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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  مقدمه
  

   عرفانی بلند  های  یکی از فراز ،" ّمامَه"خطبه مّتقين ، معروف به خطبه 
 پاسخ  ، این سخنرانی را در     )  ع(امام علی   .  و تربيتی نهج البالغه است     

. ایراد فرمود "  هّمام"به درخواست صحابی پارسا و باوفایش  به نام                  
:  که مردی پرهيزکار و عابد بود ، به امير مؤمنان عرض کرد                      "  هّمام"

   . به آنها می نگرمپارسایان را به گونه ای توصيف فرما که گویا 
  

  : در جواب او به این عبارت بسنده کردند ) ع(امام علی 
  
  ".نونحِسم ُم ُهذیَن اّلوا َو اّتَقذیَن اّلَع َمإّن اَهللان ، َفحِس َا َو اَهللاّتِق ، ِاّمامیا َه"
  

اوند با پرهيزکاران و محسنان      خد .ای هّمام ، پارسا و نيکوکار باش        :  یعنی
  .است

  
هّمام ، به این پاسخ کوتاه اکتفاء نکرد و از آن حضرت مصّرانه خواست تا                  

با مشاهده اصرار وی ،      )  ع(امام  .  يان فرماید صفات مّتقين را به تفصيل ب      
  . پس از حمد و ثنای خداوند ، خطبه یادشده را ایراد فرمودند

  
توصيف مردان خدا و    به  )  ع(در این سخنرانی پرشور عرفانی ، امام علی          

اوليای الهی می پردازد و بينش و منش آنان را در زندگانی چند روزه دنيا،                
   .ش می گذاردبه نمایبا بيانی ملکوتی 

  
در این نوشتار کوتاه ، به شرح آن سخنان گهر بار می پردازیم ، باشد که                  

   .این مائده الهی را توشه راهمان سازیم
  

  دریدند       پندار    پرده     خدا    مردان
  ندیدند هيچ    خدا   غير  جا  همه یعنی

  
   خرابند    خرابات   پير     در به    جمعی
   مریدند   مناجات شيخ    بر  به   قومی 

  
   مقصد  به  رسيدند   نکوشيده یک جمع

   نرسيدند   به مقصد  و دویدند  قوم  یک
  
   در کاشانه گشادند یک فرقه به عشرت

  یک زمره به حسرت سر انگشت گزیدند
  

  خيز  سحر   پيران باطن  از   طلب هّمت
  طلبيدند    عالم  دو  ز  را یکی  که  زیرا 
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   :ول فراز ا
  

  آفرینش جهان و بی نيازی خداوند
  
  
  

ن نا مِ  م ، آمِ    ِهِتن طاعَ  نّيا عَ  م غَ  لقُه خَ   حينَ  لَق الخَ  لَق تعالی خَ     وَ  ُهبحاَن سُ  فإّن اهللاَ  "
  ".ُهن أطاَع َم طاعُةُهال تنفُع ، َوصاُهن َعية َمعِص َمّرُه التُضألّنُهم ، ِهِتَيعِصَم
  

الی که از پيروی آنان بی نياز بود         خداوند ، خالئق را آفرید ، در ح        :  ترجمه  
و از نافرمانيشان در امان ؛  زیرا  سرپيچی عصيانگران به او زیانی                                

  .نمی رساند ، و اطاعت پيروان نيز برای او سودی ندارد
  

*****  
  :شرح 

  
اگر انسان ، عظمت جهان و گستردگی پهنه هستی را در نظر آورد ، به                  

 بی نيازی خداوند نسبت به جهانيان،       در خصوص )  ع(راز سخن امام علی     
بهتر پی می برد و خود و دیگران را در محضر آفریدگار گيتی ، خرد و ناچيز                  

بدین جهت ، مبحثی در باره عظمت جهان پهناور را که در آن                 .  می بيند 
  : زندگی می کنيم ، از نظر شما می گذرانيم

  
وی کره ای زندگی      بر ر  ما انسانها ، به عنوان یکی از مخلوقات زمينی ،            

وزن دارد و قطر آن در  منطقه           *  تن    سيکستيليون 5972می کنيم که     
این .  کيلو متر می باشد    دوازده هزار و هفتصد و پنجاه و شش            استوایی

 ميليون کيلو متر از خورشيد و با معّدل         6/149کره خاکی ، با معّدل فاصله       
 سياراتی   کيلو متر در ساعت ، همراه با            یکصد و هشت هزار     سرعت  

  .دیگر، به دور خورشيد در گردش است
  

یعنی (با قطر یک ميليون و سيصد و نود و دو هزار کيلو متر              کره خورشيد ،    
هزار و با سرعت نهصد و هشتاد           )  زمينقطر کره    بيش از یکصد برابر        

. کيلومتر در ساعت ، به دور مرکز کهکشان راه شيری در گردش است                  
ليون سال طول می کشد تا خورشيد          مّدت دویست و بيست و پنج مي         

همراه با اعضاء خانواده منظومه شمسی ، یک بار به دور مرکز کهکشان               
  .مذکور بگردد

  
کهکشان راه شيری با قطر یکصد هزار سال نوری ، بيش از یکصد ميليارد               
ستاره را در خود جای داده و با سرعت نهصد و پنجاه هزار کيلومتر در                      

  .  ن ، در حرکت استساعت ، در فضای بی کرا
  

-------------------------------------------------------------------------------  
 تعداد  5972م به نمایش بگذاریم ، باید در جلو عدد              ارقااگر بخواهيم این عدد را با          *  

  .هيجده صفر قرار دهيم
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مادی که  بر مبنای شناخت بشر تا کنون ، تخمين زده می شود در جهان               
  .در آن زندگی می کنيم ، بيش از دویست ميليارد کهکشان وجود دارد

  
مجموعه کهکشان های مذکور در جهان ، تنها چهار درصد از عالم طبيعت             

 درصد از جهان طبيعی      73دانشمندان معتقدند که    .  را تشکيل می دهند   
  تشکيل   )  Dark Energy( "  انرژی تاریک "  به نام      مرئی  را حقيقتی نا   

این نيروی  .  می دهد که اطالعات دقيقی از ماهّيت آن در دست نيست             
با سرعتی  عليرغم نيروی گرانش ،     مرموز ،  اجزاء تشکيل دهنده عالم را          

  .فزاینده از یکدیگر دور می سازد
  

آنچه بيان شد ، اطالعات مختصری از جهان طبيعت بود که یکی از عوالم                
 است که عظمت و شکوه           این در حالی    .  وجود را تشکيل می دهد        

مانند عالم ارواح و فرشتگان ، به مراتب        در نظام هستی ،     جهانهای دیگر   
  . بيشتر و باالتر استاز جهان طبيعت 

  
بنا بر این ، انسان ، یکی از موجودات روی زمين است ، و کره زمين ،                        
یکی از کرات منظومه شمسی است ، و منظومه شمسی ، بخشی از               

 کهکشان راه شيری است ، و آن کهکشان با عظمت              صد ميليارد ستاره  
نيز ، یک عضو از بيش از دویست ميليارد کهکشان های قابل مشاهده در              
جهان طبيعی است ، و مجموعه این اجرام غول آسا ، تنها چهار در صد از                
ماده عالم طبيعت را تشکيل می دهد ، و کل عالم طبيعت ، بخشی از                   

   .جهان هستی به حساب می آید
  

با این بيان ، تا حدودی عظمت و کبریایی آفریننده جهان و ُخردی خالیق                 
در پيشگاه کردگار بزرگ عالم روشن می گردد و بی نيازی خداوند  نسبت 

  . تبيين می شودبه اطاعت یا عدم اطاعت انسانها 
  

گذشته از این ، انسان و دیگر موجودات عالم ، چيزی نيستند جز                           
تبلور اراده آفریدگار بزرگ ، لباس وجود پوشيده اند و           ممکناتی که در پرتو     

نه تنها استقاللی در برابر حقتعالی ندارند ، بلکه هستی و کماالت آنها ،               
  .از سرچشمه فيض بخشی او می جوشد

  
به خوبی  )  ع(در پرتو آنچه گذشت ، متانت و صّحت سخن امير مؤمنان                

  :روشن می گردد که فرمود
  
آفرید ، در حالی که از پيروی آنان بی نياز بود و از                   خداوند ، خالئق را       "

نمی رساند     سرپيچی عصيانگران به او زیانی        نافرمانيشان در امان ؛  زیرا     
  ".و اطاعت پيروان نيز برای او سودی ندارد

  
  
  

*****  
  
 

 4



  :فراز دوم 
  

  ها تعيين جایگاه انسان
  
  

  ".مُهَعواِضنيا َم الّدَنم ِمُهَعَض َوم ، َوُهعایَشم َمُه بيَنفقّسَم"
  

در  آنان را    خداوند ، روزی مردمان را ميان آنها تقسيم فرمود ، و              :  ترجمه  
  .در جایگاه خود قرار داداین جهان ، 

  
*****  

  :شرح 
  

از آنجا که ممکن است برخی از خوانندگان ، رایحه جبر را از سخن باال                    
تب ذیل را از    برای فهم شایسته معنای این عبارت ، مرا       استشمام کنند ،    

  :شما می گذرانيمگرامی نظر 
  

از مجموعه آیات شریفه قرآن مجيد و روایات اسالمی ، به خوبی روشن                
خداوند بزرگ ، انسان را به عنوان موجودی عاقل و مختار               که  می گردد   

انسان از دیدگاه اسالم ، هم در مقياس فردی و هم در                  .  آفریده است 
  . خویش استعی ، سازنده سرنوشتمستوای اجتما

  
  :  در قرآن می فرماید کردگار جهاناز یک سو ، 

  
   ). 39سوره نجم ، آیه  (".َسعی إال ما إلنساِن ِليَسَل أن َو"
  

، چه به سعی و کوشش خود انجام داده       و اینکه برای آدمی ، جز آن      :  یعنی
  .نخواهد بود

  
کّلی در مقياس اجتماعی نيز ، قرآن مجيد ، همين قانون           از سویی دیگر ،     

  : را بيان می کند و چنين می فرماید 
  
   ). 11سوره رعد ، آیه  (."َما ِبَأْنُفِسِهْم  ُيَغيُِّروْا ِإنَّ الّلَه َال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى"
  

حال هيچ قومی را دگرگون نخواهد ساخت ، تا آنگاه که            خداوند ،   :  یعنی  
  .خود آنان ، وضع خویش را تغيير دهند

  
دو آیه شریفه به روشنی معلوم می گردد که اراده خدای بزرگ ،                از این   

بر آن تعّلق گرفته است که سرنوشت فرد و جامعه در گرو تالش ، هّمت                 
  .  و آگاهی آنها باشد

  
خداوند ، روزی     :  "که می فرماید    )  ع( امير مؤمنان    سخنبر این اساس ،     

، "  ایگاه خود قرار داد   مردمان را ميان آنها تقسيم فرمود ، و  آنان را در ج               
پروردگار جهان ، نعمت های خود را با حکمت               :  بدین معنا است که        
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در صورت تالش و    همه انسانها   و  خویش ، در سراسر جهان توزیع فرموده        
  .روزی خود را بدست خواهند آورددر مقياس فردی و اجتماعی ، کوشش 

  
ب شایستگی و   ق را به تناس    ی، هر فردی از خال     پروردگار بزرگ   همچنين  
   . در جایگاه مناسب خویش قرار داده است،هّمت او 

این ضابطه کّلی که هم با حکم عقل و هم با بيان شرع مقّدس اسالم                   
  . مطابعت دارد ، در ادبّيات ما به خوبی ترسيم گردیده است

 از سروده های پارسی در این زمينه         عنوان نمونه ، به ابياتی    در اینجا به    
   :اشاره می کنيم

  
   پست  و  باال   این گشت  مکّرر  خوانی تو  همی

  باالستی     ایناز   ها   پستی   چه   ما  نصيب تا
  

  پيش خود گفتی قضای آسمان این هردو خواست
   ماستی  حکم  ز    بيرون    آسمان  قضای  خود 

  
   ما     فعل   کاقتضای  قضایی    سّر    از    غافل
   زیباستی  آنچنان گاهی   و   زشت  اینسان  گاه

  
  هيچ  قومی  بی سبب  مغلوب یا  غالب  نگشت
  یا   در   او   ضعفی   نهان   یا   قّوتی   پيداستی

  
   و نيست  قوام ملک هر قوم است  تقوی و دانش 
   تقواستی   و دانش از   دور    که  قومی  آن قائم

  
لک را مقّصر اصلی    ناصر خسرو در ابيات ذیل نيز ، به کسانی که چرخ و ف             

در ناکامی ها و نامرادی های خود معّرفی می کنند ، ُخرده می گيرد و                   
  :چنين می سراید 

  
   را   نيلو فری   چرخ    مکن  نکوهش
   را  خيره سری اد ب  سر   ز  کن برون

  
  بد  اختر خویش را   کنی خود تو  چو 
   را   نيک اختری  چشم فلک  از  مدار

  
  بتابی   سر       آموختن  ز   تو   اگر 

   سروری را   همی    تو   سر  نجوید
  

   بر  بی     درختان   چوب    بسوزند
  سزا خود همين است مر بی بری را

  
   بيارد   دانش  بار    گر     تو  درخت

   را نيلو فری   چرخ    آوری  زیر  به 
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   :سومفراز 
  

  جایگاه پارسایان
  
  

  ".فضائلفالمّتقون فيها هم أهل ال"
  

  .با تقوایان در دنيا ، اهل فضيلت ها هستند: ترجمه 
  

*****  
  :شرح 

  
به معنای   "  تقوا"و   .  به معنای اشخاص با تقوا است           "  مّتقون  "واژه

. ترجمه شده است  "  پارسا بودن "و  "  پرهيزکار بودن "،  "  پرواپيشه بودن "
 سّوم  درجات کمال معنوی ، در مرتبه      دیگر  در مقایسه با     "  اتقو"موقعّيت  

  .پس از اسالم و ایمان قرار دارد
  

  : در این زمينه می فرماید ) ع( کاظم امام 
  
  فوقَ  اليقينُ ة وَ رَج بدَ  اإلیمانِ قوی فوقَ  التَ جة وَ َر بدَ  اإلسالمِ  فوقَ اإلیماُن"

   ".قين الَيَنقّل ِم شيئ َای الناِس ِفَمسِّ ما ُقجة ، َوَرالتقوی بَد
  

 ، یک درجه برتر از        ار از اسالم است و تقو       ایمان ، یک درجه برت     :  یعنی  
و هيچ چيزی کمتر از      .   است   است و یقين ، یک درجه برتر از تقو          ایمان ا 

   .)2شماره   2/51کافی اصول  ( .یقين ، بين مردم تقسيم نشده است
  

 در اینجا   "اسالم".  اسالم است ین ، نخستين مرتبه کمال معنوی ،        بنا بر ا  
  . به عنوان آئين الهی است) ص(حّمدیه به معنای پذیرش شریعت م

  
در این حدیث شریف به معنای التزام         "  ایمان.  "مرتبه دوم ، ایمان است     

  . ستقلبی و عملی نسبت به دستورات شریعت ا
  

در اینجا به معنای ملکه نفسانی      "  اتقو.  " است سومين درجه کمال ، تقوا    
و همواره او را     در جان انسان پروا پيشه رسوخ یافته           است که پارسایی  

مسير اراده خداوند قرار می دهد و از ارتکاب معاصی و نافرمانی حق                در  
   .جلو گيری می کند

  
کشف مشاهده و در اینجا به معنای " یقين. "چهارمين مرتبه ، یقين است   
باقی  کوچکترین ابهام و تردیدی       برای انسان،   حقایق است به نحوی که       

رسيدن به مقام تسليم و رضا ، در          تبه،  مر ، و نتيجه وصول به این          نماند
   .مقابل اراده پروردگار است

  
، مستلزم گذراندن سه رتبه قبل از آن،        "  یقين"از آنجا که رسيدن به مقام       

و موفقّيت در امتحانات الهی برای اثبات دو ویژگی تسليم و رضا در برابر                 
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ندرت اّتفاق  به  "  یقين"فرمان خداوند است ، بنا بر این ، رسيدن به مقام              
  :در حدیث فوق می فرماید ) ع(بدین جهت ، امام کاظم . می افتد

  
  "قين الَيَنقّل ِم شيئ َای الناِس ِفَمسِّ ما ُقَو"

  
  ).هيچ چيزی کمتر از یقين ، بين مردم تقسيم نشده است(

  
 به خوبی     ، به معنای پارسایان  "  مّتقون"در پرتو این حدیث شریف ، جایگاه        

   .معلوم می گردد
  

بنا بر این ، پارسایان کسانی هستند که عالوه بر پذیرش شریعت اسالم              
به عنوان آیين الهی ، و التزام قلبی و عملی نسبت به دستورات شرع ،                 

در سایه سر سپردن به اراده خداوند را ملکه نفسانی پاکی و پرهيز کاری      
  .بزرگ ، بدست آورده اند

  
ند مرتبه ، نشانه هایی وجود دارد         بل یبرای شناخت این گروه از انسانها      

 و از عالمات یاد شده را بر می شمارددر این خطبه زیبا ، ) ع(و امام علی    
  : یاد می کند و چنين می فرماید " فضائل" به عنوان آن نشانه ها 

  
  ".فالمّتقون فيها هم أهل الفضائل"

  
  )پارسایان در جهان ، اهل فضيلت ها هستند(

  
همترین نشانه های انسان های با تقوا و پروا پيشه ،            در فرازهای بعد ، م    
  .بيان خواهد شد) ع(توسط امير مؤمنان 

  
  

   دلبری داَند  افروخت  بر  چهره  که  هر نه
   داَند    سکندری  سازد   آینه   که  هر نه

  
  نه هرکه طرف کله کج نهاد و تند نشست

   داند      سروری   آیين     و    کالهداری
  

   مکن شرط مزد  به  دگی چو گدایانبن تو 
   داَند بنده پروری  روش   خود  دوست که

  
  وفا   و   عهد    نکو   باشد    ار   بياموزی
  و گرنه   هر  که  تو  بينی  ستمگری  داَند

  
  هزار   نکته   باریکتر   ز   مو    اینجا ست

   داَند   قلندری  بتراشد  سر   که  هر نه
  
  

*****  
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   :رمچهافراز 
  

  اعتدال در زندگی
  
  

م ُهوا أبصارَ ضَُّغ  .  ع التواضُ ُمُهشُي مَ  ، وَ    االقتصادُ ُمُهُسلَب مَ  ، وَ   واُب الصّ ُمَمنِطقُه"
  ".مُه لََِع الّناِفلِم الِعلَیم َعُهفوا أسماَعَق َوم ، َوليِه َع اُهللاَمرَّّما َحَع

  
تن آنان با   سخن آنان درست ، پوشاک آنان ميانه روی ، و راه رف             :  ترجمه  
دیدگان خود را از آنچه خداوند بر آنان حرام کرده              .   فروتنی است  تواضع و 

  .پوشانده اند ، و شنوایی خویش را وقف آموزش دانش سودمند نموده اند
  

*****  
  :شرح 

  
ین ه ا بر اساس آموزه های علم اخالق ، نفس انسان دارای چهار قّوه ب                

  :شرح است
  
  قّوه عاقله  -
 قّوه عامله -
  شهوّیهقّوه -
 قّوه غضبّيه -
  

خرد انسان از آنجهت که     :  قّوه عاقله عبارت است از عقل نظری ، یعنی            
  .دانستنی ها را درک می کند

  
خرد انسان از آنجهت که     :  قّوه عامله عبارت است از عقل عملی ، یعنی           

  . می کندحکمبایدها و نبایدها به 
  

 آنچه موافق   بت به نسقّوه شهوّیه عبارت است از نيروی تمایالت انسان           
  .طبع اوست

  
قّوه غضبّيه عبارت است از نيروی بازدارنده در انسان نسبت به آنچه                     

  .مخالف طبع اوست
  

افراط ، تفریط و اعتدال       :  هر یک از قوای چهار گانه ، دارای سه حالت                
  . هستند

  
  :حاالت سه گانه قّوه عاقله عبارتند از 

  
به کار بردن نيروی تفّکر و       :  ی  ، یعن است  "  ُجرُبزه:  "حالت افراط آن      -

 .عقل در مسائل پيش پا افتاده و بدون نتيجه
   

 9



تعطيل کردن کارگاه فکر و     :  ، یعنی   است  "  بالهت:  "حالت تفریط آن     -
 .اندیشه در مسائل مهم و ارزشمند

 
، یعنی به کار گرفتن عقل و خرد          است  "  حکمت:  "حالت اعتدال آن     -

 .یشه در مسائل بی ارزشاجتناب از انددر مسائل ارزشمند و 
  

  :حاالت سه گانه قّوه عامله نيز بدین شرح است 
  
، یعنی خارج شدن از حّد و مرز انصاف         است  "  ظلم:  "حالت افراط آن     -

 .در امور و ستم کردن بر خود یا دیگران
 
 .، یعنی ظلم پذیریاست " انظالم: "حالت تفریط آن  -

 
اری از ستم به خود و ، یعنی خود داست " عدالت: "حالت اعتدال آن  -

 .دیگران و خود داری از ظلم پذیری
  

  : حاالت سه گانه قّوه شهوّیه عبارتند از 
  
، یعنی زیاده روی در تمایالت             است   "  هَشَر:  "حالت افراط آن         -

 .نفسانی
  
، یعنی تعطيل کردن همه تمایالت به       است  "  خمود:  "حالت تفریط آن     -

 .طور کلی ، اعّم از حالل و حرام آن
 

 تمایالت، یعنی ميانه روی در اجابت       است  "  عّفت:  "لت اعتدال آن    حا -
 .موافق طبع و خود داری از تمایالت خالف شرع و قانون

  
  :یر است سه گانه قّوه غضبّيه نيز به شرح زحاالت 

  
، یعنی زیاده روی در به کار بردن قّوه           است  "  تهّور:  "حالت افراط آن     -

 . غير ضروری و غير عقالنیغضبيه و جرئت به خرج دادن در امور
  
، یعنی ترسو بودن و خود داری از            است  "  ُجبن:  "حالت تفریط آن      -

 .نيروی دالوری در موارد الزم و عقالیی
 

، یعنی به کاربردن نيروی مذکور      است  "  شجاعت:  "حالت اعتدال آن     -
در موارد الزم از دیدگاه عقل و شرع ، و خود داری از آن در موارد غير                   

 .ضروری
  
ر پرتو آنچه گذشت به خوبی روشن می گردد که فضيلت اخالقی                     د

عبارت است از رسيدن به حالت اعتدال و ميانه روی در استفاده از قوای               
" حکمت"چهار گانه نفس ، و به عبارت دیگر ، بدست آوردن فضيلت های              

در قّوه شهویه ، و      "  عّفت"در قّوه عامله ، و       "  عدالت"در قوه عاقله ، و       
  . در قّوه غضبّيه"شجاعت"
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در این خطبه ، به اهمّيت اعتدال و ميانه روی و به کار                  )  ع(امام علی   

، و خود داری از افراط و          گرفتن نيروهای نفس در موارد صحيح و الزم             
  : را بدین شرح بر می شماردو صفات مّتقينزیاده روی اشاره می فرماید 

  
َغضُّوا أبصاَرُهم  .  صاُد ، َو َمشُيُهُم التواُضع         َمنِطقُهُم الصَّواُب ، َو َملَبُسُهُم االقت        "

  ".َعّما َحرََّم اُهللا َعليِهم ، َو َوَقفوا أسماَعُهم َعلَی الِعلِم الّناِفِع لََُهم
  

سخن آنان درست ، پوشاک آنان ميانه روی ، و راه رفتن آنان با                  :  یعنی  
 حرام کرده  دیدگان خود را از آنچه خداوند بر آنان           .  تواضع و فروتنی است    

  . ، و شنوایی خویش را وقف آموزش دانش سودمند نموده اندپوشانده
  

حافظ شيرازی در غزل زیبایی ، اعتدال در امور دنيا و آخرت را به عنوان                    
  : شرط موفقّيت در زندگی قلمداد می کند و چنين می سراید 

  
  

  ساقی  ار  باده از  این دست به جام اندازد
  ر   شرب  مدام   اندازدعارفان   را  همه   د

  
  ور  چنين   زیر  خم  زلف   نهد   دانه  خال
  ای  بسا   مرغ  خرد  را  که  به دام  اندازد

  
  روز  در کسب هنر کوش  که می  خورد روز 
  دل   چون   آینه    در   زنگ  ظالم     اندازد

  
  آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب

   شام      اندازدگرد   خرگاه   افق     پرده  
  
  

*****  
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   :پنجمفراز 
  

   پارسایان نفسمناعت
  
  

  ".ّزلت في الّرخاء کاّلتي ُنالِءم في الَبنُهم ِمُهُسُنّزلت أنُف"
  

حاالت نفسانی آنان در زمان سختی ها ، با زمان گشایش و                 :  ترجمه  
  .راحتی یکسان است

  
*****  

  :شرح 
  

مخصوص انسان در همه احوال و شرائط ،         ، یعنی ثبات حال     این ویژگی   
  :می گوید " اإلشارات و التنبيهات" ابن سينا در کتاب . رفان باهللا استعا
  
 الكبير،  ُلّجَب آما يُ   ِهن تواضعِ  مِ  الصغيرَ ُلجَِّبام، يُ  بسّ ّش بَ ّشالعارف هَ "
وآيف ال يهش وهو فرحان     .  ما ينبسط من النبيه     الخامل مثل  َن مِ ُطِسنَبوَي

وآيف ال ُيسوِّي والجميع      ، فإنه يرى فيه الحق ؟         آل شيء   ، و   بالحق
ف؛ بل ربما آثر    َر والتَ شُفوربما استوى عند العارف القَ       ...  عنده سواسية 

  ."القشف
  

. انسان عارف ، هميشه شادمان ، گشاده رو  و متبّسم است             :  ترجمه  
با .  کوچک را گرامی می دارد ، همانگونه که بزرگ را محترم می شمارد              

مشاهده فرد بی استعداد همانگونه خوشحال می شود که با دیدن                  
چگونه عارف شادمان نباشد در حالی که همواره      .  شخص آگاه و با هوش    

. مسرور به حق است و به هرچه می نگرد ، خدا را در آن می بيند؟                        
چگونه با مساوات برخورد نکند در حالی که همه در نزد او مساوی                       

ختی و گرفتاری در نزد عارف ، با حالت نعمت و                حالت س ...  هستند؟  
  .بلکه چه بسا ، سختی را بر آسایش ترجيح می دهد. آسایش برابرند

  
از سخنان این فيلسوف بزرگ مسلمان به خوبی روشن می گردد که                  

ائل شد ، حق را در همه        وقتی انسان به مقام معرفت حقيقی خداوند ن        
ز ناظر و حاضر در همه حاالت         و خداوند را ني      هده می کند     خالیق مشا 

در همه احوال به    چنين انسانی که دل به خدا سپرده است ،           .  می بيند 
 پروردگار توانا اّتکاء دارد و آنچه به وی می رسد را از جانب خدا می داند و     

آنچه از  :  " خير خود می شمارد و به این سخن اذعان دارد که                     آن را 
  :شيرازی به قول سعدی   ".دوست می رسد نيکوست

  
  

  از دست دوست هرچه ستانی شکر بود
  وز  دست  غير  دوست ،  تبرزد  تبر  بود
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  دشمن گر آستين گل افشاندت به روی
  از   تير  چرخ  و  سنگ  فالخن  بتر  بود

  
  یارب هالک من مکن اال بدست دوست
  تا  وقت  جان  سپردنم   اندر  نظر  بود

  
  : خدا را چنين توصيف می کندبه همين دليل ، قرآن مجيد ، دوستان

  
  ).62سوره یونس، آیه  ("أال إّن أولياَء اِهللا ال خوف عليهم و ال ُهم یحزنون"
  

  ". و غمی ندارندترسدوستان خدا ، هيچ : یعنی 
  

" شرح االشارات والتنبيات  "حکيم گرانقدر ، خواجه نصير الدین طوسی در         
   :در مقام توضيح سخن ابن سينا ، چنين می فرماید

  
و هذان الوصفان أعنی الهشاشة العاّمة و تسویة الخلق في النظر ،                  "

أثران لُخُلق واحد یسّمی بالرضاء ، و هو ُخُلق الیبقی لصاحبه إنکار علی               
  . شیء ، و ال خوف من هجوم شیء ، و ال حزن علی فوات شیء 

  
أویل و منه تبّين ت   ".  و رضوان من اهللا أکبر      :  "– عّز من قائل     –و إليه أشار    

  ".خازن الجّنة ملک اسمه رضوان: قولهم 
  

شادمانی عمومی و مساوی بود        :  و این دو صفت ، یعنی           :  ترجمه  
" رضا"خالئق در نظر عارف ، دو اثر برای یک ویژگی اخالقی هستند که                 

با این ویژگی اخالقی ، هيچ مخالفتی برای صاحب آن           .  ناميده می شود  
، و هيچ غمی به خاطر از          هجوم   ، و هيچ بيمی از          باقی نخواهد بود   

  . دست دادن چيزی باقی نمی ماند
  

خوشنودی :  "خداوند عزیز به این امر اشاره دارد ، در آنجا که می فرماید              
از اینجا تأویل سخن بزرگان        ".    از جانب خداوند ، بزرگتر و برتر است            

نگهبان بهشت، فرشته ای به نام رضوان       :  "روشن می گردد که گفته اند     
  ."است

  
از این سخن ژرف و زیبا نيز معلوم می گردد که ویژگی مذکور ، مخصوص                

به آنان را   عارفان حقيقی و دوستان واقعی خداوند است که قرآن مجيد             
و رسيدن به این مقام را رستگاری بزرگ قلمداد         ناميده  "  أولياء اهللا "عنوان  

  : نموده و چنين می فرماید 
  

لهم البشری في الحياة الدنيا و في اآلخرة ال         .  ون  الذین آمنوا و کانوا یّتق    "  ...  
  ".ذلک هو الفوز العظيم تبدیل لکلمات اهللا 

  
مژده باد آنان را هم در دنيا و          .  آنانکه ایمان آوردند و پارسا بودند      :  یعنی  

این امر ، رستگاری    .  سخنان خداوند تغيير پذیر نمی باشد      .  هم در آخرت  
  .بزرگ است
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   :ششمفراز 
  
  قاء اهللاعشق به ل
  
  

،  أرواُحُهم في أجساِدِهم َطرَفة َعين َتَب اُهللا َعليِهم َلم تستِقّرَو َلو ال األَجُل الذي َک"
  ".  الِعقاِبشوقا إلی الثواِب ، و خوفا ِمَن

  
فرموده ، روح آنان حّتی     اگر نبود اجلی که خداوند برای آنها مقّدر         :  ترجمه  

نان مستقر نمی شد ، بخاطر         به اندازه بر هم زدن چشم ، در کالبد آ              
  .شوق به پاداش ، و خوف از کيفر

  
*****  

  :شرح 
  

در حقيقتی مجّرد و از جنس عالم ملکوت است ،          ،  از آنجا که روح انسان      
 ميل دارد به    این جهان طبيعت ، احساس غربت می کند و در ذات خود ،             

که  آنگاه تشدید می شود      و اراده   این ميل   .   باز گردد  یشوطن اصلی خو  
  . مقام و مرتبه ای شایسته و توأم با ثواب الهی نيز ، در انتظار او باشد

  
   می کند  حکایت  چون نی  از  بشنو

   کند  می  شکایت   ها جدایی   ز ا
  

   اند ببریده   مرا     تا    نيستان   کز 
   ناليده اند    زن   و   مرد   نفيرم   از 

  
   خواهم شرحه شرحه از فراق  سينه

   اشتياق    درد    شرح   بگویم    ا ت
  

  هرکسی کو دور ماند از اصل خویش
   خویش  وصل   روزگار     جوید   باز 

  
سرای کالبد تن و    آنچه باعث می شود روح انسان در عين حال ، در این              

  :بماند ، یکی از موارد زیر است باقی طبيعت 
  

نتيجه آن غفلت از     اشتغال نفس انسان به زرق و برق دنيا ، که              –  الف
 این امر در مورد افراد نا آگاه  که از عالم حقيقت غافل               .عالم آخرت است  

بنا بر این ، اگر روزی پرده های غفلت از جلو              .  هستند ، صدق می کند     
چشم این گروه  کنار رود  و چشم آنان به جمال حقيقت روشن گردد و                   

 در   ، ین قفس خاکی  جایگاه اصلی خود را ببينند ، هرگز هوس ماندن در ا           
  .دلشان باقی نخواهد ماند
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   کرد توانی  نظر   آنگه  جم   جام   سّر  به
   کرد  توانی   بصر  لحُک   ميکده   خاک  که

  
   بگشاید    نقاب   آنگه      تو    مراد    گل
  توانی کرد سحر  نسيم   چو   خدمتش که

  
  قدمی  نه   پيش  عشق مرحله  عزم  به 
  سفر توانی کرد  این  ار  کنی   سودها که

  
   بيرون  روی نمی  طبيعت  سرای  کز  تو 

   کرد  توانی   گذر  حقيقت  کوی به   کجا 
  

   ولی     پرده   و   نقاب   ندارد   یار  جمال
   کرد   توانی   نظر   تا    بنشان  ره  غبار 

  
  ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی

   کرد   توانی   دگر  کار  که     مدار   طمع
  

   یابی    آگهی   گر   هدایت  نور    ز   دال
  توانی کرد  ترک سر  شمع خنده زنان چو 

  
   حافظ  بشنوی  شاهانه  نصيحت این گر 
  کرد   توانی    گذر  حقيقت شاهراه   به 

  
به باقی ماندن در این سرای        برخی از انسان ها      عّلت دیگر ميل       –  ب

، که باعث تباهی جایگاه      است  فرمانی خداوند   اه و نا  ارتکاب گن سپنج ،   
دنيا دوستان و مقام    این امر در مورد      .  گنهکاران در عالم آخرت می گردد      

 ، که سعادت جاودانی     پرستان و شيفتگان عالم طبيعت ، صدق می کند        
 ، و این جهان      جهان ارواح را به خوشگذرانی چند روزه دنيا می فروشند           

  . می پندارندماّدی را بهشت خود 
  

  :می فرماید ) ص(پيامبر گرامی اسالم از اینرو ، 
  
  ".الدنيا سجن المؤمن و جّنة الکافر"
  

  .دنيا ، زندان مؤمن ، و بهشت کافر است: یعنی 
  
عامل سوم بقاء نفس برخی از انسان ها در کالبد تن ، تنها تسليم                 –  ج

فرموده است تا ارواح در برابر امر خداوند و اراده بالغه حق است که تقدیر  
 جسم افراد   باناميده می شود ،      "  اجل مسّمی "برای مّدتی معّين که      

این امر در مورد اولياء الهی و عارفان حقيقی ،  صدق                  .    باقی بمانند    
 که جایگاه خود را در جوار رحمت حق و عالم آخرت می بينند و               می نماید 

  . ی کنند شماری ملحظهبرای رسيدن به آن مقام و منزلت ، 
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بنا بر این ، اگر حکم الهی برای زندگانی جان آن بندگان مخلص خداوند                 
نبود ،  روح بلند و ملکوتی آنان از شوق               شان   جسماني کالبدهمراه با    

باقی بدنشان   ، و رسيدن به مقام قرب الهی ، هرگز در              پروردگارمالقات  
  .نمی ماند و به سوی عالم ملکوت ، پرواز می کرد

  
  : این عاشقان لقاء اهللا ، چنين است زبان حال

  
  

  حجاب    چهره    جان    می شود      غبار    تنم
  خوشا   دمی   که   از  این   چهره   پرده  بر فکنم

  
  چنين قفس نه سزای چو من خوش الحانی است
  روم   به   روضه   رضوان    که   مرغ   آن   چمنم

  
  عالم   قدسچگونه   طوف    کنم     در   فضای   

  که    در    سراچه    ترکيب    تخته    بند     تنم
  
  

*****  
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   :هفتمفراز 
  

  تجّلی عظمت خدا در نفس پارسایان
  
  

  " َعُظَم الخالُق في أنُفِسِهم فَصُغَر ما دوَنه في أعُيِنِهم"
  

 این ، غير خدا در      های آنان بزرگ جلوه کرد ، بنا بر       آفریدگار در جان  :  ترجمه  
  .گردیدچشمان آنان کوچک 

  
*****  

  :شرح 
  

 و  پرهيزکاران، به یک صفت واالی        )  ع(در این عبارت زیبا ، امام علی            
آن ویژگی ارزشمند ، شناخت         .  نتيجه طبيعی آن اشاره می فرماید          

عظمت و کبریایی خداوند است ، و نتيجه طبيعی آن ، آگاه شدن به                     
  .ارزش بودن مظاهر آن است دنيا و بی ناچيز بودن

  
این نعمت بزرگ الهی ، یعنی معرفت حقيقی به خداوند و شکوه او ،                    
یکی از ارزشهای کليدی است که بسياری از فضائل اخالقی دیگر را به                

از ، در جای دیگر     )  ع(به همين دليل ، امير مؤمنان        .  دنبال خود می آورد   
استين و با وفایش  به نام        نهج البالغه ، در مقام توصيف یکی از یاران ر           

  : چنين می فرماید " عثمان ابن مظعون"
  
الدُّْنَيا ِفي َعْيِنِه، َوَآاَن َخاِرجًا       ، َوَآاَن ُيْعِظُمُه ِفي َعْيِني ِصَغرُ         َآاَن ِلي فيَِما َمَضى َأٌخ ِفي اهللاِ        "

  فِإْن َقالَ   ، ، َوَآاَن َأْآَثَر َدْهِرِه َصاِمتاً      ا َوَجدَ ُيْكِثُر ِإذَ  َفَال َيْشَتِهي َما َال َيِجُد َوالَ       َبْطِنِه ِمْن ُسْلَطانِ 
 َفِإْن َجاَء اْلِجدُّ َفُهَو َلْيُث َغاٍب َوِصلُّ          ، ُمْسَتْضَعفًا ، َوَآاَن َضِعيفاً    َبذَّاْلَقاِئِليَن َوَنَقَع َغِليَل السَّاِئِلينَ   

َيِجُد اْلُعْذَر ِفي ِمْثِلِه َحتَّى        اَن َال َيُلوُم َأَحدًا َعَلى َما        ، َوآَ   ِبُحجٍَّة َحتَّى َيْأِتَي َقاِضياً      ُيْدِلي َال،  َواٍد  
َال َيْفَعُل،   ، َوَآاَن يُقوُل َما َيْفَعُل َوَال َيُقوُل َما          ِهئَوَجعًا ِإالَّ ِعْنَد ُبرْ    ُ، َوَآاَن َال َيْشُكو     َيْسَمَع اْعِتَذاَره 

، َوَآاَن َعَلى َما َيْسَمُع َأْحَرَص ِمْنُه َعَلى َأْن              السُُّكوِت ْب َعَلى َوَآاَن إَذا ُغِلَب َعَلى اْلَكَالِم َلْم ُيْغلَ        
َفَعَلْيُكْم ِبهِذِه اْلَخَالِئِق     .  َفَخاَلَفُه َأْمَراِن َنَظَر َأيُُّهَما َأْقَرُب ِإَلى اْلَهَوى              َوَآان إَذا َبَدَههُ     ،  َيَتَكلََّم

  ."ِمْن َتْرِك اْلَكِثيِر  َتْسَتِطيُعوَها َفاْعَلُموا َأنَّ َأْخَذ اْلقِليِل َخْيٌرِفيَها، َفِإْن َلْم َفاْلَزُموَها َوَتَناَفُسوا
  

 او را در نظرم بزرك      آنچه.  داشتم   خدايى یبرادر ،   در گذشته ":  ترجمه  
. خارج از سلطه شکم بود    او    .آوچكى دنيا در نظر او بود        ،  داد  جلوه مي 

يافت زياد    مى  آنچه  و از    . نداشت  یيافت اشتهاي   نمى آنچهنسبت به     
اگر   .بود ساآت  زندگيش    در غالب اوقات در               .آرد مصرف نمى   

آنندگان را فرو    بر گويندگان چيره بود و عطش پرسش         ،     گفت مى سخن
ميان ميآمد  ه   اگر آارى جدى ب      ، اما  و مستضعف بود     ضعيف .نشاند مى

 .آمد بيابانى به حرآت مى     مار  خروشيد و مانند   همچون شير بيشه مى    
  . آرد نمي دليل اقامه، يش از حضور در محكمه قضاوت پ
  

 آنجا آه امكان داشت عذرى داشته            تا-  به آارش  نسبت هيچكس را 
از هيچ دردى جز هنگام       .نمود نمى  عذرش مالمت  شنيدنقبل از     -باشد
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داد و    مى گفت آه خود انجام       سخنى را مى      .نميكرد بهبودى شكايت  
شد  اگر در سخن گفتن مغلوب مى       .  آرد نميگفت  آه عمل نمى  را  چيزى  

تر بود تا     حريص بر شنيدن   .يافت او غلبه نمى   آسى بر  هرگز   در سكوت، 
انديشيد آه آدام به       مي  ، آمد هر گاه دو آار برايش پيش مى           .گفتن

   .ورزيد با آن مخالفت مى هواو هوس نزديكتر است،
  

نها سبقت  از يكديگر در داشتن آ      ،   داشتن اين اخالق   بر شما باد به   پس  
 ، پس بدانيد که گرفتن کمی       را نداريد  و اگر قدرت انجام همه آنها       .گيريدب

  ."از آن ، بهتر از رها کردن اکثر آن ویژگی ها است
  

در آغاز سخن خویش به      )  ع(چنانکه مالحظه می فرمایيد ، امام علی           
 پرهيزکارش ، به ویژگی شناخت حقيقی        ومنظور معرفی صحابی پارسا     

  . آنگاه ، به نتایج مترّتب بر آن می پردازد فرماید،شاره میعظمت خدا ا
  

دليل اهمّيت امر مذکور این است که خداوند ، خالق همه عالم و زیبایيها              
هر انسان خردمندی می داند که آفریننده هر                .  و کماالت آن است      

بنا بر  .  کمالی، از مخلوقی که آفریده است ، کاملتر و با عظمت تر است              
خداوند و کبریائی او موّفق شود و خود را           انی که به شناخت      این ، انس  

در پرتو شکوه و جالل او ببيند ، همه عالم و ماسوی اهللا در نظر او محو                      
  :می گردد ، و زبان حالش این است که 

  
  چونکه صد آمد ، نود هم پيش ما ست

  
ی بر مبنای دیدگاه عارفان باهللا ، عالم ، جز ظّل وجودی حق تعالی چيز

. چيز  در حقيقت حق ، مستغرق و مستهلک می گرددنيست ، و همه 
  : می گوید " ابن عربی"چنانکه 

  
  ".سبحان من خلق األشياء و هو عينها"

  
  .منّزه است آنکه اشياء را آفرید ، در حالی که او عين آنها است: یعنی 

   
  :و در جای دیگر می گوید 

  
   جامع  تخلقه ما ل یا خالق األشياء في نفسه        أنت

  
ای آفریننده اشياء در خود ، تو  در بر گيرنده آنچه می آفرینی                    :  یعنی  
  .هستی

  
بر این اساس ، کسی که خدا را بشناسد و خود را در پناه او بداند، همه 

  :کوچک می شمارد ، زیرا در پيشگاه خود ، عالم را 
  

  بر آستان  جانان  گر  سر توان نهادن
  ر آسمان توان زدگلبانگ سر بلندی ب
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از آنجا که انسان ، تجّليگاه اکمل اسماء و صفات خداوند است، بنا بر                    
این، با فناء در حق ، جهان را نيز فانی می بيند و هر گز مبهوت دنيا و                       

بلکه در سایه معرفت کبریایی خداوند      .  مجذوب زرق و برق آن نمی گردد      
ود او به ودیعت سپرده      که آفریدگار جهان در وج     ،  و امانت خليفة اللهی      

   :زمزمه می کند، را  خواجوی کرمانی این سرودهاست ، 
  

   ماست  دولتسرای   در    بنده    جمشيد
   ماست  کبریای   حرم  شمسه   خورشيد

  
   جهت  برهمن دیر شش  که هست کيوان
   ماست   رای   مأمور    مرتبه  علّو   آن با

  
  نيست   دور   آفاق بود ما   دست   زیر گر

   زیر پای ماست   نگری در چو   را  کافالک
  

   است   ممالک  هوای همای  چتر ما  تا
   ماست  همای   پّر    سایه   همای  فّر

  
   چرخ  فروز گيتی    رخ  آتشين خورشيد

  عکسی ز جام خاطر گيتی نمای ماست
  

*****  
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   :هشتمفراز 
  

   دیده بصيرت پارسایان
  

  
فُهم َو الَجّنة َکَمن قد َرآها ، فُهم فيها ُمَنّعُموَن ، َو ُهم َو الّناُر کَمن قد َرآها ، فُهم                           "

  " فيها ُمَعّذُبون
  

گویا بهشت را می بينند و از نعمتهای آن برخوردار              ،  پارسایان  :  ترجمه  
  .هستند ، همچنين گویا آتش دوزخ را می بينند و در آن معّذب هستند

  
  

*****  
  :شرح 

  
قرار "  یقين"و قبل از مقام       "  ایمان"بعد از مقام     "  تقوا"از آنجا که مقام       

گویا بهشت و    :  "گرفته است ، امام علی در باره مّتقين می فرماید                  
اما اگر انسان از این مرحله فراتر رود و به مقام یقين            ".  جهّنم را می بينند   

  .برسد ، آشکارا بهشت و جهّنم را مشاهده می کند
  

عالم آخرت ، هم اکنون نيز موجود         :  فته در این امر این است که          راز نه 
اینچنين نيست که . است و بهشت و دوزخ نيز ، در حال حاضر وجود دارند     

  .عالم آخرت برپا شود، پس از پایان دنيا و مردن همه انسان ها 
   

حکيم بزرگ جهان اسالم ، صدر المتأّلهين شيرازی از دیدگاه فلسفه                  
او با اشاره به    .  است که عالم آخرت از عالم دنيا جدا نيست          اثبات کرده   

  :مثالی روشن ، سخن خود را چنين تشریح می کند 
  
هنگامی که یک جنين در رحم مادر خود قرار دارد ، حقيقتا در این دنيا                    "

است، ولی بخاطر محجوب بودن از حقيقت ، نسبت به این دنيا آگاهی و               
انسان در این دنيا است ، حقيقتا در            همينطور ، وقتی     .  شناخت ندارد 

عالم آخرت است ، ولی بخاطر حجاب طبيعت ، اکثر انسانها ، از آن جهان               
تنها عارفان حقيقی می توانند حقيقت عالم آخرت را در                .  اطالع ندارند 

  ."همين دنيا مشاهده کنند
  

  :در ادامه سخن خود چنين می گوید این دانشمند ، 
  
وست ، نه به جسم و بدن ، زیرا بدن او                   تشّخص انسان به نفس ا       "

همواره در حال تغيير و دگرگون شدن است و در هر برهه مشّخصی از                   
در حالی که تشّخص فرد صاحب آن بدن ،         .  زمان به کلی متبّدل می گردد     

اهل بهشت ، قادرند با قّوه خّالقه ای که به آنها عطا               .  محفوظ می ماند  
   ." ایجاد کنند و از آنها متنّعم گردندشده ، همه صور خوشایند را حقيقتا
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از چنان بصيرتی برخوردارند     ،  بر این اساس ، عارفان حقيقی و اولياء خدا             
بهشت و اهل   که می توانند پرده های تاریک عالم طبيعت را بشکافند و                 

  . آن، و دوزخ و اهل آن را مشاهده کنند
  

که به  )  ع(بی طالب    از اینرو ، امير مؤمنان و امام عارفان ، علی ابن ا                 
  :عاليترین درجات یقين نائل آمده است ، می فرماید 

  
  ". یقينادُت ما ازَدطاُء الِغَفِشلو ُک"

  
  .اگر پرده برداشته شود ، بر یقين من افزوده نمی گردد: یعنی 

  
اهل بهشت در همين جهان ، با انجام رفتارهای خدا پسندانه ، در جوار                  

 درجه بصيرت یاد شده برخوردار گردند ،           نعمت الهی هستند ، و اگر از         
گنهکاران نيز اگر می توانستند حقيقت را          .  خود را در بهشت می بينند       

مشاهده کنند ، در می یافتند که هم اکنون در دوزخ هستند و اعمال                     
  .ناشایست آنان ، همان آتش و عذاب جهّنم است

  
 را  یستانبرای توضيح این امر ، دا         "  کيميای سعادت "غزالی در کتاب      

  :  آن از این قرار است مضمونروایت می کند که 
  

مردی مست از ميخانه بيرون آمد و از شّدت مستی و عدم تعّقل به جای                
پس از مّدتی   .  آنکه به خانه برود ، از شهر خارج شد و سر به بيابان نهاد               

به محّلی رسيد و در همان حالت خماری ، منظره ای را دید و گمان کرد                   
زیرا افرادی سفيد   .  نجا مراسم عروسی برای او برپا شده است          که در آ  

جامه را در اطراف خود مشاهده کرد که روی زمين قرار گرفته اند و زنی                  
گمان برد که آن    .  سفيد پوش را هم دید که روی زمين در کنار او قرار دارد              

با خوشحالی روی   .  زن ، عروسی است که با وی می خواهد وصلت کند           
 و در حالی که دست در گردن وی داشت به باده نوشی                زمين نشست 

  .ادامه داد و در همان حال شادی و مسّرت به خواب عميقی فرو رفت
  

هنگامی که آفتاب روز بر آمد ، بر اثر تابش گرما از خواب بيدار شد و در                      
حالی که خماری و مستی از سرش رفته بود ، به یاد مراسم شب قبل                  

ولی با صحنه ای مواجه      .   دور و بر خود نگاه کرد       افتاد و با خوشحالی به     
زیرا مشاهده کرد که او در شب گذشته        .   آور بود    وحشتشد که برای او     

در حالت مستی ، به قبرستان گبرها آمده که مردگان خود را بر باالی                     
مّيت هایی  آن سفيد جامه ها هم        .  بلندی بر روی زمين قرار می دهند        

آن زنی را هم که گمان می برد             .  ر داشتند بودند که در اطراف او قرا         
عروس و همسر آینده اوست ، یک پير زن عجوزه ای بود که تازه از دنيا                     

  . رفته بود و او را در آن مکان نهاده بودند
  

این مرد مست در شب قبل ، درست در همان مکان و             :  غزالی می گوید    
 که  ری بود ، ولی به خاطر مستی و خما               آن جماعت اموات   در ميان    

اما .   ، نمی توانست حقيقت را مشاهده کند        دیدگان او را کور کرده بودند      
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وانست به حقيقت آن منظره      هنگام روز که هشياری خود را باز یافت ، ت            
  .پی ببرد و  دریابد که در چه وضعيت اسفباری قرار داشته است

  
انسانی که در این دنيا در حال گناه و معصيت است ، به خاطر وجود                       

 و آتش دوزخ است     د باطن رفتار خود را که جهّنم      اب طبيعت ، نمی توان    حج
ببيند ، ولی اگر دیده بصيرت پيدا کند ، خواهد دانست که از هم اکنون در                 

درست مانند همان مرد مستی که در        .  عذاب دوزخ است ولی نمی داند      
  .گورستان گبرها بود و نمی دانست

  
  فردا   که  جزای  شش  جهت خواهد بود
  قدر   تو   به   قدر   معرفت  خواهد   بود

  
  در حسن صفت کوش که در عرصه حشر
  حشر  تو  به  صورت  صفت   خواهد  بود

  
  

*****  
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   :نهمفراز 
  

    فضائل اخالقی پارسایان
  

  
م خفيفة ، و    اتُه حاج حيفة ، وَ  م نَ ُه أجسادُ ة ، وَ  وَنم مأمُ ُهروُر شُ ة ، وَ  حزوَنم مَ ُهوُبقُل"

  ." فيفةم َعُهأنفُس
  

 مردم از شّر آنان در امان ،            اندوهگين ،        پارسایان   دل های       :ترجمه  
  .یشان اندک ، و نفوسشان پاکدامن استنيازهابدن هایشان الغر ، 

  
*****  

  :شرح 
  
  : اّمهات فضائل از دیدگاه دانش اخالق ، چهار چيز بدین شرح است  
  .حکمت  -
 .عدالت -
 .تشجاع -
 .عّفت -
  

  :اّما اّمهات رذائل اخالقی هشت چيز بدین شرح است 
  
  .زهرُبُج  -
 .بالهت -
 .ظلم -
 .انظالم و ستم پذیری -
 .تهّور -
 .ُجبن -
 .شره -
 .خمود -
 

فضائل در شرح فراز چهارم خطبه مّتقين ، به این نکته اشاره کردیم که                 
بنا بر این ، هشت صفتی که به        .  مذکور ، حّد اعتدال قوای نفس هستند      

ان اّمهات رذائل شمرده شدند ، حالت های افراط و تفریط قوای چهار              عنو
  .گانه نفس به شمار می روند

  
 در صورتی که انسان بتواند اّمهات فضائل را تحصيل کند و از اّمهات رذائل               

به آنها  )  ع(اجتناب کند ، به راحتی صفات زیبای اخالقی که امام علی               
اینک برای توضيح بيشتر ،     .  آورد را به دست خواهد       ه است اشاره فرمود 

  :هریک از کماالت یادشده در عبارت فوق را شرح می دهيم 
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  ".قُلوُبُهم َمحزوَنة" : صفت اّول
  

اندوهگينی دل های پرهيز کاران این نيست که به خاطر از                 مقصود از    
دست دادن چيزی یا روی آوردن پيشامد ناگواری  محزون و غمگين                         

قرآن مجيد در بسياری از آیات ، این نوع حزن و اندوه را               می گردند ، زیرا     
  :از اولياء الهی منتفی می شمارد و می فرماید

  
  ).62سوره یونس، آیه  ("أال إّن أولياَء اِهللا ال خوف عليهم و ال ُهم یحزنون"
  

  ".دوستان خدا ، هيچ ترس و غمی ندارند: یعنی 
  

ارسایان ، حزنی است که به       بنا بر این ، منظور از اندوهگينی دل های پ          
علل دیگری مانند ناراضی بودن از اینکه عباداتشان در حّد انتظارشان                 
نيست ، و دلگير بودن به خاطر هدایت نيافتن بسياری از مردم ، و امثال                 

بدین جهت ، اولياء الهی از عملکرد خود رضایت          .  آن سرچشمه می گيرد   
  . تعالی بيشتر هستندندارند و همواره در فکر یافتن راهی برای

  
حزن و اندوه را باید در      نکته دیگری که در این عبارت نهفته این است که            

چنانکه .   و از بروز آن در چهره و رفتار روزمّره خود داری نمود            پنهان کرد دل  
  : در حدیثی شریف آمده است 

  
  ".المؤمن بشره في وجهه ، و حزنه في قلبه"
  

انيش در چهره او ، و اندوهش در دلش            انسان با ایمان ، شادم     :  یعنی  
   .قرار دارد

  
  ".َو ُشروُرُهم مأُموَنة: "صفت دوم 

  
 ، نوعا با انگيزه ارضاء تمایالت نفسانی یا به               ندیگراکردن  آزار و اذّیت     

از آنجا  .  خاطر عصبانيت و خشم حاکم بر شخص شرور ، صورت می گيرد           
و عّفت ، بر تمایالت و      که پارسایان ، در پرتو  حکمت ، عدالت ، شجاعت             

شهوات نفسانی خود تسّلط کامل دارند و عفریت خشم را نيز با نيروی               
ایمان خود در بند کرده اند ، بنا بر این ، مردم از شّر و آزار آنان در امان                        

  :ایمان دارند که فرمود ) ع(آنان به این سخن امام صادق  .هستند
  
  ".لعسلالغضب یفسد اإلیمان ، کما یفسد الخّل ا"
  

خشم ، ایمان را تباه می سازد ، همانگونه که سرکه ، عسل را               :  یعنی  
  .فاسد می گرداند

  
خطری که انسان    :  "بقراط ، حکيم معروف یونان باستان نيز می گوید              

خشمگين را تهدید می کند ، از خطری که سرنشينان کشتی طوفان                 
  .زده را تهدید می کند ، بيشتر است
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  سهمگين ترین چيز کدام است؟ : پرسيدند ) ع(از حضرت عيسی 
  .خشم خداوند: فرمود 

  بپرهيزیم؟ چگونه می توانيم از خشم خدا : پرسيدند 
به این وسيله که از خشم و غضب نسبت به دیگران خود داری               :  فرمود  
  .کنيد

  
  ".َو أجساُدُهم َنحيفة   : "سومصفت 

  
وری و پرخوابی  و       مقصود از این عبارت این است که پارسایان ، از پرخ              

  .تن پروری ، اجتناب می کنند
  

 در نصایح    – رحمة اهللا عليه       –عارف بزرگ ، شيخ حسنعلی اصفهانی          
  :خود ، این ابيات را آورده و مورد تأکيد قرار داده اند 

  
  سيری العجائب من یقّلل ثالثة

   بالوری اختالطاو    ا نومو  أکال 
  

   أوقاته في  اهللا   ذکر   یدیم و
  و ما سواه فال یری يری اإلله ف

  
کسی که سه کار را انجام دهد ، مراتب شگفت آوری را                       :  یعنی   

کم بخورد و کم بخوابد و کمتر با افراد دیگر                  :  مشاهده خواهد کرد      
چنين کسی ، خدا را     .  معاشرت کند ، و در همه اوقات ، به یاد خدا باشد           

  .می بيند و غير خدا را مشاهده نمی کند
  

  ".َو حاجاتُهم خفيفة   : "رمچهاصفت 
  

این عبارت کوتاه ، به یکی دیگر از ویژگی های پرهيزکاران اشاره دارد که               
یاد آور  "  عثمان ابن مظعون  "در وصف یار با وفای دیگرش         )  ع(امام علی   

  :می شود و او را چنين می ستاید 
  
  ".کان قليل المؤنة و کثير المعونة"
  

  . و کمک های او به دیگران بسيار بودهزینه زندگی او اندک ،: یعنی 
  

  ".و أنفُسُهم َعفيفة   : "پنجمصفت 
  

بنا .  ، حالت اعتدال در قّوه شهویه است      "  عّفت"قبال توضيح داده شد که      
بر این ، اولياء الهی به دليل بدست آوردن این فضيلت ، تمایالت نفسانی              

 یا تفریط قرار     سيطره کامل خود دارند و هرگز در ورطه افراط          خود را تحت  
  .نمی گيرند

  
*****  
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   :دهمفراز 
  

  آینده نگری پارسایان
  

  
وا أیاما قصيرة أعقبتُهم راحة طویلة ، ِتجارة ُمرِبحة َیّسَرها َلُهم َرّبُهم ،                          ُرَصَب"

  ." أراَدتُهم الدنيا  فَلم ُیریدوها ، َو أَسَرتُهم ففَدوا أنفَسُهم ِمنها
  

 را  دانه داری کردند تا آسایشی جاو      خویشتن،   کوتاه   یچند روز :  ترجمه  
به دنبال داشته باشد ؛ تجارتی سود آور که پروردگارشان ميّسر فرموده               

دنيا آنان را خواست ، ولی آنها دنيا را نخواستند ؛ دنيا آنان را در                  ؛  است  
  .بند افکند، اما آنان با فدا کردن جانشان ، خود را رها ساختند

     
*****  

  :شرح 
  

انيم جاودانگی حيات عالم آخرت را تصّور کنيم ، به عمق سخن            اگر ما بتو  
حيات پی خواهيم برد که زندگانی چند روزه دنيا را در برابر            )  ع(امام علی   

عمر انسان در این جهان      .  سعادتمندانه آخرت ، امری ناچيز می شمار        
طبيعی هرچند طوالنی باشد ، در مقابل زنگی بی پایان پس از مرگ ،                  

  .  استناچيز زیرا هر عددی در مقابل بی نهایت ، .اندک است
  

، ترجيح دادن حيات جاودانه اخروی بر           )  ع(بدین جهت ، امير مؤمنان         
، یعنی   "  تجارت مربحه    "ندنيوی را به عنوا      و ناپایدار     زندگی کوتاه     

  .قلمداد می فرماید" سوداگری سود آور"
  

عرفت ، فریب    انسان های پارسا ، به خاطر رسيدن به این درجه از م                  
وسوسه های دنيا و نعمت های زود گذر آن را نمی خورند و برای رهایی               
از حيله های آن و بدست آوردن سعادت ابدی آخرت ، حتی جان خود را                 

  .فدا می کنند
  

) ع(زبان حال این اولياء الهی ، مناجات عارفانه و عاشقانه امام سّجاد                 
  :است که چنين می گوید 

و من کل  ،  و من کل راحة بغير انسک  ، لذة بغير ذکرکواستغفرک من کل " 
  ".و من کل شغل بغير طاعت ،  سرور بغير قربک

خدایا ، از تو استغفار می کنم از هر لّذتی بغير از یاد تو ، و از هر : یعنی 
آسایشی بغير از انس با تو ، و از هر شادمانی بغير از نزدیک بودن با تو، 

  . توطاعتاز و از هر کاری بغير 

، به خاطر ) ع(دنيا ستيزی اولياء الهی در حّدی است که خضر پيامبر 
  .کناره گيری کرد) ع(پرهيز از شبهه دنيا خواهی ، از حضرت موسی 
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خضر حضرت   که حضرت موسی از        آمده است  چنين     مذکور در داستان 
 و متعّهد شد تا در      گردد تا با او همسفر      به او رخصت دهد   درخواست کرد   

این در ادامه    .  ث و پيشامدها ، صبور باشد و خویشتن داری کند              حواد
  :چنين می خوانيم " کهف"در سوره داستان 

َخَرَقَها َقاَل َأَخَرْقَتَها ِلُتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت  َفانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َرِآَبا ِفي السَِّفيَنِة"
َقاَل َلا     «72» َصْبًرا َقاَل َأَلْم َأُقْل ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعيَ                «71» ِإْمًرا َشْيًئا

ِقَيا َفانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا لَ     «73» ُعْسًرا ُتَؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت َوَلا ُتْرِهْقِني ِمْن َأْمِري       
َقاَل   «74» نُّْكًرا َأَقَتْلَت َنْفًسا َزِآيًَّة ِبَغْيِر َنْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشْيًئا          ُغَلاًما َفَقَتَلُه َقالَ  

اَل ِإن َسَأْلُتَك َعن َشْيٍء َبْعَدَها      َق  «75» َمِعي َصْبًرا  َأَلْم َأُقل لََّك ِإنََّك َلن َتْسَتِطيعَ     
  .«76» َبَلْغَت ِمن لَُّدنِّي ُعْذًرا َفَلا ُتَصاِحْبِني َقْد

) ع(هر دو به راه افتادند تا اینکه بر کشتی سوار شدند ، خضر                ":  یعنی  
 کنی  آیا کشتی را سوراخ می    :  گفت  )  ع(موسی  .  کشتی را سوراخ کرد   

خضر .   را انجام دادی    شگفت انگيزی تا سرنشينان آن غرق شوند؟ کار         
موسی .  آیا نگفتم تو نمی توانی با من خویشتن داری کنی؟                 :  گفت
مرا به خاطر آنچه فراموش کردم مؤاخذه مکن و دشواری را بر من              :  گفت

  . روا مدار

) ع(خضر  حضرت  .   را مالقات کردند    به راه خود ادامه دادند تا پسری       آن دو 
آیا انسان بی گناهی را بدون اینکه           :  گفت  )  ع(موسی  .  او را کشت   

کسی را کشته باشد به قتل می رسانی؟  بدستی که کار ناشایستی              
.  کنی؟   صبرآیا نگفتم تو نمی توانی با من          :  خضر گفت .  را انجام دادی  
 ، با من مصاحبت مکن و تو        سؤالی کردم اگر پس از این ،      :  موسی گفت   

  ".  من معذور هستیاز نظر

پس از این ماجرا که موسی را بسيار خشمگين کرد و بر مبنای روایات ،                
یورش برد و با عباراتی تند ، نسبت به عملکرد او                )  ع(به سوی خضر     

  .اعتراض کرد ، هر دو به راه خود ادامه دادند و در کنار هم باقی ماندند

  :در دنباله داستان ، چنين می خوانيم 

َأْهَلَها َفَأَبْوا َأن ُيَضيُِّفوُهَما َفَوَجَدا        َقا َحتَّى ِإَذا َأَتَيا َأْهَل َقْرَيٍة اْسَتْطَعَما         َفانَطَل"
َقاَل   «77» َأْجًرا َينَقضَّ َفَأَقاَمُه َقاَل َلْو ِشْئَت َلاتََّخْذَت َعَلْيهِ         ِفيَها ِجَداًرا ُيِريُد َأنْ    

   ".َلْم َتْسَتِطع عََّلْيِه َصْبًرا َراُق َبْيِني َوَبْيِنَك َسُأَنبُِّئَك ِبَتْأِويِل َماَهَذا ِف

 غذا  شهر دو به راه افتادند تا به روستایی رسيدند و از ساکنان            ":  یعنی  
. خواستند ، ولی اهالی آن روستا از دادن طعام به آنان خود داری کردند               

د که در حال فرو ریختن بود ، پس              پس آنان در روستا دیواری را دیدن          
اگر :  گفت  )  ع(موسی  .  حضرت خضر به تعمير آن دیوار هّمت گماشت          

خضر .  می خواستی به خاطر این کار ، از مردم روستا مزد می گرفتی                
این ، جدایی ميان من و تو است ، به زودی در باره تأویل این امور                :  گفت  

  ". دادکه نتوانستی خویشتن داری کنی ، خبر خواهم

یکی از نکاتی که در این آیات قرآنی نهفته این است که حضرت خضر ،                   
پس از دو حادثه اول و دوم ، عليرغم ابراز خشم و یورش تند موسی ،                    
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فقط )  ع(اما در حادثه سوم ، موسی           .  ارتباط خود را با او قطع نکرد          
ه به دنبال عرض  .  داد)  ع(پيشنهاد گرفتن مزد و پاداش دنيوی را به خضر            

: چنان بر آشفته شد که با قاطعيت گفت         )  ع(این پيشنهاد مالی ، خضر      
، و پس از توضيح انگيزه و علل حوادث مذکور ،            "  هذا فراق بينی و بينک    "

  .از وی جدا شد

  

***** 
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