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و در نوبت هاي پيشين بيان شد كه هدف از خلقت انسان، حركت به جانب حق تعالي

و. تقرب به آن ذات مقدس است همچنين معلوم گرديد كه هيچ امري مانند ترك معاصي
عال"حق انجام واجبات در اين مسير، موجب نزديكي به حضرت  و بر. نيست"جل بنابراين

و عزم ديار دوست نموده، الزم است دامن خويش از غبار  كسي كه دل از دو سرا كنده
و خانه دل را تسليم صاحب و معصيت از دل زدوده و زنگار گناه خانه نمايد؛ معاصي تكانده
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:�������	
 ������ ����	
 ���	
 ������ ����	
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جبحاراألنوار( ص67، ،25.(

ايم سعي كرده در حركت به جانب خداي متعال،"ترك گناه"با توجه به نقش اساسي
در اي عملي جهت ترك معاصي ارائه نمائيم برنامه كه با توفيق پروردگار بعضي از اجزاء اين برنامه،
مح شماره  ديگر از نكاتيدر اين نوبت نيز بعض. ضر مشتاقان سير معنوي ارائه گرديدهاي قبل به

ميگانبديل دارند به خوانند عملي كه در ترك معاصي نقشي بي .گردد عزيز تقديم
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 مشارطه
و او را در سير معنوي به سمت يكي از اموري كه براي سالك إلي و ضروري است اهللا الزم

. است"ارطهمش"نمايد،ميكمكخداي متعال 
:اند آن چنين فرمودهي دربارهعليهاهللا رحمتحضرت امام خميني

"مشارطه". است محاسبهو مراقبهو مشارطه مجاهد، براىاز است الزمكه امورىازو«
و تبارك خداوند فرموده خالفبر امروزكه كند شرط خودبا مثالً روز اوّلدركه است آن

 امرى نكردن خالف روزيك است معلومو. بگيرد تصميمرا مطلب اينو. نكند رفتار تعالى
 نما تجربهوكن شرطوشو عازمتو. برآيد عهدهاز آسانىهب تواندمى انسان سهل، خيلى است
 بزرگرا امر اينتوبر ملعونآن جنودو شيطان است ممكن. است سهل قدرهچ ببين

 اوهامو كن، لعن قلبو واقع روىازرااو است، ملعونآن تلبيساتاز اين ولى دهند، نمايش
».كرد خواهى تصديق وقتآن كن، تجربه روزيكو كن، بيرون قلبازرا باطله

ص( )9شرح چهل حديث،
:توضيح چند نكته ضروري استعليهاهللا خميني رحمتدر ذيل كالم امام

 شرط با خود نه با خدا)1
د": ايشان فرمودند ر اول روز با خود شرط كند كه خالف فرموده مشارطه آن است كه

نه".خداي تعالي عمل نكند و پيمان ببندد و عهد  يعني هر كس بايد با خودش شرط نموده
و از عهده برنيايد،. با خدا و عهدي ببندد علت آن است كه اگر انسان با خدا شرطي نمايد

و قسم از رساله ع مطابق احكام مطروحه در بحث عهد، نذر و هاي مليه مرتكب گناه شده
.گيرد كفاره به او تعلق مي

و نفس)2  شرط عقل
و صيغ مفاعلي دو طرف مي دو مشارطه مصدر باب مفاعله است خواهد، مانند معامله كه

و مشتري(طرف دارد يعني متعاملين كه بايد انسان با خودش حال با توجه به اين). فروشنده
س ميؤمشارطه كند اين ك ال مطرح ه طرفين مشارطه كيانند؟شود

و اموري مانند نفس، در جواب به اين سئوال بايد گفت روح انسان ابعاد مختلفي دارد
و به... عقل، قلب و ابعاد وجود انسان مي از مراتب با توجه به اين مقدمه علماي. روند شمار
مي: فرمايند اخالق مي مي عقل انسان با نفس او شرط و از نفس پيمان د كه آن روز گير كند

و همواره دعوت به بندگي. را خالف فرموده خداوند عمل ننمايد زيرا عقل رسول باطني بوده
.نمايد خداي متعال مي
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�#���«:فرمود» عقل چيست؟«: السالم پرسيد شخصى از امام صادق عليه���	
 ��$% �&$'�� ��( �)
*��+$,�	
 ��$% ��-��.�/
و بهشت به دستيـ چيزى است كه به وسيله  آن خدا را بپرستند

ج(».آرند ص1اصول كافي، ،11(
و ميل به بدي در حالي و طغيانگر است .ها دارد كه نفس قبل از تربيت شدن، سركش

»���� ���	
�� مي نفس بسيار به بديـ�������� ���	���� )53يوسف، آيهسوره(».كند ها امر
:اند در اين خصوص فرموده"اهللا حفظه"اهللا مجتبي تهراني حضرت آيت

مي« مي آن كه شرط و آن كه شرط را عقل مانند يك تاجري. پذيرد نفس است كند عقل،
مي است در مسير آخرت، كه در اين راه براي تجارتش كمك و شريك خواهد كه شريك كار

و سرمايه او در اين تجارت عمر اوست و اما متن قرارداد. او در اين تجارت نفس اوست
مي معاهده : كند عبارت است از سه چيز اي كه عقل با نفس منعقد
با من عهد كن كه امروز تا شب مبادا مرتكب عملي شوي كه غضب الهي در ارتكاب:اول

و معصيت گردد و مبادا دستت آلوده به گناه .آن است
و رضاي خداوند در انجام آن است ترك:دوم .ننمائي متعهد شو عملي را كه بر من واجب
و ترك مكروهات نيز:سوم و توان داري در انجام مستحبات  اي نفس، آن مقدار كه قدرت

)327و 326برگرفته از درس اخالق معظم له، جلسات(».كوتاهي نكني

 نفس پيمان شكن است)3

مي بايد دانست نفس همان مي گونه كه زود پيمان بنابراين سالك. شكند بندد، زود نيز پيمان
بهاهللا الي و كارآمد كردن آن باشد طوري كه نفس ديگر به آساني بايد درصدد تقويت مشارطه

و جان مهم. پيمان شكني نكند و به مشارطه روح ترين امري كه موجب تقويت مشارطه شده
و تحذير نفس"دهد مي علماي اخالق روي اين جهت تكيه دارند كه صرف. است"موعظه

آنگرفتن تعهد از نفس كافي نيس و گاه مشارطه ثمربخش است كه عقل نفس را موعظه كردهت
اي در باب به همين جهت است كه وقتي يكي از علماي بزرگ رساله.و او را تحذير نمايد
به محاسبه نفس مي و موعظه نسبت و تحذير نويسد جز چند سطر آن، از اول تا آخر همه عتاب

كل. نفس است و انذار به همين جهت ما در متون اسالمي مات بسيار زيادي در رابطه با تحذير
مي السالم نفوس از معصومين عليهم ازكنيم كه به بعض مشاهده ميآني :نمائيم ها اشاره
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توجه به معاد) الف

"�'� �0«وارد بازار بصره شدند؛ السالم علي عليهنيمؤمنالامير �*)���.�1�2 �) �*3�4�$'�2 $5��+	
 0�	$6 ���7�+�"
� �%���� �89: ;
&2�&�< =>�:�) �*3�(��+�! �89 �<��9" ?�" $@����	�$% �) �*39A���B�! $C��D�+	�$% �8�.�+9/ 
�E$6 ��D���F�G ����#�� �) ����HI&	
 �&�$'�� ��2 

�#�	
 ?�" �*)��J �A�! �) ��
�K	
 �*)�L$��B�! 0�.�#�" �*39�9A�M�! �N���OP�	
 $��� �Q�	�E $�����O ?�"���4بـ ندمردم انداختهنگاهى
بندو ديد و ستدند، پس آنندسختى گريسته كه گرم داد و:ندگاه فرمودو اى بندگان دنيا

مى كارگزاران دنيا و در شب به بسترهاى داران، حال كه شما در روز پيوسته سوگند خوريد،
و طبعاً خود مى آورى زاد جمعهب وقتچه در خالل اين حاالت از آخرت غافليد، پس آرميد،
مى)براي آخرت(و توشه و در امر معاد انديشه ) 119ص،أمالي المفيد(كنيد؟ برخاسته،
و گذشت سريع آن جلب نمايد)ب .عقل بايد توجه نفس را به اهميت عمر

�«: اند باره چنين فرموده سلم در اينو آلهو عليهاهللا پيامبر اكرم صلي��( ��( R��3�2 I��#�2S$C��'�	
 �) ��	$6 
�) S$����� 0�	$6 ���F�T�! �) ?�!����'�� 0�	$6 �U3�����G �) S$��/�E 0���+�! �) �U��9/�E�G ?$+�.�A���H�G ��( S�&�'�� S����+�2 �@�V �) �K��

���� �W�.�"�G �) ?$+�4��X�! ����" ?$D�V�3�	 ���&���.�.�	 �U���(Y �) ?�.�H
�K�O ���( �Q9�L�C�G ?�	��( ���( �Q�Z$����.�[�G �) $��L\�	
 �]
�3�%�G �Q��

�E$6 ;
&�� ?�	 �Q�%
�3�V 9*39 �2 ��( ����Y ���%
 ��2 ��2��X�̂ �	
 $@�4�" 0���� _̀ � �.�4�( �a�H�G �) b>����'�	
 �Q�+�� ���F�E9G �) ?$+�D�'�,�.�"

?$+�.�'�V�G ميو كه خداى عزّ گذرد مگر اين روزى بر بنده نميـ  من انصافي زند بنده جل صدا
مي ندادى من ترا ياد مى ب كنم ولى تو مرا فراموش سوى عبادت خودمهكنى، من ترا

ب مي و تو ميهخوانم بي روى، از گنجينه سوى ديگرى ميه خودم مي تو روزى و گويم دهم
كنهب و انفاق ب اطاعت مرا نمي،خاطر من صدقه و روهكنى از زى را گشودهروى تو درهاى و ام

ب شب،قرض خواستم سرت را پائين افكندىهمالم دارى بر گناهان زنده بالها را از تو دور كردم
. اى پسر آدم فردا جواب تو چه خواهد بود،كنى مي

ج( )53ص،1ارشاد القلوب
�«:اند باره فرموده در ايننيز السالم عليهعلينيمؤمنالامير��( ��( R��3�2�2���� ��	$6 ����Y $��%
 0���� I��#

 ���3�2 ��$% �Q�	 �&�D�<�G ;
����O �?�" �@�#��
 �) ;
����O �?�" �@9��" _&�$D�< �Q������ ��H�G �) _&2�&�V _��3�2 ��H�G ����Y ���%
 ��2 ���3���	
 �Q�	�E ���	

&�%�G �c�&�4�% ?$H
���! ���	 �Q�H$d�" �e�(������	
برـ بروزى او نگويد اى پسر آدم من روزه فرزند آدم نگذرد كه

و خوب بكن تا روز قيامت براى تو گواهى تازه و بر تو گواهم، در من خوب بگو اى هستم
. از من ديگر هرگز مرا نخواهى ديد به درستي بعدپس،دهم

ص( )108امالي صدوق،
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و انذار نفسهي اهللا مكارم شيرازي درباره آيت)ج مي مشارطه : نويسد نگام مشارطه چنين
 است،"مشارطه"اند، همان نخستين گامي كه علماي بزرگ اخالق بعد از توبه ذكر كرده

و يادآوري هايي كه همه روز تكرارو منظور از آن شرط كردن با نفس خويش است با تذكرات
و نورانيت به انوار اين و بهترين وقت آن را بعد از فراغت از نماز صبح  عبادت بزرگ الهي شود

و به او ياد.اند دانسته جز به اين طريق،كه نفس خويش را مخاطب قرار دهد آور شود كه من
باو اگر از دست برود تمام هستيم از دست رفته هاي عمر كااليي ندارم گرانبي سرمايه و

����« آوري سوره شريفه ياد����� ��عصـ ���� ����&����% �%�$# "!��� �  درر سوگند، كه انسانبه ها همه
من: به نفس خويش بگويد)2و1سوره عصر، آيات(»زيانند با از دست رفتن اين سرمايه،

كه شوم، مگر اين كه كااليي از آن گران گرفتار خسران عظيم مي بهاتر به دست آورم، كااليي

!���«: در همان سوره در ادامه آيات آمده است����� �'($)��� �����*+�,����� �����-����. �� $/��,$��	��� ���0$1�2 �� 

3	����� �����-����. ��و اعمال صالح انجام دادهـ حق اند مگر كساني كه ايمان آورده و يكديگر را به
و يكديگر را به شكيبا و استقامت توصيه نمودهيسفارش كرده )3سوره عصر، آيه(»!اندي

كن: بايد به خود بگويد و ديدن فكر و از مشاهده حوادث بعد از مرگ  عمر تو پايان يافته،
و ناگواري كه با كنار رفتن حجاب مي حقايق تلخ و شود سخت پشيمان شده ها آشكار اي

�5�!��$ ��4*«:اي فرياد بر آورده��� �#0*��%� !6�7���. ��18$9 �:,$���- پروردگار، شما) فرشتگان(اي،>�1�2%;
سوره(»!هايي كه كردم مرا باز گردانيد تا عمل صالح انجام دهم در برابر كوتاهيرا به خدا
)100و99اتمؤمنون، آي

آن»�7�0%«باز فرض كن پاسخ منفي در را از و به و ها نشنيدي خواست تو عمل كردند
و تقصيرات گذشته اي، بگو چه كاري براي جبران كوتاهي امروز به جهان بازگشته ها

!ي انجام دهي؟خواه مي
پا سپس به نفس خويش در مورد اعضاء هفت و و دست و زبان و گوش گانه، يعني چشم

و بگو اين و فرج نيز سفارش كن و سر بر فرمان تو دارند، آياو شكم ها خدمتگزاران تو
در مي ميبداني جهنم هفت و از هر دري گروه خاصي از مردم وارد و آيا دارد، شوند؟
ا مي  براي كساني است كه با اين اعضاي هفتگانه عصيان گانه احتماالً ين درهاي هفتداني كه

و با كنترل دقيق اين اعضاء درهاي دوزخ را به روي خود ببند به كنند، بيا و درهاي بهشت را
!روي خود بگشا

درو نيز سفارش مراقبت از اعضاي خود را به نفس بنما، كه اين نعمت هاي بزرگ الهي را
بهطريق و اين مواهب عظيم را تنها وسيله معصيت او . طاعت او قرار دهدي كار نگيرد
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مي از بعضي از دعاهاي امام سجاد عليه)د آن السالم در صحيفه سجاديه بر آيد كه

.اند داشته» مشارطه«بزرگوار نيز عنايت خاصي به مساله

عر)دعاي معروف توبه(يكمو در دعاي سي مي در پيشگاه خداوند (� 	��Q ��2«: فرمايدض
?�" ��3���G ��	�G ?�f���< g\]�C �Q�F)��� �(?$H��#�Z �) g�*�G�h$V�C�G ��	?�"�Q�(3�(�T�(S�&�D�� �) g�h��#�V ���,�F�G �*�G 

�Q��i��4�(آن شرطي در پيشگاه تو كرده! پروردگاراـ و چه دوست نداري، باز نگردم ام كه به

آنميتضمين آنچه كنم به سراغ مي را مذمت كردهكه تو و عهد كنم كه از جميع اي نروم

».گناهان دوري گزينم

و توسل به اولياي الهي)4  تضرع در درگاه ربوبي

و كارآمدي مشارطه مي و موجب تقويت شود امر ديگري كه در مشارطه اهميت دارد

مربوبيتضرع در درگاه  و از. السالم است عصومين عليهمو توسل به اولياي الهي زيرا هر روز

مي ايام هفته متعلق به يك معصوم يا تعدادي از معصومان عليهم و ما در ايام السالم باشد

بنابراين شايسته است در اول روز هنگام مشارطه، از شرّ نفس. هفته مهمان ايشان هستيم

و شيطان به حضرات معصومين عليهم و السالم پناه برده اماره و از آنان تقاضاي پناهندگي

و نوازي نمائيم، چرا مهمان كه آنان از ناحيه خداي متعال مامور به پناه دادن به مردمان

الجنان براي اين منظور مناسب است زيارات روز را كه در مفاتيح. دستگيري از آنان هستند

و از صاحب آن روز تقاضاي كمك نمائيم . ذكر شده است زمزمه نموده

السالم كه روز عليهعلينيمؤمنل اگر روز يكشنبه است خطاب به اميرعنوان مثالهب

:كنيم گونه عرض يكشنبه به نام مقدس اوست اين

»��2�S�j�3�( ��2 �k�(�G �l$+�(�m�#�	
 
�T�F���3�2 �&���n�	
 �)�3�F�Q�(�3�2 �)�Q�#�[�$%�)��H�G�Q9A���Z ����" �)�U�C��V�Z�n�"?$+�A
��2 �S�j�3�( �)?$H��$V�G �Q�H$d�"_o$��/ I��B�! �e�"���\p	
 �)_C3�(�n�( �N�C��V$d�	�$%ايمان اهل اميراىمن موالىاىـ 

درو هستم شما مهمان روز ايندرمنو شماست نامبهو شمابه متعلق يكشنبه روز اين

و نفس اماره(ده پناهرامومن موالىاى بپذير مهمانىبه مرا، شما جوار كه)از شر شيطان

.»خلقى دادن پناه مأمور خدا جانبازو نوازى مهمانو كريمو بزرگوار بسيار تو
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:اند باره چنين فرموده در اين"قدس اهللا نفسه الزكيه"حضرت امام خميني
ولقخبه اشتغال مخاطرهباو است دنيادر ورودو كثرات چون صبح افتتاح اشتغال به

 براى باريك موقع ايندر بيدار سالك انسان است خوب است، مواجه انسانحقاز غفلت
 چونو. گردد منقطع حضرتشبهو شود متوسّل تعالىحقبه،تاريك ظلمتكده ايندر ورود
پناه دهنده،: خفير( خفراىو امر اولياءبه بيند، نمى آبرومند شريف محضرآندررا خود

و نگهبان  ائمّهوسلمو آلهو عليهاهللا صلي ختمى رسول يعنى جان،و انس شفعاءو زمان)حامي

 چونو دهد قرار واسطهو شفيعرا شريفه ذواتآنو گردد متوسّل السالم، عليهم معصومين

 خدا رسول مبارك وجودبه شنبه روز پسـاست مجيرىو خفير روزىهر براى
به دوشنبه روزو السالم عليه المؤمنين امير حضرتبه يكشنبه روزو سلمو آلهو عليهاهللا صلي
 صادقو باقرو سجّاد حضراتبه شنبهسه روزو السّالم عليهما سبطان همامان امامان
 روزو السالم عليهم نقىو تقىو رضاو كاظم حضراتبه شنبه چهار روزو السالم عليهم

 الّشريف، فرجه اللّه عجّل امر ولىّبه جمعه روزو السالم، عليه عسكرى حضرتبه پنجشنبه
ج( است متعلّق ص24بحار االنوار، ج. 239، ص2از الخصال، دركه استآن مناسبـ)7، باب 394،
به متوسّل شيطانى، مهيب دامگاهو ظلمانى مهلك بحر ايندر ورود براى صبح نماز تعقيب

از انسند، پرده سرا محرمانو قدس بارگاه قرّبانمكه ها،آن شفاعتباو شود، روزآن خفراى
 ناقصه عبادات قبولو اتمامدرو كند طلبرا بالسّوء امّاره نفسو شيطان شرّ رفع تعالى حق

.دهد قرار واسطهرا بزرگانآن اليقه، غير مناسكو

 هدايتطئساورااو دودمانوسلمو آلهو عليهاهللا صلي محمّد چنانچهنهأش تعالىحق البته
 مرحمت نجات جهلو ضاللتازرا امّتهاآن بركاتبهو فرموده مقرّرما نماهاى راهو

و اطاعاتو فرمايد تتميمراما نقصو ترميمراما قصورهاآن شفاعتو وسيلهبه فرموده،


[(».االنعامو الفضل ولىّ انّه. فرمايدمى قبولراما ناقابل عبادات�Y N��	
)379ص،
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 مراقبه
مي مرحله ديگري كه در سلوك الي و واجب است، مراقبه باشد اهللا بعد از مشارطه، الزم

و شاه كه شاه و بدون آن قرب خداي فرد دستورات سلوكي كليد رسيدن به سعادت بوده
و خيالي بيش نيست و در لغت به معناي زير نظر. تعالي خواب َرقَبَ است مراقبه از ماده

و حراست استگرفتن، نگ در. هباني و مراقبه همچون مشارطه مصدر باب مفاعله است
و مواظبت عقل از نفس اطالق مي آن. شود اصطالح به مراقبت كه عقل از نفس يعني بعد از

و محافظت از نفس را داشته  و با او شرط نمود، بايد حالت مراقبت پيمان عدم تخلف گرفت
ك .ه نموده عمل نمايدباشد تا مبادا نفس، برخالف شرطي

:اند در اين خصوص چنين فرمودهعليهاهللا رحمتحضرت امام خميني
. شرط مدت تمامدركه است چنانآنو. شوى"مراقبه" وارد بايد مشارطه، اينازپس«
در نخواسته خداى اگرو آن،به كردن عملبه بدانى ملزمرا خودو باشى،آنبه عملمتوجه
و شيطاناز اينكه بدان خداست، فرموده خالفكه شوى مرتكبراىامركه افتاد دلت
شرازوكن لعنتهاآنبه. دارند باز كردىكه شرطىازراتو خواهندمىكه اوست جنود
يكمنكه بگو شيطانبهو نما بيروندلازرا باطل خيالآنو ببر پناه خداوندبهها آن

 دراز هاى سالمن نعمت ولى نكنم، تعالى خداوند مانفر خالفكه كردم شرط خودبا امروز
كه كرده هايى مرحمتو فرموده مرحمت امنيتو سالمتو صحت داده، نعمتمنبه است
راىيجز شرطيك نيست سزاوار آيم، نمىبرهاآناز يكى عهدهاز كنماو خدمت ابدتا اگر
و. آيد غالب رحمان جنودو گردد منصرفو شود طرد شيطان اللّه شاءإن است اميد. نكنم وفا
».ندارد منافات غيرها،و تحصيلو سفرو كسب قبيلاز تو، كارهاىازيك هيچبا مراقبه اين

ص( )9كتاب شرح چهل حديث،
و ضروري است و تقويت آن توجه به امور زير الزم :در شناسائي ماهيت مراقبه

 است"حالت توجه"جنس مراقبه،ـ1
در«:نداهدر تعريف مراقبه فرمودعليهاهللا خميني رحمت حضرت امام آن چنان است كه
مي».باشي) شرط( عمل به آنمتوجه،)يك روز(تمام مدت شرط توان به جنس؛ از اين تعريف

انساني كه حالت مراقبه. است"حالت توجه"يعني جنس مراقبه،.و ماهيت مراقبه پي برد
و عقل او مانند نگهباني، نفس را زير دارد، انساني است كه حالت توجه  به نفس اماره داشته

اما فردي كه اهل مراقبه نيست، حالت غفلت. نظر دارد كه مبادا كار خالفي از او سر بزند
و نفس اماره و اذناب اوستاش داشته و مملكت وجود او چراگاه شيطان . به حال خود رهاست
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و موفقيت در آن يك امر تمريني2 .و تدريجي استـ مراقبه
و عادت و توجه نهاده، بايد بداند ملكه و مبتدي كه تازه گام در وادي مراقبه سالك نوپا

و بي و تبديل ملكه غفلت به ملكه مراقبت، امري قبلي او حالت غفلت توجهي بوده است
و دشوار، اما شدني است زمان و تدريجي السالم درباره مشكل امام حسن عسگري عليه. بر
ازـَكاْلمُعِْجزِ عَادَِتهِعَنْ الْمُعْتَادِ رَدُّ«: اند ترك عادات قبلي فرمودهبودن  برگرداندن معتاد

.)كنايه از دشوار بودن ترك عادت است(».عادتش مانند معجزه است
جبحاراألنوار( ص75، ،374(

و عزم خود را براي نابراين سالك مبتدي ضمن اينب رسيدن كه بايد محكم گام برداشته
و بايد در مسير نمايتعالي جزم نموده به حق د، نبايد توقع بيش از اندازه از خود داشته باشد

و در ناكامي كه معنويت استقامت پيشه نموده مي طي مسير برايش پيشدر هايي كند، آمد
و دلسرد نشود و عنوان مثالبه. نوميد  كسي كه تا ديروز حالت غفلت از مسير معنويت

و مبتال به انواع معاصي بوده حضرت حق و داشته صبحو امروز حالت تنبه پيدا نموده
و طي روز مي و مراقبه داشته باشد، چنين فردي اگر ثلث مشارطه كرده خواهد حالت توجه

و زيرا نفس او فعالً. روز يا ربع آن را هم موفق باشد، پيشرفت قابل توجهي است  ضعيف بوده
تا نمي و تمام از او داشتتوان توقع مراقبه البته سالك مبتدي به اين بهانه نبايد تنبلي.م

و مراقبه  و توجه و كم كاري نمايد، بلكه بايد به ميزان توان خود تمرين نموده پيشه نموده
. خود را تقويت نمايد

و قوّت مراقبه، يكي نكته مهم آن است كه عدم توجه سالك نوپا به تدريجي بودن شدت
توضيح. اي مهم شيطان براي منصرف نمودن او از طّي مسير معنويت استاز دستاويزه
در مطلب آن و با اميد فراوان و بساط مراقبه گسترانده كه وقتي سالك نوپا مشارطه نموده

و در اثر كند، چندين ساعت يا چند روز مسير معنويت حركت مي محكم حركت نموده
و گذرگاه و. نمايدميها عبور نيروي مراقبه از موانع اما ناگهان در يك حادثه پايش لغزيده

مي( خورد زمين مي جا بالفاصله شيطان در اين). شود يعني در يك صحنه مرتكب معصيت
و در گوش او زمزمه مي و وقت. خوري ديدي تو به درد سير معنوي نمي«: كند فعال شده بيا

و به امور ديگر بپرداز و نوپا به دليلكه؛ خالصه آن».خود را ضايع نكن  اين سالك مبتدي
و تمريني بودن سير معنوي، تحت اغواييينشناختن توانا و عدم اطالع از تدريجي هاي خود

و حركت را رها مي و چند صباحي كار و نوميد شده و دلسرد از. نمايد شيطان قرار گرفته بعد
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و با خود زمزمه مي و حركت به بنا بود در مسير: كند چندي مجدد به خود آمده  انسانيت
و مقصود تعالي قدم جانب جق و از منزل هايي بردارم، اما مرا چه شد كه خود را رها نموده
و چند گامي جلو رفته اما باز ناگهان لغزشي! دور شدم؟ خالصه دوباره حركت را آغاز نموده

و رها نمودن حركت تكرار مي و داستان نوميدي ك. شود رخ داده ه اگر بايد توجه داشت
جا سال هم اينبيستسالكي زيرا موفقيت در طّي.ي نخواهد برديگونه زحمت بكشد راه به

و مداوم را مي را مسير معنويّت، حركت مستمر در. طلبد نه حركت منقطع مَثَل ما مبتديان
مي مسير سير الي خواهد راه رفتن بياموزد؛ چند قدمي جلو رفته اهللا مَثَل كودكي را ماند كه

ميسپ و راه رفتن آغاز و دوباره بلند شده و اندكي گريه نموده اما. نمايدس زمين خورده
آن هيچ و و محكم گام برمي قدر زمين گاه خسته نشده و برخاسته تا محكم شده . دارد خورده

در ما نيز در مسير حركت به جانب حق و چند گامي كه برداريم پايمان تعالي طفل رهيم
و چاله ميهاي لغزش و زمين اما مهم آن است كه بالفاصله. خوريم معصيت فرو رفته

و طيّ طريق ادامه دهيم؛  و به حركت و غبار از خود زدوده و استغفار گرد و با توبه برخاسته
 كه مسير ديگري غير از اين مسير در زندگي انسان وجود ندارد؛ چرا

»��� �#�2 ��	 �) ���( �C
���A�	
�Q�.�(39 �� «)و خيزان هم شده بايد مسير)عاي كميلد ؛ بنابراين افتان
و نافرماني او دوري و با هر جان كندني شده از معاصي و عبوديّت خدا را طي نمود بندگي

و همين. نمود و كوشش انسان از ديد خداي متعال دور نخواهد ماند البته اين سعي
و عنا و كوشش او مورد رضايت و آشفتگي انسان و نزد آن ذات درماندگي يت پروردگار بوده

.مقدس مأجور خواهد بود
:اين مطلب را زيبا به نظم آوردهمولوي

 بِهْ از خفتگي،دوست دارد يار اين آشفتگي كوشش بيهوده
در3 ميسهـ مراقبه عقل از نفس نسبت به اعمال، :شود رابطه مطرح
: مراقبه نسبت به اصل عمل) اول

و در مواجهه يعني عقل  مراقب است كه نفس در مواجهه با معاصي وارد در معصيت نشود
به. با اعمال واجب، واجبي از او ترك نشود و مكروه و همچنين در مواجهه با اعمال مستحب

و انجامي زمينهفرضاً. ها گردد ميزان توان خود ملتزم به آن  كار خير يا مستحبي پيش آمده
ميآن برايش امكان دارد؛ جا به نفس متذكر ي كه عمل خيريشود كه تو با من عهد كردي

و توان داري انجام دهي، پس كوتاهي نكن . است
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:مراقبه نسبت به كيفيت ظاهريه عمل) دوم
و مستحب( در اين بخش بعد از فراغ از انجام اصل عمل ، عقل)در خصوص اعمال واجب

ب و و پا شكسته ا كيفيّت پائين انجام نگيرد، بلكه از مراقب است كه عمل به صورت دست
و ظاهري به انجام نفس مي خواهد كه عمل را به بهترين وجه از نظر رعايت آداب شرعي
.برساند

:مراقبه نسبت به كيفيت باطنيه عمل) سوم
و ناخالصي و آداب باطني عبادات، عقل مواظب است كه ريا يعني از نظر انگيزه عمل

مي.باعث فساد عمل نشود چه( خواهد عملي را انجام دهد بنابراين وقتي چه واجب،
مي بالفاصله وارد عمل نمي) مستحب و توجه در شود بلكه توقف كرده كند كه محرك اصلي

و كيست؟ آيا انگيزه خداست يا هوهاي نفساني؟ حال اگر به نور حق برايش  اين عمل چيست
ق روشن شد كه محرك خداست وارد عمل مي و به ميشود اما اگر بعد. دهد صد قربت انجام

و هم غير اوست، اين جا توقف از تأمل برايش معلوم شد كه محرك غير خداست يا هم خدا
و خود را مورد خطاب قرار مي كه نموده و خجالت بكش: دهد راآن. حيا كن گاه خطاب الهي

��«: به ياد آورده كه فرموده��!�0=� >%�� �1%0�2�%0<! ����(���?�>@���&%<!A�!�%)�B�%9چهآن خداوند بدانيدوـ
؛ بنابراين تا انگيزه) 235سوره بقره، آيه(».بپرهيزيداو مخالفتاز! داندمى داريد،دلدر را

و جهت به سمت خدا نباشد اقدام به عمل نمي و با انذار نفس، عمل اصالح نشود كند
و جهت ميآنگيري را به سمت خدا تغيير داده اگر انسان دقت در امر. شود گاه وارد عمل

و انگيزه نداشته باشد، چه بسا مدت و تصور كند براي نيت هاي مديدي عبادتي را انجام دهد
و حال آن و نفس اماره امر را بر او مشتبه جلوه داده بود خدا انجام داده . كه براي خدا نبوده
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 ��$C
�3�(->�ميـ ��3 مي،كند نفس امّاره مسوّله تمّلق و احسان ب تمّلق كردن منافق، طريقههكند
و جاى گرفت مسلّط مى ب دوست موافق، تا اين كه هر گاه فريب داد طريق مسّلط شدنهشود

ب و ميهدشمن ب زور حكم پسهكند مانند و از حدّ در گذشتن، زور حكم كردن تكبّر كردن
ص.(هاى بدى حب خود را به جايگاهفرود آورد صا و دررالكلم، )234تصنيف غررالحكم

مي مرحوم آقا جمال يعنى فرمان» امّاره«: نويسد الدين خوانساري در شرح اين روايت
و  و نهى او كند، و امر يعنى آرايش دهنده يعنى» مسوّله«دهنده يعنى فرمان دهد بر بدن

و آرايش دهد نزد اين كس آننمايو آدمى را رغبت كارها را زينت و مراد اين استد به ها
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و آدمى را در فرمان خود كند آن وقت مسلّط كه نفس اّول تمّلق كند تا وقتى كه فريب دهد
و،شود مسّلط شدن دشمن و خسران او باشد و وادارد او را بر كارى چند كه سبب زيان

ب و تجاوز از حدّ ناشىيها حكمه حكم كند بى كه از تكبّر ه شود، پس فرود آورد اين كس را
و از اوّل هر چه او خواهش كند بر خالف او بايد جايگاه هاى بدى، پس فريب او نبايد خورد

و فرمانبكرد تا او رام اين  و مطيع جايشانشرح(.دار او گرددرفرد ص2 بر غررالحكم، ،140(

و علم به نفس استـ مراقبه4  از ثمرات معرفت
و نيرنگانسان اگر نف و خدعه و فهميد نفس حيلهس و پيمان هاي آن را شناخت گر
و مراقب مكرهاي شكن است، آن گاه مانند شريكي كه به او اعتماد ندارد، او را زير نظر گرفته
�U�&�.���2«:اند السالم فرمودهن علي عليهيمؤمنالامير. او خواهد بود ��D$% �q�v�! �*$6 _w)�&�̂ �	 �Q���A�H �*$6 
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آن اگر،درستى كه نفس تو بسيار فريب دهنده استهبـ  به
راي به واسطهاعتماد كنى شيطان ».كشاندميها سوى ارتكاب حرامهب آن، تو

و درر تصنيف غرر( صالكلم الحكم ،237 (
:اند نفس چنين فرمودهدر كالمي ديگر در معرفيالسالم اميرالمؤمنين علي عليه
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بهبـ>���  قب بدىه درستى كه نفس بسيار امر كننده آنو افعال را يح است پس هر كه

او)و به آن اعتماد كند( امين گرداند ب، نفس به و هر كه آرام بگيرد وه خيانت كند سوى آن
ب را، نفس او را هالك گرداند؛آنه مطمئّن گردد درو هر كه خشنود گردد از آن فرود آورد او
و درر تصنيف غرر(». هاى فرود آمدن بدترين جايگاه ص الحكم ) 237الكلم،

: وارد شده كه فرمودندسلمو آلهو عليهاهللا صليكه از پيامبر اكرممعروفي حديث شريف
جبحاراألنوار(» رَّبَهَعرَفَفَقَدْ نَفْسَُهعَرََف مَْن« كه)32،ص2، و تفسيرش اين است ؛ يك معنا

و حيله و مكر و هواهاي آن  راه حركت هاي آن را شناخت، چنين فردي قطعاً اگر كسي نفس
و خواهد شناخت و سرانجام خدا را يافته چه مانع از شناسائيآن. به سمت پروردگار را يافته

و حركت به .سوي اوست همين نفس است ربّ
:اند در حديثي زيبا اين واقعيت را به تصوير كشيدهالسالم عليهامام صادق
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ب با اى كه براى رضاى خدا با خواسته حال آن بندههخوشا و كسى كه هاى نفس خود بجنگد
ب،گير حمله پى مىه سپاه نفس سركش را از پاى درآورد، و خشنودى خدا نائل و رضايت شود

و  و خواستهكسى كه از حكم عقل و نفس سركش هاى او را در برابر خرد سرپيچى نكرده
و  و فروتنى در ميدان عبادت پروردگار و تواضع و با كوشش هر چه بيشتر عقل تسليم نمايد

و بزرگى دست يافته،)حضور يابد( خضوع در برابر خدا  چنين شخصى به رستگارى كامل
و خدا تاريك و حجابى ميان بنده و هيچ پرده و وحشتناك است و خطرناك تر تر از نفس تر

و خواسته (»هاى آن نيست سركش ص67ج،بحار األنوار. ،69(
و آن و انذار نمود را براي ترك البته در باب مشارطه گفتيم كه بايد نفس را موعظه

كه اما با توجه به اين. نمايد معصيت آماده نمود كه اين كار تا حدّ زيادي نفس را آماده مي
و شهواني دارد لذا قابل نف و كشش طبيعي به امور مادي س در دامان طبيعت قرار دارد

و ديد ما نسبت به آن ديد بي  در السالم اميرالمؤمنين علي عليه. اعتمادي است اعتماد نيست
�2«: اند باره چنين فرموده اين ��	 �) �W$'���2 ��	 ���(�m�#�	
 �*�G ����	
 ����'�� 
3�#����
 �)�����A�H �) ��	$6 ?-��# c�&�+�� y*3�+�{ 

��D�	 ;
&2$K�.���( �) ��D������ ;�2$C
�L 9�
�K�2 و روز! بندگان خداـ "���� بدانيد كه انسان با ايمان، شب را به روز،
مى را به شب نمى داند، همواره نفس را سرزنش رساند جز آن كه نفس خويش را متّهم

مى مى و گناه كارش )176، خطبههنهج البالغ(».ماردش كند
 مراقبه خداوند از انسانـ5

اي را كه مورد بحث قرار داديم، مراقبت عقل از نفس در ربط با اعمالي بود تا كنون مراقبه
جا يك مراقبه ديگري نيز وجود دارد كه اگر اين مراقبه اما اين. كه با او شرط نموده بود

و آن مراقبه دوم نباشد، مراقبه عقل نسبت به نفس نيز  چندان تاثيرگذار نخواهد بود
و مراقبت نسبت به مراقبه خداوند از انسان": عبارتست از آن".توجه گاه مراقبه عقل با نفس

و او عالم به ظاهر  تمام است كه انسان توجه به اين معنا داسته باشد كه خدا مراقب من است
و خفيات است و سرّ .و باطن

و معرفت است كه اينبنابراين منشاء حا جا دو علم براي انسان بايد وجود لت مراقبه علم
يك داشته باشد و مبدء :راقبه خواهد بودمو هر كدام از اين دو علم منشاء

و نيرنگ:اول آن علم به خباثت نفس مي. باز بودن شود انسان مراقب نفس اين علم باعث
گ و گناه .رددو مكايد آن باشد تا مبادا دچار لغزش

و مرا زير نظر دارد)نزديك(كه خداوند رقيب علم به اين:دوم اين علم باعث. است
آن شود انسان عنان نفس را محكم مي و .را از چموشي بازدارد تر گرفته
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 سخني از استاد شهيد عالمه مرتضي مطهري

هامنت است، مراقبه شرط اولين كند، تربيترا خودش بخواهد كسى اگر اسالم نظر از
. چيزيك نيز محاسبهو مراقبهاز بعدو هست چيزيك محاسبهو مراقبهاز قبل گويند مى
راها اينكه كند، امضا قرارداد خودشبا بايد انسان اول يعنى است؛»مشارطه«مراقبهاز قبل
 اينكه بندندمى پيمانو كنندمى شرط خودشانبا كاغذ روى. آورندمى كاغذ روى اغلب
 مشخصرا موارد نبندد، قرارداد خودشبا انسان اولو نشود مشارطه اگر چون شم؛با گونه
.كند مراقبه خودشاز چگونه داند نمى ندهد، قرار برنامه خودش براىو نكند

 جور اينمن خواب باشد، جور اينمن خوراككه بنددمى قرارداديك خودشبا اول مثلًا
 كارى باشد، جور اين بكنم خودم زندگى براى بايدكه كارى باشد، جور اينمن سخن باشد،
درراها اين. بشود تقسيم بايد جور اينمن وقت باشد، جور اين بكنم خدا خلق براى بايد كه

 پيمان خودشباو كندمى امضاو آوردمى كاغذ روىيا كندمى مشخص خودش ذهن
كه كندمى مراقبتدشخواز هميشه بعدو كند عمل برنامه اين طبقبركه بندد مى

.كند رفتار بسته پيمانكه طورى همين
كهچهآن مطابق آياكه كشدمى حساب خودشاز دفعهيك روز شبانههردر همچنين

 شكر بعدش بود كرده عمل اگر نكردم؟يا كردم مراقبت خوداز آيا كردم؟ عمل بستم پيمان
 آيدمى كاردر»معاتبه«سئلهم بود نكرده عمل اگرو است شكر سجدهو الهى سپاسو
را خود(آيدمى كاردر»معاقبه«و باشد، كرده تخلفكم اگر) كردن مالمترا خود يعنى(

 خيلى كارهاىباوها روزهباها كردن عقوبتآنكه باشد، كرده تخلف زياد اگر) كردن عقوبت
.است خود كردن مجازاتو كردن تحميل خودبر سخت
.است اسالمى تربيتو اخالقلّممس اصولازها اين

 762ص،22ج، آثار مجموعه

 حسن ختام
عليهاهللا در پايان به عنوان حسن ختام كالمي از عارف نامي، حضرت امام خميني رحمت

آن ذكر مي :كه مشمول توجه قادر متعال واقع شويم نائيم، به اميد
از تعالى خداى غيرازكهاشب نداشته اميدى خودبه حالهردركه دهم تذكر بازو«
 ايندرراتوكه بخواه توفيق زارىو تضرعبا تعالى حّق خودازو آيد نمىبر كارى كسى

)10ص حديثاربعين(».التوفيق ولىّ إنّه. آيى غالب اللّه شاءنإ بلكهتا فرمايد اعانت مجاهده


