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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

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

  

 تحفه هایی از گنجینه ی معارف امیرالمؤمنین

-ارواحنالُِترابِ  االعظم اهللةبقیّرا به محضر  المؤمنینمیالد امیر ی مناسبت خجسته ،ی عرایضمدر طلیعه

ی شیعیان، پیروان و دلدادگان مکتب والیت و امامت، خصوصاً شما عزیزان تبریک و و به همه ءالِفداهَمقَدمِ 

ی قلوب همه انوار والیت ائمّه دهد که ازم. امیدواریم خدای متعال توفیق کن تهنیت عرض می

 های این بزرگواران باشیم. ای برای تعالیم و آموزه شایسته انشود و رهرودوستانشان نورانی و روشن 

 عنوان تیمّن و تبرّک و به ی منزله را به قسمت از سخنان نورانی امیرالمؤمنین به ذهنم آمد یکی دو

امام  شاءاهلل از آن بهره بگیریم. امیرالمؤمنینچراغ فروزان راه کمال و عرفان در جلسه بخوانم و ان

، امام ندطور که امام ظاهرهمان 1 ؛ اِطنُ اْلباِهُر َو أَنَا الظ   َأنَا . خود حضرت فرمودند:هستند ظاهر و باطن

مثل فردایی، حضرت در کعبه در  و اند مولود کعبهطور که همان . امیرالمؤمنینندباطن هم هست

  اْلَقْلبُ : ی حقیقی، قلب و دل مؤمن است. به تعبیر امام صادقبه یک تعبیر هم کعبه ،متولّد شدند

ی ما شاهد شاءاهلل همهفتد و انا ی دل اتّفاق میدر کعبه لذا میالد حقیقی امیرالمؤمنین 2؛ اهللِ   َحَرمُ 

 هایمان باشیم. ی دلخانهتولّد نور والیت علوی در 
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گرچه العارفین هستند. بسیار جالب است که العارفین و قطبی عرفان، امامدر عرصه امیرالمؤمنین

ند؛ امّا در ا هنظر اشتباهی پیروی کرداز ند و ا هدر بحث زعامت و رهبری سیاسی به خطا رفتسنّت اهل

را نخستین  سنّت هم امیرالمؤمنینی اهلرق صوفیهبه اتّفاق فِ تقریباً اکثریّت قریب، ی عرفانعرصه

از نظر گرچه سنّت  یعنی اهل ؛دانندمیدر تاریخ اسالم ی عرفان االقطاب و سرسلسلهقطب، قطب

 نیستند؛ امّا از نظر والیت عرفانی، امیرالمؤمنین سیاسی قائل به خالفت بالفصل امیرالمؤمنین

گیری از انوار  دانند. بهرهدر تاریخ اسالم می را پیشگام و سرآغاز مسیر عرفان در تاریخ تشیّع و

شاءاهلل خدا توفیق دهد که پای ان .گشاستدر مسیر عرفان بسیار راه ی امیرالمؤمنین البالغه نهج

-ورانی درج شده در نهجرا که کلمات ن شانالبالغه زانو بزنیم و صدای دلنشین، در کنار نهجیشانمنبر ا

من یکی دو قطعه  ،حال، با گوش دل بشنویم و بهره بگیریم. ندساختجاری می خود البالغه را به زبان

بعدها شما  کهای باشد  کنم تا بهانهی مختصری میخوانم و ترجمهمی از رو البالغه را برایتان نهجاز 

از انوارش بهره اهلل ءان شاها با تأمّل و دقّت بیشتر بیندیشید و وقت بگذارید و در مورد همین خطبه

 بگیرید.

البالغه است.  نهج ی هشتادوهفتمخطبهخوانم،  ای که قسمتی از آن را برایتان می اوّلین خطبه

کنند. اگر بخواهیم بدانیم ترین بندگان نزد خدا را معرّفی میدر این خطبه محبوبامیرالمؤمنین

نزد خدا چه کسی است، این سخنان حضرت  ،ترین بندهداشتنیدوست امیرالمؤمنین که از منظر

 محبّت و خواهد که جزء بندگان محبوب حضرت حق قرار بگیریمخیلی راه گشاست و اگر دلمان می

شود، طبیعتاً باید از این الگو بهره بگیریم و به این اسوه که در این خطبه معرّفی الهی شامل حال ما 

تا  ،ها را در وجود خودمان مستقرّ کنیمشاءاهلل این ویژگی، اقتدا کنیم و سعی کنیم که اناست شده

 !یا أیُـَّها الن اسُ د: نفرمودن امام !ای بندگان خدا :ِعباَد اهللِ : شویم. حضرت فرمودند َاَحبَّ ِعباِد اهللِ مصداق 

دهد  این نشان می !اهللِ  ِعبادَ : ددنفرمو بلکه !یا أیُـَّها الُمسِلمونَ  !نَ و یا أیُـَّها الُمؤِمن !یا أیُـَّها الَّذیَن آَمُنوا :ددننفرمو
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خواهند در مسیر  اند و میکه مخاطب این خطبه کسانی هستند که اهل وادی عبودیّت و بندگی

جمیع صفات اسمی است که اشاره به ذات مستجمع  "اهلل"شوند.  "اهلل"عبدِ  و عبودیّت گام بردارند

جا ، یکحق ی کماالت حضرتبه همه "اهلل"ودود و کریم است. اسم  ،غیر رحمان، رحیم کمالیه دارد؛

ای کسانی  :اهللِ  ِعبادفرمود:  !یمِ الَکرِ  ِعبادَ  ؛یمِ الرَّحِ  ِعبادَ  ؛نِ الرَّحمٰ  ِعبادَ نفرمود:  !اهللِ  ِعباداشاره دارد. فرمود: 

 عرض کردم ؛کردم پیش از ظهر با یکی از دوستان صحبت می عیار، عبد حضرت حق هستید.که تمام

وادی عرفان و سیروسلوک، وادی عبودیّت، افتادگی، فقر و عجز است. آنها که به طمع قدرت، کرامت، 

ند. اینجا وادی عبودیّت است. عبد ا هند، به بیراهه رفتا هگذاشت به وادی عرفان پا امثال اینها مکاشفات و

ها که مدّت یی زمین خاکی بهای از خودش در برابر موال ندارد. در زبان عربی  جلوهیعنی کسی که هیچ 

و  خودنمایی و هیچ مقاومت واست و خاکش هموار شده  شده ند و کامالً کوبیدها هافراد از آن عبور کرد

یعنی گویند؛  می" دبَّعَطریق مُ"ندارد، کند یی در برابر کسی که از آن عبور میو پستی بلندی هیچ

هیچ خودنمایی، مقاومت و عرض  و کوبیده شده آنها در ی ناهمواریهمهراهی که  راهی که عبد شده؛

های وجود خود،   ی ناهمواریکه همهکسی  ؛کسیچنین اندامی در برابر راهرو ندارد. عبد یعنی 

کوبیده و هموار کرده است؛  های خود را در برابر موالی خودسلیقه نظرها و اظهار اظهار و هاخودنمایی

عبد یعنی چنین شود.  گونه مانعی جاری میبدون برخورد با هیچ مشیّت موال ،ی وجود اودر عرصهو 

 کسی. 

-می و یعنی ای کسانی که اهل وادی عبودیّت و بندگی هستید :اهللِ  عبادفرمودند:  امیرالمؤمنین

-بهترین و محبوباز : نـَْفِسهِ  ِعباِد اهلِل ِالَْیِه َعْبدًا َاعانَُه اهلُل َعلىٰ   َاَحب    ِانَّ ِمنْ  !شویدخواهید عبد حضرت حق 

ای است ی محبوبیّت را دارند، بندهکسانی که پیش خدا باالترین مرتبهاز بهترین  و ترین بندگان خدا

هستی عال او را در مقابله با نفس خودش یاری و امداد کرده است. نفس انسان بت بزرگ که خدای مت

 :به قول شاعر .است
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 ها بت نفس شماست مادر بت
 

 چون که آن بت، مار و این بت، اژدهاست 
 

مانع ماست، همین نفس است؛ لذا بزرگان عرفان  ،لقاء و وصال حضرت حقرسیدن به چیزی که در  آن

مانعی است که  تنها و این تنها حجاب نفست را بگذار و بر دوست وارد شو. :تعال ،دَْع نـَْفَسکَ : ندا هگفت

که  اهلل است. تا وقتیهدف سالک الی آنی بر و غلبهبا نفس  بین ما و مقصود وجود دارد. بنابراین مقابله

-ها و آرزوها برای او تعیین تکلیف میها، تمنّیّات، خواستهانسان تابع نفسانیّات خودش است و هوس

ی بر نفس، کسی در غلبه امنته ؛بر نفس غالب شد بنابراین باید د، راهی به کمال و وصال ندارد.نکن

جز به مدد الهی پیروز نخواهد شد. کسی گمان نکند که به نیروی ریاضت و نیروی مجاهدات خودش 

مأمور  وو مجاهده با نفس  تواند بر نفس پیروز شود؛ این کار شدنی نیست. گرچه ما مأمور به مقابلهمی

آنچه کارساز  نه! معناست که کارزار ما کارساز است؛ این به امّا این نه ،هستیم آنو ستیز با به کارزار 

های این تالش و تقالّ و مجاهدت ما در رویارویی با د حضرت حق است و شاید یکی از حکمتاست، مد

ی وجود لمس کنیم و بیابیم که کار ببریم و با همهبه ،این باشد که تمام آنچه را در توان داریم ،نفس

 به عجز، ی با نفسدر مقابله آن وقتی کهییم. آهیچ کاری برنیامد و نتوانستیم بر نفس فائق  از ما

اعتراف کردیم، مضطرّ شدیم و دست فقر و نیاز به درگاه پروردگار دراز  ،ناتوانی و اضطرار رسیدیم

 امیرالمؤمنینلذا کند. آید و نفس را سرکوب میخدای متعال میاست که موقع کردیم، آن

ای است که خدای متعال او را در مقابله و مبارزه با  بنده ترین بندگان در نزد خدا از محبوب فرمودند:

 نفس اعانت و یاری کرده است. 
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عرضه  است، این امام عارف مناجات سحری ماه رمضان که ی ثمالی،در دعای ابوحمزهامام سجّاد

ُفِسِهمْ اَ  ىٰ َعل  اِلِحینَ الص    ِبهِ   ا تُِعینُ ِبم نـَْفِسی َاِعن ی َعلیٰ َو  ...مَّ هُ لل ٰ اَ کنند: می ی با نفس مرا در مقابله !خدایا 3:نـْ

ی با نفسشان اعانت کردی و مدد برسان، به همان شیوه و طریقی که صالحان را در مقابله و کمک کن

 مدد رساندی. 

در  امیرالمؤمنینکند؟ یاری کرده، چه می شی با نفسکسی که خدای متعال او را در مقابله ،حال

-می "شِعار"و به لباس زیر  "ثاردِ"در زبان عربی به لباس رو  ؛َفاْسَتْشَعَر اْلُحْزنَ  ی خطبه فرمودند: ادامه

ی با نفس مدد کرده، لباس زیر ای که خدا او را در مقابلهبنده :فَاْسَتْشَعَر اْلُحْزنَ  حضرت فرمودند: گویند.

ِفی َوْجِهِه َو ُحْزنُُه   ِبْشُرهُ   اْلُمْؤِمنُ ؛ لذا است اندوه قرار داده ی زیرین خود را جامه قرار داده؛خودش را حزن 

شود و حزن و اندوهش در قلب و مؤمن بشارت و شادیش در چهره و ظاهرش دیده می 4:ِفی قَـْلِبهِ 

ی دنیا نیست؛ حسرت و غصّهو حزن  و غمکه  اندوه هم روشن استباطنش مخفی است. این حزن و 

م غ این او: َفاْسَتْشَعَر اْلُحْزنَ ی آخرت هم نیست؛ غم هجران دوست و فراق یار است. حتّی غم و غصّه

صورت مخفی ذخیره و حفظ  در درون وجود خودش، به و هجران و اندوه و دوری از محبوب را در زیر

ی رویین خوف را هم بر تن کرده است؛ یعنی ظاهرش و جلباب و جامه :ْلَبَب اْلَخْوفَ َو َتجَ  کرده است.

ی خائفی است؛ چون وقتی کسی خائف باشد، مؤدّب است. وقتی بندهاین دهد که هم خوب نشان می

حضرت دهد. پروایی و جسارت به خرج نمیبی و داردکند، حریم نگه میکسی بترسد، پروا می

خوف را نشان این حزن فراق را در درون خودش مخفیانه دارد و رفتار ظاهریش هم این : فرمودند

هر چه پیش آمد  ؛کندپروا عمل نمیبی ؛ی رویین او ترس از خداست. مؤدّب استدهد. جامه می
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هر کاری پیش آمد  ؛گذاردهر جایی پیش آمد قدم نمی ؛خورد ای پیش آمد نمیهر لقمه ؛گوید نمی

هر صدا و آوایی پیش آمد گوش تیز  ؛نگردخیره نمیای پیش آمد خیرههر صحنه ؛دهدانجام نمی

 اهل مراقبه است.  و پروا دارد ؛کند نمی

و در اثر این حزن درونی و خوف بیرونی، چراغ هدایت در قلب او به  :ِفی قَـْلِبهِ   اُح اْلُهدىٰ فَـَزَهَر ِمْصب

قلب او را  ،الهدیمصباح وبخشی کرده  نی و روشنیبه نورافشا شروع و، روشن شده درخشش آغازیده

 مستلزم زندگی آینده ،بنده تمام آنچه الزمه است این و: لِیَـْوِمِه الن اِزِل ِبهِ   َو َاَعدَّ اْلِقرىٰ  نورانی کرده است.

برای روزی  :الن اِزِل ِبهِ لِیَـْوِمِه فردایی است که قطعاً برای او پیش خواهد آمد، تدارک دیده است.  و است

روزی که انسان از این زندان  ؛که قطعاً برای او پیش خواهد آمد؛ یعنی روز حضور در محضر عدل الهی

برای روزی که برایش پیش خواهد آمد، تمام تدارکات  گذارد.شود و پا به عالم دیگر میطبیعت رها می

 را دیده و خودش را برای آن روز آماده کرده است.

 به تعبیر قرآن: و کنندپندارند و دور تلقّی میو چیزی را که دیگران بعید می :نـَْفِسِه اْلَبِعیدَ  َقرََّب َعلىٰ فَـ 

 ،بینند؛ امّا ما که خدا هستیمپندارند و دور میآنها قیامت را دور می 1:َو َنراُه َقریباً ؛ ِانَـُّهْم یـََرْونَُه بَعیداً 

چیزی را که نزد دیگران بعید و دور  ،بندگان محبوب پروردگار این ؛بینیمقیامت را خیلی نزدیک می

یعنی مرگ و انتقال از  چیزی را که بسیار دشوار است؛و  :َو َهوََّن الشَِّدیدَ قریب و نزدیک کردند.، است

که  موت کردند. به تعبیر امام سجّاد این عالم را بر خودشان هموار کردند و خودشان را مستعدّ

ناَبَة  اِر اْلُغُرورِ د  َعنْ   یَ افِ التَّج  اْرزُْقِنی  ُهمَ الل ٰ وهفتم ماه مبارک رمضان باشد: ظاهراً در دعای شب بیست َو اْْلِ
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، به من روزی کن که از دار فریب و دروغ !خدایا 6:اَد ِلْلَمْوِت قَـْبَل ُحُلوِل اْلَفْوتِ َو اِْلْسِتْعد اِر اْلُخُلودِ د ِالىٰ 

توجّه کنم و رو بیاورم و قبل از اینکه  ،یعنی آخرت ،ی جاودانگی پهلو تهی کنم و به خانه ،دنیایعنی 

این بندگان  :َو َهوََّن الشَِّدیدَ مستعدّ موت شوم و آمادگی موت را پیدا کنم.  ،فوت و مرگ من برسد

و  ت کردندی سخت، شدید و هولناک مرگ را برای خودشان هموار و راححادثه ،محبوب پروردگار

 ی مرگ کردند. خودشان را آماده

اهل  ؛ بلکهشودها متوقّف نمیفقط به سطح ظاهر پدیده شاننگاه کنند؛ منتهااینها نگاه می :َنَظَر َفاَْبَصرَ 

 :َنَظَر َفاَْبَصرَ کنند. ملکوت هستی را مشاهده می و بینندباطن عالم را میاینها  .اندبصیرت و بینش باطنی

چرانی نیست؛ بازانه نیست؛ نگاه چشم ز است؛ نگاه هوسوآمکنند؛ امّا نگاهی که نگاه بصیرتنگاه می

  رسند.نگاهی است که از رهگذر آن به بصیرت می های کودکانه نیست؛بازینگاه نظر

 فراوان در یاد کردنشان، یاد حضرت حق را در جان خودشان و و اینها خدا را یاد کردند :َو ذََكَر فَاْسَتْكثـَرَ 

یا اَیُـَّها گونه نیست که یک لحظه یاد کنند و لحظات بعد فراموش کنند. قرآن فرمود: کنند. اینبر پا می

تذکّر شدند و اینها م :ذََكَر فَاْسَتْكثـَرَ  فراوان خدا را یاد کنید. !ای مؤمنین 7:یراً یَن آَمُنوا اذُْكُروا اهلَل ِذْكرًا َكثِ الَّذِ 

یاد را در وجود خودشان این که  رفتند بعد طلب فراوانی کردند و در پی این به یاد خدا افتادند؛

  همیشگی و مدام کنند.

َلْت َلُه َمواِرُدُه َفَشِرَب نـََهًل  ىٰ َو اْرَتو  آب  ،زالل و گوارای حقیقت ی چشمهاینها از  :ِمْن َعْذٍب ُفراٍت ُسه 

ی حقیقت دشوار نبود. رسیدن آنها به چشمه آسانی به آن رسیدند. ی گوارایی که بهچشمه ؛برداشتند

                                            

-بیستشبالجنان، اعمالقمی، مفاتیحو محدّث 118، ص 1االعمال، ج طاووس، اقبالو سیّدبن 79، ص 31مجلسی، بحاراالنوار، ج  .6

 رمضان.ماههفتمو
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اتّفاقاً قدم برداشتن در مسیر فطرت  ؛ی حقیقت، دشوار نیستاهلل رسیدن به سرچشمهالیبرای سالک

است و چیزی است که طبع اصلی انسان طالب آن است. اگر انسان در همان جهت قدم بردارد، سر از 

تن، دشوار است؛ چون خالف فطرت است. وقتی انسان این چشمه در خواهد آورد. خالف این مسیر رف

انسان  وقتی خدای ناکردهمثالً  .خواهد خالف فطرت عمل کند، خیلی باید با خودش کَلنجار برود می

 و گویدمی بگوید،راست  خواهد میخواهد دروغ بگوید، چقدر باید به خودش فشار بیاورد؟ امّا وقتی  می

گونه است. بنابراین وارد شدن بر این چشمه برای ها اینی خوبیفشار آوردن ندارد. همه نیاز به اصالً

ُسه َلْت َلُه برایشان خیلی ساده بود.  در مسیرِ فطرت الهی قدم برداشتند؛چون  ؛اینها بسیار ساده است

ی آب از چشمه اینها :لً َفَشِرَب نـَهَ در واقع محلّ ورود به این چشمه بسیار سهل و آسان بود.  :َمواِرُدهُ 

 یو اینها در راه :َو َسَلَك َسِبیًل َجَدداً حقیقت و آب حیات، به نحو کامل سیراب شدند و نوشیدند. 

 در صراط مستقیمِ حضرت حق قدم برداشتند.  و درست و راست سلوک کردند ،هموار

ها را از پیکر خودشان بیرون آوردند. شهوت یعنی های شهوتاینها جامه :َقْد َخَلَع َسرابِیَل الشََّهواتِ 

گویند. شهوت می، جسمانی و نفسانی. به هر چیزی که نفس و جسم انسان به آن اشتها داردتمایالت 

یا  ؛یعنی شهوت غذاهای خوشمزه و گوارا است، طعام شهوت حاال یاهای مختلفی دارد: شهوت جلوه

؛ یعنی شهوت است گاهی شهوت نام؛ های باال یعنی شهوت پست و مقام و عنوان ،است شهوت مقام

حضرت در ی جنسی است. شهوت و غریزه و یا شهوت رفاه است یا ؛دار بودن در جامعهشُهرت و نام

انسان بر تن ند. تا ا هی شهوات را از تن بیرون آوردی شهوات و تمایالت فرمودند: اینها جامههمهمورد 

ی محبوب ندارد. باید از شهوت طبیعت و نفس نجات پیدا کرد تا ، راهی به خانهاستی شهوت جامه

ی شهوت را از تن بیرون آورده و دیگر تابع شهوات راه به غیب عالم به روی انسان باز شود. اینها جامه

های واستهها و تمنّیات نفسانی و جسمانی خودشان نیستند. تکلیف خودشان را با خبه دنبال هوس و

َفَرَد ِبهِ  َهم اً  ِمَن اْلُهُموِم ِاْل  َهم اً  ىٰ َو َتَخل  اند. نفسانی یکسره کرده ی اینها وجود خودشان را از همه :واِحدًا انـْ
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جز یک همّ و خواسته در وجودشان باقی  ند؛ا هها خالی کردها و خواستهها، فکرها، اهتمامغصّه

ای : به قول شاعر .ندا ههای خودشان قرار دادها و کوششمرکز تالش ند و این همّ و خواسته راا هنگذاشت

-خواهد به سوی صدها کعبه سجده کند، نمی . تا وقتی انسان میی صد دله، دل یک دله کنیک دله

 گفت: . شاعرتواند عبد موحِّد حق باشد

 یا رضای دوست باید، یا هوای خویشتن  با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

ی اوراد کاری کن که همه !د که خدایانخواههم در دعای کمیل همین را از خدا می امیرالمؤمنین

ام یک خواسته شود. تا وقتی ی خواستهی حرفم یک حرف شود، همهشود. همه 8ِوردًا واِحداً  ،و اذکارم

گونه طبیعی هم اینهای رسد. در جنبهی انسان در عالم پخش است، انسان به هیچ چیزی نمیخواسته

توانید به آن راه پیدا کنید؛ امّا وقتی است. شما اگر در آن واحد، چندین چیز مختلف را بخواهید، نمی

شوید. شعاع خورشید در حالت طبیعی دست آوردنش موفّق میشوید، در بهدر یک هدف متمرکز می

گیرید، سی جلوی شعاع خورشید میآید؛ امّا وقتی شما یک عدنمیکه پخش است، کار زیادی از آن بر

وقت ببینید چگونه هر آن. کنددهد و آن را در یک نقطه متمرکز میکانون می ،عدسی به نور پراکنده

های روحی ما متمرکز شدن است. انرژیناشی از این اتّفاق  !؟سوزاندکشد و میچیزی را به آتش می

طبیعی است که کاری از ما خب این  .چیز استپراکنده است. ذهن و دلمان پیش هزار  طور ینهم هم

وقت موفّق خواهیم شد. همّمان را همِّ واحد کنیم، آن و ید؛ امّا اگر بتوانیم تمرکز ایجاد کنیمآ نمی بر

های معنوی و روحی خودمان گرفتیم و اینها را در یک نقطه یعنی اگر این عدسی را جلوی تمام انرژی

ِمَن  ىٰ َو َتَخل  ی آتشینی خواهد شد و همه کار از او برخواهد آمد. ، نقطهوقت آن نقطهمتمرکز کردیم، آن

َفَرَد ِبهِ  ِاْل  َهم اً اْلُهُموِم  شود، وجود خودش را ی محبوب حضرت حق این شخص برای اینکه بنده :واِحدًا انـْ

                                            

 میل.الجنان، دعای ک قمی، مفاتیح ثو محدّ 113؛ کفعمی، مصباح، ص 613، ص 1عمال، ج اقبال االدبن طاووس، سیّ .8
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 و آن جز یک هدف ،ها چشم پوشیدهی هدفها خالی کرده و از همهخواسته و هاها، غمی غصّهاز همه

  .رسیدن به قرب الهی است

از صفت کوری خارج شده است؛ چون اهل طبیعت کورند و چشم باطن آنها  او :ىٰ َفَخَرَج ِمْن ِصَفِة اْلَعم

های ظاهر اینها کور نیست؛ چشم 9:ِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوبُ َفِانَّها ْل تـَْعَمى اْْلَْبصاُر َو لٰ  بیند. قرآن فرمود:نمی

ی بینند. آنها در همین الیه حقایق عالم را نمی اهل طبیعت کورند؛ های اینها نابینا و کور است.دلبلکه 

ْنیا َو ُهْم َعِن  یـَْعَلُموَن ظاِهراً  .اند و به باطن عالم راه ندارندی دنیا متوقّف شدهرویین رؤیاگونه ِمَن اْلَحیاِة الدُّ

ند و بیرون ا هامّا بندگان محبوب حضرت حق از صفت کوری نجات پیدا کرد 11؛ اْْلِخَرِة ُهْم غاِفُلونَ 

برای آنها غیب، شهادت شده دیگر  بینند. حقایق غیب را می و ند. چشم باطن آنها باز شده استا هآمد

-انساناینها از صفت  :ىٰ َرَج ِمْن ِصَفِة اْلَعمَفخَ ند. ا هیبی راه پیدا کرداست و غیب نیست. آنها به شهود غ

انسان کور به  ؛بردفرد کور دستش را در آتش می ؛افتد ند. شخص کور در چاه میا ههای کور بیرون آمد

این است. کسانی  "یٰ َعم"گیرد. صفت جنس تقلُّبی را به جای جنس اصلی میآدم کور  ؛رودبیراهه می

این افراد از امّا  ؛گیرندبیراهه را به جای راه می واند، چیزهای بدلی را به جای اصلی که اهل نابینایی

ها و و از مشارکت با اهل هوس :َو ُمشارََكِة َاْهِل اْلَهوىٰ   َفَخَرَج ِمْن ِصَفِة اْلَعَمى .ندا هصفت کوری بیرون آمد

و هوس دنبال چه  یبازان نیستند. اهل هو شریک هوساینها دیگر  ند.ا هتمنّیات نفسانی هم بیرون آمد

-ی محبوب حضرت حق چنین کسی است. نمیچیزها نیستند. بنده چیزهایی هستند؟ اینها دنبال آن

اهلل را هم داشته الی عرفان و تعالی و تقرّب و شود که من شریک اهل هوی باشم؛ امّا تصوّر سیروسلوک

 اهل هوی جدا کنم.  خام و باطل است. باید حساب خودم را از مشارکت با یاین خیال ؛باشم

                                            

 .47ی ی حج، آیهسوره .3
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یعنی هر کس ؛ و این شخص از کلیدهای درهای هدایت شده است :ىٰ َو صاَر ِمْن َمفاتِیِح اَْبواِب اْلُهد

 که دراست وجود او مثل کلیدی  تواند بهره ببرد.خواهد به هدایت راه پیدا کند، از وجود او می می

توانند راه هدایت را پیدا کنند و به میگشاید. اشخاص به کمک او ها میهدایت را به روی انسان

کلید درهای هدایت است. برای هر شخصی راهی برای هدایت  ،شخصی هدایت وارد شوند. این  خانه

ی  کلیدی است که همه شاه ؛کلید است ی آن درهاست؛ شاهمقرّر شده است؛ ولی این شخص کلید همه

های  تناسب نیازمندی تواند هر کس را بهمی گیرد؛تواند دست همه را بکند؛ یعنی میدرها را باز می

کلید باب هدایت : یٰ اَْبواُب الُهدِمْفتاِح تواند خودش راهبری، راهنمایی و هدایت کند. بنابراین کسی می

فرمودند در وجود خودش پیاده کرده باشد.  حال امیرالمؤمنینبه باشد که خصوصیّاتی را که تا 

تن دارد و طالب تمنّیات نفسانی است، ت، سرابیل شهوات را هنوز برکسی که صفتش، صفت کوران اس

صالحیت راهبری، دستگیری، ارشاد و هدایت ندارد. کسی که هنوز چشم باطنش باز نیست و در جمع 

 َو صاَر ِمْن َمفاتِیِح اَْبواِب اْلُهدىٰ ت است، صالحیّت راهبری و ارشاد ندارد. عنابینایان و محجوبان عالم طبی

کردن درهای  های درهای هدایت هستند، ابزار قفلطور که کلیداینها همان :َو َمغالِیِق اَْبواِب الرَّدىٰ 

 ."مِغْالق"و هم  "مِفْتاح" دهند: هممیغوایت و گمراهی هم هستند. در زبان عربی به کلید دو اسم 

در را باز  ،عکسش بچرخانیدکند و وقتی از سمت در را قفل می ،سمت بگردانیدوقتی کلید را از یک 

یعنی چه؟ مغالق گویند. میمغالق کنید، گردانید و در را قفل میکند. به آن سمتی که کلید را میمی

ی  یعنی وسیله ،سمت عکس برگردانید به آن مفتاح بهاگر کلید را  همین ی قفل کردن در.وسیلهیعنی 

هستند. هم  اَْبواِب الرَّدىٰ ِمْغلِق و هم  ِمْفتاِح اَْبواُب الُهدیٰ گویند. بندگان محبوب خدا هم باز کردن در می

هستند که  یعنی اینها ؛ندا ی درهای گمراهی کننده کننده و مسدود ی درهای هدایت و هم قفلگشاینده

گذارند افرادی که و نمی آیند هستند که می اینها .گیرندجلوی گمراهی خلق را می و آیند می

بساط آنها را جمع  ؛شوندهی بکشانند، در کارهایشان موفّق خلق را فریب دهند و به گمراخواهند  می
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هستند. اینها ابزار  َمغالِیِق اَْبواِب الرَّدىٰ کنند. اینها ی فریب و سالوس آنها را تخته میمغازه درِ و کنند می

 کردن درهای گمراهی و انحراف و انحطاط هستند.  قفل

نابینا نیست که با چشم بسته راه  ؛دیده استدیگر را  شاین شخص راه و طریق خود :َطرِیَقهُ َقْد اَْبَصَر 

کند. بر دهد و طی میبیند و راه هدایت را تشخیص میبرود؛ بلکه با چشم باز مسیر خودش را می

 رود. خیلی ازبیند و میخودش می رود؛بر اساس حرف این و آن نمی رود؛اساس حدس و گمان نمی

یا با  ،کنندحرکت میدارند های این و آن یا متّکی به گفته ،ندا هکسانی که در این مسیر راه افتاد

کنند؛ امّا اینها با چشم باز، مسیر خودشان های سست خودشان مسیری را انتخاب میحدسیّات و گمان

و سبیل و راهی را که  :َو َسَلَك َسِبیَلهُ  َقْد اَْبَصَر َطرِیَقهُ  گیرند.بینند و راه شناخته شده را در پیش میرا می

اهل جا  ک است، اهل وقوف و درجا زدن نیست؛برای او مقدّر است، در پیش گرفته است. اهل سلو

راه  :َسَلَك َسِبیَلهُ طی کردن است.  اهاهل حرکت، تکاپو و ر آسایی نیست؛پروری و تنخوش کردن، تن

گونه نیست که شخص راه خودش را رفته است. این کند. اینخودش را در پیش گرفته و طی می

    . به قول شاعر:راه به دوست نداردچنین فردی که ؛ بنشیند، نازپرورد تنعّم باشد

 نازپرورد تنعّم نبرد راه به دوست
 

 ی رندان بالکش باشدعاشقی شیوه 
 

اند. اینها خودشان را به تنبلی عادت نداده و ، مجاهدت و کارنداینها اهل سلوک، راه رفتن، عمل، تالش

 اند.اند و پا در راه نهادهکمر را محکم بسته

ی مسجد را که اند. منارهشناخته دهند، که راه را نشان می راه را این هایو نشانه :َو َعَرَف َمنارَهُ 

هایی شهرها مناره کردند. معموالًبرجی است که قدیم باالی آن آتش روشن می "همنار" ؛اید شنیده

هایی برای اینکه کاروان ،ی بودا منارهاید. در آنجا ی پامنار را شنیدهمثالً محلّه ،داشت. در همین تهران

کاروانیانی که از  .کردندها باالی این مناره آتش روشن میشب .راه را گم نکنند ،آمدند که از دور می
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توانستند به مقصد برسند. کردند و میرا پیدا میدیدند، راه خودشان دور، این روشنایی را می

که شاخص راه  کسانی ند؛ یعنیا هاینها منار خودشان را شناخت :َو َعَرَف َمنارَهُ : ندفرمود المؤمنینرامی

دانند که منار این راه کیست. آنها از وجود می ؛ندا هاشتباه نگرفت ؛ندا هو راهنمای طریقند را شناخت

کنند و با منار وجود این بزرگواران راه گیرند، استضائه میمی ورن ی هدیائمّهو پیغمبر خدا

کنند. شاخص آنها برای راه بردن به مقصد، شخصیت، سخنان و سیره و سلوک این خودشان را پیدا می

منار خودشان را  و در مسیر خودشان منار دارند ؛ندا همعیار حرکت نکردبزرگواران است. اینها بی

  ند.ا هشناخت

های هالکت به از وادی اند؛ هد، عبور کردنکنو از امواج سرکشی که افراد را غرق می : َو َقَطَع ِغمارَهُ 

 َو اْسَتْمَسَك ِمَن اْلُعرىٰ ند. ا هند. اینها از شهوت، نفس، منیّت، انیّت و اَنانیّت عبور کردا هسالمت گذشت

به  ،آویزد تا نیفتد و از پا درنیایداینها از میان دستاویزها که انسان به آن می :بَِاْوثَِقها َو ِمَن اْلِحباِل بَِاْمَتِنها

-ترین و محکمها به متینها و رشتهترین دستاویزها متوسّل شدند و آویختند و از میان ریسمانوثیق

ترین ترین و متینوثیق اینها "حبل"و  "ٰ  یرعُ"این  ترین آنها چنگ زدند و خودشان را حفظ کردند.

به هر دستاویز سستی که خودش هم  نیاویختند؛هاست. به هر چیزی درها و رشتهدستاویزها و ریسمان

دست  ؛به کسی و چیزی متوسّل شدند که وثیق و قابل اعتماد است متوسّل نشدند؛ ،استحکام ندارد

آن  :ِمْثِل َضْوِء الشَّْمسِ  فَـُهَو ِمَن اْلَیِقیِن َعلىٰ نسپردند.  پیش هرکس سرسپردگی سرِ بیعت با هرکس ندادند؛

درخشند. های برجسته، این بندگان محبوب خدا، در وادیِ یقین مثل نور خورشید میاین انسان وقت

 . اینها در آسمان یقینندشهود اهلو که اهل یقین هستند ی اناینها خورشید آسمان یقینند؛ کس

مانند؛ یعنی شعاع خورشید می بهاینها از شدّت یقین  :ِمْثِل َضْوِء الشَّْمسِ  فَـُهَو ِمَن اْلَیِقیِن َعلىٰ درخشند.  می

ی تاریکی قدر حقایق باطن عالم برایشان مکشوف است که مثل خورشید درخشان، هیچ نقطهآن

 برایشان باقی نمانده است.
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اینها نفس خودشان را برای خدا در باالترین امور مقیّد و  :اْْلُُمورِ  ُه ِفی َاْرَفعِ  ُسْبحانَ هللِ َقْد َنَصَب نـَْفَسُه ِ 

بر حضرت حق و تسلیم خود را فرمان ،تسلیم کردند. همّتشان پست و کوتاه نیست. در سرحدّ کمال

همّت بلند داشتند. به  اینها ؛رویکرد حدّاقلی به دین نداشتند ؛فرمان الهی کردند. به کم بسنده نکردند

را  های کمالاینکه رفع تکلیف کنند و دستورات دینی را از سَر باز کنند، قانع نبودند. اینها باالترین قلّه

ِمْن ِاْصداِر ُكل  واِرٍد َعَلْیِه َو  بری را هدف قرار دادند.اطاعت و فرمان و باالترین میزان تعبّد طلب کردند و

برای اینکه این  ،که از جانب خدا برای اینها صادر شده یدستوراتهم در : َاْصِلهِ  ِالیٰ  َتْصِییِر ُكل  فَـْرعٍ 

و هم در بازگرداندن هر فرعی به اصل خودش در حدّ کمال همّت گماشتند  ،دستورات را اطاعت کنند

پیدا  ی آن راو سرچشمه ی را گرفتندا؛ یعنی سَرِ هر رشتههمّت کردند ی خودشی به تنهاو هر شاخه

بسنده نکردند که فقط از یک جویبار کوچک بهره ببرند. رفتند تا به اصل آن دست  آنها به این کردند.

  11.َعْیناً َیْشَرُب ِبَها اْلُمَقرَّبُونَ  ی اصلی بنوشند؛پیدا کنند و از خود آن چشمه

چراغ اینها ها هستند؛ یعنی در آنچه تاریک، ناپیدا و مبهم است، های تاریکی اینها چراغ :ِمْصباُح ظُُلماتٍ 

ها را از بین کنند، نورانیّت وجودشان، تاریکیها هستند. وقتی که اینها حضور پیدا می روشنگر تاریکی

هایی که در اینجا روشن است، هیچ صدایی ندارد؛ امّا کار خودش چراغ ،بینید طور که می همانبرد. می

ِانَّ اْلَحَسناِت یُْذِهْبَن  کند.آید، تاریکی فرار میمی نور کند. وقتید و تاریکی را بیرون میکن را می

وجودشان چنان  رود. اینها مصباح ظلماتند؛گریزد و میتاریکی خودش می ،آیدنور که می 12:السَّی ئاتِ 

اصالً وجود اینها اثر وضعی گریزد. نورانی است که در هر جمع تاریکی وارد شوند، ظلمت از آنجا می

تاریکی غفلت، معصیت، حقد، کینه، حرص و حسد  وجود اینهاکند. آن فضا را روشن و نورانی می ؛دارد

                                            

 .18ی ی مطفّفین، آیهسوره .11
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برد. وجود نورانی اینها وقتی در جمع یک عدّه افراد اهل غفلت، معصیت و دنیاطلبی وارد را از بین می

هم  جمع ها نیست. آنری از آن تاریکیی که در آن جمع هستند، اثتشود، الاقل در لحظامی

وجودشان  و کنند. اینها مصباح ظلماتندهایشان را فراموش می، حسرت، حسد، غصّه و نگرانیدنیاطلبی

 نور است. 

ِمْفتاُح . کنندها را به روشنایی تبدیل میتاریکی ها هستند؛ی تاریکیکننده اینها برطرف :َعَشواتٍ   َكش افُ 

َهماتٍ  رازهای مبهمات را  خته است، کلید گشایش رمزها هستند؛ی اموری که مبهم و ناشناهمهدر  :ُمبـْ

برند. ها را از بین میی دشواریهمه و کنندی مشکالت را دفع میاینها همه :َدف اُع ُمْعِضلتٍ گشایند. می

. رودنها از بین میی ایوسیلهاهلل بهها و مشکالت سلوک الیگشاست. دشواریوجود اینها کارگشا و راه

ناشناخته است و  مثل بیابانکه های سلوک های سلوکند. وادیاینها راهنمای بیابان :َدلِیُل فَـَلواتٍ 

اینها دلیل راه  ،های سرگردانیبیابان در این به گمراهی بیفتند، هادر طی کردن این وادی افراد بسا چه

یُـْفِهمُ  و راهنمای طریقند. گویند و با سخن خودشان حقایق را به اشخاص تفهیم میاینها  :یـَُقوُل فـَ

َو َیْسُكُت  کنند. اینها اهل سخنند؛ امّا سخنشان منشأ فهم، ادراک، آگاهی، بصیرت و درک است. می

جایی که حرف زدن ساز سالمت است؛ یعنی زمینه هم کنند و سکوتشانو اینها سکوت می :فَـَیْسَلمُ 

و اظهار  ها  بستری برای جدال، خودنمایی و جان آمدن نفس را داردی به هیخطرآفرین است، زمینه

کنند. اینها اهل این  کنند و با سکوتشان از آن عرصه به سالمت عبور میاست، سکوت میه فضل

بینند که نیستند که حرف بزنند تا خودی نشان دهند، اظهار فضل و معلوماتی کنند. هرجا می

کنند. پس حرف زدن اینها سبب فهم و کشاند، سکوت اختیار مییزدن، آنها را به هالکت م حرف

 و سکوت کردنشان سبب سالمت.  است ادراک
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اینها در زندگی برای خدا اخالص ورزیدند؛ یعنی جز برای خدا حرکت نکردند.  : َفاْسَتْخَلَصهُ َقْد َاْخَلَصِ هللِ 

بود. اگر دست به کاری زدند، برای خدا اگر سخن گفتند، برای خدا بود. اگر سکوت کردند، برای خدا 

بود و اگر دست از کاری کشیدند هم برای خدا بود. هر چه کردند برای خدا کردند. اینها چون اخالص 

خدای متعال هم وجود آنها را خالص کرد.  :فَاْسَتْخَلَصهُ  ،ورزیدند؛ یعنی عمل خودشان را خالص کردند

خدا هم وجودشان را برای خودش خالص  عملشان خالص بود؛ها این اینها مخلِص بودند و مخلَص شدند.

چیز جز خدا در وجود آنها باقی نگذاشت. اینها در اخالص ورزیدنِ خودشان مستحکم، کرد و هیچ

ص و مصمّم بودند که نگذارند در نیّتشان جز خدا چیزی حضور پیدا کند و دخالت کند. به مستخلِ

برای خدا کار نکنند، خدای متعال هم آنها را به مقام مُخلَصین  اهتمامی که داشتند که جزاین دلیل 

های دین خدا هستند؛ یعنی دین الهی از وجود اینها باید اینها از معدن :فَـُهَو ِمْن َمعاِدِن ِدیِنهِ رساند. 

 استخراج شود. خُلق و کالم اینها دین خداست. رفتار اینها دین خداست. اصالً اینها معدن دین هستند

زند، دین ی آنچه از او سر میجوشد. چون اگر باطن عبد، باطنِ الهی شد، همهاز وجود اینها، دین می و

زند، اثری از نفس در وجود عبد باقی نماند، هر چه از او سر می و خداست. اگر باطن، باطن الهی شد

ی شود. همهاهلل میاهلل و گوشش سمعُاهلل، دستش یداهلل، چشمش عینُکار خدایی است. زبانش لسان

شود. چون دین یعنی اهلل میزند و روش او دینشود؛ لذا فعل خدا هم از او سر میوجودش خدایی می

شوند؛ یعنی اینها از معادن دین الهی می :فَـُهَو ِمْن َمعاِدِن ِدیِنهِ  شود.اهلل میدین ،روش این عبد روش؛

-حاالت او را نگاه کن؛ حاالت او تفسیر قرآن است. نگاهتفسیر قرآن یاد بگیری، بنشین و خواهی می

که  است گفته شده به پیغمبراکرم کند. راجعهایش، خلقیّاتش و رفتارهایش قرآن را تفسیر می

خواست قرآن بود؛ یعنی اگر کسی می اهلل قرآن بود. اخالق پیامبرخُلق رسول 13 :اْلُقْرآنَ   ُخُلُقهُ 
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مُخلِص کسی  . اْلُقْرآنَ   کاَن ُخُلُقهُ  ؛کردنشست و اخالق پیامبر را نگاه میباید می ،بفهمد قرآن یعنی چه

هیچ چیز  اصالً کند جز برای خدا کار نکند؛ امّا مُخلَص کسی است کهاست که در عمل سعی می

 . شده است در وجودش نیست. وجودش از خودش خالی و از خدا پر دیگری جز خدا

هایش را محکم با های زمین خدا هستند. خیمه اگر بخواهد بر پا بماند، طناب اینها میخ :َاْرِضهِ َو َاْوتاِد 

َو اْلِجباَل دارد. زمین هم اوتادی دارد: ها خیمه را سر پا و محکم نگه میکوبند. میخ میخ به زمین می

ی زمین به سبب همین که خیمه های زمین قرار دادیمها را وَتَدها و میخگوید: کوه قرآن می 14:َأْوتاداً 

 َجَبِل الر اِسخِ اَلُمْؤِمُن َكالْ ماند. کوه می بهمؤمن  :َجَبلِ ِمُن َكالْ ؤْ اَلمُ  جِبال مستحکمند. اینها اوتاد زمینند؛ چون

آورند و حرکت مؤمن مثل کوه مستحکمی است که تندبادها او را به تحرّک درنمی  15:ُتَحر ُكُه اْلَعواِصفُ  ْل

ند. اگر اینها در روی زمین نباشند، با آندهند. این مؤمنان بزرگ، اوتاد زمین و سبب ثبات و بقای  نمی

ی زمین را خواهد برد. اینها هستند که این این همه معصیت، ظلم و فساد، طوفان غضب الهی خیمه

امّا اینها سبب بقای در عالم زیاد نیست؛  آنها همی عدّهاین اوتادند که اند. خیمه را بر پا نگه داشته

 شود.  خاطر وجود اینها از فرستادن عذاب منصرف می کند، بهی عذاب میعالمند. هر وقت خدا اراده

ترین بندگان در نزد هایی که محبوبگونه انساناین به تعبیر امیرالمؤمنین :نـَْفَسُه اْلَعْدلَ  ْلَزمَ َقْد اَ 

فس خودشان را ملزم به مراعات عدالت کردند. اینها اهل ظلم، طغیان، تعدّی، جور و خدا هستند، نَ

است؛ خود را ملزم نفس خود را ملزم به عدالت کردهمؤمن  :َقْد اَْلَزَم نـَْفَسُه اْلَعْدلَ تضییع حقوق نیستند. 

ودش را ملزم حقّ چیزی را تضییع نکند. خ و گونه که هست ادا کندکرده که حقّ هر چیزی را همان
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قرار  عدل 16:وِضٍع ُوِضَع َلهُ ِفی مَ  ءِ ُع الشَّیْ ُل َوضْ الَعدْ کرده که هر چیز را در جایگاه درست خود قرار دهد. 

عدل دادنِ حقّ هر  17: َحقَّهُ   َحق    یذِ   ُكل    ِاْعطاءُ الَعْدُل  دادن هر چیزی در جای مناسب خودش است.

اند اینها نفس خود را ملزم کرده :َقْد اَْلَزَم نـَْفَسُه اْلَعْدلَ  فرمودند: امیرالمؤمنین صاحب حقّی به اوست.

  پایبند باشند. و به آن به اینکه عدالت را مراعات کنند

ورزی اینها این است که هوس و هوی را از و اوّل و آغاز عدالت :َعْن نـَْفِسهِ  َفكاَن َاوََّل َعْدِلِه نـَْفُی اْلَهوىٰ 

کردند. اینها در زندگی تابع هوی و هوس نیستند، این اوّلین گام آنها در وادی نفس خودشان نفی 

کنند و در عمل هم به آن اینها در زبان، حق را توصیف می :َیِصُف اْلَحقَّ َو یـَْعَمُل ِبهِ  ورزی است. عدالت

ها شعر و تعالیها و فقط در وصف زیبایی ؛کنندها سخنرانی نمیها و پاکیبه خوبی ملتزمند. فقط راجع

کنند و به آن اینها حق را توصیف می :َیِصُف اْلَحقَّ َو یـَْعَمُل ِبهِ . آنها اهل عمل هستند ؛سرایندامه نمیکچ

گروند؛ گویند؛ امّا در وادی عمل به باطل میکنند. مثل کسانی نیستند که از حق سخن میعمل می

ْن تـَُقوُلوا ما ْل اَ  َكبُـَر َمْقتًا ِعْنَد اهللِ ؛ نَ ِلَم تـَُقوُلوَن ما ْل تـَْفَعُلو که به تعبیر قرآن خدا بر آنها خشم گرفت. فرمود: 

 کنید. خشم خدا باال گرفت از اینکه آنچه گویید و ادّعا میکنید میچرا آنچه را که عمل نمی 18:تـَْفَعُلونَ 

در یکی از  ؤمنینخود امیرالم .گویید. اینها اهل این خصوصیّت نیستندکنید، میرا که عمل نمی

لعنت خدا بر  19:هِ اِمِلیَن بِ الت ارِِكیَن َلُه َو الن اِهیَن َعِن اْلُمْنَكِر اْلع  بِاْلَمْعُروفِ   اْْلِمرِینَ   اهللُ   َلَعنَ ها فرمود: خطبه
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16 . 

 .9و 1ی صف، آیات سوره .18
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کنند و لعنت خدا بر کسانی که از کنند؛ امّا خودشان انجام آن را ترک میها امر میکسانی که به نیکی

َیِصُف اْلَحقَّ َو  .گونه نیستندشوند. اینها اینها میکنند؛ امّا خودشان مرتکب آن بدیها نهی میبدی

 کنند. حق را توصیف و به حق عمل میاینها  :یـَْعَمُل ِبهِ 

عمل بینند مگر اینکه به آن برای خیر و خوبی هیچ غایت و حدّ کمالی نمی :ْل َیدَُع ِلْلَخْیِر غایًَة ِاْل  َامَّها

اند. اینکه کمی انسان خوبی باشند، ها را هدف قرار دادهی نیکیکنند. همّتشان بلند است، قلّهمی

و هیچ خیری  :َو ْل َمِظنًَّة ِاْل  َقَصَدهاها را عمل کنند. کنند بهترینکننده نیست؛ سعی می برایشان راضی

ورزند برای همّت می و پیدا کنند کنند که به آن دستبرند، مگر اینکه قصد میرا حتّی گمان نمی

زمام اختیار خودشان را به دست قرآن سپردند. اینها  :َقْد َاْمَكَن اْلِكتاَب ِمْن زِماِمهِ اینکه آن را انجام دهند. 

زمام اختیارشان را  ؛نسپردند ها امثال این حرف زمام اختیارشان را دست فالن قطب و پیر و شیخ و

َقْد  دست قرآن سپردند. اینها زمام اختیار خودشان را به ؛دست فالن کتابِ صوفی و مرتاض نسپردند

 :فَـُهَو قاِئُدُه َو ِاماُمهُ  قرآن پیشوا، راهبر و راهنمای اینهاست. :فَـُهَو قاِئُدُه َو ِاماُمهُ  َاْمَكَن اْلِكتاَب ِمْن زِماِمهِ 

 روند.به دنبال قرآن می اینها در زندگی یعنی

هر جا که قرآن بار خودش را بر زمین بگذارد، اینها هم  َو یـَْنِزُل َحْیُث كاَن َمْنزِلُهُ   َیُحلُّ َحْیُث َحلَّ ثـََقُلهُ 

جا مسکن آیند و هر جا که قرآن در آنجا، جا بگیرد و جایگزین شود، اینها هم همانجا فرود می همان

  َاَحب  اینها  کنند.طبق الگو و دستورالعمل آن حرکت می و کنندزندگی می کنند؛ یعنی طبق قرآن می

یا  هستند. عارف یعنی چنین کسی. حرف زدنِ از عرفان، اشعار عارفانه خواندن و 21،ِعباِد اهلِل ِالَْیهِ 

شود. عرفان نیست. این حقایق باید در وجودمان پیاده از اینها یک هیچ ،های عارفانه شنیدنسخنرانی

فریب  را ایم. خودمانگونه شدیم، عارف هستیم؛ واالّ خودمان را بیهوده مشغول کردههر زمان که این
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دهیم. باید وارد وادیِ عمل شد، باید قدم برداشت. وادیِ عرفان، وادیِ شدن است؛ وادیِ دانستن می

. صِیرورت استل و نیست. وادیِ دانستن، وادیِ علم و حکمت است. وادی عرفان، وادیِ شدن، تحوّ

خواهد اهل عرفان باشد، و اهل علوم ظاهری است. کسی که می ، اهل علمدانستن برای اهل حکمت

 باید پا در وادی عمل بگذارد.

برای قدر  همین ،گیری از انوار عرفان علوی شاءاهلل در بهره ان ،یک عبارت سه چهار خطی هم بخوانم

امیدوارم ی خیلی سریع کردم.  یک ترجمهخطبه را فتم من این . البتّه گکفایت کند ی امروزمان جلسه

ببینید تا  ؛وجود خودتان محک بزنید فکر کنید و بای آن  وقت بگذارید عمیق روی جمله جمله شما

ی البالغه نهج بیست و دویستعبارت دیگر کالم اید و چقدر راه باقی است.  کجا راه رفته

اهلل الیفرمایند سالکفرمایند: میگونه میاهلل ایناست. حضرت در توصیف سالک الی امیرالمؤمنین

 کسی است که عقل خودش را زنده کرده است.  :ْحَیا َعْقَلهُ اَ َقْد  کیست؟

عقلی است که سود و  ؛گر استکه عقل معاش و حسابی یا ابزاری وجزدو گونه عقل داریم؛ یک عقل 

اکثر هنرش کند. این عقل خیلی هنر ندارد، حدّامور دنیا را می تمشیّتعقلی که  و سنجد زیان را می

ی امور زندگی دنیوی است. حدّاکثر دستاوردش همین اکتشافات و اختراعات صنعتی و فنّی است. اداره

الهی است. همان عقلی  وکه عقل کلّی  عقل دیگری داریم؛ امّا عقل جزوی است واین عقل معاش 

این عقل چیزی است که خدای  21:ِبِه اْلِجَنانُ  َو اْكُتِسبَ   الرَّْحَمنُ   ا ُعِبَد ِبهِ م  اْلَعْقلُ است که در حدیث داریم: 

آید. آن عقل حسابش با  دست میشود و بهشود و بهشت جنان با آن کسب می رحمان با آن بندگی می

اهلل کسی است که عقل الهی را در خودش زنده سالک الی :ْحَیا َعْقَلهُ اَ  َقدْ  این عقل متفاوت است. فرمود:
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زیادتر  و شیطنتشان نُکراءآنها کرده است. عقل خاکی که در اهل ضاللت و غوایت هم زنده است. اتّفاقاً 

 عقلنه، اینها  اهلل سالکان الی گرتر از دیگران هم هستند؛ امّا اینهایشان حسابگریدر حسابو است

اند؛ همان عقلی که وقتی زنده شود، انسان را به عبودیّت راهبر الهی را در وجود خودشان زنده کرده

ها عقل خودش را زنده کرده و نفس خودش را کشته است. امّارگی :َو َاماَت نـَْفَسهُ  ْحَیا َعْقَلهُ اَ َقْد  شود. می

را و آن  روایی در وجود خودش مأیوس کردهو تمنیّات نفس را نابود کرده است. نفس را از هوس فرمان

 ای که خضر به موسیدر دومین چشمه که خضرمثل ماجرای موسی و  سر بریده است.

برید. پسر بچّه نفس بود که در گام دوم سلوک، سرش را  شسرگرفت و ای را نشان داد، پسر بچّه

ها و از راحت طلبی کمیبریده شد. در گام اوّل سلوک، کشتی تن و نفس را سوراخ کرد و خودش را 

اعتیاد به رفاه نجات داد. در گام دوم کار را یکسره کرد، سر نفس را برید. گفت: اگر این بچّه بزرگ 

او را بریدیم تا خدا به جای آن بچّه،  کرد و ما سرگمراه می ،بودند شد، پدر و مادرش را که صالحمی

-شود؛ بچّهی صالحی به آنها عطا کند؛ یعنی وقتی نفس را سربریدی و کشتی، دل و عقل زنده میبچّه

بر الهی را عقل را در وجود خودش احیا کرد و عقل :َو َاماَت نـَْفَسهُ  ْحَیا َعْقَلهُ اَ َقْد  شود.ی صالح متولّد می

فرمانروایی وجود خودش نشاند. نفس را کشته و میرانده است و دیگر نفس در او بروز و  یاریکه

دیگر آن نفس  و آیدکاری از آن برنمیی افتاده و هیچای مرده، در گوشهظهوری ندارد. مثل یک جنازه

 سمت خطا و غفلت بکشاند.  تواند او را بهنمی

خود را  بدن پروار این ، کهای در مسیر خودسازی عمل کرداو به گونه :َو َلُطَف َغِلیظُهُ   َدقَّ َجِلیُلهُ  َحت یٰ 

های تنش  ی با نفس، گوشتبری حق و در مسیر مبارزهالغر کرده است؛ یعنی در مسیر طاعت و فرمان

َقْد : ندفرمودالبالغه  نهجی متّقین در خطبهکه  الغر شده است. به تعبیر امیرالمؤمنینتنش آب و 
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 خوف از خدا، اینها را مثل یک قلم باریک تراشیده و الغر شده کرده است. 22 بـَْرَی اْلِقداحِ   اْلَخْوفُ   َبراُهمُ 

های تَنِشان آب شد و  تا گوشت ،اینها در مسیر مبارزه با نفس چنان مجاهدت کردند : َدقَّ َجِلیُلهُ  َحت یٰ 

 ؛و خوی تند و درشت اینها هم لطیف شد :َو َلُطَف َغِلیظُهُ الغر شدند. این جسم پروار، الغر و تکیده شد. 

فروتن، خاضع، رقیقُ  و از خشونت، منیّت، غرور، تکبّر، نخوت، فخر و مباهات پایین آمدند ؛خو شدندنرم

در نتیجه برقی  :َو بـََرَق َلُه َْلِمٌع َكِثیُر اْلبَـْرقِ ه کردند چه شد؟ ی کارهایی کالقَلب و لطیف شدند؛ امّا نتیجه

که به شدّت درخشنده و پرنور بود، در وجود اینها درخشید. برقی که از درون جان اینها درخشید، چه 

بیابان گم راه را برای اینها روشن کرد. دیگران در دل یک شب ظلمانی، وسط یک   اَن َلُه الطَّرِیَق:فَاَبکرد؟ 

این نور  :َو بـََرَق َلُه َْلِمٌع َكِثیُر اْلبَـْرقِ  زند، شدند و در این تاریکی راه به جایی نبردند؛ امّا وقتی این برق می

راه را  :اَن َلُه الطَّرِیقَ فَاَب .شودکند، آن وقت جاده پیدا میدرخشنده و روشن وقتی شروع به نورافکنی می

و این برق او را به راه درست و سبیل صحیح هدایت کرد و سوق  :َسَلَك ِبِه السَِّبیل وَ برای او روشن کرد. 

قاَمةِ  اْْلَْبواُب ِالیٰ  َو َتدافَـَعْتهُ  سمت راه درست کشاند. داد. او را به یک بهو او یک :باِب السَّلَمِة َو داِر اْْلِ

گونه تحویل این در به در بعدی، این گذاشت. از این در به در بعدی، ازدرهای هدایت را پشت سر می

قاَمةِ  به تا باالخره او را ؛دادهم می تحویل دادند. تا به دار سالمت رسید. تا به در  باِب السَّلَمِة َو داِر اْْلِ

ْْنِیَنِة َبَدنِِه ِفی َو ثـََبَتْت رِْجَل سرای جاودانگی و عالم باقی رسید.  ی اقامت،سالمت، به خانه َقراِر اْْلَْمِن َو ُه ِبُطَم

و وقتی به آنجا رسید، دو پایش را در قرارگاه امن محکم کرد. در حالی که دیگر متزلزل نبود،  :اَحةِ الر  

ای محکمی جدر بدنش طمأنینه داشت، در معرض لغزش نبود. جای خودش را پیدا کرده بود، پایش را 

ْْنِیَنِة َبدَ َو ثـََبَتْت رِْجَل  .گذاشته بود یی که وادی امن، راحت و در وادی :اَحةِ نِِه ِفی َقراِر اْْلَْمِن َو الر  ُه ِبُطَم

به مقصد رسید.  ،به اینجا رسید . وقتیچیز نیستآسایش است، دیگر خیالش راحت است، نگران هیچ
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ِبَما اْستَـْعَمَل یکی  :ی دو چیز بودمیوه است چیزی که به آن نائل شدهو  :هُ رَبَّ  ىٰ َاْرضِبَما اْستَـْعَمَل قَـْلَبُه َو 

که  را گذر کاری بود که روی دلش کرد؛ دلش را اصالح کرد. روی قلبش کار کرد. قلبیاز ره :قَـْلَبهُ 

ی پول، مقام، ی خدا کرد. این خانه دیگر خانهی خدا کرد. دل را خانهها خالی و خانهاز بت ،بتکده بود

مت کشید، روی قلب خودش کار کرد. روح و شهوت، شهرت، نام و ... نیست. روی خودش زح، ثروت

در مسیر رضایت پروردگارِ  23:هُ رَبَّ  ىٰ َاْرض جان خودش را پاک و مهذّب کرد. یکی این و دوم هم اینکه

خود قدم برداشت؛ یعنی کسی که روی دل خودش کار کند و رضایت پروردگار را هم مالک عمل قرار 

شاءاهلل و گام در وادی امن و راحت خواهد گذاشت. ان دهد، به باب سالمت و دار اقامت خواهد رسید

را به ما  های ما بمیرد. توفیق زنده کردن عقلخدای متعال توفیق دهد که عقل الهی ما زنده و نفس

نور هدایت در قلب را این ی ما روزی کند و توفیق درخشش و میراندن نفس را به همه عنایت بفرماید

 .رکت صلوات بر امیرالمؤمنینبه ب ی ما نصیب کند.به همه

 اَللٰ ُهمَّ َصل  َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعج ْل فـََرَجهم
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