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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 رسیدن به یگانگیی  رعایت آداب ظاهری و باطنی شریعت، مقدّمه

تویی از بین ما برداشته شود و یکی  و ی آداب، رسیدن به فضای یگانگی است؛ یعنی من غایت همه

ی آدابی که در ابتدا باید خیلی جدّی به  یعنی همه 1:ُقُطْاآلدابَِْتسْ ْبابِْحْ َدْالَِْعنْ شویم. اگر یکی شدیم 

رود و  ی یگانگی کنار می آن توجّه داشته باشیم و دقیق بکار ببندیم، بسیاری از آنها دیگر در مرحله

 کند. اصالً به اقتضاء یگانگی رفتارها تغییر می

است، چون واقعاً باید و اینها تکرار است ولی به نظر من تکرار خوبی  یما هخدمتتان عرض کردبارها 

خودمان را در وادی محبّت خدا، محبّت به اولیاء خدا، به خوبان خدا و به دوستان معنوی خودمان 

ایم، گاهی اوقات انسان کسی را  محک بزنیم، ببینیم در کدام مرتبه هستیم؛ بارها و بارها برایتان گفته

ای  آموزد یا از نظر اقتصادی بهره علمی از او می برد، مثالً خاطر نفعی که از بودن با او می دوست دارد به

ی پایینی از دوست داشتن است؛ چون اصالً او  برد و امثال اینها؛ طبیعتاً این مرتبه از مشارکت با او می

با نوعی احتیاط  توأمها دوستیشان  برد دوست دارد. معموالً این طور انسان خاطر نفعی که از او می  را به

قب هستند که نکند نفعی نبرند یا حتّی نکند این ارتباط منجر به زیانی شود؛ من با است؛ یعنی مرا
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های دشواری برای من داشته  کنم نکند برایم بد تمام شود! نکند این ارتباط پیامد آمد می و فالنی رفت

سیب روم و با فالن شخص ارتباط دارم مراقب خودم باشم که نکند آ باشد! یا فالن مجلس دینی را می

 ببینم! پس انگیزه، نفع بردن بود و کنار آن هم مراعات احتیاط برای زیان ندیدن!

ی دوم را گفتیم جایی است که شخص شدّت محبّتش به طرف مقابل به جایی رسیده که دیگر  پلّه

ند و دیگر اصالً ک محبّت یک چیز انسان را کور و کر می 2:َوُْيِصمُّْْیَءْيُ ع مِْْیْ الشَُّْْْحبُّكَْبیند.  خودش را نمی

بیند طبیعتاً اینکه در پی منفعتی برای خود باشد یا نگران اینکه  بیند و چون خودی نمی خودی نمی

آسیبی ببیند و احتیاط کند که برای او پیامد منفی نداشته باشد، بعداً  برایش حرف درنیاورند که فالن 

ی  رتبطی چنین و چنان است ... همهای، یا با فالنی م ای، دوریش شده روی صوفی شده جلسه را می

رود؛ چون من وقتی خودم را ندیدم، نفع و ضرر خودم را هم به تبع آن نخواهم  اینها دیگر از بین می

بینم در فکر این هستم که من چه خدمتی از دستم برای او  دید و چون فقط طرف مقابل را می

تر باشد؟ یعنی هرچه که هست  تر و خوشحال توانم برای او کنم که راحت  آید؟ من چه کار می می بر

اهتمام بر خیر رساندن به طرف مقابل و مراقبت از اینکه نکند ارتباط من با او یا آن جمع، زیانی به آن 

شخص یا به آن جمع برساند! نکند وقت اینها را بگیرم! نکند مزاحم اینها باشم! نکند این شخص از 

ود! ببینید! پس از یک سو درصدد خیر رساندن است، هرچه که اینکه من با او مرتبط هستم اذیّت ش

ریزد؛  ی وجودش را در واقع به پای محبوب می دارد از مال و موقعیّت اجتماعی و هرچه که هست، همه

 و از طرفی هم مراقب است که نکند آن محبوب اذیّت شود و آسیبی ببیند.

بیند و نه او را  می ی است که شخص دیگر نه خود رای یگانگی است. آنجا جای ی سوم که گفتیم پلّه پلّه

تا  شوند؛ دیگر دو بیند. هر دوی آنها یکی می بیند. یک حقیقت واحد را می گانه نمی بیند؛ یعنی دو می
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ی این  شوند و وقتی یکی شدند همه نیستند که یکی از دیگری سودی ببیند یا زیانی ببرد. یکی می

ْرود؛ ی آن آداب و تکلّفات از بین می رود؛ همه ها از بین می ی آن اهتمام همهرود؛  ها از بین می احتیاط

وجودشان ی  همهشوند و چون یکی شدند دیگر  رود و یکی می میکنار همه .ُْقُطْاآلدابَِْتسْ ْبابِْحْ َدْالَِْعنْ 

 گفت: ْست.ایکی 

 مننن کننیم؟ لیلننی و لیلننی کیسننت؟ مننن 

 

 انننندر دو بننندن   روحنننیم  منننا یکنننی  

 

**** 

 صننننفای مننننی و لطافننننت جننننام   از 

 

 مننندام و در هنننم آمیخنننت رنننن  جنننام 

 

قدر زالل بود که وقتی  قدر تمیز و صاف، و شراب هم آن مدام یعنی شراب، یعنی این جام بلورین آن

بیند؛ جامی جدای از مدام و  شراب را در جام ریختند اصالً یکی شدند؛ انسان دو رن  مختلف نمی

ایم که هیچ مرزی  اند! این مقام یگانگی است. در مقام یگانگی گفته یکیبیند.  مدامی جدای از جام نمی

بین دو طرف وجود ندارد و اینکه من از او برنجم یا او از من برنجد، من از او توقّعی داشته باشم یا او از 

 وجود ندارد. او من است و من او هستم؛ بنابراین یکی هستیم. من توقّعی داشته باشد،

که در ضیافت یقیناً  های ظاهری ها چه در جنبه کردم این بود که تمام این تأدّب حاال عرضی که

های باطنی که آنها هم  در جنبه باتأْدّت بایست مراعات شود و بسیار هم زیباست، و چه حتّی آن می

تا  آورند که امیدوارم سر در بیاورید ای سر در می اند و باید مراعات شوند؛ به نقطه العاده عالی فوق

 !تا نخوری ندانی تنانی تن حلوایبفهمید چیست! گفت: 

ی ما بچشاند؛ هم یگانگی با دوستان و عزیزانمان را هم  امیدوارم خداوند حقیقت یگانگی را به همه

ْالَِْعنْ یگانگی با خدا و اولیاء خدا را تا بفهمیم یعنی چه! این معنای  ْاآلدابَِْتسْ ْبابِْحْ َد را بفهمیم  ُقُط

پرده بگویم که  رود![ یعنی آداب شرع هم آداب است، بگذارید بی ی آداب ]کنار می که همهیعنی چه! 



 

 

 

 

4 

پیشه کردن هم زشت است؛ این هم دیگر  تزهّد در رابطه با خدا و اولیاء خدا تقدّس به خرج دادن و

دهم؛ به خرج  تزهّدمثالً تقدّس به خرج دهم،  آنجا معنا ندارد که من بخواهم جلوی پیغمبر و امام

 رود. ادبی است! این آداب دیگر کنار می اینها اصالً خیلی بی

های ظاهری و در  امیدوارم خدا این یگانگی را بین ما ایجاد کند؛ یعنی با مراعات آن آداب در جنبه

شود آرزو کرد؛ ظهور  های باطنی به این یگانگی نائل شویم که بزرگترین چیزی است که می جنبه

ت، در این عالمِ یگانگی است. یگانگی مهم است! روی آن کار کنیم! به خودمان حقیقت توحید و والی

های عالم محبّت هستیم؟ تا کجا پای  برگردیم و خودمان را محک بزنیم؛ ببینیم در کدام پلّه از پلّه

ایم؟ تا کجا حاضریم برای محبّتمان خرج کنیم؟ خیلی محک مهمّی است! خودمان را  محبّتمان ایستاده

بینیم جایی  به بلندای مقامات خودمان نداشته باشیم. اگر می آمیزی راجع بزنیم و تصور توهّم محک

رود پولی بدهیم یا آبرویمان را خرج کنیم  کنیم، جایی دستمان نمی آید، جایی احتیاط می دلمان نمی

طی نکردیم.  یا زحمتی به خودمان بدهیم و هر چیزی که داریم را در طبق اخالص بگذاریم، بدانیم که

ی اوّل هستیم. اگر دیدیم که  بینیم اهل احتیاطیم و مراقب خودمان هستیم، بدانیم که در پلّه اگر می

ی دوم هستیم و اگر دیدیم که  به طرف مقابلمان هستیم، بدانیم در پلّه متقابالً اهل احتیاط نسبت

ی شکر بگذاریم و دیگر آنجا  جدهها کنار رفت، خب آنجا سر به س تویی و ی اینها کنار رفت و من همه

خواهم به زبان بیاورم،  یقیناً بویی از نقار، دلخوری، نگاه منفی یا هر چیز منفی دیگری که حاال نمی

استشمام نخواهد شد؛ یگانگی مطلق! و بدانید که بهشت، عالم یگانگی است. تا کسی به یگانگی راه 

ْفِْ وَْْفرمود: پیدا نکند به بهشت راه ندارد. قرآن کریم اشاره ْما ِْغلْ ْینَ َزع َنا ِْمن  ، هر یلّغهر  3:ُصُدورِِهم 

 به هم صاف شود؛ قلبشان نسبت شود، جدا می کدورتی که در قلب افراد است، اینها اوّل نزع می

وتویی باقی  توانند وارد بهشت شوند واالّ اگر خدای نکرده این من شود، بعد آن موقع است که می می

                                            

 .41ی  ی اعراف، آیه و سوره 47 ی آیه، حجر ی سوره. 1



 

 

 

 

5 

در بهشت باید منتظر بمانیم؛ در عالم برزخ شاید میلیاردها سال باید منتظر بمانیم تا مانده باشد، دم 

شود از بین برد و آن صفا، آن  ها را خیلی راحت می ها پاک شود. در این عالم این کدورت این کدورت

اهلل در شاء جا فرد ان وقت از همین عیار را پیدا کرد که آن صدق، آن عشق و دلدادگی، آن محبّت تمام

 بهشت خواهد بود و بهشت او نقد خواهد شد. 
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