از دنیا دست بکشند، همه کارشان این است که عمل صالح داشته باشند، چرا؟ 

و اعمالشان را  کنندیمطمع دارند به آنچه که در نزد خداست. خودشان را تهذیب 

 هانیا. همه کنندیم،  از آن پرهیز آوردیم، هر چه که خدا را به خشم کنندیماصلاح 

 جاودانه و حفظ از آن عذاب سنگین است. یهانعمتآن  به به خاطر طمع

که این هم دنبال اشتهای نفس  دینیبیمنگاه کنید،  اشمجاهدهاگر به این آدم و 

، چون خودش را دوست دارد. دوست ندارد آتش به جانش بیفتد و گرددیمخودش 

برای بقا و دوام  ،جانحقیقتِ . شنیده که خواهدیمجاودانه را  یهانعمتدلش آن 

، دیآیمی نفسش را دوست دارد. از دنیا بدش امشته و، لذا خودش فنااست، نه برای 

ندارد اگر زندگی جاودانه شود، باز هم از  برایش، ارزشی ندیبیمچون دنیا را فانی 

اگر ندارد،  یاعلاقهکه دنیا بی ارزش است، لذا  ندیبیم، دیآینمدنیا خوشش 

دنیا به او روی بیاورد،  یهانعمت و عمر دنیا جاودانه شود ورداشته دنیا ب یهایسخت

 .ندیبیم، چون دنیا را بی ارزش کشدینمخودش دست ی و مجاهدههرگز از کار 

 و نعمتهای دنیای مادی است ولینفس  یهامشتباز هم شخص کمال در نزد این 

 خواهدیمرا  از جنس دنیا مشتهیاتی پس  ندیبیمو سرشار از موانع این دنیا را ناقص 

های دنیا و در نتیجه آخرت را عرصه ای از عرصهرا نداشته باشد. آن هایتکه کدور

 جانشکند که قیامت نیز روزی از روزهای دنیا است.داند و خیال میی دنیا میخاتمه
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 در همین مرتبه جسمی مانده، بالاتر از این نرفته، چون امیدی به بالاتر از این ندارد.

، نه اعتقادی به آن دارد. شناسدیم. چون نه آن کمال را خواهدینمچیزی بالاتر از این 

از مرتبه علم بالله نازل شده، در مرتبه عمل متوقف شده. دائما مشغول کار است، عمل 

غیب پاره  یهاپرده، قول حسن دارد، عمل حسن دارد، کارش این است. کانّه کندیم

. اگر عملش را مقایسه کنی، عملش شبیه عمل ندیبینم. ولی ندیبیمشده و خدا را 

 ندارد. کانَّ  د راندار آن بزرگوارانکنی، دلی که اه یکی از انبیاست، ولی دلش را نگ

است، اَنَّ نیست. کانَّه حجاب کنار رفته، اما این طور نیست. پس حجاب کانَّ است، 

زندگی بعد از مرگ را برای  خود ی ماوراء حجاب مأیوس است.از مشاهدهاَنَّ نیست. 

آماده کرده. فقط عمل صالح و ثواب فراوان دارد و بس و از این بیشتر نصیب او 

 شاءُا یَم قدرب نَزِّلُیُ لکِنْی الْأَرْضِ وَ فِلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبََغوْا  وَ» نخواهد شد.

است. با آن  مقامشان. این ها هم یک گروه هستند، این هم 0«رٌیبَص رٌیَخبإِنَّهُ بِعِبادِهِ 

 فقط در عمل است. تفاوتشانطبقه قبلی اشتراک علمی دارند، اما 

 

 نگروه سوم: محبی
 

را ففردی است که بارقه حبّ، او را  ،وقتی یکی از محبین مشتاق را فرض کنیم، او

 .جذب کردهو جذبه شوق دیدار پروردگار او را گرفته 

 رفتیم، تا وارد شدیم مشهد خدمت آقای میلانیدر :  فرمودندیمز بزرگان یکی ا

خواندیم، برف انبار بوده، برف انبار یعنی در زمستان برف را انبار  قا ما هر چهگفتیم آ
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 :نددمیلانی فرمو یآقاچیزی در انبار نیست.  یکنیم، تابستان که در را باز یکنیم

بیرون  هاچشمه، رودیمبه زمین فرو  شودیمآب  هابرفبرف انبار هم خوب است. 

 :. گفتیم آقا ما به هیج جا نرسیدیم، آقای میلانی فرمودندشودیمسبز  هانیزم، دیآیم

 .خواهدیمجذبه  ندیگویماهلش 

 شبنم از جذبه خورشید به بالا رفته ز خویش حزینکشش اوست که ما را برد ا

اء و عتمام ارکانش زیر و رو شده، ام ،جذب کرده جذبه شوق، او را سوی لقاء الله

 .از سرش پرواز کرده استعقلش  حشائش مضطرب شده، قلبش آتش گرفته وا

 هکردم روان اشیهستز شهر  بدادم عقل را ره توشه از می               

ورنه نبود عقل کامل غیر عشق، عقل  ،حسابگر جزئی نگر است عقلِ ،مقصود

 آب بخورد یا نخورد؟  بایدگوید تشنه می

 یـادب  یـب و ـتر گـما گفتق عش ی ـلب  هـتشن  هـک  روـبخ ا گفتل عق

 تعشق گفتا حسین تشنه لب اس ت عقل گفتا که جان به تاب و تب اس
 

. دینی جز محبوب ندارد. خواهدینماستعفا داده، عقبی را هم  و از دنیا انصراف

 اةُ یلْحَا تَغُرَّنَّکُمُلا فَ»: دیفرمایمکه خدای تعالی  شنودیمجز او ندارد. وقتی  یاخواسته

، «8ولَعِبٌ وَ لَهْ ایالدُّنْ اةُیالْحَنَّمَا إِ»ندهد،  بتانیفردنیا  ،«0ربِاللَّهِ الْغَرُو غُرَّنَّکُمْیَوَ لا  ایالدُّنْ

. نه چون دنیا فانی است، کشدیمدست  و از آن کندیمدنیا بازیچه است، دنیا را مذمت 

 ،کردیم. اگر خدا دنیا را مدح کندیمهم مذمت  و، ا دنیا را مذمت کرده حق تعالیچون 

باقی و  ینااصلا با دنیا و ف و. اکردیمرا مدح  و بی ارزشهم همین دنیای فانی  وا

، «9نوایَالْحَ یَلَهِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ إِ» دیگویمخداوند  شنودیمکاری ندارد، وقتی  بودن آن
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مدح  ی تعالی آن راچون خدا کندیمحیات حقیقی آخرت است، او آخرت را مدح 

آن را ت ، او با وجود بقا و شرف آخرکردیمآخرت را ذم  ی تعالی. اگر خداکندیم

چیز  فرمودیم، ی همین آخرت باقی و شریفاگر خداوند تعالی درباره. کردیمذم 

 چیز خوبی نیست. گفتیمهم  وخوبی نیست، ا

 کلٍٍِّّ یعلأنّه  بربِّک کْفِیَوَلم أ: »دیفرمایمکه  شنودیموقتی کلام خداوند را 

 یعَلهُوَ قائِم »و  ،«9کنتم نمایأ معکمهو »و  ،«8طیمُح ءیشَ کلبإنّه »و  ،«0دیشَه ءیش

همه است،  خدا به همه  5آیا این کافی نیست که خدا مشهود، «0َکسَبَت مابنفس کل 

قوام خود او و  کندیمهرکه هر چه کسب  ،هرکجا باشید خدا با شماست ،محیط است

الا اینکه به آن علاقه پیدا  ماندینمباقی  هیچ چیز قوام عمل و کسب او به خداست.

 .شودیم. یعنی عاشقِ عالَم کندیم

هان خرم از  که ج هان خرم از آنم  به ج

 اوست

شمر  سی به غنیمت  ست دم عی ای دو

ـــــــــــــــح  صـــــــــــــــــب

ــلم نه  ملک را   ــت مس نه  فلک  راس

 حــــــــــــــاصـــــــــــــــــل

 به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست

 خونینم  اگر به  نشـــود  به باشـــد خم

 تفاوت  دارد ی بر عارف چه شادغم و 

عالم   مه   که ه عالم  مه   عاشـــقم بر ه

 ازاوســـــــــــــــــــــــــــــــت

کاین دم   نده کنی  تا دل مرده مگر ز

 ازوســــــــــــــــــــــــــــــت

ــویدای  بنــــــی ــر س  آدم آنچه در س

 ازوســــــــــــــــــــــــــــــت

 ارادت ببرم درد کــه درمــان هم بــه

 ازوســــــــــــــــــــــــــــــت

خنــک آن زخم کــه هر لحظــه مرا مرهم  
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شاهی و گدایی  بر  ما  ست پاد سان  یک

 عمر  ٔ خانه ســعدیا گر بکند ســیل فنا
 

 ازوســــــــــــــــــــــــــــــــــت

آن کاین  غم   ســـاقیا باده بده شـــادی

 ازوســــــــــــــــــــــــــــــت

ـــت عبادت خم  که برین  در همه را پش

ـــــــــــــــــــــــــــــــت  ازوس

که  قا محکم   دل  قوی  دار  یاد  ب بن

ت ــــــــــــــــ  1ازوس
 

 

 و سرگرمی، ، اما نه برای بازیکندیمعلقه پیدا  و ورزدیمبه همه جهان عشق 

نزدیک،  آستین ، خدا رااین در  وعالم ا همه چه کار ؟ چون ببا بازی محب حیران را 

 کندیمشتابد و او را قصد به سوی او می پس ندیبیم همراه،شاهد و محیط بر همگان

 . در دل اشیا نه به تنهاییولی 

إَِلهِی أَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْآثَارِ فَارْجِعْنِی إِلَیْکَ بِکِسْوَةِ » دیگویم در مقام بالاترالبته 

رِّ عَنِ السِّالْأَنْوَارِ وَ هِدَایَةِ الِاسْتِبْصَارِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَیْکَ مِْنهَا کَمَا دَخَْلتُ إَِلیْکَ مِنْهَا مَصُونَ 

 هانیادستور دادی تو را در آثار ببینم،  ؛8«النَّظَرِ إِلَیْهَا وَ مَرْفُوعَ الْهِمَّةِ عَنِ الِاعْتِمَادِ َعلَیْهَا

. این کجا، انسان در آینه شمر خدا را به سوی خودت باز گردان مرا اندرهیت یهانهیآ

 ببیند، این کجا که بدون آینه ببیند!

مَنْ  رُّکُمْضُیَلا  أَنْفُسَکُمْ کُمْیْعَلَآمَنُوا  نَیالَّذ هَایُّأَ ای» فرماید:یمخداوند  شنودیموقتی 

 ای استداشته باشد، غیر علقه ای که باید به خودشعلقه فهمدیم، 9«متُیْاهْتَدَضَلَّ إِذَا 
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 . خداوند، محبرساندیمکه باید به اشیا داشته باشد. توجه به خودش، او را به هدف 

 ت.مسلک قرار داده است. راه خود اوست و راهرو هم خود اوسم و هک را هم سال

 به غیر از خویشتن رهزن نداری به غیر از خویشتن رهبر نداری 

، تو در آخر 0«هیفَمُلاق کَدْحاً رَبِّکَ یإِل کادِحٌ إِنَّکَالْإِنْسانُ  هَایُّأَ ای» شنودیموقتی 

رَبِّهِ  ذِکْرِعَنْ  عْرِضْیُنْ مَ»قول خداوند را که  شنودیموقتی و  ،یکنیمخدا را ملاقات 

. میدهیم، هر کس از یاد خدا اعراض کند، ما به او عذاب صعودی 8«عَذاباً َصعَداً سْلُکْهُیَ

. 9«فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا» شودیمزیاد  دائما عذاب اعراض کننده از یاد خداپس 

مَنْ  وَ»که  دیفرمایمکه زندگی کاملی دارد، ولی در باطن چه؟  مینیبیمعلی الظاهر ما 

، افزایشی و صعودی، آن عذاب 0«نیقَرفَهُوَ لَهُ  طاناًیْشَلَهُ  ضْیِّنُقَالرَّحْمنِ  ذِکْرِ عَنْ  عْشُیَ

 صُدُّونَهُمْ یَلَإِنَُّهمْ  وَ». میکنیمیعنی کسی که از یاد خدا اعراض کند، ما شیطانی را قرینش 

دارند ولی ؛ این شیاطین آنان را از راه باز می5«نأَنَّهُمْ مُهْتَدُو حْسَبُونَیَ وَ  لِیالسَّبعَنِ 

 ونُواتَکُلا  وَ»: دیفرمایمکه خداوند  شنودیم. کنند که در مسیر هدایتندآنان خیال می

نباشید که خدا را از یاد بردند،  ییهاآن، مثل 3«نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ نَیکَالَّذ

. نسیان خداوند خودشان را از یاد خودشان برد و در نتیجه خود را فراموش کردند

فراموشی خودش و تعلق  فهمدیم، شنودیمرا  هانیایعنی اعراض از ذکر الله. وقتی 

، او اهآنعلقه پیدا بکند،  هانیابه غیر خودش، علامت نسیان پرودگار است. اگر به 

، هیچ عذابی در نزد محب جز حجاب بُعد نیست. کشاندیمرا به سمت عذاب صعودی 
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که  این است برایشدیدار معشوق است. بدترین عذاب  اشخواستهیعنی عاشق تنها 

 بین او و معشوقش فاصله باشد.

رسیدن به پروردگار این است که به خود  است و راهکه خودش، سبیل  فهمدیم

 در این حال دارد.احاطه به او شد. چون خدا با اوست، قائم بر اوست و توجه داشته با

. کندیمتهذیب  و، خودش را تصفیه کردهبه خودش علقه پیدا  ،شودیماز همه منقطع 

چون نه به خاطر ترس از آتش، ، چون خدا دستور داده، کندیماز مهلکات احتراز 

به بهشت برود، نه به خاطر ترس از این که به خاطر را دوست دارد، نه  کار خدا این

و  . شبکندیمه سوی خداست، یعنی فقط به آن سمت نگاه ب آتش. حدقه چشمش،

، خودش را فقیرِ مطلق کندینماست. هیچ گاه اعلام استقلال  روز قلبش، آن طرف

 .ندیبیم

یک بار  فرمودیمیکی از بزرگان  است. مصداقش امام حسین هاحرفهمه این 

 برای یکی از علما خواندم که: این شعر را

از برای  کشمیمقال و مقال عالمی       من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان 

 1وت

داق گفتی! مص فراوانی کرد و گفت تازه فهمیدم چهرفت مشهد، بعد زنگ زد گریه 

 این شعر اباعبدالله الحسین است.

توسط علامه سروده شده، ایشان آن را طی  82و  82 یهاسالاین شعر تقریبا بین 

حسن الهی ارسال داشته محمد به برادر عارف خود مرحوم آیت الله حاج سید  یانامه

ی که در منزل حاج سید احمد قاضی طباطبایی برادر مکرم آیت یتا در مجلس عزا
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ی خوانده شود، این تضمینِ یکی از شعرها شدهیمالله سید علی قاضی طباطبایی منعقد 

 حافظ است:

ــد  ــهیدان که بلا ش ــاه ش گفت آن ش

ــــــــــــــم ــــــــــــــــوی  س

ــراب دو جهان می  ــت همت ز س دس

ــــــــــــــم ــــــــــــــــوی  ش
 

له  قاف نا می پویمبا همین   ام  راه ف

نان یوســـف خود  شـــور یعقوب ک

ـــــــــی ـــــــــمم ـــــــــوی  ج
 

 که کمان شد زغمش قامت چون شمشادم

 گفت هر چند عطش کنده بن و بنیادم

 چون فاخته پر بگشــادم هدف تیرم و
 

 زیر شـــمشـــیرم و در دام بلا افتادم 

می خود فــاش  فتــه  گ یم و از  گو

ـــــــــــــــادم  دلشــــــــــــــ
 

 نده  عشقم  و  از  هر  دو  جهان  آزادم

شت عراق   من دل رفته کجا و کجا د

 من به میدان بلا روز ازل بودم طاق
 

کشــته  یارم  و  با  هســتی او بســته  

ــــــــــــــــــــــــــــــاق  وث

ــرح ــم چه دهم ش ــن قدس  طایر گلش

 فراق

 که در این دامگه حادثه چون افتادم

یار مه طلعت   ید  تاب  تا در این بزم ب

سرگرم به دیدارِ نگار  پرده بدریده و 
 

ثارمی  ند تیر ن یار ک  کنم خون دل و 

 نیست در لوح دلم جز الف قامت یار 
 

 چه  کنم  حرف دگر یاد  نداد استادم

ـــل ویم آتش دل کارم  تشـــنه وص

 ســــــــــــــــاخـــــــــــــت

شـــربــت مرگ همی خواهم و جــانم  

ــــــــــت ــــــــــداخ ــــــــــگ  ب

شناخت  کوکب بخت مرا هیچ منجم ن
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ــا دور از چه از کوی  ــت قض توام دس

 انداخت

 یا رب از مادر گیتی به چه طالع زادم

سمّ  شکند  سینه ی من گر  لوحه ی 

ــــــــــــــور ــــــــــــــــت  س

باک نبود که مرا نیســـت بجز عشـــق 

 حضور

شهر از ره   شهر به  سیر کند  سرم   و 

 دور

ــور و  ــایه طوبی وغلمان و قص قد س

 حور

 به هوای سر کوی تو برفت از یادم
 

و  ؛ادراک است یرسیدیم به این مطلب که تفاوت این سه گروه، تفاوت در نحوه

الا خطابات الهی واحد است. این بحث از این جا شروع شد که چطور قرآن کریم 

طریقه معرفت نفس را بیان نکرده است. با وجود دقتش و خطرناک بودن مسیر و 

راه و اینکه اگر تنها راه واقعاً این است، پس چرا شریعت آن را بیان نکرده مهالک 

 است؟

بیان کرده است، منتها خطابات شریعت  ه را: شریعت این رادیفرمایمحضرت علامه 

: نودشیم. کسی کندیمفرق  افتشانیدر، ادراکشانواحد است و افراد بر حسب نحوه 

خارج  و از آن گوش شودیم، فقط از این گوشش وارد 0«ایالدُّنْ اةُیالْحَ تَغُرَّنَّکُمُ لافَ»

. کسی هم که عابد و دهدیمو زندگیش را هم به همان ترتیب سابق ادامه  دگردیم

، هددیمو طلاق  کندیم، دنیا را رها شنودیمرا  «ایالدُّنْ اةُ یالْحَ تَغُرَّنَّکُمُ  لافَ»زاهد است، 

. این گروه به نحوی هاستنیاولی هدفش کسب بهشت و ثواب یا نجات از آتش و 

 برای این که به آن چه میل دارند، برسند. کنندیمدیگر خود پرستند. خدا را واسطه 
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 هانیااما گروه سوم گروهی بودند که هدفشان از عبادت، خود عبادت نیست. 

جنت  نه، عبادتشان. از نبود هاآننظر کسانی بودند که جز محبوب چیزی در مرئی و م

 .وجه الله است کنندیم، فقط تنها چیزی که طلب کنندیمو نه فرار از آتش را طلب 

چنین شخصی شب و روز دلش پیش پروردگار است. از آنجا که محبوب، محبوب 

، نه اینکه محبوب را بخواهد به خاطر خواهدیملِذاته است. این فقط خود محبوب را 

. شناسدینمکه آن را پل کند تا به محبوب دیگری دست پیدا کند. اصلاً محبوبی این

محبوبش بهشت یا محبوبش نجات از آتش بود. در واقع محبوبش خودش بود،  زاهد

، محبوبی ندارد عالم نمحبوبادر میان  وخودش را نجات دهد. اما ا خواستیمچون 

. نه اینکه او را خواهدیمآن محبوب واقعی، خودش را  از؛ و جز آن محبوب واقعی

 تا از طریق او به چیزی دست پیدا بکند. او ذاتاً محبوب است نه واسطه خواهدیم

 است: مترنممواره ه دوست دارد.به خاطر او .  همه را برای رسیدن به دیگری

علم از عاشقم بر همه عالم که همه  که جهان خرم از اوستخرم از آنم به جهان 

 1تاوس

همه عالم را دوست دارد، منتها از آن جهت که مربوط به اوست، آیینه اوست، 

مخلوق اوست. هر چیزی را که دوست دارد، به خاطر او دوست دارد. پس او را 

. اگر دیگران را دوست دارد، در چهره ندیبیمدوست دارد، در چهره دیگران هم، او را 

. تنها کندینمرا اراده  محبّ، جز محبوب هیچ چیز. کندیممحبوبش را مشاهده  هاآن

این است که موانع بین خودش و محبوب را بر طرف کند و از هر چیزی  اشخواسته

هیچ  وکه شاغل و مانع رسیدن به محبوب است، روی برمی گرداند. هیچ همتی 

 وو اندارد جز خلوت کردن با محبوبش و این که هر حجابی را که بین  یاخواسته
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 به محبوب ، آن حالت وجدشودیممحبوب است، کنار بزند. هر چه این صفت زیادتر 

که  ،شودیم. گاهی آن چنان شوق زیاد شودیم. آتش شوق مشتعل کندیمشدت پیدا 

 .رودیم کنار و، دگردیماز خودش غایب 

 أَکْبَرْنَهُ هُنَیْرَأَ لَمَّافَ»نفهیدند.  یوسف را دیدند، دستشان را بریدند وزنان مصر وقتی 

 آن چنان غرقِ  هاآن. ردیگیمفرو کنی، درد بدن را در  ی. اگر سوزن0«هُنَّیَدِیْأَ قَطَّعْنَ وَ

 جمال یوسف شدند که دست خودشان را بریدند و متوجه نشدند.

سی شنا ست از ترنج ب  گرش ببینی و د

 یزآو فرو تویی برقعی جوان که چنین

کاعتدال   قامت توتو آن درخت گلی 

 تو گویی مخالفت نکنم دگر به هر چه

 ببری ایشهری به غمزه تو همچنان دل

 چون سعدیر هزا وش که تویی برردراین 

خا ر  مت کنی زلی لا که م  اروا بود 

 برجــا را برود پیر پــای وگرنــه دل

لنــد ب ـــرو  یمــت س ق برد   بــالــا را ب

 ما را شــودمیســر نمی عیش توکه بی

گان ند عدبنی که ب ما راخوان  ســـ  یغ

 2توانی ولی مکن یــارا جور جفــا و
 

که  کندیم. آن چنان آتش شوق شدت پیدا شودیمخودش از دید خودش فانی 

. این ماندینمو جز پروردگارش چیزی باقی  شودیم، فانی شودیماز خودش غایب 

 هم یک طبقه در مقابل آن طبقه قبلی.

ادراک است؛ یعنی بیانات شرع واحد است.  ینحوه تفاوت این سه گروه، تفاوت در

قرآن همین قرآن است، منتها هرکدام از طبقات سه گانه، یک جور از قرآن بهره برداری 

. کلام، واحد است، مدلول سه تاست. یک کلام است ولی سه تا دلالت دارد. کنندیم

، دلالت دیگری از آن محبین، دلالتی و زاهدانو  دنفهمیمرا ، دلالتی از آن عوام
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ف . شرع یک حرهاستفهم. شرع کارش بیان طریق نیست. طریق در تفاوت دنفهمیم

 .کندیمادراک ماست که تفاوت  ی، آن نحوهزندینمبیشتر 

عرفت طریق ماگر سوال شد،  ایشان: از بعضی استادانم شنیدم که از دیفرمایمبعد 

ع : کدام بیان در شرند؟ ایشان فرموددهاقرب طُرُق است چرا در شریعت بیان نشنفس 

 را شرح ندهد؟  آناست که هدفش همین معرفت نفس نباشد 

. جهتش هم این است که، دهدیمتمام بیانات وارد در شرع، همین مطالب را شرح 

جمیع بیانات شرع به سمت انقطاع از غیر ؛ و معرفت نفس؛ یعنی انقطاع از غیر خدا

ا ر ییمعاناطر است که گاهی برخی از افراد این طبقه، . به همین خدهدیمخدا سوق 

ه ذهن ما این معنا باصلاً ، میفهمینمکه اصلاً قابل فهم ما نیست، نه اینکه  کنندیمبیان 

 .رسدینم

 :هک است آورده یطباطبائ میحک محسن دیّس الله ةیآ مرحوم «الاصول حقائق» در

 مرحوم درس به ما: که کرد نقل( ره) ینینائ نیحس محمّد رزایم مرحوم ما استاد

 ام یبرا را یاهیآ روز کی ؛میرفتیم یآباد سلطان یفتحعل یمول آخوند الحق ةیآ

 به حال تا که میگفت خود با ما که بود جالب و عیبد ما یبرا رشیتفس آنقدر ،کرد ریتفس

 استاد امروز بود هیآ نیا بطن و قتیحق آنچه و ننموده، ریتفس را هیآ نیا نگونهیا یکس

 با ابداً هک نمود ریتفس گرید سبک به را هیآ همان میرفت او درس به که فردا! کرد انیب

 روزید ما که شد، شگفت موجب اریبس ما یبرا نیا و نداشت؛ یربط روزید ریتفس

 ذاشت،نگ یباق یزیچ ابداً و گفت استاد بود هیآ نیا ریتفس حقّ آنچه میکرد الیخ

 استاد راگ و ،میبود نبرده یپ ما ابداً که بود هیآ نیا نهان در یمطالب که شد معلوم امروز

 سبک به را هیآ همان میرفت درس به که بعد روز باز. میببر میتوانستینم یپ گفتینم
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 روز یس تا مطلب خلاصه نمود؛ انیب را او یباطن یمعان از یکی و کرد ریتفس یگرید

 0. بود تعجّب یجا حقّاً که نمودیم ریتفس خاصّ یجهت از را هیآ همان روز هر

 و اءصلح و بزرگان از یکیبود  یآباد سلطان یفتحعل رزایم حاج ةاللهیآ مرحوم

 اسرار و علوم صاحب و باطن و معرفت اهل مجتهد، ،هیفقبود  یمرد. نجف فیمعار

 از یبعض اتّفاق به ینینائ نیحس رزایم حاج ةاللهیآ مرحوم که یکس همان. بهیغر

 در او ریتفس درس از و رفتیم شانیا منزل به شبها رمضان ماه کی خود همطرازان

 و انتخاب را قرآن از هیآ کی رمضان ماه اوّل شب در شانیا. شدیم واقع رتیح

 جلسه در حاضر بزرگان که یبه نحو ؛کردند بحث او اطراف در ساعت کی درست

 و أنش و درجه از مرتبه نیا به یریتفس همچو کی عمرشان در به حال تا: گفتندیم

 نمود ریتفس یگرید نحو به را هیآ همان شانیا زین دوّم شب در؛ و بودند دهینشن رُقاء

 با یکلّ به طور ریتفس شب هر؛ و شب یس تا نطوریهم و ،دیکش طول ساعت کی و

 دارد ریتفس و بطن هفتاد قرآن: فرمود ماه یانقضا از پس. داشت تفاوت قبل یهاشب

 یرخب آن بطن و ریتفس چهل از و دارم وقوف آن ریتفس و بطن یس بر فقط من و

 و حالات یدارا شانیا؛ و دارند اطّلاع آن یتا چهل از که یافراد هستند و ندارم،

 تیب حجّ قصد به یسال شانیا .است بوده هیّملکوت و هیّبرزخ مشاهدات و مکاشفات

 یماریب به که بود هاسال کهیدرحال ،مکّه سمت به کندیم حرکت کوفه از الحرام الله

 امیّا ائماًد و است؛ بوده مبتلا است یپرزحمت اریبس و یپوست یماریب کی که اگزما

 به واقعاً  را شانیا و است شدهیم خارج جراحت و خون او بدن و هادست از زمستان

 .است انداختهیم زحمت و تیّاذ
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 تو خانه سمت به دارم من! ایخدا: کندیم عرض و ستدیایم کوفه از خروج هنگام

 ارقر تیّموقع و وضع نیا با تو مشاهد در و تو حرم در ندارم دوست و کنمیم حرکت

 بر هاجراحت و قروح از یاثر چیه کندیم مشاهده مرتبه کی هنگام نیا در! رمیبگ

 پردازدیم فرائض و اعمال انجام به و مکّه سمت به کندیم حرکت. ندارد وجود او بدن

یبرم کوفه به مسائل آن از یاثر چیه بدون سالماً و حاًیصح اعمال انیات از پس و

 رسد،یم دهد شفاء را تا او بود خواسته خدا از ابتداءً که یمکان همان به نکهیهم. گردد

 0!گرددیبرم خود اوّل به حال دوباره مسائل آن تمام مرتبه کی

دیگری از این بیانات باطنی این فرمایش علامه طباطبایی است : در روایت  ینمونه

لا اله الا الله. چهار ماه  دیگویم، کندیمچهار ماه اول که گریه  کودکوارد شده که 

 .دهدیم، شهادت به رسالت رسول خدا کندیمدوم، که گریه 

رد ز است. مثلاً دلش د، نیاشناسدیم، تنها چیزی را که دیآیموقتی به دنیا  کودک

اس ، احتیاج به تعویض لبشودیم تشنه، شودیم، گرسنه ردیگیم، سرش درد ردیگیم

نیازش را  تواندینمکه خودش  فهمدیمو بعد  شناسدیم. پس نیاز را کندیمپیدا 

 . وقتی سیر است و جایش هم خشککندینمگریه  کودکبرآورده کند. اگر نیاز نباشد، 

. همیشه کندینم، گریه نداردهم دردی و  دیآینماست و مشکلی هم ندارد و خوابش 

و رافع نیاز را هم  کندیم، چون احساس نیاز کندیم، گریه دیآیموقتی نیازی 

اله ا . این یعنی لزندیم؛ با تمام وجود، رافع نیاز را صدا کندیم. وقتی گریه شناسدیم

 الا الله.
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. کندیمکه کسی این میان، نیازش را برآورده  شودیم، متوجه گذردیمیک مدت که 

 ،شناسدیم. واسطه کیست؟ واسطه نبی است. پس واسطه را شناسدیمواسطه را 

 .دهدیمشهادت به رسالت 

شما، بیت عنکبوت است.  یهاخانهاست خانه شیطان، در  دیفرمایمیا مثلاً روایت 

؟ شیطان کارش کندیمشباهتی میان عنکبوت و شیطان است؟ شیطان چه کار چه 

شد. بفرو قناریجای به  گنجشک را رنگ کند وغرور است. غرور به زبان ساده یعنی 

 و کشدیم. محتوای حق را زندیماین کار شیطان است. شیطان، به باطل، رنگِ حق 

 که آن، پوست است، باطن ندارد. پوستی است که مغز ندارد، دهدیمپوستی را نشان 

 .کندیم؟ عنکبوت هم همین کار را کندیمعنکبوت چه  این کار شیطان است. حال

 مگس. پوست تو خالی کندیم، داخلش را خالی اندازدیموقتی مگس را به دام 

در شیاطین خانه  »معنای . ،در ظاهر مگس است ولی باطن و حقیقت ندارد ماندیم

  این است. 0«استخانه عنکبوت شما،  یهاخانه

این طبقه که اهل معرفت نفس هستند، در  دینیبی؛ لذا مفهم تفاوت دارد یاین نحوه

 که بعید از ذهن است. ندیگویمرا  ییمعانتفسیر آیات و روایات، 
  

 یترک غیر خدا و توجه تام به حق تعال ،تنها راه
 

طریق معرفت نفس، مرکب از یک فعل و یک ترک  شود کهسزاوار است دانسته 

. یا شبیه یا ملازم همدیگر هستند دو نیا. حق تعالیبه تام ترک غیر خدا و توجه ، است
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 اللَّهُ عَلَجَ ام »توجه به غیر خدا داشته باشید و خدا را هم داشته باشید.  شودینمیعنی 

 0« هجَوْفِ یف نِیْ قَلْبَ مِنْ لِرَجُل 

، کندیمبدیهی ترین بدیهیات، علم به خداست. اوّلین حقیقتی را که انسان درک 

، خداست. چون کندیمخداست. در بدو تولد، اولین چیزی را که کودک احساس 

که هست. قبل از اینکه بفهمد هست، هستی را  فهمدیم، دیآیمکودک وقتی به دنیا 

س . پکندیمکند، خدا را درک  . قبل از اینکه هستی خودش را درککندیماحساس 

علم حضوری.  لم به خداست. آن هم نه علم حصولی بلکهبدیهیات، ع نیتریهیبد

بدیهیات، علم به خداست و حاجب از  ترینبدیهی. خواهدینماثبات  بدیهی است و

، غافل است. مثل داندیم، داندینماین علم بدیهی، غفلت است، نه جهل. نه اینکه 

از  غفلتمنشأ  دانسته خودمان توجه نداریم. حال و به میدانیمخیلی از چیزهایی که 

و  آوردیماشتغال به دنیا، غفلت ؛ لذا اشتغال به دنیاست ی، نتیجهکجاست؟ غفلت

دا ، خ«هجَوْفِ یف نِیْقَلْبَ مِنْ لِرَجُل   اللَّهُ جَعَلَ ام». داردیمغفلت هم انسان را از ذکر، باز 

بّ دنیا در دل باشد و هم هم ح شودینمدر درون انسان دو تا دل قرار نداده است. 

 .دیکنیمهر چیزی که اشتغال پیدا کنید محبت پیدا به . حبّ خدا

 وتر . حب، اشتغال بیشآوردیم دنیا حب دنیا، ذکر و یاد دنیا و ذکر به دنیا  اشتغال

فحات تمام سرائر انسان و تمام صاینکه حب دنیا ، تا آوردیماشتغال بیشتر، حب بیشتر 

. دیگر، آیینه قلب صفایی ندارد تا جمال خدا را در دل منعکس کند ردیگیمفرادل را 

 و معرفت ایجاد شود. 

 نونب لا وَ مالٌ نْفَعُیَ لا وْمَیَ»: دیفرمایمداستان، داستان قلب است. قرآن کریم هم 

 اهل نجات است ؛ هرکه قلب سلیم با خود ببرد،«م یسَل قلبب اللَّهَ یأَتَ الا مَنْ
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. خواهدیمکه  شودیمکه هستند، اما انسان، همان  شوندیمهمه موجودات همان 

، شودینمکه هست، گندم، جو  شودیمحرکت انسان، دست خود اوست. گندم، همان 

، همان کندیم. هر کاری کندیمکه  شودیم . اما انسان، آنشودیمهمانی که هست، 

گندم بشود، معلوم  یا، دست خودش است. این جور نیست که انسان، جو شودیم

. ، ساختنش با خودش استدهندیمنیست چه بشود. به اعمالش بستگی دارد. زمین را 

، آنجا نه آفتابی هست، نه سرمایی 0«راًیزَْمهَر لا وَ شَمْساً هایف رَوْنَیَ ال». سازدیمخودش 

هست، نه درختی هست، نه نهری هست و نه باغی هست، هیچ چیزی نیست. هرچه 

 هانآهست، ساخته خود انسان است. بهترینش، قلب است. قلب سلیم، که رفت، همه 

 را در خودش دارد. چون که صد آمد، نود هم پیش ماست.

عنی ی) دالبی را که گفتیم به دست بیاوریکه: اگر خواستید صدق این مط ندیفرمایم

این بخش آخر را، که صفحات خاطر انسان پر از حب دنیاست و اصلاً جایی برای 

ه ک ر و صوت و اثاثیه و هیچ چیزنو که در آنن خالی را انتخاب ک مکانی، د(غیر ندار

را هم ببند. در  تیهاچشمتوجهت را جلب کند، نباشد. بنشین، هیچ کاری نکن و 

جایی که نه نوری هست و نه صدایی هست. به مطلبی توجه کن. فقط به همان مطلب. 

که  ینیبیممثلاً به عدد یک. هر خاطره دیگری که آمد، آن را قیچی کن. اول کار 

مشوش  و، تاریک کندیمهمین طور ازدحام افکار شبانه روز . آوردیمخیالات هجوم 

. گاهی آن چنان در این افکار فرو آورندیمهجوم هایت ته. مقاصد و خواسکندیم

 که تو این جا بودی. یفهمیمو  ییآیمکه بعد از یک مدتی به خودت  یرویم

به همین واحد توجه کنی، اما آن چنان خیالات  یخواستیممهم این بود که تو فقط 

. اگر کندیم. این تشویش، مدتی ادامه پیدا رودجای دیگر میکه ذهن  آوردیمهجوم 
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به کم شدن،  کندیمکه این خاطرات شروع  یفهمیممدتی این کار را ادامه بدهی، 

 ینکیم، تا جایی که آن خیالات درونی را به چشم حست، خیال شودیمخیال نورانی 

ن نی آ؟ این خیال درودینیبیم، شاید مثل خواب، چطور در خواب شما ینیبیمداری 

، ابدییم. همین طور کاهش ینیبیمبا چشم سر  یکنیمکه خیال  شودیمچنان نورانی 

 .ماندینمباقی  تا با آن واحد، هیچ

خیالات  دیآیم. ذکر دهدیمذکر هم، کارش همین است. ذکر، کار قیچی را انجام 

ان و انس شودیم، تا جایی که صفحه خاطر، به کلی از خیالات پاک کندیمرا قیچی 

 .شودیم. ذهن صاف شودیم، نه بی خیال شودیمبدون خیال 

 فرمایند:مرحوم علامه در رساله شریفه لب اللباب می

رویّه مرحوم استاد، آقاى قاضى نیز طبق رویّه استاد بزرگ آخوند ملاّ حسین قلى 

براى نفى خواطر در وهله اول توجّه به نفس  همان طریق معرفت نفس بوده است و

اند، بدین طریق که سالک براى نفى خواطر باید مقدار نیم ساعت یا دادهرا دستور مى

بیشتر را در هر شبانه روز معیّن نموده و در آن وقت توجّه به نفس خود بنماید. در 

اثر این توجّه رفته رفته تقویت پیدا نموده و خواطر از او نفى خواهد شد، و رفته رفته 

 صل شده و به وطن مقصود خواهد رسید، ان شاء اللّه.معرفت نفس براى او حا

اند ذهن خود را پاک و صاف اکثر افرادى که موفّق به نفى خواطر شده و توانسته

نموده و از خواطر مصفّا کنند و بالأخره سلطان معرفت براى آنان طلوع نموده است 

 التفات به خواننده در یکى از این دو حال بوده است: اوّل در حین تلاوت قرآن مجید و

 شدهآن، که چه کسى در حقیقت قارى قرآن است و در آن وقت بر آنان منکشف مى

 است که قارى قرآن خداست جلّ جلاله.
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دوّم از راه توسّل به حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السّلام زیرا آن حضرت را 

 ظیم است.براى رفع حجاب و موانع طریق نسبت به سالکین راه خدا عنایتى ع

و بنابر آنچه ذکر شد دو امر مهمّ در تجلّى سلطان معرفت دخالتى عظیم دارد: اوّل 

مراقبه به انحاء مراتبها، دوّم، توجّه به نفس. چون سالک به این دو امر اهتمام نماید 

شوند و هر چه شود که کثرات این جهان از یک چشمه سیراب مىکم کم متوجّه مى

به خود بگیرد همه آنها از یک مصدر است، و در هر موجودى در عالم صورت تحقّق 

از آن سرچشمه افاضه شده است، و به هر  هر مقدار نور و جمال و بهاء و کمال باشد

موجودى آن مصدر عظیم به قدر سعه وجودى او که همان قوابل ماهوى اوست نور 

فیّاض مطلق  وجود و جمال و عظمت افاضه نموده است، و به عبارت دیگر از جانب

شود و هر موجودى به قدر فیض به طور اطلاق بدون قید و شرط و حدّ افاضه مى

 0کند.ماهیّت خود از آن اخذ مى

 گر آن)ا. یفهمیماگر این تمرین را انجام بدهی، صحت آن چیزی که گفتیم را 

 (دکه صفحات خاطر ما چه وضعیتی دار میفهمیمنورانیت هم نیابد، اقلش این است که 

و از ماورای این نشئه  ش را فراموش کندخودانسان که  شودیماشتغال به دنیا باعث 

به سمت باطن تخلص پیدا بکند و خالص بشود، فقط  خواهدبانسان  اگر .غافل بشود

که چه خبر  ندیبیمبه طریق اعراض از ظاهر است. اگر این تمرین را انجام دهد، 

همان  هانیاروز، مانع این کار است. که است؟ چقدر خاطرات هست که در شبانه 

 و مقصدهای دنیاست. هاخواستهصورت 

 2مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی       خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات
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  برود.غیر خدا کنار  هاحجاب. همه شودتنها راه این است که قلب را از دنیا خالی 

رای ، باسباب، همه این گفتند  هانیاهمه آن اسبابی که ، مثل مراقبه و خلوت و امثال 

 است.  حالت قلبی تحصیل این

ج ـن پنـد ایـان را کنـان جهـناتمام       جوع و سهر و خلوت و ذکر بدوام صمت و

 ماـتم

ز اراده جیت خداست. ، عناکندیم: نکند این پنج تمام. آن که تمام ندیگویمالبته   

همه برای تحصیل این حالت قلبی است و این  هانیاعلت تامه نیست.  خدا، هیچ چیز

به  تا رسیدن. ندیگویم ذکررا  حالت که، آینه قلب به سمت حق تعالی بچرخد، این

است،  اصلاً ذکر نیست. این حالت ذکر است، ذکر یعنی  نتیجهبی  ذکرهاهمه این حالت 

  یا من اسمه دواء و ذکره شفاء..دل است مربوط بهیاد؛ و 

، تا افتدیم، بیشتر یاد آب کندیمآدمی که تشنه است، هر چه تشنگیش شدت پیدا 

 ندیبیمنتحمل کند، جز آب، چیزی  تواندینمجایی که وقتی خیلی شدید شد و دیگر 

ب. آ دیگویم: آب. لازم نیست به زبان بگوید. تمام وجود دیگویمو با همه وجودش 

آن قدر شدید  هاوقتیاد آب است. گاهی  و این شخص ذاکر و به این ذکر است،

، تا : الله الله اللهمییگویمبه زبان ذکر  ما در هنگام .ب: آدیگویمکه به زبان  شودیم

. او برعکس است، از دل دیآیم، تا به زبانش دیگویمبگوید. اما او دلش الله ن دلما

: الله. این اشراف به حق تعالی است و آخر مفاتیح دیگویم . زباندیآیمبه زبان 

 اینجاست. والله الهادی. 
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: بدان که ذکر به این معنا که گفتیم، در کتاب و سنت زیاد آمده است. دیفرمایم

، کسی که قلبش از یاد ما غافل است، 0«ذِکْرِنا عَنْ قَلْبَهُ أَغْفَلْنا مَنْ تُطِعْ لا وَ»مثلا آمده 

 نباش. قلبش، نه زبانش! تابعش

خدا را شدیدتر  دیگویم، ذکر شدید، 8«ذِکْراً أَشَدَّ أَوْ آباءَکُمْ کَذِکْرِکُمْ اللَّهَ فَاذْکُرُوا»

ت. ذکر لفظی سزبان نی مربوط بهیاد کنید، البته نه به صورت لفظی. شدید و قوی اصلا 

 : الله، این که شدید و قوی ندارد. دیگویم. ذکر لفظی شدت و ضعف ندارد

، اهل تذکر نیست، الا کسی که انابه کند. انابه یعنی دائماً 9«بینیُ مَنْ إِلاَّ  تَذَکَّرُیَ ما وَ»

، چه کسی متذکر است؟ کسی که انابه دارد، یعنی دائما نوبت دیگویمنوبت گرفتن. 

، شودیم. هر وقت توجهی زندیمدارد. این یعنی ذکر قلبی. دائم در خانه خدا را 

 این پشت در نشسته. نندیبیم

است.  ز(غ)م، ذکر مال صاحبان لب 0«الْأَلْبابِ أُولُوا إِلاَّ ذَّکَّرُیَ ما وَ» دیفرمایمخداوند 

 لب یعنی مغز.

 ،أسمائکو  صفاتکو أعظم  قدسکو  بحقِّک أسئلُک»د در دعای کمیل امام فرمو

 یأعمالو ، موصولة بخدمتکمعمورة، و  بذکرکو النهار  لیاللمن  یأوقاتأن تجعل 

 خدمتک یف یحالورداً واحداً، و  هاکل یأورادو  یأعمال تکون یحتّمقبولة،  عندک

 «.سرمداً الدعاء

                                                 
 (18/28) سوره کهف: (1

 (2/200) سوره بقره: (2

 (40/13) سوره غافر: (3
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شب و روز مرا با یاد خودت آباد کن. مرا دائما در خدمت خودت قرار بده، تا  

دائماً در خدمت تو قرار بگیرم. اعمال و اوراد من، همه یک ورد واحد بشود و من 

 همه مطالب گذشته در این عبارت هست.
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 مفصل پنج

 رسدیممقاماتی که انسان با طی مراتب کمال به آن 

 

ی مقامات یدربارهین فصل ا ، چه مقاماتی دارد؟کندیمکسی که این مراتب را طی 

 شرح و توضیح. این فصل در حکم رسدیماست که انسان با طی مراتب کمال به آن 

 فصل دوم است.

ک قید که ی قبلا فهمیدیم که کمال انسان به فناست، یعنی حقیقت بماند و ظرف

و برود برود. کمال هر مصداقی، آن است که آن مصداق کنار  عدمی است،از میان

 حقیقتِ مصداق باقی بماند، این یعنی فنا.

سه قسم است: فنای فعلی، فنای وصفی و فنای ذاتی. فنای فعلی این است  برفنا 

که انسان بفهمد: ثروت و غنا، موت و حیات و صحت و مرض به دست خداست، نه 

، ندکیمبه دست خداست، ولی او واقعا شهود  مییگویم، ما هم مییگویمآن طور که ما 

 که فهمدیماست. با تمام وجود که موت و حیات، به دست خد فهمدیمبا تمام وجود 

که فقر و غنا به دست  فهمدیمصحت و مرض به دست خداست. با تمام وجود 

 خداست، نه به دست شغل و کار.

که  فهمدیمتا است:  5که معروفش  کندیماگر استمرار پیدا کند، فنای وصفی پیدا 

علم و قدرت و حیات و سمع و بصر به دست خداست، بعد اگر ادامه پیدا کند، فانی 

. کمال به فنا در اقسام سه گانه بود، و به «ها اسمَ و لا رسمَ لَل»که  شودیمدر ذات 

با خدا، به قدر  اشفاصلهعبارت دیگر توحید فعلی و اسمی و ذاتی. هر موجودی 
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و هر چه  شودیمحدود شکسته شود، او نزدیکتر  است. هر چه این اشیذاتحدود 

 .شودیمبیشتر قید بخورد، او دورتر 

 دیفرمایمحدود است. جایی این نشئاتی که بین انسان و الله است، به حسب مراتب 

و جایی  ردیگیمرا  هاجانملک الموت  دیگویم، جایی رندیگیمرا  هاجانکه ملائکه 

 جان افراد عادی. به حسب مراتب متوفی است، کندیمخداوند توفی  دیگویمدیگر 

، ملک الموت جانش را رودبو بالاتر از این حد  کندعروج  اگر، رندیگیمملائکه را 

. در حالی که ردیگیمو خدا جان را  گذردیم. یک زمانی از ملک الموت هم ردیگیم

ممکن است اگر کسی مشاهده کند، ملک الموت واسطه است، اما او ملک الموت را 

 .کندیمفقط خدا را مشاهده ، ندیبینم

انسان در سیرش باید از این سه مرتبه بگذرد، یعنی باید از مرتبه افعال بگذرد، 

بالله،  ا قوة الاول و لد، به حقیقت بگوید لاحباید به جایی برسد که عالم را فعل الله ببین

رای بجز حیات و علم و سمع و بصر را به حقیقت بگوید، نه به مجاز. بالاتر از آن ، 

 نبیند. خدا، برای احدی نبیند و بالاتر از آن برود، جز خدا کسی را

 0 هـو وحـده  لا  الـه  الا       ست و هیچ نیست جز او هکه یکی 

، مگر به فانی شدن در آن مرتبه. یعنی اگر در رسدینمبه هیچ کدام از این مراتب 

ی دست خدا. یعن شودیمو خودش هم  ندیبیم، عالم را فعل الله فانی شد  مرتبه افعال

ابزار الهی، دیگر او نیست. اگر  شودیماگر دید که عالم، فعل الله است، خودش هم 

دید عالَمی در کار نیست و آدمی در کار نیست و سمع و بصر، ملک یکی دیگر است، 

، یعنی شودیمحیات و قدرت، ملک یکی دیگر است، خودش مظهر حیات و قدرت 

 .شودیمبه این نقطه که برسد و این حقیقت را شهود کند، خودش مظهر این حقیقت 

                                                 
  دیوان هاتف اصفهانی:ترجیع بند  که یکی هست و هیچ نیست جز او  (1
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فانی در علم و حیات و قدرت  ،. یعنیماندیممرتبه، آن کمال باقی  با فنای در هر

، ولی این دیگر نیست، اوست، آن علم و حیات و قدرت هست، این همان شودیم

، شودیمنده به من نزدیک ب» دیگویممعانی حدیث قرب فرائض و قرب نوافل است که 

، او دست من شودیم، بعد او چشم من شومیم، من دست او شومیممن چشم او 

که هست، لذا فیوضات از  یامرتبه مجرای فیوضات در آن شودیماین  ،0«. شودیم

نه  ،ماندیم، تا به توحید ذات برسد. آنجا نه اسمی از او باقی شودیمکانال او صادر 

 .8«هلِلَّ وْمَئِذ یَ الْمُْلکُ»رسم. 

جایی هم که اسم مبارکشان آمده،  ند، آن چدینیبینم در قرآن اصلا اثری از پیامبر

آن را هم خداوند فرموده است. او آینه تمام نما است، هیچ چیزی از خودشان نمایش 

 ، از ایشان هیچ خودی و خودپرستی سر نزده است. فرزندانشاننداده، خودشان و 

ز میع مقامات اولیاء الله است و ااین برهان با اینکه خیلی کوتاه بود، مشتمل بر ج 

له مقامات اولیاء ال حال ، اگر کسی بفهمد، همین کافیست.دهدیمخبر  شئونشانمام ت

هم همان  هاآنبکند،  تواندیمچیست؟ اولیاء الله مقامشان این است که خدا چه کار 

 .کنندیمهم همان کار را  هاآن. پس هر چه خدا بتواند بکند، کنندیمکار را 

 لیکن ز خدای هم جدا نیست     بی پرده بگو علی خدا نیست 

اطلاع  هانیااما خصوصیات و مقاماتشان چگونه است؟ جز خدا کسی از مقامات 

 و خبری ندارد.

 ی شریف لب اللباب توجه فرمایید:ی این فصل به مطلبی از رسالهبه عنوان خاتمه
                                                 

قَاَل اللَّهُ َعزَّ َو َجلَّ َمْن أََهاَن ِلي  باب من آذى المسلمین و احتقرهم .... قَاَل َرُسوُل اللَّهِ     352ص 2 :جالكافي 1

َب إِلَيَّ َعْبدٌ  ُب إِلَيَّ بِالنَّافِلَِة َحتَّى بَِشيْ  َوِلی اً فَقَْد أَْرَصدَ ِلُمَحاَربَتِي َو َما تَقَرَّ ا اْفتََرْضُت َعلَْیِه َو إِنَّهُ لَیَتَقَرَّ ٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ

یَْبِطُش بَِها  الَّتِي ْنِطُق بِِه َو یَدَهُ أُِحبَّهُ فَإِذَا أَْحبَْبتُهُ ُكْنُت َسْمعَهُ الَِّذي یَْسَمُع بِِه َو بََصَرهُ الَِّذي یُْبِصُر بِِه َو ِلَسانَهُ الَِّذي یَ 

ٍء أَنَا فَاِعلُهُ َكتََردُِّدي َعْن َمْوِت اْلُمْؤِمِن یَْكَرهُ اْلَمْوَت َو إِْن دََعانِي أََجْبتُهُ َو إِْن َسأَلَنِي أَْعَطْیتُهُ َو َما تََردَّْدُت َعْن َشيْ 

 أَْكَرهُ َمَساَءتَهُ 

 (22/56) سوره حج: (2
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یج تدرسالک در اثر مراقبه تامّ و اهتمام شدید به آن و در اثر توجّه به نفس، به 

 چهار عالم بر او منکشف خواهد شد:

 عالم اوّل: توحید افعال است.

گوید و گوش بیند و زبان مىکند که آنچه چشم مىیعنى در وهله اوّل ادراک مى

کنند همه و همه مستند به نفس شنود و دست و پا و سایر اعضاء و جوارح عمل مىمى

کند که آنچه از افعال در ک مىخود اوست و نفس فاعل ما یشاء است، و سپس ادرا

یابد مستند به خود اوست و نفس او مصدر تمام افعال است در جهان خارج تحقّق مى

اى از فیوضات و یابد که نفس او قائم به ذات حقّ بوده و دریچهخارج، و سپس مى

 رحمت خدا بوده است، پس تمام افعال در جهان خارج استناد به ذات مقّدس او دارد.

 دوّم: توحید صفات است عالم

کند، و آن عبارت است از آنکه: سالک آنچه را که و آن بعد از عالم اوّل ظهور مى

بیند، و همچنین هر چه را با بیند بلکه از خدا مىشنود حقیقت سمع را از خود نمىمى

کند و بعدا هر گونه علم و قدرت و بیند حقیقت ابصار را از خدا ادراک مىچشم مى

کند همه را و سمع و بصر و غیر ذلک که درموجودات خارجّیه مشاهده مى حیات

 یابد.مستند به خداى تعالى مى

 عالم سوّم: توحید در اسماء است

نماید، و آن عبارت است از آنکه: صفات را قائم و آن بعد از عالم دوّم طلوع مى

اوند متعال است یعنى یابد که عالم و قادر و حىّ خدکند. مثلا مىبه ذات ادراک مى

کند و قادریّت و سمیعیّت و بصیریّت خود را عالمّیت خود را عالمیّت خدا ادراک مى

یابد که در تمام عوالم قادر و عالم و داند و بس. و به طور کلّى مىهمه در خدا مى

سمیع و بصیر و حىّ یکى است و بس و آن خداوند جلّ جلاله است و هر موجودى 
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ه قدر سعه وجودى خویش از آن عالم و قادر و سمیع و بصیر و حىّ از موجودات ب

 دهد.کند و او را نشان مىحکایت مى

 عالم چهارم: توحید در ذات است

که از عالم سوّم بالاتر است و این به واسطه تجلّیات ذاتّیه بر سالک مکشوف 

 ت و اسماء بدانکند که آن ذاتى که تمام افعال و صفاگردد. یعنى سالک ادراک مىمى

ها قائم به اوست. در مستند است، آن ذات واحد است، یک حقیقت است که تمام این

 اینجا دیگر سالک توجّهى به صفت و اسم ندارد بلکه مشهودش فقط ذات است و بس.

و این در وقتى است که از وجود عاریه خود خدا حافظى نموده، یکسره خود و 

مقدّس حضرت حقّ فانى نماید، در آن هنگام تجلّى هستى خود را گم کند و در ذات 

ذاتى خواهد شد. و البتّه این مرحله را مقام ذات نامیدن و یا حقیقت ذات یا احدیّت، 

خناق است چون هر چه به زبان آید و به تحریر نوشته شود از اسم  اسم گذاردن ضیق

توان م و نامى نمىها است و براى آن اسخارج نیست و ذات مقدّس الهى ما فوق این

توان مرحله و مقامى تصوّر نمود، و حتّى از این نتوانستن هم بالاتر قائل شد و نمى

است زیرا نتوانستن در عین سلب و نفى، اثبات حدّى است براى او و حق تعالى از 

 حدّ بالاتر است.

چون سالک بدین منزل وارد شود اسم و رسم خود را گم کرده و دیگر خود را 

هد شناخت و کسى دیگر را نخواهد شناخت و جز خدا نخواهد شناخت، بلکه نخوا

 شناسد و بس.خدا خود را مى

سالک در هر یک از عوالم چهارگانه فوق مقدارى از اثر وجودى خود را از دست 

 کند.کند تا بالأخره اصل وجود و هستى خود را گم مىدهد و گم مىمى
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زند فهمد که فعل از او سر نمىرسد مىفعل مىدر عالم اوّل که به مقام فناى در 

 دهد.بلکه از خداست در اینجا تمام آثار فعلى خود را از دست مى

فهمد که علم و قدرت و سایر صفات و در عالم دوّم چون به تجلّى صفاتى مى

انحصارا اختصاص به ذات حقّ سبحانه و تعالى دارد در اینجا صفات خود را از دست 

 یابد.کند و دیگر در خود نمىها را گم مىدهد و آنمى

کند که عالم و قادر اوست شود ادراک مىو در عالم سوّم چون تجلّى اسمائى مى

 یابد.کند و دیگر در خود نمىجلّ جلاله، در اینجا اسماء خود را گم مى

کند و ذات خود را از و در عالم چهارم که تجلّى ذاتى است وجود خود را گم مى

 یابد و ذات، ذات مقدّس حضرت خداوند است.دهد و دیگر ابدا خود را نمىمىدست 

 «سیمرغ»و « عنقا»این مرحله از شهود یعنى تجلّى ذاتى را عرفاء تعبیر به 

نمایند چه او موجودى است که هرگز صید احدى نخواهد شد. سیمرغ، آن ذات مى

 «غیب الغیوب»و « مخفىکنز »و « عالم عمى»بحت و وجود صرف است که از آن به 

 تعبیر کنند.« اسم له و لا رسم له -ذات ما لا»و 

 1که عنقا را بلند است آشیانه          برو این دام بر مرغ دگر نه

چه خوب در مثنویّات خود سروده و با استعارات لطیف خود  علیه الرّحمة حافظ 

 این مهمّ را بیان فرموده است.

لا جایى آهوى وحشـــى اى ا  ک

ـــرگردان، دو  دو تنهــا و دو س

ـــــــــى  کـــــــــسب

ـــت بیا ـــح اـ  بدانیم یکدیگر  الـ

 با توســـت چندین آشـــنایى مرا 

مت کمین از پیش و از  دد و دا

 پــــــــــــــــــــــــــــس

یم ی جو ب هم  یم مراد  ن توا  ار 
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یاد از نا چنینم هســــت   پیر دا

 ســرزمینى که روزى رهروى در

 دارى اى سالک چه در انبانه  که

بش داد کــآرى  دارم  دام جوا

 بگفتا چون به دست آرى نشانش

تا گر حال  بگف چه این امرى م

ـــــــــــــــــــــــــــت  اس

کرد یرین همــدم آن ن  مــدارا د

بارک پى خضـــر مگر ند م  توا
 

ـــد فراموشـــم ن  هرگز نش  اهما

 نشـــینىبه لطفش گفت رندى ره

مى  گر دانــه دارى بنــه بیــا دا

 شـــکارم بایدمى ولى ســـیمرغ

 خود بى نشانست آشیانش او که

 و لیکن نا امیدى هم وبال اســت

 را   خدا مســلمانان  مســلمانان

 1رســاند تنها  تنها بدان این که
 

معلوم است جائى که آشیانه سیمرغ نشانى ندارد کجا توان صید او نمود، مگر 

گشتگان وادى محبّت و عاشقان جمال لایزالى خود را به لطفش رهنمون گردد و گم

، و لواداران حمد و وادى توحید و فناء رهبرى کند. به حقّ پیشتازان وادى محبّت

 معرفت:

محمّد مصطفى و علىّ مرتضى و یازده فرزند امجدش از نسل بتول عذراء فاطمه 

الله الملک المتعال وفّق اللّهمّ جمیع المحبّین و ایّانا لکلّ ما یرضیک و ألحقنا  زهرا

 8بالصّالحین.
 

 ءتتمه در مقامات اولیا
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نی ، یعاندفانی شدهدر خدای تعالی  و ولایت امرشان به دست خدا است ،خدا ءاولیا

 ستهنش انرفته، خدا به جایش کنار. یعنی است ، همه فانی شدهافعال و اسماء و صفات

  است.

العبودیة جوهر کنهها الربوبیة فما فقد من العبودیة وجد فی الربوبیة  قال الصادق

الْآفاقِ وَ  سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی» :قال الله تعالى .و ما خفی عن الربوبیة أصیب فی العبودیة

أی  .0«هِیدٌء  شَکُلِّ شَیْ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلى

موجود فی غیبتک و فی حضرتک و تفسیر العبودیة بذل الکل و سبب ذلک منع النفس 

لى ما تکره و مفتاح ذلک ترک الراحة و حب العزلة و طریقة عما تهوى و حملها ع

آنچه در اثر ربوبیت است. ،اشکنهاست که  یاجوهرهعبودیت  8ی.الافتقار إلى الله تعال

-آید آنچه در ربوبیت مخفی میرود در ربوبیت به دست میعبودیت از دست می

 ذلت است و سبب عبودیت همانآید.شود)مقصود  فقر است(در عبودیت به دست می

منع کردن نفس از هوای اوست و وادار کردن به آنچه از آن کراهت دارد .و کلید  آن

این کار نیز ترک راحت و حب عُزلت و گوشه نشینیو طی کردن مسیر فقر الی الله  

 است. 

 دانستمینمدی منت تا  من بو  دانستمیــنم  تنـم یودـب نـما ـب

 دانستمیت نمبودی من با من   دانستممن از میان تورا و رفتم چ
 

، خداست زبان، زبانِ وخدا  ، چشم، چشمِ خدا این شخص نیست، دست، دستِدیگر 

ن، ذُ، کلام، کلام الله است، اُدیگویمخدا است که سخن فقط شخص نیست، خدا است. 

                                                 
 (41/53) سوره فصلت: (1

 7الشریعة: ص مصباح (2
 



 
 

 

364 

ه ب توانینمهستند، پس  این طور هانیاچون  اذن الله است، لسان، لسان الله است.

 خدا در کالبد او نشسته است. پیدا کرد، احاطهمقاماتشان 

؟ ور به حرم برویمطپرسیدم چه طباطبایی  : از علامهفرمودندیم یکی از بزرگان

؟ در آن مقام، جز خدا چیزی شودیممگر جز خدا در حرم چیزی دیده  :ایشان فرمود

وافل . حدیث قرب ناست فرد این فرد دیگر نیست، خدا در کالبد این؛ لذا شودینمدیده 

 .کندیمت بسیاری این را تایید ا. روایکندیماین مطلب را تائید  هم فرائض و

دست خداست، یعنی خدا در  بزرگواران نیااز لحاظ شرف، همین بس که ولایت 

 ند، همه کاره خداست.اهست. هیچ کارا هاآنسرپرست 

ا خدا روقت م :ایشان فرموده بودی خواسته بود از آقای بهجت وقت بگیرد، شخص

ارت دهنده بش .خداست شانیمرب . دیگر خودشان تعیین کننده نیستند.کندیمتعیین 

 خداست. هاآنبه 

 

 یحاصل تقوای استمرار ،حقیقت ایمان

 

 مربوط بهخوف  ؛0«حْزَنُونیَوَ لا هُمْ  هِمْیْعَلَاللَّهِ لا خَوْفٌ  اءَیأَوْلِلا إِنَّ اَ»فرماید می

دارند.  از آینده ینه ترس وگذشته غمی گذشته است،  نه از  مربوط بهآینده است، حزن 

کسی از آینده  .ست، چه غمی از آینده داردوا امور ولیّ ،کسی که قدرت بی نهایت

 اما ؟دچه کن ،رودباگر اسباب از بین  که است لعل غمگین است که نگران اسباب و

ندارد. آیه، یک  یاغصهامورش را به عهده دارد،  یاداره ،کسی که مسبب الاسباب

 .ولی خدا شدن را در خودش دارد دارد که سرّ یادنباله
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وَ لا هُمْ  هِمْیْعَلَاللَّهِ لا خَوْفٌ  اءَیأَوْلِلا إِنَّ اَ» دیفرمایمیونس  یسوره 38در آیه 

آمَنُوا وَ  نَیالَّذ» دیفرمایم 39اولیای خدا نه خوف دارند نه حزن، در آیه  ،«حْزَنُونیَ

 ،کسانی که ایمان آوردند، «اآَمنُو نَیالَّذ»به  دکنیمرا معرفی  هاآنخداوند ، «تَّقُونیَ کانُوا

 وَ». ماضی استمراری استکه این فعل ، «تَّقُونیَ کانُوا وَ»ها این است که و وصف آن

ارشان ک هاآن .بود «اآمَنُو نَیالَّذ» سببِ «تَّقُونیَ کانُوا»یعنی چه؟ یعنی  «تَّقُونیَ کانُوا

 مواظبت، همان است. دائما کارشان تقوا بوده است. مراقبت و بوده تقوای استمراری

 من شدند. ؤم ،مراقبه مراقبه مراقبه. در اثر این تقوای استمراری ،که علامه فرموده

 یهیپا، اسم چهارم دبیرستانسال مشخص نیست،  یدرجهاسم یک  ،منؤم

 دانش آموز اول ابتدایی؟ است کلاس چندم ،محصلدبیرستان است. اما  در مشخصی

 خاص نیست. یدرجهیک اسم  ،محصل، دنیگویرا محصل مچهارم دبیرستان تا 

اول  یلحظه، از است خاص نیست. ایمان مثل محصل یدرجه ایمان، اسم یامن ؤم

 فانی در و آخر که به پیامبر خدا وصل یتا آن لحظه کندیمکه شهادتین را جاری 

به دست شهادتین با . منتها این ایمان، که آیدمی به حسابمن ؤم، شودیذات حق م

 یدانهاست، این  تبدیل شده به درخت یدانه ،نهایی آن ایمان و ایمان یدانه، آیدمی

 .ندیگویمایمان به تمام درجات ؛ لذا است ، آن درخت سیباست سیب

عنی تقوا یمومن شدند. تقوا یعنی چه؟ اً بعد واول متلبس به تقوا فرماید: آیه می

، بعد واجبات و ترک آوردیماول ایمان  .کندیم که خدا را خشمگین آن چهپرهیز از 

؟ کندیمرا ترک و محرمات  دهدیمیا اول واجبات را انجام  دهدیممحرمات را انجام 

، عمل انجام بدهرا  هااین کار ندیگویم، بعد آنها آوردیمایمان  رسول اول به خدا و

 .شودیمتقوا  ،هاربه آن کا
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اورد. بیرا طبق تعریف طبیعی، اول باید ایمان است؟  رآیه، این طو پس چرا این

این آیه اما شود. بایمان آوردم ، بعد تقوا شروع خدا  به و به رسول خدا دیگویم

بیان که آیه  یایمان میفهمیماز این جا  :دیفرمایممسئله را جا به جا کرده است، 

. پس ایمانی قبل از تقوا داریم، شودیمتقوا مقدم  ، غیر از ایمانی است که برکندیم

 .ندیگویمایمان مراتب  یهمهاین هم اشکالی ندارد، چون به  ایمانی بعد از تقوا، و
 

 اتسلیم در برابر رسول خد یجهینتایمان تام 
 

 مانای .کندینماست که از مقتضای خودش تخلف  یاشدهتاکید  ایمانِ ،ایمان این

. این ایمان از مقتضای خودش کندیمخدا رازق است، اما  جیب مردم را خالی  دارد

 اگر، کندیمعمل  خدا رازق است و به این مقتضا دیگویماما او  است. تخلف کرده

 اگر دیگویم، کندیمهم بیاید، رد  هایارد، تریلکندیممیلیاردها هم بیاید، او رد 

خورشید را بگذارید در دست راستم و ماه را بگذارید در دست چپم، کنایه از اینکه 

و اصلا اه برای اینک. دارمینماگر اختیار کائنات را به من بدهید، من دست از دعوتم بر 

 به ثمر رسیده است.. این آن ایمان ِندیبینمرا  هانیا

 یایمان، «هان لا اله الا الل شهدا» بگوید :جمله است کهال یایمان همان اذعان فاصل 

 .شودیمجمع  هم با سایر معاصی است. ،«ییمان اعلاما». شودیمبا شرک جمع  که

نین مشرکند. ؤمم اکثر، 0«مُشْرِکُونبِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُمْ  أَکْثَرُهُمْ ؤْمِنُیُما  وَ» دیفرمایمقرآن 

ما ی همهماست.  ی است که به ثمر نرسیده است. ایمانکدام ایمان است؟ ایماناین 

 یهمهمن، ولی ایمان ما با شرک مخلوط است. در ؤم ندیگوینمایمان داریم، مگر به ما 
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 جاری آن است که به اصول و فروع دین ،کامل تامِ ٍِ ایمان یم.زندگی مشرک یهانهیزم

 .شودیممن کامل ؤمیعنی تمام دستورات دینی را اجرا کند. اگر اجرا کرد،  ،بشود 

لا وَ فَ» دیفرمایم باشد.می در تمام دستوراتش، تسلیم در مقابل پیغمبر این ایمان،

 حَکِّمُوکَیُ یحَتَّ»، ایمان نیاوردند هانیابه پروردگار تو پیامبر،  قسم، «ؤْمِنُونیُلا  رَبِّکَ

تا وقتی  .0«ماً یتَسْل سَلِّمُوایُوَ  تَیْقَضَ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا  یف جِدُوایَثُمَّ لا  نَهُمْ یْبَشَجَرَ  مایف

سلیم ت ،دهحکم کردی، ناراحت نش آنها هیعلبر حاکم کنند، اگر  مشاجراتشانتو را در 

 تو بشوند.محض 

 یرادها. یعنی فانی کنی او یارادهرا در  اتارادهکسی، یعنی  مقابلتسلیم شدن در 

من تسلیم شما  ؟چه بخوریم ،او باشد. من تسلیمم یاراده، کنار بگذاریخودت را 

 ؟کنیم نگاهرا من تسلیمم، هر جا بگویید، کجا  ؟شما بخورید، کجا برویم ههستم، هر چ

مگر  ،نخواهیم .استتسلیم معنای این  .میتسلیم و میکنینمتعیین  ما ،بگوییدهر جا که 

 التبعیت :ندیگویم. اراده نکنیم مگر آنچه او اراده کند. به این خواهدیمنچه که او آ

 .التامه

. کردندیمنالفاظ ادعیه را تکرار یا کم و زیاد  هایبعضتبعیت تامه این بوده است که 

، کم و خواندندیم وسایر ائمه منینؤالمرامی و که رسول خدا خواندندیمهمان را 

 زیارت به .کنندیمی اضافه هایچیز ،هم در تمام مقاطعش هایبعض .ردندکینمزیاد 

 اند.این را نیاورده ،در زیارت عاشورا امام باقردر حالی که ، کنندیمعاشورا اضافه 

 دعا را ممکن است انسان تکرار بکند، آن چیز دیگری است، یهاعبارتبعضی از  البته

 تکرار کند. آن عبارت را ممکن است، آدم کندیمیک جای دعا آدم را جلب 

                                                 
 (4/65) نساء: سوره (1
 



 
 

 

368 

 یونس بن عبد الرحمن از عبد اللَّه بن سنان روایت کرده که حضرت صادق

اى پیش خواهد آمد که نه علم خروج از آن را دارید زودى براى شما شبهه بهفرمود: 

و نه امامى هست که شبهه را براى شما حل کند، و در سرگردانى خواهید ماند افرادى 

که بخواهند از این گونه شبهات رهائى پیدا کنند باید دعاى غریق را بخوانند گوید: 

 میگوئى:عرض کردم دعاى غریق کدام است؟ فرمود: 

یا : »گفتم« یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ َیا مُقَلِّبَ الْقُلُوِب ثَبِّتْ قَلْبِی عََلى دِینِکَ  »

فرمود: خداوند مقلب قلوب و ابصار « مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبى على دینک

بّت ث یا مقلب القلوب»هست و لیکن همان طور که من دستور دادم قرائت کن و بگو: 

 .0 «قلبى على دینک

 ینقشهالحمدلله؟ وقتی  99 ،تکبیر 90چرا  ندیگویم :فرمودیم یکی از دانشمندان

قدم  90آیا ، شرققدم به طرف  98 ،قدم به طرف شمال 99 ندیگویم ،دهندیمگنج 

قدم به سمت  99 ه. گفتدهدیم اآدرس گنج ر ،دهدیمکه شماره کسی  !؟برمی داری

دارید،  برنمیهم  5/99 ،داری تا هم برنمی 90دارید،  برنمی که تا 95شمال، شما 

 90 :دیگویمچشم.  ییگویمتا،  90 :دیگویمو . ادیرسینمبه گنج  ،چون اگر بردارید

 !ی چشمیوعلی جانشین من است، باید بگ :دیگویمچشم.  دییگویم بگو! تا الله اکبر

 نه اینکه بگوید درایت، درایت یعنی چه؟ 

 حْبِبْکُمُیُ  یعُونفَاتَّبِتُحِبُّونَ اللَّهَ  کُنْتُمْلْ ِإنْ قُ». هفرماید که تسلیم یعنی تبعیت تاممی

ا یعنی تابع پیامبر. تابع من بشوید ت تابع من بشوید، اگر خدا را دوست دارید، ،8«هاللَّ

                                                 
َستُِصیبُُكْم ُشْبَهةٌ فَتَْبقَْوَن باَِل  قَاَل أَبُو َعْبِد اللَّهِ  .فضل انتظار الفرج -22باب  ،148 ، ص52ج :بحاراألنوار (1

یِق قَاَل تَقُوُل یَا اللَّهُ یَا َعلٍَم یَُرى َو ََل إَِماٍم ُهدًى ََل یَْنُجو ِمْنَها إَِلَّ َمْن دََعا بِدَُعاِء اْلغَِریِق قُْلُت َو َكْیَف دَُعاُء اْلغَرِ 

لَى ِدینَِك فَقَاَل  ثَب ِْت قَْلبِي عَ َرْحَماُن یَا َرِحیُم یَا ُمقَل َِب اْلقُلُوِب ثَب ِْت قَْلبِي َعلَى ِدینَِك فَقُْلُت یَا ُمقَل َِب اْلقُلُوِب َو اأْلَْبَصارِ 

 .وُل یَا ُمقَل َِب اْلقُلُوِب ثَب ِْت قَْلبِي َعلَى ِدینَِك إِنَّ اللَّهَ َعزَّ َو َجلَّ ُمقَل ُِب اْلقُلُوِب َو اأْلَْبَصاِر َو لَِكْن قُْل َكَما أَقُ 
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خدا هم شما را دوست داشته باشد. آن وقت اگر خدا کسی را دوست داشته باشد، به 

حْمَتِهِ مِنْ رَ نِ یْ کِفْلَ ؤْتِکُمْیُ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ نَ یالَّذ هَایُّأَ ای». دهدیمرشد او 

با چه کسی صحبت  . آیه0«میرَحوَ اللَّهُ غَفُورٌ  لَکُمْ غْفِرْیَنُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ  لَکُمْ جْعَلْیَوَ 

. «ولِهِآمِنُوا بِرَسُ وَ» دیفرمایم، بعد «تَّقُوا اللَّهَا» دیفرمایممنین است. ؤ؟ آیه با مکندیم

حضرت  ؟«بِرَسُولِهِ آمِنُوا  وَ» دیگویمایمان ندارند که آیه  امنین به رسول خدؤمگر م

ی ا دیگویماین ایمان، یک ایمان دیگر است. این که  شودیممعلوم  :دیفرمایمعلامه 

بشوید، آن وقت ثمرش این  ایمان بیاورید، یعنی تسلیم پیامبر به رسول خدا ،منینؤم

ت به شما نورانی ،«نُوراً تَمْشُونَ بِهِ لَکُمْ جْعَلْ یَ وَ»، «مِنْ رَحَْمتِهِ نِیْکِفْلَ ؤِْتکُمْیُ» است.

 .دهدیم

 رسائلنه  لمانس «.داندیات احکام را مطمنا سلمان» که آقای بهجت فرموده بودند

 ،نخوانده ار هانیاسلمان که  !نه درس خارج رفته ،نه شرح لمعه خوانده مکاسب ونه  و

احکام یعنی  طمنا .داندیم ااحکام ر طمنا د.شامکاسب خوانده بو لازم نیست رسائل 

چرا  .نددایم را اشپردهپشت  !دکه چرا گفتند باید وضو بگیری داندیمیعنی او ؟ چه

نه این علل الاحکامی که ما  ،داندیم ااحکام ر طمنا او .انجام بدهید اباید این عمل ر

لم فردا ع! دچون میکروبی داراست؟ چرا گوشت خوک حرام  دیگویممثلا  میسینویم

ه در درج ندیگویم ؟شودیمحلال آیا  ،کشتیم ان میکروب رآما  :دیگویم دیآیم

هم حلال  بازاز نظر فقهی  .شودیمن میکروب کشته آ ،میدهیمبالا بخار  حرارت

 ات احکام معلوم نیست.طکه منا این است  .شودیمن

 :دیگویم، ولی زندیمحرف  منؤ. با ممیدهیمایمان بیاورید، ما به شما نورانیت 

 باید .بیاییبالا حالا آمدی، باید  دیگویماست؟  ایمان بیاور. این کدام ایمان به رسول
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باید تبعیت و  ت.آورده اس بیاوری به اسماء و صفات خدا و به هر چه پیامبر ایمان

 د،را اجرا کن دستوراین  خواهدیمباید افعال کسی که  بکنی! تسلیم تام از رسول خدا

 رسول خدا .0«ةرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ یف لَکُمْ کانَقَدْ لَ» باشد. افعال رسول خدا طبق

د با خواب و خواب هکه بخوا دهدینمهیچ وقت جامعه را به سمت خواب دیدن سوق 

هیچ وقت با  است. رسول خدا هم آیتیدیدن، جامعه را اداره کند. گر چه خواب 

 ، گر چه علوم غریبه درست است. رسول خداکندینمعلوم غریبه جامعه را اداره 

-درستماورائی  یهاقدرت، گر چه دیجنگینمماورائی  یهاقدرتکمک هیچ وقت با 

که را ، آن هم دست خدای تعالی بود. همان امامی دادندیمنشان  در مواردیالبته . اند

جلوی اسب و با شمشیر برهنه می بردندشان، همان  انداختندیمسر برهنه و پابرهنه 

بیاید. این داستان هم بیرون که  دادیمامام یا فرزند همان امام، به شیر پرده دستور 

آن جادوگر شروع  دیگویمکه هست،  هست، هم برای امام هادی برای امام رضا

 از جلوی حضرت هانانحضرت را تمسخر کند.  خواستیمکرد به مسخره بازی و 

 دشمن خدا را پاره یا بیرون، اینب»: ، حضرت به شیر درون پرده دستور داددیپریم

گفت قربان امر دیگری  خورد و تعظیمی کرد و آمد بیرون و او را پاره کرد و . «! کن

 .هستهم  . این برای امام رضارفت ندارید؟ دوباره داخل پرده

را در مباحثه محکوم کند با بی   بود امام رضا شخصی که به مامون وعده داده 

اى و از مقامت بالا : اى فرزند موسى تو از حد خود تجاوز کردهادبی به حضرت گفت

اى و او را براى خود اى، اینک بارانى که در فصل خود باریده وسیله قرار دادهرفته

ى، گویا مانند امعجزه فرض کرده و با آن قدرت و شوکتى براى خود فراهم ساخته

ها را پس از کشتن بار اى و آنابراهیم خلیل معجزه کرده و پرندگان را زنده ساخته
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گو هستى این دو شیر پرده اى.اکنون اگر در ادعاى خود راستدیگر به پرواز درآورده

را زنده کن و بر من مسلط گردان، در این صورت معجزه تو ثابت خواهد شد، و در 

فصل خود باریده ادعاى تو قابل قبول نیست، و این کاملا یک امر  مورد باران که در

 طبیعى و معمولى بوده است.

حاجب اشاره کرد به صورت دو شیر که در متکاى مأمون نقش شده بودند، و 

در این  ها تکیه داده بود و حضرت رضا و حاجب هر دو مقابل او بودند.مامون به آن

اش نمایان در غضب شد و آثار خشم و ناراحتى در چهره هنگام حضرت رضا

 گردیده و به دو شیر پرده اشاره فرمودند: این فاجر را دریابید.

آن دو شیر ناگهان بر آن مرد حمله آوردند و او را پاره پاره کردند، و گوشت و 

 استخوان او را چنان خوردند که اثرى از او در زمین دیده نشد.

سه از این موضوع حیران و متعجب شدند، پس از اینکه شیرها مردم حاضر در جل

آمدند و گفتند: اجازه دهید این مرد )مأمون(  آن مرد را خوردند نزد حضرت رضا

 رفته بود. حالمامون در این هنگام از  را نیز از هم پاره کنیم.

فرمود: در جاى خود توقف کنید، آن دو شیر در جاى خود  حضرت رضا

 بر مامون بریزند. گلابفرمود:  ضاحضرت ر ایستادند،

پس از این بار دیگر آن دو شیر گفتند: اجازه دهید این را هم به رفیقش ملحق 

فرمود: خداوند در باره او نظرهائى دارد که بعد از این عمل خواهد کرد، گفتند:  کنیم.

 د.ا بودیپس ما چه کنیم؟ فرمود: بار دیگر به جاى خود برگردید همان طور که قبل

مامون گفت: ستایش میکنم خداوندى را که شر حمید بن مهران همان مردى که 

 شیرها او را خوردند از من دفع کرد، بعد از این متوجه حضرت رضا شد و گفت:

میباشد و اگر چنانچه میل داشته باشى خود را از  خلافت حق جد شما رسول خدا
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فرمود: اگر بخواهم با تو مناظره  رضاحضرت  آن خلع کرده و به شما تسلیم میکنم.

میکنم، و از تو چیزى نمیپرسم، خداوند متعال به من نیروئى داده که بدان وسیله 

 مخلوقات خود را مطیع ما ساخته است.

اکنون به چشم خود دیدى که شیرهاى پرده چه کارى انجام دادند، فقط مردم جاهل 

اند و حقوق مردم در این مورد زیان کردههستند که به این گونه امور توجهى ندارند، 

                         0اند.بهره کردهاند و خود را از این فیض بىما را نشناخته

مردى خواست که امر امامت ابى الحسن موسى بن از على بن یقطین گوید رشید 

رد م جعفر را بوسیله او باطل کند و او را خاموش سازد و در مجلس شرمنده کند یک

هاى نان افسونگرى را براى او آوردند و چون سفره گستردند نیرنگى باخت با قرصه

که خادم ابى الحسن هر وقت میخواست گرده نانى بردارد از جلو دستش میپرید هرون 

از خنده و شادى از جا پریده بود براى این موضوع درنگى نشد که امام هفتم سربلند 

ها بود فرمود اى شیر خدا بگیر دشمن خدا از پردهکرد و بصورت شیرى که بر یکى 

 ترین درنده آن جادوگر را بلعید هرون ورا گوید آن صورت جست و چون بزرگ

رو افتادند و از ترس و هراس خرد آنها پرید و چون ه همدستانش غش کردند و ب

 بهوش آمدند پس از مدتى هرون بامام گفت بحق خودم بر تو خواهش دارم که از این

صورت بخواهى آن مرد را برگرداند فرمود اگر عصاى موسى آنچه را بلعید رد کرد از 

هاى جادوگران این صورت هم آنچه بلعیده رد میکند و این ها و چوب دستىرشته

  8معجزه مؤثرترین وسیله کشتن آن حضرت گردید.

                                                 
 (149 -151ص ) :اخبار و آثار حضرت امام رضا (1
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ند: تفهد حلی گف به ابن. هاستآناین مقام اهل بیت نیست بلکه مقام شاگردان 

 ،، بیلش را انداختکردیمداشت در مزرعه کار  !عصا اژدها بشود شودیمچطور آخر 

 کهاست  این شاقلّ :فرمودیم امام، 0«للماءُ اُمَّتی کَأنبیاء بنی اسرائیع». شداژدها 

علما است.  عیقط رکه دیگ قسمتش این ،یم افضلویاگر نگ ،بنی اسرائیل ءانبیا «داننم»

: فتند. گموسی در دست علمای ربّانی استوارث انبیا هستند، یعنی چه؟ یعنی عصای 

 ندیگویماین که گفت: این طوری. چه جوری شد اژدها، بیلش را انداخت شد اژدها. 

 مومدستش مثل  در ، آهنبافتهیم زره آهنیآهن با  جناب داوود ،«دیالْحَدأَلَنَّا لَهُ  وَ»

 است. بوده

أَلَنَّا لَهُ  وَ»ا توجیه کند، گفت معجزات انبیا ر خواستیمدر مجلسی یک نفر 

ی عصبان ،مجلس بوده که دریک حجت الاسلام  .یعنی به او کوره یاد دادیم، «دیالْحَد

: ندیگویم .خیلی سنگین بود .بود کنگره دار بود هامیقد که بزرگ مسی یهاینیس .شد

خره مس امعجزات انبیای خدا ر :گفت ،کاغذ پاره کرد مثلسینی را این حجت الاسلام 

جت ح»به هیچ کسی  هیک عالمی بود .حجت الاسلام :ندیگویماین را  ؟دیکنیم

ا خد تموجودات آی یهمه :گفتهیم ،نوشتهیمالله به همه ت آی .نوشتینم «مالاسلا

ته عصای کی گف :مد گفتآیک کسی  راما حجت اسلام یعنی این، یعنی اینکه اگ .هستند

 حجت ندیگویماین به  د!ندازیب را شیعصا (یحل ثل ابن فهد)ماژدها شده؟ موسی 

 ،و گفتهاه هر چ دیدانیمیعنی شما  .اسلام است است، ثقه کلینی ،ثقه الاسلام !الاسلام

 ،لاماس ثقه شودیماین  ؟طور بگوید ت کند اینرأج تواندیم یکسه چ .اسلام گفته

 .حجت اسلام
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را انتخاب کنند؟ میرزا  ه چه کسینشستند کای از علماءعدهبعد از شیخ انصارى 

الدّین طهرانى، میرزاى شیرازى، میرزا حسن حبیب الله رشتى، حاج میرزا حسن نجم

شیرازى و میرزا حسن آشتیانى و چند تا از آن بزرگان و فحولِ درس شیخ نشستند، 

انداخت به گردن آن. در این موقع آن مىانداخت به گردن آن، چکار کنند؟ این مى

نظرشان به یک نفر نرسید. رفتند براى فردا، جلسه را برقرار کنند. شب بدون نظر میرزا 

حسن شیرازى، آمدند بقیّه با هم مجلس تشکیل دادند، گفتند که: رفقا! ما خودمان را 

م عُرضه بدست ببینیتوانیم بزنیم. قضیّه مرجعیّت، قضیّه آب و آتش است. باید گول نمى

تواند کلید بهشت و جهنّم را توى کسى مىچه گرفتن این کار را داریم یا نداریم؟ 

توانم، آن گفت: ...؛ گفتند: فقط تنها کسى که جیبش بگذارد ؟ این گفت: من نمى

تواند، همین میرزاى شیرازى است. نظرشان تقریباً بر این مساعد بود لذا دعوتش مى

یک امر واقع شده بگذارندش. گفتند: پس اینطور که هست، فردا  در کههم نکردند

ن است. ای متعلق به میرزاکنیم: مرجعیّت تشکیل جلسه ، مجتمعاً حکم مىهنگام 

مجلس تعیین مرجعیّت. فردا که مجلس دوباره مجتمع شد، میرزا  و شود اخلاصمى

ه تو کَمنا به این کنشست که کسى شروع کند به حرف. یک دفعه همه با هم گفتند: حَ 

گویند میرزا مانند مادر بچه مرده، شود رد کرد. مىکه نمى هم را مرجعى. حکم مجتهد

کرد، چه حالى داشت که از این نیم ساعت شروع کرد به گریه کردن. دروغ گریه نمى

 .مصیبتى که به سرش آمده بود، این حال را پیدا کرد

نظر خداست. چون اینها اخلاص داشتند،  شود که موردمرجعیّتى مى ،این مرجعیّت

خدا هم میرزا را انداخت وسط. میرزا آدم اهل دلى بود، اهل باطن بود، اهل مشاهده 

 0 .بود، کیاست خاصّى داشت، فطانت خاصى داشت
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 رسول خدا هدف ،هدفشان د، وباش طبق افعال رسول خدا افعالشانفرماید می

هیچ غایتی  همان باشد ش،هدفباید این هم  ؟چه اهدافی داشت رسول خدا د.باش

 .غایت تام رسول خدا بود این دو ،تام از دنیا دنگردان و روی «هجه اللو»نداشت جز 

 د،غذا بخور خواستیمچون عبد وقتی . 0نشستیممانند نشستن عبد،  ،سر سفره

سر سفره غذا  نشستهیم حاضر به خدمت د.ش کنیهر لحظه مولا صدا ممکن بود

 ،مثل عبد ذلیلی در پیشگاه خدای تعالیود. بلند ش ،ش زدیکه تا مولا صدا خوردیم

 ود.بلند ش رسید،دستور  لحظهآماده است که هر 

! فریب بده مراغیر و . بر8«ییَا دُنْیَا غُرِّی غَیْرِ » :فرمودمکرر می  منینؤامیرالم

 و اعراض تام از دنیا. پروردگاروجه  طلبنبود جز  برای این بزرگواران هدفی

 نَ یذالََّمعَ  نَفْسَکَاصْبِرْ  وَ »که  دیفرمایم .دیآیمهم ر اینجا چند قیاس پشت س در

 ،وزر با کسانی باش که شب ور ای پیامب ،«وَجْهَهُ دُونَیریُ یِّالْعَشِرَبَّهُمْ بِاْلغَداةِ وَ  دْعُونَیَ

سمت  به هرگز چشمت را برنگردان ،«عَنُْهمْ ناکَیْعَلا َتعْدُ  وَ». کنندیمطلب  اخدا ر

 .کندیممطلقا از دنیا اعراض  رسول خدا، دهدیمجا دستور  چون خدا این .زینت دنیا

ی که کس ،«ذِکْرِنالا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ  وَ» ،استتابع  هم او ،مدهآ دستور برایش

پس روشن شد که . 9«اأَمْرُهُ فُرُط کانَاتَّبَعَ هَواهُ وَ  وَ»! تابع او نشو ،غافل از یاد ماست

 تابع ،غایات ر افعال ود .ن تقوای استمراری استااولیای خدا کسانی هستند که کارش

 .مطلب روشن شد این دو .هستند رسول خدا مطلق
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 ی این ایمان بر خوردار شدن از مقام عنداللهی و باقی شدن به بقاء اللهجهینت

وَ بَشِّرِ الَّذینَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق  » :ها وعده دادهآن که خدا به دیفرمایحال م 

أَنَّ » ،است رسیده تن به فعلیّااست که ایمانش مؤمنین بشارت برای این ،«عِنْدَ رَبِّهِمْ

 ،اندعندالله   است، «عِنْدَ رَبِّهِمْ» گاهشانیها جاآن ،«لَهُمْ قَدَمَ صِدْق  عِنْدَ رَبِّهِمْ

 ی شما پیشویمثل این نیست که بگ د.آثاری دار« تعندیّ» .جاستآن  گاهشانیجا

ایگاه ج یعنی قدم صدق ،اولاد. آثاری دار ،بودن «یعند الله» هستم. من پیش شما ،منی

ما » .به عنوان صغری ،گزاره است کاین ی ،یعنی جایگاه محکم و مکان مکین، ثابت

 :؛ پس قیاس به این شکل استاین کبری قیاس است ،« عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باق

 

 عندالله اند،  اولیاء خداصغری: - 

 .باقی است، آنچه که عند الله استکبری:- 

 .ندیباق اولیاء خدانتیجه: - 

 خود این نتیجه، صغرای قیاس بعد است.

ی هیآی اکبرو صغری  را از این دو آیه نتیجه گرفتیم، « ندیباق اولیاء خدا: » 

 است. قیاس استدلال هم صورت است. قرآن

 

آنچه در نزد خداست، وجه خداست و وجه خدا، صاحب تمامی صفات جلال و 

 خداستجمال
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، همه چیز هالک است، جز وجه خدا. به عبارت 0«ء  هالِکٌ إِلاَّ وَجْهَهُکل شی» 

 یحال این جمله را به عنوان کبری در کنار نتیجه«.باقی استفقط وجه خدا »دیگر 

یجه در نت« اند، فقط وجه خدا باقی استاولیای خدا باقی»قیاس قبلی قرار می دهیم: 

 ی قیاس شکل دوم است.که این نتیجه« اولیای خدا، وجه خدایند » 

وجه یعنی صورت. صورت از خودِ صاحب صورت جداست؟ صورت از صاحب 

کنید؟ با گویند وجه؟ شما با چه رو میجدا نیست. حالا به چه چیزی میصورت 

خواهیم به کسی رو کنیم، با کند. میصورت. این جسم، با صورت به هر کسی رو می

ی جان به کدام سمت است؟ مثلا کنیم. جان هم وجهی دارد. چهرهصورت رو می

ی کند، ولی چهرهه میی جان به سمت دنیاست؛ و لو چشم جای دیگر را نگاچهره

ی خدای تعالی یعنی آنچه خدای تعالی با آن به ما رو جان به سمت دنیاست. چهره

کند؟ خدا که نه جهت دارد، نه مکان دارد. با کند. یعنی خدا با چه به ما رو میمی

کند. وجه شیء آن چیزی است که با آن، ی خودش با وجه خودش به ما رو میچهره

 شود.یبا شما مواجه م

، دانهمستهلکند. خودشان کنار رفت مکن در سبحات وجهاند. در نور خدااولیاء مت

ی اعمال خارجند. عمل خوب یا بد ندارند. چرا؟ نور خدا جایگزین شده. از دایره

چون کسی در کار نیست، وجه خداست. خداست، نه شخص. مکان ندارند. چرا؟ چون 

گوید: هر طرف رو ، وجه الله کجاست؟ مگر قرآن نمی8«هُ اللَّهفَأَیْنَما تَُولُّوا فَثَمَّ وَجْ»

 ها آنجا هستند.کنی، آن، وجه خداست. هر طرف رو کنی، این

                                                 
 (28/88) سوره قصص: (1
 

 (2/115) سوره بقره: (2

 



 
 

 

378 

فرمود از شیراز برگشته بودم. آقای بهجت سر درس آمدند، یکی از بزرگان می

دادند، بدون اینکه با من حرف بزنند. من فهمیدم شروع کردند به حرف زدن. کُد می

تمام جاهایی که رفتم را خبر دارند. از هر جایی که رفتم، یک کدی دادند. فهمیدم از 

هایشان تمام شد، فرمودند خوب، ی جاهایی که رفته بودم خبر دارند. بعد که حرفهمه

 ام!دانستند که من شیراز رفتهشما کی از کرمانشاه تشریف آوردید!؟ کانه اصلا نمی

خواست از حضرت پولی بگیرد. بعد هست که یکی می های امام رضادر داستان 

ای به او داد. که خدمت حضرت رسید، یادش رفت. وقت بیرون آمدن، حضرت کیسه

ای نوشته بودند که ما از خواسته، حضرت نامهوقتی باز کرد، دید همانی است که می

 یاد شما غافل نیستیم.

 یازدواج کرده بود. این بنده ها قبل در مشهد با دختر یک بازاریای سالطلبه 

، خریدآورد، روغن و برنجی میخواند، کمی پول در میگرفت میخدا نماز قضایی می

خرید، آقا جونم برنج با گونی گفت: آقا جونم روغن با پیت میآورد. خانم میخانه می

 خواست برود خانه، پولی نداشت. دید الان خانه برود ، دوبارهخرید. روزی میمی

کرد! خیلی ناراحت شد. رفت حرم امام رضا. گوید: آقا جونم این طوری میزنش می

وارد حرم که شد، یادش رفت که برای چه آمده. مشغول زیارت جامعه و دعای عالیه 

ها شد. بعد که از حرم بیرون آمد، ناگهان یادش افتاد که برای چه حرم المضامین و این

اش گرفت. خلاصه عبایش را کشید سرش و ت گریهآمده است. تا یادش افتاد به شد

آمد. وقتی رسید خانه، از چهار طرف مشهد مثل سیل برایش پول آمد. طوری که جزء 

اید. ی فراوانی کند، پولی هم نیثروتمندان مشهد شد. البته ممکن است یکی برود گریه

 شود. ها اگر بخواهند این طور میولی مقصود این است که آن
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رود شد. نیمه شب میبسته میشب  . حرم موقعرفته بود حرم امام رضاکسی 

ها در حرم را ببندند و ما صفایی در حرم گوید بگذار اینشود. میجایی پنهان می

ند و مابندند و خودش میبینندش و در حرم را میشود و نمیبکنیم. خلاصه پنهان می

د. تواند تحمل کنکند تا جائی که نمیحرم. نیمه شب نیاز به قضای حاجت پیدا می

کند و ای پهن میبیند اصلا امکان ندارد خودش را حفظ کند، لباسش را گوشهمی

کنند، لباس را برمی دارد به سرعت کند. صبح که در حرم را باز میقضای حاجت می

کند رود خانه لباس را باز میاش نشود. میرود بیرون که کسی متوجهز حرم میا

ها قازورات را به جواهرات تبدیل بیند توی لباسش پر از جواهرات است. اینمی

 کنند. می

فَأَیْنَما »ها وجه الله هستند. حال وجه الله چه خصوصیتی دارد وکجاست؟ این

ها مکان ندارند. زمان ندارند. اول و آخر زمانند. این . پس این 0«تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه

دهند. ما در زمان گرفتاریم، از آینده خبر دهند، از گذشته خبر میه خبر میکه از آیند

کُلُّ مَنْ علیها فان وَ یَبْقی وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالِ وَ »شناسیم. نداریم، گذشته را هم نمی

وَ یَبْقی »فرماید: ها وجه اللهند. قرآن کریم می. این قیاس بعدی است. این8«الْإِکْرامِ

مرفوع است، « ذو»صفت وجه است، چون « ذو»این «. هُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ وَجْ

ا هاست. این« ذو الاجلال و الاکرام»، یعنی وجه خدا «ذی»شد اگر صفت ربّ بود، می

ها ذو الجلال و هستند، وجه خدا، ذو الاجلال و الاکرام است، پس این« وجه خدا»

 اند.و الاکرام، جامع صفات جمالی و جلالی الاکرام هستند. الجلال
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صفات خدا دو دسته است: صفات جمال، صفات جلال. یعنی صفات ثبوتی، صفات 

ها ها صاحب این دو دسته صفاتند. یعنی جمیعِ صفاتِ خدا را دارند. اینسلبی. این

هایی بود که صغری و کبرایش، آیات قرآنی است. هیچ صفتی نیست الا همه قیاس

هاست. این است که با خدا هیچ فرقی ندارند. فقط یک تفاوت دارند، که در ایناین

ها منهای خدا، هیچند. با ها مستقل نیستند. یعنی اینذات خداوند مستقل است، این

ی خدا بینهایت است. ما منهای خدا صفریم،. ما صفر پشت اند. علی به اضافهخدا، همه

  اند. ما بی خدا، هیچیم.   ها با خدا، همهآنها صفر جلوی عدد. عدد هستیم، آن

ند: گویاین آیه را به ذو خواندند، ممکن است یکی بگوید: نعت مقطوع است، می

ویند: گگیرند. آن وقت میرا صفت علیِ مجرور می« الکریمُ»مررت بعلی  الکریمُ. این 

« نعت مقطوع»را  الکریمُ، خبر برای مبتدای محذوف است، یعنی هو الکریمُ. این

فرماید: این، نعت مقطوع نیست. چرا؟ چون برایش شواهد دیگری در گویند. میمی

 «اسم»، این ایات «سَبِّحِ اْسمَ رَبِّک«. »تَبارَکَ اسْمُ رَبِّکَ»جاهای دیگر قرآن داریم: 

بزرگواران در  دانند. پس جلال و اکرام، صفت وجه است. اینرا مبارک و منزه می

 ها نیست.متمکن هستند. هیچ اسم و رسمی از آنچنین مقامی 

 است. در قرآن اصلا پیامبر سوره :)( یکی از شواهد این مطلب در قرآن، پیامبر اکرم 

 بینید. چهار، پنج بار اسم مبارکش آمده، خداوند اسمش را برده است. هر چه را نمی

 ی پیامبربینید جاید. نمیبینیبینید. اصلا بویی از منیّت نمیکنید، خدا را مینظر می

گفته باشد: ما زحمت کشیدیم، قرآن را ما آوردیم. اصلا چنین چیزی را دیدید؟ مثلا 

بگوید: ما خیلی سختی کشیدیم، بالاخره ما کاری کردیم. بویی از  جایی رسول خدا

شود. همان فرمایش علامه است که درحرم خودش نیست. جز خدا چیزی دیده نمی

گوید که قبر حقیقی نیست. بدن شود. تازه ایشان حرم را میدیده نمیامام جز خدا 
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مبارک امام اینجاست، حقیقتش جای دیگری است. اینجا جز صفات و اسماء خدا، 

ها، هیچ نمانده! ها، از اینها، همراه اینچیزی نیست. حجاب برداشته شده است. با این

 جز وجه خدا چیزی نیست.

ای از جانب خدا به شود که در بهشت ملائکه نامهمعنی این حدیث نیز معلوم می

من الملک الحی القیوم، الی الملک الحی »آورند، درون نامه نوشته شده ولیّ خدا می

از خدای حی قیوم به خدای حی قیوم. از ملک حی قیوم به ملک حی قیوم. « القیوم

زند، کسی جز خدا ، دارد با خودش حرف میکانّه خدای تعالی، ایستاده جلوی آینه

 نیست.

خداوند وعده قرب به ایشان داده. اسمشان را مقربین گذاشته، اسمشان را گذاشته 

-، آخر سوره که یک بار دیگر خلاصه0«وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُون»سابقین. 

، خودشان 8«وْحٌ وَ رَیْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعیم فَرَ»فرماید شود، میی سوره واقعه تکرار می

گوید: برای و ریحان و بهشتند. مقرب، خودش رَوح و ریحان و جنت است. نمی روح

فرماید: خودش، روح و ریحان و جنت است. از او روح و ریحان و جنت است. می

ز اکند تا بگوید، سابقین چه کسانی هستند! و یک سری این جا به بعد شروع می

  .دهدها را توضیح میصفات آن
 

 بیان خصوصیات این گروه از زبان قرآن کریم 
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خداوند به این گروه وعده قرب داده؛ و نامشان را مقرّبین نهاده است؛ و مقربین را 

 سابقین نام نهاده است.

گویند: خیر الامور اوسطها. آدم باید حد وسط و تعادل های معمولی میبرای انسان

در مسیر  افتد،ت کند و معتدل باشد. اما وقتی انسان در مسیر صراط مستقیم میرا رعای

السَّابِقُونَ »مستقیم، خیر الامور اوسطها نیست. در صراط مستقیم باید سبقت بگیرد. 

. در مسیر صراط مستقیم، ممکن است فرد تمام اموالش را 0«السَّابِقُون أُوْلَئکَ الْمُقَرَّبُون

 ببخشد.

، دارد که حضرت چند بار تمام اموالش را بخشید. برای ما امام حسن در جریان

این کار نه تنها جایز نیست، بلکه شاید حرام باشد. زیرا ما واجب النفقه داریم، که 

کند. ما اجازه نداریم افطاری بخواهیم همه اموالمان را ببخشیم. او حکمش فرق می

کنند. آن کسی که در مسیر صراط این کار را میها مان را به فقیر بدهیم، اما آنخانواده

 داند که با سه شببیند. میکند. چون او تا آخر را میمستقیم است، حکمش فرق می

شود؛ و تا دنیا دنیاست، این کار سبب پشت سر هم افطاری دادن، چه غوغایی برپا می

برده، به هلاکت  مان را به میدان جنگشود. ما اجازه نداریم خانوادههدایت مردم می

کند. اندازیم. به اسارت بیاندازیم. اما آنکه در مسیر صراط مستقیم است، این کار را می

زنده  شود. این کار سببداند تا دنیا دنیاست، این کار سبب هدایت بشریت میزیرا می

شود. همان گونه که به ما اجازه ندادند خودمان را به هلاکت اندازیم، شدن اسلام می

ا اگر جنگ به پا شده و اسلام در خطر باشد، ما هم اجازه داریم جانمان را فدا کنیم؛ ام

 «.السَّابِقُونَ السَّابِقُون أُوْلَئَک الْمُقَرَّبُون»ها در همه چیز سابقونند. لذا این
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صْطَفَیْنا اثُمَّ أَوْرَثْنَا الْکِتابَ الَّذینَ »ها کارشان سبقت در خیرات است. فرماید: اینمی

، یک عده ظالم «0مِنْ عِبادِنا فَمِنُْهمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سابِقٌ بِالْخَیْراتِ

 بودند، یک عده هم مقتصد و میانه رو بودند. یک عده هم سابقٌ بالخیرات بودند.

یر سوره بقره در تفس 8«انا لله و انا الیه راجعون»حضرت علامه در آخر بحث 

های زند که ملاکشان مانند ملاک انسانگروه کارهایی سر می اند که از اینفرموده

کنند که قرآن کریم از ایشان عادی نیست. سپس جریان حضرت اسماعیل را نقل می

گویند یک سال در آن جایی که وعده کرده کند. در روایت میبه صادق الوعد تعبیر می

 کند.وب، یک آدم عادی چنین حکمی ندارد. او حکمش فرق میبود، منتظر ماند. خ

 9البته این اسماعیل غیر از اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم است. 

إنّ الذین هُم مِن خَشیة ربِّهم مُشفِقون و الذین »از صفات دیگرشان این است که، 

خشیت پروردگار همواره از  «.0هُم بآیات ربِّهم یُؤمنون والذین هم بربِّهم لایُشرِکون

                                                 
 (  32/ 35)  سوره فاطر:( 1

 (2/156) سوره بقره: (2

إنما سمي صادق  : في إسماعیل النبي الذي سماه الله سبحانه صادق الوعد، قالو في الكافي، عن الصادق (3

ألنه وعد رجال في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة، فسماه الله عز و جل صادق الوعد، ثم إن الرجل  -الوعد

 زلت منتظرا لك. فقال له إسماعیل: ما -أتاه بعد ذلك الوقت

 أقول: و هذا أمر ربما یحكم العقل العادي بكونه منحرفا عن جادة اَلعتدال مع أن الله سبحانه جعله منقبة له

َو اْذُكْر فِي اْلِكتاِب إِْسماِعیَل إِنَّهُ كاَن صاِدَق اْلَوْعِد َو كاَن َرُسوًَل نَبِی ا َو كاَن »حتى عظم قدره و رفع ذكره بقوله: 

كاةِ َو كاَن ِعْندَ َرب ِِه َمْرِضی ایَأْمُ  ، فلیس ذلك إَل أن المیزان الذي وزن به هذا 55 -مریم«: ُر أَْهلَهُ بِالصَّالةِ َو الزَّ

العمل غیر المیزان الذي بید العقل العادي، فللعقل العادي تربیة بتدبیره و لله سبحانه تربیة ألولیائه بتأییده، و 

 ظائر هذه القضیة كثیرة مرویة منقولة عن النبي و األئمة و األولیاء.كلمة الله هي العلیا، و ن

  فإن قلت: كیف یمكن مخالفة الشرع مع العقل في ما للعقل إلیه سبیل.
 

قلت: أما حكم العقل في ما له إلیه سبیل ففي محله، لكنه یحتاج إلى موضوع یقع علیه حكمه، و قد عرفت في ما 

ي المسلك الثالث الذي ذكرناه َل تبقي للعقل موضوعا یحكم فیه و علیه، و هذا سبیل تقدم أن أمثال هذه العلوم ف

المعارف اإللهیة و الظاهر أن إسماعیل النبي علیه السالم كان أطلق القول بوعده بأن قال: أنتظرك هاهنا حتى 

ي ظا لما ألقى الله فتعود إلي ثم التزم على إطالق قوله صونا لنفسه عن نقض العهد و الكذب في الوعد و حف

فوعده بعض أصحابه  -روعه و أجراه على لسانه، و قد روي نظیره عن النبي ص: أنه كان عند المسجد الحرام

و وعده النبي بانتظاره حتى یرجع فذهب في شأنه و لم یرجع، فانتظره النبي ثالثة أیام في مكانه  -بالرجوع إلیه

فسیر المیزان في ت ، و هو جالس ینتظر و الرجل قد نسي الوعد، الحدیث.حتى مر به الرجل بعد الثالثة -الذي وعده

 384، ص: 1القرآن، ج
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حالت اشفاق و ترس در دلشان هست. به آیات پروردگار ایمان دارند، اهل شرک 

نیستند، نه شرک عملی دارند، نه شرک نظری. ممکن است ما شرک نظری نداشته 

باشیم ولی شرک عملی داریم. در مقام عمل، خودمان و تلاش خودمان را کاره ای 

ها دانیم. ولی آنانیم. معلم و شغل را کاره ای میددانیم. آب و هوا را کاره ای میمی

کنند، تنها خداوند را رب العالمین ها استفاده میدر عین حال که از همه این نعمت

نه  کند.دانند. هر شرکی را با این عبارات، خدای تعالی علماً و عملاً از آنان نفی میمی

گوییم: هم دچار شرکیم. می در ناحیه علمی  دچار شرکند، چون ما در ناحیه علمی

، اول خدا، دوم شما. این شرک، شرک «قل هو الله احد»گوییم، اول خدا، دوم شما. می

عملی است. اول و دوم ندارد. چشم امید ما اول به خداست، بعداً به شما. هو الاول و 

یم، االاخر، بعداً ندارد. این شرک نظری. شرک عملی هم که در دلمان به اسباب وابسته

ها نه شرک علمی دارند، نه شرک عملی. در مسیر صراط تکیه به اسباب داریم. این

گیزی هایی شگفت انشود داستانگیرند. میاند؛ لذا در خیرات سرعت میمستقیم افتاده

 اید.شنیده که از زندگی اهل بیت

و گفت: من نیازمندم. حضرت به خازنشان فرمودند:  شخصی آمد نزد امام حسین

فرقی »، پرسید: هزار دینار یا درهم. حضرت فرمودند: «هزار تا به او پرداخت کن»

کند. هر دوی کند. ببین این چه احتیاج دارد. نزد ما دینار و درهم با هم فرق نمینمی

ها، مومن حقیقی هستند، که علماً و عملاً مستکمل بالله هستند این« ها سنگ است. این

 ل یقین هستند.و سابقون و مقربون و اه

وَ کذلک »دارد؛ هایشان بر میخداوند هم وعده داده است که پرده را از مقابل قلب

ها شاهد بر علیّون این«. 0نُرِی إبراهیمَ مَلَکوتَ السَّمواتِ ولأرضِ و لِیَکونَ مِن الموُقنین
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لِّیینَ لَفِی عِکلّا إنَّ کتاب الأبرار : »اند، شاهد بر آن کتاب مرقومند که در عالم علّی است

ها منتها آن کتاب، مثل این کتاب ؛«0و مَا أدرَیک ما علِّیّونَ کتابٌ مرقومٌ یَشهدُهُ المقرَّبون

نیست که از کاغذ و نوشته باشد. حقیقت کتاب، چیزی است که حقایق در آن ثبت 

است. یک موقع به صورت کاغذ و ورق است، موقعی هم به صورت سی دی است. 

گویید یک کتابخانه الکترونیکی. شما به ذ است؟ از مرکب است؟ میسی دی از کاغ

شود که خصوصیات مصداقی را باید گویید کتاب، پس معلوم مییک سی دی هم می

گوید کتاب. کتاب چیزی است که حقایق در از آن بگیرید، تا بفهمید قرآن به چه می

 آن ثبت است.

م، کتاب مبین است. علامه از آیات ممکن است یک انسان باشد، یعنی، امام. اما 

بته ها شاهد بر آن کتاب هستند. الکنند که امام، کتاب مبین است. اینقرآن استنباط می

است، سایر کتب هم از آن « عندنا»ها هم مختلف هستند. یک کتابی است که کتاب

ه ها شاهد آن کتاب هستند کاستنساخ شده است، که تعبیر قرآن کریم این است. این

م بینند؟ نه، یعنی شاهد بر حقایق عالدر عالم علوی است. یعنی چه؟ یعنی کتابی را می

 .8«کَلّاَ إِّنَ کِتابَ الْأَْبرارِ لَفی عِلِّیِّین»هستند، 

یکی از علماء تا چهل سال بعدِ آقای بهجت را برای ایشان گفته بودند. این داستان 

را مثل یک فیلم به ایشان نشان مشهور است که آقای قاضی، زندگی آقای خویی 

وند شدهد: مات خویی. بعد آقای خویی وحشت زده میدادند. تا آخر که بلندگو ندا می

آیند. گفته شده بود که اگر تحمل کرده بود، برزخ و قیامتشان را هم نشانش و بیرون می

 دادم.می
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سیدابوالقاسم فرمودند: آقای حاج مرحوم قوچانی می شرح ماجرا از این قرار است:

خوئی مدت دو سه ماه خدمت آقای حاج میرزا علی آقا قاضی رَحمةُ اللهِ َعلیه مشرف 

شدند و میل داشتند که در سلسله معرفة النفس داخل شوند و ایشان نیز دستوراتی 

دهد بدین طریق که مدت ای هم برای ایشان دست میدادند پس از دو ماه مکاشفه

بوسند تا آنکه د که رئیس شده و مردم دست ایشان را میبینجریان عمر خود را می

  0در مأذنه صلوة کشیدند و در آن اسم ایشان را بردند.

های کوچکی بود از حالات کسانی که شاهد بر آن کتاب هستند. این موارد نمونه

، مثل جناب 8«وقِنینَکَذلِکَ نُری إِْبراهیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الَْأْرضِ وَ لِیَکُونَ ِمنَ الْمُ»

ها افسانه است. ولی قرآن صراحتا اعلام ی علما بگویند اینابراهیم. ممکن است درباره

کند ابراهیم شاهد بر ملکوت بود. این ملکوت چه بوده است که به ابراهیم ارائه می

ی فِ کَذلِکَ مَکَّّنَا لِیُوسُفَ»فرماید: شد؟ این غایت مانند این سخن خداوند است که می

 .9«الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْویلِ الْأَحادیث

، خدا بعضی از مومنین را شاهد 0«وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا وَ یَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَداء»

گوید رسول خدا شاهد بر اعمال بیند. میگیرد. شاهد آن کسی است که اعمال را میمی

 باید حاضر و ناظر بر عمل باشد. تا آخر عالم، رسول خداشما است. شاهد یعنی 

شاهد بر اعمال است. خدا به بندگان مؤمنش که به این یقین دست پیدا کردند، ملکوت 

 کند.ها و زمین را ارائه میآسمان
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إِّنَما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَْن »ملکوت هر چیزی، همان حقیقت الهی آن شیء است. 

، ملکوت، عالم 0«ء  وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونلَهُ کُنْ فَیَکُون فَسُبْحانَ الَّذی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کلشییَقُولَ 

گوید: کند. آن جا میامر است و آن، عالم علوی است، این آیه ملکوت را معرفی می

دهد. ملکوت ما به ابراهیم ملکوت را نشان دادیم. در این آیه ملکوت را توضیح می

شود. گوید باش، میفرماید: امر خدا این طور است که وقتی به چیزی میست؟ میکجا

 این مربوط به عالم امر است.

عالم ماده، عالم خلق یا عالم تدریج است، این جا اگر خاک بخواهد گل شود، باید 

ها این خاک در دل این گیاه بیاید بالا و این گیاه، خاک را بکشد و بعد باید یک سال

بر او بگذرد و در اثر یک فصل کشاورزی، این خاک گل بشود. اما عالم دیگری فصل 

دهند. بعد از عالم مثال، عالم عقل هست به نام عالم امر، که به عالم عقل تطبیقش می

است. عالم امر، عالمی است که در اوایل این رساله راجع به آن بحث کردیم که عالم 

کند، موجود نه است که وقتی چیزی را اراده میدفعیات است. آن جا امر خدا این گو

یَسْئَلُونَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ »شود. این همان عالم ملائکه و روح است. می

فرماید امر ما این طور است که وقتی چیزی ، روح از عالم امر است. خداوند می8«رَبِّی

شود. یعنی به محض اینکه خدا اراده آن هم میگوییم باش، کنیم، به او میرا اراده می

 شود.کند، موجود میمی

برای اینکه انسان متوجه شود، تطبیقش کردند به عالم ذهن. ا در عالم ذهن، به 

کند، به سازید. خداوند در عالم امر این طور عمل میکنید، میمحض اینکه اراده می

ت عالم امر و عالم مثال و عالم ماده، شود. آن وقکند، موجود میمحض اینکه اراده می
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مثل این نیست که بگوییم میدان امام حسین و میدان انقلاب و میدان آزادی، یا مثلا 

ها سه تا عالم باشد، مثل استان تهران و استان قم، از شهر تهران و شهر قم، که این

که شنبه  به،لحاظ مکانی با هم فاصله داشته باشند؛ یا مثل اینکه بگوییم جمعه و شن

بعد از جمعه است، از لحاظ زمانی با هم فاصله داشته باشند. این عوالم، باطن همدیگر 

اید، همین الان باطن شما، مثال است. باطن هستند. یعنی همین الان که در عالم ماده

 آن مثالتان، عالم امر است. 

ب معلم سب کنید در حالی کهتصورتان این است که از معلم چیزی را دریافت می

کنید که استعداد دارید، حواستان جمع مُعِدِّه است. چرا معلم سبب معدّه است؟ خیال می

است، حالتان خوب است، مریض هم نیستید. حواس جمع و حال خوب و استعداد 

کنیم این طور گیرید. ما خیال میدهد، شما یاد میمناسب و معلم ماهر، معلم درس می

دهد، خدا است. معلم، استعداد، ونه نیست! آن که تعلیم میاست، در حالی که این گ

سلامتی و سایر امکانات، فقط اسباب است و اسباب سببیت خود را از خدای تعالی 

 0«وَ تَسَبَّبَتْ بِلُطْفِکَ الْأَْسبَاب .»کنند دریافت می

زند و انسان در دلش شود فهمید. کسی حرف میدر معنویات این را بهتر می 

بود؟ چه حالی به ما دست داد؟ گاهی  گوید چه سخنرانیکند. میس معنویت میاحسا

 کند، انسان آن احساس را ندارد. حتی اگر این معلم، رسول خداهمان آقا صحبت می

بودند؟  دارید؟ چه کسانی کنار پیامبر باشد. کلامی تاثیر گذارتر از کلام رسول خدا

ها هدایت هادی است، چرا این  اگر پیامبر شدند؟پس چرا این افراد هدایت نمی

کند، خداست. آن آیاتی که در سبب معدّه است. آن که هدایت می شوند؟ پیامبرنمی

إِنَّکَ لا تَهْدی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَهْدی مَنْ »کند که خطاب می قرآن به پیامبر
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ه کند به این معنا اشارکه هدایت می کنی. لکن خداست، پیامبر! تو هدایت نمی«یَشاءُ

 کند.می

خواهد که مظهر تام و تمامش رسول خداست. ولی رسول البته هدایت مظهری می 

ترین سبب است. آن است که از همه نزدیکتر به حق تعالی است. ولی آن بزرگ خدا

 دهد، خداست. آن که تشنگی را برطرفدهد، خداست. آن که هدایت میکه تعلیم می

کند، آب نیست، خداست. منتها آب، سبب معدّه است. البته وظیفه داریم آب می

بخوریم. وظیفه داریم درس بخوانیم. وظیفه داریم مطالعه کنیم. ما وظیفه داریم به 

ها همه سبب معدّه است. این را در معنویات خوب محضر استاد برویم. ولی این

شود. همان سخنران حرف یر و رو میگوید، دلمان زفهمیم. سخنرانی سخنی میمی

شود. پس معلوم است آن سخنران نیست. آن که زند، دلمان زیر و رو نمیدیگری می

ها را زیر و کند، خداست. یا مقلب القلوب و الابصار، آن که قلبدل را زیر و رو می

 کند، خداست.رو می

هم است، ولی دل شود، عالم امر است. اسباب همه فرااین قلب که زیر و رو می

شود یکون. انسان گوید کن، میخورد، باید او اراده کند. او میخورد یا نمیتکان می

کند. آن وقت از این مقام، به ملکوت تعبیر در درون خودش تغییر حالتی احساس می

یِْه ء  وَ إِلَفَسُبْحانَ الَّذی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کل شی»فرماید: کنند. بعد انتهای آیه میمی

 .0«تُرْجَعُونَ

 فرماید:علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان می

اینکه انسان به ایمان درونى و یا حسن نیت خود وثوق یافته و از تصمیمش بر 

کار نیک کردن و به صلاح و تقوا گرائیدن مغرور شود از کمال جهل او است، آرى، از 
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خود مستقل دانسته و براى خود در نادانى انسان است که خود را در مالکیت قلب 

اى قائل شود، چون دلها همه مسخر خدا است و او است که بهر این باره قدرت مطلقه

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَیْنَ إِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَاِبِع » گرداند،طرف بخواهد آن را با انگشتان خود  مى

م معناى آن، هم چنان که فرموده: او است مالک حقیقى دلها و محیط به تما 0«الرَّحْمَنِ 

 .8«وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ کَما لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّة »

پس جا دارد آدمى به جاى مغرور شدن همیشه از اینکه خداوند دلش را واژگونه 

از سعادت تواند دل انسان را کند در حذر و در ترس باشد چون خدا در هر لحظه مى

توان به شقاوت و از استقامت به واژگونى و انحراف برگرداند، آرى در هیچ حالى نمى

 . 9«فَلا یَأَْمنُ مَکْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ»از مکر خدا ایمن شد: 

و همچنین بر عکس، اگر دید که قلبش نسبت به کلمه حق اقبال نداشته و متمایل 

اعمال صالح نیست مایوس نگردد، و براى اصلاح دل خود به به سوى خیرات و 

مبادرت جسته و بدین وسیله دل مرده خود را زنده  پذیرفتن دعوت خدا و رسول

کند و در برابر حوادث با یاس و نومیدى از میدان هزیمت نکند، و بداند که همیشه 

حال که هست به تواند قلب او را در هر قلبش واسطه است، و مى خدا میان آدمى و

بهترین احوال برگرداند، و دل او را مشمول رحمت خود کند، آرى زمام همه امور به 

 0دست او است،

گویند از ترکیبِ این دو آیه فرمود: اگر یس را قلب قرآن مییکی از بزرگان می

های دیگر هم ، در سوره5«إِنَّما أَمْرُهُ ِإذا أَرادَ شَیْئاً َأنْ یَقُوَل لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»است. چون 
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های دیگر نیست. ، در سوره«ء فَسُبْحانَ الَّذی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کلشی»هست. این تتمه 

ملکوت هر موجود، امر خداست. ملکوت دل، ملکوت رزق و... امر خداست. بعد 

یبی در . به هر چیز نگاه کنید، ع0«فَسُبْحانَ الَّذی بِیَِدهِ مَلَکُوتُ کل شیء »فرماید: می

 بینید.آن نمی

 آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد  پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت 

بینید. از کنید، چهره الهی را در آن میاز این جهت که هر چیزی را که تماشا می

بینید ظالمی به کشوری حمله کرده است. وظیفه این است کنید میاین طرف نگاه می

کرده که حمله کرده است ، اما وقتی باطن امر را مداقّه  که بگوییم، خیلی کار بدی

ها حمله کرد؟ روایت بینید مردمان سرزمین چه کردند که ظالم به اینکنید، میمی

 م.زنزنم، بعد خودش را میگوید الظالم سیفی. ظالم شمشیر من است، با آن میمی

. البته بینیدفعل الله میگردد. در ملکوتِ فعلِ این ظالم، عمل انسان به خودش برمی

ما وظایفی داریم، باید به وظایف خودمان عمل کنیم، باید ظالم و عمل ظالم را محکوم 

است. هر  بینید خیرکنید، میکنیم. ولی باطن این امر چیست؟ وقتی باطنش را نگاه می

وت کافتد، باطن این حادثه ملکوتی الهی دارد که آن ملای که در عالم اتفاق میحادثه

اش ممکن است سیئه باشد. آن اش، خیر است. بله از جنبه انسانیالهی از جنبه الهی

 اش خیر است. آن چه که فعل ما است، آن سیئه است. رسد، همهچه که به خدا می

د؛ لذا بیننسابقین یکی از خصوصیاتشان این است که ملکوتِ حوادثِ عالم را می

 چیز سر جای خودش است. بینند همهکنند. میچون و چرا نمی

ها به هیچ جا اشکال ندارند چرا که سرّ قدر را ما به همه جا اشکال داریم، اما این

 دانند. می
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 موانع دستیابی به یقین
 

لولا أنّ الشیاطین یَحُومون حولَ قلوب بنی آدم لَرَأوا ملکوَت » در حدیث هست که : 

چرخیدند، بنی آدم ملکوت بنی آدم نمی، اگر شیاطین به دور قلب 0«السموات والارض

دیدند. در روایت دیگر است که اگر زیاد حرف زدنتان نبود و ها و زمین را میآسمان

شنیدم، دیدید و آن چه من میدیدم، میتان نبود، آن چه من میاگر این دل آشفته

لله اکبر، گوییم اایستیم، تا میشنیدید. دل آشفته  چیست؟ آن است که سر نماز میمی

آورد. یکی از مراحل سخت سلوک، یک مرتبه تمام و افکار روز و شب هجوم می

 بیرون ریختن این افکار است.

کَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقینِ »کند، دهد و ملکوت را ارائه میها یقین میخداوند به آن

نَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَیْ»بینید. م را می، اگر علم الیقین داشته باشید، جهن8«لَتَرَوُنَّ الْجَحیمَ

 بینید.، با عین الیقین جهنم را می9«الْیَقینِ

کلا بل ران علی »هایشان رسوب کرده است. مانع یقین اعمالی است که روی قلب

، که «ما کانُوا یَکْسُِبون»، یعنی آن چه که کسب کردند، 0«قلوبهم ما کانُوا یَکْسِبُون

 درونی انسان است.مربوط به اعمال 

. سرّ و جهر، 5«یَعَْلمُ سِرَّکُمْ وَ جَهْرَکُمْ وَ یَعْلَمُ ما تَکْسِبُون»فرماید: در سوره انعام می

داند، بعد مرحله عمل انسان است. یعنی خدا کارهای پنهانی و آشکار شما را می
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ان، داند. دخل انسکنید را می، یعنی آن چه که کسب می«یَعَْلمُ ما تَکْسِبُون»فرماید می

اندازد. اما گیرد در آن میخود اوست. کاسب، دخلش، کشویی است که پول را می

شود. دهد، با خودش ممزوج میدخل انسان، خود اوست. هر عملی که انجام می

ظلمانی باشد، ظلمت با او  شود.عملش نورانی باشد، نور با وجودش ممزوج می

 شود.ممزوج می

اند، یعنی اعمالشان، حالاتشان شده است. بعد ملکه شان دهچیزهایی که کسب کر

خوریم، آن غذایی شده است،. بعد شده است، خودشان. همین طور که ما وقتی غذا می

دهیم، آن عمل سلول شود ، هر عملی هم که انجام میخوریم، سلول تن ما میکه می

 شود.جان ما می

، جلوی رؤیت قلب را گرفته است. «وبِهِمْبَلْ رانَ عَلی قُلُ»اند، آنچه کسب کرده

بینند، با چشم دل است. قرآن به صراحت بینند و یک عده نمیآیاتی که یک عده می

. 0«فِی الصُّدُور فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتی »فرماید: می

است که قلب انسان، چشمی  هایشان کور نیست، قلبشان کور است. پس معلومچشم

چشم قلب کور است. آن کس هم که بینا است، چشم فرماید دارد، که آن کور است. می

قلبش بینا است. قلب انسان چشم دارد، همان طور که سایر اعضاء را هم دارد. چشم 

ها همه مربوط به دل انسان است. آیات زیادی در دارد، گوش دارد، زبان دارد، این

َو جَعَلْنا مِنْ بَیْنِ أَیْدیهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْناهُمْ »فرماید: هست. میاین معنا 

ها سدی قرار داریم. مقابل کدام . در مقابل و پشت روی این8«فَهُمْ لا یُبْصِرُون

ها را کور ، ما این«فَأَغْشَیْناهُمْ»چشمشان؟ چشم ظاهر که جلویش سدی نیست؟ 

                                                 
 

 (22/46) سوره حج:( 1

 (36/9)  یس: ( سوره2



 
 

 

394 

ها کر و کور و گنگند. )راجع ، این0«صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَعِْقلُونَ»بینند. کردیم و نمی

أَ فَلَمْ »به منافقین است( منافق که نه کر است، نه کور است. کدام چشم و گوش است؟ 

ه باشند که ا دلی داشتکنند ت، سیر نمی«یَسیرُوا فِی الْأَْرضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ ِبها

، «فَإِنَّها لا تَعْمَی الْأَبْصارُ»فرماید: بعد می«. أَوْ آذانٌ َیسْمَعُونَ بِها»با آن تعقل کنند. 

، «وَ لکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتی ِفی الصُّدُور»گوییم، آن کور نیست. هایشان را نمیچشم

 ها است، کور است.های آنهایی که در جانآن قلب

کند. هر جا در باب این آیه، به صراحت منظور قرآن را از چشم و گوش بیان می

دلِ انسان است، نه برای  مربوط بهگویند چشم و گوش و دل، هدایت و گمراهی می

این حواس ظاهری. بقیه معانی که قرآن کریم در حق هدایت شوندگان و گمراهان 

وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی  اللَّهُ»فرماید: گوید، همین است. مثلاً میمی

ها از ، این8«النُّورِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُماتِ

 لمتند،ها در ظها در نور هستند، آنها از نور به ظلمت. نه اینکه اینظلمت به نور، آن

کشد. این تعبیر است. ما همه رو به چراغ هستیم. اگر ها را از ظلمت بیرون میخدا آن

رویم به سمت چراغ. اگر به سمت چراغ برویم، پشت سرمان ظلمت است، داریم می

پشت کنیم به سمت چراغ، پشت سرمان نور است، رو به رویمان ظلمت است. پس 

ه کند، نه این کلمت به سمت نور حرکت میاگر کسی به سمت مسیر حق برود، از ظ

کند به نور، پشت به نور، رو به ظلمت خودش در ظلمت است. آن کسی که پشت می

ها خدا است، خصوصیتشان این است که به سمت است؛ لذا این مؤمنین که ولیّ این

ها کنند. نور هم نور حسی نیست. نور، ابزار رؤیت است. یعنی خدا ایننور حرکت می
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شود. گوششان و کند. چشمشان آرام آرام باز میرا صاحب رؤیت و بصیرت می

، ما در گردشان، غل قرار دادیم. 0«إِنَّا جَعَلْنا فی أَعْناقِهِمْ أَغْلالاً»شود. زبانشان باز می

شود. عمل خودشان، غل گردنشان در جهنم، اعمال است که اغلال گردنشان می

 جیری از خارج بیاید، او را بگیرد!شود. این نیست که غل و زنمی

ل ی مشتعخواهید. هیزم، مادهوقتی بخواهید کوره آتش درست کنید، سه چیز می

خواهید. ی آتش. وقتی بخواهید آتش درست کنید، ذغال و نفت میکننده و جرقه

شود. نفتی یا مثلاً کاغذی، چیزی که آتش اولیه را چون ذغال که با کبریت روشن نمی

خواهد که این کبریت، آن کاغذ اولیه را هم آتش بزند. آن ند. کبریت هم میدرست ک

ها، هر سه تایش، فرماید: در فرهنگ قرآن کریم، اینکاغذ، آن ذغال را آتش بزند. می

، هیزم «وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ َفکانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبا»فرماید: خود انسان است. یک جا می

ود وق«. اتَّقُوا النَّارَ الَّتی وَقُودُهَا النَّاسُ»فرماید: ک جای دیگر میجهنم قاسطون اند. ی

، وقود «وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ»، آن کاغذ، آن نفت. TNTیعنی آتش گیره، یعنی 

اش جهنم، خود مردماند. آتشش، خودشانند. کبریتش خودشانند. آتش گیره

 خودشانند.

د. شواندازند ، جهنم شعله ور میانی را وقتی در جهنم میگویند: فلدر روایات می 

. ولی آن جهنم 8«ءَ یَوْمَئِذ  بجهنموَ جی»آورند ، البته جهنم منقول هم داریم که آن را می

لُِع نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتی تَطَّ»کند. در تعبیر دیگر است که را انسان، خودش شعله ور می

زند. معلوم است که این آتش ، آتشی که فواد را یعنی قلب را آتش می9«عَلَی الْأَفْئِدَةِ

 شود. از دل و از درون بلند می
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فرماید: همان طور که حس عالمی دارد، قلب هم عالمی دارد. حضرت علامه می

در عالم حس انسان چشم، گوش و زبان دارد. در آن عالم هم چشم، گوش و زبان 

کند. فردی هم هر گوید، جمعیت را زیر و رو میکلمه می دارد. این است که کسی یک

پذیرد، نه دیگران. آن عالمی که عالم قلب است، زند، نه خودش اثر میچه حرف می

م شود که چشاحکامش شبیه احکامِ عالم حس است. اگر یقین بیاید، آثارش این می

 کند.و گوش و قلب و زبانِ دل را باز می

فرماید: معصیت کند؟ میبندد؟ چه چیز کور میرا می حال چه چیز چشم و گوش

گویند: ، می0«وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ»کند. است که حکم یقین را زائل می

هُ أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتََّخذَ إِلهَهُ هَوا»ها با این که یقین داشتند، ولی حقایق را انکار کردند. این

، آن کسی که هوی خودش را اله 8«اللَّهُ عَلی عِلْم  وَ خَتَمَ عَلی سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ أَضَلَّهُ

 اش و به قلبش مهر زد.خودش گرفت و خدا گمراهش کرد و به سمعش و شنوایی
 

 ی یقینعمل صالح، لازمه
 

ن واصل خوانی؟ گفت: م: چرا نماز نمینها هم کافی نیست. به شخصی گفتندیقینِ ت 

خوانم. گفتند: بی خود واصل شدی؟ امیرالمؤمنین، واصل شدم، دیگر نماز نمی شدم.

گفت: . می9«وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّی یَأْتِیَکَ الْیَقین»فرماید:  اول واصل بود. قرآن کریم می

 خوانم. اول کسی که به یقین رسید، رسول خدامن به یقین رسیدم، دیگر نماز نمی

 بود.
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نگ تا گویند برو جگویند: مثلاً شما ترسو هستی، میتعبیرشان این است، میعلامه 

دهد. بعد از اینکه روی جنگ. جنگ به شما شجاعت میشجاع بشوی. حالا می

کشاند. وقتی یقین شجاعت پیدا کردی، خود شجاعت است که شما را به جنگ می

 اندازد.ت میبیاید، تازه اول کار است. یقین است که انسان را به عباد

گویند صدقه بده تا بخل تو برطرف گردد. دراثر اگر کسی بخیل باشد به او می

 گیرد. وقتیبندد و جود جای آن را میتکرار صدقه آرام آرام صفت بخل رخت بر می

دارد بلکه همین صفت جود است که جود آمد شخص جواد از بخشش دست بر نمی

 کند.که او را به بخشش وادار می

خواهد، آثارش عمل خواهد. یقین آثاری میینِ تنها هم کافی نیست. عمل هم مییق

کشاند. آن عمل، علم بعدی را کنید، این علم شما را به عمل میاست علم پیدا می

کند. نورانیت علم است. علم نورانیت است. دوباره آورد. یعنی انسان را نورانی میمی

همین ترتیب، انسان دائماً بین علم و عمل در حرکت آورد. به آن نور، عمل بعدی را می

، 0«من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم یعلم»فرماید: است. این همان است که می

. های خودتان عمل کنیدکنند به دانستنیاین همان است که بزرگان به آن توصیه می

ی که کنیم. مثل کسانیالان بیشتر مد شده است که انسان فقط بداند. حالا بعداً عمل م

گذارند در کتابخانه تا بعد یک روزی بخوانند. کتابخانه جمع خرند، میفقط کتاب می

 هایشروند رنگکنند، فقط میکنند. بعضی از افراد هم برای خواندن هم جمع نمیمی

 شان بیاید. این هم همین است.کنند که به کتابخانهرا نگاه می
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إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ »خواهد تا نتیجه و ثمره دهد. لح میفرماید: یقین، عمل صامی

. کلمه طیب را به ایمان و کلمه توحید تعبیر کردند،. فقط 0«الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُه

خواهد. کند؛ و این کلمه طیبه، عمل صالح میکلمه طیبه است که به سوی خدا صعود می

 تور آن است.یعنی عمل صالح، مو
 

 حیات نورانی
 

اده ها وعده دگردیم. بحث حالات متقین و اولیای خداست. خدا به آنبه بحث برمی

أَو مَن کاَن مَیتاً »کند. دهد و جانشان را زیر و رو میشان را تغییر میاست که زندگی

ج الظلُمات لَیسَ به خارفَأحیَیَناه وَ جَعَلنا له نوراً یَمشِی به فِی الناس، کَمَن مَثَُله فی 

کند به مرده و زنده. مرده اش کردیم. تعبیر می، کسی که مرده بود، ما زنده8«منها

کند. چه کسی چیست؟ زنده کیست؟ مرده چشم و گوش و زبان و حواسش کار نمی

بیند، )منظور این نیست که پشت دیوار دیدن مرده است؟ چشم من پشت دیوار را نمی

هیم بگوییم این چشم محدود است. اما چشم او ، آینده و گذشته را خواهنر است( می

 پذیرد. گوش نیست مرده است.شنود، تاثیر نمیبیند. گوشی که کلام حق را میمی

اش کردیم؛ و نوری به او دادیم که با این نور در فرماید که: او مرده بود، ما زندهمی

عَلْنا لَهُ نُوراً یَمْشی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَنْ مَثَلُُه وَ جَ»کند، نورانیت دارد. بین مردم حرکت می

 ،آیا این مثل آن کسی است که در ظلمات است؟«فِی الظُّلُماتِ لَْیسَ به خارج مِنْها

ها حیاتی دارند که با آن، نورانیت هست. با آن نورانیت با مردم معاشرت این

ند، با بیزند، با چشم مین حرف میکند؟ با زباکنند. انسان با چه چیز معاشرت میمی
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ها چشم و زبان و گوش مخصوصی دارند. حیات نورانی دارند. شنود. اینگوش می

گویند، آقا شیخ علی زاهد، حواس و قوای ربانی دارند. این است که یک کلمه می

 داد )آقا شیخ علیشود آقا شیخ علی زاهد. این فرد خیلی به لباسش و اهمیت میمی

یک کلمه آخوند ملا حسینقلی در نجف رو به حرم امیر المؤمنین کرده بود، به  زاهد(.

گویند از نجف بیرون رفت. دو سه او گفته بود: تو علی هستی، این هم علی است؟ می

روز بعد که برگشت، اصلاً او را نشناختند. این طور آب شده بود. بعد شد آقا شیخ 

گفتند تا صف چهارم پنجم نمازش، علما می علی زاهد. حالاتش این طور شده بود که

 ایستادند. و مجتهدین می

لات  گویندآخوند ملا حسینقلی عبد الفرار را با یک کلمه زیر و رو کرده بود. می

کرد. یک روز کرده،لطمه ای وارد میکش بوده. به هرکسی که به او سلام نمی غداره

گوید: آقا شیخ کند. میسلام نمی شده، به اوآخوند ملا حسینقلی از کنارش رد می

گوید: مگر تو چه کسی هستی که من به تو سلام کنم؟ بایست! چرا سلام نکردی؟ می

نی، کگوید: از خدا و رسول فرار میگوید: من عبد الفرار هستم. یک کلمه به او میمی

ر اگویند: آقا یک بار دیگر تکرگوید: چه؟ میکنی؟ مییا به خدا و رسول فرار می

رود. فردا صبح آخوند به شاگردانش فرمود برویم به تشییع یکی کند. در فکر میمی

کش دیروز است. از اولیاء خدا.شاگردان با تعجب دیدند این ولی خدا همان غداره

آمد. دانم. این شب خانه نمیگوید: والله نمیرفتند و از مادرش پرسیدند: چه شد؟ می

کنی، یا به گفت: از خدا و رسول فرار میخودش میاول شب آمد خانه تا صبح به 

کنی؟ صبح افتاد و مرد. رفتند پیش آخوند. گفتند: آقا، با این خدا و رسول فرار می

 اش دادم، اما نتوانستم نگهش دارم.چه کار کردی؟ فرمود: توبه
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 ها را با یکها را با یک جمله، بعضیها را از اذان صبح تا آفتاب، بعضیبعضی

شود. حالا ما هزار شود، این طور میمه روز، زیر و رو کرده. این نفس که قدسی مینی

شویم، نه کسی. ما این زبان را نداریم. کنیم، نه خودمان زیر و رو میساعت صحبت می

گوییم که تاثیر دارد، برای ما نیست، اتفاقی است. ولی او دست خودش اگر چیزی می

ه است. آن هم که چشمش است که شاگردش است. زبان او، زبان هدایت شد

خواست بلند شود نماز بخواند، یکی از این مسافران خوابیده بود، پایش افتاده بود می

کرد که، حالا من چه کنم؟ نماز اول وقت نخوانم یا روی او. این فرد داشت تامل می

فر آمد. انی از سگویند، آقا گفت: بارک الله فلانی. بعد فلاین مسافر را بیدار کنم. می

گفتند: چه شده؟ گفت: من در دریا بودم، درکشتی یکی از این مسافران پایش افتاده 

گفتند: بارک الله فلانی. این کردم. آقا در نجف میبود روی سرم. داشتم تامل می

 گوید.کجاست؟ روی دریاست. او دارد تامل فلانی را می

لازم است ذکر شود، که اگر کسی دنبال این جور چیزها باشد، دنبال حقیقت نیست! 

دنبال اینکه چشمش باز شود و حالا مثلًا فلانی را آن طرف دنیا ببیند؛ و مثلا یک کلمه 

ها چیزهایی است که در مسیر بندگی به حرف بزند که دیگران زیر و رو شوند. این

این چیزها باشد، در مسیر بندگی نیست. کسی که چهل دهند. کسی اگر دنبال انسان می

شود. خوب ما های حکمت به زبانش جاری میروز خودش را خالص کند، چشمه

خواهیم. از همان رویم خودمان را خالص کنیم، از همان اول، چشمه حکمت میمی

ن وگیریم، که این طوری شویم. از همان اول ناخالصیم. چاول خالص نیستیم، چلّه می

 خواهیم.از اول، چشمه حکمت می
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، یعنی بگوید: من گشتم و دیوانه توکلت علی الله. تابلویش هم امام «اَخلَصَ لله»

کربلا آمده است که معروف شود.  علیه السلام است.آیا امام حسین علیه السلام حسین

 ها نیست. وظیفه بندگی است. هرچه پیش آمد، پیش آمد.اصلاً این

 من گشتم و دیوانه توکلت علی الله       ه به دیوانه قلم نیست د خلایق کگوین

کند. خیلی سخت است انسان، تمام کند، سکوت میاش اقتضا میوقتی وظیفه

قدرت عالم در دستش باشد، سکوت کند. ما که هیچ قدرتی نداریم، اگر کسی به ما 

تمام قدرت عالم در  کنیم. اماچپ نگاه کند، اگر ما زورمان به او برسد، نابودش می

 زند. دست اوست، هیچ دم نمی

ها حیات نورانی دارند. او همان است که قوا و حواسش عوض شده است. این

کَذِلکَ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ »ها است؛ حواس و قوای ربانی دارند، روح القدس همراه این

،  اگر آن روحی که ما به تو 0«إیمانرُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْتَ تَدْری مَا الْکِتابُ وَ لاَ الْ

وحی کردیم نبود، تو اصلاً )کان که آمده یعنی( تو اصلاً شأنیت این را نداشتی. یک 

گویند: ممکن بود نفهمی، ما شأن فهمیدن داریم. اما به این موقع است که به ما می

د: شومیگوییم: تو ممکن بود نفهمی. دیوار اصلاً شأن فهمیدن ندارد. این دیوار می

تابُ مَا الْکِ»کُنتَ. اگر این روح از امر ما نبود، تو اصلاً شأن این را نداشتی که بفهمی 

ماید: فر. میصلی الله علیه و آله گوید؟ به رسول خدا، کتاب چیست؟ به که می«وَ لاَ الْإیمانُ

، ما هر که را بخواهیم با 8«ناوَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِ»ما بودیم. 

را جاهای دیگر روشن کرده است، « هر که را بخواهیم»کنیم. البته این نور، هدایت می

. 9«إِنَّ اللَّهَ یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی إِلَیِْه مَنْ أَنابَ»فرماید خواهیم؟ میچه کسی را می
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کند. ، یک جای دیگر تفسیرش می0«شاءُیُضِلُّ مَنْ َیشاءُ یَهْدی مَنْ یَ»گوید یک جا می

کند که اهل ، خدا کسی را هدایت می«یُضِّلُ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی إِلَیْهِ مَنْ أَنابَ»گوید می

کنیم. چه کسی را؟ یعنی این، ما هر که را بخواهیم هدایت می« َمنْ یَشاءُ»انابه است. 

ن ای که مروی جزء آن طایفه، میفرماید: اگر انابه کنیکسی که اهل انابه باشد. می

شود انابه؛ و بعد اند. این میها دائماً درِ خانه خدا نوبت گرفتهکنم. اینهدایتشان می

. این 8«الَّذینَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بذکر اللَّهِ أَلا بذکر اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُُلوبُ»فرماید: می

دهد که انابه، عامل هدایت ، نشان می«هْدی إِلَیْهِ مَنْ أَنابَیَ»آیه در سوره رعد است. 

، هر که را بخواهیم، هدایت 9«نَهْدی بِهِ مَنْ نَشاءُ مِن عِبادِنا»فرماید: است. این جا می

 کنیم. می

کند، به انابه ها توصیه میاست که حضرت به جوان در دعای نورانی امام زمان

. معلوم است که راه، این است. این نور هم 0«لانابة و التوبهو علی الشباب با»و توبه؛  

نوری نیست که خودش عقل نداشته باشد، یک نور زنده است. خود آن نور زنده است. 

أُولئَِک »فهمد. در آن عالم، همه چیز زنده است. روح عاقلی است از عالم امر، که می

ها ایمان های اینفرماید خدا در قلب، می5«بروح مِنْهکَتَبَ فی قُلُوبِهِمُ الْإیمانَ وَ أَیَّدَهُمْ 

ها را به سوی نور را نوشته است؛ و با آن روح، این ایمان را تایید کرده. خدا این

 کند. این کدام نور است؟خودش هدایت می
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 نور خدا
 

للَّهُ نُورُ ا»کند. آن نوری که با آن آسمان و زمین را روشن می این همان نور است،

السَّماواتِ وَ الَْأرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاة  فیها ِمصْباحٌ الْمِصْباحُ فی زُجاجَة  الزُّجاجَةُ کَأَنَّها 

ءُ وَ َلْو کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَة  مُبارَکَة  زَیْتُونَة  لا شَرْقِیَّة  وَ لا غَرْبِیَّة  یَکادُ زَیْتُها ُیضی

. این نور البته دو حجاب دارد. 0«ارٌ نُورٌ عَلی نُور  یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُلَمْ تَمْسَسْهُ ن

یکی آن چراغ است، یکی هم آن شیشه است. پس مصباحی است، زجاجه ای است 

و مشکاتی است، یک مصباح، قوام دهنده به آن زجاجه و مشکات است. شاید اشاره 

ن خواهد. ایور خدا تا برسد به عوالم وجود، واسطه میکند به این عالم اسباب. که نمی

واسطه را تمثیل زده به زجاجه و مشکات. توضیحی راجع به مصباح نداده است، الا 

ءُ وَ ُیوقَدُ مِنْ شَجَرَة  مُبارَکَة  زَیْتُونَة  لا شَرْقِیَّة  وَ لا غَرْبِیَّة  یَکادُ زَیْتُها یُضی»اینکه جمله 

 «.سْهُ نارٌلَوْ لَمْ تَمْسَ

 بیان حالات مخلصین

زند که روشن شود منظور از چراغ و مشکات سپس برای این مشکات مثالی می

فی بُیُوت  أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ یَُسبِّحُ لَهُ فیها بِالْغُدُوِّ »فرماید: چیست؟ می

بیوتی هست که خدا اذن داده  8«لا بَیْعٌ عَْن ذِکْرِ اللَّه جالٌ لا تُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَرِوَ الْآصال 

فرماید. مردانی هستند که تجارت و است در آن بیوت، نام خدا جاری شود. بعد می

کند. تجارت و بیع دو تا است. یک موقع است که بیع، آنها را از یاد خدا غافل نمی

در هنگام کسب و  چه  انسان تاجر است، یک وقت بایع است. یعنی چه؟ کاسب چه
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دیگر بایع و فروشنده نیست ولی  نشسته کاسب است. ولی حالا که در خانه در خانه

دهد، پول را ای که جنس را میکند، یعنی همان لحظهای که تجارت میدر آن لحظه

 گیرد فروشنده است.می

 رتترین لحظه تجاگیرد و شیریندهد، پول را میبیع آن است که جنس را می

گیرد؛ و چه دهد، جنس را میاست. در آن لحظه که اوج تجارت است، پول را می

ند کاش است و خرید و فروش هم نمیاش نشسته است، یا در مغازهموقعی که در خانه

ولی افکار تجارت او را مشغول کرده است.آیه کریمه از کسانی یاد میکند که بیع و 

 کند. خوشا آنان که دائم در نمازند. یتجارت، آنها را از یاد خدا غافل نم

آقای قمشه ای در جایی گیر کرده بود، ظاهراً در سوریه پولشان تمام شده بود. در 

اند، حضرت به ایشان فرموده بود: خوشا آنان که را دیده بوده عالم رویا امام سجاد

 ان بی. ولیالله یارشان بی. در شعر بابا طاهر این است: به حمد و قل هو الله کارش

ای ن آقای قمشهحضرت در خواب، فرموده بود: توکلت علی الله کارشان بی. چو

 خودشان با شعر مأنوس بودند، حضرت هم با زبان خودشان با ایشان حرف زده بودند.

 توکلت علی الله کارشان بی  خوشا آنان که الله یارشان بی 

 بعد بیدار شده و مشکلشان هم حل شده بود.

، «لاةِإِقامِ الصَّ وَ»، دائم در نمازند. «لا ُتلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ الّلَه»فرماید: می

ها و بین ذکر الله، حجابی اند، نه از عمل صالح غافلاند. بین ایننه از یاد خدا غافل

 کنند، مگر به خدا.نیست. دائم در یاد خدا هستند. به غیر خدا توجه نمی

خارج کردند، و ایشان نفهمیدند؟ اما  المومنینطور تیر را در نماز از پای امیر چه

سائلی آمد و در خواستی کرد، و حضرت در حین نماز انگشترشان را به او دادند! 

کنار خداست. او از خدا  چون این سائل از خدا خواست. این جا حضرت علی
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ئل انگشتری داد. اما آن مسئله دست خدا است؛ لذا به سا خواست، این جا علی

آورند، هیچ چیز مربوط به جسم اوست و در نماز از خودش غافل است. تیر را در می

 فهمد.نمی

. آن کندکند، به سبب خدای تعالی، با خدا توجه میلذا اگر هم به چیزی توجه می

ای از شمهقبلاً  ها همان مخَلصونند کهبیند. اینوقت این در همه چیز چهره الهی می

، احدی حق ندارد 0«سُبْحانَ الّلَهِ عَمَّا یَصِفُون ِإلاَّ عِبادَ اللَّهِ الُْمخْلَصینَ»حالشان گذشت. 

ها خودشان نیستند. لسانشان، لسان الله است. ها. چون اینخدا را توصیف کند، الا این

ها سوء ، خدا از این8«بادِنَا الْمُخَْلصینَکَذلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ َو الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِ» 

 و فحشا را برگردانده.

. همه در قیامت حاضر در پیشگاه 9«فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلاَّ عِبادَ الّلَهِ الْمُخْلَصینَ»

ها فعلی ندارند که خدا ها حاضر نیستند؟ چون اینحساب و کتاب حاضرند. چرا این

چشمشان، که چشم خداست. زبانشان، که زبان خداست.  ها حساب پس بکشد.از این

ا وَ ل»کشد. ها حساب و کتاب پس نمیدستشان، که دست خدا است. پس خدا از این

إِلاَّ عِبادَ »دهند. دهند، بابت عمل می، به همه جزا که می0«تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما ُکنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ها ملی ندارند. عملشان، فعل الله است؛ لذا جزای اینها ع، چون این«اللَّهِ الْمُخْلَصینَ 

ها. ها نیست. عملی ندارند. از همه ثناها خدا منزه است، جز ثنای اینبه ازای عمل این

إِنَّما »ها برمی گرداند. ها ، زبان خداست. خدا سوء و فحشا را از اینچون زبان این

 .5«أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراًیُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ 
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َلُأغْوِیَنَّهُمْ »گوید کند، خودش اعلام کرده است و میابلیس همه را وسوسه می

ها راه ندارد. فرودگاه ابلیس، نفس ، اصلاً به این0«أَجْمَعین إِلاَّ عِبادَکَ مِنْهُمُ الْمُخَْلصین

د. مخلَص یعنی خدا خالصشان کرده است. از ها اصلاً نفس ندارند. مخلَصناست، این

 خودشان پاکشان کرده. در بیان حالاتشان، همین یک آیه کافی است.

نیم. گویند را رد کتوانیم تمام اسرائیلیاتی که راجع به انبیاء میبا همین آیه می

فرمود: من گویند یوسف در استقبال یعقوب از اسب پیاده نشد. یکی از بزرگان میمی

 اندازند.این کار را بکنم و جلوی پدرم احترام نکنم، مرا از شهر بیرون می اگر

در آخر آیات سوره یوسف جناب یوسف کلماتی دارد، که غوغا است. علامه 

گوید: جذبه الهی او را گرفته آیاتی که راجع به حالاتش دارد، عجیب و غریب می

ی هایت از او رفت. چنین دروغگویند: از اسب پیاده نشد! نور نبواست. به دروغ می

 ها از عبادها چیزهایی جز اسرائیلیات نیست. همه اینرا چه کسی گفته است؟ این

بیند. آن وقت تکبر کند، از اسب پیاده مخلصند. یوسف اصلاً جز خدا چیزی را نمی

 نشود. آن هم در مقابل یعقوبی که پیامبر خدا است.

نفخ صور، فزع صور، احضار در جمع، اعطاء  احوال ساعه، یعنی قیامت، مثل صعقه،

شود. تمام آیاتی هم که راجع به این داستان ها نمیکتاب، حساب، ترازو، شامل این

د. شوها نمیی صور، شامل حال ایناند. مثلاً نفخهها استثناء شدهاست، یک عده از آن

زنند، الا ، همه صعقه می8«مَنْ شاءَ اللَّهفَصَعِقَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ إِلاَّ »

هایند. جزاء شان در ازای اند؟ اینمن شاء الله چه کسانی«. إِلاَّ مَنْ شاءَ اللَّهُ»یک عده، 
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ای از مواهب خدا در حق ها یک گوشهاعمالشان نیست. چرا؟ چون عملی ندارند. این

 اولیائش است.

 

 فنا
 

ها در مرحله فعل و وصف و ذات، فانی در حاصل همه این مباحث این که، این

خدایند. نه فعلشان، فعل خودشان است، نه وصفشان، وصف خودشان است، نه ذاتشان، 

ذات خودشان است. همه فانی شده در خدا. همه فانی شده، یعنی او رفته، خدا باقی 

ندن و مانده. آینه خدا شده است. ان شاء الله خداوند تعالی ما را فقط در مرحله خوا

 لذت بردن از شنیدن این حالات  قرار ندهد.
 

 شرح وادی فنا 
 

ر کل قرآن نفی غی«.نفی غیر»شود: اگر کل قرآن را در یک جمله خلاصه کنیم می

 خداست.

ما از ابتدا که به دنیا آمدیم، اگر گرسنه شدیم، به ما غذا دادند. تشنه شدیم، به ما 

ادرمان دادند. کم کم بزرگ شدیم، دیدیم که آب دادند. این غذا و آب را هم پدر و م

کند، برند به نام دکتر، پزشک بیماری را برطرف میاگر مریض بشویم ما را جایی می

خواهیم درس بخوانیم، مدرسه خوریم. میکند، دارو میدهد. سرمان درد میدارو می

 را انتخاب خواهیم حوائجمان را برطرف کنیم، شغلیگیریم. میرویم، علم یاد میمی

کنیم و با آن درآمدمان نیازهایمان را برطرف کنیم و کسب درآمد میکنیم، کار میمی
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ر کنیم، پول هم که دکنیم. تا اینجا، خدا کجای زندگی ماست؟ شغل که انتخاب میمی

کنیم، درس هم خواستیم بخوانیم، علم آوریم، حوائجمان را که با پول برطرف میمی

 رویم ورویم، مدرسه میرویم ، دانشگاه میکنیم، حوزه میطالعه میگیریم و میاد می

 گذرانیم.به همین منوان زندگی را می

این عالم، عالم اسباب و علل است. هر نیازی داشته باشید، سببی وجود دارد که 

کند خدا کجای این مجموعه است؟ هیچ جا؛ لذا خدایی روی آن نیازتان را برطرف می

رد، اما در دل نیست. قرآن کریم انسان را از این اسباب و علل منصرف زبان وجود دا

ند. کریزد، این خداست که آب را نازل میفرماید اگر آبی از آسمان فرو میکند، میمی

دهد و دهد، خداست که به ابر دستور میها عبور میخداست که ابرها را از سرزمین

ای را که در خاک یزد، خداست که آن دانهراین ابر باران را روی سرزمین میّت می

گوید خداست که روزی دهد، بعد هم نمیدهد، خداست که روزی میانداختید، رشد می

دهد، گوید فقط خداست که روزی شما را میدهد. زبانش، زبان حصر است. میمی

 «إِنَّ» ، ضمیر فصل و الف و لام سر خبر، مفید حصر است. یک«إِنَّ اللهَ هُوَ الرَزّاق»

، در زمینه 0«ذُو القُوَّهِ المَتین»گوید تاکیدیه هم اولش داریم. آخرش هم این است که می

 رزق، در زمینه شفاو در سایر امور نیز وضع به همین منوال است.

ه این هایی ککند که این حقیقت را پیدا کردند. یکی از آناز اشخاصی نقل قول می

 ؛8«هُوَ الَّذی یُطعِمُنی َو یَسقینِ»فرماید راهیم است. میحقیقت را پیدا کردند، جناب اب

گوییم این شخص به من آب داد، سیراب شدم. او کند، ما میخدا مرا سیراب می
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وَ إذا مَرِضُت »کند. خداست که کند، خدا مرا سیراب میگوید خدا مرا سقایت میمی

 دهد.، بیماری مرا او شفا می0«فَهُوَ یَشفِین

بینید در تمامی مراحل، اسباب و علل کنید، میکلمات قرآن کریم مراجعه میباز به 

 کنید به کلماتدهد. بعد مراجعه میزند، آن دستِ پشت اسباب را نشان میرا کنار می

 گویند:ها را فهمیدند میافرادی که این

 حمله مان از باد باشد دم به دم         ما همه شیریم شیران علم 

این مرحله، منظور قرآن کریم و بیانات دینی و کلمات علما و دانشمندان و البته تا 

ای انسان دنبال اسباب و علل نرو! خود همان افرادی که این انبیاء، این نیست که 

کردند. بحث نفی اسباب نیست؛ ها هم از اسباب و علل استفاده میها را زدند، آنحرف

ید سبب را کنار زد، دست صاحب سبب را بحث نفی استقلال اسباب است. یعنی با

 دید.

هایی که به او دادند، عمل بکند، برنامه مراقبه و محاسبه و اگر کسی به آموزه

ی مشارطه و دستوراتی که به او دادند عمل کند؛ عمل به دستورات، کم کم این صفحه

 شود.یدهد در این صفحه جلا خورده، دست خدا منعکس متیره شده انسان را، جلا می

د بینداد. میشود که کس دیگری بود که کارهایش را انجام میآرام آرام متوجه می

 زند.اش را بهم میآید برنامه ریزیکند، اما کس دیگری میخودش برنامه ریزی می

عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ »فرماید است که می این یکی از غرر کلمات امیرالمؤمنین

کنم کاری را انجام دهم، یک دفعه این نیت سرد . نیت می8«ئِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودبِفَسْخِ الْعَزَا

خواهیم انجام دهیم، چقدر گرم هستیم که این کار را انجام شود. یک وقت کاری میمی
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ند؟ کشود، کی این نیت را سرد میدهیم، یک باره بدون هیچ علتی، نیت ما سرد می

 ند؟کاین عظیمه را چه کسی فسخ می

فرمایند: إِلَِهی إِنَّ اخْتِلاَفَ تَدْبِیرِکَ وَ سُرَْعةَ طَوَاءِ در دعای عرفه می امام حسین

مَقَادِیرِکَ مَنَعَا عِبَادَکَ الْعَارِفِینَ بِکَ عَنِ السُّکُونِ إِلَی عَطَاء  وَ الْیَأْسِ مِنَْک فِی بَلاَء ؛ ای 

است بندگان با معرفتت را التحولخدا تدبیرت مختلف و گوناگون و تقدیراتت سریع 

شود از اینکه بر عطاء و نعمتت آرام یافته و خاطر جمع این تدبیر و تقدیر مانع می

 شوند یا در بلا و سختی از لطفت ناامید باشند.

کار إِلَهِی کَیْفَ أَعْزِمُ وَ أَنْتَ الْقَاهِرُ وَ کَیْفَ لاَ أَعْزِمُ وَ أَنْتَ الْآمِرُ؛ ای خدا چگونه بر 

 طاعتت عزم کنم و حال آنکه تویی قاهر و چگونه عزم نکنم در صورتی که تویی آمر.

، 0إِلَهِی حُکْمُکَ النَّافِذُ وَ مَشِیَّتُکَ الْقَاهِرَةُ لَمْ یَتْرُکَا لِذِی مَقَال  مَقَالاً وَ لاَ لِذِی حَال  حَالاً

اقی گذارد و نه حال فرمان نافذ مشیت قاهر غالبت نه جای سخن بر گوینده بای خدا 

 ثابتی بر صاحب حالی.

اگر کسی به دستوراتی که به او دادند، عمل کند و اهل تفکر باشد، خودش و حالات 

خودش را و عالم و حالات عالم دور خودش را زیر ذره بین ببرد، این دقت نظر، 

 شود که کم کم دستِ پشت پرده را مشاهده کند. سراسر قرآن کریم همباعث این می

گوید خدا را ببینید، نه اسباب و علل را. ابتدا دهد. میانسان را به این سمت ارجاع می

ود، رکند با فکر و اندیشه خودش با برنامه ریزی و تدبیر خودش جلو میخیال می

ه شود کگیرد، متوجه میولی در پیچ و خم زندگی دست عنایت الهی دستش را می

 رود.این خودش نیست که جلو می

 فرماید:لامه عبارت بسیار لطیفی دارد. میع
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اش خوشى و تلخى و زشت و زیباهایى البته هر کسى حسب حال خود در زندگى

هایى دارد. من نیز به نوبه خود و خاصه از این نظر که بیشتر دوره دیده و خاطره

 وزندگانى خود را با یتیمى یا غربت یا مفارقت دوستان یا انقطاع وسایل و تهیدستى 

ه هاى گوناگون رو بام، در مسیر زندگى با فراز و نشیبهاى دیگر گذرانیدهگرفتارى

کردم که دست ام. ولى پیوسته حس مىرو شده، در محیطهاى رنگارنگ قرار گرفته

دهد و جاذبه مرموزى از میان هزارها ناپیدایى مرا از هر پرتگاه خطرناک نجات مى

 کند.دایت مىمانع بیرون کشیده، به سوى مقصد ه

پروردم که از آن دست که می   من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست 

 1رویممی

بیند خودش هست و دیگری هم کنارش بیند، ابتدا میآن فردی که چمن آرا را می

بیند که خودش دیگر نیست، فقط اوست. این را رود، میاوست، اما کمی که جلو می

نابود شدن نیست؛ فنا به معنی خود را و اسباب را  گویند. پس فنا به معنیفنا می

 ندیدن است.

فرماید حاصل جمیع این مباحثی که در این رساله راجع به حالات اولیا خدا می

فنا، سه هاست. کردیم، این است که از مواهب خدا در حق اولیاء خدا فانی کردن آن

ها فانی چیزی که در آنمرحله دارد: فنای فعلی، فنای وصفی، فنای ذاتی. اولین 

بینند. بینند، فعل الله میل خودشان نمیشود، افعال است. یعنی دیگر فعل را، فعمی

حداقل چیزهایی که گفتند، شش مورد است: موت، حیات، مرض، صحت، فقر و غنا. 

معنی  بیند. این به اینبیند، فعل الله مییعنی دیگر فقر و غنا را به تلاش خودش نمی

ند. البته ککند، برای انجام وظیفه نه برای کسب درآمد تلاش نمیتلاش نمی نیست که
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دهد. اگر مجبور باشد و واجب اش باشد، آن را هم انجام میاگر کسب درآمد وظیفه

نباشد،  اشکند، چون خدا گفته است. اما اگر وظیفهالنفقه داشته باشد، درآمد کسب می

گذارد برای اینکه پول دربیاورد. لاه سر مردم نمیکند. به هر تقدیر کاین کار را نمی

لا یَمْلِکُ لِنَفِْسهِ نَفْعاً وَ َلا  »هدفش پول درآوردن نیست، هدفش انجام وظیفه است؛ لذا 

هایی که به ما گفتند بعد از نمازها ، این عبارت0«ضَرّاً وَ لَا مَوْتاً وَ لَا حَیَاةً وَ لَا نُشُورا

گوید من مالک نفع و ضرر خودم نیستم، من مالک ماست. میبخوانید،  برای تربیت 

داند چه چیزی به نفعش است و چه چیزی به موت وحیات خودم نیستم. که می

داند چه چیزی ضررش؟ از لحاظ عقلانی، انسانی که فاکتور زمان را ندارد، از کجا می

، باید ه نفعش استکند، ببه نفعش است؟ آدم اقل اینکه بخواهد بفهمد این کاری که می

کردیم، از آینده خبر داشته باشد. چه بسا کارهایی که اگر ما از آینده خبر داشتیم، نمی

کردیم به نفع ماست و چه بسا کارهایی که دادیم، خیال میآن روزی که انجام می

 کردیم.نکردیم و اگر از آینده خبر داشتیم، می

بیند. مرض را به دست خدا میفرماید که این شش صفت است. موت و حیات می

بیند. این شش بیند. فقر و غنا را هم به دست خدا میو صحت را به دست خدا می

 د.بیندر مقام فنا هستند. یعنی خودش را در این زمینه، هیچ کاره می صفت اصلی

بیند. بیند، اما محرکش را نمیبیند و مثل کسی که حرکتی را میصفات را از حق می

یم. خوانگوییم یا میکه این کار در دست دیگری است، نه این طور که ما می فهمدمی

کند. مثل اینکه زمانی بحث کنیم اگر باران ببارد خواندنی نیست، واقعا مشاهده می

رویم واقعا تماشا آید، میشود. یک موقع باران میچقدر خوب است، هوا لطیف می

، کنیم. این با تمام وجود، با وجودمان حس میکنیمکنیم، لطافت هوا را استشمام میمی
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داند که دست دیگری در کار بیند. اما میبیند، اما صاحب حرکت را نمیحرکتی را می

 کند.است که کار را اداره می

شود. یعنی او دیگر رود، حق تعالی، قائم مقامِ فعلِ او میاینجا سالک کنار می

لله گوید، این کلام اه است. اگر کلامی میفعلش، فعل خودش نیست. فعلش، فعل الل

کند، دستش، دست خداست. چشمش، چشم خداست. زبانش، است. اگر حرکتی می

 زبان خداست.

زنند. فی الکافی، و التوحید، عن حضرت علامه روایتی را برای این مطلب مثال می

تَقَْمنا مِْنهُمْ فَقَالَ إِنَّ اللََّه عَزَّ وَ جَّلَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا آسَفُونا انْ -الصادق ـ 

 نَ لَا یَأْسَفُ َکأَسَفَِنا وَ لَکِنَّهُ خَلَقَ أَوْلِیَاءَ لِنَفْسِهِ َیأْسَفُونَ وَ یَرْضَْونَ وَ هُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُو

جَعَلَهُمُ الدُّعَاةَ إِلَیْهِ وَ الْأَدِلَّاءَ عَلَیْهِ  فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِهِ وَ سَخَطَهُمْ سَخَطَ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ

فَلِذَلِکَ صَارُوا کَذَلِکَ وَ لَیْسَ أَنَّ ذَلِکَ یَصِلُ إِلَى اللَّهِ کَمَا یَصِلُ إِلَى خَلْقِهِ لَکِنْ هَذَا مَعْنَى 

نِی بِالْمُحَارَبَةِ وَ دَعَانِی إِلَیْهَا وَ قَالَ مَا قَالَ مِنْ ذَلِکَ وَ قَدْ قَالَ مَنْ أَهَانَ لِی وَلِیّاً فَقَدْ بَارَزَ

وْقَ فَمَنْ ُیطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ قَالَ إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ 

  0أَیْدِیهِمْ.

، 8«فَلَمّا آسَفُونا اِنتَقَمنا مِنهُم»سوال کردند که این آیه یعنی چه؟  از امام صادق

 خورد؟ ها انتقام گرفتیم. خدا چگونه تاسف میوقتی ما را به تاسف انداختند، ما از آن

خدا اصلا تغییر حال ندارد. این که خداوند حالت خوشی خدا داشته باشد و بعد 

 کند، تاسف بخورد، خداوند اصلا حال ندارد. کارهای ما را ببیند، حالتش تغییر ب
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خورد. اولیائی را برای خودش حضرت فرمودند: خدا مثل تاسف ما، تاسف نمی

ها مخلوق و مربوبند، شوند و اینخورند یا راضی میها تاسف میخلق کرده که آن

ه ها را رضایت خودش نامیدیعنی تحت تربیت خدای تعالی هستند. خداوند رضایت آن

ها را داعیان به سوی خودش قرار داده ها را سخط خودش نامیده، آنسخط آن و

 است.

ها حرف بزنید، چون  لسان خدا و گوش اگر بخواهید با خدا حرف بزنید، باید با آن

 ها داعی الی الله هستند. فعلشان، فعل الله است.شنوای خدا هستند. آن

 ه تعالی علیه هست که امام زمانهای آیت الله بهجت رضوان اللقسمتی از صحبت

ای را چه در درون، چه در بیرون انسان قبل از گوش شنوای خداست، هر زمزمه

 شنود.شنیدن ما او می

فرماید: هر کس به ولیی از اولیای من اهانت بکند، مرا به مبارزه دعوت در ادامه می

 کرده است.

عرض کردیم مردم عوام گاهی  فرمودند که به آقای بهاء الدینییکی از بزرگان می

ند، شوها بیچاره میها بزنید، چون اینتوهینی به شما میکنند لا اقل عصایی به آن

دلیل اقدام نکردن ایشان  رود. البته ایشان هیچ اقدامی نکردند.دودمانشان به باد می

لَا  یُقِیمُ أَوَدَکُْم وَ لَکِنِّیوَ إِنِّی لََعالِمٌ بِمَا یُصْلِحُُکمْ وَ » این فرمایش امیر المومنین است؛ 

خواهم کند عالمم ولی نمی؛من به آنچه شما را اصلاح می0«أَرَى إِصْلَاَحکُمْ بِإِفْسَادِ نَفْسِ

 به سبب اصلاح شما خود در معرض فساد و تباهی قرار گیرم.

 ای را تربیت کنند،علامه طباطبایی حدیث عنوان بصری را شروع کردند که عده

 ای را به جلسه فرستاد. ایشان چیزیخواستند بابی از معرفت باز کنند. آقایی، عدهمی
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کردند و بعد در جلسات خودشان مطلب را به تمسخر هایی میگفت، آنها هم سوالمی

می گرفتند . جلسه تعطیل شد. آن آقا که خودش هم از علما بود، بیست و پنج سال 

رفتی، دور و برش مثل داروخانه بود. همین طور یدر رختخواب افتاد. وقتی دیدنش م

داروها چیده، بالا آمده بود. وسط دارو خوابیده بود. بیست و پنج سال این طوری 

افتاد. اهل معرفت گفتند به خاطر این کارش بوده است. با ُدرد کشان هر که در افتاد، 

 ورافتاد.

مرا به مبارزه دعوت کرده، فرماید کسی که به ولی از اولیای من اهانت بکند، می

هرکسی مطیع رسول خدا باشد، مطیع خداست. چون رسول خدا فانی در حق است. 

اَلَّذینَ یُبایِعُونَکَ أِنَّما »فعلش، فعل الله است. پس اطاعت از او، اطاعت از خداست. 

یی هافرماید پیامبر، آن، این مربوط به آیه بیعت تحت شجره است. می0«یُبایِعُونَ الله

ها که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند. بیعت، یعنی دست دادن و پیمان بستن. این

 دست خدا را گرفتند.

ها، همه از این باب است. بقیه افعال هم این طور این آیات و روایات و امثال این

هستند. موضوع بحث این است که اولیائی که در مسیر گام برداشتن به سوی حق 

ل شود، فنای فعلی است. یعنی  فعلشان، فعها میتند، اولین موهبتی که به آنتعالی هس

 شوند. شود، فانی در خدا میالله می

،نیز از این قرار است. این داستان مربوط به جنگ 8«وَ ما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ»داستان 

له فبدر است.در جنگ بدر مسلمانان اصلا نرفته بودند که جنگ کنند، رفتند که قا

ند، شان حتی اسلحه نداشتتجاری را بگیرند. سیصد و چند نفر که راه افتادند، خیلی
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اکثرا پیاده بودند. در تاریخ نقل شده دو سه تا اسب، یا چند تا شتر بیشتر نبوده، 

ها حتی با خودشان سلاح هم نداشتند. وقتی که سپاه مکه با تمام تجهیزاتشان خیلی

ید، ها را دها بود، با تجهیزات فراوان. ابوجهل وقتی آناین آمدند، نفراتشان سه برابر

ا آورند به مها را دست بسته میهایمان را بفرستیم، آناش گرفت. گفت  غلامخنده

 دهند.تحویل می

ها شما را قلیل دیدند، گوید آنالبته آیات قرآن دو جور سخن دارد، یک جا می

ند. در ابتدای ورود قلیل دیدند، بعد که جنگ ها شما را کثیر دیدگوید آنیک جا می

فرماید شما را با ملائکه یاری کردیم، داستان رمی شد، کثیر دیدند. آن جایی که می

این است که رسول خدا به حضرت امیر فرمودند که یک مشت سنگریزه به من بده، 

ند تحضرت یک مشت سنگ ریزه گرفتند، در دست رسول خدا ریختند. پیامبر خدا گرف

. هیچ مشرکی نبود الا اینکه 0«شاهت الوجوه»به سمت کفار و فوت کردند و فرمودند 

ها در چشم یا حلقش رفت. یکی از امدادهای غیبی که در جنگ یکی از این سنگریزه

)رمی یعنی « وَ ما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ»کند بدر شد، این بود. قرآن از این جریان نقل می

ها را پرتاب کردی، تو نبودی که پرتاب تو آن سنگ ریزهپرتاب کردن( وقتی که 

گوید تو پرتاب کردی ولی تو پرتاب نکردی، چون تویی در کار نیست، کردی. می

گوید، هوی نفس نیست. پیامبر از هوی سخن نمی« وَ لکِنَّ اللهَ رَمی»اش اوست. همه

، بری درکار نیستگوید وحی است. چون پیامبری دیگر باقی نمانده، پیامهر چه می

                                                 
1 ِ ٍ  یَْوَم بَْدٍر ُخْذ قَْبَضةً ِمْن تَُراٍب فَاْرِمِهْم بَِها فَقَاَل َرُسوُل اللَّهِ  ( أَنَّ َجْبَرئِیَل قَاَل ِللنَّبِي  ا اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن ِلعَِلي   لَمَّ

وهُ َو قَاَل َشاَهِت اْلُوجُ  أَْعِطنِي قَْبَضةً ِمْن َحْصبَاِء اْلَواِدي فَنَاَولَهُ َكف اً ِمْن َحًصى َعلَْیِه تَُراٌب فََرَمى بِِه فِي ُوُجوِه اْلقَْومِ 

فَُهُم اْلُمْؤِمنُوَن یَْقتُلُونَُهْم َو یَأِْسُرونَُهْم َو َكانَْت ٌء ثُمَّ َردِ فَلَْم یَْبَق ُمْشِرٌك إَِلَّ دََخَل فِي َعْینِِه َو فَِمِه َو َمْنِخِریِه ِمْنَها َشيْ 

ُ َو أَنٌَس ذََكَر لَنَا أَنَّ َرُسوَل اللَّهِ  ْمیَةُ َسبََب َهِزیَمِة اْلقَْوِم َو قَاَل قَتَادَة أََخذَ یَْوَم بَْدٍر ثاََلَث َحَصیَاٍت فََرَمى  تِْلَك الرَّ

ا ْوِم َو َحَصاةٍ فِي َمْیَسَرةِ اْلقَْوِم َو َحَصاةٍ بَْیَن أَْظُهِرِهْم َو قَاَل َشاَهِت اْلُوُجوهُ فَاْنَهَزُموا فَعَلَى َهذَ بَِحَصاةٍ فِي َمْیَمنَِة اْلقَ 

ْمَي إِلَى نَْفِسِه أِلَنَّهُ ََل یَْقِدُر أََحدٌ َغْیَرهُ َعلَى ِمثِْلِه فَإِنَّهُ ِمْن َعَجائِِب اْلمُ  ، ص : 19بحاراألنوار: ج  . ِجَزاتعْ إِنََّما أََضاَف الرَّ
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، پیامبر 0«لَیسَ لَکَ مِنَ الاَمرِ شَیءٌ»فرماید لسان، لسان الله است. یک جای دیگر می

 گویم.هیچ چیز در دست تو نیست، منم که از زبان تو سخن می

، 8«اللَّهَفَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَ مَنْ آذَانِی فَقَدْ آذَى  »فرمود:  پیامبر

فاطمه پاره تن من است، هرکس او را آزار دهد، مرا آزار داده و هر کس من را آزار 

، اهل   دختر رسول خداست دهد، خدا را آزار داده است. نه از این باب که فاطمه

معصومه،  د مثل فاطمهشوبیت، دختر و پسر و فرزندان فراوانی داشتند، یک نفر پیدا می

حضرت موسی بن جعفر درباره ایشان فرمودند فداها ابوها.  که حضرت معصومه

حضرت تشریف نداشتند. حضرت فاطمه نوشتند، از حضرت سوالاتی کردند،  اینامه

ها حضرت، نامه را دیدند، پاسخ ت را مانند خود حضرت جواب دادند.معصومه سوالا

م ثبوت، مثل حضرت گویند ایشان از لحاظ مقارا هم دیدند، فرمودند فداها ابوها. می

گویند این دو نفر، هم مقام با همدیگر هستند، با وجودی که ایشان است. می زینب

در یک رده هستند. کسی توسل کرده بود به حضرت معصومه  را ندیده،ها آن مصیبت

را دیده بود، گفته بود تو چی  که ایشان شفیع قم شود، در خواب جناب میرزای قمی

خواهم ایشان از مردم قم شفاعت کند. ایشان فرمود که می خواهی؟ گفته بودمی

 شفیعه محشر است، من شفیع قم هستم.  حضرت معصومه

یکی از بزرگان می فرموند شفیعه محشر هستند، تعبیرش این است که ایشان اگر 

 کند.دم در جهنم بایستند بگویند خدایا همه را بیرون بیاور، خدا چون و چرا نمی

یا »فرماید فرموده، زیارت نامه از معصوم است. می ایشان را امام رضازیارت نامه 

اشفعی لی فی الجنه یعنی چه؟ اشفعی لی فی الجنه، در «. فاطمه اشفعی لی فی الجنه

گوید قبل از بهشت شفاعت من را کن که در بهشت بروم. بهشت شفاعت مرا بکن. نمی
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است.  ت به دست حضرت معصومهگوید اشفعی لی فی الجنه، یعنی مقامات بهشمی

 کنید.در بهشت شما با شفاعت ایشان ترفیع مقام پیدا می

، نه اینکه چون ایشان دختر حضرت «فاطمه بضعه منی»فرمایند اینکه حضرت می

من آذاها فقد آذانی و من آذانی فقد آذا »ها نیست. بوده، بحث دختر و فرزند و این

 «.الله

شود. اصولی که از این است که اوصافشان فانی می این مرحله اول، مرحله بعد

فهمند که حیات، علم، قدرت، شود، پنج مورد است. میاخبار و روایات فهمیده می

روند، شود، یعنی  کنار میها میسمع و بصرشان، از آن خداست. خدا قائم مقام آن

ت، شود. چشمشان، دیگر چشم خداسخداوند در این صفات، قائم مقامشان می

، هاشنود؟ گوش آنشان، شنوایی خداست. یعنی گوش خدا چه چیزی را میشنوایی

ها هم بیند؟ حیات الهی پایان ناپذیر است، آنشنود. چشم خدا کجا را میهمان را می

 حیاتشان بی نهایت است، علم و قدرتشان، قدرت خداست.

 گویند:در توسل به حضرت عباس می

ای  نـور دل  حیـدر شمع    یـد  لقـا  عباس هاشم  خورشیـاه  بنــمای 

 عباس شهــدا 

دست من محزون گیر ای دست خدا   و درد و غم ما رو به تو آوردیمبا محنت 

 عباس
 

 گویند این برهان است، شعر نیست:شاعر شعر بلندی دارد، می

 داز  شاه تا گدا همه رو سوی او کنن     ت او نه دست خداییست از چه رو گر دس

 باب الحوائجش همه جا گفتگو کنند    ی ارباب  حاجت  استاو چو قبله درگاه 
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فرماید: شود. در کافی از ابی جعفر حدیثی است که میشود، یدالله میدست خدا می

ةِ حَتَّى لَیَتَقَرَّبُ إِلَیَّ ِبالنَّافِلَء  أَحَبَّ إِلَیَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِّنَهُ مَا تَقَرَّبَ إِلَیَّ عَبْدٌ بِشَیْ »

نْطُِق أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِی یَسْمَعُ بِهِ َو بَصَرَهُ الَّذِی یُبْصِرُ بِهِ وَ لِسَانَهُ الَّذِی یَ

 .0«ی أَعَْطیْتُهُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِ

د. شوفرماید که بنده من، به من با چیزی بهتر از واجبات نزدیک نمیخداوند می

 دارم، وقتی که اوشود تا جایی که من او را دوست میابتدا با نافله به من نزدیک می

 کنم وشوم. اگر دعا کند، اجابت میرا دوست بدارم گوش، چشم، زبان و دستش می

 کنم.است کند، عطا میاگر از من درخو

فرماید اگر با فریضه به من نزدیک شود، او، چشم من در حدیث قرب فرایض، می

ت شود، او دسشود. این دیگر بی نهایت است خیلی بلندتر است، او چشم من میمی

 شودمن می

آید، دعا کنید. حضرت دعا کرد، باران نیامد. به پیامبر خدا عرض کردند باران نمی

ین هم پیامبر خدا. بعد دعا کرد، باران آمد. گفتند چرا این طور شد؟ فرمود آن گفتند ا

موقع اراده جدی نداشتم. اراده جدی نداشته، آن دعا مثل دعاهای ماست. ما هم که 

کنیم. یک وقت هم به منبع فیض اتصال دستمان به جایی بند نیست، ما فقط دعا می

 اما او اراده دعا را در دست خود دارد. شود.کنیم، دعایمان مستجاب میپیدا می

ِإنْ کُنْتُمْ »کند. را تصدیق می این حدیث از شیعه سنی نقل شده و قرآن هم آن

، اگر شما خدا را دوست دارید، تابع من باشید تا 8«تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونی یُحبِبکُمُ الله

، تا من دوستش «حتی اُحِبَّه»خدا شما را دوست داشته باشد. در حدیث هم فرمود: 
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آورد. نتیجه محبت این است که خدا بدارم. تبعیت از رسول خدا، محبت الهی را می

 «.وَ یَغفِر لَکُم ذُنُوبَکُم»شود. چشم، دست و گوش او می

لَیِْن یُؤْتِکُْم کِفْیا أَیَُّها الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ »و قول خداوند تعالی: 

. اگر ایمان 0«مِنْ رَحَْمتِهِ وَ َیجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَ َیغْفِرْ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحیم

دهد که با آن نور راه دهد، نوری به شما میبیاورید، خدا به شما رحمت چند برابر می

کند. با چه زندگی رود، یعنی زندگی میشود، راه میروید. چشم انسان نورانی میمی

کند. چشم و گوش و زبانش نورانی کند؟ انسان با اعضا و جوارحش زندگی میمی

کند. هر کلام ناحقی که اندازند، فورا در قلبش اثر نمیای که میشود، هر شبههمی

 شود.شنود، زیر و رو نمیمی

ذینَ یا أَیُّهَا الَّ»و « تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ... إِنْ کُنْ»اگر این دو آیه را با هم تطبیق کنیم، 

 کنند، این دو آیه به ایمان به رسول خدا و تبعیت از رسول خدا دعوت می«آمَنُوا ... 

دارد، بعد فرمود به شما کفلین ها یکی هستند. ابتدا فرمود خدا شما را دوست میو این

ین کفلین من رحمت، همان دوست دو یک چیز هستند. ا دهد. اینرحمت و نور می

دهد که  با آن زندگی ها یک چیز هستند. نوری به ایشان میداشتن خداست. این

بهه کرد، تا حالا شکنند. تا حالا با قوای خودش معاشرت میکنند، یعنی معاشرت میمی

کرد ببیند این شبهه درست است یانه؟ الان نورانیت دارد. تا آمد باید فکر میکه می

کرد، حالا نورانیت دارد، قلبش نورانی است، با قلب نورانی حالا باید زیر و رو می

تا حالا با قوای نفسش، دست و  .کند. اینجا دیگر با قوای خودش نیستشناسایی می

کرد، اما حالا از جانب حق تعالی تبدیل به نورانیت شده، زبان و پای خودش کار می

 شود.ود زنده است که انسان با آن احیا میاین نور، یک روح زنده و یک موج
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کند. فرق زنده با مرده چیست؟ فرق مرده با زنده این مرده بودید، شما را زنده می

کند. این چشم پشت کند، اما زنده چشمش کار میاست که مرده چشمش کار نمی

ن آبیند. نه بیند. آن چشمی چشم است که تمام گذشته و آینده را میدیوار را نمی

گویند. آن را بیند، این را چشم میبیند، از اول تا آخر تاریخ را میطرف دنیا را می

ی گویند. آن زبانشنود. این را گوش میگویند گوش که تمام صداهای تاریخ را میمی

 کند.گوید، طرف توبه میگویند زبان که یک کلمه میرا می

، کسی 0«هُ وَ جَعَلنا لَهُ نُوراً یَمشی بِهِ فِی النّاساَ وَ مَن کانَ مَیتاً فَاَحیَینا»فرماید می

، «هُجَعَلنا لَ»که مرده بود، ما او را احیا کردیم ، به او نوری دادیم که با آن زندگی کند. 

دیم ، احیایش کر«جَعَلنا لَهُ نُورا»یعنی « اَحیَیناه»است. « اَحیَینا»ظاهرا تفسیر همین 

 یعنی نورانیتی به او دادیم.

سُبْحَاَنکَ أَیُّ عَیْن  تَُقومُ نُصْبَ بَهَاءِ نُورِکَ وَ  »ز امیر المؤمنین روایت شده است: ا

ةَ تَرْقَى إِلَى نُورِ ضِیَاءِ قُدْرَتِکَ وَ أَیُّ فَهْم  یَفْهَمُ مَا دُونَ ذَلِکَ إِلَّا أَبْصَارٌ کَشَفْتَ عَنْهَا الْأَغْطِیَ

مِیَّةَ فَرَقَتْ أَرْوَاحُهَا إِلَى أَطْرَافِ أَجْنِحَةِ الْأَرْوَاحِ فَنَاجَوْکَ فِی وَ هَتَکْتَ عَنْهَا الْحُجُبَ الْعَ

أَرْکَانِکَ وَ أَلَّحُوا بَیْنَ أَنْوَارِ بَهَائِکَ وَ نَظَرُوا مِنْ مُرْتََقى التُّرْبَةِ إِلَى مُسْتَوَى کِبْرِیَائَِک 

 .8«اهُمْ أَهْلُ الْجَبَرُوتِ عُمَّارافَسَمَّاهُمْ أَهْلُ الْمَلَکُوتِ زُوَّاراً وَ دَعَ

کدام چشمی است که در مقابل نورانیت تو تحمل مشاهده داشته باشد؟ و کدام 

ها را از مقابلش برداشتی، فهمی است که ادراک کند؟ الا آن کسی که تو پرده

های کور کننده را تو از مقابل چشم دلش برداشتی، با تو مناجات کردند، در حجاب

 ن انوار نورانی شناور شدند. این مطالبی که بیان شد، در دعاها خیلی زیاد است.بین آ
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ن ، خدایا به م«الهی و اَلهِمنی َولَهاً بِذِکرِک اِلی ذِکرِک»در مناجات شعبانیه است که 

رسد به آن جایی: الهی هب لی کمال الانقطاع الیک، به من کمال وله ذکر بده. تا می

عنی جدا شدن از غیر خدا، کمال انقطاع یعنی حتی فراموشی خود انقطاع بده. انقطاع ی

 این انقطاع.

 گم شدن گم کن وصال این است و بس     خدا گم شو، کمال این است و بس  در

های بصر، ، تا چشمهای نور یعنی اهل بیتهای ما را نورانی کن. حجابچشم

بکند و من را از افرادی  های نورانی را پاره کند، به معدن عظمت دست پیداحجاب

 ها در سِرِّشان مناجات کردی.قرار بده که صدایشان کردی، اجابتت کردند. با این

البلاغه هست که رجالی هستند که در هر ایامی خداوند در سر و باطنشان، در نهج 

الهی و الحقنی بنور عزّک الابهج، فاکون »کند، تا آنجایی که فرمود ها مناجات میبا آن

، این آخر دعای شعبانیه است: من را به آن نور اعزّ «ک عارفا و عن سواک منحرفال

و از  ترین چیز، ملحق کن، تا با تو آشناابهج، )ابهج، اَفعل تفضیل است( یعنی با نشاط

غیر تو جدا بشوم. این قسمت زیارت هم سلوک را دارد، هم شهود را. آن سلوکش 

 ودش است.بود که گفت من را ببر، این هم شه

یا داود! ذکری للذاکرین، وجنّتی للمطیعین، و حبّی »در عُدَّه الداعی هست که 

ای داوود! ذکر من برای ذاکرین و جنت من . »0«للمشتاقین، و أنا خاصّة ً للمحبین

م در این ه« برای مطیعین و حبِّ من برای مشتاقین و من خاصاً برای مطیعین هستم. 

 مرحله فنای وصفی.

د شود، بعسوم و آخرین مرحله، فنای ذاتی است. اول فعلشان، فعل الله میمرحله 

کنند. نه اسمی از ایشان شود، بعد فنای ذاتی پیدا میاوصافشان، اوصاف خدا می
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بینید که خودش را نشان . شما چند جای قرآن میماند، نه رسمی. مثل رسول خدامی

آورد. چند ند، اسمش را روی جلد میزای مینویسد، مقدمهداده؟ هر کس کتابی می

گوید ما این کارها را کردیم. اصلا نه اسمی از ایشان وجود دارد، نه رسمی. جا می

 نشیند.ها میمثل یک آینه تمام نما، خدا را نمایش داده و خدا به جای این

شود برای این مقام، برای فنای ذاتی، اسمی فرماید اصلا نمیدر رساله توحید، می

ای که به کار ببری، محدود کردی. آنجا اصلا حدی وجود ندارد، رد. چون هر کلمهآو

آنجا خارج از حد است. مصداق نامحدود، مفهوم ندارد. مفهوم، مصداق را تحدید 

ای، آن ای که بگویی، محدودش کردهکند. مصداق نامحدود، مفهوم ندارد. هر کلمهمی

اره آن گفت. آنجا زبان قاصر است. ایشان شود دربچون نامحدود است، هیچ چیز نمی

یک  ، این خودش«قابل توصیف نیست»گویی فرماید حتی از این کلام؛ اینکه میمی

این مقام، مخصوص  .توصیف است. حتی این هم که گفتی نیست، حتی این قید است

باشد و بابی است که خداوند فقط به روی آنان رسول خدا و خاندان طاهرینش می

 وده است.باز نم

کنند، خداوند : روایات فراوانی وجود دارد که همگی دلالت میفرمایندعلامه می

کند و در آخرت شیعیان را نیز در درجات اولیاء امت را نیز به این بزرگواران ملحق می

 ها ملحق خواهد نمود.به آن

من دار و ینقل من دارالفناء إلی دارالبقاء، و »در روایت دیلمی وارد شده است : 

. از دار فنا به دار بقا و از خانه شیطان به خانه 0«الشیطان إلی دار الرحمن؛ الحدیث

 شود.رحمان منتقل می
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ها وعده شود مقامات و کراماتی که خداوند در آخرت به امتاز این جا روشن می

شود و یکی از این مراحل ملحق شدن به امام داده است برای اولیاء در دنیا حاصل می

 است.

اطهار  یاین مقامی که شناختی بالاتر از این است که به آن مقام گفته شود و ائمه

اند. پس اولیاء امت به نحو وراثت در این دنیا از آن در اخبار نافیه صفات سخن گفته

 شوند.به آنان ملحق می

 کنیم:ی شریف لب اللباب رجوع میبرای روشن شدن مطلب به رساله

استاد خاصّ، آنست که بخصوصه منصوص به ارشاد و هدایت است و آن رسول 

خدا و خلفای خاصّه حقّه او هستند؛ و سالک را در هیچ حالی از احوال از مرافقت و 

همراهی استاد خاصّ گریزی نیست اگر چه به وطن مقصود رسیده باشد. البتّه مراد 

مراهی و مصاحبت در مقام ظاهر، همان مرافقت باطنی امام است با سالک نه فقط ه

چون واقعیّت و حقیقت امام همان مقام نورانیّت اوست که سلطه بر جهان و جهانیان 

ها امتیاز دارد لکن آن منشأ اثر دارد و امّا بدن عنصری او گرچه آن نیز از سایر بدن

 و متصرّف در امور کائنات نیست.

یابد نچه در عالم خلقت تحقّق میگردد که: آو برای توضیح این نکته متذّکر می

منشأ آن، صفات و اسماء الهیّه است، و حقیقت امام همان اسماء و صفات خداست؛ و 

اند که: چرخ عالم هستی و افلاک و همه کائنات به دست ما بنا بر این اصل فرموده

لله. شود:بنا عرف الله، بنا عبد اشود به اذن ما واقع میکند و آنچه واقع میحرکت می

نماید و به هر سلوک می بنا بر این سالک در حال سیر، در مراتب نورانیّت امام

آن مرتبه را حائز بوده و با  ای که باشد امامای که صعود کند و در هر مرتبهدرجه

 سالک در آن درجه و مرتبه معیّت دارد.
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وت را و همچنین بعد از وصول نیز مرافقت امام لازم است چون آداب کشور لاه

نیز او باید به سالک بیاموزد، بنابراین مرافقت امام در هر حال از شرائط مهمّه بلکه از 

اهمّ شرائط سلوک است. در اینجا نکاتی است بس دقیق که در بیان نیاید و فقط باید 

 0خود سالک به وسیله ذوق آن حقایق را دریابد.

و أی حیوة أبقی؟ قال: اللّهم  قال الله تعالی: یا أحمد! هل تدری أیُّ عیش أهنی،»

دانی که کدام زندگی گواراتر و کدام حیات ماندنی است؟ حضرت لا. ای احمد، آیا می

 «.دانم.کند: خداوندا، نمیعرض می

قال: أمَّا العیش الهنیء فهُوالذی لایفتر صاحبه عن ذکری، ولا ینسی نعمتی و لا 

، ا الحیوة الباقیة، فهی التی یعمل لنفسهیجهل حقّی؛ یطلب رضائی فی لیله و نهاره. أمَّ

حتّی تهون علیه الدنیا، و تصغرفی عینه، و تعظُم الآخرة عنده، و یُؤثر هوای علی هواه، 

و یبتغی مرضاتی، و یعظّم حقَّ نعمتی، و یذکر عملی به، و یَراقبنی باللیل و النهار عند 

یبغض الشیطان و وساوسه، و  کلّ سیئة أو معصیة، و یُنَقّی قلبه عن کلّ ما أکره، و

لایجعل لإبلیس علی قلبه سلطاناً و سبیلاً. فإذا فعل ذلک أسکنتُ قلبه حبّاً، حتّی أجعل 

قلبه لی، و فراغه واشتغاله و همّه و حدیثه من النعمة التی أنعمت بها علی أهل محبّتی 

لالی و جمن خلقی، و أفتح عین قلبه و سمعه، حتّی یسمع بقلبه و ینظر بقلبه إلی 

ها من اللذّات، و اُحَذِّره من الدنیا و ما عظمتی، و اُضِیِّقُ علیه الدنیا، و اُبغِّض الیه مافی

فیها، کما یحذّر الراعی علی غنمه مراتعَ الهلکة. فإذا کان هکذا، یفرُّ من الناس فراراً، وَ 

 یَنقل من دارالفناء إلی دارالبقاء، و من دارالشیطان إلی دارالرحمن.

فرماید: زندگی گوارا آن است که صاحبش را از ذکر من غافل و کاهل داوند میخ

های مرا فراموش ننماید و به حق من نسبت به خودش جاهل نباشد و نکند و نعمت
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شب و روز در طلب رضای من باشد. اما حیات جاودانه آن است که صاحب حیات، 

ذلیل بشمارد )مغرور و متکبر اعمال نیک را برای خود بکند و نفس خود را خوار و 

نشود( آخرت را بزرگ بداند و خواست مرا برای هوای نفس خود مقدم بدارد؛ و 

همیشه در فکر جلب رضایت من باشد؛ و مراقب حق عظمت و کرامت من باشد و 

آگاهی مرا به خودش بداند و در هر گناهی در شب و روز مراقب من باشد و بداند که 

آید پاک کند و شیطان و و قلبش را از همه آنچه من بدم می من ناظر عمل او هستم

 های او را دشمن بداند و نگذارد شیطان به قلب او راه یابد یا مسلط شود.وسوسه

دهم و قلب او را ام چنین باشد، من محبت خود را در قلب او جا میوقتی که بنده

های مرا به یاد آورد؛ نعمتسازم که همیشه مشغول ذکر من باشد و به خود مشغول می

نمایم که حتی از قلبش ذکر کنم و گوشش را شنوا میو چشم و قلب او را باز می

گیرم و همه لذات دنیا را در نظرش جلال و عظمت مرا بشنود. دنیا را به وی تنگ می

کنم همان طوری که چوپان گوسفندان خود سازم؛ لذا او را از دنیا برحذر میمکروه می

ام از مردم فرار دارد. وقتی که چنین کردم، بندهز جاهای بد و خطرناک دور نگه میرا ا

 شود.کند از دار فنا به دار بقا و از خانه شیطان به خانه رحمان منتقل میمی

یا أحمد! و لُازیِّننَّه بالهیبة والعظمة. فهذا هوالعیش الهنیء، والحیوة الباقیة، و هذا 

برضائی، اُلزمه ثلاث خصال: اُعرّفه شکراً لایخالطه الجهل، و  مقام الراضین. فمن عمل

ذکراً لا یخالطه النسیان، و محبّة لا یؤثر علی محبّتی محبّة المخلوقین. فإذا أحبَّنی 

أحببتُه، وأفتح عین قلبه إلی جلالی، و لا اُخفی علیه خاّصة خلقی، و اُناجیه فی ظلم 

مع المخلوقین، و مجالسته معهم، و اُسمِعُه کلامی  اللیل و نورالنهار، حتّی ینقطع حدیثه

و کلام ملائکتی، و اُعَرِّفه السرالّذی سترته عن خلقی، و اُلبسه الحیاء، حتی یستحیی 

منه الخلق کلُّهم، و یمشی علی الأرض مغفوراً له، وأجعَلَ قلبه و اعیاً و بصیراً، و لااُخفی 



 
 

 

427 

یَمُرُّ علی الناس فی القیمة من الهول والشدة، و علیه شیئاً من جنة و لا نار، واعرّفه ما 

ما اُحاسِبُ به الأغنیاء والفقراء، والجهال والعلماء، و اُنوِّمه فی قبره، واُنزل علیه منکراً و 

نکیراً حتّی یسئلاه، و لایری غمَّ الموت و ظلمة القبر واللحد وهول المطَّلَع ثم أنصب له 

ه تابه فی یمینه، فیقرئه منشوراً، ثم لاأجعل بینی و بینمیزانه، و أنشر دیوانه، ثم أضع ک

 ترجماناً. فهذه صفات المحبّین.

یا أحمد! اجعل همَّک همّاً واحداً، واجعل لسانک لساناً واحداً، واجعل بدنک حیّاً 

 لایغفل أبداً؛ من یغفل عنّی لااُبالی فی أیِّ واد  هَلَک. الحدیث.

دهم، این است زندگی گوارا بت و عظمت زینت میام را با هیای احمد، من آن بنده

و حیات جاودانه. این مقام بندگان راضی من هست. پس هر کس برای رضای من 

دهم که گذارم. به او شکر کردن را یاد میعمل کند، من سه خصلت در وجودش می

کنم که هرگز غفلت کند و ذکر خود را بر وی مسلط میهرگز آن را فراموش نمی

دهم که محبت هیچ کدام از مخلوقات ند و محبت خود را چنان در قلبش جا میکنمی

دارم و او را دارد من هم او را دوست میبر آن غلبه نکند. وقتی که او مرا دوست می

کنم. کنم و چشم و قلب او را به نور جلالم باز میدر نظر دیگران هم محبوب می

ارم و در تاریکی شب و روشنی روز، او دخواص خلقت خود را از او مخفی نگه نمی

کنم تا صحبت خود را با مخلوقین قطع کند و همچنین را مشغول مناجات با خود می

هایم را به گوش او ها قطع کند. . من کلام خود و ملائکهمجالست خود را هم با آن

ی لباس گویم و بر وام به وی میرسانم؛ و اسراری را که از مخلوقاتم پنهان داشتهمی

رود در پوشانم تا همه بندگانم از او شرم و حیا کنند. در روی زمین راه میحیا می

 حالی که بخشوده شده است.
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کنم. هیچ چیز از بهشت و جهنم را بر وی پنهان و قلب او را بینا و با احساس می

 روز بیند( آنچه را که درکنم مثل این که هر دو را میکنم )یعنی او را طوری مینمی

شناسانم )یعنی قلب گذرد، از شدت ترس و عذاب همه را بر او میقیامت به مردم می

( کندبیند و وضع مردم را مشاهده میکنم مثل اینکه روز قیامت را میاو را طوری می

ها را بیند که من آنکند و میو محاسبه اغنیاء و فقراء و علما و جاهلان را تماشا می

ها سؤالاتی فرستم تا از آنبانم و نکیر و منکر را به سراغ آنان میخوادر قبر خود می

کند. بعد هم میزان او را بکنند ولی این بنده من غم مرگ و ظلمت قبر را احساس نمی

گذارم کنم و کتابش را در دست راستش میکنم و نامه اعمالش را منتشر مینصب می

دهم. این ن خودم و او مترجمی قرار نمیخواند. بعد هم میاتا او را به طور واضح می

 است صفات محبان من.

ای احمد، قلب و زبانت را یکی کن و بدنت را همیشه زنده نگهدار، هرگز غافل 

مشو. هر کس از من غافل شود برای من مهم نیست که در هر کجا هلاک گردد. ای 

ن هر کس از احمد، قبل از این که عقلت را از دست بدهی از آن استفاده کن. چو

 .شودکند و گمراه نمیعقلش استفاده کند، خطا نمی

و فی البحار عن الکافی و المعانی و نوادر الراوندی باسانید مختلفة عن الصادق و 

و اللفظ المنقول من هیهنا کما عن الکافی قَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُولُ  الکاظم عن رسول الله

النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِّیَ فَقَالَ لَهُ: کَیْفَ أَنْتَ یَا حَارِثَةَ بْنَ مَالِک ؟  حَارِثَةَ بْنَ مَالِکِ بْنِ اللَّهِ

ء  حَقِیقَةٌ فَمَا حَقِیقَةُ : لِکُلِّ شَیْ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ مُؤْمِنٌ حَقّاً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

فْسِی عَنِ الدُّنْیَا فَأَسْهَرَتْ لَیْلِی وَ أَظْمََأتْ هَوَاجِرِی قَوْلِکَ؟ فَقَالَ: َیا رَسُولَ اللَّهِ عَزَفَتْ نَ

 نَ وَ َکأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّی وَ قَدْ وُضِعَ لِلْحِسَابِ وَ َکأَنِّی أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ یَتَزَاوَرُو
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: عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ  فِی النَّارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِی الْجَنَّةِ وَ کَأَنِّی أَسْمَعُ عُوَاءَ أَهْلِ النَّارِ

 الحدیث. 0أَبْصَرْتَ فَاثْبُت

به حَارِثَة بْنِ مَاِلکِ بْنِ  با اسناد خود روایت کرده است که: رسول الله« کافی»در 

ی حارثه گفت: ا» نُعْمَانِ أنْصَارِیّ برخورد کردند و گفتند: حالت چطور استی حارثه!؟

 «.رسول خدا! مؤمن هستم به حقیقت ایمان!

 فرمود: از برای هر چیزی حقیقتی است؛ حقیقت گفتار تو چیست!؟ رسول الله

ها بیدارم؛ و روزهای حارثه گفت: نفس من به دنیا پشت کرده است! و من شب

برای حساب بینم که عرش پروردگارم را ام؛ و گویا من چنین میگرم روزه و تشنه

بینم اهل بهشت را که در بهشت به دیدار و اند؛ و گویا من چنین میخلایق گذرانده

بینم که در میان آتش، جهنّمیان فریاد روند؛ و گویا من چنین میزیارت هم می

 کشند.کشند؛ و زوزه میمی

کرده ایست که خداوند دل او را به نور ایمان منوّر فرمودند: این بنده رسول اللَه

بینی؛ و بنابر این بر این حال است؛ ای حارثه چشمت باز شده است؛ و مخفیّات را می

 ثابت باش.

فرمایند: اگر آنگونه که شایسته است در معانی این در پایان علامه طباطبایی می

آیات و روایاتی که ما فقط بخش کوچکی از آن را نقل کردیم تدبر کنی و به اشاراتی 

ه یابی کود دقت کنی و آن را در یابی از این اخبار عجایبی را در میکه در عبارات ب

زبان از توصیف آن قاصر است و ظرف عبارات از بیان حق آن ناتوان؛ و تنها خداست 

م و بریکه هدایت کننده است و فقط او مستعان است. کلام را در این جا به پایان می

                                                 
  3، ح54، ص2كافي: ج (1
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گوییم و بر سرورمان رسول خدا و خداوند را به سبب اتمام این رساله سپاس می

 فرستیم.خاندانش درود و سلام می

هجری قمری  0098جمادی الاول سال  85ی شریف ظهر جمعه شرح این رساله

 هجری شمسی به پایان رسید والحمد لله. 0931اردیبهشت ماه  3مطابق 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

، ی قیم الولایه آشنا شدم برای فهم بهترهای گذشته که با لطف الهی با رسالهدر سال

مطالب آن را فهرست بندی نمودم. بعدها که توفیق نوشتن شرحی ناقابل دست داد این 

 مورد استفاده قرار گرفته و شرح بر اساس آن تنظیم شد. فهرست

رچه مرسوم نیست که گ در پایان شرح مناسب بود که متن رساله نیز چاپ شود.

های فارسی نوشته شود ولی برای سهولت تطبیق شرح و متن رساله عربی با عنوان

ن خارج از متن رساله شود که عناویاز متن رساله حذف نشد لذا تاکید میا هاین عنوان

 بوده و توسط اینجانب نوشته شده است.

 

 محمد حسین رحیمی
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

ألحمد لله ربِّ العالمین، و الصــلوة و الســلام علی أولیائه المقربین، ســیّما ســیِّدنا 

 محمّد و آله الطاهرین.

سالة فی الولایة، و إنّها هی الکمال الاخیر  سان، و انّها الغرض الاخیر ر الحقیقی للان

ــریح البرهان، و یدلُّ علیه  ــتفاد من ص ــریعة الحقّة الإلهیة علی ما یس ــریع الش من تش

 الله سبحانه المستعان. ؛ و الکلام موضوع فی فصول؛ و ظواهر البیانات الدینیة
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 حقایقالفصل الاوّل: فی أنَّّ لظاهر هذا الدین باطناً و لصورته الحقة 

 باطن دین و حقایق باطنی عالم

 موجودات حقیقی و اعتباری
 

نقول: إنّ الموجودات تنقســـم باعتبار إلی قســـمین؛ فانّ کل معنی عقلناه، إمَّا أن 

یکون له مطابق فی الخارج، موجود فی نفســه، ســواء کان هناک عاقل، أو لم یکن، 

 أمثالها.کالجواهر الخارجیة من الجماد و النبات و الحیوان و 

و إمّا أن یکون مطابقه موجوداً فی الخارج بحسب ما نعقله، غیرموجود لولا التعقّل، 

لاً و  لارض مث یة، وراء جوهر المملوک و هو ا جد فی مورد الملک لان ها  فإنّ کالملک. 

سمَّی بالملک؛ بل هو معنی  شیئاً آخر فی الخارج ی سان مثلا  جوهر المالک و هو الان

 اه لامِلک و لامالک و لامملوک، بل هناک إنسان و أرض فحسب.قائم بالتعقل؛ فلول

 و یسمَّی القسم الاول بالحقیقة، و القسم الثانی بالإعتبار.

 و قد برهنّا فی کتاب الاعتبارات علی أنّ کلَّ اعتبار فهو متقوّم بحقیقة  تحتها.

ات ان، و الارتباطثم إنّا إذا تتبّعنا و تأمَّلنا، وجدنا جمیع المعانی المربوطة بالانســـ

التی بین أنفس هذه المعانی، کالملک و سائر الاختصاصات و الرئاسة و المعاشرات و 

سانَ باعتبارها احتیاجُه  متعلقاتها و غیرذلک، اموراً إعتباریة، و معانی وهمیة؛ ألزم الإن

ضار. فکما شر و الم نّ أ الأوّلی إلی الاجتماع و التمدّن لجلب الخیر و المنافع، و دفع ال

للنبات نظاماً طبیعیاً فی دائرة من سلسلة عوارضَ منظّمة  طبیعیة  طارئة  علیه، یستحفظ 

بها جوهره بالتغذَّی و النمّو و تولید المثل؛ فکذلک الانســـان مثلا له نظام طبیعی من 

ــتحفظ بها جوهره فی أرکانه، إلّا أنّ هذا النظام محفوظٌ بمعانی و همیة ، و  عوارض یس
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تباریة ، بینها نظام إعتباری، و تحتها النظام الطبیعی. یعیش الانســـان بحســـب اُمور  إع

 الظاهر بالنظام الاعتباری، و بحسب الباطن و الحقیقة بالنظام الطبیعی، فافهم ذلک!

مدّن؛ فحیث  ماع و الت لاجت باری موجود فی ظرف ا لاعت ظام ا هذا الن لة، ف بالجم و 

 ض.لاإجتماع، لاإعتبار؛ و هذا بعکس النقی

شرحه الدین، من المعارف المتعلقة بالمبدء، و من الاحکام  ثم إنّ ماتعرّض لبیانه و 

شهد  سان الاعتبار؛ ی شاة الدنیویة، کلّ ذلک بیان بل و المعارف المتعلّقة بما بعد هذه الن

و لاتعاون فی غیرظرف الاحکام، و ع بذلک التامّل الصـــادق، و حیث لاظرف إجتما

یت بلســـان الاعتبا نة بهذا اللســـان، و کذلک مرحلة قدأدّ ر. فهناک حقائق اخر مبیّ

 الاحکام. 

و بعبارة اُخری ما قبل هذه النشـــاة الاجتماعیة من العوالم الســـابقة علی وجود 

ستقبله من العوالم بعد الموت، حیث  شاة الاجتماع مما ی سان الاجتماعی، و ما بعد ن الان

 الاعتباریة فیها البتة.لاإجتماع مدنیا فیها، لاوجودَ لهذه المعانی 

فالمعارف المشـــروحة فی الدین، المتعلٍّّقة بها، یحکی عن حقایقَ اُخَر بلســـان 

الاعتبار، و کذالک مرحلة الاحکام. فان الدین الإلهی یجعل الامور الموجودة فیما بعد 

هذه النشــاة، مترتبة علی مرحلة الاحکام و الاعمال، و منوطة و مربوطة حقیقة بها؛ و 

سنخه، کما برهنّا  وجود شیئین حقیقة، یوجب إتّحادهما فی نوع الوجود و  الربط بین 

 علیه فی محلّه.

و حیث إنّ تلک الموجودات اُمور حقیقة خارجیة، فالنســـب إنَّما هی بینها و بین 

الحقایق التی تحت هذه الامور الاعتباریة، لاأنفســـها. فقد ثبت أنّ لظاهر هذا الدین 

 وب. باطناً، و هو المطل
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 تتمة: فیما یدلُّ علی ذلک، من الکتاب و السُّنة

 دنیا بازیچه است و حیات حقیقی منحصر در حیات آخرت است
 

نقول: إنَّ من المسلم عند عامّة من یری الرجوع إلی الکتاب و السُّنة معاً، أنّ هناک 

أو من شــاء  -عزّاســمه -معارف و أســراراً و علوماً خفیّةً مخفیةً عنّا، لایعلمها إلّا الله

 :-سبحانه -الکتاب الإلهی مشحون بذلک، و کفی فیه قوله؛ و وارتضی

کانوا » لآخرةَ لَهِیَ الحَیَوانُ لَو  لدارَ ا ِبٌ و إنَّ ا ّا لَهوٌ و لَع یا ال لدُّن هذه الحیوةُ ا َا  وَ م

   0«.یَعلَمون

ســـبحانة الحیوة أی إنّ الحیوة الحقیقیة الصـــادقة، هی الحیوة الآخرة، بدلیل عدة 

صر  صر الافراد، أو علی طریق ق صرُه الحیوةَ فی الحیوةِ الاخرةِ، بق الدنیا لعباً و لهواً، و ق

 القلب، کما یشهد به قوله سبحانه:

  8«.الآخرةِ هُمْ غافِلون یَعْلَمونَ ظاهراً مِنَ الحَیوةِ الدُّنیا وَ هُمْ عَنِ»

شیئاً  شعر بأنّ للحیوة الدنیا  آخر غیرظاهره، و انّه هی الآخرة، لمکان و هذه الآیة ت

الغفلة. کما یستفاد من کلامک تقول لصاحبک: إنّک أخذت بظاهر کلامی و غفلت عن 

 شیء آخر. دلَّ قولک هذا علی أنَّ المغفول عنه باطن الکلام، و هو الشئ الآخر.
 

 تنها راه رسیدن به اوست -سبحانه -ذکر الله
 

                                                 
 (64/ 29) :( عنکبوت1
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لاَّ »: -ســـبحانه -و یدلُّ علی هذا قوله نا وَلم یُرِدْ إ َأعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّی عَنْ ذکرِ ف

َسبیله وَ هو اَعلمُ  َضلَّ عن  الحیوةَ الدُّنیا ذلکَ مَبْلَغُهُم مِن العلمِ إنَّ ربَّک هو أعلمُ بِمَن 

یث یتحصــل منه أنّ ذکر الله ســبحانه هو الســبیل إلیه، و التولَّی عنه ح«.0بِمَن اهْتَدی

لایحصل إلاّ بالإعراض عن الحیوة الدنیا، و أنّ  -سبحانه -و أنّ ذکرهضلال عن سبیله، 

 المُعرِض عن ذکره إنّما یبلغ علمه الحیوة الدنیا لایتجاوزه إلی غیره الحاصـــل بالذکر.

هناک شـــیء غیر الحیوة الدنیا، و فی طوله؛ ربما بلغه العلم و ربما وقف دون الحیوة ف

 الدنیا هذا.

 قدار یطلب مما سیجیء فی أواخر الفصول، ان شاء الله العزیز.و الزائد علی هذا الم

                                                 
 (30-53/29) نجم:( 1
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 بحث روایی
 

، انّه - -و من الأخبار فی هذا الباب، ما فی البحار، عن المحاسن، عن رسول الله

 «.0إنّا معاشر الأنبیاء، نکلَّم الناسَ علی قدر عقولهم»قال: 

ــامعین أقول: و هذا التعبیر إنّما یحســن إذا کان هناک من  الامور مالایبلغه فهم الس

، و لم یقل: نقول، أو نذکر، و نحو «نکلّم ... الخ: »- -قوله؛ و من الناس، و هو ظاهر

سلام -ذلک، یدلَّ علی المعارف التی بیّنها الأنبیاء در ، إنّما وقع بیانها علی ق-علیهم الا

 المقدار من المعارف الکثیرةعقول اُممهم، میلاً من الصعب الی السهل، لا انّه ااقتصر بهذا 

 إرفاقاً بالعقول، اقتصاراً من المجموع بالبعض.

عارف  هذه الم یدلُّ علی أنّ  ناظر إلی الکیف دون الکمّ. ف بارة اُخری: التعبیر،  و بع

ــیر فی المعارف بالبرهان و الجدل و  حقیقتها التی هی علیها، وراء هذه العقول التی تس

سلام -ءالخطابة، و قدبیّنها الأنبیا بجمیع طرق العقول من البرهان و الجدل و  -علیهم ال

 الوعظ کلّ البیان، و قطعوا فی شرحها کلَّ طریق ممکن. 
 

 ای از حقایق وجود دارد که عقول عادی توان درک آن را ندارندمرتبه
 

یان  بة الب یان اللفظی؛ لو نزلت إلی مرت بة الب بةٌ فوقَ مرت ها مرت نا یعلم أنّ ل و من ه

ضرورة عندهم، أو لکونها منافیة للبیان الذی دفعت ها العقول العادیة، إمّا لکونها خلاف ال

 بیّنت لهم به، و قبلته عقولهم. 

                                                 
 15، ح 23، ص 1: ج الکافی  (1



 
 

 

457 

من هنا یظهر أنّ نحو إدراک هذه المعارف بحقائقها غیرنحو إدراک العقول، و هو 

 الإدراک الفکری. فافهم ذلک!

 ب مستصعب، لایحتمله إلاّ ملکإنّ حدیثنا صع»و منها الخبر المستفیض المشهور: 

 «.0مقرّب، أو نبیّ مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه بالإیمان

و منها و هو أدلُّ علی المقصود من سابقه، ما فی البصائر مسنداً عن أبی الصامت، 

إنّ من حدیثنا ما لایحتمله ملک مقرب و لا »، یقول: - -قال: ســـمعت أبا عبدالله

 «.نحن نحتمله»قلت: فمن یحتمله؟ قال: «. 8بد مؤمننبیّ مرسل، و لا ع

أقول: و الأخبار فی هذا المساق أیضاً مستفیضة، و فی بعضها، قلت: فمن یحتمله؟ 

 «.من شئنا»جعلت فداک! قال: 

 :- -المفضل، قال: قال أبوجعفرو فی البصائر أیضاً عن

مقرَّب، و لا نبیّ إنّ حدیثنا صــعب مســتصــعب، ذکوان، أجرَد، لایحتمله ملک »

مرســل، و لاعبد امتحن الله قلبه للایمان. أمّا الصــعب فهو الذی لم یرکب بعد؛ و أمّا 

المســـتصـــعب فهو الذی یهرب منه إذا رؤی؛ و أمّا الذکوان فهو ذکاء المؤمنین؛ و أمَّا 

 لالأجود فهو الذی لایتعلّق به شــیء من بین یدیه و لامن خلفه، و هو قول الله: اللهُ نَزَّ 

فأحســـن الحدیث حدیثنا، لایحتمل أحد من لخلائق أمره بکماله  «أحســـنَ الحدیث.

الحمد لِلّه علی التوفیق، و الانکار هو ؛ و حتی یحدّه لانّه من حدَّ شـــیئا فهو أکبر منه

 .9الکفر

                                                 
اْلُحَسْیِن ْبِن ُشقَْیٍر َعْن َجْعفَِر ْبِن أَْحَمدَ [ َعِليُّ ْبُن [ لي، ]األمالي للصدوقمع، ]معاني األخبار[ ل، ]الخصال (2

ِ ْبِن بُُزْرَج اْلَحنَّاِط َعْن َعْمِرو ْبِن اْلیََسعِ َعْن ُشعَْیٍب اْلَحدَّاِد قَاَل  ِ َعْن َعِلي  اِدَق َجْعفََر ْبِن یُوُسَف اأْلَْزِدي  َسِمْعُت الصَّ

ٍد علیه السالم یَقُوُل إِنَّ َحِدیثَ  ٌب أَْو نَبِيٌّ ُمْرَسٌل أَْو َعْبدٌ اْمتََحَن ْبَن ُمَحمَّ نَا َصْعٌب ُمْستَْصعٌَب ََل یَْحتَِملُهُ إَِلَّ َملٌَك ُمقَرَّ

یَماِن أَْو َمِدینَةٌ َحِصینَةٌ قَاَل َعْمٌرو فَقُْلُت ِلُشعَْیٍب یَا أَبَا اْلَحَسِن َو أَيُّ َشيْ  اَل فَقَاَل نَةُ قَ ٍء اْلَمِدینَةُ اْلَحِصیاللَّهُ قَْلبَهُ ِلْلِ

اِدقَ   183:  ، ص2ج بحاراألنوار: . َعْنَها فَقَاَل ِلي اْلقَْلُب اْلُمْجتَِمعُ  َسأَْلُت الصَّ

 19ص :  ،2بحاراألنوار:ج  -2 2بصائرالدرجات :ص  (2

اِمِت قَاَل قَالَ ]بصائر الدرجات (3  [ أَْحَمدُ ْبُن إِْبَراِهیَم َعْن إِْسَماِعیَل ْبِن َمْهِزیَاَر َعْن ُعثَْماَن ْبِن َجبَلَةَ َعْن أَبِي الصَّ

ٌب َو ََل  أَبُو َعْبِد اللَِّه علیه السالم إِنَّ َحِدیثَنَا َصْعٌب ُمْستَْصعٌَب َشِریٌف َكِریٌم ذَْكَواُن ذَِكيٌّ َوْعٌر ََل   یَْحتَِملُهُ َملٌَك ُمقَرَّ
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: لایحتمل، إلی قوله: حتی یحدّه؛ مع ما فی صــدر الحدیث من نفی الاحتمال، قوله

أمر ذو مراتب، یمکن أن یحتمل بعض مراتبه بواســـطة  - -یدلُّ علی أنّ حدیثهم

: من - -التحدید، و یشـــهد له تعبیره عن الحدیث فی روایة أبی الصـــامت بقوله

یة م هذه الروا ئذ مورد  نا ... الخ. فیکون حین لاولی حدیث یة ا لایحتمله إلی ... »ع الروا

سابق «الخ ضاً کالتعمیم للنبویِّ ال شکّکاً ذا مراتب؛ و یکون أی ، مورداً و احداً لکونه م

 ، هذا!«إنّا معاشر الانبیاء نکلِّم الناس علی قدر عقولهم»

ما - -و تحدید کلّ واحد من الخلائق حدیثهم به یحتمل  لذی  ، لکون ظرفه ا

ه، محدوداً؛ فیصیر به ما یحتمله محدوداً، و هو السبب فی عدم إمکان یحتمل، و هو ذات

الاحتمال بکماله: فهو أمر غیرمحدود، فهو خارج عن حدود الامکان، فهو مقامهم من 

سیجیء إن شاء الله العزیز ؛ و ، حیث لایحدُّه حدّ، و هو الولایة المطلقة-سبحانه–الله 

 هذا. بعض الفصول الاخیرة کلام فیه أبسط من

سنداً، عن مُرازِم، قال أبو عبدالله صائر م  -و منها أخبار اُخر یؤیّد مامرّ، کما عن الب

-« : ،إنّ أمرنا هو الحقّ، و حقُّ الحقّ، و هو الظاهر، و باطن الظاهر، و باطن الباطن

 «.0و هو السر، و سرُّ السر، و سرُّ المستسر، و سرّ مقنّع بالسرّ

 للقرآن ظهراً و بطناً، و لبطنه بطناً، إلی سبعة أبطُن. و ما فی بعض الاخبار أنّ

 « انّ ظاهره حکم، و باطنه علم.»و ما فی خبر آخر 

                                                 
اِمِت فََظنَْنتُ  َمْن ِشئْنَانَبِيٌّ ُمْرَسٌل َو ََل ُمْؤِمٌن ُمْمتََحٌن قُْلُت فََمْن یَْحتَِملُهُ ُجِعْلُت فِدَاَك قَاَل:  اِمِت قَاَل أَبُو الصَّ  یَا أَبَا الصَّ

 192 ، ص2ج بحاراألنوار:  .اَلثَةِ أَنَّ ِللَِّه ِعبَاداً ُهْم أَْفَضُل ِمْن َهُؤََلِء الثَّ 

 71ص  ،2بحاراألنوار : ج  -2 9بصائرالدرجات : ص  (1
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و ما فی بعض أخبار الجبر و التفویض، کما عن التوحید مســـنداً عن مُرازم، عن 

فی حدیث، قال: فقلت له: فأیُّ شیء هو؟ أصلحک الله! قال: فقلّب یده  --الصادق

 «.0لو أجبتک فیه لکفرت: »-علیه السلام–ثلاثاً، ثم قال  مرّتین، أو

 ، قوله:--و فی الابیات المنسوبة إلی السجاد

 8لقیل لی: أنت ممن یعبد الوثّنا  و رُبَّ جوهر علم لوأبوح به 

ــی بأنّ القائم المهدی  بعد ظهوره،  - –و من الروایات، أخبار الظهور التی تقتض

 فیصدِّقه القرآن.یَبُثُّ أسرار الشریعة، 

صدقة، عن جعفر سعدة بن  سنداً عن م صائر، م ، --، عن أبیه- -و ما فی الب

و الله لو علم أبوذرّ : »- -، فقال- -قال: ذکرت التقیة یوماً عند علی بن الحسین

 «.9الحدیث - -ما فی قلب سلمان، لقتله و قد آخَی بینهما رسولُ الله

لو أذعتها، فعلیک »حدّث جابراً بأحادیث، و قال:  - -و فی الخبر، أنّ أبا جعفر

 «.لعنة الله و الملائکةِ و الناسِ أجمعین

ضیق  شکی  صه أنّه  ّضل، عن جابر، حدیث ملخَّ ضا، عن المف صائر أی و ما فی الب

، فأمره أن - -الی أبی عبد الله - –نفســه عن تحمّلها، و إخفائها بعد أبی جعفر 

ها، ثم یحدّث بما تحمله، ثم یطمّها فانّ الارض تســـتر یحفر حفرة، و یدلی رأســـه فی

 .  0علیه

ــائر، عن جابر، عن أبی جعفر ــاص و البص ، فی --و ما فی البحار، عن الاختص

 «.5یا جابر! ما سترنا عنکم، أکثر مما أظهرنا لکم»حدیث: 

                                                 
 53ص، 5بحاراألنوار: ج  (1

 552، ص14عبقات اَلنوار فى امامة اَلئمة اَلطهار:  ج (2

 40ص   ،1كافي: ج  (3

 149، ح 15، ص8کافی: ج (4

 240ص، 46بحاراألنوار: ج   (5
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اقول: و متفرقات الاخبار فی هذه المعانی اکثر من ان تحصی، و قد عدُّوا جمعاً من 

و أئمة أهل البیت من أصحاب الاسرار، کسلمان فارسی، و أو یس  --أصحاب النبیِّ

جابر  ید الهجری، و  َار الکوفی، و رشـــ یاد النخَعی، و میثم التمّ یل بن ز القرنی، و کم

 .-رضوان الله تعالی علیهم أجمعین ،الجُعفی
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 اسرار شریعت

کون کیف یجب أن یف الإعتبار،الفصل الثانی: فی أنّه حیث لم یکن النظام نظام 

 الأمر فی نفسه؟

 و بعبارة اخری: هذه الاسرار الباطنة الکامنة فی الشریعة، من أیِّ سنخ هی؟
 

 ی معلولیت استتمامی کمالات معلول، در علت موجود بوده و نواقص از مرتبه
 

یة بنحو الکمال و  یة و المعلول قة علی أنّ العل یة مطب نقص و النقول: البراهین العقل

أیضاً علی أنّ النواقص من لوازم مرتبة المعلولیة، ؛ و الترشح کترشح الظلّ من ذی الظلّ

و علی أنّ هذه النشأة مسبوقة الوجود بعوالم أخر، بنحو العلّیة و المعلولیة، حتی ینتهی 

 هذا!  -سبحانه –إلی الحق الأوّل 
 

بهترین شکل و خالی از تمامی کمالات موجود در این عالم، در عوالم بالا به 

 نواقص وجود دارد
 

شأة، موجودة فیما  ستنتج من جملتها أنّ جمیع الکمالات الموجودة فی هذه الن و ی

فوقها بنحو  أعلی و أشـــرف؛ و أنّ النواقص التی فیها مختصـــة بها غیرموجودة فیما 

 حقّه، فوقها، و لاســاریة إلیها ألبتة؛ و هذا إجمال، بیان تفصــیله و شــرحه، علی ماهو

 متعسّر أو متعذّر. 

ــورة  ــراب الهنیء و الص ــاة، کالطعام اللذیذ و الش مثال ذلک: إنّ کمالات هذه النش

الجمیلة و أمثالها، و هی من أعظم ما یُســـتلذُّ بها فی هذه النشـــأة، أوّل ما فیها أنّها 
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فات  لآ لاف من ا بآ فة  ئل، و هی محفو لا یام ق ها فی أ غیردائمی الوجود، و أنّ بروز

طبیعیّة و المعاهات الخارجیة او المشـــوهات الممکنة التی لو طرء علیها واحد منها، ال

 بطل جمالها. 

ــتلذّ، فالجمیع واقف بین اُلوف و  ــتلذاذ و المس ــتلذاذ بها، و کذلک نفس الاس فالاس

 اُلوف من المنافیات؛ لو مال إلی واحد منها، بطل و فسد الامر.
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 تمامی نواقص مربوط به مادّه است
 

عة إلی  یات راج ناف هذه النواقص و الم جد أنّ جمیع  ّل الوافی، ن تأم عد ال ّا ب ثم إن

شیَ من  سطة، کالنواقص الخلقیة و الوهمیة. فحیث لامادّة، لا المادّة، إمّا إبتداءً، أو بالوا

 النواقص الراجعة إلیها.

ــأة معرّاة من هذه  ــأة التی فوق هذه النش ــاة. فالنش ــورة علی هذه النش فهی مقص

یة بلامناف ال ما هی صـــور بلا مواد، و لذائذ مثال نواقص، مبرأة من هذه العیوب، و إنّ

 ألبتة.

سمیة  و مرادنا من المادّة هی الجوهر الغیر المحسوس الذی یقبل الانفعال، دون الج

 التی هی صورة غیرالمادة فافهم ذلک!

 أنّ للمحدود فیثم إذا تأملنا ثانیاً، وجدنا الحدود المثالیة فی أنفســـها نواقص، و 

 نفسه مرتبة خالیة عن الحدّ. إذ هو خارج عن ذاته علی ما برهن علیه فی محله. 

فهناک نشأة أخری، یوجَد فیها نفسُ هذه اللذائذ و الکمالات بنحو بحث، أی خالیة 

عن الحدود. فإنّ لذائذ الأکل و الشــرب و النکاح و الســمع و البصــر مثلاً، فی مرحلة 

ضاً، لک سمع و المثال أی ست تجد لذة النکاح مثلا من ال لِّ واحد منها محلٌّ لایتعدَّاه، فل

شرب، و کذلک ما فی هذا الفرد من الاکل، فی الفرد الاخر  الأکل، و لاکمالَ الأکل من ال

 منه، و علی هذا القیاس.

ــأة  ــب ظرف الوجود. فالنش و لیس ذلک کلّه إلاّ من وجهة الحدود الوجودیة بحس

شأة ا ساقطة فیها الحدود، یوجد فیها جمیع هذه الکمالات و اللذائذ التی فوق ن لمثال، ال

 بنحو الواحدة و الجمع و الکلیة و الارسال، هذا!

 و هذه کلُّها معان  متفرّعة علی اُصول مبرهن علیها فی محلّها مسلّمة عند أهلها.
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کلام لی ما بعدها، فالهذا کلُّه بالنسبة إلی ما قبل هذه النشأة المادّیة؛ و أمَّا بالنسبة إ

فیه نظیر الکلام، غیر أنّ نشــأة المثال فی العود قبل نشــأة العقل بالنســبة إلینا بخلاف 

 البدو، فإنّها بعدها فیه.
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 تأثیر ملکات و احوالی که انسان در عالم ماّده کسب می کند در قوص صعود
 

هی النفس، و هی  نعم، بین البدء و العود فرق آخر، و هوأنّ مادّة الصـــور المثالیة

التی توجد لها تلک الصــور بإذن ربِّها، و حیث إنّها متوقفة حینا ما فی نشــأة المادّة و 

متعلّقة بها، و هی عالم الوهم و الاعتبار، فهی فیها تأخذ ملکات و أحوالاً، ربما لائمت 

شاغلة حاجبة عمّا ورائها. شأة  سابقة، و ربما لم تلائمها. فإنّ هذه الن شأتها ال ما فرب ن

ستقرَّت الملکات علی ما هی علیه من الحجب، و ذلک بالاخلاد إلی الارض، و الغفلة  ا

ستقرّت علی غیر هذا الوجه بالانصراف عن زخارف هذه النشأة، و ؛ و عن الحقّ ربما ا

ــرورة التعلق  ــیه ض ــر التعلق بها علی ما تقتض الاعراض عن عرَض هذا الأدنی، و قص

 ی ماورائها و الأنس به. بالمادّة، و صرف الوجه إل

 

 انصراف از دنیا و انقطاع از عالم ماده و صعود به عوالم مثال، کلیات عقلی و

 اللهفنای فی عالم اسماء و در نهایت
 

ــور الملائمة لِذاتها من عالم  ــرف علی الص فهذه النفس بعد الانقطاع عن المادّة، تش

ــتأنس بها من قبل فی الأیام الخالیة، فتطَّلع ؛ و الانوار المثالیة و الروحیة قد کانت ماتس

علی روح و ریحان و جنة نعیم، و تتضـــاعف صـــورها الکمالیة و لذائذها الروحیة 

 بالنسبة إلی مثال النزول و البدو. 

و کذا عالم التجرّد التام بالضـــرورة من جهة ازدیاد معلوماتها فی نشـــأة المادة، 

ــراراً ــاهد أنواراً و أس ــوریة برزخیة، و جمیع أنواع فتش ، و ملائکة مثالیة و أرواحاً ص

لذائذها التی شاهدتها، و هی متعلقة بالمادة فی نشأتها من مطعوم و مشروب و ملبوس 
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صر و غیرها علی أهنأ ما یکون. کلُّ ذلک علی طریق تمثیل  سموع و مب و منکوح و م

 مافوقها فی ظرفها علی نسق ما فی مراتب النزول. هذا!

ــب و لالغوب، و هذا کلّه حین  ها نص ــّ و لیس معها ألم مادی، و لا وهمی، و لایمس

 کونها فی عالم المثال. 

و إذا کانت ملکاتها غیرحاجبة عن الکلیّات، أشرفت أحیاناً علی أنوار عالم التجرّد 

صور، و  سناء و الجمال و الکمال بحیث لایقدَّر بقدر ال و وجودها، و هی فی البهاء و ال

ــراف حتی تتمکّن النفس منه تمام التمکّن، و ؛ و قاس بقیاس المثاللای یتکرَّر هذا الاش

تأخذها مقاماً، و ترتقی درجة، فتشرف حینئذ علی نشأة الأسماء؛ و هی عالم المحض 

شاهد علماً بحتاً، و قدرة بحتة، و حیاة  سناء، فت من کل معنی، و البحت من کل بهاء و 

ت و البهاء و السناء و الجمال و الجلال و الکمال و السعادة بحتة، و من الوجود و الثبو

و العزّة و الســـرور و الحبور، من کلّ منها، البحت المحض، حتی تلحق بالاســـماء و 

صفات، ثم تندم سها، ج ال باندماجها فی الذات المتعالیة، ثم تغیب بغیبها، و تفنی بفناء نف

، و 00 «و أنّ إلی ربِّک المُنتَهی»، -قصســبحانه، و تعالی عن کل ن -و تبقی ببقاء الله

 هذا إذا کانت ملکاتها مقدسة ملائمة لعالم القدس.«. 8إلَی الله الرُّجعی»

و إذا کانت ملائمة لثقل هذه النشأة، غیرملائمة لعالم القدس، فتنعکس کلّها تشاهده 

صل ذاتها، ألماً علیها و عذاباً من أنواعه، کلّما أرادت أن تخرج منها من غمّ  سطة أ بوا

سطة ردائة ملکاتها، و قیل لها: ذوقی عذاب الحریق. هذا!  لیس الامر و اُعیدت فیها بوا

علی ماتزعمه العامّة، من أنّ جنة الســعداء حدیقة فقط، و أنّ نار الاشــقیاء حفرة نار 

 فقط؛ بل هی نشآةٌ تامّةٌ و سیعةٌ أوسع من هذه النشأة بما لایوصف.

                                                 
 (42/ 52) :( نجم 1

 (8/ 96) :علق ( 2
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 و نزولتفاوت قوس صعود 
 

 و قد ظهر مما قدمنا أن بین البدء و العود فرقاً من وجهین:

أحدهما: أنّ العود أوســع من البدء، من حیث اتّســاع النفس بمعلوماتها فی نشــأة 

 المادة. 

شقاوة، و اللذّة و  سعادة و ال شعب فی العود إلی طریقّی ال و ثانیهما: أنّ الطریق مت

 دء.الجنة و النار، بخلاف الب؛ و الألم

 و هذا لاینافی سبق شقاوة الاشقیاء، و جفاف القلم الأعلی.

 و اعلم أنّ هذه المعانی بین ما هو ضروری، و ما اُقیم علیه البرهان فی محلّه.

شرعیة بما وعده و  و ممّا مرّ من البیان، یظهر وجه ارتباط الاعمال و المجاهدات ال

سلین. و -سبحانه -أوعده الحقّ سان أنبیائه المر ضیح لذلک بعد بل سیجیء زیادة تو

 یسیر.
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 تتمّة: فیما یدلُّ علی ما مرّ، من الکتاب و السُّنة 

تنها هدف ادیان الهی قطع توجه انسان از طبیعت و روی آوردن او به ماورای 

 این نشئه است
 

سلام بل جمیع الملل الإلهیة،  شریعة الا نقول: إذا نظرنا نظر التدّبر إلی خصوصیات 

ــأة وجدنا أنّ  ــان إلی ماوراء هذه النش ــرف وجه الانس ــود الوحید فیها، هو ص المقص

هذه سبیلها تدعوا إلی الله علی بصیرة، فهی فی جمیع جهاتها تروم إلی هذا ؛ و الطبیعة

 المرام، و تطوف علی هذا المطاف، بایِّ طریق أمکن.
 

 مردم از نظر درجات انقطاع سه گروهند
 

، و الاعراض عن هذه -سبحانه -نقطاع إلی اللهثم إنّ الناس من حیث درجات الا

 النشأة المادّیة، علی ثلث طبقات:

شأة مع تمام الطبقة الاولی ستعداد، یمکنة الانقطاع قلباً عن هذه الن سان تامُّ الا : إن

، و هذا هو الذی -ســبحانه -الایقان باللازم من المعارف الالهیة، و المتخلص إلی الحقَّ

، --ه النشأة المادیة، و الاشراف علی الانوار الالهیة، کالأنبیاءیمکنه شهود ماوراء هذ

 و هذه طبقة المقربین.

سانیة، و الطبقة الثانیة سان تامُّ الایقان، غیرتامّ الانقطاع من جهة ورود هیآت نف : إن

س صرة، تؤی شاة ه إذعانات قا شه( أن یذعن بإمکان التخلّص إلی ماوراء هذه الن )توح

 المادّیة، و هو فیها. 
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فهذه طبقة تعبد الله کأنّها تراه، فهی تعبد عن صـــدق من غیر لعب، لکن من وراء 

 حجاب إیماناً بالغیب، و هم المحسنون فی عملهم.

سول الله ُسئل ر سان، فقال:  - -و قد  راه، فإن لم أن تعبد الله کأنّک ت»عن الإح

 «.تکن تراه، فإنّه یراک

 و الفرق بین هذه الطبقة و سابقتها، فرق بین إنّ و کأنّ.

 : غیر أهل الطبقتین الاولیین، من سائر الناس و عامّتهم.الطبقة الثالثة

و هذه الطائفة، باســـتثناء المعاند و المکابر الجاحد، طائفة تمکنها الاعتقاد بالعقائد 

 المبدء و المعاد، و الجریان عملاً علی طبقها فی الجملة لابالجملة.  الحقّة الراجعة إلی

 ی تمامی خطاهاحبّ دنیا ریشه
 

و ذلک من جهة الاخلاد إلی الارض و اتِّباع الهوی و حبِّ الدنیا، فإنّ حبَّ الدنیا و 

 زخارفها یوجب الاشتغال بها، و کونها هی المقصود من حرکات الانسان و سکناته.

ــر الهمة علیها، و الغفلة عمّا ورائها، و  ــراف النفس إلیها، و قص و ذلک یوجب انص

عمّا توجبه الاعتقادات الحقّة من الاحوال و الاعمال، و ذلک یوجب رکودها و وقوفها، 

أعنی الاعتقادات الحقّة علی حالها، من غیر تأثیر لها و فعلیة للوازمها و جمود الاعمال 

علی ظاهر نفسها و اجسادها، من غیر سریان أحوالها و أحکامها و المجاهدات البدنیة 

 إلی القلب و فعلیة لوازمها، و هذا من الوضوح بمکان. 

ــرایة  ــرنا عند ملک من الملوک، وجدنا من تغیّر حالنا و س مثال ذلک: إنّا لو حض

 ذلک إلی أعمالنا البدنیة من حضور القلب و الخشوع و الخضوع ما لا نجده فی الصلوة

 ألبتة، و قدحضرنا فیها عند ربِّ الملوک.
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سنا؛ و نحن  صنا ملک من الملوک، وجدنا ما لانجده فی أنف شخ شرف علی  و لو أ

مد علی نعت؛ و یری و یسمع، و أنّه أقرب إلینا من حبل الورید -سبحانه -نعتقد أنّ الله

نحن نعتقد  فسنا؛ والاسباب العادیة التی تُخطئ و تُصیب، اعتماداً لا نجد شیئاً منه فی أن

شاء، و یحکم مایرید-سبحانه -أنّ الامر بید الله سان، ؛ و ، یفعل مای نرکن إلی وعد إن

سبب، ما لانرکن جزءاً من ألف جزء منه إلی مواعید الله  فیما بعد -سبحانه -أو عمل 

شر ضات لاتحصی فی اعتقاداتنا و أعمالنا، و ؛ و الموت و الحشر و الن أمثال هذه التناق

ذلک من جهة الرکون إلی الدنیا، فان انکباب النفس علی المقاصد الدنیویة، یوجب  کلُّ

قوة حصول صورها فی النفس، علی أنّها متسابقة إلیها، تذهل صورة، و تتمکن صورة، 

 و تخرج اُخری آناً بعد آن. 

و ذلک یوجب ضعف صور هذه الاصول و المعارف الحقّه، فیضعف حینئذ تاثیرها 

 «بُّ الدنیا رأس کلِّ خطیئة. ح»و زمها عند النفس؛ بإیجاد لوا

أزید من الاعتقادات الحقّة  -سبحانه -و هذه الطائفة لایمکنها من الانقطاع إلی الله

 -الاجمالیة، و نفس اجساد الاعمال البدنیة التی توجب توجّهاً مّا فی الجملة إلی المبدء

 فی العبادات. -سبحانه
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 تربیت طبقات سه گانه
 

إنّا إذا تأمّلنا فی حال هذه الطبقات الثلاث، وجدناها تشرک فی اُمور، و تختصُّ  ثم

ثة، یمکن أن  ثال لانقطاع فی الطبقة ال باُمور. فما یمکن أن یوجد من أنحاء التوجه و ا

ما یمکن أن یوجد فی الثانیة، یوجد فی الاولی ؛ و یوجد فی الأولیین من غیر عکس

 من غیر عکس.

شریعة و من هنا یتبیَّ صة؛ و لهذا نجد ال شترکة و مخت ن أنّ تربیة الطبقات الثلاث، م

المقدسة الاسلامیة، تعیّن أحکاماً نظریة و عملیة عامة، فیما لایمکن إهماله بالنسبة إلی 

 طبقة من الطبقات، من الواجبات و المحرمات. 

ّسس باقی ما یتعلّق بجمیع جزئیات الامور و کلّیاتها، بحسب ماینا ب ذوق سثم تؤ

لک فی قلوبهم  باح؛ و یمکّن ذ حبِّ و المکروه، و الم ثة، من المســـت ثال قة ال هل الطب أ

بالوعد و الوعید، بالجنة و النار؛ و یحفظ ذلک بالعادة بالأمر بالمعروف، و النهی عن 

 المنکر. فانّ التکرّر أقوی برهان عند العامة. 

الثة مع هی بالنســبة إلی الث ثم هی تســلک بالنســبة إلی الطبقة الثانیة، بما ســلکته

 زیادات خاصة من الاحکام الخلقیة و غیرها.

 و عمدة الفرق بین الطائفتین فی قوّة العلم و تأثیره، و ضعف ذلک، کما عرفت. 

ثم تســلک بالنســبة إلی الطبقة الاولی بأدقَّ من مســلکه فی الثانیة و الثالثة. فرب 

سبة إلیها، هو واجب أو  سبة إلی الطبقة الاولی. فحسنات مباح أو مکروه بالن محرّم بالن

 الأبرار، سیئات المقرّبین؛ إلّا أنّ ذلک کذلک عندهم لایتعدّاهم إلی غیرهم.

و تخصّها أیضاً بامور و أحکام غیرموجودة فی الثانیة و الثالثة؛ و لا غیر هذه الطبقة 

 تکاد تفهم شیئا من تلک المختصات، و لایهتدی إلی طریق تعلیمها. 
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سها المحبة الإلهیة دون محبة النفس. فالفرق و  سا ذلک کلُّه لما أنّ میز طبقتهم و أ

 بینها و بین الآخرین، فی نحو العلم و الادراک، دون قوّته و ضعفه و تأثیره و عدمه.

و لئن شــئت أن تعقل شــیئاً من ذلک فی الجملة، فعلیک بالتأمّل التامِّ فی أطوار 

 الاتحاد.

فللمعاشرة أحکام، و للصداقة أحکام، و للخلّة أحکام، و لکلّ من المحبة و العشق 

و الوجد و الوله و ما یســـمَّی فناء، أحکام اخر؛ و کلّ حکم مختص بمرتبة نفســـه، 

 لایتعدّاها ألی غیرها أبداً. 

و المحصل انّ الشرایع الالهیة، و خاصة الشریعة الاسلامیة، تروم فی جمیع جزئیات 

صرفه إلیهالا سان لِلّه، و  ضها المذکور؛ و هو توجیه وجه الان  -مور و کلّیّاتها، نحو غر

 .-سبحانه

و ذلک بتکوین الملکات و الاحوال المناسبة لذلک، بواسطة الدعوة الی الاعتقادات 

 الحقّة، و الاعمال المولدة للحالات الزاکیة النفسانیة الموصلة الی الملکات المقدسة. 

ضح منها،  نّة فمن الوا ّسُ ضاعیف الکتاب و ال و یظهر ذلک، تمام الظهور، لمن تتّبع ت

ــبة إلی الحقّ ــبحانه -أنّ المیزان هو الاطاعة و التمرٍّّد، و التقرّب و التباعد بالنس  -س

 علی اختلاف أنواع الاحکام. 

ــریعة انّ ما وعده الله ــبحانه -ثم إنّ من الظاهر من الش ــا -س ن فی کتابه، و بلس

رســـوله، من المقامات و الکرامات و غیر ذلک، علی طبق هذه الاحوال و الملکات؛ 

سبة معها، و تلک المقامات و المنازل هی  سطتها ن سبة معها؛ أعنی أنّ للنفس بوا فلها ن

 التی بیّنها الشریعة المقدسة فی معارف المبدء و المعاد. 

التی لها الحقایق و البواطن  و قد مرّفی تتمة الفصـــل الأوّل أنّ هذه المعارف، هی

 التی هی فوق مرتبة البیان، و هی فوق تحمّل العامّة من الناس، لاتطیقها أفهامهم. 
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 فقد ظهر أنّ هذه الامور، کیف هی.



 
 

 

474 

 الفصل الثالث

 آیا دستیابی به این حقایق برای همگان ممکن است؟
 

صال--لاریب عند أرباب الملل الإلهیة أنّ الأنبیاء شأة، و  ، لهم اتّ بماوراء هذه الن

 اطّلاع علی الامور الباطنة، علی اختلاف مراتبهم. 

ّه ممکن فی غیرهم، غیر  یة؛ أو أن بة اله هذا موقوف علیهم، مقصـــور بهم ه هل  ف

 موقوف علیهم؟

و بعبارة اخری: هل هذا اختصاصی بهم، لایوجد فی غیرهم فی هذه النشأة إلاّ بعد 

 نی، هو الصحیح.الموت، أو أمر اکتسابی؟ و الثا
 

 اعراض از ظاهر راه دستیابی به باطن
 

نقول: و ذلک لأنّ النسبة بین هذه النشأة و ماورائها، نسبة العلّیة و المعلولیة، و 

 حیث إنّ الظاهر مشهود؛ و الکمال و النقص، و هی التی نسمِّیها بنسبة الظاهر و الباطن

الباطن، لکون وجوده من أطوار وجود بالضرورة، و شهود الظاهر لایخلو من شهود 

حیث إنّ و  ؛الباطن، و رابطاً بالنسبة إلیه، فالباطن أیضاً مشهود عند شهود الظاهر بالفعل

الظاهر حدّ الباطن و تعیُّنه، فلو أعرض الانسان عن الحدّ بنسیانه بالتعمّل و المجاهدة، 

 فلا بدَّ من مشاهدته للباطن، و هو المطلوب.

 

 شرح مطلب
 

حادها به، هو الذی یوجب أن تذعن  توضـــیح ذلک: انّ تعلّق النفس بالبدن و اتِّ

النفس بانّها هی البدن و عینها، و أنّ ما تشاهده من طریق الحواسّ منفصل الوجود عن 
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نفسها لما تری من انفصاله عن البدن؛ و الوقوف علی هذا الحدّ یوجب نسیانها لمرتبتها 

 ی المثال و أعلی منها غیرها.العلیا من هذه المرتبة، و ه

ــیان کلّ مرتبة، ینســی خصــوصــیاتها و موجودات عالمها، و هی مع ذلک  و بنس

 تشاهد إنّیتها، و هی التی تعبّر عنها بأنا، مشاهدة ضروریة لاتنفک عنها. 

ثم بالانقطاع عن البدن لاتبقی حاجب عنها و لامانع، و علیهذا فلو رجع الانســـان 

شاهدة مراتبها بالعلم النافع و الع شاهدتها و م سه و إنِّیته، فلابدِّ من م صالح إلی نف مل ال

 و موجودات عالمها من أسرار الباطن. 

فقد بان أنّ من الممکن أن یقف الانســـان، و هو فی هذه النشـــأة، علی الحقایق 

 المستورة الخفیة التی تستقبله فیما بعد الموت الطبیعی فی الجملة. 

 
 ان آنبحث رؤیت وامک تتمه:

 

 و یشهد علی ذلک عمدة الآیات و الاخبار التی سننقلها ان شاء الله فیما بعد. 

هذه الســـعادة، متوجهة إلی شـــهود الحقّ  ّة المنکرین ل کار عام لاّ انّ عمدة إن  -إ

سبحانه وجود -سبحانه ستدلّوا علی ذلک بأنّ وجود الحق  ستحالته، و ا ، فقد زعموا ا

الامکنة، فیمتنع علیه تعلق الرؤیة البصــریة لاســتلزامها  مُبَرّأ عن الاعراض و الجهات و

 جسماً ذا کیفیة و جهة و وضع خاصّ، هذا!

و تمســک محدِّثوهم بالاخبار النافیة للرؤیة، و أوَّلوا جمیع الایات و الروایات التی 

 تثبتها بحملها علی المجاز و نحو ذلک. 
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رذمة ، و لایدَّعیها أحد غیرشو أنت خبیر بأنّ دلیلهم مخصوص بنفی الرؤیة البصریة

الاخبار النافیة، فی مقام الردِّ؛ ؛ و من متکلِّمی العامّة، و ظاهرهم علی ما ینســـب إلیهم

 .-علیهم السلام -کما هو ظاهر لمن راجع مناظراتهم و احتجاجاتهم

 

 معنای رؤیت
 

لامکانی ابل المثبتون للرؤیة و الشهود إنّما یُثبتون شیئاً آخر، و هو شهود الموجود 

سی، أو  صر الح ستقلال ذاته المحض، بتمام وجوده الإمکانی، لابالب علی فقره و عدم ا

 الذهن الفکری، وجودَ مُبدعها الغنی المحض.

نّة. بل  و هذا معنی یثبته البراهینُ القاطعة، و یشـــهد علیه ظواهر الکتاب و الســـُّ

ــتحالة انفکاک الممکن عن هذا الشــهود؛ و إنّما المطلوب، العلم  مقتضــی البراهین، اس

 بالشهود و هو المعرفة، لاأصل الشهود الضروری، و هم العلم الحضوری.

صــنا بعض أدلّتها بالذکر، و  و بالجملة لکون عمدة نفیهم متوجهة إلی ذلک، خصــَّ

 الباقی محوّل إلی ماسیجیء إن شاء الله.

عالی:  ناظِرة»قال ت ها  رة إلی ربِّ ناضـــِ ئذ  ِک »قال:  و«.0وُجوه یَوم و أنّ إلی ربّ

و إلیه »قال:  و«.0و إنّا إلی ربَّنا لَمُنقَلِبون»قال:  و«.9و إلیه تُقلَبون»قال:  و«.8المُنتَهی

صیر صیر الامور»قال:  و«.5المَ و لقد »قال:  و«.3و إلیه تُرجَعون»قال:  و «ألا الی الله ت

                                                 
 (23-75/22) قیامت: (1

 (53/45) نجم:( 2

 (29/21) عنکبوت:( 3

 (125/ 7) اعراف: (4

 (18/ 5) :( مائدة5

 (56/ 10) :( یونس6
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سیَ الکتابَ فلاتَکنْ فی مِرْیة مِن لِقائه مَن کانَ یَرجوا لقاءَ الله فإنَّ »قال:  و«.0آتَیْنَا مو

 8«.أجلَ الله لآت 

ظان، أعنی  هذان اللف قاء»أقول: و  تاب و «الرجوع»، و «اللّ لدور فی الک ، کثیر ا

 السُنَّة.

نُرِیهِم آیاتِنافی الآفاق وَ فِی أنفُســهم حتَّی یَتَبیَّن لهم أنَّه الحقُّ »و قال ســبحانة:  ســَ

ــهید ألا إنَّهم فی مِرْیةمن لِقاء ربِّهم ألا إنَّه بکلّ أوَلَم یَکْفِ بربِّک أنّه علی  ــیء ش کلّ ش

 9«.شیء مُحِیط

سنُریهم آیاتِنا فی الآفاق سیاق الآیة الاولی، و هو قوله:  . الخ؛ حتَّی یَتبیَّن..-لی، او 

 یعطی انّ المراد بالشهید هو المشهود دون الشاهد. 

بِّهم... الخ؛ و هذا کالاعتراض؛ و جوابه، و کذلک قوله: ألا إنَّهم فی مِرْیة من لِقاء ر

 قوله سبحانه: ألا إنّه بکلِّ شیء مُحیط.

و ســـیاق هذه الآیة الاخیرة، و هو قوله: ألا إنّهم... الخ، ینافی ما یقولون: إنّ معنی 

أنّه یومئذ، فک -سبحانه -اللقاء هو الموت أو القیامة مجازاً، لبروز آیاته و ظهور حقّیّته

ردَّ علیهم ریبهم فی لقائه  -ســـبحانه -مشـــاهد لایراب فیه و ذلک لأنّهتعالی مرئی 

بإحاطته بکلِّ شـــیء، و احاطته فی الدنیا و یوم الموت و یوم القیمة ســـواء. فلاوجه 

 لتعبیره عن الموت أوعن القیمة، من جهة إحاطته باللقاء.

سابقة، بل معنی الآیة کفی فی  -له العالمو ال -علی أنّ الآیة حینئذ لایرتبط بالآیة ال

، أنّه مشهود علی کلِّ شیء، لکن یریهم آیاته فی الآفاق و -سبحانه -حقٍّّیّتة و ثبوته

 کیف یجوز لهم الارتیاب و؛ و فی أنفســهم لارتیابهم فی شــهوده و لقائه، و لایجوز لهم

                                                 
 (32/23) سجده:( 1

 (29/10) عنکبوت:( 2

 (41/54) فصلت:( 3
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شیء،  شیء محیط، فهو الأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن عند کلّ  الامتراء، و هو بکل 

لاّ هو  و ـــة إ لا خمس لاّ هو رابعهم، و  ثة إ ما مِن نَجّوَی ثل له،  جهُ ال ما تُوَلُّوا فثَمَّ وَ أیْن

 هو معکم أینَما کُنتم. و سادسهم،

و الذی هذا شــأنه، لایتأتّی الامتراء فی شــهوده و لقائه؛ لکن یجوز الشــکّ فی أنّ 

 آیاتِه ستظهر ظهوراً لاارتیابَ فیه من هذه الجهة، فافهم!

ــلام -ذا الذی ذکرناه لاینافی مارواه فی التوحید عن علیّو ه انّ ماورد  -علیه الس

فی القرآن من کلمة اللقاء فُهم منه البعث، الحدیث. فإنّ کلامنا فی المفهوم المســـتعمل 

فیه، کما هو ظاهر، دون المصـــداق. فمن المعلوم أنّ البعث من مصـــادیق اللقاء کما 

:  -ســـبحانه -یات فی ذلک، و کما هو ظاهر قولهســـیأتی جملة من الآیات و الروا

  0«.یُنذِرونکم لقاءَ یَومِکم هذا»

أ إذا َضلَلْنَا فی الأرض أئنَّا لَفِی خَلْق  جدید  بَل هم بلقاءِ ربِّهم : »-سبحانه -و قوله

 8«.کافرون، الآیة

 
 روایات مربوط به عالم ذرّ 

 

سنداً عن زُرارة،  سن، م فی قول  --عن أبی عبداللهو من الروایات ما فی المحا

عالی:  له ت َدَهُم علی ذ و إ»ال ه ُک مِن بنی آدمَ مِن ظُهورهم ذریَّتَهم و أشـــّ َذ رب أخ

 ؛کان ذلک معاینة الله، فأنساهم المعاینة، و أثبتهم الإقرار فی صدورهم»، قال: «أنْفُسهم

                                                 
 (6/130) انعام:( 1

 (32/10) سجده: (2
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هم مَن خلَقَهم لولا ذلک لم یعرف أحد خالَقه و رازقَه، و هو قول الله: وَ لَئن ســـئلتَو 

 «.0لَیقولنَّ الله

، فی قوله --و منها ما فی تفسیر القمّی، مسنداً عن ابن مُْسکانَ، عن أبی عبدالله

ُک مِن بنی آدمَ من ظُهورهم، إلی قوله ، قلت: معاینة کان -بَلَی -تعالی: و إذْ أخَذَ ربّ

ــیذکرونه؛ و »هذا؟ قال:  ــوا الموقف، و س لولا ذلک، لم یدرِ نعم، فثبتت المعرفة، و نس

انوا فما ک«أحد مَن خالقُه و و رازقه، فمنهم مَن أقرَّبلســانه و لم یؤمن بقلبه. فقال الله: 

 «.لِیُؤمنوا بما کذَّبوا به من قبل

سئلت أبا جعفر شی، عن زُرارة، قال:  سیر العیّا عن قول الله:  --و منها ما فی تف

ــهم؛  -إلی ،و إذ أخَذ ربُّک من بنی آدمَ أخرجَ الله من ظَهر آدمَ ذُرّیَّتَه إلی »قال: أنفس

یوم القیمة؛ فخرجوا کالذَّر، فعرَّفهِم؛ و لولا ذلک ما عرف أحد ربَّه، و ذلک قوله: و لَئن 

 «.سئلتَهم مَن خلَقَ السموات و الأرضَ لَیقولُنَّ الله

صیر، عن أبی عبدالله ستنداً عن أبی ب له: ، قال: قلت --و منها ما فی التوحید، م

نعم، و قد رأوه قبل یوم »أخبرنی عن الله عزَّوجلَّ هل یراه المؤمنون یوم القیمة؟ قال: 

ساعة،  ثم سکت«. حین قال لهم: ألَستُ بربِّکم؟ قالوا: بلی»فقلت: متی؟ قال: «. القیمة

و إنّ المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیمة، ألســـت تراه فی وقتک هذا؟ »ثم قال: 

 لا، فإنّک إذا حدِّثث»صیر: فقلت له: جعلت فداک! فاحدِّث بهذا عنک؟ فقال: قال أبوب

ست الرؤیة  شبیه و کَفَرَ، و لی به فأنکره منکر جاهل بمعنی ما تقوله، ثم قَدَّرَ أنّ ذلک ت

 «.8بالقلب کالرؤیة بالعین. تعالی الله عما یصفة المشبّهون و الملحدون

                                                 
 24ص :  ،1محاسن: ج   (1

 45ص :  4.بحاراألنوار :  ج، 117( التوحید ص : 2
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 ی رؤیتروایات دیگر در زمینه
 

 --منها ما فی التوحید، عن هشــام، فی حدیث الزَنْدیق، حین ســأل الصــادقو 

ــم إلی  ــم عن جس ــماء الدنیا، فأجاب بأنّه لیس کنزول جس عن حدیث نزوله إلی س

و لکنّه ینزل إلی ســماء الدنیا بغیر معاناة و لا حرکة، فیکون هو »جســم، إلی أن قال: 

اء الدنیا. إنّما یکشف عن عظمته، و کما فی السماء السابعة علی العرش، کذلک فی سم

شاء من قدرته، و منظره بالقرب و البعد  شف ما  شاء، و یک َسه حیث  یُری اولیائه نف

 «.0سواء

و ســـال موســـی و »، فی حدیث: --و منها ما فی التوحید، عن أمیر المؤمنین

ئلته : ربِّ أرِنی أنْظُرْ إلَیک. فکانت مســـ-عزَّوجلَّ -جری علی لســـانه من حمد الله

ــیماً، فعوقب، فقال الله تعالی: لَن تَرانی فی الدنیا  ــأل أمراً جس تلک أمراً عظیماً، و س

 «.8حتّی تموت، فترانی فی الآخرة، الحدیث

ــبحانه یتجلّی فیها لولیِّه، ثم یقول له: إ»ة و منها ما فی عدة من أخبار الجن نّ لله س

 «9و لک فی کل جمعة زورةٌ

 «.0ستَرَون ربَّکم کما تَرون القمر لیلةَ البدر»الحدیث: و فی جمع الجوامع فی 

، ففی التوحید، مسنداً --و من الروایات ما ورد فی خصوص رسول الله و الأئمة

ــن ــئلت أبا الحس ــل، قال: س ــول الله ربَّه --عن محمّد بن ابوالفض : هل رأی رس

                                                 
 ةنفي الزمان و المكان و الحرك -14باب   ،  330ص ،  3  ج :بحاراألنوار(1

 احتجاجات أمیر المؤمنین -129باب ، 134 ،ص 90ج  :بحاراألنوار(2

فإن لكم كل جمعة زورة ما بین الجمعة إلى الجمعة سبعة آَلف سنة مما   354شیخ مفید، اختصاص، ص (3

 تعدون

 700، ص 1شیخ طبرسی، تفسیر جوامع الجامع: ج (4
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ل یقول: مَا کَذِبَ الفؤادُ ما رأی. نعم، بقلبه رآه. أمَا َسمِعتَ اللهَ عزَّوجَّ»عزَّوجَلَّ؟ فقال: 

 «.0لم یَرَه بالبصر و لکن رآه بالفؤاد

صَلّی  -یعنی رسول الله -کان»فی حدیث:  --و منها ما فی التوحید، عن الرضا

ــتبین  -الله علیه و آله إذَا نظر إلی ربِّه بقلبه، جعله فی نور مثل نور الحجب، حتّی یس

 «.8له ما فی الحجب

نداً عن ابن أبی یعفور، عن أبی  یه، مســـ لابن قولو یارة  مل الز کا ما فی  ها  و من

سول الله»، قال: - -عبدالله سین فی حجره، إذ  --بینما ر فی منزل فاطمة، و الح

إنّ العَلیَّ الاَعلی ترائَی لی  --بکی و خرَّ ســـاجداً، ثم قال: یا فاطمة! یا بنت محمّد

ساعتی هذه،  صورة و أهیأ هیئة، و قال لی: یا محمّدفی بیتک هذا، فی  سن  -فی أح

- ــین ؟ فقلت: نعم، قرّة عینی، و ریحانتی، و ثمرة فؤادی، و جلدة --أتحبُّ الحس

بورک من  -و وضـــع یده علی رأس الحســـین -! ما بین عینی، و قال لی: یا محمّد

 «. 9مولود علیه برکاتی و صلواتی و رحمتی و رضوانی، الحدیث

 «. 0لم أعبدْ ربا لم أره»مستفیضاً:  --امیرالمؤمنینو منها قول 

 «.ما رأیت شیئاً إلاّ و رأیت الله قبله: »--و منها قوله

ضة أو متواترة ستفی س المراد لی؛ و و بالجملة، فالاخبار فی هذا المعنی کثیرة جدّاً م

 من الرّؤیة فیها، هو قوّة العلم الحاصل بالدلیل؛ فإنه علم فکری.

لاخبار قة، فضـــلاً عن کونه رؤیة و  و ا بالحقی لاخری، تنفی کونه معرفة  الکثیرة ا

 شهوداً؛ فاذن المطلوب ثابت، و الحمدالله

                                                 
  17، حدیث 116شیخ صدوق، توحید: ص (1

 13، حدیث 114شیخ صدوق، توحید: ص (2

 166، حدیث141جعفر بن محمد بن قولویه، کامل الزیارات: ص (3

 : ما کنت أعبد رباً لم أره4، حدیث138، ص1شیخ کلینی، کافی: ج (4
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 الفصل الرابع: فی أنّ الطریق إلی هذه الکمال، بعد إمکانه، ما هو؟

 راه رسیدن به حقایق موجود در باطن عالم

 بحث برهانی
 

سبة الحقایق إلی ما فی  سبة نقول: حیث إنّ ن شاة المادّیة و النفس البدنیة، ن هذه الن

الباطن إلی الظاهر، و کلّ خصوصیة وجودیة متعلّقة بالظاهر، متعلقة بباطنة بالحقیقة، و 

ــه و تبعه؛ فالإدراک الضــروری الذی للنفس بالنســبة إلی نفســها  بنفس الظاهر بعرَض

 متعلقة بباطنها اوّلاً و بالحقیقة، و بنفسها بعَرَضِه و تبعه.

سها و أبدَه، و ما هی  فالحقیقة التی فی الباطن النفس أقدم إدراکاً عند النفس من نف

فی باطن باطنها أقدم منها و أبده، حتّی ینتهی إلی الحقیقة التی إلیها تنتهی کل حقیقة؛ 

 فهی أقدم المعلومات، و أبده البدیهیّات.

صوَّر له ثان و لاغیر،  صرف عندها، لایت سبة إلیو حیث إنّ الوجود  صوّر بالن  فلایت

 غیرمدفوع ألبتة. هذا برهان تامّ؛ و إدراکها دفع دافع، و لا منع مانع

  

 معنای سعادت و کمال
 

سها فی ذاتها و عوارضها، و  ضیة لتمام نف ثم نقول: إنّ کلّ حقیقة موجودة، فهی مقت

ض صوّر  تامّ. فإذا فر سها، غیر أنّها محتاجةٌ إلی ت ضروریة فی نف ة نا حقیقهذه مقدمة 

ضی «د»، «ج»، «ب»مثلاً، ذات عوارض مثل « الف»مثل  ، فهذه الحقیقة فی ذاتها تقت

ناقصـــاً من  «فلا»أن تکون  ناقص من «فلا»لا قد «فلا»لیس هو  «فلا»، و ال ، و 

 .«فلا»فرضناها 
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، و هی هی، و الناقص من «د»، «ج»، «ب»و أیضـــاً هی تقتضـــی عوارض هی 

، لاغیر، «د»، «ج»، «ب»، و قدفرضناها «د»، «ج» ،«ب»، لیس هو «د»، «ج»، «ب»

 و هو ظاهر.

و هذا الذی تقتضــیه کلّ حقیقة فی ذاتها و عوارضــها؛ هو الذی نســمّیة بالکمال و 

 السعادة.

 

  

 ظهور حقیقت در مظاهر
 

ّد فی ذاتها بقید عدمی، و هو النقص، فإنّ  لا تتقی ثم إنّ حقیقةَ کلِّ کمال هی التی 

ذاته واجد لذاته، فلایفقد من ذاته شـــیئاً إلاّ من جهة قید عدمی معه  کلّ کمال فهو فی

ّه  «فلا»فحقیقة  ،بالضـــرورة ، فانفصـــال وجود هذا «فلا»مثلاً واجدة لما فرض أن

لیس إلاَّ لوجود قید عدمی عند کلّ  «فلا»من ذلک الشخص من  «فلا»الشخص من 

ــین، یوجب فقد حقیقة  ــخص ــیئاً من ذاتها لا من  «فلا»واحد من الش فی کلّ منهما ش

ضها، و هو محال بالانقلاب أو الخُلف بالنظر إلی ذات  المفروض فی ذاته،  «فلا»عوار

ــیة هذا الشــخص هو ذلک الشــخص من   «فلا».فلحقیقة «فلا»بل الفاقد لخصــوص

مرتبتان: مرتبة فی ذاتها لاتفقد فیها شــیئاً من ذاتها، و مرتبة عند هذا الشــخص و عند 

 ذلک الشخص فیها یصیر شیء من کمالها مفقوداً.

و لیس ذلک من التشکیک فی شیء، فإنّا إذا فرضنا هذا الشخص مرتبة منها، فهو 

و عاد المحال، بل الشـــخص بحیث إذا فرض معه الحقیقة کان هذا  «فلا»أیضـــا 

شیئاً إذ لایبقی معه إلاّ قید عدمی، فهو هو شخص، و إذ قطع عنها النظر لم یکن  عها م ال
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شخص أمر عدمی وهمی  شخص إلاّ الحقیقة، و ال و لیس هو دونها، فلیس فی مورد ال

 ، فافهم! بالظهورهذا المعنی، هو الذی نصطلح علیه ؛ و إعتباری

 

 حق تعالی حقیقت الحقایق است
 

و یظهر من هنا أنّ حقیقة کلّ کمال، هو المطلق المرســل الدائم منه، و أنّ قرب کلّ 

ق مال من الحقی ما ک کلّ  حدود، ف بالقیود و ال ها  یه، أی اقتران قة ف قدار ظهور حقی ة بم

 ازدادت القیود، قلّ الظهور و بالعکس.

هو الحقیقة الاخیرة لکلِّ کمال. حیث إنّ له  -ســـبحانه -و یظهر من هنا أنّ الحق

 صرف کلّ کمال و جمال، و إنّ قرب کلّ موجود منه علی قدر قیوده العدمیة و حدوده.
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 نها راه دستیابی به کمال حقیقیت ،«فنا»
 

و یظهر من ذلک أنّ وصول کلِّ موجود إلی کماله الحقیقی مستلزم لفنائه، حیث إنّه 

مستلزم لفناء قیوده و حدوده فی ذاته أو فی عوارضه فقط، و بالعکس فناء کلِّ موجود 

جْهُ فانٍِ  و یَبْقَی وَکلُّ مَن عَلَیها »مســـتلزم لبقاء حقیقته فی مورده فقط. قال تعالی: 

  0«.ربِّک ذو الجَلال و الإکرام

مال الحقیقی  فالک نده.  لذی یفنی ع کلّ موجود ممکن، هو ا مال الحقیقی ل فالک

سان  سلاً و یفنی عنده الان سانی مطلقاً مُر صیر عند کماله الان ضاً هو الذی ی سان أی للان

 لاکمال له غیر ذلک ألبتة.

سابق أنّ شهود منه  و قد مرفی البرهان ال سان لذاته الذی هو عین ذاته،  شهود الان

لجمیع حقائقه و لحقیقة الاخیرة، و حیث إنّه فان  عند ذلک فالانســان شــاهد فی عین 

 فنائه. 

 و إن شئت قلت إنّ حقیقته هی الشاهدة لنفسها، و الانسان فان؛ هذا!

 

 نای ذات و وصف و فعل اوستف ،کمال حقیقی انسان
 

صوله  صوله إلی کماله الحقیقی ذاتاً و عوارض؛ أی و سان و فالکمال الحقیقی للان

تاً و وصـــفاً و فعلاً فی الحقّ  تاً و وصـــفاً و فعلاً، أی فنائه ذا لاخیر ذا  -إلی کماله ا

؛ و هو التوحید الذاتی و الإسمی و الفعلی، و هو تمکّنه من شهود أن لاذات و -سبحانه

                                                 
 (27-55/26) الرحمن: (1
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من  -جلّت عظمته -سبحانه علی الوجه اللائق بقدس حضرته لاوصف و لافعل إلاّ لِلهِ

 .-تعالی عن ذلک -غیر حلول و اتّحاد

 المختصة بهذه الرسالة، و الحمد لِله. -سبحانه -و هذا البرهان من مواهب الله

 

 نزدیکترین راه برای دستیابی به این حقایق و شهود آنها، راه معرفت نفس است
 

ل من  ــَّ ــهود هذه الحقایق و ثم إنّ المُتحَص البرهان المذکور فی أوّل الفصــل، أنّ ش

سان إلیها، طریق معرفة  شهود النفس و معرفتها. فأقرب طرق الان معرفتها، منطویة فی 

ل أیضــاً ســابقاً أنّ ذلک بالإعراض عن غیرالله، و التوجه إلی الله ؛ و النفس قد تحصــّ

 سبحانه.
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 و تمرّد از آن است قح تتمة:سعادت و شقاوت دائر مدار اطاعت از
 

 

نَة، و تأمَّلنا فیها تأمّلاً وافیاً، وجدنا أنّ المدار فی الثواب و  إذا تَتَبَّعْنا الکتاب و الســُ

َل منهما أنّ  لانقیاد و التمرّد و العناد. فمن المســـلّم المحصـــّ لاطاعة و ا العقاب، هو ا

ــدرت  ــی حتی الکبائر الموبقة، لاتوجب عقاباً إذا ص ــعربها، أو من المعاص ممَّن لایش

صدرت من غیر تقرّب و انقیاد، إلاّ إذا  یجری مجراه؛ و أنّ الطاعات لایوجب ثواباً إذا 

 کانت ممَّا الانقیاد ملازم لذاته کبعض الاخلاق الفاضلة الشریفة.

صد الاطاعة لایخلو من  صیة، إذا ق شعر بکونه مع صیة ممَّن لای صدور المع و کذلک 

صدور الطاعة سن؛ و  صد العناد و اللعب لایخلو من قبح؛ و کذلک مراتب الطاعة  ح بق

 و المعصیة تختلف حسب اختلاف الانقیاد و التمرّد الذین تشتمل علیهما. 

ورد متواتراً فی متفرقات أبواب الطاعات و ؛ و «0أفضل الاعمال أحمزها»فقد ورد 

ّسة، و ثواباً و عقاباً ضلاً و خ صی اختلاف مراتبها ف ضاً حاکما؛ و المعا سلیم أی  لعقل ال

أکثر الایات القرآنیة تُحیل الناس إلی ما یحکم به العقل، و المیزان بناء علی ؛ و بذلک

هذان أمران مختلفان بحســـب المراتب ؛ و حکم العقل هو الانقیاد للحقّ و العناد لاغیر

 بالضرورة. 

ــ ــقاوة تدوران مدارهما، فلهما عرض عریض بحس ــعادة و الش ب و حیث إنّ الس

 المراتب الموجودة من الانقیاد و التمرّد.

 
  ختصّ به دین حقّ استم ،تنها، کمال سعادت

 

                                                 
 191ص :  ،67بحاراألنوار: ج (1
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؛ و و من هنا یظهر أنّ المختص من الســـعادة بالمنتحل بدین الحقّ، إنّما هو کمالها

أمّا مطلق الســـعادة فغیر مختصّ بالمنتحل بدین الحقّ، بل ربما وجد فی غیر المنتحل 

 أیضاً، إذا وجد فیه شیء من الانقیاد، أو فقد شیء من العناد بحسب المرتبة. 
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 شرع بیانگر حدود عقل است
 

ــرع یعیِّن حدود ما  ــرع؛ فإنّما الش و هذا هو الذی یحکم به العقل، و یظهر من الش

نه یث المشـــهور ع حد ما فی ال قل، ک به الع قال: - -حکم  کارمَ »،  لاُتَمِّمَ م ثت  بُع

 «.0الأخلاق

و ذلک کما ورد فی کسری و حاتم، أنّهما غیرمعذَّبین لوجود صفتی العدل و الجود 

 فیها.

 

 روایات
 

 ، قال:--ی عل، عن جدَّه؛ عن هیأبعن  ،الخصال، عن الصادقی فو 

ِدِّیقُونَ وَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ »  َةِ ثَمَانِیَةَ أَبْوَاب  بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ النَّبِیُّونَ وَ الصـــّ إِنَّ لِلْجَنّ

ِشیعَتُنَا َسةُ أَبْوَاب  یَدْخُلُ مِنْهَا  الِحُونَ وَ خَمْ ّصَ هَدَاءُ وَ ال ّشُ وَ مُحِبُّونَا فَلَا أَزَالُ وَاقِفاً عَلَى  ال

َصارِی وَ مَنْ تَوَالَانِی فِی دَارِ الدُّنْیَا  رَاطِ أَدْعُو وَ أَقُولُ رَبِّ َسلِّمْ ِشیعَتِی وَ مُحِبِّی وَ أَنْ ّصِ ال

یعَ ــِ فِّعْتَ فِی ش ــُ فَعُ کُفَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکَ وَ ش ــْ لُّ تِکَ وَ یَش

َصرَنِی وَ حَارَبَ مَنْ حَارَبَنِی بِفِعْل  أَوْ قَوْل  فِی َسبْعِیَن  رَجُل  مِنْ ِشیعَتِی وَ مَنْ تَوَلَّانِی وَ نَ

اللَّهُ  لَهَ إِلَّاوَ بَابٌ یَدْخُلُ مِنْهُ َسائِرُ الْمُْسلِمِینَ مِمَّنْ یَْشهَدُ أَنْ لَا إِأَلْفاً مِنْ جِیرَانِهِ وَ أَقْرِبَائِهِ 

 «.8وَ لَمْ یَکُنْ فِی قَلْبِهِ مِقْدَارُ ذَرَّة  مِنْ بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ

قُلْتُ لَهُ ، قال: --ی جعفرأبی، عن الکنان سیضری، مسنداً عن القمّ ریتفسی فو 

مِنَ الْمُسْلِمِینَ الْمُْذنِبِینَ الَّذِیَن  جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَالُ الْمُوَحِّدِینَ الْمُقِرِّینَ بِنُُبوَّةِ مُحَمَّد 

رُجُوَن یَمُوتُونَ وَ لَیْسَ لَهُمْ إِمَامٌ وَ لَا یَعْرِفُونَ وَلَایَتَکُمْ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ فحُفَرِهِمْ لَا یَخْ
                                                 

 قباب استحباب التخلق بمكارم األخال، 187ص   11،ج   :الوسائلمستدرك (1

 40ص، 2الخصال: ج (2
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فَإِنَّهُ یُخَدُّ لَهُ خَدّاً إِلَى الْجَنَّةِ الَّتِی مِنْهَا فَمَنْ کَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ وَ لَمْ یَظْهَرْ مِنْهُ عَدَاوَةٌ 

 خَلَقَهَا اللَّهُ بِاْلَمغْرِبِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ الرَّوْحُ فِی حُفْرَتِهِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ حَّتَى یَلْقَى اللَّهَ

هِ مَّا إِلَى النَّارِ َفهَؤُلَاءِ الْمَوْقُوفُونَ لِأَمْرِ اللَّفَیُحَاسِبَهُ بِحَسَنَاتِهِ وَ سَیِّئَاِتهِ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِ

قَالَ وَ کَذَلِکَ یُفْعَلُ بِالْمُسْتَضْعَِفینَ وَ الْبُلْهِ وَ الْأَطْفَالِ وَ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ الَّذِینَ لَمْ یبلغ 

ةِ فَإِنَّهُ یُخَدُّ لَهُمْ خَدّاً إِلَى النَّارِ الَّتِی خَلَقَهَا اللَُّه ]یَبْلُغُوا[ الْحُلُمَ وَ أَمَّا النُّصَّابُ ِمنْ أَهْلِ الْقِبْلَ

مَّ فِی الْمَشْرِقِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِمُ اللَّهَبُ وَ الشَّرَرُ وَ الدُّخَانُ وَ فَوْرَةُ الْحَمِیمِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ ثُ

 .0بَعْدَ ذَلِکَ مَصِیرُهُمْ إِلَى الْجَحِیمِ 

سلام -دعاء کمیل المرویّ عن علیّو فی  فبالیقین أقطع لولا ما حکمت : »-علیه ال

به من تعذیب جاحدیک، و قضـــیت به من إخلاد معاندیک، لجعلت النار کلَّها برداً و 

ســلاماً، و ما کانت لأحد فیها مقرّاً و لامقاماً، لکنّک تقدَّســتْ أســمائک، أقســمت أن 

 .«اس أجمعین، و أن تخلّد فیها المعاندین، الدعاءتملأها من الکافرین من الجنة و الن

نة، و تمّت علیهم الحجّة، و  ما توعد الذین قامت لهم البیّ و أکثر الآیات القرآنیة إنّ

عالی:  قال ت ناد.  بالجحود و الع ّد الکفر  ئک »تقی نا أول یات بآ کذّبوا  لذین کفروا و  وَ ا

نة و یَحْیَی من حَیَّ عن لِیَهْلِکَ مَن هَ»قال تعالی: ؛ و «8أصـــحاب الجَحیم لَک عن بیِّ

 9«.بیّنة

 

 میزان سعادت و شقاوت سلامت قلب و صفای نفس است
 

                                                 
 آخر في جنة الدنیا و نارها -9باب    ، 286،ص  6ج  :بحاراألنوار ،26ص، 2ج  :تفسیرالقمي (1

 

 ( 10/ 5) :مائده (2

 (42/ 8) :انفال (3



 
 

 

491 

و بالجملة، فالمیزان کلّ المیزان فی الســـعادة و الشـــقاوة و الثواب و العقاب، هو 

 سلامة القلب و صفاء النفس. 

لهَ »قال ســـبحانه:  لیمیومَ لایَنفَع مال و لابَنون إلاَّ مَن أتَی ال لب  ســـَ قال  و«.0بقَ

 8«.یومَ تُبْلَی السرائرُ»سبحانه: 

سلائقها، و ؛ و و جمیع الملل الإلهیة تروم فی تربیة الناس هذا المرام سلم من  هذا م

 ما تندُب إلیها، و هو الذی یراه الحکماء المتالِّهون من السابقین.

 

 شریعت مقدس اسلام به تمامی سعادت ها دعوت میکند
 

صل و أمّا  ضح، غیر أنّها کما مرّفی أواخر الف سلام، فأمرها فی ذلک أو شریعة الا

الثانی، تدعوا الی کلّ ســـعادة ممکنة، الاّ أنّ معرفة الرب من طریق النفس حیث کانت 

ها أقوی و آکد ها ل نّة ؛ و أقرب طریقاً، وأتمّ نتیجة، فإتیان لذلک تری الکتاب و الســـُ

 هذا المدعی بأیّ لسان أمکن. یقصدان هذا المقصد، و یدعوان إلی 

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَد  وَ اتَّقُوا اللَّهَ »قال ســبحانه: 

هُمْ  ــَ وا اللَّهَ فَأَنْســاهُمْ أَنْفُس ــُ  هُمُ أُولئِکَإِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَس

 9.«الْفاسِقُونَ

مَن »فی الحدیث المشـــهور بین الفریقین:  --و هذه الآیة کعکس النقیض، لقوله

 «.عرَف نفسَه عرَف ربَّه؛ أو: فَقَد عرَف ربَّه
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 0«.عَلیکم أنفُسَکم لایضرُّکم مَن ضلَّ إذَا اهْتدَیْتم»و قال سبحانه: 

 

 روایات وارد در معرفت نفس
 

القصـــار ما  --من کلمات علیّ« الغرر و الدرر»دی فی کتاب و قد روی الآم

 یبلغ نیفا و عشرین حدیثاً فی معرفة النفس.

 «.الکیس مَن عرَف نفسه و أخلص أعماله»قال:  --منها أنه

 «.المعرفة بالنفس أنفع المعرفتین: »-–و قال 

 «.یبعِّدهاالعارف من عرف نفسه، فأعتقها، و نزّهها عن کلّ ما : »-–و قال 

 «.أعظم الجهل، جهل الانسان أمرَ نفسه: »-–و قال 

 «.أعظم الحکمة، معرفة الانسان نفسَه: »-–و قال 

 «.أکثر الناس معرفة لنفسه، أخوفهُم لربِّه: »-–و قال 

سه عقل، و من : »-–و قال  سه، فمَن عرَف نف سان بنف ضل العقل، معرفة الان أف

 «.جهلها ضلَّ

 «.بتُ لمَن ینشد ضالتَّه، و قد أضلّ نفسه، فلا یطلبهاعج: »-–و قال 

 «.عجبت لمن یجهل نفسه، کیف یعرف ربَّه؟: »-–و قال 

 «.غایة المعرفة أن یعرف المرء نفسه: »-–و قال 

 «.کیف یعرف غیرَه من یجهل نفسَه؟: »-–و قال 

 «.کفی بالمرء معرفةً أن یعرف نفسه: »-–و قال 
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 «.مرء جهلاً أن یجهل نفسهکفی بال: »-–و قال 

 «.من عرف نفسه، تجرّد: »-–و قال 

 «.من عرف نفسه جاهدها: »-–و قال 

 «.من جهل نفسه أهملها: »-–و قال 

 «.من عرف نفسه عرف ربَّه: »-–و قال 

 «.من عرف نفسه جلَّ أمرُه: »-–و قال 

 «.من جهل نفسه کان بغیره أجهل: »-–و قال 

 «.نفسه کان بغیره أعرف من عرف: »-–و قال 

 «.من عرف نفسه، فقد انتهی إلی غایة کلّ معرفة و علم: »-–و قال 

من لم یعرف نفســه، بَعُد عن ســبیل النجاة، و خبط فی الضــلال و : »-–و قال 

 «.الجهالات

 «.معرفة النفس أنفع المعارف: »-–و قال 

 «.نال الفوز الأکبر من ظفر بمعرفة النفس: »-–و قال 

 «.لاتجهل نفسک؛ فإنّ الجاهل معرفةَ نفسه، جاهل کلّ شیء: »-–قال  و

 

 اندرد قول کسانی که حدیث معرفت نفس را تعلیق بر محال دانسته
 

ّسر من العلماء )ره( قوله  --أقول: و هذه الأحادیث تدفع، کما تری، تفسیر من یف

من عرف نفســـه فقد عرف ربَّه، الحدیث، بأنّ المراد اســـتحالة معرفة النفس لتعلیقها 

سابقة، و قوله ستحیل؛ و یدفعه ظاهر الروایات ال أعرفکم : »--بمعرفة الربِّ، و هو م

 «.بنفسه أعرفکم بربِّه، الحدیث النبوی
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ق من طری مع أنّ معرفته ســـبحانه لو کانت مســـتحیلة، فانّما هی المعرفة الفکریة

ــتحیل معرفته بمعنی الإحاطة  ــلیم، فانما المس ــهود و مع التس الفکر، لا من طریق الش

 التامّة.

 و أمّا المعرفة بقدر الطاقة الإمکانیة فغیر مستحیلة. هذا!

لاینبغی  ها إلی الکمال، مما  بالجملة فکون معرفة النفس أفضـــل الطرق و أقرب و 

 سیر من هذا المسیر.الریب فیه و إنّما الکلام فی کیفیة ال
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 امّا مقبول شرع است؟ ،آیا طریق معرفت نفس راهی است که درشرع بیان نشده
 

ــرعاً؛ حتی ذکر بعض  ــیر من هذا الطریق غیرمبیَّنة ش فقد زعم بعض أنّ کیفیة الس

صاری من غیر  سلام کطریق الرهبانیة التی ابتدعتها الن صنِّفین أنّ هذا الطریق فی الإ الم

 نزول حکم إلهی به، فقبل الله سبحانه ذلک منهم. 

ابتغاءَ رِضـــوان الله فما  و رُهبانیةً ابتدعوها ما کتبناها علیهم إلاَّ»فقال ســـبحانه: 

  0«.رَعَوْها حقَّ رِعایتها، الآیة

قة إلی  ها طری لاّ أنّ عة، إ فة النفس غیر واردة فی الشـــری کذلک طریق معر قال: ف

 الکمال مرضیة، انتهی ملخّصاً.

و من هنا ربما یوجد عند بعض أهل هذا الطریق وجوه من الریاضــات و مســالک 

صة، لا توجد فی مطاوی الکت سول اللهمخصو سیرة ر شاهَد فی  ُسنة، و لم ت -اب و ال

- و الأئمة من اهل بیته--. 

و ذلک کلّه بالبناء علی مامرَّ ذکره، و أنّ المراد هو العبور و الوصل بأیّ نحو أمکن 

کذلک الطرق الماثورة عن غیر المســـلمین من متالِّهی الحکماء و ؛ و بعد حفظ الغایة

 راجع کتبهم، أو الطریق الماثورة عنهم. أهل الریاضة، کما هو ظاهر لمن
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ای از سعادت و شقاوت را رها نکرده و تمامی لوازم آن را شریعت اسلام ذره

 بیان نموده است
نة أنّ شـــریعة  لکنّ الحقَّ الذی علیه أهل الحقّ، و هو الظاهر من الکتاب و الســـُ

ــلام لایجوِّز التوّجه إلی غیر الله ــبحانه -الإس ــالک إلیه -س  بِوجه من -تعالی -للس

 إلاّ بطریق  أمَر بلزومه و أخذه. -سبحانه -الوجوه، و لا الاعتصام بغیره

شیئًا  شقاوة إلاّ بیّنتها، و لا  سعادة و ال و أنّ شریعة الاسلام لم تهمل مثقال ذرّة من ال

یســیراً أو خطیراً إلاّ أوضــحتها؛ فلکلّ نفس ما  -ســبحانه -من لوازمِ الســیر إلی الله

 علیها ما اکتسبت.کسبت و 

  0«.و نزَّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکلِّ شیء»قال سبحانه: 

 8«.و لقد ضَرَبْنا للنَّاس فِی هذَا القرآن مِن کلِّ مَثَل» -و قال سبحانه

 9«.قُل إن کُنتم تحبُّون اللهَ فاتَّبِعونی یُحْبِبْکم اللهُ»و قال سبحانه: 

 0«.ه اُسوةٌ حَسَنَةٌوَ لَکُم فی رَسول الل»و قال سبحانه: 

لأخبار فی هذا المعنی من طریق أهل البیت مســـتفیضـــة بل  إلی غیر ذلک؛ و ا

 متواترة.

 

 باشدی هرکس از کمال به میزان متابعت او از شرع میبهره
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و ممَّا یظهر أنّ حظَّ کلّ امرء  من الکمال بمقدار متابعته للشرع، و قد عرفت أنّ هذا 

نِعْمَ ما قال بعض أهل الکمال إنّ المیل من متابعة ؛ و تبالکمال أمر مشـــکک ذو مرا

الشرع إلی الریاضات الشاقة، فرار من الأشقّ إلی الأسهل. فانّ اتّباع الشرع قتل مستمّر 

 للنفس، دائمی مادامت موجودة؛ و الریاضة الشاقة قتل دفعی، و هو أسهل ایثاراً.

 ن طریق النفس.و بالجملة، فالشرع لم یهمل بیان کیفیة السیر م

 

 شرح و توضیح طریق معرفت نفس

 هرموجودی در عالم خلقت هدف و غایتی دارد و غایت انسان عبودیت است
 

 بیان ذلک: إنّ العبادة تتصور علی ثلاثة اقسام؛ 

 أحدها: العبادة طمعاً فی الجنّة.

 و الثانی: العبادة خوفاً من النار. 

 و لاطمعاً.و الثالث: العبادة لوجه الله، لاخوفاً 

و غیرالقســـم الثالث، حیث إنّ غایته الفوز بالراحة، أو التخلص من العذاب، فغایته 

 حصول مشتهی النفس.

 -إنّما هو لحصول مشتهی النفس؛ ففیه جعل الحقَّ  -سبحانه -فالتوجه فیه إلی الله

 واسطة لحصول المشتهی.  -سبحانه

صودة إلاّ بال سطة، غیرمق سطة، من حیث هی وا تبع و العرَض؛ فهی بالحقیقة و الوا

 لیست إلاّ عبادة للشهوة.

 بقی القسم الثالث، و هو العبادة بالحقیقة؛ و قد وقع التعبیر عنه مختلفا.
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َادَ ثَلَاثَةٌ قَوْمٌ » ، قال:-ففی الکافی، مســـنداً عن هرون، عن أبی عبدالله، إِنَّ الْعُبّ

َهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَوْفاً فَتِلْکَ َهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى طَلَبَ  عَبَدُوا اللّ عِبَادَةُ الْعَبِیدِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللّ

رِ وَ االثَّوَابِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأُجَرَاءِ وَ قَوْمٌ عَبَدُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حُبّاً لَهُ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْأَحْرَ

 «.0هِیَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ

إنّ قوماً عبدوا اللهَ رغبةً، فتلک عبادة التجّار؛ و إنّ قوما عبدوا »ة: و فی نهج البلاغ

 .«الله رهبةً، فتلک عبادة العبید؛ و إنّ قوما عبدوا الله شکراً، فتلک عبادة الأحرار

ــادق جعفر بن  ــنداً عن یونس، عن الص ــال، مس و فی العلل، و المجالس، و الخص

َهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُه  فَطَبَقَةٌ یَعْبُدُونَهُ رَغْبَةً إِنَّ النَّاسَ یَعْبُدُونَ ا»: --محمد للّ

فِی ثَوَابِهِ فَتِلْکَ عِبَادَةُ الْحُرَصـــَاءِ وَ هُوَ الطَّمَعُ وَ آخَرُونَ یَعْبُدُونَهُ خَوْفاً مِنَ النَّارِ فَتِلْکَ 

َةٌ وَ لَکِنِّی أَعْ یدِ وَ هِیَ رَهْب َادَةُ الْعَبِ َادَةُ الْکِرَامِ وَ هُوَ عِب ْکَ عِب َهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَتِل ّاً ل ُدُهُ حُب ب

ُلْ إِنْ کُنْتُمْ  َلَّ ق ِهِ عَزَّ وَ ج ِذ  آمِنُونَ وَ لِقَوْل َلَّ وَ هُمْ مِنْ فَزَع  یَوْمَئ ِهِ عَزَّ وَ ج ْأَمْنُ لِقَوْل ال

َهُ وَ یَ َاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّ َهَ ف َهُ تُحِبُّونَ اللّ َهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبّ غْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ فَمَنْ أَحَبَّ اللّ

 و هذا مقام مکنون لایمسُّه إلاّ المطهّرون. ،«8اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَعَالَى کَانَ مِنَ الْآمِنِینَ

ُشوبَ فِی الْمَنَاقِبِ، وَ کَانَ یَعْنِی النَّبِیَّ ص » َشهْرَآ َشى عَلَیْهِ فَقِابْنُ  یلَ یَبْکِی حَتَّى یُغْ

 .9لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ وَ مَا تَأَخَّرَ فَقَالَ أَ فَلَا أَکُونُ عَبْداً شَکُوراً
 

  

                                                 
  84،ص2ج :كافي (1

 63،ص : 1الشیعة: ج وسائل - 188ص :  1الخصال: ج ، (2

 247ص :  11الوسائل ج : مستدرك (3
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 مرجع شکر و حب یکی است
 

الجمیل من أقول: و الشـــکر و الحبّ مرجعهما واحد. فإنّ الشـــکر هو الثناء علی 

ّه جمیل بالذات، فهو  لاً له ســـبحانه لأن هاً و تذلّ حیث هو جمیل، فتکون العبادة توجّ

مَا خَلَقتُ الجنَّ و الإنسَ إلاّ »ســبحانه هو المقصــود لنفســه لالغیره کما قال ســبحانه: 

 0«.بِیَعْبُدونِ

ألیه فغایة خلقهم، أی وجودهم، أی کمال وجودهم، هو عبادته سبحانه، أی التوجّه 

ر ؛ و وحده التوجّه وســط غیرمقصــود بالذات. فهو ســبحانه غایة وجودهم، و لذا فُســِّ

 العبادة هیهنا فی الأخبار بالمعرفة. 

  8«.و قَضَی ربُّک ألاّ تَعْبُدوا إلاّ إیَّاهُ»و قال سبحانه: 

 9«.هُوَ الحیُّ لا إلهَ إلاّ هُوَ فَادْعوه مُخْلِصِین لَه الدّین»و قال سبحانه: 

 

 تنها راه ادای حق عبودیت محبت است
 

و کذلک الحُّب اِنْجِذاب النفس إلی الجمیل من حیث هو جمیل، و عنده ســـبحانه 

 الجمال المطلق.

  0«.قُل إنْ کُنتم تُحِبُّون اللهَ فاتَّبعونی»و قال سبحانه: 

 و سیأتی روایة الدّیلمی.« 5و الذین آمنوا أشدُّ حباً لله»و قال سبحانه: 

 «.وَ اجْعَلْ ... قلبی بحبّک مُتیماً»عاء کمیل: و فی د

                                                 
 (56/ 51) :ذاریات (1
 (23/ 17ء:)اسرا ( 2
 (65/ 40:)غافر ( 3

 (31/ 3) :آل عمران (4
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ــلام –و فی مناجاة علی  إلهی أقِمنی فی أهل و لایتک مقامَ مَن رجا : »-علیه الس

 «.الزیادة من محبَّتک

 و حدیث الحبِّ کثیر الدور فی الأدعیة.

ــبحانه حقیقة، و ما ورد  و إن تَعْجَب، فعجب قول من یقول انّ المحبة لاتتعلّق به س

شریعة، مجاز یراد به امتثال الأمر و الإنتهاء من النهی  هذا دفع؛ و من ذلک فی خلال ال

 للضرورة، و مکابرة مع البداهة.

و لعمری کم من الفرق بین من یقول انّ المحبة لاتتعلق بالله ســـبحانه، و من یقول 

 انّ المحبة لاتتعلق إلاّ بالله سبحانه.

 

 عبادت حقیقی به توجه نیاز دارد
 

و لنرجع إلی ما کنّا فیه، و نقول حیث انّ العبادة، و هو التوجّه إلی الله ســـبحانه، 

لة للمعرفة، فإتیانها  لاتتحقق من دون معرفة مّا، و إن کانت هی ایضــاً مقدّمة أو محصــِّ

 بحقیقتها المقدورة إلی سیرفی المعرفة.

ه علی -دقزمتین کما فی خبر إســـماعیل بن جابر، عن الصـــاو إن کانتا کالمتلا

 «.العلم مقرون بالعمل؛ فمن عَلِمَ عَمِلَ، و من عمل علم. الحدیث: »-السلام

و بعبارة اٍَُخری یلزم أن تقع العبادة عن معرفة حتی تنتج معرفة، کما فی النبوی، 

؛ «من عَمِلَ بما علمِ، رَزَقَة الله عِلْمَ ما لم یعلم. الحدیث: »-صلَّی اللهُ علیه و آله -قال

ــبحانه: هو معو  مَن کان یُریدُ حَرْثَ الآخرة نَزِدْله فی حَرْثه و مَن کان »نی قول الله س
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لآخرة من نَصـــیب َه فی ا َال ِهِ منها و م یا نُؤْت لدن ما تری من تفاوت   0،«یُریدُ حَرْثَ ا ل

 الجزائین فی الآیة.

 8«.عُهإلیه یَصْعَدُ الکلِمُ الطَّیِّبُ و العملُ الصالحُ یَرْفَ»و کذا قوله تعالی: 

 

  

                                                 
 (20/ 42) :شوري (1

 (10/ 35) :فاطر (2
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 ی دوام ذکر و توجه است حب نتیجه
 

و الاعتبار العقلی أیضــاً یســاعده؛ فإن الحُبَّ أو الشــوق إلی الشــیء، هو الموجب 

ــوق، و ذلک العلم؛ و کلَّما تأکّد  للتوجّه إلیه؛ و التوجّه، و هو العمل، یُثْبِت الحبّ و الش

 ثبوت الشیء، تمَّ ظهور آثاره و کلّ مایرتبط به و یتعلّق علیه. 

 
 معرفت آفاقی وانفسی

 

ــیله علی أحد وجهین: و بالجملة فه وَّرُ تحص ــَ ذه المعرفة المحتاج إلیه العمل، یُتَص

 سیر آفاقی، و سیر أنفسی.

لآفاقیة الخارجة عن النفس  لاعتبار بالموجودات ا تدبّر، و ا لأوّل هو التفکّر و ال و ا

ــمائه و  ــماء و الأرض، لیورث ذلک الیقینَ بالله و أس ــنایع الله و آیاته فی الس من ص

 ها آثار و أدلَة، و العلم بالدلیل یوجب العلم بالمدلول بالضرورة. أفعاله، لأنّ

نه من طریقها. إذ هی غیر  ثانی هو الرجوعّ إلی النفس ، و معرفة الحقِّ ســـبحا وال

ستقلَة الوجود محضاً، و معرفة ما هو کذلک من حیث هو کذلک، لاتنفکُّ عن معرفة  م

 ه. المستقل الذی یقوِّمه، أو المعرفتان واحد بوج

 
 سیر آفاقی مورث علم حصولی است
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ــیر الآفاقی وحده لایوجب معرفة حقیقة، و لاعبادة  فهذان طریقان، إلاّ انّ الحقَّ الس

حقیقة، لانّ ایجاب الموجودات الآفاقیة للمعرفة، إنّما هو لکونها آثاراً و آیات؛ لکنها 

 توجب علماً حصولیاً بوجود الصانع تعالی، و صفاته.

 متعلّق بقضیة ذات موضوع و محمول واقع علیها، و هما من المفاهیم.  و هذا العلم
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 خداوند با علم حصولی قابل شناسایی نیست
 

و الحقّ سبحانه، قد قام البرهان علی انّه سبحانه وجود محض، لامهیّة له، فیستحیل 

 تارةنفســها عن الوجودین؛ موجودة ی دخوله فی الذهن، لاســتلزام ذلک مهیّة خالیة ف

بوجود خارجی، و اُخری بوجود ذهنی، و هی مفقودة هیهنا. فکلُّ ما وضـعه الذهن، و 

 تصوّره واجباً، و حکم علیه بمحمولاته من الأسماء و الصفات، فهو غیر سبحانه ألبتّة.

 

 روایت
 

سنداً عن عبد  دیتوحی فما  ریشی ذلکی إلو  صدوق، م صادقالأعلال  -ی، عن ال

سلام هیعل ُصورَة  أَوْ  به حجاباللَّهَ  عْرِفُمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَ وَ»: ثیحدی ف، -ال  به مثالأَوْ بِ

ْشرِکٌفَهُوَ  ورَةَ  مُ ّصُ  وَحِّدُیُ فَیْفَکَوَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ مُوَحَّدٌ  رُهُیْغَلِأَنَّ الْحِجَابَ وَ الْمِثَالَ وَ ال

 عْرِفُهُیَ سَیْفَلَبِهِ  عْرِفْهُفَ اللَّهَ مَنْ عَرَفَهُ بِاللَّهِ فَمَنْ لَمْ یَإِنَّمَا عَرَ رهیبه غمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَرَفَهُ 

ْش ءٌ وَ اللَّهُ خَالِقُ یَْش الْخَالِقِ وَ الْمَخْلُوقِ  نَیْبَ سَیْلَ رَهُیْغَ عْرِفُإِنَّمَا یَ ء  یش منلَا  اءِیَالْأَ

ْسمَائِهِ فَهُوَ َسمَّیُ ْسمَاءُ  رُیْغَی بِأَ ْسمَائِهِ وَ الْأَ ُصوفُ  رُهُیْغَأَ ِصفِ فَمَنْ زَعَمَ  رُیْغَوَ الْمَوْ الْوَا

 دْرَکُتُإِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا  ئاًیْشَ مَخْلُوقٌ  دْرِکُفَهُوَ َضالٌّ عَنِ الْمَعْرِفَةِ لَا یُ عْرِفُلَا یَ بما ؤْمِنُأَنَّهُ یُ

 8«..0ثیالحداللَّهُ خِلْوٌ مِنْ خَلْقِهِ وَ خَلْقُهُ خِلْوٌ مِنْهُ، مَعْرِفَةُ اللَّهِ إِلَّا بِاللَّهِ وَ 
                                                 

    143-142: ص  دیالتوح/ 16، ص   4( بحاراألنوار: ج1

 تثبت أن هذه المعرفة غیر المعرفةأقول: الروایة تثبت معرفة الله لكل مخلوق یدرك شیئا ما من األشیاء، و  (2

الفكریة التي تحصل من طریق األدلة و اآلیات و أن القصر على المعرفة اَلستدَللیة َل یخلو عن جهل بالله، و 

 شرك خفي.

ء إنما هي إدراكه فما وقع في ظرف اإلدراك بیان ذلك بما تعطیه الروایة من المقدمات أن المعرفة المتعلقة بشي

طة في ء آخر هو واسعلق به المعرفة حقیقة َل غیره، فلو فرضنا أنا عرفنا شیئا من األشیاء بشيفهو الذي تت

معرفته فالذي تعلق به إدراكنا هو الوسط دون الظرف الذي هو ذو وسط، فلو كانت المعرفة بالوسط مع ذلك 

عرفة بأحدهما هي بعینها معرفة بذي الوسط كان َلزمه أن یكون ذلك الوسط بوجه هو ذا الوسط حتى تكون الم

معرفة باآلخر فهو هو بوجه و لیس هو بوجه فیكون واسطة رابطة بین الشیئین فزید الخارجي الذي نتصوره 

 في ذهننا هو زید بعینه و لو كان غیره لم نكن تصورناه بل تصورنا غیره، و عاد عند ذلك علومنا جهاَلت.
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نفسه  ء آخر غیرن رابطة بینهما فال تمكن معرفته سبحانه بشيو إذ كان َل واسطة بین الخالق و المخلوق لیكو

نه ء آخر أبدا فدعوى أء هو نفسه بعینه، و إن لم یعرف بنفسه لم یعرف بشيء كان ذلك الشيفلو عرف بشي

ء من األشیاء كتصور أو تصدیق أو آیة خارجیة شرك خفي ألنه إثبات واسطة بین الخالق و تعالى معروف بشي

یكون غیرهما جمیعا و ما هذا وصفه غیر محتاج الوجود إلى الخالق تعالى فهو مثله و شریكه فالله  المخلوق

ء آخر البتة لكنه سبحانه معروف، فهو معروف سبحانه لو عرف عرف بذاته، و لو لم یعرف بذاته لم یعرف بشي

ن یكون مجهوَل ألن ثبوت ذاته عین ء واحد بعینه فمن المستحیل أبذاته أي إن ذاته المتعالیة و المعروفیة شي

 ثبوت معروفیته.

و أما بیان كونه تعالى معروفا فألن شیئا من األشیاء المخلوقة َل یستقل عنه تعالى بذاته بوجه من الوجوه َل في 

خارج و َل في ذهن، فوجوده كالنسبة و الربط الذي َل یمكنه اَلستقالل عن طرفه بوجه من الوجوه، فإذا تعلق 

ء من األشیاء أي وقع المعلوم في ظرف علمه لم یتحقق هناك إَل و معه خالقا متكئا بوجوده علیه خلوق بشيعلم م

و إَل َلستقل دونه فال یجد عالم معلومه إَل و قد وجد الله سبحانه قبله، و العالم نفسه حیث كان مخلوقا لم یستقل 

لو استقل به دونه كان مستقال دونه غیر مخلوق له، فالله بالعلم إَل بالله سبحانه الذي قوم وجود هذا العالم، و 

سبحانه یحتاج إلیه العالم في كونه عالما كما یفتقر إلیه وجود المعلوم في كونه معلوما أي إن العلم یتعلق باستقالل 

ون أوَل و به یكذات المعلوم أي إن الله سبحانه هو المعلوم أوَل و یعلم به المعلوم ثانیا كما أنه تعالى هو العالم 

 ،255رة: البق«: ٍء ِمْن ِعْلِمِه إَِلَّ بِما شاءَ َو َل یُِحیُطوَن بَِشيْ »ء عالما ثانیا فافهم ذلك و تدبر في قوله تعالى: الشي

 «.ما رأیت شیئا إَل و رأیت الله قبله»و في قوله ع: 

 م إَل بكونه تعالى هو المعروف أوَل، وفقد تبین أنه تعالى معروف ألن ثبوت علم ما بمعلوم ما في الخارج َل یت

 ثبوت ذلك ضروري.

ء الذي من زعم أنه یعرف الله بحجاب أو صورة أو مثال فهو مشرك كان المراد بالحجاب هو الشي»فقوله ع: 

یفرض فاصال بینه تعالى و بین العارف، و بالصورة الصورة الذهنیة المقارنة لألوصاف المحسوسة من األضواء 

و األقدار و بالمثال ما هو من المعاني العقلیة غیر المحسوسة أو المراد بالصورة الصورة المحسوسة،  و األلوان

و بالمثال الصورة المتخیلة، أو المراد بالصورة التصور و بالمثال التصدیق، و كیف كان فالعلوم الفكریة داخلة 

 كثیرة جدا. في ذلك، و األخبار في نفي كون العلم الفكري إحاطة علمیة بالله

و كون هذه المعرفة شركا إلثباتها أمرا لیس بخالق و َل مخلوق كما عرفت آنفا، و لزوم كونه مشاركا معه بوجه 

 مباینا له بوجه، و لذلك عقب ع الكالم بقوله:

ء بوجه من الوجوه حتى یوجب ذلك تركبه و انتفاء أي إنه َل یشاركه في ذاته شي« و إنما هو واحد موحد» 

ه كما أن الصورة العلمیة تشارك المعلوم الخارجي في معناه و ماهیته و تفارقه في وجوده فیصیر المعلوم وحدت

 بذلك مركبا من ماهیة و وجود.

الله من  إنما عرف»مع إثباته شریكا له في وجوده و تركبا له في ذاته « فكیف یوحد من زعم أنه یعرفه بغیره» 

ألنه »كل ذلك « و من لم یعرفه به فلیس یعرفه إنما یعرف غیره»واسطة  أي بنفس ذاته من غیر« عرفه بالله

 یكون رابطا« ءو الله خالق األشیاء َل من شي»أي أمر یربطهما هو غیرهما « ءلیس بین الخالق و المخلوق شي

ي ذهن فبینهما موصال للخالق إلى المخلوق و بالعكس كما أن اإلنسان الصانع یربطه إلى مصنوعه مثاله الذي 

 الصانع، و المادة الخارجیة التي بیده.

في موضع دفع اعتراض مقدر، و هو أن یقال: إنا إنما نعرفه « تسمى بأسمائه فهو غیر أسمائه»و قوله ع: 

سبحانه بأسمائه الحاكیة لجماله و جالله، فدفعه بأن نفس التسمي باألسماء یقضي بأن األسماء غیره إذ لو لم تكن 

و »ء آخر ثم أكده بأن األسماء واصفة، و الذات موصوفة ته بأسمائه معرفة له بنفسه َل بشيغیره لكان معرف

 «.الموصوف غیر الواصف

فإن رجع المعترض و قال: إنا نؤمن بما نجهله، و َل یمكننا معرفته بنفسه إَل بما تسمى معرفة به بنوع من 

هو ضال عن المعرفة َل یدري ما ذا یقول فإنه یدرك زعم أنه یؤمن بما َل یعرف ف»المجاز كالمعرفة باآلیات و 

فهو یعرف الله و إَل لم یمكنه أن یعرف « و َل یدرك مخلوق شیئا إَل بالله»شیئا َل محالة َل مجال له إلنكار ذلك 

قه لو الله خلو من خ»و َل رابطة مشتركة بین الخالق و المخلوق « و َل تدرك معرفة الله إَل بالله»به، و َل تنال 

فقد تحصل من الروایة أن معرفة الله سبحانه ضروري لكل مدرك ذي شعور من خلقه إَل أن «. و خلقه خلو منه

ء به، الكثیر منهم ضال عن المعرفة مختلط علیه، و العارف بالله یعرفه به، و یعلم أنه یعرفه و یعرف كل شي

 268-265، ص: 8، جو في بعض هذه المعاني روایات أخر.  المیزان في تفسیر القرآن
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 شرح روایت
 

َد: »--قوله ما هو واحد موحّ لاکثرة فیه. اشـــارة إلی «و انّ ، أی واحد محض 

ــبحانه» ــتلزمة لمعرفة س م ؛ بأن یقول: إنّ العل«برهان امتناع أن یکون معرفة الغیر مس

علیه فی المحلّه، فیمتنع أن یکون العلم بالشـــیء علمًا عین المعلوم بالذات، کما برهن 

 بشیء آخر مباین له، و إلاّ کان المتباینان واحداً، هذا خلف.

شیئین شیء آخر، موجب لوجود اتّحاد ما بین ال شیء علماً ب ستلزام العلم ب و  ؛فا

حیث فرضا شیئین، ففیها جهة اتحاد، و جهة اختلاف. فکلّ منهما مرکب من جهتین، و 

الحقُّ ســبحانه واحد بســیط الذات، لاترکّب فیه بوجه. فیمتنع أن یعرف بغیره؛ و إلیه 

فمن زعم : »--قوله؛ و «لیس بین الخالق و المخلوق شــیء...»بقوله:  --یشــیر

إنّما »الســـابق:  --، تفریع لقوله«أنّه یؤمن بما لا یعرف، فهو ضـــالّ عن المعرفة...

 «.عرف الله من عرفه بالله...

، بمنزلة البرهان علیه؛ بانّ کلّ شـــیء «لایدرک مخلوق شـــیئاً إلاّ بالله»قوله: و 

سموات و الأرض، فکیف یعرف بغیره؟ لأنّه مقوِّم کلِّ ذات  معروف بالله الذی هو نور ال

العلم بغیر المســـتقلّ ذاتاً بعد العلم بالمســـتقلّ الذی یُقَوِّمه، لأنّ ؛ و غیر متقوم بالذات

ضی ستقلّ إنّما هو بتبع  وقوع العلم یقت ضرورة، فالعلم بغیر الم ستقلالاً فی المعلوم بال ا

 المستقل الذی هو معه؛ هذا!

حاداً لاً أو اتّ لک حلو یث أو هم ذ لک  -و ح له عن ذ عالی ال قب-ت یه  -، أع عل

سلام و القول بکون إدراک «.منه... من خلقه و خلقه خِلْوٌ و الله خِلْوٌ»ذلک بقوله:  -ال

شــیء بالله، لاینافی صــدر الروایة من نفی اســتلزام العلم بالشــیء علماً  المخلوق کلِّ

 بغیره؛ لأنّ العلم الذی فی صدر الروایة علم حصولی، و الذی فی الذیل حضوری؛ هذا!
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ل  و ــَّ الروایات فی نفی أن تکون المعرفة الفکریة معرفة بالحقیقة، کثیرة جدَاً. فقد تحص

 معرفة النفس، لایوجب معرفة بالحقیقة.  أنّ شیئاً من هذه الطرق، غیرطریق

 

 معرفت نفس، انقطاع از غیر خدا
 

هو أن یوجّه الانســـان وجهَه للحقّ ؛ و و أمّا طریق معرفة النفس فهو المنتج لذلک

سه کما  شاهد نف سه، حتّی ی سه. إلی نف شاغل عن نف سبحانه، و ینقطع عن کلّ صارف 

 .هی، و هی محتاجة لِذاتها إلی الحقّ سبحانه

و ما هذا شأنه، لاینفکُ مشاهدته عن مشاهدة مقوّمه، کما عرفت. فإذا شاهد الحقَّ 

ســـبحانه، عرفه معرفة ضـــروریة، ثم عرف نفســـه به حقیقة، لکونها قائمة الذات به 

 شیء به تعالی.  سبحانه؛ ثم یعرف کلَّ
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 «یوسف»روایت 
 

 :قَالَ الصَّادِقُ»و إلی هذا یشیر ما فی تحف العقول، 

 مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ اللَّهَ بِتَوَهُّمِ الْقُلُوبِ فَهُوَ مُشْرِکٌ وَ مَنْ زََعمَ أَنَّهُ یَعْرِفُ اللَّهَ بِالِاسْمِ   

دْ قَفَدُونَ الْمَعْنَى فََقدْ أَقَرَّ بِالطَّعْنِ لِأَنَّ الِاسْمَ مُحَْدثٌ وَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَى 

ائِب  جَعَلَ مَعَ اللَّهِ َشرِیکاً وَ مَنْ زََعمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ الْمَعَْنى بِالصِّفَةِ لَا بِاْلإِدْرَاکِ فَقَدْ أَحَالَ عَلَى غَ

فِ َو ووَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یَعْبُدُ الصِّفَةَ وَ الْمَوْصُوفَ فَقَدْ أَبْطَلَ التَّوْحِیدَ لَِأنَّ الصِّفَةَ غَیْرُ الْمَوْصُ

 .مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُِضیفُ الْمَوْصُوفَ إِلَى الصِّفَةِ فَقَدْ صَغَّرَ الْکَبِیرَ وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

 ؟قِیلَ لَهُ فَکَیْفَ سَبِیلُ التَّوْحِیدِ 

یْنِ الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِِه بَابُ الْبَحْثِ مُمْکِنٌ وَ طَلَبُ الْمَخْرَجِ مَوْجُودٌ إِنَّ مَعْرِفَةَ عَ قَالَ  

 .وَ مَعْرِفَةَ صِفَةِ الْغَائِبِ قَبْلَ عَیْنِهِ

 :قِیلَ وَ کَیْفَ تُعْرَفُ عَیْنُ الشَّاهِدِ قَبْلَ صِفَتِهِ قَالَ 

 تَعْلَمُ وَ تَعْرِفُهُ وَ تَعْلَمُ عِلْمَهُ وَ تَعْرِفُ نَفْسَکَ بِهِ وَ لَا تَعْرِفُ نَفْسَکَ بِنَفْسِکَ مِنْ نَفِْسکَ 

أَنَّ مَا فِیهِ لَهُ وَ بِهِ کَمَا قَالُوا لِیُوسُفَ إِنَّکَ لَأَنْتَ یُوسُفُ قالَ أَنَا یُوسُفُ وَ هذا أَخِی فَعَرَفُوهُ 

 .«0بِهِ وَ لَمْ یَعْرِفُوهُ بِغَیْرِهِ وَ لَا أَثْبَتُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِتَوَهُّمِ الْقُلُوبِ 
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بفتح العین و اللام بمعنی العلامة؛ أو خصوص الإسم، « و تعلم عَلَمه...»: --قوله

أی تعرفه، ثم تعلم علائمه و أوصــافه به و نفســک به، لابغیره؛ و کونه بکســر العین و 

 سکون اللام، یوجب تکلّفاً فی التوجیه.

یات و  فة التی هی من غرر الروا یة الشـــری ّل فی معنی هذه الروا تأم عد ال و أنت ب

سفخا سلام -ّصة فی تمثیلة بمعرفة إخوة یو ستخرج جمیع  -علیه ال له، تقدر أن ت

 الاصول الماضیه فی الفصول السابقة من هذه الروایة وحدها، فلا نُطیل البیان.

  

 شودی پروردگار معرفت حقیقی حاصل میپس از مشاهده
 

شیء به، و حینئذ یقع التوجّه  و بالجملة فإذا سه و کلَّ  شاهد ربَّه، عرفه و عرف نف

العبادی موقعه، و یحلّ محلّه، إذ بدونه کلُّ ما توجَّهنا إلیه فقد تصــوّرنا شــیئاً، کائناً ما 

صورة الذهنیة، و کذا مطابقه المحدود المتوهّم، غیره ؛ و کان صوّر، و ال هذا المفهوم المت

 المقصود. سبحانه. فالمعبود غیر

له، و قبول هذا النحو العبادة مع ما  عارفین من العلماء بال و هذا حال عبادة غیر ال

 عرفت من شأنها من فضل الله تعالی محضاً.

 0«.و لَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلیکم وَ رَحْمَتُه ما زَکَی مِنکم مِن أحد أبداً»قال سبحانه: 

 
 عبادت مخلَّصین
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ــین له، فإنّهم لایتوجَّهون فی عبادتهم لا و هذا بخلاف عبادة العارفی ن بالله المخلص

 .-جلَّت عظمته و بَهَر سلطانه -إلی مفهوم، و لا إلی مطابق مفهوم، بل إلی ربِّهم

سبحانه:  صین»قال  ِصفون إلاّ عبادَ اللهِ المُخْلَ من هنا یظهر ؛ و «0ُسبْحانَ اللهِ عمَّا یَ

صــوا )بالبناء للمجهول( لله ســبحانه؛ فلا حجاب أنّ المراد بالمخلَصــین، هم الذین اُخلِ

حیث انّ الخلق هم الحجاب، کما قال سیدنا ؛ و بینهم و بینه، و إلاّ لم یقع وصفهم موقعه

، فهم لایرون «لاحجاب بینه و بین خلقه إلاّ خلْقه، اَلحَدیث: »--موســـی بن جعفر

 الخلق و انّما یقصدون الحقَّ سبحانه.

لَا یَکُونُ الْعَبْدُ »: --، و قال محمّد بن علی الباقر--و فی تفســیر العســکری

َالِصٌ لِی  َذَا خ ِذ  یَقُولُ ه ْهِ فَحِینَئ ِهِ إِلَی ِهِ حَتَّى یَنْقَطِعَ عَنِ الْخَلْقِ کُلّ َادَت َهِ حَقَّ عِب ِداً لِلّ َاب ع

 «.8فَیَتَقَبَّلُهُ بِکَرَمِه

لَى عَبْد  أَجَلَّ مِنْ أَنْ یَکُونَ فِی قَلْبِهِ مَعَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَ: »--و قال جعفر بن محمّد

 9«اللَّهِ غَیْرُهُ

 .«0أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْإِخْلَاص»: --و قال محمّد بن علی یعنی الجواد

یَنَّهم فَبِعزتکَ لَاُغْوِ»و ممَّا مرَّ من البیان یظهر معنی قوله سبحانه حکایة عن إبلیس: 

صینأجمعین إلاّ عبادَک مِ سبحانه:  ؛«5نْهمُ المُخلَ َضرون إلاّ عبادَ الله »و قوله  إنّهم لَمُح

 الآیات. ،«3المُخلَصین
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ضاراً، و  سته و لاإح سو سبحانه، و لایرون إبلیس، و لاو ستغرقون فیه  إذ هؤلاء م

ساباً سی: ؛ و لاح شارة فی الحدیث القد ، و إلی «أولیائی تحت قبائی أو ردائی»إلیه الإ

 یث الأمن المتقدّم المروی عن یونس.ذلک یرجع الحد

و المحصَّل انّ طریق معرفة النفس هی الموصلة إلی هذه الغایة، و هی أقرب الطرق 

بُ ذلک بالإنقطاع عن غیرالله، و التوجّه إلی الله ســبحانه بالإشــتغال بمعرفة ؛ و فَحَســْ

سی ل عنْ خبر مو ّصَ سلام -النفس کما یتح ین خلقه ب لیس بینه و»المتقدّم:  -علیه ال

حجاب إلاّ خلقه؛ فقد احتجب بغیر حجاب محجوب، و اســتتر بغیر ســتر مســتور، 

 «.الحدیث

 

 انقطاع تنها راه دستیابی به معرفت
 

و هذا الحدیث الشریف أجمل بیان لأحسن طریق. فیبتدی بالأسباب الواردة شرعاً 

سبة، و المراقبة، و  صمت، و الجوع، و الخلوة، للإنقطاع، من التوبة، و الإنابة، و المحا ال

و الســـهر، و یجاهد بالاعمال و العبادات؛ و یؤیّد ذلک بالفکر و الإعتبار، حتی یورث 

ــبحانه، و یطلع من الغیب طالع، و  ذلک انقطاعاً منها إلی النفس، و توجّهاً إلی الحقّ س

ذلک  اً، وقیتعقّبه شــیء من النفخات إلالهیة و الجذبات الربانیة، و یوجب حبّاً و إشــرا

 هو الذکر.

سلطان الحبِّ فی  شوق یدفع، حتی یتمکّن  ثم لایزال بارق یلمع، و جذبة تطلع، و 

شمل، و یختم الأمر و أنّ إلی ربِّک  ستولی الذکر علی النفس، فیجمع الله ال القلب، و ی

 المُنْتَهی.
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ة. فانّما أنّ مَثَل هذا الســائر الظاعن مَثل من یســلک طریقاً قاصــداً إلی غای واعْلَّمْ

الواجب علیه أن لاینســـی المقصـــد، و أن یعرف من الطریق مقدار ما یعبر منه، و أن 

صده آناً مَّا هام علی وجهه حیران، و  ِسیَ مق یحمل من الزاد قدر ما یحتاج إلیه. فلَوْ نَ

 ضلَّ ضلالاً بعیداً.

ــل الوقوف ــیر، و حص ــاهدته و ما فیه، بطل الس زاد لو ؛ و و لو ألهاه الطریق و مش

 الله المستعان سبحانه.؛ و حمل الزاد، تعوَّق السعی، و فات المقصد

 
 ی معرفت نفس وارد شده است؟آیا در شریعت اسلام بیانی درباره

 

فإن قلت: هَب انّه ثبت بهذا البیان علی طوله أنّ أقرب الطرق إلی الله ســـبحانه 

ــ ریق، ریعة لهذا الططریق معرفة النفس، لکن لم یثبت بذلک وجود بیان خاص فی الش

یتبیّن به کیفیة الدخول و الخروج فیه، و شئون سلوکه علی دقته و خطره و کثرة اهواله 

صیات الفارق  و مخاطره و عظم تهلکته و بواره. فأین البیان الوافی بجمیع هذه الخصو

 بین المنجیات و المهلکات؟

 
 تفاوت بیانات وارده در شرع در اختلاف ادراک مخاطبان است

 

قلت: قد أشــرنا فی الفصــل الثانی من هذه الرســالة إلی أنّ البیانات الواردة فی 

نته بیان واحد و إنّما الختلاف فی ناحیة الأخذ و التفاوت فی إدراک ، الکتاب و الســـُّ

 المدرکین.
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ــبحانه ــیر إلیه س ــاً نتیجة الفهم و العلم، و الس و  ،یختلف باختلافه، الذی هو أیض

 ینشعب بانشعابه.

 ،قد ذکرنا هناک انّ الناس علی طبقات مختلفة؛ و و لعمری هو من الوضوح بمکان 

 و یعمل علی وَتیرَتهِ.، کل طبقة تأخذ علی طبق فهمه
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 ی مردمطبقات سه گانه

 ی اول : عوامطبقه
 

ضنا واحداً یر یبیت و هو یفکّر فی تدب، و بغیته الدنیا و زخارفها، من العامة فإذا فر

ــتری؟ و أین یذهب غداًکی، معاش غده ــبح، و همّه  ؟ف یبیع و یش و من یلاقی؟ و یص

شیراً سمع داعیّ الله ب شأنه فی الدنیا. إذا  صلاح  ّشر یب و نذیراً تدبیر أمر یومه، و أ

بمغفرة من الله و رضـــوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم، و یُنذر بنار وقودها الناس و 

سائر ما أعدَّ الله للظالمین شبعه و الحجارة و  صاص همّه بما ی صور همّته، و اخت ؛ فلق

إنّما یؤمن بإجمال ما ســـمع، و ؛ و لایجد مجالاً للغور فی آیات الله و کلماته، یرویه

صل، و  صالحة بما لایزاحم ما یبتغیه من الدنیا. فالدنیا عنده هو الأ یدین من الأعمال ال

  فلذلک یضادُّ فعلُه قولَه، و عملُه علمَه.؛ الدین تَبَع

 و هو یقترف کلَّ منکر، و یترک کلَّ واجب.، تراه یقول: إنّ الله سمیع بصیر

ــیر ــع و یعبد کلَّ ولیّ من ، و تراه یؤمن بانّ الله هو الولیّ، و إلیه المص و هو یخض

سیر ، دون الله شعر هناک ی ست سعیر إذا ا شیطان یدعوه إلی عذاب ال و یهرع إلی کلّ 

لدنیائ شـــ ّه لایری غیر الجســـم و و لا یرقی ؛ من زخارف ا فهمه إن اســـتفهمته أن

 و فوق هذه الأوهام الدائرة أمراً. ،الجسمانیات شیئا ً

یؤمن بأنّ لِلهِ عرشاً یصدر عنه أحکام خلقه، و یُجریه عمال ملائکته فی السموات 

سة، ، و الأرض، و هی ملکه سو و اولوا العقل من الخلق رعیّته، و هم هذه الأبدان المح

عد  ْدِمُهم ب له الخلق، و یَع یت ال یار، ثمّ یم لإخت یا علی ا لدن مادارت ا کالیف  کلَّفهم بت

یه الخلق، و یجمعهم لیوم  له ف بة یوم یحیی ال یا و هی خر لدن یأتی علی ا الوجود. ثم 

صالحین بجنة ما فیها غیر شتهی النفس، و هی الابدان الدنیوی؛ و  الجمع، ثم یجزی ال م
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سق ما یتّخذه الملک منا من  شرر. کلّ ذلک علی ن الظالمین بنار مافیها غیر اللهب و ال

الحکم و مجازاة الرعیة و سیاسة الملک، لا شیء أرفع من ء إجراو لوازم الاُبَّهة و العزّة 

 ذلک. 

 فهذه طبقة، و ذلک مقامهم فی العمل و العلم. 
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 ی دوم: زاهدانهطبق
 

ضنا واحداً من الزاهدین و العابدین، و هم الناظرون بنظر الإعتبار إلی فناء  و إذا فر

ستعدّون للزهد و  سبحانه، الم الدنیا و زخارفها و غرورها و نفادها، و بقاء ما عند الله 

سمع داعیّ شتهیات الدنیا، و الإقب العبادة،  سلال من أکاذیب م ل االحقّ یدعوه إلی الان

إلی عبادة الله، لتحصـــیل النجاة من ألیم العذاب و الفوز بنعمة لاتفنی، و ملک لایبلی؛ 

تمکّنت خشــیة الله فی قلبه، و صــار الموت نصــب عینه. فأخرجت حبّ الدنیا و همّ 

المعاش من قلبه، و لم یکن له همّ إلاّ الزهد عن الدنیا، أو صـــالح العمل لله طمعاً فی 

ات نفســه، و یصــلح جهات عمله، و یتَّقی ما یســخط الله مرضــاته. فیهذٍٍِّّب صــف

 سبحانه فیما یستقبله. کلّ ذلک طمعاً فی نعیم مخلَّد، و حذراً من عذاب سرمد. 

و لو أجدت التأمل فی حاله، و ما یریده فی مجاهدته، وجدته لایزید إلاّ مشـــتهی 

سمع من الحقّ انّها خلقت للبقاء لا ل سه لما  سه. فهو یحبُّ نف حبُّ لفناء، فیحبُّها، و ینف

 مشتهاها، و یزهد فی الدنیا لما یری من فنائها و زوالها. 

شتهیاتها، و انمحت عنها مکارهها، لم  فلو أنّ الدنیا دامت بأهلها، و تخلّد نعمها و م

شیئاً من هنا تعلم أنّ الکمال عند هذا الرجل، ؛ و ینقص من مبتغی هذا العامل المجاهد 

من النعم الدنیویة المادّیة؛ لکنّه یراها مقرونة بالنواقص و الموانع،  هو مشــتهیات النفس

فیطلب مشتهیات من جنسها خالیة من کدورتها. فیری الدار الاخرة من عرصات الدنیا 

 و خواتمها، و یعتقد أن یوم القیامة من أیّامها. 

شرف م سها عن أ سمیة، لم ترقّ عنها لیأ سه واقفه علی هذه المرتبة الج فلا  نها.فنف

إذا لم یعهده و لم یعتقد به. فهو نازل عن مرتبة ، یرید کمالاً أشرف من الکمال الجسمی

ّب بین أطوار الحیوة من قول و عمل و خلق  بة العمل، یتقل له، واقف فی مرت بال العلم 
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ستار الغیب مرتفعة عنه، و کأنّ ماوراء الحجاب مکشوف له ستفزُّ ع، حسن کأنّ أ ن لای

 کذلک. عینه، و لیس 

و هو المأیوس عن مشاهدة ماوراء الحجاب، و قد وطّن نفسه لما بعد الموت. فإنّما 

 له صالح العمل و جزیل الثواب فحسب، لایرزق خیراً من ذلک. 

شاء إنّه بِعِباده وَ» َسطَ اللهُ الرزقَ لِعباده لَبَغَوْا فِی الأرضِ وَ لکنْ یُنَزِّلُ بقَدَر  مَّای لَو بَ

 « خَبیرٌ بَصیرٌ

شترکون الطبقةَ الاولی فی  ضاً طبقة، و ذلک مقامهم فی العلم و العمل؛ ی و هولاء أی

 العلم، و یفترقون عنهم فی العمل. 
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 ی سوم: محبّینطبقه
 

و إذا فرضـــنا واحداً من المحبیِّن المشـــتاقین، و هو رجل أخذته بارقة الحبِّ، و 

أرکانه، و اضطربت أحشائه، و حار فانهدَّت ؛ جذبته جذبة الشوق إلی لقاء الله سبحانه

و طار عقله، و انسلَّ عن الدنیا زخارفها، و لم یقع همّه علی العقبی و نعیمها، و لا ، قلبه

ــبحانه یقول  ــمع اللهَ س دین للمحبّ إلّا المحبوب، و لا مطلوب له إلّا المطلوب. إذا س

إنّما الحیوةُ الدنیا »و یقول:  ،«0بِالله الغَرُورنَّکم الحَیوةُ الدنیا وَ لایَغُرَّ نَّکم  اتَغُرَّل»لعباده: 

ذم الدنیا و زَخارفها، و أعرض عن زخارفها لأنّه سبحانه یذُّمها؛ و لو انّه  ،«8لَعِبٌ و لَهْوٌ

 مدحها لمدحها علی فنائها و خسّتها. 

ــبحانه یقول ــمعه س ه مدح الآخرة لأنّ ،«9و إنّ الدار الآخِرَةَ لَهِیَ الحَیَوان»: و إذا س

 سبحانه یمدحها؛ و لو أنّه ذمَّها، لذمَّها، علی بقائها و شرفها.

سبحانه یقول سمعه  َشهیدأ: »و إذا  شیء  و  ،«0وَلم یَکْفِ بربِّک أنّه علی کلٍٍِّّ 

یء مُحیط» هُوَ قائِمٌ عَلی کُلِّ نفس بمَا »و  ،«3هو معکم أینما کنتم»و  ،«5إنّه بکلِّ شـــَ

َسبَت شیء إلّا و  ،«2کَ سه علیه، لا للعب یلعبهلم یبقَ  ما و  ؛تعلّق قلبه به، واعتکفت نف

شیء، قریب منه و  سبحانه قائم علی اعمال کلّ  للمحبّ الحیران و اللعب؟ بل لأنّ ربِّه 

 محیط به؛ فهو یسعی نحوه سبحانه، و یقصده لکن بالاشیاء لا وحده. ، معه، شهید علیه

                                                 
 (33/  31) لقمان:( 1

    (36/ 47محمد)صل ی الله علیه و آله( ) (2

    (64/ 29)  عنکبوت: (3

 (53/  41) فصلت:( 4

 ( 54/ 41)  فصلت:( 5

 (4/ 57)  حدید:( 6

 (33/ 13) رعد:( 7
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سبحانه یقول:  سمعه  َضلَّ ا أیُّها الذین آمیَ»و إذا  ُضرُّکم مَن  َسکم لا یَ نوا عَلیکم أنْفُ

إهتداء إلی و انّه ال ،تفطّن أنّ تعلّقه بنفسه لیس کتعلّقه بغیرها من الأشیاء ،«0إذا اهْتَدَیْتُم

یَا أیُّها الإنسـانُ »هو سـبحانه جعله )أی المحبَّ( سـالکاً إلیه، إذ قال: ؛ و مطلوبه ألبتّة

 .«8فَمُلاقِیهإنَّک کادِحٌ إلی ربِّک کَدْحاً 

سبحانه یقول:  سمعه  َصعَداً»و إذا  ْسلُکْهُ عذاباً  و  ،«9وَ مَنْ یُعْرِضْ عَن ذکرِ ربِّه یَ

دُّونَهم »یقول  ــُ یطاناً فَهو لَه قَرینٌ و إنّهم لَیَص ــَ و مَن یَعشُ عَن ذِکر الرَّحمنِ نُقَیِّضْ لَه ش

بون أنّهم مُهتَدون وا اللهَ »و یقول:  ،«0عَن الســـبیل و یَحْســـَ وَ لا تَکُونوا کالَّذین نَســـُ

َسهم َسیهُم أنْفُ والنسیان، هو الإعراض عن الذکر، عرف انّ نسیان نفسه، و التعلّق  ،«5فَأنْ

 بالاشیاء، علامة نسیان ربِّه. 

عَد، و لا  و انّه لو أعرض عن ذکره، و تعلّق بالاشــیاء، لســلکه ذلک إلی عذاب صــَ

سبیل، ا حجاب البعدعذاب عند المحبین إلّ ضلّه القرین عن ال ق أنّ حینئذ یتحقّ؛ و و لأ

سبیل هو نفسه و طریقة التعلّق به للسلوک إلی ربّه، لأنّ ربَّه معه و قائم علیه محیط ، ال

سه، و یتعلّق بها شیء إلی نف صفّیها، به. فعند ذلک ینقطع عن کلّ  ضل و یهذّب، و ی ها بفا

ز عن الموبقات، و الفرار عن المهلکات، لأنّه سبحانه الأخلاق و صالح الأعمال، و التحرّ

لک لایرید بذ، ولا لنار یخاف منها، بل لوجه الله، بها، و یحبُّها لا لجنة یطمع فیها یأمر

 جزاء و لا شکوراً. 

و  متوجه القلب إلیها لیله، کلّ ذلک و هو متعلّق بنفســـه ابتغاء لقاء ربه، محدق بها

صادق الحب نهاره، لکنّه لا یعطیها  شاه! و أنّی یقع  ستقلالاً، و لا یدع لها تمکّنا، و حا ا
                                                 

  (105/  5) مائده:( 1

 ( 6/  84) انشقاق: (2

 (17/  72) جن: (3

 ( 36/  43) زخرف:( 4

 (19/ 59) حشر:( 5
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ما  کلّ  ته، و  لذا بل المحبوب محبوب  لب علی مطلوبّین؟  علی محبوبّین؟ و حقّ الط

 یحبّه هو محبوب لأجله؛ فهو المحبوب فی نفسه و فی غیره. 

ــدّه عن و أنت تعلم أنّ المحبَّ لایرید إلّا المحبوب یلویَّ )یفرّ( إلیه من کلّ ، هما یص

ــول إلیه من کل  ــغله عنه. لا همَّ له إلّا الخلوة بمحبوبه ولوص و یمیل إلیه من کلّ مایش

صفه؛ و حاجب یحجب عنه شوقه؛ و ربما ، کلّما مکث علی و شتعل نار شتدّ وجده وا ا

شتغال فقط بربِّه، فلایبقی إلّا  سه، وفنائها عن نظره، والإ شوق إلی الغیبة عن نف دفعه ال

 ربِّه ذوالجلال و الإکرام. وجهُ 

 و هؤلاء أیضاً طبقة، و مقامهم فی العلم و العمل ماعرفت.

  ؛و قد عرفت أنّ الفارق حقیقة بین هذه الطبقات الثلاث، اختلاف حالهم فی الإدراک

 .أو إلی ثلاث، و بذلک یفترقون فی فهم المدلول من کلام واحد إلی مدلولین اثنین

 فبیان الطریق لیس من شؤون الشرع، و إنّما هو الفهم یختلف اختلافاً. 

ُسئل عن طریق معرفة النفس: لِم لَم یُبیّن شرعاً  ،ولقد سمعت بعض مشایخی، وقد 

 و هو أقرب الطرق إلی الله سبحانه؟ 

ــرح هذا  -مدَّ ظلّه  –فقال  ــد، و لایش ــرع لایروم هذا المقص : و أیّ بیان فی الش

 الطریق؟

من هنا ربما یذکر بعض هذه الطبقة فی تفســـیر بعض الآیات و الأخبار، معانی  و

 بعیدة عن الفهم العادی کلّ البعد. هذا!

 

 رک غیر خدا و توجه تامّ به حق تعالیت ،یک راه بیشتر نیست
 

، و هو رفضَ غیرالله، والذی ینبغی أن یعلم هیهنا انّ الطریق مرکب من فعل و ترک

سبحانه؛ و هما کالمتلازمین أو متلازمان. إذ قد مرّ أنّ العلم بالله أبده والتوجّه إلی  الله 
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البدیهیات، وإنّما الحاجب عنه هوالغفلة دون الجهل، وذلک بالإشـــتغال بحطام الدنیا، 

 وعرَض هذا الأدنی. فما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه.

ــتغال بها یوجِبُ حبَّها، و تعلّق الهمّة کلّها ــغل ذلک حیّز القلب، فلا  فالإش بها. فیش

سبحانه صفو مرآته حتی ینعکس فیها جمال الحقّ    رو یحصل المعرفة. فان الأمر، ام، ی

 القلب. 

 
 بیان یک تمرین

 

و إن شئت اختبار صدق ما ذَکَرناه، أمکنک اعتباره بان تأخذ لنفسک مکاناً خالیاً، 

صوت والأثاث و  شاغل زائد من النور وال شغلکث غیرها.لایکون فیه   مّ تقعد قعوداً لای

شخص بعین خیالک  صورة مَّا خیالیة، بأن ت بفعل زائد مع غمض العین. ثم تتوجَّه إلی 

صورة  ستعمل الإعراض عنه إلی « 0»إلی  صورة خیالیة تطرقک لت مثلاً، و تتنبّه لکّل 

ضة مزدحمة عندک مظلمة «0»صورة  صوراً خیالیة معتر ، فإنّک تجد فی بادی الأمر 

صدک و  ضها عن بعض، من أفکار الیوم و اللیلة، و مقا شة، لایتمیّز کثیر منها بع شو م

إراداتک، حتی ربما تتیقّظ بعد مضــی نحو ســاعة إنّک فی مکان کذا، أو مع شــخص 

، و هذا «0»کذا، أو فی عمل کذا. هذا مع إنّک قد شـــخصـــت ببصـــر خیالک نحو 

 التشویش یدوم معک مدّة. 

هذه ال مت علی  قلّ ثم لو د هة انّ الطوارق و الخواطر ت عد بر ماً، تری ب ّا یة أی تخل

فتقلّ، و یتنوّر الخیال، حتی کأنّک تری ما یخطر فی قلبک من هذه الخواطر ببصـــر 

  !اخری ألبتة. هذا« 0»الحس، ثم تقلّ فتقلّ کلّ یوم تدرّجاً، حتی لایبقی مع صورة 
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 تنها راه دستیابی به باطن إعراض از ظاهر است

 

سیانک  شاغل الدنیویة توجب ن شتغال بالم صحّة ما قلنا انّ الا و من ذلک تعرف 

صل بالإعراض  شأة؛ و انّ التخلّص نحو الباطن، یح َسک، والغفلة عما وراء هذه الن نف

عن الظاهر، و الإقبال إلی ماورائه. فلو رُمْتَ نحو مشاهدة نفسک بمثل الطریق المذکور 

ن الخواطر المانعة، و هی صور المشتهیات و المقاصد مثلاً، وجدت أضعاف ما ذکرناه م

 الدنیویة. 

 فالطریق المتعیّن للمعرفة أن تصفَّی قلبک عن الدنیا، و کلِّ حجاب غیرالله سبحانه. 

فکلَّما ذکر من الاســـباب من المراقبة و الخلوة و غیرهما إنّما هو لتحصـــیل هذه 

 . -ه عزّاسم –بحانه، و تشرف علیه الحالة القلبیة، ثم تتوجّه بقلبک نحو الحقِّ س

و هذا هو الذکر، و هو الاشـــراف علی الحقّ ســـبحانه، و هو آخر المفاتیح؛ والله 

 الهادی. 

 
 در کتاب و سنت« ذکر»

 

 و اعلم أنّ الذکر بهذا المعنی، کثیر الورود فی الکتاب و السُّنة. 

 .«0ذِکرناأغفَلْنا قَلْبَه عَن  و لا تُطِعْ مَنْ»قال سبحانه: 

ــبحانه :  ــدَّ ذکراً»و قال س فمن المعلوم انّ  ،«8و اذْکُرُوا اللهَ کِذکْرِکم آبائَکم أو أش

 الشدة لایوصف به الذکر اللفظی. 
                                                 

 (18/28) کهف: (1

 (2/200) بقره: (2
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 .«0وَ مَا یَتَذَکَّرُ إلّا مَن یُنِیب»و قال سبحانه: 

قد مرَّ  إلی غیر ذلک من الآیات، و «.8و مایَذَّکَّرُ إلّا اُولوا الْباب»و قال ســـبحانه: 

 بعض الأخبار المشتملة علیه.

ــئلُک بحقِّک و قدســک و أعظم صــفاتک و : » -–و فی دعاء کمیل، قال  أس

صولة سمائک، أن تجعل أوقاتی من اللیل و النهار بذکرک معمورة، و بخدمتک مو و  ،أ

حالی فی  حداً، و  ها ورداً وا لة، حتّی تکون أعمالی و أورادی کلُّ أعمالی عندک مقبو

 «.سرمداً الدعاءخدمتک 

 

  الفصل الخامس:فیما یناله الانسان بکماله
 

و هذا الفصــل کالتوضــیح لما مرّ فی الفصــل الثانی من الکلام. نقول: قد عرفت انّ 

 ؛کمال الانسان فنائه بأقسامه الثلاثة، و بعبارة اخری التوحید الفعلی و الإسمی و الذاتی

من الحق ســـبحانه علی قدر حدود ذاته و قد عرفت أیضـــاً أنّ کل موجود فَقُرْبُهُ و 

سبحانه، مترتّبة بحسب  سان البدنیة، و بین الحقّ  شأة الان سائط التی بین ن أعدامه؛ فالو

 حدود ذواتها. 

ــبحانه لابدَّ أن یَعْبر من جمیع مراتب الأفعال و  ــیره إلی الحق س ــان فی س فالإنس

 الأسماء و الذوات، حتی ینال التوحیدات ثلاثة. 

                                                 
 (40/13) غافر:( 1

 (2/269) بقره: (2
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نّه لاینال مرتبة من مراتب کماله إلّا بفنائه و بقاء ذلک الکمال فی المحل، و حیث ا

ح من تلک ة فهو فی کلّ مرتبة واقف علی مَجری جمیع أنواع الفیوضـــات المترشـــّ

المرتبة إلی مادونها، متحقّق به، حتی ینال توحید الذات، و لایبقی له إســم و لا رســم، 

 والمُلکُ یَومئذلِلّه. 

هذا البرها یاء، مُنْبیءُ عن و  لأول مات ا قا مل علی جمیع م ِه، مشـــت جازَت ن علی وِ

 شئونهم، کاف لمن فهمه. 

 . -عزّ اسمه  –و أمّا خصوصیات مقاماتهم فلا یحیط بها إلّا ربُّهم 
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 در مقامات اولیاء تتمة:
 

ــبحانه، حیث إنّ ولایة أمرهم لله  ــرارهم مع الله س ــة أس مقامات الأولیاء و خاص

 وقد فَنَتْ أسماؤهم و رسومهم فیه تعالی، لایمکن الإحاطة بها. ، سبحانه

 .«  0و لایُحِیطون به عِلماً»و قد قال سبحانه: 

ّشر لهم، قال  سبحانه، و هو المربّی لهم، والمب شرفاً انّ ولایة أمرهم لله  و کفی لهم 

 .«8ألا إنّ أولیاء اللهِ لاخوفٌ علیهم و لا هم یَحْزَنون»سبحانه: 

 
 استمراری مورث حقیقت ایمانتقوای 

 

فوََصفَهم بتلبّسهم بالإیمان،  ،«9الذین آمَنوا و کانُوا یَتَّقون»ثم عرَّفهم سبحانه، فقال: 

 بعد تلبّسهم بالتقوی.

و من المعلوم انّ التقوی التی هی التحذّر عما یســخط الله، إنّما تتحقّق بعد الإیمان 

 بالله و رسوله. 

قدّم علی  لذی یت مان ا لإی یة، غیر ا لآ مذکور فی ا مان ال لای هذا ا بذلک انّ  نا  فعلم

 التقوی، و لیس إلّا تَأکُّد الایمان، بحیث لایتخلّف عنه مقتضاه. 

ــائر  فإنّ اصــل الإیمان، و هو الإذعان فی الجملة، یجامع الشــرک فی الجملة و س

 0«له إلّا وَ هُم مُشرِکونوَ مَا یُؤْمِن أکثرُهم بال»المعاصی. قال سبحانه: 

                                                 
 .(110/  20) :( طه1

 (10/62) یونس: (2

 (10/62) یونس:( 3

 (12/106) یوسف:( 4
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 ی تسلیم در برابر رسول خداایمان تاّم نتیجه
 

ــول الدین و فروعه. فیرجع   لکنّ الکامل التامَّ منه یلازم الجَرْیْ علی ما یوجبه اص

سبحانه:  سول فی کل ما جاء به، کما قال  سلیم للر نون فَلا وَ ربِّک لایُؤْم»معناه إلی الت

َسلِّموا حتّی یُحَکِّموک فیِ َضیْتَ وَ یُ سهم حَرَجاً مِمَّا قَ َشجَرَ بَینهم ثُمَّ لایَجِدوا فی أنْفُ ما 

 .«0تسلیماً

و تســلیمک لأحد أن تُفنی إرادتک فی إرادته؛ فلاترید إلّا مایرید، و لاتشــاء إلّا 

 مایشاء، و هوالتبعیّة التامّة.

یّا أیُّها »: و قال ؛«8فَاتَّبِعونی یُحْبِبْکُم اللهُقُل إنْ کُنتُم تُحِبُّون اللهَ »کما قال سبحانه: 

 .«9الَّذین آمَنوا اتَّقُوا اللهَ و آمِنوا بِرَسوله یُؤْتِکُم کِفْلَینِ مِن رَحمته

فقیّد الإیمان ثانیاً بالرسول؛ و هذا الإیمان، هو الیقین التامّ بالله سبحانه و أسمائه و 

التبعیة و التسـلیم التامّ للرسـول. فأفعالهم طبق صـفاته، و بحقّیة ما جاء به رسـوله، و 

إلّا ابتغاء وجه ربِّه، و الإعراض  – –أفعاله، و غایتهم غایته، و هو امامهم؛ ولا غایة له 

 التامّ عن الدنیا.

واْصبِرْ نَفَْسک مَعَ الذین یَدْعُون رَبَّهم بالغَدَاةِ و العَِشیِّ یُریدُون وَجْهَه »قال سبحانه: 

نا وَاتَّبَعَ ولا تَعْ نا قلبَه عن ذِکرِ دُ عَیناک عنهم تُریدُ زینةَ الحیوة الدنیا ولا تُطِعْ مَنْ أغْفَلْ

 .«0هُواهُ و کان أمْرُه فُرُطا

                                                 
 (4/65) نساء:  (1

 (3/31) آل عمران:( 2

 (57/28) حدید: (3

 (18/28) کهف: (4
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باقی شدن به بقاء الله  و« عند اللهی»ی این ایمان بخوردار شدن از مقام نتیجه

 است

 

 .«0لَهُم قَدَمَ صِدق  عِنْدَ ربِّهم و بَشِّر الذین آمَنوا أنَّ»ثم وعدهم سبحانه، فقال: 

صدق، هو المکانة الثابتة و المقام المکین، فبه یکنی عن ذلک عرفا ً، و هو  و قدم ال

 مرتبتهم من الله سبحانه عنده. 

ــبحانه:  فأخبربأن ما عنده باق  ؛«8ما عندَکم یَنفَدٍُُ و ما عند الله باق»و قد قال س

 دائم غیر فان و لا هالک. 

 
که در نزد خداست وجه خداست و وجه خدا صاحب تمامی صفات جمال آنچه 

 و جلال خداست
 

 فأخبر بالهلاک لکلِّ شیء غیر وجهه. ؛«9هکلُّ شیء هالکٌ إلّا وَجهَ»و قال أیضا ً: 

شیء، و  صل عن ال شیء غیر منف سبحانه وجه له؛ و وجه ال فبان بذلک أنّ ماعنده 

قدم لاء متمکنون ب به. فهو ما یواجهک  عالی، هو  حات وجهه ت بُ هم الصـــدق فی ســـُ

ین بمکان دون  ــِّ ــتهلکون فی غَمار أنواره، خارجون عن حیطة العمال، غیر مختص مس

کلُّ مَن عَلَیها فان  و یَبقَی »قال سبحانه أیضا ً: ؛ و «0فأینَما تُوَلُّوا فَثَمّ وَجهُ الله»مکان، 

 «.5وَجهُ ربِّک ذوالجلال والإکرامِ

                                                 
 ( 2/ 10) :یونس (1

 (96/  16) :( نحل2

 (28/88) قصص:( 3

 (2/115) بقره:( 4

 (27-55/26) الرحمن:( 5
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بالرفع، و لیســت صــفة مقطوعة یشــهد به قول « وذ»ة لی قرائو قد أطبق القرّاء ع

 فهو صفة وجه. ،«8کسَبِّح اسمَ ربِّ» ، و«0کتَبارَکَ اسمُ ربِّ»تعالی: 

صفة  شذٍّّ عنهما  صفات الجلال و الجمال جمیعا ً، فلا ی والجلال والإکرام جامعان ل

 من صفاته العلیا، و لا اسم من أسمائه الحسنی. 

سبحانه، فهؤلاء متمکنون  سمائه  صفاته و أ سم إلّا  سم لهم و لا ر بینها و فیها، لا إ

وارتفع الحجاب، إذ لم یبقَ منهم و لامعهم و لادونهم شـــیء و لاغیر وجهه ذی الجلال 

  !والإکرام شیء. فافهم

وبذلک یظهر معنی ما فی حدیث مجیء الملائکة بالکتاب من الله إلی ولیّه بالجنة، 

 «.لک الحیِّ القیُّوم، إلی المَلک الحیِّ القیُّوم. الحدیثمن المَ»و فیه مکتوب: 

  

                                                 
 (78/  55) الرحمن:( 1

 (1/  87) :( اعلی2
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 بیان خصوصیات این گروه از زبان قرآن کریم
 

و قد وعدهم ســـبحانه بالقرب منه تعالی، وســـمّاهم المقرّبین، إذ عرّف المقربین 

قین عرَّف الساب؛ و «0نوَالسَّابقون السابقون اُولئک المقرَّبو»بالسابقین فی قوله سبحانه: 

سبحانه:  صطَفَینا مِن عِبادنا فَمِنه»بتقییدهم بالخیرات فقال  م ثُمَّ أورثُنا الکتابَ الذین ا

 «.8ظالمٌ لِنَفسه و مِنهُم مُقتَصِدٌ وَ مِنهم سابقٌ بالخیرات

ضا ً:  سبحانه أی شفِقون و الذین هُم بآیات »و قال  شیة ربِّهم مُ إنّ الذین هُم مِن خَ

 .9هم بربِّهم لایُشرِکونربِّهم یُؤمنون والذین 

شرک علما ً و عملا ً، إلی أن قال:  سارعون فِی الخَیرات و »فقد نفی کل  اُولئک یُ

ها ســـابقون له،  «.هُم لَ له، والعمل ل بال فهؤلاء هم المؤمنون حقا المســـتکملون للعلم 

 السابقون المقرّبون الموقنون. 

سبحانه بأنّه یکشف الغطاء عن قلوبهم، فقا ی کلّا إنَّ کتاب الأبرار لَفِ»ل: ثمّ وعدهم 

و علیّون، هو العالم  ؛« 0عِلِّیینَ و مَا أدرَیک ما علِّیّونَ کتابٌ مرقومٌ یَشـــهدُهُ المقرَّبون

 العِلُوی. 

ــبحانه:  مواتِ ولأرضِ و لِیَکونَ مِن »و قال س ــَّ وَ کذلک نُرِی إبراهیمَ مَلَکوتَ الس

 «.5الموُقنین

                                                 
 (  10/  56) واقعة:( 1

 (32/ 35)  فاطر:( 2

 (59 -57/  23) :مؤمنون (3

 (61/ 23) مؤمنون:( 4

 (6/75) انعام:( 5
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ُسفَ فی الأرضِ و لِنُعَلِّمَهُ مِن »عالی: و هذه الغایة من قبیل قوله ت وَ کذلک مَکَّنَّا لِیُو

ُشهَداء»قوله:  ، و«0تأویل الأحادیث لا من  ؛«8وَ لِیَعلَمَ اللهُ الذٍََّین آمنوا وَ یَتَّخِذَ مِنکم 

 «.9لِئَلّا یَکونَ لِلنّاسِ عَلَی اللهِ حُجّة ٌ بَعدَ الرسُل»قبیل قوله: 

 بحانه یُری عبادَه الموقنین ملکوتَ السموات والأرض.فإذن تفید الآیة أنّه س

ما أمرُهُ إذَا أراد شـــیئاً  أن یَقولَ له کُن فَیَکوُن »و قد أفاد فی قوله ســـبحانه:  إنَّ

شیء و إلیه تُرجَعون ُسبحانَ الذَّی بِیَدِهِ مَلَکوتُ کلِّ  أن الملکوت هی عالم الأمر،  ،«0فَ

 و هو العالم العلوی.

 به یقین موانع دستیابی
 

لولا أنّ الشـــیاطین یَحُومون حولَ قلوب بنی آدم لَرَأوا ملکوتَ »و فی الحدیث: 

 .5السموات والارض

سبحانه بذلک، قوله تعالی:  شاهد علی أنّ الیقین یعقِّبه الله  علمون کلَّا لو تَ»و من ال

ها عَینَ الیَقینِ  َل رَانَ عَلی قلوبهم »و قوله:  ؛« 3عِلمَ الیقینِ لَتَرَوُنَّ الجَحیمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّ َا ب کلّ

 .2ما کانوا یکسبون

أنّ مشــاهدة آیات الله المســتوره عن اعین غیر اهل ة ویســتفاد من الآیة الشــریف

لب دون عین الحسّ  ما هی بعین الق طاء و الحجاب إن بالغ ها  الیقین المضـــروب علی

 فللقلب عین ٌ کما أنّ له سایر الاعضاء الحسّاسة. ،البدنی

                                                 
 (21/ 12) یوسف:( 1

 (3/140) آل عمران:( 2

 (165/  4) :نساء (3

 (83-82/ 36) یس:( 4

 332ص :  60بحاراألنوار ج : (5

 (7 -5/ 102) :( تکاثر6

 (14/  83) :( مطففین7
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له عزّ و جلّ: و ف ْدیهِمْ »ی هذا المعنی آیات کثیره فی کتاب ال نا مِنْ بَیْنِ أَی وَ جَعَلْ

 0«سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَیْناهُمْ فَهُمْ لا یُبْصِرُونَ

ــمٌ بکمٌ عمیٌ فهم لا یعقلون» ــیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکُونَ لَهُمْ  أَ»: وقوله« 8ص فَلَمْ یَس

صارُ وَ لکِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتیقُلُوبٌ یَ ْسمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْ  عْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ یَ

دُور ّصُ سر المراد بالعین والاذن و غیرهما «.9فِی ال نّ المراد بهنّ جمیعا ، إوهذه الآیه تف

 محسوس الظاهر.فی باب الهدایة والضلالة إنّما هی جوارح القلب دون الجسم ال

اللَّهُ »و من هذا الباب سائر المعانی المصرح بها فی حق المهتدین و الضالین کقوله: 

َاغُوتُ  یاؤُهُمُ الطّ َذینَ کَفَرُوا أَوْلِ ماتِ إِلَى النُّورِ وَ الّ َذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُ وَلِیُّ الّ

إلی غیر « 5إنّا جعلنا فی أعناقهم أغلالا»: قوله؛ و «0اتیُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُم

 ذلک من الآیات.

 و له من الاحکام و الْآثار ما یشابه عالم الحس. ،فللقلب عالم کما أنّ للحس عالماً

َو »و یشیر سبحانه أیضا ً بذلک انّ اکتساب المعاصی یزیل حکمَ الیقین، کما قال: 

ــتَیقَنَتها أنف همجَحَدُوا بِها وَاس لَّهُ اللهُ »و قال:  ،«3ســُ ــَ أفَرَأیتَ مَنِ اتَّخَذَ إلهَه هَوَیهُ وَ أَض

 2«عَلی عِلم  وَ خَتَمَ عَلی سَمِعه وَ قَلبِه

 

 ی یقین عمل صالح لازمه
 

                                                 
 (36/9) ( یس:1

 (2/171)  (  بقره:2

 (22/46) ( حج:3

 (2/257) ( بقره:4

 (6/122) انعام: (5

 (27/14) نمل: (6

 ( 45/23)  جاثیه: (7



 
 

 

533 

إلَیه »بل لابدَّ مع الیقین، من صالح العمل، حتی ینتج النتیجة، و یسمح بالثمرة. قال: 

 هذا!« 0وَالعَمل الصالحُ یَرفَعُهیَصعَدُ الکَلِمُ الطَّیِّبُ 

 
 حیات نورانی

 

وَ لنَعُد إلی ما کنّا فیه، و نقول: و وعدهم ســـبحانه أنّه یبدّل حیوتهم أی وجودهم، 

ی به فِی الناس، کَمَن مَثَلُه فی »فقال:  أوَ مَن کانَ مَیتاً فَأحیَیَناه وَ جَعَلنا له نوراً یَمشـــِ

 .«الظلُمات لَیسَ بخارجِ منها

ما المعاشرة إنّ؛ و فبیّن أنّ لهم حیوة معها نور، یمشون به فی الناس، أی یعاشرونهم

 هی بالقوی و الحواسّ، فلهم حیوة نورانیة و حواس و قوی ربَّانیة.

ــا ً:  وَ کذلک أوحَینا إلیک رُوحاً مِن أمرنا ما کُنتَ تَدرِی مَا الکتابُ وَ »و قال أیض

 «.8وراً نَهدِی به مَن نَشاءُ مِن عبادنالَا الإیمانُ وَ لکن جَعَلناهُ ن

قال:  ما  لأمر، ک عالم ا فاهِمٌ من  قلٌ  عا هذا النور روح  َبَ فی »فبیَّن أنّ  ئک کَت اُول

 «.9قلوبهم الإیمانَ وَ أیَّدَهم بروحِ منه

 

                                                 
 (35/10)  فاطر: (1

 (43/52شوری: )(2

 (22/  58) :( مجادلة3
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 خدار نو
 

هدیهم لنوره  ّه ی نه أن به  –جلَّ و عزَّ  –ثم أخبر ســـبحا کلّ نور،  و هوالنور علی 

 .0ألله نورُ السموات والأرض»یضیء السموات والأرض فقال سبحانه: 

یها مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاة  ف»ثم مثَّل بهذا النور الذی به یضیء السموات والأرض بقوله: 

 مِنْ شَجَرَة  مُبارَکَة  زَیْتُونَة  زُجاجَة  الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی

ضی َشرْقِیَّة  وَ لا غَرْبِیَّة  یَکادُ زَیْتُها یُ ْسهُ نارٌ نُورٌ عَلىلا  َس للَّهُ نُور  یَهْدِی ا ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْ

   «.8ء  عَلیملِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ

فلنوره حجابان من نور، یســتضــیئان به، و یســتضــیء بهما الســموات والأرض؛ 

ــیء بما فیه و هی الزجاجة، و هی  ــتض ــیاء، یس ــکوة، و هی الأقل ض أحدهما المش

شکوة صباح هو القیِّم بنور الزجاجة و الم صباح. فالم ضیء بالم ست یِّم الزجاجة ق؛ و ت

لعلَّ نور الأرض بها، و فوقها ؛ و هابنور المشکوة، و هی آخر مایضیء و یستضاء به من

سبحانه:  سماء بها کما قال  سماء إلی الأرض، »الزجاجة، و لعلَّ نور ال یُدَبِّرُ الأمرَ مِن ال

 .9الایة

و لم یقع فی الآیة الشریفة لما وراء السموات و الأرض ذکر، و لا للمصباح المذکور 

ج»فیها بیان، غیر ما یلوح من قوله:  رة مُبارکة زَیتونة لا شـــرقیة  ٍ  و لا یُوقَدِ مِن شـــَ

 فافهم! «. رغربیة   یَکادُ زَیتُها یُضیءُ و لو لم تَمسَسه نا

                                                 
 (24/35) نور: (1

 (24/35) نور: (2

 (5/  32) :( سجدة3
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 بیان حالات مخلَّصین

 

 فی بیوت أذِن اللهُ أن تُرفَعَ و»ثم ذکر سبحانه انّ ما مثّل به من المشکوة مع ما فیه 

بِّح له فیها بالغُدُوِّ والآصــال   رجالًٌٍ لاتُلهِیهم تجارة ولابَیع عن یُذکَر فیها اســمُهُ یُســَ

  «.0ذکرالله وإقام الصلوة و إیتاء الزکوة

فعرَّفهم سبحانه بأنّهم لایغفلون عن الذکر والعمل الصالح، فهؤلاء غیر محجوبین عن 

سبحانه صون له  سبحانه، فهم المخلّ قد مرّ و  ؛ذکره تعالی، و لایلتفتون إلی غیره إلّا به 

 ن فی الفصل السابق عند ذکر الآیات الواردة فی حالهم؛ شمّة من حال المخلّصی

فُون إلّا عبادَالله المخلَصـــین»قال تعالی:  بحانَ اللهِ عمَّا یَصـــِ و قال تعالی: «.8ســـُ

ــین» ــاء إنّه من عبادِنا المُخلَص وء والفحش ــُّ ــرف عَنهُ الس و قال تعالی: «.9کَذلک لِنَص

ّا ع» َاُغوِیَنَّهُم أجمعین إل ِک ل عالی: «.0بادَک مِنهم المُخلَصـــینفَبِعِزَّت قال ت إنَّهم »و 

وَ مَا تُجزَون إلّا ما کنتم تَعمَلون إلّا »و قال تعالی: «.5لَمُحَضرون إلّا عِبادَالله المُخلَصین

 «.3عبادَالله المُخلَصین

شاء عنهم، و أنّ  سوء و الفح صرف ال فبیّن أنّه منزَّه عن کلّ ثناء إلّا ثناؤهم؛ و أنّه ی

صور، و  صعقة، وفزع ال ساعة من ال سة إبلیس تمسُ کُلاً إلّا إیَّاهم، و أنّ أهوال ال سو و

                                                 
 (37-24/36) نور: 1)

 (160-37/159) صافات:( 2

 (12/24) یوسف:( 3

 (40/  15) :( حجر4

 (128-37/127) صافات:( 5

 (40/ 37) :( صافات6
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ستثنون  شاملة لهم، و هم م إحضار الجمع، و إعطاء الکتاب، و الحساب، والوزن، غیر 

 م لیس فی مقابل الأعمال، إذ لاعمل لهم. منها؛ و أنّ جزائه

 فهذه نبذة من مواهب الله سبحانه فی حق أولیائه.

 
 فنا

 

عالهم و  نائهم فی أف له فی حقّهم إف هب ال َل من الجمیع أنّ من موا قد تحصـــّ و 

 أوصافهم و ذواتهم. 

فأوّل مایفنی منهم الأفعال، و أقل ذلک علی ماذکره بعض العلماء ســـتة: الموت، 

سبحانه کمن والح شاهدون ذلک من الحقّ  صحة، والفقر، والغنی. فی یوة، والمرض، وال

یری حرکة، و لایشــاهد محرّکها، و هو یعلم به. فیقوم الحقّ ســبحانه فی مقام أفعالهم، 

 .فکأنَّ فعلهم فعله سبحانه

ــق کما یشیر إلیه ما فی الکافی، و التوحید، عن الصاد  فَلَمَّا »فی قوله تعالی  -ـ

فنا، و لکنَّه خلَق أولیاء «: 0فُونَا انتَقَمنَا مِنهمآســَ  ف کأســَ إنّ الله تبارک و تعالی لایَأســِ

سه، و  ضا نف ضاهم ر ضون، و هم مخلوقون مربوبون. فجعل ر ِسفون و یَر سه، یَأ لنف

سه سخط نف صاروا ؛ و سخطهم  ذلک لأنّه جعلهم الدُعاة إلیه، و الأدلّاء علیه، فلذلک 

یصــل إلی الله کما یصــل إلی خلقه، و لکن هذا معنی ما قال  کذلک، و لیس أنّ ذلک

 من ذلک.

                                                 
 (43/55) ( زخرف:1
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ضاً: مَن أهانَ لی ولیّاً، فقد بارَزَنی بالمحاربة، و دعانی إلیها  ض؛ و و قال أی اً: قال أی

إنّ الذین یُبایِعونک إنَّما یُبایِعون »و قال أیضـــاً: «.0مَن یُطِعِ الرســـولَ فَقَد أطاعَ اللهَ»

 9«.8اللهَ

هکذا الرضا و الغضب وغیرهما من الأشیاء ؛ و هذا و شبهه علی ماذکرت لک و کلّ

 «.ممّا یشا کل ذلک. الحدیث

سلام بقوله  شیر علیه ال شا ک»ی ، إلی الآیات الکثیرة، و الأخبار الواردة «ل... ممّا ی

وَ ما »تعالی: و قوله «.0و مَا رَمَیتَ إذ رَمَیتَ و لکنّ اللهَ رَمَی»فی المقام، کقوله تعالی: 

قوله ســـبحانه: ؛ و الضـــمیر إلی النطق؛ و «5یَنطِقُ عَن الهَوی إن هو إلّا وَحیٌ یُوحَی

َشیء» ضعَة مِنّی؛ : »-صلّی الله علیه و آله  –و کقوله «.3لَیسَ لک مِن الأمر  فاطمة بِ

ــیأتی روایة الدَّ؛ و «مَن آذاها، فقد آذانی؛ و مَن آذانی؛ فقد آذَی اللهَ. الحدیث یلمی، س

 ان شاء الله. 

علیهم  –ثم یفنی منهم الأوصـــاف و اصـــولها علی ما یظهر من أخبار أهل البیت 

خمسة: الحیوة، و العلم، و القدرة، و السمع، و البصر؛ و قام الحقّ سبحانه فی  –السلام 

 ذلک مقامهم. 

یْ»ففی الکافی، عن أبی جعفر، فی حدیث:  ــَ مَّا أَحَبَّ إِلَیَّ مِ ء مَا تَقَرَّبَ إِلَیَّ عَبْدٌ بِش

ذِی یَسْمَعُ افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَیَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ الَّ

                                                 
 (80/  4(نساء: )1

 (40/ 48فتح: ) (2

 ،   باب النوادر 144ص  1(الكافي: ج ،3

 (17/  8انفال: ) (4

 (4 -3/  53نجم: ) (5

 (128/  3( آل عمران: )6
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أَجَبْتُهُ  یَبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِی بِهِ وَ بََصرَهُ الَّذِی یُبِْصرُ بِهِ وَ لَِسانَهُ الَّذِی یَنْطِقُ بِهِ وَ یَدَهُ الَّتِی

 «.0وَ إِنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُهُ

و هو من الأحادیث الدائرة بین الفریقین، و تصـــدیق ذلک من کتاب الله العزیز، 

 «8قُل إن کنتم تُحِبُّون اللهَ فَاتَّبِعونی یُحبِبکم اللهُ ویَغفِرلکم ذنوبَکم.»قوله: 

الَّذین آمَنوا اتَّقوا اللهَ و آمِنوا برســـوله یُؤتکُم کِفلَین مِن رَحمته و یَا أیُّها »و قوله: 

ــون به و یَغفِرلکم. الآیتان ــیاقیهما، و هما  ،«9یَجعَل لَکم نوراً تَمش و تطبیق الآیتین بس

، و الإیمان به، و هما واحد، یفیدان محبّة الله ســـبحانه - –یأمران باتّباع الرســـول 

ــرهم و  لعبده، هی رحمة علی ــی به فی الناس، أی یعاش رحمة؛ و یورث له نوراً یمش

صر و ید و  سمع و ب سبابها من  سه و أ شر و یعیش بقوی نف یعیش فیهم، و قد کان یعا

 لسان، فتبدّل إلی نور من ربه؛ هذا!

سعودی، عن أمیرالمؤمنین، فی خطبة:  یْن  بْحَانَکَ أَیُّ عَسُ »و فی اثبات الوصیة للم

ْصبَ  ِضیَاءِ قُدْرَتِکَ وَ أَیُّ فَهْم  یَفْهَمُ مَا دُونَ ذَلِکَ إِلَّا تَقُومُ نُ بَهَاءِ نُورِکَ وَ تَرْقَى إِلَى نُورِ 

فْتَ عَنْهَا الْأَغْطِیَةَ وَ هَتَکْتَ عَنْهَا الْحُجُبَ الْعَمِیَّةَ فَرَقَتْ أَرْوَاحُهَا إِلَى أَطْرَافِ  ارٌ کَشــَ أَبْصــَ

َ ْأَرْوَاحِ فَن َةِ ال ِکَ وَ نَظَرُوا مِنْ مُرْتَقَى أَجْنِح َائ ِکَ وَ أَلَحُّوا بَیْنَ أَنْوَارِ بَه َان اجَوْکَ فِی أَرْک

مَّاهُمْ أَهْلُ الْمَلَکُوتِ زُوَّاراً وَ دَعَاهُمْ أَهْلُ الْجَبَرُوتِ  تَوَى کِبْرِیَائِکَ فَســَ التُّرْبَةِ إِلَى مُســْ

 «.0عُمَّارا

 ث.و قد مرَّ حدیث هشام فی الفصل الثال

                                                 
 352، ص  2ج   :الكافي (1

 (31/  3آل عمران: ) (2

ت اإلشارة إلیه فی قوله تعالی:  (  28/ 57) :( حدید3 أَوَمن »و هذا النور روح حی  یحبی بها اإلنسان کما مرَّ

، بیان «َو َجعَلنا له ...الخ»إذ ظاهر السیاق ان  قوله «.به فی الناس. اَلیةکاَن َمیتاً فَأحیَیناه و َجعَلنه له نوراً یَمشی 

 ألحییناه.

 29، ص : 25( بحاراألنوار: ج  4
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شعبان: – –و هذه المعانی کثیرة الورود فی الأدعیة، ففی مناجاة علّی  ، فی أیّام 

هاً بذکرک إلی ذکرک، و اجعَل هَمّی إلی رَوح نَجاح أســـمائک و » إلهی و ألهِمنی وَلَ

سک صارَ قلوبنا : »-إلی أن قال  ،محلّ قد إلهی هَب لی کمالَ الإنقطاع إلیک، و أنِر أب

بضیاء نظرها إلیک، حتّی تَخرق أبصارُالقلوب حُجُبَ النور، فتَصلَ إلی معدن العظمة، و 

تصیر أرواحنا معلّقة بعزِّ قدسک. إلهی وَاجعَلنی مِمَّن نادیتَه فأجابک، و لاحظته فصَعِق 

: إلهی و ألحِقنی بنور عزِّک -إلی أن قال  ،اً، و عمل لک جهراًلجلالک، فناجیته ســـرّ

هی جامعة للمقدّمة و ؛ و «الأبهج، فأکونَ لک عارفاً، و عن ســـواک مُنحرِفاَ؛ المناجاة

 ذی المقدّمة جمیعاً، أعنی السلوک و الشهود.

 داود! یا»و فی عدّة الداعی لابن فهد، عن وهب بن منبِّه: فیما أوحی الله إلی داود: 

 «.0ذکری للذاکرین، وجنّتی للمطیعین، و حبّی للمشتاقین، و أنا خاصّة ً للمحبین

سبحانه مقامهم؛ و قد  سم، و یقوم الحقّ  سم و الر ثم یفنی منهم الذات، و ینمحی الإ

ذکر فی آخر رســـالة التوحید أنّ هذا المقام أجلّ من أن یقع علیه لفظ، و أن تمســـّه 

ــارة، و انّ إطلاق الم ، و لحقه – –قام علیه مجاز، و انّه ممّا فتحه الله لنبیِّه محمّد إش

 الطاهرون من آله.

و أقول: الآن انّه یلحقهم أولیاء من أمّته للروایات الکثیرة الدالّة علی أنّ الله سبحانه 

 یلحق بهم شیعتهم فی الدرجات فی الاخرة.

لی دارالبقاء، و من دار الشــیطان و ینقل من دارالفناء إ»و فی روایة الدَّیلمی الآتیة: 

 «.8إلی دار الرحمن؛ الحدیث
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و منه یظهر أنّ ما وعده الله ســـبحانه للاُمم من المقامات و الکرامات فی الاخرة، 

 مرزوق للأولیاء فی الدنیا، و فیها اللحوق بإمامهم.

بار  لأخ مة فی ا لأئ نه ا قد عبّر ع قام،  جلّ من الم ّه أ فت ان لذی عر قام ا هذا الم و 

ــفات، فللأولیاء من الامّة اللحوق بهم بنحو الوارثة فی ذلک.  ــة النافیة للص ــتفیض المس

 فافهم! 

 –و من المواهب، ســیرهم فی خلال العوالم المتوســطة بینهم فی الدنیا و بین ربهم 

 کما مرّ.   –عزَّاسمه

 هقال الل»ففی البحار، عن إرشـــاد الدَّیلمی، و ذُکِرَ ســـندین لهذا الحدیث، و فیه: 

 تعالی: یا أحمد! هل تدری أیُّ عیش أهنی، و أی حیوة أبقی؟

سی  صاحبه عن ذکری، ولا ین قال: اللّهم لا. قال: أمَّا العیش الهنیء فهُوالذی لایفتر 

َا الحیوة الباقیة، فهی التی  نعمتی و لا یجهل حقّی؛ یطلب رضـــائی فی لیله و نهاره. أمّ

ــه، حتّی تهون علیه الدنیا، و ت ــغرفی عینه، و تعظُم الآخرة عنده، و یُؤثر یعمل لنفس ص

هوای علی هواه، و یبتغی مرضـــاتی، و یعظّم حقَّ نعمتی، و یذکر عملی به، و یَراقبنی 

باللیل و النهار عند کلّ سیئة أو معصیة، و یُنَقّی قلبه عن کلّ ما أکره، و یبغض الشیطان 

سبیلاً سلطاناً و  لبه فإذا فعل ذلک أسکنتُ ق .و وساوسه، و لایجعل لإبلیس علی قلبه 

شتغاله و همّه و حدیثه من النعمة التی أنعمت بها  حبّاً، حتّی أجعل قلبه لی، و فراغه وا

سمع بقلبه و ینظر بقلبه  سمعه، حتّی ی علی أهل محبّتی من خلقی، و أفتح عین قلبه و 

یِّقُ علیه الدنیا، و اُبغِّض الیه مافیها من ا للذّات، و اُحَذِّره إلی جلالی و عظمتی، و اُضـــِ

من الدنیا و ما فیها، کما یحذّر الراعی علی غنمه مراتعَ الهلکة. فإذا کان هکذا، یفرُّ من 

 الناس فراراً، وَ یَنقل من دارالفناء إلی دارالبقاء، و من دارالشیطان إلی دارالرحمن. 
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َه بالهیبة والعظمة. فهذا هوالعیش الهنیء، والحی ا وة الباقیة، و هذیا أحمد! و لاُزیِّننّ

 مقام الراضین.

فمن عمل برضــائی، اُلزمه ثلاث خصــال: اُعرّفه شــکراً لایخالطه الجهل، و ذکراً لا 

 یخالطه النسیان، و محبّة لا یؤثر علی محبّتی محبّة المخلوقین.

ة خلقی، و  ــّ فإذا أحبَّنی أحببتُه، وأفتح عین قلبه إلی جلالی، و لا اُخفی علیه خاص

سته معهم، اُناجیه فی  ظلم اللیل و نورالنهار، حتّی ینقطع حدیثه مع المخلوقین، و مجال

سرالّذی سترته عن خلقی، و اُلبسه الحیاء،  سمِعُه کلامی و کلام ملائکتی، و اُعَرِّفه ال و اُ

ستحیی منه الخلق کلُّهم، و یمشی علی الأرض مغفوراً له، وأجعَلَ قلبه و اعیاً و  حتی ی

صیراً، و لااُخفی  شیئاً من جنة و لا نار، واعرّفه ما یَمُرُّ علی الناس فی القیمة من ب علیه 

بُ به الأغنیاء والفقراء، والجهال والعلماء، و اُنوِّمه فی قبره،  الهول والشــدة، و ما اُحاســِ

واُنزل علیه منکراً و نکیراً حتّی یسئلاه، و لایری غمَّ الموت و ظلمة القبر واللحد وهول 

 المطَّلَع.

أنصــب له میزانه، و أنشــر دیوانه، ثم أضــع کتابه فی یمینه، فیقرئه منشــوراً، ثم  ثم

 لاأجعل بینی و بینه ترجماناً. فهذه صفات المحبّین.

ساناً واحداً، واجعل بدنک حیّاً  سانک ل یا أحمد! اجعل همَّک همّاً واحداً، واجعل ل

 «.الحدیث لایغفل أبداً؛ من یغفل عنّی لااُبالی فی أیِّ واد  هَلَک.

ید  ـــان بأس ندی،  عانی، و نوادر الراو کافی، والم حار، عن ال واللفظ  – –و فی الب

ــولُ الله »المنقول هیهنا کما عن الکافی، قال:  ــتقبل رس حارثة بن مالک بن  – –اس

 النعمان الأنصاری، فقال له: کیف أنت یا حارثة بن مالک النعمانی؟ 

سول الله! مؤمن حقّاً. فقال سول الله  فقال: یا ر شیء حقیقة ٌ، فما – –له ر : لکلّ 

سهرت لیلی، وأظمأت  سی عن الدنیا، فأ سول الله! عزفت نف حقیقة قولک؟ فقال: یا ر
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ــاب، و کأنّی أنظر إلی أهل  ــع للحس هواجری، و کأنّی أنظر إلی عرش ربِّی، و قد وض

 .الجنّه یَتَزاوَرونَ فی الجنة، و کأنّی أسمع عُواء أهل النار فی النار

 «.0: عبد نوّر الله قلبه، أَبصَرتَ فَاثبت؛ الحدیث–  –فقال رسول الله 

ها  نا ما ترک ها، و  نا بار التی نقل لأخ یات و ا لآ هذه ا تدبّر فی  ِدَ ال َدَبَّرتَ جیّ و لوت

اختصــاراً أکثر منها، و أخذت بالإشــارات من العبارات، شــاهَدتَ من أنبائهم عجایب 

 ها باع التوصیف.یضیق عنها التعبیر، و یقصر دون

 

 والله الهادی، و هو المستعان.

 .وَّلنَّقطَّع الکلام فی هذا المقام والحمدِللّه علی الإتمام

 والسلام. ةوعلی سیِّدنا محمّد وآله الصّلو
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