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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينَو بِْسِم اّلَله ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مِنَ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. الشيطان الرجيمِ  نَستعيُذ بِاّلَله

ــــُهمَّ الَْعِن الْعِةــابََة الَّتی جاهَ اَللَُهمَّ الَْعْن  د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـ د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ يَْن، اَوَّ ِِ الُْحســَ َد
 َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  

حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّاَک نَعْبُُد َو ِإيَّاَک نَْستَعيُن بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ راَط ايِم الَْحْمُد ّلِلَه ْهِدنَا الةِّ
الِّينَ   الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 عرفان حقیقی شناخت برخی اصول ی برامقدمه

باطنی دارد  ه رســيدن به آن ات توان اين حقير نازيخ خارا اســت  ه بتواند  بحثی اســت  هدر مورد عرفان حقيقی، اين 
ــود وارد بحث معرفت  ــت و ]ش ــوار اس ــيار واضــک و آش ــوار اســت  ه  زنانآن. وصــد دي ر اين بس ــیآش با  هر س

فهمند. مثل  ود ی در گهواره عاجخ است  ه ها هم بدون توضيک میفهمد. حتی بعضیمی خوبی بهدقت  ترين وزک
ـــن ی را تحليل  ند، تعريد  ند بتواند ـــان را ب هم آن و به علل آن پی ببرد ،گرس همد. ه علل گوناگون در گوارش انس

ست  ه بدون اينوه  سی به قدرايناما ات ل ظ دي ر، ؛ هيچ راهی ندارد ضک ا  ی را او ياد بدهد، اين گرسن گرسن ی وا
 خواهد. شد و غذا می شد، داد میفهمد، فرياد میمی

 ُ ـــياری ات بخرگان غهمچنين در ب ـــدندعد نظری اين عرفان، بس ات بخرگان  نادری خيل ؛واصـــی  ردند و آخر هم غرد ش
ُ ب دره توانستند جان سالم ب  نند، میآگاه ن رَ دی را ات اين سِ احاست و هيچ  رَ سِ  ،سراسر  هناعد عملی اين عرفبرند و در ب

سيله بهم ر  شرايط خاص خودش هم آن ،عمل و سِ  ؛با  ستعدادی  ه در اين عمل توفيق پيدا  ند، ات آن  بهره رَ به ميخان ا
 ای ببرد.

ضی ات ابعاد و  اينوه در بع رد. ااَل  بحث تعريد ات زنين حقيقت عميق  ممون نيست دربارهبنابراين در يک فرصت  م، 
 ،م ني ششماررا  هابعضی ات اين سرفةل وارفهرست طوربهفقط  هم آنهای آن، بعضی ات سرفةل هم آنمباحث آن، 

ضر در مجلس، وقت ساتيد حا صا  ا سروران عخيخ و مخةو شيم و محضر نورانی  و برای اينوه ات خودمان زيخی نبافته با
و  السالمعليهمبيت بينيم  ه ديدگاه اهلنشينيم و میمی السالمعليهمبيت هم ی در محضر قرآن و اهل ان ضايع نشود،ش

ست. به لحاظ تن ی وقت، ات ميان ده صول زي ةل آيهها قرآن در مورد ا سرف ست اده میبرای اين   نيم ات ها، يک آيه ا
ضيک آن می ضر آياِ و رواياِ و ات ترجمه و تو ةلگمح سرف شد يک تعدادی ات اين  شايد يک اموانی با ها ذريم تا 

 شمارش بشود.
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 حقیقی، صداقت در بندگی عرفاناولین ویژگی 
 خدا بندگی  ند. رایب صداقت باانسان را طوری تربيت  ند  ه او خواهد میاينوه عرفان حقيقی اول 

ــت  وصــداقت  َ ُمْخلِصييیَن لَُه : »فرمايد ه قرآن میاخالص در بندگی، خودش يک موضــوخ خاصــی اس َفاْدُعوا اّلَله
یَن َو لَْو کَِرَه الْکاِفُروَن  ضيهمعلوم می«  کَِرَه الْکاِفُروَن  »ات  .1«الدِّ اخالص عبوديت زون  ،شود  ه در برخورد اين ق

ـــوالِ عديدهبرای   ار  راهت داردمؤمن  ـــد. در عرفان ، مش حقيقی تربيت میای در اين راه برای او ايجاد خواهد ش
شان می ، نندتعريد می ، نند ضيک می ،دهندن شد و ات راهوارهايش را تو صداقت در عبوديت ز ونه با دهند  ه اين 
 برسد به ها ز ونه ب ذرد تان گذرگاههای ناشی ات  راهت   ار زطور رفتار شود و ات ايگوارینا درشود و شروخ  جا 
 دن خود و آن مراتب خاص خودش.خالص  ردن و بعد خالص ش عملِ 

 دومین ویژگی عرفان حقیقی، تسلیم محض در برابر خداوند
تمامی  ســـوی و ســـمتراهنمايی  ند و ما را طوری تربيت  ند  ه جهت و را خواهد ما در عرفان حقيقی میدوم اينوه 

اعمال و رفتار ما، زه شخةی، زه خانوادگی، زه اجتماعی، زه سياسی، زه فرهن ی و زه علمی، هرگونه فعلی  ه ات ما 
 خدا باشد. سوی بهها همه اين، شودصادر می
به شود تا برسد تربيت آن طوری است  ه انسان به اين سمت  شيده می ۀنحو و هايشبرنامه ؟خدا باشد سوی بهز ونه 

ِِّه َو ال َخْوٌف َعَلیِْهْم َو ال  بَلي»آنجا  ه تسليم محض او بشود.  ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَْد َرب َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ّلِلَه
ِ »فرمايد: در ســوره نســا  می. 2«ُهْم یَْحَزنُوَن  َلَم َوْجَهُه ّلِلَه سْ ُن دینًا ِممَّْن َأ سَ ِسٌن َو اتَّعََ  ِملََّ  َو َمْن َأْح  َو ُهَو ُمْح

ُ ِإبْراهیَم َخلیلً  سنِ  .3«ِإبْراهیَم َحنیفًا َو اتََّخَذ اّلَله سنِ  اين اح شد،   هآنآيين،  روش، اح سن با سان به دنبال آن اح ان
حاال فرصت شد  ند و حنيد يک بحثی است ک  ند و در ت سير اين، روش رسيدن به اين را بيان میاينجا توصيد می

 شود.عرض می مطالبیشا اّلَله ان

 سلوک فقط الی اّلَله حقیقی،  عرفانسومین ویژگی 
 ند. فقط و خدا دعوِ می سوی به فقطاين است  ه سالک را مربی سالک،  ،در عرفان حقيقی است سوم  ه]ويژگی  

ِِ ألشرک، صن ی ات شرک، باداند. نوعی ات شرک، قسمی ات ست آن را شرک میههرزه  ه  آن ات غير؛ فقط  خره دعو
 در نی، پيدا می االرضطی، داين را بدهد  ه اگر در اين راه بيايي خداست. دي ر در اينجا  ه وعده سوی بهفقط و فقط 

َ يشــويد، در اين راه بيايمی الدعوهمســتجابد، يدر اين راه بياي ، نيداين راه بياييد علم غيب پيدا می تســخير میه را د، اجن

                                                           

ايد بپرســتيد و در راهی  ه او براى شــما ترســيم  رده اســت گام برداريد، هر زند پس اى مؤمنان، خدا را در حالی  ه عبادِ خود را ويژه او ســاخته -1
 .14سوره غافر، آيه  . افران خوش نداشته باشند

د. )بنا بر آنهاست و نه غم ين می شون، پاداش او نخد پروردگارش ثابت است نه ترسی را تسليم خدا  ند و نيوو ار باشد،  سی  ه روی خود آری -2
 .112(. سوره بقره، آيه ، بهشت خدا در انحةار هيچ گروهی نيستبر اين

خدا ابراهيم را  و ، و پيرو آيين خالص و پاِک ابراهيم گردد؟و نيوو ار باشد، ت آن  س  ه خود را تسليم خدا  نددين و آيين زه  سی بهتر است ا -3
 .125سوره نسا ، آيه  .، انتخاب  ردبه دوستِی خود



گاه  5 2-و عرافن اکذب یقی  عرافن حق           |                               ی پاک فطرتپای  ندا

ـــوالِ را يدر اين راه بياي ، نيد ـــادگی بهد، همه مش ـــاحب  راماِ و در تندگی حل می س  نيد، در اين راه بياييد، ص
 خدا سوی بهها غير خدا هستند. در عرفان حقيقی دعوِ فقط هرزه  ه هست، اين ،شويدمی اِالعادخارد ش ياِ و 
ـــت  ِ َو َعِمَ  صييالِحًا َو قاَل ِإنَّنيَو مَ »فرمايد: رآن میلذا ق و بس. ]اس ُن َقْوالً ِممَّْن َدعا ِإلَي اّلَله ِمَن  ْن َأْحسييَ

لِمینَ  ــير اينتعالیاّلَله رضــواناين يک مطلبی اســت. عالمه طباطبايی  . 1«الُْمسييْ مطالبی را دارد  ه ات آن  آيه عليه در ت س
شاره به اينوه، دعوِ  َ  سویبهب ذريم. ا صالک حت ست و عمل  صالک ا ستورالعملش عمل  ست. تأاّلَله د  يد بر ی  افی ني

ــالک بودن عمل لِمینَ  ِإنَّني»اين خواهد بود  ،ص ــد« ِمَن الُْمسييْ ــليم محض باش ها اثر خود را بروت اين  هوقتیآنتا  ،تس
 بدهند.
سوره يوسد میلذا  َسعیلي»فرمايد: در  ِ َعليَأْدُعوا ِإلَي  ُقْ  هِذِه  صیَرٍة َأنَا َو َمِن اتَّعََعني اّلَله ُسعْ  بَ ِ َو َو  حاَن اّلَله

 وسانن ترين وزکقرآن به قضيه معرفت الهی زقدر حساس است  ه  ماننداين مسئله شرک  .2«ما َأنَا ِمَن الُْمْشِرکینَ 
بود، با اينوه « ِمَن الُْمْسلِمینَ  نَّنيإِ »شود. در آن آيه دهد و دي ر ات عرفان حقيقی بودن ساقط میآن حساسيت نشان می
َسعیلي»  ند.میدر اين آيه با يک بيان دي ر، تأ يد  ،عمل صــالک هم بود راه من زيســت؟ دعوِ به زی؟ « ُقْ  هِذِه 
ِ » ست؟ها  جاها و برنامهها و تحمتها و فعاليتنتيجه اين مجاهده  نه دعوِ به خود. ،دعوِ به او« َأْدُعوا ِإلَي اّلَله

ــت  ه مربی در عرفانپس اينجا فرد بين اين راه و آن راه ــاگرد يک های دي ر طوری عمل میها اين اس  نند  ه آن ش
شق و عالقه و رعب و حبَ  سخيرو نوعی  ع ستادش می به خود نشد ت انتقال به  ،در عرفان حقيقی  هدرحالی ؛شودآن ا

اين نيم و شمارش می فةل به فةلفقط  ها راارد  ه حاال عرض  رديم اينخدا است و عالئم جالبی در اين موضوخ د
 .شودها بحث جا دارد ساعتها 

 به ]شاگرد  بخرگان شده است  ه وقتی ؟ بعضا  اين بينش زيست؟ اين بةيرِ زيست« بَصیَرةٍ  َعلي»فرمايد: لذا قرآن می
 ،جع به من تحقيق  ن، برو بررسی  ن. فرموده  ه اول برو و رااندبه اين سادگی قبول نورده، ستا ها رسيدهمحضر آن

ساتی نباش سيد  وقت آنحاال  ،باشن در جوَ  ،احسا شدی و به اين نتيجه ر يت قرار بايد بيايی و تحت ترب ه  یه مطمئن 
شناسبرو ل اوَ  ،ب يری شودديدگاه ،برو يک مقدار مطالعاِ بون ،راه را ب شی بيايی ،هايت بات  من هم با  ؛نوند جوگير با

ها تمام اين شوم .]وارد اين راه میراه، در اطمينان به استاد راه  روشبينش و آگاهی، در شناخت خود راه، در آشنايی به 
 ها و مطالبی  ه ات آن ب ذريم.د، سالک، برنامهاستا ،شودبا زه منبعی اين راه طی می ،ص باشدبايد منابعش مشخَ 

ْشِرکینَ »هم  ِ »هم و « َو ما َأنَا ِمَن الُْم ِ »آمده. مطلب خيلی حساس است. توجه به  «ُسعْحاَن اّلَله اينجا زه  «ُسعْحاَن اّلَله
 اين است  ه ؟ ]خطر زه خطر عظيمی است ؟زه تأ يداتی است ؟زه هشدارهايی است ؟خواهد مطرح بوندزيخ را می

ــت. بات تأ يد ی ها بات بحث ه اين ،زقدر موارانه ،زقدر مرموتانه ؛غير اّلَله در  ار پيش بيايد ــل در جای خودش اس م ة

                                                           
سوره فةلت،  !؟«من ات مسلمانانم»دهد و می گويد:  ند و عمل صالک انجام میزه  سی خوش گ تارتر است ات آن  س  ه دعوِ به سوی خدا می -1

 .33آيه 
سوی خدا دعوِ می -2 ةيرِ و بينايی به  ست با ب ست  ه من و هر  س  ه پيرو من ا ستمب و: اين راه من ا ست و من ات مشر ان ني .  نيم و خدا منخه ا

 .108سوره يوسد، آيه 
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ْشِرکینَ »فرمايد: می ها، اين است  ه در شرک در يک معيار دي ری در عرفان حقيقی با دي ر عرفان ،«َو ما َأنَا ِمَن الُْم
سعی می سان  نند  هعرفان حقيقی  ست، تحت  را  هها فطرِ ان شده ا شده و مريض   و گردبه داليل مختلد خاموش 

ست، در اين عرفان حقيقی با روش غبارهايی شده ا سنت، با ظرافتدفن  ساس  تاب  صی بر ا صی اين های خا های خا
ـــد، اين ات پس نند. بيدار می و  نندفطرِ را طبابت می ـــان فطرتش بيدار ش يواش خواهد فهميد  ه آن  يواشوه انس

ستش می را حال آن به خدايی  ه تا سيپر ساخته  ،بافی بودده بود، همه خيال رد، آن معارفی  ه ات آن خدا به او ر همه 
ــيدمیه ات ]راه  فطرِ ]آنی  ه قرآن ما را به آن دعوِ فرموده اســت، اين خدايی اســت   ؛ذهن او بود  ، توان به او رس
نه خدايی  ؛گيرندها ات اين توحيد فطری نشــأِ می، آنآورده اســت رادر ارتباط باخدا معارف الهی  همه قرآنآنی  ه 

 شــود، معادِ معاد صــحبت می ]درباره  آن اه . ردم تآن را تقوي و ذهنم ســاختمدر  حاال بچ ی تا ات دورهاول خودم   ه
 آن خدا. قدرِ  و اآن خدا، قض آن خدا، جهنمِ  بهشتِ  ،داآن خ
ساختهوقتی شد، پيدا خدايی ات اول  ست  ه زه آثار مخربی در جامعه ذهن من  سالمی در طول تاريخ ات آن ا ]به جای  ا
 ند و بقيه مسائل آيد شووفا میمی ، ندرا مداوا می ی  ه مريض شده استآيد اين فطرتدر عرفان حقيقی میماند . می
نرسيده است پاسخ  جايیبهها  ه در معارف هنوت بعضی ات آن ]شبهاِ  هایسن ينیشود. آن ک آشوار میضاطور و به

دن به رسيسختی و تحقيق سن ين برای  همه اينای در  ار نبوده است. نياتی به ههخواهد ديد  ه اصال  شب را آن شبهاِ
 باشد سؤال بود. اين ات غيراصال   ،مطلب خيلی واضک بوده است آن وجود نداشته،

ِرکینَ »فرمايد: فلذا می َْرَ  َحنیفًا َو ما َأنَا ِمَن الُْمشييْ َْ ماواِ  َو ا ْهُت َوْجِهَي لِلَّذي َفَطَر السييَّ حقيقت 1«ِإنِّي َوجَّ
ِ الَّتي»  ه يا دسـتور صـريک خود قرآن اسـت ؛گرايانه یِن َحنیفًا ِفْطَرَ  اّلَله َعَلیْها ال نَّاَس َفَطَر ال َفَأِقْم َوْجَهَک لِلدِّ

یُن الَْقیُِّم َو لِکنَّ َأکْثََر النَّاِس ال یَْعَلُموَن  ِ ذلَِک الدِّ ــت.  .2«تَعْدیَ  لَِخْلِق اّلَله ــده اس بحث فطرِ يک  بارهدرامر ش
 ديد باشا اّلَله اگر عخيخان آن را با دقت و است  ه ان شده مطرح باره اين درای هم است  ه خيلی مختةر جخئياتی جخوه

 نقدشان را، نظراتشان را، مطرح ب رمايند تا ما بيشتر است اده بونيم. وقت آن نيم. فرمايند ما خيلی تشور مینقد مطالعه 

 تسلیم محض و لقاءاّلَله فقط با انجام عم  صالحراه 
ِِّه »فرمايد: می  ه زه تعري ی بهتر ات تعريد خود قرآن ْشِرْک َفَمْن کاَن یَْرُجوا لِقاَء َرب صالِحًا َو ال یُ َفْلیَْعَمْ  َعَمًل 

ِِّه َأَحداً  ستورالعملش را می .3«بِِععاَدِة َرب ستد سی دنبال عرفان حقيقی ا سی دنبال لقا ،فرمايد.   ست     یَْعَمْ  َفلْ »اّلَله ا
صالِحاً  صل  لی قرآن « َعَمًل  صالک و آن دارديک ا ست  ه عمل  صالکيک تعريد م ةل برای خود دارد. عم ا با  ل 

                                                           

ســوره انعــام، آيــه  !هــا و تمــين را آفريــده مــن در ايمــان خــود خالةــم و ات مشــر ان نيســتممــن روی خــود را بــه ســوی  ســی  ــردم  ــه آســمان -1
79. 
ــت  ه خداوندپس روی خود را متوَجه آيين خالص پرورد -2 ــانگار  ن! اين فطرتی اس ــت اين ، انس ها را بر آن آفريده دگرگونی در آفرينش الهی نيس
 .30سوره روم، آيه  !دانندت آيين استوار ولی ا ثر مردم نمیاس
ــته انجام ده ، بايد ه به لقای پروردگارش اميد دارد پس هر -3 ــايس ــريک نوندد اری ش ــوره  هد، آيه  !، و هيچ  س را در عبادِ پروردگارش ش س

110. 
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شود. می هر سیات ن َس حَ ن خيلی فرد دارد. عمل َس عمل حَ  صادر ب تواند  ارهای دين هم گاهی میيک  افر بیتواند 
 هايی دارد.نيست. اين ويژگی هر سیاما عمل صالک  ار ؛ نيوی را انجام دهد  ه بسيار جذاب و پيونده باشد

صالک، عمل حَ  ستَس عمل  شدَس عمل حَ  ، ]بلوه ن ني شته با شد  ه خدا آن را قبول دا شته با صالحيت دا ست  ه   .نی ا
ــالحيت در ــالک بودن عمل عبارِ اُ  ص ــالح بودن و ص ــت  هص ِِّه َأَحداً » خری آن اين اس ِرْک بِِععاَدِة َرب  و« َو ال یُشييْ

ن عمل صالک تا اي دارد ات  تاب سنت و شناخت عمل صالک احتياا به تسلط  امل، توانمندی باال ات استنباط احوام الهی
 .شودتعريد شود و مةاديق آن روشن 

 چهارمین ویژگی عرفان حقیقی، مربی باید فقیه باشد یا از فقیه تقلید کند
های بارت آن اين اســت  ه آن شــخص يا بايد فقيه باشــد يا ات يک فقيه جامعلذا در عرفان حقيقی يوی دي ر ات ويژگی 

 .ندارد ]وجود  مريد و مرادی در عرفان حقيقی ،هر سینه ات  ،الشرايطی تقليد  رده باشد
ست به  ست وفقيه  دامنعرفان حقيقی د شد ،فقاهت ا ست ات دامن فقيه جامع ،يا خود فقيه با شديا د شرايط با يک  ، اينال

قرآن د خو  نيم،ها  ه اآلن ما صحبت میقرآنی دارد. همين اين يک ريشه ،بحث فقاهت بحث امروت نيست ؛اصلی است
َو ما کاَن الُْمْؤِمنُوَن لِیَنِْفُروا کَافًَّ  َفَلْو ال نََفَر ِمْن کُ ِّ »فرمايد: ها را دارد. میاين ويژگی و فرمايدها را مطرح میاين

یِن َو لِیُنِْذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإلَیِْهْم لَ  اّلَله رضـــوانعالمه  .1«َعلَُّهْم یَْحَذُروَن ِفْرَقٍ  ِمنُْهْم طائَِفٌ  لِیَتََفقَُّهوا ِفي الدِّ
وام اح داشته باشد واحوام را  استنباطدهد. فقيه فقط اينوه قدرِ هايی را توجه میيک نوته «لِیُنِْذُروا» ۀعليه ات اين واژ

سترا  سئوليت ،ب ويد  افی ني ش .هايی داردم ست ۀاين ري ستورالعمل مبنای ،قرآنی امر فقاهت ا شخص د های آن بايد م
يک امر ؛ گويدمی طوراينگويد. روايت می طوراينقرآن  و ب ويد ات جايش بلند شــود هر ســیشــود  ه نمیباشــد. 

 است. حل قابلای است  ه صرفا  ات راه فقاهت بسيار پيچيده تخةةی و

 نداشتن اَدعا حقیقی، عرفانویژگی  پنجمین
ـــت  ه در عرفانعرفان حقيقی با عرفانهای بارت در يوی دي ر ات ويژگی ای حقيقی هيچ ادعايی در ههای دي ر اين اس

ست شتناک ترين وزکهيچ ادعايی.  ، ار ني ساوی با انحراف وح ست  نندههالکو  ادعا م سان در عرفان ا . هرزه ان
و رذايل خودش برای خودش  هاعيب بيشتر و رسدبيشتر به ذلت ن س خودش می ، ندرشد می و گيردحقيقی پيشی می

ـــودبات می ای بداند. اين لحن در خيال خودش، خودش را يک آدم پا يخه ]بلوه  تنها ادعا  ند نه  ه جرأِ ندارد ،ش
ست َسکُْم ُهَو َأْعَلُم بَِمِن اتَّقي... » ،صريک قرآن ا صريک  ال .2«َفل تَُزکُّوا َأنُْف ست ماين  با زه جرأتی   ه خود قرآن ا
قطعی حضرِ حق نشده است، مةداد  قبولد مورتا  ،اما معلوم نيست؛ بايد پاک عمل بونيد ؟!دانيدخودتان را پاک می
 ،اين يک بحث بسيار م ةلی استداند زه  سی اهل تقوا است. بات فقط خدا است  ه می نتيجه درعمل صالک نيست و 

                                                           
ست مؤمنان هم ی ) -1 سته ني سوی ميدان جهاد(  شاي  ند )و طاي ه ای در مدينه بماند(، تا در ، طاي ه ای  وچ نمیوچ  نند زرا ات هر گروهی ات آنانب

ــالمو معارف دين ) ــند يابند( آگاهی و احوام اس ــايد )ات مخال ت فرمان پروردگار( بترس ــوی قوم خود، آنها را بيم دهند؟! ش ــت بس و  ،و به هن ام باتگش
 .122سوره توبه، آيه  !خودداری  نند

 .32سوره نجم، آيه  !شناسدپس خودستايی نونيد، او پرهيخگاران را بهتر می...  - 2
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ُ  َأْملُِک لِنَْفسيييُقْ  ال »بحث اميد.   ،رجا و خوفبحث  ا َو ال نَْفعًا ِإالَّ ما شيياَء اّلَله ر  قرآن به اين صــراحت به  1«ضييَ
ستم ضرری، به مردم ب و  ه من مالک هيچ ن ع و فرمايدمی شخص اول عالم هستی به ،حضرِ من هيچم.  ،ات خودم ني

 ســی بلند شــود و ادعا  ند  ه من حاال زطور يک  قدرِ به من بدهد. مال خود من نيســت. وم ر خدا هرزه بخواهد 
ـــتم امتحان  عنوان بهالبته خداوند متعال  ؟توانم زنان  نم. با زه جرأتیمن می، توانم زنين  نممن می ،زنين و زنان هس

ها قرار داده است  ه ات آن قدرِدر انسان هايیو استعداد باشد هر علمی ،داده است هايی در علم قراريک قدرِ ،بشر
ـــيمی، علوم غر ،برای امتحان. اين حرف دي ری اســـت. در هر علمی ،ببرند به اذن او بهرهها  بهعلم فيخيک، ش  ، ايني

ــيت ــت ،ی بين اعداد و حروفدارد. رابطه وجود خاص ــما بين اعداد  يک قوانينی دارد. رابطه  ه اين علم اس اين  ،اّلَله اس
َ  تسخير .هادر ايجاد پديده و آفرينش نظاماّلَله در اسما نقش علم است.  آيد يک همخادی هر انسانی  ه به دنيا می  ه هاجن

ست  ه دارد ات جنَ  شه با او ا سی بخواهد آن را  ،همي ست  ه اگر   سخيريک علمی ا سرار او را می ت تواند  ند، تمام ا
 ا است.اين امتحان خد ؟زه ربطی به معرفت الهی دارد ؟ب همد. اين زه ربطی به عرفان دارد

ِ را در اين علوم گذاشت و به انسان استعداد را داد  ه ات اين علوم قدراينلی است  ه خداوند زرا بات يک بحث م ةَ 
ست هم می پرستگاو مرتاضيک  ويک  افر محض هايی را ظهور بدهد. د زنين قدرِبتوان اده ات علمی، تواند در اثر ا

ــنايی به  ــد قدرِ اراده فنون علمی وآش انجام غريبی  و فظه،  ارهای عجيبتمر خ حا ۀنحو و مر خ ارادهت ۀنحو و  ش
ست.دهد و اين  ست  ه و خدا آن را برای امتحان من  مربوط به قدرِ علم ا  را در زه جهتیها اين علمقدرِ تو داده ا
 ها رابوند يا اينهای خود دي ران را تســخير ن ســانيت و  ه دي ران را در دل خود  نداين در جهت  نيم !می]اســت اده 

 گيرد،قرار می]در راه سير الی اّلَله  است  ه هرزه در اين راستا   ردهاشارهآياِ به آن . اّلَله بوند الی وجهت الهی  سوی
ست  ه  ستش  دبا تنها نهبه همان انداته عالمتش اين ا ساس قدرِ  تنهانه ؛ريخد، بلوه باد ات دماغش میرودنمیدر پو اح

 .دارد  ند، احساس شرم و ذلت و خجالتی در محضر خالق خودنمی

 به عیوب خود معرفتویژگی شاخص عرفان حقیقی، 
ــالمعليهعلی  موال ــت .2«َجْهُ  َالَْمْرِء بُِعیُوبِِه ِمْن َأکْعَِر ُذنُوبِهِ »فرمايد: می الس عارف حقيقی.  ،اين  الم موالی عرفا اس

ست. اين ز ونه می صال  وجودش گناه ا سان ا گناهان او اين  ترينبخرگ. ات امشده پاک  ويد ات گناهانتواند بزون ان
عالمت موفقيت او  ، ندخواهد شروخ ری  ه در اين راه میابتدای  ا در است به عيوبش آگاهی ندارد. در معرفت ن س

ـــت  ه من می فالن  ار را بونم. در اين ديدگاه اين  ،ذهن تو را بخوانم ،را بخوانم م و ختوماِختتوانم فالن اين نيس
ست  ه عالمت  ست يا اينوه ا شرفت  رده ا ست  ه  نهپي شتم حال يک همچنين عيبی بها من ت ب ويد و بيايداين ا  تا ،دا

به من می به ند حال دي ران  با همقبول نمی]ولی من  گ ت اين  ؛دانم  ه همچنين عيبی دارممی جودو ۀ ردم ولی اآلن 

                                                           
 .42. سوره يونش، آسه ( م ر آنچه خدا بخواهدخودم تيان و سودی را مالک نيستم، )تا زه رسد برای شما! حتَی( برایمن )»ب و:  - 1
 .419، ص 74، ا بحار األنوار .هايش بخرگتر است ات گناهانشنادانی مرد بعيب - 2
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ست. شرفت ا سالمعليهامام باقر  عالمت پي َضاَك بِالَْحالَِ  َالَّتِي َأنَْت »فرمايد: می ال نِْب َو ِر ْستَِهانَتَِك بِالذَّ ِصیعََ  کَا الَ ُم
  السالم.عليهممعةومين  و استادان اخالد و حقيقی یات تبان عرفا سير و سلوک هستند ها همهاين .1«َعَلیَْها

 آن ند. بيان میرا  ند. حضــرِ يک مةــيبت تمام میرا ها شــاخص بودن عرفان حقيقی با دي ر راههمين يک حديث 
به  نانت  ردهاست ر اتی باالتمثل اين نيست. مةيبت یباالتر نيست. هيچ مةيبت آنمةيبتی  ه جنس مةيبت اصال  ات  هم
مره ن ِخود و بهبه اين وضــع موجود خودِ هم راضــی و خشــنود باشــی  و ســبک بشــماريد. گناه را خيلی نيســت ذنب

ای برای ای مرحلهيوی ات شــرايط مهم در اين راه اســت و هر مراقبه حاســبه. اين مبنا اســت  ه بحث مراقبه و م]بدهی 
يت بتواند بر اســاس اين  تاب تربخودش دارد و هر مرحله خاصــيتی در راســتای تربيت اين انســان دارد. تا اينوه انســان 

معرفت پيدا  ند و آن اه با  بيت  ند و ات درون فطرِ اوخودش را تر السالمعليهمحقيقی آن معةومين  انانسان و م سر
سپری  ند تا ان هخار خوف و اميد اين تندگی پر صلی خلقت  ه به آن خطر را بتواند  به  شده آفريدهشا اّلَله آن هدف ا

 .شيمآن رسيده با
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