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پیشگفتار
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َّ
َّ
َ ُ ّ
ُ
َ َ
َ
«الحمد ِهلل الذی دل علی ذا ِت ِه بذا ِت ِه و ت ّنز َه عن ُمجان َس ِة َمخلوقا ِته و َصلی اهلل
رین َّ
َعلی ُم َح َّمد َو اله ّ
والس ُ
الط ِاه َ
الم علی ّ
أرضه»
اهلل فی ِ
بقی ِة ِ
ٍ ِ
ً
انسان با شناختی فطری که از خالق خود دارد ،دائما در تکاپوی یافتن اصل
خود و بازگشت به سرچشمۀ هستی و کمال بینهایت است و آرزوی رسیدن به
این حقیقت نهان ،وجود او را بیقرار ساخته و در سیل خروشان شیفتگان وصال
دوست با تمام وجود در حرکت است؛ از همین رو هرگاه غیر او را مقصد و آرزوی
خود قرار میدهد و به تمنای غیر او حرکت میکند ،چون به آن دست مییابد
ش قلب آدمیدر مالقات
آن را سراب یافته ،تشنگی او افزون میشود؛ زیرا آرام 
ّ
َ ُ ُ ُّ
َ
الن ُف ُوس إل ِعند ُر َ
1
ؤیاک».
خداوند متعال و انس و آشنایی با اوست« .التسکن
آنچه در این میان مهم است ،آشنایی با راهی است که با پیمودن آن میتوان
به مقصد رسید و از انحراف و سقوط در دام شیطان و وسوسههای نفس مصون

هلل؟ص؟:
ماند و این راه غیر از راه قرآن و اهلبیت پیامبر؟ص؟نیست« .قال رسول ا 

َ
َّْ
َ
ْ
َ
انی ُ
َ
اهلل و ِع ْت َرتی اهل بیتی ما ِا ْن ت َم َّسک ُت ْم ِب ِهما ل ْن
الثقل ْی ِن
کتاب ِ
تارک فیکم ِ
َ ُّ
2
ت ِضلوا»
 .1امام سجاد ،الصحیفة السجادیة ،ص.419
 .2الخزاز القمی ،کفایة االثر ،ص.163
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در این نوشتار سعی در بیان مبانی عرفان و سلوک از نظرگاه قرآن و روایات
اهلبیت است و آنچه در این راه ما را کمک میکند ،توجه به سلوک عملی
عارفانی است که از چشمه زالل والیت سیراب شدهاند و در پرتو شعاع آن چشم
دلشان به مشاهدۀ انوار حقیقت روشن شده است و به دور از ابداعات اهل
تصوف ،تنها با مالزمت شریعت اسالم و سیرۀ ائمۀ معصومین؟مهع؟ و التزام به
فقه جعفری ،قلوبشان پاک شده و جانهایشان سرشار از شوق و محبت دوست
و جایگاه اسرار الهی گردیده است.
در هنگام تألیف کتاب ،پارهای از مسائل ،ذهنم را مشغول میساخت و
تصمیم مرا در ادامۀ کار سست میکرد؛ لذا به کتاب خدا پناه بردم و از آن نور
ک َن ُق ُّص َع َل ْی َ
ساطع طلب راهنمایی نمودم که پاسخ داده شد«َ :ک َذ ِل َ
ک ِم ْن
َ َّ
ْ
ُ
َّ ُ َّ ْ
َ َ
َأ َنب ِاء َما َق ْد َس َب َق َو َق ْد َآت ْی َن َ
اک ِمن لدنا ِذک ًراَ ،م ْن أ ْع َرض َع ْن ُه ف ِإن ُه َی ْح ِمل َی ْو َم ال ِق َی َام ِة
ِو ْز ًرا» 1.از این جهت امیدوار شدم که با عنایت قطب اهل معرفت ،حضرت ولی
اهلل االعظم ،حجت بن الحسن المهدی؟جع؟ بر قلم بیمقدار این بیبضاعت
کلماتی جاری شود که خشنودی آن بزرگوار را در پی داشته باشد؛ ان شاء اهلل.
علی محمد برنا
تابستان 1388
تویسرکان

 .1سوره طه ،آیات  99و.100

فصل اول
کلیات
 .1نیاز به عرفان
انسان برخی از معارف الهی را از راه عقل و وحی بهدست میآورد و صاحب
دانش و آ گاهی میشود و این راهی است که هیچ پویندۀ راه حقی را از آن گریز
نیست؛ زیرا بدون آ گاهی هیچ حرکتی ثمربخش نیست و هیچ رهپویی بدون
آن به مقصد نمیرسد .عالوه بر اینها خداوند متعال در سویدای وجود انسان
راه دیگری برای ادراک حقایق دینی قرار داده است و آن ،شناخت این حقایق
با نورانیت قلبی است؛ زیرا اگر دانش بشر از محیط ذهن و اندیشه فراتر نرود و
موجب بصیرت باطنی او نشود ،ترقی و کمال او را در پی نخواهد داشت .به این
جهت ،هدف اصلی پیامبران الهی بیداری دل انسانها بوده است و خداوند
متعال آیات خود را برای کسانی وسیله تذکر قرار داده است که از بصیرت قلبی
برخوردار باشند و بخواهند دانستههای خود را به یافتهها و اعتقادهای قلبی
تبدیل کنند.

همانا در این برای هر صاحبدل و حقنیوشی که خود به گواهی ایستد
1
عبرتی است.
َ
« .1إ َّن ف َذل َك َلذ ْك َرى َلن َك َان َل ُه َق ْل ٌب َأ ْو َأ ْل َق َّ
الس ْم َع َو ُه َو ش ِه ٌيد»؛ سورۀ ق ،آیۀ .37
ِ
ِ
ِ ِ ِ
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از دیدگاه اسالم ،انسان دارای دو جوهر است :اول روح که جوهری نورانی و
زنده و لطیف و فعال است و دیگری جسم که جاهل و سنگین و ساکن است
و برای هر یک از این دو ،نقص و کمالی است .کمال روح وابسته به علم و عمل
صحیح است و علمی که موجب کمال و ترقی آدمی از درجه حیوانات به مقام
فرشتگان مقرب الهی میشود ،معرفت خداوند متعال ،آشنایی با صفات و
افعال او ،شناخت انبیا و ائمه؟مهع؟ و قیامت و آشنا شدن با حقیقت روح و نحوه
ی که روح از زندان طبیعت آزاد شود و به مقام
به کمال رساندن آن است؛ تا جای 
روحانیت و جاودانگی برسد.

1

این کمال فقط از راه ریاضتها و مجاهدتهای شرعی و با توسل به ائمه
معصومین؟مهع؟ و حکمت صحیح و با شرایط مخصوصی قابل دسترسی است
و در عرفان اسالمی از آن بحث میشود.

بهراستی ای انسان ،تو بهسوی خدای خویشتن بهسختی در تالشی و او
2
را مالقات خواهی کرد.
ن کهرهبردمبه گنجحسنبیپایاندوست
م 
صد گدای همچو خود را بعد از این قارونکنم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص 303

 .2معنای عرفان
عرفان در لغت به معنای «شناختن» 3است و در اصطالح ،طریقۀ معرفت
است در نزد آن دسته از صاحبنظران که بر خالف اهل برهان ،در کشف
حقیقت بیشتر بر ذوق و اشراق تکیه میکنند تا بر عقل و استدالل .موضوع آن،
 .1صدر الدین شیرازی ،كسراصنام الجاهلية ،ص.15
َ
َ ْ
َ َ
َ
َ َ
َ « .2يا أ ُّ َيا ِال َنس ُان ِإ ّن َك ك ِاد ٌح ِإل َر ّ ِب َك ك ْد ًحا ُفل ِق ِيه»؛ سورۀ انشقاق ،آیۀ .6
 .3دهخدا ،لغت نامه ،ذیل مادۀ «عرفان».
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عرفان ذات حق تعالی از حیث اسماء و صفات اوست و بالجمله راه و روشی
است که پارهای از طالبان برای شناسایی حق انتخاب کردهاند.

1

عالمه طباطبایی؟ق؟ میفرماید:

عرفان راهی است از راههای پرستش ـ پرستش از راه محبت ،نه از راه
2
بیم و امی دـ برای درک حقایق ادیان ،در برابر ظواهر دینی و تفکر عقلی.
 .3راههای کسب معرفت
برای کسب معرفت راههای متفاوتی وجود دارد:
الف .طریق استدالل؛ در این راه از معلول به علت پی برده ،از خصوصیات
مخلوقات که فعل خداوند هستند ،صفات او دانسته میشوند و با شناخت
صفات به ذات او پی میبرند .متکلمان و فیلسوفان معرفت خدا را از این راه
طلب میکنند ،با این تفاوت که متکلمان برای کسب معارف الهی بیشتر به
آیات قرآن و روایات تمسک میکنند و فیلسوفان اساس معرفت را استدالل
عقلی قرار میدهند.
ب .طریق عارفان باهلل؛ این گروه بر اساس تعالیم دینی باطن خود را از صفات
زشت پاک میکنند تا غیر خدا را از دل خود بزدایند و با چشم دل حقایق هستی
را مشاهده کنند و در فهم حقایق دینی به یقین قلبی برسند .هدف آنها رسیدن
به توحید الهی است .این راه ،عمیق شدن با بصیرت قلبی در فهم معارف قرآنی
و روایات است ،نه اینکه راهی مستقل در برابر آنها باشد.
عرفان باهلل قلب را محل تجلیات 3اسماء و صفات حق تعالی میکند و
 .1جندی ،شرح فصوص الحكم ،ص.8
 .2طباطبایی ،شيعه دراسالم ،ص.150
ّ
 .3تجلی :ظاهر شدن ،روشن و درخشنده شدن ،جلوه کردن  ...محل این تجلی و مظهر آن ،روح است.
سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.223
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هرگونه زشتی و شرک و نفاق را از قلب میزداید و انسان را از طبیعت جدا میکند
تا آدمی با توسل به والیت امامان معصوم؟مهع؟ سیر ملکوتی خود را آغاز کند و با
ّ
تجرد نفس ،انوار فیوضات الهی را مالحظه کند و این راهی است که در روایات و
ادعیه بر آن تأ کید شده است.
در مناجات شعبانیه آمده:

خدایا به من عطا کن نهایت بریدن بهسوی خود را و چشمهای دل ما
را به نوری که بتواند به تو نگاه کند نورانی کن .تا جایی که چشمهای
دلها حجابهای نورانی را بشکافد و به معدن عظمت برسد و ارواح ما
1
به عزت قدس تو تعلق یابد.
پیشوای اهل معرفت ،امام علی؟ع؟ فرمود« :اگر از حقایق هستی پرده
برگیرند ،چیزی به علم من افزوده نمیشود» 2.چون این مقامات پس از نجات
قلب از وسوسههای شیطانی به دست میآید ،پیامبر خدا؟ص؟ فرمود« :اگر
3
شیطانها اطراف قلوب فرزندان آدم پرسه نمیزدند ،هر آینه آنها ملکوت
آسمانها را مشاهده میکردند» 4.خداوند درباره حضرت ابراهی م؟ع؟ میفرماید:
5
«ما ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا او از یقینکنندگان باشد».
باید دانست ادراک ملکوت هستی اختصاص به حضرت ابراهیم؟ع؟ ندارد
و از روایات استفاده میشود که درک این حقیقت با عنایت ائمه معصومین؟مهع؟
برای سایر مؤمنین نیز ممکن است.
جابر بن یزید جعفی که از اصحاب امام باقر؟ع؟ است میگوید :از آن
 .1راوندی ،الدعوات ،ص.5
 .2عبداهلل الحسین ،مناظرات في االمامة ،ص.448
 .3ملکوت :جهت باطن این عالم است .طباطبایی ،المیزان ،ج ،1ص.273
 .4مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،67ص.59
َ
َ َ ُ َ َ ْ
ک ُنری إ ْب َر ِاه َمی َم َل ُک َ
«َ .5و َک َذ ِل َ
َ
ْ
َ
ُ
وت َّ
ض و ِلیکون ِمن ال ِوق ِننی»؛ سورۀ انعام ،آیۀ .75
الس َم َاو ِ
ِ ِ
ات واألر ِ
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حضرت سؤال کردم :ملکوتی که خداوند به حضرت ابراهیم؟ع؟ نشان داده،
چه بود؟ جابر میگوید :در این حال من سر خود را پایین انداخته و زمین را نگاه
میکردم .امام؟ع؟ دست خود را باال برد و به من فرمود :سرت را بلند کن .من
سر خود را بلند کردم ،دیدم سقف خانه برداشته شد و چشم من به دیدن نوری
درخشان باز شد که چشم را خیره مینمود .امام؟ع؟ فرمود« :ابراهیم؟ع؟ این
چنین ملکوت آسمان و زمین را مشاهده کرد».

1

اینگونه مشاهدات که به عنایت ائمه معصومین؟مهع؟ برای شاگردان
مکتب آنها اتفاق افتاده است ،موجبات رشد و تعالی عرفان شیعی را فراهم
آورد ،تا جایی که به مدد انفاس قدسی اهلبیت عصمت؟مهع؟ درهای مکاشفه
و شهود بر دلهای پاک شیعیان خاص باز شد و با دریافت حقایق توحیدی،
عارفان بزرگی مانند سلمان فارسی ،کمیل بن زیاد و جابر بن یزید جعفی و در
قرون متأخر ،افرادی مانند آیتاهلل قاضی ،آیتاهلل انصاری همدانی 2و عالمه
بحرالعلوم و هزاران انسان کامل دیگر پرورش یافتند و این همان وعدۀ پیامبر؟ص؟
است که فرمود« :علمای امت من از انبیای بنیاسرائیل افضل هستند».

3

 .4عرفان نظری
در مکتب انسانساز اسالم ،عارفان بزرگی تربیت شدهاند که خداوند چشم
دل آنها را به مشاهدۀ حقایق باز نموده است .آنها آنچه را در ملکوت هستی
یافتهاند ،در گفتهها و نوشتههای خود بازگو کردهاند و دانش عرفان نظری بر
همین اساس شکل گرفته است .استاد مطهری میفرماید:
 .1الصفار القمی ،بصائر الدرجات ،ص .424
 .2برای شناخت بیشتر این دو عارف بزرگوار به کتابهای عطش و سوخته ،از انتشارات شمس
الشموس مراجعه شود.
 .3مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،35ص.304
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عرفان نظری به تفسیر هستی میپردازد و درباره خدا و جهان و انسان
ث مینماید .عرفان در این بخش ،خود مانند فلسفۀ الهی در مقام
بح 
تفسیر و توضیح هستی است و همچنانکه فلسفۀ الهی برای خود موضوع
و مبادی و مسائل معرفی میکند ،عرفان نیز موضوع و مسائل و مبادی
معرفی مینماید ،ولی البته فلسفه در استدالالت خود تنها به مبانی و
1
اصول بهاصطالح کشفی
اصول عقلی تکیه میکند و عرفان مبادی و
ِ
را مایۀ استدالل قرار میدهد و آنگاه آنها را با زبان عقل توضیح میدهد.
استدالالت عقلی فلسفی مانند مطالبی است که با زبانی نوشته شده
باشد و با همان زبان اصلی مطالعه شود ،ولی استدالالت عرفانی مانند
2
مطالبی است که از زبان دیگر ترجمه شده باشد.
 .5عرفان عملی
عرفان عملی روابط و وظایف انسان را با خودش و با جهان و با خدا بیان
میکند .در این بخش از عرفان توضیح داده میشود که سالک برای رسیدن
به قلۀ منیع انسانیت از کجا باید آغاز کند و چه منازل و مراحلی را بهترتیب
طی کند و در منازل بین راه چه احوالی بر او رخ میدهد و البته همۀ این منازل
ً
و مراحل باید با اشراف و مراقبت یک انسان کامل و پخته که قبال این راه را طی
کرده و از راه منزلها آ گاه است صورت گیرد .اگر همت انسان کامل بدرقۀ راه
نباشد ،خطر گمراهی وجود دارد.

3

 .1کشف :ظهور آنچه در خفا است .کشف را بر حسب رفع همۀ حجابها یا برخی از آنها مراتبی است.
سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.657
 .2مطهری ،آشنايی با علوم اسالمی ،ص.89
 .3همان ،ص.85
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قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن
ظلماتست بترس از خطر گمراهی
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص413

 .6تفاوت عرفان عملی و اخالق
موضوع علم اخالق ،نفس انسان و شناخت قوا و صفات آن است .در علم
اخالق برای اصالح صفات نفسانی راهکارهای مناسبی ارائه میشود؛ زیرا نفس
دارای سه قوۀ عقل ،شهوت و غضب است و تزکیۀ نفس نتیجه تسلط عقل بر
نیروی شهوت و غضب است ،به گونهای که هیچ یک از این دو خارج از فرمان
عقل حرکت نکنند و از محدوده شرع تجاوز ننمایند و نتیجه آن ،ظهور فضیلت

عدالت در نفس و تزکیه آن است .ابن مسکویه در کتاب تهذيب االخالق
میفرماید:
در علم اخالق سخن از این است که چه اموری موجب تزکیه و رستگاری
نفس میشود و چه اموری موجب آلوده شدن نفس و ضرر و شقاوت آن
1
میگردد.
در عرفان عملی ،ابتدای راه ،مجاهده با نفس و اصالح آن است .تزکیۀ
نفس ،مقدمۀ مشاهدۀ حقیقت است و از این جهت آغاز سیر و سلوک به تربیت
اخالقی شبیه است ،ولی در نحوۀ طی نمودن مراحل کمال و مقصد سیر ،عرفان
با اخالق تفاوتهای بنیادین دارد؛ مقصد اخالق ،تزکیۀ نفس و مقصد اهل
سلوک ،مقام فنا است 2.خداوند متعال میفرماید:
کسانی که در راه ما کوشیدهاند راههای خود را بر آنان مینمایانیم و همانا
3
خداوند با نیکوکاران است.
 .1ابن مسکویه ،تهذيب االخالق ،ص.27
 .2نراقی ،جامع السعادت ،ج ،1ص.122
َ
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ
ين َج َ
ْ
َ
ُ
«َ .3و ّال ِذ َ
اه ُدوا ِفينا لن ِدينم سبلنا و ِإن اهلل لع الح ِس ِنني»؛ سورۀ عنکبوت ،آیۀ .69
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 .7جایگاه عرفان عملی
خداوند حکیم هیچ موجودی را عبث نیافریده است و هر موجودی بر اساس
حکمت الهی ،کمال خاص خود را جستوجو میکند .انسان که عالوه بر جسم
دارای بعد روحانی و ملکوتی است ،هدفی فراتر از جهان طبیعت پیش رو دارد.
غفلت از هدف واالی انسانی موجب ضایع شدن عمر و به هدر رفتن سرمایههای
عظیم روحی و معنوی انسان میشود .خداوند دربارۀ عاقبت انسانها در قیامت
میفرماید:

چ کس جز به اجازه او سخن نخواهد گفت.
روزی که چون فرا رسد هی 
آنگاه بعضی از انسانها اهل شقاوت و بعضی سعادتمند هستند؛ اما اهل
شقاوت در آتش ،ناله و فریاد دارند ،تا آسمان و زمین بر پاست و در آن
جاودانه خواهند ماند ،مگر آنچه پروردگارت بخواهد و خدای تو هر آنچه
بخواهد انجام میدهد ،و اما سعادتمندان در بهشت جاودانهاند مادامی
1
که آسمان و زمین برپاست ...
چون عمر قابل برگشت نیست الزم است آدمی تنها به علوم و فنون ظاهری
اکتفا نکند و لذتهای نفسانی او را به خود مشغول نسازد ،بلکه با قدرت اندیشه،
در بیثباتی و فنای دنیا بیندیشد و بداند «مرگ بر گردن فرزندان آدم مانند گلوبند
2
بر گردن دخترکان محکم بسته شده و از آن گریزی نیست».
پس بر ما الزم است که به تحصیل علوم الهی و معارف حقیقی که عامل
حیات معنوی و سعادت است ،همت نماییم و در پرتو آن ،جان و قلب خود را
َّ َ
َّ ْ َ ْ ُ ْ َ ٌّ َ َ ٌ َ َ َّ َّ َ َ ُ ْ َ
ْ َ َ َّ ْ
َ
الن ِار ُل ْم ِف َهيا َز ِف ٌير َوش ِه ٌيق
ين شقوا ف ِف
«َ .1ي ْو َم َيأ ِت ال َتكل ُم َنف ٌس ِإال ِب ِإذ ِن ِه ِفنم ش ِق وس ِعيد فأما ال ِذ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
َ
ين ف َهيا َما َد َامت َّ
الس َم َاو ُ
ات َواأل ْر ُض إ ّال َما َش َاء َر ُّب َك إ َّن َر َّب َك َف َّع ٌال ِ ّ َلا ُير ُيد َوأ َّما ّال ِذ َ
ين ُس ِع ُدوا ف ِف
خ ِال ِد َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ ُ
ّ َ
ْ َ َّ َ
ين ف َهيا َما َد َامت َّ
الس َم َاو ُ
ات َواأل ْر ُض ِإال َما شاء َر ُّب َك َع َط ًاء غ ْي َر ْمذ ٍوذ»؛ سورۀ هود ،آیات
الن ِة خا ِل ِد َ ِ
ِ
.108-105
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روشن کنیم تا به حقیقتی فراتر از معلومات و محفوظات ظاهری دست یابیم؛ و
آن معرفت و نوری است که در قلب جلوه میکند و آن را روشن مینماید و بدون
سلوک الی اهلل و تزکیۀ نفس ،بهدست آوردن این نور امری ناممکن است.
عارف بزرگوار آیتاهلل قاضی؟ق؟ شاگردان خود را به مطالعۀ حدیث عنوان
بصری سفارش مینموده است تا به این وسیله آنان با مسیر فهم معارف الهی
آشنا شوند.
عنوان ،دانشمندی از اهل مدینه بود که در نزد یکی از فقهای اهل سنت به
نام «مالک» ،کسب علم مینمود .او پس از مدتی به خدمت امام صادق؟ع؟
شرفیاب شد و به آن حضرت عرض نمود« 1:میخواهم همچنانکه از مالک
کسب علم میکردم ،از شما نیز بهره ببرم .امام؟ع؟ به او فرمود :من مراجعهکنندگان
زیادی دارم و با این حال در هر ساعت از شب و روز به گفتن ذکرهایی مشغولم،
پس مرا از انجام آن باز مدار و همچنان به نزد مالک رفتوآمد کن و از او کسب
علم نما».
دلیل آنکه امام؟ع؟ او را نپذیرفت ،کمی معرفت او نسبت به مقام امامت
بود؛ زیرا او گمان میکرد امام؟ع؟ دانشمندی است مانند دیگر دانشمندان؛
درحالیکه او حجت خدا و زبان گویای او در میان خلق است و بیانکنندۀ
حکمت و آیات الهی است و هیچ فرد دیگری چنین مقامی ندارد.
اما عنوان که همتی بلند داشت و از هوشیاری الزم نیز برخوردار بود ،متوجه
شد که در عمل و اعتقادات او اشکاالتی وجود دارد که مانع دسترسی او به نور
امامت است .او میگوید:

با خود گفتم :ا گر امام؟ع؟ در من خیری میدید ،مرا از آمد و رفت به نزد
خود منع نمیکرد .پس به مسجد پیامبر؟ص؟ رفتم و به او سالم نمودم و از
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کنار قبر پیامبر؟ص؟ بهسوی روضه 1رفتم و در آنجا دو رکعت نماز به جای
آوردم و گفتم :خدایا ،از تو میخواهم قلب جعف ر؟ع؟ را با من مهربان
کنی .پس دیگر باره که به خدمت آن حضرت رسیدم به من فرمود :علم
به آموختن نیست .همانا آن نوری است که واقع میشود در دل کسی که
خداوند تبارک و تعالی ارادۀ هدایت او را نماید.
پس ا گر طالب علم هستی ،در اولین مرحله ،در جان خود ،حقیقت
بندگی را طلب نما و علم را با عمل به آن طلب کن و از خداوند طلب
فهم کن تا خداوند به تو بفهماند.
از امام؟ع؟ سوال نمودم ،حقیقت بندگی چیست؟
امام؟ع؟ فرمود :سه چیز است :اینکه بنده در آنچه خداوند به او داده
است خود را مالک نبیند؛ زیرا بندگان مالک چیزی نیستند ،مال را مال
خدا میبینند و آن را در هر جا که خدا به آنها امر نماید مصرف میکنند.
و اینکه بنده برای خود تدبیر و مصلحتاندیشی نمیکند و همۀ تالش او
در اموری است که خدا او را به آنها امر نموده و یا از آنها نهی کرده است.
پس چون بنده در آنچه خدا به او داده است ،برای خودش مالکیتی
قائل نشد ،بخشش مال در آنجا که به آن امر نموده ،برایش آسان میشود.
و چون بنده تدبیر نفس خود را به مدبر آن سپرد ،مصیبتهای دنیا بر او
آسان میشود و هنگامی که بنده به آنچه خداوند او را امر و نهی نموده
مشغول شد ،دیگر از این دو غافل نمیشود و به خودنمایی و فخر فروختن
به مردم نمیپردازد .هنگامی که خدا بندهای را به این سه چیز گرامی
داشت ،دنیا و شیطان و خالیق بر او آسان میشوند و دنیا را بهجهت
 .1روضة النبی؟ص؟ قسمتی از مسجد النبی؟ص؟ است که بین قبر و منبر آن حضرت واقع شده است.

پیامبر؟ص؟ فرمود« :بین قبر و منبر من باغی از باغهای بهشت است» .کلینی ،الکافی ،ج ،5ص.553
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زیادهخواهی و فخرفروشی طلب نمیکند و آنچه را در دست مردم است
بهجهت عزت و برتریجویی نمیخواهد و عمرش را به باطل سپری
نمیکند.
این اولین درجۀ پرهیزگاری است .خداوند تبارک میفرماید« :آن سرای
آخرت را برای کسانی قرار میدهیم که در زمین ارادۀ بلندمنشی ندارند و
1
بهدنبال فساد نمیگردند و عاقبت نیک برای اهل تقوا است».
به آن حضرت عرض نمودم :یا اباعبداهلل مرا نصیحت کن.
امام صادق؟ع؟ فرمود :تو را به نه چیز نصیحت میکنم و این پند است
برای کسانی که ارادۀ رفتن بهسوی خداوند متعال را دارند .از خدا
میخواهم تو را برای عمل به آنها توفیق دهد.
سه مورد از آن نه امر ،دربارۀ تربیت نفس است و سه مورد دیگر دربارۀ
بردباری و بقیه دربارۀ علم و دانش است .اما آن سه که دربارۀ تربیت
نفس است؛ آنکه مبادا بدون اشتها چیزی را بخوری؛ چرا که در نفس
آدمی حماقت و نادانی ایجاد میکند و چیزی نخور مگر هنگامی که
گرسنه باشی و هنگام خوردن از مال حالل بخور و ابتدا نام خداوند را
بر زبان ببر و سخن رسول خدا؟ص؟ را به یاد بیاور که فرمود :انسان هیچ
ظرفی را بدتر از شکمش پر نکرده است و ا گر چارهای از خوردن نیست،
پس یک سوم آن را برای غذا قرار بده و یک سوم برای آب و یک سوم
برای نفس کشیدن.
اما نصیحتهای من دربارۀ حلم و بردباری این است :چنانچه کسی به
تو گفت :ا گر یک کلمه به من بگویی ،ده کلمه پاسخ تو را میدهم ،تو به
َ
ْ ُ ْ َ
َ َ
ْ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ًّ
ْ ْ
ض َول ف َس ًادا َوال َع ِاق َبة ِلل ُم ّت ِق َنی»؛ سورۀ قصص،
«ِ .1تلک الدار ال ِخرة نعلها ِلل ِذین ل ی ِر یدون علوا ِف الر ِ
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او بگو :ا گر ده کلمه بگویی ،از من یک کلمه نخواهی شنید .و کسی که
تو را دشنام داد به او بگو :ا گر این سخنان تو صحیح است ،خداوند مرا
بیامرزد و ا گر دروغ است ،از خداوند میخواهم تو را بیامرزد .و ا گر کسی تو
را به بدی وعده داد ،تو او را به نصیحت و خیرخواهی وعده بده.
و اما آن سه چیز که دربارۀ علم و دانش است؛ باید از دانشمندان چیزی
را که نمیدانی سؤال کنی و بر حذر باش که از آنها چیزی سؤال کنی که
آنها را به لغزش بیفکنی یا بهجهت امتحان از آنها بپرسی و بر حذر باش
از اینکه در راه خدا بر رأی و اندیشه خود اعتماد نمایی و تا جایی که
میتوانی در همۀ امور احتیاط کن و از فتوا دادن بپرهیز ،همانطور که از
شیر درنده حذر میکنی و گردن خود را پل عبور دیگران قرار نده.
ای ابا عبداهلل ،از نزد من برخیز؛ زیرا من تو را نصیحت کردم و ذکر و ورد
مرا بر من فاسد مکن؛ زیرا من نگران تلف شدن عمر خود هستم و سالم
1
خداوند بر کسی که از هدایت تبعیت کند.
آیت اهلل ملکی تبریزی؟ق؟ دربارۀ اهمیت عرفان عملی و اصالح نفس
میفرماید:
یقین داشته باش که هیچگاه نمیتوانی ظاهر خود را اصالح نمایی ،مگر
با اصالح باطن؛ زیرا سرچشمۀ اعمال انسان قلب است و از همین رو
است که از قلب صالح جز عمل صالح و از قلب فاسد جز عمل فاسد
برنمیآید؛ بنابراین مهمترین کارها اصالح قلب است و قلب از ملکات
نفسانی پیشین و خطورات قلبی تأثیر میپذیرد و خطورات قلبی نیز از
قوخو سرچشمه میگیرد.
محسوسات و ملکات نفسانی و خل 
ا کنون ا گر کسی نتوانست قلب خود را از این راه اصالح کند ،چارهای
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جز کوبیدن در لطف و بخشش خدای کریم و رحیم نخواهد داشت.
ً
به همین جهت ا گر کسی واقعا بفهمد که نمیتواند نفس و قلب خود را
اصالح نماید و چارهای جز درخواست رحمت پروردگار خود ندارد و
خود را مانند کسی ببیند که در دریای عمیق در حال غرق شدن است و
یا در آتش گرفتار شده ،خود و دل و عمل و کارش را به خدا بسپارد و به
ً
عنایت او خوش بین باشد و بداند حتما نجات خواهد یافت و سعادتمند
شده ،به خواستههای خود میرسد؛ زیرا او توانایی است که ناتوان نشده،
بخشندهای است که بخل نورزیده ،امینی است که خیانت نمیکند و
چه خوب گفتهاند :مبارزه با فریبهای نفس و شیطان پایان ندارد ،مگر
اینکه عجز خود را بهخوبی درک کرده و صادقانه به خداوند پناه برد.
پس باید عمل خود را به خدا سپرده ،باطن روح و قلب و دین و ایمان و
عمل خود را به خداوند تسلیم نماییم ،که خداوند در حق کسی جفا و
1
خیانت نمیکند.
جدا ماندی از مجمع قدســـیان

چرا آخر ای مرغ قدســــی مکان

چرا نیستـی طالب وصـل خویش

چرا ماندهای دور از اصــل خویش

گرفتار دام طبیعت شــــــــدی

غریب از دیار حقیقــــت شــدی

فراموش کردی تو عهــد الست

به قید طبیعت شدی پای بســت

بمانی به چاه طبیعت مــــــدام

همی ترسم ای جان عـــالی مقام

پر وبال ز آمیزش خـــــاکیان

بر افشـان پر ای مرغ قدسی مکان

بپر تا به اوج سرای ســــــــرور

زپا بگســــــل این دام دار غـرور
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فدای تو و عهد و پیمــــــان تو

بیا ساقیا من به قربــان تو

که ایام دی رفت و آمـــــد بهار

بده ســاقی آن بادۀ خوش گوار

فتد بر دلــم عکس روحــــانیان

میی ده کــه افزایدم عقل و جان

ببینــــم عیان کرسی و فرش را

بتــــازم بر اوج فلک رخـــش را

برون رفـتی از حــــد خود بارها

(نراقــی) از این گـــونه گفتارها
عالمه محمد مهدی نراقی

 .8عارف کیست؟
در تعریف عارف گفته شده است:

عارف یعنی شناسنده و کسی است که او را به مرتبت شهود اسماء و
صفات رسانیده باشند و این مقام به طریق مکاشفه بر او ظاهر گشته
1
باشد ،نه به طریق مجرد علم و معرفت حال.
عارف مقصد خود را خداوند میداند و با علم و اعتقاد صحیح پا به وادی سلوک
الی اهلل مینهد و از روی محبت خدا را پرستش میکند تا قلب او قابلیت تجلی
انوار حق را پیدا کند و متصف به صفت «عبد بودن» شود؛ زیرا باالترین عنوان یک
سالک که پس از گذراندن مراحل سلوک به آن میرسد «عبد بودن» است.
ابوعلی سینا در تعریف عارف میگوید:
آن که از نعمتهای دنیا رو گردانده است «زاهد» نامیده میشود .آن که
بر انجام عبادات از قبیل نماز و روزه و غیره مواظبت دارد به نام «عابد»
خوانده میشود .و آن که ضمیر خود را از توجه به غیر حق بازداشته و
متوجه عالم قدس کرده تا نور حق بدان بتابد به نام «عارف» شناخته
میشود .البته گاهی دو تا از این عناوین یا هر سه در یک نفر جمع
 .1نیکلسون ،عرفان عارفان مسلمان ،ص.63
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میشود.
امام علی؟ع؟ میفرماید:
عارف کسی است که نفس خود را شناخته و آن را آزاد میکند و از هر
2
آنچه او را از خدا دور کند پا ک میگرداند.
سخن امام علی؟ع؟ بیانی کامل در تعریف عارف است؛ زیرا تا آدمی با
نفس خود آشنا نشود ،نمیتواند آن را اصالح کند و تا نفس اصالح نشود ،از دام
طبیعت و شهوتهای آن آزاد نمیشود و تا از این دامها رهایی نیابد ،نمیتواند
در افق ملکوت بهسوی پروردگار خود سیر کند و حقایق ملکوتی را بیابد و الزمۀ
این حرکت ،پاک شدن از صفات و اعمالی است که خداوند متعال آنها را
ناپسند میدارد .همۀ این شرایط در سخن علی؟ع؟ بیان شده است .با مدد
توسل به ذیل والیت امامان معصو م؟مهع؟ و همت در بندگی خدا ،پیمودن این
راه ممکن میشود.
در دعای امام سجاد؟ع؟ آمده:
خدایا بر محمد و آل او درود فرست و ما را از کسانی قرارده که از کاسۀ
صفا نوشیدند؛ پس بر طول بالهایی که به آنها میرسد صبور شدند و
به آنچه از مشاهدۀ حق یافتند ،چشمشان روشن شد و دلهای آنها در
توآمد
ملکوت حیران گردید و در بین پردههای حجاب جبروت رف 
کردند و ارواح آنان به سایهساری که خداوند برای مشتاقان در باغهای
آسایش و معدن عزت و در جایگاه افراد جاودانه قرار داده است مایل
شد .خدایا بر محمد و آل او درود فرست و ما را از کسانی قرار بده که
از شکوفههای فهم بهرهمند شدند و بلندای پرواز ،آنها را به اعلی علیین
1

 .1ابن سینا ،االشارات ،ج ،1ص.441
 .2لیثی ،عيون الحكم والمواعظ ،ص.53
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رسانید؛ پس یاد عظمت تو را در دلهای خود رسم نمودند تا آنجا که با
زبانهای مخفی قلبها در محرابهای قدس ،همراه ترس و خشوع و
1
استغفار طوالنی با تو مناجات نمودند.
امام صادق؟ع؟ در بیان حال عارفان میفرماید:
شخص عارف همراه با خلق است ،اما قلب او با خداوند است؛چنانکه
ا گر ب ه اندازۀ چشم برهم زدنی از خداوند غفلت نماید ،از شوق میمیرد
و عارف ،امین امانتهای خداوند و گنجینۀ اسرار اوست و معدن نور و
دلیل رحمت او بر خلق است و جایگاه علوم الهی و میزان فضل و عدل
است .او از اخالق و آرزوها و دنیا بینیاز شده است و غیر از خداوند
مونسی ندارد .سخن گفتن و اشاره نمودن و نفس کشیدن او به واسطۀ
خدا و برای او و از جانب او و همراه با اوست .پس او در باغهای قدس
توآمد است و از لطائف فضل الهی توشه برمیگیرد و برای
الهی در رف 
رسیدن به مقام شامخ انسانیت و معرفت ریشهای است که شاخههای
2
آن ایمان است.

 .1امام سجاد؟ع؟ ،الصحيفة السجادية ،ص.473
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،3ص.14

فصل دوم
سیر و سلوک
 .1معنای سیر و سلوک
سلوک عبارت است از پیمودن فاصلهای که بین بنده و خدای متعال وجود
دارد و این فاصلۀ صفات ناپسند و دلبستگی به دنیاست که در اصطالح به
آنها «حجاب» گفته میشود و الزم است سالک که پویندۀ راه خداست ،قلب
خود را از آثار این صفات خالی کند و بر طبق آنها عملی را انجام ندهد؛ 1زیرا
تا زمانی که آدمی هدف از خلقت خود را نداند و راهنمایی هم او را بهسوی
حق هدایت نکند و هوای نفس بر او غالب باشد ،هرگز به مقصد عالی انسانی
نخواهد رسید .اما اگر کسی از خواب غفلت بیدار شود و بهجای ظاهر فریبندۀ
دنیا ،سرای جاودانۀ آخرت و وصال محبوب حقیقی را طالب شود ،باید بداند
که برای رسیدن به او شرایطی است که در ابتدای راه ،شناختن آنها الزم است و
محتاج دستاویزی است که باید به آن چنگ بزند و نیازمند حصاری است که
او را از دزدان راه حفظ نماید و وظایفی بر عهدۀ اوست که باید به آنها عمل کند.
شرایط سلوک :اول رفع حجابهایی است که بین او و خدای متعال مانع
میشود و موجب محروم شدن از رحمت و معرفت حق است.
 .1صدر الدین شیرازی ،كسراصنام الجاهلية ،ص.225
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و [ما] فرا روی آنها سدی و پشت سرشان سدی نهادیم و پردهای بر
1
[چشمان قلب] آنان فروگستردهایم پس ایشان [حق را] نمیبینند.
حجابهای بین انسان و خدا عبارتند از :شهوترانی ،مالپرستی،
مقامطلبی ،تقلید کورکورانه و اعتقادات باطل و گناه.
پس الزم است آدمی در فنای دنیا تفکر کند و بداند که مال فقط وسیلۀ
گذران زندگی دنیاست ،نه هدف زندگی .همچنین الزم است متواضعانه
از شهرتطلبی و مقامپرستی دوری کند و از تعصب بیجا و تقلید کورکورانه
بپرهیزد و اعتقادات خود را بر دلیل صحیح و تعقل استوار سازد و با توبۀ استوار،
از ظلمت گناه خارج شود و حقوق مردم را به آنها بازگرداند و با تصمیم جدی بر
ترک گناه و اطاعت خدا و با توسل به معصومین؟مهع؟ این حجابها را بشکافد؛
زیرا بدون شکافتن آنها درهای حقیقت به روی سالک باز نخواهد شد.
فیض؟ق؟ میفرماید:
هرگاه حجابی شکافته شود ،نوری در قلب سالک زیاد میشود و ایمان،
قویتر و کاملتر میشود ،تا جایی که نور گسترش مییابد و همۀ فضای
سینۀ سالک را فرا میگیرد و از حقیقت اشیاء آ گاه میشود و حقایق
غیبی برای او روشن میشود و هر چیزی را در جایگاهش میشناسد و
برای او راستی هر آنچه که پیامبران از آن خبر دادهاند واضح میشود  ...و
در قلب او انگیزۀ عمل به دستورات الهی و پرهیز از گناهان ایجاد میشود
2
و نور اخالق نیک و صفات پسندیده نیز به این اضافه میشود.
هرگاه این شروط را عمل کرد مانند کسی است که وضو ساخته و خود را برای
نمازی که معراج مؤمن است آماده نموده و در این حال محتاج راهنمایی است
«َ .1و َج َع ْل َنا من َب ْی َأ ْیدهی ْم َس ًّدا َوم ْن َخ ْلفه ْم َس ًّدا َف َأ ْغ َش ْی َن ُ
اه ْم َف ُه ْم َال ُی ْب ِص ُر َ
ون»؛ سورۀ یس ،آیۀ .9
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ

 .2فیض ،علم الیقین ،ج ،1ص.11
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که او را بهسوی خدا هدایت کند.
منهماندم کهوضوساختماز چشمۀعشق
چار تکبیرزدمیکسرهبرهرچه کههست
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص 52

حصار سلوک :در این راه پنج چیز سالک را مواظبت میکند و راهزنان را از او
دور میکند و آنها عبارتند از:
صمت وجوع و سهر و عزلت و ذکری بدوام
ناتمامـان جهان را بکنــد کار تــــمام
اما صمت یا سکوت ،عقل را زیاد میکند و زیاد شدن عقل پرهیزکاری و تقوا
را بهدنبال دارد و مانع از مشغول شدن قلب به غیر خدا میشود.
اما جوع یا گرسنگی ،نرمی دل را بهدنبال دارد و قلب را روشن میکند و این
کلید کشف حقایق است.
و اما سهر یا شب زندهداری که نتیجۀ خالی ماندن شکم از غذاست ،قلب
را صاف و نورانی میکند تا جایی که مانند ستارهای درخشان و آیینهای بیزنگار
میشود.
اما عزلت یا خلوت ،آدمی را از مشغول شدن به غیرخدا باز میدارد و گوش و
چشم انسان را محافظت میکند تا از ورود اغیار به قلب جلوگیری شود؛ پس الزم
است سالک در حد الزم خلوت اختیار کند ،همچنانکه پیامبر؟ص؟ چنین کرد؛
تا جایی که خداوند به او فرمود« :ای ردا بر سر کشیده برخیز و [مردم] را بیم ده».

1

اینها طالب حق را از راهزنان محافظت میکند تا بتواند با یاد خدا بهسوی او
حرکت کند و به وصال او نائل آید.

2

َُ ْ َ ّ ُ َ َ
َ « .1یا أ ّ َیا ُ
ال ّد ِث ُر ق ْم فأ ِنذ ْر»؛ سورۀ مدثر ،آیات  1و .2
 .2صدرالدین شیرازی ،كسر اصنام الجاهلية ،ص.225
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وظیفۀ سالک :بر سالک الزم است بعد از معرفت عقائد حقه ،در باب
توحید و نبوت و والیت امامان معصو م؟مهع؟ و شناخت احکام و فروعات دین،
به مجاهدۀ با نفس اقدام کند تا با دفع رذائل اخالقی و عمل به شریعت الهی و با
توسل به ائمۀ معصومین؟مهع؟ و متابعت از اولیای حق و با انجام نمازهای واجب
و مستحب و مشغول نمودن قلب به ذکر خدا ،به جایی برسد که یاد خدا همۀ
قلب او را فراگیرد.
حضرت علی؟ع؟ در دعای کمیل از خداوند تقاضا میکند:

خدایا  ...از تو میخواهم اوقات شب و روز مرا به یاد خود آباد کنی
و به خدمتت متصل گردانی و اعمال مرا قبول کنی تا کردار و گفتارم
یکجهت و خالص برای تو باشد و احوالم تا ابد به خدمت تو صرف
1
شود  ...و دل مرا با محبتت خاضع کن.
 .2راههای سیر و سلوک
الف .راه اهل ریاضت :این روش کسانی است که در زدودن اخالق زشت
و پا کسازی نفس و پیراسته ساختن دل و صیقل دادن روح و کوشش در آنچه
که مربوط به عمارت باطن است ،راه ریاضت کشیدن را پیشنهاد میکنند و این
روش« ،روش ابرار و نیکان» نام دارد.

2

 .1سید بن طاووس ،اقبال االعمال ،ص.226
 .2عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ص .174موال عبدالصمد همدانی از پرچمداران علم ،فقیهی
محقق ،محدثی حکیم و عقیدهشناس ،وارد در همۀ رشتههای علمی ،زاهدی پیراسته و عارفی
خوشمشرب و نیکوطریقه بوده است .از آثار او کتاب بحر المعارف است که اثری دینی ،علمی،
اخالقی ،فلسفی و عرفانی است .او در بیان حال خود میگوید:
«ز کعبه عاقبت امر بهسوی دیر شدم

هزار شکر که من عاقبت به خیر شدم»

وی در حملۀ وهابیها به کربال در سال  1216به شهادت رسید .امینی ،شهیدان راه فضيلت ،ج،3
صص 422و .423
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افرادی که از طریق ریاضت و مجاهده به سیر و سلوک مشغول میشوند،

ً
نوعا با اذکار و اوراد و اربعینهای پیدرپی و عبادتهای طاقتفرسا و تحمل
فشار و مبارزه و مخالفت با نفس ،میکوشند با محو نمودن رذایل نفسانی ،خود
را به صفات حق و اولیاء وی آراسته نمایند.
اما از آنجا که انسان خود را دوست دارد و به تبع آن هر آنچه را که متعلق
به اوست نیز دوست دارد ،نفس بهسادگی تسلیم ارادۀ عقل نگشته ،با آن درگیر
خواهد شد و برداشتن هر قدمی بهخصوص برای نفوس قوی ـ چنانچه خالف
ً
طبع و نفس باشد ،که معموال نیز چنین است ـ مستلزم مبارزهها و مجاهدههایی
بس عظیم خواهد بود .عالوه بر آن ،با محو هر یک از صفات رذیله که توأم با
هزاران نوع جان کندن است ،گرفتار رذیلۀ دیگر میگردد؛ بخل را از خود دور
میکند ،دچار ریا میشود ،از ریا میگریزد ،اسیر عجب میگردد و  ...و تا وقتی
که نور توحید بر قلب او نتابد ،این مشکالت ادامه خواهد داشت؛ زیرا ریشهکن
شدن رذایل نفسانی جز با اشراق نور توحید میسر نیست.

1

ب .راه اهل محبت« :این روش کسانی است که با محبت به سوی خداوند
رهسپار میشوند و به نیروی الهی پرواز میکنند .اینان اهل محبت و دوستی
خدا بودهاند و در جادۀ محبت گام نهادهاند».

2

این راه ،طریق اهل جذب است 3و سالک چون مجذوب محبت الهی شد،
سر از پا نمیشناسد و با شوق تمام رهسپار کوی دوست میشود و خدای خود را
عاشقانه عبادت میکند و همین محبت ،او را از نافرمانی خدا باز میدارد؛ زیرا آن
کسی که خدا را دوست بدارد ،جز به رضایت او عمل نمیکند و به غیر راه او نمیرود.
 .1یعقوبی ،سفينة الصادقين ،ص.136
 .2عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ص .175
« .3جذبهّ :
تقرب بنده ،بیرنج و سعی در طی منازل بهسوی حق ،و بهمقتضای عنایت خداوند است»؛
سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.285
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در دعای عرفۀ امام حسین؟ع؟ آمده« :خدایا به حقایق اهل قرب مرا زینت
ده و از راه اهل جذب بهسوی خود ببر».

1

در این راه چون محبوب ،خدای متعال است ،نفس بدون کشمکش و
درگیری ،با اشتیاق و راحتی از همه چیز میگذرد و تسلیم او میشود.
طفیل هستی عشقند آدمی و پـــــــری
ارادتی بنـــــــــــما تا سعادتی ببری
بکوشخواجهو از عشقبینصیبمباش
که بنده را نخرد کس به عیب بیهنری
می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند
به عذر نیم شبی کوش و گریۀ سحری
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص 383

امام صادق؟ع؟ فرمود« :خداوند پیامبرش را بر محبتش پرورش داد و سپس
به او فرمود :تو بر اخالق عظیمی هستی».

2

مصعب بن زبیر که از اصحاب رسول خدا؟ص؟ بود ،پوست گوسفندی
پوشیده بود و به خدمت ایشان آمد .آن حضرت به اصحاب خود فرمود« :به
این مردی که خداوند دل او را روشن کرده است بنگرید؛ من خودم او را دیدم
که نزد پدر و مادرش زندگی میکرد و او را پاکیزهترین خورا کها و نوشیدنیها
میخوراندند ،و جامهای نرم و زیبا بر تن او دیدم که به دویست درهم خریده بود،
ولی دوستی خدا و رسولش او را به شکلی که میبینید فرا خوانده است».

3

ج .معرفت نفس :نفس انسان موجودی مجرد و همسنخ فرشتگان است؛
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ، 95ص.226
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.265
 .3نوری ،مستدرك الوسائل ،ج ،3ص.257
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لذا یکی از راههای معرفت حق تعالی معرفت نفس است .معرفت به پروردگار از
طریق معرفت نفس ،دارای کاملترین نتیجه میباشد و به این جهت در شریعت
اسالم بر این راه تأ کید بیشتری شده است.
امام علی؟ع؟ میفرماید« :هرکس نفس خویش را بشناسد به تحقیق به
نهایت هر معرفت و علمی رسیده است» 1.و همچنین پیامبر؟ص؟ میفرماید:
«هرکس نفس خویش را بشناسد به خدای خود معرفت پیدا نموده» 2.و در
حدیث نبوی است« :هرکس از شما به نفس خویش عارفتر باشد به خدای
خویش عارفتر است» 3.راه معرفت نفس در اسالم «سیر انفسی» نامیده میشود
و این با مراجعه به نفس انسانی و شناخت خداوند متعال از این راه است؛ زیرا
نفس موجودی است غیر مستقل و هستی او وابسته به خالق اوست و شناخت
این چنین موجودی جدای از شناخت قیوم و برپا دارندۀ او نیست.

4

برای آشنایی بیشتر با معرفت نفس توجه به این نکته الزم است که انسان
دارای سه عالم است؛ اول «عالم حس و طبیعت» ،دوم «عالم خیال و مثال» و
سوم «عالم عقل وحقیقت».
عالم حسی انسان عبارت است از بدنش که دارای ماده و صورت است و
عالم مثالش عالمی است که حقایق آن ،صورت بدون ماده است و عالم عقل
عالمی است که حقیقت و نفس در آن بدون ماده و صورت میباشد.
هر یک از این عوالم را لوازم وآثار خاصی است که تا به فعلیت نرسد ،آن لوازم
ظهور پیدا نمیکند؛ پس هرکس غرق در عالم طبیعت گردد و آثار عالم طبع در
او تحقق یابد ،حرکاتش محکوم عالم طبع شده ،آثار عالم عقلی در او ضعیف
 .1لیثی ،عيون الحكم و المواعظ ،ص.434
 .2طوسی ،االقتصاد ،ص.14
ّ .3
الحر العاملی ،الجواهر السنية ،ص.116
 .4طباطبایی ،رسالة الوالیة ،ص.190
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میگردد .به بیان قرآن «از هوای [نفسانی] خود پیروی نموده و زمینگیر شد» 1و
برای همیشه در زمین است و نمیتواند از عالم طبیعت پرواز کند و موجودی
میشود که فقط دارای جنبه حیوانی است ،بلکه گمراهتر از حیوان است .در
قرآن کریم میخوانیم« :ایشان مانند چهار پایان ،بلکه گمراهتر از آنها هستند».

2

کسی که به عالم عقلی ترقی کند و آثار آن عالم ،بر عالم طبیعی و خیالیاش
غلبه نماید و در مملکت وجودش عقل حاکم شود ،موجودی میگردد روحانی،
و در طریق تکامل عقالنی به آنجا میرسد که حقیقتش و نفس و روحش برای
او روشن میشود و آن وقت است که همۀ حجابهای ظلمانی ،بلکه همه یا
اکثر حجابهای نورانیای که میان او و شناخت خدای جل جالله مانع است،
برداشته میشود.

3

َ َ ْ َ َ َ
َ
ض َو ّات َب َع َه َو ُاه»؛ سورۀ اعراف ،آیۀ .176
َ « .1و ِلک ّن ُه أخل َد ِإل األ ْر
ِ
ُ
َ ُّ
َ َ
ْ
« .2أ ْو ِلئ َ
ک کاأل ْن َع ِام َبل ُه ْم أ َضل»؛ سورۀ اعراف ،آیۀ .179
 .3ملکی تبریزی ،رسالۀ لقاء اهلل ،صص .214-209

فصل سوم
پیشینۀ عرفان
 .1رابطۀ دین و عرفان
دربارۀ منشأ پیدایش تصوف و عرفان دیدگاههای مختلفی وجود دارد.
بررسی این دیدگاهها و نیز اطالع از راههای انحرافی و عرفانهای دروغین سالک
را کمک میکند تا از سقوط در بدعتها محفوظ بماند و راه معرفت حق را از راه
کسانی که عرفان را وسیلهای برای تسلط بر قوای نفسانی یا اهداف دنیایی قرار
دادهاند باز شناسد.
به دیگر سخن ،کسی که عرفان را برای نزدیکی به خداوند متعال برگزیده
است ،الزم است بداند به کدام روش عرفانی در اسالم توصیه شده و کدام روش
دور از صواب و حقیقت و ساختۀ بدعتگذاران است.
 .2منشأ عرفان
الف .بعضی از محققان اروپایی منشأ عرفان و تصوف را خارج از اسالم
میدانند و معتقدند تصوف ریشه در اعتقادات غیر اسالمی دارد« .تالوک» از
محققان اروپایی میگوید« :منشأ عمده تصوف ،در آیین مجوسیت است و
حتی بعضی از مشایخ تصوف مجوسی بودهاند».

1

 .1زرینکوب ،ارزش ميراث صوفيه ،ص.12
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ً
«ماکس هورتن تأثیر آراء هندوان و مذاهب برهمائیان را مخصوصا در سخنان
حالج و بعضی دیگر از متصوفه ،چون بایزید و جنید ،قوی یافته است».

1

«فون کرمر» از تأثیر عنصر هندی و بودایی ـ که به عقیدۀ وی مظهرش جنید و
بایزید است ـ سخنگفته استو عنصر دیگری را هم نشان داد ه که عبارت است
ً
از رهبانیت مسیحی .وی مخصوصا «حارث محاسبی» و «ذوالنون مصری» را از
مظاهر آن بر شمردهاست 2.البته دربارۀ منشأ پیدایش تصوف در اسالم سخنان
زیادی گفته شده است ،اما حقیقت آن است که هرچند اندیشههای فلسفی و
دینی گوناگون در جریان تصوف و عرفان اسالمی وارد میدان شده است ،لیکن
این فرض تصوف و عرفان بهناچار باید یک منشأ غیر اسالمی داشته باشد ،امروز
دیگر موجه ومعقول نیست؛ زیرا تصوف چونان فکر واحدی نیست که بتوان
برای آن یک منشأ قائل شد .بدون دخالت قرآن و روایات ،هیچ یک از عقاید و
مذاهبی که محققان اروپایی بیان نمودهاند قدرت بهوجود آوردن چنین مکتبی
را ندارند.
اینکه در همۀ جهان گرایش به عرفان و شناخت حقایق از راه باطن وجود
دارد و همۀ فرقههایی که اعتقاد به خداوند و فرشتگان و معاد دارند و تالش
کردهاند از این طریق راهی برای کسب حقایق هستی باز کنند ،دلیل منشأ
خارجی در عرفان اسالمی نیست .به این جهت باید عرفان اسالمی را در متن
اسالم ریشهیابی نمود و بدعتهایی را که بعضی از صوفیان بنیان نهادهاند ،به
خود آنها نسبت داد.
ب .بعضی از محققان شیعه بهشدت با جریان تصوف مخالفت کرده ،آن
را بدعت در دین و انحراف از حق دانستهاند و عقاید صوفیان را به کفر و زندقه
 .1همان ،ص.13
 .2همان.
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نسبت دادهاند و در اثبات نظر خود به روایاتی از امامان معصوم نیز استناد
کردهاند 1که به برخی از آنها در همین نوشتار اشاره میشود.
امام رضا؟ع؟ فرمود:

هرکس در نزد او نام صوفیه برده شود و با زبان و قلب خود آن را انکار
نکند از ما نیست و کسی که آنها را انکار کند گویا پیش روی پیامبر؟ص؟
2
با کافران جهاد نموده است.
در روایتی که سند آن صحیح است ،از امام رضا نقل شده که آن
حضرت فرمود:
مردی از اصحاب امام صادق؟ع؟ به آن حضرت عرض نمود« :در این
زمان کسانی پیدا شدهاند که به آنها صوفیه میگویند؛ دربارۀ آنها چه
میگویید؟ امام؟ع؟ فرمود :اینان دشمنان ما هستند؛ هرکس به آنها تمایل
پیدا کند از آنهاست و با آنان محشور خواهد شد و بهزودی گروهی که
ادعای محبت ما را دارند پیدا خواهند شد که به آنها مایل میشوند و
خود را شبیه آنان میکنند و نام آنها را به خود نسبت میدهند و سخنان
آنان را تأویل میکنند .آ گاه باشید که هرکس به آنها مایل شود از ما نیست
و من از آنها بیزار هستم و هرکس آنها را انکار کند و بر آنها رد نماید مانند
3
کسی است که پیش روی پیامبر با کافران جهاد کرده باشد.
برای ریشهیابی علت مخالفت ائمه با صوفیه الزم است عقائد و اعمال
آنها بررسی شود تا دلیل آن روشن گردد.
بعضی از صوفیان در مقابل ائمه؟مهع؟ که حجتهای خدا بر خلق بودهاند
راه و روشی ابداع کرده بودند و خود را قطب معرفت میپنداشتند و با دعوت مردم
 .1اردبیلی ،حديقة الشيعة ،صص.610-562
 .2نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،12ص.317
 .3همان ،ص.324
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بهسوی خود ،موجب انحراف مسلمانان از راه حق میشدند .در همین راستا
پیامبر؟ص؟ به ابوذر غفاری این نکته را تذکر داده و فرمودند:

در آخر الزمان گروهی پیدا میشوند که در زمستان و تابستان لباس پشمینه
میپوشند و این عمل را دلیل برتری خود بر سایر مردم میدانند .اهل
1
آسمانها ایشان را لعنت میکنند.
همچنین وجود عقائدی مانند حلول و اتحاد در میان صوفیان از عوامل
انحراف آنها بوده و به این دلیل ائمه؟مهع؟عقیدۀ آنها را باطل دانستهاند .بعضی
از فرقههای اهل تصوف معتقد به حلول بودند و میگفتند خدای متعال در
ما و در بدن همۀ عارفان حلول کرده است 2.این سخنی باطل است؛ زیرا هر
حلولکنندهای نیازمند محل است ،درحالیکه خداوند ،واجب الوجود و بینیاز
از هر مکانی است .همچنین صفت حلول را میتوان به کسی نسبت داد که
محدود باشد و خداوند نامحدود است؛ لذا حلول او در سایر اشیاء محال است
و از جهتی دیگر همۀ اشیاء در هستی قائم به او هستند و تصور حلول او ـ جل و
عال ـ در موجودات فقیری که به خودی خود فاقد هستی هستند ،امری ناممکن
است.
عدۀ دیگری از صوفیان به اتحاد معتقد بودند و گمان میکردند که خداوند
با همۀ عارفان یکی میشود .این گروه حق تعالی را به آتش تشبیه میکنند و
میگویند :همانطور که آهن و انگشت بهسبب مالقات و مصاحبت با آتش به
3
آتش تبدیل میشود ،عارف نیز به واسطۀ قرب به خدا ،خدا میشود.
این سخن نیز باطل است؛ زیرا خداوند ،واجب الوجود و انسان ممکن الوجود
ّ .1
الحر العاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،5ص.35
 .2اردبیلی ،حدیقة الشیعة ،ص.570
 .3همان.
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ً
است و عقال محال است که موجود ممکن ،واجب الوجود شود .اعتقاد به اتحاد
در عقاید مسیحیان نیز وجود دارد .آنان به تثلیث و اتحاد خداوند با حضرت
عیسی؟ع؟ معتقدند.

1

از امام صادق؟ع؟ دربارۀ ابوهاشم صوفی سؤال شد .آن حضرت فرمود:
ً
او جدا عقیدهای فاسد دارد و آئینی بنا نهاده که به آن تصوف گفته میشود
و آن را وسیلهای برای فرار از عقیدۀ فاسد خود قرار داده است.

2

تکلیفگریزی نیز در میان برخی از صوفیه شایع بوده و آنها با توجیهات
بیاساس در بعضی از مراحل سلوک ازعمل به واجبات الهی و ترک محرمات
شانه خالی میکردهاند و با برداشت غلط از سخنان مشایخ صوفیه ،این روش
ناپسند را توجیه مینمودند.

3

اینگونه عقاید با آیات صریح قرآن ناسازگار است؛ زیرا خداوند به پیامبر؟ص؟
فرمود:

پروردگارت را پرستش کن تا یقین (مرگ) تو را فرا رسد.
صدرالمتألهین؟ق؟ دربارۀ علت نگارش کتاب كسر اصنام الجاهليه
میفرماید:
در این زمان دفع شر مدعیان دروغین عرفان را از امور مهم دینی دیدم و
وظیفۀ خود دانستم که شبهات این گروه را از طالبان علم دفع کنم و آنها
را از شر وسوسۀ ایشان خالص نمایم .پس با توسل به اولیای الهی تألیف
5
این کتاب را شروع کردم.
4

 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،9ص.79
 .2نوری ،خاتمة المستدرک ،ج ،2ص.93
 .3عین القضات ،تمهيدات ،ص.350
َ ْ
ْ
«َ .4و ْاع ُب ْد َر َّب َك َح ّت َيأ ِت َي َك ال َي ِق ُني»؛ سورۀ حجر ،آیۀ .99
 .5صدر الدین شیرازی ،کسر اصنام الجاهلية ،ص.11
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او اساس انحراف صوفیان را در دو چیز میداند:
1 .1این گروه قبل از محکم نمودن پایههای علمی و اعتقادی خود دربارۀ
خداوند و صفات و افعال او و آ گاهی به کتب و انبیای الهی و روز قیامت و
معرفت نفس و مراتب علم و عمل ،مشغول انجام اربعینها و ریاضتها
میشوند ،درحالیکه نمیدانند کدام عمل نفس انسان را کامل میکند و او را از
مقربین الهی قرار میدهد و با شرایط مجاهده با نفس و ریاضت آشنا نیستند.
آنان مردم را بهسوی خود دعوت میکنند و موجب گمراهی آنان میشوند.
2 .2اعمال فوقالعادهای که از این گروه صادر میشود ،از قبیل شعبده و
حیلهگری است و افراد ناآ گاه این کارها را کرامت میپندارند و گمراه میشوند،
درحالیکه صادر شدن این اعمال از افرادی که اعمال صالح انجام نمیدهند
و تهذیب نفس نکردهاند و تابع قوانین و شریعت الهی نیستند بهترین گواه بر
دروغگو بودن آنهاست.

1

ج .عدهای درباره عرفان راه میانهای را انتخاب کردهاند و درحالیکه عرفان را
عین دین نمیدانند ،گفتهاند« :بعضی از اصول و مسائل تصوف ،از قبیل وحدت
وجود ،ریاضت ،فنا ،شهود و رمز و راز در معارف ،اگر مشروع و مقبول هم باشند،
در متن تعالیم دینی قرار ندارد» 2.اینان تعالیم عرفانی را خالف دین و شریعت
ندانستهاند ،ولی گفتهاند« :در پذیرش و اجرای این تعالیم باید با احتیاط گام
برداشت تا از هدایت و حمایت وحی و دین و پیشوایان معصوم؟مهع؟ دور نیفتیم
 ...با داشتن چنین دیدگاهی ،بدون فاصله گرفتن از دین ،میتوان از نتایج سیر
و سلوک نیز بهرهمند شد».

3

 .1همان ،صص 11و .12
 .2یثربی ،عرفان عملی در اسالم ،ص.28
 .3همان ،ص.29
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این دیدگاه چند اشکال اساسی دارد:
1 .1در این دیدگاه ،عرفان عین دین دانسته نشده ،بلکه نقاط اشتراک و
افتراقی بین دین و عرفان فرض شده است و این ناشی از این حقیقت است که
اینگونه افراد بهجای اینکه به روشهای صحیح سلوک در قرآن و روایات بپردازند
و از سرچشمۀ زالل دین خدا در پی این حقیقت باشند ،توجه خود را به کلمات
صوفیه معطوف نموده ،عرفان را در آنجا جستوجو کردهاند.
2 .2اگر بعضی از مسائل عرفان خالف دین باشد یا در دین اثری از آنها
نباشد ،داخل نمودن این مسائل در دین بدعت و عمل به آن حرام است و با
احتیاط گام برداشتن نیز مشکلی را حل نمیکند.
3 .3اسالم شریعتی است کامل .پس از ابالغ امامت علی بهوسیلۀ
پیامبر؟ص؟ در غدیرخم ،خداوند فرمود« :امروز دینم را برای شما کامل کردم و
نعمتم را بر شما تمام نمودم»؛ 1پس الزم نیست ما بعضی از مبانی عرفان را از
خارج دین بگیریم و آن را در هنگام عمل ،با احتیاط به دین ضمیمه کنیم ،بلکه
الزم است با تحقیق در دین الهی راهی را که خداوند به آن دعوت نموده پیدا
ُ
کنیم و به آن عمل کنیم تا به کمال انسانی و سعادت اخروی برسیم.
د .عدهای از محققان معتقدند ،عرفان صحیح ،باطن شریعت و بر پا دارندۀ
جوهر دین است و شریعت اسالم کمترین ذرهای در بیان احکام سعادت و
شقاوت ایشان فروگذاری نکرده و هر چیزی را که در سیر الی اهلل برای سالکان
الزم است بیان نموده ،خواه آن چیز کماهمیت باشد ،یا مهم و بزرگ.

2

خداوند متعال میفرماید:

و ما قرآن را بر تو نازل کردیم در حالی که آن بیانکنندۀ هر چیزی است.

3

ُ َْ
َ ُ
ْ َْ ْ َ ُ
« .1ال َي ْو َم أ ك َمل ُت لك ْم ِد َينك ْم َوأ َت ْم ُت َعل ْيك ْم ِن ْع َم ِت»؛ سورۀ مائده ،آیۀ .3

 .2طباطبایی ،رسالة الوالیة ،ص.79
ّ ُّ َ
«َ .3و َن َّز ْل َنا َع َل ْي َك ْال ِك َت َ
ْ
اب ِت ْب َي ًانا ِلك ِل ش ٍء»؛ سورۀ نحل ،آیۀ .89
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پس کمال هر انسان بهاندازۀ فهم او از شریعت الهی و عمل به آن است.
دستورات شریعت در خصوص امر به تزکیۀ نفس و تدبر در آیات آفاقی و انفسی
و امر به معرفت نفس و رفع حجابها و قطع تعلقات دنیوی و توجه به معاد و
ً
محبت خداوند و اولیای او و اخالص در عمل ،تماما دستورات سلوک الی اهلل
است و هدف اولیای الهی نیز چیزی غیر از رساندن انسان به حیات پاک انسانی
و شایسته شدن او برای معرفت و مالقات حق تعالی نبوده است و راه آشنایی
با حقایق و کسب معارف هیچگاه از دایرۀ شرع مقدس اسالم بیرون نیست،
ً
بلکه اصوال فلسفۀ وجود شریعت و هدف از ارسال پیامبران ،رساندن انسانها
به کمال و درک حقایق و کسب معارف میباشد و راه آن منحصر به عمل کردن
ً
به احکام شرع بوده و دسترسی به آن صرفا از طریق آل محمد؟مهع؟ ممکن است
و به چیز دیگری نیاز نیست.

1

خداوند متعال میفرماید:

بگو ا گر خدا را دوست میدارید ،از من تبعیت کنید تا خداوند شما را
2
دوست بدارد.
 .3سیر و سلوک در گفتار ائمه؟مهع؟
در روایات اهلبیت؟مهع؟ معارف دینی به دو دسته تقسیم شده است :یکی
معارف ظاهری که تعلیم آنها بر همۀ اهل ایمان واجب است و پنهان نمودن آنها،
کتمان علم و حرام است و دیگری معارفی که از عمق و ژرفای بیشتری برخوردار
است و دلهای همۀ مؤمنین ظرفیت پذیرش آن را ندارد .اینگونه معارف در
زبان روایات با عنوان ِسر یا باطن معارف الهی معرفی شده است و رسیدن به آنها
 .1یعقوبی ،سفينة الصادقين ،ص.581
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« .2قل ِإن كنت ِتبون
ل عمران،
اهلل ف ّات ِب ُع ِون ْي ِببك ُم اهلل و يغ ِف ْر لك ْم ذنوبك ْم واهلل غفور ر ِح ٌمي»؛ سورۀ آ 
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نیازمند سعی و تالش و تصفیه و تزکیۀ نفس است ،تا انسان مؤمن بتواند لیاقت
امانتداری اسرار الهی را پیدا کند و اگر بهرهای از حکمت و معرفت به او داده
شد ،حق آن را بهجای آورد و وسیلۀ ترقی او در درجات قرب الهی شود.
امام صادق؟ع؟ فرمود:

امر ما حق است و حقیقت حق است و آن ظاهر است و باطن ظاهر و
باطن باطن است و آن ِسر و نهان ِسر و ِسر پوشیده است و ِسری است که
1
با ِسری دیگر پوشیده شده است.
«س ّر» در این روایت ،مراتبی از معرفت است که دسترسی به آن
مقصود از ِ
فقط برای کسانی ممکن است که با تقوای الهی و تزکیۀ نفس در مراتب قرب
الهی باال روند تا در آن جایگاه دلهای آنها با نور حق آشنا شود و معرفت او را در
قلب خود بیابند.
امام باقر؟ع؟ به ابوحمزۀ ثمالی فرمود« :امر ما سخت و دشوار است و آن را
غیر از فرشتۀ مقرب یا نبی مرسل یا مؤمنی که خداوند ،قلب او را برای ایمان
امتحان نموده باشد ،تحمل نمیکند» .سپس فرمود« :ای اباحمزه ،آیا نمیدانی
که بعضی از فرشتگان ،مقرب و بعضی غیر مقرباند و بعضی از انبیا مرسل و
بعضی غیر مرسل هستند و در میان مؤمنین ،بعضی آزمایش شدهاند و بعضی
نشدهاند؟» .ابوحمزه گوید« :عرض کردم بلی ،فدایت شوم» .آنگاه امام؟ع؟
فرمود« :آیا دشواری امر ما را نمیبینی؟ خدای تعالی برای آن ،مالئکۀ مقرب را
اختیار نمود ،و از میان انبیا ،پیامبران مرسل را و از مؤمنین ،مؤمن آزمودهشده را
2
برای تحمل آن برگزید».
در این روایت ،مؤمنان به دو گروه تقسیم شدهاند :گروه اول مؤمنینی هستند
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،2ص.71
 .2همان.
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که از بوتۀ امتحانات الهی سرافراز بیرون آمدهاند و دلهای آنان جایگاه اسرار الهی
شده و گروه دیگر مؤمنینی هستند که ایمان آنها به درجه یقین و مشاهده نرسیده،
اما به شریعت الهی مؤمن هستند و با عمل به ظاهر شرع رستگار میشوند.
امام علی دربارۀ سلمان که از تربیتیافتگان مکتب اهلبیت؟مهع؟ بود،
فرمود:

سلمان علم اولین و آخرین را درک کرد و او دریای عمیق (معرفت) و از
1
ما اهلبیت بود.
برای رسیدن به اینگونه کماالت معنوی نیاز به تعلیم و تربیت صحیح است
و انبیا و اولیای الهی طبیب نفوس انسانها و معالجهکنندۀ دلهای ایشانند؛
چنانکه پزشکان ،معالجهکنندۀ امراض جسمیاند و پزشک ماهر انواع مرضها
را میشناسد و بهخوبی آن را معالجه میکند ،طبیب معنوی مرض روح را
میشناسد و آن را معالجه میکند 2.در این جایگاه ،استادی که با تعالیم الهی
ب نفس و حاالت و روحیات او میدهد ،اما
آشنا است به هرکس دستوریمناس 
در هر حال ،این دستورات و راهنماییها در هیچ شرایطی از دایرۀ شرع مقدس
بیرون نمیباشند 3.به این جهت الزم است سالک الی اهلل خود را خالصانه برای
معالجۀ روحانی آماده کند و نفس خود را تسلیم طبیب معنوی نماید،همانطور
که مریض جسمانی برای معالجۀ خود به نسخۀ پزشک عمل میکند و هر داروی
تلخی را به امید شفا یافتن مینوشد .بیمار جسمی سختی عمل جراحی را
تحمل میکند تا از مرگ نجات یابد و جسم او عافیت پیدا کند؛ سالک هم باید
از سختیهای راه نهراسد و تلخیها را شیرین ببیند تا به کمال برسد.
 .1نخعی ،الغارات ،ص.178
 .2آملی ،جامع االسرار ،ص.368
 .3یعقوبی ،سفينة الصادقين ،ص.582
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اصیل انسانساز ،منطق وحی به نام قرآن کریم است؛
پس بدان که ِ
عرفان ِ
چه اینکه قرآن ،صورت کتیبۀ انسان کامل است و آنچه را که امامان
معصوم؟مهع؟ در بیان این امر فرمودهاند ،در واقع همۀ آنها تفسیر انفسی
قرآن کریماند .این بزرگواران ،معلم بشر و سفرای الهیاند که دستورالعمل
انسانیت یعنی قرآن را از جانب حق تعالی به سایر انسانها القا و تلقین
میکنند1.
ما در عرفان عملی دستور العملی جز قرآن نداریم و روایات و ادعیه که از
اهلبیت عصمت؟مهع؟ صادر شده است ،همه ،رشتههایی هستند که از
دریای بیکران قرآن منشعب میشوند .در عرفان نظری و عملی ،گفتاری باالتر و
ارزشمندتر از گفتار پیغمبر خاتم؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ پیدا نمیکنیم .آنچه
را که انسان برای پرورش جان و روان خود در قرب الی اهلل نیاز دارد ،در قرآن و
کالم معصومان؟مهع؟ نهفته شده است؛ پس در این امر مهم باید به پیامبر؟ص؟
و امامان؟مهع؟ که الگوهای کامل بشریت هستند اقتدا نمود و پیروی از آنها را
سرلوحۀ سیر خود قرار داد .خداوند میفرماید:
از برای شما در رسول خدا الگوی نیکویی است برای آن کس که امیدوار
2
به خدا و روز قیامت است و فراوان خدا را یاد میکند.
برای سالک ،مالزمت سیرۀ علمی و عملی امامان معصوم؟مهع؟ الزم است،
تا در دام شیطانها گرفتار نشود و به سالمت به منزل مقصود برسد .در زیارت
جامعۀ کبیرۀ امام هادی؟ع؟ آمده:
هرکس بر شما اهلبیت سبقت بگیرد از راه حق خارج شده و هرکس
 .1حسنزاده ،انسان در عرف عرفان ،صص 12و .13
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اهلل أ ْس َو ٌة َح َس َنة ِ َلن ك َان َي ْرجو اهلل واليوم ال ِخ َر وذك َر اهلل ك ِث ًيرا»؛ سورۀ احزاب،
ول ِ
« .2لقد ك َان لك ْم ِف ر ُس ِ
آیۀ .21
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از شما عقب بماند هال ک شده و هرکس همراه شما باشد به مقصد
1
میرسد.
بنابراین هرگاه مسلمانی بخواهد در راه معرفت خداوند متعال قدم گذارد،
الزم است بهدور از هیاهوی اهل تصوف و بهکارگیری سلیقههای مختلف ،خود
را به قرآن و عترت عرضه کند و از این دو چراغ هدایت بهره گیرد و بداند که در هر
عصری امام زمان؟ع؟ دعوتکننده بهسوی خداوند و تربیتکنندۀ آیات الهی و
دوستان اوست .در زیارت آل یاسین آمده است:
2
سالم بر تو ای دعوتکننده بهسوی خدا و پرورشدهندۀ آیات او.
در میان شیعیان ،بسیاری از اهل معرفت با همین روش و بدون ورود در
سلسلههای اهل تصوف و با عمل به فقه و احکام شرع به مقامات عالی عرفان
دست یافتهاند و خداوند دریچههایی از حقیقت بر دلهای آنها گشوده است.
بزرگانی همچون آیتاهلل سید علی قاضی ،میرزا حسینقلی همدانی و آیتاهلل
انصاری همدانی ،از نمونههای بارز این افراد میباشند.
 .4دینداری و عرفان
بعضی عرفان را با عمل به احکام دین متفاوت دانسته و گفتهاند که تفاوت
دینداری و عمل به احکام دین با عرفان در این است که در عمل به دستورات
دین ،نتیجۀ عمل برای آخرت ذخیره میشود ،درصورتیکه در طریقت ،سالک
باید نتیجۀ عملش را بیفاصله ببیند.
ً
این سخن دور از صواب است؛ زیرا اوال بسیاری از سالکان طریقت ،سالیان
3

متمادی کوشش کردهاند و برای آنها حقیقتی کشف نشده است .آنان از طلب
 .1صدوق ،من ال يحضره الفقيه ،ج ،2ص.612
 .2طبرسی ،االحتجاج ،ج ،2ص.315
 .3یثربی ،عرفان عملی در اسالم ،ص.33
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دست برنداشتهاند و با عزمی راسخ خدا را بندگی نموده و به دعا و تضرع
پرداختهاند تا باب معرفت به روی آنها گشوده شده است.
حاصل چل سالۀ گندم کجاست؟
گر نه موش دزد در انبان ماست
مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر ّاول ،ج ،1ص25
ً
ثانیا در قرآن و روایات ،به دینداران و عملکنندگان به دستورات شریعت،
ُ
عالوه بر پاداش اخروی ،نتیجههای دنیوی وعده داده شده و خداوند فرموده است:

ا گر تقوای الهی پیشه کنید خداوند برای شما فرقان قرار میدهد.
فرقان نوری است در قلب اهل تقوا که به واسطۀ آن ،حق و باطل را از هم
2
تشخیص میدهند.
پیامبر خدا؟ص؟ به اصحابش فرمود:
ا گر چنانکه شایسته است خداوند را بشناسید ،هر آینه بر آب دریاها راه
3
خواهید رفت و با دعای شما کوهها به لرزه در میآید.
امام سجاد؟ع؟ در مناجات با خدای متعال عرض میکند:
الهی چه کسی شیرینی محبت تو را چشید و غیر تو را طلب کرد و چه
4
کسی با قرب تو مأنوس شد و تمنای انتقال از آن حال را نمود؟!
از این روایات برمیآید که برای عملکنندگان به احکام شریعت ،درصورتیکه
عمل آنها با رعایت شرایط و به نحو کامل انجام شود ،بهشت نقد در این دنیا ،قبل
از نعمتهای آخرت حاصل میشود و خورشید معرفت الهی ،جانهای آنان را
در همین دنیای تاریک روشن میکند .آری ،صرف عمل به احکام شریعت در
صورتی که با تزکیۀ نفس از صفات ناشایست همراه نباشد ،یا عملکننده فقط
1

َ َ
َ َ ْ َّ ُ ُ َ ً
َُ
«.1يا أ ُّ َيا ّال ِذ َ
اهلل ْي َعل لك ْم ف ْرقانا»؛ سورۀ انفال ،آیۀ .29
ين َآم ُنوا إن َت ّتقوا
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،67ص.273
 .3متقی هندی ،كنز العمال ،ج ،3ص.144
 .4امام سجاد؟ع؟ ،الصحیفة السجادیة ،ص.413
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ً
به سودای ثواب و بدون توجه به حاالت و نیازهای معنوی به عمل بپردازد ،قطعا
ترقی روحی و حاالت معنوی در پی نخواهد داشت.
در خــرابات مغان نور خدامی بینــــم
این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم
ی ملکالحاجکهتو
جلوهبر منمفروشا 
خـانه میبــینی و من خـانه خدا میبینم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص309

در سیر و سلوک دینی توجه به این نکته الزم است که خداوند برای هدایت
بشر کتب آسمانی و انبیا را بهسوی ایشان فرستاده است و سالک با عمل به
دستورات آنها حقایق موجود در دین را به نحو یقینی و کشفی درک میکند .سیر
و سلوک هرگز راهی مستقل از شریعت برای درک معارف الهی نیست و اینکه
عرفای متشرع در بیان حقایق به آیات و روایت استناد میکنند ،دلیل همین
ادعا است.
 .5شریعت ،طریقت ،حقیقت
«شریعت :نام راه هایی است که انسان را به خدا می رساند و شامل اصول و
فروع و مباحات و واجبات دین می شود» 1.سالک با ایمان به انبیا و دین الهی ،به
شریعت عمل میکند و خود را بندۀ خداوند و مطیع او میداند؛ چنانکه خداوند
متعال میفرماید« :من خلق نکردم جنیان و انسانها را مگر برای عبادتم».

2

چون تنها راه شناخت خداوند متعال و رسیدن به او بندگی و اطاعت است،
بر سالک الزم است احکام شریعت را بداند و به آن عمل کند .مقصود شریعت
 .1آملی ،جامع االسرار ،ص.344
َّ
ُ
ْ
ُ
َ
َ « .2و َما َخ َل ْق ُت ْ َ َ ْ َ
ون»؛ سورۀ ذاریات ،آیۀ .56
ال ّن و ِالنس ِإل ِلیعبد ِ
ِ
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پاک کردن ظاهر انسان از ناپاکیها و وادار نمودن او به انجام اعمال صالح و
عبادت است و نتیجۀ آن ،خضوع اعضاء و جوارح و ترک محرمات و صدقه
دادن و زیاد شدن ایمان است.
طریقت :یعنی برگزیدن بهترین و محکمترین دستورات شریعت و عمل به
آنها و هر راهی که انسان بهترین و محکمترین آن را بپیماید «طریقت» نامیده
میشود .طریقت شامل بهترین گفتهها و اعمال و صفات و حاالتی است که
شرع به آنها دعوت نموده است .اهل طریقت کسی است که رفتار و اخالق خود
را شبیه رفتار و اخالق اولیای الهی کند و حقی را که خداوند بر او دارد ،بهجا
بیاورد و به این جهت ائمه؟مهع؟ شیعیان را امر مینمودند که خود را به اخالق
الهی بیارایند 1.مقصود طریقت ـ که همان شریعت به حسب باطن است ـ پاک
نمودن قلب از تاریکیها و تصفیۀ آن ازصفات حیوانی و شهوت و غضب است
تا وسوسههای شیطان از قلب دور شود.
حقیقت :یعنی رسیدن به علم از راه کشف یا مشاهده و یافتن ،اهل حقیقت
کسی است که حالت عبودیت را در خود زنده کند و سعی کند مانند اولیای
خدا عبادت خالصانه و مخلصانه داشته باشد و عالوه بر پیروی ظاهری از آنان،
در حاالت معنوی و درجات یقین شبیه آنان شود؛ چنانکه امام رضا؟ع؟ فرمود:
«هنگام نماز خواندن یکی از امامان؟مهع؟ را نصب العین خویش قرار ده».

2

از آنچه گفته شد معلوم میشود که بر خالف گمان افرادی که شریعت و
طریقت و حقیقت را سه راه مختلف میدانند ،اینها مراتبی از یک حقیقت
هستند و هدف همۀ آنها رساندن مردم به قرب خدای متعال است و شریعت
اسالم هر سه را در بر میگیرد؛ زیرا شریعت آن است که خدا را بندگی کنی و
 .1آملی ،جامع االسرار ،ص.244
 .2نوری ،مستدرك الوسائل ،ج ،4ص.132
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طریقت آن است که او را حاضر در عقیده و اخالق و رفتار خود بدانی و حقیقت
آن است که به چشم دل او را مشاهده کنی و همچنین گفته شده :شریعت به پا
داشتن امر خداست و طریقت به پا خواستن به امر اوست و حقیقت آن است که
هستی خود را قائم به او ببینی.

1

پیامبر خدا؟ص؟ یکی از اصحاب خود به نام حارثه را با حالی متغیر مشاهده
نمود؛ از او سؤال کرد« :ای حارثه ،چگونه صبح کردی؟» .عرض نمود« :صبح
ً
کردم درحالیکه حقیقتا مؤمن بودم» .پیامبر؟ص؟ فرمود« :برای هر حقی حقیقتی
است ،پس حقیقت ایمان تو چیست؟» .عرض نمود :از دنیا کناره گرفتم و شب
را به بیداری سپری کردم و در گرمای روزها تشنگی کشیدم  ...و گویا اهل بهشت
را میبینم که در بهشت با هم دیدار میکنند و گویا فریاد اهل دوزخ در آتش
را میشنوم» .پیامبر؟ص؟ فرمود« :این بندهای است که خداوند دلش را روشن
نموده» .سپس فرمود« :در دین خود بصیرت یافتهای ،به آن ملتزم باش».

2

ایمان به غیب این جوان ،شریعت است و زهد و پارسایی او طریقت و
مشهود و وجدانی شدن بهشت و دوزخ و عرش الهی برای او ،حقیقت است و
شرع مقدس اسالم هر سه را شامل میشود و در این باره خداوند میفرماید:

ا گر شما دارای علم الیقین شوید ،دوزخ را میبینید و سپس به عین الیقین
3
آن را خواهید دید.
و در جای دیگر میفرماید:
4
این حق الیقین است.

 .1آملی ،جامع االسرار ،ص.344
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،22ص .126
َ َ َ ُ َّ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ
َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ
َ
ون ِعل َم ال َي ِق ِني لترو ن ال ِحمي ث لترونا عي الي ِق ِني»؛ سورۀ تکاثر ،آیات .7-5
« .3كل لو تعلم
َّ َ َ َ ُ َ َ ُّ ْ
َ
«ِ .4إن هذا لو حق الي ِق ِني»؛ سورۀ واقعه ،آیۀ .95

فصل چهارم
اهداف عرفان عملی
 .1معرفت حق
معرفت علم به خدای بزرگ« ،خداشناسی» است و آن شریفترین خصلتی
است که خداوند دلهای طالبان حق را به آن گرامی داشته؛ 1زیرا قلب برترین
جزء انسان است و کمال آن به معرفت شهودی خداست که بدون آن آدمی به
سعادت نمیرسد ،بلکه آن عین سعادت است.
گوهر معرفت اندوز که با خود ببری
که نصیب دگران است نصاب زر و سیم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص318

همۀ دانشهای بشر از «معرفت» آغاز میشود و بهوسیلۀ آن خیر دنیا و آخرت
بهدست میآید و آدمی میتواند با معرفت ،عیوب خویش را باز شناسد و به
پروردگار خود و جالل و ربوبیت و کمال قدرت او پی ببرد و اصالت بندگی خود
و صدق وفای امر خدای خود را بشناسدِ .سر و لطایف ضمیر بنده با بال معرفت
در سراپردههای لطایف قدرت الهی به پرواز در میآید و بر محور عالیترین درجۀ
عزت حق گردش میکند و در باغهای قدس او به نزاهت میپردازد.
 .1عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،2ص.371
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هیچ دانشی بدون معرفت کامل نمیشود و هیچ عملی بدون او فاسد
نمیگردد و با آن آرامش نمییابد ،مگر دلهایی که خداوند با دیدۀ مهربانی و
رحمت به آن نگریسته و با چراغهای علم و حکمت آن را روشن ساخته و به
بلندای منازل قرب حق و درجات آن رسیده باشد؛ چنانکه در قرآن آمده:
خداوند کسانی از شما را که ایمان آوردهاند و کسانی را که به آنان علم داده
شده به درجاتی باال میبرد.

1

هر عارفی به اندازۀ معرفتی که به خدای بزرگ دارد از او بیم دارد و او را مراقب
خود میبیند و به این جهتپیامبر خدا؟ص؟ که امام اهل معرفت است ،فرمود:
«من بیش از همۀ شما از عذاب خدا میترسم».

2

پویندۀ راه حق با نور معرفت ،آفات راه را تشخیص میدهد و گمراهیهایی را
که از شهوات نفسانی ریشه میگیرد باز میشناسد و الهام 3الهی را از وسوسههای

4

نفسانی و شیطانی جدا میکند ،و درمییابد که چگونه از آفات ارادت و بندگی
حق تعالی دوری کند و افکار ناصحیح و غفلتزا را از قلب ریشهکن نماید.
خداوند متعال میفرماید:
پس آیا کسی که خداوند سینۀ او را برای پذیرش اسالم گشاده نمود ،پس او
دارای نوری از جانب پروردگار خویش است.

5

َ
ُ
نك ْم َو َّالذ َ ُ ُ ْ ْ َ
«َ .1ي ْر َفع ُ
اهلل ّال ِذ َ
ات»؛ سورۀ مجادله ،آیۀ .11
ين َآم ُنوا ِم
ين أوتوا ال ِعل َم د َر َج ٍ
ِ
ِ

 .2مفید ،االمالی ،ص.346

« .3الهام :القاء معنای خاص در قلب است ،به طریق فیض [الهی بهواسطۀ فرشتگان] بدون اکتساب
و فکر» .سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.125
« .4وسوسه :القای شیطان؛ خواطر جسمانی که بنده را از حق دور میکند»؛ همان ،ص.785
َ
َََ َ َ ُ َ ْ َُ ْ ْ َ َُ َ َ َ ُ
ور ّ ِمن ّر ّ ِب ِه»؛ سورۀ زمر ،آیۀ .22
« .5أف ْن ش َرح اهلل صدره ِل ِلسل ِم فهو عل ن ٍ
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و میفرماید:
هرکس که خداوند برای او نور قرار نداده ،پس او را نوری نیست.

1

البته معرفتی که در اینجا مورد توجه است غیر از معرفت فطری و ابتدایی
است؛ بلکه زمانی که حجابهای ظلمانی و نورانی از قلب عبد برداشته شود،
معرفتی بر ذات و اسما و صفات حق تعالی پیدا میکند که آن معرفت از جنس
معرفتی که پیش از کشف این حجابها داشته ،نیست .درحالیکه دیگران با
استدالل و تدبر در آیات الهی خدا را شناخته و به او ایمان آوردهاند ،اهل معرفت
از اسم گذشته و به حقیقت و معنا میرسند و نور ایمان و یقین ،جانهای آنها
را روشن میکند .آنان نور حق تعالی را در جان خود مشاهده مینمایند و با تمام
وجود ،این حقیقت را با اشراق و الهام الهی درک میکنند .این همان معنایی
است که در حدیث قدسی آمده است:

آسمان و زمین من نمیتواند مرا در خود جای دهد ،اما قلب بندۀ مؤمنم
2
مرا در خود جای میدهد.
یا زگاف الم و گل ،گل چیدهای

هیچ نامـــی بی حقیقت دیدهای
ّ
مسما را بــــــجــــو
اسم خواندی رو

مــــه به باال دان ،نه انـــدر آب جو

گر ز نـام و حرف خواهی بگــــــــذری

پاککنخود را ز خود ،هین یکسـری

همچو آهن ز آهنی بیرنگ شو

در ریاضــــت آیینۀ بـیزنگ شو

خویشراصافی کناز اوصــافخویش

تا ببینـی ذات پــــاک صاف خویش

بی کتــــــاب و بی معید و اوستــا
بینی انـــــــــدر دل علــــــوم انبیا
مولوی ،مثنوی معنوی ،دفتر ّاول ،ج ،1ص212
َ
ُّ
ُ َُ ُ ً ََ َُ
َ َ ّْ َ ْ َ
ور»؛ سورۀ نور ،آیۀ .40
« .1ومن ل يع ِل اهلل له نورا فا له ِمن ن ٍ

 .2احسائی ،عوالی اللئالی ،ج ،4ص.7
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از امام سجاد؟ع؟ روایت شده است:

هرگاه خداوند نسبت به بندهای ارادۀ خیر نماید ،دو چشم قلبی او را باز
1
میکند تا با آنها غیب را مشاهده نماید.
البته آنچه از معرفت برای مخلوق ممکن است ،معرفت بهطور اجمالی
است ،نه تفصیلی؛ زیرا معرفت به کنه ذات خداوند ناممکن است؛ چون ذات
اقدس او نامحدود است و کسی را احاطه بر آن ممکن نیست؛ لذا پیامبر اکرم؟ص؟
2
فرمود« :خدایا آنچنانکه حق معرفت توست تو را نشناختیم».
 .2انسان و معرفت
انسانها در معرفت خداوند به چند گروه تقسیم میشوند:
1 .1کسانی که بهدلیل ظلمت نفس و گرفتار شدن در گرداب جهل و شهوت
و هواهای نفسانی ،بهرهای از معرفت حق تعالی ندارند و در غفلت و بیتوجهی
از آیات الهی به سر میبرند و دلهای ایشان از حق محجوب است و آن را انکار
میکنند .خداوند میفرماید:
بگو اگر آن (قرآن) از جانب خدا باشد ،پس شما به آن کافر شوید ،چه کسی
گمراهتر از آن است که در دشمنی عمیق باشد.

3

بهطور کلی ریشۀ گمراهی انسانها در سه چیز است:
اول« :انکار توحید» که منشأ آن بیمعرفتی به خداوند متعال است؛
دوم« :گمراهی از دین» که دلیل آن نشناختن پیامبر اسالم؟ص؟ است و
یهودیان و مسیحیان از این قبیل هستند؛
سوم« :نشناختن امام زمان خود» که انکارکنندگان امامت علی؟ع؟ و سایر
 .1صدوق ،التوحيد ،ص.367
 .2احسائی ،عوالی اللئالی ،ج ،۴ص.١٣٢
ُ َّ َ َ ُ
َ
َ ْ َ َ ُّ َّ
َ
ُ
ُْ َ َ ُ
َ
َ
ْ
اق ب ِع ٍيد»؛ سورۀ فصلت ،آیۀ .53
« .3قل أ َرأ ْي ْت ِإن ك َان ِم ْن ِع ِند ِ
اهلل ث كف ْرت ِب ِه من أضل ِمن هو ِف ِشق ٍ
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معصومین؟مهع؟ از همین گرو ه هستند.
پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود:

هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد ،به مرگ جاهلیت مردهاست.
2 .2کسانی که قلبهای آ گاه دارند .این گروه با ترقی از مقام نفس ،آینۀ
دلشان از زنگار شک و شبهه پاک میشود و با استدالل به آیات الهی و تفکر و
تأمل در سخنان حق و با توجه به آیات آفاقی و انفسی به معرفت اسماء و صفات
حق تعالی میرسند و علم و قدرت و حکمت او را با عقل خالص مییابند و با
استدالل و برهان صحیح به آن ایمان میآورند و با تقوای الهی قلب خود را پاک
میکنند و با اخالص ،در انجام اعمال صالح و بندگی خدا میکوشند و با توسل
به امامان معصوم؟مهع؟ در درجات معرفت باال میروند .خداوند میفرماید:
بهزودی نشانههای خود را در افقها و جانهایشان به آنها نشان میدهیم تا
2
برایشان روشن شود که او حق است.
3 .3کسانی که صاحب روح هستند .این گروه از تجلیات صفات و اسماء
گذشتهاند و با چشم دل ،حق را مشاهده میکنند و به او معرفت شهودی پیدا
3
میکنند.
البته باید توجه داشت که خداوند متعال نامحدود و مجرد است و هرگز در
دنیا و آخرت با چشم دیده نمیشود .خداوند متعال میفرماید« :چشمها او را
5
درک نمیکنند» 4و به حضرت موسی؟ع؟ فرمود« :هرگز مرا نخواهی دید».
1

 .1ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ج ،2ص.252
ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ
َ ُ ْ َ َ
ال ّق»؛ سورۀ فصلت ،آیۀ .53
اق و ِف أنف ِس ِهم حت یتبی لم أنه
« .2سن ِر ِهیم آی ِاتنا ِف الف ِ
 .3عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،2ص.376
َّ ُ ْ ُ َ
« .4ال تد ِرک ُه األ ْب َص ُار»؛ سورۀ انعام ،آیۀ .103
َ َ َ َ
« .5قال لن ت َرا ِنی»؛ سورۀ اعراف ،آیۀ .143
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اما هرگاه روح از تعلقات مادی جدا شود و در افق معنویت و قرب الهی سیر
کند ،نور حق تعالی را با چشم دل مشاهده میکند و این معرفت مخصوص
اولیاء اهلل است .کمال این امر ،رسیدن به «مقام فنا» است.
ابابصیر میگوید:

به امام صادق؟ع؟ عرض نمودم« :آیا مؤمنین در روز قیامت خداوند را
میبینند؟» .امام؟ع؟ فرمود« :بلی ،قبل از روز قیامت نیز او را دیدهاند».
گفتم« :چه زمانی او را دیدهاند؟» .فرمود« :هنگامی که خداوند به آنها
فرمود :آیا من خدای شما نیستم؟ و آنها پاسخ دادند :بلی» 1.سپس امام
مدتی سا کت شد و فرمود« :آیا تو او را در این وقت نمیبینی؟» .به اما م؟ع؟
عرض کردم« :فدایت شوم؛ آیا این سخن را برای دیگران بگویم؟».
امام؟ع؟ فرمود« :نه؛ زیرا هرگاه این سخن را بازگو کنی ،کسی که جاهل به
معنای آن است ،آن را انکار میکند و گمان میکند این تشبیه خداوند به
مخلوقات است؛ حال آنکه چنین تشبیهی کفر است؛ درحالیکه مشاهدۀ
خداوند با چشم قلب ،مانند دیدن با چشم سر نیست و خداوند از آنچه
2
تشبیهکنندگان وصف میکنند بلندمرتبهتر است».
 .3عشق به حق
رابطۀ عشق و محبت بین انسان که در عالم ماده و طبیعت ساکن است
و خداوند که مجرد محض است ،احتیاج به واسطه دارد و این واسطه باید
دو جنبه داشته باشد :یک جنبۀ آن بهسوی خلق باشد و جنبۀ دیگر بهسوی
پروردگار .نفس انسان از هر دو جنبه برخوردار است و با جنبۀ دوم از مقام تجرد
ُ َ ُ ْ َ
ََ
« .1أل ْس ُت ِب َر ّ ِبک ْم قالوا َبل»؛ سورۀ اعراف ،آیۀ .172

 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،4ص.44
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َ
ربوبی فیض میگیرد و به مرتبه خلق مادی فیض میرساند.

1

جنبۀ روحانی انسان در روز الست با خدای خود مالقاتی داشته است که اثر
آن مالقات ،معرفت فطری به خداوند متعال است .امام صادق؟ع؟ دربارۀ آیۀ
شریفۀ «هنگامی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ،ذریۀ آنان را گرفت و ایشان
را بر خودشان گواه ساخت» 2فرمود« :آن دیدن خداوند با چشم دل بود ،خداوند
آن دیدن را از یادشان برد ،اما اقرار به توحید را در دلهای ایشان ثابت نمود».

3

این معرفت فطری سرمایۀ حرکت سالک بهسوی خداوند متعال است و او
در این مسیر با کسب معرفت از معدن فیض ،به حق تعالی نزدیک میشود و
روح او به نور الهی متصل میگردد و به آنجا میرسد که امام صادق؟ع؟ دربارۀ
آن فرمود:

اتصال روح مؤمن به روح خدا از اتصال شعاع خورشید به خورشید،
4
استوارتر است.
این اتصال چون همراه با مشاهدۀ قلبی انوار جمال الهی است ،آتش عشق
را در قلب سالک شعلهور میکند و او را رهسپار کوی دوست میسازد .بندۀ
مؤمن در این حال ،نه بهجهت رسیدن به ثواب ،بلکه با محبت و شوق ،خدا را
میخواند و او را بندگی میکند ،و این در حالی است که حجابهای ظلمت از
دل او برداشته شده و به حق متصل شده است.
بلبلیبرگ گلیخوشرنـــگدر منقار داشـت
و اندر آنبــرگو نواخوشنالههایزار داشــت
 .1همایی ،مولوینامه ،ج ،2ص.800
َْ ََ ُ َ َ َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
َ ََ
َ ْ َ َ َ ُّ َ
ّ
ور ِه ْم ذ ِر ّی ُت ْم َوأشهده ْم عل أنف ِس ِه ْم»؛ سورۀ اعراف ،آیۀ .172
« .2و ِإذ أخذ ر بک ِمن ب ِن آدم ِمن ظه ِ
 .3برقی ،المحاسن ،ج ،1ص.483
 .4کلینی ،الكافی ،ج ،2ص.166
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گفتمشدر عینوصلایننالهو فریادچیسـت
گفت مـا را جلوۀ معشوق در این کار داشــت
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص92

در مناجات شعبانیه آمده است:

مرا دلی ده که شوقش او را به تو نزدیک کند و زبانی عطا کن که
راستگوییاش بهسوی تو باال رود و نگاهی عنایت کن که حقبینیاش
5
او را به تو نزدیک نماید.
ترقی در این مقام ،بنده را تا درجهای باال میبرد که جز عشق و محبت به
خداوند متعال چیزی در قلب او باقی نمیماند؛ و در این هنگام هیچ لذتی در
نزد او گواراتر از همسخنی با او نیست .در حدیث معراج آمده است که رسول
خدا؟ص؟ به خدای متعال عرض کرد« :پروردگارا ،سرآمد عبادتها چیست؟».
خداوند فرمود« :سکوت و روزه» .سپس فرمود« :ای احمد ،آیا میدانی نتیجۀ روزه
چیست؟» .عرض کرد« :نه ،پروردگارا» .فرمود« :نتیجۀ روزه ،کم خوردن و کم
سخن گفتن است و عبادت دوم ،سکوت است و نتیجۀ آن حکمت است و
نتیجۀ حکمت معرفت است و نتیجۀ معرفت یقین است و هرگاه بنده به مقام
یقین رسید ،دیگر باکی ندارد در سختی روزگار بهسر ببرد یا در راحتی .و این مقام
اهل رضا است و هرکس به خشنودی و رضایت من عمل کند او را سه خصلت
الزم میشود :شکری به او معرفی میکنم که هیچگونه جهلی با آن مخلوط نباشد
و ذکری که با فراموشی همراه نباشد و محبتی که بر محبت من محبت هیچ
مخلوقی را مقدم نشمارد و چون مرا دوست داشت ،من هم او را دوست میدارم
و محبوب دیگرانش میکنم و چشم دل او را به تماشای عظمت و جاللم باز

 .5مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،91ص.98
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میکنم».

1

 .4آثار عشق حق
عشق الهی آثاری دارد که بهوسیلۀ آنها میتوان عشق صحیح و خالص را
از سایر محبتها باز شناخت؛ زیرا بعضی از افراد در حالی مدعی محبت خدا
هستند که به چیزی جز خیال عشق نرسیدهاند و از عشق واقعی بیبهره هستند.
ّ 1 .1
محب حقیقی ،اولیای خدا را دوست دارد و با دشمنان خدا دشمن
است .انسان عاشق ،دوستان معشوق را دوستان خود و دشمنان او را دشمن
خود میداند .از جهتی دیگر ،محبت اولیای الهی تنها راه رسیدن به دوستی
خدا است؛ زیرا آنها مظاهر اسماء و صفات حق تعالی و فرستادگان خدا بهسوی
خلق هستند .در زیارت جامعۀ کبیره آمده است:

ای امامان بزرگوار ،هر کس شما را دوست بدارد ،بهتحقیق خداوند را
دوست میدارد و هر کس کینۀ شما را داشته باشد ،بهتحقیق خداوند
را دشمن میدارد و هر کس به شما چنگ زند ،به خداوند چنگ زده
2
است و شما راه استوار خدا هستید.
به این جهت خداوند متعال مسلمانان را امر به دوستی اهلبیت؟مهع؟ نمود
و فرمود:
ای پیامبر ،بگو :در برابر آن (رسالت) پاداشی از شما نمیخواهم ،مگر دوستی
3
اهلبیتم را.
پس محبت اهلبیت؟مهع؟ تنها راه سالک بهسوی خدا است.

 .1فیض ،الوافی ،ج ،٢۶ص.١۴٧
 .2طوسی ،تهذيب االحكام ،ج ،6ص.97
ُ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ً َّ ْ َ َ
ُْ
َ
ْ
ال َو ّد َة ِف القر ب»؛ سورۀ شوری ،آیۀ .23
« .3قل ل أسألکم علی ِه أجرا ِإل
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همچنین فرمود:
بگو براین (رسالت) پاداشی طلب نمیکنم ،مگر اینکه کسی بخواهد بهسوی
پروردگار خویش راهی بگزیند.

1

2 .2عاشق حق ،خلوت با خدا و مناجات با او را دوست دارد از خواندن
آیات قرآن لذت میبرد ،شبزندهدار و اهل نماز شب است؛ زیرا تاریکی شب
باصفاترین اوقات برای جدا شدن از خلق و مناجات با خداست و در این حال،
او با تفکر در عظمت و جالل الهی شرارۀ عشق را در وجود خود احساس میکند
و دلش مقیم کوی دوست میشود .
در حاالت امام مجتبی؟ع؟ آمده است:

آن حضرت عابدترین و پارساترین و برترین مردم زمان خود بود .چون
به حج میرفت ،پیاده و با پای برهنه میرفت و هودجها در پیش آن
حضرت حرکت میکردند .آن حضرت بیست حج به همین شکل بهجا
آورد .چون یاد مرگ میکرد ،میگریست .هنگامی که یادی از برانگیخته
شدن و بیرون آمدن از قبر مینمود ،میگریست و چون به یاد قرار گرفتن در
پیشگاه خداوند میافتاد ،فریاد برمیآورد و ازعظمت آن بیهوش میشد.
چون در نماز میایستاد ،گوشت بدنش در مقابل پروردگار بزرگش
میلرزید .آن هنگام که بهشت و دوزخ را یاد میکرد ،مانند شخص
مارگزیده به خود میپیچید و از خداوند درخواست بهشت مینمود و از
2
آتش به خدا پناه میبرد.
3 .3طالب عشق الهی آنچه را از حاالت بزرگان دین و ارباب معرفت
میشنود و هرچه دربارۀ ایمان صحیح و کمال انسانی به گوش او میخورد ،با
َ َّ
َ َ َ َ َ
ُْ
َ َُ ُ َ
ً
« .1قل َما أ ْسألک ْم َعل ْی ِه ِم ْن أ ْج ٍر ِإل َمن شاء أن َی ّت ِخذ ِإل َر ّ ِب ِه َس ِبیل»؛ سورۀ فرقان ،آیۀ .57

 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،43صص 331و .332
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ً
حاالت خود مقایسه میکند و دائما تالش میکند اعمال و رفتار و حاالت خود را
به اولیای الهی شبیه سازد .خداوند میفرماید:
بهتحقیق برای شما در رسول خدا الگوی نیکویی است.

1

هرگاه انسان در بعضی جهات با اولیای خدا شبیه شد ،با آنها سنخیت
پیدا میکند و از راه قلب با آنها مرتبط میشود .مرحوم سید کریم
کفاش که بارها به خدمت امام زمان؟جع؟ مشرف شده ،میگوید:
رسول ا کرم؟ص؟ را در خواب دیدم ،عرض کردم :یا رسولاهلل ،آرزو دارم
فرزندتان ،حضرت صاحب االمر؟جع؟ را زیارت کنم .حضرت فرمود:
«یکسال صبح و شام برای حسینم گریه کن» .و این دستور پیامبر؟ص؟
برای این بوده است که الاقل از این جهت به امام؟جع؟ مشابهت
پیدا کند تا لیاقت تشرف در او حاصل گردد؛ زیرا در زیارت ناحیه آمده
است که آن حضرت؟جع؟ خطاب به جد بزرگوارشان عرض میکند:
«یا موالی ،ا گر زمانه مرا به تأخیر انداخت و نبودم تا تو را یاری کنم  ...هر
صبح و شام برایت گریه میکنم  .»...همین مشابهت یک نوع سنخیت
2
بین او و حضرتش؟جع؟ بهوجود آورد و او را موفق به تشرف گردانید.
4 .4دوست خدا دنیا را حقیر و بیارزش میداند و در فنای آن تفکر میکند
تا محبت دنیا را از دل بیرون کند و در دام شهوات و هوسرانی اسیر نشود.
علی؟ع؟ که امام اهل معرفت است ،خطاب به دنیا میفرمود:
ای دنیا ،غیر مرا فریب بده که مرا به تو احتیاجی نیست و سه بار طالقت
3
دادهام و بهسوی تو باز نخواهم گشت.
5 .5آنکه اهل محبت خدا باشد ،بر اطاعت خدا مواظبت دارد؛ زیرا تنها راه
ُ
ََ ْ َ َ ُ
ٌ
َ
اهلل أ ْس َو ٌة َح َس َنة»؛ سورۀ احزاب ،آیۀ .21
ول ِ
« .1لقد ک َان لک ْم ِف ر ُس ِ

 .2یعقوبی ،سفينة الصادقين ،ص.154

 .3امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،حکمت .77
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نزدیک شدن به خدا ،اطاعت و پرهیز از گناه است .کسی که شیرینی محبت
خدا را بچشد ،خواستۀ او را برخواستۀ خود مقدم میدارد و از وسوسههای
شیطان که دشمن اوست ،پیروی نمیکند و خود را غرق شهوات و لذتهای
زودگذر دنیا نمینماید.
 .5عشق حقیقی و مجازی
عشق حقیقی نتیجۀ محبت روح به روح است و عشق مجازی ،نتیجۀ
محبت نفس به نفس .محبت نفوس به یکدیگر ،مانند محبت حیوانات،
بهخاطر لذت بردن و ارضای غریزۀ شهوت است و چنین عشقی با عشق حقیقی
فاصلۀ زیادی دارد؛ زیرا عشق حقیقی مربوط به نفوس پاک است که برای خدا
و در راه خداست .چهبسا برخی از انسانها بهجهت پاکی نیت و دوری از
حرامهای الهی ،ضمیرشان پاک و صافشود و محبت خداوند را در درون خود
بیابند و از این رو به مقاماتی از معنویت برسند که دیگران با آنها قابل مقایسه
نباشند.
البته ممکن است حکمت ایجاد عشق مجازی ،آنگاه که آلوده به فسق و
گناه نشود ،این باشد که دل از اندیشه و خواستههای پراکنده پاک شود و جز
همت واحدی برای صاحبدل باقی نماند و همین موجب ارتقاء حال عاشق
شده ،به مرتبهای که در آن هیچگونه وابستگی وجود ندارد ،برسد و سرانجام این
عشق ،به محبت خداوند متعال منتهی شود .چنین عشقی ،مجاز و گذرگاهی
است بهسوی حقیقت محبت 1.چنانکه گفتهاند« :المجاز قنطرة الحقیقة».
 .6قرب به حق
قرب به معنای نزدیک شدن است و نزدیک شدن به هرکس ،مناسب با خود
 .1عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،1ص.338
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اوست .نزدیک شدن به خداوند متعال ،به واسطۀ صفاتی است که خداوند
امر به کسب آنها نموده است و به مؤمنین امر شده است که نفس خود را به آن
صفات آراسته نمایند .در روایت آمد ه است« :خویش را به اخالق الهی آراسته
کنید» 1.و معنای آن ،کسب صفات خوبی است که خداوند دارای آنها است؛
مانند علم و نیکی به دیگران و لطف و خیر رساندن به خلق و نصیحت ایشان و
راهنمایی آنها به حق و منع آنها از باطل.

2

هنگامی که انسان نفس خود را به صفات الهی زینت دهد و با ترک معاصی
از صفات شیطانی فاصله بگیرد ،با فرشتگان و ارواح طیبه سنخیت پیدا
میکند و در افق آنان داخل میشود؛ زیرا تا از مرتبۀ فرشته نگذرد ،به مرتبۀ انسانی
نمیرسد و چون به مرتبۀ انسانی رسید ،تا کسب آمادگی نکند ،به روح اضافی
ـ که همان اولین تجلی حق تعالی است ـ زنده نمیشود .آمادگی کسب این
حقیقت به آن است که دل را که منظر حق است ،از صفات ناپسند پاک کند و
به اخالق پسندیده آراسته گرداند 3.در حدیث قدسی است که خداوند متعال
فرمود« :ای داوود ،خانهای را که جایگاه من است (قلبت) از اغیار خالی کن».

4

روی جانان طلبی آینــــه را قابــل ساز
ورنههرگز گل ونسرینندمد ز آهنو روی
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص410

همچنین امام صادق؟ع؟ فرمود« :قلب ،حرم خداست پس غیر خدا را در
حرم او جای نده».

5

 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،58ص.129
 .2فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،8صص ٢۵و .2۶
 .3عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،1ص.394
 .4احسائی ،عوالی اللئالی ،ج  ،1ص .295
 .5مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،67ص.25
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رواق منظر چشم من آشیانۀ توســت
کرم نما و فرود آ ک ه خانه ،خانۀ توست
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص59

باید دانست که میان انسان و خداوند حالت انس و الفت حاصل نمیشود،
مگر زمانی که آدمی غیر خدا را رها کند و به غیر او توجهی نداشته باشد و غیر او
را طلب نکند .امام علی؟ع؟ در این باره میفرماید:

من از کسانی هستم که سرزنش هیچ سرزنشکنندهای در آنها تأثیر
نمیکند؛ سیمای آنها سیمای صدیقین است و سخن آنان سخن نیکان؛
ق هستند؛ به ریسمان
شب را شبزندهدارند و در روز منارۀ هدایت خل 
قرآن چنگ زدهاند و سنتهای خداوند و رسول او؟ص؟ را زنده میکنند؛
تکبر نمیورزند و گردنکشی نمیکنند؛ گزافه نمیگویند و فساد نمیکنند؛
1
دلهای ایشان در بهشت و بدنهای آنها مشغول اطاعت خداوند است.
همچنین فرمود:
ا گر اجل معلوم آنها نبود ،به اندازۀ چشمبرهمزدنی ارواحشان در
بدنهایشان آرام نمیگرفت؛ بهجهت اشتیاقی که به درک ثواب خدا و
ترسی که از عقاب او دارند .خداوند در جانهای آنها با عظمت جلوه
نموده ،پس غیر او در چشم ایشان بیارزش شده است .گویا بهشت را
مشاهده نموده و از نعمتهای آن برخوردارند و دورخ را دیده و در آن
2
معذباند.
در قرآن کریم «مقربین» به کسانی اطالق شده که در انجام اطاعت و بندگی
خدا از دیگران سبقت گرفتهاند:
 .1امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،خطبۀ .160
 .2همان.
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سبقتگیرندگان مقدماند .آنها همان مقربان خدا هستند.

1

پس مقربان همان مؤمنان حقیقی هستند که تکامل آنها در سایۀ علم به خدا
و عمل برای او تحقق پیدا می کند و اینان در خیرات پیشگاماند و اهل تقرب و
یقین بهشمار میآیند و «سپس خداوند سبحان به اولیاء اهلل وعده داده که پرده
از دلهای آنها برمیدارد» 2.قرآن کریم فرموده است:
نه چنین است! در حقیقت کتاب نیکان در مقام علیین است .و تو چه
میدانی که مقام علیین چیست؟ کتابی است نوشته شده که مقربان آن را
مشاهده خواهند کرد.

3

«علیون» همان عالم باالست .خداوند سبحان به بندگان اهل یقین خود
ملکوت آسمانها و زمین را نشان میدهد .خداوند سبحان در آیات ذیل ،معانی
ملکوت را بیان فرموده است:
چون به چیزی اراده فرماید ،به او میگوید باش ،پس آن شئ موجود میشود.
پس پاک است آن کسی که ملکوت هر چیزی در دست اوست و به سوی او باز
گردانیده میشوید.

4

ملکوت ،عالم امر است که همان عالم باال است و در آنجا هر سبب و علتی
ق تعالی است .کسی که با آن عالم آشنا شود ،نحوۀ قیام
فانی در فاعلیت ح 
وجود اشیاء به خدای متعال را درک میکند .در حدیث پیامبر؟ص؟ آمده:

ا گر شیطانها بر گرد دلهای آدمیان نمیچرخیدند ،هر آینه ملکوت
َ ُ ُ
َ َّ
ون أ ْو ِلئ َ
ک ُْ
ون ّ
ال َق َّر ُب َ
السابق َ
الساب ُق َ
ون»؛ سورۀ واقعه ،آیات  10و .11
ِ
« .1و ِ

 .2طباطبایی ،رسالة الوالیة ،ص.122
َ
َ
َ
اب ْال ْب َرار َلف ِع ِ ّل ّی َنی َو َما أ ْد َر َ
اب َّم ْر ُق ٌوم َی ْش َه ُد ُه ْ ُ
ال َق َّر ُب َ
اک َما ِع ِ ّل ُّی َ
ون ِک َت ٌ
«َ .3ک ّل إ َّن ِک َت َ
ون»؛ سورۀ مطففین،
ِ
ِ
ِ ِ

آیات .21 –18
َ َ
َ َ َ َ ً َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َّ
َ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
«ِ .4إ ّ َنا أ ْم ُر ُه ِإذا أراد شیئا أن یقول له ک ْن فیکون فسبحان ال ِذی ِبی ِد ِه ملکوت کل ْ
ش ٍء و ِإلی ِه ت ْرجعون»؛
ِ

سورۀ یس ،آیات  82و .83
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آسمانها و زمین را میدیدند.
شاهد این مطلب که خداوند سبحان ملکوت هستی را در دنیا به اهل یقین
نشان میدهد این آیه شریفه است:
ً
هرگز چنین نیست! اگر علم الیقین داشته باشید ،حتما دوزخ را خواهید دید
ً
2
و سپس آن را قطعا به عین الیقین درمییابید.
1

 .7رجعت به حق (لقاء اهلل)
خداوند متعال به بندگانش بشارت داده است که شب هجران او با وصال
و مالقاتش صبح خواهد شد و چشم قلبشان به دیدن انوار جمال و جالل الهی
فروزان خواهد شد .این بشارتها در آیات زیر نمایان است:
هرکس به مالقات پروردگار خود امیدوار است ،باید عمل صالح انجام دهد
و در عبادت پروردگارش شریکی قرار ندهد.

3

هرکس امیدوار مالقات خداوند است [مطمئن باشد که] ،اجل الهی فرا
خواهد رسید.

4

در سایر آیات و روایات هم از مالقات خداوند سخن گفته شده است .این
همان مالقات قلبی است که در اصطالح به آن «لقاءاهلل» گفته میشود.
در بیان کیفیت لقاء اهلل و همچنین درباره نحوۀ شناخت صفات خداوند،
سه نظریه وجود دارد:
1 .1تفسیر این آیات به معنای ظاهری آنها؛ بر این اساس ،معنای مالقات
خلق با خدا مانند مالقات خلق با خلق است .بعضی از اهل سنت و بهخصوص
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،6ص.163
َ َ َ ُ َّ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َْ
َ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ
ون ِعل َم ال َی ِق ِنی لترو ن ال ِحمی ث لترونا عی الی ِق ِنی»؛ سورۀ تکاثر ،آیات .7–5
« .2کل لو تعلم
َ
ََ ْ َ َ َْ ُ َ َّ ََْْ َ ْ َ َ ً َ ً ََ ُ ْ
ً
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ
« .3فن کان یرجو ِلقاء ر ِب ِه فلیعمل عمل ص ِالا ول یش ِرک ِب ِعباد ِة ر ِب ِه أحدا»؛ سورۀ کهف ،آیۀ .١١٠
َ
َ َ َ َ
َ
َ
اهلل ل ٍت»؛ سورۀ عنکبوت ،آیۀ .5
اهلل ف ِإ ّن أ َجل ِ
«َ .4م ْن ک َان َی ْر ُجو ِلق َاء ِ
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وهابیها به این نظریه معتقدند .این نظریه باطل است؛ زیرا خداوند منزه از جسم
و صفات جسمانی است و هرگز نمیشود لقاء اهلل را این چنین معنا کرد .سایر
صفاتی که به خداوند نسبت داده میشود نیز چنین است و باید آنها را با توجه
به مجموع آیات و روایات بهگونهای معنا کرد که شایستۀ ذات اقدس خداوند
است.
«بنباز» مفتی اعظم عربستان در این خصوص میگوید:
واجب است اقرار به صفات الهی ،به همان نحوهای که در معنای ظاهری
آن شایستۀ خداوند است.

1

اهل سنت بر اساس روایاتی که در کتب خود نقل کردهاند ،به دیده شدن
خداوند در قیامت معتقد شدهاند.

2

عدم فهم صحیح اینگونه روایات و جعلی بودن برخی از آنها سبب شده تا
بعضی از اهل سنت خداوند را در صفات ،شبیه به مخلوق بدانند و گمان کنند
که او در قیامت دیده خواهد شد؛ درحالیکه این اعتقاد ،مخالف آیات قرآن
است که میفرماید« :هیچ چیز مانند او نیست» 3.بنابراین الزم است صفاتی
مانند سمع و بصر ،یا اموری مانند مالقات با خداوند ،بر معنایی تأویل شود که
شایستۀ ذات اقدس الهی باشد و با سایر آیات و روایاتی که صفات خدا را بیان
میکند ،سازگاری داشته باشد؛ زیرا هر کس خدا را شبیه به مخلوق کند ،او را
محدود نموده و هر کس او را محدود نماید ،در واقع نادانسته او را انکار کرده
است.
2 .2بعضی به تنزیه صرف معتقدند .این گروه منتهای معرفت را در پاک
دانستن خداوند از هر عیب و نقص و کاستی میدانند و معتقدند که به هیچ
 .1کورانی ،الوهابية و التوحيد ،ص( .75نظریات وهابیها بهتفصیل در این کتاب بیان شده است).
 .2مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،1ص.100
«َ .3ل ْی َس َک ِم ْث ِل ِه َ ْ
ش ٌء» ،سورۀ شوری ،آیۀ .11
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ت خدا را فقط در حد شناخت صفات و
وجه نمیتوان خدا را شناخت 1و معرف 
مظاهر حق محدود میدانند؛ به این جهت ،آیات و روایات لقاء اهلل را به مرگ یا
مالقات ثواب و عقاب در آخرت یا مالقات پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ تأویل میکنند.
این دیدگاه هرچند بیانکنندۀ مراتبی از حقیقت است ،اما باید توجه داشت
که بدون درک صحیح توحید و معرفت قلبی ،عبادت حق تعالی ممکن نیست؛
زیرا آدمی زمانی میتواند خدا را عبادت کند که او را بشناسد و به او توجه کند.
این معرفت و توجه از سویدای فطرت او سرچشمه میگیرد و با سیر الی اهلل کامل
میشود و در روایات نیز بر آن تأ کید شده است.
امام صادق؟ع؟ در ضمن حدیثی طوالنی به یکی از اصحاب خود به نام
سدیر فرمود« :هرکس گمان برد که خدا را با توهم قلبها (تصور) میشناسد
مشرک است ،و هرکس گمان برد که خدا را با اسم میشناسد ،نه با ّ
مسما (آنکه
اسم برای اوست) ،به طعن خود اقرار نموده است؛ زیرا اسم امری حادث است
[پس او خدا را حادث فرض کرده] ،و هرکس گمان برد که اسم و ّ
مسما را با هم
میپرستد ،برای خدا شریک قرار داده است ،و هرکس گمان برد که خدا را از
راه توصیف شناخته و میپرستد ،بدون اینکه خود ّ
مسما را یافته و درک کرده
باشد ،کار را به غایب برگردانیده است [و خدا غایب نیست] ،و هرکس گمان
برد که صفت و موصوف را با هم میپرستد ،توحید را ابطال کرده؛ زیرا صفت
غیر از موصوف است ،و هرکس گمان برد که موصوف را به صفت نسبت داده
و پرستش کند ،بزرگ را کوچک شمرده و خدا را در جایی که شایسته است قرار
نداده».
سدیر میگوید به حضرت عرض شد :پس راه توحید چگونه است؟ فرمود:
«این نوع بحث ممکن است و راه رهایی از این بنبست موجود است (یعنی
 .1ملکی تبریزی ،رسالۀ لقاء اهلل ،ص.3
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مانعی از معرفت حقیقی نیست) چون عین و ذات آنکه شاهد و حاضر است،
پیش از صفتش شناخته میشود و صفت غایب پیش از خودش شناخته
میشود» .گفته شد :چگونه عین شاهد پیش از صفتش شناخته میشود؟
فرمود« :به این نحو که او را بشناسی و علم او را بیابی و خودت را با او بشناسی،
نه اینکه خودت را با خودت و از پیش خودت شناخته باشی ،و بدانی که هرچه
در توست از خدا و بهواسطۀ خدا است؛ چنانکه برادران یوسف وقتی که یوسف
را شناختند به وی گفتند :تو همان یوسفی؟ گفت :من یوسفم ،و این برادر من
ن یوسف را با عین و ذاتش شناختند ،نه با غیرش و نه از پیش خود ،و
است .آنا 
با فکر و توصیف ذهنی خود».

1

اما اینکه در بعضی از روایات مالقات با خداوند متعال تأویل به مرگ شده
است به آن علت است که در هنگام مرگ حجابها کنار میرود و آدمی
حقانیت خداوند و وعدههای او را درک میکند و تأویل مالقات خدا به مالقات
پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ در بعضی از روایات بهمعنای مالقات جنبۀ نورانیت و
ً
حقیقت باطنی آن بزرگواران است که این ،حقیقتا مرحلهای از مالقات با حق
تعالی است؛ زیرا آنان تجلی اسماء و صفات اویند و به این جهت خداوند فرمود:
«کسانی که با تو بیعت میکنند ،همانا با خدا بیعت مینمایند».

2

3 .3نظریۀ صحیح و کامل دربارۀ معنای لقاء اهلل این است که باید میان
روایاتی که به تنزیه خداوند امر نموده و از تشبیه به مخلوق نهی کرده و اخباری
که معرفت را ممکن دانسته و وصول به حق تعالی را بشارت دادهاند ،جمع کرد
به این نحوه که میگوییم :مقصود روایاتی که خداوند را منزه از مالقات و دیدن
ن است که نمیتوان خداوند را با چشم ظاهر مشاهده کرد یا او را به
دانستهاند ای 
 .1حرانی ،تحف العقول ،ص.328
َ
ُ ُ َ َ َّ
َ
َ
« .2إ َّن ّال ِذ َ
ک ِإ َنا ُی َب ِای ُعون اهلل»؛ سورۀ فتح ،آیۀ .10
ین ی َب ِایعون
ِ
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خلق تشبیه نمود؛ زیرا معرفت به نهایت ذات اقدس الهی محال است و کسی
نمیتواند به آن احاطه پیدا کند .و مقصود آیات و روایاتی که وصول به معرفت
خداوند را ممکن دانستهاند ،معرفت اجمالی خداوند و معرفت اسماء و صفات
الهی و تجلی مراتب ذات و اسماء و صفات حق تعالی است؛ البته تا آن حد که
برای مخلوقات امکان دارد.
در بیان معنای لفظ «لقاء» ،توجه به این نکته نیز الزم است که این لفظ
برای بیان روح مالقات وضع شده است ،بدون آنکه خصوصیتی از مالقات در
آن دخالت داشته باشد؛ بنابراین مالقات جسم با جسم و مالقات روح با روح،
ً
از مصداقهای آن است .مالقات در هر معنایی با معنای دیگر حقیقتا مالقات
است ،ولی هر کدام بهگونهای است که الیق حال مالقاتکننده و مالقاتشونده
خداوند جلیل،
مالقات ممکن الوجود با
باشد .پس میتوان گفت که در معنای
ِ
ِ
ً
روح مالقات حقیقتا وجود دارد ،ولی نحوۀ آن شایستۀ همین مالقات است و آن
عبارت است از همان معنایی که در دعاها و روایات از آن به الفاظ «وصول»،
«زیارت»« ،نظر بر وجه خداوند»« ،دیدن قلب» و «تعلق روح» تعبیر شده است و از
ضد آن به «فراق» و «دوری» و «محروم ماندن» تعبیر نمودهاند.

1

در تفسیر «قد قامت الصالة» از امیرالمومنین؟ع؟ روایت شده است که فرمود:
«یعنی نزدیک شد وقت زیارت».

2

در بعضی از دعاهای پیامبر؟ص؟ میخوانیم« :بار الها ،لذت نگاه به وجه تو
را طلب میکنم».

3

امام علی؟ع؟ فرمود« :چشمها نمیتوانند خداوند را مشاهده کنند ،اما دلها
 .1ملکی تبریزی ،رسالۀ لقاء اهلل ،صص 3و .4
 .2صدوق ،التوحيد ،ص.240
 .3صدوق ،من ال يحضره الفقيه ،ص.328
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با حقیقت ایمان او را میبینند».

1

 .8یقین و مراتب آن
از مقدمات کمال انسان و هجرت او بهسوی خداوند متعال ،کسب اعتقاد
صحیح دربارۀ خداوند متعال و معاد و امامت و سایر اعتقادات است؛ زیرا اگر
این عقاید خالف واقع باشند ،آدمی به جهل مرکب مبتال میشود و چون نتوانسته
است حق را بفهمد ،در قیامت از رحمت خداوند بهرهای ندارد و چهبسا خالف
آنچه انتظار داشته ،مورد مؤاخذه و عذاب الهی واقع میشود .خداوند دربارۀ
اینگونه افراد میفرماید« :بلکه برای ایشان از جانب خداوند امری آشکار شد که
انتظار آن را نداشتند» .2لذا الزم است سالک با مراجعه به قرآن و عترت ،عقائد
خود را تصحیح نماید؛ به این جهت حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟ هنگامی
که خدمت امام هادی؟ع؟ شرفیاب شد ،عقاید خود را به آن حضرت عرضه
نمود و امام؟ع؟ صحت اعتقادات او را تایید نمودند.

3

چون نفس سالک در هجرت بهسوی خداوند با عقیده و عمل صحیح،
صفا و جال یافت ،نور یقین بر قلب او اشراق میشود و آنچه را با علم و استدالل
بهدست آورده ،به معرفت یقینی تبدیل میشود و این باالترین فضائل اخالقی
است و کیمیایی است که بعضی از عارفان کامل با صبر و استقامت زیاد به آن
میرسند و از آن بهره میگیرند.
پیامبر؟ص؟ فرمود:

کمترین چیزی که به شما داده شده ،یقین و پایداری در صبر است.

4

 .1حلی ،مختصر بصائر الدرجات ،ص.160
َ َُ
اهلل َما َ ْل َی ُک ُونوا َ ْی َت ِس ُب َ
ون»؛ سورۀ زمر ،آیۀ .47
«َ .2و َبدا لم ّ ِم َن ِ
 .3قمی ،منتهی اآلمال ،ج ،2ص.694
 .4مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،79ص.137
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یقین دارای مراتبی است:
1 .1علم الیقین :اعتقاد ثابت و مطابق با واقعی است که از استدالل حاصل
میشود؛ مثل اینکه با دیدن دود به وجود آتش یقین پیدا کنیم.
2 .2عین الیقین :مشاهدۀ حقیقت با چشم دل و فهم باطنی است؛ مثل
کسی است که با دیدن آتش ،یقین به آن پیدا میکند .این مقام با تجرد کامل
نفس از طبیعت ایجاد میشود.
3 .3حق الیقین :این مقام ،زمانی برای سالک حاصل میشود که بین او و
خداوند متعال ارتباطی معنوی ایجاد شود ،بهگونهای که هستی خود را از خداوند
ً
متعال و در ارتباط با او ببیند و با تیزبینی باطنی ،دائما جوشش انوار و آثار را
از جانب خداوند متعال مشاهده نماید؛ مانند کسی که داخل آتش شود و با
حرارت آن ،یقین به آتش پیدا کند .این مقام برای عارفان کاملی که
احساس
ِ
ِ

غرق در دریای محبت و انس با خداوند هستند ،ایجاد میشود .آنان هستی
خود و سایر موجودات را ترشحی از فیض اقدس الهی میبینند .آنها صدیقینی
هستند که با چشم باطن ،انوار جمال و جالل الهی را مشاهده میکنند.

1

پیامبر؟ص؟ در دعای احتجاب بیان نمود:
خدایا آنان با هوشیاری درونی تو را میشناسند ،درحالیکه تو در نهان
پردههای غیب جا داری.

2

رسیدن به این مقام نیازمند مجاهدات نفسانی سخت ،ترک عادات عامۀ
مردم ،ریشهکن نمودن شهوات ،قطع وسوسههای نفسانی و افکار شیطانی،
پاک نمودن نفس از آلودگیهای عالم طبیعت و پیراسته شدن از تعلقات مادی
است.
 .1نراقی ،جامع السعادات ،ج ،1ص.124
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،91ص.404
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دوش وقت سحـر از غصه نجاتم دادند
ن ظلمتشبآب حیاتم دادند
و اندر آ 
بیخود از شعشعــۀ پرتو ذاتم کردند
ّ
بـاده از جـــــام تجلی صفاتم دادند
ی بود و چ ه فرخندهشبی
چهمبارک سحر 
آن شب قدر که این تـــازه براتم دادند
بعد از این روی من وآینۀ وصف جمال
که در آنجا خبر از جـلوۀ ذاتم دادند
مناگر کامروا گشت مو خوشدلچهعجب
مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،صص 173ـ 174

 .9فناء فی اهلل
باالترین مرتبۀ یقین مرتبهای است که عارفان به آن «فناء فی اهلل» میگویند،
و آن محو جهت مخلوق بودن عبد در جهت ّ
ربوبیت حق تعالی است .در این
مقام ،عارف در پرتو انوار الهی و تجلیات جمال حق ،هستی خود را سوخته و
فانی مییابد ،بهگونهای که برای خود هیچ استقالل و وجودی نمیبیند 1.در این
جایگاه ،عارف خداوند متعال را حق مییابد و سایر موجودات را با تمام وجود،
فقیر و متعلق به او میبیند.
الزمۀ رسیدن به این مقام ،تهذیب نفس و عبور سالک از عالم صورت و
مثال است .قبل از رسیدن به آن ،سالک استعدادهای نفسانی خود را فعلیت
میبخشد و کماالت بالقوۀ نفسانی خود را با بندگی خدا و در پرتو فیوضات او
و با توسل به ائمۀ معصومین؟مهع؟ به فعلیت میرساند و کمال انسانی را درک
 .1نراقی ،جامع السعادات ،ج ،1ص.126

 78سیری در عرفان عملی اسلام

میکند .در حرکت نهایی سالک بهسوی خداوند متعال ،انوار حقیقت بر جان او
طلوع میکند و در پرتو شعاع آن نور ،استقالل وجودی سالک فانی میشود و دیگر
هستی تعلقی به خداوند ،هیچ هستی دیگری نمیبیند.
برای خویش ،غیر از
ِ
آخرین حجابها که هستی اوست ،از میان برداشته میشود و روح او به معدن

عظمت الهی متصل میگردد.
امام موسی بن جعفر؟ع؟ میفرماید:

بین خدا و خلق او حجابی غیر از خلقش نیست.

1

ت آمدم رحمی
فقیر و خسته به درگاه 
کهجز والیتوام نیست هیچ دستــاویز
چ حایل نیست
میان عاشق ومعشوق هی 
یحافظاز میانبرخیز
توخودحجابخود 
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،صص173ــ 174

فنا دارای سه مرتبه است:
1 .1فناء افعالی :یعنی آشکار شدن فاعل بودن خدای متعال برای بنده،
بهگونهای که غیر او هیچ صاحب عمل و صاحب اختیاری را نبیند .اول چیزی
که از عبد فانی میشود ،افعال عبد است که در فعل خداوند فانی میگردد.
کمترین آن ،بنا بر آنچه علما گفتهاند ،شش چیز است :مرگ ،زندگی ،مرض،
ِ
صحت ،فقر و ثروت؛ به این نحوه که عبد همۀ این امور را از خداوند سبحان

میبیند؛ مثل کسی که حرکتی را مشاهده میکند ،اما حرکتدهنده را نمیبیند،
ولی میداند که آن محرک وجود دارد .پس در این مقام ،خداوند سبحان به انجام
افعال عبد قیام میکند و فعل عبد ،فعل خداوند سبحان میگردد 2.این مطلب
 .1صدوق ،التوحيد ،ص.179
 .2همان ،ص .215
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در کتاب کافی و توحید در ضمن روایت امام صادق؟ع؟ بیان شده است .امام
صادق؟ع؟ آیۀ «و چون ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم» 1را این چنین
تفسیر فرمودند:

خداوند تبارک و تعالی مانند ما متأسف نمیشود ،بلکه او برای خود
اولیائی خلق نموده که آنها خشمگین یا خشنود میشوند و آنان مخصوص
خدا و تحت تدبیر او هستند؛ پس خداوند خشنودی آنها را خشنودی
خود و ناخشنودی آنها را ناخشنودی خود قرار داده است؛ زیرا اینها را
دعوتکنندگان بهسوی خود و دلیل هستی و آثار خود قرار داده است و
ً
به این جهت چنین مقامی را پیدا کردهاند .اصوال خشم و خشنودی،
آنچنانکه بر مخلوق عارض میشود ،بر ذات خداوند عارض نمیشود.2
پیامبر اسالم؟ص؟ در همین راستا به دختر بزرگوارش ،حضرت فاطمه؟اهس؟
فرمود:
ای فاطمه ،خداوند تبارک و تعالی با غضب تو خشمگین میشود و با
3
خشنودی تو راضی میشود.
2 .2فناء صفاتی :یعنی عبد هر صفتی را قائم به حق بیابد .پس از فانی شدن
افعال عبد ،خداوند سبحان صفات آنها را فانی میسازد« .اصول این اوصاف
چنانکه از اخبار اهلبیت؟مهع؟ بهدست میآید پنج مورد است :حیات ،علم،
قدرت ،سمع و بصر» 4.خداوند متعال در این پنج مورد ،بهجای آنها قیام میکند
و امور آنها را بر عهده میگیرد .در کتاب كافی از امام صادق؟ع؟ نقل شده است
که خداوند جل جالله فرمود:
َ َ َّ َ ُ َ َ َ
انتق ْم َنا ِم ْ ُن ْم»؛ سورۀ زخرف ،آیۀ .55
«.1فلما آسفونا
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.144
 .3صدوق ،االمالی ،ص.467
 .4طباطبایی ،رسالة الوالیة ،ص .216
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بندۀ من به هیچ وسیلهای به من نزدیک نمیشود که آن در نزد من
محبوبتر از اعمالی باشد که بر او واجب نمودهام و همانا بنده به وسیلۀ
نوافل به من نزدیک میشود تا محبوب من گردد و چون او محبوب من
شد ،من گوش او هستم که با آن میشنود و چشم اویم که با آن میبیند و
زبان اویم که با آن سخن میگوید و دست اویم که با آن حمله میکند؛ ا گر
1
مرا بخواند اجابتش میکنم و ا گر از من بخواهد به او میدهم.
ت که عبد مییابد که «هست حقیقی» فقط
3 .3فناء ذاتی :فناء ذاتی آن اس 
خداوند است و جهان ،سراسر «نمود» و جلوۀ اسماء و صفات اوست .در فنای
ذاتی ،عبد ،ذاتی را جز ذات اقدس اله نمیبیند؛ نه خود را میبیند ،نه صفت
خود را ،نه فعل خود را و نه دیدن و عرفان خود را و نه خلوص و اخالص خود را.
عالمه طباطبایی؟ق؟ دربارۀ فنای ذات میفرماید:
این حقیقتی است که خداوند برای پیامبرش ،حضرت محمد؟ص؟
قرار داده است و پا کان از اهلبیت آن حضرت ،در این حقیقت به او
پیوستهاند و خاصان امت پیامبر؟ص؟ نیز به آنها ملحق میشوند؛ زیرا در
روایات زیادی بیان شده است که خداوند متعال شیعیان را در قیامت به
2
درجات اهلبیت؟مهع؟ ملحق میکند.
عکس روی تـــو چو در آینۀجام افتـــاد

عارف ازخندۀ می در طمع خام افتاد

حسنرویتوبهیکجلوهک هدر آینهکرد

این همه نقش در آیینۀ اوهـام افتاد
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص117

فنای ذاتی عبد بهمعنای نابودی او نیست؛ زیرا نابودی و نیستی و زوال،
نقص است؛ درحالیکه عالیترین درجۀ والیت انسانی ،همان فنای ذاتی است.
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.342
 .2طباطبایی ،رسالة الوالیة ،ص.218
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 .10بقاء باهلل
این مرتبه از مدارج عالیۀ سیر تکاملی اهل ایمان است .آنان چون فناء خود
را یافتند ،از صفات خویش خالی میشوند و به صفات الهی متصف میگردند
و خود و همه چیز را در هستی و صفات ،قائم به او مییابند.
عارف بزرگوار ،ملکی تبریزی؟ق؟ میفرماید:

هنگامی که حضرت حق جل جالله بر پیامبری یا از اولیای خود تجلی
ذاتی نماید او به جز ذات حق تعالی هیچ چیزی را مشاهده نمیکند؛
حتی خودش و دیدنش را نیز نمیبیند و بهکلی از عالم و خودش فانی
میشود؛ حتی از فانی شدنش هم فانی میگردد و باقی به پروردگارش
1
میگردد.
خداوند میفرماید:
2
ای مردم ،شما فقیران بهسوی خدا هستید.
چون در این حال ،قلب از غیر خدا خالی میشود ،انوار جمال و جالل الهی
در قلب و نهان اولیای خاص او تجلی میکند ،تا جایی که آنان را از خود فانی
نموده ،به حق باقی میدارد .آن وقت حق تعالی آنان را محو جمال خود میکند و
عقل آنان را غرق در معرفت خود مینماید و بهجای عقل آنان ،حق تعالی خود،
امور آنان را تدبیر میکند .این همان حیات جاودانۀ انسانی است که در سایۀ
بقاء به معبود تحقق مییابد.
خداوند میفرماید:
3
ما سرپرستی شما را در زندگی دنیا و آخرت بر عهده داریم.
 .1ملکی تبریزی ،رسالۀ لقاء اهلل ،ص.247
َ
َ َ ُّ َ َّ ُ َ ُ ُ ْ ُ َ
اهلل»؛ سورۀ فاطر ،آیۀ .15
« .2یا أیا الناس أ
نت الفق َراء ِإل ِ
 .3ملکی تبریزی ،رسالۀ لقاء اهلل ،ص.4
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و میفرماید:
ای مؤمنان ،خدا و رسول او را اجابت کنید هنگامی که میخواند شما را
بهسوی آنچه که شما را زنده میکند.

1

آری ،اگر نفس انسان تعلقات مادی از قبیل وابستگی به مال و مقام و
هوسرانی ،شهوترانی و خودخواهی و خودنمایی را کنار گذاشت و از خودبینی
به خدابینی رسید و تمام اعمال و خواستههای او برای خدا شد ،نفس او محل
تجلی اسماء و صفات الهی میگردد و زندگی او نیز بهتبع نفس به حیات روحانی
و نورانی و وسیع و ابدی و ثابت تبدیل میشود و درحالیکه صفات الهی در
وجود او ظاهر است ،باقی باهلل شده ،از فیوضات الهی و تجلیات غیبی او را
بهرهمند میگردد.
علی؟ع؟ فرمود:

خداوند برای مخلوقاتش تجلی نمود ،بدون آنکه دیده شود.
در این حال ،بنده تحت تدبیر الهی و عنایات خاصۀ او در مراحل قرب
پیشرفت میکند و با تدبیر الهی از تدبیر خود بینیاز میشود و خداوند که ولی
اوست ،هرچه را مصلحت او بداند به جای او اختیار میکند.
در دعای عرفه میخوانیم:
خداوندا به تدبیر خودت مرا از تدبیرم ،و به اختیارت مرا از اختیارم
3
بینیاز کن.
2

هله نومید نباشـــی که تو را یار بــراند
گرت امــروز براند نه که فردات بخـواند
ُ ُ
ُ
َ
َ « .1یا َأ ُّ َیا َّالذ َ َ ُ
َ
ْ َ َ
ول ِإذا َد َعاکم ِ َلا ْی ِییک ْم»؛ سورۀ انفال ،آیۀ .24
ِ
ین آمنوا ْاست ِج ُیبوا ِهلِل و ِل ّلر ُس ِ

 .2صدوق ،التوحيد ،ص.45

 .3شریفی ،كلمات االمام الحسين؟ع؟ ،ص.804
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هله قصاب به خنـجر چو سر میش ببرد
ُ
نهلد کشـت ۀ خود را کشد آنگاه ِکشــاند
چو دممیشنماند ز دمخویشکندش پر
ن کیند م یزدانبهکجاهات رساند
تو ببی 
همگیملکسلیمانبهیکی مور ببخشد
بدهـد هر دو جهان را و دلی را نرمــاند
مولوی ،دیوان شمس ،غزلیات ،ج ،2ص129

فصل پنجم
عرفان و هدایت الهی
 .1نقش نبوت در تحصیل معرفت
هدف از خلقت انسان عبادت و کسب معرفت خداوند و رسیدن به سعادت
جاودانه در سرای آخرت است؛ بنابراین باید زندگی انسان بهگونهای تنظیم شود
که سعادت همیشگی انسان را تضمین نماید و این نیازمند قوانینی است که با
پایبندی به آن آدمی حیات معنوی پیدا کند و کمال خود را بهدست آورد.
دستگاه آفرینش که با عنایت خاصی هر یک از موجودات را بهسوی کمال
شایستۀ خود راهنمایی میکند ،بدون غفلت یا تناقضگویی ،توجه خاصی را به
کامل نمودن انسان معطوف ساخته است و برای اینکه انسانها بتوانند این راه را
بپیمایند از طریق وحی ،قرآن و دین را در اختیار آنها گذاشته است.
دین مجموعهای از اعتقادات و دستورات عملی است که خداوند بر اساس
آن ،زندگی انسانهای مؤمن را تنظیم میکند و به این وسیله آنها را بهسوی کمال
سوق میدهد.
از بیان گذشته روشن میشود که نبوت ،واقعیتی است که احکام دینی و
فرامین خدایی مربوط به زندگی را از طریق وحی و ارتباط با خدا بهدست میآورد
و به مردم میرساند.

1

 .1طباطبایی ،شیعه ،ص.184
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بگو من بشری هستم مانند شما ،اما به من وحی میشود .همانا خدای شما
خدایی یکتا است؛ پس هر کس امیدوار مالقات پرورگار خویش است باید عمل
صالح انجام دهد و در عبادت پروردگارش هیچ کس را شریک قرار ندهد.

1

 .2والیت و نبوت
اهل معرفت گفتهاند :نبوت خبر دادن از حقایق الهی است که آن حقایق،
معرفت ذات حق تعالی و اسماء و صفات و احکام آن را شامل میشود و آن بر
دو قسم است :نبوت تعریف و نبوت تشریع .قسم اول خبر دادن از معرفت ذات
و اسماء و صفات الهی است و قسم دوم شامل همۀ قسم اول و تبلیغ احکام و
ادب نمودن خلق به اخالق شایسته و تعلیم حکمت و اقدام به تدبیر امور است.
اما والیت آن است که چون عبد فنای خود را درک کرد ،قائم به حق تعالی میشود
و خداوند سرپرستی او را به عهده میگیرد تا او را به نهایت درجات قرب و تمکین
یرساند 2تا جایی که ارادۀ او را در هستی نافذ قرار میدهد و این نفوذ اراده در
م 
انبیا بهصورت معجزه و در اولیا بهصورت کرامت ظاهر میشود .عالیترین درجۀ
والیت ،والیت مطلقۀ الهیه است.
پیامبر اکرم؟ص؟ و ائمۀ معصومین؟مهع؟ دارای این مقام هستند و خداوند در
ازل این مقام را به آنان عنایت نموده و تا ابد باقی است؛ 3به این جهت ،اینان
انسان کامل و الگوی انسانیتاند و همۀ معارف بشری به آنها منتهی میشود
و هر کمالی از آنها سرچشمه میگیرد و به دیگران میرسد؛ زیرا آنها خلق اول و
برترین مخلوقات خدا هستند.
ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ٌ ّ ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ٌ َ ٌ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ً َ
الا َول
« .1قل ِإنا أنا بشر ِمثلکم یوحى ِإل أنا ِإلکم ِإله و ِاحد فن کان یرجو ِلقاء ر ِب ِه فلیعمل عمل ص ِ
َ
ْ
ُیش ِر ْک ِب ِع َب َاد ِة َر ّ ِب ِه أ َح ًدا»؛ سورۀ کهف ،آیۀ .110
 .2آملی ،جامع االسرار ،ص.379
 .3عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،2ص.402
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پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود:

نخستین چیزی که خداوند خلق نمود ،نور من بود.
ّ
آن نور مقدس ،محل تجلی صفات کمال خدای متعال و آیینۀ تمامنمای
حقیقت است و این کماالت ،پس از آن حضرت؟ص؟ در وجود امامان
معصوم؟مهع؟ که اوصیا و جانشینان اویند جلوهگر است.
امام زمان؟جع؟ در دعای ماه رجب میفرماید:
آنان را معدنهای کلماتت و پایههای توحید خود و نشانههایت قرار
دادی  ...بین تو و آن فرقی نیست ،مگر اینکه ایشان بندگان تو و مخلوق
2
تو هستند.
ً
عارف بزرگوار ،سید حیدر آملی ،میفرماید« :والیتمطلقه اصالتا مخصوص
پیامبر اکرم؟ص؟ است و از او به علی؟ع؟ به ارث میرسد و بعد از آن حضرت،
فقط مخصوص فرزندان معصوم اوست که از ناحیه خداوند امامت آنها بیان
شده است»؛ 3زیرا بنا بر آنچه در سورۀ آل عمران ،در آیۀ مباهله 4آمده است ،امام
علی؟ع؟ بهمنزلۀ جان پیامبر؟ص؟ است و سایر امامان معصوم؟مهع؟ شعاع نور آن
دو بزرگوار هستند .در روایات نیز بر این حقیقت تأ کید شده است.
پیامبر؟ص؟ فرمود:
5
من و علی یک نور هستیم.
1

 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،21ص.215
 .2ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ج ،3ص.214
 .3آملی ،جامع االسرار ،ص.384
َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُْ
َ َ ْ َ َّ
آج َ
ک ِف ِیه ِمن بع ِد ما جاءک ِمن ال ِعل ِم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم و ِنساءنا و ِنساءکم
« .4فن ح
َ
ُ
َ
ْ
ّ
ْ
َ
َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ
َ
اهلل عل الک ِاذ ِبنی»؛ سورۀ آل عمران ،آیۀ .61
وأنفسنا وأنفسکم ث نب ِتل فنجعل لعنة ِ
 .5صدوق ،علل الشرايع ،ص.134
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همچنین فرمود:

خداوند روح من و روح علی بن ابیطالب را در هزار سال قبل از همه
1
خلق نمود.
امام صادق؟ع؟ فرمود:
ما در ابتدای خلقت دوازده نور در اطراف عرش خدا بودیم .اولین ما
2
محمد؟ص؟ است و وسط ما محمد؟ص؟ و آخر ما محمد؟ص؟ است.
چون مقام والیت مطلقه بعد از پیامبر؟ص؟ مخصوص امام معصوم است،
«قطب» فقط امام معصوم است .مرحوم آملی؟ق؟ در این باره میگوید:
قطب و معصوم یا قطب و امام دو لفظ مترادف هستند که بر شخص
واحدی صدق میکنند و او خلیفۀ خدای متعال در روی زمین (ولی
3
عصر؟جع؟ است.
امام علی؟ع؟ در این باره فرمود:
زمین هیچگاه از حجتی از جانب خدا که دلیلهای او را بیان کند خالی
نمیشود .او یا ظاهر و شناخته شده است و یا ترسان و پنهان ،تا حجتها
4
و دالیل الهی باطل نگردد.
 .3والیت و امامت
در ثبوت و تحقق راه والیت که در آن انسان مراتب کمال باطنی خود را طی
میکند و در جایگاه قرب الهی جایگزین میشود ،تردیدی نیست؛ زیرا چنانکه
بیان شد ،ظواهر اعمال دینی ،بدون یک واقعیت باطنی و زندگی معنوی تصور
 .1نجم الدین عسکری ،مقام االمام علی؟ع؟ ،ص.125
 .2نوری ،خاتمة مستدرک الوسايل ،ج ،19ص.126
 .3آملی ،جامع االسرار ،ص.222
 .4امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،ج ،4ص.37
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ندارد و دستگاه آفرینش که برای انسان ،ظواهر دینی را تهیه نموده و او را بهسوی
ً
آن دعوت کرده است ،ضرورتا این واقعیت باطنی را هم ـ که نسبت به ظواهر
دینی بهمنزلۀ روح است ـ آماده خواهد ساخت.
همچنانکه هدایت نبوی در عالم انسانی امری مداوم است و انسانها برای
ً
رسیدن به کمال خود دائما از وحی طلب راهنمایی میکنند ،والیت نیز باید
امری پایدار باشد؛ زیرا نمیتوان تصور کرد که مرتبهای از مراتب توحید یا حکمی
از احکام دین زنده و بالفعل باشد ،درحالیکه واقعیت باطنی آن موجود نباشد
یا رابطۀ عالم انسانی با حقیقت آن مرتبه قطع شده باشد .به این جهت ،کسی
که حامل درجات قرب و امیر قافلۀ اهل والیت است و رابطۀ انسانیت را با این
واقعیت حفظ میکند ،در زبان قرآن «امام» نامیده میشود.
و ما ایشان را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنند.

1

امام یعنی کسی که از جانب خداوند سبحان به عنوان پیشرو اهل والیت
انتخاب شده است و زمام هدایت معنوی را در دست دارد .انوار والیتی که
به دلهای بندگان حق میتابد ،از کانون نور اوست .موهبتهای معنوی
جویهایی هستند که اتصال به دریای بیکرانی دارند که خداوند در وجود امام
قرار داده است و امامان؟مهع؟ خلفای خدا بر روی زمین و آسمان و مظاهر کبریا و
جالل او در ملک و ملکوت هستند.
ً
امام واسطهای است که دائما از حق تعالی کسب فیض میکند و سایر
2

انسانها با اتصال معنوی به امام میتوانند از آن فیوضات بهره ببرند.

َ
َْ ُ َ
اه ْم أ ِ َّئ ًة َ ْی ُد َ
ون ِبأ ْم ِر َنا»؛ سورۀ انبیاء ،آیۀ .23
«َ .1و َج َعلن

 .2طباطبایی ،شيعه ،ص.185
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امام صادق؟ع؟ فرمود:

در هر شب جمعه ،رسول خدا؟ص؟ بهسوی عرش خدا میرود و سایر ائمه
نیز با او هستند و ما نیز همراه آنها میرویم و ارواح ما بهسوی بدنهایمان
باز نمیگردد ،مگر با علمی که بهدست آورده است .و ا گر این نبود ،آنچه
1
(از علم) در نزد ما است پایان مییافت.
این مقام که مخصوص امامان معصوم است ،موهبتی الهی است و
ً
بیآنکه تدریجا از راه سعی و کوشش تحصیل شود ،تنها بهواسطۀ لیاقت ذاتی و
استعداد فطری حاصل میشود .به عبارت دیگر ،این موهبت ،از راه اختصاص
الهی و اختیار ربانی به آنها داده میشود و تالش انسانی در رسیدن به آن تأثیری
ندارد 2.به این جهت ،خداوند متعال حضرت ابراهیم؟ع؟ را به مقام امامت
منصوب نمود و دربارۀ او فرمود« :من تو را به امامت مردم منصوب میکنم» 3.مقام
امامت جایگاهی است انتصابی و خداوند بر اساس علم و حکمت مطلق خود
او کسی را در این جایگاه منصوب میکند و علم و دانایی بشر در حدی نیست
که بتواند کمال چنین انسانهایی را درک کند و آنها را در چنین جایگاهی قرار
دهد.
از همین رو ،معرفت امام معصوم از ارکان کمال و سلوک الی اهلل است و بدون
شناخت صحیح امام ،حرکت بهسوی خدا محال است و شیعیان و اهل سنت
نقل کردهاند که پیامبر؟ص؟ فرمود:
4
هرکس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد ،به مرگ جاهلیت مرده است.
در روایت دیگری که آن را نیز شیعیان و اهل سنت ،نقل نمودهاند ،آمده
 .1الصفار القمی ،بصائر الدرجات ،ص.150
 .2طباطبایی ،شيعه ،ص.186
ّ َ ُ َ َّ
اس ِإ َم ًاما»؛ سورۀ بقره ،آیۀ .124
ِ « .3إ ِن ج ِاعلک ِللن ِ
 .4مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،108ص391؛ و به همین معنا در کتاب صحيح ابن حيان ،ص.424
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است که پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود:

همانا بر امت من همان خواهد گذشت که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده
است .یهودیان به هفتاد و یک گروه و مسیحیان به هفتاد و دو گروه
تقسیم شدند و بهزودی امت من به هفتاد و سه گروه تقسیم خواهند شد و
1
به غیر از یک گروه ،سایرین در آتش دوزخ خواهند بود.
از این روایات معلوم میشود همۀ فرقههای مسلمانان از هدایت پیامبر؟ص؟
پیروی نمیکنند و تفرقۀ موجود در بین آنها نتیجۀ بدعتهایی است که پس
از پیامبر بهسبب انحراف از اسالم واقعی ،در میان مسلمانان ایجاد شده
است .گروه رستگاران کسانی هستند که راه و روش آنها بر اساس قرآن و دستورات
پیامبر؟ص؟ باشد و خودشان چیزی را به اسالم اضافه نکرده و بدعتی را در آن
ایجاد ننموده باشند و امامت کسی را پذیرفته باشند که خدا و رسول او این مقام
را به او اختصاص داده باشد .تنها گروهی که امامت را بنا بر سفارش پیامبر؟ص؟
به انتصاب الهی میدانند و از پیش خود کسی را امام قرار ندادهاند ،شیعیان
اهلبیت؟مهع؟ هستند؛ بنابراین روشن میشود که ایشان ،همان رستگارانند .از
روایات دیگری که شیعیان و اهل سنت نقل کردهاند نیز همین حقیقت استفاده
میشود.
پیامبر؟ص؟ فرمود:
َ
َ
َم َثل اهلبیت من مثل کشتی نوح است؛ هرکس در آن سوار شد ،نجات
2
یافته و هرکس از آن باز ماند ،هال ک شده است.
همچنین فرمود:
3
انی تارک فیکم الثقلین اولهما کتاب اهلل  ...و اهل بیتی.
 .1احمد بن حنبل ،مسند ،ج ،3ص.145
 .2طبرانی ،المعجم الصغير ،ج ،2ص.22
 .3مسلم ،صحيح مسلم ،ج ،7ص.122
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شیعیان تنها گروهی هستند که به این فرمایشهای رسول خدا؟ص؟ عمل
کردهاند و معارف دین را از اهلبیت؟مهع؟ گرفتهاند .سایر مسلمانان نه در مسائل
ت؟مهع؟ نیستند و این مسئله برای
فقهی و نه در مسائل اعتقادی ،پیرو اهلبی 
هیچ یک از اهل تحقیق پوشیده نیست.
«الحافظ الموفق» که از علمای حنفی مذهب است ،از پیامبر؟ص؟ نقل
میکند که آن حضرت فرمود:

قسم به آن خدایی که جان من به دست اوست ،رستگاران ،علی؟ع؟ و
1
شیعیان او هستند.
دولت از مرغ همایون طلب و سایۀ او
ز آنکه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص192

 .4نقش والیت ائمه؟مهع؟ در کمال انسان
توجه و توسل به والیت ائمۀ معصومین؟مهع؟ برای رسیدن به کمال معنوی
امری ضروری است که در این نوشتار به برخی از جهات آن اشاره میشود.
1 .1امام زمان؟ع؟ امین اسرار الهی و حجت خداوند است و سلوک راه حق
مرهون اقتباس نور هدایت از اوست و هر کمالی در پرتو نور او حاصل میشود .در
زیارت آل یاسین آمده است:

سالم بر تو ای دعوتکننده بهسوی خدا و ای تربیتکنندۀ آیات او.
امام هادی؟ع؟ در زیارت جامعۀ کبیره فرمود:
هر کس خدا را اراده نماید ،از شما (اهلبیت) شروع میکند و هر کس
2

 .1خوارزمی ،المناقب ،ص.111
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،1ص.3
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اهل توحید شود ،آن حقیقت را از شما دریافت میکند.
عارف بزرگوار ،سید حیدر آملی؟ق؟ میفرماید:
معرفتی وجود ندارد که از امامان؟مهع؟ سرچشمه نگرفته باشدّ ،
سری
وجود ندارد که آنان معدن آن ِسر نبوده باشند .امامان رؤسای شریعت،
2
اهل طریقت و اقطاب اساطین حقیقتاند.
حقیقت توحید فقط از ناحیۀ اهلبیت پیامبر؟ص؟ که «ثقل اصغر» هستند،
بیان شده و هرکس از آنان دور شود ،از آن حقیقت بیبهره میماند.
ابن ابی الحدید معتزلی میگوید:
آ گاه باشید که ا گر علوم امام علی؟ع؟ در بیان حقیقت توحید نباشد،
علم توحید مانند دخترکی عشوهگر ،فقط گولزننده خواهد بود و یا مانند
3
سرزمینی است که کافران آن را غارت کرده باشند.
2 .2خداوند متعال امر فرموده است:
4
بهسوی او وسیله بجویید.
پیامبر خدا؟ص؟ در بیان معنای «وسیله» فرمود:
ائمه از فرزندان حسین؟ع؟ ریسمانهای محکم الهی هستند و ایشان
5
وسیله بهسوی خداوند عز و جل میباشند.
1

تو دستگیر شو ایخضر پی خجستهکهمن
پیاده میروم و همرهــان سوارانند
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص192
 .1صدوق ،من اليحضره الفقيه ،ج ،2ص.615
 .2آملی ،جامع االسرار ،ص.34
 .3رحمانی ،االمام علي؟ع؟ ،ص.373
ْ َ ْ ََ
َ « .4و ْاب َت ُغوا ِإل ِیه ال َو ِسیلة»؛ سورۀ مائده ،آیۀ .35
 .5صدوق ،عيون اخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،1ص.63
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پس سالک راه حق باید ائمه؟مهع؟ را وسیلۀ کسب معرفت الهی قرار دهد و
با توسل به آنها حرکت کند تا از خطر مبتال شدن به اوهام و وسوسههای نفسانی
در امان بماند؛ «زیرا یکی از خطرات درخواست مستقیم از خدای متعال برای
کسانی که در مرحلۀ سیر در عالم نفساند ،این است که گاهی خود نفس تجلی
کرده و امر بر انسان مشتبه میشود؛ چون در واقع انسان میخواهد از نفس خود
عبور کند و همین باعث ایجاد اشکال میگردد؛ یعنی از آنجا که واسطهای در
کار نیست و انسان خودش میخواهد توجه پیدا کند ،ممکن است خود بر خود
تجلی نماید ،لکن اگر با توسل به اهلبیت عصمت؟مهع؟ و یا یکی از شیعیان
خاص آنها حرکت کند ،این گرفتاری برای او پیش نمیآید و این یکی از محاسن
بزرگ و از ادلۀ مهم ضرورت توسل به آن بزرگواران است».

1

3 .3خدای متعال ،بلندمرتبهتر و باالتر از این است که مخلوقش به خودی
خود به او راهی داشته باشد ،لکن او ـ جل و عال ـ از راه لطف و کرم ،افرادی را
برگزیده و آنها را آیات و مظاهر اسماء و مجرای صفات کمال خود قرار داده تا
مردم از این طریق بتوانند او را بخوانند و از او استمداد کرده ،به او راه پیدا کنند.
این خود مهمترین نوع شفاعت است که ضرورت آن در همه جا و برای همه
اجتنابناپذیر است؛ حتی خود آن بزرگواران نیز در بعضی از حاالتشان در مقام
درخواست و طلب از درگاه ایزد منان ،واسطه و شفیع میبردهاند.

2

در حدیثی وارد شده است که پیامبر اکرم؟ص؟ در مقام دعا برای موال
امیرالمومنین؟ع؟ به نماز ایستاد و هنگام دعا عرض کرد« :بار الها به حق علی
در نزد تو ،علی را بیامرز» .وقتی حضرت امیر؟ع؟ علت اینگونه دعا کردن را سؤال
میکند ،در جواب میفرمایند« :آیا کسی در نزد او (خدا) گرامیتر از تو هست تا
 .1یعقوبی ،سفينة الصادقين ،ص.301
 .2همان.
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من او را در نزد خدا شفیع قرار دهم؟».

1

4 .4چنانکه بیان شد ،خداوند بهوسیلۀ تجلیات در مظاهر و جلوهگاههای
هستی وجود شناخته میشود و کاملترین آئینۀ خدانما که محل تجلی اسماء
و صفات الهی است ،نفس شریف امام؟ع؟ است ،وگرنه ذات خدای متعال را
اگر تا ابد هم در جستوجویش باشی ،هیچ نخواهی یافت؛ زیرا او ذاتی نامحدود
و فراتر از زمان و مکان است و علم و معرفت هیچ کس بر او ـ جل و عال ـ احاطه
پیدا نمیکند .پس شناخت و معرفت مقام نورانیت ائمه؟مهع؟ شناخت خداوند
است .علی؟ع؟ فرمود:

هرکس مرا به نورانیت بشناسد ،خداوند را شناخته است.
البته «باید توجه داشت که اینها هیچ یک بدان معنا نیست که انسان
نمیتواند به خداوند متعال معرفت پیدا کند ،بلکه غرض از خلقت این است
که انسان با توحید آشنا شود و ثمرۀ آفرینش انسان ،رسیدن به توحید است و
هدف اصلی ائمۀ اطهار؟مهع؟ نیز همین معنا بوده است .آنها دعوت به توحید
میکردهاند و انسان به برکت والیت به خدای متعال معرفت پیدا میکند ،امام
صادق؟ع؟ فرمود» :بهواسطۀ ما خداوند شناخته میشود  ...و اگر ما نبودیم
4
خداوند عبادت نمیشد» 3و انسان با چشم والیت ،خدا را میبیند ،نه ولی را».
از این رو سالکان راه حق ،کمال خود را مدیون ایمان به والیت اهلبیت؟مهع؟
میدانند و معتقدند که آب حیات معرفت از کوثر آنان جاری میشود و جان
تشنۀ اهل نیاز را سیراب میکند.
2

 .1ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغة ،ج ،2ص.16
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،26ص.2
 .3صدوق ،التوحيد ،ص.153
 .4یعقوبی ،سفينة الصادقين ،ص.513
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آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشۀ چشمی به ما کنند
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص 183

حضرت آیتاهلل سید علی قاضی؟ق؟ سالیان زیادی را در سیر الی اهلل سپری
نمود تا حضرت ابوالفضل العباس؟ع؟ با آب حیات ،جان او را سیراب نمودند.
او شبهای جمعه از نجف به کربال میرفت .ابتدا به زیارت حضرت اباعبداهلل
الحسین؟ع؟ مشرف میشد و نماز مغرب را در حرم حسینی؟ع؟ بهجا میآورد
و بعد نماز عشا را در حرم حضرت عباس؟ع؟ اقامه مینمود .یک بار که به عزم
حرم حسینی در خیابان عباسیۀ کربال قدم برمیداشت با خود میاندیشید که
چهل سال است در سلوک الی اهلل قدم برمیدارد ،اما چیزی از عالم معنا برایش
ً
سید ترک زبانی که ظاهرا مجنون بود بهسوی او
ظهور نکرده است .در این حال ِ
دوید و گفت« :سید علی ،سید علی ،امروز مرجع اولیا در تمام دنیا حضرت
ابوالفضل؟ع؟ است» .مرحوم قاضی؟ق؟ بهطرف حرم حضرت عباس؟ع؟ میرود
و همین که وارد رواق مطهر میشود ،حال توحید به ایشان دست میدهد و تا ده
دقیقه باقی میماند .سپس به حرم حضرت سیدالشهداء؟ع؟ مشرف میگردد.
درحالیکه دستهای خود را به ضریح مقدس گذاشته بود ،آن حال قدری
ً
قویتر میشود و تا یک ساعت باقی میماند و از آن به بعد متناوبا و سپس به نحو
1
دائم ،این حال برای ایشان باقی بوده است.
ً
مرحوم قاضی؟ق؟ در این باره میگوید« :آنچه را که میخواستم ،تماما بهدست

آوردم و امام حسین؟ع؟ در را به رویم گشود ،ابن فارض یک قصیدۀ تائیه برای
استادش گفته ،من هم یک قصیدۀ تائیه برای امام حسین؟ع؟ گفتهام ،نمره
َّ
2
یک؛ که کار مرا ایشان درست کرد و َد ِر غیب را به نحو اتم برایم باز کرد».
 .1قاضی ،آيت الحق ،ص.126
 .2هیئت تحریریۀ شمس الشموس ،عطش ،ص.27
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شا ه شمشاد قـدان خسـرو شیرین دهـنان
کهبهمژگانشکندقلبهمهصفشکنان
مستبگذشتونظربرمندرویشانداخت
گفت ای چشم وچراغ همه شیرین سخنان
تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود
بندۀ من شـو و بـرخور ز همـه سیم تنان
کمتــر از دزه نیــی ،پســت مشو مهر بورز
تا به خلــوتگه خورشید رسی چــرخ زنان
دامن دوست بهدست آر و ز دشمـن بگسل
مـرد یزدان شـو و فارغ گـذر از اهـرمنان
با صبــا در چمـــن اللــه سحر می گفتم
که شهیدان که اند این همه خونین کفنان
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص277

 .5نیاز به استاد در سلوک الی اهلل
کسی که بخواهد با عمل به دستورات شرعی به تزکیه و تربیت نفس خود
بپردازد و با ایمان صحیح ،خدا را عبادت کند ،استاد به معنای خاص ـ که
مورد نظر اهل عرفان است ـ الزم ندارد؛ بلکه با مطالعۀ آیات قرآن و روایات
اهلبیت؟مهع؟ و توجه به سیرۀ عملی آنها و همچنین با بهره بردن از موعظهها و
نصیحتهای عالمان دینی و همنشینی با اهل ایمان میتواند با عبادت انس
بگیرد و قلب خود را به نور عبادت زینت بخشد و به مدارجی از کمال نائل شود.
اما در عرفان به معنای اصطالحی که یافتن اسرار الهی از طریق ذوق
و کشف است ،داشتن استاد امری الزم است و پیمودن این راه بدون استاد
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ممکن نیست؛ 1زیرا استاد به منازل این راه آ گاه است و با دقت تمام این راه را
طی نموده و شرایط و موانع و خصوصیات سلوک را میشناسد و میتواند سالک
را تا رسیدن به مقصد همراهی کند.
خداوند میفرماید:
از اهل ذکر بپرسید ،اگر نمیدانید.

2

امام باقر؟ع؟ به یکی از اصحاب خود فرموده:

ای ابا حمزه ،یکی از شما که قصد چند فرسخ مسافرت دارد ،برای خود
راهنما طلب میکند و تو به راههای آسمان جاهلتری تا راههای زمین؛
3
پس برای خود راهنمایی طلب کن.
امام باقر؟ع؟ فرمود:
یک بار نشستن با کسی که به دیانت و هدایت او اعتماد دارم ،در جان
4
من مطمئنتر از عمل یک سال است.
بعضی از اهل معرفت در ضرورت پیروی از استاد به این سخن امام علی؟ع؟
استناد کردهاند که فرمود:
خدا رحمت کند کسی را که حکمتی را بشنود و آن را بهخوبی فرا
گیرد و بهسوی راه هدایت خوانده شود و به آن نزدیک گردد و به دامن
5
هدایتکنندهای چنگ بزند تا نجات یابد.
ابن میثم در شرح نهج البالغه میگوید:
مرشد عالمی
منظور امام؟ع؟ این است که در پیمودن راه خدا به استاد و ِ
 .1عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،1ص.380
َ ْ َُ َ ْ َ ّ
الذ ْکر إ ْن ُک ْن ُ ْت َال َت ْع َل ُم َ
ون»؛ سورۀ نحل ،آیۀ .43
« .2فاسألوا أهل ِ ِ ِ
 .3کلینی ،الكافی ،ج ،1ص.184
 .4همان ،ص.32
 .5امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،خطبۀ .76
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اقتدا کند تا نجات خود را بهسبب او حاصل نماید و امام علی؟ع؟
لفظ «دامن» را برای اثر استاد و روشهای او به استعاره آورده است و
جهت شباهت آنها این است که ذهن شا گرد در تنگناها و تاریکیهای
راه خدای متعال ،همراه روش استاد خود است تا به آن سبب نجات
یابد؛ همانگونه که رونده در راه تاریک ،در آن راه قدم نمیگذارد ،مگر
ً
با دست زدن به دامن کسی که قبال آن راه را رفته باشد ،تا از راهنمایی او
1
استفاده ببرد و در تاریکیهای آن راه از خطر گمراهی رهایی یابد.
ف که معتقد به «حلول» یا «اتحاد» شدهاند و آنها
افرادی از اهل تصو 
که «مباحی مذهبی» را پیشۀ خود ساخته ،انجام هر عملی را برای خود
حالل دانستهاند ،کسانی هستند که به تنهایی در این راه قدم نهادهاند و در
لغزشگاههای آن سقوط کردهاند و دین خود را ازدست دادهاند .این افراد چون
اهل بدعت و پیروی از شهواتاند و استاد راه حقیقت را نشناختهاند ،به
شبهات مبتال شده و به هال کت افتادهاند.
نراهیاستهمچونمویبترویان
نمور یو ای 
توچو 
مرو زینـــــهار بر تقلید و بر تخمین و بــــر عمیاء
به صاحب دولتی پیوند اگر تو زنـــدگی خــــواهی
کهاز یک چاکر عیسی چنین معروف شد یلدا

2

البته در شریعت اسالم و سنت پیامبر؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟ دستوراتی
که برای سعادت انسان الزم بوده ،بیان شده است و نقش استاد آن است که
مانند پزشک ،پس از تشخیص مرض ،داروی مناسب و مورد نیاز مریض را
تجویز میکند و او را در رسیدن به عافیت کمک مینماید؛ زیرا هر دستورالعملی
 .1ابن میثم ،شرح نهج البالغة ،ج ،2ص.208
 .2عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ص.384
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برای هر مریضی شفابخش نیست و هر مرضی ـ چه جسمی و چه روحی ـ داروی
مناسب با خود را طلب میکند؛ لذا هرگاه کسی در روایات اهلبیت؟مهع؟ دقت
کند ،درمییابد که آنان برای همۀ مردم یکسان سخن نمیگفتند؛ بلکه با توجه
به حال مخاطبان و فرا خور فهم آنان با آنها سخن میگفتند .پیامبر؟ص؟ فرمود:

ما گروه پیامبران مأموریم که به اندازۀ عقل مردم با آنها سخن بگوییم.
انبیا و ائمه؟مهع؟ در زمان حضور خود اینگونه قلبهای آماده را هدایت
میکردند و آنها را به کمال روحی و انسانی خود میرساندند ،اما در زمان غیبت
امام معصوم؟ع؟ این امر مهم بر عهدۀ عالمانی است که ّ
مؤید به تأییدات الهی
باشند و با اشراف معنوی و تیزبینی برخاسته از نور علم و ایمان بتوانند درد
مخاطب را بشناسند و داروی آن را از داروخانۀ شریعت الهی تجویز کنند؛ به
این جهت ،در روایات عالمان دینی در زمان غیبت «سرپرستان ایتام آل محمد»
خوانده شدهاند 2.البته بسی واضح است که هر دانشمندی صالحیت انجام
این کار را ندارد ،بلکه اینان کسانی هستند که با معارف دینی آشنا بوده ،به
آنها عمل کرده و به کمال انسانی رسیدهاند و خداوند چشمههای حکمت را از
دلهای پاک آنان بر زبانهایشان جاری میکند و بهوسیلۀ آنها سرگشتگان عالم
طبیعت را به عالم معنویت راهنمایی مینماید.
1

 .6علل نیاز به استاد
ً
1 .1استاد بهترین رفیق راه است و چون خود قبال این راه را طی کرده و از
خصوصیات و شرایط و موانع راه مطلع است ،میتواند سالک را همراه خود به
سالمت به مقصد برساند.

 .1کلینی ،الكافی ،ج ،1ص.23
 .2نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،17ص.318
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گرچه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشـی
قطع این مرحله بــیهمرهی خضر مکـن
ظلمات است بترس از خطر گمراهی
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص413

2 .2استاد به لحاظ مقام روحانی و معنوی ،دارای نورانیت نافذ و ارادۀ مؤثر و
روح پاک و مبارک و قلب روشن و مهذب است و وجود او قابل استفاده و منشأ
خیر ،و مجالست با او در نورانیت قلب ،مؤثر است.

1

3 .3استاد به استعدادهای مختلف افراد و صفات باطنی آنها و اخالق
اکتسابی و اعمال و عادات اشخاص آ گاهی دارد و به اقتضا و تناسب آنها
دستورها و اذکار الزم را جهت تخلیه و تهذیب نفس ارائه مینماید.
4 .4استاد ،قدرت تشخیص مکاشفات و تجلیاتی را که برای سالک اتفاق
میافتد دارد و میداند کدام مکاشفه ،رحمانی و کدام شیطانی و کدام صفاتی یا
ذاتی است؛ لذا میتواند سالک را در عبور از مراحل مختلف سلوک کمک کند.
ً
به این جهت ،یافتن استادی که واقعا قدرت راهنمایی سالک را داشته باشد،
بسیار با اهمیت است .آیتاهلل قاضی؟ق؟ در این باره میفرماید:

کسی که طالب سیر و سلوک شده ،ا گر برای پیدا کردن استاد ،نصف عمر
خود را در جستوجو بگذراند ،ارزش دارد و آنکه به استاد رسید ،نصف
راه را طی کرده است.
شخصی به خدمت ایشان نامه فرستاد که «من در ریاضت بودم و بعد حالت
تجرد برای من پیش آمد و مشاهده کردم که از بدن خویش بیرون آمدم؛ در همین
حال چند فرشته آمدند و اطراف مرا گرفتند .یکی گفت که باید گوشش را برید،
 .1طباطبایی بحر العلوم ،رسالۀ سير و سلوك ،ص.91
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دیگری گفت :باید دستش را برید .و از این مطالب بیان شد».
مرحوم آیتاهلل قاضی؟ق؟ پاسخ دادند« :این شخص ریاضتهای باطل
انجام داده و بسیار نادان است».
استاد واقعی ،درونش به نور پروردگار روشن است ،راهرفته است و به نور حق
مینگرد ،نفسانیت و انانیت در وجودش مرده است و مردم را به خدا دعوت
میکند ،خود عامل به حرفهایش است و تا آخر از جاده شرع و طریقۀ اهلبیت
معصومین؟مهع؟ به هیچ بهانهای خارج نمیشود.

1

همنشینی با دوستان خدا و انسانهای کامل اثر زیادی در اصالح نفس و
ترقی انسان دارد؛ همچنانکه همنشینی با اهل دنیا و شهوتپرستان ،آدمی را
به سقوط و تباهی میکشاند .اهل معرفت گفتهاند« :همنشینی دانا بهتر از صد
سال ،بلکه هزار سال ریاضت و مجاهده است» 2.بسیاری از اهل معرفت پس از
سالها ریاضت به وصال یکی از دوستان خدا رسید هاند و به مدد انفاس قدسی
او ،به مقام توحید واصل شدهاند و کمال سعادت خود را بهدست آوردهاند.
فیض؟ق؟ میفرماید:

هر طالب حقیقی که خداوند به او ارادۀ خیر نماید ،برای او استادی که
از راه [رسیدن به حق] آ گاه است ،برای او قرار میدهد تا تربیت او را در
راه ّ
حق بر عهده گیرد؛ وگرنه راه برای او طوالنی میشود و کارش دشوار
میشود و در این راه گامهایش میلرزد و هرچه تالش کند ،نمیتواند
3
عادتهای [ناپسند] خود را ترک کند.

 .1هیئت تحریریۀ شمس الشموس ،عطش ،صص ١٣٩و .١۴٠
 .2فیض ،عین الیقین ،ج ،1ص.103
 .3هیئت تحریریۀ شمس الشموس ،عطش ،صص ١٣٩و .١۴٠
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دیدم به خواب دوش که بهدستم پیاله بود
تعبیر رفت و کار به دولـت حواله بود
چل سال رنج و غصه کشیدیم و عـــاقبت
تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص153

 .7شرایط استاد
انسان موجودی زیادهخواه است که اگر نفس او بهمعنای واقعی تربیت نشده
باشد ،با انواع حیلهها در مقام جلب منافع بهسوی خود و صید کردن دیگران
است .چهبسا افرادی که بدون برخورداری از صالحیت علمی و اخالقی ،به
انگیزههای باطل ،مردم را بهسوی خود دعوت میکنند و با ادعاهای بیاساس
و استفاده از بعضی کارهای خار قالعاده ،افراد سادهلوح را جذب خود کرده ،از
این راه برای خود نان و نامی بهدست میآورند.
ای بســا ابلیس آدم رو که هست
پس به هر دستـــی نباید داد دست
مولوی ،مثنوی ،دفتر اول ،ج ،1ص21

حقیقی این راه هستند،
برای آشنا شدن با صفات اولیای الهی که استادان
ِ

بعضی از صفاتی که ارباب معرفت برای استاد الزم دانستهاند بیان میشود تا
با توجه به این صفات ،راهبر از راهزن بازشناخته شود و سالک بتواند راهنمای
شایسته را تشخیص دهد و به او دست ارادت دهد.
1 .1مجذوب حق بودن :استاد باید مجذوب حق باشد 1.جذبۀ عنایت
خداوند متعال است که بنده را جذب میکند و بهسوی خود میبرد .این از
 .1عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،3ص.393
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طرف خداوند متعال است و آنچه از ناحیۀ بنده است ،میل ،ارادت ،محبت و
عشق است .در جذبۀ حق ،توجه بنده به خداوند متعال آنقدر زیاد میشود که
سالک یکباره دل در گرو عشق او مینهد و ما سوی اهلل را ترک میکند و نهایت
این حال ،تجلی ذاتی خداوند متعال بر قلب سالک است .در این مقام ،نفس
سالک ،فانی و محو شده و آثار خودستایی و خودبینی و خودنمایی بهکلی از
صفحۀ قلب او پاک میگردد و راهی برای استفادۀ شخصی و دعوت به نفس و
غرضهای نفسانی یا عالقه به خود و آثار نفس باقی نمیماند 1.کسی که به این
مقام نرسیده باشد ،قابلیت استاد شدن را ندارد و نمیتوان به او اقتدا کرد.
مکاشفات و خبر دادن از امور غیبی و انجام کرامات و امور فوقالعاده ،هیچ
یک دلیل حقانیت فرد نیست؛ زیرا این امور میتواند از آثار قوت نفس باشد
و افرادی که اهل قرب الهی نیستند میتوانند با انجام ریاضتهای نفسانی
اینگونه امور را انجام دهند و افراد سادهلوح را در دام خود گرفتار کنند.
2 .2اعتقادات صحیح :استاد باید از اعتقاد صحیح در اصول و فروع دین
برخوردار باشد و باید به والیت اهلبیت پیامبر؟ص؟ و ائمۀ اثناعشر؟مهع؟ معتقد
باشد؛ وگرنه اهل بدعت است و کسی که اهل بدعت باشد نمیتواند کسی را
نجات دهد؛ بلکه باعث گمراهی و مایۀ هال کت است.

2

3 .3آ گاهی به احکام :استاد یا باید مجتهد در احکام و فروع دین باشد یا
با تقلید صحیح آنها را بداند و بهتر است که مجتهد باشد؛ زیرا کسی که به
دین خدا عالم نباشد ،نمیتواند راهنمای خلق بهسوی خدا باشد و مدعیان
دروغین کسانی هستند که بدون بهره بردن از نور دانش ،گروهی را به خود جذب
میکنند و معصیت خدا را در نزد آنها آسان جلوه میدهند؛ درحالیکه گناهان،
 .1طباطبایی بحر العلوم ،رسالۀ سير و سلوک ،ص.94
 .2عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،1ص.394
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حجابهای ظلمت هستند و قلب آلوده به گناه راهی بهسوی خدا ندارد.
4 .4عقل :عقل عبارت است از مجموعه علومی که چون جمع میشود،
عقل نامیده میشود؛ 1به این جهت است که عقل ،انسان را به بندگی خدا
فرامیخواند و راه آن را برای انسان نمایان میکند و او را از معصیت خدا دور
میکند و با تیزبینی خود وسوسههای شیطان را آشکار میسازد و از سقوط
سالک در دام نفس و شیطان جلوگیری مینماید.
امام کاظم؟ع؟ به نقل از پدران بزرگوارش ،از امام علی؟ع؟ روایت میکند که
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود:

عقل هیچ مردی کامل نیست تا چند صفت در او باشد؛ از کفر و شر
او در امان باشند و به هدایت و خیر او امیدوار باشند ،زیادی مالش
بخشیده شود و سخن زیادی نگوید ،بهرهاش از دنیا به اندازه خورا ک
روزانه باشد ،در تمام عمرش از علم سیر نگردد ،گمنام و زیردست بودن
در خشنودی خدا را بر عزت با غیر خدا ترجیح دهد ،فروتنی در نزد او
پسندیدهتر از بلندمرتبه بودن باشد ،اندک خوبی دیگران را زیاد بشمارد
و خوبی بسیار خود را اندک انگارد ،همه مردم را از خود خوبتر ببیند و
2
خود را از آنان بدتر ببیند .و این است تمام امر دین.
و آن حضرت؟ع؟ فرمود:
عاقل دروغ نمیگوید ،هرچند مطابق هوای نفس او باشد  ...هر چیزی را
نشانی است و نشان عقل ،اندیشیدن است و نشان اندیشه ،سکوت .و
3
در جهل تو همین بس که مرتکب چیزی شوی که از آن نهی شدهای.
5 .5سخاوت :سخاوت استاد موجب میشود که در مقام رفع نیاز شاگردان
 .1همان ،ص .619
 .2کلینی ،الكافی ،ج ،1ص.18
 .3همان ،ص.16
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باشد و آنها با آسودگی وظایف خود را انجام دهند.
امام رضا؟ع؟ فرمود:

انسان سخاوتمند به خدا و به بهشت و به مردم نزدیک است و بخیل از
1
خدا و بهشت و مردم دور است.
6 .6شجاعت :در راه سلوک مشکالت فراوانی است که استاد باید با قوت
قلب آن را تحمل کند تا در پیمودن منازل موفق شود و از دیگران دستگیری
نماید.
ای که از کوچۀ معشوقۀ ما میگذری
ش که سر میشکند دیوارش
بر حذر با 
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص247

7 .7عفت :استاد کسی است که بهکلی محبت دنیا را از دل بیرون کرده
باشد و از هر جهت پاکدامن باشد تا آنگاه که مردم او را بر مال و ناموس خود امین
دانستند ،خیانت نکند.
امام باقر؟ع؟ فرمود:

هیچ عبادتی برتر از عفت شکم و پا کدامنی [در شهوات] نیست.
8 .8علو همت :استاد باید به دنیا و اهل آن ،بلکه به آخرت و لذتهای
آن توجه نکند؛ چون آنکس که در جمع نمودن دنیا تالش میکند دوستدار آن
میشود و محبت دنیا اساس تمام لغزشها است ،و آنکه بهجهت لذتهای
3
آخرت ،خدا را عبادت کند تاجر است و دل در گرو محبت خدا ندارد.
خداوند متعال به داوود؟ع؟ فرمود:
2

 .1صدوق ،عيون اخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،1ص.15
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.80
 .3عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ص.635
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اولیای مرا با اندیشۀ دنیا چه کار؟! که اندیشۀ دنیا شیرینی مناجات مرا از
دلهایشان میبرد .ای داوود ،آنچه از دوستانم میپسندم ،این است که
1
روحانی باشند و غم دنیا نداشته باشند.
2
پیامبر؟ص؟ فرمود« :بهشت به سلمان مشتاقتر است تا سلمان به بهشت»؛
زیرا سلمان در جنت وصل و بهشت معنوی است و آن که شیرینی وصال حق
را یافت ،به غیر او توجهی ندارد .در توضیح بهشت معنوی روایت شده« :خدا
را بهشتی است که حور و قصور و شیر و عسل در آن نیست ،بلکه پروردگار ما با
3
خنده و تبسم در آنجا تجلی میکند».
یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم
دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
از در خویش خدایا به بهشتم مفرست
که سرکوی تو از کون و مکان ما را بس
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص240

در سخنان سید العارفین و امام الموحدین ،علی؟ع؟ آمده:

خدایا ،من تو را بهجهت ترس از دوزخ و شوق بهشت عبادت نکردم،
4
بلکه ترا شایستۀ این مقام یافتم و تو را عبادت نمودم.
9 .9مهربان بودن :مهربان کسی است که رفتار و گفتار او موجب نجات و
سعادت مردم شود .مهربانی برای اهل علم ،نصیحت نمودن دیگران است و
مهربانی برای اهل قدرت ،مراعات ادب از سوی آنان با دیگران است.
 .1شهید ثانی ،مسكن الفؤاد ،ص.80
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،18ص.135
 .3احسائی ،عوالی اللئالی ،ج ،4ص.101
 .4مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،6ص.14
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استاد نباید خارج از استعداد و حوصلۀ شاگرد تکلیفی به او واگذار کند تا
موجب بیرغبتی و سستی شاگرد و روگردانی او نشود و نباید از احوال دین و
دنیای شاگرد خود غافل باشد و باید در هر یک از این امور او را کمک کند.

1

خداوند متعال دربارۀ پیامبرش؟ص؟ میفرماید:
بهتحقیق بهسوی شما پیامبری از خودتان آمد که روی گرداندن شما از حق
بر او دشوار است و بر [هدایت] شما حریص است و با مؤمنین رئوف و مهربان
است.

2

راه خدا باید بردبار و صبور باشد و زود خشمگین نشود و
1010حلم:
استاد ِ
ِ
اطرافیان را آزار ندهد.
امام صادق؟ع؟ فرمود:

امامت و رهبری شایسته کسی نیست ،مگر مردی که سه خصلت در او
جمع باشد :پروایی که او را از گناه بازدارد ،حلمی که بدان خشم خود را
مهار کند ،فرمانروایی بر رعیت ،بهگونهای که برای آنها مانند پدر مهربان
3
باشد.
در سخنی دیگر ،امام صادق؟ع؟ از قول پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود:
آیا میخواهید شما را به بهترین خوبیهای دنیا وآخرت خبر دهم؟
گذشت از آنکه به تو ستم کرده ،پیوند با کسی که از تو بریده ،نیکی
به کسی که به تو بدی نموده و بخشش به کسی که تو را محروم نموده
4
است.
 .1عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،1ص.649
َ
ََ ْ َ ُ
ُ ٌ َ
اءک ْم َر ُس ٌول ِّم ْن أ ُنف ِس ُک ْم َعز ٌیز َع َل ْی ِه َما َع ِن ُّ ْت َحر ٌ
یص َع َل ْی ُکم ب ْ ُ
ال ْؤ ِم ِن َنی َر ؤوف ّر ِح ٌمی»؛ سورۀ
« .2لقد ج
ِ
ِ
ِ
توبه ،آیۀ .128

 .3کلینی ،الكافی ،ج ،1ص.407
 .4همان ،ج ،2ص.107
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1111حسن خلق :استاد باید خلق نیکو داشته باشد تا شاگرد را با
درشتخویی نرنجاند و شاگرد نیز از وی کسب اخالق حسنه نماید و آیینۀ
افعال استاد باشد؛ چنانکه گفتهاند« :جمال والیت پیران را در آیینۀ احوال
مریدان میتوان مشاهده کرد».
پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:

بیشترین چیزی که مردم بدان سبب ،داخل بهشت میشوند ،تقوا و
1
خوشخلقی است.
در سخن دیگری امام رضا از پیامبر؟ص؟ نقل نمود:
بر شما باد به خوشخلقی که خوشخلقی در بهشت است و از بدخلقی
2
بپرهیزید که بدخلقی در آتش است.
ای عزیز ،اعمال و اخالق تو در عالم قبر مونس توست و در برزخ و در محشر
همراه تو خواهد بود .پس برای دنیایت به اندازهای کار کن که در آن میمانی و
برای آخرت به اندازهای که نیازمندی و برای آتش دوزخ به اندازۀ صبری که بر آن
داری .هر عملی ـ چه خوب و چه بد ـ در نفس اثر میگذارد و موجب سعادت یا
شقاوت انسان میشود .اینجاست که ِس ّر این آیه فاش میشود که فرمود:
هر کس به سنگینی ذرهای خوبی کند ،آن را میبیند و هر کس به سنگینی
3
ذرهای بدی کند ،آن را میبیند.
1212ایثار :استاد باید اهل ایثار باشد تا مصالح شاگرد را بر مصالح خود
ترجیح دهد و این صفت نهایت سخاوت و کرامت انسانی است.
1313کرم :استاد باید اهل کرم باشد تا در بخشش حال و معنا دریغ نورزد.
 .1همان ،ص.100
 .2صدوق ،عيون اخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،1ص.34
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ
ً
ُ
َ
َ
ّ
« .3فن یعمل ِمثقال ذر ٍة خیرا یره ومن یعمل ِمثقال ذر ٍة شرا یره»؛ سورۀ زلزال ،آیات  7و .8
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کرم ،جامع همۀ صفات خوب است .کریم باکی ندارد که چه چیزی را به چه
کسی میبخشد .اگر حاجتی را نزد غیر او ببرند ناراحت میشود و به هنگام
بخشش بیشتر از آنچه از او انتظار میرود ،میبخشد و نیازمند را بینیاز میکند،
بدون آنکه به آبروی او لطمهای وارد شود .چون وعده دهد ،وفای به عهد میکند
و چون بر او جفا شود و بر انتقام قدرت یابد ،عفو میکند و جفاکار را از آوردن
واسطه و شفیع بینیاز میکند.
امام حسن؟ع؟ فرمود:

کردن بدون چشمداشت و بخشش بیش از درخواست
کرم ،نیکی ِ
1
است.
1414توکل :باید در استاد نیروی توکل بر خداوند وجود داشته باشد تا شاگرد
را از ترس معیشت و مخارج زندگی رد نکند .اهل توکل کسی است که بداند که
خلق نه میتوانند به کسی خیر رسانند و نه میتوانند از کسی رفع شر نمایند؛ ضرر
و نفعی به دست آنها نیست و همۀ خیرات از جانب خداوند متعال و بهدست
اوست.
امام صادق؟ع؟ فرمود« :چیزی نیست مگر آنکه حد و مرزی دارد» .راوی
میگوید پرسیدم« :فدایت شوم ،مرز توکل چیست؟» .فرمود« :یقین» .گفتم« :مرز
2
یقین چیست؟» فرمود« :اینکه همراه با خدا از چیزی نترسی».
1515تسلیم :استاد باید تسلیم امر خداوند باشد ،تا هر که را خداوند متعال
خواهد ،به راه معرفت درآورد و هر که را نخواهد ،از این راه منصرف کند .به آمدن
مردم دل ،خوش نکند و از رفتن و پشت کردن آنها در راه خود سست نگردد؛ بلکه
در جمیع حاالت تسلیم امر خدا باشد.
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،44ص.89
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.57
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خداوند به پیامبر؟ص؟ فرمود:
همانا تو هر که را دوست داری هدایت نمیکنی ،لکن خداوند هر که را
بخواهد هدایت میکند.

1

1616وقار :استاد باید با وقار باشد تا بر او گستاخ نشوند و از مدد و یاری
باطنی او محروم نمانند؛ زیرا گستاخی نسبت به استاد ،شاگرد را از فیض حق
محروم میکند.

2

اهل معرفت این را ِس ّر عظیمی میدانند .از اینجاست که گفتهاند« :در

تعظیم استاد سعی کن ،بیش از آنکه در تعظیم پدر و مادر سعی میکنی».
امام علی؟ع؟ دربارۀ انسان باتقوا میفرماید:

در امور اضطرابانگیز باوقار و در مشکالت و سختیها صبور است.
1717فتوت :در نزد اهل معرفت عبارت است از ظهور نور فطرت انسانی و
استیالی آن بر ظلمت نفسانی تا همۀ فضایل اخالقی برای او ملکه شود و هنگام
بازگشت بهسوی خداوند ،با نفسی پاک او را مالقات کند.
1818ثبات قدم :استاد باید در کارها ثابتقدم باشد و هرگاه انجام کاری را
اراده کرد ،با قدرت تمام به آن بپردازد و نسبت به شاگرد خود وفادار و نیکوعهد
باشد تا حق او را ضایع نکند و همت او را سست نگرداند.
امام صادق؟ع؟ فرمود:
زیبنده است که در مؤمن هشت خصلت باشد :در طوفانهای زندگی
متین ،در بال بینهایت صابر و در آسایش بینهایت شا کر است ،به آنچه
خدا روز یاش کرده قانع است ،به دشمنان ستم نکند و به دوستان جفا
نورزد ،بدنش از او در زحمت باشد و مردم از او در آسایش باشند .همانا
3

َ
َ
« .1إ َّن َ
ک َل َ ْت ِدی َم ْن أ ْح َب ْب َت َو َل ِک َّن َ
اهلل َ ْی ِدی َمن َیشاء»؛ سور ۀ قصص ،آیۀ .56
ِ

 .2عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،1ص.737
 .3امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،خطبۀ .160

 112سیری در عرفان عملی اسلام

علم دوست مؤمن است و بردباری وزیر او ،صبر امیر لشکر او ،مدارا برادر
1
او و نرمخویی پدر اوست.
1919هیبت :استاد باید باهیبت باشد تا شاگردان در حضور و غیبت او
2
ادب را رعایت کنند و از هیبت او در نفس آنها شکستگی و آرامش پیدا شود.
چون استادی دارای این صفات شد ،میتواند شاگرد الیق و سختکوش را
در اندکزمانی به مقصد برساند.
ی که دربارۀ
البته الزم است شاگرد نیز سعی کند که خود را به تمام صفات 
استاد گفته شد ،آراسته کند تا قلب او آمادۀ پذیرش فیوضات الهی شود .شاگرد
حقیقی کسی است که آئینۀ دل او محل تجلی صفات اخالقی استاد و جان او
محل تجلی کماالت او باشد.
 .8راه آشنا شدن با استاد
کسی که طالب استاد راه معرفت است باید ویژگیهایی را که برای استاد ذکر
شد در نظر داشته باشد و بدون تحقیق و ّ
تأمل به کسی دست ارادت ندهد؛ زیرا
پویندۀ راه حق در سلوک الی اهلل به استاد دل میبندد و قلب خود را در اختیار
او میگذارد .پیدا کردن استاد واجد شرایط ،رکن اصلی سلوک است و اشتباه
در این مسئله زیانهای جبرانناپذیری را بهدنبال خواهد داشت .چه بسیار
انسانهای سادهلوح که در این راه اسیر راهزنان شدهاند و دین و دنیای خود را از
دست دادهاند.
ً
باید توجه داشت که اولیای خدا نوعا از دیدۀ مردم پنهان و ناشناخته
هستند؛ بنابراین الزم است که سالک برای پیدا نمودن استاد ،به حضرت
ولی عصر؟جع؟ توسل نماید و از آن حضرت برای رسیدن به عا ِلمی صالح و
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.231
 .2عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،1ص.741
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استفاده از نور علم و ایمان او کمک بگیرد؛ وگرنه با اعتماد به فهم قاصر خود،
مقصود حاصل نمیشود .لذا عرفای شیعه سعی میکردند از این راه با «اولیاء
اهلل» آشنا شوند و از انفاس قدسی آنها بهره ببرند.
دربارۀ اساتید آیتاهلل قاضی؟ق؟ آمده است که ایشان شاگرد مرحوم آقا سید
احمد کربالیی؟ق؟ بوده و او شاگرد مال حسینقلی همدانی؟ق؟ و او شاگرد آقا سید
علی شوشتری؟ق؟ و مرحوم شوشتری نیز شاگرد مال محمدعلی جوال بوده است.

1

مال محمدعلی جوال؟ق؟ در بیان حال خود میفرماید :در نزدیک مغازۀ
بافندگی من در شهر دزفول ،خانۀ مجللی بود ،مربوط به یکی از اعیان که چند
نفر سرباز از آن مواظبت میکردند و در میان آنها یک سرباز الغراندام بود .یک
وقت پیش من آمد و گفت :تو برای تهیۀ نان خود چه میکنی؟ گفتم :اول سال به
اندازۀ روزی چهار دانه نان جو که مصرف روزانۀ من است ،میخرم و آرد میکنم
و هر روز میدهم مقداری از آن را طبخ کنند.
گفت :ممکن است من هم پول بدهم که همان مقدار برای من تهیه کنی؟
قبول کردم و او هر روز میآمد و چهار دانه نان جو از من میگرفت؛ تا آنکه یک روز
ظهر نیامد .قدری طول کشید ،رفتم از رفقای او حالش را پرسیدم؛ گفتند :امروز
کسالت پیدا کرده و در مسجد خوابیده است .به آن مسجد رفتم و او را دیدم.
چون احوال اورا پرسیدم ،گفت :من امروز فالن ساعت از دنیا میروم و کفن من
در فالن جاست .تو در دکان مواظب باش ،هرکس آمد و تو را طلبید ،او را اطاعت
کن و هرچه از جو پیش تو مانده ،خودت بردار.
آمدم در دکان؛ چند ساعتی که از شب گذشت ،کسی آمد و مرا صدا زد.
برخاستم آمدم و با او به مسجد آمدم .دیدم آن سرباز از دنیا رفته است .بنا بر امر
آن فرد ،سرباز را برداشتیم و به بیرون شهر ،نزد چشمۀ آبی آوردیم .دستور دادند
 .1خسرو پناه ،ويژهنامۀ همایش چهرههای درخشان عرفان ،ص.16

 114سیری در عرفان عملی اسلام

او را غسل و کفن کردیم و چون از غسل و کفن او فارغ شدیم و او را دفن نمودیم،
ایشان رفتند .من هم بیآنکه سؤالی از ایشان بنمایم به مغازۀ خود بازگشتم .پس
ً
از گذشت تقریبا یک ماه ،یک شب دیدم کسی مرا صدا میزند .در را گشودم.
فرمود :تو را طلبیدهاند.
من بر خاستم و با ایشان به صحرا آمدم .مردانی بزرگوار در جلسهای ،دور
یکدیگر نشسته بودند .بهقدری آن صحرا روشن بود که به وصف نمیآمد .پس
آن آقایی که میان آنها از همه محترمتر بود ،به من فرمودند :میخواهم بهجهت
خدمتی که به آن سرباز کردی و در تهیۀ نان ،او را کمک نمودی ،تو را بهجای او
نصب کنم .من چون متوجه واقع مطلب نبودم ،عرض کردم :من کجا از عهده
سربازی بر میآیم؟! سربازی که کار مهمی نیست ،خیلی ترقی کند ،منصب
سلطانی پیدا میکند .فرمود :امر چنان نیست که تو گمان میکنی.
پس آن شیخی که با او آمده بود ،فرمود :این بزرگوار حضرت صاحب االمر
ً
ً
صلواتاهللعلیه میباشند .پس من عرض کردم :سمعا و طاعة .فرمودند :تو را به
جای او گماشتم .به جای خود باش که هر موقع به تو فرمان دادیم ،انجام دهی.

1

مرحوم سید علی شوشتری؟ق؟ که نام او در سلسلۀ اساتید آیتاهلل قاضی
ذکر شد ،در محضر همین محمدعلی جوال؟ق؟ تربیت شد و به مقامات عالی
معرفت نائل آمد .او در جریان قضاوتی با مال محمدعلی آشنا میشود .مرحوم
جوال به سید میگوید :اگر میخواهی به مقامات سیر و سلوک برسی ،دست از
قضاوت بردار و به نجف برو و این دستورات را عمل کن .بعد از مدتی من میآیم
و دستورات بعدی را برای تو میگویم.
ّ
سید قضاوت را رها میکند و به نجف میرود و با اینکه مجتهد مسلمی بود،
به احترام شیخ انصاری ،در درس شیخ شرکت میکند و سیر و سلوک عرفانی
 .1نهاوندی ،العبقری الحسان ،ج ،2صص 79و .80
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را در نجف آغاز میکند و به مقامات باالی عرفان میرسد ،تا جایی که مرحوم
شیخ مرتضی انصاری به شاگردانش توصیه میکرده که چهارشنبۀ آخر هفته
در درس اخالق سید شرکت کنند .مقامات سید به جایی میرسد که مرحوم
شیخ ،او را وصی خودش قرار میدهد .بعد هم مال محمد جوال به نجف میآید
و دستورات دیگری به سید میدهد و میگوید :من به شوشتر برمیگردم و همان
جا از دنیا خواهم رفت.
مال محمدعلی جوال؟ق؟ به شوشتر برمیگردد و از دنیا میرود و او را در کنار
مزار همان سرباز گمنام دفن میکنند .قبر محمدعلی جوال و آن سرباز ،هر دو در
محلی به نام «مسجد کجبافان» در شهر دزفول است.
خالصه آنکه مرحوم سید علی شوشتری ،شاگرد مال محمدعلی جوال بود که
مستقیم با حضرت ولیعصر؟جع؟ ارتباط داشته است.
سید علی شوشتری این مقام را به مال حسینقلی همدانی منتقل میکند.
مالحسینقلی همدانی در مسائل فقه و اصول شاگرد شیخ انصاری بوده است
ً
و ظاهرا بعد از وفات شیخ انصاری تصمیم میگیرد که مباحث درس خارج فقه
و اصول شیخ و تقریراتش را بنویسد .سید به او میگوید :این زحمت را نکش،
دیگران به این کار مشغول میشوند .تو کار مهمتری داری .و او را به ادامه دادن
بحثهای عرفان عملی توصیه میکند.
ً
این برای همۀ مردم و خصوصا اهل علم یک درس مهم است که سر سلسلۀ
مشایخ جناب سید علی قاضی طباطبایی؟هر؟ در نهایت به یک بافنده میرسد
کهسواد نداشته و به واجباتش عمل میکرده و از ّ
محرمات الهی پرهیز مینموده و
در اثر عمل به واجبات و ترک ّ
محرمات به آن مقامات رسیده است .بعضی سؤال

میکنند که چه کنیم تا بعضی مقامات عرفانی را کسب کنیم.
اولین گام همین است و شاید آخرین گام هم همین باشد .کسی که این راه
را استمرار دهد ،توفیقات بعدی هم نصیبش میشود .البته این مناسک عرفانی
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در عرفان عملی ،با سلسله مشایخی که در صوفیه مطرح است بسیار تفاوت
دارد.

1

 .9دوری از مرشدهای دروغین
ّ
صدر المتألهین؟ق؟ میفرماید:

ا کثر کسانی که در این زمان ادعای ارشاد خلق را دارند اطالع صحیحی
از راههای معرفت و ارشاد و کامل نمودن نفوس انسانی ندارند و
نمیتوانند افراد را در مسیر مستقیم سیر دهند و به این جهت پیروان آنها
که نمیتوانند کماالت حقیقی را درک کنند ،مشغول صورتهای خیالی
2
میشوند و گمان میکنند که اینها کشف و شهود است.
اینها سخنان اهل عرفان را به زبان ،جاری میکنند؛ درحالیکه نه صاحب
علم الیقین هستند و نه دارای آرامش نفس ،و نه به مرتبهای از ذوق عرفانی و
حقایق ایمانی رسیدهاند و به احوال مبدأ و معاد ،عالماند .از علم نفس و معرفت
آن خبر ندارند و از تاریکی وهم و خیال خارج نشدهاند و به فضای وسیع و عالم
نورانی عقل راه نیافتهاند .از آنچه بر قلوب سالکان وارد میشود اطالعی ندارند.
خود را به اهل عرفان و حکمت شبیه میسازند؛ درحالیکه از کماالت آنها
بیبهرهاند .
پس هرکس خود را مرشد مردم بداند و خود را شبیه اهل حال و کمال
کند ،درحالیکه در شهوات و لذات مادی ،مانند سایر مردم عمل کند و آنها
را در غفلت و جهلشان محکم نماید ،او منافق و دشمن خدا و رسول او و ائمۀ
معصومین؟مهع؟ است .اکثر کسانی که در خانقاهها مینشینند و برای خود
شهرت و مقامی در میان مردم کسب میکنند و همچنین آنان که علوم الهی را
 .1خسرو پناه ،ويژهنامۀ همايش چهرههای درخشان عرفان ،ص.20
 .2صدرالدین شیرازی ،كسر اصنام الجاهليه ،ص.39
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وسیلۀ کسب دنیا قرار میدهند ،از همین گروهاند.

1

نقد صوفی نه همه صافی و بیغش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیهروی شود هر که در او غش باشد
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص155

باید توجه داشت که اولیای خدا که اهل عرفان حقیقی هستند ،گنجهایی
پنهاناند که دنیاپرستان و شهوتپرستان راهی به شناخت آنان ندارند و در
رسیدن به مقام آنها طمع نمیکنند .مرتبۀ آنها بلندتر از این است که فهم مردم
عادی به آن برسد؛ پس ایشان در حجاب ّ
عز ِت حق تعالی پنهاناند و در زیر
قبای کبریایی او از فهم اشرار و اهل فساد دور؛ و درحالیکه غرق در عبادت خدا
و قرب او هستند ،تمام موجودات به خدمت آنها کمر بستهاند؛ زیرا اینان هدف
اصلی خلقت و میوۀ باغ آفرینشاند و سایر موجودات زمینۀ رسیدن آنها را به
این کمال را فراهم میکنند و ایشان را در تحصیل معرفت و شهود حق یاری
مینمایند.
 .10نسخۀ طبیب روحانی
چنانکه گفته شد ،یکی از وظایف استاد در عرفان ،تجویز دستورالعمل
مناسب با حال و موقعیت شاگرد است .در اینجا بعضی از دستورالعملهای
اهل معرفت ،بهجهت آشنا شدن با روش آنها ذکر میشود.
حضرت آیتاهلل بهجت؟هر؟ از استاد خود جناب آقای قاضی؟ق؟ نقل
میکند که ایشان میفرمودند« :اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به
 .1همان ،صص 177و .178
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مقامات عالیه نرسد ،مرا لعن کند».

1

مرحوم آقای سید هاشم رضوی هندی میفرمود :روزی یکی را به محضر آقای
ً
قاضی آوردند که مثال آقا دستش را بگیرد و راهنماییاش کند .آقای قاضی؟ق؟
فرموده بودند :به این آقا بگویید که نماز را در اول وقت بخواند .بعد معلوم شد که
آن فرد وسواس در عبادت داشته و نماز را تا آخر وقت به تأخیر میانداخته است.
ایشان به مرحوم عالمه طباطبایی توصیه کرد« :ای فرزند! دنیا میخواهی
نماز شب بخوان ،آخرت میخواهی نماز شب بخوان».
برای گذشتن از نفس اماره و خواهشهای مادی و طبیعی و شهوی و غضبی
ً
که غالبا از نهان حرص و شهوت و غضب و زیادهروی در لذات برمیخیزد،
خواندن روایت عنوان بصری را دستور میدادند.

2

برای رهایی از اضطراب و ناراحتیهای روحی ،خواندن این کلمات را
َ
َ َُ َُ ُ ُ ََُ َ ُ
َ ّ ُ َ
الحمد َو ُه َو
اهلل َوحد ُه ال شریک له ،له الملک وله
سفارش میکردند« :ال اله إل
َ
َّ
َ
َ ََُ َ
ُ
ُّ َ
َ
َ
َ
َ
اهلل ّ
زات الشیاطین وأعوذ
الس
دیر» و «أ ُعوذ ِب
لیم ِمن ه َم ِ
ِ
علی ک ِل ش ٍ
میع الع ِ
یء ق ٍ
ِ
َ َ ُ
اهلل ُه َو َّ
میع َ
ب َ
الس ُ
حضرون إ َّن َ
ُ 3
العلیم».
ک َر ّبی ِمن أن ی
ِ ِ
ِ
یکی از شاگردان آقای قاضی میگوید:

وقتی که بنده خدمت ایشان مشرف شدم فرمودند :هر حقی که هر کس
بر گردن تو دارد باید ادا کنی .خدمت ایشان عرض کردم :مدتی قبل
در بین شا گردهایم که نزد بنده درس طلبگی میخواندند ،یکی خوب
درس نمیخواند .بنده ایشان را تنبیه کردم .در تربیت او اذن ولی او را هم
داشتم .در ضمن اینجا هم نیست که از او طلب رضایت کنم .فرمودند:
هیچ راهی نداری ،باید پیدایش کنی .گفتم :آدرس ندارم .گفتند :باید
 .1هیئت تحریریۀ شمس الشموس ،عطش ،ص.310
 .2همان ،صص  ٣٠٢و .30٣
 .3همان ،ص.310
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پیدا کنی .آقای قاضی فرمودند :هر حقی که بر گردنت باشد ،تا ادا
نکنی ،باب روحانیت ،باب قرب ،باب معرفت باز شدنی نیست .یعنی
اینها همه مال حضرت احدیت است و حضرت احدیت رضایت خود
1
را در راضی شدن مردم قرار داده است.
حضرت آیتاهلل قاضی؟ق؟ به یکی از شاگردان خود چنین مینویسد:
قبل از هر چیز بر ما واجب و الزم است که با شرایط الزم و نمازهای
مخصوص ،توبه نماییم ،سپس از گناهان کبیره و صغیره به قدر توان
دوری نماییم ،سپس شب جمعه ـ با روز شنبه ـ نماز توبه بخوانید ...
سپس به مراقبه صغری (یعنی محاسبه نفس بهجهت صدور گناه
و خطا) و مراقبه کبری (یعنی دوام ذکر و توجه به خداوند و دوری از
غفلت و محاسبه و معاقبه نفس به آنچه شایسته و الزم است)  ...سپس
به دلهایتان توجه نمایید و مرضهایی را که در اثر گناه در آن ایجاد شده
2
بهوسیلۀ استغفار مداوا کنید.
عیبهای بزرگتان را کوچک و کم نمایید ،از هتک حرمتها دوری
کنید .کجاست امید نجات برای قلبی که در آن شک و شبهه وارد شده
و گرفتار شده است ،چه برسد به اینکه راه پارسایان در پیش گیرند و با
نیکوکاران از آب روان و گوارا بنوشد  ...شما را سفارش میکنم به اینکه
نمازهایتان را در بهترین و با فضیلتترین اوقات آنها بهجا بیاورید و آن
نمازها با نوافل ،پنجاه و یک رکعت است؛ پس ا گر نتوانستید ،چهل و
چهار رکعت بخوانید و ا گر مشغلههای دنیوی نگذاشت ،حداقل نماز
اوابین( 3اهل توبه) را بخوانید.
 .1همان.
 .2همان ،صص 315و .٣١۶
 .3چهار رکعت است که بهصورت دو رکعتی خوانده میشود و در هر رکعت بعد از حمد ،پنجاه مرتبه
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اما نماز شب ،پس هیچ چاره و گریزی برای مؤمنین از آن نیست و مایۀ
تعجب است برای کسی که میخواهد به کمال دست یابد ،درحالیکه
برای نماز شب قیام نمیکند و من نشنیدم که احدی بتواند به آن مقامات
دست یابد ،مگر بهوسیلۀ نماز شب .بر شما باد به قرائت قرآن کریم در
شب ،با صدای زیبا و غمانگیز ،که آن نوشیدنی و شراب مؤمنان است.
بر شما باد به التزام به وردهای معمول که در دسترس هر یک از شماست
 ...و همینطور رفتن به مساجد؛ همانا مؤمن در مسجد مانند ماهی در آب
است و بعد از نمازهای واجب ،تسبیح حضرت فاطمۀ زهرا؟اهس؟ ترک
نشود .همانا آن از ذکر کبیر به شمار میآید و حداقل در هر مجلسی یک
دور ذکر شود.
از آن چیزها که بسیار الزم و با اهمیت است ،دعا برای فرج حضرت
حجتصلواتاهللعلی ه در قنوت نماز وتر است؛ بلکه در هر روز ،در همۀ
دعاها.
قرائت زیارت جامعه در هر روز جمعه .مقصودم همان زیارت جامعۀ
معروف است .تالوت قرآن هم کمتر از یک جزء نباشد.
زیاد به زیارت و دیدار برادران نیکسیرت بروید؛ چرا که آنها برادران شما
در پیمودن راه ،و رفیق مشکالت هستند.
آیتاهلل قاضی؟ق؟ در جایی دیگر میفرماید:
تمام این خرابیها و از آن جمله ،وسواس و عدم طمأنینه از غفلت
سرچشمه میگیرد .و غفلت کمتر مرتبهاش ،غفلت از اوامر الهیه است
و مراتب دارد که ان شاء اهلل به آنها نمیرسید .و سبب تمام غفلتها،
غفلت از مرگ است و خیال ماندن در دنیا؛ پس ا گر میخواهید از جمیع
توحید قرائت میشود و این همان نماز امیرالمؤمنین؟ع؟ است .قمی ،مفاتیح الجنان ،ص.79
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ً
ترس و هراس و وسواس ایمن باشید ،دائما در فکر مرگ و آماده شدن برای
لقاء اهلل تعالی باشید و این است جوهر گرانبها و کلید سعادت دنیا و
آخرت؛ پس فکر و مالحظه نمایید چه چیزها شما را از او مانع و مشغول
میکند .وسوسه را بر خود راه ندهید ،عجله نکنید ،رفق را شعار خود
نمایید .و تمام راه سعادت ،توسل به ائمه اطهار؟مهع؟ و توجه تام به مبدأ
است« .چون که صد آید ،نود هم پیش ماست» .ما با دراویش و طریق
آنها کاری نداریم ،طریقه ،طریقۀ علم ا و فقها است ،همراه با صدق و
صفا؛ بلی ،همصحبت ،هم الزم است.
در تعزیهداری و زیارت حضرت سیدالشهدا؟ع؟ کوتاهی نکنید و روضۀ
هفتگی ،ولو دو سه نفر باشند ،اسباب گشایش امور است و ا گر کسی اول
تا آخر عمرش را در خدمت آن بزرگوار ،از تعزیت و زیارت و نظایر آنها
صرف نماید ،هرگز حق آن بزرگوار ادا نخواهد شد .و ا گر روضۀ هفتگی
ممکن نشد ،دهۀ اول محرم ترک نشود.
اطاعت والدین و حسن خلق ،مالزمت صدق ،موافقت ظاهر با باطن
و ترک خدعه و حیله و تقدم در سالم و نیکویی کردن با هر نیکوکار و
بدکار ،مگر در جایی که خدا نهی کرده و امثال اینها را مواظبت نمائید.
اهلل ،اهلل ،اهلل ،که دل هیچ کسی را نرنجانید!
1
دل شکستن هنــر نمیباشــد .
تا توانــی دلی بهدســـت آور

 .1هیئت تحریریۀ شمس الشموس ،عطش ،صص.324-315

فصل ششم
عبادت عارفان
عبادت یا بندگی خداوند متعال دو قسم است:
1 .1پیروی از صاحب شریعت ،یعنی پیامبر؟ص؟ و تسلیم شدن در برابر امر
و نهی او؛ در این جایگاه انسان باید هرچه را که پیامبر؟ص؟ از جانب خدا آورده،
بپذیرد و به آن عمل کند و به احکام الهی و وعدههایی که به اهل اطاعت داده
شده است ایمان بیاورد و از عذاب الهی به خدا پناه ببرد و در نزدیک شدن به
او بکوشد و بداند که هر آنچه پیامبر؟ص؟ و ائمۀ معصومین؟مهع؟ بیان نمودهاند،
از جانب خداست و عمل به آنها تنها راه سیر و سلوک است .همچنین باید در
دعا ،تضرع ،زکات ،انجام حج ،جهاد و زیارت اولیای الهی و حضور در نمازهای
جمعه و جماعت بکوشد.
2 .2عبادت ذاتی و بندگی ،بر اساس حکمت و اطاعت ملکوتی؛ عمدۀ آن،
معرفت خدا و شناخت مراتب انبیا و اوصیای پاک آنان و علم به نحوۀ بعثت
انبیا و نازل شدن کتابهای آسمانی و معرفت نفس انسانی و احوال او در روز
قیامت است؛ زیرا در آن روز ،نفوس مؤمنین در ردیف فرشتگان و نفوس اهل
انحراف و کجروان در ردیف حیوانات و شیاطین خواهد بود.

1

 .1صدرالدین شیرازی ،كسر اصنام الجاهلية ،صص 35و .36
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عبادتی که مبنای آن معرفت و ریاضت شرعی باشد ،سه هدف را دنبال
میکند:
1 .1ترک توجه به غیر خدا و زهد حقیقی و پرهیز از افکار متفرقهای که بر قلب
وارد میشود .اینها آدمی را کمک میکند که قلب را از غیر خدا خالی نماید.
امام صادق؟ع؟ فرمود:

خداوند نعمتی باالتر از این به بندۀ خود عطا نفرموده است که در قلب
1
بنده غیر از خدا چیزی نباشد.
2 .2به کار گرفتن قوای روح و بدن ،در مسیری که آدمی به آن جهت خلق
شده است ،تا جایی که قلب از دنیا و شهوات آن جدا شود و مجذوب خدا
گردد .شنیدن موعظه و نصیحت عالمان الهی ،آدمی را در این راه کمک
میکند؛ زیرا سخنی که از روح پاک و لطیف صادر شود ،دیگران را بهسوی خدا
حرکت میدهد.
3 .3پاک کردن قلب و باطن برای پذیرفتن تجلیات حق ،به گونهای که روح
آیینهصفت ،به خدا توجه کند و از جلوۀ نورانی آن بهرهمند شود .آنچه در این
مرحله آدمی را کمک میکند ،فکر لطیف و عشق پاک است.
کسی که در عبادات شرعی کوتاهی میکند و به گناه آلوده میشود نمیتواند
به عبادت اهل حکمت بپردازد و اگر وارد این مرحله شود ،گمراه میشود و گرفتار
2
عقایدی مانند حلول و اتحاد میگردد و دیگران را نیز گمراه خواهدکرد.
پیامبر اسالم؟ص؟ فرمود:
هرکس بدون علم به عمل بپردازد ،آنچه را فاسد میکند ،بیشتر از چیزی
3
است که اصالح میکند.
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،24ص.61
 .2صدرالدین شیرازی ،كسر اصنام الجاهلية ،ص.38
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.44
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 .1فقه و عبادت
علم فقه کیفیت تأثیر هر یک از اعمال و عبادات بر نفس انسان و میزان تأثیر
هر یک از آنها در کمال نفسانی و نزدیک شدن به خدا را بیان میکند و به این
جهت اعمال انسان در شریعت به پنج گروه واجب ،مستحب ،مباح ،حرام و
مکروه تقسیم میشود.
این مسئله در فقه اسالمی به تفصیل بیان شده است .اعمالی که حیات
معنوی انسان در گرو آنهاست «واجبات» نامیده میشود .کسی که عمل به
واجب را ترک میکند ،در واقع بهسوی مرگ معنوی حرکت میکند؛ لذا پیامبر
اسالم؟ص؟ فرمود« :فاصلۀ آدمی با کفر ،ترک نماز است» 1.زیرا کافر از آن جهت
که زندگی معنوی ندارد ،فقط دارای حیات حیوانی است و خداوند او را «مردۀ
خالی از حیات» مینامد.

2

ن کسیکهدر اینحلقهنیستزند هبهعشق
هرآ 
بــر او نــمرده به فتـوای من نـــــــماز کنید
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص221

ّ
«محرمات» اعمالی هستند که دل را تاریک میکنند و حجاب بین قلب و
خداوند متعال میگردند .از امام صادق؟ع؟ روایت شده:

چون آدمی گناه کند ،در قلب او نقطۀ سیاهی ظاهر میشود؛ پس ا گر توبه
کرد ،به حال اول برمیگردد و ا گر در انجام گناه اصرار ورزید ،تمام دل را
3
تاریکی فرا میگیرد و هرگز رستگار نمیشود.
«مستحبات» اعمالی هستند که در رسیدن به قرب خداوند آدمی را یاری
 .1برقی ،المحاسن ،ج ،1ص.80
َ َ
َ
« .2أ ْم ٌ
وات غ ْی ُر أ ْح َیاء»؛ سورۀ نحل ،آیۀ .21
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.271
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میکنند و مهمترین آنها نافله نمازهای پنجگانه است.
ترک «مکروهات» به نفس صفایی میدهد که رغبتش به انجام گناه کم
میشود و از وسوسههای شیطان در امان میماند.
«اعمال مباح» در کمال یا سقوط معنوی انسان تأثیری ندارد؛ البته سالک
باید از فرو رفتن در لذتهای مباح دوری کند تا نفس او به لذات مادی اکتفا
نکند و شوق پرواز بهسوی ملکوت در او قدرت یابد.
چگونهطوف کنمدر فضایعالمقدس

که در سـراچۀ ترکیب تختهبند تنم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص298

 .2ذکر خدا
ذکر برای اهل معرفت ،راه آشنا شدن با خدا و شناخت حقیقت نفس و
عیبهای او و آفات اعمال است .سالک با مداومت بر ذکر با الهامات الهی
آشنا میشود و افکار شیطانی را میشناسد و از آن دوری میکند ،در حمد و
سپاس الهی میکوشد و پستی و فناپذیری دنیا را درک میکند و با عظمت
آخرت و سختیهای آن و درجات نفوس بعد از مرگ و حالتهای آنها آشنا
میشود .این معنای ذکر حقیقی است .در روایتی آمده که پیامبر؟ص؟ به ابوذر
فرمود« :مجلس ذکر ،برتر از هزار رکعت نماز است و حاضر شدن در مجلس علم،
برتر از هزار تشییع جنازه است» .سؤال شد :ای رسول خدا ،آیا از قرآن خواندن
هم برتر است؟ فرمود« :آیا خواندن قرآن به غیر از آنکه همراه با علم باشد ،نفعی
دارد؟».

1

البته بعضی از صوفیان اینگونه روایات را دستاویزی برای ترک نماز قرار
دادهاند و با تمسک به احادیثی مانند این و زیر پا نهادن معارف قطعی دین
خدا ،عبادات واجب را ترک کردهاند و با جمع شدن در حلقههای ذکر ،بهجای
 .1صدرالدین شیرازی ،كسر اصنام الجاهلية ،ص.44
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پرداختن به ذکر حقیقی ،با خواندن اشعار عاشقانه و ترسیم جمال معشوق،
مرضهای قلبی مریدان و شهوات پنهان آنها را تحریک میکنند و گمان میکنند
که اینگونه اعمال ،عبادت خداست.
آیا این سخن خداوند را نشنیدهاند که فرمود« :گمراهان از شاعران پیروی
میکنند» 1،همچنین این کالم را که« :ما به او شعر تعلیم ننمودهایم و برای او
شایسته نیست»؟

2

 .3ثمرات ذکر خدا
امام علی؟ع؟ هنگام خواندن آیۀ شریفۀ «مردانی که هیچ تجارت و خرید و
فروشی آنان را از یاد خدا غافل نمیسازد» 3فضائل و نتایجی برای ذکر خدا بیان
فرمود که عبارت است از:
الف .آماده شدن قلب

خدای متعال ذکر را صیقل دلها قرار داده است .دلها به این وسیله
پس از کری ،شنوا و پس از کوری ،بینا و پس از سرکشی و عناد ،رام
و فرمانبر میشوند .و پیوسته برای خدای ـ که نعمتهایش بیپایان و
ً
گرانقدر است ـ در هر پارهای از زمان و در زمانهایی که رشتۀ انبیا موقتا
گسسته است ،بندگانی است که در اندیشۀ آنها راز میگوید و در نهان
عقلشان با آنان سخن میگوید ،از نور بیداری چشم و گوش و دل خویش
چراغی برگرفتهاند ،ایام اهلل را تذکر میدهند و دیگران را از مقام و موقعیت
پروردگار میترسانند .آنان به منزلۀ راهنمایان در بیابانهای بیکران
َ ُّ
الش َع َر ُاء َی َّتب ُع ُه ُم ْال َغ ُاو َ
ون»؛ سورۀ شعرا ،آیۀ .224
« .1و
ِ
َ
ََ َ ّْ َ ُ ّ َْ ََ َ َ َ
ُ
الشعر وما ینب ِغی له»؛ سورۀ یس ،آیۀ .69
« .2وما علمناه ِ
َ
َ َ َ َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
َ
َ
َ
ّ
ً
ّ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
اهلل و إقام الصل ِة و إیت ِاء الزک ِاة یافون یوما تتقل ُب ِف ِیه القل ُ
َ ٌ ّ ُْ ْ
وب
ِ
ِ « َ.3رجال ل تل ِه ِهیم ِتارة ول بیع عن ِذک ِر ِ ِ ِ
ْ
َوال ْب َص ُار»؛ سورۀ نور ،آیۀ .37
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هستند .هر که راه پسندیده اعتدال را پیش گیرد به رستگاری مژدهاش
دهند و هر که به طرف راست یا چپ منحرف شود روشش را نکوهش
کنند و از هال کت بیمش دهند .پس اینان در تاریکی ،چراغ فروزان و در
1
شبههها راهنمایند.
پرداختن به شهوات و فرو رفتن در محبت دنیا قلب را از خداوند غافل
میکند و این غفلت ،حیات معنوی قلب را نابود میکند .فرد غافل بیتوجه به
خداوند ،هدف خلقت خود را فراموش نموده و فقط مانند حیوانات به بهره بردن
از لذتهای مادی میپردازد؛ به این جهت خداوند متعال میفرماید:
خویشتن آنها را
و مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خداوند
ِ
2
از یادشان برد.
همچنین میفرماید:
دلهایی دارند که با آن [حقیقتی را] درک نمیکنند و چشمانی دارند که با آن
نمیبینند و گوشهایی دارند که با آن نمیشنوند .آنان مانند چهارپایان ،بلکه
3
گمراهترند .آنها همان غافالناند.
اما هرکس با یاد خدا دل را از غفلت صیقلی دهد ،خداوند درهای فهم و
حکمت را بر روی او میگشاید و در نهان قلب او با او سخن میگوید .از بسیاری
افراد مطمئن شنیده شده که در نتیجۀ مداومت بر ذکر خدای متعال ،صدای
کسی را که با آنان سخن میگوید و حرف میزند میشنوند ،اما کسی را نمیبینند
و بسا که بر آنها قرآن خوانده میشود و کلماتی به گوششان میخورد که پارهای را
فهمیده و پارهای را نمیفهمند.
 .1امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،خطبۀ .222
َ
اهلل َف َأ َنس ُ
ین َن ُسوا َ
«َ .2و َل َت ُک ُونوا َک ّال ِذ َ
اه ْم»؛ سورۀ حشر ،آیۀ .19
ُ
َ
َ َ
ْ
ون َبا أ ْو ِلئ َ
َُ ْ ُ ُ ٌ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ ْ ُ ٌ َ ُ ْ ُ َ َ َ َُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ ُ َ
ک کاأل ْن َع ِام َبل ُه ْم
َ«ُ .3لُم قلوب ل یفقهون ِبا ولم أعی ل یب ِصرون ِبا ولم آذان ل یسمع ِ
أ َض ّل أ ْو ِلئ َ
ک ُه ُم ْال َغ ِاف ُل َ
ون»؛ سورۀ اعراف ،آیۀ .179
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این چنین خداوند اهل ذکر را تا رسیدن به سعادت ابدی و بهشت جاودان
هدایت میکند؛ درحالیکه اهل غفلت بیبهره از این حقایق ،مانند چهارپایان
به لذتهای مادی دنیا دل خوش کردهاند و عمر عزیز خود را به بیهودگی صرف
میکنند و در پایان عمر بهرهای غیر از حسرت ابدی و شقاوت همیشگی برای
آنها نخواهد بود.
ب .مطیع شدن قلب
امام علی؟ع؟ میفرماید:

و همانا برای ذکر اهلی است که آن را بهجای دنیا برگرفتهاند ،و به این
جهت ،هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را از ذکر مشغول نمیکند.
روزهای زندگی را با آن میگذرانند و در گوشهای اهل غفلت ،فریاد
بازدارنده از حرامهای الهی را مینوازند .به عدالت امر میکنند و خود
نیز آن را میپذیرند .از منکرات و بدیها نهی میکنند و خود نیز مرتکب
1
آنها نمیشوند.
نفس انسان در این دنیا به بدن تعلق گرفته و نمیتواند حاالت آخرت را
مشاهده کند؛ لذا سرکش و متمایل به شهوات و معصیت خدا است ،اما اهل
ذکر با یاد خدا زنگار غفلت را از نفس میزدایند و عقل را کمک میکنند تا بتواند
نفس را کنترل کند و در مسیر حق و کمال ،آن را بهکار گیرد و با حقایق معنوی
و حاالت آخرتی آشنا و از جهل و نقص خالی شود و در مقابل اوامر الهی رام و
مطیع گردد.
خداوند میفرماید:
همانا کسانی که پرهیزگارند چون وسوسهای از جانب شیطان برایشان رسد
 .1امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،خطبۀ .222
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[خدا را] به یاد آورند و ناگاه بینا شوند.

1

ج .نورانیت قلب
امام علی؟ع؟ دربارۀ اهل ذکر میفرماید:

بیداری گوش و چشم و دلهای خویش ،چراغی روشنیبخش
از نور
ِ
2
برگرفتهاند.
از آثار یاد خدا ،بیدار شدن قلب و باز شدن دریچۀ فهم آن به عالم ملکوت
است .در این حال ،قلب آمادۀ پذیرفتن فیوضات حق شده ،با نور الهی مأنوس
میشود و در آستانۀ رسیدن به مقام یقین و فهم صحیح توحید قرار میگیرد؛ زیرا
اهل ذکر با دلی نورانی ،آثار حق تعالی را مشاهده میکنند و با دیدۀ عبرت ،جهان
هستی را نظاره میکنند و به تحصیل کماالت معنوی میپردازند و به این وسیله
قلب را روشن میکنند و راه خود را بهسوی خدا باز میکنند.
د .محبت الهی
چنانکه در کالم امام علی؟ع؟ گذشت ،ذکر ،آیینۀ دل را صیقلی و صاف
میکند و دل نقش صفات الهی را در خود میبیند و جلوۀ جمال حق را مشاهده
وصال محبوب میشود .این معنا زمانی به دست
میکند و شیفته و بیقرار
ِ
میآید که با مداومت بر ذکر ،یاد خدا به باطن انسان راه پیدا کند و به قلب برسد.
امام سجاد؟ع؟ به خدای متعال عرض میکند:

الهی چه کسی شیرینی محبت تو را چشید و غیر تو را طلب کرد؟!

3

َّ َّ َ َّ َ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ٌ ّ َ َّ
الش ْی َطان َت َذ َّک ُر ْوا َفإ َذا ُهم ُّم ْب ِص ُر َ
ون»؛ سورۀ اعراف ،آیۀ.201
ِ « .1إن ال ِذین اتقوا ِإذا مسهم ط ِائف ِمن
ِ
ِ

 .2امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،خطبۀ .222

 .3امام سجاد؟ع؟ ،الصحيفة السجادية ،ص.413
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هـ  .یقین
امام علی؟ع؟ دربارۀ اهل ذکر فرمود:

گویا راه دنیا را بهسوی آخرت سپری کرده ،به آخرت رسیدهاند ،پس آنچه
در پس پردۀ این عالم است مشاهده نمودهاند .گویا از احوال غیبی اهل
برزخ در طول اقامت در آن اطالع یافتهاند و گویا قیامت وعدههای خود
را به آنان نشان داده است ،پس پردۀ آن را برای اهل دنیا کنار زدهاند ،تا
آنجا که گویا خبرهایی میبینند که مردم نمیبینند و چیزهایی میشنوند
1
که مردم نمیشنوند.
مقامی که امام علی؟ع؟ برای اهل ذکر بیان میفرماید ،به آن جهت است
که چون دل با نور ذکر صیقلی یافت و با بصیرت و بینایی ،راه مستقیم الهی را
پیمود ،حقایق الهی برای او واضح میشود و آنان را درک و فهم میکند و بارقۀ
فیض الهی سراسر وجود او را به نور یقین روشن مینماید .و این حقیقتی است که
آلودگان به غفلت و اسیران غرور و شهوت ،هرگز شیرینی آن را نخواهند چشید.
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستــی
تا بیخبر بمیرد در درد خودپرســـتی
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید
ناخواندهنقشمقصود از کارگاه هستی
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص369

و .آرامش قلب
امام علی؟ع؟ میفرماید:

فرشتگان به دور ایشان حلقه میزنند و بر دلهایشان آرامش فرود میآید و
 .1امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،خطبۀ .222
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درهای آسمان بر ایشان گشوده میشود .جایگاههای کرامت برایشان مهیا
شده است ،در جایگاهی که خداوند بر آنان توجه نموده ،پس کوشش
1
آنان را پسندیده و مقامشان را ستوده است.
در این مقام چون قلب بهواسطۀ ذکر خداوند متعال به مقامی بلند رسیده
است ،خداوند آرامش را بر آن نازل میکند و تابش انوار الهی ،وجود او را
میپوشاند و پیوسته برکات الهی بر او نازل میشود.
خداوند متعال میفرماید:
2
آ گاه باشید که دلها با یاد خدا آرام میگیرد.
 .4شرایط ذکر و ذاکر
الف .از شرایط ذکر آن است که عالوه بر ذکر لفظی که گفتن ذکر با زبان است،
قلب نیز متوجه معنای ذکر باشد و در این حال باید قلب را قبلۀ زبان قرار داد.
چون خدا به یاد ذکرکننده است و به او توجه دارد ،او نیز باید به یاد خدا باشد.
ب .خداوند متعال میفرماید« :مرا یاد کنید ،من نیز شما را یاد میکنم»

3

و میفرماید« :خدا را بسیار یاد کنید» 4و میفرماید« :خدا را یاد کنید ،چنانکه
پدران خود را یاد میکنید یا محکمتر از آن».

5

همانطور که مادران با تلقین و تکرار سخن ،گفتن را به کودکان خود
میآموزند ،پویندۀ راه حق نیز باید با مداومت بر ذکر لفظی و قلبی تالش کند که
ذکر به قلب برسد و همۀ آن را فرا گیرد و این حال در نزد اهل معرفت «سلطان
 .1همان.
َ َ ْ
اهلل َت ْط َم ِ ُّئ ْال ُق ُل ُ
وب»؛ سورۀ رعد ،آیۀ .28
ر
ک
ذ
« .2أال ِب ِ ِ ِ
َ ْ ُ ْ ُْ
َ ُْ
« .3فاذک ُر ِون أذکرکم»؛ سورۀ بقره ،آیۀ .152
ْ
َ َ
ُْ
اهلل ک ِث ًیرا»؛ سورۀ انفال ،آیۀ .45
َ « .4واذک ُروا
َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُْ
« .5فاذکروا اهلل ک ِذک ِرکم آباءکم»؛ سور ۀ بقره ،آیۀ .200
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ذکر» نامیده میشود .مراد از سلطان ذکر آن است که چندان ذکر را بر دل بگوید که
ذکر غالب آید و ذاکر را برباید و او غرق در ذکر شده ،از خود بیخود گردد 1.پیامبر
خدا؟ص؟ در هنگام سجده عرض مینمود:

خدایا ،سراپای وجود و خیالم برای تو سجده نموده و قلبم به تو ایمان
2
آورده است.
ً
در این حال چون آدمی واقعا ذاکر است و ذکر ،واسطۀ بین او و خداست،
قلب با خدای خود آشنا میشود و با فاصله گرفتن از کثرت ،با حقیقت توحید
آشنا میشود و ظهور هستی حق تعالی را در همۀ اشیاء درمییابد.
در دعای عرفۀ امام حسین؟ع؟ آمده:
خدایا ،تو در هر چیز خود را به من معرفی نمودی ،پس تو را در هر چیز،
3
ظاهر دیدم.
ً
ج .ذاکر باید دائما با وضو باشد؛ زیرا وضو اسلحۀ مومن است و نورانیت آن،
ََ
شیاطین را از قلب دور میکند .پیامبر؟ص؟ به انس بن مالک فرمود:
ای انس بسیار با وضو باش تا عمرت طوالنی شود .و ا گر توانی شب و روز
بر طهارت باشی ،چنین کن که ا گر بر این حالت بمیری ،شهید خواهی
4
مرد.
د .ذاکر نیازمند توبۀ حقیقی است؛ زیرا ذکر همراه با معصیت تأثیر چندانی
در قلب نمیگذارد .عارف بزرگوار ،مال حسینقلی همدانی؟ق؟ میفرماید:
آنچه این ضعیف از عقل و نقل استفاده نمودم این است که مهمترین
کارها برای طالب قرب ،جد و سعی تمام در ترک معصیت است و تا این
 .1عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،1ص.239
 .2ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ص.326
 .3مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،64ص.142
ّ .4
الحر العاملی ،وسائل الشيعة ،ج ،1ص.268
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خدمت را انجام ندهی ،ذکرت و فکرت به حال قلب فایده نخواهد
1
داشت.
هـ  .ذاکر سعی کند در هنگام ذکر با ادب و تواضع رو به قبله بنشیند و متوجه
باشد که با چه کسی سخن میگوید و شرایط ادب را نسبت به او بهجا آورد.
 .5نماز بهترین ذکر خدا
الف .اهمیت نماز
نماز مهمترین عبادتی است که خداوند بر بندگان خود واجب نموده .حق
تعالی قبولی سایر اعمال را وابسته به قبولی نماز کرده است .امام رضا؟ع؟ در
این باره فرمود:

بدان که بعد از معرفت خدا ،هیچ عملی برتر از نمازهای پنجگانه نیست.
از امام علی؟ع؟ نیز نقل شده که فرمود:
نماز ستون دین است .این اولین چیزی است که خدا در آن مینگرد؛ پس
اگر صحیح بود ،به باقی اعمال او نگاه میکند و اگر صحیح نبود ،به باقی اعمال
3
او نگاه نمیکند ،و کسی که نماز را ترک کند ،بهرهای از اسالم ندارد.
در علم فقه ،شرایط و احکام نماز بهنحو کامل بیان شده است و الزم است
سالک عالوه بر عمل به احکام ظاهری نماز ،با اسرار آن نیز آشنا باشد تا هنگام
بهجا آوردن این فریضۀ حق ،آن را بهجا آورد و به این وسیله راهی بهسوی خدای
خود باز کند.
چون نماز شامل مقدمات و اجزا و تعقیبات است ،دانستن صفت هر یک
و انجام آنها با خشوع و آرامش و اخالص ،امری الزم است .در اینجا به بعضی از

2

 .1بهاری ،تذکرة المتقین ،ص.191
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،8ص.20
 .3مغربی ،دعائم االسالم ،ج ،1ص.133
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آنها اشاره میکنیم.
ب .مقدمات نماز
طهارت :نمازگزار باید بدن و لباس خود را از نجاسات پاک کند و با وضو به
نماز بایستد.
خداوند متعال میفرماید :در آن [مسجد قبا] مردانی هستند که دوست دارند
خود را پاک کنند و خداوند اهل پاکی را دوست میدارد.

1

طهارت در نظر اهل معرفت چهار رتبه دارد:
1 .1پاک کردن ظاهر بدن و لباس از نجاسات و انجام غسل و وضو؛
2 .2پاک کردن اعضا و جوارح از جرائم و گناهان؛
3 .3پاک کردن قلب از اخالق ناپسند؛
4 .4تطهیر قلب از غیر خدا و این طهارت پیامبران و صدیقین است.

2

نماز حقیقی آن است که قلب با طهارت و پاکی ،جالل و عظمت خداوند
متعال را دریابد .تا هنگامی که آدمی «ما سوی اهلل» را ترک نکند ،به طهارت
حقیقی نمیرسد؛ به این جهت خداوند متعال فرمود« :بگو اهلل و ایشان را رها
کن».

3

خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته در آید
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص314

قبله :یکی از واجبات نماز مراعات جهت قبله است .نمازگزار باید به این
حقیقت معرفت داشته باشد که همۀ مکانها نسبت به حق تعالی و احاطۀ
ٌ ُ ُ َ
َ
َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ ُّ ْ ُ
ّ َ
ال َّط ّهر َ
ین»؛ سورۀ توبه ،آیۀ .108
«ِ .1ف ِیه ِرجال ِیبون أن یتطهروا واهلل ِیب ِ ِ

 .2فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،1ص.281
ُ َُ َ
ُ
اهلل ّث ذ ْر ُه ْم»؛ سورۀ انعام ،آیۀ .91
« .3ق ِل
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او یکسان است و در این معنا جهات مختلف تفاوتی با هم ندارند 1،ولی خدا
به اقتضای لطف خود بدنهای ما را با توجه بهسوی خود شرافت داده است؛
همچنانکه این شرافت را برای دلهای ما قرارداده است؛ به این جهت خانۀ
خود را در این جهان به ما معرفی نمود تا در ظاهر و باطن و با بدن و قلب به او
توجه کنیم .تمام دستورهایی که در ظاهر شریعت برای نماز بیان شده ،برای
رسیدن به توجه قلبی است .شاید مهمترین مسئلهای که در حکمت رو به کعبه
نمودن وجود دارد این است که هرگاه اعضای بدن به یک جهت خاص متوجه
شد ،قلب هم آرامش بیشتری پیدا میکند و بیشتر متوجه حق تعالی میشود.
امام صادق؟ع؟ فرمود:
هرگاه رو به قبله ایستادی ،از دنیا و آنچه که در دنیا است و از خلق و آنچه که
مردمان بدان مشغول هستند ،مأیوس شو و دست بشوی و قلبت را از هر چه که تو
را از یاد خدا مشغول میدارد خالی کن و در نهان وجودت عظمت خدا را مشاهده
کن و ایستادنت را در پیشگاه پروردگار به یاد بیاور؛ آنجا که خداوند دربارۀ آن
میفرماید« :آنجاست که هرکس هر آنچه را که از پیش فرستاده است بیازماید و
همه بهسوی خدا که به حقیقت ،موالی ایشان است بازگردانده شوند ».

3 2

مکان نمازگزار :مکان نمازگزار باید حالل باشد .نماز خواندن در مکان
غصبی باطل است و بهترین مکانها برای نماز مسجد الحرام است .پیامبر؟ص؟
فرمود:

هر رکعت نماز در مسجد من ،ثواب هزار رکعت نماز در سایر مساجد را
دارد و نماز در مسجد الحرام ،هر رکعتش ثواب هزار رکعت نمازی را دارد
 .1ملکی تبریزی ،اسرار الصالة ،ص.197
َْ َُُ ْ
َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُّ ْ َ
ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُّ َ ْ
ّ
َ
اهلل موالهم ال ِق»؛ سورۀ یونس ،آیۀ .30
س ما أسلفت وردوا ِإل ِ
« .2هنا ِلک تبلو کل نف ٍ
 .3نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،4ص.95
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که در مسجد من خوانده شود.
امام باقر؟ع؟ به ابوحمزۀ ثمالی فرمود:
برترین مساجد چهار مسجد هستند؛ مسجد الحرام ،مسجد رسول
خدا؟ص؟ ،مسجد بیتالمقدس و مسجد کوفه .ای ابو حمزه ،خواندن
نماز در مسجد کوفه معادل یک حج است و نماز مستحب در آن،
2
معادل یک عمره.
بعد از اینها ،نماز خواندن در سایر مساجد دارای فضیلت است و شایسته
نیست که انسان بدون عذر ،نماز در مسجد را ترک کند .از امام صادق؟ع؟
روایت شده که فرمود:
بعضی از مردم در زمان رسول خدا؟ص؟ در رفتن به مسجد سستی
میکردند؛ پیامبر؟ص؟ فرمود :نزدیک است امر کنیم تا بر در خانۀ کسانی
که نماز خواندن در مسجد را ترک میکنند هیزم بگذارند و بر آن آتش
3
بیفروزند تا خانههایشان برایشان بسوزد.
هنگامی که آهنگ مسجد مینمایی و قصد حضور در خانۀ خدا را میکنی،
آداب حضور بکوش؛ زیرا هرچه معرفتت بیشتر باشد،
بهاندازۀ توانت در شناخت ِ
عملت با ارزشتر است و مراعات ادب سبب تقرب بنده به خداوند متعال
میشود و قبولی عمل را بهدنبال خواهد داشت.
1

بیمعرفت مباش که در من یزید عشق
اهل نـظر معامــــله بــا آشنا کننــد
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص184
 .1صدوق ،من اليحضره الفقيه ،ج ،1ص.228
 .2همان.
 .3طوسی ،تهذيب االحكام ،ج ،2ص.35
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ج .توجه به حاالت ائمه؟مهع؟ در نماز
نماز صحیح و بهره بردن از معنویات آن ،توجه به حاالتی که
برای انجام ِ

اولیای الهی در نماز داشتهاند امری الزم است؛ زیرا آنها به حقیقت ،اهل معرفت
حق تعالی بودهاند و بهترین نماز را بهجای میآوردهاند .امام رضا؟ع؟ فرمود:

هنگامی که به نماز میایستی ،یکی از امامان؟مهع؟ را نصب العین خود
1
قرار ده.
در حاالت امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده که در هنگام وضو رنگ چهرهاش از ترس
خدا تغییر میکرد و هنگامی که وقت نماز میشد ،میلرزید و رنگ چهرهاش
متغیر میشد .پرسیدند شما را چه میشود؟ فرمود« :وقت ادای امانتی فرا رسیده
که خدا آن را بر آسمانها و زمین عرضه داشت و آنها از قبول آن امتناع نمودند و
2
از پذیرفتن آن ترسیدند».
پیامبر؟ص؟ دربارۀ حضرت فاطمه؟اهس؟ فرمود:
هرگاه او در محرابش ،مقابل پروردگارش جل جالله میایستد ،نور او برای
فرشتگان میدرخشد؛ چنانکه نور ستارگان برای اهل زمین میدرخشد.
و خدا عز و جل به فرشتگان خود میفرماید« :به کنیز من ،فاطمه نگاه
کنید که او خانم همه کنیزان من است .درحالیکه در مقابل من ایستاده،
بدنش از ترس من میلرزد و با قلبش متوجه عبادت من است .شما را
3
شاهد میگیرم که شیعیانش را از آتش دوزخ ایمن نمودم».
امام صادق؟ع؟ در بیان حاالت امام سجاد؟ع؟ فرمود :پدرم میفرمود:
هر گاه علی بن الحسین؟ع؟ برای نماز بهپا میخاست ،چنان بود که
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،81ص.206
 .2همان ،ج ،57ص.28
 .3صدوق ،االمالی ،ص.176
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گویا شاخۀ درختی است که جز آنچه که باد حرکت دهد حرکتی از خود
1
ندارد.
روایت شده که روزی در حال نماز ،حالت غش به امام صادق؟ع؟ دست
داد .چون به هوش آمد ،از این حالت سؤال شد .آن حضرت فرمود« :پیوسته
این آیه (ایاک نعبد و ایاک نستعین) را بر قلبم میگذرانیدم تا آنگاه که آن آیه را
از گویندهاش شنیدم .در این هنگام بود که جسم توانایی مشاهدۀ قدرت او را
2
نداشت».
د .حضور قلب
شرط کامل بودن نماز ،حضور قلب و خشوع در برابر خداوند است .حق
تعالی میفرماید:
نماز را برای یاد من به پای دار.

3

پس کسی که در نماز خواندن از خدا غافل است ،در واقع امر خدا را بهجا
نیاورده .پیامبر؟ص؟ فرمود:

بهرۀ عبد از نماز به مقداری است که در آن توجه دارد.
مقصود از بهرۀ هر کس از نماز ،همان است که او را در مسیر انسانیت به کمال
میرساند و وسیلۀ نزدیکی او به خداوند متعال است.
اهل معرفت برای کامل شدن حضور قلب و معنویت نماز ،شش چیز را الزم
دانستهاند :حضور قلب ،تفهیم ،تعظیم و هیبت ،رجا و حیا.
در اینجا به معنای این امور و راه رسیدن به هر یک اشاره میکنیم:
4

 .1ملکی تبریزی ،اسرار الصالة ،ص.184
 .2همان.
َ
َّ َ َ ْ
َ « .3وأ ِق ِم الصلة ِل ِذک ِری»؛ سورۀ طه ،آیۀ .14
 .4مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،81ص.249

 140سیری در عرفان عملی اسلام

1 .1حضور قلب :یعنی توجه قلب ،هنگام بهجای آوردن نماز؛ به این معنا
که هنگام نماز به چیزی به غیر از نماز و انجام افعال و اذکار آن توجه نداشته
باشد و افکار پراکنده را از قلب و ذهن خود دور کند و بهترین و کاملترین نوع
حضور قلب این است که قلب او هنگام انجام هر یک از افعال و اذکار نماز،
متوجه همان فعل و ذکر باشد و در این حال مراعات حضور پروردگارش را بنماید
و متوجه باشد که این اعمال را در حضور او انجام میدهد و او به همۀ حاالتش
آ گاه است و او را میبیند .پیامبر؟ص؟ به ابوذر فرمود:

خدا را چنان عبادت کن که گویا او را میبینی؛ پس ا گر تو او را نمیبینی،
1
همانا او تو را می بیند.
2 .2تفهیم :یعنی فهمیدن معنای افعال و اذکار نماز به اینگونه که نمازگزار
معنا و مقصود هر یک از افعال و اذکار نماز را بداند و هر یک از آنها را با توجه
ً
به معنای آن انجام دهد .در ابتدا الزم است آن معنا را اجماال در نظر بگیرد و
درحالیکه فکرش متوجه حقیقت آن عمل یا ذکر است ،آن را انجام دهد .این
مسئلۀ مهمی است؛ زیرا به این وسیله است که نورانیت نماز در قلب انسان
تأثیر میگذارد و آدمی ،اهل تفکر در اسرار بزرگ الهی میشود و قلب او دگرگون
شده ،از پستی عالم طبیعت ترقی میکند و به ملکوت اعلی میرسد .در این
حالت قلب آمادۀ دریافت حقایق الهی و اسرار هستی میشود و چنین نمازی
آدمی را از انجام فحشا و منکرات باز میدارد و او را به کمال انسانی میرساند.
پیامبر؟ص؟ فرمود:
هرکس نمازش او را از فحشا و منکر نهی نکند ،غیر از دوری از خدا چیزی
2
برای او زیاد نمیکند.
 .1طبرسی ،مكارم االخالق ،ص.459
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ، 79ص.198
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سبب فهم معنای افعال و اذکار نماز ،عالوه برحضور قلب ،ادامۀ فکر و وادار
نمودن ذهن به درک معانی آنهاست؛ پس هرکس زیاد به یاد خدا باشد و ذهن و
فکر خود را با آن صفا بخشد ،خداوند دریچۀ فهم قلب او را باز میکند و حقایقی

را درک مینماید که لذت و صفای آن وصفناپذیراست؛ ازاینرو پیامبر؟ص؟
فرمود« :روشنی چشم من نماز است».1
3 .3تعظیم :یعنی تواضع در مقابل خداوند متعال و شناخت عظمت او.
ً
هرگاه نمازگزار به همان درجه از فهم که بیان شد ،برسد قطعا عظمت خدای
متعال را درک نموده ،در مقابل او تعظیم میکند؛ زیرا تعظیم حالتی است که
منشأ آن ،علم به عظمت ذات حق تعالی و حضور او در همه جا و قدرت او بر
دهای در نمازش به عظمت آن کس که با او
انجام همۀ کارهاست 2.هرگاه بن 
سخن میگوید ،پی ببرد و حضور او را دریابد و بداند که او میتواند عمل او را
ّ
با فضل و کرمش قبول کند و به این وسیله بندۀ خود را تا اعلی عل ّیین باال ببرد
یا با عدل خود با او رفتار کند و نماز او را بهجهت نداشتن شرایط کمال نپذیرد
و او را از بارگاه لطف خود محجوب نماید و به عذاب خود گرفتار کند ،خود را
در مقامی بس خطیر خواهد دید و از ترس سقوط ،بر خود بیمناک خواهد شد.
منشأ این ترس ،تعظیم ذات اقدس حق است و مراعات هیبت الهی را بهدنبال
خواهد داشت.
سبب تعظیم ،شناخت عظمت ذات اقدس الهی و جالل و بزرگواری او و
توجه به بیارزشی دنیا و پستی نفس است .در این حال ،بنده باید بداند که او در
تسخیر خداوند متعال و تحت تدبیر اوست و هیچگاه از او بینیاز نیست و نفع و
ضرر و مرگ و زندگی و برانگیخته شدن او در قیامت ،همگی بهدست خداست.
 .1فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،1ص.371
 .2ملکی تبریزی ،اسرار الصالة ،ص.188
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اگر این امور را درک کرد ،قلب او در مقابل حق تعالی خاضع و خاشع میشود.
اما منشأ پیدایش هیبت در قلب ،علم به عظمت خداوند و توجه به گناهانی
است که آدمی مرتکب آنها شده و همچنین ّ
تأمل در عذابها و بالهایی است
که اهل معصیت و مشرکان به آن مبتال شدهاند ،و نیز توجبه به اینکه او دشمن
ستمکاران است و فرار از حکومت او برای کسی ممکن نیست.
منشأ رجا یا امیدواری نیز معرفت به لطف خداوند و فضل و عنایت او در
معامله با بندگان است و اینکه گناهان ما هیچ ضرری به او نمیزند و او در هر
حال ،بنده را از مأیوس شدن نهی کرده و او را امر نموده که به رحمت او امیدوار
باشد.
4 .4هیبت :یعنی بیم از بزرگی و عظمت خداوند متعال .در شرایطی که
نمازگزار عمل خود را شایستۀ قبول الهی نمیبیند و درک میکند که عمل او هر
چند با شرایط کمال انجام پذیرد ،بههیچوجه شایستگی ذات اقدس خداوند را
ندارد ،بر خود بیمناک میشود و قلب او با شکستگی و فقر ،از خداوند تقاضای
پذیرفتن این عمل را میکند.
امام سجاد؟ع؟ در مناجات با خدا عرض نمود:

زبان ناتوانم تو را شکر گویم یا با نهایت تالشم تو را از خود
خدایا ،آیا با ِ
راضی کنم؟ پروردگارا ،زبان من در مقام شکرگزاری تو چه ارزشی دارد؟ و
عمل من در مقابل نعمتها و نیکیهای تو چه بهایی دارد؟  ...موالیم،
1
من به سوی تو راغب هستم و از تو بیمنا کم و به بخشش تو امیدوارم.
5 .5رجا و حیا :یعنی امیدواری به بخشش خداوند و حیا از او .هرگاه نمازگزار
رفتار خداوند متعال با بندگانش را به یاد آورد که در مقابل نافرمانی بندگان به آنها
وعدۀ آمرزش داده است و بسیاری از گناهان آنان را نادیده میگیرد و با رحمت
 .1امام سجاد؟ع؟ ،الصحيفة السجادية ،ص.227
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خود با آنها برخورد میکند ،قلبش امیدوار به رحمت حق میشود و در این حال
از اینکه نعمتهای او را با گناه و ناسپاسی پاسخ داده ،اظهار شرمساری و حیا
میکند.
سیاهنامهتر از خود کسی نمیبینـــم
چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص206

ی آن است که بنده بداند بههیچوجه نمیتواند حق
منشأ حیا و شرمسار 
عبادت خدا را بهجا آورد و از بهجای آوردن حق او عاجز است و اگر به عیبهای
نفس خود توجه نماید و کمی اخالص و علم خود را به یاد آورد و تمایلش به
دنیا و لذتهای گذرای آن را متذکر شود و گناهان خود را فراموش نکند ،حالت
شرمساری او بیشتر میشود و خود را فقیر رحمت حق مییابد و در این حال،
درهای رحمت الهی بر او باز خواهد شد.
زاهد غرور داشت سالمت نبرد راه
رند از ره نیاز به دار السالم رفــت
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص98

6 .6همت :یعنی همت بنده حرکت بهسوی خدا باشد و در بندگی او
کوتاهی نکند و غیر او را طلب ننماید و این مهمترین سبب حضور قلب در نماز
است؛ زیرا قلب تابع همت است و اگر انسان برای چیزی اهمیت قائل شود،
همت قلب صرف نماز میشود که ایمان
قلب نیز به آن مشغول میشود .زمانی ِ
به خداوند و وعدههای او داشته باشد و بداند سرای آخرت ،ارزشمند و جاودانی
است و دنیا فانی و گذرا و بیارزش است؛ همچنین بداند که بدون حضور قلب،
مقامات عالی معنوی در دنیا و آخرت برای کسی حاصل نمیشود.
آن نمازی که معراج مؤمن است و او را به خداوند نزدیک میکند ،نمازی
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است که آدمی بداند در آن چه میگوید و با چه کسی سخن میگوید .پس اگر
طالب حضور قلب هستی ،در تقویت ایمان خود کوشش کن و در امر مرگ و
آخرت و فنای دنیا بیشتر تأمل نما تا ریشۀ محبت دنیا از قلب خارج شود و نفس
وسوسهگر ،تو را از یاد پروردگار غافل نکند.
از ره مرو به عشوۀ دنیا که این عجوز
مکاره مینشینــد و محتـاله مـیرود
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص98

به هر اندازه یقین انسان به خداوند و وعدههای او بیشتر شود ،خضوع قلب
در مقابل حق تعالی بیشتر میشود؛ تا جایی که در هنگام نماز غیر خدا را
فراموش میکند و تمام قلب او متوجه خداوند متعال میشود .یکی از همسران
پیامبر؟ص؟ گفته است:

آن حضرت با ما سخن میگفت و ما با او سخن میگفتیم؛ پس چون وقت
1
نماز میشد ،گویا او ما را نمیشناخت و ما هم او را نمیشناختیم.
با توجه به آنچه بیان شد ،الزم است آدمی سعی نماید تا در هنگام نماز،
خطورات قلبی را رفع نماید .هر چند که رفع آنها مشکلتر از آن است که بیان
شد و درمان این بیماری دشوار است ،اما این خطورات مالزم با محبت و
وابستگیهای دنیایی است و بعضی از این امور برای ادامۀ زندگی انسان
ضروری است و ترک نمودنش جایز نیست و برای حفظ نفس و نوع انسان از
اعراض و امراضی که مالزم با عالم طبیعت است نیز ضروری است .همین
وابستگیهاست که شدت مییابد و انسان را به انحراف میکشاند و به همین
خاطر است که هیچ کس نمیتواند از آن خالص شود .برای رفع این امور،
مجاهدهای بس بزرگ الزم است و باید به خدا پناه برد و تمنای خود را برای رفع
 .1نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،4ص.100
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این مشکل بر او عرضه داشت تا اینکه او با اسباب غیبیه و تابش سلطان معرفت
بر قلب ،این مشکل را حل کند و خواطر و اشتغاالت دنیایی را از دل آدمی رفع
نماید؛ بهگونهای که قلب تنها متوجه خدا باشد و هرچه غیر او را فراموش نماید و
حتی خودش را هم از یاد ببرد.

1

روی بنما و وجود خودم از یاد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص226

هـ  .اعمال نماز
1 .1اذان :الزم است نمازگزار در هنگام بهجای آوردن هر یک از ارکان و اعمال
نماز ،با معرفت و حالت صحیح با آن برخورد نماید و آن را بهنحو کامل انجام
دهد؛ پس هرگاه صدای اذان را شنید ،به یاد ترس از روز قیامت بیفتد که خداوند
مردم را از قبرها بهسوی خود میخواند و بداند کسی که به ندای مؤذن پاسخ
مثبت دهد ،در واقع خدا را اجابت نموده و فردای قیامت در زیر سایۀ لطف او
خواهد بود .چون اذان ،دعوت خداوند است ،باید بنده با خوشحالی و رغبت
تمام موالی خود را اجابت کند .پیامبر؟ص؟ در هنگام نماز به بالل میفرمود« :ما
را راحت کن» 2.یعنی با اذان گفتن و دعوت به نماز ما را از توجه به غیر خدا
راحت کن.
2 .2وقت نماز :در هنگام فرا رسیدن وقت نماز ،توجه به این معنا الزم است
که این میقاتی است که خدای متعال برای بنده قرارداده است تا به خدمت
او قیام کند و با او سخن بگوید؛ لذا بنده باید با پاکی و نظافت ،بهترین
لباسهایش را بپوشد و خود را خوشبو کند و بداند که برای وارد شدن بر مالک
 .1ملکی تبریزی ،اسرار الصالة ،ص.194
 .2فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،1ص.378
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دنیا و آخرت آماده میشود و با آرامش و وقار و بیم و امید ،عظمت خداوند متعال
را به یاد بیاورد و بداند که بنده شایستۀ چنین احترامی نیست و خداوند با لطف
خود او را به این میهمانی دعوت نموده است.
در حاالت امام سجاد؟ع؟ آمده است که هرگاه وضو میگرفت ،رنگ
چهراش زرد میشد .به ایشان گفته میشد :چه چیزی بر شما عارض شده
است؟ پاسخ میفرمود :آیا میدانید که برای ایستادن در مقابل او آماده میشوم؟

1

 3 .3نیت :بعد از اینکه آدمی در مقابل خداوند متعال ایستاد و با یاد عظمت
و کبریایی او ،قلب خود را از دیگران خالی نمود و متوجه او شد ،باید نیت کند
که برای بهجای آوردن امر او نماز میگزارد و قصد او امید ثواب الهی و ترس از
عقاب او و طلب نزدیکی به خدا میباشد؛ پس در این هنگام گناهانش را به
یاد بیاورد و در قلب خود مناجات با پروردگار را بزرگ بداند و توجه کند که با
چه کسی سخن میگوید و چگونه سخن میگوید .در این هنگام شایسته است
که پیشانیاش از خجالت به عرق بنشیند و اعضای بدنش از هیبت خداوند
متعال به لرزه درآید و رنگ صورتش از ترس زرد شود.

2

امام صادق؟ع؟ فرمود:

عمل خالص آن است که از غیر خداوند عز و جل انتظار ستایش نداشته
3
باشی؛ و نیت برتر از عمل است.
بدان که خواستگاه نیت ،قلب است؛ پس نیت هر کسی به مقدار معرفت
نیت خالص کسی است که نفس و
باطنی و صفای قلبی اوست و صاحب ِ
خواستۀ او مقهور عظمت خداوند باشد؛ به این جهت ،خداوند متعال فرمود:
 .1مفید ،االرشاد ،ص.142
 .2فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،1ص.384
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.16
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هرکس بر اساس نیت خود عمل میکند.

1

4 .4تکبیر :معنای تکیبر این است که خدای سبحان بزرگتر از آن است که
به وصف درآید یا با حواس درک شود یا با مردم مقایسه گردد.
از امام صادق؟ع؟ روایت شده:

هرگاه تکبیر گفتی ،آنچه را بین آسمانهای بلند و زمین است در مقابل
بزرگی خدا کوچک بدان؛ پس خدای متعال هرگاه به قلب بندهای
که تکبیر میگوید توجه کند و در قلب او مانعی از حقیقت تکبیر بیاید
به او میگوید« :ای دروغگو ،آیا با من نیرنگ میکنی؟ قسم به عزت و
جاللم ،تو را از شیرینی ذکرم محروم میکنم و از نزدیک شدن به خود
2
بازمیدارم».
5 .5قرائت :هنگام گفتن «بسم اهلل الرحمن الرحیم» نیت کن مبارک شدن
قرائت را با نام خدا و بدان که معنای آن این است که همۀ امور بهدست خداست
و مقصود از اسم در اینجاّ ،
مسمای «ذات اقدس الهی» است و چون همۀ امور
بهدست اوست ،پس بگو« :الحمدهلل»؛ یعنی تشکر و سپاس مخصوص اوست؛
زیرا تمامی نعمتها از اوست .پس اگر کسی نعمتی را از غیر خدا ببیند یا از
ً
ّ
کسی مستقال تشکر کند ،بدون اینکه او را مسخر قدرت خداوند بداند ،به همان
اندازه که به غیر خدا توجه نموده ،حمدش ناقص است.
هنگام گفتن «الرحمن الرحیم» ،در قلب خود به یاد لطفهای گوناگون خدا
باش تا رحمتش برای تو معلوم شود و به او امیدوار باش و سپس در هنگام گفتن
«مالک یوم الدین» ،در قلب خود او را با عظمت و ترس یادکن؛ اما تعظیم او
بهجهت اینکه هیچ ُملکی نیست مگر برای او ،و اما ترس بهجهت هراس روز
 .1ملکی تبریزی ،اسرار الصالة ،ص.84
 .2نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،4ص.95

 148سیری در عرفان عملی اسلام

قیامت و حسابرسی اعمالت که خدا مالک آن روز است.
هنگام گفتن «ایاک نعبد» تجدید اخالص کن و ناتوانی و نیاز خود را به یاد
آور و در هنگام گفتن «ایاک نستعین» از هر توان و قدرتی که مستقل از او بدانی،
بیزاری بجوی؛ زیرا تو نمیتوانی خدا را اطاعت کنی ،مگر به کمک او؛ ازاینرو از
برای او بر تو منت است .اوست که تو را به اطاعتش موفق نموده و به عبادت خود
واداشته است و از اهل مناجاتش قرارت داده و اگر از این توفیق محرومت میکرد،
از کسانی بودی که همراه با شیطان از درگاهش رانده میشدی.
هنگامی که به خدا پناه بردی و «بسم اهلل» گفتی و ثنای الهی بهجای آوردی
و به درگاه او اظهار نیاز نمودی و فقط از او کمک خواستی ،خواستۀ خود را
مشخص کن و نخواه ،مگر مهمترین آن را و بگو« :اهدنا الصراط المستقیم»؛ یعنی
ما را به راه مستقیمی که ما را به نزدیکی تو و خشنودی تو میرساند راهنمایی کن.
سپس این خواسته را با تفصیل و تأ کید بیان کن و کسانی را که نعمت هدایت
به آنها رسیده ،مانند انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین ،شاهد خود قرار بده ،نه
کسانی مانند کفار و کینهتوزان و یهودیان و مسیحیان و صائبین که مورد غضب
خدا قرار گرفتهاند.

1

بدان که فهم معنای نماز و بهره بردن از نورانیت آن ،به اندازۀ درجات فهم انسان
و زیادی علم و صفای قلب اوست و نماز ،کلید گنج دلهای اهل معرفت است.
خداوند با همین کلمات بر بندگان خود تجلی میکند و با همین کلمات است که
آنها از نور جمال و جالل حق بهره میبرند .امام موسی بن جعفر؟ع؟ فرمود:

درجات بهشت به اندازۀ آیات قرآن است و به آدمی گفته میشود :قرآن
2
بخوان و باال برو .سپس میخواند و باال میرود.
 .1فیض ،المحجة البيضاء ،ص.388
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.606
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6 .6رکوع :شایسته است که نمازگزار هنگام رکوع و سجده ،بزرگی و عظمت
خداوند متعال را به یاد بیاورد و درحالیکه از عذاب او به عفوش پناه میبرد،
دست خود را باال برده ،از سنت پیامبر؟ص؟ تبعیت کند و سپس با انجام رکوع،
برای خداوند متعال مراتب تواضع را بهجای آورد و سعی کند قلب خود را نرم
نماید و خشوع مجدد بهجای آورد و درحالیکه پستی مقام خود را به یاد میآورد
و عزت و بلند مرتبه بودن او را احساس میکند ،با زبان قلب ،خود را یاری نماید
و به عظمت خدای خود که از هر عظیمی ،عظیمتر است ،شهادت بدهد 1و
بگوید« :سبحان ربی العظیم و بحمده».
پس در رکوع بگو« :خدایا ،برای تو رکوع کردم و برای تو خشوع نمودم و در برابر
تو تسلیم شدم و به تو ایمان آوردم و بر تو توکل نمودم و مغز و عصبم و استخوانم
و آنچه از من بر روی زمین است ،برای خدای جهانیان خشوع نمود» .و بهتر آن
است که سه مرتبه یا پنج مرتبه «سبحان ربی العظیم و بحمده» را بگویی و هفت
مرتبه گفتن بهتر است.
میر من خوش میروی کاندر سر و پا
میرمتخوشخرامانشو کهپیشقدرعنامیرمت
خوشخرامانمیرویچشمبداز رویتودور
دارم اندر سر خیال آنکه در پا میرمت
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص 67

پس از این ،درحالیکه امیدواری که رحمت خدا شامل حالت بشود ،سر از
رکوع بردار و امیدواری خود به عنایت خداوند متعال را تجدید کن و بگو« :سمع
اهلل لمن حمده»؛ یعنی خداوند اجابت کند کسی را که شکر او را بهجای آورده
است.
 .1فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،1ص.390
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7 .7سجده :پس از سر برداشتن از رکوع ،تکبیر میگویی و او را از اینکه
برایش شریکی باشد بزرگتر میدانی .پس گویا آنگاه که قرب و نزدیکی به خدا
برایت حاصل شد ،انوار جمال احدیت بر تو تجلی میکند و در قبال این تجلی،
وجود همۀ خلق فانی میگردد ،پس خدایت را بزرگتر و برتر از این میدانی که در
کمالی از کماالت برایش شریکی باشد و در مقابل عظمت او به خاک میافتی
و از جمیع آنچه که غیر از اوست روی میگردانی و او را از جمیع نقایصی که در
تضاد با کماالت او به وهم میآید ،مبرا میدانی؛ حتی در وجود حقیقی ،شریکی
برای او نخواهی دید 1.و در این حال مانند کسی باش که متواضع در برابر خدا و
ذلیل در پیشگاه اوست و میداند که خداوند او را از خاکی که مردمان بر آن پای
مینهند ،آفریده و از نطفهای که همه آن را نجس میشمارند ،خلق کرده است.
حقیقت سجده سبب نزدیک شدن قلب به خدا و دوری از غیر اوست .مگر
نمیبینی که چون آدمی به سجده میرود ،به همه چیز پشت میکند و آنچه
دیده میشود از نظر او پنهان میگردد؟ پس در باطن نیز سجدهکننده باید به
غیر خدای متعال پشت کند و غیر او را فراموش نماید و چون سجده ،صورت
فنای بنده است ،پیشانی خود را که عزیزترین اعضای بدن اوست بر پستترین
اشیاء که خاک است مینهد و در آن حال خدا را به نام اعلی و برترش میخواند
و میگوید« :سبحان ربی االعلی و بحمده».
از این رو پیامبر؟ص؟ فرمود:

خداوند زمین را برای من مسجد و پا ک قرار داده است؛ پس هرجا باشم
2
از خا ک آن تیمم میکنم و بر آن نماز میگزارم.

 .1ملکی تبریزی ،اسرار الصالة ،ص.423
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،8ص.277
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و امام رضا؟ع؟ فرمود:

نزدیکترین حال بنده به خدا زمانی است که او در سجده است.
از امام علی؟ع؟ دربارۀ معنای سجده به این مضمون روایت شده که تأویل
سجدۀ اول آن است که انسان را از خاک خلق نموده است؛ یعنی از زمین .تأویل
اینکه سر از سجده بلند میکنی آن است که ما را از آن خارج نموده است .معنای
سجدۀ دوم این است که ما را به آن بازمیگرداند و معنای سر برداشتن از سجدۀ
2
دوم این است که بار دیگر ما را از آن خارج خواهد کرد.
عارف بزرگوار آیتاهلل ملکی میفرماید:
مرا شیخی بود جلیل القدر ،عارف ،کامل ،عامل ـ قدس اهلل تربته ـ که
نظیر او در این مراتب کسی را ندیدم .از او دربارۀ عملی سؤال نمودم که
در اصالح دل و جلب معارف مؤثر باشد و به تجربه هم آن اثر ثابت شده
باشد .او گفت :عملی مؤثرتر از این دو که میگویم ،ندیدم :یکی مداومت
بر سجدۀ طوالنی در هر شب و روز یک مرتبه ،که در آن گفته میشود« :ال
َ ُ ْ َ َ ّ ُْ ُ َ ّ
الظا ِل َ
مین» 3.این ذکر را درحالی به
َاله اال انت سبحانک إنی کنت ِمن
زبان آورد که خود را در زندان طبیعت زندانی ببیند و قید و بندها را برای
خود فراهم آورده و خود را در این زندان محبوس نموده .اعتراف کند و
خود را نسبت به خود ظالم و ستمکار بداند ،نه خدا را؛ و دیگر ،صد
4
مرتبه سورۀ قدر در هر شب جمعه و عصر جمعه.
8 .8تشهد :پس از انجام این افعال دقیق و اسرار عمیق که فواید بسیاری
1

 .1کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.264
 .2صدوق ،من ال يحضره الفقيه ،ج ،1ص.314
 .3این ذکر در نزد اهل معرفت به ذکر «یونسیه» معروف است و اثر آن خارج شدن نفس ازعالم طبیعت
است.
 .4ملکی تبریزی ،اسرار الصالة ،صص 428و .429
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دربردارد ،چون برای تشهد نشستی ،از این که مبادا جمیع آنچه که کردهای
با شرایط صحیح انجام نداده باشی ،بیمناک باش؛ بهگونهای که ترس و حیا
سراسر وجودت را فراگیرد؛ لذا چنین احساس نما که از این همه فواید و آثاری
که برای این اعمال بیان شده ،بهرهای نگرفتهای ،مگر اینکه ذات اقدس حق به
رحمت خود آن را تدارک کند و به فضل خود این اعمال ناقص تو را بپذیرد .لذا
دیگر باره به مبدأ امر و اصل دین برگرد و حال که چیز دیگری در دست نداری،
به «کلمۀ توحید» چنگ بزن و در قلعه و دژی که هرکس در آن وارد شود در امان
خواهد بود ،درآی و به وحدانیت پروردگار گواهی ده و رسول بزرگوار و ّ
نبی عظیم
الشأن را در آن مجلس حاضر بدان و بر عبودیت و رسالت او گواهی ده و بر او
و آل او درود بفرست که با تکرار شهادتین ،عهدت را با خدا تجدید میکنی؛
چراکه این عمل ،پایه و اساس مراتب عبادت و اولین وسیلۀ تقرب به خداست.
سپس با درود بر رسول خدا و آل او ،امید این را داشته باش که آن حضرت پاسخ
صلوات تو را بگوید و بر تو صلوات بفرستد؛ که اگر یک مرتبه مورد صلوات و درود
آن حضرت قرار بگیری ،برای همیشه رستگار خواهی شد.

1

امام صادق؟ع؟ فرمود:

تشهد ،ثنا گفتن خداوند است؛ پسچنانکه در ظاهر ،بندگی او را اظهار
میکنی در باطن هم بندۀ او باش و عمل خود را با خضوع و خشوع همراه
کن و با صفای باطن آنچه را که بر زبان میآوری تصدیق نما؛ چرا که
او تو را بنده آفریده و به تو دستور داده است که با قلب و زبان و جوارح
و اعضایت بندۀ او باشی و عبودیت و بندگیات را برای او بر ربوبیتش
محقق سازی و بدانی که زمام همۀ موجودات عالم به دست اوست و
برای آنها حتی یک لحظه هم جز به قدرت و مشیت او وجودی نیست
 .1همان ،ص.431
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و جملگی از اینکه بدون اذن و ارادۀ او در ملک و مملکت او کمترین
1
کاری انجام دهند ،عاجزند.
اینکه امام؟ع؟ فرمود« :بندگی او را بر ربوبیتش محقق ساز» 2از این روست که
زمانی با اعتقاد به ربوبیت خداوند ،عبودیت و بندگی او محقق میشود که بنده
در مقابل او تسلیم مطلق باشد و بهدست آوردن این حقایق به آن است که بنده
در عالم وجود جز خدا مؤثری نبیند و در عالم هستی فاعلی غیر از او مشاهده
نکند و در نتیجه ،از همه جدا شود و به او بپیوندد و فقط از او امید خیر داشته
باشد و به غیر او چشم طمع نداشته باشد و حتی برای خود هیچ توانی مستقل
از قدرت الهی نبیند تا توحید عملی او به کمال برسد و در شهادت به یکتایی
خداوند صادق باشد .اما کسی که خیر را تنها در مال و ثروت و امثال آن میبیند
و عطاکننده و مانعی جز مردم نمیشناسد ،حرکتش با توحید و یکتاپرستی در
تضاد است؛ هرچند که بر زبان خود کلمه توحید را جاری کند.
واجب دیگر تشهد ،صلوات فرستادن بر پیامبر؟ص؟ و اهلبیت اوست .الزم
است که صلوات بر پیامبر؟ص؟ به نمازی که برای خدا بهجای آورده میشود
متصل باشد و اطاعت او با اطاعت پروردگار همراه باشد؛ همچنانکه خداوند
فرمود:
3
خدا را اطاعت کنید و رسول خدا و اولی االمر از خودتان را اطاعت کنید.
همانطور که در روایات مختلف بیان شده ،بیشک اولی االمر باید صاحب
مقام عصمت باشد؛ زیرا کسی که معصوم نیست نمیتواند اطاعتش مانند
اطاعت خدا و پیامبر به نحو مطلق واجب باشد .این رمز صلوات فرستادن بر
پیامبر؟ص؟ و اهلبیت او ،بعد از شهادت به توحید است؛ زیرا پس از ذات اقدس
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،82ص.284
 .2همان.
ْ َ َ ُ
َ
َ
َ ُ ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
« .3أ ِطیعوا اهّلل وأ ِطیعوا الرسول وأو ِل األم ِر ِمنکم»؛ سورۀ نساء ،آیۀ .59
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ت خداوند بر بندگان و واسطه فیض او و خلیفۀ او و جنب اهلل
حق ،ولی نعم 
و باب اهلل و وجهاهلل 1،حضرت محمد؟ص؟ است .پس از آن حضرت؟ص؟ نیز

خلفای معصوم آن بزرگوار ،یعنی علی؟ع؟ و یازده فرزند آن حضرت صاحب این
جایگاه میباشند.
امام صادق؟ع؟ فرمود:

هرگاه نام پیامبر؟ص؟ برده شد ،بسیار صلوات فرستید؛ بهدرستیکه هرکس
یکبار بر پیامبر؟ص؟ صلوات فرستد ،خداوند در هزار صف از مالئکه
هزار بار بر او درود میفرستد و موجودی از آفریدهها باقی نمیماند ،مگر
2
اینکه بهخاطر صلوات خدا و مالئکه ،بر آن بنده درود میفرستد.
ن کس که این روایت را بشنود و به اجر و پاداشی که در آن بیان شده
پس آ 
رغبت نکند ،جاهل و مغروری است که خدا و رسول و اهلبیت؟مهع؟ از او بیزارند.
9 .9سالم :هنگامی که از تشهد فارغ شدی ،خود را در محضر پیامبر؟ص؟ و
فرشتگان مقرب الهی حاضر ببین و بگو« :السالم علیک ایها النبی و رحمة اهلل و
برکاته» .سپس پیامبر؟ص؟ و بقیۀ انبیا و ائمه؟مهع؟ و فرشتگان مقربی را که اعمال
تو را حفظ میکنند حاضر ببین و بگو« :السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته» .و
بدون اینکه مخاطب را حاضر بینی ،به او سالم نکن؛ که عملت بیهوده و بازیچه
3
خواهد بود.
بودن پیامبر خدا؟ص؟ و امامان معصوم آن است که پیروی از ایشان،
 .1مقصود از «جنب اهلل» ِ
بودن ایشان نیز آن است که از
اطاعت از خداست؛ زیرا آنان خلفای خدا هستند .مقصود از «باب اهلل» ِ
راه اعتقاد به والیت آن بزرگواران و توسل به آنان ،میتوان به قرب خدا و توحید او رسید« .وجه اهلل» بودن
آنان نیز به این معناست که توجه به خداوند از راه ایشان صورت میگیرد ،که آنان باالترین نشانههای
خدا و مظاهر اسماء وصفات او هستند.
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.492
 .3فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،1ص.393
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1010تعقیبات نماز :تعقیبات نماز از امور مهمی است که موجب کامل
شدن نماز میشود و در این مورد دعاها و اذکار زیادی در روایات آمده که در
کتاب مفاتيح الجنان و سایر کتب ادعیه بیان شده است .از جملۀ آنها صلوات
فرستادن بعد از سه تکبیر آخر نماز و دعا برای فرج امام زمان؟جع؟ و دعا برای
پدر و مادر و استاد و سایر مؤمنین است .از بهترین تعقیبات ،تسبیح حضرت
زهرا؟اهس؟ است و آن سی و چهار مرتبه اهلل اکبر و سی و سه مرتبه الحمد هلل و سی
و سه مرتبه سبحان اهلل است.
امام صادق؟ع؟ فرمود:

تسبیح فاطمه؟اهس؟ بعد از هر نماز واجبی در هر روز ،در نزد من محبوبتر
1
از بهجا آوردن هزار رکعت نماز در هر روز است.

 .1کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.343

فصل هفتم
تزکیۀ نفس
 .1مراتب نفس
نفس آدمی دارای سه مرتبه است:
الف .نفس اماره
یعنی بسیار امر کننده به گناه .این نفس بسیار امر به گناه و زشتی میکند و
به دنیا و شهوات آن مایل است و با پیروی از هواهای نفسانی ،در مقام بهدست
آوردن مال و شهرت و ریاست است و موجب پستی همت انسان و بازماندن او
از کماالت واقعی میشود؛ به این جهت ،الزم است آدمی عنان اختیار خود را
به نفس اماره نسپارد؛ بلکه با عقل و درایت ،تقوای الهی را پیشه نماید تا نفس
اماره تسلیم عقل شود و از حدود شرعی تجاوز نکند؛ زیرا استعداد و توان انسان
محدود است و اگر در مسیر شهوات و ارضاء خواستههای نفسانی به کار گرفته
شود ،عمر ضایع میشود و در راه صحیح مصرف نمیشود.
ت جهاناز رهصورت ،لیکن
خوشعروسیس 
هر که پیوسـت بدو عمر خودشکاوین داد
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص119
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امام علی؟ع؟ میفرماید:

خدا را در جهاد با نفسهای خود به یاد بیاورید که نفس از هر
دشمنی برای شما دشمنتر است؛ پس خداوند تبارک و تعالی [از قول
یوسف؟ع؟] میفرماید« :همانا نفس بسیار امر به بدی میکند ،مگر آنجا
که پروردگارم رحم کند» 1.و اول گناهان ،تصدیق نفس و تکیه بر هواهای
2
نفسانی است.
جهان معاصر شاهد انواع تجاوزات ،جنگها ،بیعدالتیها ،اضطرابها و
افسردگیها است و منشأ همۀ این امور ،طغیان شهوات و پیروی از زیادهخواهی
نفس است .تا عقل سرکشی نفس را کنترل نکند ،آدمی در دنیا و آخرت روی
سعادت را نخواهد دید .خداوند متعال میفرماید:
هرکس از مقام پروردگار خویش بترسد و نفس را از هوا[های نفسانی] نهی
3
کند ،جایگاه او بهشت است.
ب .نفس لوامه
یعنی سرزنشکننده در هنگام گناه .این نفس از شهوات پیروی نمیکند؛
بلکه هنگام ارتکاب اعمال ناشایست ،آدمی را سرزنش میکند و او را به اعمال
خیر تذکر میدهد .صاحب نفس لوامه دارای وجدانی بیدار است و سرکشی
شهوات ،فروغ عقل او را خاموش نساخته و عنان اختیار او در دست عقل است
ً
و بدون راهنمایی عقل و شرع ،عملی را انجام نمیدهد و اگر احیانا انحرافی برای
او پیش آید ،با سرزنش عقل مواجه میشود و به راه مستقیم بازمیگردد .خداوند
َّ
َّ َّ
الن ْف َس َأل َّم َار ٌة ب ُّ
الس ِوء ِإال َما َر ِح َم َر ِ ّ َب»؛ سور ۀ یوسف ،آیۀ .53
«ِ .1إن
ِ

 .2مغربی ،دعائم االسالم ،ج ،2ص.352
ْ ْ
ْ َ َ َ َّ ْ َ َّ
َ
َّ ْ
ََ
َ َ َ
َ
َ
َ
النف َس ع ِن الوى ف ِإن النة ِه َی الأوى»؛ سورۀ نازعات ،آیات 40
«َ .3وأ ّما َم ْن خاف َمق َام َر ّ ِب ِه َو َ َنى

و .41
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در این باره میفرماید:
قسم به نفس مالمت گر.

1

این حالت نفس مؤمن است که در دنیا او را بر انجام معصیت و کندی در
اطاعت خداوند سرزنش میکند و در روز قیامت به حال او نافع است.

2

ّ
مطمئنه
ج .نفس
یعنی اطمینانیافته .این مرتبۀ کمال نفس است که نتیجۀ ایمان و عمل
صالح میباشد .در این مقام ،نفس به وعدههای خدا اطمینان یافته ،به آرامش
میرسد.
کمال انسان در رسیدن به نفس مطمئنه است؛ زیرا در بهره بردن از شهوات
و لذتهای مادی که اقتضای نفس اماره است ،نفس شبیه حیوانات میشود و
در پرهیز از این لذات ،به فرشتگان و ساکنان مأل اعلی شبیه میشود .نفس لوامه
موجب تسلط عقل بر قوۀ غضب و شهوت و رام شدن نفس در برابر عقل میشود
نفس آرام و مطمئن به
و مقدمۀ رسیدن به نفس مطمئنه است .در این مقامِ ،

وعدههای خداوند متعال ،از انوار جمال و جالل الهی بهره میبرد و با ساکنان
حریم قدس آشنا و همسخن میشود .خداوند متعال میفرماید:
ای نفس مطمئن ،بازگرد بهسوی خدای خود؛ درحالیکه تو از او راضی
هستی و او نیز از تو راضی است .پس در میان بندگانم و در بهشتم داخل شو.

3

در سورۀ فجر ،پیش از این آیات ،درباره اهل محبت دنیا و طغیانکنندگان
و فسادگران و کفرانکنندگان سخن به میان آمده و به آنان وعدۀ دوزخ داده شده
َّ
َ َ ُ ْ ُ َّ ْ
س الل َّو َام ِة»؛ سورۀ قیامت ،آیۀ .2
« .1ول أق ِسم ِبالنف ِ

 .2طباطبایی ،الميزان ،ج ،20ص.103
َ
َ َ
َ َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َّ ُ
َ ْ ُ
َ َ ً َّ ْ َّ ً َ ْ ُ
ّ
َ
ّ
َ
« .3یا أیتا النفس
اضیة مر ِضیة فادخ ِل ِف ِعب ِادی وادخ ِل جن ِت»؛ سورۀ
کر ِ
الط َم ِئنة ْار ِج ِعی ِإل ر ِب ِ

فجر ،آیات .30-27
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است .از مقابلۀ این آیات با آیاتی که دربارۀ نفس مطمئنه است و خداوند به او
وعدۀ عاقبت نیکو داده است ،دانسته میشود که نفس مطمئنه ،نفسی است
که آرامش او بهواسطۀ خداوند اوست و راضی به رضای اوست و خویشتن را بندۀ
او میبیند و برای خویش در جلب خیر و دفع شر و ضرر استقاللی نمیبیند.
آیۀ شریفۀ «در بهشت من داخل شو» 1تعیین جایگاه نفس مطمئنه است .در
این آیه ،خداوند متعال بهشت را به ذات اقدس خود نسبت داده است و این
دیگر قرآن ،خداوند تعالی
بهجهت بیان تشریف خاص است و در هیچ جای
ِ

بهشت را به نفس اقدس خود نسبت نداده است.

2

در کتاب كافی از سدیر نقل شده:

از امام صادق؟ع؟ سؤال نمودم :فدایت شوم ،آیا مؤمن از قبض روح شدن
کراهت دارد؟ امام؟ع؟ فرمود« :نه به خدا سوگند؛ هنگامی که فرشتۀ
مرگ برای قبض روح او میآید ،ناراحتی میکند .در این هنگام فرشتۀ
مرگ به او میگوید :ای دوست خدا ،ناراحتی نکن .قسم به خدایی که
محمد؟ص؟ را مبعوث نموده است ،من نسبت به تو خوشرفتار و مهربانتر
از پدرت هستم ،ا گر در نزد تو حاضر بود .چشم خود را باز کن و نگاه
کن».
امام؟ع؟ فرمود« :در این حال او رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین و فاطمه
و حسن و حسین و امامان از نسل پیامبر؟مهع؟ را میبیند؛ پس به او گفته
میشود :این رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و
ائمه؟مهع؟ و رفیقان تو هستند».
امام؟ع؟ فرمود« :در این حال چشم خود را باز میکند؛ پس منادی از
َ
ُ
َ « .1و ْادخ ِل َج ّن ِت»؛ سورۀ فجر ،آیۀ .30

 .2طباطبایی ،الميزان ،ج ،20ص.386
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جانب پروردگار عزت او را ندا میدهد« :ای نفس مطمئنه به آل محمد
و اهلبیت او ،بازگرد بهسوی پروردگار خود؛ درحالیکه آسودهخاطر به
والیت آل محمد؟مهع؟ شدهای و به ثواب الهی اختصاص یافتهای .پس
داخل در بندگان من ،یعنی محمد؟ص؟ و اهلبیت او شو و داخل در
بهشت من شو» .پس هیچ چیز در نزد او محبوبتر از بیرون آمدن روحش
1
و ملحق شدن به منادی نیست».
صاحب نفس مطمئنه ،دنیا را جایگاهی گذرا میداند و هرچه از ثروت یا فقر
و نفع و ضرر به او میرسد ،امتحان پروردگار میبیند؛ لذا زیادی نعمت موجب
طغیان و سرکشی او نمیشود و در فساد و برتریجویی و تکبر داخل نمیشود و
فقر و گرفتار یها ،او را به کفر و ناسپاسی وادار نمیکند؛ بلکه او را در مقام بندگی
2
خدا قرار میدهد و با افراط یا تفریط از راه مستقیم الهی منحرف نمیگردد.
از آن جهت نفس مطمئنه توصیف به راضیه شده است که اطمینان او به
پروردگارش ،او را راضی به مقدرات تکوینی و احکام تشریعی خداوند نموده
است؛ پس هیچ اتفاقی او را ناسپاس نمیکند و هیچ معصیتی او را از مسیر
بندگی خداوند خارج نمیسازد .هنگامی که بنده راضی به رضای خدا شد،
او نیز از بنده راضی میشود؛ زیرا تنها چیزی که موجب خشم خداوند بر بندگان
میشود ،معصیت و خارج شدن آنها از بندگی اوست؛ پس تا زمانی که بنده در
مقام بندگی خدا قرار داشته باشد ،خشنودی او را به همراه دارد و ازاینرو خداوند
نفس مطمئنه را ابتدا به صفت «راضیه» و سپس به صفت مرضیه توصیف
نموده است و خطاب به او میفرماید:

 .1کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.128
 .2طباطبایی ،الميزان ،ج ،20ص.285
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پس در میان بندگانم و در بهشتم داخل شو.

1

این آیۀ شریفه داللت میکند که صاحب نفس مطمئنه حائز مقام بندگی
خداست و برای خود هستی مستقلی نمیبیند و به آنچه حق است و از جانب
خداوند آمده ،راضی شده است؛ پس هستی خود و صفات و افعال خود را در
تملک پروردگارش مییابد و در قضا و قدر و امر و نهی ،تنها ،تابع ارادۀ خداوند
عبودیت تمامعیار است .آیۀ شریفۀ «پس در بندگانم
متعال است و این معنای
ِ
بندگی صاحب نفس مطمئنه است.
داخل شو» بیان مقام
ِ
 .2تزکیۀ نفس
تزکیه بهمعنای پیراستن نفس از صفات زشت 2و آراستن آن به صفات
پسندیدۀ اخالقی است .رسیدن به نفس مطمئنه وکمال انسانی ،فقط از راه تزکیه
و مجاهده و ریاضتهای شرعی و بر اساس علم و حکمت و شرایط خاصی
ممکن است؛ زیرا نفس انسان در ادراک حقایق مانند آیینه است که چون زنگار
بگیرد ،نمیتواند حقایق را درک کند و برای زنگار گرفتن نفس علتهایی وجود
دارد که عبارت است از:
1 .1هرگاه نفس در خلقت اولیۀ خود باقی بماند و با مجاهدۀ عقلی و
دینی تربیت نشود و قوایش فعلیت نیابد ،قدرت فهم حقیقت را نخواهد
یافت؛ همچنانکه در مورد انسانهایی که غرق در شهوت و غفلت هستند،
مشاهده میشود که اینان چون از شهود حقیقت محروماند به انکار حقایق دینی
میپردازند.
2 .2قلب در اثر گناه تاریک میشود و زنگار گناه مانع فهم حقایق است.
خداوند متعال میفرماید:
َ
ُ
َ ُ
« .1ف ْادخ ِل ِف ِع َب ِادی َو ْادخ ِل َج ّن ِت» ،سورۀ فجر ،آیات  29و .30

 .2سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.236
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دلهای ایشان بهسبب اعمالشان زنگار گرفت.

1

پس گناه در نفس انسان اثری باقی میگذارد که اگر با توبه شستوشو داده
نشود ،شقاوت ابدی و عذاب دوزخ را بهدنبال دارد.
3 .3هرگاه نفس انسان از هدف خلقت خود غافل شود و همراه با جدا شدن
از انگیزههای نفسانی و دنیایی ،به کسب علم و عمل به آن نپردازد ،به این مقام
نمیرسد؛ هرچند که اطاعتهای ظاهری را انجام دهد و انسانی نیکوکار باشد؛
بنابراین افرادی از مؤمنین که در اندیشۀ رسیدن به مال و مقام دنیا هستند و در
دقایق توحید فکر نمیکنند و در مقام یافتن عیبهای نفسانی خود و برطرف
کردن آنها نیستند ،به معرفت شهودی نمیرسند.
4 .4بعضی از افراد در نکات توحیدی تفکر ودقت میکنند و علم آن
را فرامیگیرند ،اما چون قلب بهسبب شهوت و غفلت در حجاب است،
نمیتوانند آنچه را دانستهاند ،شهود کنند و اعتقاد آنها در حد معلومات ذهنی
باقی میماند .همچنین کسانی که اصول فکری خود را از راه تقلید بهدست
میآورند و خود ،اهل تفکر و تعقل صحیح نیستند ،به مقام شهود نمیرسند 2.به
این جهت ،خداوند متعال میفرماید:
بهتحقیق هرکس نفس خود را تزکیه نمود ،رستگار شد و هرکس آن را پوشانید،
ضرر کرد.

3

 .3راه تزکیه
برای تزکیه نمودن نفس توجه به چند چیز الزم است:
1 .1شناخت رذائل اخالقی یا صفات زشت؛ این صفات حجابهایی
ْ
َ ُُ
َ « .1بل َر َان َعل قلو ِ ِبم»؛ سورۀ مطففین ،آیۀ .14

 .2صدرالدین شیرازی ،كسر اصنام الجاهلية ،صص.22-15
اب َمن َد َّس َ
«َ .3ق ْد َأ ْف َل َح َمن َز َّک َ
اها َو َق ْد َخ َ
اها»؛ سورۀ شمس ،آیات  9و .10
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هستند که مانع فهم معارف الهی میشوند و آدمی را از فیوضات قدسی محروم
میکنند و مانند پردههایی جلوی نفس را میگیرند و تا برداشته نشوند ،قلب
نمیتواند حقایق هستی را درک کند؛ چون قلب انسان مانند ظرف است که
هرگاه پر از آب شود ،دیگر هوا در آن داخل نمیشود 1.به خالی نمودن نفس از
صفات زشت «تخلیه» گفته میشود.
2 .2شناخت فضائل اخالقی؛ پس از «تخلیۀ» نفس باید آن را به صفات
پسندیده آراسته نمود .اهل معرفت به این مرحله «تحلیه» میگویند .قلب با
کسب این صفات به خداوند متعال نزدیکتر میشود و سعادت خود را بهدست
میآورد .کسی که با این صفات به عبادت و بندگی خداوند مشغول شود ،در
افق معنویت ،گوی سبقت را از فرشتگان الهی میرباید و قلب او جایگاه اسرار
الهی میشود.
او را به چشم پــاک توان دید چون هالل
هر دید ه جای جلوۀ آن ماهپاره نیست
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص89

پیامبر اکرم؟ص؟ در بیان هدف بعثت خود فرمود:

من مبعوث شدم تا خصلتهای بزرگ انسانی را به کمال برسانم.
امام صادق؟ع؟ فرمود:
ما کسی را که عاقل و فهیم و فقیه و حلیم و اهل مدارا و صبور و راستگو
و باوفا باشد دوست داریم و خداوند عز و جل پیامبرانش را به اخالق
پسندیده مخصوص نمود؛ پس هرکس این صفات را در خود یافت ،خدا
را سپاس میگوید و هرکس آنها را در خود نیافت ،به درگاه خدا ناله کند و
2

 .1نراقی ،جامع السعادات ،ج ،1ص.11
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،16ص.210
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از او بخواهد که این صفات را به او عنایت کند.
راوی میگوید :از آن حضرت سؤال نمودم :فدایت شوم ،آنها چه صفاتی
هستند؟ امام؟ع؟ فرمود:
پرهیزکاری ،قناعت ،صبر ،شکر ،بردباری ،حیا ،سخاوت ،شجاعت،
غیرت ،نیکی به دیگران ،راستگویی و ادای امانت.1
پس هرگاه نفس از صفات زشت خالی و به صفات نیک آراسته شود ،تزکیه
شده ،آمادۀ «سیر الی اهلل» میگردد.
در طریق عشقبازی امن وآسایش بالست
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی
ل کا م و ناز را در کـوی رندی راه نیست
اه 
رهروی باید جهان سوزی نه خامی بیغمـی
آدمی در عالم خــاکی نمیآید بهدست
عـالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمـــی
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص398

توجه به این نکته الزم است که نفس زمانی بهطور کامل تزکیه میشود که نور
توحید برای او جلوه کند و این نیازمند برخورداری قلب از والیت علی؟ع؟ و دیگر
امامان معصوم؟مهع؟ است؛ زیرا آنان راهنمایان خلق بهسوی خدا و دلیلهای
آشکار اویند و عنایات خداوند بهواسطۀ آنان به خلق میرسد .در زیارت جامعه
کبیره آمده:

آنچه از والیت شما به ما اختصاص داده شده ،موجب پا کی خلقت ما و
2
پا ک شدن نفسهای ما و تزکیه ماست.
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.56
 .2صدوق ،عیون اخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،1ص.307
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 .4معنای ریاضت
سالک برای تزکیۀ نفس نیازمند ریاضت است و ریاضت در لغت بهمعنای
رام کردن اسب است؛ تا جایی که حیوان ،مطیع صاحب خود شود و به دستور
او حرکت کند و از انجام حرکات نامطلوب بپرهیزد.
در اصطالح عرفان ،مقصود از ریاضت ،منع نمودن نفس از پیروی شهوت
و غضب است 1.با ریاضتهای شرعی مانند نماز و روزه و شبزندهداری و
پرهیز از گناه و شهوت و غفلت ،نفس از دام شهوت وغضب رها میشود و آمادۀ
فهم حقیقت میگردد .اهل حکمت و عرفان به کسی که نفس را تزکیه نکرده،

اجازۀ سؤال از دقایق علم توحید و طلب مکاشفه را نمیدادند .امام علی؟ع؟
میفرماید:

روز بزرگترین ترسها
همانا نفس خود را با تقوا ریاضت میدهم تا در ِ
ت بماند .من ا گر
(قیامت) ایمنی یابد و در لغزش ،گامهای آن ثاب 
میخواستم میتوانستم از عسل پا ک و مغز گندم و بافتههای ابریشم برای
2
خود غذا و لباس فراهم آورم .هیهات که هوای نفس بر من چیره گردد!
توشویی کن و آنگه به خرابات خرام
شس 
تا نــگردد ز تـــو این دیر خراب آلـــوده
پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به در آی
که صفایـــی ندهد آب تـــــــراب آلوده
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص360

 .1خواجه نصیرالدین طوسی ،اوصاف االشراف ،ص.25
 .2امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،نامۀ .45
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 .5ریاضتهای مشروع

ریاضت صحیح ملتزم شدن به احکام و آداب شرعی است .امام علی؟ع؟
فرمود:

شریعت ،ریاضت نفس است.
خداوند متعال انبیا را فرستاد و شریعت آنان را راهگشای انسان بهسوی
سعادت قرار داد .مهمترین شرایع ،شریعت یهود ،شریعت نصاری و شریعت
اسالم است .شریعت اسالم در مقامهای گونان ،کاملترین دستورات را بیان
نموده است؛ یعنی در عقائد حقه و معارف الهیه ،توصیف و تنزیه حق ،معاد و
کیفیت آن ،علم به مالئکه ،توصیف و تنزیه انبیا؟مهع؟ ـ که عمده و اصل شرایع
است ـ و نیز در صفات پسندیده و اصالح نفس و اخالق فاضلۀ مربوط به اعمال
2
فردی ،اجتماعی ،سیاسی ،مدنی و غیر آن.
بنابراین الزم است که سالک ،به احکام شریعت عالم باشد تا در ریاضت،
دستورات شرع مقدس اسالم را سرلوحۀ اعمال خود قرار دهد و متوجه باشد که
طریقت بدون شریعت هیچ نتیجهای را بهدنبال ندارد؛ زیرا دستوراتی که در شرع
وارد شده ،بر اساس علم و حکمت الهی است و دربردارندۀ حقایقی است که
نتیجۀ مراعات آنها سعادت ابدی انسان است و غلفت از آنها موجب شقاوت
و زیان ابدی است؛ ازاینرو الزم است که سالک با اطالع از تعالیم دینی و
شناخت واجبات و محرمات و گناهان صغیره و کبیره ،در مراعات آنها کمال
جدیت را داشته باشد .پیامبر اسالم؟ص؟ به اسامة بن زید فرمود« :ای اسامه ،بر تو
باد به پیروی از راه حق و پرهیز از اینکه بهجهت شگفتی و شکوفایی زیباییهای
دنیا و تازگینعمتهای آن و شادی زودگذر و زندگی ناپایدار آن ،راهی غیر از راه
1

 .1آمدی ،غرر الحکم ،ج ،1ص.21
 .2امام خمینی ،چهل حديث ،ص.201
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حق را بپویی».
اسامه گفت« :ای رسول خدا ،آسانترین وسیلهای که این راه با آن پیموده
میشود ،چیست؟».
فرمود :شبزندهداری همیشگی ،تشنگی در گرما و خودداری از شهوتها
و ترک پیروی از کششهای نفسانی و پرهیز از کسانی که به دنیا دل بستهاند.
ای اسامه ،بر تو باد به روزه که تو را به خداوند نزدیک میکند و هیچ چیز در نزد
ن روزهدار نیست  ...و بر تو باد به سجده کردن که
خداوند خوشبوتر از بوی دها 
آن نزدیکترین حاالت بنده به خداوند است  ...و بر تو باد به نماز خواندن که آن
برترین اعمال بندگان است؛ زیرا نماز راز دین و ستون و اوج بلندی آن است و
بر حذر باش که کاری کنی که گرفتار نفرین بندگان خدا شوی  ...آ گاه باش که
قیامت برپا نمیشود تا مردم چنان از حقایق فاصله بگیرند که اهل اطاعت خدا
را دشمن دارند و کسانی را که خدا را نافرمانی میکنند ،دوست بدارند.

1

هر که از شرعت برون ره میدهد
ره گذارت بر ســـر چه میدهــد
زینهار ای سرد طالب زینــــــهار
کز شریعت دست و دل کوته مدار
نیسـت بیرون از شریعت این کنوز
از قـلندر صورتان مشــنو رمـوز

2

یکی از بهترین راههای شناخت مدعیان دروغین عرفان ،پایبند نبودن آنها
به احکام شریعت است .اینان با توجیهات بیاساس ،مریدان را به شریعت
بیرغبت میکنند و با تحقیر عالمان دینی ،راه بازگشت به حق را بر آنان
 .1هیثمی ،بغية الباحث ،ص.119
 .2عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،1ص.364
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ً
میبندند و دائما با آرزوهای باطل ،مریدان را به کجراههها میکشانند و بدون
داشتن دلیل یا برهانی محکم از جانب خدا و رسول ،با تأویل بیاساس آیات
قرآن و سخنان معصومین؟مهع؟ کفر و الحاد را بهجای توحید و ایمان در اندیشۀ
افراد کماطالع جای میدهند و چنین وانمود میکنند که باطن شریعت غیر از
ظاهر آن است؛ درحالیکه این امری محال است؛ زیرا خداوند مردم را به ظاهر و
باطن دین دعوت نموده است و اگر ظاهر دین متفاوت با باطن آن باشد ،الزمۀ
آن گمراه کردن مردم است.
فهمیدن ظاهر دین با مشاهدۀ قلبی است؛ به این معنا که در
همانا عرفان،
ِ

سلوک الی اهلل ،معارف دینی با چشم قلب مشاهده میشود و انسان با حقایق
باطنی آنها آشنا میگردد .ظاهر دین مانند توصیف شیرینی عسل و خواص آن
است و باطن دین مانند خوردن عسل و یافتن شیرینی آن با ذائقه و بهره بردن از
خواص آن و شفا یافتن از این غذای مبارک است .در ظاهر دین سخن از ملکوت
هستی و توصیف آن است و عرفان و باطن دین ،مشاهدۀ همان ملکوت با چشم
دل است .ظاهر دین سخن از ذکر خداست و باطن دین انس گرفتن با ذکر و
یافتن شیرینی آن است .ظاهر دین سخن از توحید و یگانگی خداست و باطن
دین مشاهدۀ قیومیت ذات اقدس الهی است؛ بهگونهای که سالک تمامی
هستی را قائم به حق میبیند و خود و هر موجودی را در همۀ حاالت ،فقیر محض
او مییابد .پس تفاوت ظاهر و باطن دین در دانستن و یافتن است؛ ازاینرو در
تمام مراحل سلوک ،مراعات شریعت بر همگان الزم است و خدای متعال پیامبر
خود را به این حقیقت امر نمود:

خدای خود را عبادت کن تا یقین (مرگ) تو فرارسد.
اگر کسی در حاالت ائمه؟مهع؟ و اصحاب خاص آنان و عارفان راستین
1

َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ
ک ال َی ِق ُنی»؛ سورۀ حجر ،آیۀ .99
« .1واعبد ر بک حت یأ ِتی
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و عالمان حقیقی دقت کند ،درمییابد که هرچه آنها به خداوند نزدیکتر
میشدند ،ادب و بندگی و تواضع و محبت و اخالص و سوز و گداز و خوف و
امید آنان بیشتر میشد و در هیچ حالی از حاالت ،از کوچکترین اوامر شریعت
سرپیچی نمیکردند و به آمال و آرزوهای واهی دل نمیبستند؛ زیرا میدانستند
که هر انسانی در گرو اعمال خود است .امامعلی؟ع؟ فرمود:

از اعتماد بر آرزوها بپرهیز که آن سرمایۀ احمقان است.

1

 .6پرهیز از ریاضتهای نامشروع
کسانی که گمان میکنند با زیر پا گذاردن احکام شریعت الهی و پرداختن
به اذکار و ریاضتهای ساختگی میتوانند به محبت و معرفت خداوند متعال
برسند ،سرمایهای جز آرزوی باطل ندارند و پیدا شدن حالت وجد و نشاط نیز
دلیلی بر کمال انسان و نزدیکی او به خدا نیست؛ زیرا قوۀ خیال انسان میتواند
منشأ بسیاری از این حاالت باشد و حتی انجام کارهای فوقالعاده که شبیه
کرامت است نیز عالمت نزدیکی به خدا نمیباشد؛ زیرا افراد گمراه میتوانند با
استفاده از قوای باطنی نفس و حتی با استمداد از شیطانها و جنیان ،کارهای
فوقالعادهای انجام دهند و افراد کماطالع را فریفتۀ خود کنند .مکاشفات
عرفانی نیز دلیل نزدیکی به خدا نیست .الزم است مکاشفه با شریعت سنجیده
شود و اگر خالف آن باشد ،مکاشفۀ شیطانی و غیر رحمانی است و از درجۀ
اعتبار ساقط است.
بنابراین کسانی که برای آشنا شدن با نفس تالش میکنند ،به دو گروه تقسیم
میشوند:

ّ
مسببات
1 .1آنهایی که میخواهند آثار غریبۀ نفس را که از حیطۀ اسباب و

مادی خارج است بهدست بیاورند و از آن در جهت منافع دنیایی خود استفاده
 .1محمودی ،نهج السعاده ،ج ،7ص.210
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کنند؛ مانند ساحران و تسخیرکنندگان جن و روح و دعانویسان.
این گروه چون نیت بندگی خدا و قرب او را ندارند ،از هر وسیلهای برای
دست یافتن به قوای نفس استفاده میکنند و در ریاضتهای خود دستورهای
شریعت را رعایت نمیکنند.
2 .2کسانی که با بیتوجهی به دنیا و امور خارج از نفس ،به تحصیل معرفت
نفس مشغول میشوند و در آن دقیق میشوند تا جوهر و حقیقت نفس را مشاهده
کنند.
این گروه ،خود به دو دسته تقسیم میشوند :گروهی آشنایی با عالم نفس را
هدف خود قرار میدهند و با قدم نهادن در این راه با بعضی از معارف نفسانی آشنا
میشوند ،ولی چون از معرفت خالق نفس غافلاند ،به معرفت کامل نمیرسند
و فقط با وجود و آثار نفس آشنا میشوند؛ مانند بوداییان و بسیاری از دراویش و
صوفیه .این افراد میتوانند با خبر دادن از ضمائر دیگران و بیان مطالبی که به نظر
عجیب و فوقالعاده میآید ،افکار مردم را متوجه خود کنند و برای دنیای خود
نام و نانی بهدست بیاورند ،اما از قرب خدای متعال بهرهای ندارند.
گروه دیگر کسانی هستند که معرفت نفس را راه رسیدن به معرفت خداوند
متعال قرار میدهند و این روشی است که در دین خدا فیالجمله پسندیده
شده و مورد تأیید است 1.در این روش چون نفس ـ که نزدیکترین آیات الهی به
خداست ـ بهعنوان نشانهای از نشانههای خداوند متعال مورد توجه و شناخت
قرار میگیرد ،معرفت نفس راهی برای رسیدن به معرفت خداوند متعال است
«و همانا منتهی بهسوی پروردگار تو است» 2.این گروه چون هدفی غیر از معرفت
خداوند متعال و کسب خشنودی او ندارند ،از جادۀ مستقیم شریعت الهی که
 .1طباطبایی ،تفسيرالميزان ،ج ،6ص.192
َ
َ « .2وأ َّن إ َل َر ّب َ
ال َ َ
ک ُْ
نتى»؛ سورۀ نجم ،آیۀ .42
ِ
ِ
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به پیمودن آن امر شده ،خارج نمیشوند.
آنچه را پیامبر برای شما آورده است بگیرید و از آنچه شما را نهی نموده
اجتناب کنید.

1

از مسائلی که بعضی از صوفیه برای توجیه ریاضتهای باطل خود به آن

ّ
تمسک میکنند ،مسئلۀ «استحسان» است.

استحسان استحباب امری و اختیار رسمی است که صوفیان آن را به
اجتهاد خود ،جهت صالح حال طالبان وضع کردهاند ،بیآنکه دلیلی
2
واضح و برهانی الیح از سنت بر آن مشاهده شود.
این مسئله چنانکه از ظاهر آن پیداست ،بدعت در دین به حساب میآید.
پیامبر؟ص؟ فرموده:
3
هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهیای در آتش دوزخ جا دارد.
از دیگر بدعتهای اهل تصوف ،رو یگردانی از مساجد و ورود به
خانقاههاست .در کتاب مصباح الهدايه آمده است:
4
و چون در خانقاه روند ،اول ،آن مقام را دو رکعت نماز گزارند.
این در حالی است که نماز تحیت برای مسجد خوانده میشود و در شریعت
دلیلی برای انجام نماز تحیت در خانقاه وجود ندارد.
بهطور کلی ،بدعت در افکار و اعمال صوفیان بهوفور یافت میشود ،تا جایی
که عالمه طباطبایی؟ق؟ میفرماید:
هر یک از مشایخ طریقت ،آنچه را از آداب و رسوم صالح دیده ،به برنامۀ
ً
سیر و سلوک اضافه نموده و به مریدان خود دستور داده است و تدریجا
َ « .1و َما َآت ُاک ُم َّالر ُس ُول َف ُخ ُذ ُوه َو َما َ َن ُاک ْم َع ْن ُه َف َ ُ
انتوا»؛ سورۀ حشر ،آیۀ .7
 .2کاشانی ،مصباح الهداية ،ص.146
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.57
 .4کاشانی ،مصباح الهداية ،ص.155
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برنامۀ وسیع و مستقلی بهوجود آمده است؛ مانند مراسم سرسپردگی،
تلقین ذکر ،خرقه ،استعمال موسیقی و غنا و وجد در موقع ذکر .و گاهی در
بعضی از سلسلهها کار به جایی کشیده که شریعت در سویی قرار گرفته
ً
و طریقت در سوی دیگر ،و طرفداران این روش عمال به باطنیه ملحق
شدهاند؛ ولی با مالحظۀ موازین نظری شیعه ،به آنچه از مدارک اصلی
اسالم (کتاب و سنت) میتوان استفاده نمود ،خالف این است و هرگز
ممکن نیست بیانات دینی به این حقیقت راهنمایی نکند یا در روشن
کردن برخی از برنامههای آن اغفال ورزد یا درمورد کسی ـ هرکس باشد ـ از
1
واجبات و محرمات خود صرف نظر نماید.
 .7شرایط الزم در سلوک
سالک راه خدا برای محفوظ ماندن از انحراف و سقوط در دام شیطان،
الزم است نفس خود را کنترل نماید؛ زیرا شخصیت واقعی هر انسان بر اساس
اندیشهها و اعمال او شکل میگیرد؛ پس اگر آدمی عمر خود را به غفلت بگذراند،
درون انسان اصالح نمیشود و در قیامت با صفات و اعمال ناشایست به
مالقات خدا خواهد رفت و شقاوت ابدی دامنگیر او خواهد شد.
خداوند میفرماید:
روزی که هرکس آنچه کار نیک انجام داده است حاضر میبیند و آنچه
کارهای بد کرده ،آرزو میکند که ای کاش میان او و آن (کارهای بد) فاصلهای
دور بود .و خداوند شما را [از کیفر خود] بیم میدهد.

2

و میفرماید:
 .1طباطبایی ،شيعه در اسالم ،ص.150
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« .2یوم ِتد کل نف ٍ
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اهلل َنف َس ُه»؛ سورۀ آل عمران ،آیۀ .30
و ی ِذرکم
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بدانید که خداوند به آنچه در دل دارید آ گاه است؛ پس از او بترسید و بدانید
که خداوند بسیار آمرزنده و بردبار است.

1

انسانهای آ گاه میدانند که خداوند مراقب آنان است و بهزودی به حساب
اعمال آنها رسیدگی خواهد کرد و میدانند که بدون مراقبت از نفس هرگز
ً
رستگار نخواهند شد؛ بنابراین الزم است سالک دائما شش مسئله را مراعات
کند :مشارطه ،مراقبه ،محاسبه ،معاقبه ،مجاهده و معاتبه.
الف .مشارطه
یعنی متعهد ساختن نفس به التزام به احکام الهی و بندگی خدا .عقل در
پیمودن راه خدا از نفس کمک میگیرد و با در اختیار گرفتن آن ،مشغول به تزکیه
میشود؛ لذا الزم است نفس را موظف به انجام دستورات الهی نماید و با او شرط
ً
کند که از آنها سرپیچی نکند و از وسوسههای شیطان پیروی ننماید و او را دائما
به راه رستگاری هدایت کند؛ پس مشارطه مشخص نمودن مسیر سلوک برای
نفس است .عقل در اینجا با استمداد از وحی ،او را راهنمایی میکند و با او شرط
میکند که در فرمان او باشد و به نفس تذکر میدهد که عمر ،سرمایۀ تجدیدناپذیر
اوست و اگر آن را به غفلت و بیهودگی سپری کند ،ضرر جبرانناپذیری بهدنبال
خواهد داشت.
وقت را غنیمــت دان آن قدر که بتـــوانی
تتادانی
ندماس 
نای 
حاصلاز حیاتایجا 
کامبخشـــی گـردون عمر در عـوض دارد
جهــد کن که از دولت داد عیش بستــانی
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،صص 400و 401
َ
َ
َ
اهلل َی ْع َل ُم َما ف أ ُنف ِس ُک ْم َف ْ
اح َذ ُر ُوه َو ْاع َل ُم ْوا أ َّن َ
َ « .1و ْاع َل ُم ْوا أ َّن َ
اهلل َغ ُف ٌ
ور َح ِل ٌمی»؛ سورۀ بقره ،آیۀ .235
ِ
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پیامبر؟ص؟ فرمود:

در روز قیامت برای هر روز از عمر بنده بیست و چهار خزانه باز میشود،
به تعداد ساعات شبانه روز .بعضی از این خزانهها را پر از نور و شادی
مییابد و از مشاهدۀ آن ،چنان خوشحال میشود که ا گر خوشحالی او
را بین اهل دوزخ تقسیم کنند ،آنها از حرارت آتش غافل میشوند .این
به ساعتی مربوط میشود که بنده در آن ساعت خدا را اطاعت نموده
است .سپس برای او خزانۀ دیگری باز میشود و او را تاریک و گندیده
مییابد و از مشاهدۀ آن ،چنان غم و نالهای به او میرسد که ا گر آن را
بین اهل بهشت تقسیم کنند ،نعمتهای آن برای آنها تلخ میشود.
این ساعتی است که در آن خدا را معصیت کرده است .سپس برای
او خزانۀ دیگری گشوده میشود و آن را خالی مییابد و در آن ،چیز
خوشحالکننده یا ناراحتکننده نمییابد و این ساعتی است که در آن
خوابیده و یا مشغول کارهای مباح دنیایی شده است و او از بینتیجه
ماندن عمر متأسف میشود؛ زیرا میتوانست آن را پر از حسناتی کند که
قابل وصف نیست .و این همان حقیقتی است که خداوند دربارهی آن
2 1
فرموده« :آن ،روز مغبون شدن است ».
ب .مراقبه
یعنی مراقبت از اعمال و حاالت نفس تا نفس به امور پست دنیایی مشغول
نشود و به هوسرانی نپردازد .بعد از مشارطۀ با نفس ،سالک باید مراقب باشد
تا نفس از مسیر حق منحرف نشود؛ زیرا اگر نفس به حال خود رها شود ،طغیان
نموده ،به بیراهه میرود.
َ َ َ ْ ُ َّ
« .1ذ ِلک یوم
الت َغ ُاب ِن»؛ سورۀ تغابن ،آیۀ .9
ّ
 .2حلی ،عدة الداعی ،ص.103
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انسان باید توجه داشته باشد که خداوند در هر حال مراقب اعمال و نیات
اوست؛ لذا شایسته است از او غافل نباشد و مراقب نیت و عمل خود باشد.
قرآن در این باره میفرماید:
همانا خداوند مراقب شماست.
ً
در مراقبه ،قلب دائما توجه دارد که خداوند او را میبیند و مراقب اوست و
1

او از نهان انسان و اعمال او آ گاه است؛ لذا مراعات خداوند متعال را مینماید و
همت و خواست خود را متوجه او میکند و اگر این حالت برای او به یقین تبدیل
شود ،از مقربین درگاه خدا خواهد شد .بر اساس درجات یقین ،اهل قرب به دو
گروه تقسیم میشوند.

2

مراقبۀ صدیقین :آنها کسانی هستند که دلهایشان غرق در مالحظۀ جالل و
عظمت خداوند متعال است و هیبت الهی بر قلوب آنها مسلط شده و بهجهت
تعظیم و بزرگداشت خدا ،مراقب او هستند .آنان مجالی برای توجه به غیر ندارند
و اعضا و جوارح آنها به غیر از امر حق ،عمل دیگری حتی مباحات را انجام
ً
نمیدهد و چون فکر و ذکری غیر از یاد خدا برای آنها باقی نمانده ،دائما در مسیر
مستقیم حق تعالی ثابت قدم هستند.
امام علی؟ع؟ از پیامبر خدا؟ص؟ روایت نمود که:

خداوند عزوجل فرمود« :همانا کرامت (یا فرمود دوستی) من ثابت است
برای کسی که مرا در نظر گیرد و بهجهت جاللت من ،با دیگران دوستی
کند؛ چهرههای ایشان در قیامت از نور درخشان است و بر منبرهایی از نور
جای دارند و لباسهای سبزی دربرمیکنند».
عرض شد« :ای رسول خدا ،اینان چه کسانی هستند؟» .فرمود« :گروهی
َ ُ
َّ َ َ
اهلل ک َان َعل ْیک ْم َر ِق ًیبا»؛ سور ۀ نساء ،آیۀ .1
«ِ .1إن

 .2فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،8صص 156و .١۵٧
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هستند که نه پیامبرند و نه شهید ،ولی چون بهخاطر جالل خدا با هم
1
دوستی کردند ،بدون حساب داخل بهشت میشوند».
مستم کن آنچنانکه ندانم ز بیخودی
در عرصۀ خیال که آمد کدام رفت
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص97

در حاالت حضرت موسی؟ع؟ آمده است:

پس از بازگشت از کوه طور آنچنان غرق در عظمت خداوند متعال بود
2
که چهل روز سخن کسی را نمیشنید.
امام حسین؟ع؟ دربارۀ دختر بزرگوارش ،حضرت سکینه؟اهس؟ فرمود:
حال غالب بر سکینه چنین است که با تمام وجود محو جمال ازلی
3
خدای تعالی است.
مراقبۀ پرهیزکاران :اینان گروهی هستند که خدای متعال را بر ظاهر و باطن
خود آ گاه مییابند و چون این حال بر آنها غالب شده ،دلهایشان بر حالت
اعتدال و میانهروی ثابت است و اعمال خود را با مراقبه انجام میدهند و از
هر کاری که در قیامت موجب رسوایی آنان باشد خودداری میکنند؛ زیرا در
دنیا خدا را شاهد و ناظر اعمال خود مییابند و البته در قیامت او را این چنین
ً
خواهند یافت .و هرکس در این درجه باشد ،دائما مراقب اعمال و افکار و نیات
خود است؛ پس اگر عملی را موافق با خشنودی خدا یافت ،آن را انجام میدهد
و اگر آن را شیطانی یافت ،از آن دوری میکند و از پروردگار خود شرم میکند و
ً
اگر در جایی از هوای نفس پیروی کرد ،سریعا از آن توبه میکند و نفس خود را
 .1صدوق ،التوحيد ،ص.268
 .2عبدالصمد همدانی ،بحر المعارف ،ج ،1ص.27
 .3مقرم ،زندگی حضرت سكينه ،ص.170

 178سیری در عرفان عملی اسلام

سرزنش مینماید و هرگاه در صحیح بودن آن عمل ،شک داشته باشد ،در انجام
آن توقف مینماید تا حقیقت آن روشن شود.
امام علی؟ع؟ میفرماید:

هوای نفس شریک کوری است و توقف به هنگام حیرت ،از نشانههای
1
توفیق است.
کسی که اهل مراقبه است باید نسبت به حالل و حرام آ گاه باشد و با آداب
و روش پیامبر؟ص؟ و ائمۀ معصومین؟مهع؟ آشنا باشد تا در انجام هر عملی آنها را
سر لوحۀ عمل خود قرار دهد .اهل معرفت در این باره بهتفصیل در کتابهای
2
خود سخن گفتهاند.
ج .محاسبه
یعنی حسابرسی اعمال و حاالت نفس .سالک باید بعد از انجام هر عملی
درآن بازنگری کند تا بداند آیا در آن عمل خدا را بندگی کرده یا با نافرمانی ،از
اطاعت او خارج شده است .او باید در پایان هر روز و بهخصوص در هنگام
خواب به محاسبۀ اعمال روزانۀ خود بپردازد؛ پس اگر موفق به اطاعت خدا شده،
او را سپاس گوید و اگر گناهی از او صادر شده است ،از آن استغفار کند.
خداوند متعال می فرماید:
ای مؤمنان ،از خدا پروا کنید و هرکس باید توجه کند که برای فردایش
(قیامت) چه چیزی از پیش ذخیره نموده است.

3

در روایت آمده است:

قبل از آنکه به حساب شما رسیدگی کنند ،خودتان به حسابتان رسیدگی
 .1فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،8ص.162
 .2همان ،ص.161
َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َّ َ َّ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ
َ
ْ
َ
« .3یا أیا ال ِذین آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس ما قدمت ِلغ ٍد»؛ سورۀ حشر ،آیۀ .18
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کنید؛ و قبل از آنکه شما را در ترازوی عمل بسنجند ،خویش را بسنجید.

1

د .معاقبه
یعنی نفس را بر انجام گناه سرزنش نمودن و کیفر دادن .هرگاه آدمی به
حساب خود رسیدگی کرد و متوجه شد که گناهی مرتکب شده است ،باید
نفس را رها نکند و به سرزنش آن بپردازد و قبل از آنکه به عذاب الهی گرفتار شود
ً
یا گناه صفحۀ قلب او را کامال تاریک کند ،از آن توبه نماید و نفس را به عبادت
خدا وادار نماید؛ زیرا انجام پیدرپی گناه ،زشتی آن را در نزد آدمی از بین میبرد
و موجب تسلط شیطان بر قلب میشود.
یکی از اصحاب پیامبر؟ص؟ میگوید:

مردی لباس خود را از بدن بیرون آورده بود و روی ریگهای داغ
میغلطید و خطاب به خود میگفت :ای نفس ،شبها را به غفلت
روز خود را به غفلت و بطالت سپری میکنی .حرارت این
میگذرانی و ِ
ریگها را احساس کن و بدان که عذاب آخرت دردنا کتر است .در
این حال ،پیامبر؟ص؟ که در سایۀ درختی بود ،او را دید و بهسوی او آمد.
آن مرد عرض نمود :نفس بر من غالب شده است.
پیامبر؟ص؟ فرمود :ا گر غیر از این کار چارهای نداشتی ،آ گاه باش که
درهای آسمان برای تو گشوده شد و خدای عز و جل بهواسطۀ تو بر
2
فرشتگان مباهات نمود.

 .1فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،8ص.165
 .2همان.
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هـ  .مجاهده
یعنی واداشتن نفس به تحمل دشوار یها و مخالفت با هوسرانی 1.هرگاه
انسان متوجه شود که نفس او مایل به انجام گناه است و در انجام اطاعت حق
کوتاهی میکند ،باید به جهاد با آن اقدام نماید و سعی کند که بر خالف خواست
نفس عمل نماید تا آن را مطیع ساخته ،به فرمانبرداری از حق وادارش نماید.
امام علی؟ع؟ به بعضی از اصحاب خود فرمود:

من اصحاب محمد؟ص؟ را دیدهام ،اما هیچ کدام از شما را همانند آنان
نمینگرم .آنها صبح میکردند ،درحالیکه موهای ژولیده و چهرههای
غبارآلوده داشتند .شب را تا صبح در حال سجده و قیام به عبادت
میگذراندند و پیشانی و گونههای صورت را در پیشگاه خدا بر خا ک
میساییدند .با یاد معاد چنان ناآرام بودند که گویا بر روی آتش
ایستادهاند .بر پیشانی آنها از سجدههای طوالنی ،پینه بسته بود .ا گر نام
خدا برده میشد ،چنان میگریستند که گریبانهای آنها تر میشد و چون
درخت در روز تندباد میلرزیدند ،از کیفری که از آن بیم داشتند یا برای
2
پاداشی که به آن امیدوار بودند.
و .معاتبه
یعنی سرزنش نمودن نفس به هنگام سرکشی؛ زیرا او خطرنا کترین دشمن
ً
انسان است و با صفات ناپسند خود دائما متمایل به تنبلی و غوطهور شدن
در لذتها و شهوات است و از تمکین در برابر عقل و انجام اطاعت خدا سر
بازمیزند و به این جهت الزم است که آدمی با توبیخ و سرزنش ،آن را از کجروی
و انحراف به راه حق بازگرداند و نفس اماره را با سرزنش نفس لوامه تبدیل به نفس
 .1سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.697
 .2امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،خطبۀ .95
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مطمئنه کند.
خداوند متعال میفرماید:
روز حساب برای مردم بسیار نزدیک شد و آنان سخت غافلاند و با غفلت،
از حق روی میگردانند .هیچ موعظهای از جانب پروردگارشان نیامد ،جز آنکه آن
پند را شنیده و باز عمر خود را به بازی و لهو میگذرانند.

1

پس باید نفس را نصیحت کنی و به او بفهمانی که او در گرو اعمالش است
و غیر از نتیجۀ تالش خود ،در آخرت بهرۀ دیگری برای او نیست و تباه کردن عمر
در آرزوهای باطل ،نتیجهای جز خسران ابدی بهدنبال نخواهد داشت.
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا داننـد حال ما سبکبـــاران ساحـــلها
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص33

ْ
َّ
ُّ
ْ َ َ
«ِ .1ا ْق َت َر َب ِل َّلناس ِح َس ُ ُ
اب ْم َو ُه ْم ِف َغ ْف َل ٍة َّم ْعر ُض َ
ون َما َیأ ِت ِهیم ِّمن ِذک ٍر ّمن ّر ِّ ِبم ْم َد ٍث ِإل ْاس َت َم ُع ُوه َو ُه ْم
ِ
ِ
َی ْل َع ُب َ
ون»؛ سورۀ انبیاء ،آیات  1و .2

فصل هشتم
مقامات و حاالت
از مباحث عرفان ،بیان «مقامات» و «حاالت» اهل معرفت است .عارف بعد
از ریاضت و مجاهده ،به منازلی میرسد که هریک از آنها را «مقام» 1میگویند .او
هر منزلی را که پشت سر میگذارد ،نوری پیدا میکند که نتیجۀ آن «حال» 2است
و این موهبتی از عالم غیب و از جانب پروردگار است .رسیدن به این مقامات،
با تالش و کوشش سالک و با توسل به اهلبیت؟مهع؟ قابل دسترسی است ،اما
«حال» در اختیار سالک نیست و فقط با فضل و لطف خداوند متعال حاصل
میشود؛ به این جهت اهل عرفان گفتهاند« :مقامات ،مکاسب و حاالت،
مواهب است».

3

البته توجه به این نکته ضروری است که هر آنچه به سالک داده میشود،
 .1مقام :پایگاه ،اقامتگاه ،شأن و شوکت .در نزد عارفان ،مقام هرکس ،پس از حصول آداب و مبادی
خاص و تحمل سختیهای الزم ،موضع اوست و کسی که در مقامی باشد و اعمال آن مقام را بهجای
آرد ،تا آن اعمال را تکمیل نکرده است ،از آن مقام به مقامی دیگر ارتقا نیابد؛ مگر بعد از استیفاء حق آن
مقام .سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.735
 .2حال :آنچه به محض موهبت ،بر دل پاک سالک راه طریقت از جانب حق وارد میشود ،بیتعمد
سالک ،و باز به ظهور صفات نفس زائل میگردد« ،حال» نامیده میشود .همان ،ص .307
 .3جالبی هجویری ،كشف المحجوب ،ص.224
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نتیجۀ توفیق الهی و توجه ائمۀ معصومین؟مهع؟ است و هرچند رسیدن به حاالت
معنوی به نحو مستقیم در اختیار انسان نیست ،اما چون آدمی نتیجۀ عمل خود
را در دنیا و آخرت مشاهده خواهد کرد ،تا سالک موفق به انجام اعمال صالح
نشود ،به هیچ یک از حاالت معنوی نخواهد رسید؛ همانطور که اضطراب
و یأس و ناامیدی حاالتی است که نتیجۀ گناهان و تاریک شدن قلب آدمی
است 1.خداوند میفرماید:
هرکس به سنگینی ذرهای عمل خیر انجام دهد آن را میبیند و هرکس به
سنگینی ذرهای عمل شر انجام دهد آن را میبیند.

2

مقامات عارفان
مقامات عارفان عبارتاند از :توبه ،ورع ،زهد ،فقر ،صبر ،توکل و رضا.

3

 .1توبه
الف .معنای توبه
توبه یعنی بازگشت از گناه 4.توبه اولین مقام عارفی است که دل از دیگران
برداشته و به خدا روی آورده است ،و آن با بیرون شدن از تمامی گناهان با
پشیمانی از انجام آنها و تصمیم بر ترک گناه است؛ ازاینرو الزم است که پویندۀ
راه حق ،در ابتدا بهنحو صحیح از گناهان خود توبه کند و قلب را از تاریکی
ً
معصیت و غفلت پاک نماید و دائما در هر مرحله ،مناسب با آن توبه کند تا قلب
او صیقل یافته و قابلیت درک فیوضات حق را پیدا کند و در نهایت از توجه به
 .1صدرالدین شیرازی ،كسر اصنام الجاهلية ،ص.78
َ
ْ َْ َ َ َ
َ
ْ َْ َ َ َ َ
ً
ُ
َ « .2فن َی ْع َمل ِمثقال ذ ّر ٍة خ ْی ًرا َی َر ُه َو َمن َی ْع َمل ِمثقال ذ ّر ٍة ش ّرا َی َره»؛ سورۀ زلزال ،آیات  7و .8
 .3ابونصر سراج ،اللمع ،صص.85-45
 .4سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.265
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غیر خدا توبه کند و هرگز از او غافل نگردد.
خداوند میفرماید:

ای مؤمنان ،بهسوی خدا توبۀ محکم نمایید تا خداوند گناهان شما را
1
محو نماید.
امام رضا؟ع؟ فرمود:
مؤمن کسی است که چون نیکی کند ،شادمان شود و چون گناه کند،
2
آمرزش طلبد.
ب .شرایط توبه
برای انجام توبۀ صحیح ،دو شرط الزم است:
1 .1شناخت عظمت گناه و توجه به اینکه گناه مانعی بین بنده و خدای
متعال است و کسی که در قید و بند گناهان گرفتار است نمیتواند به ساحت
قرب الهی وارد شود و از انوار معرفت حق بیبهره میماند؛ زیرا آنجا جایگاه
انسانهای پاک است .بنابراین هرگاه آدمی به ضررهای گناه توجه نماید و از
روی حقیقت ،خود را آلودۀ گناه ببیند و بداند که گناه قلب را مسموم میسازد
و آن را جایگاه وسوسههای شیطان میکند و خسران و بدبختی قیامت را نیز
بهدنبال دارد ،در قلب او آتش حسرت زبانه میکشد و بر گذشتۀ خویش ّ
تأسف
میخورد و تالش میکند که با بازگشت بهسوی خدا ،گذشته را تدارک کند و از
گناهان دوری نماید .این حالت ندامت ،همان حقیقت توبه و بازگشت بهسوی
خداست.
امام سجاد؟ع؟ در مناجات با خدای متعال عرض میکند:
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ
َ ُ
ُ
ُ َ َّ
اهلل َت ْو َب ًة َّن ُص ً
وحا َع َس َر ُّبک ْم أن ُیک ِف َر َعنک ْم َس ِّیئ ِاتک ْم»؛ سورۀ تحریم،
« .1یا أیا ال ِذین آمنوا ت
وبوا ِإل ِ

آیۀ .8

 .2صدوق ،عيون اخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،1ص.27
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الهی ا گر ندامت از گناه توبه است ،من از همه پشیمانترم و ا گر ترک گناه
بازگشت بهسوی تو است ،من اول کسی هستم که بهسوی تو بازمیگردم.

1

تو به تقصیرخود افتادی از این در محروم
از چه مینالـــی و فریاد چــرا میداری
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص8

2 .2برای کامل شدن توبه ،الزم است آدمی پس از پشیمان شدن از گناه،
کارهای واجبی را که از او فوت شده بهجا آورد و اگر از مردم حقی در نزد اوست
به آنان بازگرداند.
شخصی در حضور حضرت علی؟ع؟ بدون توجه به شرایط توبه گفت:

«استغفر اهلل» امام؟ع؟ فرمود:

مادرت بر تو بگرید! میدانی معنای استغفار چیست؟ استغفار درجۀ
واالمقامان است و دارای شش معنا است:
اول ،پشیمانی از آنچه گذشته؛ دوم ،تصمیم به بازنگشتن به گناه؛ سوم،
پرداخت حقوق مردم ،چنانکه هنگام مالقات خداوند بر عهدۀ تو حقی
نباشد؛ چهارم ،واجباتی را که ضایع کردهای بهجا آوری؛ پنجم ،گوشتی
که از حرام بر اندام تو روییده ،با اندوه فراوان آب کنی ،چنانکه پوستت
به استخوان چسبیده ،گوشت تازه بروید؛ ششم ،رنج اطاعت را به تن
بچشانی ،چنانکه شیرینی گناه را به او چشانده بودی؛ پس آن گاه
2
بگویی :استغفر اهلل.

 .1امام سجاد؟ع؟ ،الصحيفۀ السجاديۀ ،ص.164
 .2امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،حکمت.417
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ج .واجب بودن توبه
رسیدن به سعادت در گرو انجام واجبات و ترک محرمات است و نتیجۀ آن
در مالقات با خداوند متعال و مشاهدۀ انوار جمال و جالل او آشکار میشود .او
میفرماید:

بعضی از صورتها در قیامت شاداب و با نشاط هستند و [با چشم قلب]
1
بهسوی پروردگار خویش نگاه میکنند.
اما هرکس بهواسطۀ گناهان از پروردگار خویش محجوب بماند ،چشم دل او
از دیدن جمال حق محروم میشود .خداوند متعال میفرماید:
تاریکی اعمال زشتشان بر دلهایشان چیره شده .چنین نیست که
2
میپندارند .در آن روز ایشان از پروردگارشان محجوب خواهند بود.
پس آنچه آدمی را از خدا دور میکند و حجاب بین انسان و خداوند میشود،
تبعیت از شهوات و دل بستن به جهان فانی و پرداختن به گناهان است؛ از این
رو الزم است آدمی با توبه از گناهان و قطع عالقههای دنیایی ،با یاد خدا آشنا
شود و در راه قرب او قدم بردارد و تا زمانی که آدمی نداند گناهان ،او را از خدا دور
میکند و چشم دل او را کور نموده ،او را در قیامت از مشاهدۀ انوار جمال حق
محروم میسازد ،از انجام گناه پشیمان نمیشود و به توبه و انابه روی نمیآورد؛
ازاینرو الزم است آدمی به انجام توبه اقدام کند تا تاریکی گناه بر قلب او غلبه
نکند و او را برای همیشه از رحمت حق محروم نسازد .خداوند میفرماید:
3
ای مؤمنان ،همگی بهسوی خدا بازگردید ،بازگشتنی محکم.
َ
َّ
اض َر ٌة ِإل َر ِّ َبا َن ِاظ َر ٌة»؛ سورۀ قیامت ،آیات  22و .23
«ُ .1و ُج ٌوه َی ْو َم ِئ ٍذ ن ِ
َّ
َ
َ
ون َک ّل إ َّ ُن ْم َعن َّر ّب ْم َی ْو َم ِئ ٍذ َل ْح ُج ُ
وب َ
«َ .2ک ّل َب ْل َر َان َع َل ُق ُلو بم َّما َک ُانوا َی ْک ِس ُب َ
ون»؛ سورۀ مطففین،
ِ
ِِ
ِِ
آیات  14و .15
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ
ًََْ
َ
ً
ُ
اهلل تو بة نصوحا»؛ سورۀ تحریم ،آیۀ .8
« .3یا أیا ال ِذین آمنوا توبوا ِإل ِ
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و نیز میفرماید:
همانا خداوند توبهکنندگان و اهل پاکی را دوست دارد.

1

امام صادق؟ع؟ فرمود« :هنگامی که بندهای از روی اخالص توبۀ محکم
کند ،خداوند گناهانش را میپوشاند» .گفته شد« :چگونه بر او میپوشاند؟».
فرمود« :گناهان او را از یاد دو فرشتهای که اعمال او را مینویسند ،میبرد و به
اعضا و جوارح و مکانهای روی زمین وحی میکند که گناهان او را بپوشانند؛ پس
در حالی خدا را مالقات میکند که هیچ چیز بر گناهان او شهادت نمیدهد».

2

پس ای عزیز ،بدان که خداوند به لطف خویش تو را از خاک خلق نمود و با
مهربانی تمام تو را بهسوی خود خواند و چون معصیتش کردیَ ،د ِر توبه را به روی
تو باز کرد تا تو در دام اهریمن گرفتار نشوی و نفس خود را هال ک نکنی؛ پس ندای
ن کس که تو را خلق
او را اجابت کن و خود را در دامان پر مهر او بینداز و بدان که آ 
کرده است ،از هرکسی بیشتر تو را دوست دارد و هرگز تو را فراموش نخواهد کرد؛
مگر اینکه تو با بیمهری رشتۀ محبت او را پاره کنی و هیچگاه او را اجابت نکنی.
به وقت گل شدم از توبۀ شراب خجل
که کس مباد ز کردار ناصـــواب خجل
بود که یار نـرنجد ز ما به خــلق کـریم
که از سؤال ملولیم و از جـواب خجــل
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص268

د .مراتب توبه
توبه ریسمان خدا و مدد و عنایت اوست و بنده را چارهای نیست که در هر
َّ َ ُ ُّ َّ
الت َّواب َنی َو ُ ِی ُّب ْ ُ
ال َت َط ّهر َ
ین»؛ سورۀ بقره ،آیۀ .222
ِ « .1إن اهلل ِیب
ِ
ِ ِ

 .2کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.431
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حال به توبهاش ادامه دهد و هر گروهی از بندگان را توبهای مخصوص است.
پس توبۀ پیامبران آن است که در باطن و اندرونشان خلجانی پیدا شود و از آن
توبه کنند.
خداوند متعال دربارۀ حضرت موسی؟ع؟ میفرماید:
چون عصای خود را دید که مانند اژدهایی به جنبش درآمده ،رو به فرار نهاد و
دیگر عقب خود را نگاه نکرد[ .ندا آمد ]:ای موسی ،نترس که پیامبران در حضور
من نمیترسند ،مگر کسی که ظلم کند و سپس تبدیل به خوبی نماید بعد از
بدی؛ پس همانا من بسیار آمرزنده و مهربانم.

1

و توبۀ اولیا از خطورات قلبی است و توبۀ اصفیا از گشایشی است که
برایشان میشود؛ زیرا مبتال شدن ،بزرگترین عامل تصفیۀ نفس انسان
است و چون ابتالی اولیا رفع شود ،ازآنرو که مبادا گشایش و آسایش،
خار راه تصفیه و وصول به مقام اصفیا باشد ،توبه میکنند .و توبۀ خواص،
2
از مشغول شدن به غیر خداست و توبۀ عوام از گناهان است.
هـ  .پذیرش توبه
هر قلبی در خلقت اولیه بر سرشت توحید خلق شده است و گناهان مانند
غباری که صفحۀ آیینه را میپوشاند ،بر قلب انسان مینشینند و آن را تاریک
میکنند و نور توبه و اعمال نیک ،آن تاریکی را از قلب برطرف میکند؛ زیرا
تاریکی گناه نمیتواند در مقابل نور توبه و اعمال نیک مقاومت کند.
پیامبر؟ص؟ فرمود:

در هیچ خانهای خوشحالی وارد نمیشود ،مگر اینکه اندوهی پس از
َ
َ
َ
ََ ُ َ
ََْ ّ
«َ .1وأ ْلق َع َص َ
اک َف َل َّما َر َآها َ ْت َت ُّز َکأ َّ َنا َج ٌّان َو ّل ُم ْدب ًرا َو َ ْل ُی َع ِّق ْب َیا ُم َ
وس ال تف ِإ ِن ال یاف ل َد َّی
ِ
ِ
ون إال َم ْن َظ َل َم ُ َّث َب َّد َل ُح ْس ًنا َب ْع َد ُس ٍوء َفإ ّن َغ ُف ٌ
ُْ ْ َ ُ َ
ور َر ِح ٌمی»؛ سورۀ نمل ،آیات  10و .11
ِِ
الرسل ِ
 .2ملکی تبریزی ،رسالۀ لقاء اهلل ،ص.56
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آن خواهد آمد و برای هر اندوهی گشایشی است ،مگر اندوه دوزخ؛ پس
1
هرگاه گناهی مرتکب شدی ،بهسرعت عمل صالحی انجام ده.
محمد بن مسلم گوید:
امام باقر؟ع؟ فرمود« :ای محمد بن مسلم ،هرگاه مؤمن از گناه خود توبه
کند ،آمرزیده میشود؛ پس باید بعد از توبه و آمرزش ،انجام اعمال نیک
را از سر بگیرد .به خدا قسم که توبه فقط برای اهل ایمان است».
عرض نمودم« :ا گر بعد از توبه و استغفار دوباره گناه کند و بعد از آن توبه
نماید [چه میشود]؟».
فرمود« :ای محمد بن مسلم ،آیا گمان میکنی چون بندۀ مؤمن از گناه
خود پشیمان شود و استغفار کند ،خداوند توبهاش را نمیپذیرد؟».
عرض کردم« :حتی ا گر بارها گناه کند و بعد توبه و استغفار نماید؟».
امام؟ع؟ فرمود« :هر زمان ،مؤمن با استغفار و توبه بهسوی خدا برگردد،
خدای متعال با آمرزش بهسوی او بازخواهد گشت و همانا خداوند بسیار
آمرزنده و مهربان است و توبۀ بندگان را میپذیرد و گناهان را عفو میکند.
2
بر حذر باش که مؤمنین را از رحمت خدا مأیوس نکنی».
 .2ورع
الف .معنای ورع
ورع در اصطالح علم اخالق بهمعنای خویشتنداری از انجام گناهان است

3

و در اصطالح اهل معرفت ،پرهیز از شبهههایی است که حالل و حرام بودن
آن معلوم نیست و نهایت آن پرهیز از هر چیزی است که قلب را از خدا غافل
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،68ص.242
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.434
 .3نراقی ،جامع السعادات ،ج ،2ص.148
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میکند.

1

اهل ورع و تقوا کسی است که مرتکب معصیت نمیشود و از انجام امور
ناشایست دوری میکند .انجام حسنات و ریاضت نفس ،بدون پرهیز از
معاصی موجب کمال انسان نمیشود؛ زیرا کسی که عبادتی را انجام میدهد،
در واقع بنای خیری را ساخته و چون مرتکب معصیت میشود ،گویا همان بنا را
ویران میکند؛ پس بنای معرفت زمانی به کمال میرسد و انسان را به قرب خدا
میرساند که اطاعت همراه با ترک معصیت باشد و تقوا همراه با ورع باشد و این
بزرگترین وسیلۀ نجات و تنها نردبان سعادت انسان است.
امام باقر؟ع؟ فرمود:
از شیعیان ما نیست ،کسی که اهل تقوا و اطاعت خدا نباشد؛ پس از خدا
پروا کنید و برای رسیدن به نعمتهایی که در نزد خداست ،او را عبادت نمایید؛
که بین خدا و هیچ کس خویشاوندی نیست .پسندیدهترین بندگان در نزد خدا
باتقواترین و داناترین آنها به اطاعت خداست.

2

 .درجات ورع
برای ورع چند درجه بیان شده است:

3

ورع اهل عبادت :دوری از اعمالی است که در شریعت الهی حرام دانسته
شده و ارتکاب آن موجب فاسق شدن در دنیا و عذاب آخرت میشود.
ورع صالحین :این گروه عالوه بر پرهیز از محرمات ،از اموری که احتمال حرام
بودن آن وجود دارد نیز پرهیز میکنند.
ورع صدیقین :این گروه از هر عملی که برای خدا نباشد پرهیز میکنند و به
 .1ابونصر سراج ،اللمع ،صص 49و .50
 .2صدوق ،صفات الشيعة ،ص.12
 .3نراقی ،جامع السعادات ،ج ،2ص.180
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غیر از خشنودی خدا و نیت تقوا و عبادت ،عملی را انجام نمیدهند؛ هر چند آن
عمل حالل باشد و ترس از وقوع در حرام و شبهه نیز در آن نباشد.
صدیقین با فهم حقیقت توحید ،شهوات را زیر پا میگذارند و مقصد آنها
فقط خدای متعال است و هرچه را در جهت قرب خدا نباشد ،بر خود حرام
میکنند .خداوند میفرماید:
بگو اهلل ،و دیگران را رها کن.

1

امام صادق؟ع؟ فرمود:

تقوا سه وجه دارد :تقوا بهجهت ترس از آتش و عذاب ،و آن ترک حرام و
تقوای عام است؛ و تقوای از خدا ،و آن ترک شبهات است تا چه رسد به
محرمات ،و آن تقوای خاص است؛ و تقوای برای خدا ،و آن ترک حالل
2
است ،تا چه رسد به شبهات.
اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت
باقی همه بیحاصلی و بیخبری بود
هر گنج سعـــادت که خــــدا داد به حافظ
از یمن دعای شب و ورد سحـری بود
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص200

 .3زهد
الف .معنای زهد
زهد یعنی روی گردانیدن از چیزی 3.زهد ضد محبت دنیا ،و بیرغبتی در
ُ َُ َ
ُ
اهلل ّث ذ ْر ُه ْم» ،سورۀ انعام ،آیۀ .91
« .1ق ِل

 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،67ص.100

 .3سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.437
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آن است .انسان زاهد تمایلی به دنیا ندارد و بیش از مقدار الزم به امور دنیایی
مشغول نمیشود و ب ه عبارتی دیگر ،زهد ،روی گرداندن از کاالی زندگی دنیا و
زیباییهای آن و اموال و مقامات آن است .هر آنچه با مرگ از بین رود ،در نزد
زاهد بیارزش است و به آن اعتنا نمیکند.
درجۀ باالی زهد ،رها کردن غیر خدا و توجه کامل به خداوند است و کسی
که هر آنچه غیر خداست ،حتی بهشت را رها میکند و غیر خدا را دوست ندارد،
زاهد مطلق است .پس کسی که برای رسیدن به نعمتهای بهشت یا ترس
دوزخ بهرههای دنیایی را ترک کند ،زاهد است ،اما درجۀ زهد او پایینتر است و
کسی که بعضی از بهرههای دنیا را ترک کند و بعضی را ترک نکند ،زاهد مطلق
نیست؛ مانند کسی که مال را رها کرده و به مقامپرستی روی آورده یا کسی که
پرخوری را رها کرده و به تجمالت دنیا مشغول شده است.

1

همایی چون تو عالی قدر ،حرص استخوان تا کی
ن سایۀ همتکهبر نـااهـل افکندی
دریغآ 
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص374

زاهد میتواند دنیا و لذات آن را به چنگ بیاورد ،اما آن را بهخاطر بیارزشی
دنیا و شوق وصال خداوند ترک میکند.
امام علی؟ع؟ فرمود:

خداوند در جانهای ایشان با عظمت جلوه نمود و به این جهت ،غیر
2
خدا در چشمهای آنان بیارزش شد.
کسی که دنیا را بهجهتی غیر از خشنودی خدا ترک میکند ،زاهد نیست؛
زیرا بعضی از مردم دنیا را بهجهت مشهور شدن در زهد و خودنمایی و ریا یا
 .1نراقی ،جامع السعادات ،ج ،2ص.56
 .2امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،خطبۀ .160
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بهخاطر تنبلی رها میکنند .همچنین زهد به معنای فقر و زاهد به معنای فقیر
نیست؛ بلکه زاهد هر چند از نعمتهای دنیا برخوردار باشد ،میل به حرام و
معصیت خدا پیدا نمیکند و چون هر نعمتی را از خدا میبیند ،بر آن نعمت
ً
اعتماد نمیکند؛ بلکه دائما خود را محتاج و فقیر او میبیند.
امام صادق؟ع؟ فرمود:

زهد در دنیا بهمعنای ضایع کردن مال و حرام نمودن حالل نیست؛ بلکه
زهد در دنیا به این معنا است که به آنچه در نزد خداست مطمئنتر باشی
1
تا به آنچه در دست تو است.
ب .ستایش زهد
زهد از باالترین منازل دین و مقامات سالکان است و آدمی تا عظمت
خداوند متعال و ارزش آخرت را نداند نمیتواند نسبت به دنیا زاهد شود و به این
جهت ،زهد در قرآن و روایات به نیکی ستوده شده است.
خداوند متعال دربارۀ قارون میفرماید:
او درحالیکه خود را زینت نموده بود در میان مردمانش ظاهر شد ،آنان که
دنیا طلب بودند گفتند :ای کاش ،به ما نیز مانند آنچه به قارون داده شده ،داده
میشد که او بهرۀ زیادی [از دنیا] دارد و کسانیکه به آنها علم داده شده بود،
گفتند :وای بر شما ،ثواب خدا بهتر است برای کسی که ایمان بیاورد و عمل
صالح انجام دهد و به آن نخواهد رسید مگر صابران.

2

در این آیۀ شریفه ،خداوند زهد را به اهل دانش نسبت داده است و این
 .1کلینی ،الكافی ،ج ،5ص.70
َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ
َ َ
َ َ
« .2فخ َر َج َعل ق ْو ِم ِه ِف ِز ین ِت ِه قال ال ِذین ی ِر یدون الیاة الدنیا یا لیت لنا ِمثل ما أ ِوت قار ون ِإنه لذو
ُ
َ
َ
ّ
ّ
َ
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
الا َول ُیل ّق َ
اهَّلل َخ ْی ٌر ِ َل ْن َآم َن َو َع ِمل َص ِ ً
الصاب ُر َ
ین أ ُوتوا ال ِعل َم َو ْیل ُک ْم َث َو ُ
َح ّ ٍظ َع ِظ ٍمی َو َقال ال ِذ َ
ون»؛
اها ِإل
اب ِ
ِ
سورۀ قصص ،آیات  79و .80
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نهایت مدح زهد است؛ زیرا تا کسی بیارزشی دنیا را درک نکند و غبار محبت
شهوات از قلب او دور نشود و از عالم طبیعت دل نکند ،اهل زهد نخواهد شد.
تو کز سرای طبیعت نمیروی بیرون
کجا ب ه کوی طریقت گذر توانـی کرد
جمال یار ندارد نقاب و پرده ولـــی
غبـار ره بنشـــان تا نظر تــوانی کرد
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص142

پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:

هرکس برای او انجام عمل زشتی یا شهوتی ممکن شود و بهجهت ترس
[از خدا] از انجام آن چشمپوشی کند ،خداوند او را بر آتش دوزخ حرام
میکند  ...و هرکس دنیا و آخرت بر او عرضه شود و دنیا را بر آخرت ترجیح
دهد ،روز قیامت خدا را مالقات میکند درحالیکه حسنهای که بهوسیلۀ
آن از آتش دور شود ندارد و هرکس آخرت را بگیرد و دنیا را ترک کند،
1
خدا از او راضی میشود و گناهان او را میبخشد.
ج .درجات زهد
زهد سه درجه دارد:
1 .1زهد ورزیدن در دنیا ،درحالیکه نفس ،به آن میل و رغبت دارد .در این
حالت ،آدمی با تالش و مجاهده ،محبت دنیا را از قلب خود دور و سعی میکند
اسیر محبت دنیا نشود.
2 .2آدمی به نعمتهای آخرت و وعدههای الهی ایمان داشته باشد و
 .1صدوق ،من الیحضره الفقيه ،ج ،4ص.14
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ازاینرو دنیا در نظر او پست و کمارزش شود و زاهد در دنیا شود .این نوع از زهد،
در واقع فروختن دنیا به آخرت است.
3 .3باالترین درجۀ زهد این است که نفس با نور معرفت ،بیارزشی دنیا
را درک کند و بداند که دنیا کاالیی ناپایدار و بیارزش است و حجاب بین او
و خداست؛ پس به لذتهای دنیا با چشم دشمنی نگرد و به آن ،رغبتی نشان
ندهد .امام علی؟ع؟ خطاب به دنیا میفرمود:

ای دنیا ،غیر من را فریفتۀ خود کن؛ زیرا من به تو احتیاجی ندارم و تو را
سه بار طالق دادهام و بهسوی تو باز نخواهم گشت .عمر ،کوتاه و ارزش
تو کم و آرزوی تو پست است .آه از کمی توشه و طوالنی بودن راه آخرت
1
و دوری سفر و عظمت روز قیامت!
همچنین برای زهد به نسبت آنچه زاهد ترک میکند ،پنج درجه بیان شده
است:
1 .1زهد در حرام؛ و آن ترک محرماتی است که در شریعت اسالم بیان شده
است.
2 .2ترک شبهاتی که احتمال حرام بودن آنها وجود دارد.
3 .3زهد در آنچه به آن احتیاجی نیست .در این مقام ،زاهد از هر چیز زائد،
هر چند حالل ،اجتناب میکند و در خوردن و پوشیدن و مسکن و ازدواج به قدر
ضرورت اکتفا میکند و عمر خود را صرف جمع مال و مقام دنیا نمیکند.
امام علی؟ع؟ فرمود:
ای مردم ،زهد آن است که آرزوهای خود را کوتاه و از نعمتهای الهی
2
سپاسگزاری کنید و از محرمات بپرهیزید.
 .1امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،حکمت .77
 .2امام علی ،نهج البالغة ،خطبۀ .82
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4 .4زهد با ترک همۀ خواستهها و بهرههای نفسانی .در این جایگاه ،آدمی
حتی به قدر ضرورت نیز بهدنیا نمیپردازد و بیش از آنچه او را زنده نگه میدارد
از دنیا بهره نمیگیرد و همۀ اموری را که از شهوت و غضب و کبر و ریاستطلبی
و مال و مقام سرچشمه میگیرد ،ترک میکند .امام صادق؟ع؟ در این باره فرمود:

زهد آن است که حالل دنیا را بهجهت ترس از حساب آن (در قیامت)
1
ترک کند و حرام آن را بهجهت ترس از عذاب آن ترک کند.
و امام علی؟ع؟ فرمود:
همۀ زهد بین دو کلمه از قرآن است که خدای سبحان میفرماید« :تا بر
آنچه از دست شما میرود اندوهگین نشوید و به آنچه به شما داده شده
خوشحال نگردید» 2.پس هر کس بر آنچه که گذشته اندوهگین نشود
و به آنچه که به او داده شده ،خوشحال نگردد ،بهتحقیق هر دو طرف
3
زهد را گرفته است.
5 .5آخرین درجۀ زهد آن است که زاهد با قلب خود از هر آنچه غیر خداست
روی گرداند و هیچ عملی جز بهجهت بندگی خدا از او صادر نشود و در خوراک
و پوشاک ،بهاندازۀ ضرورت اکتفا کند .از جمع نمودن مال و مقام دنیا بهکلی
صرف نظر کند و در دل خود جز سودای وصال محبوب نپروراند.
امام صادق؟ع؟ فرمود:
4
زهد آن است که هر آنچه تو را از یاد خدا بازدارد ترک کنی.
سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض
به هـوای سر کوی تو برفــت از یادم
 .1صدوق ،من اليحضره الفقيه ،ج ،4ص.40
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُْ
ِ « .2لکیل تأسوا عل ما فاتکم ول تفرحوا ِبا آتاکم»؛ سورۀ حدید ،آیۀ .23
 .3امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،ج ،4ص.102
 .4مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،67ص.215
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نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
چه کنم حرف دگـر یاد نداد استـادم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص142

 .4فقر
الف .معنای فقر
فقیر کسی است که مال نداشته باشد یا بهرۀ او از مال کمتر از نیازمندیاش
باشد ،اما در عرفان اسالمی به کسی فقیر گفته میشود که رغبتی به مال و
بهرههای دنیا ندارد و اگر مالی هم بهدست او برسد ،بهجهت توجهی که به خدا
ل نمیپردازد تا این امور ،حجاب او نشود.
دارد ،به آن دل نمیبندد و به جمع ما 
درحقیقت این فقر ،شعبهای از زهد است 1.عارف چون همه چیز را ملک خدا
میداند ،هیچگاه خود و دیگران را مالک چیزی نمیداند؛ بلکه خود و همۀ اشیاء
را فقیر خدا میبیند .خداوند متعال میفرماید:
شما فقیران هستید و خداوند بینیاز است.

2

ب .اختالف فقرا
1 .1بعضی از فقرا در مال رغبت داشته ،آن را دوست میدارند و با هر زحمتی
آن را طلب میکنند .به اینگونه افراد «حریص» گفته میشود.
2 .2بعضی از فقرا مال را دوست دارند ،اما برای کسب آن حرص نمیورزند و
اگر بدون مشقت ،مالی بهدست آنها برسد ،خوشحال میشوند و برای بهدست
آوردن مال حرص نمیورزند و خود را مشغول دنیا نمیکنند .به این افراد «قانع»
گفته میشود.
 .1خواجه نصیرالدین طوسی ،اوصاف االشراف ،ص.83
َ
ْ
َ ُ ُ ُْ َ
اهلل َو ُ
اهلل ُه َو ال َغ ِ ُّن»؛ سورۀ فاطر ،آیۀ .15
« .2أ
نت الفق َر ُاء ِإل ِ
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3 .3بعضی از فقرا عالقهای به مالاندوزی ندارند و از انباشته کردن مال اکراه
دارند و از آن فرار میکنند .به این افراد «زاهد» گفته میشود.
هرگاه زاهد بهجهت ترس از عذاب آخرت از دنیا روی بگرداند و به آن
دستاندازی نکند و فقر را برگزیند ،به آن« ،فقر خائفین» گفته میشود و اگر
بهجهت ثواب و نعمتهای بهشتی از آن روی بگرداند ،به آن« ،فقر امیدواران»
میگویند و اگر انتخاب فقر بهجهت توجه به خداوند متعال باشد ،بهگونهای
که یاد خدا تمام وجود او را فرا بگیرد و او را از دیگران غافل کند و توجهی به
نعمتهای دنیایی و آخرتی و ثواب و عذاب نداشته باشد ،به آن« ،فقر عارفان»
میگویند 1.چنین فردی از داشتن دنیا خوشحال نمیشود و از نداشتن آن
اندوهگین نمیگردد و برای او فرقی نمیکند که مال دنیا در دست او باشد یا
در دست دیگران؛ زیرا او هر مالی را در خزانۀ خدا میبیند و میداند که مالک
حقیقی تمام اشیاء ،خداوند متعال است و آنچه در دست دیگران است
بیاعتبار و ناپایدار است.
این مقام برتر از مقام اهل زهد است؛ زیرا قلب زاهد مشغول فرار از دنیا است
و او کینۀ دنیا را در دل دارد ،اما دل اهل معرفت توجهی به غیر خدا ندارد و در
همۀ حاالت ،غرق در توجه و تذکر به محبوب است و خود را از غیر او بینیاز
میبیند.
خوشا آن دم کز استغنـای مستـی
فراغت باشـــد از شــاه و وزیرم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص290

 .1نراقی ،جامع السعادات ،ج ،2ص.79
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ج .فقر و روایات
بعضی از انواع فقر در روایات به شدت مذمت شده است؛ زیرا فقر انسانهای
کمظرفیت را به فساد و تباهی میکشاند .این افراد چون معرفت زیادی به حقایق
هستی ندارند و در برابر مشکالت از خود صبر و استقامت نشان نمیدهند ،در
مشکالت شکسته شده ،به ناسپاسی مبتال میشوند یا برای رسیدن به مال،
مرتکب کارهای زشت میشوند؛ لذا اینگونه فقر در اسالم مذمت شده و باید از
آن فرار کرد و به خدا پناه برد.
امام علی؟ع؟ میفرماید:

هرکس مبتالی به فقر شود ،به چهار خصلت مبتال میشود :ضعف در
یقین ،نقص در عقل ،رقت در دین و کم شدن حیا؛ پس به خدا پناه
1
میبریم از فقر.
و پیامبر اسالم؟ص؟ فرمود:
2
نزدیک است که فقر موجب کفر شود.
اینگونه فقر ریشه در بیعدالتی اجتماعی یا تنبلی و ضایع کردن مال در
راههای باطل دارد؛ ازاینرو بر حکومتها الزم است که با ایجاد زمینۀ عدالت و
تقسیم صحیح امکانات عمومی و بیت المال ،زمینه فقر را از بین ببرند .بعضی
از افراد با اسراف نمودن و صرف مال در اعتیاد و شهوات یا سپردن مال خود به
افراد ناالیق ،به استقبال فقر میروند و خود را به زحمت و هال کت میاندازند؛
ازاینرو الزم است آدمی قدر نعمتهای خدا را بداند و با شکرگزاری و استفادۀ
صحیح از آنها وسیلۀ جلب نعمت را فراهم کند و بداند که غرق شدن در گناهان
و ناسپاسی ،فقر و زوال نعمت را بهدنبال دارد.
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،69ص.47
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.307
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بعضی از انواع فقر در روایات ستوده شده است و آن فقری است که زمینهساز
کمال و ترقی روحی سالک است .بسیاری از اهل کمال بهجهت پرداختن به
مسائل معنوی و بیتوجهی به دنیا و فاصله گرفتن از مراکز قدرت و ثروت ،بهرۀ
چندانی از دنیا نداشتهاند .این افراد در واقع با خواست خود فقر را بر بینیازی
اندک آن اکتفا میکنند و دلهای آنان هرگز بهواسطۀ
ترجیح میدهند و از دنیا به ِ
فقر ،شکسته و پریشان نمیشود؛ بلکه فقر ،نردبان کماالت آنهاست.
عالمه طباطبایی؟ق؟ میگوید:

زمانی که از شدت فقر در مضیقه بودم ،رفتم تا از استاد خود ،آیتاهلل
قاضی؟هر؟ پولی قرض کنم تا بعد ،از ایران برایم پول بفرستند ،اما وقتی
آنجا رسیدم ،دیدم یکی از پسران ایشان هم آمده و از او برای قابله پول
میخواهد و او جیبهای خالیاش را نشان میدهد و میگوید« :ندارم»
و با همۀ این احوال یک ذره از توکل و تسلیم و تفویض و توحیدش خارج
1
نمیشد.
فقیری بر رسول خدا؟ص؟ وارد شد ،درحالیکه در نزد پیامبر؟ص؟ چیزی نبود
که به او بدهد؛ پیامبر؟ص؟ دربارۀ او فرمود« :اگر نور این فقیر در بین همه اهل زمین
2
تقسیم شود ،همه را فرا میگیرد».
امام باقر؟ع؟ فرمود:
هنگامی که روز قیامت میشود ،خداوند منادی را ندا میدهد که از
جانب او ندا دهد :کجایند فقیران؟ تعداد زیادی از مردم بلند میشوند؛
یدهند :بلی ،پروردگار ما.
پس به آنها میگوید :بندگان من! پاسخ م 
خداوند میفرماید :من بهجهت بیارزش بودنتان ،شما را مبتالی به فقر
 .1هیئت تحریریۀ شمس الشموس ،عطش ،ص.205
 .2فتنی ،تذكرة الموضوعات ،ص.178
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نکردم ،لکن شما را برای مانند این روز برگزیدم؛ پس به چهرههای مردم
بنگرید و از جانب من به هر کسی که به شما نیکی نموده ،بهشت را
1
پاداش دهید.
د .موازنۀ میان فقر و بینیازی
فقر همراه با صبر و قناعت بهجهت فارغ شدن از دنیا ،بهتر از ثروتی است که
همراه با حرص و بخل باشد و ثروت همراه با بخشش و کمک به بندگان خدا،
بیشک بهتر از فقر همراه با حرص و اضطراب است.

2

پس هر فقری ناپسند و هر ثروتی ستوده شده نیست؛ بلکه هر کدام از آنها که
آدمی را در مسیر کمال یاری کند ،نیکوست و سالک راه خدا یا باید در حال فقر
به خدا توکل کند تا فقر مانع کمال او نباشد یا باید در حد ضرورت از امکانات
ً
مادی برخودار باشد تا نفس او دائما مشغول به تهیۀ مایحتاج زندگی نشود.
ً
فقیر اهل توکل کسی است که میداند فقر او از جانب خداست و باطنا راضی
ِ
به قضای الهی است و یقین دارد خداوند ضروریات زندگی را برای او خواهد
رساند و او را درمانده نخواهدگذاشت؛ ازاینرو به روزی کم قانع میشود و بر جمع
مال حرص نمیورزد و بر فقر خود صبر کرده ،خدا را شکر میکند.
امام علی؟ع؟ فرمود:

خداوند متعال بهوسیلۀ فقر به بعضی از انسانها کیفر میدهد و به
بعضی ثواب و پاداش عطا میکند .فقری که وسیلۀ پاداش الهی
است ،عالمتهایی دارد؛ از جمله خوشاخالقی همراه با فقر ،اطاعت
پروردگار ،شکایت نکردن و شکر خدا در حال فقر .و از عالئم کیفر بودن
فقر ،بداخالقی هنگام فقر ،معصیت پروردگار با ترک اطاعت او ،زیاد
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.262
 .2نراقی ،جامع السعادات ،ج ،2ص.88
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شکایت کردن و ناخشنودی از قضای الهی است.
آیتاهلل قاضی؟ق؟ میفرمود:
برزخ من در دنیا فقر است و دیگر در برزخ مشکلی ندارم  ...این فقر من
از همان جاست که روزی در بازار با آیتاهلل سید ابوالحسن اصفهانی
برخورد کردم و به او گفتم :در آینده مرجعیت تام از آن شماست .در آن
موقع ما را فراموش مکن و هنوز که هنوز است دارم کتک همان حرف را
میخورم  ...وقتی چیزی ندارم احساس نیاز بیشتری به خدا میکنم و
2
التماسم به خدا بیشتر است و خدا هم به من توجه بیشتری دارد.
گنج زر ،گر نبود کنج قناعت باقــی است
آنکه آن داد به شاهان ،به گدایان این داد
1

حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص119

 .5صبر
الف .معنای صبر
معنای صبر ،آرامش و ثبات نفس در سختیها و مشکالت و مصیبتهاست.
انسان صابر و شکیبا در این امور از خود مقاومت نشان میدهد و با سینهای
گشاده با آنها برخورد میکند و اطمینان نفس و خوشحالی او ،با این مشکالت
از بین نمیرود 3.پس او زبان به شکایت باز نمیکند و کارهای نامتعادل انجام
نمیدهد .این نوع صبر ،صبر بر سختیها و مشکالت است.
و اما صبر در معرکۀ نبرد ،از ثمرات شجاعت است و فرو بردن خشم ،از
نتایج حلم است و صبر در عبادت و بندگی خداوند و پیروی نکردن از شهوات
 .1همان ،ص.92
 .2هیئت تحریریۀ شمس الشموس ،عطش ،ص.206
 .3نراقی ،جامع السعادات ،ج ،2ص.280
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و لذات ناپایدار دنیا ،از ثمرات عفت و پاکدامنی است .خداوند متعال در این
باره میفرماید:
هرکس از مقام پروردگار خویش بترسد و نفس خود را از پیروی هوا و هوس باز
دارد ،جایگاهش در بهشت است.

1

بیشتر صفات اهل ایمان ریشه در صبر و مقاومت در برابر خواستههای
نفسانی دارد و بدون صبر و پایداری ،کنترل نفس زیادهخواه برای انسان ممکن
نیست .اگر نفس آدمی افسار صبر و پایداری عقل را پاره کند ،او را به فساد و
تباهی خواهد کشاند.
ً
نبرد بین عقل و نفس ،در معرکۀ قلب آدمی دائما در جریان است .عقل آدمی
را بهسوی خدا دعوت میکند و نفس به نمایندگی از شیاطین ،او را به زشتیها و
گناهان و زیادهطلبی دعوت میکند .در این میان ،اگر آدمی با صبر و استقامت،
نیروی عقل را تقویت کند ،فرشتۀ عقل ،دیو شهوت را رام میکند و قلب با نور
معرفت ،مسیر خود را بهسوی سعادت میپیماید و نفس اماره کمکم به نفس
مطمئنه تبدیل میشود و در این جایگاه ،نبرد با پیروزی مطلق عقل پایان
میپذیرد و سالک ،داخل در صدیقین و بندگان صالح خدا میشود و خداوند
از پس پردههای جمال به او خطاب میکند« :ای نفس ،آرام و مطمئن بازگرد
بهسوی خدای خود» 2.اما اگر آدمی در تهاجم شهوات نفسانی از خود بیصبری
نشان دهد و به طمع لذتهای دنیایی ،جانب خدا را فرو گذارد ،سپاه شیطان
قلب را تصرف میکند و نفس ملکوتی که امانت خدا در نزد اوست ،اسیر شیطان
میشود و چون به گناه و فساد آلوده میشود ،از اهل جهنم میگردد .خداوند
دربارۀ اینان میفرماید:
ْ ْ
َّ
ََ
َ َ َ
الن ْف َس َعن ْ َ
ال َوى َفإ َّن ْ َ
ال َّن َة ِه َی َ
الأ َوى»؛ سورۀ نازعات ،آیات  40و
«َ .1وأ ّما َم ْن خاف َمق َام َر ّ ِب ِه َو َ َنى
ِ
ِ

.41
َ
َ َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ
َ
ْ
ّ
ک»؛ سورۀ فجر ،آیۀ .27
« .2یا أیتا النفس الطم ِئنة ار ِج ِعی ِإل ر ِب ِ
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حکم حتمی من آن است که دوزخ را از جنیان و انسانها پرکنم.

1

و اگر نزاع بین عقل و نفس ادامه پیدا کند و گاهی عقل غالب شود و زمانی
دیگر ،نفس شیطانی غلبه کند و انسان را وادار به گناه نماید ،حالت مجاهده
تا پیروزی قطعی یکی از آنها ادامه پیدا میکند .خداوند متعال در این باره
میفرماید:
اینان عمل پسندیده را با بعضی از اعمال زشت مخلوط کردهاند و امید
است که خدا توبۀ آنها را بپذیرد .همانا خدا بسیار بخشنده و مهربان است.

2

ب .مراتب صبر
کسانی که در سختی زندگی و در بندگی خدا و ترک گناه صبر و پایداری
پیشه میکنند ،به سه گروه تقسیم میشوند:
1 .1بعضی از اهل ایمان که به امید ثواب آخرت و رسیدن به مقامات بهشت،
صبر و پایداری پیشه میکنند و از مشکالت و پیشامدهای ناگوار شکایت
نمیکنند و سعی میکنند که خود را به قضای الهی راضی کنند و در اموری که
برای آنان پیش میآید ،شکرگزار باشند .خداوند به آنها چنین وعده داده:
همانا خداوند بهنحو کامل و بیاندازه صابران را پاداش خواهد داد.

3

2 .2بعضی از اهل ایمان بهواسطۀ صبر و استقامت ،به مقام رضا میرسند
و در این مقام ،با خشنودی از تقدیرات الهی ،هر مشکلی را میپذیرند و از آن
اندوهگین نمیشوند .این صبر زاهدان و اهل تقوا است.
پیامبر؟ص؟ فرمود:

ا گر میتوانی با خشنودی و یقین برای خدا عمل کنی ،این چنین کن و
َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ ُ ّ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َّ َ َّ
الناس َأ ْ َ
ج ِع َنی»؛ سور ۀ سجده ،آیۀ .13
الن ِة و
« .1ول ِکن حق القول ِم ِن لملن جهن ِمن
ِ
َِ
َ
َ َُ ْ َ َ ً
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ال َص ِ ً
َ
ُ
ّ
ٌ
َ
ْ
ّ
الا َو َآخ َر َس ّی ًئا َع َس اهّلل أن یت َ
« .2خلطوا عم
وب عل ِی ْم ِإن اهلل غفور ر ِح ٌمی»؛ سورۀ توبه ،آیۀ .102
ِ
 .3صدوق ،االمالی ،ص.526
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ا گر نمیتوانی ،در صبر بر آنچه ناپسند میداری ،خیر زیادی قرار داده
1
شده است.
3 .3دوستان خدا از سختیهایی که به تقدیر الهی به آنها میرسد ،نهتنها
ناراحت نمیشوند ،بلکه آنچه را از محبوب میرسد با جان و دل قبول میکنند و
ً
از توجهی که خداوند متعال به آنها دارد لذت میبرند و دائما شوق آنها به وصال
محبوب بیشتر میشود .آنان تمام این سختیها را امتحان و ابتالء الهی میدانند
و با خشنودی بر آن صبر میکنند .این صبر عارفان است.
کمان ابرویت را گـو ،بـــزن تـیر
که پیش دســـت و بازویت بـمیرم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص289

در احواالت جابر بن عبد اهلل انصاری آمده که امام باقر؟ع؟ او را در حال
پیری و مریضی مالقات نمود و از او سؤال کرد :حال تو چگونه است؟
عرض نمود :در حالی هستم که فقر در نزد من محبوبتر از ثروت و مرض،
محبوبتر از سالمتی و مرگ ،محبوبتر از زندگی است.
امام؟ع؟ فرمود :اما ما اهلبیت ،آنچه از فقر یا بینیازی و مرض یا سالمتی و
مرگ یا زندگی ،از جانب خدا بر ما وارد شود ،در نزد ما محبوبتر است.
جابر از جای خود برخاست و میان دو چشم آن حضرت را بوسید و گفت:
پیامبر خدا؟ص؟ راست گفت هنگامی که به من فرمود« :ای جابر ،بهزودی یکی از
فرزندان مرا که همنام من است خواهی یافت که علوم را میشکافد»2.

 .1احمد بن عبداهلل ،ذخائر العقبی ،ص.234
 .2نراقی ،جامع السعادات ،ج ،3ص.285
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ج .فضیلت صبر
صبر از منازل سالکان و مقامات اهل توحید است و بهواسطۀ آن ،بنده در
ردیف مقربان الهی جای میگیرد و به او نزدیک میشود .خداوند متعال بسیاری
از درجات خیرات را در صبر و پایداری قرار داده است و در بسیاری از آیات قرآن،
صبرکنندگان را ستایش نموده است:
و ما آنان را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنند ،هنگامی که صبر
پیشه نمودند.

1

همانا صابران را به بهتر از آنچه عمل کردهاند پاداش خواهیم داد.

2

صبر پیشه کنید ،همانا خدا با صابران است.

3

پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:

صبر نصف ایمان است.
امام باقر؟ع؟ فرمود:
بهشت با سختیها و صبر پیچیده شده است؛ پس هرکس بر سختیهای
دنیا صبر کند ،وارد بهشت میشود و دوزخ پیچیده به لذتها و
شهوتهاست؛ پس هرکس نفس خود را مشغول لذتها و شهوتهای
5
دنیا کند ،وارد دوزخ میشود.
4

د .راه تحصیل صبر
راه تحصیل صبر و پایداری ،تقویت انگیزۀ دینی و تضعیف انگیزههای
َ
َ
ون بأ ْمر َنا َ َّلا َص َب ُر َ
واو َک ُانوا ب َآی ِات َنا ُی ِوق ُن َ
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ ً َ ْ ُ َ
ون»؛ سورۀ سجده ،آیۀ .24
ِ
« .1وجعلنا ِمن َم أ ِئة ید َ ِ ِ
َ
ین َص َب ُر ْوا أ ْج َر ُهم بأ ْح َسن َما َک ُان ْوا َی ْع َم ُل َ
«َ .2و َل َن ْجز َی َّن ّال ِذ َ
ون»؛ سورۀ نحل ،آیۀ .96
ِ
ِ
ِ
اهّلل َم َع َّ
اصب ُر ْوا إ َّن َ
َ ْ
الصابر َ
ین»؛ سورۀ انفال ،آیۀ .46
« .3و ِ ِ
ِِ
 .4نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،2ص.425
 .5کلینی ،الکافی ،ج ،3ص.89
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نفسانی است و این مسئلۀ مهم از چند راه بهدست میآید:
1 .1تفکر و ّ
فضیلت صبر و ثمرات آن در دنیا و آخرت و اینکه ثوابی
تأمل در
ِ
که صابران در مصیبتها بهدست میآورند ،بهمراتب بیش از آن چیزی است که
از دست دادهاند؛ زیرا آنچه از دست میرود ،امور فانی و ناپایدار دنیا است و آنچه
بهواسطۀ صبر بهدست میآید ،ثواب همیشگی آخرت و قرب حق تعالی است.
2 .2هنگام سختیها توجه به این نکته الزم است که هیچ مشکلی در دنیا
پایدار نیست و بهزودی پایان خواهد یافت؛ به این جهت ،اهل معرفت گفتهاند:
در هنگام سختی یا شادی ،به زیارت اهل قبور بروید تا بدانید نه سختی دنیا
باقی میماند و نه شادی آن.
3 .3انسان باید بداند بیصبری و ناسپاسی در مصیبتهای دنیا غیر
از ضایع کردن دین و از بین بردن پاداش مصیبت هیچ نتیجهای ندارد؛
زیرا مقدرات عالم در اختیار ما نیست؛ لذا باید با علم و حکمت ،خود را به
پیشامدهای زندگی راضی کند و بداند آنچه بر او میگذرد یا نتیجۀ اعمال خود
اوست یا خداوند میخواهد به این وسیله ،به او پاداش دهد و او را تربیت نموده،
به سعادت برساند.
اما م علی؟ع؟ میفرماید:

ا گر صبر کنی ،تقدیرات الهی بر تو جاری میشود و به تو پاداش داده
میشود و ا گر بیصبری کنی ،تقدیرات بر تو جاری میشود و گناه
1
ناسپاسی برای تو باقی میماند.
چو قسمــت ازلـــی بیحضـور ما کردند
گر اندکی نه به وفق رضاسـت خرده مگیر
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص231
 .1امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،حکمت .291
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4 .4با تحمل مشکالت و سختیها و با مجاهده و ریاضت ،روح انسان
قدرت مییابد و میتواند با غلبه بر نفس ،در سیر ملکوتی موفق شود؛ ازاینرو
خداوند مؤمنان را به اعمالی مانند روزه گرفتن و دوری از لذتها و شهوات افراطی
امر نموده تا در قلب آنها صفت تقوا ایجاد شود و با روحی بزرگ ،وسوسههای
شیطانی را از خود دفع کنند و در افق معنویت پرواز نمایند.
خدای تعالی میفرماید:
بر شما روزه نوشته شده،چنانکه بر امتهای قبل از شما نوشته شده بود ،به
آن امید که شما اهل تقوا شوید.

1

رشتۀ صبرم به مقراض غمــــت ببریده شد
همچنان در آتش مهر تو ســــوزانم چو شمع
ک گلـگونم نبــودی گـــرم رو
گر کـمیتاش 
ن ب ه گیتیراز پنهانم چو شمع
ی روش 
ی شد 
ک 
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص259

 .6توکل
الف .معنای توکل
توکل آن است که بدن را در اطاعت خدا قرار دهی و دل را به خدا بسپاری و
به آنچه که خدا به تو داده ،اطمینان کنی؛ پس اگر به تو عطا نمود ،شکر کنی و اگر
نداد ،راضی باشی و صبر نمایی.

2

کسی که دارای صفت توکل است ،همۀ امور خود را به خدا واگذار میکند و
َ
َ َ
َ
ین َآم ُن ْوا ُک ِت َب َع َل ْی ُک ُم ِ ّ
ین ِمن َق ْب ِل ُک ْم َل َع ّل ُک ْم َت َّت ُق َ
الص َی ُام َک َما ُک ِت َب َع َل ّال ِذ َ
َ « .1یا أ ُّ َیا ّال ِذ َ
ون»؛ سورۀ بقره،
آیۀ .183
 .2ابونصر سراج ،اللمع ،ص.56

 210سیری در عرفان عملی اسلام

از هر قدرتی غیر او بیزاری میجوید و فقط بر قدرت الیزال الهی اعتماد میکند.
این صفت زمانی در عبد حاصل میشود که بهطور قطعی معتقد باشد که هیچ
فاعل حقیقیای غیر خدا وجود ندارد و هیچ توانی خارج از قدرت او در عالم
هستی تأثیرگذار نیست و او قادر است که با علم و قدرت خود ،امور بندگانش
را کفایت نماید.
پس چون بنده دانست که باالتر از قدرت خداوند متعال قدرتی وجود ندارد و
باالتر از علم و عنایت او ،علم و عنایتی نیست ،از روی حقیقت ایمان و یقین بر
او توکل میکند و امور خود را به او واگذار مینماید و به دیگران توجهی نمیکند؛
اما انسانی که یقین او به خدا ضعیف است یا قلب او مریض و بیایمان است،
به اوهام بیاساس مبتال میشود و گمان میکند که با توان و دانش خود یا با تکیه
به دیگران میتواند به خواستههای خود برسد؛ درحالیکه این توهم سرابی بیش
نیست و هیچگاه او را به مقصد نهایی نمیرساند .خداوند متعال میفرماید:
َم َثل کسانی که غیر خدا را اولیای خود قرار میدهندَ ،م َثل عنکبوتی است
که برای خود خانهای برمیگزیند و همانا سستترین خانهها ،خانۀ عنکبوت
است ،اگر بدانند.

1

ب .فضیلت توکل
توکل از منازل دین و از مقامات اهل یقین ،بلکه از عالیترین درجات مقربین
است 2.توکل حقیقی زمانی برای عبد حاصل میشود که با نور توحید پردۀ اوهام
را پاره کند و ببیند که فقط خدا فاعل حقیقی است و تمام اسباب و وسائط ،در
تسخیر او و تحت قدرت اوست و خارج از قدرت او هیچ موجودی نمیتواند به
َ
َ
ً َ َ َ ْ
ْ َ
َ َ ْ َ
َّ َ َ
َ َ ُ َّ َ َّ َ ُ
ُ
وت
« .1مثل ال ِذ
وت ل َب ْی ُت ال َعنک ُب ِ
وت اتذ ْت َب ْیتا َو ِإ ّن أ ْوه َن ال ُب ُی ِ
اهلل أ ْو ِل َی َاء ک َمث ِل ال َعنک ُب ِ
ون ِ
ین اتذوا ِمن د ِ
َ
َ َ
ُ
َ
ل ْو ک ُانوا َی ْعلمون»؛ سورۀ عنکبوت ،آیۀ .41
 .2فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،7ص.377

متشه لصف 211

دیگران خیری برساند یا از آنها ضرری را دفع کند .در قرآن و روایات ،بر توکل بسیار
تأ کید شده و به مؤمنین امر شده که در امور خود بر خدا توکل کنند.
بر خدا توکل کنید ،اگر مؤمن هستید.

1

هرکس بر خدا توکل کند ،خداوند او را کافی است.

2

پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:

هر کس از مخلوق قطع امید کند و به خدا پناه ببرد ،خداوند هر سختیای
را برای او کفایت میکند و از جهتی که گمان نمیبرد ،روزی او را میدهد
و هر کس از خدا جدا شود و به دنیا و اسباب مادی اعتماد کند ،خداوند
3
او را به آن وا گذار میکند.
امام صادق؟ع؟ فرمود:
هر کس موفق به دعا شود ،خداوند او را اجابت میکند و هر کس موفق به
شکرگزاری شود ،خداوند به او فزونی بخشد و هر کس موفق به توکل شود،
4
خداوند امر او را کفایت میکند.
ج .درجات توکل
توکل دارای سه درجه است:

5

1 .1ضعیفترین درجۀ توکل آن است که آدمی در همۀ امور ،خدا را وکیل
خود بداند و درحالیکه میداند همۀ امور با خواست خدا انجام میپذیرد ،با
توکل بر خدا و با تدبیر و اختیار ،به انجام امور خود بپردازد و در آنها از خدا یاری
َ َ
َ َّ ُ ْ ُ ُ
اهّلل ف َت َوکلوا ِإن ک ُنت ّم ْؤ ِم ِن َنی»؛ سورۀ مائده ،آیۀ .23
«َ .1وعل ِ
َ َّ ْ َ َ
َ
اهَّلل ف ُه َو َح ْس ُب ُه»؛ سورۀ طالق ،آیۀ .3
«َ .2و َمن َیت َوکل عل ِ
 .3طبرسی ،مشكاة االنوار ،ص.18
 .4برقی ،المحاسن ،ج ،1ص.3
 .5نراقی ،جامع السعادات ،ج ،3ص.223
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طلب کند.
2 .2درجۀ دوم توکل آن است که حال عبد نسبت به خداوند متعال مانند
حال کودک با مادرش باشد؛ چنانکه کودک غیر از مادر خود کسی را نمیشناسد
و جز به او پناه نمیبرد و به غیر او اعتماد ندارد و در هر حال دامان او را میگیرد
و به او پناه میبرد .عبد در این حال توجهی به توکل خود ندارد؛ بلکه همۀ توجه
ً
او به خدای متعال است و غیر او را در دل راه نمیدهد و دائما با دعا و تضرع،
دست بهسوی او دارد و فقط از او مدد میطلبد.
3 .3عالیترین درجۀ توکل آن است که عبد ،خود را در مقابل خدا مانند
مردهای بداند که بر سنگ غسالخانه قرار دارد و همۀ حرکات خود را به
قدرت ازلی و تحت تدبیر حق تعالی ببیند؛ در این حال گاهی بنده در طلب
خواستههای خود به درگاه خداوند دعا و تضرع میکند و گاهی بهجهت
اعتمادی که به خدا دارد ،حتی دست از دعا باز میدارد و فقط به عنایت حق
دل خوش میکند؛ چنانکه در حاالت حضرت ابراهیم؟ع؟ بیان شده است
که هنگامی که میخواستند او را در آتش بیندازند ،جبرئیل به او گفت :از خدا
بخواه تا تو را نجات دهد .او گفت :علم او به حال من ،از درخواست من کفایت
میکند 1.این مرتبه از توکل ،مقام صدیقین است و صاحب این مقام چون
مبهوت عظمت حق تعالی است و به غیر او توجهی ندارد ،از همه چیز ،حتی از
درخواست و دعا باز میماند.
البته باید توجه داشت که توکل به معنای ترک سعی و تالش نیست؛ بلکه
آدمی وظیفه دارد در حد توان خود تالش کند و از عقل و تدبیری که خدا به او
داده ،استفاده کند و در همین حال بداند که غیر از آنچه خدا میخواهد واقع
نمیشود و بدون کمک او هیچ کاری به انجام نمیرسد و بر سعی و دانش خود
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،68ص.168
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تکیه نکند ،هر چند اینها وسیلهای برای رسیدن به هدف است و بدون آنها
نتیجهای بهدست نمیآید.
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست
راهرو گر صـد هنــر دارد توکل بایدش
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص262

 .7رضا
الف .معنای رضا
رضا یعنی راضی بودن عبد به تقدیرات الهی .در مقام رضا قلب عبد ،آنچه
را خدا برای او اختیارنموده ،خوب میبیند و چون میداند او بهترین امور را برای
بندۀ خود تقدیر میکند ،به آن راضی میشود.

1

این مقام از آثار محبت به خداوند متعال و از لوازم آن است؛ زیرا عاشق غیر
از خواستۀ محبوب ،چیز دیگری را نمیخواهد و آنچه از او میرسد ،شیرین و
پسندیده مییابد.
برای کسی که به مقام رضا رسیده است فقر و ثروت برابر است و بقا و فنا
و عزت و ذلت ،در نزد او یکسان است و صحت و مرض و مرگ و زندگی برای
او یکی است؛ زیرا او همۀ آنها را از جانب خدا میداند و تحمل آنها بر او دشوار
نیست .محبتی که در دل او ریشه زده ،تحمل همۀ اینها را برایش آسان میکند.
ً
چنین کسی دائما خوشحال و با نشاط است؛ زیرا همه چیز را با چشم رضایت
مینگرد و آنها را با نور رحمت الهی تماشا میکند و در همۀ آنها اسرار حکمت
ازلی را آشکارا مییابد.

2

در این حال ،همه چیز بر وفق رضایت اوست و به این جهت ،قلب او فارغ از
 .1ابونصر سراج ،اللمع ،ص.57
 .2نراقی ،جامع السعادت ،ج ،3ص.202
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هر اندیشهای به بندگی خدا مشغول میشود و در آخرت نیز به واسطۀ خشنودی
او رستگار میگردد.
مــن و مقام رضا بعــد از این و شکر رقیب
که دل به درد تو خو کرد ترک درمان گفت
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص101

خداوند متعال درباۀ مؤمنین میفرماید:
خداوند از ایشان راضی شده و آنها هم از او راضی شدهاند.

1

پیامبر خدا ازعدهای از اصحاب خود پرسید« :عالمت ایمان شما چیست؟».
گفتند« :بر بال صبر میکنیم و هنگام راحتی شکر میگزاریم و به قضای الهی
راضی هستیم» .پیامبر؟ص؟ فرمود« :به خدای کعبه ،اینها مؤمن هستند».

2

ب .فضیلت رضا
راضی بودن به قضای الهی ،افضل مقامات دین و شریفترین منازل مقربین
ً
است و این باب عظیم الهی است که هر کس داخل آن شود ،قطعا وارد بهشت
شده است.
چنانکه بیان شد ،خداوند دربارۀ این گروه ازمؤمنین میفرماید:
خداوند از آنها راضی شده وآنان نیز ازخدا راضی شدهاند.
از این آیۀ شریفه و بعضی از روایات دانسته میشود که رضایت خدا از بنده،
همراه راضی بودن بنده از تقدیرات الهی است و درک کامل مقام رضا ،پس از
تجلی توحید بر قلب مؤمن ممکن میشود؛ زیرا در آن هنگام بنده همه چیز را با
معرفت صحیح درک میکند و میداند که بر قلم تقدیر هیچ چیز بدون حقیقت
و حکمت جاری نمیشود؛ به این جهت ،پیامبر؟ص؟ فرمود:
ض ُ
َ « .1ر ِ َ
اهلل َع ْ ُن ْم َو َر ُضوا َع ْن ُه»؛ سورۀ مائده ،آیۀ .119
 .2شهید ثانی ،مسكن الفؤاد ،ص.79
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باالترین درجۀ یقین ،کمترین درجۀ رضا است.
همچنین فرمود:
هرگاه خداوند بندهای را دوست بدارد ،او را مبتال میکند؛ پس ا گر صبر
کرد ،او را از بین سایر بندگان انتخاب میکند و ا گر راضی شد ،او را
2
برمیگزیند.
همچنین بیان شده که از نتایج رضایت عبد به تقدیرات الهی ،راضی
شدن خدا از اوست و این باالترین درجۀ سعادت انسان است و در بهشت هیچ
مقامی باالتر از آن نیست .خداوند متعال میفرماید:
خداوند زنان و مردان مؤمن را عمارتهایی نیکو در بهشت عدن وعده داده
3
است و برتر از هر چیز ،خشنودی خدا از آنهاست و آن رستگاری عظیم است.
پس خداوند آنها را در بهشت عدن ساکن میکند و بر آنان سالم میکند «سالم،
سخنی از پروردگار مهربان است» 4و خشنودی خود را به آنها اعالم مینماید.
خشنودی خدا از بنده به این معنا است که او را دوست دارد و این سبب
ً
میشود که بندۀ مؤمن دائما درحال بهره بردن از تجلی حق و تماشای وجه کریم
نهایت معنای مالقات و مشاهده باشد و باالتر از این در بهشت مقامی
او ،در
ِ
5
نیست و اهل بهشت این جایگاه را نهایت آرزوها و آخرین هدف خود میدانند.
باالترین مصداق اهل رضا ،حضرت امام حسین؟ع؟ است .چون
آن حضرت میخواست ازمدینه خارج شود ،به او گفتند :از رفتن به عراق
1

 .1نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،2ص.427
 .2همان.
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اهلل أ ک َب ُر ذ ِلک ه َو الف ْوز الع ِظ ُمی»؛ سورۀ توبه ،آیۀ .72
عد ٍن َو ِرض َو ٌان ِم َن ِ
ً
َ
َ
َ َ
«َ .4سل ٌم ق ْول ِمن ّر ٍّب ّر ِح ٍمی»؛ سورۀ یس ،آیۀ .58
 .5نراقی ،جامع السعادات ،ج ،3ص.206
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چشمپوشی کن .فرمود« :خداوند خواسته که مرا کشته ببیند».

1

هنگامی که به او گفتند پس زنان و فرزندانت را در مدینه بگذار ،فرمود:
«خداوند خواسته که آنها را اسیر ببیند» 2.و چون در روز عاشورا اصحاب و
برادرانش شهید میشدند ،با صبر و بردباری بدن خونآلودشان را به خیمۀ شهدا
بازمیگرداند و چون نالۀ غریبی خواهر بزرگوارش ،زینب کبری؟اهس؟ را شنید،
فرمود« :خواهرعزیزم ،با یاد خدا خود را دلداری بده و به قضای الهی راضی شو».

3

و چون در کنار کشتۀ فرزندنش ،علی اکبر؟ع؟ آمد ،با مهربانی تمام سر او را در
دامن گرفت و درحالیکه ازصورت و دندانهای او خون را پاک میکرد ،فرمود:
«فرزندم تو از ناراحتی و غصه و سختیهای دنیا آسوده شدی و بهسوی روح و
ریحان رفتی و پدرت تنها ماند و چه زود به تو خواهد پیوست».

4

آن هنگام که گلوی پارۀ فرزندش ،علی اصغر؟ع؟ را دید ،فرمود« :آنچه در
پیش چشمان خدا بر من وارد میشود ،تحملش برایم آسان است».

5

عصر عاشورا هنگامی که با بدن پاره پاره در میان گودی قتلگاه روی خاک
افتاده بود و خون از چشمههای زرهش جاری بود ،صورت خود را روی خاک نهاد
و به خدای خود عرض نمود« :بر قضای تو صبر میکنم ای پروردگاری که غیر تو
خدایی نیست».

6

و چون قاتل بر سینۀ مبارک آن حضرت نشست و خواست سر از بدن مبارکش
جدا کند و مالقات پروردگار خویش را نزدیک دید ،خندۀ جانانهای کرد و فرمود:
 .1شریفی ،كلمات االمام الحسين؟ع؟ ،ص.292
 .2همان.
 .3همان ،ص.405
 .4همان ،ص.463
 .5همان ،ص.477
 .6همان ،ص.510
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«آیا مرا میکشی و نمیدانی من کیستم؟» 1.در این هنگام فرشتگان آسمان
به خروش آمدند و از صبر آن حضرت تعجب نمودند و خداوند آن حضرت را
مخاطب ساخت:

2

ای نفس مطمئن ،بازگرد بهسوی خدای خود ،درحالیکه راضی و پسندیده
شدهای؛ پس در بندگانم داخل شو و در بهشت من در آی.

3

حاالت عارفان
چنانکه بیان شد ،حاالت معنوی موهبتی است غیبی از جانب خداوند که
ق تعالی شامل حال او میشود .پیامبر؟ص؟ فرمود:
با عنایت ح 

برای پروردگار شما در روزگارتان عنایاتی است؛ خود را در معرض بهره
4
بردن از آن قراردهید.
این حاالت عبارتند از :محبت و قرب ،خوف و رجا ،شوق ،انس و اطمینان،
5
مشاهده و یقین.
 .1محبت
محبت یعنی دوستی و مهرورزی .در نزد عارفان نهایت محبت ،غلیان دل
در اشتیاق لقاء محبوب است 6.خداوند متعال دل دوستان و برگزیدگان خود را
از توجه به دنیا و شهوات آن و نهان وجود آنها را از توجه به دیگران پاک گردانیده
و آنها را برای اقامت در سرای عزت خود خالص نموده است؛ آنگاه با اسماء و
 .1همان.
 .2همان ،ص.98
َ َّ
َ َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ
َ ْ ُ
َ َ ّ َ َ ً َّ ْ َّ ً َ ْ ُ
ْ
َ
اضیة مر ِضیة فادخ ِل ِف ِعب ِادی وادخ ِل جن ِت»؛ سورۀ
کر ِ
« .3یا أیتا النفس الطم ِئنة ار ِج ِعی ِإل ر ِب ِ

فجر ،آیات .30-27

 .4صدوق ،االمالی ،ص.206
 .5ابونصرسراج ،اللمع ،صص.76-57
 .6سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.700
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صفات خود بر آنان جلوه نموده و وجود آنان را با نور خود روشن ساخته است
و سپس از درخشش جمال خود پرده برداشته و با آتش محبت ،دل ایشان را
سوزانده است و با نهایت جاللش از آن محجوب شده و آنان در کبریا و عظمت
او حیران شدهاند.
هرگاه خواستهاند نهایت جالل او را مالحظه کنند ،عقل و بصیرتشان
مدهوش شده و هرگاه طوفان ناامیدی به آنها هجوم آورده است ،از پس
پردههای جمال ،ایشان را ندا داده است« :ای که با جهل و عجله مأیوس از
رسیدن به حقی ،صبر کن!» .پس در این حال دل مشتاقان با بیم و امید ،غرق
دریای محبت او شده و در آتش محبت او میسوزند.
محبت خداوند متعال باالترین مقام اهل معرفت است و همۀ مقامات،
مانند شوق و انس و رضا که بعد از این برای بندگان حاصل میشود ،از برکات
محبت است .اعمالی مانند توبه و صبر و زهد و غیر آن نیز مقدمۀ رسیدن به
محبت هستند.

1

مرا مـیبینی و هر دم زیادت میکنی دردم
ترا میبینم و میلم زیادت میشود هــر دم
به سامانـم نمیپرسی نمیدانم چه سـر داری
ی مگر دردم
ب ه درمـانم نمـیکوشی نمیدان 
ندارمدستتازدامنبهجزدر خاکوآندمهم
ن گردیبگیرددامنتگردم
کهبر خاک م روا 
تدمم،دممیدهیتا کی
فرو رفتاز غ معشق 
دمار از من بـرآوردی نـمیگویی بـرآوردم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص278
 .1فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،8ص.3
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الف .محبت در قرآن و روایات
در آیات قرآن مجید و روایات اهلبیت؟مهع؟ محبت خداوند متعال بهعنوان
مال ک حقیقی ایمان بیان شده است و از آنها چنین برمیآید که بدون محبت
خدا و رسول او و اهلبیت؟مهع؟ هیچ عمل صالحی نتیجهبخش نیست .خداوند
متعال دربارۀ اهل ایمان میفرماید:
خداوند آنها را دوست دارد و آنها هم او را دوست دارند.

1

همچنین میفرماید:
کسانی که ایمان آوردهاند ،کمال محبتشان برای خداست.

2

روایات نیز انسانها را به کسب نمودن محبت خداوند متعال امر کردهاند و
آن را عالمت ایمان دانستهاند .رسول خدا؟ص؟ فرمود:

خدا را بهجهت نعمتهایی که به شما عطا فرموده ،دوست بدارید و مرا
3
بهجهت محبت خدا و اهلبیتم را بهجهت محبت من دوست بدارید.
امام سجاد؟ع؟ در مناجات با خدا عرض میکند:
ای آرزوی دل مشتاقان و ای مقصود دوستان ،از تو طلب میکنم محبتت
را و محبت هرکس که تو را دوست میدارد و محبت هر عملی که مرا به
تو نزدیک میکند و اینکه تو از هر آنچه غیر توست در نزد من محبوبتر
باشی و محبتت را راهنمای من بهسوی خشنودیات قرار دهی و شوق مرا
4
به خودت ،وسیلۀ دوری من از گناهت بگردانی.

َ َ ْ
ُ
ُ َ ُ
اهّلل ِبق ْو ٍم ِی ُّ ُب ْم َو ِی ُّب َون ُه»؛ سورۀ مائده ،آیۀ .54
« .1ف َس ْوف َیأ ِت
َ
ْ ََ ُ
«َ .2و ّال ِذ َ
ین َآم ُنوا أش ّد ُح ًّبا ِهلِل»؛ سورۀ بقره ،آیۀ .165
 .3حاکم نیشابوری ،المستدرک ،ج ،3ص.149
 .4امام سجاد؟ع؟ ،الصحیفة السجادیة ،ص.414
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ب .خداوند متعال ،تنها محبوب حقیقی
هر صاحب عقل و معرفتی میداند که جز خداوند متعال هیچ کس شایستۀ
ل بستن و محبت نیست و محبت به دیگران نیز زمانی صحیح است که آنها
د
را بهجهت انتساب به خدا دوست داشته باشیم؛ زیرا سایر اشیاء به خودی خود
چیزی نیستند و در رابطه با خداوند متعال ،هستی پیدا میکنند .پس انسان
صاحب معرفت ،سایر اشیاء و اشخاص را از آن رو دوست دارد که آثار هستی
خداوند متعال هستند.
ج .اسباب محبت خداوند متعال
اسباب تعلق محبت به خداوند متعال عبارت است از:
1 .1وجود هر موجودی فرع وجود پروردگار اوست و هیچ چیز از خود ،هستی
نیست محض است .پس وجود او و
مستقل ندارد؛ بلکه نسبت به ذات خود،
ِ
دوام هستیاش وابسته به خداوند متعال است .او انسان را هستی بخشیده و با
صفات شایسته ،وجود او را کامل نموده است و ما میبینیم که هر انسانی وجود
خود را دوست دارد و چون وجود هرکسی از خداوند متعال است ،در واقع خدای
خود را نیز دوست دارد .اگر متوجه این معنا هم نباشد ،محال است چیزی را
دوست داشته باشدّ ،اما مبدأ و منشأ آن را دوست نداشته باشد.
2 .2تمام نعمتها و لذتهایی که در این دنیاست از ناحیۀ خداوند متعال
است؛ پس هرگاه آدمی اینها را دوست داشته باشد ،در حقیقت خالق آن را نیز
دوست دارد و به این جهت تذکر به نعمتهای الهی محبت خدا را در دل ایجاد
میکند.
خداوند متعال به داوود؟ع؟ وحی نمود:

نعمتها و الطاف مرا به بندگانم تذکر ده؛ پس ایشان غیر از نیکی و
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خوبی از من نخواهند دید.
3 .3انسان بهشدت ،مشتاق زیبایی و نیکی وکمال است و هرجا اثری
از اینها ببیند به آنجا دل میبندد و شیفتۀ آن میشود؛ حال آنکه هر زیبایی
و کمالی که در این عالم وجود دارد ،ناقص و ظاهری است و باید دانست که
جمال معنوی ،از جمال ظاهری بسیار کاملتر و جذابتر است .حقیقت جمال
معنوی ،وجود واجب و کمال علم و قدرت و احاطۀ او بر ماسوی است .این
جمال فقط برای خداوند متعال است و آنچه از جمال در دیگران دیده میشود،
بهرهای از جمال ازلی اوست و هر کمالی ،فرع کمال مطلق اوست.
1

باده خاک آلودتـان مجنـــون کند
صــاف اگر باشـد نـدانم چون کند

2

 4 .4نفس ناطقۀ انسانی ّ
مجرد و از عالم ملکوت است و دارای مناسبت
و ارتباطی حقیقی با خالق خود میباشد و جلوهای از جمال الهی است که
خداوند دربارۀ او فرمود« :بگو روح از امر پروردگار من است» 3.به همین مناسبت،
خداوند متعال از میان تمام موجودات ،انسان را شایستۀخالفت خود دانسته و
س آدمی
به او فرمود« :من در زمین خلیفهای قرار میدهم» 4.به همین جهت ،نف 
از دیگران جدا میشود و به خدای خود رو میآورد و در هنگام سختیها و بالها
به او توجه میکند و از او یاری میطلبد و این مناسبت پنهان بهنحو کامل ظاهر
نمیشود ،مگر با مواظبت بر نوافل و انجام واجبات 5.از این راه ،جلوۀ جمال حق
با چشم دل مشاهده میشود و شعلۀ محبت او دلهای اهل ایمان را فرا میگیرد؛
 .1نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،11ص.251
 .2نراقی ،جامع السعادات ،ج ،3ص.144
َ
«ُ .3قل ُّالر ُ
وح ِم ْن أ ْم ِر َر ِ ّب»؛ سورۀ اسراء ،آیۀ .85
ِ
َ
ٌ
َ ًَ
« .4إ ّن َج ِاعل ف األ ْ
ض خ ِلیفة»؛ سورۀ بقره ،آیۀ .30
ر
ِِ
ِ
ِ
 .5نراقی ،جامع السعادات ،ج ،3ص.145
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تا جایی که در دل ایشان غیر از محبت حق تعالی محبتی باقی نمیماند و این
مقام ،فقط برای اولیای الهی قابل دسترسی است و دیگران راهی به این مقام
ندارند .در دعای عرفۀ امام حسین؟ع؟ آمده:

بارالها ،تویی که محبت دیگران را از قلب دوستانت زدودی تا غیر از تو را
1
دوست نداشته باشند و به غیر تو پناه نیاورند.
امام صادق؟ع؟ در بیان این حقیقت فرمود:
2
قلب ،حرم خدا است؛ پس در حرم خدا غیر او را سا کن نکن.
امام علی؟ع؟ در دعای کمیل چنین مناجات میکند:
3
خدایا ،قلب مرا سرشار از محبت خود کن.
چنان پر شد فضای سینه از دوسـت
که گم شد نقش خویشم از ضمیرم
قدح پرکن که من در دولت عشق
جوانبـــــخت جهانم گر چه پیرم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص 290

 .2خوف و رجا
خوف یعنی ترس از اموری ناپسند که واقع شدن آن ممکن است 4و رجا یعنی
تعلق قلب به حصول امری در آینده که بدان آرزومند است 5.خوف و محبت
حاالتی هستند که بهجهت قرب حق برای سالک حاصل میشود .بعضی در
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،67ص.25
 .2محمودی ،نهج السعادة ،ج ،6ص.160
 .3ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ج ،3ص.331
 .4سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.337
 .5همان ،ص.409
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این جایگاه حالت محبت پیدا میکنند و بعضی خائف و ترسان میشوند؛
زیرا هرگاه قلب در حالت قرب ،عظمت و هیبت و قدرت خدا را مشاهده کند،
ترسان میشود و اگر لطف و احسان و رأفت او را ببیند ،محبت بر قلبش مسلط
میشود و آتش شوق ،وجود او را فرا میگیرد.

1

خوف و رجا یا ترس از عذاب الهی و امید به رحمت و عنایت او ،دو بالی
هستند که مقربان خدا بهوسیلۀ آنها گردنههای سخت «سیر الیاهلل» را سپری
میکنند و به مالقات حق میرسند .رسیدن به قرب خدای رحمان که در ابتدای
سلوک ،دور به نظر میرسد و پیمودن آن همراه با سختی و دشوار یهای فراوان
است ،فقط با امید به عنایت و لطف حق تعالی ممکن است.
شبی که ماه مراد از افق شود طالع

بود که پرتو نوری به بـام ما افتد

به نا امیدی از این در مرو بزن فالی

بود که قرعه دولت به نام ما افتد
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص120

از طرفی ،سقوط آدمی همراه با شهوت و لذتهای نفسانی است که نفس
بهشدت مایل به انجام آنهاست و تنها چیزی که میتواند نفس را مهار کند و
مانع از وارد شدن او به آتش دوزخ شود ،ترس از عظمت و جالل خدای متعال
است .بدون ترس ،نفس تسلیم عقل نمیشود و به اطاعت خداوند متعال گردن
نمینهد؛ ازاینرو خداوند متعالمیفرماید:
هر کس سرکشی کند و زندگی دنیا را [بر آخرت] ترجیح دهد ،جایگاه او دوزخ
است؛ و اما هرکس از مقام پروردگار خویش بترسد و نفس خود را از پیروی هوای
نفسانی نهی کند ،جایگاه او بهشت است.

2

 .1ابونصر سراج ،اللمع ،ص.63
َّ ْ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
« .2فأما من طغى وآثر الیاة الدنیا ف ِإن ال ِحمی ِهی الأوى وأما من خاف مقام ر ِب ِه ونى النفس ع ِن
ْ ْ
َْ
ال َوى َفإ َّن ْ َ
ال َّن َة ِه َی َ
الأ َوى»؛ سورۀ نازعات ،آیات .41-37
ِ
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الف .معنای خوف
خوف ،سوزش قلب است از احتمال رسیدن به امری ناپسند؛ مثل اینکه
عبد بترسد که در قبر یا قیامت بهجهت گناهان خود به عذاب مبتال شود و از
رحمت الهی محروم بماند.

1

در دعای کمیل آمده است:

ای خدای من و ای پروردگارم و آقای من و ای موالیم ،ا گر مرا وارد دوزخ
کنی ،ازکدام سختی آن به تو شکایت کنم و از کدام مصیبت آن ناله و
گریه کنم؟ آیا بهجهت دردنا ک بودن و شدت عذاب آن یا بهجهت
طوالنی بودن بال و مدت آن؟ پس ا گر بهجهت عذاب ،مرا با دشمنان
خود در دوزخ جا دهی و بین من و اهل بالیت جمع نمایی و بین من و
2
دوستان و اولیایت جدایی بیندازی ...
ب .انواع خوف
1 .1خوف از عظمت و کبریاسی خداوند متعال ،که اهل معرفت به آن
«خشیت» میگویند.
2 .2خوف عبد از گناهان خود .هرچه که معرفت انسان به عظمت و جالل
الهی بیشتر شود و قدرت و عظمت بیپایان او را بیشتر درک کند و به عیبها
و گناهان خود آ گاهتر شود ،خوف او زیادتر میشود؛ زیرا ادراک قدرت و عظمت
بیپایان خداوند و علم به قدرت و عزت بیپایان او موجب اضطراب و خوف
اهل معرفت میشود.
البته ادراک کامل صفات جمال و جالل بیمنتهای الهی برای کسی ممکن
نیست ،بلکه قلوب شایسته به قدر استعداد و توان خود میتوانند از آن بهره
 .1نراقی ،جامع السعادات ،ج ،1ص.209
 .2ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ج ،3ص.334
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ببرند ،وگرنه اگر ذرهای از حقیقت صفات او برای قویترین عقلها و باالترین
دلها ظاهر شود ،درخشش نور جمال الهی ،آنان را میسوزاند و اجزاء آنها را
متفرق میکند و اگر بعضی از حجابهای حق کنار رود ،نفوس را فانی میکند
و دلها را پاره مینماید؛ چنانکه آنگاه که نور حق تعالی از پس حجاب بر کوه
طور تجلی نمود« ،آن را متالشی کرد و موسی مدهوش شد» 1.پس عقلهای کامل
و ارواح قدسی فقط میتوانند نامحدود بودن صفات او را تصور کنند و به میزان
بهرهای که از درک و فهم این حقیقت دارند ،معرفتشان به حق تعالی بیشتر است
و از او بیشتر میترسند و در این باره خداوند متعال فرمود:
همانا از بندگانش ،فقط دانایان از او میترسند.

2

پیامبر خدا؟ص؟ که در قرب و معرفت ،از همۀ خلق سبقت گرفته است،
فرمود:

من بیشتر از همۀ شما از عذاب خدا عز و جل ترسانم.
در حاالت حضرت علی؟ع؟ نوشته شده که آن حضرت شبها بسیار از
ترس خدا مدهوش میشد و این بهجهت کمال معرفت آن حضرت به خداوند
متعال بوده است؛ زیرا معرفت کامل ،دل را میسوزاند و تأثیر سوزش قلب بر بدن،
در ناله و گریه و مدهوش شدن ،ظاهر میشود؛ همچنین اعضاء و جوارح را از
ارتکاب گناه بازمیدارد و آنها را به انجام اطاعت خدا وادار مینماید و سبب
میشود که آدمی تقصیرهایی را که در محضر او انجام داده است تدارک نماید.
کسی که در ترک معصیت و انجام اطاعت تالشی نمیکند ،بهرهای ازخوف
ندارد و به این جهت گفته شده:
اهل خوف کسی نیست که گریه کند و اشک چشمش را پا ک کند؛
3

ً
َ .1
«ج َع َل ُه َد ًّکا َو َخ َّر َ
موس َص ِعقا»؛ سورۀاعراف ،آیۀ .143
َ
ْ
َ
« .2إ ّ َنا َ ْی َش َ
اهلل ِم ْن ِع َب ِاد ِه ال ُعل َم ُاء»؛ سورۀ فاطر ،آیۀ .28
ِ
 .3صدوق ،االمالی ،ص.78
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بلکه او کسی است که اعمالی را که در آن ترس از مؤاخذه وجود دارد،
1
ترککند.
پس هر کس از خدا بترسد ،شیرینی گناه در نزد او تلخ میشود؛ چنانکه از
ً
عسل مسموم پرهیز میکند و در شیرینی آن رغبت نمینماید .چنین کسی دائما
مشغول مجاهده با نفس و مراقبه و محاسب ه میشود ،تا ریشۀصفات زشت از
قلبش کنده شود و نفس او تزکیه گردد.
ج .درجات خوف
اهل ورع :پرهیز از معصیت خداست و اگر این حالت در انسان
ِ 1 .1
خوف ِ

قدرت یابد و از شبهات دوری نماید« ،تقوا» نامیده میشود؛ زیرا تقوا دوری نمودن
ازکارهای شبههناک و انجام کارهایی است که ثواب بودن آن قطعی است .در
این مقام ،بندهکمکم از اموری که اشکال ندارد ،بهجهت احتیاط دوری میکند
و این حالت «صدق» در تقوا است و چون در این حالت ،وجود خود را برای
خدمت به خداوند متعال ّ
حد نیاز خانه
مجرد نمود و از کسانی شد که بیش از ِ
نساخت و بیش از خوراکش جمع نکرد و به دنیای فانی توجهی ننمود و هیچ
نفسی را صرف غیر خدا نکرد ،او «صدیق» است و داخل در مقام صدق و تقوا و
ورع و عفت میشود .و معنای عفت ،پیروی نکردن از انگیزههای شهوانی است.
2 .2خوف عارفان :خوف این گروه از آن است که مبادا از خدای خود
محجوب شوند و از وصال او محروم بمانند .در دعای کمیل آمده است:

خدای من ،گیرم که بر عذاب تو صبر نمودم ،چگونه بر فراقت صبر کنم؟
اما شدیدترین خوف اهل معرفت ،ترس از بدفرجامی است؛ زیرا انسان
نمیداند آیا تا آخر عمر بر مسیر مستقیم باقی خواهد ماند یا وسوسههای شیطان
2

 .1نراقی ،جامع السعادات ،ج ،1ص.220
 .2ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ج ،2ص.334
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او را از راه راست منحرف خواهد کرد؛ پس الزم است سالک به خدای خود توکل
کند و از او بخواهد که عاقبت او را ختم به خیر کند.
امام صادق؟ع؟ فرمود:
گاهی سعادتمندان را در راه شقاوتمندان میبرند تا جایی که مردم میگویند:
«این فرد چقدر شبیه اهل شقاوت است!» ،ولی در نهایت ،سعادت او را
فرا میگیرد .و گاهی اهل شقاوت را در راه سعادت میبرند تا جایی که مردم
میگویند« :چقدر سعادتمند است!» و حتی او را از اهل سعادت میپندارند و
سپس شقاوت او را فرا میگیرد .همانا هرکس خداوند او را از اهل سعادت قرار
داده باشد ،عاقبت کارش به سعادت ختم میشود ،هرچند از عمر دنیا بیش از
فاصلۀ دوشیدن شتری باقی نمانده باشد.

1

د .فضیلت خوف
خوف از منازل دین و مقامات اهل یقین است و آن برترین فضائل نفسانی
انسان است؛ زیرا ارزش هر صفتی به مقداری است که آدمی را در رسیدن به
سعادت کمک میکند و هیچ سعادتی مانند مالقات خدا و نزدیکی به او نیست
و هیچ کس به سعادت نمیرسد ،مگر با تحصیل محبت و انس خداوند متعال
و بهدست آوردن این امور با ذکر همیشگی و مداومت بر فکر و در گرو ریشه کن
نمودن محبت دنیا از قلب است و بهترین عامل ریشه کن شدن آن ،آتش خوف
عذاب الهی است؛ پس خوف آتشی است که شهوات را میسوزاند و ارزش آن
بهقدر سوختن شهوات و خودداری از معصیت و انجام اطاعت خداست.
هر کس با خداوند متعال انس گرفت ،مالک قلبش میشود و به مقام رضا
میرسد و با چشم دل ،جمال حق را مشاهده میکند و دیگر در قلب او مجالی
 .1صدوق ،التوحيد ،ص.357
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برای خوف باقی نمیماند و خوف او تبدیل به امن میشود 1.در قرآن مجید آمده
است:
برای ایشان امنیت است و ایشان هدایتیافتگان هستند.

2

امام صادق؟ع؟ فرمود:

مؤمن بین دوخوف است :ترس از گناهی که از او سر زده و نمیداند
خدا دربارۀ او چه کرده است ،و عمری که باقی مانده و نمیداند در چه
مهلکهای خواهد افتاد .پس مؤمن ترسان است و چیزی به غیر از ترس او
3
را اصالح نمیکند.
توجه به این نکته الزم است که خوف تا جایی پسندیده است که مانع از
ارتکاب معصیت شود ،وگرنه مأیوس شدن از رحمت خدا ،بدترین گناهان
است و آدمی در هیچ حال ،هرچند گناهان زیادی داشته باشد ،نباید از رحمت
خدا مأیوس شود؛ زیرا خداوند متعال بسیار آمرزنده و مهربان است .او میفرماید:
4
به غیر از گمراهان ،کدام کس از رحمت خدا ناامید میشود؟
هست امیدم علی رغم عدو روز جـزا
فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشــم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص286

هـ  .معنای رجا
رجا یا امیدواری عبارت است از احساس راحتی قلب به امید امری پسندیده
که آدمی انتظار آن را دارد .سالک چون لطف و فضل الهی را
 .1نراقی ،جامع السعادات ،ج ،1ص.223
ُ
َ
« .2أ ْو َل ِئ َ
ک َ ُل ُم األ ْم ُن َو ُهم ُّم ْه َت ُد َ
ون»؛ سورۀ انعام ،آیۀ .82
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.72
َّ َّ ُّ
«َ .4و َمن َی ْق َن ُط ِمن َّر ْ َ
َ
ح ِة َر ّ ِب ِه ِإال الضآلون»؛ سورۀ حجر ،آیۀ .56

میبیند ،به آن
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امیدوار میشود و راه رسیدن به مقصود را هموار مییابد.
در دعای امام سجاد؟ع؟ آمده:
موالی من ،هر گاه گناهان خود را میبینم ،میترسم و نالهام بلند میشود و هر
گاه لطف و بخشش تو را میبینم ،به آن امیدوار میشوم.

1

و .انواع رجا
1 .1رجاء صادق :هر گاه آدمی در مقام بندگی خدا باشد و اسباب جلب
رحمت الهی را فراهم کند ،خود را شایستۀ مقام قرب الهی نمیبیند و اعمال
خود را که همراه با جهل و تقصیر انجام شده است ،شایستۀ قبول حق نمیداند،
اما امید دارد که خداوند با فضل و کرمش ،راه قرب را بر او بگشاید و گناهان او
را بپوشاند و قلب او را به تجلی انوار جمال روشن کند؛ و این امیدی راستین و
صحیح است .بندهای که از روی صدق به خدا دل ببندد ،هرگز ناامید نمیشود
و مستمندی که دست نیاز به درگاه او دراز کند ،ناامید از فضل و رحمت او
بازنمیگردد .عارفان در این مقام به فضل خدای خود دل میبندند و تا از وصال
او کام نگیرند ،دامن فضل او را رها نمیکنند.
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص166

در دعای امام سجاد؟ع؟ آمده:

آقای من ،چگونه از نزد تو ناامید و محروم بازگردم ،درحالیکه امید من
آن است که با رحمت خود مرا نجات دهی؟! آقای من ،هرگز با گمان
خوبی که به تو دارم از تو مأیوس نمیشوم؛ پس امید راستینی را که در
 .1امام سجاد؟ع؟ ،الصحيفة السجادية ،ص.216
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میان امیدواران به تو دارم ،باطل نکن.
انسانهای صاحبدل میدانند که دنیا مزرعۀ آخرت است و قلب ،زمین آن
مزرعه است و ایمان بذری است که در آن کاشته میشود و اطاعت خدا شخم
زدن زمین است و پاک کردن دل و تزکیۀ نفس ،مانند نهرهایی است که در این
قلب آلوده به محبت دنیا
زمین کشیده میشود و در آن ،آب جاری میشود؛ اما ِ
مانند زمینی است که بذر در آن رشد نمیکند .پس مؤمن در قلب خود تخم
ایمان میکارد و با مجاهدۀ نفس ،آن را از صفات زشت خالی میکند و مانند
کشاورزی که در زمین پاک تخم کاشته است و منتظر باران رحمت الهی است،
انتظار رحمت حق را میکشد و از فضل او استمداد میطلبد تا او را به منزل
مقصود برساند.
1

فیض روح القــدس ار باز مدد فـرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص142

2 .2رجاء کاذب یا امید دروغین :آن است که آدمی در اطاعت خداوند
ی برندارد و از گناهان توبه نکند و قلب خود را ازصفات زشت پاک
متعال قدم 
نکند و در این حال امیدوار باشد که با فضل خدا در درجات قرب او باال رود و
وارد بهشت شود.
پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:

احمقترین مردم کسی است که از خواستههای نفسانی خود پیروی کند
2
و دراین حال ازخداوند آرزوی بهشت داشته باشد.
شخصی به امام صادق؟ع؟ عرض نمود« :گروهی ازدوستان شما خود را
 .1امام سجاد؟ع؟ ،الصحيفة السجادية ،ص.450
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،89ص.250
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آلوده به گناهان میکنند و میگویند :ما امیدوار هستیم» .امام؟ع؟ فرمود« :دروغ
میگویند .اینها ازدوستان ما نیستند .اینها گروهی هستند که آرزوهای باطل
ّ
برآنها مسلط شده؛ زیرا هر گاه کسی امیدوار به چیزی باشد ،برای آن عمل میکند
و هر کس از چیزی بترسد ،از آن فرار میکند.

1

همچنین آن حضرت؟ع؟ فرمود:

مؤمن به ایمان صحیح نمیرسد ،مگر آنگاه که از خدا بترسد و به او
امیدوار باشد و هیچ کس در حال خوف و رجا نیست ،مگر اینکه برای
رسیدن به آنچه بدان امیدوار است ،عمل کند و از آنچه میترسد ،فرار
2
نماید.
ز .فضیلت رجا
رجا یا امیدواری به فضل و رحمت الهی از مقامات سالکان و حاالت
جویندگان حقیقت است و هنگامی تبدیل به مقام میشود که در قلب سالک،
مستمر و دائمی شود و اگر ناپایدار و زودگذر باشد ،آن را «حال» میگویند .تمام
صفات قلب به همین نحوه به مقام یا حال تقسیم میشود.

3

امام صادق؟ع؟ فرمود:

خوشگمانی به خدا آن است که به غیر او امیدوار نباشی و جز گناهت از
4
چیز دیگری نترسی.
امام باقر؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ روایت نمود که آن حضرت فرمود:
خدا ـ تبارک و تعالی ـ فرمود :اهل عمل برای رسیدن به پاداش من بر عمل
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.68
 .2همان ،ص.71
 .3فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،7ص.249
 .4کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.75

 232سیری در عرفان عملی اسلام

خود اعتماد نکنند؛ زیرا ا گر آنها تالش کنند و خود را در عبادت من به
زحمت بیندازند ،نمیتوانند حق مرا ادا کنند و به نهایت بندگی من
نمیرسند و به آن وسیله نمیتوانند به کرامت و نعمتهای من در بهشت
و درجات بلند در همسایگی من برسند ،ولی به رحمت من اعتماد کنند
و به فضل من امیدوار باشند و با خوشگمانی نسبت به من ،بر من اعتماد
نمایند ،که در این هنگام رحمتم آنها را شامل میشود و خشنودیم به آنها
میرسد و بخششم بر آنان لباس عفو را میپوشاند .پس همانا من خدای
1
رحمان و رحیم هستم و به این نام نامیده شدهام.
 .3شوق
معنای شوق
شوق آن است که آدمی از پس حجابهای غیب متوجه ُمنتهای جمال
حق شود و آتش طلب وصال در قلب او شعلهور گردد و طالب وصال او شده،
هیجان این وصال قلب او را فراگیرد .خداوند متعال با آتش شوق ،قلب اولیای
خود را میسوزاند تا هر اندیشه و اراده و احتیاج به غیر خود را از آن محو کند و
قلب بهسوی خدا حرکت کند.

2

شوق به محبوبی تعلق میگیرد که بهجهتی درک شده و آدمی به او معرفت
ً
پیدا کردهباشد ،اما این ادراک ناقص باشد؛ مثال کسی که یک لحظه معشوقش
را دیده و خیال او در دلش باقی است ،مشتاق وصال اوست ،اما اگر خیال او از
ذهن و قلب محو شود ،دیگر برای او شوقی باقی نمیماند .و کسی که معشوق را
از دور میبیند و او را از وصال او منع میکنند ،مشتاق از بین رفتن مانع و بیپرده
دیدن معشوق و وصال اوست .دربارۀ خداوند متعال نیز امر چنین است.
 .1همان ،ص.71
 .2ابونصر سراج ،اللمع ،ص 67و .68
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شوق بنده به خدای متعال به دو جهت است:
نهایت
1 .1آنچه از امور الهی برای اهل معرفت روشن میشود ،هرچند در
ِ
روشنی است ،اما از پس حجابی رقیق است و کامل و واضح نیست؛ بلکه همراه
با بعضی از تخیالت و مشغلههای دنیایی است و کمال وضوح و روشنی این
حقیقت ،با مشاهده و کمال تجلی حق ممکن است و درک این حقیقت فقط
در آخرت امکانپذیر است و نهایت خواست عارفان باهلل ،رسیدن به این جایگاه
و مالقات با پروردگارشان میباشد.
امام علی؟ع؟ دربارۀ خواستۀ حضرت موسی؟ع؟ که عرض نمود« :خدایا
خود را به من بنمایان تا تو را ببینم» 1،فرمود« :خداوند به او فرمود :هرگز مرا نخواهی
دید تا بمیری و در آخرت مرا ببینی».
ً
خداوند متعال در دنیا دیده نمیشود و قرآن در این باره صریحا گفته است:
2

«چشمها او را درک نمیکنند» 3،اما در آخرت نیز با چشم دیده نخواهد شد،
ولی قلوب دوستان خدا در آخرت تیزبینی شدیدی پیدا میکند و حجابهای
ل در آن جایگاه انجام
بین عبد و خداوند متعال برداشته میشود و مالقات کام 
خواهد شد .پیامبر؟ص؟ فرمود:

هرکس مالقات خدا را دوست بدارد ،خداوند نیز مالقات او را دوست
میدارد و هرکس مالقات خدا را ناخوشایند بدارد ،خداوند نیز مالقات
4
او را ناخوشایند میدارد.
خرم آن روز کزین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم و از پی جـانـان بروم
َ
َ
«َ .1ق َال َر ّب أر ن أ ُنظ ْر إ َل ْی َ
ک»؛ سورۀ اعراف ،آیۀ .143
ِ ِِ
ِ
َ َ َ
« .2قال لن َت َر ِان»؛ سورۀاعراف ،آیۀ .143
َ ُْ ُُ َ
« .3ل تد ِرکه األ ْب َص ُار»؛ سورۀ انعام ،آیۀ .103
 .4نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،2ص.106
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گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب
من به بوی سر آن زلف پریشــان بروم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص310

2 .2معارف الهی بینهایت و پایانناپذیر است و فقط بعضی از آنها برای
عبد روشن میشود و بینهایت از آن ناشناخته و مبهم باقی میماند و عارف
ً
میداند که این حقایق ناشناخته ،حقیقتا موجود است و میداند آنچه از علوم
ً
برای او ناشناخته باقی مانده ،بیشتر از یافتههای اوست؛ پس دائما مشتاق
رسیدن به اصل و سرچشمۀ معرفت است.

1

در آخرت نیز هرچند مالقات حق تعالی به نحوی که گفته شد ،حاصل
میشود ،اما چون درجات قرب خداوند بینهایت است ،اهل معرفت در آن
ً
سرا نیز مشتاق کمال مالقات و معرفت هستند و خداوند متعال در آنجا دائما
نعمتهای خود را بر آنان زیاد میکند و حقیقت توحید را بر ایشان واضحتر
مینماید؛ پس مؤمن اصل نور معرفت را از دنیا با خود میبرد و در آنجا خداوند
این نور را برای او کامل میکند .در قرآن آمده است:
در آن روز نور آنها در پیش رو و سمت راست ایشان حرکت میکند و آنها
میگویند :خدایا نور ما را برای ما کامل کن.

2

کسی که در دنیا مشتاق مالقات حق تعالی نیست و کسب ایمان و معرفت
ننموده و نفاق در دل او ریشه دوانده است ،در آخرت نوری ندارد و راه به جایی
نمیبرد .خداوند متعال میفرماید:
در آن روز زنان و مردان منافق به اهل ایمان گویند :به ما اجازه دهید از نور شما
بهره ببریم ،گفته میشود :به عقب خود (دنیا) بازگردید و از آنجا نور طلب کنید

3

 .1فیض ،المحجة البيضاء ،ج ،8ص.56
ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ
َ
ُ
َ
َ
انم یقولون ر بنا أ ِتم لنا نورنا»؛ سورۀ تحریم ،آیۀ .8
« .2نورهم یسعى بی أی ِد ِهیم و ِبأی ِ ِ
ُّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ
َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َ ْ
َ
َ
ُ
ْ
ورکم ِقیل ار ِجعوا وراءکم فالت ِمسوا
« .3یوم یقول الن ِافقون والن ِافقات ِلل ِذین آمنوا انظرونا نقت ِبس ِمن ن ِ
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در روایت پیامبر؟ص؟ آمده است:
چون موسی شتابان به میقات پروردگارش رفت و عرض نمود« :بهسوی تو
شتافتم تا از من راضی شوی» 1،بهجهت وعده مالقاتی که او با پرودگارش
داشت ،چهل روز غذایی نخورد و چیزی ننوشید و نخوابید و میل به
2
چیزی نداشت.
 .4انس و اطمینان
الف .انس
انس آن است که عاشق از قرب خدای متعال احساس خوشحالی کند و
خود را در حضور او بیند و آنچه از انوار جمال حق بر قلب او ظاهر شده ،تمامی
توجه او را جلب کند و به بیش از این توجهی نداشته باشد و از این حال،
سرمست باشد.
پس معنای انس ،خوشحالی قلب از مالحظۀ انوار جمال الهی است که از
ثمرات وصال محبوب است؛ ازاینرو هنگامی که از یکی از اهل معرفت سؤال
کردند که آیا تو از اهل شوق هستی؟ پاسخ داد :نه؛ شوق بهسوی غایب است،
پس اگر غایب حاضر شود ،مشتاق چه کسی شوم؟
کسی که حالت انس بر او غالب است ،طالب خلوت و تنهایی با خدای
متعال است؛ زیرا هر کس با خدا انس گرفت ،از غیر او دل میکند و از هرچه مانع
انس او باشد ،فرار میکند و هنگامی که با مردم همنشین میشود ،جسم او در
میان مردم است ،اما قلب او با خداوند متعال مأنوس است.
ُن ً
ورا»؛ سورۀ حدید ،آیۀ .13
َ
ْ
َ
َ
«عجل ُت إل ْی َ
ک َر ِّب ِل َت ْرض»؛ سورۀ طه ،آیۀ .84
ِ .1
ِ
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،53ص.326
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امام علی؟ع؟ دربارۀ رهبران الهی میفرماید:

روح یقین را دریافتهاند و آنچه را خوشگذرانها دشوار میشمارند ،آنان
آسان گرفتهاند و با آنچه که ناآ گاهان از آن هراس داشتند ،انس گرفتند.
در دنیا با بدنهایی زندگی میکنند که ارواحشان به جهان باال پیوند
خورده است .آنان جانشینان خدا در روی زمین و دعوتکنندگان مردم
1
به دین خدایند .آه چه سخت مشتاق دیدارشان هستم!
همچنین از آن حضرت؟ع؟ دربارۀ انس با خداوند متعال آمده:
بارالها ،تو از هرکس با دوستانت مأنوستری  ...دلهای ایشان شیفتۀ
توست و ا گر تنهایی آنها را به وحشت افکنده ،یاد تو با آنها مأنوس
2
میشود.
هزار جــهد بکردم که یار من باشی

مراد بخش دل بیقرار مــن باشی

چراغ دیدۀ شبزندهدار من باشی

انیس خــاطر امیدوار مــن باشی
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص387

ب .اطمینان
اطمینان سکون و آرامشی است که بهواسطۀ مشاهدۀ وعدههای الهی یا با
رسیدن به مقام شهود برای سالک ایجاد میشود و آن دارای سه درجه است:
 1 .1اطمینان و آرامش قلب با ذکر خدا .خداوند متعال فرمود:
آ گاه باشید که قلبها با یاد او آرام میگیرند.

3

انسان مبتال و گرفتار ،هر گاه خدا را یاد کند و یقین کند که خداوند متعال پاداش
همۀ سختیها را به او خواهد داد ،به وعدههای او مطمئن شده ،آرام میگیرد.
 .1امام علی؟ع؟ ،نهج البالغة ،حکمت .147
 .2همان ،ج ،2ص.221
َ ْ َ ُّ ْ ُ ُ
َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ
َ َ ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
اهلل تطم ِئ القلوب»؛ سورۀ رعد ،آیۀ .28
اهلل أال ِب ِذک ِر ِ
« .3ال ِذین آمنوا وتطم ِئ قلو بم ِب ِذک ِر ِ
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 2 .2اطمینان و آرامش روح .آن زمانی است که نور معرفت بر او بتابد و به
وصال محبوب نائل آید و چشم دل ،نور جمال حق را مشاهده کند.
در دعای امام سجاد؟ع؟ آمده:
بارالها ،دلها جز به یاد تو آرام نمیگیرد و ارواح آرام نمیشوند ،مگر هنگام
دیدن تو.

1

3 .3کسی که با بینش توحیدی ،وجود خود و همۀ اشیاء را وابسته به حق
تعالی میبیند ،بر او اعتماد میکند و اطمینان بر قلب او مسلط میشود.

2

 .5مشاهده
در نزد عارفان ،مشاهده عبارت است از حضور حق؛ 3یعنی مشاهدۀ حاضر
بودن حق تعالی در تمامی هستی با چشم دل.
الف .مشاهدۀ قلبی در دنیا
در نزد عارفان ،عبادت ،حضور حق تعالی و مشاهدۀ اوست و مشاهده برای
کسی ممکن است که خود را قائم به وجود مشهود ببیند ،نه به وجود خود .تا
زمانی که شاهد در مشهود فانی نشود و به او باقی نگردد ،مشاهده ممکن نخواهد
شد؛ 4زیرا روح انسان که جوهری ملکوتی و بسیط است ،هر گاه تزکیه شود و از
آلودگیهای طبیعت رها شود و از همۀ ناپاکیهای جسمانی پاک گردد و از
محبت شهوات و دلبستگیهای دنیا خالی شود ،با عالم قدس مناسبت پیدا
میکند و بهسوی آن عالم کشیده میشود و اشتیاق کاملی به مالقات جوهرهای
مجردی که شبیه همین روح است ،پیدا میکند و بهسوی کسی که باالتر از همۀ
 .1امام سجاد؟ع؟ ،الصحيفة السجادية ،ص.419
 .2انصاری ،منازل السائرين ،ص.210
 .3سجادی ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.723
 .4ابونصر سراج ،اللمع ،ص.165
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مجردات و منبع همه خیرهاست باال میرود و غرق در مشاهدۀ جمال حقیقی
و مطالعۀ جمال خیر محض میشود و در پرتو تجلیات انوار او محو شده ،به
مقام توحید که نهایت همۀ مقامات است ،میرسد و از انوار توحید بر او افاضه
میشود؛ چنانکه نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب کسی خطور
نموده است .برای او سرور و لذتی حاصل میشود که هر سرور و لذت دیگری را
از یاد میبرد.
روحی که به این مقام میرسد ،دیگر چه متعلق به بدن باشد و چه مجرد از
آن ،تغییر حالت چندانی پیدا نمیکند؛ هرچند که مشاهده در قیامت کاملتر
است؛ زیرا در این مقام ،به کارگرفتن قوای بدن ،مانع از مالحظۀ جمال مطلق
نمیشود و سعادتی که برای دیگران در آخرت حاصل میشود ،برای او در همین
جا ،بهقدر ممکن حاصل میگردد.
امروز در آن کوش که بینـــا باشی

حیران جمــــال آن دلآرا باشـــی

شرمت بادا چو کودکان در شب عید

تا چند در انتظـــــار فردا باشــی

1

ب .مشاهدۀ قلبی در آخرت
گرچه قلبهای پاک در دنیا با مشاهدۀ انوار جمال حق تعالی به سعادت
میرسند و رستگار میشوند و هرچند قلوب دوستان خدا با تیزبینی در این سرا،
یکنند ،اما این مشاهده خالی از کدورتهای
انوار توحید ناب را مشاهده م 
ناشی از عالم طبیعت نیست؛ زیرا صفا یافتن کامل روح ،وابسته به تجرد کاملی
ً
است که با مرگ حاصل میشود؛ ازاینرو اهل معرفت دائما مشتاق خارج شدن
از سرای طبیعت و برطرف شدن این حجابها هستند.

2

 .1نراقی ،جامع السعادات ،ج ،3صص 146و .147
 .2همان ،ص.147
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حجـاب چهرۀ جـان میشـود غـــبار تــنم
خوشـا دمی که از این چـهره پــرده بـــرفکنم
ن خوشالحانیسـت
ی چوم 
ن قفسنهسزا 
چنی 
روم به گلشـــــــن رضوان که مرغ آن چمنـم
حافظ ،دیوان ،غزلیات ،ص298

دوست داشتن تجرد کامل و خروج روح از عالم طبیعت که پس از مرگ
اتفاق میافتد ،نهایت درجات عشق و انتهای کمالی است که برای انسان تصور
میشود و این باالترین مراتب اهل کمال است و تمام مقامات بعد از این ،مانند
انس و رضا و توحید ،نتیجۀ همین مقام است و مقامات قبل از این ،مانند صبر
و زهد نیز مقدمۀ رسیدن به این مقام است .این همان عشقی است که اهل ذوق
و عرفان در تمجید و ثنای آن ،سخنها به نظم و نثر گفتهاند.
با تمام این اوصاف ،معرفتی که آدمی در دنیا به خداوند متعال پیدا میکند،
خالی از موانع عالم طبیعت نیست و مشاهدۀ او از پس حجابهای مختلف
است ،اما همین معرفت ،سرمایهای است که مؤمن همراه خود از دنیا میبرد و در
آخرت بهاندازۀ بهرهای که از این معرفت و صفا و جال دارد ،از آن نور ،برای قلب
او کشف میشود.
پس تفاوت مشاهدۀ حقیقت در دنیا و آخرت ،به میزان کشف همین
حقیقت است .خداوند متعال میفرماید:
در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور است و به پروردگارش مینگرد.

1

اما کسی که در دنیا معرفت کسب نکند ،در آخرت نیز بهرهای از مشاهده
ندارد .خداوند دربارۀ این گروه میفرماید:

َ
َّ
اض َر ٌة ِإل َر ِّ َبا َن ِاظ َر ٌة»؛ سورۀ قیامت ،آیات  22و .23
«ُ .1و ُج ٌوه َي ْو َم ِئ ٍذ ن ِ
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ایشان در آن روز از خدای خود محجوب هستند.

1

حجاب این گروه ،جهل و شرک و اعمال زشت و نیتهای پلید آنهاست که
آیینۀ قلب را کدر و چشم دل را کور میکند و آنها را از لذت مشاهده و مالقات
رحمت الهی محروم مینماید.

2

ج .راههای رسیدن به مقام مشاهده
آماده شدن برای مشاهده و لقا وابسته به دو امر است:
1 .1پاک کردن آیینۀ دل از اشتغال به دنیا و وابستگی به آن و بریدن از خلق
و پیوستن به خداوند متعال بهوسیلۀ فکر و ذکر و خارج کردن محبت غیر خدا از
قلب؛ زیرا خداوند برای هیچ کس بیش از یک قلب قرار نداده است و محبت
کامل آن است که آدمی با تمام قلب ،خدای خود را دوست بدارد و مادامی که
او متوجه غیر خدا باشد ،مقداری از قلبش مشغول به آن است و به اندازۀ همین
اشتغال ،محبت خدا در دل او کم میشود ،مگر آنکه توجهش به غیر خدا از آن
رو باشد که آنها مخلوق خداوند متعال و مظهر اسمی از اسماء او هستند .در
مناجات شعبانیه آمده است:

تا تو را بشناسیم و از غیر تو منحرف شویم.
2 .2تحصیل معرفت و تقوای الهی و مسلط نمودن آن بر قلب.
قطع عالقه از غیر خداوند متعال ،مانند آماده کردن زمین گیاهان هرز و سایر
آفات است و معرفت خداوند مانند بذری است که در دل کاشته میشود تا از
آن میوۀ محبت بهدست آید .راه رسیدن به این معرفت ،معرفت نفس و شناخت
حق تعالی با خود اوست .در چنین مقامی خداوند متعال با خود او شناخته
3

َ
َ
«َ .1ك ّل إ َّ ُن ْم َعن َّر ّب ْم َي ْو َم ِئ ٍذ ّ َل ْح ُج ُ
وب َ
ون»؛ سورۀ مطففین ،آیۀ .15
ِ
ِِ

 .2نراقی ،جامع السعادات ،ج ،3ص.161

 .3ابن طاووس ،اقبال االعمال ،ج ،3ص.299
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میشود و غیر خدا بهواسطۀ او شناخته میشود؛ از آن جهت که همۀ موجودات
ت علی؟ع؟ بیان نمود:
تجلیات اویند .حضر 

ای که با ذاتش بر خودش راهنمایی میکند.
توجه به این نکته الزم است که آنچه از مشاهده و مالقات حق تعالی گفته
شد ،فقط مشاهده و مالقات قلبی است؛ وگرنه خداوند متعال در دنیا و آخرت
هرگز با چشم دیده نمیشود؛ زیرا هرچه با چشم دیده شود ،باید محدود و دارای
اجزاء مادی باشد و خداوند متعال منزه از شبیه شدن به مخلوقات است.
1

 .6یقین
الف .معنای یقین
اعتقاد ثابت و مطابق با واقعیت را که بهواسطۀ شک و شبهه از بین نمیرود،
یقین مینامند؛ هرچند آن شبهه قوی باشد .پس اعتقادی را که مطابق با واقع
نیست ،نمیتوان یقین نامید؛ هرچند صاحب آن خیال کند که اعتقادش واقعی
است 2.به این جهت ،مشرکان و صاحبان اعتقادات باطل ،اهل یقین نیستند،
بلکه دارای تعصب هستند.
اجزاء یقین ،ایمان و لوازم آن است؛ مانند یقین به وجود خداوند متعال و
صفات کاملۀ او و یقین به سایر اعتقادات دینی ،مانند نبوت و امامت و معاد و
ُ
حاالت آن ،و سایر حقایقی که ایمان بدون آنها کامل نمیشود و سعادت اخروی
بدون یقین به آن امور بهدست نمیآید .کسی که به اینها یقین نداشته باشد،
از صف مؤمنان خارج بوده ،از اهل کفر شمرده میشود؛ هرچند با زبان ،اظهار
ایمان کند.
 .1مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،84ص.339
 .2نراقی ،جامع السعادات ،ج ،1ص.119
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امام صادق؟ع؟ فرمود:

همانا عمل کم و دائمی که با یقین انجام شود ،در نزد خداوند بهتر از عمل
1
زیادی است که بدون یقین انجام شود.
ب .مقام یقین
مقام یقین که مشاهدۀ عالم غیب با مکاشفۀ قلبی است ،شریفترین
فضیلت اخالقی و مهمترین آنها و برترین کماالت نفسانی است و آن کیمیایی
است که برخی از بزرگان اهل عرفان و فرزانگان اهل حکمت به آن میرسند و
برای آن نشانهها و درجاتی است.
ج .نشانههای اهل یقین
1 .1کسی که به مقام یقین میرسد در کارهای خود جز به خداوند سبحان
به چیزی یا کسی توجه نمیکند و برای رسیدن به هدفش ،بر غیر او اعتماد
نمیکند؛ پس از هر توان و نیرویی جز نیروی الیزال الهی قطع امید میکند و خود
و سایر انسانها را منشأ هیچ اثری نمیبیند و میداند که هرچه برای او مقدر شده
باشد ،به او میرسد و بهزودی بهسوی خدای متعال بازمیگردد؛ ازاینرو وجود و
عدم ،کمی و زیادی ،ستایش و مذمت ،فقر و ثروت ،صحت و مرض ،و عزت و
گمنامی در نزد او یکسان است و تمام بیم و امید او به خداوند متعال است؛ زیرا
اسباب
در این مقام ،آدمی همۀ اشیاء را از خدای سببساز میبیند و توجهی به
ِ
وسائط ندارد و همۀ آنها را در تسخیر حکمت و قدرت الهی مییابد.
امام صادق؟ع؟ فرمود:

کسی که یقینش ضعیف است ،به اسباب میچسبد و نجات خود
را در آنها جستوجو میکند و از عادتها و گفتههای بدون حقیقت
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.57
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پیروی میکند و در امور دنیا و جمعآوری و نگاهداری آن تالش میکند؛
درحالیکه با زبان اقرار میکند که هیچ منعکننده و عطا کنندهای غیر
از خدا نیست و همانا به بنده نمیرسد ،مگر آنچه روزی و قسمت او
شده باشد ،و تالش ،چیزی را بر روزی اضافه نمیکند .خداوند سبحان
میفرماید« :با زبانهای خود چیزی را میگویند که در دلهایشان نیست
2 1
و خداوند به آنچه پنهان است ،داناتر است» .
 2 .2صاحب مقام یقین ،در همۀ حاالت ،نسبت به خدای سبحان متواضع
است و از او میترسد و در نهان و آشکار به ادای وظیفۀ بندگی مشغول میشود
ً
و دائما سعی میکند واجبات و مستحباتی را که به آن امر شده ،انجام دهد و با
تمام وجود متوجه آنها باشد و در مقابل خداوند متعال اظهار ذلت میکند و از
غیر او رو برمیگرداند و قلب خود را از غیر او فارغ میکند و فکر و اندیشهاش را
صرف ذات اقدس او مینماید و در محبت و انس او غرق میشود .دلیل این
حاالت آن است که صاحب مقام یقین ،اهل معرفت خداست و عظمت و
قدرت او را میشناسد و میداند که خداوند متعال شاهد اعمال و رفتار اوست و
از نهان قلب و اندیشۀ او آ گاه است 3.خداوند میفرماید:
هر کس به سنگینی ذرهای عمل خیر انجام دهد ،آن را میبیند و هر کس به
4
سنگینی ذرهای بدی انجام دهد ،آن را میبیند.
پس صاحب یقین ،در مقام شهود حق است و خود را در نزد او حاضر مییابد
و لحظهای از حیا و خجالت و اشتغال به وظیفۀ بندگی و ادب ،کوتاهی نمیکند
و تالش میکند که باطن خود را از زشتیها پاک کند و آن را به اخالق نیک آراسته
َ َ
ُُ
َُ ُ َ َْ
ون ِبأف َو ِاه ِهم ّما ل ْی َس ِف قلو ِ ِب ْم»؛ سورۀ آل عمران ،آیۀ .167
« .1یقول

 .2نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،11ص.199

 .3نراقی ،جامع السعادات ،ج ،1ص.121
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ
ً
ُ
َ
َ
ّ
« .4فن يعمل ِمثقال ذر ٍة خيرا يره ومن يعمل ِمثقال ذر ٍة شرا يره»؛ سورۀ زلزال ،آیات  7و .8
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نماید؛ زیرا کسی که یقین دارد خداوند متعال شاهد اعمال ظاهری و باطنی
اوست و پاداش عمل او را خواهد داد ،همیشه در مقام انجام اوامر الهی و دوری از
معصیت خواهد بود و کسی که یقین دارد همۀ نعمتهایی که در دست اوست
ً
از خداوند متعال است و در دامان رحمت او پرورش یافته است ،دائما از تقصیر
خود شرمسار است و به سپاسگزاری از او میپردازد.
کسی که یقین دارد خداوند متعال در سرای آخرت به مؤمنین سرور و شادی
عطا خواهد نمود و آنها را در بهشتی ساکن میکند که نه چشم ،مانند آن را دیده
وصف آن در خیال کسی گنجیده است،
و نه گوش ،مانند آن را شنیده و نه
ِ
امیدوار میشود که خداوند سبحان در حق او نیز چنین عطایی نماید و او را در
بهشت خود داخل کند.
کسی که یقین دارد همۀ کارها بهدست خداوند سبحان است و هر کاری در
عالم ،به حکمت و مصلحت او انجام میپذیرد و عنایت ازلی او نظام سراسر
ً
خیر را در عالم پدید آورده ،دائما درمقام صبر و تسلیم است و به قضای الهی
راضی میشود.
ً
کسی که یقین دارد مرگ در کمین اوست ،دائما محزون خواهد بود .امام
صادق؟ع؟ فرمود:

تعجب میکنم از کسی که به مرگ یقین دارد ،چگونه خوشحال میشود
و کسی که به قدر یقین دارد ،چگونه اندوهگین میشود! و تعجب
میکنم از کسی که یقین به دنیا و دگرگونی آن با اهلش دارد ،چگونه به
1
دنیا اعتماد میکند!
ً
کسی که یقین به عظمت خداوند متعال و غلبۀ قدرت او دارد ،دائما در مقام
هیبت و ترس است؛ چنانکه در حاالت پیامبر اکرم؟ص؟ که برترین انبیاست
 .1حمیری ،قرب االسناد ،ص.375
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آمده :بسیار از خدا میترسید و در برابر او متواضع بود و آنچنان با تواضع راه
میرفت که گویا میخواست به زمین بیفتد.
ً
کسی که یقین به کماالت بینهایت خداوند متعال دارد ،دائما در مقام شوق
و محبت اوست.

1

یکی ازعالئم یقین آن است که دعای صاحب یقین مستجاب میشود و بر
انجام کرامات و کارهای فوقالعاده قدرت مییابد؛ زیرا به هر اندازه یقین زیادتر
شود ،تجرد نفس بیشتر شده ،میتواند با خواست خدای متعال در کائنات
تصرف کند.
امام صادق؟ع؟ فرمود:

یقین ،بنده را به حالی ارزشمند و مقامی عجیب میرساند .خبر داد رسول
خدا؟ص؟ از عظمت مقام یقین ،در هنگامی که در نزد ایشان از عیسی بن
مریم؟ع؟ صحبت شد ،که بر روی آب راه میرفته است؛ فرمود :ا گر یقین
2
او بیشتر میشد ،هر آینه بر هوا راه میرفت.
البته توجه به این نکته الزم است که انجام هر کار فوقالعادهای دلیل بر یقین
و قرب نیست؛ زیرا بسیاری از اینگونه امور ،نتیجۀ ریاضت نفس یا آشنایی با
خواص اذکار و ادعیه است و حتی بعضی از مرتاضهای هندی ،کارهای عجیب
و خارقالعادۀ زیادی انجام میدهند؛ درحالیکه از ایمان به خدا بهرهای ندارند.
د .مراتب یقین
1 .1علم الیقین :اعتقاد ثابت و مطابق با واقعی است که از استدالل حاصل
میشود؛ مثل اینکه با دیدن دود به وجود آتش یقین پیدا کنیم.
2 .2عین الیقین :مشاهدۀ حقیقت به چشم دل و فهم باطنی است و این
 .1نراقی ،جامع السعادات ،ج ،1ص.122
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،7ص.179
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مثل کسی است که با دیدن آتش یقین به آن پیدا میکند .این مقام با تجرد کامل
نفس از طبیعت ،ایجاد میشود.
3 .3حق الیقین :این مقام ،زمانی برای سالک حاصل میشود که بین او و
خداوند متعال بهگونهای ارتباط معنوی ایجاد شود که هستی خود را از خداوند
ً
متعال و در ارتباط با او ببیند و با تیزبینی باطنی ،دائما جوشش انوار و آثار را از
جانب او مشاهده نماید؛ مانند کسی که داخل آتش شود و با احساس حرارت
آن ،یقین به آتش پیدا کند و این مقام برای عارفان کاملی که غرق در دریای
محبت و انس با خداوند هستند ایجاد میشود .این گروه ،هستی خود و سایر
موجودات را ترشحی از فیض اقدس الهی میبینند .اینان صدیقینی هستند که
با چشم باطن ،انوار جمال و جالل الهی را مشاهده میکنند.

1

پیامبر؟ص؟ در دعای احتجاب چنین مناجات میکند:

خدایا آنان با هوشیاری دل ،تو را میشناسند؛ درحالیکه تو در نهان
2
پردههای غیب جای داری.
بعد از این مقام ،مرتبۀ حقیقت حق الیقین و فناء فی اهلل است که در این
مقام ،عارف با مقام قیومیت حق تعالی آشنا میشود و برای خود و هیچ موجود
دیگری ،هستی مستقلی نمیبیند.
یقین حقیقی ،بدون نورانیت قلب و خالی شدن آن از
بدون شک رسیدن به ِ
تاریکی اوهام و شک امکانپذیر نیست و با مجرد فکر و استدالل نمیتوان به این
مقام رسید؛ بلکه درک این مقام ،محتاج ریاضت و مجاهده با نفس و پاک کردن
قلب از صفات زشت و ترک گناهان و رها کردن شهوات است تا روح آدمی مجرد
شود و حقیقت بر او آشکار گردد و حقایق اشیاء هستی در عقل او منعکس شود؛
 .1نراقی ،جامع السعادات ،ج ،1ص.124
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،91ص.404
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ازاینرو برای رسیدن به یقین چند شرط بیان شده است:
1 .1نفس ناقص نباشد؛ یعنی مانند نفوس کودکان نباشد؛ زیرا نفس کودک
هنوز در حدی نیست که علوم برای او واضح شود.
2 .2پاک شدن نفس از کدورات عالم طبیعت و ناپاکی گناهان و عادتهای
غلط و شهوات ناپاک؛ این امور بهجهت پاک شدن و صیقلی یافتن آیینۀ قلب
است.
3 .3توجه دادن فکر به مطلوب حقیقی ،بهگونهای که تمام همت انسان
رسیدن به حق تعالی باشد و اندیشۀ معاش و دنیا ،قلب او را به خود مشغول
نکند.
4 .4خالی نمودن نفس از تعصبهای باطل و تقلید کورکورانه از دیگران ،و
این بهمنزلۀ برداشتن حجابها از قلب است.
5 .5رسیدن به مطلوب با فراهم آوردن مقدمات الزم ،بهگونهای که نفس
انسان محجوب نباشد تا حقایق یقینی بر او افاضه شود و دانای به حقیقت همۀ
اشیاءگردد؛ زیرا نفس ،جوهری ملکوتی و حقیقتی الهی است و با فطرت اولیۀ
خود ،توانایی شناخت حقایق را دارد و به همین دلیل بود که او از همۀ مخلوقات
سبقت گرفت و قابلیت حمل امانتی را پیدا کرد که آسمانها و زمین نتوانستند
امانت معرفت و توحید و والیت است و برای این معرفت
آن را حمل کنند 1و اینِ ،
هیچ محدودیتی نیست و نفس انسان در هیچ حدی از معرفت توقف نمیکند و
ً
2
دائما در قرب حق تعالی شاداب و سرمست از تجلیات او خواهد بود.

 .1اشاره است به این آیه شریفه« :ما امانت را برآسمانها و زمین و کوهها عرضه نمودیم ،پس آنها از
تحمل آن سر باززدند و از آن ترسیدند و انسان آن را حمل نمود .همانا او بسیار ستمکار و جاهل است»؛
سورۀ احزاب ،آیۀ .72
 .2نراقی ،جامع السعادات ،ج ،1صص  125و .126

سخن آخر
عرفان اسالمی در طول تاریخ مورد توجه بوده است و در این رابطه مسلکهای
مختلفی در میان شیعیان و اهل سنت پدید آمده که بسیاری از آنها آمیخته با
بدعتها و اعتقادات باطلی مانند حلول و اتحاد بوده است و در زمان ما نیز
گروههایی به نام عرفانهای شرقی و غربی ،مردم و بهخصوص جوانان را به بیراهه
میکشانند؛ ازاینرو شناخت و معرفی راه صحیحی که بر اساس رهنمودهای
قرآن و روایات اهلبیت؟مهع؟ سالک را به مقام قرب الهی رهنمون گردد ،امری الزم
است .در این کتاب ،سعی بر معرفی این راه بوده است.
عرفان اهلبیت؟مهع؟ هم در آغاز راه و هم در شرایط سلوک و هم در نتیجه،
با عرفانهای دیگر متفاوت است .در عرفانهای باطل ،آغاز راه مسلط شدن بر
نفس ،بلکه کشتن نفس ،از هر راه ممکن است و برای رسیدن به این هدف،
هر نوع ریاضت نامشروع انجام میشود .کسانی که در این راه هستند ،خود را
به انجام احکام شریعت الهی ملتزم نمیدانند و تالش آنان رسیدن به حاالت
روحی یا خلصههای نفسانی و دست یافتن به قوای نفس و انجام بعضی از
امور خار قالعاده است .ازاین روتوجه به تعالیم قرآن و عترت تنها راه شناخت
عرفانهای صحیح از عرفانهای دروغین است.
در عرفان اهلبیت؟مهع؟ آغاز راه سلوک ،بیدار شدن از خواب غفلت و توجه
به هدفی است که خداوند آدمی را برای آن خلق نموده است؛ سپس باید قلب
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از غیر خدا فارغ ،و در صفای باطن کوشش به عمل آید و دنیای گذرا و فانی رها
شده ،به آخرت که سرای جاودانه است توجه شود .سالک این طریق ،باید قبل
از فرا رسیدن ،خود را برای آخرت آماده سازد و نفس را از صفات زشت خالی
کند و به صفات پسندیده ،آراسته گرداند .او باید از احکام شریعت اسالم پیروی
نموده ،خود را به آداب آن بیاراید و تقوای الهی را پیشه کرده ،سختیهای این
راه را تحمل نماید .بعد از این امور ،مالزمت ذکر خدا الزم است؛ تا قلب نورانیت
پیدا کند و از وسوسههای شیطانی خالی شود و دیگر به فکر شهوات دنیا و جمع
مال و کسب مقام نباشد و همۀ همت او در بندگی خدا و کسب خشنودی حق
تعالی و رسیدن به قرب او باشد.
آن کس که به قرب خدای متعال میرسد ،دو صفت در قلب او ظاهر
میشود:
اول اینکه محبت خدا و دوستی اولیای او را در قلب خود مشاهده میکند و
عظمت او را مییابد و دوم اینکه با اخالص کامل به عبادت او مشغول میشود.
در این حال ،با درخشش انوار جمال و جالل ،حقایق الهی برای او روشن میشود
و از اهل یقین میگردد .در همۀ مراحل ،توسل به ساحت مقدس امام زمان؟جع؟
دستگیر سالک میشود و همنشینی با دوستان خدا ،روشنی چشم اوست.
الحمد هّلل ّ
رب العالمین
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اول.1377 ،
4040رحمانی؛ االمام علی؟ع؟؛ تهران :المنبر ،چاپ اول.1417 ،
4141زرین کوب ،عبدالحسین؛ ارزش ميراث صوفيه؛ تهران :انتشارات امیرکبیر ،بیتا.
4242سجادی ،سید جعفر؛ فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی؛ تهران :کتابخانه طهوری،
چاپ چهارم.1387 ،
4343شریفی ،شیخ محمود؛ كلمات االمام الحسين؟ع؟؛ قم :دار المعروف ،چاپ سوم.1416 ،
ّ
4444شهید ثانی ،زین الدین بن علی؛ مسكن الفؤاد؛ قم :انتشارات مهر.1407 ،
4545شیرازی ،صدر الدین؛ كسر اصنام الجاهلية؛ تحقیق محسن جهانگیری؛ تهران :بنیاد
حکمت اسالمی.1381 ،
4646صدوق ،محمد بن علی؛ االمالی؛ قم :موسسة البعثة ،چاپ اول.1417 ،
4747ـــــــــــــــــــــــــــــ؛ التوحید؛ تصحیح سید هاشم حسینی؛ قم :جامعۀ مدرسین ،بیتا.
4848ـــــــــــــــــــــــــــــ؛ من اليحضره الفقيه؛ تصحیح علیاکبر غفاری ،قم :جامعۀ مدرسین.1387 ،
4949ـــــــــــــــــــــــــــــ؛ علل الشرايع؛ نجف :المطبعة الحیدریة.1385 ،
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5050ـــــــــــــــــــــــــــــ؛ عيون اخبارالرضا؟ع؟؛ تحقیق حسین اعلمی ،بیروت :موسسة اعلمی ،چاپ
اول.1404 ،
5151ـــــــــــــــــــــــــــــ؛ صفات الشيعة؛ تهران :انتشارات عابدی ،بیتا.
5252طباطبایی ،سید محمدحسین؛ شیعه در اسالم؛ قم :جامعۀ مدرسین.1376 ،
5353ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ رسالة الوالیة ،ترجمه صادق حسنزاده؛ قم :انتشارات هجرت ،بیتا.
5454ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ الميزان؛ بیروت :انتشارات اعلمی ،بیتا.
5555طباطبایی ،سید مهدی بحرالعلوم؛ رسالة فی السير و السلوک؛ شرح سید حسن مصطفوی؛
تهران :امیرکبیر ،بیتا.
5656طبرسی ،احمد بن عبداهلل؛ ذخاير العقبی؛ قاهره :مکتبة القدسی.1356 ،
5757طبرسی ،احمد بن علی؛ االحتجاج؛ تحقیق سید محمدباقر خراسانی؛ منشورات دار
النعمان ،بیتا.
5858طبرسی ،حسن بن فضل؛ مکارم االخالق ،منشورات رضی ،بیتا.
5959طبرسی ،علی؛ مشكاة االنوار؛ نجف :المکتبة الحیدریة.1385 ،
6060طوسی ،ابوجعفر محمد بن الحسن؛ االقتصاد ،قم :مطبعة الخیام.1400 ،
6161ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ تهذيب االحكام؛ دار الکتب االسالمیة ،بیتا.
6262طوسی ،نصیر الدین؛ اوصاف االشراف؛ تهران :وزارت ارشاد.1369 ،
6363طبرانی ،سلیمان بن احمد؛ المعجم الصغير؛ بیروت :دار الکتب العلمیة ،بیتا.
6464عبد الرحیم بن عبد الکریم؛ منتهی االرب؛ انتشارات کتابخانه سنایی ،بیتا.
6565عسکری ،نجم الدین؛ مقام االمام علی؟ع؟؛ نجف :االداب النحف ،چاپ چهارم ،بیتا.
6666عطاردی ،عزیز اهلل؛ مسند االمام الرضا؟ع؟؛ مشهد :آستان قدس رضوی.1406 ،
6767عین القضات ،عبد اهلل بن محمد؛ تمهيدات؛ تحقیق عفیر عسیران؛ تهران :منوچهری،
.1370
6868فتنی ،محمد بن طاهر؛ تذكرة الموضوعات؛ بیجا ،بینا ،بیتا.
6969فیض کاشانی ،مولی محمدمحسن؛ المحجة البيضاء؛ تصحیح علیاکبر غفاری ،قم:
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جامعۀ مدرسین.1363 ،
ّ
7070ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ علم الیقین؛ محسن بیدارفر ،قم :منشورات بیدار ،چاپ دوم.1384 ،
ت الحق؛ انتشارات حکمت ،بیتا.
7171قاضی ،سید محمدحسن؛ آي 
7272قمی ،شیخ عباس؛ مفاتیح الجنان؛ قم :افق فردا ،چاپ .1385 ،27
7373ــــــــــــــــــــــ؛ منتهی اآلمال؛ قم :انتشارات هجرت ،چاپ چهارم.1378 ،
7474قمی ،محمد بن الحسن الصفار؛ بصائر الدرجات؛ تصحیح میرزا محسن کوچهباغی؛
تهران :مطعبة االحمدی.١٣۶٢ ،
7575کاشانی ،محمود بن علی؛ مصباح الهداية؛ تصحیح جالل الدین همایی؛ تهران :بینا،
.1367
7676کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الكافی ،علیاکبر غفاری؛ تهران :دار الکتب االسالمیة ،چاپ
سوم.1388 ،
7777کورانی ،علی؛ الوهابية و التوحيد؛ انتشارات دار السیرة ،بیتا.
7878لیثی ،کافی الدین علی بن محمد؛ عیون الحکم المواعظ؛ تحقیق حسین بیرجندی؛ قم:
دارالحدیث ،چاپ ّاول.١٣٧۶ ،
7979متقی هندی ،علی؛ كنز العمال؛ تحقیق بکری حیانی؛ بیروت :موسسة الرسالة.1409 ،
8080مجلسی ،محمدباقر؛ بحار االنوار؛ بیروت :موسسة الوفاء ،چاپ دوم.1403 ،
8181محمودی ،محمدباقر؛ نهج السعادة؛ بیروت :دار المعارف ،چاپ اول.1369 ،
8282مسلم نیشابوری؛ صحیح مسلم؛ بیروت :دار الفکر ،بیتا.
8383مطهری ،مرتضی؛ آشنایی با علوم اسالمی؛ قم :انتشارات صدرا ،ویرایش دوم.1366 ،
8484مغربی ،قاضی نعمان؛ دعائم االسالم؛ تحقیق آصف بن علی ،مصر :دار المعارف.1383 ،
8585مفید ،محمد بن محمد؛ االرشاد؛ دار المفید ،بیتا.
8686ــــــــــــــــــــــــــــــ؛ االمالی؛ تحقیق علیاکبر غفاری ،قم :جامعۀ مدرسین.1403 ،
8787مقدس اردبیلی ،احمد؛ حديقة الشيعة؛ تصحیح صادق حسنزاده؛ قم :موسسۀ انصار،
.1377
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ت سكينه؟اهس؟؛ ترجمۀ حسن طاری؛ تهران :میقات،
8888مقرم ،سید عبد الرازق؛ زندگی حضر 
چاپ اول.1406 ،
8989ملکی تبریزی ،میرزا جواد؛ المراقبات ،ترجمۀ ابراهیم محدث؛ انتشارات اخالق.1375 ،
9090ــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ اسرار الصالة؛ ترجمۀ رضا رجبزاده؛ تهران :انتشارات پیام آزادی.1372 ،
9191ـــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ رسالۀ لقاء اهلل؛ قم :انتشارات آل علی.1380 ،
9292مولوی ،جالل الدین؛ مثنوی معنوی؛ تصحیح نیکلسون؛ تهران :ققنوس ،چاپ چهارم،
.1376
9393ـــــــــــــــــــــــــ؛ كليات شمس؛ تصحیح بدیع الزمان فروزانفر؛ دانشگاه تهران ،چاپ اول.1337 ،
9494نخعی ،ابراهیم بن محمد؛ الغارات؛ تحقیق سید جالل الدین محدث؛ بیجا ،بینا ،بیتا.
9595نراقی ،مال مهدی؛ جامع السعادات؛ تصحیح سید محمد کالنتری؛ قم :انتشارات
اسماعیلیان.1383 ،
9696نوری ،میرزا حسین؛ مستدرک الوسايل؛ بیروت :موسسة آل البیت؟مهع؟.1408 ،
9797نهاوندی ،علیاکبر؛ العبقری الحسان؛ تهران :کتابفروشی دبستانی ،بیتا.
9898نیکلسون؛ عرفان عارفان مسلمان؛ ترجمۀ اسداهلل آزاد؛ دانشگاه فردوسی.1372 ،
9999ویژهنامۀ همایش چهرههای درخشان عرفان ،نکوداشت آیتاهلل قاضی؟ق؟؛ .1382
10100همایی ،جالل الدین؛ مولوینامه؛ تهران :هما ،چاپ نهم.1376 ،
10101همدانی ،عبدالصمد؛ بحر المعارف؛ ترجمۀ حسین استاد ولی؛ تهران :انتشارات حکمت،
 .1412هیئت تحریرۀ شمس الشموس ،عطش ،تهران :موسسۀ فرهنگی مطالعاتی شمس
الشموس ،چاپ سوم.1383 ،
10102هیثمی ،نور الدین؛ مجمع الزوائد؛ بیروت :دار الکتب العلمیة. 1408 ،
10103ــــــــــــــــــــــــ؛ بغية الباحث؛ دار الطالئع ،بیتا.
10104یثربی ،سید یحیی؛ عرفان نظری؛ قم :دفتر تبلیغات اسالمی ،بیتا.
10105ـــــــــــــــــــــــ؛ عرفان عملی در اسالم؛ قم :دفتر نشر معارف ،چاپ اول.1383 ،
10106یعقوبی ،سید حسین؛ سفينة الصادقين؛ قم :انتشارات گنج معرفت.1384 ،

