کین راه
َم ْر سالِ ِ

« بسم هللا الرحمن الرحیم»
دوست میداشتم که از ظواهر بگویم .اینچنین مىاندیشیدم که هرآنچه را به عینال ّرأس
مىبینم ،تنها و تنها هامنرا باید ببینم .آسامن زیبا را ،هو ِر پُر نور را؛ ماه را و ما ِه چون ماه را،
نسیم نحیف را؛ رزقها را و روزها را،
جرقههاى شبنامى در َسام را؛ آبها را و آبشارها را ،ج ِّو لطیف و ِ
سکوت ِ
ِ
مفید شب را؛ این حیات دنیا را ،آن مناى ُع ْق َبى را؛ تجارت را و أَرباح را ،حالوت را و أَمالح را،
أَنْ ُج ِم رهنام را ،اخرتِ پُرریا را ،قریۀ دلبستهام را ،د ّرۀ گم کردهام را ،بغتهها و لحظهها را ،خستهها و
تشنهها را ،عاکفینِ بر أصنام را ،حاملینِ در أسامء را ،حیلهها و نیرنگها را ،سیرهها و بدرنگها را،
طیفهاى شیطاىن را ،کیفهاى مهامىن را ،دوستها و دوستىها را ،پوستها و پوستىها را ،ش ّد ِت بر
همگونه را ،ر ِ
غصهها را ،شُ ستهها و ُرفتهها را ،إِ ْخوان و أَ َخوات را،
قصهها و ّ
ِخوت بر هر گونه راّ ،
إنسان و لَطَامت را ،راسیهها را ،داریهها را ،جمعهها و شنبهها راُ ،خمرهها و بَندهها راَ ،مقامها و
موت در کفران راِ ،
ُمقامها راَ ،منامها و ُمنامها را ،نِفاق و ُمنا ِفق راِِ ،ساق و ُِسا ِدق راِ ،
خوف در
ِ
حسنات ُمبْ ِقیه را،
طغیان را ،خوردن و نوشیدن را ،بُردن و دوشیدن را ،صحیفهها را ،ظریفهها را،
ِ
سیئات ُم ْفنِیه را ،آتش را ،آرش را ،حرب و فساد را ،نَ ْرد و کساد را ،خاک ضعیف را ،تاک أنیف را،
إِساف را ،إتراف را ،أقوا ِل بی ِعلْم را ،أهوا ِل ِ
بیحلْم را ،مغضوب و غَضَ ب را ،مفروح و فَ َرح راِ ،
عیش
قِصاص راِ ،
جیش ِمساس راَ ،ح ِّظ لئیم را ،ک ِّظ أثیم را ،نَف ِْس خصیم راَ ،د ْرک جسیم را ،خُلقِ بَسیم را،

السبیل را،
خَلقِ َوسیم را ،ما ِل یتیم را ،أکلِ نعیم را ،دار را ،غار را ،بطنِ ثقیل را ،م ِنت قلیل راَ ،ص ِّد عن ِّ
َس ِّد منال ّدلیل را ،الت و ُع ّزى و َمناة را ،شاة و قُرىب و فَالة را ،جالء و ناپختگى را ،بالء و آسودگى را،
نَفْس و أَ َجل را ،نفْث و َع َجل را ،صبح و نَفَس را ،لیل و َع َسس را ،تطبیقِ بر مزاج را ،گمکردنِ عالج
کسکسهها را ،شُ َدنهاى خواه و ناخواه راَ ،ع َدمهاى گاه و بیگاه را ،کرب و غُرور را،
را ،وسوسهها راْ ،
ثابت انگاش ِنت
ِعرب و عبور را ،ذلّت و مسک َنت را ،ع ّزت و َم ْنزِلت را ،لَ ْح ِم طَرِى را ،شَ ْح ِم تَ ِقى راْ ،
اریت در زمین را ،ق ّه ِ
نابت افراش ِنت نیش را ،ج ّب ِ
اریت در کمین را ،انزواى از مردم را،
خویش راْ ،
انجالى در أَل ُْسن را ،... ،و ،...و ،...و خالصه ،هر آنچه را که از محسوسات و معقوالت مىیافتم،
1
پندارم این بود که هر چه هست همینست و الغیر َو َمـا ی ْهلِکنَـا إِالَّ آل َّد ْه ُر
آیا هیچ اندیشیدهایم که خواب چیست؟ آیا خواب ،تنها ِ
غالب بر سمع است؟ حق
غمض عی ِن ِ
طبیعى و صنعتى .خواب ،حالت ىبتو ّجهى است و
کیمیایى و
اینست که این تعبیر ،تعریفى است
ّ
ّ
ِ
گوشهاى از آن ،در ِ
حقیقت نَ ْوم ،امرى اع ّم از ''دراز
کسل و ناسودگىِ جسم ،بُروز میکند.
وقت َ
کشیدن و چیز نفهمیدن" است .اصالً موضوعل ِه نَ ْوم ،معناى عا ّم مذکور است و غیر او مجاز است:
« َو َج َعلْ َنـا نَ ْو َمک ْم ُس َبـاتا ً .» 2خوابِ ،
حالت ىبتو ّجهى است .خوابُ ،سبات است.
آنجا که چشمها بر هم مىافتد ِ
چشم باز
حالت ىبتو ّجهى است ،لکن تنها براى سمع و برص .با ِ
هم میتوان خواب بود و ما انسانیم و اینسانیم؛ مىنگریم و در خوابیم؛ مىشنویم و در خوابیم.
مىبینیم که اَلْ َب ْع َر ُة تَ ُد ُّل َع ََل الْ َب ِعی ِر َو ال َّر ْوثَ ُة تَ ُدلُّ َع ََل الْ َح ِمی ِر ، 3و ح ّتى مىپذیریم که إِذَا َوقَ َع ِت
ِ
ِ
خلقت عظیم را
صنعت لطیف و
َیس لِ َوقْ َعتِ َهـا کـا ِذبَة ،وىل هیچ اندیشه منىکنیم که آیا این
ﭐلْ َواقِ َع ُة ل َ
الس َمـا َو ِ
کرب ِم ْن َخلْقِ النَّ ِ
ـاس 4ـ باعثْ چیست؟ آیا فکرش عظیم است یا این
ـ که لَ َخل ُْق َّ
ات َو االْ َ ْر ِض أَ َ ُ
عظیم ،در فکر ما منىگنجد؟
بیاد دارم ا ّدعاى احدى 5از ما ّدیون و دهریون را که مضموىن اینچنین را بیان مىدارد« :ما انسانها
هر آنچه را که در فکرمان بیاید ،یقیناً وجودش ممکن است .اگر من فکر کنم که ''آیا ممکن است
شرتى از سوراخ سوزىن گذر کند؟" ،یقیناً چنین است و این امر ،ممکن .اگر انسانِ هزار ِسى را در
ذهنم تص ّور کنم ،به یقین ،وجود چنین انساىن در مرحلۀ امکان است و خواهد شد .زیرا انسان،
کل است و نیز ،ما ّدهاى را اثرى جز از ما ّده
خارج از ما ّده نیست و از طرىف ،اندیشۀ آدمى ،جز ِء این ّ
نیست» .شاید شبههاى در تع ّجب انگیخنت نباشد که همین فرد ،وقتى سخن از وجود خالقى میرود
ـ که آنهم در فکر انسان است و در فکر هر انساىن است ىفالجمله ـ دا ِد إنکار میدهد و این
اندیشه را دیوانگى مىپندارد و وجود خداوند را ممتنع مىداند!! آیا این فرد را بیدار مىانگاریم یا
1ـ سورۀ جاثية ،آيۀ .24
2ـ سورۀ نبأ ،آيۀ .9
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5ـ موريس مرتلينگ

در خواب؟
انسان که اعجوبهاى است در عامل هستى ،او را فکر ،عظمتى عظیم دارد و قدرت بر تص ّورش ح ّد
و مرزى ندارد و هر شیئِ صغیر را ُمص ِّور است .ذوات و صفات را قدرت بر درک دارد ،هرچند که
گ سرتده و مرکب و بزرگ باشد .اینگونه نیست که مخیلۀ انسان را گنجایش ادر ِ
اک حقایقِ جسیمه
نباشد ،لیکن این نیز غیر قابل انکار است که معدودى از حقایق را به ِِص ِف اراده و یا به همراهىِ
کل شَ یئٍ ِم َن ال ُّدنْیـا َس َمـا ُع ُه أَ ْعظَ ُم ِم ْن ِعیـانِ ِه َو ُّ
استعداد و پشتکار ،نتوان بزودى درک کردُّ :
کل شَ یئٍ
ِم َن ال ِخ َر ِة ِعیـانُ ُه أَ ْعظَ ُم ِم ْن َس َمـا ِع ِه. 6
آرى ،درک حقیقت ،چشم بصیرت مىخواهد .در أفواه و ألسنه است که ''حقیقت ،تلخ است"؛ بَل،
ِ
حقیقت مطلق!! آدمى را آنچه أظهر
حقیقت را پذیرفنت ،ام ِر سهمگین و ثقیَل است ،تا چه رسد به
از شیئى دگر است ،جسمیت و حیوانیت اوست و این خصیصۀ مشرتک ،او را از بهرهورى از ق ّوۀ
غالب آدمیان ،این ق ّوه ،غالب است و
آدمیتش باز میدارد و سعى بلیغى در این امر دارد .در ِ
ِ
محیط خویش را کأَن لَ ْم یکن مفروض،
مسلّط؛ مگر آنکو لحظههایى را چشم بر هم نهاده باشد و
وانگهى ''بیاندیشد" و ''بیاندیشد که بیاندیشد" و ''بیاندیشد که میاندیشد" و آنگاه ''بیاندیشد که
اندیشیده است" .البتّه هامنقدر که ''بیاندیشد" او را کاىف است در این مه ّم ،که فقط ظواهر را
نبیند ،بل بنگرد ظُهو ِر این ظواهر را؛ بنگرد که آنچه را که ظاهر است ،ظَهرى نیست تا در ِ
پس آن،
ظَهر و ظُهورى نهفته باشد و...؟ و این رشته را بگیرد و پیش رود تا در بیابد که آنرا ِسرشتهاى نیز
هست یا خیر؟ إِ َّن َعلَیک ْم َر َصدا ً ِم ْن أَنْف ُِسک ْم َو ُعیوناً ِم ْن َج َوار ِِحک ْم َو ُحفَّـا َظ ِص ْدقٍ ی ْح َفظُو َن
أَ ْع َمـالَک ْم َو َع َد َد أَنْف ِ
َـاسک ْم . 2آیا ما ّده را تا به مرحلۀ شدن نرسیده و یا نیاغازیده ،امکان بر وجو ِد
یقینى و درک این وجود هست؟ طبیعیون ،منکر این مطلبند .پس آیا این غیب را و این ناآمدهها را
چگونه درک مىکنیم؟ گویند که چون از مقولۀ ''ما ّده" است قاب ِل درک است و وصلَ .سلَّ ْمنا؛ لیکن
این ارتباط را چه کنیم و چه برایش بگوییم؟ آیا چیزى که معدوم است و هیچ رشتهاى بر وصولش
موجود نیست ،به چه سان در ذهنامن گنجیده است؟ تا آنجایى که ما ّده ،مول ِِّد ما ّده است ،حرىف در
درکش نیست ،ا ّما آنچه را که در وجو ِد فرضیش ،قابل فرض است وىل در موجودیتش در عال َِم عین
و حصول ،بعیدالذّهن ،چگونه در تفکر ـ که به قو ِل بعىض ،از مقولۀ ما ّده است ـ ره یافته است.
تصو ِر وجودش را شکى نیست که بس بعید است .پس
انسانِ هزار ِس را تص ّورش ممکن است ،ا ّما ّ
به چه طریقى و با چه رابطى ،در عال َِم فرض میآید؟ همین این َمثَل ،که یا بعید است و یا ممتنع.
آیا این رابط ،خودش نیز ما ّده است؟ هر کودىن که مسئو ِل این سؤال باشد ،پاسخش منفى است.
این را گفتیم ،پیش از آنکه به ما بگویند که «ذاىت مس ّمى به ''خدا`` ،اگر از قبیلِ اجسام است ،پس
هم تص ّورش را اشکاىل نیست و هم وجودش یقینى است؛ و اگر از ما ّده و ما ّدیات نیست ـ برطبق
6ـ نهجالبالغه ،خطبۀ  114صفحۀ .113
2ـ نهجالبالغة ،خطبۀ  152صفحۀ .151

ا ّدعاى الهیین ـ پس اصالتاً عبث است و فاسد؛ پس از دو حال خارج نیست :یا ''خدا هست و ما ّده
است`` و یا ''خدایى نیست``» .آرى ،ما با طرح و ِ
اثبات اینکه الاقل ،یک شیئ غیر ما ّدى ـ مثل
هامن رابط ـ داریم ،پاسخ به آن اشکال را هم دادیم .بنابراین ـ که وجو ِد موجو ِد غیر ما ّدى (یعنى
ِ
حواس خمسۀ ظاهریه) یقینى است ـ ،متو ّجه مىشویم که اینگونه نیست
غیرمحسوس به
موجو ِد
ِّ
که یا ''خدایى هست و ما ّدى است`` و یا ''خدایى نیست`` ،بلکه برطبق بیان فوق ،راه س ّومى هم
هست که نه تنها قابلالهضم است و سادهتر ،بلکه یقینى و یقینآور است و بدون هیچ اشکاىل.
پس ا ّوالً براى یک متفکر و یک انسان ،در مقولۀ باریتعاىل ،فقط دو راه نیست بلکه سه راه است:
1ـ هست و ما ّده است 2 .ـ نیست3 .ـ هست و ما ّدى نیست .طریقَین ا ّولَین را در ر ّد و تردیدش به
قدرى وضوح است که نیازى به اقامه نیست ،زیرا که آفتاب آمد دلیل آفتاب .ا ّما اگر در مرحلۀ ثاىن،
اصوالً نخواهیم عال َِم هستى را با چیزى به نام خدا بسنجیم ،چارهاى نسیت جز اینکه ا ّدعا کنیم که
''ما ّدهُ ،محیى و ُم ِ
میت ما ّده است``...
ــ ...بنابراین :
الف ـ اگر بگوئیم که «إِ ْن ِه َى إالَّ َحیاتُ َنا ال ُّدنْیـا منَ ُوتُ َو نَ ْحیى» 1در این َمعرضیم که پس این سلسله
را چرا همچون سای ِر سالسلَ ،ختْم و أَ َجل و ابتدایى نیست؟ در این معرضیم که اگر سلسلۀ مذکوره
را آن مذکورات هست ،پس چون است و در چه زماىن است؟ در این معرضیم که باالخره ،هر
قدمتى را که برایش تص ّور کنیم ،او را به یقینِ ،سآغازى خواهد بود که چیست؟ در این معرضیم که
این عال َِم ک ْون را ـ که ابتداىئ داشته ـ پیش از آن ابتداء ،چه صورىت بوده است؟ معدوم بوده است
یا موجود؟ اگر موجود بوده ،که تحصی ِل حاصل است و ما ّده را با ما ّده و موجود را با موجود ،فرقى
نیست؛ پس به کجا میانجامد؟ چارهاى نیست جز اینکه در مقطعى ،به َع َدم برخورد کنیم و
عدم
بگوی یم که سابقش معدوم و عدمى بوده! حال ،در این معرضیم که چگونه این عدم را ـ که ِ
مطلق است و حتّى (بنا بر فرض ،که ما ّدى هستیم و از طبیعیون) وجود غیرما ّدى هم نداشته ـ
ناگاه وجودى حاصل شده است؟! پس این قول را بقاىئ و ارجى نیست .إِقْ َرأْ ک َتـابَک کفَى ِب َنف ِْسک
الی ْو َم َعلَیک َح ِسیبا ً.9
ب ـ و اگر این عالَم هستى را با شیئى دیگر ـ یعنى خالق یگانه ـ بسنجیم:
هللا َولَدا ً ،» 11در این معرضیم که
 1ـ اگر بگوئیم که «نَ ْع ُب ُد أَ ْصنَـاماً فَنَظ َُّل لَ َهـا َعـاک ِفی َن »10و «اتَّ َخ َذ ّ ُ
پس چرا این ما ّدۀ عظیم را چنین قدرىت است و هیچ فنایى نیست ـ و ىفالواقع مرجعِ هامن مبحث
پیشین خواهد بود ـ؟ ُس ْب َحـا َن َربِّک َر ِّب ال ِع َّز ِة َع َّمـا ِ
یصفُو َن. 12
1ـ سورۀ مؤمنون ،آيۀ .32
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الس َمـا َو ِ
الس ْبعِ َو َر ُّب االَ َر ِضی َن
ات َّ
ـ2ـ و اگر بگوئیم که «الَ إِلَـه» ،در این معرضیم که پس « َم ْن َر ُّب َّ
الس ْبعِ َو َر ُّب ال َع ْر ِش ال َع ِظ ِیم »؟ پس عال َِم هستى را که متح ّول است ،چه باعثى و چه فاعَل و چه
َّ
13
هللا ال َخـالِ ُق ال َبـا ِر ُ اُ َُص ِّو ُر .
خالقى است؟ َو ُه َو ّ ُ
هللا .» 14فَالْ َح ْم ُد ّ ِ
لل االَ َّو ِل بِال أَ َّو ٍل کـا َن قَ ْبلَ ُه
3ـ پس منیماند مر ما را به جز اینکه بگوییم«:الَ إِلَـ َه إِالَّ ّ ُ
َو اال ِْخ ِر بِال ِ
آخ ٍر یکو ُن بَ ْع َد ُهِ ،
الذى ُه َو کـائِن الَ َع ْن َح َد ٍث َو مو ُجود الَ َع ْن َع َد ٍمَ ،م َع ِّ
کل شَ یئٍ
هللا ِ
َیب َو الشَّ َهـا َد ِة ُه َو
الَِبِ ُقَـا َرنَ ٍة َو غَی ُر ِّ
الذى الَ إِلَـ َه إِالَّ ُه َو َعـالِ ُم الغ ِ
کل شَ یئٍ ال ِ َُِب َزایلَ ٍة . 15و ُه َو ّ ُ
لسالَ ُم ﭐلْ ُم ْؤ ِم ُن ﭐلْ ُم َهی ِم ُن ﭐلْ َعزِی ُز
ال َّر ْح َمـ ُن ال َّر ِحی ُم ُ ،ه َو ّ ُ
وس ﭐ َّ
هللا ال َِّذى الَ إِلَـ َه إِالَّ ُه َو ﭐلْ َملِک ﭐلْ ُق ُّد ُ
کرب ُسبْ َحـا َن ﭐ ّ ِ
یس ِّب ُح
لل َع َّمـا ْ ِ
یِرکو َن ُ ،ه َو ﭐ ّ ُ
لل ال َخـالِ ُق ال َبـا ِر ُ اُ َُص ِّو ُر لَه ﭐال َْس َمـا ُء الْ ُح ْس َنى َ
ﭐلْ َج َّبـا ُر ﭐلْ ُم َت ِّ ُ
الس َمـا َو ِ
ات َو االَ ْر ِض َو ُه َو ال َعزِی ُز ال َحکی ُم. 16
لَ ُه َمـا ِىف َّ
و ا ّما آنچه را که پیش مىآید در اذهان ،که ''این غی ِر جسم و غیر ما ّده را چگونه قدرت است بر
ایجا ِد جسم و موا ّد؟`` ،پاسخش را به تلویح ،در مضامینِ سابقه مىیابیم .او موجود ال عن َع َد ٍم؛
عدم ،زیرا اصل در این امر،
مفهوم این کالم لزوماً این نیست که پس سایر موجودات ،موجود عن ٍ
ِ
ِ
صالحیت براى طرفین ـ وجود و عدم ـ است .ما سوى هللا ،چه بنابر قوىل ،حادث باشند و چه بنابر
قوىل ،قدیم ـ و مربوزۀ ِ
عدم ابتداىئ و چه
لطف الهى ـ؛ در هر دو حال ،صالحند براى عدم ـ چه ِ
ِ
معدومیت فعلیۀ ملموسۀ محسوسه ـ لیکن آن وجو ِد مطلق را ملکۀ عدم ،به هیچ نحوى نبوده و
نیست و نه عدمش .یـا َم ْن ی َرى َو الَی َرى ،یـا َم ْن ی ْخل ُُق َو الی ْخل َُق ،یـا َم ْن ی ْه ِدى َو الی ْه َدى ،یـا َم ْن
الیسئَ ُل ،یـا َم ْن یطْ ِع ُم َو الیطْ َع ُم ،یـا َم ْن یجِی ُر َو الی َجـا ُر َعلَی ِه ،یـا َم ْن
یسئَ ُل َو ْ
ی ْحیى َوال ی ْحیى ،یـا َم ْن ْ
یق ِْىض َوالیق َْىض َعلَی ِه ،یـا َم ْن ی ْحک ُم َو الی ْحک ُم َعلَی ِه ،یـا َم ْن لَ ْم یلِ ْد َو لَ ْم یولَ ْد َو لَ ْم یک ْن لَ ُه کفُوا ً أَ َحد،
ُس ْب َحـانَک یـا ال إِلَـ َه إِالّ أَن َْت ،ال َغ ْوثَ ال َغ ْوثَ َ ،خل ِّْص َنـا ِم َن ال َّنـا ِر یـا َر ِّب. 12
ـاىل ی ْخل ُُق َّ
َیس ِفی ِهَ ،و أَنَّ ُه تَ َع َ
َو ﭐ ْعلَ ْم أَ َّن ِم ْن لَ َواز ِِم َعظَ َمتِ ِه تَ َع َ
کل شَ یئٍ
َیس ِب ِه َو ل َ
ـاىل إِ ْعطَـا َء َمـا ل َ
ِب َق َد ٍر َو َمـا أَ ْم ُر ُه إِالَّ َو ِ
رص .إِنَّ ُه یرِی ُد الک ْو َن فَیکو ُن اُ َ ْع ُدو ُم َم ْو ُجودا ً .ثُ ّم ﭐ ْعلَ ْم أَنَّ ُه إِ ْن
اح َدة کلَ ْمحٍ بِالْبَ َ ِ
کـا َن فَیک شَ ک بَ ْع َد َمـا قُلْ َنـا ُه َو أَ َری َنـا ُه ِم َن االَقْ َوا ِل َو ال ِ
یـات فَ َمـایلْ ِز ُمک ُه َو أَ ْن ت َْص ِ َرب َع ََل الطَّرِیقِ َو
ول إِ َىل ّ ِ
رص فَی َمـا یأْتِیک ِم َن الشُّ کوکَ ِ ،ال َّن ال ُو ُص َ
ـاىل الَی َق ُع إِالَّ ِبتَ ْص ِدی ِق ِه ال َب ْدو ِِّى
هللا تَ َع َ
تَتَفَک َر ِفی ِه َو تَتَ َب َّ َ
ـاىل ُه َو ال َخی ُر اُُطْلَقِ و الْ ُو ُص ُ
ِالص ْ ِرب
ـاىل ِىف ال َق ْو ِل َو ال ِج َنـانِ ؛ فَ ِإنَّ ُه تَ َع َ
ول إِ َىل اُُطْلَقِ لَ ْن ی ْمک َن إِالّ ب َّ
االِ ْج َم ِ ِّ
هللا لِلنَّ ِ
ُىض إِلَی ِه ْم أَ َجلُ ُهم
َو التَّ ْع ِمیقِ َو الْ ِفک ِر َو التَّذْکیرَِ « :و لَ ْو ی َع ِّج ُل ّ ُ
ـاس َّ َّ
الِر ﭐ ْستِ ْع َجـالَ ُه ْم بِالْ َخی ِر لَق ِ َ
ـاىلُ :ه َو ِ
الذى َخلَقَک ْم ِم ْن ِطینٍ ثُ َّم ق ََىض أَ َجالً َو أَ َجل ُم َس ّم ًى ِعنْ َد ُه
 .» 11...فَأَق ُُول لَک أَ ْن تَتَ َق َّب َل أَنَّ ُه تَ َع َ
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ِسک ْم َو َج ْه َرک ْم َو ی ْعلَ ُم َمـا ت ِ
الس َمـا َو ِ
َکس ُبونََ ،و َمـا
ثُ َّم أَنْتُ ْم َتَ َ ُْرتونََ ،و ُه َو ّ ُ
هللا ِىف َّ
ات َو االَ ْر ِض ی ْعلَ ُم ِ َّ
تَأْتِی ِه ْم ِم ْن آی ٍة ِم ْن ِ
آیـات َربِّ ِه ْم إِالَّ کـانُوا َع ْن َهـا ُم ْعر ِِضی َن. 19
آنگه از خواب برخاستم و چشمها را گشودم .مىدیدم که در خوابم .به خود آمدم و هیمنقدر که
خود را انسان مىدیدم ،از خودم بدم آمد و از اینکه مىتوانم بیدار باشم و مع ذلک در خوابم،
متنفّر شدم؛ چرا که مىنگریستم که این حیوانِ دوپاى ،اگر چشم بسته راهى را برود ـ همین
راههاى ظاهرى را ـ نه تنها آن راه را نخواهد دید و بیراهه را طى خواهد کرد ،بلکه پایش به تکه
سنگى و مانعى برخورد خواهد کرد و آدمى را ِسنگون و مجروح و أحیاناً معدومش خواهد منود ـ
ِ
حضیض
در آنزمان که پرتگهى را قدم نهد (با چشمهاى بسته و با نا آشنایى به مسیر) و به ناگه در
د ّرهاى سقوط منوده و الشهاش را تکه تکه مناید ـ .عقل را بر نَفْس ،غالب آوردم و به خود چنین
20
َکرب
منودم که :پرس جان ،أَتَ ْز َع ُم أَنَّک ِج ْرم َص ِغیر
َو ِفیک ﭐنْطَ َوى ال َعـالَ ُم اال َ ُ
لحظهاى به خود آى و لَختى بیاندیش :انکا ِر شیء ،امرى سهل است و از هر دیوانهاى برآید .بیا و
اندى ـ آرى اندى ـ در این ُمنکر ،شکى بنامى؛ مگو که هیچ نیست و هر چه هست ،خیال است و
وهم؛ قدرى به خودت بازگرد و بر خودت تلقین بنامى که :مگر من جاهلم و مگر دیوانهام؟ مگر
ق ّوۀ عاقلهام را براى چه و از به ِر چه روزى نهاده ام؟ چرا آنچه را که نه بر وجودش آگهم و نه از
عدمش مطّلع ،چرا بیدلیل ،انکارش منایم؟ باید به خود بگویم که ''وجودش شاید``و ''رؤیتش
باید``...
و من نیز از همینجا آغازیدم .گفتم که ''شاید باشد`` ،پس مطلقاً انکارش نکردم؛ گفتم که ''اگر
هست پس باید بتوانش دید`` ،پس حرکت کردم تا بیابم.
حرکت کردم تا بیابم .از کوه و دشت و زمین و آسامن و از همه چیزِ ،ساغش را گرفتم ،ا ّما نیافتم.
فکر مىکردم که این مجهول را همچو سایر مجهوالت ،به ِِص ِف فکر و تفکر مىتوان معلومش منود.
ات َو االَ ْر ِض َو ا ْختِال َِف اللَّیلِ َو النَّهَـا ِر ل ٍ
الس َمـا َو ِ
االلْبَـابِ » 21
یـات ِ ُال ْو ِىل ْ َ
میدانستم که «إِ َّن ِىف َخلْقِ َّ
ا ّما ذواللّب را ِِصفاً متفکر میانگاشتم ،لذا هرچه مىرفتم به مقصد منیرسیدم ،تا اینکه در نیمۀ
راه ،یافتم که هنوز در ا ّو ِل راهم .زیرا در ا ّول مىخواستم که ''إِنکار مطلق`` نکنم ،فلذا رشوع
کردم ،حال مىبینم که در اینجایى که به خیامل نیمۀ راه است ،هنوز هم او را مطلقاً انکار مىکنم؛
ِ
نیازمند ''از طریقش رفنت`` است ،و من ،راه را گم کرده بودم .پس به خود
زیرا ''مقصد را یافنت``،
آمدم و دیدم که در کنار تفکر ،چی ِز دیگرى نیز نیاز است که الزمۀ تصدیقِ اجامىل ـ یعنى تحقّقِ
هللا قِیـاما ً و قُ ُعودا ً َو َع ََل ُج ُنو ِب ِه ْم َو
''شکـ است .آرى ،أوىلاأللباب را شناختم :اَل َِّذی َن یذْک ُرو َن ّ َ

19ـ سورۀ أنعام ،آيات  2تا .4
20ـ ديوان امام عَل  ،تأليف قطبالدين بيهقى و تصحيح و ترجمۀ دكرت ابوالقاسم امامى صفحۀ .236
21ـ سورۀ آلعمران ،آيۀ .190

الس َمـا َو ِ
ات َو االَ ْر ِض. 22
یتَفَک ُرو َن ِىف َخلْقِ َّ
گفتیم که ما را چارهاى نیست جز آنکه بگوییم ''هست و ما ّدى نیست`` .حال ،این قدرت عظیمه
أقل .او که
را چه حاجتى بر منایش بوده؟ کالم ،هم أسهل از اینست که مستدلّ گردد و هم ّ
مىتواند ،چرا نکند؟ قاعدۀ لطف را نیز کارى نیست ـ هرچند که قاعدهاى است لطیف و کالمى
است عمیق و ظریف ـ وىل ما را همینقدر کاىف است که او که مىتواند ،چرا نکند؟ آیا ِفعلّ ،
دال بر
نیاز است؟ اگر همین مسئلۀ ساده را درک کنیم کاىف است .الزمۀ فعل و ایجاد ،نیاز نیست و یا
ِ
الاقل ،نیا ِز ِ
حکمت خلقت
شخص فا ِعل و موجِد نیست .پس باید مسئله را اینچنین طرح منود که:
چیست؟ الن ،دیگر ندانس ِنت
ِ
جواب این سؤال ،ما را رضرى منیرساند .همینقدر که از وجود او ،رفعِ
ِ
حکمت خلقت چیست؟`` مىتوان در طو ِل راه به
نیاز کردیم ،کاىف است؛ و ا ّما این را که پس ''
23
الس َمـا َء َو االَ ْر َض َو
دست آورد .أَفَ َح ِسبْتُ ْم أَمنَّ َـا َخلَ ْقنَـاک ْم َعبَثاً َو َأنَّک ْم إِلَینَـا الَتُ ْر َج ُعو َن َ .و َمـا َخلَ ْقنَا َّ
َمـا بَی َن ُه َمـا بَ ِ
ْت ال ِج َّن َو االِن َْس إِالَّ لِی ْع ُب ُدونِ . 25
ـاطالً ،ذَلِک ظَ ُّن ال َِّذی َن ک َف ُرواَ . 24و َمـا َخلَق ُ
الساموات و األرض ،به یا ِد او بودم .تو گوىئ کلیدى یافتهام.
به او تو ّجه کردم .در کنا ِر تفک ِر ىف خلق ّ
ِ
مقصد ما را خودش قرار داده
رفتم که درب را بیابم و بازش کنم .دیدم که او ما را موضوع منوده و
السب َِیل إِ َّمـا شَ ـاکرا ً َو إِ َّمـا کفُورا ً » 26و «ا َلْ َح ُّق ِم ْن َربِّک ْم فَ َم ْن شَ ـا َء
است و مىگوید« :إِنَّـا َه َدینَـا ُه َّ
فَلْی ْؤ ِم ْن َو َم ْن شَ ـا َء فَلْیک ُف ْر.»22
خانهاى را که هیچ آشناى به مکانش نیستى ،آیا مىتواىن تنها با فکر کردن در آثا ِر آن یا صاحبانِ آن،
بیاىب؟ یا اینکه در کنا ِر آن تفکر ،همیشه بیادش هم باىش تا بتواىن بیاىب؟! بىس لغو و بیهوده است.
آقا ،برو و نشا ِىن آن خانه را از آن کىس که میداند و رفته است بپرس ،وانگهى به یادت باشد که چه
مىخواهى و سپس دربارهاش بیندیش ،تا آنگه که بیاىب.
لوازم این مسیر است
دیدم که این راه و آن مقصد را تنها با آن دو تا نیز منىتوان رفت .آن دو ،از ِ
لیکن در مرحلۀ کفایت ،بَ َسنده نیست .راه مجهول ،رهنام میخواهد« :یـا أَی َها النَّب ُِّى إِنَّـا أَ ْر َسلْنَـاک
شَ ـا ِهدا ً َو ُم َب ِِّرا ً َو ن َِذیرا ً َو َدا ِعیا ً إِ َىل ّ ِ
ِساجاً ُم ِنیرا ً .»21آرى ،این راه ،شاهدى و ناظرى
هللا ِب ِإذْنِ ِه َو ِ َ
مىخواهد تا هر وقت که پایامن لغزید یا خواست که بلغزد ،هشدارمان دهد و بیدارمان کند .این
مبِرى و نذیرى مىخواهد تا در وقت بشارت و بشاشت ،تبشیر مناید و در گا ِه انذار و خطر،
راهّ ،
ُمنذرمان باشد .این راه ،داعى و فراخواىن خواهد تا غافلینِ ره نایافته را به راه فراخوانَد و نیز
رهیافتگانِ ُسست را راهپیامیانِ ُچست کند .این راه ،از ابتدا تا انتهایش و نیز بعد از وصول به خانۀ
22ـ سورۀ آلعمران ،آيۀ .191
23ـ سورۀ مؤمنون ،آيۀ .115
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25ـ سورۀ ذاريات ،آيۀ .56
26ـ سورۀ إنسان ،آيۀ .3
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منظورِ ،ساجى و چراغى مىخواهد تا إنارۀ مسیر کند و ُمنی ِر سائرین باشد.
ِ
مقصد مطلوب را انتظا ِر وسیلۀ نامطلوب ،نباید باشد؟ مگر حکمت الهى چیست
آیا را ِه سخت را و
که راه وصولش و وصول به ذاتش را وسیلهاى ساده مینهد؟ آرى ،بایستى که چنین شود ،بایستى
ِ
خبیث خویشند
رکب ساده وىل عموماً نامطلوىب باشد تا آنان که در گر ِو نف ِْس
براى این را ِه سختَ ،م ِ
و خودستایند و خودبینند و طالب دنیایند بگویندَ «:مـا أَن َْت إِالَّ بَ َِر ِمثْلُ َنـا »29و بگویند« :إِ َّن َهـذَا
30
ل ََس ِ
یب اَُنُونِ  »31و بگویند که:
ـاحر َعلِیم یرِی ُد أَ ْن ی ْخ ِر َجک ْم ب ِِس ْح ِر ِه » و بگویند« :شَ ـا ِعر ن َ ََرتبَّ ُص ِب ِه َر َ
کل الطَّ َعـا َم َو ی ْم ِِش ِىف اال َْس َواقِ  »33و...
« َم ْجنُون » 32و بگویند کهَ «:مـا ِل َهـذَا ال َّر ُسو ِل یأْ ُ
حق َسبیل را میشناسد ،باید با او رفت
حق و ِّ
حق و َسبیل و َسبیلِ ّ
دیدم آنکه راه را رفته است و ّ
و با او گام برداشت و دنبا ِل او بود .او نیز خودش مسئول است و اصوالً مسئولیتى به غیر از این
َـاب َم َعک »34آرى ،راهرب نیز باید خودش از خودش و از خدایش
ندارد«:فَا ْستَ ِق ْم ک َمـا أ ُ ِم ْرتَ َو َم ْن ت َ
هللا َو أ َ ِطی ُعونِ  »35و باید بگوید«:یو َحى إِ َ َّىل »36و باید
بگوید .او باید بگوید«:إِ ِّىن َر ُسول أَ ِمین فاتَّقُوا ّ َ
هللا فَاتَّ ِب ُع ِ
هللا َو ی ْغ ِف ْر لَک ْم »32و باید بگوید و باید بگوید و باید
وىن ی ْح ِب ْبک ُم ّ ُ
بگوید«:إِ ْن کنْتُ ْم تُ ِح ُّبو َن ّ َ
بگوید؛ هرچند که کاذبش پندارند و مغرورش انگارند .ا ّما اگر آن خوابها لحظهاى را به خود آیند
مقام دنیوى نیست تا
مىبینند که آن وسیله ،آن فرد ،آن راهرب و آن امام ،دنبا ِل زر و زیور و جاه و ِ
ِ
حقیقت خویش را
با دروغ ،کاخ و باغى بسازد و اعتبارى به دست آ َرد ،و یا با از خود گفنت و
منودن ،منزلت و رفعتى از بهر خویش به کف آ َو َرد .اگر ُحهاى نیک بنگرند و بیندیشند ،خواهند
ِ
تعریفات از خویشنت و منودنهاُ ،مخلص نیز هست و
دید و خواهند درک منود که او در کنا ِر همۀ
یـاى َو َم َم ِ
رشیک لَ ُه.»31
ـاىت لِلَّـ ِه َر ِّب ﭐلْ َعـالَ ِمی َن الَ َ ِ
قائل است به اینکه«:إِ َّن َصال َِىت َو ن ُُسکى َو َم ْح َ
امیراُؤمنین نیز که همچون همه ،دچا ِر این درد بود ،از این امر ،فریاد ِس میدهد و
کت یقُولُوا '' َج َز َع ِم َن الْ َم ْو ِت``َ .هی َهـاتَ بَ ْع َد
میفرماید«:فَ ِإ ْن أَق ُْل یقُولُوا '' َح َر َص َع ََل الْ ُملْکَ ،و إِ ْن أ َ ْس ْ
اللَّتَیـا َو الَّتِى؛ َو ّ ِ
هللا الَبْ ُن أَ ِىبطَـالِ ٍب آن َُس بِالْ َم ْو ِت ِم َن الطِّفْلِ ِبثَ ْدىِ أُ ِّم ِه.»39
آرى ،در مسی ِر تق ّرب إىل ﭐ ّلل ،عالوه بر آنکه باید منقطع از دنیا بود و کامل االنقطاع را داشت ،باید
مخلصاً ّلل بود و در پىِ یافتهاى رهنورد؛ آنگاه در کنا ِر ذکر ّ
هللا ،تفکر و تع ّمق منودن در آیات و
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بینات ،تا آنگه که معرفت ،حاصل شود و حق تعاىل را به عینِ بصیرت و به ِع ِلم سیرت ببیند ،و تا
چنان گردد که همچون موىلاُو ّحدین بگوید«:لَ ْم أَ ْعبُ ْد َربّاً لَ ْم أَ َر ُه».
مرىب است و مص ِّور ،و بایدى را که در خلقتش بود،
او را که یافتیم و دانستیم که خالق است و ّ
به کف آوردیم ،این قیاس را پیش خواهیم آورد که چوپان ،گله را یله نکند و رها ننامید ،بل
تربیتش کند و بسازد .انسان باید تح ّرک داشته باشد .و مىدانیم که مىشود:
بنگر که تا چه ح ّد است مقام آدمیت»
«رسد آدمى به جایى که به جز خدا نبیند
مزیت انسان ـ حتّى از ِ
دید ما ّدیون ـ اینست که محصور در حصارى نیست ،اینگونه نیست که
مثل سایر حیواناتِ ،
راکد بر طریقى باشد و بر غریزهاى ثابت .انسان ،به ِ
برکت ق ّوۀ ُمفکرهاش که
تخصیص عام میدهد ،در ِ
ِ
تقدم است؛ لیکن در عین حال ،از خصیصۀ مذکور
تعمیم خاص و
معرض ّ
ِ
ِ
ِ
جهت پیِرفت و تکاملش نیز بهرهورى
خالف
ـ که یکى از مثراتش آزادى و اختیار است ـ در
مىکند .آنجا که علم و فن ،در خدمت دنیاى د ّىن و ظواه ِر أدىن باشد ،چه تفاوت و دیگرگوىن،
فیامبینِ انسان و جانور است؟ جانوران را نیازى به پیِرویهاى در حیاتشان نیست و بلکه،
تج ّددهاى آدموارى ،براى جانوران ،بسیار ثقیل و نامطلوب مىباشدِ .
سگ ىب زبان را هامن خوش
آید که در خاک و َخس ب َد َود و ِب َر َمد و بشکارد و تغذیه مناید ،نه آنکه بر ِ
تخت روان بنشیند و
ِ
تحت ریاحِ ُم َر ِّوحههاى کهربایىُ ،م َ َّربد گردد و یا حرارت و گرمى پذیرد ـ چرا که اگر نیک بدانیم،
مرگ براى او ِب ْه از این زندگى مجلّل است ـ وىل انسان ،به حسب نیازى که به بهرت زیسنت و مرفّهتر
بودن دارد ،لذا باید که از نیروى مغز و بازوى خویش ،آنرا تحقّق بخشد .پس در جنبۀ این زندگى
ظاهرى ،هیچ فرقى میان انسان و حیوان نیست .انسان باید بفهمد که ''هستى چیست؟`` و ''اساس
نتهى ،ابتدایى دگر است؟`` و...
هستى چیست؟`` و ''منتهاى هستى کجاست؟`` و '' آیا در ُم ٰ
طى طریق کند.
بنابراین ،آدمى ،آزاد است که بیاندیشد و برگزیند و ّ
لذ ِّت من آغاز شد .تا پیش از این ،که به تنهایى و عزلت و تنها با ذکر و فکرتْ به دنبال او
حل نبود .تا آنکه آن شی ِخ ِ
عارف
میرفتم ـ و منییافتم ـ بىس مشکالت در پیش روى داشتم که قابل ّ
پیر را یافتم که میفرمودَ « :وﭐ ّ ِ
لرصا ُط ﭐلْ ُم ْستَ ِقی ُم» .رفتم و دستم را به دست او نهادم و او
لل نَ ْح ُن ﭐ ِّ َ
نیز چه گرمى و چه لطفى داشت و با چه مهر پدرانهاى مرا در بَ َرش میگرفت و چه مشکالىت را که
مبِر و نذیر و داعى إىل ﭐ ّلل و ِساج منیر بود ـ و
برایم ّ
حل میکرد .تو گویى که او هامن شاهد و ّ
هم آنروز و هم امروز دریافتهام که بود ـ .او به رمز و به اشاره سخن میگفت و من به دنبا ِل رمز
و اشارهاش ـ که
تو ابرو من حکایتهاى ابرو»
«تو مو مىبینى و من پیچش مو
ـ و بدینسان بود که رموزات و اشاراتش را چون مىخواستم که بدانم ،دانستم ...
آرى ،دانستم که این راه ،راهى نیست که با برهان و دلیل و فلسفهها بتوان به مقصد رسید .این

راه ،راهى است که بایستى آنرا پیمود و دید .آرى باید دید ،باید دید ،باید دید .دقّت کنید که :باید
دید .هر چند که تا دیدن ،راهى بس دراز است (البتّه براى کثیرى از افراد ،لیکن قلیَل نیز هستند
رص أَ ْو ُه َو أَقْ َر ُب 40طى مىکنند) وىل انساىن که رسید و دید ،دیگر ذ ّرهاى
که این مسیر را کلَ ْمحِ ﭐلْبَ َ ِ
ک و ریب در او نیست؛ هر چه هست ،یقین است و عینﭐلیقین است.
ش ّ
حال ،که انسان ،مختار است و برمیگزیند ،بر چوپان است که او را ِس در گم نکند و رهایش
پیش پاى مینهد و مىگوید :همه از من و از ِید ِ
ننامید .او را راهى در ِ
قدرت من پدید آمدید ـ « َو
نَ َف ْخ ُت فِی ِه ِم ْن ُر ِ
کل ِشی ٍء ،» 42پس مر شام را ره اینست که به
وحى»41ـ و میدانید که من « َر ُّب ِّ
سوى من حرکت کنید« :تُوبُوا إِ َىل ﭐ ّ ِ
لل.»43
حاىل که «إِ َىل ﭐ ّ ِ
لل َم ْر ِج ُعک ْم َج ِمیعاً »44پس چه ِب ْه که این رجعت را به توبه بدل مناییم .توبه و
متاب ،امرى است زاید بر رجعت و رجوع .این ،به جرب است و آن بر تفویض.
45
کل أُ َّم ٍة َر ُسول ».
پس بایستى که راهى بنامید و منوده است .راه ،راهربى نیز خواهد« :لِ ِّ
این راهرب ،چه کىس مىتواند باشد؟
لل إِالَّ َو ْحیاً أَ ْو ِم ْن َو َرا ِء
آیا پیشواى سبیل ﭐ ّلل ،خو ِد خداوند است؟ َ « :و َمـا کـا َن لِ َب َ ٍ
ِر أَ ْن یکلِّ َم ُه ﭐ ّ ُ
ـاب أَ ْو ی ْر ِس َل َر ُسوالً ف ِ
َل َحکیم،»46
ِح َج ٍ
َیوح َى ِب ِإذْنِ ِه َمـا یشَ ـا ُء ،إِنَّ ُه َع ِ ٌّ
لل فَال َهـا ِد َى لَ ُه »42و «تِلْک
آیا راه ِرب را ِه حق ،مفسده جویانند و در بندانِ نفس؟ َ «:و َم ْن یضْ لِلِ ﭐ ّ ُ
ﭐل َّدا ُر ﭐل ِخ َر ُة نَ ْج َعلُ َهـا لِل َِّذی َن الیرِی ُدو َن ُعلُ ّوا ً ِىفﭐالَ ْر ِض َو الف ََسـادا ً »41و
کى تواند که شود هستى بخش»،
«ذات نایافته از هستى بخش
إمام طریقِ معرفت ،باید از جنس َملَک و به اصطالح« ،از ما بهرتان» باشد؟ َ « :و لَ ْو َج َعلْنَـا ُه
آیا ِ
49
َملَکاً لَ َج َعلْنَـا ُه َر ُجالً َو لَ لَ َب ْس َنـا َعلَی ِه ْم َمـا یلْب ُِسو َن »،
پس آیا إمام ،راهرب و پیشواى حق ،کیست؟ « :ق ُْل إِمنَّ َـا أَنَاْ بَ َِر ِمثْلُک ْم،»50
و آیا او از کدام فرقه از دو طریق است؟ « :أَفَ َم ْن ی ْه ِدى إِ َىل ﭐلْ َح ِّق أَ َح ُّق أَ ْن یتَّبَ َع أَ َّم ْن الَ ی ِه ِّدى إِالَّ أَ ْن
ی ْه َدى،»51
و آیا از '' َهـا ِدین`` ،کدام است که برتر است؟ « :أَفَ َم ْن ی ْم ِِش ُمک ّباً َع ََل َو ْج ِه ِه أَ ْه َدى أَ َّم ْن ی ْم ِِش
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ِص ٍاط ُم ْستَ ِق ٍیم،»52
َسوِیاً َع ََل ِ َ
ِص ٍاط ُم ْس َت ِق ٍیم.
و آیا آن طریقى که او ما را بدان رهنمون است کدام است؟ َ « :و إِنَّک لَ َت ْه ِدى إِ َىل ِ َ
لس َمـا َو ِ
ِص ِاط ﭐ ّ ِ
ات َو َمـا ِىف ﭐ ْ َال ْر ِض....»53
لل ﭐل َِّذى لَ ُه َمـا ِىف ﭐ َّ
ِ َ
باب إِعجازیتش به ُرخ مىکشد ،و آن ضابطهاى را که بایستى با
و ا ّما آن وسیلتى را که در ِ
ضابطهشناسش شناخت ،آرى ،آن را که در عظمتش هیچ عالِ ِم اندیشمندى تا کنون و نه بعد از
این ،اندیشه در شک نکرده و منىکند« :ق ُْل ل ِ َِِئ ﭐ ْجتَ َع َم ِت ﭐالْ ِن ُْس َو ﭐلْ ِج ُّن َع ََل أَ ْن یأْتُوا ِبِ ِثْلِ َهـذَا
ﭐلْ ُق ْرآنِ الَ یأْتُو َن ِبِ ِثْلِ ِه َو لَ ْو کـا َن بَ ْعضُ ُه ْم لِبَ ْع ٍض ظَهِیرا ً»54؛
و این چه مصحفى است و چه در بر دارد که خالئق را مات و مبهوت خویش منوده؟َ « :و لَ َق ْد
کل َمثَلٍ فَأَ َىب أَکَثَ ُ ﭐلنَّ ِ
ِصفْنَـا لِلنَّ ِ
ـاس إِالّ کفُورا ً،»55
ـاس ِىف َهـذَا ﭐلْ ُق ْرآنِ ِم ْن ِّ
َ َّ
لص ُدو ِر .»56این سینهها را و
ُوب ﭐلَّتِى ِىف ﭐ ُّ
وىل در خوابیم «فَ ِإنَّ َهـا التَ ْع َمى ﭐ ْ َالبْ َصـا ُر َو لَـک ْن تَ ْع َمى ﭐلْ ُقل ُ
این قلبهاى در سینهها را چه چیز است که تیره و تار مىکند؟
گام
چرا این آینه را که مىتوان مصفّایش نگاه داشت ،با غُبا ِر نف ِْس خویش تیره مىکنیم؟ چرا الاقلِ ،
عقل را بر هیکلِ نف ِْس خویش منىنهیم تا بلکه بتوانیم ذ ّرهاى از ذات بارى را درک کرده و در
نام
خودمان ّ
متجَل کنیم؟ چرا إباء مىکنیم ،چرا آنچه را که در ذهنِ ناساختۀ خودمان مىسازیمِ ،
''عقل`` برایش مینهیم؟ آیا این عقلِ ماست که وقتى انساىن را که خود را چون سایر انسانها
میداند و مىنامد ،لیکن فقط مىگوید «یو َحى إِ َ َّىل ،»52وقتى او را مىبینیم که سخن مىگوید و از
خود و از خدایش دا ِد کالم میدهد ،آیا این عق ِل ما است که ما به جاى اینکه به کالمش که معجِز
است و فصیح ،بنگریم ،به ما مىگوید آنچه را که سائرین نیز گفتند؟َ « :و قَـالُوا لَ ْن نُ ْؤ ِم َن لَک َحتَّى
تَ ْف ُج َر لَ َنـا ِم َن ﭐالَ ْر ِض ینْ ُبوعاً أَ ْو تَکو َن لَک َجنَّة ِم ْن نَ ِخیلٍ َو ِع َن ٍب فَ ُت َف ِّج َر ﭐالَنْ َهـا َر ِخالَلَ َهـا تَ ْفجِیرا ً أَ ْو
کسفاً أَ ْو تَأْ ِ َىت ب ّ ِ
ِالل َو ﭐَُالَئِک ِة قَبِیالً أَ ْو یک ُو َن لَک بَیت ِم ْن ُز ْخ ُر ٍف
لس َمـا َء ک َمـا َز َع ْم َت َعلَینَـا َ
ت ُْس ِق َط ﭐ َّ
لس َمـا ِء َو لَ ْن نُ ْؤ ِم َن لِ ُرقِیک َحتَّى تُنَ ِّزلَ َعلَینَـا کتَـاباً نَ ْق َر ُؤ ُه،»51
أَ ْو تَ ْرقَى ِىفﭐ َّ
عزیز من! اینها که تو میگویى ،کارى نیست که از عهدۀ عارفینِ به حق و واصلینِ معبود ،ساخته
نباشد .ا ّما سخن در اینجاست که این أَعام ِل فوقالعاده ،نه براى آنان شأن و منزلتى است و نه براى
لسامء را (که کارى بس چشمگیر است) نیز
تو کارساز و راهگشا .مگر منىبینى که ُرقِ ِّى ِىف ﭐ َّ
منىپذیرند و باز مىگویند کهَ « :و لَ ْن نُ ْؤ ِم َن لِ ُرقِیک َحتَّى تُنَ ِّز َل َعلَینَـا کتَـاباً نَ ْق َر ُؤ ُه...»59؟!
52ـ سورۀ ملك ،آیۀ .22
53ـ سورۀ شورى ،آیۀ .53
54ـ سورۀ إِساء ،آیۀ .11
55ـ سورۀ إِساء ،آیۀ .19
56
حج ،آیۀ .46
ـ سورۀ ّ
52ـ سورۀ يونس ،آیۀ .15
51ـ سورۀ إِساء ،آيات  90تا .93
59ـ سورۀ إِساء ،آیۀ .93

اى عزیز! آدمى تا پاى حقیقت ،بر ِ
تسلیم هیچ امرى منىشود ،نه ''کالم
نفس خود ننهاده است،
ِ
عظیمى`` ،نه ''سخنى که در قلب آدمى اثر گذا َرد و اشک را بر گونهاش جارى و بغض را در
کشفى و کرامتى`` و نه ...و نه هیچ چیزى .مگر آنان که
گلویش فرا گیرد`` ،نه ''معجزهاى`` ،نه '' ّ
آلسـا َع ُة َو ﭐنْشَ َّق ﭐلْ َق َم ُر »60چه گفتند؟ چه کردند؟ آیا پذیرفتند؟ آیا
با چشم خود دیدند که «ﭐق َ َْرتبَ ِت َّ
کل آی ٍة ی ْعرِضُ وا َو یقُولُوا ِس ْحر ُم ْس َت ِم ٌّر .»61آرى ،انسانِ تابعِ هواى نفس،
اعتامد کردند؟َ « :و إِ ْن ی َر ْوا َّ
هر أم ِر عظیم و خارقالعادهاى را هم که ببیند ،باز هم إعراض مىکند و آنرا جادویى بیش
اب...`` 63
منىداند و مىگوید '' ِس ْح ٌر ُم ْستَ ِمر `` 62و '' َهـ َذا َسـا ِح ٌر ک َّذ ٌ
آیا باز منىداىن این چیست که منىگذارد تا بپذیرى؟ باز هم فکر مىکنى که عقل است؟ پس بیا و
کل أَ ْم ٍر ُم ْستَ ِق ٌّر !» 64مىبینى که تکذیب و
دنبا ِل هامن کالم را بنگرَ «:و ک َّذبُوا َو ﭐتَّ َب ُعوا أَ ْه َوا َء ُه ْم َو ُّ
نپذیرفنت ،عاملش اتّباع نفْس استَ « :و ﭐتَّبَ ُعوا أَ ْه َوا َء ُه ْم» .ا ّما مواظب باش ـ تو را به خدا ـ که این
امر ،در درونت مستق ّر مناند.
اکنون بدان که آنچه عظیم است و آنچه کرامت است و آنچه ُم ْعجِز است و آنچه مؤثِّر در قلوب
ِب ُعیون) ،آرى ،آن چیز ،کالم عظیم است ،أَنبا ِء ُم ْز َدجره است ،حکمة بالغة استَ « :و
است (نه معج ِ
لَ َق ْد َجـا َء ُه ْم ِم َن ﭐالَنْبَـا ِء َمـا ِفی ِه ُم ْز َد َجر ِحک َمة بَـالِغَة .»65اگر قرار به پذیرفنت و اعتامد باشد ،در
خانه اگر کس است یک ''حرف`` بس است.
حقُ ،مزدجِر است ،و بدان که این تو هستى که از آن مزدجِر ،یا
ــ ...هان اى عزیز! ِ
کالم حق و إِنبا ِء ّ
ُمن َف ِعل گردى یا منْ َزجِر شوى .اگر ُمن َف ِعل گردى ،که َمـا ُه َو َخیر ِمنْ ُه؟ و اگر ُمن َزجِر شوى« :فَ َمـا تُغْنِ
آلنُّ ُذ ُر...» 66
زودرنجى و نازآورى و لوسبازىها را باید فرو ِهشت« :جاى جان پیش است جاى ناز نیست» .اگر
ــ...
ّ
گفته حق ،که تلخ است ،ناخشنودمان کند و به إعراضامن بکشاند ـ که بگوئیم :ما را تق ّرب و تب ّعد،
آلسویه استـ پس بدان که در مرحله ا ّولین ،باید از خدایت ناخشنود گردى و بر او باید خشم
عَل ّ
کنى و تررشوى گردى؛ چرا که خدایت بیش از همه کس ترا ِسزنش میکند و به سخره مىگیرد« :إِ ْن
ُس،» 62
یتَّ ِب ُعو َن إِالَّ آلظَّ َّن َو َمـا تَ ْه َوى ْ َ
آالنْف ُ
61
آلِر َج ُزوعاًَ .و إِذَا َم َّس ُه
«أُ ْولَـ ِئک کاالْ َنْ َع ِ
ـام بَ ْل ُه ْم أَضَ ُّل »« ،إِ َّن آالْ ِن َْسـا َن ُخلِ َق َهلُوعاً .إِذَا َم َّس ُه َّ ُ
60ـ سورۀ قمر ،آیۀ.1
61ـ سورۀ قمر ،آیۀ .2
62ـ سورۀ قمر ،آیۀ .2
63ـ سورۀ صاد ،آیۀ .4
64ـ سورۀ قمر ،آیۀ .3
65ـ سورۀ قمر آيات  4و .5
66ـ سورۀ قمر ،آیۀ .5
62ـ سورۀ نجم ،آیۀ .23
61ـ سورۀ أعراف ،آیۀ .129

آلْ َخی ُر َمنُوعاً« ،» 69قُ ِت َل ْ ِ
آالن َْسـا ُن َمـا أَک َف َر ُه » 20و...؛ پس بیا و با خداى خود هم قهر کن و بناى
ناسازگارى ِب ِن ْه ،ا ّما ،...،ا ّما اگر چنان باىش که گفته شد ،پس بدان که تو ،با خداى خود نیز در ستیزى،
لکن خودت را فریب مىدهى و چنین مىانگارى که« :آللّ ُه َّم َربَّنَـا إِیـاک نَ ْع ُب ُد َو إِیـاک
ن َْستَ ِعی ُن»!!،...
ــ ،...اى کاش که زبان حال و لِسانِ قا ِل آنکىس را که مزدجِر است میدانستى .اى عزیز! آنجا که زبانِ
تیز و لسانِ عیبگیر و بیانِ ِسزنشگر نباید باشد ،آنجا جاى دیگر استَ « :و الَ ت َُس ُّبوا آل َِّذی َن ی ْد ُعو َن
ِم ْن ُدونِ ّ ِ
آلل َع ْدوا ً ِبغَی ِر ِعل ٍْم ،» 21اگر عمدا ً و ب ِع ٍلم هم بود باز هم مىگویى که
َیسبُّوا ّ َ
آلل ف ُ
''الَت َُس ُّبوا``؟؟! .مگر ُح ّجت بر تو َتام نشدَ « :و لَ َق ْد َجـا َء ُه ْم ِم َن آالْ َنْبَـا ِء َمـا فِی ِه ُم ْز َد َجرِ .حک َمة
ِ
دعوت غیر خدا است ـ عدوا ً و
بَـالِغَة» 22؟ آیا باز هم اتّباعکردنِ تو از نَ ْف َس ْت ـ که بارزترین منونه
علم است؟...
ِمن ِعنا ٍد و بغیر ٍ
َب آل َِّذی َن ک َف ُروا أَمنَّ َـا منُ َِْل لَ ُه ْم َخیر ِ َالنْف ُِس ِه ْم ،إِمنَّ َـا
ْس ْ َ
ِالسو ِءَ « :و الَ ی ْح َس َ َّ
آال َّمـا َر ُة ب ُّ
ــ فَانْتَ ِب ْه یـا أَی ُت َها آل َّنف ُ
آلل لِی َذ َر
منُ َِْل لَ ُه ْم لِی ْز َدا ُدوا إِمثْ ا ً َو لَ ُه ْم َعذَاب ُمهِینَ » 23و تَ َو َّج ْه بِک َمـا ِل نَف ِْسک أَنَّ ُهَ « :مـا کـا َن ّ ُ
َیب َو
آلل لِیطْلِ َعک ْم َع ََل آلْغ ِ
آلْ ُم ْؤ ِم ِنی َن َع ََل َمـا أَنْ ُت ْم َعلَی ِه َح َّتى ی ِمی َز آلْ َخبِیثَ ِم َن آلط ِ
َّیبَ ،و َمـا کـا َن ّ ُ
24
آلل'' :ی ْجتَبِى ِم ْن ُر ُسلِ ِه َم ْن یشَ ـا ُء ،فَآ ِمنُوا ب ّ ِ
ِالل َو ُر ُسلِ ِه``َ ،و إِ ْن تُ ْؤ ِمنُوا َو تَتَّقُوا فَلَک ْم أَ ْجر َع ِظیم
لَـک َّن ّ َ
ُوب :
» َو آنْتَ ِب ْه َو تَ َو َّج ْه یـا أَی َها آلْ َم ْغ ُرو ُر ِبِ َـا لَ ْم ی ْف َع ْل ِم َن آل ُّذن ِ
رش لَ ُه ْمَ ،سیطَ َّوقُو َن َمـا
« َو الَ ی ْح َس َ ََّب آلَّ ِذی َن یبْ َخلُو َن ِبِ َـا آتَی ُه ُم ّ ُ
آلل ِم ْن فَضْ لِ ِه ُه َو َخیرا ً لَ ُه ْم بَ ْل ُه َو َ ٌّ
آلس َمـا َو ِ
بَ ِخلُوا ِب ِه ی ْو َم آلْ ِقیـا َم ِةَ ،و ِ ّ ِ
آلل ِبِ َـا تَ ْع َملُو َن َخبِیر`` » 25و
ات َو ْ َ
آال ْر ِض َ '' :و ّ ُ
لل ِمی َراثُ َّ
بنیاد مکن تو حیله و دستان را
«گر مى نخورى طعنه مزن مستان را
26
صد لقمه خورى که ِمى غالم است آنرا »
تو غ ّره بدان مشو که ِمى مى نخورى
آلل فَ ِقیر َو نَ ْح ُن أَغْ ِنیـا ُءَ ،سنَکتُ ُب َمـا قَـالُوا َو قَتْلَ ُه ُم
آلل قَ ْو َل آل َِّذی َن قَـالُوا إِ َّن ّ َ
َوا ْعلَ ْم أَنَّ ُه« :لَ َق ْد َس ِم َع ّ ُ
آالنْبِیـا َء ِبغَی ِر َح ٍّق َو نَق ُ
َاب آلْ َحرِیقِ  ،» 22ث ُ َّم آ ْعلَ ْم َو تَ َو َّج ْه َو آنْتَبِ ْه« :ذَلِک ِبِ َـا قَ َّد َم ْت
َْ
ُول ذُوقُوا َعذ َ
21
آلل َع ِه َد
َیس ِبظَال ٍَّم لِلْ َعبِی ِد » .فَیـا َهی َهـاتَ ِم ْن َهـذَا آلْ َق ْو ِلَ « :آل َِّذی َن قَـالُوا إِ َّن ّ َ
أَ ِیدیک ْم َو أَ َّن ّ َ
آلل ل َ
إِلَینَـا أَالَّنُ ْؤ ِم َن لِ َر ُسو ٍل َحتَّى یأْتِینَـا ِب ُق ْربَـانٍ تَأْکلُ ُه آلنَّـا ُر؛ ق ُْل قَ ْد َجـا َءک ْم ُر ُسل ِم ْن قَ ْب َِل بِالْ َبینَ ِ
ـات َو
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بِال َِّذى قُلْتُ ْم َف ِل َم قَتَلْتُ ُمو ُه ْم ِإ ْن کنْتُ ْم َصـا ِدقِی َنَ .» 29و أَ َّمـا أَن َْت یـا أَی َها آلنَّ ِذی ُر آلْ َم ْح ُزونُ« :فَ ِإ ْن ک َّذبُوک
فَ َق ْد کذ َِّب ُر ُسل ِم ْن قَ ْبلِک َجـا ُؤوا بِالْ َبی َن ِ
کل
ـاب آلْ ُم ِنی ِرَ » 10و نَ ْح ُن نَ ْعلَ ُم ِبأَنَّ ُهُّ « :
ـات َو آل ُّزبُ ِر َو آلْک َت ِ
نَف ٍْس ذَائِ َق ُة آلْ َم ْو ِت » 11فَینْ َب ِغى أَ ْن نَ ْعلَ َم َو نَتَ َو َّج َه َو نَنْتَبِ َه َم َع ذَلِک ِبأَنَّ ُهَ « :و إِمنَّ َـا تُ َوفَّو َن أُ ُجو َرک ْم
12
ی ْو َمآلْقَیـا َم ِة ،فَ َم ْن ُز ْحز َِح َعنِ آلنَّـا ِر َو أُ ْد ِخ َل آلْ َجنَّ َة فَ َق ْد فَـازََ ،و َما آلْ َحیو ُة آل ُّدنْیـا إَالَّ َمتَـا ُع آلْ ُغ ُرو ِر
»...
ــ ...و ا ّما آنگاه که مسلّم شود که این متاعآلغرور ،کا ِر خود را کرده؛ آنگاه که بر ِ
نفس صالحه
مطمئنّه ،یقینى گردد که فالنرا ِ
نفس سیئه ا ّماره ،غالب گردیده؛ آرى ،در آنگاه و در آن زمان ـ که
خدایش پدید ننامیدـ خطاب خواهد رسید که« :فَ َت َو َّل َع ْن ُه ْم .ی ْو َم ی ْد ُع آل َّدا ِع إِ َىل شَ یئٍ نُکرٍُ ،خشَّ عاً
آال ْج َد ِ
اث کأَنَّ ُه ْم َج َراد ُمنْتَ ِِرُ ،م ْه ِط ِعی َن إِ َىل آل َّدا ِع یق ُ
ُول آلْکـا ِف ُرو َن َهـذَا ی ْوم
أَبْ َصـا ُر ُه ْم ی ْخ ُر ُجو َن ِم َن ْ َ
َع ِرس...» 13
ِ
ــ ...و فریا ِد همه صاحبانِ
نفوس مطمئ ّنه همین بوده است که خدایا ،مگر ما از اینان چه
مىخواهیم که إنکارمان مىکنند؟ مگر ما چه مىخواستیم بآنان بدهیم؟ ـحق و حقیقت راـ و چه
مى خواستیم از آنان جدا کنیم؟ ـ هواپرستى و جهالت راـ که اینگونه عناد مىکنند؟ َ « :ر ِّب إِ ِّىن
َد َع ْوتُ قَ ْو ِمى لَیالً َو نَهَـارا ً .فَلَ ْمی ِز ْد ُه ْم ُد َع ِ
ـاىئ إِالَّ فِ َرارا ًِ .و إِ ِّىن کلَّ َمـا َد َع ْوتُ ُه ْم لِتَ ْغ ِف َر لَ ُه ْم َج َعلُوا
کربوا ْآستِکبَـارا ً .ثُ َّم إِ ّىن َد َع ْوتُ ُه ْم جِهارا ً .ثُ َّم إِ ِّىن
ِصوا َو ْآستَ َ ُ
أَ َصـا ِب َع ُه ْم ِىف آذَانِ ِه ْم َو ْآستَغْشَ ْوا ثَیـابَ ُه ْم َو أَ َ ُّ
َتام
ِسارا ً .فَ ُقل ُْت ْآس َت ْغ ِف ُروا َربَّک ْم إِنَّ ُه کـا َن َغفَّـارا ً» 14؛...؛ و این امر را ِ
ِس ْرتُ لَ ُه ْم إِ ْ َ
أَ ْعلَ ْن ُت لَ ُه ْم َو أ َ ْ َ
15
مذکورین،دیدهاند و این راه را رفتهاند« :ک َّذبَ ْت قَ ْبلَ ُه ْم قَ ْو ُم نُوحٍ فَک َّذبُوا َع ْب َدنَـا َو قَـالُوا '' َم ْجنُون``
کربوا ْآستِکبَـارا ً 16تا اینکهَ « :وآ ْز ُد ِج َر،» 12
ِصوا َو ْآستَ َ ُ
» و آنقدر به عنادشان وفادار ماندند و آنقدر أَ َ ُّ
رص...» 11؛ واى واى از اینکه این طلبِ نرصت ،اجابت
خسته و نومید شد «فَ َد َعـا َربَّ ُه أَ ِّىن َم ْغلُوب فَانْ َت ِ ْ
شود .این اجابت ـ در این مرحله ،که م یخ آهنین در سنگ نرفته استـ چنین نیست که آن منحرفین
َیس ِبظَال ٍَّم لَ لْ َعبِی ِد ، 19و
و متّبعین هواى نفس را به راه هدایت بکشاند .درست است که أَ َّن آللَ ل َ
بحق نیز چنین است ،لکن اگر قهر و غضبى بر تو آمد ،بدان که ذَلِک ِبِ َـا قَ َّد َم ْت ی َداک . 90تو انسان
برگزیدى و راه ایامن را برهیدى؟! .آرى ،آنجا که فریا ِد ُمخلَصین،
بودى و مختار ،پس چرا را ِه کفر را
ّ
ّ
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بر آسامنها میرود و از ِ
دست ناسپاىسها و ناشنوایىهاى هواخواهان ،ناله و شیون مىکنند ،...،آرى،
ِ
رص`` ،پاسخ این سؤال ،دیگر ،گشودنِ
ابواب
اگر این
ِ
درخواست آنان به درگاه الهى برسد که '' ِآنْ َت ِ ْ
ِس معاندین فرو خواهد
رحمت و درهاى هدایت نیست ،بلکه عذاىب است که چون صاعقهاى بر ِ
آلس َمـا ِء ِبِ َـا ٍء ُمنْ َه ِمرٍَ .و فَ َّج ْرنَا آالْ َ ْر َض ُعیونا ً فَالْتَقَى آلْ َمـا ُء َع ََل أَ ْم ٍر قَ ْد ق ُِد َرَ .و
اب َّ
آمد « :فَ َفتَ ْحنَـا أَبْ َو َ
َح َملْ َنـا ُه َع ََل ذ ِ
ِس .تَ ْجرِى ِبأَ ْعینِ َنـا َج َزا ًء لِ َم ْن کـا َن ک ِف َرَ .و لَ َق ْد تَ َرک َنـا َهـا آی ًة ،» 91ا ّما:
َات أَلْ َوا ٍح َو ُد ُ ٍ
«فَ َه ْل ِم ْن ُم َّدکرٍ؟ ،...،» 92فَ َه ْل ِم ْن ُم َّدکرٍ؟ ،...،فَ َه ْل ِم ْن ُم َّدکرٍ؟ ،...،آخ و صد آخ از آندمى که نباشد:
َکیف کـا َن َعذ َِاىب َو نُ ُذ ِر» 93؟؟!!...
«ف َ
95
94
یرسنَا آلْ ُق ْرآ َن لِلذِّک ِر » ،...،ا ّما باز« :فَ َه ْل ِم ْن ُم َّدکرٍ؟ »...،؛
ــ ...نومید مشوَ « :و لَ َق ْد َّ ْ
ــ و اما آنانرا که تیسی ِر قرآن و کالم عظیم را به هیچ گیرند و در انتظا ِر امور خارقالعادهاند چه
باید گفت؟« :ق ُْل ُسبْ َحـا َن َر ِّىب َه ْل کنْ ُت إِالَّ بَ َِرا ً َر ُسوالً؟!،» 96
حب نفس است و از ح ّبآلدنیا؛ و این دو ،غیرقابل
ــ و َتام ایرادها از نفْس است و از دنیا است؛ از ِّ
انفکاک است .پاسخ فوق ،عینِ إشکال است .همه حرفها بر ِس اینست که چرا باید از بِرى مثل
خود اطاعت کنیم!!؟ و اصالً چرا باید اطاعت باشد و اطاعت از بِر باشد؟!...
ــ ...جان من! را ِه سخت را و را ِه سهل را ،هر دو را ،وسیلهاى الزم آمده است .را ِه خوىب را که سخت
نیز هست و باید در این راه ،پاى بر شیطانِ نَفْس نهاد ،باید که وسیلهاى باشد تا هر کىس از این
راه نرود؛ باید اطاعت و اطاعت از بَ َِرى ِمثْلُنـا باشد تا آنانکه خودبینند و خودخواهند ـ و در
گروى ِ
نفس خویشندـ در آن تعلّل کنند و بروند و خود را بسازند و سپس تابع انساىن چون خود
ـاس أَ ْن ی ْؤ ِمنُوا إِذْ
گردند تا واصل به حق شوند .و همین است علّت منحرصه ضاللتهاَ « :و َمـا َمنَ َع آلنَّ َ
لل بَ َِرا ً َر ُسوالً،»92
َجـا َء ُه ُم آلْ ُه َدى إِالَّ أَ ْن قَـالُوا أَبَ َعثَ آ ُ
لفظ '' َمـا`` را ـ که نافیه است ـ و ِ
ــ آرىِ ،
لفظ ''إالَّ`` را ـ که جمعاً إفاده حرص مىکندـ بار دیگر
بنگر .همهاش نهفته در همین است .انسان منىتواند انسانِ دیگرى را ُمطاع بداند .آیه فوق ،حتّى
چنین مفهومى را دارد که اگر در دلت هم پذیرفتى که فالنکس باید ُمطاع باشد ،اما بدلیلِ هواى
نفست ،در زبانت ،خالفش را بیان کردى ،باز هم فایده ندارد و باز هم در ضاللتت و در هواى
نفست غوطهورى (هرچند که در دلت پذیرفته باىش و بداىن که حق با اوست و او لسانالغیب
است .خیر ،باید آنچنان بر نف َْست غالب باىش که با فریا ِد رساى و با کامل افتخار بگویى '' ُم َح َّمد
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ول آ ِ
َر ُس ُ
لل .)`` 91آرى ،این سنّت الهى است ـ که بِرى را فوق دیگران بنهدـ و آن نیز عل ِّت این
س ّنت است .پس اى عزیز ،زین پَ َست مگو آنچه را که ناشئِ از آنچیز بود .و اگر بگفتى ـ چه در
درونت و چه بر برونت ـ او را بأم ِر إِبرازى دیگر وامیدارى« :ق ُْل لَ ْو کـا َن ِىف آالْ َ ْر ِض َمالَئِکة ی ْمشُ و َن
آلس َمـا ِء َملَکاً َر ُسوالً،» 99
ُمطْ َم ِئنِّی َن لَنَ َّزلْنَـا َعلَی ِه ْم ِم َن َّ
الاقل بهمین قدر ،گوش بر
ــ و وامیدارِیش که به زارى و التامس بگوید :اگر بر من معت ِمد نیستىّ ،
این نوش بسپار« :ق ُْل کفَى بِا ِ
لل شَ هِیدا ً بَی ِنى َو بَینَک ْم ،إِنَّ ُه کـا َن ِب ِع َبـا ِد ِه َخبِیرا ً بَ ِصیرا ًَ ،و َم ْن ی ْه ِد آللُ
ِر ُه ْم ی ْو َمآلْ ِقیـا َم ِة َع ََل ُو ُجو ِه ِه ْم ُع ْمیا ً َو
فَ ُه َو آلْ ُم ْهتَ ِد َو َم ْن یضْ لِ ْل فَلَ ْن تَ ِج َد لَ ُه ْم أَ ْولِیـا َء ِم ْن ُدونِ ِه َو نَ ْح ُ ُ
بُکامً َو ُص ّامً َمأْ َوی ُه ْم َج َه َّن ُم کلَّ َمـا َخ َب ْت ِز ْدنَـا ُه ْم َس ِعیرا ً .ذَلِک َج َزا ُء ُه ْم ِبأَنَّ ُه ْم ک َف ُروا بِآیـاتِنَـا َو قَـالُوا
آلس َمـا َو ِ
ات َو
َءإِذَا کنَّـا ِعظَـاما ً َو ُرفَـاتا ً أَ ِءنَّـا لَ َم ْب ُعوثُو َن َخلْقاً َج ِدیدا ً .أَ َو لَ ْم ی َر ْوا أَ َّن آللَ آل َِّذى َخل ََق َّ
یب ِفی ِه فَأَ َىب آلظَّـالِ ُمو َن إِالَّ کفُورا ً،» 100
َْ
آال ْر َض قَـا ِدر َع ََل أَ ْن ی ْخل َُق ِمثْلَ ُه ْم َو َج َع َل لَ ُه ْم أَ َجالً الَ َر َ
حق واصل گردیدى ،همه چیز دارىَ « :ع ْب ِدى
ــ و در پىِ آن بدان که اگر این مسیر را رفتى و به ْ
أَ ِط ْع ِنى َحتَّى أَ ْج َعلَک ِمث َِْل (أَ ْو َمث ََِل) :أَق ُُول لِشَ یئٍ ک ْن فَیکونُ ،تَق ُ
ُول لِشَ یئٍ ک ْن فَیکو ُن» و اگر
ِ
نپیمودى و عنانِ نَفْس را به ِ
لیاقت هیچ
دست عقلت و بعد در ِید ربّت ننهادى ،پس هیچ ندارى و
ّ
چیزى ندارى« :ق ُْل لَ ْو أَنْتُ ْم َتَ ْلِکو َن َخ َزائِ َن َر ْح َم ِة َر ِّىب إِذا ً الَ َ ْم َسکتُ ْم َخشْ ی َة آالْ ِنْفَـاقِ َو کـا َن آالْ ِن َْسـا ُن
قَتُورا ً.» 101
ــ فَیـا أَی َها ْ ِ
َک ِىف أَ ِّى ُصو َر ٍة َمـا
یک فَ َع َدل َ
ک ف ََس َّو َ
ِیم آل َِّذى َخلَ َق َ
آالن َْسـانُ ،إِ َّن آلْ َح َّق َجـا ٍر ِم ْن َربِّک آلْکر ِ
َک أَ ْن تَشَ ـا َء فَتَک ُف َر ِب ِهَ .و أَ َّمـا إِ ْن ِشئْ َت أَ ْن تَ ْع ِر َف آلْ َح َّق
کَ ،و لَک أَ ْن تَشَ ـا َء فَتُ ْؤ ِم َن ِب ِه َو ل َ
شَ ـا َء َرک َب َ
لل َو
ِب ل َ
َک أَ ْن تَتَّ ِب َع َم ْن ک ُم َل ِىف آلْ َح ِّق َو کـا َم َل َم َع َربِّ ِه فَتَکـا َم َل« :إِمنَّ َـا َولِیک ُم آ ُ
فَتُ ْؤ ِم َن ِب ِه فَالْ َواج ُ
آلصلَو َة َو ی ْؤتُو َن آل َّزکو َة َو ُه ْم َراک ُعو َن.» 102
َر ُسولُ ُه َو آل َِّذی َن آ َم ُنوا آل َِّذی َن ی ِقی ُمو َن َّ
** به عینالیقین دیدم که من ،نسبت به نُ ُب ّوت ،بُنُ ّوت دارم؛ نسبت به ُم ِ
رش ِد خویش ،بىس امتنان
دارم .دیدم که ِذک ُرهللا و حکمتجویى ،نه تنها بدون والیت و عشقِ به ُم ِ
رش ِد رهیافتهاى ىبفایده
است ،بلکه امکانپذیر نیست .دست باال را هم که مىگرفتم مشاهده مىکردم که اگر خیَل خیَل
هم به برترى برسم ،بینهایت خواهم شد ـ و ىفالواقع ،آن و ِّىل ُمرشدم ،بینهایتم خواهد کردـ ،در
ُوق لَ ْمیشْ ک ِر آلْ َخـالِ َق» .این مطلب ،هم نیا ِز من را ـیعنى
اینجا هم مىبینیم کهَ « :م ْن لَ ْمیشْ ک ِر آلْ َم ْخل َ
مقام والیت و إرشاد نشان میداد و هم استمرا ِر این نیاز را .دیدم
َمنِ نوعى را ،یعنى انسان راـ به ِ
ِ
قالب ''نب ّوت`` ،اگر هم از ''آدم``رشوع شده
که
والیت و ّىل و ارشا ِد ُمر ِشد ،که رضورىت است در ِ
الاقل باید یک نفر
باشد ،نباید به ''خاتم`` ختم شود .تا نسلِ آدمى در عال َِم هستى هستّ ،
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خاَتْگونهاى باشد تا ارشاد کند ،والیت داشته باشد و امامت مناید« :لَ ْو لَ ْم ی ْب َق ِم َن آل ُّدنْیـا إِالَّ ی ْوم
یَل َر ُجل ِم ْن ِع ْ َرت ِىت ْآس ُم ُه ْآس ِمى ی ْم َ ُال آالْ َ ْر َض قِ ْسطاً َو َع ْدالً ک َمـا ُملِ َئ ْت
لَطَ َّو َل آ ُ
لل ذَلِک آلْی ْو َم َح َّتى ِ َ
ِ
ِ
رضورت استمرارش ،اه ّم از نب ّوت است ـ به
رضورت امامت ـ که از جهت
ظُلْامً َو َج ْورا ً .»103پس
براهینِ عقلیه و نقلیه سابقالذّک ِر و االشاره ،نه تنها مخفى نیست و مشکوک نیست ،بلکه معلوم
است و یقینى است.
ــ و ا ّما اینکه چرا ام ِر والیت و امامت ـ که رضورت بر تکتک انسانها است (که یا امام باشند یا
مأموم)ـ ،یا مور ِد تو ّجه و پذیرش نیست و یا اگر هست ،غالبا ً در اسم است و نه در معنى ،و فقط
تجَل راستى مىیابد؛ به آنجهاىت است که ِذکرش بتطویل گذشت ـ که در
قلیالً در قلیَل است که ّ ِ
کل َخ ِطیئَ ٍة » 104ـ و تو ،که مىخواهى بشوى ،باید که بسیارى
یک کلمهُ « :ح ُّب آل ُّدنْیـا َرأْ ُس ِّ
از مرتوکهها رارسم ،و کثیرى از مرسومهها را ترک کنى؛ و از مرتوکهها ،امامت است و از مرسومهها،
عدم آن« .یـا أَی َها آل َّر ُس ُ
لل
ول بَلِّ ْغ َمـا أُنْز َِل إِلَیک ِم ْن َربِّک َو إِ ْن لَ ْم َت ْف َع ْل فَ َمـا بَلَّغ َ
ِ
ْت ر َِسـالَتَ ُه َو آ ُ
ی ْع ِص ُمک ِم َن آلنَّ ِ
ـاس.»105
ِ
معبودیت براى معبود و نیز مقام واالى عبودیت ،أَ ْوالى از هر چه غی ِر اوست
** آنچه که در طریقِ
عدم رشک و نیز پیمودنِ بدینطریق و باَنجا ْمرسیدنِ بر همین سنّت
هست ،آغازیدنِ به توحید و ِ
است.
ِ
گزینش در باورمان حاصل گردید و باثبات رسید،
وجوب واجبالوجود ،وقتى با استدالل و یا
ــ
ِ
ِ
َیس ک ِمثْلِ ِه شَ یئ » 106و «لَ ْو کـانَ
وحدت آن وجود را بالطّبع و بالتّبع ،در کنار یا بدنبال دارد« :ل َ
یق ِب ِه َو ک َم ُ
لل لَف ََس َدتَـا« ،» 102أَ َّو ُل آلدِّینِ َم ْع ِرفَتُ ُه َو ک َم ُ
ـال
ـال َم ْع ِرفَتِ ِه آلتَّ ْص ِد ُ
ِفی ِه َمـا آلِ َهة إِالَّ آ ُ
آلصف ِ
ـال تَ ْو ِح ِید ِه ْ ِ
آال ْخال َُص لَ ُه َو ک َم ُ
آل َّت ْص ِدیقِ ِب ِه تَ ْو ِحی ُد ُه َو ک َم ُ
َـات َع ْن ُه.» 101
ـال آالْ ِ ْخال َِص لَ ُه نَف ُْى ِّ
ــ ما سوى هللا را ـ چنانکه ذاتاً
مستحق ربوبیت و عبودیت نیست ـ منىتوان و نباید در کنار آن
ِّ
لل َو آ ْجتَ ِنبُوا
ِ
مقام جلیل و یا حتّى ـ من حیثآل ّربوبیة و آلعبودیة ـ در طو ِل او قرار دادُ « :آ ْعبُ ُدوا آ َ
109
ُوت ».
آلطَّـاغ َ
** آرى ،خداوند تبارک و تعاىل را که در باورمان دیدیم و شناختیم ،باید ـ من حیث اإلمامة و
ال ّرسالة ـ در پى آن پذیرفت که ''مح ّمد رسولآلل و خات ُم آل ّنبیین`` و باید که موىلاُ ّتقین
السالم را امام خویش دانست و بر این منوال ،حسن بن عَل و حسین بن عَل
امیراُؤمنین عَل علیه ّ
و عَل بن الحسین و مح ّمد بن عَل و جعفر بن محمد و موىس بن جعفر و عَل بن موىس و محمد
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الصلوة .البتّه
بن عَل و عَل بن محمد و الحسن بن عَل و
السالم و ّ
ّ
اُهدى القائم اُنتظر علیهم ّ
نقلُ ،مثْب ِِت همین معنى هست ،لیکن عقلِ کامل و سلیم نیز ُمص ِّدق است مر این أَظه ِر منآلشّ مس
السالم .آللّه َّم آ ْج َعلْنَـا ِم ْن ِشی َعتِهِم
را .و آن ص ّدیقه کربى و طاهره معصومه ،فاطمة علیها ّ
الصلوة و ّ
آلسـالِکی َن طَرِی َق ُه ْم طَرِیقَک آلْ ُم ْستَ ِقی َم.
آلْ َخـا ِد ِمی َن َّ
ــ این طریق ،هامن ِصاط مستقیم الهى است که همه انسانها را ق ّوه رهنوردى است وىل ِ
نفس
خبیث و دنیاى دنیه ،مانع است .وقتى که اعتامد ،حاصل گردید و یقین بیامد ،نه ظواه ِر دنیویه را
ِ
سلب یقین و اعتامد نباید باشد .گوش بسپار به این کالم
و نه شیطانِ بُرون و ُدرون را
قدرت بر ِ
رضبْ ُت َخیشُ و َم آلْ ُم ْؤ ِمنِ ب َِسی ِفى َهـذَا َع ََل
بزرگ از عَل علیه ّ
السالم که هزاران نکته دربر دارد« :لَ ْو َ َ
أَ ْن ی ْب ِغضَ ِنى َمـا أَبْغَضَ ِنىَ ،و لَ ْو َصبَ ْب ُت آل ُّدنْیـا ِب َج َّمـاتِ َهـا َع ََلآلْ ُمنَـا ِفقِ َع ََل أَ ْن ِ
یح َّب ِنى َمـا أَ َح َّب ِنى؛ َو
ُىض فَانْق ََىض َع ََل لِ َسـانِ آلنَّب ِِّى االُ ّمی (صلّی هللا علیه و آله) أَنَّ ُه ق َ
َل! الَیبْ ِغضُ ک ُم ْؤ ِمن َو
َـال'' :یـا َع ِ ُّ
ذَلِک الِنَّ ُه ق ِ َ
ال ِ
َیح ُّبک ُم َنـا ِفق``.» 110
حق وحدانیتش و اولیاء کرامش را شناختیم و آن ضابطه کلّیه را
** اکنون که بصیرالقلب شدیم و ّ
لل َو أَ َّن
که إسالمش مینامیم ،بر طریقِ ا ّولین ،بکف آوردیم و به گواهىِ «أَشْ َه ُد أَ ْن الَ إِلَـ َه إِالَّ آ ُ
ول ِ
ُم َح َّمدا ً َر ُس ُ
هللا» ُمسلِم شدیم وبا شهادت به اینکه آن  13تنِ دیگر ،معصومین و ساالران و
کالم ما را ِم َن ال َب ْد ِو إىل
ِسدارانِ این سبیلند ،دریچه فؤاد را باید که بیش از این گشود ،همچنانکه ِ
الختم ،همین معرفت ،دربر دارد.
ــ اینکه در لسان مبارک أمئّه طاهرین و نیز عارفین ِببدأ تعاىل جارى است که «أَ َّو ُل الدِّینِ
َم ْع ِرفَةُآ ِ
لل» شاید موجب این سؤال شود که ما هر چه میکنیم دراین مسیر ،براى اینست که به
معرفت برسیم ،پس چگونه ممکن است که معرفةآلل هم ا ّو ِل راه باشد و هم آخر ـ اگر بتوان آخرى
برایش فرض منود (که منىتوان)ـ؟! .حقیقت اینست که تدین بدین مبین اسالم ،از آن لحظهاى
بحقیقت ،متحقّق میشود که معرفةآلل حاصل شود و انسان ،عارىف شود که در سایه لطف و اراده
الهى ،اشیاء را بطریقه شُ هود ببیند و انسان ،راهى را که ِبقصدى منظور میپیامید ،هرچند که
سالکالطّریق است ا ّما عارف بر طریق نیست؛ چون تا ِبقصدش نرسیده ،طبیعتاً از چند و چون و
ِ
حاالت آن ىباطّالع است .اسالم ،با إجراء شهادتین ،آغاز و متحقّق میشود .ا ّما مگر منیدانیم که
''شهادت`` چیست؟...
ــ ...صلوة ،یکى از فرائض و از فروعات آئین اسالم است .قرآن کریم ،از جمله صفاىت که براى
صَل را آنکىس میداند
یص ِّدقُو َن بِی ْو ِم ﭐلدِّینِ  ،» 111یعنى اسالمُ ،م ّ
مصلّین ذکر میکند اینستکه« :آل َِّذی َن َ
که در کنا ِر َتامى صفات ،تصدیق کند معاد را .تصدیق ،امرى است مسبوقِ به معرفت و درک.
ِ
ِ
معرفت توحید و سای ِر اشیاء .کدامیک از این
معرفت معاد و یومﭐل ّدین نیز امرى است مسبوق به
110ـ نهجالبالغه ،كلامت قصار شامره  45صفحه .369
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سابقَین را َتامىِ مصلّین ،کسب کردهاند؟ تا چه رسد با الحقَینش؟!...
ِ
ِ
شهادت
معرفت خو ِد شیئ دارد .در اسالم،
ــ ...تصدیقِ شیئى که شهادت بر وجودش است ،نیاز به
ِ
محدودیت شاهد و ُمص ِّدق است.
کذب ،موجب
ــ ا ّما با َتام احوال ،شاهد به شهادتین را ُمسلم نامند .اگر چنین باشد ،پس باید با کسب مراحل
درب ا ّدعا خارج شد و ِبعنىالواقعُ ،مسلِم
بعدیه ،تحصیل معرفت منود؛ و اگر چنین نباشد ،باید از ِ
شد.
اب آ َمنَّـا ق ُْل لَ ْم تُ ْؤ ِمنُوا َو لَـک ْن قُولُوا أ َ ْسلَ ْمنَـا َو لَ َّمـا ی ْد ُخلِ ﭐالِی َمـا ُن ِىف قُلُوبِک ْم َو إِ ْن
** «قَـال َِت ْ َ
آال ْع َر ُ
لل َغفُور َر ِحیم.» 112
لل َو َر ُسولَ ُه الَیلِ ْتک ْم ِم ْن أَ ْع َمـالِک ْم شَ یئاً إِ َّن ﭐ َ
ت ُِطی ُعوا ﭐ َ
ــ در چند کلمه باید گفت که ایامن ،در اصطالحِ سابقﭐلقید ،چیزى غیر از اسالم است  :ﭐالِ ْسالَ ُم إِقْ َرار
ِبالَ َع َملٍ َو ﭐالِی َمـا ُن إِقْ َرار َو َع َمل . 113ایامن ،عبارت از اطاعت است ،اطاعت از خدا و رسول خدا.
طى این مراحل ،انسانرا به معرفت الهى میرساند .نَف ِْس زکیه و أُمنْ ُوذَ ِج
ایامن ،داراى مراحَل است که ّ
السالم ،رئیس مذهب َحقّه جعفرى ،در بیاىن َتام ـ
انسانهاى ُمتألِّه ،حرضت امام جعفر صادق علیه ّ
که با آیه یا حدیث دیگرى ،مقید به قیدى نشده و تخصیص منیپذیردـ میفرماید« :ﭐالِی َمـا ُن َع ََل
لل َو ﭐل ِّرضَ ـا ِبقَضَ ـا ِء ﭐ ِ
لل َو ﭐلتَّ ْسلِی ُم ِالَم ِر ﭐ ِ
ِیض إِ َىل ﭐ ِ
کل َع ََل ﭐ ِ
لل.» 114
أَ ْربَ َع ِة أَ ْرک ْـانٍ  :ﭐلتَّ َو ُ
لل َو ﭐلتَّ ْفو ُ
ـال فَ ُدکتَـا َدک ًة َو ِ
لصو ِر نَ ْف َخة َو ِ
اح َدةَ .و ُح ِمل َِت ﭐالَ ْر ُض َو ﭐل ِج َب ُ
اح َدةً .فَی ْو َم ِئ ٍذ َوقَ َع ِت
** «فَ ِإذَا نُ ِف َخ ِىفﭐ ُّ
لس َمـا ُء فَه َِى ی ْو َم ِئ ٍذ َوا ِهیةَ .وﭐَُلَک َع ََل أَ ْر َجـائِ َهـا َو ی ْح ِم ُل َع ْر َش َربِّک فَ ْوقَ ُه ْم
ﭐل َواقِ َعةَُ .وآنْشَ ق َِّت ﭐ َّ
ی ْو َم ِئ ٍذ مثَ َـانِیة .ی ْو َم ِئ ٍذ ی ْع َرضُ و َن الَت َ ْخف َْى ِمنْک ْم َخـا ِفیة.» 115
ــ انسانرا که آفرید و راه را باو نشان داد و مختارش منود که هر مسیرى را که خواست برود ،طبعاً
جزاىئ نیز متعاقبش بُروز خواهد کرد تا آن خلقت و آن ارائه طریق و آن اصطفاء و آن فناى جسم،
لغو ننامید و بیهوده نگردد .آن حیوانِ دوپایى که یک عمر میخو َرد و مینوشد و میدوشد و میدوزد
قالب گور نهاده میشود ،او میباید که پاداش این سبعیت و
و میکشد ،و بعد ،همچو سائرین ،در ِ
بُ ِ
عد از هدف را ببیند؛ و اویى که را ِه ''راه`` در پیش گرفت و پشت پاى بر دنیا بزد و از لذّات
بهیمیه و َس ُبعیه گذشت ،او نیز بایستى که مز ِد این اطاعتش را بگیرد .این حیاىت که در این دار
است ،ابتالیى بیش نیست ،و آدمى ،با مرگ ،میرود تا نتیجه این امتحان را بنگرد و جزاء خویش
َّت َم َوازِینُ ُه؟! .او در این دنیا ،با همین جسم بود و با
بستاند .ببیند که آیا ثَ ُقل َْت َم َوازِینُ ُه یا َخف ْ
همین جسم ،هرچه خوىب که کرد کرد و هر چه بدى که منود منود .اگر ناصالح بود ،بایندلیل بود که
شکم بیهرنِ پیچپیچ و این مظاه ِر ظواهر را بسازد تا که روحساز شود،
نتوانست و نخواست که این ِ
بلکه خواست تا که دنیاى فقط را بسازد ،خواست تا شکمش سیر باشد و شهوتش میزان و در عیش؛
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پس در آن دا ِر قرار و یومﭐ لخلود نیز باید با همین جسم ،ظهور مناید تا کیف در دار فناء و ناصربى
حق بشنود که « :الَتَ ْخ َت ِص ُموا لَ َد َّى َو قَ ْد قَ َّد ْم ُت
و حیوانیتش را در اینجا پاداش بیند و از محرض ّ
إِلَیک ْم بِالْ َو ِع ِیدَ .مـا ی َب َّد ُل ﭐل َق ْو ُل لَ َد َّى َو َمـا أَنَاْ ِبظَال ٍَّم لِلْ َعبِی ِد ،» 116و تا در پاسخِ اعاملش بشنود و ببیند
یب َعلَینَـا ِم ْن َو َرائِ ِه ْم َو ﭐلشَّ ـا ِه َد
که َملَکینى که '' َج َعلَ ُه ْم شُ ُهودا ً َعلَینَـا َم َع َج َوار ِِحنَـا َو کـا َن ُه َو ﭐل َّرقِ َ
ِیب.
لِ َمـا َخ ِف َى َع ْن ُه ْم`` مأمور مىشوندکه« :أَلْ ِقیـا ِىف َج َه َّن َم َّ
کل کفَّـا ٍر َع ِن ٍیدَ .م َّنـا ٍع لِلْ َخی ِر ُم ْع َت ٍد ُمر ٍ
ﭐ ِلذى َج َع َل َم َع ﭐ ِ
َاب ﭐلشَّ ِد ِید .» 112و اگر از صالحین
لل إِلَـهاً آ َخ َر فَأَلْ ِقیـا ُه ِىف ﭐل َعذ ِ
و خودساختگان بود ،با همین جسم و هیکلش رشوع بآن صالح و خودسازى کرده بوده و با همین
جسم هم مبعوث مىشود تا عیِش را که بعنوان جزاى رنجى که در ِ
جهت ساخته شدن ،در آندیار
فاىن تح ّمل کرده بود بکف آ َو َرد و تا مخاطَب گردد کهُ « :آ ْد ُخلُو َهـا ب َِسال ٍَم آ ِم ِنی َن.» 111
ــ بسیارى از منحرفین و ملتقطین ،که لباس اسالم بر تن کردهاند ،هامنطور که َتام عوامل روحاىن را
تعبیر به مسائل جسامىن میکنند ،معاد را نیز بگونهاى تبیین مینامیند که منحرص در همین دنیا و
همین چند روزه مىگردد .البتّه فسا ِد این اقوال ،بس ظاهر و مربهن است ،زیرا با چنین معتقَداىت
نیازى به دم زدنِ از اسالم و حکمت الهى نیستِ .
اساس اسالمپذیرى ،پذیرش عوا ِمل غیر ما ّدى است
لس َمـا َو ِ
جل و عال است« .أَ َو لَ ْم ینْظُ ُروا ِىف َمل ِ
ات َو
که در رأس همه ،ذات حرضت سبحان ّ
َکوت ﭐ َّ
ىس أَ ْن یکو َن ق َِد آق َ َْرت َب أَ َجلُ ُه ْم ،فَ ِبأَ ِّى َح ِد ٍ
یث بَ ْع َد ُه ی ْؤ ِمنُونََ .م ْن
ﭐالَ ْر ِض َو َمـا َخل ََق ﭐ ُ
لل ِم ْن شَ یئٍ َو أَ ْن َع َ ْ
لسـا َع ِة أَیـا َن ُم ْر َسی َهـا ،ق ُْل
یضْ لِلِ ﭐ ُ
یسئَلُونَک َعنِ ﭐ َّ
لل فَالَ َهـا ِد َى لَ ُه َو ی َذ ُر ُه ْم ِىف طُغْیـانِ ِه ْم ی ْع َم ُهونَْ .
لس َمـا َو ِ
ات َو ﭐالَ ْر ِض الَیأْتِیک ْم إِالَّ بَ ْغتَةً،
إِمنَّ َـا ِعلْ ُم َهـا ِعنْ َد َر ِّىب الَی َجلِّی َهـا لِ َوقْتِ َهـا إِالَّ ُه َو ثَ ُقل َْت ِىف ﭐ َّ
یسئَلُونَک کأَنَّک َح ِف ٌّى َعنْ َهـا ،ق ُْل إِمنَّ َـا ِعلْ ُم َهـا ِعنْ َد ﭐ ِ
لل َو لَـک َّن أَکَثَ َ آلنَّ ِ
ـاس الَی ْعلَ ُمو َن.» 119
ْ
الحق ،پایبند بودن به اخالق انساىن و اسالمى است .باید قواى زایده سبعیه و
** از ِ
لوازم وصو ِل إىل ّ
خاص
وهمیه را که موجب مفسدههایى در عملکرد آدمى است ّ
بکَل از خود جدا منود ـ که ا ّوىلِّ ،
جانوران باید باشد و انسان ،ارشف از اینست که ذ ّرهاى را از آن در خود بگنجاند و بپروراند؛ و ثاىن
نیز که ناشئ از ق ّوه ناطقه و نیروى عقلیه است ،اثر شیطان است و ما نیز مأموریم باینکه:
«فَقَـاتِلُوا أَ ْولِیـا َء آلشَّ یطَـانِ » 120؛ و این ضعف ،موجب بُرو ِز أَ ِ
فسد مفاسد است؛
لسوء ،غیبت ،تهمت ،بهتان ،کینهتوزى ،فتنهورزى ،پایاملنمودنِ حقآل ّناس،
مفاسدى از قبی ِل ظ ّن ا ّ
واماندن از رشد ،بُعد از َسبیل الهى و...ـ .در شهوت و غضب نیز ،که از مشرتکات حیوانِ ِبعنىالعا ّم
است ،باید ح ّداقل را برگزید ،آنح ّدى که به ساختامنِ الهىِ انسان ،صدمهاى وارد نیاورد و حتّى بقد ِر
ذ ّرةاُثقاىل مانع نباش د .و همینطور ،آنچه را که مربوط به أکل و رشب است ،بهمینسان باید تعدیل
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منود.
ــ باید تو ّجه داشت که در بهرهبردارى از این حیات فاىن ،ح ّد وسط رابرگزید و همچون بهائم ،فکر
لل آلَّتِى أَ ْخ َر َج لِ ِع َبـا ِد ِه َو آلطَّیبَ ِ
و ذکرمان مشغول باین ظواهر نباید گردد« :ق ُْل َم ْن َح َّر َم زِینَ َة آ ِ
ـات
ِم َن آل ِّرزْقِ  ،ق ُْل ِه َى لِل َِّذی َن آ َمنُوا ِىف آلْ َحیو ِة آل ُّدنْیـا َخـالِ َص ًة ی ْو َم الْ ِقیـا َم ِة ،ک َذلِک نُف َِّص ُل آال ِ
ْیـات لِ َق ْو ٍم
ی ْعلَ ُمونَ .ق ُْل إِمنَّ َـا َح َّر َم َر ِّ َىب آلْ َف َو ِ
اح َش َمـا ظَ َه َر ِم ْن َهـا َو َمـا بَطَ َن َو ْ ِ
آالثْ َم َو آلْ َبغ َْى ِبغَی ِر آلْ َح ِّق َو أَ ْن
لل َمـا لَ ْم ینَ ِّز ْل ِب ِه ُسلْطَـاناً َو أَ ْن تَقُولُوا َع ََل ِ
ُِرکوا بِا ِ
هللا َمـا الَتَ ْعلَ ُمو َن.» 121
تِْ
ِ
درجات عظیمه مذکوره در
** ِِص ِف چیزى بنام اسالم ـ که إقرار بالعملٍـ مفید نخواهد بود و آن
طى منود و در این مدارج ـ که
آیات و روایات را درپى نخواهد داشت .باید مراحلِ ''ایامن`` را ّ
بتاممه مشرتک در ام ِر اطاعت از خدا و رسول است ـ طریق عرفان را ُجست.
لل فَلْیتَ َوکلِ آلْ ُم ْؤ ِمنُو َن » 122و « َو َع ََل آ ِ
ــ ا ّولین مرحله از ایامن ،توکل استَ « :و َع ََل آ ِ
لل
فَلْی َت َوکلِ آلْ ُم َت َوکلُو َن .» 123انسان ،ذاتاً وابسته به شیئى و ایدهاى است که اگر ایدهاش الهى باشد،
باید نقطه اتّکاء و اتّکالش چیزى غیر از خداوند تبارک و تعاىل نباشد.
ِ
حقیقت توکلِِ ،صفا ً و مطلقاً بیعمَل و تنها در قول ،م ّتکل بر خداوند بودن نیست؛ بلکه
ــ الب ّته،
باید که با محکمگرف ِنت عمل و ج ّدى بودن و منتهاى کوشش را در ِ
جهت إعام ِل عملِ صحیح ،انجام
کل َع ََل آ ِ
لل» 124؛ آرى ،توکل باید بعد از
دادن ،بر خداوند هم اتّکاء و توکل منود« :فَ ِإذَا َع َز ْم َت فَتَ َو ْ
اسباب ذکرآلل است.
عزیمت باشد .توکل ،یکى از
ِ
ــ درجه باالترى از ایامن ،که در این درجه ،انسانِ مؤمن ،پاى بر ِ
نفس خویش مینهد و مطیع ام ِر
لل َو أَ ِطی ُعوا آل َّر ُس َ
ول َو أُ ْو ِىل
موىل میگردد ،مرحله تفویض إىلآلل است« :یـا أَی َها آل َِّذی َن آ َمنُوا أَ ِطی ُعوا آ َ
ِ
بحقیقت معرفت برسدـ انسان باید تابع
آال ْم ِر ِم ْنک ْم .» 125لیکن از این مرحله ببعد ـیعنى تا زمانیکه
َْ
باشد و رهر ِو راهرفتگان باشد تا آنکه نلغزد و خطا نرود.
ــ دیگر درجه ،تسلیم ألمر آلل است که در این مرحله نیز عالوه بر تفویض إىل آلل ،بسبب تبعیت
از متبوعى عارف ،لغزىش در کار نیست و نَف ِْس آدمى به درجهاى رسیده است که فُجور و تقوى را
صاحب
ُملْ َهم شده است و حق و باطل را آگه است .انسان ،در این مرحله و بسبب کسب تقوى،
ِ
فرقان است.
بچشم
ـ درجه نهاىئ ایامن ،که در این مرحله ،انسان مىتواند به شهادت و شُ هود نائل آید و خدا را
ِ
دل ببیند ،و مرحلهاى است که کیفیتش و عظمتش در قالب وصف منىگنجد ،مرحله رضا بقضاء آلل
است .این ،هامن رجاء است و واصلِ باین درجه عظیمه ،ذوال َّنف ِْس آلْمطمئ ّنة است .او هامن است
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که همچون موالیش ،اراده دارد و با ارادهاش فائق بر قدرتها میگردد .او نخواهد جز آنچه را که
خدایش میخواهد .طبعِ چنین انساىن ،طبع الهى است .او انساىن است که بالواسطه ،مشمو ِل ِ
لطف
خاص مقامى چون نب ّوت و عصمت نیست ،بل که از به ِر اولیاءهللا است
خداوند است .این مرحلهِّ ،
و «أَالَ إِ َّن أَ ْولِیـا َء آ ِ
لل الَ َخ ْوف َعلَی ِه ْم َو الَ ُه ْم ی ْح َزنُو َن .» 126در این مرحله ،هیچ خوف و خشیت و
بیم و هراىس نیست و هر چه هست رجاء است .حتّى نسبت به ذات مق ّدس ربوىب نیز ـ بر طبق
ِ
قدرت خالق دارد و ظهیرى چون حرضت ق ّهار و
مذکور در آیه ـ خوىف ندارد ،چون دست در ِید
غضب
جبّار و ُم َهی ِمن .او داراى َهی َمنه الهیه است .نه رضاى خلق را در شادى او تأثیرى است و نه
ِ
ایشان را در اندوهباریش .او بینهایت است  ،...لکن ،...،لکن چنین انسانِ واصَل ،باید بیش از سائر
انسانها در فک ِر ِ
حفظ خویش باشد .هرچند که او ،خودش یک ایده است و باید ُمتَّ َبع باشدَ « :و إِ ْن
لل لَ ْو ِ
ول آ ِ
یضلُّوک َع ْن َسبِی ِل آ ِ
آال ْر ِض ِ
للَ « ،» 122وآ ْعلَ ُموا أَ َّن ِفیک ْم َر ُس َ
یطی ُعک ْم ِىف ک ِثی ٍر
ت ُِط ْع أَکَثَ َ َم ْن ِىف ْ َ
کل
آال ْم ِر لَ َع ِن ُّت ْم » 121؛ وىل نباید از این فکر بیرون رود که او ،نسبت به سائر خالئق و نسبت به ِّ
ِم َن ْ َ
ِ
ما سوى آلل بینهایت است ،ا ّما در مقابلِ
حرضت َملِک ،جلوهاش چون عدم است ،و این مطلب،
خاص باین دنیا هم نیست ،او در آن دنیا هم خواهانِ رشد است« :یـا أَی َهـا آل َِّذی َن آ َم ُنوا تُوبُوا إِ َىل آ ِ
لل
ّ
تَ ْوبَ ًة ن َُصوحاً َع َىس َربُّک ْم أَ ْن یک ِّف َر َعنْک ْم َسی َئـاتِک ْم َو ی ْد ِخلَک ْم َجنَّ ٍ
ـات ت َ ْجرِى ِم ْن تَ ْحتِ َها آالْ َنْ َهـا ُر ی ْو َم
یس َعى بَی َن أَ ِیدی ِه ْم َو ِبأَی َمـانِ ِه ْم یقُولُو َن َربَّنَـا'' :أََتْ ِ ْم لَنَـا
الَی ْخزِى آ ُ
لل آلنَّب َِّى َو آل َِّذی َن آ َمنُوا َم َع ُه نُو ُر ُه ْم ْ
کل شَ یئٍ ق َِدیر .» 129آرى ،انساىن که عارف شد ،خیَل عظیم است؛ آنقدر
نُو َرنَـا`` َوآ ْغ ِف ْر لَ َنـا إِنَّک َع ََل ِّ
نوم افراد نیز رسوخ کند و از درونِ افراد و از برونِ
عظیم است که مىتواند در قلبها و حتّى در ِ
غائب نیز خرب دهد و إنباء مناید ،لکن در کنار این عظمت ،باید بداند که در هیچلحظهاى ىبنیاز از
لل فَأَن َْسی ُه ْم أَنْف َُس ُه ْم،» 130
موىل و موا ِىل خویش نیستَ « :والَتَکونُوا کال َِّذی َن ن َُسوا آ َ
کهاى روشن گهر پیر خردمند»
«یکى پرسید از آن گمکرده فرزند
چرا در چاه کنعانش ندیدى»
«زمرصش بوى پیراهن شنیدى
گهى پیدا و دیگر گه نهانست»
«بگفت احوال ما برق جهانست
گَهى بر پشت پاى خود نبینم»
«گَهى بر طا ُرم أعَل نشینم
ِس و دست از دو عالَم برفشاندى.» 131
«اگر درویش در حاىل ِباندى
ــ آرى ،این راه ،راهى است که أولیاءآلل و أنبیاءآلل و أمئه طاهرین پیمودند و پیمودهاند واصل
گشتهاند .و من مىگویم کهاى عزیزان ،عَل(ع) و سائرین را هیچ مو ّرخ و محقّقى نیست که معرتف
به عظمت و خارق العاده بودنش نباشد .این راه ـ چنانکه مذکور شدـ راهى است که باید رفت و
126ـ سورۀ يونس ،آیۀ .62
122ـ سورۀ أنعام ،آیۀ .116
121ـ سورۀ حجرات ،آیۀ .2
129ـ سورۀ تحريم ،آیۀ .1
130ـ سورۀ حِر ،آیۀ .19
131ـ گلستان سعدى.

دید و منى توان در توصیف و اثباتش آورد .آن عظمتى را که عَل (ع) و سائر اولیاءهللا بکف آوردند،
از همین مسیر بود و از همین طریق بود .بیائید تا ما هم برویم و اگر انسانهایى ـ که تنها
وصفشان این بود که أولیاء حق بودندـ بجایى رسیدند و حقیقتبین شدند ،ما نیز مىتوانیم نائل
شویم.
ذات خداوند تعاىل آشنا مىسازدِ .
ــ این راه ،راهى است که انسان را با ِ
ذات حق ،تنها قابل توصیف
نیست ،لکن قابل وصول هست .بیائیم و ه ّمت کنیم و رشائط را فراهم آوریم و بدانیم که :
«فیض روحالقدس ار باز مدد فرماید
132
دیگرانهم بکنند آنچه مسیحا مىکرد ».
آلسالَ ُم َع ََل َمنِ آت َّ َب َع آلْ ُه َدى» 133
« َو َّ
* * *
لل َر ِّىب َو َربَّک ْم َو ک ْن ُت َعلَی ِه ْم شَ هِیدا ً َمـا ُد ْم ُت فِی ِه ْم،
« َمـا قُل ُْت لَ ُه ْم إِالَّ َمـا أَ َم ْرت َ ِنى بِ ِه أَنِ آ ْع ُب ُدوا آ َ
کل شَ یئٍ شَ هِید.» 134
یب َعلَی ِه ْم َو أَن َْت َع ََل ِّ
فَلَ َّمـا تَ َوفَّیتَ ِنى کنْ َت أَن َْت آل َّرقِ َ
* * *
«ب ِْس ِم آ ِ
لل آل َّر ْح َمـنِ آل َّر ِح ِیم»
«آللّه ّم َص ِّل َع ََل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد»
َـام ی ِّم َو ْح َدانِیتِک َو قَ ِّو ِىن ِب ُق َّو ِة َسطْ َو ِة ُسلْطَـانِ فَ ْر َدانِیتِک
َر ِّب أِ ْد ِخلْ ِنى ِىف لُ َّج ِة بَ ْح ِر أَ َح ِدیتِک َو طَ ْمط ِ
َحتَّى أَ ْخ ُر َج إِ َىل فَضَ ـا ِء َس َع ِة َر ْح َمتِک َو ِىف َو ْجهِى لَ َم َع ِ
ـات بَ ْرقِ آلْ ُق ْر ِب ِم ْن آثَـا ِر ِح َمـایتِک َمهِیباً
ِب َهی َبتِک َع َزیزا ً ِب ِعنَـایتِک ُمتَ َجلِّالً ُمک َّرماً بِ َت ْعلِی ِمک َو تَ ْزکیتِک َو أَلْب ِْس ِنى ِخلَ َع آلْ ِع َّز ِة َو آلْ َق ُبو ِل َو َس ِّه ْل ِىل
َمنَـا ِه َج آلْ ُو ْصلَ ِة َو آلْ ُو ُصو ِل َو تَ ِّو ْج ِنى ِبتَـاجِ آلْک َرا َم ِة َو آلْ َوقَـا ِر َو أَل ِّْف بَی ِنى َو بَی َن أَ ِح َّبـائِک ِىف َدا ِر
آال ْر َوا ُح َو تَ ْخضَ ُع لَ َد َّى
ُوب َو ْ َ
آل ُّدنْیـا َو آلْ َق َرا ِر َوآ ْر ُزقْ ِنى ِم ْن نُو ِر ْآس ِمک َهیبَ ًة َو َسطْ َو ًة تَنْقَـا ُد ِ َىل آلْ ُقل ُ
َکـاِس ِة .إِلَـهِى إِلَیک
ُوس َو ْآالَشْ َب ُ
ـاح یـا َم ْن ذَل َّْت لَ ُه ِرق ُ
آل ُّنف ُ
َـاب آلْ َجبَـا ِب َر ِة َو خَضَ َع ْت لَ َدی ِه أَ ْع َنـاقُ آالْ ِ َ
ِالسو ِء أ َ َّمـا َر ًة َو إِ َىل آلْ َخ ِطیئَ ِة ُمبَـا ِد َر ًة َو ِبِ َ َع ِ
ـاصیک ُمولَ َع ًة َو لِ َس َخ ِطک ُمتَ َع ِّرضَ ًة ت َْسلُک ِىب
أَشْ کوا نَفْساً ب ُّ
آلِر تَ ْج َز ُع َو
َم َسـالِک آلْ َم َهـالِک َو تَ ْج َعلُ ِنى ِع ْن َدک أَ ْه َو َن َهـالِک ک ِثی َر َة آلْ ِعلَلِ طَوِیلَ َة آالْ َ َملِ  ،إِ ْن َم َّس َها َّ ُّ
ُرس ُع ِىب إِ َىل آلْ َح ْوبَ ِة َو
آلس ْه ِو ت ْ ِ
إِ ْن َم َّس َها آلْ َخی ُر َتَ ْنَ ُعَ ،میـالَ ًة إِ َىل آللَّ ِع ِب َو آللَّ ْه ِو َم ْملُو َء ًة بِالْ َغ ْفلَ ِة َو َّ
ت َُس ِّوفُ ِنى بِالتَّ ْوبَ ِة. 135
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